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مقدمة املركز

لماذا هذه السلسلة؟

هل من حاجة يف وقتنا الراهن ،مع ما يح ّدق بالعامل اإلسالمي من مخاطر
ورصاعات وفوىض عارمة ،إىل فتح ملف االستعامر من جديد؟
ول وانقىض ..وأن الدول حازت
ت ُظهر حالة العامل املعارص وكأن االستعامر ّ
استقاللها وتحررت من نريه ..حتى ليظن الكثريون أن الكالم اآلن عىل املسار
التاريخي لالستعامر هو مبثابة رجوع إىل املايض ،واستعادة ملفاهيم وأدبيات فات
زمانها ..وبإزاء هذه الحالة يُطرح السؤال التايل :أليس من األوىل مبكان اإلعراض
عن ذلك كله ،واالتجاه نحو أفق معريف جديد لبناء املستقبل؟!
تساؤالت وأسئلة قد تتبادر للوهلة األوىل إىل الذهن لدى تناول هذه السلسلة
حول االستعامر ومابعد االستعامر كنظرية وتاريخ وتجربة ..ومع هذا فهي تحتاج
إىل أجوبة واضحة...
ال نعدم الرأي لو قلنا إ َّن ما يحدث اليوم من رصاعات داخلية واستالب للهوية

الوطنية ،ومن تخلّف يف امليادين كافة ،إنّ ا هو مثرة ما زرعه االستعامر باألمس.
صحيح أن حقبة االنتداب بصيغتها الكالسيكية قد انقضت ،لكن هذا االنتداب يعود
ثانية لينترش ويسود يف لبوس جديد ،متسلّحاً بالقوة الناعمة حيناً ،وأحياناً أخرى
بأشكال استعامرية ال حرص لها.
٭

٭

٭
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يف مرشوعنا الهادف إىل إعادة بناء الذات واستنهاضها ،يغدو من املستحيل مفارقة
ٍ
ذاكرة التاريخ ونسيان املايض .ذلك بأنه
ماض ميتلئ بفوائد الدروس والعرب ،كام
يكشف عن كيفية التعامل مع اآلخر االستعامري ثقافة ومامرسة لئال نقع ثانية يف فخّه
مثلام وقع أسالفنا .كذلك فإ َّن اسرتجاع بطوالت أعالم األمة يف كفاحها ض ّد املستع ِمر
سيكون من شأنه تحقيق اندفاع ٍة معنوية ،تستنهض أجيالنا وتبثّ فيها روح الع ّزة واإلباء.
وما من ريب يف أن الواقع الذي نعيشه اليوم يفرتض بنا ـ كمسلمني ،نعتقد
بخامتية الدين اإلسالمي وعامليته ـ العمل عىل بلورة اسرتاتيجية معرفية من أجل
الوقوف عىل حقيقة التحوالت التي مرت ومتر بها بالدنا ومجتمعاتنا يف مواجهة
الهيمنة االستعامرية بوجوهها كافة.
عطفاً عىل ما تقدم ،يسعى املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية إىل رسم
أهداف هذا املرشوع وفقاً للمرتكزات التالية:
أوالً :تنمية وتفعيل البنى العلمية واملعرفية ،السياسية واالقتصادية والسيادية لبالدنا
ومجتمعاتنا .وذلك انطالقاً من أن نجاح االستعامر كان بسبب تخلف هذه البلدان
واملجتمعات يف امليادين كافة .وللتغلّب عىل هذه الوضعية بات رضورياً رصد ومعرفة
اتجاهات التفكري االستعامري بصيغتيه التقليدية واملعارصة ،والسعي إىل بلورة األفكار
والتصورات التي تساهم يف إعادة بناء الذات بنا ًء أصيالً يعتمد عىل التنمية الشاملة
لألمة ،فضالً عن اإلفادة مام تختزنه من قدرات ذاتية تؤهلها إىل
الرقي والتق ّدم.
ّ

ثانياً :استخدام الثورة املعلوماتية وتوظيفها يف املرشوع النهضوي اإلسالمي .إذ
إ َّن العقل االستعامري ما فتئ يستفيد من وسائل اإلعالم وتقنيات التواصل ،ملواصلة
اسرتاتيجيات الهيمنة عرب التضليل وطمس الحقائق.

حد والقرار
ثالثاً :السعي نحو توحيد صفوف أبناء األمة عىل أساس املوقف املو ّ
الواحد يف مواجهة التحديات املصريية .تتضاعف أهمية هذا املسعى التوحيدي
تحت وطأة االختالفات املذهبية والثقافية؛ األمر الذي يوجب التصدي ملشاريع
الفتنة والحروب األهلية التي يغذيها العقل االستعامري ،لتربير حضوره تحت ذريعة
أنه املنجي واملدافع عن حقوق اإلنسان.
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رابعاً :لزوم االهتامم بالجيل الشاب ،وتنمية وعيه الثقايف والسيام ما يتصل منه
بإدراك حقيقة االستعامر لئال يقع فريسة اإلمربيالية اإلعالمية وأضاليلها.
خامساً :كشف حقيقة ازدواجية الغرب يف تعاطيه مع مقوالت وعناوين معارصة
مثل حقوق اإلنسان ،والحرية ،والدميقراطية وحق تقرير املصري .إذ إن هذه امل ّدعيات
تبدو صحيحة بالنسبة إليه ما دامت تتامهى وتخدم مصالحه ،إال أنها رسعان ما تزول
وتغيب إذا تضاربت مع هذه املصالح .وال بد من التنبيه يف هذا الصدد إىل أننا عندما
نذ ّم الغرب فإنا نذ ّم ُه كنظام
ومؤسسة سياسية إمربيالية ال كشعوب .فأهل الغرب كبقية
ّ
الشعوب تختزن اإليجابيات والسلبيات وكثريا ً ما كانت ضحية التضليل اإلعالمي
حيث استُد ِر َجت لتكون إىل جانب املؤسسة الحاكمة لتربير احتالل أرض اآلخر
واالستعالء عليه .ولكن يف مقابل هذا بقي مثة أصوات ح ّرة وضامئر يقظة كشفت
تهافت النظام الغريب بالنقد واالعرتاض والضغط.
سادساً :لزوم االهتامم بنظريات وأفكار ما بعد االستعامر ،وذلك ملنزلتها النقدية
ومساهمتها الفاعلة يف تبيني الشواهد عىل احتضار الحضارة الغربية ،وبيان الع ّد
النزويل لتاريخها الحديث .فهذه النظريات واألفكار التي نعمل عىل تفعيلها يف
إطار مرشوعنا املعريف سوف تساهم يف نقد البنية االستعامرية وأسسها املعرفية
خ ِربُو َن بُ ُيوت َ ُه ْم
واالجتامعية والسياسية واالقتصادية ،وهي مصداق قوله تعاىل( :يُ ْ
ني) (الحرش – .)2
ِبأَيْ ِدي ِه ْم َوأَيْ ِدي الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل رسوله األمني وآله
امليامني
النجف األرشف
شهر رمضان  1439ھ

مدخل تأسييس

نقد مباين العقل اإلمربيايل
محمود حيدر

(((

ال يجيء الكالم عىل «ما بعد االستعامر» من باب االستيهام بنهاية األطروحة
االستعامرية .سوا ًء تعلق األمر باالصطالح واملفهوم ،أ ْم باالختبارات التاريخية ،فإن
املناظرة مع هذه األطروحة ،وخصوصاً يف زمن الحداثة الفائضة ،باتت تتخذ لها منزل ًة
استثنائيةً .مفهوم «ما بعد االستعامر» كمثل سواه من املفاهيم الوافدة ،يأتينا مكتظًّا
حه وتأويالت ُه َّ
تكثت تبعاً لطبائع البيئات الثقافية
بااللتباس والغموض .تعريفات ُه ورشو ُ
واإليديولوجية حيث ولد وذاع أمره .لذا سيكون عىل كل منشغلٍ بهذا املصطلح أن
يتتبَّع ساللته املمتدة عميقاً يف التاريخ الحديث ،وأن يتع ّرف إىل أوروبا مبا هي أرض
نشأته وفكرته وامتداده عرب االستيالء والغزو .ثم عليه من بعد ذلك كله أن يتميَّز لفظة
«ما بعد االستعامر» بني كونها مفهوماً مضا ّدا ً لالستعامر ودعوة كفاحية للتحرر منه،
وبني كونها وسيل ًة معرفي ًة تستعملها السلطة اإليديولوجية الحاكمة يف الغرب ،لتنتج
أنظمة مفاهيم جديد ٍة مت ِّك ُنها من إدامة الهيمنة عىل العامل.
((( -مفكر وباحث يف الفلسفة  -لبنان.
مدير التحرير املركزي لفصلية االستغراب.
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حيَ ْي متوازيني:
من أجل ذلك وجدنا أن نقارب املفهوم عىل من َ
األول :منحى الجغرافيا األوروبية حيث مسقط رأس املفهوم وظروف والدته.
الثاين :منحى الجغرافيات املستباحة ،أي من األرض التي نشأت فيها الفكرة
ال«املابعد استعامرية» ،كأطروحة مقاوم ٍة فكري ٍة وكفاحي ٍة للهيمنة والتوسع.
مام يجوز بيانه ،أن مث ّة خلطاً مفهومياً يعود إىل سو ِء فهمٍ للمصطلح ولطريقة
التعامل معه تاريخياً ومعرفياً .فقد بدا لكثريين يف األوساط الغربية ،وكذا يف العاملني
العريب واإلسالمي ،أن «ما بعد االستعامر» مفهوم ينتسب إىل الجيل االصطالحي
املستحدث الذي شاع صيته يف ما عرف بـ «املابعديات» .فلقد بدا جليّاً أن كل هذه
«املا بعديات» كـ« :ما بعد الحداثة» – «ما بعد العلامنية» ـ «ما بعد التاريخ» ،أو «نهاية
التاريخ»« ،ما بعد امليتافيزيقا»« ،ما بعد اإليديولوجيا» ..وأخريا ً وليس آخرا ً ما «بعد
اإلنسان» أو ما سمي بـ «اإلنسان األخري» ..إ ْن هي إال منحوتاتٌ لفظي ٌة يعاد تدويرها
كلام دعت الحاجة .عىل هذا األساس أمكن لنا أن نفرتض أن السياق «امل َابَ ْعدي»
احرتازي أخذت به املنظومة الحداثية لوقاية نفسها من الخلل والتهافت
ري
ٌّ
هو تدب ٌ
ٍ
ِ
حديث العهد
تفكيك ومعاين ٍة ملصطلح
واالضمحالل .وعليه سنكون هنا بإزاء مهم ِة
وينطوي عىل يش ٍء من الغموض واللبس ،قصد جالء مراميه وبيان غاياته.
ال مناص من اإللفات ،ابتدا ًء ،إىل أن مفهوم «ما بعد االستعامر» ليس جديدا ً يف
مرسى التاريخ الغريب الحديث .فقد ظهر يف سياقٍ
تنظريي بدأت مقدماته مع نقد
ٍّ

مسالك الحداثة وعيوبها يف منفسح القرنني الثامن عرش والتاسع عرش ،ثم ليتحول
عارم بعد الحربني العامليتني يف مطلع ومنتصف القرن
من بعد ذلك إىل ت َّيا ٍر
نقدي ٍ
ٍّ
املنرصم .لذا جاز القول أن النظريات ما بعد االستعامرية اتصلت اتصاالً نقديّاً بعرص
ٍ
مسارات نقدي ٍة للعقل االستعامري بلغت
التنوير ،ثم مت َّددت إىل األحقاب التالية عرب
ذروتها مع اختتام األلفية امليالدية الثانية .مع ذلك ،مل يكن لهذه املوجة النقدية أن
املؤس ِ
س
املس بالعقل
تتخذ بعدا ً انعطاف ّياً يف الثقافة األوروبية لوال أنها ذهبت إىل
ِّ
ِّ

مدخل تأسيسي
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لتاريخ الغرب وسلوكه .وللبيان ،فإن أول ما أُ ِخ َذ عىل هذا العقل يف السياق النقدي،
إضفاؤه عىل االكتشافات العلمية تربيرا ً أخالق ّياً
ومعنى حضاريّاً يؤكد فرادة الغرب
ً
واستعالئه عىل بقية العامل .فازدهار العلم ـ كام بات معلوماً ـ مل يكن فقط بسبب
فضول العلامء واملفكرين وتوث ُّبهم الستكشاف عامله الغامض ،وإمنا أيضاً وأساساً
بسبب التوسع االستعامري الذي أوجبه وأطلق مساره.
* * *
حق لنا أن نبتني رؤيتنا للتفكري «املا بعد استعامري»
من هذا املطرح املعريف بالذات َّ
عىل ركيزة النقد .تقول ال َف َر ِ
ضية :إن نظريات وتيارات ما بعد االستعامر ما كانت لتولد
لو مل يكن املسته َدف منها أصالً ،هو العقل االستعامري نفسه .من أجل ذلك دأب
مفكرون وعلامء اجتامع عىل تعريف نظرية «ما بعد االستعامر» بأنها نظرية تهدف إىل
ٍ
توجهات
تحليل كل ما أنتجته الثقافة الغربية باعتبارها خطاباً مقصديّاً يحمل يف طياته
استعامري ًة إزاء املجتمعات األخرى .كذلك سنجد يف األدبيات الفكرية الغربية اليوم
من يرى أن مصطلحي [«الخطاب االستعامري» و«نظرية ما بعد االستعامر»] يشكالن
معاً حقالً من التحليل ليس جديدا ً بحد ذاته ،ولكن معامله النظرية واملنهجية مل تتضح
إال مؤخرا ً مع تكثيف االهتامم به ،وازدياد الدراسات حوله.
لننظر يف ماهية كل منهام:
املصطلح األول يشري إىل تحليل ما بلورته الثقافة الغربية يف مختلف املجاالت
يعب عن توجهات استعامرية إزاء مناطق العامل الواقعة خارج نطاق الغرب،
من نتا ٍ
ج ّ
األمر الذي يشكل يف مجمله خطاباً متداخالً باملعنى الذي استعمله الفيلسوف
الفرنيس ميشيل فوكو ملصطلح «الخطاب».
أما الثاين ،أي «النظرية ما بعد االستعامرية» ،فيحيل إىل نو ٍع آخ َر من التحليل
ينطلق من افرتاض أن االستعامر التقليدي قد انتهى ،وأن مرحل ًة من الهيمنة ـ تسمى
أحياناً املرحلة النيو ـ إمربيالية ـ قد حلَّت وأنشأت ظروفاً مختلف ًة تستدعي تحليالً من
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ٍ
جديد .ولذا ،سيظهر لنا أن املصطلحني ناشئان من وجهات نظ ٍر متعارض ٍة يف ما
نو ٍع
يتصل بقراءة التاريخ .فبينام يرى بعضهم انتهاء مرحلة االستعامر التقليدي ،وبالتايل،
انتهاء الخطاب املتصل به ،ورضورة أن يرتكز البحث يف مالمح املرحلة التالية ،وهي
مرحلة ما بعد االستعامر ،يرى آخرون أن الخطاب االستعامري ال يزال قامئاً ،وأن
فَ َر ِ
ضية «املابعدية» ال مربر لها.
* * *
تخل ساحات الغرب من ٍ
مبي للسلطة االستعامرية .وهذا يف تقديرنا يعترب
مل ُ
نقد ّ

أساساً مهامً لفهم األطروحة املا بعد استعامرية وتح ّري مقاصدها .ولسوف تصبح

العملية النقديّة ذات أهم ّية مضاعف ًة حني تسلك هذه األطروحة مسارها التواصيل

لتعرب عن عالق ٍة وطيد ٍة بني الثورة النقدية يف الغرب االستعامري ،والحركة الفكرية
والكفاحية الناشئة يف املجتمعات املستع َمرة.

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

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

بعد االستعامرية يف وجهها االنتقادي هي رؤي ًة تتشكل من مضادات معرف ّية متظافرة

لالستعامر يف الحقول الثقافية والسياسية والسوسيولوجية والتاريخية .وهي إىل ذلك
تعترب يف مقدم األطروحات التي تستكشف عمق العالقة بني بلدان الرشق والبلدان
االستعامرية يف أوروبا .لقد عكف املساهمون عىل تظهري هذه النظرية عرب كشف

ما تختزنه ثقافة وسلوك الحكومات الغربية إزاء الدول واملجتمعات املسيطّر عليها.
من هذا الفضاء االنتقادي عىل وجه التعيني ،يشكل فكر ما بعد االستعامر مدرسة

تفكريٍ داخل النظام االستعامري نفسه ،من دون أن يعني ذلك حرص املنتمني إىل هذه
املدرسة باإلنتلجنسيا األوروبية .فلنخب الرشق ومفكريه مساهامت مع ّمقة يف وضع

األسس الفكرية التحررية للخطاب ما بعد االستعامري.
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لقد تولت هذه النخب عىل الجملة مهمة معرفي ًة نقديّ ًة مركبةً :نقد الغازي ونقد

التابع ضمن خطب ٍة واحد ٍة .احتل نقد االستعامر ،وكذلك نقد النخب املتامهية معه

داخل املجتمعات املستع َمرة ،مكان ًة محوري ًة يف تفكريهم .تركَّزت املسألة األساسية
التي عالجوها عىل مشكلة االغرتاب بوصف كونها غربة إنسان تلك املجتمعات

عن ذاته الحضارية وهويته الوطنية يف سياق متاهيه مع ثقافة الغرب ومعارفه .هذه
الحالة املخصوصة من االغرتاب ( )alienationستجد من يصفها بعبارة موفَّقة:
“اقتالع الذات بواسطة الذات إياها” .ورشحها أن الثقافة االستعامرية تتحول عن

رضب من وال ٍء
طريق االغرتاب إىل
يف عن سابق إراد ٍة
ٍ
نفيس ،موصو ٍل باستيطانٍ معر ٍّ
ٍّ
ووعي .فاالغرتاب يف حالته القصوى هو أشبه بانصباب وعي املستع ِمر يف صميم
ٍ

وعي املستع َمر عىل النحو الذي يصبح امل َه ْي َم ُن عليه غافالً عن نفسه وعن مصريه

ِب» عن أن
يصبح سي َد
وعن املكان الذي هو فيه .ويف هذه الحال ّ
َ
يكف «املغرت ُ

نفسه ويتحول إىل ٍ
عبد آللة العمل وخطاب مالِكيها .عليه ،يصري املثقف املستع َمر
كائناً صاغرا ً ت َّم انتزاعه من زمانه الخاص ومكانه الخاص؛ حتى أنه يشعر يف أحيان

ٍ
شتى كالغريب بني أهله ،ناظرا ً إليهم
ككائنات متخلف ٍة وبربري ٍة .وبحسب فرانز فانون
صاحب «معذبو االرض» فإن «املثقف املستع َمر يقذف بنفسه وبنهمٍ إىل الثقافة
ٍ
يل
جديد.
الغربية كام األطفال املتب َّنني الذين ال يكفُّون عن البحث عن إطا ٍر عائ ٍّ
لكن هذا املثقف ،وهو يسعى ليجعل من الثقافة األوروبية ثقافته الخاصة ،ال يكتفي

مبعرفة رابليه ،أو ديدارو ،أو شكسبري أو إدغار بو وسواهم ،بل سيدفع دماغه إىل
الحدود القصوى تواطؤا ً مع هؤالء الرجال» ..يف حقبة تالية من زمن الحداثة سيحتل

ره ٌ
ط من فالسفة الغرب وعلامئه مساح ًة ب ّين ًة من تفكري النخب العربية واإلسالمية إىل
الدرجة التي جعل هؤالء من أولئك ،أوثاناً يستلهمون أفكارهم وأفهامهم ،ويتخذونها
مسالك ومناهج عن ظهر قلب.

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

اإليديولوجية للسلطة .رؤية هذه التيارات تجاوزت النقد الكالسييك لليربالية ثم

لتتضاعف وتتمدد مع ظهور حركات التحرر الوطني يف البلدان املستعمرة بعد
الحرب العاملية األوىل .يف التنظري النقدي الذي قدمته هذه التيارات ،أن سيطرة

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

تاريخ ّياً ،ورابط ًة وثقى بني العقل ما قبل التكنولوجي والعقل التكنولوجي .بيد أن
املجتمع الذي يضع الخطط ويرشع فعالً يف تحويل الطبيعة عن طريق التكنولوجيا

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

لصاحب القرص ،والوايل للملك ،إلخ) يحل محلها ـ شيئاً فشيئاً ـ نو ٌع آخ ُر من
رب من
التبعية :لقد باتت السيطرة االستعامرية الجديدة تعتمد يف أدائها عىل درج ٍة أك َ
العقالنية ،عقالنية مجتمعٍ يدافع عن بنيته الهرمية ويستغل يف الوقت نفسه وعىل

نح ٍو أنج َع باطِّرا ٍد املوارد الطبيعية والفكرية ،ويوزع عىل نطاقٍ متعاظمٍ باستمرا ٍر
أرباح هذا االستغالل .وإذا كان اإلنسان يجد نفسه مقيدا ً عىل نح ٍو متعاظمٍ إىل

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

فجهاز اإلنتاج يؤبد النضال يف سبيل الوجود ،ويتجه إىل أن يجعل منه موضوعاً
ملزاحم ٍة عاملي ٍة شامل ٍة تهدد حياة أولئك الذين يبنون ذلك الجهاز ويستخدمونه.

والعقالنية االستعامرية التي ح َّدت وظيفة استعامل العقل بجلب املنافع املحضة،

هي عقالنية مجردة من األخالقية .ومثل هذه العقالنية الوظائفية راحت تتمظهر مع
ٍ
كسمت
تعاقب الزمن
تكويني للشخصية االستعامرية .فلقد بيّنت اختبارات التاريخ
ٍّ

أن من أ ْم َيز طبائع العقل االستعامري إضفاء صبغة عقالنية عىل كل فعالية من فعالياته
يقطع النظر عن أثرها األخالقي .إ ّن ما ينتج من هذا يف آخر املطاف هو أن تتحول

العقالنية إىل ذريع ٍة فادح ٍة لالستخدام اإليديولوجي يف الفكر اإلمربيايل.
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التأن:
ّ
لنقرأ اإلشكال بيش ٍء من
وواقعي بوصفه أمرا ً عقالنيّاً.
يف الفكر االستعامري الذرائعي يُنظَر إىل ِّ
كل ممكنٍ
ٍّ

يحصل هذا حتى لو كان مقتىض الوصول إىل الهدف إيذاء الغري وانتهاك حياضه
ح ٍد
السيادية .يف العقالنية االستعامرية التي ارتكنت إىل العلوم الطبيعية كمعيا ٍر أو َ

أخالقي
كل محتوى
لحل مشكالت العامل ،تتجرد الذات اإلنسانية من ِّ
وسيايس
ٍّ
ٍّ
يل .وما ذاك إال ألن املهمة الجوهرية لهذه العلوم تقترص يف مناهج التفكري
وجام ٍّ
االستعامري عىل املالحظة «املحضة» والقياس املحض .ذلك بأن تحديد «طبيعة

األشياء» وطبيعة املجتمع جرى عىل نح ٍو يربر «عقالن ّياً» االضطهاد واالستغالل.
هكذا مل تكن خرافة «الحروب العادلة» التي تحولت إىل مقول ٍة سائد ٍة يف العقد

الضب من العقالنية املبتورة.
البي عىل هذا َّ
األخري من القرن املايض ،إال الدليل ّ

بسبب من غفلتها و َميْلها املحموم اىل إلسيطرة ،أن املعرفة الحقّة
مل تدرك الحداثة
ٍ
والعقل
َ
الحق يقتضيان السيطرة عىل غلواء الحواس ،والتحرر من قهر الغري والسيطرة
َّ

عليه .املفارقة يف «العقالنية» املابعد استعامرية ،أنها حني تُ ِق ُّر بالقيم اإلنسانية كسبيلٍ

للعدل والسالم العامليَ ْي ،تعود لتؤكد ـ وبذريعة العقالنية إياها ـ أن هذه القيم قابل ٌة

حقائق واقعيةً.
ألن تتخذ مكانتها يف أسمى منزلة (أخالقيّاً وروحيّاً) ،ولكنها ال ت ُ َع ُّد
َ

تلك معادل ٌة أساسي ٌة من معادالت فلسفة االستعامر التي بناها العقل الرباغاميت

للحداثة .تقول هذه املعادلة رصاحةً :إذا كانت قيم الخري والجامل والسالم والعدالة
غري قابل ٍة لالستنباط من الرشوط األنطولوجية أو العلمية ،فال مجال بالتايل ألن
ٍ
نطالب بتحقيقها .فهذه القيم يف نظر العقالنية العلمية ليست إال
مشكالت تتعلق

ري علمي ٍة ،فإنها ال تستطيع أن تواجه
بالتفضيل الشخيص .وملا كانت هذه األفكار غ َ

الواقع القائم إال مبعارض ٍة ضعيف ٍة وواهن ٍة.

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

وعدم اليقني.

مع استهالل األلفية امليالدية الثالثة سوف يظهر لنا كأن اللحظة مل ت َِح ْن بع ُد ليك

يختيل العقل الغريب بنفسه ويتأ َّمل .املركزية الغربية بصيغها النيوليربالية ال تنفك

بسبب من عقالنيتها البرتاء .حتى السؤال الذي أنتجته ليعرث لها
تستغرق يف غفلتها
ٍ
عىل طريق ٍة فضىل لسيادة العقل ،ما فتئ أن انقلب عليها .صار سؤاالً استجوابيّاً عىل
ما يقدمه املشهد العاملي من
تغييب ألحكام العقل وقوانينه ،كأنَّ ا انقلبت «عقالنية
ٍ
الحداثة» عىل نفسها ،فاستحالت «طوطامً» للخداع واإليهام ،بعدما كانت أنجزت

فلسفتها «العظمى» يف «تأليه» اإلنسان.

* * *
جـرى التنظير الفلسـفي للعقالنيـة االسـتعالئية مجـرى اليقين يف غريـزة

الغـرب السـيايس .أسـس «روح ّيـاً» لحملات القـوة ،وسـ َّو غ ملقولـة اسـتعامر
الشرق ،فجعلهـا تاريخـاً سـارياً ال تتوقـف أحقابـه عنـد حـ ٍّد .زعمـت عقالنيـة
التنويـر أنهـا الـروح الـذي يسري بلا انقطـاع يف تاريـخ البرشيـة ،وأنهـا البديل

للزمـان الالّعقلاين الذي اسـتولدته جاهلية القـرون الوسـطى األوروبية .ولذلك
فليـس مـن قبيـل التجريـد أن يسـتنتج إيديولوجيو العقالنيـة الغربيـة املتأخرة «أ َّن

فـن تكويـن الحقائـق أهم مـن امتلاك الحقائق» .لقـد انربى هؤالء إىل اسـتدعاء
مسـتوى متعـا ٍل .فـكان مـن نتيجـة ذلـك أن آلـت بهم
هـذه املقولـة ورفعهـا إىل
ً

ٍ
إىل ذروة الالّعقالنيـة .املتمثلـة يف الواقـع بتسـويغ اضطهـاد الشـعوب
كسـلوك
مقبـو ٍل ومعقـو ٍل .مل تعـد غايـة العقـل اإلمربيـايل املسـتحدث الكشـف عـن

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

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

جهـاً للواقـع املعـارص أصبـح خاضعاً ألغـراض الواقـع ولواز ِمه.»...
اإلنسـاين مو ِّ

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

شق الفكر النقدي سبيله االحتجاجي عىل هذا النوع
الحرية والعدالة واملساواةَّ ،

من االرتداد الكاريث .لقد اتخذت العقالنية هنا صفة جديدة كل الج َّدة .تحولت إىل

إيديولوجي ٍة فظّ ٍة تس ِّوغ لنفسها كل ما ترسمه من مطامح .عند انتهاء الحرب الباردة

( )1990أخذت النيوليربالية فرصتها ليك «تؤدلج» انتصارها .ولقد تس َّنى لها بوساطة

شبك ٍة هائل ٍة من «امليديا البرصية والسمعية» ـ أن تعيد إنتاج هيمنتها ثقافياً واقتصادياً
ومنط حياة عىل نطاق العامل كله ،كان عىل «عقالنية» الليربالية الجديدة أن تقطع
صلتها باملوروث املفاهيمي لحداثة التنوير .وها هي تحسم م َّدعاها بتقريرها أن
تداعيات املشهد العاملي «ال تعكس فقط نهاية التوازن الدويل بل نهاية التاريخ

بالذات :أي نهاية التطور اإليديولوجي للبرشية كلها ،وتعميم الدميقراطية الليربالية
يئ للسلطة عىل البرشية جمعاء».
كشكلٍ نها ٍّ

هل بلغت العقالنية بصيغتها اإلمربيالية املستحدثة ح َّد «الجنون» حني جعلت

العامل أرضاً منزوعة القيم؟..

ذلكــم هــو الســؤال الــذي طفــق يشــكل الهــ َّم األقــى لنقَّــاد الســلوك

االســتعامري .املذاهــب النقديــة الغربيــة تن َّبهــت إىل مثــل هــذا املنعطــف

بصــور ٍة مبكــر ٍة .لــذا أجابــت يف مــا يشــبه الفانتازيــا الفلســفية أ َّن الالّعقالنيــة

غالبــاً مــا ترتــدي رداء العقــل لــي تعيــد اكتشــاف ذاتهــا .رمبــا أدركــت
براغامتيــات الســيطرة يف الغــرب أنهــا مضطــرة إىل الهــروب مــن العقــل تحــت
وطــأة املصلحــة وغريــزة البقــاء .لكــن ســيبدو أ َّن لعبــة الهــرب مــن العقــل إىل

الجنــون هــي عــود ٌة إىل العقــل مبخيلـ ٍة أخــرى .وهــذه الســرورة ال بــد أن تنتــج
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معرفــ ًة عــى صورتهــا ..معرفــ ًة تســعى إىل مــلء الخــواء ،ولــو بإيديولوجيــات
ــت بطالنهــا...
ث َ ُب َ

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

التفكري التحرري النقدي لالستعامر إىل منظوم ٍة معرف ّي ٍة تؤسس لإلحياء الحضاري

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

ٍ
مكانته
ب أن تتوفر
كواحد من مفاتيح املعرفة يف العامل العريب واإلسالميَ ،و َ
ج َ
له بيئات راعية ،ونخب مدركة ،ومؤسسات ذات آفاق نهضوية ،يف إطار مرشو ٍع
حضاري متكاملٍ .
ٍّ

* * *
تتناول هذه السلسلة بأجزائها األربعة األطروحة االستعامرية وما بعد االستعامرية
نظري ،وكذلك من خالل معاينة للتجارب التاريخية يف آسيا وأفريقيا
يل
ٍّ
يف إطار تحلي ٍّ
بدءاً من القرن التاسع عرش وإىل يومنا هذا.

شارك يف هذه السلسلة مجموعة من املفكرين والباحثني وعلامء االجتامع من
أوروبا وأمريكا والعاملني العريب واإلسالمي ،وقد توزعت أبحاثهم وفقاً للرتتيب
املنهجي عىل بابني رئيسيني:
ـ باب املفاهيم وباب السرية التاريخية لعدد من التجارب االستعامرية وآليات
مواجهتها ثقافياً وكفاحياً.

الفصل الثالث
االستعمار الجديد

االستعمارية واالستعمارية اجلديدة

قراءة معاصرة ألطروحات سارتر بشأن االستعمار
كويف أنكوما

(((

حني صدر كتاب الفيلسوف الفرنيس جان بول سارتر «االستعامرية واالستعامرية
الجديدة» أول مرة قبل بضعة عقود ،ه َّبت عواصف ثقافية تجاوزت النطاق األورويب
إىل سائر بلدان العامل يف ذلك الوقت .فهذا الكتاب الذي د َّونه فيلسوف الوجودية
يف زحمة الجدل الفلسفي كان له أثر سيايس وايديولوجي واسع داخل البيئة اليسارية
العالمية يف حني كانت ردود التيارات اليمينية املحافظة شديدة القسوة.
يف ما ييل إعادة قراءة للكتاب يف ضوء التحوالت املعارصة التي عصفت بالعامل،
حيث يتبني لنا القيمة املميزة لتوجهات سارتر حيال االستعامر بأشكاله وتنوعاته
وتقنيات سيطرته يف زمن ما بعد الحداثة.
((( -كاتب أفريقي.
مراجعة كتاب «االستعامرية واالستعامرية الجديدة لجان بول سارتر (مدخل كتبه روبرت يونج ،ومقدمة كتبها عزالدين
حدور ،وترجمة  -من الفرنسية إىل االنجليزية -عزالدين حدور ،ستيف بريور وتاري ماك ويليامز) دار نرش روتلدج:
نيويورك ،لندن .2001 .الصفحاتxxiv + 200 :
Colonialism and Neocolonialism by Jean-Paul Sartre (With a Preface by Robert J. C. Young and
Introduction by Azzedine Haddour; Translated by Azzedine Haddour، Steve Brewer and Terry
McWilliams) New York & London: Routledge، 2001. Pp. xxiv + 200.
ترجمة :بهاء درويش .مراجعة :كريم عبد الرحمن.
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أضحى الحديث يف اآلونة األخرية عن «حقوق اإلنسان» من حيث كونه أساس
التعاون الدويل هو الحديث املتداول واملقبول .فمن أماكن الحامية التي تنطلق منها
عملياتهم ،يُ َع ُّد موظفو وكاالت التربع «حقوق اإلنسان» املعيار األكرث أهمية يف تقييم
مدى استحقاق املستفيدين املقرتح مساعدتهم ،حتى يف ظل أصعب الظروف مثل
وجود أطفال متوت جوعاً وقرار سلبي يحرمهم ما يقتاتون به لالستمرار يف الحياة.
لقد وصل األمر باملرء إىل درجة الشعور بأن «حقوق اإلنسان» كانت وال تزال أهم
فكرة نشأت وطُبقت يف تاريخ الفكر الغريب.
إال أن املامرسات ال تدعم مثل هذا الزعم مع األسف .لقد تم يف ما مىض قص
لقصها مرة أخرى .نحيك كيف عاش غالبية الناس
الحكاية ولكن يبدو أننا يف حاجة ّ
يف العامل يف فقر غري محتمل وحرمان بعضه مطلق وبعضه نسبي .أضف إىل هذا أن
غالبية شعوب العامل تعرضت تحت حكم االستعامر ملعاملة غري آدمية يف الوقت
رصفون عىل النحو الذي يبدو فيه كام لو أنهم
الذي كان فيه الناس يف الغرب يت ّ
مل يعرفوا مصطلح حقوق اإلنسان من قبل .لقد قابل االستعامر مقاومة الظلم بظلم
إضايف وأخذت شعوب العامل عىل عاتقها مسؤولية مقاومة الظلم بكل الوسائل
املتاحة لهم .أدركت الشعوب أنها مامل تحارب لتحرير أنفسها من الظلم الشديد،
لن يتمكن أي مقال عن ظلم اإلنسان لإلنسان من نزع سالح املستع ِمر .وعىل الرغم
من أن هذا اإلدراك جاء متأخرا ً إال أن شعوب العامل أدركت أن الطريق للتحرير يكمن
فيها هي ذاتها وليس ىف غريها.
مازالت نظرية ومامرسة «التمييز العنرصي» ـ النموذج املمثِّل لالستعامر ـ حية
يف الذاكرة ،تلك التي أسامها ُرعاتها «التطور املنفصل» والتي بواسطتها قامت قلة
من األوروبيني باستعباد أربعة عرش مليون شخص من أفريقيا أو ذوي أصول آسيوية
أو الدم املختلط دون أي حقوق سياسية .لقد سعى التمييز العنرصي ملنع قيام أي
وعي وطني بني الشعوب .هذا النظام غري اآلدمي حرص خمس وسبعني يف املائة
من الشعب يف قطاعات الحكم الذايت  Bantustansيف قطعة من األرض ال تتجاوز
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مساحتها إثنا عرش يف املائة من مساحة أرض الوطن ودون أي حقوق ملكية لهم،
بينام منحوا ست ومثانني يف املائة من األرض لذوي األصول األوروبية .لقد
عاشت هذه الشعوب لسنوات طويلة وداخل بالدهم التي ولدوا فيها ممنوعني
من إمكانية التصويت أو عقد االجتامعات العامة أو االنضامم ألية اتحادات
تجارية ( .)trade unionsوكان عىل أبناء هذه الشعوب حمل بطاقات مرور تحدد
هويتهم وذلك إذا ما رغبوا يف التجوال حتى داخل األرض املخصصة لهم (قطاع
الحكم الذايت) ،وكان عدم وجود مثل هذه البطاقات مربرا ً إللقاء القبض عليهم وما
قد يستتبعه من تعذيبهم .لقد كان هذا هو الظلم بامتياز.
باختصار فإن أساس االستعامر هو التمييز العنرصي ـ رغم أنه أساس اقتصادي
وهو ما تصفه إلني مايكسنز ( )Ellen Meiksinsيف كتابها «إمرباطورية رأس املال»
( )Empire of Capitalبأنه «الوسيلة التي انتقلت بها الرثوة إىل السيد» :متييز
يتجل يف أوجه كثرية ـ يُقوي بعضها بعضاً ـ للسياسة واملجتمع .فهو
ّ
عنرصي
يتغلغل يف املؤسسات االجتامعية ،وأمناط اإلنتاج والتبادل /التوزيع .تظهر ق ّوته
يف طرق ووسائل استعباده لفكر الناس :املستعمرين واملستع َمر .فسوء استخدام
حريات اإلنسان مسترش والقمع منترش .الفقر والجهل وما ينتج عنهام من تجريد
للصفات اإلنسانية هي تأثريات االستعامرية والتي ال ميكن توقع سوى ناتج واحد
لها وهو املقاومة العنيفة .وعىل كل ،فاالستعامريّة هي ذاتها العنف يف الفكر ويف
الفعل :تعذيب جسدي وذهني للمستع َمر .وإذا ما نتج عنها ناتج جيد فهو ناتج
جاء باملصادفة ،أي غري مقصود .فكام قرر كل من سارتر وفانون ( )Fanonليس
االستعامر الفرنيس للجزائر استثناء من هذا .وعىل الرغم من أن الشعوب املستع َمرة
كان لها حلفاء يف الغرب يؤيدونها يف مقاومتها لهذا الظلم ،إال أن القلة هم من
اكتسب الشجاعة ملحاربة النظام االستعامري بشكل رصيح .يُعد جان بول سارتر
حى بحياته ليكتب ويتحدث ضد النظام االستعامري
أحد هذه االستثناءات .فلقد ض ّ
يف كل أشكاله وذلك عىل الرغم من التهديدات الكثرية التي واجهها.
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لقد كان كتاب سارتر «االستعامرية واالستعامرية الجديدة» أسلوبه الذي اختار أن
يبي به للفرنسيني أن مامرساتهم يف املستعمرات التي يحتلّونها تبعد كثريا ً عن معتقداتهم
ّ
يف «الحريّة واملساواة» .هذا الكتاب هو الرتجمة الفرنسية لكتاب سارتر «مواقف »V
( )Situations Vالذي أصدرته دار نرش ( )Gallimardعام  .1964إنه تحليله النظري
الذي كتبه كنقد تاريخي ور ِّد فعل للظلم االستعامري .لقد كُتبت معظم املقاالت عن
كفاح الجزائر ضد االستعامر الفرنيس وأثناء هذه الفرتة .هذا الكتاب شهادة حية من مفكر
بارز وقف ضد االحتالل ليس فقط بعقل تحلييل ولكن بقواعد أخالقية تستحق االتباع
الصلة القوية بني ما بعد االستعامر وحركات ضد
يبي هذا الكتاب ّ
والسري عىل منوالهاّ .
االستعامر ومسائل العامل الثالث .هذا الكتاب تقييم جيد لالستعامرية الفرنسية .يتناول
الظلم ،كام ميثل جزءا ً من انشغال سارتر بظاهرة التمييز العنرصي ،والتي ناقشها أول مرة
يف مقاله املعنون « ضد السامية واليهود  »Anti-Semite and Jewويف كتابه «أورفيوس
األسود  .»Black Orpheusبالنسبة لسارتر يع ّد الرصاع إلنهاء الحكم االستعامري واجباً
أخالقياً ميثل الفعل السيايس بالنسبة له رشطاً رضورياً .فبدون هذه الثورة الثقافية ال
ميكن الحصول عىل الحرية الفردية والتي يثمنها سارتر جدا ً ويدعمها بشدة .يبني هذا
الكتاب «االستعامرية واالستعامرية الجديدة» بجالء النمو والتحول اللذين حدثا يف
فكر سارتر من الحرية الفردية إىل الفعل السيايس .فلقد أصبح سارتر بدءا ً من  1948أحد
املفكرين الكبار املؤثرين الذين وقفوا ضد التمييز العنرصي .فلقد أصبح سارتر من
املهت ّمني واملنشغلني بسياسة الرصاعات ضد االستعامرية وأحد املؤثرين الكبار الذين
أث ّروا يف الناشطني واملفكرين الناطقني بالفرنسية أمثال ليوبولد سنجور (Leopold
 ،)Senghorأليون ديوب ( ،)Alioune Diopالذي أنشأ مجلة)Présence africaine(.
وفرانز فانون ( )Frantz Fanonالذي كتب («جلد أسود وأقنعة بيضاء (Black Skin
 ،)White Masksاستعامرية يف طريقها للموت ( ،)Dying Colonialismبؤس األرض
( )The Wretched of the Earthو«نحو الثورات األفريقية Towards the African
 .)»Revolutionsثم ألربت ميمي ( )Albert Memmiمؤلف «املستعمر واملستع َمر
 »The Colonizer and the Colonizedهذا باإلضافة إىل آخرين.
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يتكون كتاب «االستعامرية واالستعامرية الجديدة» من مدخل ممتاز كتبه روبرت
يونج  R. J. C. Youngومقدمة كتبها عز الدين حدور ()Azzedine Haddour
باإلضافة إىل ثالثة عرش مقاالً كتبها سارتر .نجد يف هذا الكتاب بحث سارتر عن
االستعامريّة وميوله العاطفية تجاه نزع االستعامر بشتى الوسائل ،مبا يف ذلك العنف.
موسعة ،مفصلة وعارفة بالسياسات االستعامرية الفرنسية
يقدم سارتر يف الكتاب رؤية ّ
يف الجزائر .هذه املقاالت كانت قد نرشت من قبل إما كمقدمات لكتب (ثالثة
مقاالت) أو كمقاالت يف جريدة (( )Les Temps Modernsخمسة مقاالت) وخمسة
مقاالت أخرى يف (( .)L’Expressوكانت املقدمة التي كتبها سارتر لكتاب «ميمي
 »Memmiقد نرشت من قبل كمراجعة يف جريدة ( )Les Temps Modernsثم
استخدمها كمدخل يف طبعة الحقة).
يبدأ كتاب سارتر «االستعامرية واالستعامرية الجديدة» باملقال «من صني واحدة لصني
أخرى  ،»From One China to Anotherوهو املقال الذي كان مدخالً لكتاب D’une
 Chine à l’autreالذي كتبه هرني كارتري بريسون  Henri Cartier-Bressonباالشرتاك مع
سارتر (طبعة باريس :روبرت دلبري  .)1954 Robert Delpireهذا املقال – يف قدر منه -هو
تط ّور لفكرته التي عرضها يف مقاله الذي نرش عام  1946تحت عنوان «تأمالت يف املسألة
اليهودية» .)Anti- Semite and Jew( Refléxions sur la Question Juive، 1946 .لقد
قدم سارتر حججاً قوية للتدليل عىل أن املامرسة واأليديولوجيا يخلقان أمناطاً ومتييزا ً
عنرصيّاً .فكام يقول «يونج» يف «املدخل» الذي كتبه ( صفحة  :)11يرى سارتر ـ بخالف
الرأي الشائع ـ أنه «ليست الشخصية اليهودية هي ما تؤدي إىل النزعة ضد الالسامية...
ولكن غري الساميني هم من يخلقون اليهود .»...لهذا فإنه بالنسبة ألهل الصني ،يربهن سارتر
معنى للواقعية .فنحن نصبح من
عىل أهمية أن يفصل الناس أنفسهم من أجل أن يعطوا
ً
نحن من خالل رفضنا العميق والجذري ملا قاله اآلخرون عنا .يؤكد سارتر عىل األهمية
القصوى للفرد واختياراته ،ويدلل ـ متاشياً مع فكره يف كتابه «الوجود والعدم Being and
 »Nothingnessـ عىل أن اإلنسان مقدر له أن يكون حرا ً .لهذا يجب عىل اإلنسان أن يختار
ما يريد أن يكون وكيف ّية ذلك ألن اإلنسان يحدد هويته مبا يفعل وليس مبا يكونه .فمن
الرضوري علينا أن ننزع األقنعة التي نرتديها عىل أعيننا ليك نرى الواقع.
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كان فانون ،ميمي وسنجور قد ذهبوا ـ من قبل ـ إىل ما ذهب إليه سارتر
فيام يتعلق باالستعامرية .ولكن سارتر يتميز عنهم يف أنه بذل مجهودا ً أكرب يف
تحريك ضامئر رفقائه .لقد كتب يف مقالته «االستعامرية من حيث كونها نظاماً
.»Colonialis as a System
لدينا نحن أهل األرض األم فرنسا ( )Mainlandدرس ميكن أن نخرج به من هذه
الوقائع :االستعامرية يف طريقها إىل أن تدمر نفسها .ولكنها مازالت تفسد الجو املحيط.
إنّها عارنا ،إذ إنها تسخر من قوانيننا وتصيبنا بعدوى التمييز العنرصي .فهي تجرب شبابنا
عىل أن يحاربوا رغامً عنهم وميوتوا من أجل مبادىء النازيّة التي حاربناها من عرش
سنوات .إنها تحاول أن تدافع عن نفسها من خالل إشاعة الفاشية أيضاً هنا يف فرنسا .من
هنا فإ ّن دورنا أن نساعدها عىل املوت ،ليس فقط يف الجزائر ولكن أينام حلّت (ص .)47
هذا الشكل من أشكال التفكري هو ما جعل سارتر من فرنسا يدعم الجزائريني يف
نضالهم من أجل الحرية .فالحرية رضورة أساسية يف فكر سارتر .إذ إنه يراها الخاص ّية
الرئيسية لإلنسان .من هنا جاء تربيره الستخدام العنف من أجل الحصول عىل الحرية
والقضاء عىل الظلم االجتامعي .بالنسبة لسارتر ،تأيت السياسة أوالً ـ تتغلب عىل
املقاومة ،تقيض عىل اإلطار ،تُخضع وتُرهب من أجل الحصول عىل الحرية .ولن
يتوقف نهب املواطنني إال بعد حصولهم عىل االستقالل .ولكن سارتر يحذر أيضاً من
االستعامرية الجديدة ـ أي النظام الذي وفقاً له يعمل النواب السود يف األرايض التي
كانت محتلة من أجل صالح البيض الذين ميثلونهم يف البالد املستعمرة .يستخدم
سارتر واقعة اغتيال باتريك لومومبا  Patrice Lumumbaدعامً ملا يقول .يرى سارتر أنه
عىل الفرنسيني أن يكونوا عىل وعي باإلرهاب ،والعنف والظلم التي تفرزها االستعامرية
واالستعامرية الجديدة .وإذا كان سارتر مقنعاً يف تحليله للطبيعة الظاملة والعنيفة
لالستعامرية واالستعامرية الجديدة ،فإن تأييده للعنف كرد عىل االستعامر هو ما ميكن
أن يزعج الكثريين .فلقد قدم أناس أمثال غاندي ،نكروماه ،مارتن لوثر كنج ،ألربت
لوثويل ونيلسون مانديال أمثلة عىل أن املقاومة العنيفة ال تقل قوة كرد فعل.

آليات االستعمارية اجلديدة

النفوذ الفرنسي والبريطاني الحالي في الكاميرون وغانا
ديانا حاج

(((

أصبح مفهوم االستعامرية الجديدة عىل مدار الخمسني عاما املنرصمة موضو ًعا
محوريًا يف نقاش السياسيني والنشطاء لتفسري التبعيات املتنامية للمستعمرات
السابقة ،ومن ثم ال يتفقون عىل معنى دقيق له وتطور قياسه ،ويهدف هذا البحث
إىل إثارة مفهوم االستعامرية الجديدة لتقدير وجوده يف بلد ما ،وحتى نقوم بهذا فإننا
نغطي اإلطار املفهوم ملعيار النفوذ السيايس واملايل والعسكري للسلطة االستعامرية
السابقة عىل مستعمراتها السابقة ،ونطبق هذا عىل حالتي الكامريون وغانا ،وتنتهي
الورقة إىل أن هناك عالقة استعامرية جديدة متارسها فرنسا مع الكامريون يف جميع
املجاالت ،يف حني ت ُبقي بريطانيا عىل النفوذ االقتصادي بجانب السيطرة املالية
الطفيفة عىل غانا ،وهو اتجاه يحدد تعددية العالقات وخصخصتها ،ويعترب هذا
اإلطار املفاهيمي عمليا معتدال.
((( -حصلت املؤلفة ديانا حاج عىل درجة البكالريوس يف الرتجمة ،وأكملت مؤخرا دراستها للامجستري يف العالقات
الدولية يف معهد برشلونة للدراسات الدولية ( ،)IBEIوتعتمد هذه الورقة عىل أطروحتها للامجستري ،الذي أرشف عليها
أفائيل جراسا أستاذ العالقات الدولية يف جامعة أوتونوما يف برشلونة ،the Universitat Autònoma de Barcelona
ارتحلت إىل أفريقيا وأمضت عاما يف العمل عىل مشاريع التنمية يف جنوب أفريقيا ،وهي تتطلع اآلن إىل متديد خربتها
يف مشاريع أمريكا الالتينية.
 -ورقة عمل مبعهد كاتااله الدويل .6/2011 ICI:برشلونة ديسمرب .2011
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الكلامت املفتاحية :اإلمربيالية ،املستعمرات ،التبعية السياسية ،فرنسا ،بريطانيا،

الكامريون ،غانا.

حني حققت غالبية الدول األفريقية استقاللها يف الستينيات ،وبدا مستقبل القارة
مزدهرا عىل املدي الطويل ،وتخلصت الدول املستقلة حديثا من االحتياطات
الضخمة من كل املواد الخام ،وتطلع إىل أن تكون الظروف الطبيعية والجغرافية
والسكان هي السيدة أخريا ً ،ومل يتحسن وضع القارة بعد مرور خمسني عاما رغم
كل الجهود ،ومل تنجح املعونة األملانية يف تحقيق نتائج إيجابية عىل نطاق كبري
( ،)Nkrumah, 1965وبدأ يتزايد عدد الكتاب والناشطني للتنديد مبا أصبح معروفاً
باالستعامرية الجديدة يف والية الرئيس الغاين األول كوامي نكروما ،ووجود النفوذ
املستمر للقوى االستعامرية السابقة ،التي ال تزال قامئة بعد االستقالل ،ويف حاالت
عدة هو مسؤول عن االستغالل املفرط للموارد األفريقية ،ويكبح سياسة االستقالل
السيايس (.)Martin, 1985
وقد وجد مفهوم االستعامرية الجديدة من ذلك الحني اهتام ًما سياس ًيا واس ًعا ،وهو
يُثري عدة أشكال متباينة للتبعية والتدخل ،ومع ذلك مل يُتفق عل تعريفه والسيام قياسه
الذي قد تطور ،وغاية هذه األطروحة هو استكشاف إمكانية تفعيل مفهوم االستعامرية
الجديدة أكادميياً حتى ميكننا قياس وجوده يف دول مختلفة بأزمنة متفاوتة ،وتقوم
األطروحة عىل افرتاض أنه من غري املمكن إبداع منوذج يسمح بقياس وجود
االستعامرية الجديدة يف دولة بعينها بدرجة معقولة.
وسوف تتضمن منهجية التحليل تأسيس إطار مفاهيمي مبعايري إذا تحققت سوف
تقيد استقالل الدولة يف البعد االقتصادي والسيايس إىل حد كبري ،وتطبيقه عىل
دراستي حالة ،وهذا لتحليل ومقارنة الحالتني بالنظر إىل تبعيتها االقتصادية والسياسية
واملالية والعسكرية الحالية ،فضال عن تقييم فاعلية اإلطار.
وسوف يركز التحليل عىل نفوذ القوى االستعامرية الكربى السابقة يف أفريقيا،
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أعني فرنسا وإنجلرتا ،وقد اختريت حالتا غانا والكامريون الستقرارهام السيايس
واالقتصادي مؤخرا ً ،وتشابههام يف الحجم واملوقع والجغرافيا ووجود املواد الخام
وزمن االستقالل وحجم السكان والناتج املحيل اإلجاميل للفرد ،وعالوة عىل ذلك
متثل غانا دراسة حالة مثرية حيث إنها أول دولة أفريقية تحصل عىل استقاللها ،وكان
رئيسها األول من الشخصيات البارزة التي أدانت االستعامر الجديد ،والكامريون من
مثال
بني الدول الفرانكوفونية التي تحتفظ بعالقات حميمة مع فرنسا ،ومتثل أيضاً ً
جيدا للتنافس املايض بني فرنسا وبريطانيا يف أفريقيا.
وسوف تركز الدراسة عىل الوجود الحايل لالستعامر الجديد ،وهي تحلل الفرتة
من  2004حتى  2011التي توافق الفرتات السياسية املاضية والحالية يف غانا (فرتة
أربعة سنوات) ،والفرتة الحالية يف الكامريون (فرتة سبعة سنوات).
أول إطارا ً نظرياً مخترصا ً تستعرض فيه املعنى الرئيس
وسوف تقدم األطروحة ً
وتطور مفهوم االستعامر الجديد ،وتضع اإلطار املفاهيمي الذي سيعمل عىل تحليل
الحالتني ،ويعرض الفصل الثاين خلفية تاريخية موجزة ملايض الدولتني ،والجزء
الثالث تطبيق لإلطار املفاهيمي لدراسة الحالتني ،وهو يقدم تحليال للمامرسات
الحالية لالستعامر الجديد يف الكامريون وغانا منذ  ،2004وأخريا يقارن الجزء الرابع
الخطط االستعامرية الجديدة لفرنسا وإنجلرتا ،ويقدم استنتاجات حول وظيفية اإلطار
املفاهيمي محل الدراسة.

الخلفية النظرية

وحتى نقدم مفهوم االستعامرية الجديدة سوف نستعرض التص ّورات والتط ّورات
باختصار ،وبالتايل سوف يخدم اإلطار املفاهيمي دراسة الحالتني اللتني أتعرض لهام.
 1-1مفهوم االستعامر الجديد
رغم االستعامل الغالب عىل مدار السنوات الخمسني املنرصمة ،فليس هناك
تعريف عام أو أصل واضح ملفهوم االستعامر الجديد ،وينسب بعض الكتاب
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صكه لجان بول سارتر ،وهو شخصية بارزة يف الدوائر الناشطة ضد االستعامرية
الفرانكوفونية ،وهو أول من استعمله يف إحدى كتاباته (Sartre, 1964; Ardant,
.)1965
ويرى البعض جذوره يف اللينينية ( )Leninismعندما استعمل لوصف الشكل
الجديد للهيمنة الكائنة بعد الفرتة االستعامرية يف الدول املستقلة (;Crozier, 1964
 .)Kabunda Badi, 1991ووفقا لهذا الفهم تعتمد اقتصاديات الرأساملية الغربية كاملة
عىل املوارد والقوى العاملة ملستعمراتها ،ولهذا السبب هم يف حاجة لالحتفاظ

بتبعيتهم أثناء االستقالل ( .)Crozier, 1964والحقيقة أن فاسييل فاجروشيف )Vasili
 (Vajrushevع ّرف االستعامرية الجديدة بأنّها سياسة استعامرية تقوم بها القوى
اإلمربيالية بآليات جديدة خفية لتعزيز الرأساملية وتعظيم النفع واإلبقاء عىل النفوذ
االقتصادي والسيايس واإليدولوجي والعسكري للفرتات االستعامرية (Vajrushev,
.)1974
وقد قدم التعريف الرسمي بإجامع كل الشعوب األفريقية يف قرار  1961بشأن
االستعامرية الجديدة محددا ً« :بقاء النظام االستعامري رغم االعرتاف الرسمي
باالستقالل السيايس يف الدول الناشئة ،التي أصبحت ضحايا للهيمنة االقتصادية
واالجتامعية والعسكرية والوسائل التقنية بشكل غري مبارش(.)Martin, 1985 p.191
ومل يحظ هذا االصطالح باهتامم دويل مع نرش كوامي نكروما كتابه عن االستعامر
الجديد ،الذي ندد فيه أولً بوجود تبعية للدول املستقلة حديثا .ويرى نكروما أن
ماهية االستعامرية الجديدة متضمنة يف الدولة املستقلة رسميا ولها سيادة ،يف حني
يُدار تخطيطها السيايس واالقتصادي من الخارج ( .)Nkrumah, 1965وقد يُنظر
إىل االستعامرية الجديدة يف الفهم اللينيني عىل أنها شكل من أشكال االستعامر،
الذي يفيد من ضعف الدول املستقلة حديثاً ليحقق منافع اقتصادية وسياسية وثقافية
( ،)Ardant, 1965عن طريق التخيل عن السلطة للنخب السياسية املوالية (Martin,
 .)1985وتتشابه الغاية كام هي يف االستعامر للحفاظ عىل املستعمرات السابقة يف
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وضعية التابع التي تسمح باالستغالل االقتصادي (Kabunda Badi, 1991; Ardant,
.)1965
وأليات التغيري التي ت ُطبق لضامن التبعية خفية ومتعددة وتختلف وفقاً لحالة وفهم
ماهية االستعامرية الجديدة ( .)Ardant, 1965وترى الباحثة أن آليات االستعامرية
الجديدة ميكن أن تتضمن السيطرة عىل السلع األولية والبضائع املصنعة الذي ينتجها
السيد االستعامري الجديد ،وااللتزام برشاء كميات بعينها للمنتجات املصنعة وغري
التنافسية من السيد املستعمر السابق يف مقابل بيع كمية محددة للمواد الخام ،واحتكار
الحارضة نقل البضائع ،ومرشوطية املعونة التي تدعم املصالح التجارية للدولة املانحة
(مثل تخفيض الجامرك التجارية ،واإللتزام باستعامل جزء من املعونة لرشاء البضائع
من رشكات الدولة املانحة) ،ومراقبة رأس املال بفرض أسعار رصف العمالت األجنبية
والنظم املرصفية ،وفرض الحق للتأثري عىل القرارات املالية الداخلية ،والنفوذ األجنبي
لصناعة السياسات من خالل رشوة اإلدارات املحلية أو الدفع باملوظفني املعن ّيني يف
املناصب العليا ،واملعاونة يف االنقالبات السياسية ،ووجود وتدخالت عسكرية السيد
املستعمر الجديد ( ،)Nkrumah,1965; Vajrushev, 1974واتفاقيات الدفاع ،والدعم
املايل للحكومات املوالية واملساعدات التقنية وإلخ (.)Crozier, 1964

ووفقا ألراء كثري من املفكرين تظهر االستعامرية الجديدة يف النفوذ الثقايف
والتعليمي من خالل تدريب املعلمني الخرباء والسفراء الثقافيني (Nkrumah,
 ،)1965وكذلك تعليم النخبة األفارقة يف الحارضة االستعامرية السابقة التي تشجع
عىل تبني القيم الغربية وأمناط فكرها ( .)Kabunda Badi, 1991ويف هذا اإلطار
تعتمد االستعامرية الجديدة عىل نفس عبادة التقدم الذي حدد بالفعل التفاعالت
أثناء االستعامر ،وعالوة عىل ذلك توفر عقدة النقص عند كثري من األفارقة أثناء فرتة
االستعامر ،وكذلك اإلقتناع املتفيش بتبعية الحارضة األفريقية مبستعمرها السابق
أساسا مهام لهيمنة االستعامري الجديد (.)Martin, 1985
حا يجعل االستعامرية
وإن منهج االستعامري الجديد األقل مبارشة واألقل وضو ً
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الجديدة أعظم خط ًرا من االستعامر حيث يضمن القوة دون حاجة إىل تربير للسيد،
واستغالل دون حامية للدولة التي تخضع له .ويواجه املنهج االستعامري الجديد
املسائل االجتامعية يف املستعمرات السابقة ألن الحكام يستمدون سلطتهم من
السيد املستعمر الجديد بدال من شعوبهم التي تختزل ميلهم إىل تعزيز التعليم
وحقوق العاملني أو أي شىيء من شأنه أن يتحدى هيمنة السيد املستعمر الجديد
(.)Nkrumah, 1965
ويرى بعض الناس أن الدول املستعمرة كانت مصممة بالفعل يف عملية إنهاء
االستعامر عىل دميومة تبعية الدول األفريقية لها بعد استقاللها (.)Martin, 1985
وهي تقيم امتيازات عدة تنتهك سيادة الدول األفريقية من ناحية ،وتدمجهم يف تكتالت
اقتصادية مثل منطقة الفرنك الفرنسية أو منطقة األسرتليني الربيطانية (Crozier,
 .)1964وتتضمن االمتيازات التي تقيمها حفظ القواعد العسكرية والرشطية ،والتنازل
عن األرايض ،واستحقاقات املواد الخام ،والحق يف تنفيذ اإلدارة ،واستثناء بعض
الرشكات متعددة الجنسيات من الرضائب...إلخ (.)Nkrumah, 1965
ووفقاً لعدة مفكرين تتضمن اسرتاتيجية املستعمر الجديد يف غرب أفريقيا ما
يسمى التقسيم إىل مناطق عدائية ( )balkanizationويعني تفكيك األقاليم املستعمرة
سابقا إىل دول صغرية غري قادرة عىل الحياة وال التنمية املستقلة (;Martin, 1985
 ،)Nkrumah, 1965; Ardant, 1965; Amin, 1971وهذا التشظي إىل وحدات
ضئيلة اقتصادياً ومنعزلة سياسياً يعوق تطوير االقتصاد املحيل ،وبالتايل يزيد االعتامد
عىل رأس املال األجنبي ،ويضعف موقف املساومة التجاري ،ناهيك عن أنه يثري
الرصاعات الداخلية الذي تحتاج فيه إىل الدعم العسكري األجنبي (Nkrumah,
.)1965; Amin, 1971
وباملثل يف كثري من املستعمرات كان استغالل املستعمر مسؤوالً عن العجز
املايل العام قبيل االستقالل ،وسببا للركود االقتصادي واإلدارة غري الفعالة والتي
رشا للفرتة االستعامرية (.)Amin, 1971
غالبا ما تكون إرث ًا مبا ً
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وقد طبق مفهوم االستعامرية الجديدة يف األصل لوصف مامرسات الحكام
االستعامريني السالفني مثل فرنسا وإنجلرتا (،)Ardant, 1965; Nkrumah, 1965
وكان ضعيفا يف وصف الهيمنة التي متارسها قوى عظمى أخرى مثل الواليات
املتحدة والصني واإلتحاد السوفيتي ،وقد يصنف االستغالل الذي متارسه الرشكات
متعددة الجنسية وبرامج التعاون التي تقدمها املنظامت الدولية عىل أنها استعامرية
جديدة ( .)Ardant, 1965; Kabunda Badi, 1991وهذا االنتشار والتوسع ناهيك عن
اإلفراط يف االستخدام وسوئه مسئوال عن التجريد وضياع موثقية مفهوم االستعامرية
الجديدة التي اختربت عىل مدارالخمسني عاما املنرصمة (.)Ardant, 1965
ومن الجدير أن نضع يف أذهاننا أن االستعامرية الجديدة مل تقترص عىل مامرسة
اإلدانة فحسب التي ميكن تصنيفها بالفعل بل قد تكون أداة قوية للقادة األفارقة لحشد
وتوحيد شعوبهم بعد االستقالل ،ورصف الرتكيز عىل املشاكل الداخلية وتجاوز
فشلها (.)Ardant, 1965
 2-1اإلطار املفاهيمي
حيث إنه ليس هناك تعريف رسمي ملفهوم االستعامرية الجديدة ،ويتشعب
املفكرون باختالفاتهم عىل األليات التي تشكله ،فسوف يستند التحليل لوجود
االستعامرية الحالية يف الكامريون وغانا عىل فهمنا ،الذي ال ميثل سوي جوهراآلليات
لهيمنة االستعامرية الجديدة.
وكام يرى جاي مارتن ( )Guy Martinأن االستعامرية الجديدة هي نظام ناتج
عن تحالف القوة االستعامرية السابقة مع النخبة الحاكمة دون استعامر ()excolony
بهدف الدفاع عن املصالح االقتصادية ،وعموما هي عائق للشعوب األفريقية .وقد
يبقى هذا التحالف بالوسائل العسكرية واملالية التي ت ُبقي الحكام املوالني وتعيد
تعيينهم (.)Martin, 1985
وبناء عىل هذا الوصف ميكن أن تُعرف االستعامرية الجديدة كنظام ثابت
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للهيمنة واالستغالل املركب الذي يحافظ عليه الحاكم املستعمر السابق يف الحاكم
دون استعامر ويف الوسائل املالية والعسكرية التي تخدم سلطة القادة املوالني،
وفرض سياسات تؤمن املنافع االقتصادية واملالية للمستعمر السابق.
ووفقا لهذا التعريف قد وضعت أربعة معايري وطرق لتحليل الوجود الحايل
لالستعامرية الجديدة يف دراستي الحالة املختارتني ،حيث تفرتض االستعامرية
الجديدة دمج التبعية يف معانٍ مختلفة ،وال يتحدد وجود االستعامرية الجديدة إال إذا

توفرت ثالثة معايري من املعايري األربعة التالية:

النفوذ االقتصادي
وجود اتفاق تجاري واحد عىل األقل ُيدد أمناط التجارة االستعامرية بالحفاظ
عىل ما ييل:
•تحديد أسعار االسترياد والتصدير من جانب واحد فرنسا /إنجلرتا
•تحديد كميات االسترياد والتصدير من جانب واحد فرنسا /إنجلرتا
•التجاوز االحتكاري للرشكات الفرنسية /اإلنجليزية
•االحتكار الفرنيس /الربيطاين للنقل
أو
توثيق حالة واحدة عىل األقل للمعاملة املوالية لفرنسا /بريطانيا مثل:
•توفري ظروف أفضل للرشكات الفرنسية  /الربيطانية أكرث من نظريتها املحلية
•مخالفات قانونية للرشكة الفرنسية /الربيطانية دون مالحقة قضائية

التدخل السيايس

دعم القائد السيايس من املؤسسات أو الرشكات الفرنسية  /الربيطانية يف
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االنتخابات من خالل:
•املجموعات املبارشة للحزب الفائز
•التالعب بأعداد السكان لصالح الحزب الفائز
•التالعب يف االنتخابات ذاتها لصالح الحزب الفائز
أو
وجود حالة واحدة للتدخل املبارش الفرنيس /الربيطاين يف السياسة الداخلية
مثل:
•رشوة الساسة املحليني لتؤدي سياسة موالية يف اتخاذ القرار
•وجود أشخاص فرنسيني /بريطانيني يف وظائف اتخاذ القرار

االعتامد املايل

وجود مراقبة مالية من خالل:
•أسعار رصف تثبتها فرنسا /بريطانيا
•نفوذ فرنيس /بريطاين يف السياسة املالية ملستعمرتها السابقة
•احتياطات نقدية للمستعمرة السابقة تتحكم فيها فرنسا /بريطانيا

أو
حاالت سوء استخدام معونة التطوير ألجل:
•استثامر فرنسا /بريطانيا يف البنية العسكرية
•استثامر رشكات فرنسا /بريطانيا يف البنية التحتية
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الوجود العسكري

وجود اتفاقيات دفاع بني فرنسا /بريطانيا واملستعمرة السابقة لضامن األمن لقادتها
مقابل ظروف اقتصادية مناسبة مثل:
•املنفذ الحرصي أو املناسب للموارد
•كمية ثابتة من السلع تستوردها الدولة األفريقية
أو
حاالت التدخالت العسكرية التي تنفذ بهدف:
•احتواء االنتفاضات وحامية القيادة الحالية
•الدفاع عن السكان الفرنسيني  /الربيطانيني قبل السكان املحليني
•دعم الرشكات الفرنسية /الربيطانية
وتهدف املعايري املحددة يف اإلطار املفاهيمي إىل تركيز صورة االستعامرية
الجديدة املبارشة واملتداخلة التي متارسها من خالل القوى االستعامرية السابقة،
فهي تستثني ما ميكن فهمه عىل أنه إرث للنظام االستعامري مثل عواقب تقسيم
املنطقة والهيكل االجتامعي والسيايس املوروث من الفرتة االستعامرية ،وال تضع
يف االعتبار املامرسات اإلمربيالية للرشكات متعددة الجنسيات يف حد ذاتها ،وتفهمها
عىل أنها طرف مؤسف للتفاعالت العامة بني الدول الصناعية والنامية ،وكذلك ظاهرة
جلوبالية وال تعترب استعامرية جديدة إن تكن مربوطة مبارشة باملصالح السياسية
للحاكم املستعمر السابق ،وبالطريقة نفسها مل يُنظر يف دراستي الحالة إىل دور

املنظامت الدولية والعوائد الرضيبية التي ميكن أن تدعم مامرسات االستعامرية
الجديدة ،وباملثل ال تعترب املرشوطية املرتبطة باملعونة الثنائية أو متعددة األطراف
أداة لالستعامرية الجديدة ،وقد يعتمد هذا عىل فهم املعونة موجهة باملصالح يف
كل الحاالت ،وأنها جزء من عالقات أعم بني الدول الدائنة واملدينة.
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ونظرا ً لضيق املساحة والوقت سوف يقدم التحليل الحد األدين للحاالت السياسية
واالقتصادية واملالية الهامة أو النفوذ العسكري الذي يؤكد وجود االستعامرية
الجديدة ،ولن نعتد بالتدخالت التي وقعت خالل فرتة التحليل.

 .2الخلفية التاريخية

إن الطريقة التي تفاعلت بها فرنسا مع الكامريون وبريطانيا مع غانا يف املايض
كان لها أثرها البالغ يف االستعامرية الجديدة يف الوقت الحارض ،ولهذ السبب نقدم
استعراضاً موجزا ً لتاريخ الكامريون وغانا املعارص وتدخّل فرنسا وبريطانيا فيه.
 1-2فرنسا وغانا
كانت الكامريون يف األصل مستعمرة أملانية ،واستولت عليها فرنسا أثناء الحرب
العاملية األوىل ،وقد تأكد ضمها يف معاهدة فرساي ،حيث خصصت األمم املتحدة
ثلثي األقاليم السابقة لإلدارة الفرنسية ،واملرتفعات الجنوبية – الغربية والشامل للحكم
الربيطاين .وحصلت الكامريون الفرنسية عىل استقاللها بعد فرتة من التمرد ،1960
ولحقها الجنوب الكامريوين الربيطاين يف  1961باستفتاء نظمته األمم املتحدة،
يف حني اختار الشامل الكامريوين االنضامم إىل نيجريا (;Historyworld, 2000
Encyclopedia Britannica, 2000; Somalipress, 2009; Encyclopedia of the
 .)Nations, 2011و ُربط التحول لالستقالل بتفاوض املعاهدات الثنائية مع فرنسا،
وتحديد الدفاع وسياسة الخارجية واألمور االقتصادية واملالية وكذلك املساعدات
التقنية .ومل يتطلب التنازل فحسب تبني النموذج الدستوري الفرنيس للجمهورية
الفرنسية الخامسة بل إضفاء الطابع املؤسيس السيايس واالقتصادي واملايل والتفوق
الثقايف الفرنيس عىل الدولة الكامريونية الجديدة (.)Martin, 1985
وأسس الرئيس األول أحمدو أهيدجو ( )Ahmadou Ahidjoنظا ًما سلطويًا
قامئاً عىل الحزب الواحد باقتصاد السوق الحر ،الذي استوىل عليه الرئيس الحايل
بول بيا ( .)Paul Biyaوعقدت الدولة أول انتخابات متعددة األحزاب يف 1992
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مع املنترص الفائز بول بيا بعد الضغط املتزايد عىل التعديالت الدستورية ،وقد
اتهم يف انتخابه يف  1992ويف  1997باالحتيال عىل هيئات محلية ودولية عدة،
وقد عانت الكامريون يف  1980من أزمة اقتصادية طاحنة واجهها البنك الدويل
وصندوق النقد الدويل بربامج التكيف الهيكيل دون نجاح يُذكر (Historyworld,
.)2000; Encyclopedia of the Nations, 2011
و َمثّلت الكامريون لفرنسا مصد ًرا حيويًا للمواد الخام وخاصة البوكسيت
مهم للسلع املصنعة ومنفذًا لالستثامر الرأساميل
واألملونيوم ،فضال عن كونها سوقًا ً
( ،)Martin,1985واستعملت الرشكات الفرنسية وحدها حوايل  % 70من النفط
املستخرج من الكامريون وأنجوال والكونغو والجابون ( ،)Martin, 1995وكام يذكر
عديد من الكتاب واملنظامت غري الحكومية  NGOsأن فرنسا حافظت عىل السيطرة
القوية عىل الكامريون التي كفل لها بيئة مناسبة ومستقرة لألعامل الفرنسية (Survie,
 .)2009والحقيقة اعتربت الكامريون مرك ًزا ملصلحة فرنسا يف أفريقيا بجانب السنغال
وساحل العاج والجابون .وقد ساعد ماضيها الربيطاين إىل حد ما عىل زيادة التدخل
الفرنيس يف مناسبات عدة بغرض كبت توسع املصلحة الربيطانية (.)Schraeder, 1997
واعتاد النفوذ الفرنيس أن يعمل عىل أساس شبكة ضيقة للمؤسسات الرسمية وغري
الرسمية التي مكنت من السيطرة غري املبارشة عىل النخبة املحليني والبريوقراطية.
وانحرصت القرارات السياسية الكربى املتعلقة بأفريقيا عىل الرئيس الفرنيس
ومستشاره للشئون األفريقية حرصا ،وشملت لقاءات منتظمة مع القادة األفارقة وتنظيم
اجتامعات الفرانكوـ أفريقيا (.)Martin, 1985; Schraeder, 1997
وضمنت اتفاقيات التعاون والدفاع الوصول الحرصي أو املميز للمواد الخام،
وتسهيل الحفاظ عىل العالقات التجارية غري املتامثلة ،والحقيقة اقترص دور
الكامريون عىل توفري السلع األولية يف حني احتكرت الرشكات الفرنسية أنشطة
التجارة والتسويق والشحن ،وأدى ذلك إىل إيجابية امليزان التجاري لفرنسا بإيجابية
(.)Martin, 1985; Goldsborough, 1979
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وقد أنشئت منطقة الفرنك الفرنيس يف  1947وأسست الفرنك  CFAكعملة
عامة تتقاسمها دول غرب أفريقيا الفرانكفونية ،وربطها مبعدل ثابت هو  1:5للفرنك
الفرنيس الواحد((( ( ،)Schraeder, 1997; Goldsborough, 1979وكانت تعني
املنطقة النقدية سيطرة فرنسا عىل إصدار العملة وكل النشاطات املالية وسياسات
املالية ،وكذلك إدارة األرباح يف الخزانة الفرنسية ،مام جعل كل القررات تعتمد عىل
قبول فرنسا ( .)Nkrumah, 1965وبعد ضغط الدول األفريقية من أجل مزيد من
االستقاللية النقدية أجربت فرنسا عىل االعرتاف باصالحات  1955و 1967و،1973
والتي قبلت فيها أن لآلخرين الحق يف تحويل النقد خارج املنطقة الفرانكفونية،
وإمكانية اقرتاض األموال واالشتثامر خارج منطقة الفرانكو-أفريقيا  CFAواملفوضية
األفريقية للمجلس التوجيهي ( ،)Mensah, 1979وخفضت قيمة العملة يف عام
 1994استجابة للمبالغة يف تقدير قيمة العملة وتهريبها عرب الحدود ،ورغم أن
معقول إال إن عواقبه كانت وخيمة عىل سكان منطقة
ً
تخفيض العملة كان قرا ًرا منطق ًيا
الفرانكوفونية .)Martin, 1995( CFA
وحافظت فرنسا بالقدر نفسه عىل وجودها العسكري بعد االستقالل ،ووضعت
اتفاقيات للدفاع واملساعدة العسكرية تسمح بوجود عسكري بسيط ،فضال عن
التدخالت الرسمية والرسية الرصيحة ،وتوفري السالح والحامية من االنقالبات
السياسية أو مؤازرتها ( .)Waulthier, 1972وكان وجود القوات الفرنسية يف
الكامريون محدودا ً مقارنة بدول مثل الجابون أو السنغال أو ساحل العاج ،ومل
ت ُحدث أي تدخالت رسمية مبارشة (.)Ministère de la Défense, 2006
وشكل إضفاء الطابع املؤسسايت للروابط اللغوية والثقافية مبستعمراتها السابقة
تحت مسمى «الفرانكوفونية» جزءا ً مركزياً آخر للنفوذ الفرنيس ،وعزز هضم الثقافة
واأليدولوجيا الفرنسية عند النخبة املحليني (.)Martin, 1985

(((  -أعيد تقييمه جزئباً بعد عام  1947مبعدل ثابت .100:1
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 2-2بريطانيا وغانا
كانت غانا وملدة طويلة أغنى مستعمرة بريطانية ،ويرجع هذا مبدئياً إىل استخراج
معدن الذهب عىل نطاق واسع ،وقد اختارت بريطانيا أن توافق عىل االستقالل بسبب
الدفع املتزايد الستقالل غانا لتكون أول دولة أفريقية مستقلة يف  ،1957وقد كان
هذا لتتجنب حرباً استعامرية قد ترض مبصالحها االقتصادية (;Nkrumah, 1965

 .)Mongabay, 1994وواصلت غانا بعد العام األول من االستقالل إتباع سياسة
اقتصادية ليربالية ،ومن ثم أنشأت رشكات محلية تنافس الرشكات األجنبية ،وخاصة
يف تصدير الكاكاو والذهب واألخشاب التي متثل أهم أسواق البالد ،ومع ذلك مل
تنجز إال قدرا بسيطًا من الوطنية ،وواصلت الرشكات األجنبية الهيمنة ،وزود النشاط
االقتصادي للدولة ليزيد العجز الوطني (.)Esseks, 1971; Amin, 1971

ووضعت أول انتخابات دميوقراطية يف  1961كوامي نكروما يف السلطة ،التي
تهدف سياستها إىل تحقيق االستقالل االقتصادي بعديد من التدخالت الحكومية
( .)Mongabay, 1994ومتكنت غانا بتقييد الرشكات األجنبية والتوسع التدريجي
للرشكات الحكومية من تأميم فروع االقتصاد املتعددة ،وتعزيز التصنيع املحيل،
ومضاعفة اإلنتاج الصناعي يف أربع أعوام ،ومع ذلك ارتبط هذا التطور اإليجايب
بالزيادة الضخمة يف أعباء الديون والفساد ،وفقدان الدعم السيايس بني نخبة التجارة
املحلية ،وعزلة املجتمع الدويل ( .)Amin, 1971; Esseks, 1971وأدى انخفاض
مستوى املعيشة الناجم عن التضخم وتهاوي أسعار الكاكاو إىل االنقالب العسكري
الذي حدث عام  ،1966وأطاح بنكروما ،ومتيزت الفرتة الالحقة باالنقالبات املتكررة،
وتحوالت السلطة ،والعودة إىل سياسات الليربالية املؤيدة للغرب (.)Amin, 1971
ويف ظل حكومة رولينجز  1981طبقت سياسات ليربالية قوية وفقا لتوجهات
برامج التكيف الهيكيل للبنك الدويل وح ْف ِز االستثامر الخاص والنمو االقتصادي،
التي عكست يف الحقيقة االتجاه النازل لإلنتاج ،ومل تتحسن املستويات املعيشية
للناس ،حيث جاءت البُنى األساسية لتفيد األغراض الصناعية يف األساس ،وعززت
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زيادة تصدير السلع األولية (الكاكاو والذهب واألخشاب) أمناط التجارة االستعامرية
التي كبتت التصنيع واإلنفاق االجتامعي .وأعيد تشكيل دستور جديد عام ،1992
وإجراء انتخابات سياسية ونظام لتعددية األحزاب ،وأسبغ هذا ثبات ًا سياس ًيا بعينه
(.)Mongabay, 1994
مهم للمواد الخام مثل الذهب والخشب والزيت
ومتثل غانا لربيطانيا مور ًدا
ً
واملاس واملعادن األخرى ،وسوقا للسلع املصنعة ورأس املال .ومتثل بريطانيا لغانا
أهم رشيك تجاري ( ،)British High Commission, 2009ويف حني يُس ّوق تجار
املعادن من خالل رشكات غانية مثل أنجاو جولد أشانتي أو رشكة بريتش مينريالز
ماركيتينج إال أن استغالل النفط يخضع برمته تقريباً إىل الرشكات األجنبية متعددة
الجنسيات ( .)Kraus, 2002; Mongabay, 1994وكانت إدارة التجارة واالستثامر
الربيطانية هي املسئول الرئيس عن تنسيق املصالح التجارية يف غانا ،وتقديم تقارير
السوق والرشكاء الفاعلني واالتصاالت الشخصية ،خاصة فيام تعلق بتجارة معدات
الدفاع فائقة التقنية ومعدات األمن والتدريب وبرامج الحاسوب وتكنولوجيا توليد
الطاقة (.)British High Commission, 2011
ومتارس بريطانيا منذ استقالل غانا نفوذًا قويًا بالحضور القوي للرشكات متعددة
الجنسيات ،ونظرا لتَضْ ِميد الصناعات املحلية يف السنوات األوىل يف حكم نكروما
كانت الدولة يف موقف مقارنة أكرب نسبيًا مع هذه الرشكات األجنبية وكذلك األفريقية
األخرى (.)Nkrumah, 1965
وتخرج غالبية صادرات املنجنيز واملاس من خالل رشكة غانا الوطنية للمنجنيز،
ورشكة املاس الغانية املوحدة ،ويخضع جزءا ً من النقل لسيطرة الخدمة البحرية
الغانية ،الذي يُوزع عىل ستة سفن شحن ،ومن ثم فإن صادرات األخشاب التي
متثل جزءا ً كبريا من الناتج املحيل اإلجاميل  GDPتتحكم فيها رشكات أجنبية،
ويكتنفها إهامل جم مثل التهريب والفساد والرسقة .وقد سيطرت رشكات التعدين
األجنبية عىل تعدين الذهب عىل الغالب ،وقد انخفض االستغالل إىل حد كبري
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يف عهد نكروما ،ومل ينظر يف قانون التعدين واملعادن إال يف عام  1986الذي زاد
املخصصات املالية ،وخفض الرضائب ،سمح باستخدام الحسابات املرصفية
الخارجية .واحتفظت الحكومة الغانية يف األيام األخرية بحوايل  % 25من رشكة
أنجاوجولد أشانتي وهي أهم رشكات التعدين (.)Mongabay, 1994
ومع أن غانا كانت مستقلة سياسياً إىل حد بعيد ،وذلك ألنها من دول عدم
االنحياز .وكان هناك شائعات أن االنقالب العسكري كان مدعوماً من بريطانيا لكن

ال يوجد أدلة عىل هذا ( .)Mongabay, 1994وعالوة عىل ذلك حصلت غانا عىل
استقاللها املايل يف وقت مبكر حيث غادرت مجلس عملة غرب أفريقيا الذي كان
جزءا ً من منطقة الجنيه األسرتليني ،وشيدت بنكها املركزي وعملتها فعليا عام 1957
(.)Mensah, 1979
وحافظت بريطانيا عىل وجودها القوي يف بريطانيا حتى عام  1971باتفاقية خدمات
التدريب املشرتك ،التي قدمت التدريب واالستشارة للجيش الغاين ،ويف إطار ما
قامت به غانا من تنويع مصادر مساعداتها العسكرية الخارجية بقيت بريطانيا واحدة
من القوى الرئيسة (.)Mongabay, 1994; British High Commission, 2011
 3-2فرنسا وبريطانيا
عززت فرنسا وبريطانيا مزاحمتها عىل القارة األفريقية منذ الفرتات االستعامرية،
وواصلت الدولتان بعد استقالل مستعمراتها محاولتها لزيادة تأثريهام بإنشاء مناطق
نقدية واتفاقيات تجارية ودفاعية ومؤسسات مثل الفرانكوفونية والرثوة املشرتكة
( .)Diouf, 2001وخصوصا أن فرنسا كانت ت ُغذي العداء تجاه بريطانيا ،خوفا من تحول
الدول الصغرية الناطقة بالفرنسية إىل بريطانيا ،والحقيقة أن فرنسا دعمت املرشحني
الفرنسيني للرئاسة بانتظام لتضمن التفوق املستمر للغة والثقافة الفرنسية يف الكامريون
( .)Waulthier, 1972ومع ذلك انخفضت هذه املنافسة بشكل ملحوظ عىل مدى
العقود املاضية وخاصة فيام يخص النفوذ السيايس (.)Diouf, 2001
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-3الوجود الحايل لالستعامرية الجديدة

وسوف يطبق اإلطار املفاهيمي للتحليل عىل الفرتة من  2004حتى  2011بالنظر
إىل العالقات السابقة.
 1-3الكامريون
ولتقديم أدلة حول وجود نفوذ مستمر لالستعامرية الجديدة الفرنسية يف
الكامريون فقد تم تحليل قضايا االستقالل االقتصادي والتدخل السيايس والتبعية
املالية والوجود العسكري وفقا لإلطار املفاهيمي.
 1-1-3االستقالل االقتصادي
دميومة األمناط التجارية االستعامرية :حيث تُعد فرنسا الرشيك التجاري األول
بتبادل تجاري حوايل  680مليون يورو يف عام  ،2009ومع ذلك امليزان التجاري
بالنسبة للكامريون سلبي بنسبة  597مليون يورو للصادرات من فرنسا و 263مليون
يورو فقط للصادرات الكامريونية (.)France Diplomatie, 2011
واتجهت عدة من االتفاقيات التجارية بني فرنسا والكامريون عىل مدار العقود
املاضية إىل تزايد أطراف املشاركني مثل االتفاقيات بني املجموعة االقتصادية
األوربية ومجموعة دول أفريقيا والكاريبي واملحيط الهادي ،وآخرها اتفاق كوتونو
لعام  ،2000الذي يحافظ عىل دول أفريقيا والكاريبي واملحيط الهادي يف دور
املوردين األساسيني ،وعالوة عىل ذلك ال تزال املامرسات االحتكارية التي زللها
الثنايئ القديم سارية ،وعىل سبيل املثال احتكرت الرشكة الفرنسية بولوره Polore
نظام النقل الكامريوين وتحكمت يف سكة حديد الكامريون ،والنقل يف كل عربة،
وأغلب ميناء دواال ( )Doualaوكذلك الشحن إىل أوروبا (.)Survey, 2009
املعاملة املناسبة للرشكات الفرنسية

هناك حاالت ال حرص لها من املعاملة املناسبة للرشكات األجنبية وخاصة
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الفرنسية ،والسيام يف ما يتعلق بعدم مقاضاة خروقها القانونية ،وأكرثها أهمية ال
رشعية استغالل الخشب ،حيث تخضع ثلث مناطق قطع الخشب لسيطرة الرشكات
الفرنسية مثل ثانري وبولوري وكورون وروجري ،وتترصف وفقا للبنك الدويل وإدارة
التنمية الدولية الربيطانية كليا أو جزئيا بشكل غري قانوين ودون مقاضاة (Global
 .)Forest Watch, 2000; Transparency International, 2003وال يزال الفساد
موجودا يف اإلدارة رغم التدخل يف وزارة البيئة والغابات الكامريونية ،والشفافية يف
معالجة التنازالت ومتابعة األفعال غري القانونية التي تتزايد ( )FAO, 2005مام يؤدي
إىل تقييد الوصول إىل الوثائق ذات الصلة وصعوبات املتابعة القانونية (Global
 .)Witness, 2003وبرصف النظر عن اآلثار املدمرة عىل البيئة واملجتمعات املحلية
يؤدي إفالت قطع األشجار غري القانوين من العقاب إىل خسائر التهرب الرضيبي
التي تقدر حوايل  10:5مليون دوالر يف السنة تقريبا (.)FAO, 2005

ومن األمثلة األخرى عىل االنتهاكات القانونية بال عواقب هو االستيالء عىل
مزارع قصب السكر من خالل مصادرتها رشكة سومديا متعددة الجنسيات من السكان
املحليني ( ،)Primo, 2011ونزاعات نزع امللكية وانتهاكات حقوق نزع امللكية
املسجلة عىل مزارع بولوري سوكابامل (.)Mujongue, 2011
ويبدو أن رشكات مثل بولوري وروجري وإلف  Elfت َستعمل مرتزقة لرشكة أفريقيا

لألمن الكامريوين  SARLالتي ترد عىل احتجاجات العامل دوما بعنف دون أن تواجه
عواقب قانونية (.)Primo, 2011; Mujongue, 2011
 2-1-3التدخل السيايس

دعم القائد السيايس :حيث فاز بول بايا باالنتخابات الرئاسية عام  2004بنسبة
 % 70.94من األصوات ( ،)African Elections Database, 2011ووفقا ملصادر
عدة موثوق منها كانت هناك خروق يف العملية االنتخابية مثل الحد من تسجيل
الناخبني ،واستعامل الحرب الذي ميكن محوه (Laurean, 2005; Commonwealth
.)Observer Group, 2004; Cameroononline, 2011; Somalipress, 2009b
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وكان الراعي الرئيس لحملة بايا يف كل االنتخابات السابقة رشكة النفط الفرنسية
إلف أكيتني ( ،)Elf Aquitaineويف بيان حول عملية فساد إلف أكد املدير السابق
للرشكة ما ييل:
«استقبلني يف يوم من األيام الرئيس بول بايا يف مقر الرئاسة الكامريونية ،وكان
يحتاج إىل  45مليون دوالر لحملته االنتخابية ،وكنت معه مبفردي ألن هؤالء الناس
ال يثقون يف أحد ،وهم يف حاجة إىل النقد للهروب من تحكامت وزير املالية ،ولهذا
السبب تقوم مجموعة رشكة إلف بإنشاء رشكات خارجية خارجة عن نطاق السيطرة،
ألنها ال تتيقن من االحتفاظ بها حتى من سيطرة السلطات املحلية [Survie,(]......
.)2009 p.104
وال توجد أدلة عىل املامرسات التي استعملت يف انتخابات  ،2004وال تزال
اإليرادات النفطية غري مدرجة يف امليزانية الوطنية والحسابات الخارجية التي تضعها
رشكة إلف ،وعالوة عىل ذلك رصح لويك فلوك الرئيس السابق لرشكة إلف يف بيان
رسمي أنه دون دعم رشكة إلف لبايا لن يكون يف السلطة (The Frontier Telegraph,
.)2007
التدخل يف السياسة الداخلية :حيث وجود موظفني فرنسيني يف مناصب
صنع القرار يف اإلدارة الكامريونية ،وجميع املناصب العليا مثل سكرتري
الرئاسة واألمني العام واألمني الشخيص لرئيس الدولة...إلخ الذي أعتيد أن
يشغله الرجل الفرنيس من الفرتة  1980إىل  1990ويشغله اآلن الكامريونيون
(.)Martin, 1985; Republic of Cameroon, 2011
ومع ذلك فإن الفساد هو املشكلة الرئيسة ،ووفقا ملنظمة الشفافية الدولية
ومؤرشات الحوكمة يف البنك الدويل تعد الكامريون من أكرث الدول فسادا ً مع ضعف
املساءلة الحكومية وانخفاض احرتام سيادة القانون ،ويعرتف  % 50من الكامريونيني
بأنهم يدفعون رشاوٍ ،وهذا املوقف لسوء سلوك الرشكات متعددة الجنسيات وضعف
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معرفة حاالت الرشوة (Transparency International, 2010; Worldwide
.)Governance Indicators, 2010; Somalipress, 2009b
 3-1-3التبعية املالية
السيطرة النقدية :حيث ال تزال متارس فرنسا مراقبة نقدية واسعة املدى عىل مستعمراتها
السابقة ،فحني أُدخل اليورو يف  1999ربطته الفرانكو أفريكان  CFAبالفرانك مبعدل
رصف ثابت ( .)Banque de France, aوال تزال فرنسا تحافظ عىل صناعة قرار منطقة
 CFAوتحتاج وفقاً التفاق املفوضية األوروبية إىل مشورة املفوضية إال يف التحوالت
املعنية التي تؤثر عىل املنطقة اليورو (.)Rat der Europäischen Union, 1998
إن االتفاقيات التي أقيمت مع الدول األفريقية يف منطقة الفرانكوفونية
 CFAمبا فيها الكامريون متنح فرنسا تنافسية بعيدة املدى ،والحقيقة أن كل
القرارات املتعلقة بالسياسة النقدية لكل املنطقة ال تتم إال مبوافقة فرنسا
(.)Banque de France, b; Banque de France, c
ورغم أن املجلس اإلداري للبنك املركزي للمنطقة الفرانكوفونية قد يتألف من
أقلية فرنسيني ،وأن القرارات املهمة تحتاج إىل موافقة باإلجامع فإن األغلبية تعطي
فرنسا حق الفيتو ( .)Nabakwe, 2002وعالوة عىل ذلك تُعني االتفاقية رشوطًا تصل
إىل حد التدخل يف السياسة املالية للدول« ،سياسة مالية» (Banque de France,

 .)b; Banque de France, cواألكرث من ذلك كام كان األمر مع الفرنك الفرنيس
فإن منطقة الفرانكوفونية ال ميكنها تحويل اليورو مبارشة إال من خالل بنك فرنسا،
وكذلك فرنك الفرانكوفونية ملنطقة غرب أفريقيا ومنطقة وسط أفريقيا ال ميكن أن
تبدله مبارشة دون إذن من املرصف املركزي الفرنيس .وباملثل تضطر كل دول
الفرانكوفونية إىل إيداع  % 65من احتياطاتها النقدية يف الخزانة الفرنسية ،مام يعني
هروب رؤوس أموال ضخمة (.)PNB Paribas, 2001
سوء استعامل معونة التنمية حيث توجد هناك حاالت عدة لسوء استعامل معونة
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التنمية ألجل املصالح االقتصادية الفرنسية ،ووفقا ملا يقوله سورفيه ( )Survieأن تعود
معظم املعونة الفرنسية إىل فرنسا عىل شكل مشرتيات للبضائع الفرنسية وخدمات أو
تقدم بنية تحتية تخدم يف األساس الرشكات الفرنسية ( .)Survie, 2009وقُ ِّدر معدل
املرتجع من املعونة الرسمية بأكرث من  % 50يف السنوات السابقة (.)Martin, 1985
واألرقام الحالية غري متاحة ألن املعونة عىل مدى العقود املاضية تعددت أطرافها
وقنواتها من خالل املؤسسات الدولية املالية (.)IFIs) (Alliance Sud, 2011
ومن أكرث املرشوعات املثرية للجدل التي أنجزت يف الكامريون بتمويل جزيئ
من البنك الدويل هو خط أنابيب تشاد والكامريون يف  ،2004 -2003وكان املرشوع
مشرتكا بني بني عدة رشكات نفطية أجنبية بريادة رشكة إكسون موبيل ،وقد نُفِّذ بفضل
أموال البنك الدويل ،رغم املناهضة الكبرية من املجتمع املدين املحيل واملنظامت
غري الحكومية املعنية ،والحقيقة أن كثريا ً من التجمعات املجتمعية املدنية دعت إىل
وقف املرشوع حتى تتعاىف قدرة الحكومة وتُع َّزز املؤسسات الدميقراطية حتى يعود
املرشوع بالفائدة عىل كل السكان (.)SIPA; BIC, 2011
 4-1-3الوجود العسكري
اتفاقيات الدفاع:
ال تتم التدخالت العسكرية الفرنسية إال بناء عىل طلب من الحكومة األفريقية
وفقا للمبدأ الرسمي ويف إطار اتفاقية دفاع .ولهذا السبب تشكل االتفاقيات محور
العالقات العسكرية الفرنسية مع مستعمراتها األفريقية السابقة (.)Martin, 1985
وقد تولدت اتفاقيات الدفاع عموما من الفرتات االستعامرية ومتثل اتفاقا بني فرنسا
والحاكم األفريقي حيث إنها تقدم الحامية العسكرية مقابل الحصول عىل املواد
الخام ،وال ميكن الحصول عىل تفاصيلها (.)Survie, 2010
إن القرارات العسكرية التي تتعلق بأفريقيا يكون فيها القرار الوحيد للرئيس وفقاً

للدستور الفرنيس دون الحاجة إىل موافقة الربملان .وبدأ الرئيس الفرنيس ساركوزي
عام  2008إعادة التفاوض يف ما يتعلق باتفاقيات الدفاع وإعادة صياغتها لتكون
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اتفاقيات دفاع مشرتك « »accords de partenariat de défenseتلك االتفاقية التي
انتهت  2009مع الكامريون .وكان من املفرتض أن ت ُنرش االتفاقيات الجديدة ،ولكنها
ليست متاحة حتى اآلن ،ولهذا السبب قد شُ كك يف أن إعادة التفاوض ينطوي عىل
نتيجة محددة ورمزية (.)Survie, 2010
وال تتوافق واقع التدخالت مع االتفاقيات عىل الغالب ،إال أن هناك حاالت يف
املايض للتدخالت دون اتفاقيات ،فضالً عن وجود تدخالت رغم وجود اتفاقيات.
والحقيقة أن فرنسا لديها قوات انتشار رسيع ( )FARقادرة عىل التدخل يف كل البالد
األفريقية يف زمن يسري من قاعدة يف فرنسا (..)Martin, 1985; Grey, 1990
وفضالً عن ذلك ،توجد اتفاقيات عسكرية ثانوية عدة ،وهي اتفاقيات من
الصعوبة الوصول إليها ،وتدعم العسكرية الفرنسية أو الرشكات الفرنسية املرتزقة
وجزء من القوات الكامريونية مالياً ( .)Survie, 2010وعىل سبيل املثال متول رشكة
البرتول توتال ( )Totalمال ًيا ستة من أصل عرشة أقسام من البحرية الكامريونية حتى
تحصل عىل حامية ملنصاتها البرتولية (.)Survie, 2009b
التدخالت العسكرية:
تعترب فرنسا الكامريون رشيكها األول للتعاون العسكري يف أفريقيا (France
 )Diplomatie, 2011حتى لو أقام خمسون جندياً فقط بشكل دائم مقارنة بألفني
وتسعامئة جندي يف جيبويت ( .)Deshayes, 2008ويرجع ذلك لقوة العالقات
العسكرية التجارية عىل األرجح ،ويتجسد ذلك يف االرتفاع الدائم يف ميزانية الدفاع
الكامريونية ( )Billion CFA in 2008 155.203وتوفري املواد العسكرية بواسطة
رشكات فرنسية (.)Survie, 2009
ومع ذلك ،فإنه خالل الفرتة التي شملها التحليل ،مل يكن هناك تدخل
عسكري فرنيس مبارش ،واالحتجاجات التى حدثت يف دواال عام 2008
تجاه تدهور مستويات املعيشة والتغيريات الدستورية املرجوة للسامح
بعدد غري محدود من الفرتات الرئاسية ،قمعها الجيش الكامريوين بعنف

48

نحن وأزمنة االستعمار

وتسبب يف مقتل أكرث من مائة وتسعة وثالثني شخصاً ،وانتهاكات صارخة
لحقوق اإلنسان ،ورغم ذلك مل يُسجل أي تدخل مبارش للعسكرية الفرنسية
(.)Essoh, 2009; Observatoire National des Droits de l’Homme, 2008
النتيجة:
من الواضح فرنسا تحتفظ بنفوذ اقتصادي قوي عىل الكامريون ،من خالل
االتفاقيات الثنائية واالتفاقيات متعددة األطراف التي تدعم أشكال التجارة االستعامرية
بتثبيط تنوع الصادرات وإعاقة التصنيع املناسب هذا من جانب ،ومن خالل وجود
رشكات متعددة الجنسيات تقوض القدرة القضائية للدولة حتى تتمتع مبعاملة يسرية
يف فرتات عدة.
وهناك أيضاً ،تدخل سيايس قوي يف الفرتة ما بني  2011 – 2004يتضح من خالل
الدعم املايل الذي ق ّدم لـبول بايا وإبقائه يف السلطة بعد حوايل ثالثني عاماً من
القيادة .ورغم ذلك قد انخفض النفوذ السيايس يف فرتة الثامنينيات والتسعينيات،
حيث شغل املناصب اإلدارية املهمة كلها الكامريونيون إىل اآلن ،ومع ذلك يبدو أن
الدرجة العالية من الفساد قد تفيد املصالح الفرنسية.
ورمبا يكون النفوذ املايل هو العامل األول الذي يحدد تبعية الكامريون لفرنسا.
وتحجم الرقابة النقدية القوية استقالل السياسة املالية الكامريونية وميزانيتها ،ناهيك
عن أن هناك حاالت سوء استخدام ملعونة التنمية متعددة األطراف ألغراض تخدم
الرشكات الفرنسية يف الدولة.
وحتى لو مل يكن قد ُسجلت تدخالت عسكرية مبارشة يف فرتة التحليل ،فإن فرنسا

ت ُبقي عىل سيطرتها القوية عىل الكامريون ،والسيام يف الحفاظ عىل اتفاقيات الدفاع
مع القيادة الكامريونية ،ومن ثم فإن فرنسا تقبض بوضوح عىل النفوذ االقتصادي
والتدخل السيايس والتبعية املالية والوجود العسكري ،ولهذا السبب ميكن تصنيف
عالقتها مع الكامريون عىل أنها استعامرية جديدة وفقاً للمعايري املقررة.
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 2-3غانا
كام حللنا العالقة الجارية بني فرنسا والكامريون سوف نطبق اإلطار املفاهيمي
عىل وجود بريطانيا يف غانا.
 1-2-3التبعية االقتصادية
استدامة األمناط التجارية االستعامرية :حيث متثل غانا وبريطانيا جزءا ً من اتفاق
كوتونو ( )Cotonouالذي يتبع اتفاقيتي ياوندي لعامي  1964و 1971اللذين حددا
أسعار وكميات تبادل املواد الخام والسلع املصنعة ،واتفاقيات لومي  1975و1979
و 1984و 1989املوقعة بني دول أفريقيا والكاريبي والباسيفيك  ACPومجموعة
الدول األوربية االقتصادية .)Martin, 1984; Cortés, 1987; Diouf, 2001( EEC
وقد أدخلت اتفاقيات لومي آليات تأمني ( )Stabex and Sysminالتي تحمي دول
 ACPمن فقدان يف األوضاع االقتصادية والبيئية الصعبة (.)Martin, 1984ورغم
ذلك أسهمت الظروف املتباينة املتعلقة بالدعم املايل يف استمرارية أمناط التجارة
االستعامرية إىل حد كبري التي تعيق التنوع وتحجم التصنيع ويكفل لها الحصول
املستمر عىل السلع األولية لدول املجموعة االقتصادية األوربية Merinero,( EEC
 .)2001; Cortés, 1987ومن املفرتض أن يكون اتفاق كوتونو عام  2000محل آليات
 Stabex and Sysminمبوجب اتفاقيات التبادل الحر .ومع ذلك ال يزال النظام
التجاري غري املتكافئ قامئاً ،حيث تُسيطر مجلس املجموعة األوربية االقتصادية
 EECعىل معظم عمليات اتخاذ القرار وتحتفظ بالحمية يف بلدانها يف حني تفتح
أسواق دول  ،)Diouf, 2001( ACPوهناك احتكارية أخرى واضحة وهي حصول
الرشكات األجنبية عىل املوارد ،مع أن الرشكات الربيطانية ال تشكل إال جزءا من
الرشكات الحالية ( ،)Mongabay, 1994وأما احتكار النقل تترصف غانا يف رشكة
شحن صغرية بسفن حاوية (.)Mongabay,1994
املعاملة املناسبة للرشكات الربيطانية :حيث سجلت حاالت املعاملة املناسبة
للرشكات الربيطانية خالل الفرتة التي شملها التحليل ما يتعلق بوجود خروق قانونية دون
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مالحقة قانونية .وقد اتهمت مرارا ً رشكة أنجلو جولد أشانتي((( وهي من أكرب رشكات
التعدين يف العامل بتلوث وتدمري الفضاء املعييش يف منجم أوبوايس ( .)Obuasiوأدى
تلوث املاء واألرض املستمر إىل األمراض وعدم حامية الغذاء ،دون أن يُالحق هذا
بدعاوى قضائية أو تعويضات مناسبة للسكان املحليني (.)ActionAid, 2006
 2-2-3التدخل السيايس
دعم القائد السيايس :ويف االنتخابات الرئاسية عام  2004أُعيد انتخاب
ج .كوفور للمرة الثانية  % 52.45من مجموع األصوات (African Elections
 .)Database, 2009وقد أعلن املجتمع الدويل وفريق رصد املجتمع االقتصادي
لغرب دول أفريقيا ( )ECOWASوائتالف مراقبي االنتخابات املحلية والشعب
الغاين أن االنتخابات والحمالت االنتخابية كانت حرة ونزيهة ( .)Guri, 2005ويف
االنتخابات الرئاسية عام  2008انتخب ج .عطا ميللز بنسبة  % 50.23يف الجولة
الثانية ( .)African Elections Database, 2009ووفقاً لبعثة مراقبة االنتخابات
التابعة لإلتحاد االورويب ومركز كارتر ،أن االنتخابات كانت مفتوحة
وشفافة واحرتمت التنافسية والحقوق األساسية ووفت املعايري الدولية
واإلقليمية ( .)EUEOM, 2009; The Carter Centre, 2011ورغم هذا فإن وفق
كوديو ( )CODEOكان معدل الخروج محل تساؤل يف ضوء الخروق التي تفشت
والعنف أثناء تسجيل الناخبني وغياب التحقق املتعمق ،ومع ذلك اعتربت األحكام
القانونية والدستورية ملنع تصويت املجموعات العرقية غري كافية وكذلك اعتبار
اإلجراءات واملؤسسات غري الرسمية .ومن ثم مل يُ ِ
ص أيا من األحزاب الكربى عىل
التحقق واعتربت نتيجة االنتخابات والحمالت صحيحة عموما (.)Jockers, 2009
التدخل يف السياسة الداخلية :ال توجد حاالت للتدخل املبارش ،ولكن نظرا ً
الرتفاع نسبة الفساد (مبعدل  % 37وفقا لتقرير منظمة الشفافية عام  )2009ال ميكن
استبعاد رشوة السياسيني املحليني ،وبالنسبة لشغل الوظائف اإلدارية العليا يبدو أنها
مشغولة باملحليني (.)GIMPA, 2011
(((  -رشكة أنجلو جولد أشانتى تابعة لجنوب أفريقيا وفرع لرشكة أنجلو أمريكان التى مقرها لندن.
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 3-2-3التبعية املالية
السيطرة النقدية :ال توجد مراقبة نقدية لغانا من جانب بريطانيا ،حيث
أنشأت غانا بنوكها وصكت عملتها مبكرا ً وكانت مرتبطة بالجنيه االسرتلينيي
حتى عام  1961وبالدوالر األمرييك حتى  ،1986واستقلت العملة منذ ذاك
الوقت ،ومتتلك الدولة احتياطاتها النقدية ،ولكن مع وجود بنوك بريطانية عدة
(.)Amin, 1971; Mongabay,1994
سوء استعامل معونة التنمية :حيث هناك حاالت نافذة لسوء استعامل معونة
التنمية لدعم الرشكات الربيطانية خاصة يف السنوات األخرية ،وارتكز التعاون عىل
القطاع الخاص عىل نحو متزايد ،واستخدام املعونة لتعزيز املصالح االقتصادية،
وتسهيل الوصول للمواد الخام واألسواق للرشكات الخاصة ،وأصبحت هذه
املامرسة أكرث شيوعا بتعددية مصادر معونة التنمية التي تقدم املعونة الحكومية
من خالل املؤسسات املالية ( .)IFIsوت ُظهر بعض الدراسات أن مؤسسة التمويل
الدولية ( )IFCالتي هي جزء من مجموعة البنك الدويل أن ثلث القروض يُستعمل
لتعزيز القطاع الخاص ،ويُخصص  % 65منها للرشكات الكبرية متعددة الجنسيات
(.)Alliance Sud, 2011
ويف حالة غانا ،استحوذت رشكة فودافون الربيطانية عام  2008عىل أكرث من % 70
من رشكة غانا تليكوم ،وهي رشكة اتصاالت وطنية ،بقرض قيمته  300مليون دوالر من
مؤسسة التمويل الدولية ،أي غطت أكرث من ثلث التكلفة (.)Alliance Sud, 2011
 4-2-3التدخل العسكري
اتفاقيات الدفاع :ال توجد معلومات متاحة عن وجود ومحتوى التفاقيات الدفاع
بني بريطانيا وغانا .فقد عارض نكروما بوضوح مفهوم اتفاقيات الدفاع ،وانتقد أي
تدخل عسكري بريطاين يف القارة ،ولهذا السبب تجنب تحت قيادته اتفاقيات الدفاع
وكان الجيش الغاين إفريقيا ( .)Omoigui, 2006; Mongabay, 1994ولكن ن َّوع
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القادة املوالني للغرب مؤخرا ً املساعدات العسكرية ألجل الحصول عىل الدعم من
الدول املختلفة (.)Mongabay, 1994
وذكرت املفوضية العليا الربيطانية أن الوجود العسكري الربيطاين يف غانا قد
انخفض يف السنوات األخرية .ومع ذلك ال يزال هناك «برنامج قوي للمساعدة
والتعاون العسكري» مع القوات الغانية التي تواظب عىل حضور الدورات التدريبية
وي َّول معظمها من بريطانيا
يف بريطانيا أو التدريبية التي تعقدها بريطانيا يف غاناُ ،
(.)British High Commission, 2010
التدخالت العسكرية :مل يُرصد أي تدخالت عسكرية بريطانية رسمية يف غانا يف
الفرتة التي شملها التحليل من عام .2011 -2004
 5-2-3نتيجة
تحتفظ بريطانيا بنفوذ اقتصادي نافذ يف غانا ،باتفاقية كوتونو التي تعزز دور
غانا يف توريد املواد الخام ،فضال عن الوجود الكثيف للرشكات الربيطانية متعددة
ٍ
الجنسيات التي تتمتع
مبعامالت مناسبة ،وال يوجد تدخل سيايس مبعنى ال ميكن
تحديد أي تدخل يف االنتخابات السابقة ،وال يشغل أي موظف بريطاين منصباً إدراياً
مهامً يف غانا ،ومع هذا هناك معدالت كبرية للفساد وهي تفيد املصالح الربيطانية
بشكل يصعب قياسه.
وهناك تبعية مالية طفيفة ولكن ليست يف السيطرة النقدية بل يف املساعدات
التنموية التي ت ُستخدم للحفاظ عىل وجود الرشكات الربيطانية متعددة الجنسيات.
وليس هناك وجود عسكري وفقاً للمعايري املقررة ،وتحافظ بريطانيا عىل تعاونها
العسكري مع غانا ،وليس هناك أدلة عىل وجود اتفاقيات دفاع قد تضمن الدعم
العسكري للقيادة الحالية مقابل معاملة اقتصادية مناسبة ،ومل ت ُسجل أي تدخالت
عسكرية مبارشة يف الفرتة التي شملها التحليل.
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وخالصة القول إن بريطانيا تحافظ عىل النفوذ االقتصادي والتبعية املالية الطفيفة،
وال يوجد دليل عىل تدخل سيايس أو وجود عسكري ،ولهذا السبب ال ميكن اعتبار
العالقة بني غانا وبريطانيا استعامرية جديدة وفقا للمعايري املقررة.
أمناط النفوذ الفرنيس والربيطاين
وميكن أن نستأنف نتائج دراستي الحالة اللتني حللناهام مع مختار ضيوف كام
يرى هو أنه يف حني تحاول فرنسا الحفاظ عىل العالقات الوثيقة مع مستعمراتها
السابقة من النواحي االقتصادية والسياسية واملالية والعسكرية ،يبدو أن بريطانيا ت ُحد
من تدخلها يف املجال االقتصادي ،وتقدم العون التقني وتأمن األسواق لرشكاتها
( .)Diouf, 2001والحقيقة أنه وفقا لإلطار املعمول به فإن النتائج تبني أن فرنسا
متارس استعامرية جديدة عىل الكامريون ،يف حني أن عالقة فرنسا بغانا تبدو أكرث
يف تبعية النفوذ االقتصادي املحدود والتبعية املالية الطفيفة.
وبغض النظر عن وجود االستعامرية الجديدة يف الكامريون وغانا فإن مقارنة
الحالتني يسمح ببعض االستنتاجات التي تتعلق باالسرتاتيجية الفرنسية والربيطانية،
وكشف بعض أوجه التشابه واالختالف.
 1-4االختالفات
ال تزال فرنسا متورطة سياسياً يف الكامريون كام هو الحال يف املستعمرات
األخرى ،رغم إعالن االنسحاب السيايس يف قمة عام  1990يف البوال (La
 ،)Bauleحيث كان تعزيز الدميقراطية سمة جديدة للسياسة األفريقية الفرنسية،
ويبدو أن النخبة الفرنسية تحافظ عىل مشاركتها يف املسائل السياسية األفريقية
( .)Schraeder, 1997وسحبت بريطانيا عىل النقيض سيطرتها السياسية عىل غانا.
وميكن مالحظة االختالف نفسه يف املجال املايل .ففي حني يُختزل النفوذ
املايل الربيطاين عىل استعامل أجزاء من معونة التنمية ملصالحها االقتصادية ،فإن
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فرنسا تحتفظ بسيطرتها القوية عىل القرارات املالية برمتها للكامريون ،السيام خالل
الوحدة النقدية للفرانكوفونية  .CFAوالحقيقة أن املناطق النقدية شكلت وسيلة
مهمة للحفاظ عىل سيطرتها عىل املستعمرات السابقة الكربى يف أفريقيا وتطبيقها
بكل القوى االستعامرية السابقة الكربى يف أفريقيا ،ومع ذلك فإن منطقة الفرنك
الفرنسية فحسب التي حافظت عىل نفوذها .وعىل عكس التوقعات التي فهمت
انخفاض قيمة فرنك الفرانكوفونية  CFAباعتباره بداية لفك االرتباط املال الفرنيس،
ال تزال منطقة الفرنك الفرنيس بكرا وحتى امتد العمل إىل الصالت األخرية باليورو
( .)Faes, 2001وتؤدي السياسات التي تفرضها فرنسا إىل التبعية النقدية ،وكام
يرى بعض الكُتاب أن هذا يُبقي الدول األفريقية فقرية عمدا ً ويكبح جامح تصنيعها
وتنميتها الصحيحة ( .)Kohnert, 1998ومن ناحية أخرى كانت منطقة اإلسرتليني
أكرث مرونة حيث أقامت غانا مصارفها وصكت عملتها بنجاح بعد استقاللها بفرتة
وجيزة (.)Nkrumah, 1965
وكان الوجود الربيطاين أقل ظهورا ً من الناحية العسكرية ،إال أن ذلك يعتمد عىل
أن السياسية الربيطانية الرسية ال تسمح للجمهور إال بقدر ضئيل من املعلومات،
عالوة عىل ذلك قد طبقت غانا سياسة ليربالية ال تعيق النفوذ االقتصادي الربيطاين،
وأسهم هذا يف تقليل الحاجة إىل الوجود العسكري الربيطاين .وعىل عكس هذا
ال تزال السياسة العسكرية الربيطانية ثابتة إىل حد كبري ،وكام يرى بعض الكتاب أن
اإلصالح األخري التفاقيات الدفاع لن يرتتب عليه انسحاب فعيل لفرنسا من الناحية
العسكرية ،بل سوف يؤدي إىل تغيري الوسائل املطبقة (Grey, 1990; Survie,
 .)2010ويبدو أن الوجود العسكري املستمر ووجود قوات االنتشار الرسيع يُحدان
من احتامل االنتفاضات الداخلية (.)Grey, 1990
وهناك اختالف آخر مهم يتعلق بتأثري النفوذ الفرنيس والربيطاين يف أفريقيا .ففي
حني أن مصالح بريطانيا يف غانا غري معروفة إىل حد كبري ،وهي ال تخرتق وسائل
اإلعالم ،إال أن السياسة الفرنسية تجاه أفريقيا كانت معلنة .وإذا كان النفوذ الربيطاين
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يحدث من خالل وجود رشكات متعددة الجنسيات فقليل من الوضوح حول السياسة
الربيطانية هو املتاح للجمهور .ومن ناحية أخرى قد تولت منظامت املجتمع املدين
واملنظامت غري الحكومية تنفيذ سياسة فرنسا تجاه أفريقيا يف التسعينيات ،وكان
كتاب «أفريقية فرنسا  »Françafriqueللكاتب فرنسوا كزافييه فريشاف أول وثيقة تدين
االستعامرية الجديدة لفرنسا يف أفريقيا ( .)Verschave, 1998; Faes, 2001يف حني
كان السياسيون الفرنسيون مل يكشفوا عن نواياهم يف أفريقيا((( ،وأصبح الخطاب
السيايس أكرث تحفظاً يف السنوات األخرية ( .)Chafer, 1992والحقيقة أن الرئيس
ميرتان أرص يف مؤمتر القمة األفريقية الفرنسية الذي انعقد يف البوال  1990عىل أن
املعونة الفرنسية سوف تركز يف املستقبل عىل األنظمة الدميقراطية ،ومع ذلك يتضح
أن غالبية املعونات الفرنسية املقدمة توجه لألنظمة الفاسدة (.)Martin, 1995
وخالصة القول إن لتتبع السلطتني االستعامرينت الكبريتني السابقتني اسرتاتيجيات
متباينة فيام يتعلق مبستعمراتها السابقة يف أفريقيا .والعالقات الحالية املختلفة تنشأ
جزئياً من مناذج مختلفة من االستثامر الذي طبقته فرنسا وبريطانيا عىل التوايل.
فاالستعامر الربيطاين استمر من خالل مؤسسات قوية ،وأما االستعامر الفريس وصل
إىل أعمق ما يبتغيه بدمج ثقافته وبُناه الفرنسية يف الدولة الخاضعة له.
 2-4التشابهات
يشري النفوذ الفرنيس والربيطاين يف الكامريون وغانا إىل أوجه تشابه من الناحية
االقتصادية حيث يحافظ كالهام عىل معدالت التبادل التجاري التي تؤدي إىل غدامة
دور غانا والكامريون باعتبارهام ُمو ِّردين للمواد الخام ومستوردين للمنتجات املصنعة.
ولذلك يوجد لديهام رشكات متعددة الجنسيات تحتكر مجاالت اقتصادية بعينها مثل
قطاعي التعدين واالتصاالت يف غانا وقطاعي قطع األخشاب والنقل يف الكامريون.
((( -مثل ترصيحات فرانسوا ميرتان “ لن يكون لفرنسا تاريخ ىف القرن الحادى والعرشين دون أفريقيا “(Chafer،
 ،)1992 p.40وقال سكرتري الولة للتعاون أآلن جويانديت « إن غرس الرشكات الفرنسية ىف أفريقيا هو األولوية»
(.)Survie، 2009 p.7
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وتعكس دراستا الحالة اتجاهني علّق عليهام مختار ضيوف ()Makhtar Diouf
وجريالدين فايز ( ،)Géraldine Faesأعني االتجاهات نحو التعددية وخصصة
العالقات بني القوى االستعامرية السابقة ومستعمراتها السابقة (Diouf, 2001; Faes,
.)2001
وميكن أن نتصور تقدما ملحوظا بالنسب التجاه تعددية العالقات وتحولها من
الثنائية إىل التعددية عىل مدى العقود املاضية خاصة فيام يتعلق باالتفاقيات واملعونة
اإلمنائية والتدخالت العسكرية من خالل اتفاقية لومي ( )Loméالرابعة واتفاقية كوتونو

األخرية .واستُعيض باالتفاقيات التجارية الثنائية مبامرسة متعددة األطراف تشمل
جميع دول املجموعة االقتصادية األوروبية  EECودول أفريقيا والبحر الكاريبي
واملحيط الهادي  .ACPوباملثل تزايدت املعونة اإلمنائية واالستثامر الخاص عن
طريق املؤسسات املالية الدولية  IFIsمثل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل،
وزادت كذلك التدخالت العسكرية بقوى عدة وموافقة من األمم املتحدة .ويرى
توين شافر ( )Tony Chaferوجي مارتن ( )Guy Martinأن هذه التعديدية املتدرجة
بدأت يف الثامنينات ،ومل ت ِ
ُجد نفعا للدول األفريقية (Chafer, 1992; Martin,
 .)1985وقد أسهم تعدد االتفاقيات التجارية يف فتح األسواق األفريقية ،وهذا يرس
لهم الوصول إىل أعضاء املجموعة األوروبية االقتصادية ،ونفس التبعية املالية التي
حافظت عليها فرنسا قد جاءت لصالح أعضاء االتحاد األورويب بربط الفرانكوفونية
باليورو ،وعالوة عىل ذلك أصبح تدفق املعونة من الصعب السيطرة عليه لتعدد
أطراف مانحيه.
وقد اقرتنت خصصة تعددية األطراف بخصصة العالقات ،مبعن أن يف دوائر
العمل قد تكاثر وجود الشبكات السياسية وتحولت إىل جامعات اقتصادية ضاغطة،
حيث تفاعلت الرشكات متعددة الجنسيات مبارشة مع القادة السياسيني املوالني من
أجل الحفاظ عىل مصالحهم االقتصادية((( (Verschave, 1994; Faes, 2001; Diouf,
((( -هناك أمثلة عدة لربط األعامل الخاصة بالسياسة ،وربط خصصة العالقة بالدولة األفريقية ،عىل سبيل املثال جان
كريستوف ميرتان ابن الرئيس الفرنىس السابق ،الذى كان مستشا ًرا للشئون األفريقية آنذاك.
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 .)2001bويبدو أن هذا التطور قد ينبع أساساً من العوملة ومن بزوغ املؤسسات املالية
الدولية  IFIsوتعزيزها لليربالية ،وأسهم هذا يف زيادة قوة الرشكات متعددة الجنسيات
مقابل الدول ( .)Diouf, 2001bويشكل تزايد مكانة هذه السلطة واحتكارية املامرسة
أحد العقبات أمام األسواق املحلية والتصنيع املناسب ،وهي مصدر للتلوث والفساد
واإلفراط يف استغالل املوارد واإلهامل االجتامعي (.)Survie, 2009
وباملثل قد خُصص استعامل العنف ،وقد ظهر هذا جليا يف توظيف القوات
املرتزقة ألجل املصالح الخاصة (.)Goldsborogh, 1979

 - 5النتائج

إن الهدف من األطروحة تفعيل مفهوم االستعامرية الجديدة بتقديم إطا ًرا من
املعايري يسمح بقياس وجود االستعامرية الجديدة يف دولة وتطبيقه عىل دراستي
حالة ،ثم الخروج بفرضية أن وجود االستعامرية الجديدة ميكن قياسه بدرجة معقولة.
وقد خلص تطبيق اإلطار املفاهيمي لدراستي الحالة إىل أن فرنسا تحتفظ بعالقة
االستعامرية الجديدة مع الكامريون من النواحي كلها يف الفرتة التي شملها التحليل
من  2004إىل  ،2011يف حني يقترص وجود بريطانيا يف غانا عىل النفوذ االقتصادي
والتبعية املالية الطفيفة التي ال ميكن تصنيفها بأنها استعامرية جديدة وفقا للمعايري
املقررة .كام سمح التحليل بتحديد االتجاهات العامة نحو التعددية وخصصة
العالقات بني القوى االستعامرية السابقة واملستعمرات السابقة ،والتعددية املتعلقة
بالعالقات التجارية ،وتقديم املعونة والتدخالت العسكرية ،وخصصة ما يتعلق
بالعالقات بني الرشكات األجنبية متعددة الجنسيات والحكومة املحلية ،واستعامل
العنف من جانب الرشكات متعددة الجنسيات.
وتربهن هذه النتائج أن اإلطار املقرر فعال وأن وجود االستعامرية الجديدة
يف الدولة ميكن قياسه بشكل معقول ،ومع ذلك كانت النتائج واضحة ،وأظهرت
املعايري أنها قابلة للتطبيق يف معظم الحاالت.
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أول :إن تعريف االستعامرية
ومع هذا هناك بعض القيود الواضحة للتحليلً ،
الجديدة وإقامة معايري لقياسها يعتمد عىل فهم محدود للغاية ،ولهذا السبب فإن
النتائج هي صورة تداخلية نوعا ما من االستعامرية الجديدة فحسب ،وال تستجيب
لصور النفوذ املاكرة .ثان ًيا :مل يُحلل سوى دراستي حالة ،وهام ال يعطيان وزناً كبريا ً
حلال ليستا يف املوقف نفسه عىل وجه
للنامذج التي نُوقشت ،والدولتني اللتني ُ
التحديد ،فالكامريون أعظم أهمية بالنسبة لفرنسا من غانا بالنسبة لربيطانيا .ثالثًا:
إن بعض الوثائق التي توفر معلومات مهمة مثل اتفاقيات الدفاع ليست متاحة ،وهذا
يؤثر بدوره عىل النتائج .فربيطانيا أكرث رسية من فرنسا فيام يتعلق مبصالحها يف
مستعمراتها السابقة ،ويؤدي هذا إىل معلومات غري متامثلة للموقف تعزز نتيجة
مشاركة فرنسا يف الكامريون أكرث من بريطانيا يف غانا ،مع الوضع يف االعتبار تعددية
إدراكات مفهوم االستعامرية الجديدة ،ومحاولة وضع قد ًرا معي ًنا ملعيار وثيق الصلة
حتم درجة بعينها من املوضوعية.
بقياسها يستلزم ً
والقيود املفروضة عىل البحوث املقدمة تعطي مساحة إلمكانيات بحوث
إضافية .وعىل سبيل املثال ميكن تطبيق اإلطار املفاهيمي املقرتح عىل مزيد من
دراسات الحالة لتوسيع نطاق النتائج ،وإضفاء مزيد من األهمية للنتائج العامة،
وكذلك ميكن توسيع اإلطار ليتضمن مزي ًدا من املعايري .والبحث املتعمق عىل
االتجاهات املوجودة عن تعدد األطراف وخصصة العالقات بني القوى االستعامرية
السابقة ومستعمراتها السابقة قد يكون مهام .وباملثل باإلمكان تحليل نفوذ القوى
األخرى مثل الصني والواليات املتحدة يف الدول املستقلة حديثاً.
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الهوية الوطني�ة لألمة بني التأصيل والهيمنة

مقاربة في استراتيجيات المواجهة والبناء
نبيل عيل صالح

(((

أوالً -معنى الهويّة الحضاريّة لألمة لغ ًة واصطالحاً

الهوية لغة:

وي .وال َهويّة ،اسم منسوب إىل ُه َو .وأما ال َه ِويَّ ُة
ال َه ِويَة (اسم) ،وهي فاعل من َه َ
فهي البرئُ البعيد ُة القعر .و ُه ِويَّ ُة اإلنسان هي حقيقته املطلقة ،وصفاته الجوهرية.
والْ ُه ِويَّ ُة الوطنية :هي معامل األمة ،وخصائصها املميزة وأصالتها(((.
اس َم الشخص وتاريخ ميالده
ح ِم ُل ْ
و ِبطَاقَ ُة الْ ُه ِويَّ ِة :هي البطاق ُة الشخصية التي تَ ْ
وعمله وجنسيته .وور َدت كلمة «هوية» يف معاجم اللغة مبعنى« :برئ بعيدة املهواة»،
وقيل :هي تصغري كلمة (هوة) ،وهي« :كل وهدة عميقة»((( .والهوية باملعنى الفلسفي
تعني حقيقة اليشء ،من حيث مت ّيزه عن غريه ،وتُس َّمى أيضاً وحدة الذات((( .وهي
((( -كاتب وباحث سوري.
((( -املعجم الوسيط ،صادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،الطبعة الخامسة ،النارش :مكتبة الرشوق الدولية ،عام
2011م ،ج ،2 :ص.985 :
((( -راجع« :املعجم الفلسفي» .مجمع اللغة العربية ،املطابع األمرية ،مرص/القاهرة ،طبعة عام1983 :م ،ص.2081:
((( -ابن منظور« .لسان العرب» .الجزء ،15 :دار صادر للطباعة والنرش ،طبعة عام 1968م ،لبنان/بريوت ،ص.376-375 :
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بهذا املعنى تتساوى مع مصطلح (هو هو) الفلسفي ،والذي يشري إىل ثبات اليشء
تغيت أعراضُ ه(((.
بالرغم مام يطرأ عليه من تغريات ،فالجوهر هو هو ،وإ ْن ّ

الهوية اصطالحاً:

الهوي ُة يف معناها االصطالحي املج َّرد هي جمل ُة الثّوابت الفكرية والروحية ألي
تخصها وتتاميز بها عن غريها((( ،وتتمظهر يف قيمها وتقاليدها
مجتمع وأية أمة،
ّ
السلوكية ،ويت ُّم املحافظة عليها ،ونقلها عرب األزمان ،متحول ًة
وعاداتها وأمناطها ّ
إىل ما يشبه العرف والقانون ..لتكون موضع اهتامم وتقدير من قبل األجيال ..وهذا
التمظهر يتجىل يف الفن والثقافة والرتاث الديني وغري الديني ..ومجموع تلك التقاليد
والعادات مبا فيها الفلكلور الفني ،تتسق ضمن سامت وعالمات وخصائص متنوعة،
تستقل بها الذات (ذات املجتمع أو األمة) عن اآلخر (فردا ً أم مجتمعاً) ،وبغياب
ُّ
هذه العالمات والخصائص تغيب الذات وتذوب يف اآلخر ،وبحضورها تحرض(((..
ويتم عرب هذه السامت إعطاء االنطباع الحقيقي بوجود كيفية هوياتية يُ َع ِّرف الناس
بها ذواتهم أو أُ َّمتهم ،وتُتَّخذ اللغة والثقافة والدين أشكاالً لها؛ فهي تنأى بطبعها عن
األحادية والصفاء ،وتنحو منحى تعدديّاً تكامليّاً إذا أُحسن تدبريها ،ومنحى صداميّاً
إذا أُ
هملت وأُيسء فهمها ،تستطيع أن تكون عامل توحيد وتنمية ،كام ميكن أن تتح َّول
ْ
تؤسسه عادة اللغة املوحدة(((.
إىل عامل تفكيك ومتزيق للنسيج االجتامعي ،الذي ِّ
((( -مصدر سابق نفسه ،ص.207 :
((( -تتمثل خصوصيات هذه املجتمعات املسلمة يف السامت التالية:
 مجموعة املعايري والقيم الناجمة عن التصور (أو املفهوم) اإلسالمي للحياة والكون والوجود واإلنسان. اللغة والثقافة الخاصة بها ،وما تفرزه من أمناط فكرية ومعرفية. مجموعة العادات والتقاليد واألعراف السلوكية املعربة عن التوجه الثقايف والتاريخي (الهويايت) لهذه املجتمعات. أمناط الرتبية والتنشئة االجتامعية داخل األرسة ويف املجتمع. أشكال خاصة من االجتامع الرتبوي والديني والسيايس. مجموعة من السلوكيات والتوجهات والدوافع والحوافز.((( -عبد العيل الودغريي« .اللغة والدين والهوية» .مطبعة النجاح الجديدة ،املغرب/الدار البيضاء ،طبعة عام2000 :م،
ص.67 :
((( -رشيد بلحبيب« .الهويات اللغوية يف املغرب من التعايش إىل التصادم» .ضمن كتاب اللغة والهوية يف الوطن
العريب ،إشكاليات تاريخية وثقافية وسياسية ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،الطبعة األوىل ،قطر/الدوحة،
طبعة كانون الثاين 2013م ،ص.248-247 :
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كام ميكن تعريف الهوية التاريخية ـ من جملة تعاريف عديدة ـ م ْن حيث أنَّها نظام
فكري وقيمي من التصورات التي يتميز بها مجتمع ما تبعاً ملا يختزنه من خصوصيات
تاريخية وحضارية (روحية ومادية) مت ّيزها عن غريها من الهويات الخاصة بشعوب
وأمم أخرى .والهوية ليست كياناً ثابتاً وراسخاً غري قابل للتطور باستمرار ،بل هي
سريورة تتأثر بالهويات الثقافية األخرى تفاعالً خصباً خالقاً ..مبا يعني أنه لكل بلد أو
أمة أو حضارة معايري هوياتية تخصه ،وتنسجم مع سياقاته التاريخية والثقافية ،يتق ّوم
بها ،ويعمل أهله عىل إبرازها وتظهريها ثقاف ًة وفكرا ً وقيمة عملية والتزامات سلوكية
حد حول فكرة الوطن،
عىل شكل عادات وتقاليد ،ملا فيها من إمكانات جاذبة للتو ّ
يف حاميته وتقويته ونهضته وقوة اقتصاده وتنمية مواطنيه.
بهذا املعنى تكون الهوية هويتان ،مادية (عضوية) وروحية (رمزية ،معنوية)،
فأما الهوية املادية ،فتعني االنتامء إىل أرض وجغرافية محددة وواضحة املعامل
ٍ
املادية ،أي االنتامء إىل تراب (أريض) مبا فيه وعليه من
ثروات وموارد وعالقات
مادية ،بحيث ينتظم األفراد عىل هذه البقعة أو الجغرافيا املحددة ،ضمن نسيج فكري
سيايس متوافق عليه ،يضبط عالقاتهم ببعضهم ،وبغريهم ..وأما الهوية الروحية ،فهي
الرأسامل القيمي الرمزي ،هي الرتاث الديني والفكري املعياري ،هي أخالقيات
التعامل التي متارس من خاللها أمناط ثقافية سلوكية معينة ،متيز مجتمع وأمة عن
مجتمع وأمة أخرى ،يؤمنون فيها مبعايري قيمية محددة تجمعهم ،وتلمهم تحت
شملها.
وينبغي التمييز ـ كام يقول عيل الدين هالل ـ بني ثالثة مستويات مختلفة عند
تحليل موضوع «الهوية» ،فهناك أوالً الهوية عىل املستوى الفردي ،أي شعور
الشخص باالنتامء إىل جامعة أو إطار إنساين أكرب يشاركه يف منظومة من القيم
واملشاعر واالتجاهات والرؤى والتصورات .والهوية ـ بهذا املعنى ـ حقيقة فردية
نفسية ترتبط بالثقافة السائدة ،وبعملية التنشئة االجتامعية .وهناك ثانياً التعبري
السيايس الجمعي عن هذه الهوية يف شكل تنظيامت وأحزاب وهيئات شعبية ذات
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وتجسد هذه الهوية يف مؤسسات
طابع تطوعي واختياري .وهناك ثالثاً ،حالة تبلور
ُّ
وأبنية وأشكال قانونية عىل يد الحكومات واألنظمة .وأما محمد عابد الجابري فكان
يرى يف الهوية (هوية العريب) مجرد ر ّد فعل ضد اآلخر((( ،ونزوع حامل لتأكيد (األنا)
العربية بصورة أقوى وأرحب .فهوية العريب ليست وجودا ً جامدا ً ،وال هي ماهية ثابتة
جاهزة ،بل هي هوية تتشكل وتصري ..وهي هوية اقرتنت – يف بنيتها – بتكوين األمة
العربية يف التاريخ ،وهو تكوين استند إىل عوامل عدة يف مقدمتها اللغة والثقافة يف
إطار الجغرافية التاريخية(((..
وال َّ
شك بأ ّن أصل فكرة الهوية يرتبط بفكرة املواطنة يف الدولة من ناحية الجنسية
كظاهرة وكمبدأ قانوين ،كام ترتب ُ
ط الهوي ُة باألبعاد والتمظهرات الثقافية للشخص
واملجتمع مثلام تتصل باالنتامء السيايس للدولة ..وعموماً تتغذّى الهوية من
مصدرين ،أولهام :الرتاث ،وهو املصدر الثابت أو الجوهر الذي يشكل الذهنية
املقلوبة للشخصية النموذجية التي تنبثق عنها الهوية .وثانيهام ،املجتمع الذي
يشكل املصدر الثاين الطارئ واملتغري من الهوية ،وهو الذي يؤثر تأثريا ً كبريا ً،
من حيث أنه يعيق ما هو ثابت أو قد يعطلّه مؤقتاً ،أل ّن الثابت غالباً ما يعيد إنتاج
ووفق صريورة
نفسه من جديد ،ولو بصفة أخرى يقتضيها هو يف اللحظة املناسبة،
َ
السلطة
تغيه الذاتية واملوضوعية .ومن أهم املتغريات الطارئةّ :
املجتمع ورشوط ّ
واملصلحة والكوارث والحروب والقوى الخارجية وغريها .ويشري أحمد زيك بدوي
إىل أن الهوية هي التي مت ّيز الفرد نفسه عن غريه ،أي أنها تحدد حالته الشخصية.
ومن السامت التي متيز األفراد عن بعضهم البعض ،االسم والجنسية والسن والحالة
العائلية واملهنة(((.
((( -أكرث ما تتجىل الهوية ،وينعكس وجودها الحقيقي عىل األرض (من خالل نوع من التسامي والشعور بالفخر
القومي أو الديني واالنتشاء الوجداين والوطني) هو يف أوقات التحدي ورد التحدي ،حيث تظهر املشاعر من الخارج،
أو من داخل النفس من خالل االلتزام مبوقف ما ،أو التحصن وراء فكرة أو قيمة ما ،أو سلوك طريق معني غالباً ما
يأخذ طابعاً حادا ً .وعندها يكون هذا الشكل من املواجهة أو الدفاع الذي يلتزمه الفرد عن وجوده ،مرتكزا ً عىل شعوره
الهويايت الفردي.
((( -ناظم عبد الواحد الجاسور« .موسوعة علم السياسة» .األردن/عامن ،دار مجدالوي للنرش ،طبعة ،1 :عام 2004م،
ص.384 :
((( -سويم العزي« .علم النفس السيايس» .األردن/عامن ،الرثاء للنرش طبعة ،1 :عام2010 :م ،ص.114-113 :
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وأما هويتُنا نحن ـ كأمة عربية وإسالمية -فيشكّل الدين اإلسالمي محورها الرئيس،
ومعيارها القيمي والسلويك األسايس ..بل هو جوهرها الفريد املغذِّي لثقافتها
وأنساقها املعرفية ،ومعاين رأساملها الرمزي والعضوي املتحرك واملستمر يف
سريورة متكاملة من العادات والقيم واملامرسات ذات الخلفية الدينية ..وهذه الهويّة
التي شكلت العمود الفقري لثقافة الفرد املسلم منذ نزول الوحي ،لديها تصور فكري
عقدي واسع ،ورؤىة كونية رصينة عن طبيعة اإلنسان وماهية الكون والحياة والوجود
باملعنى الديني والفلسفي ..وهي مبجملها تختزن معاين روحية وعملية وقيم حياتية
تنظم العالقة بني اإلنسان وأخيه اإلنسان ،وباقي مفردات حياته الخاصة والعامة..
وتتلخص هذه املعاين يف وجود عقيدة تدين بها هذه األمة ،هي العقيدة اإلسالمية،
يعتز بها املسلمون ،ويحرتمون قيمها الحضارية ومتثّالتها الثقافية ،ويعملون عىل
إبراز شعائرها وتعاليمها باعتدال ووسطية ،وتشعرهم بالتميز واالستقاللية الفردية
والجامعية ،وتدفعهم أيضاً ـ بحكم النص ـ إىل إيصال رسالتهم الدينية اإلنسانية
(كهوية معيارية) إىل الناس إعالماً وتبليغاً بال تكلّف وال ضغط.
وميكن تقسيم الهوية اإلسالمية ،أو البناء الهويايت الرتايث اإلسالمي ـ يف هيكليته
العامة ـ إىل قسمني أساسيني ،وهام:
أوالً :الرتاثُ الثابت الذي ميكن أ ْن نتحدث فيه عن الحقيقة التي تالمس موضوعاً

ميتد يف عمق واقع الحياة والوجود .وهذا املوضوع ال يستطيع الزمن أن يتدخل يف
عنارصه ليعدل ،أو يغري باعتبار أنه يختزن يف داخله كل عنارص ومقومات الثبات،
واالستمرار .وهو تراث القيم الثابتة املعيارية الذي يتحدث عن القيم املؤسسة،
قيم الحق ،والعدل ،واملساواة ..قيم الفضائل واألخالقيات اإلنسانية التي دعا إليها
الدين ،وطبقها ومثّلها يف عامل اإلسالم واملسلمني كنامذج كربى ،ومثل عليا،
س((( حسنة ،الرسول الكريم ،kوأهل البيت.b
وأُ َ

ثانياً :الرتاثُ
املتغي الذي ميكن أن نتحدث فيه عن طبيعة الحلول التي تقدم
ّ
((( -جمع أُسوة.
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للمشاكل والتحديات واإلشكاليات املختلفة التي تتحرك يف الحياة يف نطاق زمني
معني ،بحيث أنها تتجىل يف الواقع من خالل ظهور حاجات جديدة ومتطلبات برشية
مستدة .وهذا اليشء هو الذي ميكن أن نتحدث فيه عن معنى القديم والجديد،
باعتبار أن عنرصي الزمان واملكان يتداخالن كلياً يف تفاصيله الذاتية واملوضوعية.
انطالقاً من ذلك نقول بأ ّن القسم املتغري من الرتاث والهوية التاريخية هو املحكوم
بالتبدل واالستجابة لتطورات الواقع ومتغرياته ،أما القسم الثابت من الهوية فهو ليس
محكوماً أبدا ً بقاعدة التغري والتحول والسريورة.

ثانياً -آلياتُ الهيمنة الثقافية ومظاهر تهديد الهوية اإلسالمية
(تفكيك الوسائل واألدوات)

سعت (وتسعى) لفرض وجودها وتجسيد هيمنتها
كثري من األمم والحضارات
ْ
(ليس السياسية فحسب بل الثقافية أيضاً) عىل األمم والحضارات األخرى املتاميزة
عنها .وهذا الفرض أو الهيمنة يتصل بغايات مادية ومصالح اقتصادية ،وله سبل
ووسائل عديدة ،تتجىل يف مامرسة العنف الرمزي أو العضوي ،سواء يف االحتالل
املبارش ،أو الغزو الثقايف الحافل بأشكال التأثري اإلعالمي والسيناميئ وامليديايئ،
أو حتى عرب أبسط شؤون الفرد يف مأكله ولباسه وأدوات لعب أطفاله ..وأكرث األمم
التي تحركت يف هذا االتجاه هي األمم التي كانت تعت ّد بتاريخها وهويتها الثقافية
والحضارية إىل حدود القداسة ،وتعتربها مرشوعاً خالصياً وإنقاذياً لآلخر ،مبا
يعني أنها تنظر لهذا اآلخر (الفردي والجمعي) نظرة فوقية استعالئية وصائية ،تك ّرس
ذاتها العليا كقيمة ومعيار ومرجعية يجب عىل باقي الحضارات واألمم أن تدور
حولها .ويبدو يل أن كل أمة امتلكت مرشوعياً خالصياً ،اختزنت يف ذاتها نزعات
واضحة للسيطرة والهيمنة ونهب الخريات والرثوات ،وإ ْن تغطت بشعارات ثقافية
قيمية .وهذا هو االستعامر الثقايف الذي يستلب الروح والذات ،ويتالعب بالقيم،
ويجيها ملصالحه ومتكني خياراته من التجذر واالمتداد .حيثُ يالح ُ
ظ أ ّن الدولة
ّ
االستعامرية تقوم بإعادة بناء وتشكيل املنظومة الثقاقية ملجتمع املستعمرات التي
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تحتلها وتستوطن روحها ،لجعله أكرث ارتباطاً بالدولة املستع ِمرة .ليتم فرض ثقافة
االستعامر (وقيمه وأنساقه الحضارية) عىل أنها الثقافة الوحيدة القادرة عىل نقل البالد
املستع َمرة إىل مرحلة الحضارة والتطور والحداثة املوعودة .ولألسف مل يحدث
أي من البلدان التي استُعمرت واستحكمت فيها مفاصل االستعامر بأنواعه
هذا يف ٍّ
وأشكاله املعروفة.
وقد مت ّيزت الحضارة الغربية (باعتبارها حضارة متقدمة وغالبة سياسياً واقتصادياً)
بهذه امليزة السلبية ،التي تجلت بأعىل مظاهرها من خالل إميان هذه الحضارة
مبركزيتها الثقافية((( ،وبعلو كعبها عىل باقي أمم العامل وحضاراته وثقافاته ومجتمعاته
خاص ًة ملن تصفهم بالعامل الثالث املتخلف واملتأخر عنها علمياً وتقنياً ومعرفياً..
وبالتدقيق ميكن مالحظة أهم تلك الطرق التي اعتمدوها لتعميق خطهم الثقايف
ورؤيتهم الحضارية -القامئة عىل معايري أرضية غري ساموية ،من النفعية والدنيوية
السلبي عىل الهوية الحضارية
والعلامنية مبعناها االستهاليك البشع ـ يف تعميق التأثري ّ
لألمم األخرى ،وعىل رأسها تهديدهم الدائم لهويتنا اإلسالمية ،التي شكّلت مصد َر
قلق دائم ورمبا حالة رعب حقيقي لهم عىل مستوى اإلدارات السياسية الغربية،
واملؤسسات الثقافية والدينية وما يوازيها من هيئات وبنى فكرية وتبشريية ..ومنها:
تذويب الثقافة العربية اإلسالمية :عن طريق ثالثة أمور ،األول :نقل حموالت
الثقافة الغربية وخاصة «ثقافة االستهالك األمريكية» إىل واقع حياتنا العربية واإلسالمية،
من خالل الرصاع بني االستيعاب واإلذابة من جانب الثقافة العاملية ،والخصوصية
واالستقالل من جانب الثقافة العربية .والثاين :اإلرصار عىل تحريف كثري من أفكار
اإلسالم وتعاليمه ومقاصده العليا ،حتى وصلت األمور إىل تحريف وقائعه التاريخية
بهدف إسقاطه يف نظر متّبعيه ،وتفريغه من مضامينه الروحية والقيمية القامئة عىل
إعطاء الحياة معاين الهدفية والغائية والروحية .والثالث :العمل املستمر عىل
إثارة الشكوك والشبهات حول طبيعة هذه الهوية اإلسالمية ،ومعايريها ومحدداتها
((( -هذه املركزية هي التعبري املخفّف لكلمتي العنرصية واالستعامرية ،وهام من أهم النتائج التي ترتبت عىل الروحية
اإلمرباطورية التي ورثتها أوروبا عن العرص الروماين ،فباتت رهينة لها ومسكونة بها.
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وضوابطها ،وتفريغ اإلسالم (كجوهر للهوية) من محتواه القيمي الحيايت الوسطي
املتوازن.
فرض التبعية عىل الثقافة العربية اإلسالمية :يف إطار املكون الثقايف املعومل
واملهيمن املتمثل يف الثقافة الغربية .وإزاء إشكالية العالقة بني النموذج الثقايف
املعومل والخصوصية الثقافية لألمة العربية اإلسالمية نجد أن الغرب اتبع عدة أساليب
إللحاق ثقافة العريب إىل ثقافته التي ال تتالءم والبيئة التي نشأت فيها ثقافتنا ومعايرينا
الثقافية والدينية ،ونجد أن ما صبّه االستعامر من بطش وتنكيل وتدمري واحتالل ،كل
هذه األعامل ال تساوي أمام ما تم وضعه يف األنظمة الرتبوية الحديثة الغربية يف
محاولة منها أ ْن تنشئ أجياالً تتنكر لشخصيتها املميزة ،وهويتها العربية وا ٍ
إلسالمية،
باعتبارها ـ كام يزعمون ـ ال تجاري تطورات الحياة ،فال بد من تركها ،بل محاربتها،
وهذا تذويب للهوية الثقافية العربية واإلسالمية(((.
الرتويج النتصار الحضارة الغربية ومعايريها القيمية ،من خالل مقوالت مركزية
ذات طبيعة استعامرية إلغائية كمقولة نهاية التاريخ ،دومنا أي اعتبار لثقافات
«األطراف»! ،ودومنا أي احرتام لألنساق الحضارية والهويات التاريخية للشعوب
واألمم والحضارات األخرى ،وعىل رأسها شعوبنا وأمتنا ا ٍ
إلسالمية ،بل واإلرصار
عىل ما يسمى باالنتصار النهايئ للعوملة الثقافية بالذات ،والرتكيز عىل نرش طروحات
الثقافة الغربية القامئة عىل الحرية الال محدودة ،وقيم السوق النفعي ،واالستهالك
املادي الفارغ ،والتمحور حول الذاتية والال معنى الوجودي ..وهذا ما الحظنا تفشيه
واسترشائه ـ عىل شكل اتباع وتقليد أعمى نتيجة الفراغ الروحي ـ يف كثري من مواقع
مجتمعاتنا ودولنا العربية واإلسالمية من حيث هيمنة البعد االستهاليك ،والنظرة
املحدودة الفارغة لألشياء والحياة واإلنسان ،واالقتصار عىل الرؤية األرضية والبعد
املادي الجسمي العضوي يف متكني الفردية العضوية دومنا اهتامم بالبعد الروحي
واملعنوي ..فتم الرتكيز واالهتامم فقط عىل العمران املادي (بناء املوالت واملباين
((( -مسعود ضاهر« .حوار العرب مع ثقافات عرص العوملة ..الواقع واآلفاق املستقبلية» .مجلة العريب الكويتية،
العدد ،576 :ترشين ثاين 2006م .ص.67 :
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الضخمة ،والتنافس يف إشادة األبراج العالية ،والحدائق الجميلة) دون أي اعتبار لبناء
العمران الروحي والتنموي العقيل الحقيقي للفرد املسلم كام قلنا .واإلسالم كثقافة
قصدية غائية تربط الدنيا باآلخرة ،حوربت عن قصد يف بنية الثقافة الغربية ،من أجل
إنهاكها وإظهار فقرها املعريف يف نظر أتباعها لقطع الصلة مع املؤمنني بها ،وفصلهم
عن جذروهم ،كمقدمة لالستفراد بهم يف احتالل أراضيهم والهيمنة عىل ثرواتهم
واستغالل مواردهم.
الهيمنة اإلعالمية والتالعب الفكري تحت عناوين ب ّراقة ومزخرفة ودعاوي مزيفة
من الحرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان واالنفتاح والتواصل املفتوح (وهي قيم
مهمة بطبيعة الحال ،لكن يتم استغاللها للهيمنة والتالعب باملصري واملستقبل).
وهنا ميكننا أن نؤكد أنه إذا كان مثقفو الغرب ومفكروهم (أصحاب املواقع الراسخة
املؤثرة يف الثقافة يف العامل املعارص) ينشدون ثقافة تواصلية مفتوحة ومنفتحة وبال
حدود تواكب االتجاه العوملي ،وتسايره كام يبدو يف الرؤيا الثقافية يف الغرب ،فإنهم
يف حقيقة األمر يصنعون مربرات سيطرة الثقافة الغربية بال حدود ،وهو األمر الذي
مهمً من اإلنجاز عىل أرض الواقع ،يف ظل اتجاه متزايد نحو عامل بال
قطع شوطاً ّ
حدود ثقافية((( .وهذه الفكرة ـ فكرة ثقافة بال حدود ـ تواكب العوملة التي ير ِّوج لها
مفكرو الغرب؛ خاصة يف الواليات املتحدة ،تبزغ يف العامل يف الوقت نفسه الذي
يحافظون فيه عىل مقومات الدولة القومية؛ ألنها أساس الوحدة الرئيسة واملحورية
يف النظام السيايس العاملي املعارص(((.
استغالل العامل االقتصادي (من فقر وتخلف تنموي وفشل يف اسرتاتيجيات
التنمية اإلنسانية والبرشية) يف تذويب الهوية التاريخية ،ليس من قبل قوى االستعامر
فحسب ،بل أيضاً من قبل نخب الداخل ممن انتدبهم (االستعامر) واعتمدهم كوكالء
له (بعد عهود االستقالل الشّ كيل عنه منذ عقود عديدة) داخل األرض العربية..
فمعظ ُم بلداننا العربية واإلسالمية منكوبة يف اقتصادها وتنميتها ،نتيجة هيمنة هذه
((( -عبد الخالق عبد الله« .العوملة» .مجلة عامل الفكر الكويتية ،أكتوبر/ترشين األول 1999م ،عدد ،2 :ص.81 :
((( -هالة مصطفى« .العوملة ودور جديد للدولة» .مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،134سنة1998 :م ،ص.47 :
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فأعملت يف بلدانها وشعوبها نهباً
النخب «العسكرتارية» عىل الحكم واإلدارة،
ْ
وفسادا ً ،وارتكزتْ يف كل سياساتها وأعاملها ومرشوعاتها عىل ثالثية :القمع واإلفقار
كانت تحثّ الخطى ليس باتجاه البناء والتقدم وتحقيق العدالة
والتجهيل ..وهي
ْ
والسعادة والرفاه ألفرادها ،وإمنا باتجاه صياغة
االجتامعية ،وتكريس قيم الرقي
ّ
(وقولبة) املواطن الضعيف واملفقّر واملحتاج إليها دامئاً ،عرب التحكم بثقافته
وهويته وتجيريها لصالحها ،يك تتمكن من السيطرة عليه ،والتحكم بوجوده ،أو ـ
عىل األقل ـ احتواء مطاليبه ،وتدجينه ،وربطه بوعود وهم ّية ،وشعارات فضفاضة مل
تحقق ملواطنيها املستضعفني إال ال ّدمار املادي والخراب الروحي ..وأما من جهة
الخارج ،فقد نجحت قوى الثقافة املركزية الغربية يف تثبيت دعائم وجودها وهيمنتها
عىل الساحة نتيجة امتالكها للقوة العلمية والتقنية ،وهيمنتها عىل وسائل االتصاالت
والتدفق املعلومايت الهائل ،وتحكمها بآلياتها وسبلها .ومن ميتلك العلم ميتلك
التوجيه وقاعدة التحكم والسيطرة.
ونحن ـ وإن كنا نعتقد بوجود اسرتاتيجية غربية متواصلة للنيل من هويتنا وثقافتنا
التاريخية ا ٍ
إلسالمية ـ لكننا باملقابل ال يجب أن نغض النظر عن كثري من سلبياتنا الفكرية
والسياسية ،وعن أمراضنا املتجذرة يف ثقافتنا وسلوكنا القيمي املعارص ،فنحن نالحظ
أن الخطاب الثقايف العريب واإلسالمي يعاين من فقدان الثقة بنفسه ،حيث يعتمد عىل
آليات الغري وأدواته التي اكتشفها واخرتعها هو انطالقاً من بنيته العلمية واملعرفية ،مام
جعل من واقعنا الثقايف والهويايت ـ إذا صح التعبري ـ يف حالة من االهتزاز الدائم،
وعدم الحضور والفاعلية العملية ،إضافة إىل إحساسه بالعجز والتق ّزم نحو الغري،
وفشله يف إنتاج تجربة متاثل ظروف الغري وتالئم أرض الواقع ،وانتقاده للحوار مع
السيايس العريب مسؤول هو بدوره عن حالة االنكفاء والتصحر
الغري .كام أ ّن واقعنا ّ
الثقايف ،وجذب اآلخر ملامرسة مركزيته الثقافية علينا ،وانتهاك هويتنا ،فمعظم بلداننا
العربية تعاين من الحروب والنـزاعات ،واشتداد تفاقم البطالة ،السيام بطالة الشباب،
وتدن القيم األخالقية إىل درجة االنحطاط ،وضعف أثر املبادئ التوجيهية والرتبوية
ّ
والعلمية واألخالقية التي هي قاعدة الهوية والرتاث الهويايت.
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طبعاً ،النتيجة النهائية ملا تق ّدم ،كانت أ ّن نُظُ ُمنا السياسية املتالحقة (التي كانت
فشلت
أكرب عائق لتفعيل دور وحضور الهوية التاريخية مبعناها القيمي املنفتح)
ْ
فشالً ذريعاً يف إيصال املجتمعات العربية واإلسالمية إىل شاطئ (وبر) األمان
واالطمئنان الذي سبق أن وعدت الجامهري به ..وتف ّرغ القامئون عليها ـ كام قلنا ـ
للتحكم مبوارد األمة ،والسيطرة عىل مفاصل السلطة والرثوة والقوة واملعرفة يف كل
مواقعها ،محتكرين بذلك كل الرأسامل املادي واملعنوي املتبقي ألفراد املجتمع
واألمة ..فكان أن وقع اإلفقار املقصود عىل الشعب.

ثالثاً -اسرتاتيجية املواجهة الحضارية اإلسالمية وتفعيل
الحضور الهويايت للمسلمني

إ ّن أهم بند أو عنرص يف موضوع االسرتاتيجية املطلوبة لصد محاوالت النيل من
الهوية الوطنية واإلسالمية لألمة ،هو ذاك املتعلق بالبناء الداخيل املحيل ،بناء الذات
وتنمية القدرات وتقوية وجود األمة ومتكينها من خالل تنمية أفرادها ،وبناء اإلنسان
فيها وهو جوهر الهوية كغاية ومقصد وهدف نوعي ،وذلك بعد تشخيص علل
األمة وأمراضها العديدة التي تعاين منها ،والسري الحثيث عىل طريق عالجها الفعال
واملنتج ،إذ ال يعقل أ ْن نواجه ثقافة قوية وقادرة وحارضة ومالكة لزمام املبادرة بالعلم
واملعرفة ،هي الثقافة الغربية (حتى لو تم وصفها بأبشع الصفات) بثقافة وهوية وطنية
وقومية حضارية إسالمية ضعيفة ومضعضعة ،موبوءة باألمراض الفكرية والسياسية،
وتنترش فيها مواقع الجهل والتعصب والتطرف والتكفري الفردي والجامعايت املنظّم.

إ ّن املطلوب اليوم عىل هذا الصعيد ـ عىل طريق إثبات خصوصيتنا الثقافية
والهوية الوطنية القومية داخل مجتمعاتنا ،ورفع هذه الهوية أمام اآلخر ـ يجب أن
يتمحور حول ما ييل:
استعادة روح الهوية الحضارية العربية واإلسالمية األصيلة التي
مارست التعددية
ْ
وتسامحت
وقبلت بوجود اآلخر،
ورفضت األحادية الفكرية والدينية،
الدينية واإلثنية،
ْ
ْ
ْ
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مع املختلف ..مع رضورة العمل يف الوقت نفسه عىل رفض (ونبذ) هذه الصورة
النمطية التي قدمتها (وما تزال تقدمها) تنظيامت وحركات اإلسالم السيايس األصويل،
عن اإلسالم ،وهي صورة سلبية باملطلق ،تعطي االنطباع الفوري عن اإلسالم بأنه دين
عنيف مغلق وغري متسامح ،وال يهمه سوى السلطة والحكم والهيمنة.
تحديث أبنية ثقافتنا وتطوير مواقعها وامتداداتها من خالل تبيان وضعية املتحول
من الثابت فيها ،وذلك بإثبات هويتنا يف وجه مختلف اتجاهات الثقافة الغربية
وتيارات العوملة الثقافية حتى نتمكن من املحافظة عىل أصالتنا اإلسالمية ،وترسيخ
االعتزاز بالذات الحضارية ،وإبراز قيمها اإللهية وخصائصها اإلنسانية ..ويأيت ذلك
عن طريق تنمية الثقة لدى أفراد املجتمع املسلم يف أمته وحضارتها ..فاألمة التي ال
تثق بقدراتها ،وال تقدر إمكاناتها الذاتية حق قدرها؛ ال ميكن إال أن تكون عىل الدوام
ظالً لآلخرين ،تابعة لهم ،ال تعتمد إال ما يقولون ،وال ت ُنفذ إال ما يُقررون ،وهذا هو
التسول الحضاري بعينه ،الذي ُيثِّل قمة العجز والفشل واالستسالم أمام التحديات
التي تواجهها(((.
طبعاً ،إبراز الصفات اإلنسانية والخصائص اإللهية لثقافتنا وديننا (عىل طريق تعزيز
الهوية التاريخية األصيلة) يتم فقط مبعرفة مبادئ اإلسالم ،والرتكيز عليها ،وتربية
األمة عليها ،بعقيدة هذا الدين ،القامئة عىل توحيد الله تعاىل؛ التي تجعل املسلم
يف عزة معنوية عالية ،وبرشيعته السمحة وأخالقه وقيمه الروحية؛ فالهزمية الحقيقية
هي الهزمية النفسية من الداخل؛ حيث يترشب املنهزم كل ما يأتيه من املنترص..
أما إذا ُع ِّززت الهوية (ومل تستسلم من الداخل) فإنها تستعيص وال تقبل الذوبان..
مع رضورة إبراز إيجابيات اإلسالم وعامليته ،وعدالته ،وحضارته ،وثقافته ،وتاريخه
للمسلمني قبل غريهم ،ليستلهموا أمجادهم ويعتزوا بهويتهم ..فقد استيقظت أوروبا
يف القرن الحادي عرش امليالدي عىل رؤية النهضة العلمية اإلسالمية الباهرة ،ورسعان
ما أخذ كثريون من شبابها يطلبون معرفتها ،فرحلوا إىل مدن األندلس؛ يريدون التثقف
((( -محمد عامرة« .مخاطر العوملة عىل الهوية الثقافية» .نهضة مرص للطباعة ،ط ،1 :عام 1999م ،ص.44 :
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بعلومها ،وتعلموا العربية ،وتتلمذوا عىل علامئها ،وانكبوا عىل ترجمة نفائسها العلمية
والفلسفية إىل الالتينية ،وقد أضاءت هذه الرتجامت لهم مسالكهم إىل نهضتهم
العلمية الحديثة(((.
القيام مبتطلبات اإلصالح السيايس واالجتامعي ،فاألوضاع الداخلية يف معظم
بلداننا ال تؤهلها مطلقاً للتعامل بفاعلية مع متطلبات التمكني الهويايت ،وال مع تطورات
عرص العوملة وتحدياته؛ مام يحتّم رضورة الرشوع يف عملية اإلصالح الداخيل .وهو
إصالح ال بد أن يقوم عىل إجراء تحول سيايس حقيقي بصورة تدريجية وتراكمية،
مبا يحقق العدالة االجتامعية ،ويكافح ظواهر الفساد السيايس واإلداري ..وهذا هو
املدخل الحقيقي لبناء دولة املؤسسات ،وتحقيق سيادة القانون ،وترشيد عملية صنع
السياسات والقرارات ،وهو املناخ والرتبة املناسبة لتظهري الهوية بأقوى معانيها يف
مواجهة تحديات إسقاطها والنيل منها ،خاصة عىل صعيد مقاومة الغزو الثقايف الذي
ميارسه املالكون للعلم والتكنولوجيا ضدها كهوية متلك روحاً وث ّابة متجذرة يف
نفوس املؤمنني بها ،وهذا ال يقل عن حاجتنا إىل اكتساب األسس واألدوات التي
البُ َّد منها ملامرسة التحديث ودخول عرص العلم والتكنولوجيا ..نعم نحن يف حاجة
إىل التحديث الثقايف واالجتهاد يف الفكر الديني لحامية هويتنا ،باالنخراط يف عرص
العلم والتكنولوجيا كفاعلني مساهمني ،ولكننا يف الوقت نفسه يف حاجة إىل مقاومة
االخرتاق وحامية هويتنا وخصوصيتنا الثقافية من االنحالل والتاليش تحت تأثري
موجات الغزو الذي ميارس علينا وعىل العامل أجمع بوسائل العلم والتكنولوجيا،
وليست هاتان الحاجتان الرضوريتان متعارضتني بل متكاملتني .وهنا يجب التشديد
عىل دعم اللغة العربية وتعزيز مكانتها وتنشيط التنمية القومية والحضارية ،باعتبارها
الضامنة الوحيدة الستمرار هذا املكون وتطوره .والرتكيز عىل الرتبية املستقبلية،
وإبراز الهوية الحضارية لألمة العربية ،وتنميتها واملحافظة عىل أصالتها قومياً وإنسانياً،
باعتبارها مصدر إبداع وعطاء وتفاعل مع مختلف الثقافات العاملية.
((( -جامل نصار« .الهوية الثقافية وتحديات العوملة» .مركز الجزيرة للدراسات ،تاريخ الترش2015/1/28 :م .الرابط:
http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2015201512895243715948/01/.html#a1.
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رضورة الدخول بقوة يف عرص العلم واملعلومات والتدفق املعريف واملعلومايت،
ليس مشارك ًة فقط بل إنتاجاً وإبداعاً ،بحيث ميكن اللحاق بأرسع ما ميكن بكل
منجزات العرص العلمية والتكنولوجية مبا تفرضه من أمناط ثقافية .أي التسلح
مبعطيات التكنولوجيا الحديثة والتقانات الرتبوية املتطورة ،وتطويعها لخدمة رسالة
األمة الحضارية املتسلحة بالعلم واملعرفة من خالل شبكات االتصال اإللكرتونية
والحاسوبات املتطورة يف عرص العلم والثقافة والتفجر املعريف وإنشاء مراكز
األبحاث والدراسات التي تركز عىل هوية األمة ..فاإلسهام الثقايف العريب واإلسالم
(بل ورمبا ميثل مركز الثقل األسايس فيه) كان ميثل أحد الركائز األساسية للثقافة
اإلنسانية عموماً((( ..والجميل يف األمر أن ديننا اإلسالمي هو الذي يحث عىل
التشارك واملساهمة وثقافة التواصل واالنفتاح عىل اآلخر .يقول تعاىل :ﱫ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﱪ(الحجرات.)13 :

وهذا التعارف هو دعوة للتواصل ،أم ٌر للمسلم ليكون منسجامً مع عرصه ووجوده
املتحول واملستمر ،خاصة عىل صعيد هويته ،وهي اليوم ـ يف عرص تكنولوجيا
املعلومات ووسائل االتصال الجديدة ـ هوية متحركة ،ومل تعد ساكنة ،بل تع ّددت
تظل ذاتَ وجه وبعد واحد ،ألن الواقع الشديد
وجو ُهها وأبعا ُدها ،وال ميكن أن ّ
التحول يفرض عليها أن تصري متعدد َة الوجوه واألبعاد ،تتعدد عنارصها وتتنوع
مكوناتها تبعاً لتعدد وتنوع إيقاع حركة الواقع الشديد الرتكيب والتغري .والهوية يف
حالة تشّ كّل مستمرة ،إذ ال تستطيع أية هوية أن تعزل نفسها عام يجري فيام حولها من
تحوالت مختلفة يف العامل ،وإيقاع حا ّد ومتسارع للتغيري يف كل يشء ،وال ميكن أن
كل يشء فيام تظل الهوي ُة ساكنة(((.
يتغري ُّ
((( -رشدي أحمد طعيمة« .العوملة ومناهج التعليم العام» .الجمعية املرصية للمناهج وطرق التدريس ،مرص/القاهرة،
طبعة عام 1999م ،ص.32 :
ُ
ُ
يعرف الدي ُن فيها حدودَه» .موقع مؤمنون بال حدود ،الرابط:
الوثوق مبعرفة ال
((( -عبد الجبار الرفاعي« .ال ميكن
.http://www.mominoun.com/articles
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رابعاً -حول جدل الهوية بني الثابت واملتغري

إ ّن املحافظة عىل الهوية التاريخية لألمة العربية واإلسالمية ،يف مواجهة محاوالت
تحريفها أو تفريغها أو التالعب بها ،وإسقاطها يف نظر أتباعها ،ال تتحقق بالتقوقع والرفض
بل باالنفتاح والوعي ،فكل األمم تعرضت لغزوات ومحاوالت طمس هويات وإمحاء
وجودها الثقايف والتاريخي ،ولهيمنة أمم أخرى عليها ..والغزو الثقايف قائم وموجود منذ
زمن طويل بأشكال وأمناط متعددة ومتنوعة ،وكل األمم تحاول فرض هويتها الثقافية
عىل األمم األخرى خاصة عندما تكون يف موقع القوة واالنتشاء والتفاخر االنتصاري
إذا صح التعبري ..ولكن مواجهة ذلك كله ،ال تكون باالنكفاء نحو الداخل والتكور عىل
الذات واالنغالق عىل الهوية ،بل يكون باملواجهة القامئة عىل معالجة أمراض الذات
أوالً ،واالنخراط امليداين يف الحياة والواقع ،واالنفتاح عىل الفكر اآلخر والتواصل
واالحتكاك مع بقية الحضارات واملذاهب املؤيدة له ،أو املناقضة لطروحاته .أي السري
عملياً وليس نظرياً فقط عىل طريق االنفتاح عىل قيم العرص وأخالقه العملية املتغرية.

وعىل صعيدنا نحن يف دائرتنا الحضارية اإلسالمية ،ينبغي عىل ثقافتنا وهويتنا
ـ إذا ما أريد لها أن تنطلق بقوة إىل ساحة الحياة اإلنسانية ،لتكون قوية الحضور
وفعالة األداء ومحصنة ضد محاوالت الطمس والتذويب ـ مواكبة تحديات الفكر
والواقع يف حاجات الناس ومتطلبات وجودها العضوي ،ورضورة وجود حكم له
(للفكر اإلسالمي) يف كل واقعة صغرية أو كبرية ،فيام يتصل بعملية تطوير أنساقه
وقيمه وترشيعاته ،ومراجعة أمناط تعاملنا معه ،ورؤيتنا له ،ورضورة أن يطل هذا الفكر
دامئاً عىل آفاق املستقبل يف حركة الفرد املسلم ،بهدف أن تكون تلك اإلطاللة
كاشفة عن الواقع أوالً ،ومسترشفة للمستقبل ثانياً ،عىل مستوى ما ميكن أن تؤول
إليه أوضاع فكرنا الرتايث وهويتنا التاريخية ،وبالتايل ما يعكسه ذلك عىل مواقع
(والتزامات) شعوبنا اإلسالمية ،وثالثاً أن تساهم (تلك اإلطاللة) يف تطوير الحالة
املعتدلة واملتوازنة من التواصل معه .هذه هوية إسالمية غري ثابتة محكومة بثبات
النص األصيل ،لكنها هوية تتحرك عىل هداه.
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ومن املعلوم بالنسبة للجميع أ ّن متغريات الفكر والواقع والحياة ـ وكذلك حاجات
اإلنسان ،ومتطلباته املعيشية فيها ـ تتطور باستمرار ،وال تقف عند حد بعينه .ولذلك
فهي تحتاج إىل أن يطور اإلنسان فهمه لها ووعيه بها ،يف أ ْن يجعل عقله (وهو أحد
أهم وسائل الوعي الترشيعي الستيعاب دالالت النص الثابت) سبيله األسايس يف
اكتشاف متغريات الوجود ،وأرسار الكون والحياة ..فاإلسالم ـ وهو دين الله الكامل
والتام((( ـ يدعو اإلنسان دامئاً إىل أن يتجدد ،ويتكامل .ويدعو العقل دامئاً إىل أن
يتحرك .ويدعو التجربة إىل أن تدخل يف كل الواقع.
ومن الطبيعي أن نؤكد هنا عىل أ ّن هناك كثريا ً من التطورات الفكرية واملتطلبات
العملية املستقبلية ال متثل الحقيقة الجديدة التي ميكنها االستمرار والبقاء عرب مسرية
الزمن كله .وال تقدم شيئاً مفيدا ً ومثمرا ً لتجربة اإلنسان يف الحياة .ولذلك ال ميكن
للفكر اإلسالمي أ ْن يستجيب لها ،بل إنه يعمل عىل مواجهتها ،ورفضها .وهو يطلب
من اإلنسان أن يبتعد عنها ..فنحن نالحظ ـ بني وقت وآخر ـ ظهور كثري من الظواهر
الجديدة التي ال تصب يف صالح البرشية ،وسعادتها .بل إنها ميكن أن تقودها إىل
الضياع ،والتشتت ،والهالك ،والخرسان املبني يف الدنيا واآلخرة .ويوجد يف هذا
العرص املعومل الكثري من املظاهر الجديدة التي ميكن أن نعطيها صفة املعارصة،
َعصن
ولكنها ال تعدو ـ يف حقيقتها ـ أن تكون أكرث من موضة آنية ،أو حالة هوس وت ْ ُ
غري معقول ،بعيد كلياً عن روح العقل واملنطق والفائدة.
أما بالنسبة للحاجات األساسية لإلنسان ،فإنها حقيقة موجودة وواقعة تفرض
ذاتها ،والبد من أن يعمل عىل إشباعها ،وتحقيق متطلباتها ،باعتبار أن من يتخلف
عنها يبقى بعيدا ً عن روح العرص ،ومنطق تطور الحياة واملدنية التي فيها خري البرشية،
ونفعها ،وتحقيقها لذاتها يف حركة الوجود.
واإلسالم نفسه يتحرك يف الحياة بحسب الطرق والسنن العادية يف الكون ،والوسائل
الجديدة التي ميكن أن يكتشفها اإلنسان يف الحارض واملستقبل ،حيث نراه يدعو
((( -يف إشارة لقوله تعاىل :ﱫ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﱪ(املائدة.)3 :
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اإلنسان باستمرار ليكتشف أرسار الحياة والقوانني التي أودعها الله يف الكون .وأن
يكتشف فكره مع كل جديد إيجايب يتناسب مع هدف وجود اإلنسان يف الحياة.
وكذلك فإ ّن العقل الذي اعتربه اإلسالم «رسول من الداخل» ميثل مسؤولية كربى
لإلنسان أمام الله والحياة ،فيام يتعلق برضورة أن يُستخدم هذا الجوهر اإلنساين
– إىل جانب الحواس األخرى ـ يف خط التجارب الجديدة التي ميكن أن يتحرك
فيها اإلنسان ..وذلك من خالل تعميق خط االجتهاد الذي يعني السعي الدائم ـ
يف كل لحظة من لحظات التاريخ ـ إىل اكتشاف مختلف الطرق والوسائل الالزمة
لحل املسائل املستجدة التي يطرحها التاريخ والتجارب البرشية الجديدة ،وذلك يف
الطريق املستقيم الذي تحدده لنا الرشيعة الخالدة.
وأما بالنسبة للجانب املعياري الثابت من الهويّة (الرتاثية) فإننا نعتقد أ ّن الفكر
بكل أحاسيسه التي تجعل منه إنساناً
يتعامل مع ال ُعمق اإلنساين ّ
َ
اإلسالمي استطا َع أ ْن
ميلك الثقة الكبرية بوجوده يف كل قضايا الحياة ،وميلك الثقة مبصريه حتى بعد
املوت ،ويبعد عنه اليأس ..باعتبار أن إميانه بالله تعاىل القادر عىل كل يشء ،مينع
أن يكون هناك يشء ال ميكنه إيجاد حل له ،واالستجابة ملتطلباته.
ولذلك فإنه ميكننا القول بأ ّن هذه الخطوط العامة للفكر اإلسالمي ترتكز عىل
أساس إنسانية اإلنسان التي ال يختلف فيها زمن عن زمن .فالقضايا التي تنطلق ـ
يف العمق الوجودي ـ من إنسانية اإلنسان هي من القضايا التي ال تطالها تغريات
الزمان وتحوالته العميقة والطارئة .ومن هنا تكون الحلول التي قدمها (ويقدمها)
اإلسالم لإلنسان ـ عىل هذا املستوى ـ هي من األمور الثابتة التي ال تتغري بتقادم
األيام ،وتوايل العهود ،وسريوة الحركة البرشية ..ألنها حلول مقدمة للحياة واإلنسان،
ومنطلِقة يف حركيتها الذاتية واملوضوعية باالستناد عىل عمق اإلحساس اإلنساين،
وجوهره الروحي بعيدا ً عن كل الخصوصيات التي ميكن أن تتنوع يف الحياة(((..
((( -محمد حسني فضل الله« .املرشوع الحضاري اإلسالمي» .مطبعة دار التعارف ،لبنان /بريوت ،طبعة عام1990 :م،
ص.28 :
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ونحن نعيش اآلن يف عرص جديد ومتنوع مبفاهيمه ،وأساليبه ،ومعامالته ،يختلف
اختالفاً كبريا ً عن العصور السابقة ،ونعايش فيه مشكالت وتحديات واقعية شديدة
الغنى يف كثافتها وألوانها وتنوعاتها ،بحيث إنها أحدثت فراغاً وجودياً هائالً ،وفتحت
املجال الواسع إلثارة وطرح مجموعة كبرية من األسئلة املتعلقة بطبيعة النظم
السياسية والثقافية واالقتصادية التي ميكن أن تقوم يف القرن الحادي والعرشين.
ففي عامل القوة املعرفية والعلمية ،والتواصل اإلعالمي العابر للحدود والقارات،
ومقدرة اإلنسان الفائقة للوصول إىل كل ما يرغبه وينشده ،مل يعد من الجدوى يف
يشء وجود حدود وموانع بني األمم والحضارات ،ووضع حدود فاصلة .وهذا ال
يعني البتة التضحية بخصوصيات الشعوب وسامتها الحضارية التاريخية ومعاملها
وهويتها الثقافية ورأسمالتها الرمزية ،لكن يعني رضورة جعل الهوية الوطنية والدينية
والرتاث الرمزي لألمة ناهضاً وفاعالً وأكرث قدرة عىل مواكبة التطورات والتغريات
الحياتية الواقعية التي تفرض وجودها يك تكون مقبولة وموضوعاً قابالً ..ويف اعتقادي
أن حبس أو إخفاء معامل الهوية الحضارية لألمة ،أو منع اآلخر من تداولها وتنشيطها
واالنفتاح عليها ،أو حتى مساءلتها عقالنياً ونقدياً ،ال يحافظ عليها ،بالعكس هو أمر
سلبي يكرس الهيمنة عليها ،فاملحافظة عىل الهوية التاريخية والوطنية من االستالب
والطمس أو التالعب ،والعمل عىل جعلها قوية ومنتجة وفاعلة ،وقبل ذلك مقبولة،
ليس له سوى طريق واحد وممر إجباري واحد وهو التعاطي أو التعامل معها من
حيث كونها بنية معيارية قيمية بصريورة وأبعاد متغرية ،وليست كينونة ذات ماهية
ثابتة مغلقة متامية معزولة… ألنها ذات أبعاد مركبة ومتعددة ،وليست ذاتاً أحادية
ثابتة… ألن البعد الواحد ،يقتل الهوية ،بعد أن يجمدها ويحنطها ،وينزع عنها أهم
ما تحتاجه للتطور والبقاء وهو انفتاحها عىل الحياة والهواء الطلق ،وتقوية قابليتها
للتجدد واالبتكار والتواصل الحي املنتج مع اآلخر.
وعندما يكون اآلخر (املرتبط أيضاً بهوية وتقاليد وأفكار وثقافة وأمناط سلوكية
ذاتية) مكوناً أساسياً يف الهوية الخاصة بالفرد واملجتمع واألمة ،فعن أية ثوابت
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«هوياتية» خاصة بالذات الحضارية نتحدث؟! ..خصوصاً وأن تشكّل ومن ثم تطور
هذه الهوية ،مل يأت إال عرب حدوث متازج وتفاعل حتمي مع هذا اآلخر ،املامثل
جزئياً أو املختلف كلياً ،خصوصاَ وأنها تضم بني أجنحتها كثريا ً من معارف وعادات
وطقوس وتقاليد هذا اآلخر ..الحظوا معي مثالً أتباع وجمهور كثري من فرق وملل
وقوميات ومذاهب وعقائد ممن ينتمون للدائرة الحضارية اإلسالمية ،يوجد فيام بني
تلك الفرق وامللل واملذاهب ،الكثري من عنارص التشابه الروحي والفكري إىل حد
التطابق أحياناً يف مامرستها لبعض خصوصياتها الهوياتية كجامعة قومية أو دينية..
فعيد النريوز مثالً الذي هو هوية طقوسية اجتامعية لدى األكراد (عىل اختالف
انتامءاتهم العقدية اإلسالمية) ،هو ذاته قائم كهوية جامعية وطقوسية اجتامعية لدى
أبناء القومية الفارسية (الذين هم بغالبيتهم ينتمون للمذهب اإلسالمي الشيعي) ،وهو
الطقس ذاته موجود أيضاً لدى فرق دينية إسالمية أخرى ،تحتفي به بأشكال وعادات
وتقاليد أخرى متنوعة ،وبخصوصيات دينية تتمظهر بصور متباينة يف الشكل بني هذه
الفرقة أو تلك.
طبعاً ،الثوابت واملقدسات موجودة وكائنة لدى الجميع ،وتشكل جوهرا ً وروحاً

عميقة لدى كل الهويات ،بالتايل ال ميكن إلغاؤها ،وهي كهوية أو كجزء من الهوية
رصمة قا ّرة
املجتمعية ،ليست مشكلة بذاتها ،املشكلة هي يف تصيُّ ِها كينونة مت ّ
مغلقة ،وكتلة صامء مرتاصة مبعايري صلبة مصمتة تتغذى من جوهر معريف عقائدي
ال إنساين مفارق منقطع غري متصل ،مبا يحولها إىل عقبة كأداء أمام أية نزعة تطوير
أو رغبة للتجديد والتحول الواعي الحضاري اإلنساين.
وال شك أن مجتمعاتنا العربية واإلسالمية تتميز عن غريها باحتوائها عىل ثقافات
متنوعة وهويات متعددة ،وتضج بأشكال وأمناط متعددة من الهويات الثابتة ،قومية
ودينية واجتامعية وثقافية ،مبعنى أنه لديها هي ،فوائض هوياتية ،إذا صح التعبري،
ولكن لألسف ال تزال «مواطنية» أفرادها وأتباعها (أي مامرستهم للشأن السيايس
واالجتامعي يف بالدهم كحق قانوين لهم) ضعيفة ومنقوصة بل رمبا غري موجودة
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أصالً لدى العديد من تلك الدول والكيانات السياسية التي تزخر بتلك الهويات
املتنوعة ...هنا تكمن املشكلة الحقيقية عىل هذا الصعيد ...إنها يف تحول تلك
الهويات العقائدية إىل هويات قاتلة عنيفة رافضة لآلخر ،وذلك كنتيجة طبيعية لقمعها
وتسكينها مبخدرات الهوية الثابتة.
واملالحظ هنا أنه ومنذ بداية عرص النهضة سعى جمهور الفالسفة األوروبيني إىل
تغيري هذه الصورة النمطية املعروفة والثابتة عن الهوية من خالل إعطائها معنى جديدا ً
متغريا ً ومختلفاً كلياً عن املفهوم الديني الثيوقراطي التقليدي املعشش يف األذهان
واملجتمعات القدمية ،والذي قدم لنا الهوية (كام جاء يف املسيحية ،ويف غريها من
األديان) كمعطى أو كقيمة معيارية اصطفائية ثابتة خالدة غري قابلة للتحول.
لقد اعترب هؤالء الفالسفة التنويريون أن الفرد ـ اإلنسان يجب أن يكون هو قاعدة
وجوهر أية هوية إنسانية ،من حيث أنه كائن عقالين يعي ذاته ووجوده ،ولديه من
االستعدادات والقابليات الذاتية التي تجعله مؤهالً وقادرا ً عىل بناء وجوده الخاص
والعام ،وتحديد غاياته وصناعة مصريه ومستقبله ،وبالتايل بناء هويته الذاتية الداخلية
الفردية ،واملوضوعية الخارجية الجامعية ،مؤكدا ً استقالليته تجاه سلطة املايض،
وقرس العادات والتقاليد.
لكن املشكلة التي واجهت أصحاب هذه النزعة الهوياتية الذاتية (ويقف
الفيلسوف جون لوك عىل رأس هؤالء) هي يف جفاف و«يباس» و«ميكانيكية» هذا
املعنى للهوية املتحركة املبنية عىل تعاقدات اجتامعية وسياسية ...إذ كيف ميكن
إعطاء الهوية معنى روحياً حيوياً ـ مطلوباً بطبيعة الحال ـ لتحقيق الذات يف أصالتها
وخصوصيتها ،يف ظل هذا املعنى أو الطابع املادي العضوي للهوية ،املرتكز عىل
إلغاء كامل ملجمل األبعاد الوجودية والالهوتية والتمظهرات الثقافية التاريخية ،بعد
استبداله بهوية الحياة الفردية العادية الجافة ذات «األقنوم» الواحد ،القامئة عىل
فاعلية اإلنتاج وآلية التبادل فقط؟!!..
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يف الواقع ال ميكن إلغاء املعنى الروحي كجانب جوهري ألية هوية فردية أو
جامعية عىل اإلطالق ،ألنه يتصل بتاريخ األمة واملجتمع والحضارة التي يعيش الفرد
يف كنفها ،وميارس حياته من خاللها ...وال ميكن بالتايل ،ألي إنسان أن يحقق عمق
وهدفية وجوهر إنسانيته من دون إضفاء هذه الظالل الوارفة واملعاين الروحية الوافرة
عىل هويته التاريخية والثقافية ...أي من دون وجود محددات وأمناط وأنساق انتامء
خصوصية تشكل معايري وأسس الهوية الفردية.
والهوية ـ بهذا املعنى ـ هويتان ،هوية ذاتية تخص فكر وثقافة وانتامء الفرد إىل
دائرة ثقافية تاريخية خاصة ،وهوية أخرى ،هي هويته كمواطن أو ككائن سيايس
يعيش يف وطن ودولة ميارس فيها ومن خالل أنظمتها وقوانينها ،حقوقه وواجباته
ومسؤولياته يف العمل واإلنتاج ،وصنع املصري ،يف طبيعة الكيان ،وشكل النظام
السيايس املتصور.
ويفرتض بهذه الهوية املرتكزة عىل قيم املواطنة السياسية املتجسدة يف القانون
العام الناظم لحركة الدولة واملجتمع ،أال تتناقض أو تتعارض ـ منذ بدء لحظة
تشكلها الدستوري – مع هوية الفرد الذاتية الخاصة التي ميارس من خاللها انتامءه
لفضاء ثقايف تاريخي خاص به وباملجتمع أو بالتكوين الثقايف والحضاري الذي
ينتمي إليه ،كأنساق وعادات وتقاليد وأعراف خاصة معربة عن مصالح الجامعة،
وتطلعاتها يف البناء والتطور ...خاصة مع وجود نظام سيايس تعددي دميوقراطي
يحفظ التنوع ويحافظ قانونياً عىل التعدد الثقايف والتاريخي ملختلف املكونات
املوجودة لديه ،والتي يسمح لها بالظهور العام ،والتعبري عن خصوصيات أصحابها
ومريديها ومعتنقيها يف الحضور و«إثبات الذات» ضمن املجال العمومي بال أية
تعقيدات أو إكراهات مبا يساعدها عىل التفتح الطبيعي يف الهواء الطلق جنباً إىل
جنب بقية الهويات الخاصة بهذه الجامعة الحضارية أو تلك.
إن تشكُّل هذه الهوية الذاتية الخاصة يف زمن مىض وانقىض ،وكانت له حساباته
وظروفه ومكتسباته ،ال يعني بالرضورة أن تكون تلك الهوية مص ّمتة ومغلقة عىل ذاتها
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وقيمها وأفكارها ،أو عاجزة عن االنفتاح عىل أسئلة الحارض وتحدي املستقبل...
بل إن القيمة الحقيقية العملية ملعنى تلك الهويات تكمن هنا ،يف قراءاتها بوعي
وعقالنية بحسب تطورات العرص ،لتحقيق مزيد من التواصل والتعارف والبقاء،
ومزيد من اإلنتاج الرمزي واملادي ،والفاعلية والحضور املؤثر يف الواقع الخارجي.
بهذا املعنى ميكن القول أن الهوية املنفتحة عىل الحياة والعرص ،هي هوية الحضور
واإلنتاج الرمزي ،بينام الهوية الثابتة هي هوية االنغالق واالنقطاع واملوت الحضاري.
من هنا ،ال ميكن للهوية أن تكون فاعلة وحارضة وقادرة عىل الثبات واملواجهة
ومامرسة دور نوعي ،طاملا هي باقية يف كهوف املايض ،منغلقة ومتحجرة يف أنفاقه
املخفية ..رشط إيناعها وإنتاجها لذاتها يف سريورة الزمن ،هو انفتاحها ،وتفاعلها
الخصب مع غريها..
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طبخة االستعمار احلديث

من النظام العالمي الجديد إلى العولمة فالحداثة
محمود بري

(((

تقوم عالقة جدلية وثيقة ،وإن كانت غري مضا ٍء عليها مبا يكفي ،بني االستعامر
الذي يُنظر إليه اليوم كمفهوم «عتيق» ،وث ُالثية النظام العاملي الجديد والعوملة
والحداثة كمفاهيم استج ّدت عىل «آلة» االستعامر البالية فجعلته «حديثاً» بحيث
يَنشب أنيابه أعمق يف جسد البلد الذي يستهدفه وروحه .وضمن هذا املثلث تنبض
روح الغرب اإلمربيايل «الرشيرة» الناهشة التي ال تكتفي وال تشبع.
النظام العاملي الجديد بات كالعملة التي تجاوزها الزمن ،ومل تُعتق بعد لتصبح
ذات قيمة .يبقى املفهومان اآلخران.
يل ،بل لعلّه مــن أكثـر املفــاهيم
العوملة بدايةً ،هي مفهــوم ُملتبس أساساً وغريج ّ
خالً وتع ُّددية .والشهادة للمفكر «السيد ياسني» الذي رأى« :إن
غمــوضاً وإبهاماً وتدا ُ
صياغة تعريف دقيق للعوملة تبدو مسألة شاقة نظرا ً لتعدد تعريفاتها ،التي تتأثر أساساً
(((
بانتامءات الباحثني األيديولوجية واتجاهاتهم إزاء العوملة رفضاً أو قبوالً».
((( -باحث وكاتب لبناين.
((( -برهان غليون  -العرب وتحديات العوملة الثقافية ،مقدمات يف عرص الترشيد الروحي – (مجلة ثقافية -أبو ظبي-
 10أبريل1997 -ف).
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بني العوملة واألم َركَة

عىل املستوى اللغوي تأيت لفظة َعوملة علـى وزن قَولبة (بفتح العني) وت ُنسب
باملعنى إلـى ال َعامل .والكلمــة مشتقة مــن الفعل « َعومل» عىل صيغة «فَوعل.
تقابلها كلمة ( )Mondialisationالفرنسية ،مبعنى جعل اليشء عىل مستــوى
عاملـي ،واملعنى ذاته للكلمة اإلنكليزية (. ((( )Globalisation
املقصود املستور بالكلمة ،وهو األهم ،عملية توحــيد العامل داخل قفص مصلحة
الدولة ـ ال ُّدول األقوى واألغنى .وحني تأيت العوملة من جهة أو جامعة أو دولة بعينها،
يخـص ذلك البلد أو تلك الجامعة .لذا يصح
ينبغي أن تعنــي تعميم النمـط الذي
ّ
القول إنه طاملا الدعوة إىل العوملة قـد ظهرت من الواليات املتحدة األمريكية ،فمن
حد ضمن أقانيم النموذج األمرييك
البديهي أن يكون املقصود بها هو الدعوة إىل التو ّ
ذاته .وعىل ال ّرغم من أن العوملة انطلقت أساساً كنظام اقتصادي ،إلّ أنها انطوت
كذلك (ومن باب أوىل) عىل نظام أيديولوجي من العالقـات بيـن الدول يقوم أساساً
عىل تجاهل الثقافة الذاتية للشعب «الذي تجري عوملته» وإخراجه من تاريخه وتُراثه
التخل عن بعض املوروث (أو الكثري
ّ
ليك يتأقلم مع النموذج الجديد .وهذا يقتيض
منه) وتوحـيد أمنــاط الحياة املادية والفكرية عىل مختلف مناحيها ،مبا يتطلبه
النموذج األساس .لذا فكثري من املفكرين اتخذوا مبكرا ً موقفاً ُمعادياً منها فاعتربوا
أن العوملة هي األم َركة ...مبارشة ،وباللغة الديبلوماسية :جعل العامل عاملاً واحـدا ً
موجهـاً توجيهـاً واحدا ً يف إطار منوذج واحد هو النموذج األمرييك (إمنا من دون
هذا التوضيح ...الواضح) .وهذا ليس تهمة وال افتئاتاً وال زعامً مثقوباً إذا أخذنا بنظر
االعتبار أرجحية املساهمة األمريكية يف بناء ونرش ورعاية وتعميم العوملة يف العامل.
وهنا ال ب ّد من مالحظة .فتيار العوملة بصيغته املعارصة ظهر يف مرحلة بالغة
الحساسية عىل املستوى العاملي ،وتحديدا ً بعد انهيار النظام الشيوعي وعىل
أنقاضه .وتوافق ذلك مع بدء انتشار جملة التكنولوجيات الحديثة كالحواسيب
((( -احمد عبد الرحمن وآخرون  -اإلسالم والعوملة – ط( 1اإلسكندرية  -اإلشعاع الفنية للنرش  -سنة .)2002
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وشبكة اإلنرتنت وقنوات التلفزة الفضائية والرشكات متعددة الجنسيات والعابرة
للحدود وهاتف الجيب وتقنيات التواصل ...ولقد جرى تسخري ذلك يف خدمة
العوملة ومصالح ُرعاتها الكبار مبنتهى الدهاء والفعالية .وعن طريق ذلك بورشت
رحلة تحطيم الخصوصيات الرتاثية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية والحضارية،
حد ضمن منظومة العوملة التي مل تلبث أن ظهرت كشكل مبتكر من
يف سبيل التو ّ
زي خ ّداع ،حيث تعمل الدول القادرة
أشكال االستعامر الغريب الحديث ،إمنا داخل ّ
(باألحرى الدولة امل ُهيمنة أساساً وهي الواليات املتحدة األمريكية ومعها أتباعها
الغربيون) عىل بسط نفوذها وهمينتها عىل ما أمكنها من باقي دول العامل ،من التينية
هناك وأسيوية هنالك وإسالمية وعربية هنا ،مع الهيمنة عىل الشعوب واملق ّدرات
واإلمكانات والرثوات البرشية والطبيعية.
هذا الوجه للعوملة ال يراه الغرب بكل سياسييه ومفكّريه .فأحـد أبرز علمـاء
السياسة األمريكيني اليوم« ،جيمس روزانو» ،يصف العوملة بأنها «عــــالقـة بيـن
مستـويـات متعــددة ،لتحـليل االقتصــاد والسياسـة والثقافـة واأليديولوجيا،
وتشمـل :إعـادة اإلنتـاج ،وتداخل الصناعات عرب الحدود ،وانتشـار أســواق
التمـويل ،ومتـاثل السلع املستهلكة ملختلف الدول نتيجة الرصاع بني الجامعات
املهاجرة والجامعات املقيمة»((( .وهذه ليست نظرة خاطئة ،لكنها قارصة ،مبعنى
أنها ال تخترص حقيقة الهدف الذي أَراده الساسة الغربيون من العوملة.

النهب اإلبستيمولوجي

املتجب والرشكات العابرة
تحت َعلم العوملة والحدود املفتوحة والرأسامل
ِّ
للحدود والقارات واألمم ،بورشت عملية نهب إبستيمولوجي هائلة استهدفت
استكامل الغرب وعىل رأسه واشنطن ،عمليات السطو عىل مجموعات املعارف
والعلوم والتقاليد والرتاثات من باقي شعوب األرض ،ومن العرب واملسلمني قبل
((( -الشاذيل العياري  -الوطن العريب وظاهرة العوملة – الوهم والحقيقة  -مجلة منتدى الفكر العريب  ( -عامن  -العدد
 - 140أيار سنة .)1997
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سواهم ،ثم إعادة تدوير ما يوافقهم منها ونسبته إىل الغربيني والغرب ،كأمنا العلم
واملعرفة والثقافة وأسلوب الحياة األفضل هي خصوصيات غربية .فأوروبا ذاتها كانت
يف املايض أرضاً خصبة للحروب (الدينية بشكل أسايس) ،وقرية مظلمة ومه ّمشة
عىل الصعيد العاملي .ومل يتحقق تط ّور املعارف والعلوم فيها بفعل كفاءات محلية
بل من خالل النقل عن الحضارات األخرى والتأثر بها وتطوير ما هو باهر لديها .فهي
نهلت من الحضارات الهندية والصينية واإلسالمية واألفريقية ،يف حني كانت عواصم
الغرب األورويب متهالكة تحت مقاصل «محاكم التفتيش» وقبلها رغبات امللوك
ُمطلقي الصالحيات وبعدهم شهوات اإلكلريوس و«صكوك الغفران» فضالً عن رمي
العلامء (والعلم يف أحيان كثرية) بالحرم الكنيس .كل ذلك بينام كانت العلوم مزدهرة
ومتق ّدمة يف العامل اإلسالمي (الفلك والحساب والفلسفة والبيولوجيا والطبابة،)...
وهو ما جرى نهبه ثم «أَ ْو َربَتُه» مع حجب منابعه ومصادره وأصوله ،ونسبته إىل أوروبا،
السمعة الحضارية للقارة وتكريسها منارة للرقي والتق ّدم .األمر الذي مل
يف سبيل بناء ُ
تلبث أن سلبته إياها الواليات املتحدة األمريكية وتركت لها التمتع بيشء من ِظلِّه.
لقد جاء طرح العوملة (ومعها الحداثة) يف البداية تحت شعار كونهام مدخالً
متكامالً ملرشوع عرصي للتحرر ولرفع املستوى املعييش لشعوب الدول غري
امليسورة من خالل «ض ّمها» إىل العامل «املتق ِّدم» وفتح آفاق التط ّور
والرقي أمامها.
ّ
وعىل وقع مثل هذا الصنف من التسويق امل ُخاتل كان يجري استغالل الغرب لبقية
العامل (املس ّمى بالنامي) مبا فيه العديد من دول القارة األمريكية نفسها ،الستكامل
سيطرته الغربية تحت مزاعم التمدين ويافطات املعرفة والوعي .وشيئاً فشيئاً راحت
العنرصية اإلستعالئية للغرب تثبّت أقدامها يف املجاالت العامة والخاصة لتلك
متحضة» ثم عن
الدول ،وراجت تنظريات بالغة اإلساءة تتحدث عن «شعوب غري
ِّ
«شعوب همجية» ،حتى وصل األمر ببعض ُعتاة العنرصيني الغربيني إىل الحديث
عن «شعوب ُدنيا» ثم «شعوب بال روح» لتوصيف الشعوب الفقرية ،إىل أن بلغ األمر
أقصاه حني اتُّهِم غري أبناء دول الغرب الغنية بأنهم «غري برشيني» وبأنهم من دون
حامض نووي  ADNبرشي وال تتوفر لديهم جينات اإلنسان ،ما يجعلهم بحسب هذا
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النوع الخُرايف من املزاعم ،شعوباً بربرية وغري مؤهلة للخوض يف العلوم الطبيعية
والبيولوجية وسواها ،وبالتايل فمن واجب الغريب متدينها وتنصريها.
مبثل هذه الرسديات الخُرافية كانت أوروبا (ثم الواليات املتحدة من بعدها) تبني
سيطرتها واستعامرها عامل ًة عىل توظيف العوملة والحداثة كليهام لخدمة مصالحها
وأطامعها.
فالحريات كانت أنشودة الربوباغندا الغربية األوىل ،لكنها مل تكن مشاعة وال
ُمباحة إلّ ألناس محدودين (هم الغربيون املتحكّمون من باب أوىل) مع حرمان
غريهم منها .وكذلك األمر بالنسبة للدميقراطية والرثوة والسلطان .وكل منافع العلمنة
والحداثة ينبغي أن ت ُك ّرس يف هذا السبيل ،مع نرش املزاعم من أن أصحاب االمتيازات
ومتحضون
هؤالء ،مل يحصلوا عليها ألنهم غربيون ،بل بسبب أنهم عقالنيون
ّ
ونشيطون((( ،وألن علامء منهم وعباقرة هم الذين حققوا االخرتاعات واكتشفوا أرسارا ً
مل تكن معروفة عن الطبيعة والطاقة والعلوم واملعارف.

السطو عىل «الثورة الصناعية»

تحت هذا اللمعان جرى مترير جملة من أكرب ِ
الخدع العاملية يف التاريخ،
ويف طليعتها الثورة الصناعية التي نسبوها ألنفسهم .والحقيقة أن داريس التاريخ
والحضارة يدركون جيدا ً أن الثورات الصناعية األوىل يف التاريخ ،تحققت يف الصني
والهند وليس يف بريطانيا أو فرنسا .فدلهي وشنغهاي كانتا من أشهر مراكز الغزل
والنسيج يف عامل تلك اآلونة ،وقبل أن تعرف أوروبا ذلك بردح طويل من الزمن.
وما فعله اإلنكليز يف الهند هو أنهم دمروا كل القاعدة التصنيعية يف البالد بعد أن
رسقوا التكنولوجيا واآلالت وقاموا بتفكيك ال ُبنى الصناعية واملعامل القامئة ،وأعادوا
تركيبها يف ليفربول ولندن ومانشسرت وسواها ،وراحوا يتحدثون بعد ذلك عن «معجزة»
الثورة الصناعية اإلنكليزية واألوروبية ،وعن «علامئهم األفذاذ» زاعمني أنهم هم من
(1)- estqlal.com/resources/docs/10_03_2014_27295309243_846647.doc.
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اخرتع تلك اآلالت وط ّورها .وهكذا أوهموا العامل أن الثورة الصناعية بدأت معهم
والتحض .ولنئ بقيت الصني حتى القرن
وبواسطتهم ،وأن أوروبا هي مركز التق ّدم
ّ
التاسع عرش مشكلة للغرب عىل مستوى إنتاجها الصناعي املتدفق ،فقد ش ّنوا عليها
«حرب األفيون» الشهرية وعملوا بال هوادة عىل تدمري بُناها الصناعية بذريعة حامية
حرية التجارة ملصلحة العامل أجمع .وبعد أن ت ّم لهم ما أرادوا ،اعتنوا بنسج رسديات
لتاريخ مزعوم بهدف طمس جرامئهم وهيمنتهم عىل مق ّدرات الشعوب واألمم.
والدرس واملغزى املبارشين من كل ذلك أنه وببساطة مل تحصل ال عوملة
وال حداثة من أجل تحديث العامل وتقريب الشعوب وتيسري ُسبل التفاهم والعيش
واإلنتاج والتبادل ،بل إن الهدف األساس واملقصد الحقيقي كانا استعامريني
تسلُّطيني بامتياز .فليس مثة حداثة بال استعامر وال عوملة من دون هيمنة(((.

الحداثة «سمسار» العوملة

تتجل الحداثة بـ«أناقة» الحلم باملستقبل املوعود .ال شك
ّ
عىل الضفة املقابلة
أن بني العوملة والحداثة صلة قُرىب وثيقة .فالحداثة أساساً هي فكر أُريد له أن يكون
عاملياً ،وبالتايل فالعوملة كانت عصباً محسوباً يف منشأ الحداثة وصريورتها ،وما
انفكّت تدعو بكل ق ّوة إىل ركوب قطارها واالنخراط يف ورشتها تأثريا ً وتأثرا ً ،ومتابعة
خطواتها يف مسار تداخيل وتكاميل لبناء التبعيّة الكلّية للنموذج الغريب ـ األمرييك،
إذ ما كانت الحداثة أساساً إال اعتامد األفكار التي ير ّوجها غربيون ،أمريكيون يف
معظمهم ،واعتامدها نهجاً جديدا ً «متن ِّورا ً» فيه خالص موعود للعامل ولإلنسان من
أثقال العرص وأزماته .عىل هذه الخلفية جرى تقدميها عىل أنها سبيل األخيار ،وأن
املنصات
عدم االنتظام يف مساراتها هو خيار األرشار الذين يجب مقاطعتهم وت ُركيز
ّ
اإلعالمية بكل جهودها الفاعلة ملحارصتهم وتشويه مرادهم وإفشال مخططاتهم
(املزعومة) ،إىل جانب العمل عىل شيطنتهم ثم فرض القيود عليهم وال ُعقوبات.
(1)-https://nawaat.org/portail/200530/01//cultural-identity-recuperation.
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الواقع أنه لطاملا أشاع الغرب أن التحديث هو رسالته األساسية ،وبات مقياس
ورقي أي شعب أو دولة ،هو مدى قربه من النموذج الغريب ومبلغ
مستوى حضارة
ّ
تأثره به وسعيه نحوه ،وبالتايل مبدى استجابته للحداثة كمرشوع فلسفي وتجربة
تاريخية .أما املجتمعات املتق ّدمة صناعياً خارج منوذج الغرب األورو ـ أمرييك،
أي أثر للمامنعة
كاليابان مثالً ،فقد عوملت أوالً كشعب ينبغي إخضاعه والقضاء عىل ّ
أو اإلستعالء عنده .وهذا ما تحقق من خالل العصف النووي املزدوج الذي نهش
كل من هريوشيام ونغازايك ،فأخرج اليابان من ميدان
مئات األلوف من أهايل وسكان ٍّ
املنافسة وكذلك من مصاف القوى العسكرية (حتى اليوم) .بعد تحقيق ذلك وتثبيته
وتقييد طوكيو باملعاهدات واملواثيق وإلزامها باملحضورات واملمنوعات بحسب
ما اقتضته مصالح أمريكا والغرب ،بات يُنظر إىل تلك الدولة كصديق منطقي للغرب
وللواليات املتحدة أساساً .أما الدول التي أبدت عدم ترحيب باعتناق الحداثة ،فقد
ُرميت بالشذوذ واإلرهاب واعتُربت خطرا ً عىل «الحضارة» وبالتايل عدوا ً محتمالً ملا
ح ّر».
أسامه الغرب بـ «املجتمع ال ُ
نب ويستخدم مركب
ومث ّة مالحظة هنا .فالغرب بقيادة الواليات املتحدة مل ي ِ
الحداثة (بعد جرعة العوملة) ملج ّرد إنقاذ الرأساملية من أزمة ت ُعانيها فقط ،وال ليك
يضمن مركزيته االقتصادية أو الجيوسياسية فحسب ،بل أرادها وسيلة طاغية للهيمنة
عىل العامل من جميع النواحي وعىل األصعدة كافة من خالل تعميم أسلوب حياته
وأذواقه و ِق َيمه وآدابه ومسالكه عىل الناس جميعاً ،متكئاً عىل اعتباره أنه هو ذاته
القد َوة واملِثال والنموذج الواجب أن يُحتذى .وبهذا كان الجبّار األمرييك يضع لُبنات
عم
إضافية جديدة يف بناء عمليته املتواصلة الستعامر العامل بوسائل وطُرقٍ مختلفة ّ
اعتمده االستعامر القديم.
إن الحداثة التي بُ ِذل الكثري لتصويرها كمرشوع تحرري ،مل تكن كذلك بالفعل إال
بالنسبة ملا ال يزيد عن نسبة ضئيلة من املتنفذين املسيطرين .ولهؤالء وحدهم امتياز
التمتع بإيجابيات الدميوقراطية والرثوة والسلطان ،بينام يجري إبقاء باقي العامل
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خارج أسوار أثينا .فالرثاء األمرييك مثالً مل ينبت يف نوافذ نيويورك وال يف صاالت
الس فيغاس يف البدايات األوىل لتشكُّله ،بل قام عىل أكتاف عبيد أمريكا الشاملية
أي حقوق
والبحر الكاريبي .وبفضل َع َرق هؤالء وتشغيلهم بأدىن األجور ومن دون ّ
إنسانية ،تراكمت مواسم القطن اآلتية من حقول ومزارع جنوب الواليات املتحدة،؛
العمل يشتغلون  16ساعة يومياً ،وهم
وبفضل السكّر اآليت من جزر الكاريبي كان ّ
من زنوج أفريقيا الذين استعبدهم األمرييك األبيض منذ ذلك الحني.
وعىل هذا الصخر الذي يرشح َع َرقاً ودماً ،ارتكزت مفاهيم االستعامر الجديد عىل
ظهر العوملة وباستغالل بريقها األخّاذ الذي اجتاح العامل يف ذروة القطبية األمريكية
املتف ّردة عىل القمة.

الطبق املسموم

بفعل تضافر العوملة والحداثة تحول الجزء من الكوكب املنجذب إىل النموذج
وتجل ذلك
ّ
األمرييك إىل سوق واحدة للسلع والخدمات ورؤوس األموال األمريكية.
بإزالة الحواجز الجمركية وغري الجمركية التي تُقيّد انتقال السلع والخدمات ورؤوس
األموال عرب حدود الدول ،وتك ّون املنظامت االقتصادية الدولية (البنك الدويل
وصندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية).
ومن هنا تك ّونت «طبخة االستعامر الحديث» القائم عىل مفردات العوملة والحداثة
اللتان جرى حرفهام عن املسار التط ّوري الطبيعي ليك تخدما األحادية القطبية
تغيت املفاهيم والوسائل
(األمريكية) وهي تعيث نهباً وفسادا ً يف عامل اليوم .لقد ّ
السعي إىل الهيمنة
لكن الهدف بقي هو إياه .اتّسعت املقاصد االستعامريّة من مج ّرد ّ
الظاهرة (الفاقعة) عىل البلد الواقع تحت االستعامر ،إىل جعله تحت الهيمنة كأمنا
بإرادته الذاتية ،وذلك من خالل دفع «بيادقها» فيه إىل إعالء شأن القوة العاملية التي
تسميها «دولة صديقة» ،والتولُّه بها والسري عىل طُرقها والتمثُّل مبسالكها واعتامدها
مثالً يُحتذى يف الثقافة والسلوك وطرائق الحياة ،عامل ًة عىل تعميم «قناعاتها» هذه يف
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البلد ،وتصويرها عىل أنها الغد الذي ينتظره الناس .وهذه البيادق تحصل باستمرار
عىل الدفع الكايف من الخارج ،وعىل الحامية والتوجيه واملساندة.
وتحت يافطة عوملة االقتصاد وتحديث املجتمعات سعى القوي إىل تحويل
بقية العامل إىل سوق استهالكية لبضائعه وألفكاره وللنامذج الحضارية والسلوكية
التي يُطلقها .من هنا ميكن فهم موقف باحث السوسيولوجيا البورتورييك واألستاذ
يف جامعة «بركيل» يف الواليات املتحدة« ،رامون غروسفوغل» حني يتحدث
عن «استحالة فصل الحداثة األورومركزية عن االستعامر» ،منتقدا ً بش ّدة ما يُس ّميه
«محاوالت اعتبار الحداثة مرشوعاً للتحرر وللرفع من املستوى املعييش للناس ،يف

حني أنها تتجاهل كيف يت ّم ذلك كام تتجاهل سيطرة واستغالل أوروبا لباقي العامل
ومن ضمنها القارة األمريكية تحت هذه املظلّة إياها» .ويف ذروة هجومه عىل الحداثة
كاسلوب استعامري ،يقول «غروسفوغل»(((.
«إن الحداثة ليست مرشوعا تحررياً ( )...وحتى يف القارة األوروبية فالبعض ال
يصله سوى الفتات من «املتفوقني عرقياً» عنهم ،مبعنى أن ُدعاة الحداثة الكبار هم
الذين استفادوا تاريخياً من نهبهم لباقي العامل ،وهم توسلوا موجة الحداثة نفسها
لتحقيق ذلك ،كام سخّروا العوملة وقبلها».
وهنا أيضاً التساؤل الذي يحمل يف ثناياه األجوبة الشافية التي تجلو كل ضباب
التعمية :ما مل يكن االستعامر هو كل هذا النهب للدولة التابعة واستباحة مق ّدراتها
واستتباع شعبها وإخضاع سلطاته والسيطرة عىل طموحاته التحررية وطمس ثقافته
املميِّزة وجعلها سوقاً مفتوحة لبضائعه ولرتّهاته الفكرية ...ما مل يكن االستعامر كل
ذلك ،فامذا تراه يكون؟

(1)- http://www.mominoun.com/articles.
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االستعامر مهمة وطنية

يل ذراع الحداثة ليجعلها أداة يف مرشوعه اإلمربيايل الواسع
لنئ أمكن لألقوى ّ
عىل مستوى الكوكب ،فهو يف الحقيقة مل يتمكن من تشويه حقيقتها النظرية .فالحداثة
رشا ً كلّها ،وال هي مبجملها كام رآها الفيلسوف وعامل الطبيعة والرياضيات
ليست ّ
األملاين «غوتفريد فيلهيلم اليبنتز» سبيالً «لتسخري اآلخرين ،»...بل هي قبل ذلك
«وسيلة تعايش مع اآلخرين عىل قاعدة اإلنسانية املشرتكة ،»...بحسب ما نظّر لها
الفيلسوف األملاين «إميانويل كانت».
عم
وال شك أن النظرتني ،وعىل تناقضهامّ ،
ُعبان ّ
توصفان الحداثة بوجهيها وت ّ
إل أن املشكلة الكربى متثّلت يف أن الغرب قد سار دوماً
ميكن أن تكون عليهّ .
خلف «ليبنتز» وعىل َهدي أفكاره الجارِحة فاحتل األرض ووظف أصحابها يف خدمة
مرشوعاته التي جعلها عىل حسابهم ،ودعاهم إىل الركوب يف مركب الحداثة ثم
عمل عىل تعطيل تطورهم الطبيعي إليها.
تجل النموذج االستعامري املعارص الذي سخّرت يف سبيل تحقيقه
ّ
هكذا
عب عنه رصاحة د.عادل
كل األدوات التي أتاحتها العوملة والحداثة معاً .وهذا ما ّ
الطاهري حني اعترب أن «عوملة القرن العرشين هي االمتداد الطبيعي لالستعامر أو
لنقل هي ما يسمى بـ«ما بعد االستعامر»»(((.
املعب الحقيقي
والحقيقة أنه بات واضحاً اليوم أن العوملة يف واقعها العميل هي
ّ
عن اإلمربيالية الغربية التي تأيت الحداثة يف طليعة أدواتها .وهي إذ تر ِّوج لفكر
األقوى اقتصادياً وتقنياً وعسكرياً ،فهي تر ِّوج بذلك للحداثة أيضاً من حيث كونها
منظومة فكرية متكاملة تغطي جميع مناحي الحياة ،ويف اآلن ذاته منظومة ه ّدامة
للخصوصيات الثقافية والحضارية لكل شعب أو أ ّمة .وما مل يكن كل هذا الطاغوت
واإلمتهان والهيمنة هو االستعامر ذاته يف أقىس وأخطر وجوهه وأساليبه ،فام عساه
يكون إذن؟!.
(1)- https://www.hespress.com/opinions/18000.html.
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إن النظر يف مسارات العوملة امل ُنكّهة بالحداثة واملعتمدة عليها يؤكد ارتباطهام
املشرتك مبفهوم اإلمربيالية «امل ُعرصنة» ،من حيث كون هذه األخرية أعلــى مراحــل
تطــــور الرأسمــال وهيمنته التي تتحقق من خالل عامليـة الشـركـات االحتكارية
متعددة الجنسيات التـي ال تعــرف حـدودا ً جغرافية .أليست العوملة هي الوسيلة
املعتمدة والرائجة لقطع اآلخر عن جذوره وإدخاله يف املسرية املفروضة عليه من
خالل اعتامد أساليب اإلخضاع والهيمنة تحت طائلة العزل واملقاطعة واملحارصة
وصوالً إىل فرض العقوبات عىل أنواعها بذريعة الخروج عىل اإلجامع الدويل؟
وطاملا األمر كذلك ،فإن ث ُنائية العوملة والحداثة خرجتا مبفهــوم االستعمـار
الحديث من حدود الجغرافيا وق ّوات اإلحتالل املبارش ،لتجعال منه مهمة «وطنية» للدولة
التي «جرت عوملتها» .هكذا تلعب األجهزة الرسمية املحلية دور قوى االحتالل من
خالل تنفيذها األجندات التي يفرضها «البنك الدويل» مثالً أو املؤسسات العاملية (بل
العوملية) املوازية .وهذا ما يجعل دولة متف ّوقة بالتكنولوجيا العالية وبالقدرة العسكرية
واالقتصادية والسياسية ،مثل الواليات املتحدة ،تصبح سيدة العامل (التابع لها).

اللوثة العنرصية

مثة ما هو أكرث من ذلك يف جعبة االستعامر الجديد .فاالستعامر التقليدي مل
يكن يطرح «نوعية» اإلنسان الذي يجري استعامره وال «مرتبته» داخل مجموعة
األجناس الحية ،ومل يكن ينظر إليه كنوع دوين من الخَلق .كثريون من املستعمرين
كانوا يحتقرون الشعوب التي يدخلون بالدها ويعتربونها أُ ّمية وغري متم ّدنة ،أو
مجموعات من القبائل والعشائر الضاربة يف أصقاع الفلوات بال حضارة وال تراث،
تتغازا وتتناهب من دون عاقل وال جامع وال رابط وطني وال قومي وال ديني .إلّ أن
ذلك ،عىل سوئه وخل ِّوه من األخالق واإلنسانية ،ال يُقاس البتّة مبا بلغه االستعامر
الجديد يف بداية انطالقته «الحداثوية» حني أدخل البيولوجيا إىل السياسة ،فتح ّدث
عن قابلية أجناس بعينها للتق ّدم (الجنس اآلري) وامتناع ذلك عىل أخرى (الجنس
السامي) .فاملستعمر املتكئ عىل قواعد العوملة وأُسس فلسفة الحداثة ،مل يكن
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يرتجل سياساته االستعامرية ارتجاالً بل كان ينطلق من فلسفة سبق أن أعلنها و ِقيم
ر ّوج لها طويالً .ولنأخذ «إميانويل كانت» مثالً .فهو مل يرتدد يف التعامل مع ِعرق
علمي
املرء أو العنرص الذي ينتمي إليه (من أسو ٍد وأبيض وأصف ٍر وأحمر) كمم ّي ٍز
ّ
وموضوعي للبرش ،فربطه بالقدرة عىل التفكري املج ّرد ،ونظّر عن مصري األعراق
يل ُمعتمدا ً الفكر العنرصي الرصف .اعترب أن لدى القوم
البرشية ورت ّبها بشكل تفاض ّ
البِيض جميع املواهب والدوافع الفطرية للتفكري اإلبداعي ،يف حني أن ذلك ليس
متوفّرا ً (برأيه) لدى الهنود وال عند الصينيني .أما األفارقة برأيه «..فيمكن تعليمهم،
لكن فقط كام يُعلَّم الخ َدم» .هذا التوجه الرصيح بنحو ما بات يُعرف بـ «العنرصية
ليقسم عىل أساسه الشعوب إىل «عليا
البيولوجية» ،اعتمده الغرب واألمرييك تحديدا ً ّ
ودنيا» ،والدنيا بنظره «تكاد ال تختلف عن رتبة الحيوانات العليا .وقد ت ُستخدم يف ما
يحقق مصلحة األجناس العليا ،أو ميكن حتى قتلهم» (((.ومل يكن «كانت» الوحيد
يف اعتامد العنرصية والتسويق لها .فاملفكر الفرنيس «مونتسكيو» الذي اشتهر بكتابه
بـ«حق األوروبيني يف اتخاذ الزنوج عبيدا ً»...وبأن
«روح الرشائع» هو نفسه القائل
ّ
«شعوب أوروبا بعد أن أفنت سكان أمريكا األصليني ،مل يعد أمامها إال أن تستعبد
شعوب أفريقيا ليك تستخدمهم يف استغالل هذه األقطار الفسيحة .فام هذه الشعوب
إال عنارص سوداء البرشة من قمة الرأس إىل أخمص القدم .وال ميكن أن الله جلت
حا طيبة يف مثل هذا الجسم الحالك السواد»(((.
قدرته ،يضع رو ً
عىل هذه األسس انترشت النظريات العرقية والعنرصية من قبل مفكرين أوربيني
أمثال فيخته وتريتيشكه وداروين وهربرت سبنرس وغريهم .فعندهم أن العرق األبيض
هو املسيطر ،وأن نقاء العرق رضوري ،وأن الزنوج مخلوقات م ّنحطة ،وأن املساواة
بني البيض وامللونني سخف ،وأن شعوب املستعمرات الخاملة واملنحطة هي أدىن
مرتبات الشعوب ،وأن البقاء هو لألصلح(((.
(1)-http://www.maioz.com.
((( -محارضة بعنوان “تجارة الرقيق وأثرها عىل العقل اإلفريقي” للدكتور محمد آدم كلبو.
((( -من دراسة بعنوان ( :ظاهرة التمييز العنرصي واملرشوع الصهيوين ) إعداد :عبد الرحمن عيل القناص.
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وشع باملقياس الغريب واألمرييك اعتبار إبادة الهنود الحمر يف
لذلك
ّ
صح ُ ِّ
ما بات يُعرف بالواليات املتحدة األمريكية ،كام استعباد الزنوج األفارقة وتشغيلهم
ٍ
أسس «فكرية»
سخرة ،وصوالً إىل انتهاك تقاليد الشعوب وتراثها ...وعىل هكذا
ويتوسع،
جرى االعتامد لبناء سياسات االستعامر الحديث الذي ما انفك يتق ّدم
ّ
حكّامها إىل «أدوات»
وال سيّام يف بالدنا العربية واإلسالميةُ ،مح ِّوالً الكثريين من ُ
يُح ّركها ويدفعها إىل اجتثاث أصولها القومية والحضارية ،وتسخريها لخدمة أغراضه،
مقابل منحها النذر اليسري من خريات بالدها التي يستب ّد بها .وكانت أمناط االستعامر
االستيطاين يف أساس أساليب االستعامر الجديد املبني عىل العوملة والحداثة ،وهو
ذاته األساس الذي أُقيم عليه الكيان الصهيوين يف فلسطني.
وعىل الرغم من االستقالل امل ُعلن للعديد من دول العامل ،ومنها كيانات عربية
قامئة مبثابة دول ،وحراكها الظاهري بعيدا ً عن االستعامر املبارش ،فإن األفكار
االستعامرية الغربية هي التي تزرع فيها الشعور بعقدة النقص أمام األجنبي ،واالقتناع
بسمو الثقافة الغربية ورفعتها يف مقابل الثقافة العربية .وهو ،ما راح يروج يف نتاج
«مفكّرين وسياسيني» يف دنيا العرب واملسلمني كانوا وما انفكوا يعملون بدأب عىل
محو الخصوصيات الثقافية والحضارية وحتى الفولكلورية لشعوبهم وبلدانهم،
ٍ
مبقابالت غربية (يس ّمونها حضارية) ،عىل زعم أن ذلك يتيح اللحاق
واستبدالها
بركب التطور والحداثة .واألنىك أن أسامء كبرية يف عامل الثقافة العريب كانت يف
طليعة هؤالء امل ُط ِّبلني ـ امل ُز ِّمرين ،الذين أُ ِخذوا بالتقدم التقاين الغريب ما أغفلهم
(((
عن مسالك الغربيني مع بقية شعوب األرض ،منهم طه حسني((( ،وبطرس البستاين
وغريهام كثريون ...وهذه التوجهات ما زالت ممتدة إىل أيامنا هذه ،ويتبناها مفكرون
كثريون يف الحركات السياسية العلامنية ،من الذين رفضوا الثقافة العربية(((.

(1)-http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2014/ 829/.
(2)-http://wadod.net/library /35 /3514.pdf.
(3)-https://www.alaraby.co.uk/opinion/2014 /6/ 2011.
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الطبق جاهز...

هكذا ،وعىل إيقاع أهازيج التط ّور والعرصنة انتعش مذهب التغريب ُمل ِّوحاً
بإيجابيات هائلة ،وال سيام للشعوب العربية التي كانت ما تزال ترتنح من آثار
النري العثامين الوبيل ،وتعيش ترددات ما ُعرِف بـ«عرص االنحطاط» .جاءت موجة
وتنسم
التغريب مبثابة خشبة إنقاذ للخروج من الظُلمة االستعبادية إىل الهواء الطلق ّ
هواء الح ّرية وشذى اآلداب الغربية الطليعية بكل إيجابياتها واالنتظام يف روح

غي بواطنه ،أرفق مبوجة
غي جلده ومل يُ ّ
العرص .لكن الغرب االستعامري الذي ّ
التغريب األديب والثقايف والفكري الجارية ،حركة استكام ٍل لهيمنته االستعامرية
واالستئثار باملقدرات ،فسارع إىل تفعيل آليات التشويه التي أتقنها متابعها استهداف
الثقافة العربية وحضارات شعوبها وتصويرها املسؤولة عن كل ما هو تخلّف وبؤس
وانحطاط ،يف سبيله إىل توثيق سلطانه عىل الشعوب املغلوبة ومضاعفة دأبه عىل
استحالب خرياتها واالستئثار بها .كان ينشط متنكِّرا ً بسلطان حكّام البلدان املستهدفة
ويس لهم التغطيات املناسبة .ومن خالل ذلك جعل مصائر
الذين اختارهم وزيّنهم ّ
تلك الدول وحقوق شعوبها ،مادة استعاملية لتحقيق مصالحه وتثبيتها ،وقد اتخذها
مصدرا ً للمواد الخام والكنوز الدفينة والعاملة الرخيصة ،وسوقاً مفتوحة ملنتوجاته
جهة .ت ّم ذلك وتواصل بعد أن حرص الغرب
الصناعية وملا يختاره لها من أفكار مو ّ
امل ُسيطر عىل تسمية بعض تلك األقاليم التي رسمها «دوالً» ووصفها بـ «املستقلّة».
وهذا كان تجسيدا ً مادياً واضحاً ملا بات يُعرف بـ «االستعامر الحديث» الذي يتم
من خالل الهيمنة عىل البلد من دون تدخل عسكري مبارش((( .وال يخفى «استغالل
الواليات املتحدة األمريكية بالذات للدول من خالل أنصارها وحلفائها يف املؤسسات
االقتصادية واملالية الدولية (البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة
العاملية ،)...حيث يجري فرض الوصاية عىل الدول املقرتضة ،وج ِّرها إىل توقيع
اتفاقيات أمنية وخالفها» ،كام جاء بالحرف يف كتاب الباحث االقتصادي جون بريكنز
يف كتابه ذائع الصيت «اعرتافات قاتل اقتصادي».
(1)- “China overtakes US as Africa’s top trading partner”.
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وعن دور البنك الدويل تحديدا ً كتب الفيلسوف الفرنيس «ميشال فوكو» يقول
« ...إن الخطاب املامرس يف البنك الدويل((( هو مجموعة من النظريات واملفاهيم
األمريكية والغربية حول ماهية االقتصاد والتنمية ُمورِست بالقوة عن طريق الصندوق
لخلق مجال جديد لالقتصاد يُصبح كل ما دونه غري اقتصادي ،وغري علمي .ف ُيطالب
أي دولة بعدة رشوط من أجل إعطائها ال ّدين الذي تطلب .هذه
صندوق النقد الدويل َّ
الرشوط تشمل« :تقديم برنامج عام يُلزم الدولة الطالبة بعدد من السياسات االقتصادية
والسياسية واالجتامعية» وضامن بيئة مناسبة وآمنة من أجل تسهيل مراقبة تنفيذ تلك
السياسات من قبل صندوق النقد الدويل .فأوالً ،تأسس الصندوق عىل أنه املتحدث
باسم «االقتصاد العاملي»؛ وثانياً :قدم الصندوق سياساته باعتبارها الطريق الوحيد
واإللزامي للتنمية ،وأخريا ً ،ضمن الصندوق لنفسه عددا ً من آليات املراقبة والعقاب
ليك يُلزم الدول بسياساته»(((.
وتتجل واحدة من أبرز سامت عرصنا الراهن،
ّ
بهذه الشهادة الحاسمة تظهر
وهي االستعامر الحديث حيث املستعمر يرسح وميرح يف بناء جدران العداوة
حكّامها ،وبني الدول املتجاورة ،يك يرتك لنفسه دور
واالستهداف بني الشعوب و ُ
حكّامهم املعينني الذي
الحامي والراعي واملهيمن .وت ُرتك مهام اسرتهان املواطنني ل ُ
جرى اختيارهم من طرف القوى الخارجية التي يدينون لها ،فيتمتعون يف قصورهم
الفج
املس ّيجة باليسري من الخريات يلقيها إليهم حامتهم األجانب إلسكات جوعهم
ّ
للتسلّط والدموية ،ويغضّ ون الطرف عام يُسلب من خريات البالد التي أُ ِّمروا عليها.
ومل يكن لهذه الطبخة املسمومة أن تتكامل وتجهز ،لوال توفري العديد من الظروف
والس ُبل التي منها ويف طليعة آلياتها تسخري العوملة والحداثة لخدمة أغراضها ودامئاً
ُّ
تحت سوط الرتهيب بالبارود...
عب أفضل تعبري
ولعل التساؤل الظريف والعميق ألحد شيوخ القبائل يف الجزائر يُ ّ
(1)-Michel Foucault، “The Archaeology of Knowledge”، trans. A.M. Sheirdman Smith، (New York،
Pantheon Books، 1972)، pp: 21- 40.
(2)-Peet، “The Unholy Trinity”، p. 66- 74.
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عن توصيف الخدعة التي ابتلعها الحكّام (املعينون) تنفيذا ً لتوجيهات الذين ع ّينوهم.
فعندما أقبلت القوات الفرنسية بحشودها الكبرية عىل استباحة الجزائر واحتاللها
متهيدا ً الستعامرها ،أبدى الكثريون من أهل البالد رفضهم ما يجري وامتعاضهم من
الغزو .ويُروى أنه ِقيل يومها لذلك امل ُعارض إن القوات الفرنسية إمنا جاءت لنرش
الحضارة الغربية الحديثة يف ربوع بالده ،وإلخراجها من الظُلمة إىل النور ،فأجاب
كل هذا البارود إذن؟».
باقتضاب بليغ ...« :إذا كان األمر كام تقولون ،فلامذا أحرضوا ّ

ظاهرة االستعمار اجلديد

المراوحة بين زمنين
زبري عباس

(((

منذ أن خلق الله تعاىل آدم gـ وأنعم عليه بحواء ـ عليها الصالة والسالم ـ فأنعم
عليهام بإنزالهام إىل الكرة الجرداء ليعيشا معاشاً جسدياً وروحياً ،ويتناسال تناسالً
قويم الخلق وضعيفها .فأولد أبو البرش قابيل وهابيل ((( ثم استمرت الذرية ،وقدر لها
البقاء إىل أجل مس ّمى .والحقيقة املحققة التي كانت ترتعرع يف ذلك النظام اإللهي
الذي جعله الله أن يسود آدم ويسوس يف أبنائه هو التنافسية بني البرشية واإلنسانية.
وهذه الثنائية هي األوىل التي باتت عامالً قوياً يف إعطاء الوجود لكل ما صار منقصة
وغضاضة ،أو ميزة وخصيصة.
((( -أستاذ اللغويات واللسانيات وعلم النص والداللة  -باكستان.
َ
ح ِّق إِ ْذ قَ َّربَا
(((-يراجع يف تفاصيل قابيل وهابيل ومجرياتهام قول الله الوارد يف املائدةَ ﴿ :وات ُْل َعلَيْ ِه ْم نَبَأ ابْ َن ْي آ َد َم بِالْ َ
َال لَ َقْتُلَ َّن َك ق َ
خ ِر ق َ
ل يَد ََك لِتَ ْقتُلَ ِني
ح ِد ِه َم َولَ ْم يُتَ َقبَّ ْل ِم ْن ْ
ال َ
َئ بَ َس َ
َال إِنَّ َا يَتَ َقبَّ ُل اللَّ ُه ِم ْن الْ ُمتَّ ِق َ
ني .ل ِ ْ
قُ ْربَانًا فَتُ ُقبِّ َل ِم ْن أَ َ
طت إِ َ َّ
َ
َ
ُ
َ
َما أَنَا ِببَ ِ
ن أخ ُ
اب ال َّنا ِر
ني .إِ ِّ
اس ٍط يَ ِدي إِلَيْ َك ِلَقْتُل ََك إِ ِّ
ح ِ
ب الْ َعالَ ِم َ
ن أرِي ُد أ ْن تَبُو َء ِبإِثْ ِي َوإِثْ ِ َك فَتَكُو َن ِم ْن أ ْ
ص َ
َاف اللَّ َه َر َّ
َ
َ
صبَ َح ِم ْن الْخ ِ
ف الْ َ ْر ِ
ض لِ ُ ِ
ييَ ُه
ني .فَطَ َّو َع ْ
حثُ ِ
ج َزا ُء الظَّالِ ِم َ
ت لَ ُه نَف ُْس ُه قَتْ َل أ ِخي ِه فَ َقتَلَ ُه فَأ ْ
َاسِي َن .فَبَ َعثَ اللَّ ُه ُغ َرابًا يَبْ َ
َو َذلِ َك َ
كَيْ َف يُ َوارِي َس ْوأَ َة أَ ِخي ِه ق َ
ني﴾ اآلية:
ج ْزتُ أَ ْن أَكُو َن ِمث َْل َهذَا الْ ُغ َر ِ
صبَ َح ِم ْن ال َّنا ِد ِم َ
ِي َس ْوأَ َة أَ ِخي فَأَ ْ
اب فَأُ َوار َ
َال يَا َويْلَتَا أَ َع َ
.31-27
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الرصاع بني البرشية واإلنسانية كان مؤدياً نحو تهافت املسالك الكرمية التي كانت
ال تضمن لإلنسان إال االستعامر باملعنى األصيل وهو ال ُعمران وال ُبنيان والتم ُّدن،
واملعارص الحي وهو الحصول عىل اليشء إكراهاً وإجبارا ً ،قهرا ً وظلامً وتحايالً ،هذه
املعاين املتعارضة هي التي تعيشها ثنائية البرشيّة واإلنسان ّية فتتنافساها ،خلق الله
اإلنسان وعلَّمه الكتاب والحكمة حيث بعث األنبياء بني الوقت واآلخر لرتبية قُ َوى
ابن أيب البرش الجسدية والعقلية والخلقية ليعتدل ُعوده فيستقيم ،وبذلك انتهى األمر
إىل التنافسية الكرمية بني البرشية واإلنسانية ،أيتهام تسبق أختها ،وأيتها تن ِّمي القوى
الداخلية والخارجية يف اإلنسان ليسري مسريا ً حسناً ال شية فيه.
هذه التنافسية القامئة عىل النهوض بالبرشية واإلنسانية مل تكن توجد انطباعياً بل
يجسدها تفكري عمران األرض عند اإلنسان ،ولقد قُ ِّد َر ذلك بغية إيجاد الرصاع بني
املصالح املنوطة بالبرش الظاهر أو املادي وهو يف حدود تكليفه الفقهي وبني املصالح
املنوطة باإلنسان الباطن أو الروح وهو يف حدود تطهريه من الشوائب غري املرئية.
ثم تطور هذا الرصاع الداخيل الذي سكن قلب ابن آدم لفرت ٍة طويل ٍة بعيد ٍة عن
التعليامت اإللهية والترشيعات الساموية ،وجعله ملجأ أخريا له حتى بدأ يح ِّوله إىل
قبل وبع ُد،
الكل عىل املادة ،انرشح صدره لها أخريا فصارت لها مأوى ُ
ِّ
العكوف
جة كربى بني طيات اإلنسان ،فتغلغلت ضامئره ،وصارت أعشاشاً
ومن هنا حدثت ر َّ
لعصافري أرضية مل يركع أحد لها إال من أمات ضمريه ،فباعه بثمن بخس.
كانت هذه الفرتة مت ُّر مرور الكرام حتى إطَّلَ َع العامل عىل الحضارات الراقية القدمية؛
الحضارة((( الهندية والرومانية واإلغريقية ثم العربية ثم انتهت تلك الحضارات حتى
جاء اإلسالم فغري كل يشء قبل وبعد ،ومستهلكوا تلك الحضارات يف عرص فجر
جبَتْهُ-
((( -الحضارة تعني باإلقامة يف الحرض ،قال القاطمي وهو يفخر بالبادية عىل الحضارةَ :و َم ْن تَكُنِ الحضار ُة أَ ْع َ
ى ِ
أناس بادي ٍة ت َرانَا [الوافر].
فَأَ َّ
ينظر :ديوان القطامى ،تحقيق :إبراهيم السامرايئ ،أحمد مطلوب ،دار الثقافة بريوت ،الطبعة األوىل 1960م ،ص .76
«فالحضارة ضد البداوة ،وهي مرحلة سامية من مراحل التطور اإلنساين ومظاهر الرقي العلمي والفني واألديب
واالجتامعي» .ينظر :العسال ،أحمد .حوار الحضارات (مدخل إىل رؤية إسالمية) ،حولية الجامعة اإلسالمية العاملية،
العدد الثالث 1995هـ1416/هـ ،ص .5
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تقسموا إىل فئتني؛ فئة تقاتل من أجل النهوض
اإلسالم يف أرض الجزيرة العربية َّ
ج َّن ًة عن نفسها وأهلها
بحامل لواء اإلسالم ،وفئة أخرى تقاتل من أجل اتخاذ وسائله ُ
وأرستها وممتلكاتها مجاهدا يف سبيل الشيطان ،لكن تلك الفئة األخرى قد خابت
دسائسها ولقيت هزمية نكراء فدخل بعضها طوعاً أو كُرهاً يف اإلسالم.
ثم جاء عرص الظلامت أو العصور الوسطى وهي العصور التي أظلمت الدنيا
غري دنيا اإلسالم واملسلمني ،انبهر الغرب أوله وآخره مبا جاء به العرص األندليس من
اإلنتاجات القيمة واإلنجازات الثمينة فأصبح اإلنسان الغريب مدينا لها يف ليله ونهاره،
يف صباحه ومسائه ،ومل يعد لإلنسان الغريب (األورويب) أن يخطو خطوة صغرية
كانت أو كبرية دومنا العناية بتلك اإلبداعات التي جاء بها اإلنسان الرشقي ،ومل يعد
يطيق له أن يتحمل ذلك الجهل بعيدا عن حقول العلم واملعرفة.
كان اإلنسان يف الغرب شواقاً وملتاعاً إىل املناهل الصادقة واملنابع الصافية
فنهل من األوىل واستقى من األخرى حتى شبع فعاد يشبع اآلخر من خالل منجزاته
يف شتى العلوم واملعارف والفنون عىل شاكلة املسلمني يف الرشق .ذلك الوضع
املزري الذي كان الغرب مي ّر به يف تلك األيام جعله يفكر يف بناء املستقبل عىل
املقاومة والثبات ،والخروج من التفكك والترشذم ،وتحقيق الوحدة والتكتل ،وكانت
الخطوة طويلة املدى ،فاستجاب ملشاعر حلفائهم وبخاصة املسلمني كيال يتجنى
أحد عىل حقوقهم ،وعندما استقرت أحوال الغرب بدأ يستغل الخالفات والنزاعات
بني الدول فجعلها وسيطا للتدخل العنيف الطاغي املحتل بعد انتهاء الحرب الباردة
بني املعسكرين؛ الرأساميل أو التم ّول ( )Capitalismوالشيوعي (.)Communism

االستعامر الجديد

كلمة «االستعامر» من باب االستفعال ،ومجرده عمر من باب فَ َع َل يَ ْف ُع ُل ،قال
تعاىلُ ﴿ :ه َو أَنشَ أَكُ ْم ِم ْن الْ َ ْر ِ
استَ ْع َم َركُ ْم ِفي َها﴾ ((( واالستعامر هو «اإلعامر ،أي
ض َو ْ
((( -هود ،اآلية.61 :
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جعلكم عامريها ،فالسني والتاء للمبالغة كالتي يف استبقى واستفاق .ومعنى اإلعامر
أنهم جعلوا األرض عامرة بالبناء والغرس والزرع ،ألن ذلك يعد تعمريا ً لألرض حتى
سمي الحرث عامرة ،ألن املقصود منه عمر األرض»((( .انطلق االستعامر يف بداياته
ُص
األوىل بشكل إيجايب باعتباره مدلوالً صادقاً للمعنى املعجمي ،واستم ّر حتى ن َّ
يف دساتري تلك االستعامرات كلام هبت ودبت أن تساعد البلدان القارصة والبالد
العاجزة والدول الفقرية بطريقة ميرسة ،ولكن بدالً من أن تقوم بحامية تلك الدول
الضعيفة من الزلل والضعف والضالل املنوطة بالسياسة واالقتصاد والثقافة إنها بالله
تفتؤ تترصف حسب مرضاتها يف تلك الدول املحمية.

اإليجابيات املخترصة لالستعامر الجديد

حسب دساتري أوىل بُ ِن َي عليها االستعامر الجديد مبختلف أشكاله؛ االنتداب،
العوملة ،األمركة ،الغرب ،النظام العاملي الجديد اتفق حملة لوائها عىل أنه قاعدة متينة
يضمن توحيد شتات العامل وإقامتها يف كتلة واحدة ،فالعامل يشمل العوامل ،واالستعامر
هو الذي يجعلها عاملاً واحدا ً عىل اختالف ألسنة ناطقيه وألوان عائشيه ،فكأنه قرية
صغرية ،وبذلك رأى االستعامريون أنّه ميكن تحقيق ال َّنفع وتعميمه عىل جميع الشعوب
عىل اختالف ألسنتهم وألوانهم بطريقة منصفة من خالل فتح األبواب يف وجهه.
رأى االستعامر منذ نشأته أن تاليش الحدود الثقافية واالقتصادية والسياسية
والتكنولوجية والجغرافية رضوري بغية تحريك رأس املال بكل حريّة وبال قيد
كل ذي حق حقُّه ،وللتحالف املشدود باإلحقاق ،البعيد عن الفساد
وحراسة ليصل َّ
بني الدول بنيت أنظمة صغرى لتضبط ُعرى االستعامر الجديد بكل قوة وصالبة،
فكأنها متثل له األوتا َد مثل البنك الدويل ،وصندوق النقد الدويل ،والنظام العاملي
الجديد ،والعوملة وسائر أخوات هذه األنظمة ،وكل ذلك لغرض الزيادة يف تبادل
األسواق واملحالت التجارية واالستثامرات ذات االستغالل واالنتفاع.
((( -العاشور ،محمد ابن طاهر .تفسري التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنرش ،تونس 1984م ،ص  ،108ج .12
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تفرع االستعامر الجديد إىل حقول عديدة ،إمنا نالت تلك امليادين من الدعاية يف
مشارق األرض ومغاربها مصحوبة بدالالت خاصة ،مثل «العوملة» وهي مرحلة من
مراحل االستعامر الجديد ،استهدفت منطلقا من قوانني االستعامر الجديد أن تجعل
من العامل ما يكون معوملاً ومن يعيشه يكون متعوملاً ،فحاولت إخضاع كل العامل
لنظوم القوى الرأساملية لتضع حدا لكل أنواع السيادة ألي وطن ودولة ومنطقة.
بادئ ذي بدء هذا املقصد كان أمرا خلقيا ،محمودا ً ،مرغوباً ،ومل يكن يف مسيس
الحاجة إىل أسلمته ،ألنّه ما َه َد َف إىل اإلساءة أو السوءة من خالل جمع املال
ري بأوسع
وتكثريه لغرض قهر اآلخر أو استنزافه ،ولذلك ميثل االستعامر الجدي ُد الخ َ
معانيه لألفراد واملجتمعات ،واملقصد هو تحقيق آمال الناس واستبقاء أحالمهم ودعم
طموحاتهم ،فكأنّه غوث الزمان الذي يغيث امللهوف ،ويشبع الجائع ،ويلبي حاجة
الفقري ،وينهض بالشعب الهزيل ،وينرص الحوكمة املضغوطة ،ويقود نحو النم ّو
أبواب املنافسة
واالزدهار ،ويفتح أمام األفراد والعائالت واملجتمعات والحوكامت
َ
الحرة لالستفادة من خرياتها االقتصادية واالجتامعية والفكرية والسياسية والثقافية دون
نصب عينيه إزالة الحواجز ،والقضاء
عوائق وقيود ،ولذلك وضع االستعامر الجديد
َ
َ
سبل زيادة اإلنتاج املحيل من خالل إيراده
عىل املوانع ،ومسح الحدود التي تعيق َ
إىل السوق العاملية ،وخلق الفضاء الحر للتنافسية يف إنتاج السلع واستثامره ،وتقديم
الخدمات املحوسبة ،والتقنية عالية املردود ،والدعم التكنولوجي ،وإعطاء الفرص
لالبتكار واإلبداع والتحسني والتطوير للمواهب وامللكات عرب دعم التعاون الدويل
لتقويم االقتصاد العاملي ،ومنع وقوع األزمات فيه ،ومراقبة مسرية التطورات السياسية
جة وارتياح.
واالقتصادية ،وتحليل األوضاع املتوقعة التي ترتتب عليها بطريقة ذات بَ ْه َ
فالدستور الناطق بهذه األغراض العليا واملقاصد الكربى لالستعامر الجديد
هو الذي كان يبعث الرسور واإلعجاب واالطمئنان يف نفوس البرش ،وال زال يبعث
فيمن يجهلون أو يخافون اكتشاف الرسائر أو يتجاهلون من أجل املصلحة الفردية أو
الطائفية أو ال يتابعون األخبار بعقل راشد.
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من السلبيات املخترصة لالستعامر الجديد

إن االستعامر يعني تقلّص العامل وتج ّمعه يف راحة كف املهيمن املخ ّرب،
ومنذ أ ّول ساعة مطلع االستعامر إنه يؤازر نفسه باملنطلقات الفكرية البعيدة عن
الحق والقسط ،ومن تلك الرهائن التي بدأ االستعامر ينهل عرفانه من مناهله هو عىل
الرتتيب اآليت:
حضارة عقلية يابسة
ح َب َسهام يف مقربة املوت .ومن
إن االستعامر عزل الدين والعقيدة عن الحياة ،و َ
ثم انطلق باحثا عن النظريات املنوطة بالحياة واإلنسان والكون من خالل اإلميان
بالعقل الوحيد بدال من اإلميان بالله الواحد .ويف هذا الباب استم ّد االستعامر روحه
من املبادئ التي جاءت يف كتاب أوجست كومنت ( )Auguste Comteيف الفلسفة
الوضع ّية ،وكذلك ما وضعه هيجل ثم ما تالهام من نظرية تشارلز روبرت داروين
( )Charles Robert Darwinيف نشوء األحياء وارتقائها.
حضارة إنسانية وجامع ّية وقومية واقتصادية وجنسية
ثم تطورت تلك النظريات وأصيب بعضها من املتغريات حسب األوضاع املتغرية
واملترصفات املتزامنة ،فاستفاد االستعامر من نظرات هربرت سبينرس )Herbert
 (Spencerوأمثاله يف الحياة اإلنسانية ،ثم جاء جان جاك روسو (Jean-Jacques
 )Rousseauفوضع نظريته يف العقد االجتامعي التي انتهت إىل نظرية القوميات فيام
بعد ،ثم جاء فيلسوف أملاين واشرتايك ثوري كارل هانريك ماركس )Karl Heinrich
1818[ (Marxم1883-م] ووضع نظريته الجدلية عىل أساس أن املحرك األسايس
لحياة اإلنسان هو العامل االقتصادي ،ثم جاء سغموند شلومو فرويد )Sigismund
1856[ (Schlomo Freudم1939-م] وقرر الغريزة الجنس ّية عامالً أساسياً ومحركاً
مبدئيا للحضارة.
ت ــآزرت تل ــك النظري ــات كله ــا يف تكت ــل الحض ــارة الغربي ــة الت ــي اعتمده ــا
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االســـتعامر الجديـــد ،وركـــب ظهرهـــا بـــكل فخـــر فكأنهـــا اســـتعادت بها َءهـــا
القديـــم.
هذه الحضارة الغربية التي جعلها االستعامر الجديد قبل ًة له كان من سوء حظها
أن ارتبطت بأمناط وحشية مد ّمرة ومخربة للشعوب الضعيفة ،اعتمدها االستعامر يف
استباحته لخريات هذه الشعوب بأساليب ذات الخبث والدهاء واملكر والبعد عن
القيم الفاضلة .فسمي بعض الباحثني ذلك االستعامر باالستخراب((( نظرا ملا كان

وال زال يخطط فيقوم به ،واألمثلة عىل ذلك كثرية مثل أعامل رشكتي الهند الرشقية
يف الهند ،والرشكة الهولندية يف أندونيسيا ،وحركة صيد الزنوج يف إفريقيا وشحنهم
إىل أمريكا الستغاللهم واستعبادهم ،وإفناء الهنود الحمر يف أمريكا ،وكذا السكان
األصليني يف أسرتاليا ،وحرب األفيون يف الصني ،واستنزاف مناجم الذهب يف
جنوب إفريقيا وغينيا((( .إضافة إىل ما فعلته فرنسا يف تونس بناء عىل بنود معاهدة
الحامية وميثاقها التي وقعتا معا عام 1818م ثم 1883م ،حتى فقدت تونس سيادتها
الخارجية ،ثم كررت فرنسا داهية سياستها يف مراكش مبوجب بنود معاهدة متت
بينهام عام 1912م ،وما قام به اإلنجليز يف مرص عام 1922م(((.

تسبب االستعامر يف إذالل العامل اإلسالمي حيث سقط منه إال القليل النادر
خالل القرون الثالثة األخرية ،ألغيت الخالفة اإلسالمية ،وسقط العامل اإلسالمي
تحت براثن االستعامر ثم طحنت رحى االستعامر الرويس
الشعوب اإلسالمية يف
َ
آسيا الوسطى ،والقوقاز ،فورثتها املاركسية .ظهرت نتيجة لتلك الروح االستعامرية
كثريا من املذاهب املتنافسة؛ النازية والفاشية واملاركسية التي جعلت العامل يصطيل
بجذوة حربني عامليتني ،ومن هنا كان «تعامل الحضارة الغربية بإرثها التاريخي،
وإرثها الفكري ،ونظرتها االستعامرية نظرة االستعالء والكرب إىل الشعوب األخرى؛
((( -الطنطاوي ،عىل .ذكريات ،دار املنارة للنرش السعودية – جدة ،الطبعة األوىل 1406هـ1986/م ،الجزء الثالث،
ص .150
((( -القرضاوي ،يوسف .املسلمون والعوملة ،دار النرش والتوزيع ،بريوت1998 ،م ،ص .4
(((-يراجع يف تفاصيل سيطرة االستعامر ودكتاتوريته :الشهايب ،مصطفى .محارضات ىف االستعامر ،معهد الدراسات
العربية ،القاهرة ،ص .20-15
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نظرة ال تقوم عىل الن ّدية وال األخذ والعطاء ،إمنا هي قامئة عىل األحادية ،وأنها
الحضارة التي انتهت إليها الحضارات»(((.
وأخريا انتهى ذلك االستعامر السائد إىل أنه ميثل الرش بأوسع معانيه ،والجحيم
بأوسع دالالته ،ألنّه أشعل نار املفسدة يف العامل ،وجعله ضحية الخوف والرهبة
ري
والرعب واالضطراب والشغب والفوىض والقلق والحرج ـ فزاد الجائ َع جوعاً والفق َ
شدة وخصاصة والقان َ
والضعيف ضعفاً
والبائس بؤساً والعاج َز عجزا ً
ط قنوطاً ويأساً
َ
َ
والحريص طمعاً
والحبيس حبساً وخنقاً
والطامح
والهزيل ُهزاالً
َ
والذليل ذل ًة ومهان ًة
َ
َ
َ
َ
طموحاً كريهاً واملتخب َ
ط تخبطاً – والقضا ِء عىل فرص النمو االقتصادي يف الدول
الضعيفة وسلب حرية التجارة املحلية والسطوة عىل أسواقها وتحويلها إىل مؤسسات
تابعة لالستعامر الجديد من خالل اخرتاق القوميات والجنسيات والسعي إىل تجزئة
بعض الدول والكيانات .والشُّ َّق ُة بني اإليجابيات التي أولدها االستعامر ،والسلبيات
التي استهدفها ذلك ال تتوقف ولو لغمض طريف البرص.
العوملة من مدِّ االستعامر الجديد
هذه العوملة أحد األشكال لالستعامر ،يقول الدكتور يوسف القرضاوي« :العوملة
يف حقيقتها وأهدافها وطرائقها اليوم إمنا هي االستعامر بلون جديد وهي بعبارة
رصيحة أمركة العامل»((( .فإن العوملة بال ريب شكل متطور من أشكال االستعامر،
وكام تم استبدال كلمة «االنتداب» بـ«االستعامر» ،أصبحت «العوملة» هي البديلة
يف صياغة جديدة «تؤدي وظائف سلفيها ـ االنتداب واالستعامر ،ولكن بآليات أش ُّد
إحكاما»(((.
وهذا ما أيده فيليب ج .سريين ( )Philip. G. Cernyحيث رأى أن العوملة قد
(((-حوار الحضارات (مدخل إىل رؤية إسالمية) ،ص .21
(((-ينظر :جارودي ،روجيه .حوار الحضارات ،منشورات عويدات بريوت – باريس ،الطبعة الثالثة ،سنة 1986م،
الفصل الثاين ،ص  ،93-37وفيه رصد معتمد ملا قام به املستعمرون يف آسيا وإفريقيا.
(((-السيوطي ،خالد عبد الحليم .الحوار بني الديانات الثالث يف عرص العوملة ،حولية الجامعة اإلسالمية العاملية
إسالم آباد – باكستان ،العدد العارش 1423هـ2002/م ،ص .234
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ت مبجموعة بُنى اقتصادية وسياسية ،وإجراءات ترتتب وتتغري وفق مترصفات
ُع ِنيَ ْ
األوضاع السياسية واالقتصادية للبضائع يف السوق العاملية((( .فالعوملة هي الهيمنة
الخافية عن األعني والعنرصية الخفية عن األبصار «وفرض ذوبان ثقافة اآلخرين يف
الثقافة الغربية بصفة عامة وأمريكا بصفة خاصة»((( .ولذلك ميكن ملن لديه عقل
وقلب أن يعي ويدرك قضية التعامل مع اآلخر وهي األزمة الحقيقية التي تعاين منها
ِ
السياسات الظامل َة
البرشية ،إن االستعامر البغيض أباح للقوة املسيطرة عىل العامل
والجائر َة والخط َ
ط االقتصادية واالجتامعية التي تكرس السيطر َة وتفرض الظل َم والقهر
عىل اآلخرين.
أمثلة كثرية ميكن من خاللها درك مفاسد تلك الروح االستعامرية ،ومنها دور
قبل يف جنوب
السياسية العاملية التي تك ّرس ذلك االستعامر يف فلسطني كام كرسته ُ
إفريقيا وروسيا ،واآلن ميكن مشاهدة ضحايا تلك الحرب التي نشبت مخالبها يف
كثري من مناطق العامل مثل البوسنة والهرسك وكشمري والصومال وجنوب السودان،
وهذه األزمة املنوطة بالتعامل العدايئ س ّببت قلقاً وحرية وإحباطاً يف نفسية املجتمع
اإلنساين حتى مل يعد يقدر عىل عالج النزيف الدامي من أجل حالة العجز الرتدي.
هذا االستعامر ال يعطي الفرد حقه بل إنه يسلبه سلباً ال يستطيع اإلنسان بعده
أن يعيش عيشاً كرمياً ،أو أن يجد حقّه بقضا ٍء عاد ٍل لكونه مقهورا ً بقانون البطش
املخيف واالستعباد املذل.

عنارص االستعامر الجديد

هناك ثالثة عنارص لعبت بصفة أساسية دورا ً هاماً يف سبيل تطوير سطوة االستعامر

(1)- Philip. G. Cerny says: “Globalization is defined here as set of economic and political structures
and processes deriving from the changing character of the goods and assests that comprise the base of
international political economy -in particular- the increasing structure differentiation of those goods
and assests”. Globalization and the Changing Logic of Collective Action، International Organization
(4، autumn 1995): p 596.
(((-الرتىك ،عبد الله ،الحوار املبتغي يف ظل العوملة ،مجلة الرابطة ،العدد 2000 – 123م ،ص .12
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املعارص القاهرة وسيطرته الجائرة ،وجعلتها ت ُِذ ُّل العامل أجمع وهي:
األول :العنرص السيايس
الثاين :العنرص االقتصادي
الثالث :العنرص التقني
األول :العنرص السيايس
عندما خرست ( )socialismيف أداء دور فعال يف سبل تطوير السياسة واالقتصاد
وهيمنتهام عىل اآلخرين ظهرت الرأساملية الغربية خصوصا بعد انهيار االتحاد
السوفيتي ،وسقوط الشيوعية ،وتفكك حلف وارسو((( .قامت أمريكا وأوروبا بكل
حزم وحنكة ودهاء ومكر بتسليط ( )capitalismعىل العامل كله كنظام بديل مالئم
ومنسجم مع كل الرضورات واالحتياجات .وبذلك نجحت أمريكا وأوروبا يف هذه
املجهودات حيث جعلوا االقتصاد العاملي رهن البنك الدويل ()world bank
صندوق النقد الدويل  I.M.Fوهذان هام محورا ً العوملة التي يتمركزها االستعامر.
وكان الهدف البالغ من وراء كل تلك املجهودات املتضافرة واملستمرة أن مييش
العامل كله مع ذلك التيار القاهر الذي ظهر يف أوروبا منذ القرن السابع عرش ،وهذا
التيار ال ينئ إال بفصل الدين عن الدولة ،وبالتايل ال يعمل إال عىل أساس قيام الدولة
عىل أسس دنيوية ال دينية.
الثاين :العنرص االقتصادي
بني املعهد التجاري العاملي حسب اتفاقية أوسلو ومعاهدتها عام 1995م ،وانتهى
((( -سؤال طرح من قبل املثقفني األكادمييني ،وهو أهي عوملة أو هيمنة؟ يقول الباحث خالد عبد الحليم السيوطي:
«تعرف العوملة بأنها حرية تدفق السلع ،ورأس املال واألفكار ،واملعلومات يف كل أنحاء العامل بدون قيود .ولكن
التناقضات التي نعيشها تؤكد أن ما نحن فيه ما هو إال صورة من صور الهيمنة ،وإن شئت الدقة فنحن يف عرص «عوملة
الهيمنة» .ثم يقول الباحث بعد قليل« :وتوجد مجموعة من املظاهر تدل عىل أن هذه العوملة املزعومة ما هي إال
خدمة للنموذج الغريب ،واملقصود الحقيقي منها هو السيطرة األمريكية عىل العامل ،وهذا ما دفع الفيلسوف الفرنيس
املسلم «رجاء الله جارودي» أن يسميها األمركة» .ينظر» الحوار بني الديانات الثالث يف عرص العوملة ،ص .230
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األمر حتى التوقيعات املحتومة من قبل شتى الدول عىل االتفاقية للتجارة الحرة .ألن
من خالل منطلقات التجارة الحرة ظهرت كربى الرشكات العاملية والدولية التي باتت
تسيطر عىل تجارة سائر العامل ،وهذا ما انتهى أخريا ً إىل تشكيل عوملة االستعامر(((.
رص
األسايس لالستعامر الجديد حيث ميده يف القضاء عىل
االقتصاد ميثل العن َ
َّ
املناطق الضعيفة بحجة ضعف اقتصادها وبالتايل منارصة ما وراء مصالحها.
الثالث :العنرص التقني
وهو جوهر أصيل يف نرش العوملة(((« ،فلم يعد بوسع أي دولة اليوم أن تفصم
نفسها عن وسائل اإلعالم العاملية أو تبتعد عن مصادر املعلومات الخارجية»(((.

دعائم االستعامر الجديد

األول :صندوق النقد الجديد I.M.F

وهو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة لألمم املتحدة ،أنشئ مبوجب
معاهد دولية يف عام  1944للعمل عىل تعزيز سالمة االقتصاد العاملي (((.وكان من
بني تلك األهداف الرشيدة التي مل تكن إال قبلة زعامء ذلك الصندوق العاملي هو
تقديم العون واإلمداد واإلقراض للبلدان األعضاء ودعم سياسات التصحيح وإصالح
األزمات واملشكالت التي متر بها.
ولكن لألسف إمنا كان معظم تلك البلدان التي وقَّعت عىل اتفاقية النهوض بذلك
الصندوق الدويل كانت يف الغالب راقية ومتقدمة ونامية نحو الواليات املتحدة،
واليابان ،وأملانيا ،وفرنسا ،واململكة املتحدة إىل جانب الصني ،وروسيا ،واململكة
(((-الالوندى ،سعيد .مجلة حصاد الفكر ،بدائل العوملة ،العدد  ،130ص.
(((-القاسم ،خالد بن عبد الله .العوملة وأثرها عىل الهوية ،دار الكتب – عامن2003 ،م ،ص.
((( -دبلة ،عبد العايل .العامل العريب وتحديات العوملة ،مجلة العلوم اإلنسانية – جامعة محمد خيرض بسكرة – أكتوبر،
2002م ،العدد الثالث ،ص .24
(((-يراجع يف تفاصيل  I.M.Fومقره وأعضائه والدساتري املنصوصة عليها من قبل البلدان وغريها :رجب ،مصطفى.
العوملة ذلك الخطر القادم ،مؤسسة الوراق ،عامن ،ص .51
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العربية السعودية ،فأصبح االقتصاد قيد التشاور والتآزر والرتابط بني تلك الدول
وأخواتها ،وابتعدت مؤازرة ذلك الصندوق عن الكثري من الدول التي تعاين الفقر
وانخفاض الدخل قبل.
الثاين :البنك الدويل World Bank
وهو أحد الوكاالت املتخصصة يف األمم املتحدة التي تعنى بالتنمية وإعامر
أوروبا بعد الحرب العاملية الثانية ،وتخفيف حدة الفقر ،ومتويل البلدان بغرض
التطوير ،وتقليل إنفاقه ،وحامية اإلستثامر العاملي((( .واليوم إن البنك الدويل ال
يقدم خدمة اإلقراض إال للدول التي توافقه يف تغليب نظام العوملة وتسليطه عىل
العامل كله((( .أما الدول التي تعد من قبيل العامل الثالث فال يقدم لها شيئاً وال يسهم
يف حل املخاطر التي تحدق بها.
الثالث :منظمة التجارة العاملية W.T.O
أنشئت منظمة التجارة العاملية ( )World Trade Organizationلتسود التجارة
بأكرب قدر من السالسة واليرس والحرية والرخاء والسالم بني الدول األكرث فقرا ً ،ولكن
األمر انقلب برمته بعد تزايد الشكاوى التي جاءت من قبل البلدان النامية فتمكنت من
السيطرة عىل هذه املنظمة من خالل تأثريها العادل بل املتطرف لحد ما يف استثامر
نقدها وإيراداتها وصادراتها يف دول العامل الثالث عرب هذا الجرس(((.
الرابع :رشكات متعددة الجنسية Multinational Companies
الرشكات متعددة الجنسيات تلعب دورا ً رئيساً يف دعم العوملة وتحويل الدول
(((-يراجع يف تفاصيل البنك الدويل والقوانني التي يعمل بها :السيد ،عاطف .العوملة يف ميزان الفكر – دراسة
تحليلية ،االسكندرية ،مطبعة االنتصار ،ص .20-19
((( --خان ،دوست محمد .گلوبائزیشن :تعارف ،محرکات اور مقاصد Globalization: Introduction، Causes
 ،and Objectivesمجلة اإليضاح ،مجلة فصلية ،العدد 2012 ،25م1434/هـ ،مركز الشيخ زايد اإلسالمي ،ص .20
(((-گلوبائزیشن :تعارف ،محرکات اور مقاصد  ،Globalization: Introduction، Causes and Objectivesص
.21-20
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والدويالت نحو العوملة لتصري بطريقة أو أخراها معوملة .إن الكثري من البلدان
األوروبية تنتهز تلك الرشكات وتؤثر بالبلدان األخرى التي تخطط السيطر َة عليها
وتهميش ثقافتها وإماتة حضارتها .ومام يجب التنبه إليه هو أن من مرتكزات تلك
الرشكات متعدية الجنسية أنها لها دور ثري يف مفاصل الحياة االقتصادية يف املجال
الصناعي والتجاري واملايل(((.
من أسمى الغايات لدى االستعامر الجديد هو محاولة السيطرة الجائرة عىل
العامل أجمع من خالل استعامل الرشكات متعددة الجنسية ،والهيمنة الكلية عىل
الدول النامية الخارجة عن نطاق سيطرة االستعامر القيام بالتدخالت يف دساتري تلك
البلدان والسيام ما يختص بتجارتها بغية إخضاعها املتكامل.

مستخلص القول

إمنا الخري هو االستعامر الجديد ،وكان ذلك حلامً لكل إنسان قبل أن يستيقظ من
نومه ،وعندما خرج من حالة سبات كان فيها ،واستعاد نشاطه بعد فرتة جمود أدرك أن
ما رآه يف املنام مل يكن إال من أضغاث أحالم ،والواقع الذي كان ينتظره هو كاآليت:
ال يحمل هذا االستعامر الجديد بني ثناياه إال ما يؤدي إىل قطع صالت البلدان من
العقائد والثقافات والجنسيات وربط حبالها بالنظام االقتصادي العاملي املسيطر.
افتقاد التوازن يف رؤوس األموال والسلة السياسية وحقوق األفراد وحرياتهم،
والقضاء عىل شخصية الفرد من خالل تحبيسه يف نظام الشيوعية واالشرتاكية
والناشية.
فوات الوظيفة االجتامعية والرتبوية للامل ،ومراهنة العامل للتجارة الربوية الجائرة
من خالل تحقيق احتكار رأس املال.
فوات الرقابة عىل الحكام ،أعطى اإلسالم تصورا ً أخوياً وودياً ألبناء األمة جمعاء،

(((-عبد العزيز (أحمد) ،زكريا (جاسم) ،الطحان (فراس عبد الجليل) .الرشكات املتعددة الجنسيات وأثرها عىل
الدول النامية ،مجلة اإلدارة واالقتصاد ،العدد الخامس والثامنون2010/م ،ص .119
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ونصحهم بأ َّن بعضهم مرآة بعضهم اآلخر حيث يكف عنه ضَ يْ َعتَه ،وأحكم القرآن
ل الْخ َْيِ
الكريم هذا األمر بل ع ّممه لحد ما قائالًَ ﴿ :ولْتَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم أُ َّم ٌة يَ ْد ُعو َن إِ َ
َويَأْ ُم ُرو َن بِالْ َم ْع ُر ِ
ت
ي أُ َّم ٍة أُ ْ
وف َويَ ْن َه ْو َن َع ْن الْ ُم ْن َكرِ﴾((( وأيضا قال﴿ :كُ ْنتُ ْم َ
ج ْ
خ ِر َ
خ َْ
اس تَأْ ُم ُرو َن بِالْ َم ْع ُر ِ
لِل َّن ِ
وف َوتَ ْن َه ْو َن َع ْن الْ ُمن َكرِ﴾((( ويف كلتا اآليتني نتبني أن هناك

أمران هامان ،أحدهام :املناصحة ،واآلخر :الوسطية بني الدنيا واآلخرة ،بني املعتقد
املادي واملعنوي ،ألن سوابق هاتني اآليتني مرتبطة بالنجاح والتوحيد ،والفالح
واإلميان .وهذا العنرص الذى يجعل قلب اإلنسان التائه يف صحراوات الدنيا ينتعش
بنشوة ذكرى هازم اللذات املوت ،ويستعد لآلخرة خوفا من العقاب ورجاء للعفو.
فال يسلط اإلنسان نفسه عىل اآلخر كام سلطت أوروبا املسيحية طبيعتها الدينية
املحرفة ،أو الطبيعة العلامنية التي عرفتها أوروبا يف العصور الحديثة.

هل يعقل اليوم أن ما يراه العامل كله أنه ظامل أو جائر فيستطيع القيام بسقوط
طاعته ،أو سقوط نرصة املنحرف أو املضلل ،فاالستعامر الجديد ال يسمح بهذه
الرقابة العادلة السمحاء.
دعا اإلسالم إىل تعارف الحضارات وتضافرها وتالقيها وتالقحها وتداخلها ،قال
ج َعلْ َناكُ ْم شُ ُعوبًا َوقَبَائِ َل لِتَ َعا َرفُوا﴾((( واألفضلية يف اإلسالم تكون للحضارة
تعاىلَ ﴿ :و َ
األخالقية ،نبذ اإلسالم الحضارة التي تخاطب غرائز اإلنسان وشهواته .فدعا إىل
التقوى وجعلها معيار الخري ،قال تعاىلِ ﴿ :إ َّن أَكْ َر َم ُك ْم ِع ْن َد اللَّ ِه أَتْقَاكُ ْم﴾((( فال فضل
ألبيض عىل أسود ،وال لعريب عىل عجمي إال بالتقوى.

فلم يسمح اإلسالم بالتفرقة العنرصية ،أما الدولة العائشة تحت االستعامر الجديد
التي تتغنى بالدميقراطية فإنها ما زالت متارس تلك العنرصية ،والقومية القامئة عىل
(((-آل عمران ،اآلية.114 :
(((-آل عمران ،اآلية.110 :
((( -الحجرات ،اآلية.13 :
((( -الحجرات ،اآلية.13 :
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السود والبيض ،وهذا االستعامر الناجم عن النظرة املتضايقة لليهود فإن لديهم
نظرة خاصة واعتبار خاص يستندون إليه قائلني« :نحن شعب الله املختار أي أبناؤه
وأحباؤه»((( .إنهم ينظرون ألنفسهم عىل أنهم شعب مع أن اإلنسان مكرم يف اإلسالم
بغض النظر عن قومه ووطنه وجنسه حيث قال تعاىلَ ﴿ :ولَ َق ْد كَ َّر ْم َنا بَ ِني آ َد َم﴾(((.
يدعو اإلسالم إىل القيام بالتوازن بني الحضارتني؛ اإلميانية واملادية ،وبذلك مينع
من الرهبانية« ،فليس يف اإلسالم شعب مختار ،وال عرق متميز فال يعرف اإلسالم
فاشيّة أو نازيّة ،وال يعرتف إال باإلنسان من حيث هو مخلوق مك ّرم ،وال ينظر إىل
هذه التفرقة الغربية بني الجنس اآلري ،والجنس السامي فكل الناس آلدم ،وآدم من
تراب»((( .ومن ثم إن اإلسالم ينظر نظرة جميلة إىل البرشية بصفتها أرسة موحدة
متكاملة مكونة من لحمة واحدة وآرصة مشرتكة ،أما التعدد والتنوع بني القبائل واألمم
إمنا غايته التعارف والتعاون ،ال التنابذ والتخاصم.
وهاتان الحضارتان؛ اإلميانية واملادية يعني الجمع بني التقدم التقني من جهة،
والتقدم املعنوي من جهة أخرى ،وهذه هي الوسطية التي تجعل هذين الجانبني
ج َعلْ َناكُ ْم أُ َّم ًة َو َسطًا﴾(((.
يتعاضدان ،وال يتعارضان مصداقاً لقوله عز وجلَ ﴿ :وكَ َذلِ َك َ
فالنظرة الضيقة لالستعامر الجديد تجعل الناس مقيدين بالتقسيم املظلم؛ السادة
والعبيد ،فها هو بولس يقول يف رسالته إىل أهل غالطية« :لكن ماذا يقول الكتاب.
اطرد الجارية وابنها؛ ألنه ال يرث ابن الجارية مع ابن الحرة .إذا أيها اإلخوة لسنا أوالد
جارية بل أوالد الحرة»(((.
((( -تفسري التحرير والتنوير ،ج  ،3ص .157-155
(((-اإلرساء ،اآلية.70 :
(((-الحوار بني الديانات الثالث يف عرص العوملة ،ص .244
(((-البقرة ،اآلية.143 :
(((-الهندى ،عالء الدين عىل املتقى بن حسام الدين الربهان .كنز العامل ىف سنن األقوال واألفعال ،ضبط وفرس
غريبه :بكرى حياىن ،صححه ووضع فهارسه ومفتاحه :صفوة السقا ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة الخامسة،
1405هـ1985/م ،ج  ،12ص  ،661-660الرقم .36010
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هناك كثري من الدول التي طحنتها رحى االستعامر وال تزال تطحنها ،فمنها:
استعامر فرنسا سيطر عىل البلدان اآلتية :تونس ،ومراكش ،والجزائر ،والسنغال،
ومدغشقر ،وسورية ،ومرص ،وبالد الشام ،وشامل إفريقيا ،والهند ،والصني (رشكة
الهند الفرنسية).
استعامر بريطانيا سيطر عىل البلدان اآلتية :بالد البنغال ،والبنجاب ،ونيجرييا،
والسودان ،والعراق ،واألردن ،وفلسطني ،والهند ،والصني (رشكة الهند الربيطانية)،
وباكستان.
استعامر الربتغاليني سيطر عىل املناطق اآلتية :شواطئ رشق إفريقيا ،وغربها،
وشواطئ الخليج ،وفارس ،والهند.
استعامر الروس األرثوذوكس سيطر عىل البلدان اآلتية :املرشق اإلسالمي،
وطقشند ،وبالد الرتكستان ،والقوقاز ،وبخارى ،وبالد األورال.
استعامر إيطاليا سيطر عىل املناطق اآلتية :الصومال ،وأريرتيا ،والساحل الليبي.
كثريا من الكتالت االستعامرية ظهرت بني الحني واآلخر ،فصارت دبيبة األرض
فأخذت تأكلها كام تأكل النار الخشب ،قضية فلسطني هي من القضايا الساخنة التي
استعمرتها بريطانيا ثم جعلت العصابات اليهودية يف شكل إرسائيل أن تتدخل يف
أرضها وتحتلها ،باإلضافة إىل جزيرة زنجبار املسلمة التي أمضت اليوم من تنزانيا
النرصانية.
كلام يسمع اإلنسان العادي قليالً كان أو كثريا ً عن االستعامر الجديد يتبادر إىل
ذهنه ما هو أقبح صورة وأشنعها ،وهي أنه هو القوة التي يفتت ،ويرشذم ،ويفكك،
ويقوض ،ويظلم ،ويقهر ،ويجرب ،وييسء ،ويسلط ،ويستكرب ،ويخدع ،ويغش،
ويخون ،ويجيز ما هو محرم ،ويحرم ما هو جائز ،وكل ذلك وفق ما تتقاىض مصلحته
دون مصالح العامة أو الخاصة ىف العامل.
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الخامتة

ُعر َِف مام تقدم أن االستعامر أصالً أنىشء لتعزيز العامل بالقوة املادية واملعنوية
من خالل إحداث التبادل الفكري والتناقل الشعوري بني األفراد واألرس والعائالت
واملواطنني والدول منطلقاً من العامل األسايس وهو االحتفاظ بالحكمة حيث
وجدت ،ولكن األحداث التي حدثت بشكل أو بآخر يف الدول الهزيلة البُ َنى إنها
كشفت عام استنزف ثرواتها بل تخطيط طويل وال زال مستمرا ً يف بعض البالد
إلخضاعها إخضاعاً مضلالً .وأمثل عىل ذلك مبأزق جرمية زينب بباكستان حيث

اغتصبها أحد السفاحني ،ثم اعتدى عليها فقتلها ،هذه الحادثة أحدثت رجة كربى يف
البلد ،فبدأ اإلعالم ينادي بكبح جامح االعتداء عىل األطفال عرب تنقيح املناهج يف
الروضة بغية تثقيف األطفال حول التعامل مع الغرباء ،ليتثقفوا قبل بلوغهم الفطري
سن الرشد بالجنس وملامته.
والحقيقة عكس هذا أو ذاك ،فكأن االستعامر يخطط وأد مولود يف منش ِئه قبل أن
قبل من إرث آبائه وأجداده ،فكأنّه أراد أن يحدد منشأ
يكرب ويتمكن من استعادة ما كان ُ
الفنت والفوىض ،وهو العقل الطاهر املعصوم.

نظرا ً لذلك ينبغي أن يتم إدراج املعلومات الصحيحة عن االستعامر بشكل عام،
واالستعامر الجديد بشكل لصيق يف املناهج باإلضافة إىل عرضها عرضاً نقدياً يبلور
إيجابياتها وسلبياتها عىل ضوء تعليامت الدين اإلسالمي.

دور احلرب الناعمة يف مخططات الغرب

في استعمار العالم اإلسالمي
جاسم يونس الحريري

(((

تنوعت أساليب مخططات الغرب يف استعامر العامل اإلسالمي تحت غطاء
التمدن ،وزرع الدميقراطية فيه ،إال أن حقيقة األهداف الغربية هو إطباق الهيمنة عليه،
ومن ضمن هذه األساليب شن (الحرب الناعمة) عىل الدول اإلسالمية ،لفك عرى
الهوية اإلسالمية ،وتفتيت الوحدة الداخلية ،وإشاعة نوع من التبعية للدول الغربية التي
متارس الحرب الناعمة تجاهها من خالل تفكيك قناعات الجمهور ،وزرع قناعات،
وثقافات للدول األخرى التي تريد أن تدور شعوبها يف فلك تلك الدول الغربية
من دون استخدام القوة العسكرية .ودخلت وسائل التواصل االجتامعي يف شبكة
االنرتنيت كأحد الوسائل التي استخدمتها الحرب الناعمة يف اخرتاق الدول اإلسالمية
إلشاعة االنحالل الخلقي ،ونبذ القيم اإلسالمية ،ونرش القيم الغربية التي تناصب
الدين اإلسالمي العداء لتهدميه من الداخل ،وهكذا أصبحنا نعيش حرب غري معلنة
بصورة رسية الستهداف رشائح محددة من املجتمعات اإلسالم ّية لغسل أدمغتها،
وضخ القيم الغربية التي التتالئم مع التقاليد اإلسالم ّية منها :ترك الشاب ،واملراهقة
للعائلة يف سن البلوغ ،وإشاعة العالقات الجنسية غري الرشعية بني املحارم ،وبني
((( -بروفسور العلوم السياسية والعالقات الدولية واالسرتاتيجية -العراق.
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النساء املتزوجات مع الرجال من خالل املسلسالت الغربية التي تشجع عىل نرش
اإلباحية ،وخاصة بني الفئات الصغرية من املراهقني ،واملراهقات ،وجعل وسائل
التواصل االجتامعي هي املتنفس الوحيد لهم دون رقيب ،وجذبهم إليها عرب إرسال
بعض املنشورات املغرية ذات الطبيعة الجنسية كمرحلة أوىل ،ثم تتطور إىل مرحلة
أخرى وهي تشجيع الجميع إىل دفع اشرتاك يف مواقع ( )YouTubeواملواقع الخالعية
لغرض ربط الرغبات الجنسية ومدى امتالك املستفيدين منها للامل لالشرتاك يف تلك
املواقع حتى يدمن عليها ،ويف حالة عدم متكنه من االشرتاك بسبب ضعف حالته
االقتصادية سوف يلجأ إىل الطرق غري الرشعية للحصول عىل املال عرب مامرسة
الرسقة والجرمية املنظمة ،مام ينتج نرش االجرام املقنن يف املجتمعات اإلسالمية،
البل إن تلك املؤثرات تدفع ببعض الشباب إىل مامرسة الرذيلة حتى مع محارمه ليك
يطبق ماشاهده يف تلك القنوات ،وهناك ستظهر املشاكل االجتامعية ،وحاالت القتل
لغسل العار يف زنا املحارم ،أو املشاكل االجتامعية داخل املناطق السكنية التي
يتواجد فيها الشباب ،وإمكانية مالحقته من قبل عوائل ضحايا املامرسات الجنسية
لقتله ،مام يؤدي إىل نرش العداوات ،والبغيضة بني أفراد املجتمعات اإلسالم ّية لجعله
منهكا ،وتحجيمه من مجابهة املرشوع االستعامري الجديد يف املنطقة عرب الحرب
الناعمة.
إن كل تلك التداعيات تدعمها محاوالت الغرب لفرض سيطرته السياسية،
والثقافية عىل العامل اإلسالمي ولنا أن نستشهد بأحد املفكرين الغرب هو ((الفريد
كانثول سميث)) عندما يقول ((إن الغرب يوجه كل أسلحته الحربية العلمية،
والفكرية ،واالجتامعية ،واالقتصادية إىل العامل اإلسالمي بغرض إذالله ،وتحقريه،
وإشعاره بالضآلة ،والخنوع))(((.
البل أن بعض املسؤولني األوروبيني كشف عن مخططات الغرب الستهداف
اإلسالم بشكل رصيح وهذا ما قاله (جيان دمييكليس) رئيس املجلس الوزاري
((( -أنور الجندي ،االستعامر واالسالم( ،القاهرة ،دار االنصار ،بدون تأريخ نرش) ،ص.8
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األورويب يف مطلع التسعينيات من القرن املايض يف حديث إىل مجلة (النيوزويك)
بعد أن سئل ((مامربرات بقاء حلف األطلنطي ـ الناتو ـ بعد زوال املواجهة بني
الغرب الليربايل ،واملعسكر الذي كان إشرتاكياً؟)) فأجاب بقوله ((صحيح أن
املواجهة مع الشيوعية مل تعد قامئة ،إال أن مثة مواجهة أخرى ميكن أن يحل محلها
بني العامل الغريب والعامل اإلسالمي)) فلام عاد مراسل (النيوزويك) ليسأل ((وكيف
ميكن تجنب تلك املواجهة املحتملة؟)) قال (جيان دمييكليس) ((ينبغي أن تحل
أوروبا مشاكلها ليصبح النموذج الغريب أكرث جاذبية ،وقبوالً من جانب اآلخرين يف
مختلف أنحاء العامل وإذا فشلنا يف تعميم ذلك النموذج الغريب ،فأن العامل سيصبح
مكانا يف منتهى الخطورة))(((.
وتحاول هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية :ماهي أسباب ودوافع اللجوء
إىل الحرب الناعمة؟ وماهي آليات الحرب الناعمة؟ وماهي سبل مواجهة الحرب
الناعمة؟

- 1تأصيل نظري للحرب الناعمة
أ-األصل اللغوي واملفاهيمي ملصطلح الحرب الناعمة:
تعني القوة الناعمة ((أن يكون للدولة قوة روحية ،ومعنوية من خالل ماتجسده
من أفكار ،ومبادىء ،وأخالق ،ومن خالل الدعم يف مجاالت حقوق اإلنسان ،والبنية
التحتية ،والثقافة ،والفن ،مام يؤدي باآلخرين إىل إحرتام هذا األسلوب ،واإلعجاب
به ،وإتباع مصادره))(((.
ويعترب جوزيف ناي((( هو مخرتع مفهوم (القوة الناعمة) التي تستخدم يف الحرب
الناعمة والذي يعني به ((سالح مؤثر ،يحقق األهداف عن طريق الجاذبية بدالً من
((( -د.عبد العزيز بن عثامن التويجري ،العامل اإلسالمي والغرب :التحديات واملستقبل( ،املغرب ،منشورات املنظمة
اإلسالم ّية للرتبية والعلوم والثقافة (أيسيسكو) ،)2007،ص.20
(((-القوة الناعمة ،املوسوعة الحرة(ويكيبديا).
((( -عمل جوزيف ناي باحثا ،ومتخصصا يف الشؤون العسكرية ،ووكيل وزير الدفاع االمرييك االسبق.
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اإلرغام ،أو دفع األموال))((( ،ويستشهد ناي ببعض الترصيحات األمريكية إلثبات صحة
مفهومه ويف هذا يقول (كولن باول) وزير الخارجية األمرييك األسبق ((الأستطيع أن
أفكر يف رصيد لبلدنا أمثن من صداقة قادة عامل املستقبل الذين تلقوا تعليمهم هنا
ذلك أن الطلبة الدوليني يعودون إىل أوطانهم يف العادة بتقديم أكرب للقيم ،واملؤسسات
األمريكية)) ،ومن جانب أخر يقول تقرير ملجموعة تعليمية دولية ((أن ماليني الناس
الذين درسوا يف الواليات املتحدة عىل مدى سنوات يشكلون خزانا رائعاً للنوايا
الحسنة تجاه بلدنا ،وكثري من هؤالء الطلبة السابقني ينتهي بهم األمر إىل احتالل مراكز
يستطيعون من خاللها التأثري عىل نتائج السياسة التي هي مهمة لألمريكيني))(((.
ومن جانب آخر يقول الجرنال (ويسيل) عند حديثه عن القوة الناعمة أن ((القوة
الناعمة قد أعطتنا تأثريا ً أبعد بكثري من الحافة الصلبة لسياسات ميزان القوى
التقليدية))(((.
ويستعرض جوزيف ناي التطور التأريخي ملفهوم (القوة الناعمة) وعالقتها
(بالحرب الناعمة) ،حيث يقول ((قمنا بتطوير مفهوم القوة الناعمة ألول مرة يف
كتايب (ملزمون بالقيادة) الذي نرشته عام  1990والذي عارض الرأي السائد عندئذ
والقائل بأن أمريكا أخذة يف االنحدار ،فأرشت إىل أن أمريكا هي أقوى أمة ليس يف
القوة العسكرية ،واالقتصادية فحسب ،بل كذلك يف بعد ثالث أسميته القوة الناعمة،
وعدت إىل القوة الناعمة يف عام  ،2001بينام كنت أؤلف كتايب (مغادرة القوة
األمريكية) فكتبت عن القوة الناعمة دزينة من الصفحات))(((.
وأخريا ً يقول ناي عن القوة الناعمة أنها ((عنرص ثابت يف السياسة الدميقراطية،
فالقدرة عىل ترسيخ التفضيالت ميثل إىل االرتباط مع املوجودات غري امللموسة
((( -جوزيف س.ناي ،القوة الناعمة وسيلة النجاح يف السياسة الدولية،عبد العزيز عبد الرحمن الثنيان (تقديم) ،ترجمة
توفيق البيجرمي(الرياض،مكتبة العبيكان ،)2007 ،ص.7
((( -املصدر نفسه.
((( -املصدر نفسه ،ص.13
((( -املصدر نفسه.
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مثل الشخصية الجذابة ،والثقافة ،واملؤسسات ،والقيم السياسية ،والسياسات التي
يراها اآلخرون من فروعه ،أو ذات سلطة معنوية أخالقية ،فإذا كان القائد ميثل فيام
يريد اآلخرون إتباعها فستكون القيادة أقل كلفة))(((.
ب -العالقة بني الحرب الناعمة واملفاهيم األخرى:
يرى ناي أن ((القوة الناعمة ليست شبيهة (بالتأثري) فقط ،إذ إن التأثري قد يرتكز عىل

القوة الصلبة للتهديدات ،والرشاوي كام أن القوة الناعمة أكرث من مجرد (اإلقناع) ،أو
القدرة عىل استاملة الناس بالحجة ،ولو أن ذلك جزء منها ،بل هي أيضا القدرة عىل
الجذب ،والجذب كثريا ما يؤدي إىل اإلذعان))(((.
وللحرب الناعمة لها عالقة مبفاهيم (الحرب النفسية) و(الدعاية) حيث تعرف
الحرب النفسية وفق ((املوسوعة العسكرية للحرب النفسية)) بالقول ((هي مجموعة
من االعامل التي تستهدف التأثري عىل أفراد العدو مبا يف ذلك القادة السياسيني،
واالفراد غري املقاتلني بهدف خدمة غرض هذا النوع من الحرب)) ،يف حني يعرف
الباحث ((الدكتور فخري الدباغ)) الحرب النفسية مبفهومه املوسع بأنها ((شن هجوم،
مربمج عىل نفسية ،وعقل العدو سواء كان فردا ً ،أو جامع ًة لغرض إحداث التفكك،

والوهن ،واالرتباك فيهام ،وجعلهام فريسة مخططات ،وأهداف الجهة صاحبة العالقة،
مام ميهد للسيطرة عليها ،وتوجيهها إىل الوجهة املقصودة ضد مصلحتها الحقيقية ،أو
ضد قطاعاتها ،وأمالها يف التنمية ،أو االستقالل ،أو الحياد ،أو الرفض)).
أما أساليب ،وتكتيكات الحرب النفسية املعروفة تاريخيا فنورد أمثلة عليها:

(((

أ -الدعاية ضد معتقدات الخصم.
ب -اإلشاعة.
((( -املصدر نفسه ص.26-25
((( -ماهي الحرب الناعمة مواردها/مفهومها ،موسوعة املعارف ،ورد عىل املوقع التايل:
https://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/nadawat_fekriya/al_harb_al_naema/page/
lesson1.htm.
((( -املصدر نفسه.
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ج -بث الرعب.
د -الخداع.
هـ  -افتعال االزمات.
و -إثارة القلق.
ز -إبراز التفوق املادي ،والتقني ،والعسكري.
ح -التقليل من قوة الخصم والعدو.
ط -التهديد والوعيد.
ي -اإلغراء واإلغواء واملناورات.
ك -االستفادة من التناقضات والخالفات.
ل -الضغوطات االقتصادية.
م -إثارة مشاعر األقليات القومية والدينية.
ن -االغتياالت.
س -ترسيب معلومات عسكرية واقعية ،وسياسية حساسة عن العدو يف الصحافة.
ع -اإلفصاح عن إمتالك نوعية خاصة من األسلحة الفتاكة.
يف حني تعتمد الحرب الناعمة عىل نفس االهداف مع أختالف التكتيكات

التي أصبحت تكتيكات ناعمة ،فبدالً من تكتيكات التهديد تعتمد الحرب الناعمة
عىل الجذب ،واإلغواء عرب لعب دور املصلح ،واملنقذ ،وتقديم النموذج الثقايف،
والسيايس ،وزرع األمل بأن الخالص يف يد أمريكا املانحة لحقوق اإلنسان،
والدميقراطية ،وحريات التعبري ،وما شاكل من عناوين مضللة للعقول ومدغدغة
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لألحالم ،ومالمسة للمشاعر ،وبدالً من استعراض الصواريخ ،أو بث الرعب عرب
اإلذاعات ،واملنشورات للفتك بإرادة العدو يتم إرسال أرشطة الفيديو ،أو األقراص
املمغنطة أو صفحات ( )facebookللشباب ،واألطفال ،والنساء ،والرجال كل حسب
رغباته ،ومعقوالته.
وبناء عىل التعاريف املذكورة ال تعد الحرب الناعمة منهجاً جديدا ً يف مناهج
الحرب النفسية بل هي نتاج تطور كمي ،ونوعي يف وسائل ،ووسائط االتصال مع
اإلعالم ،وهي إفراز طبيعي ،وحتمي للجيل الرابع من وسائط تكنولوجيا االتصال،
واإلعالم كام يرى أغلب خرباء اإلعالم ،واملعلومات.
ويف التقييم ،والتشخيص نستنتج بعد املقارنة ،واملطابقة بني الحرب النفسية،
والحرب الناعمة أنهام يسريان عىل خط سكة يف األهداف ،ويتعاكسان يف الوسائل،
واألساليب ،فيتفقان ،ويشرتكان يف الهدف لجهة قصد تطويع إرادة الدول ،والنظم،
والشعوب ،والجيوش ،والرأي العام ،واملنظامت ،والجامعات ،ولكنهام يختلفان،
ويتنافسان يف الوسائل ،واألساليب ،ويختلفان يف نوعية األساليب ،بسبب درجة
انتشار األدوات اإلعالمية ،واالتصالية لدى الرأي العام ،فالحرب الناعمة دخلت إىل
كل البيوت عىل مدار الساعة يومياً من خالل شاشات التلفاز ،واالنرتنت ،والهواتف
الخلوية يف ظل عوملة إعالمية ،وثقافية ،ومعلوماتية فورية ،ومفتوحة ،ومتفاعلة،
ومرتابطة بشكل السابق له ،يف حني كانت الحرب النفسية تنطلق بشكل أسايس نحو
الجيوش ،والحكومات التي كانت متتلك ،وتسيطر بصورة شبه احتكارية عىل وسائل
االتصال ،واإلعالم التقليدية (اإلذاعات ،الصحف ،الشاشات) التي كانت محدودة
العدد ،واالنتشار ،نظرا ً لكلفتها االقتصادية ،فمعركة الحرب الناعمة تبدأ أوالً ،والرأي
العام متهيدا لالنقضاض عىل النظام املعادي ،يف حني تبدأ الحرب النفسية مبهاجمة
الدولة ،وجيشها ،ومؤسساتها العامة ،أي تبدأ املعركة ضد النخبة السياسية ،والفكرية
أوال ،ومن ثم تنتقل ألجل رضب الرأي العام املعادي لفك ارتباطه ،ووالئه ،ولحمته
مع الدولة ،والنظام املستهدف ،فكل ماهو من اإلرغام ،والضغط بوسائل أكرث صالبة
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دون أن تصل ملستوى الوسائل العسكرية هو من الحرب النفسية (خطابات عالية
النربة ،وتهديدات ،وعروض عسكرية ،وشائعات ،واغتياالت ،وحرب جواسيس)،
وكل ما هو من جنس االستاملة ،والجذب ،واإلغواء الفكري ،والنفيس بوسائل أكرث
نعومة (أفالم ،وأقراص ممغنطة ،وصفحات  facebookومسلسالت و )smsيدخل يف
تعريف الحرب الناعمة(((.
ج-التطور التاريخي الستعامل الحرب الناعمة:
كانت السياسة األمريكية يف النصف الثاين من القرن املايض وبنتيجة التوازن
الدويل النايشء عن أنقسام العامل إىل قطبني رشقي أو اشرتايك بزعامة االتحاد
السوفيايت ،وغريب أو رأساميل بزعامة الواليات املتحدة االمريكية نأت عن خوض
الحروب بشكل مبارش ،السيام بعد إنتهاء الحرب الفيتنامية ،ولجأت إىل الحروب
غري املبارشة ،أو الحروب بالوكالة عىل غرار دعمها لحروب (إرسائيل) ودعمها
املوارب للحرب العراقية ـ االيرانية ( ،)1988-1980ويف التسعينات من القرن
املنرصم حافظت الواليات املتحدة األمريكية بعد انهيار االتحاد السوفيايت ،وهيمنتها
كقطب أوحد يف العامل ،عىل عدم خوض الحروب املبارشة خصوصاً أنها مل تعد
بحاجة إىل ذلك بسبب نقد عوامل امتالك القوة للدول من العامل العسكري إىل
العاملني االقتصادي ،والتقني ،بسبب انفتاح مسارات العوملة التي متتلك الواليات
املتحدة األمريكية الحيز االكرب من وسائلها ،ويحكم ماتتمتع به من جربوت يف
املجال العسكري ،واالقتصادي ،والتقني وألن العامل بات أكرث طواعية إلمالءاتها،
هكذا انتهجت الواليات املتحدة األمريكية يف عهد الرئيس األمرييك السابق بيل
كلينتون سياسة (القوة الناعمة) لفرض سياساتها ،ومترير املصالح ،واألولويات،
والقيم األمريكية بالوسائل الدبلوماسية ،والتشجيع االقتصادي وعالقات االعتامد،
واملتبادلة ،والضغوط السياسية(((.
((( -املصدر نفسه.
((( -املهندس محمد حمدان ،الحرب الناعمة( ،بريوت ،دار الوالء للطباعة والنرش والتوزيع ،)2010 ،ص.17-13
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 - 2أسباب ودوافع اللجوء إىل الحرب الناعمة

تفضل القوى الكربى استخدام الحرب الناعمة لألسباب التالية(((:
.1أسباب اقتصادية:
نظرا ملا تعانيه هذه الدول من مشاكل اقتصادية ،فضالً عن هيمنة العامل االقتصادي
عىل قرارات الحرب.
.2أسباب اسرتاتيجية:
تتعلق بحسابات األمد البعيد ،وتغريات اللعبة السياسية ،وموازين القوى،
والتأرجح الحاصل بني مد وجزر يف العالقات الدولية.
.3أسباب استثامرية:
نظرة الدول الكربى إىل إمكانية السيطرة بدون إلحاق الخسائر بالطرف اآلخر،
ومسك مقدراته بدون تكلفة إعادة اإلعامر.
وهناك أسباب أخرى تحددها الدراسات األكادميية الستخدام الحرب الناعمة من
خالل توظيف الحرب النفسية تجاه الدولة املستهدفة وهي كام يأيت(((:
.1تجاهل نقاط القوة وإظهار نقاط الضعف لدى الدولة املستهدفة:
تعمل القوى الكربى إىل تغافل ثقافة الدول املستهدفة ،وتأريخها ،وتعظيم نقاط
الضعف عندها ،والرتكيز عليها ،وتكبريها ،البل اخرتاعها ،والعمل عليها ،وتعمل
الدول التي تستخدم القوة الناعمة عىل إقناع الدولة املستهدفة بأنها ضعيفة من خالل
وسائل االتصال ،والنخب ،ومراكز الدراسات ،والجامعات ،وإقناع الدولة املستهدفة
بأن ليس لها خيارات سوى الخضوع ،واللجوء إىل الدولة القوية ،والقبول بأرادتها،
(((-املصدر نفسه ،ص.13
((( -املصدر نفسه ،ص.40-34
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والعمل عىل إغفال كل نقاط القوة عند الدولة املستهدفة ليك تنساها بالرغم من أن
الدولة املستهدفة التخلو من الكم ،والنوع ،والعقول ،والنوابغ ،والقدرات الطبيعية،
والجانب الروحي ،واملعنوي ،واإلرث الثقايف ،والتاريخ الحضاري التي هي من
عنارص قوتها ،وتلجأ الدولة املستخدمة للقوة الناعمة اخرتاع نقاط ضعف عند الدولة
املستهدفة ،أو اإلتيان بنقاط ضعف حقيقية ،ويسلط الضوء عليها إىل حد أن النظر
إىل الفضائيات ،أو السامع ألحد النخب يحبط.
.2إثارة االختالفات العرقية والدينية والثقافية:
تعمل الدولة التي تلجأ إىل القوة الناعمة تسليط الضوء عىل تلك االختالفات،
وأحيانا تعمل الدولة صاحبة القوة الناعمة إىل إعطاء الرصاع السيايس يف الدولة
املستهدفة طابعاً مذهبياً ،أو طائفياً ،أو عرقياً ،لتتسع دائرته ،أو اخرتاع ،وإيجاد
خالفات.
.3إقناع الدولة املستهدفة بأنها شعوب متخلفة وجاهلة:
الدول التي تلجأ إىل القوة الناعمة تعمل إىل إقناع الدول املستهدفة بأنها شعوب
قارصة ،ومتخلفة ،وجاهلة ،والتقدر عىل حل مشاكلها الفعلية ،والسياسية ،وتساهم
يف ذلك النخب السياسية ،والثقافية ،واإلعالمية ،واالقتصادية لتنخرط يف أتون
الحرب الناعمة.
.4إيجاد الشك والرتدد واالرتباك يف الدول املستهدفة:
تعمل الدولة صاحبة القوة الناعمة عىل إيجاد الشك ،والرتدد يف الدولة املستهدفة
عىل ثالث مستويات وهي كام يأيت:
أ-الشك يف األفكار والتصورات:
تعمل الدول التي تستخدم القوة الناعمة عىل إدخال الشك يف املعتقدات ،عرب
أناس ،ومثقفني يناقشون هذا األمر ،فعىل سبيل املثال يناقشون نقطة قوة العرب
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الذين يقاتلون وفق التكليف الرشعي ،وليس فقط من أجل عزة الدنيا بل من أجل مقام
الشهداء وما أعد لهم فيشككون بالجنة ،ومقام الشهداء ،ويسخفونه عرب الكاريكتري،
واألفالم ،والحديث األكادميي ،وهدف ذلك رضب البنية الفكرية كام يقابلون
الحديث عن تحمل املسؤوليات بدعوة الشباب للذهاب للرقص ،والرشب ،وأنهم
الزالوا غري مؤهلني لتحمل املسؤولية ،ويف نهاية املطاف يعتربون كل عنارص القوة
التي تحرر البلد ،وترفع رأسه بني رؤوس العامل يضع ثقافة موت ،والضعف يصبح
ثقافة حياة وفق وجهة نظرهم.
ب-الشك يف الخيارات وهل مجدية أم ال:
أيضاً يتساءلون من جدوى املقاومة ،واالحتفاظ بسالحها هل ذلك يخدم الهدف
يجري نقاش ذلك كل يوم ،لقد خصصوا يف السنوات األخرية حديثاً يومياً عن سالح
املقاومة من قبل املرتزقة ،واملدفوعني لهم األموال ،فوفق نظرهم أن الحديث عن
املقاومة ،والدفاع ،وإلحاق األذى بالعدو ،وإفشاله ،وإيجاد التوازن معه ،يعترب عيباً،
أيضاً يضعون األسئلة هل أنت إسالمي ،أو وطني ،فعندما تقول لهم نحن كل ذلك،
والتنايف بينهام ،فيقولون لك ال عليك حسم خيارك ،وهذا يعاد كل يوم ،ويجاب عنه،
حيث أصبح إبداء اإلهتامم باألمة نقطة ضعف ،وعيب يف وطنيتك .إنهم يريدون أن
يخرجوننا من انتامئنا العقائدي ،والفكري.
ج-الشك يف حركات املقاومة :قياداتها ،وتنظيمها ،وكوادرها:
إن هذه الحالة تعمل عىل التشكيك بقيادات املقاومة التي تؤمنون بها ،وتروج
الدول التي تستخدم الحرب الناعمة أن قيادات املقاومة غري صادقة ،وهي فاسدة،
وتنقاد نحو شهواتها ،واملهم أن يبدأ النقاش حول أطر ،وقيادات املقاومة ،وأن
تصبح يف دائرة االتهام ،ومن جملة األساليب أيضاً نرش األكاذيب بالقول أنه يوجد
رصاع أجنحة ،وتيارات ،ويكتبون عن ذلك إلبعاد الجمهور عن قيادات املقاومة،
بحجة أن الناس مع املقاومة ،ولكن اليوجد لها قيادة.
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- 3آليات الحرب الناعمة
.1اإلعالم:

أصبح لوسائل اإلعالم يف عرص املعلومات الذي نعيشه اليوم ،ويف ظل
تكنولوجيا االتصال تأثريات قوية عىل املجتمعات ،وأصبح لها دور بارز الميكن
إنكاره يف قيادة املجتمع ،والتأثري عىل أفراده(((.
وتعمل وسائل اإلعالم للدول التي توظف الحرب الناعمة تجاه غريها من الدول
املستهدفة لتعميق حالة اإلحساس بالقلق ،والخوف من األزمات القادمة التي تحيط
بها من خالل املتغريات التالية.(((:
أ-الرؤى السيكولوجية والنفسية:
هذه الرؤى لها ارتباط مبشاعر ،ومدركات األفراد تجاه القضايا العامة ،واألحداث
املثرية للجدل ،والقلق يف املجتمعات املختلفة ،وذلك يف عالقتها بوسائل اإلعالم،
وتلعب هذه الوسائل (وسائل اإلعالم املختلفة) بأن تعرب عن نفسها بشكل جيد جدا ً،
ومفهوم للغاية لكل من املشاهد /القارىء ،أو املستمع ،فاألفراد العاديون عادة ال
جمل ،والعبارات
يجيدون فهم البيانات الكمية ،واإلحصاءات بقدر ما يجيدون فهم ال ُ
الكيفية ،اإلنشائية ،وهو ما برعت فيه مضامني وسائل اإلعالم ،حيث تعمل األخرية
كخادم أمني لكل ما يثري اإلحساس ،والعاطفة حتى لدى تقديم األحداث العادية
مذكرة باألخالقي ،واملثايل من الترصفات.
ب-إخراج الخوف من نطاقه الخاص إىل نطاقه العام:
وهذه الحالة تتم عرب وسائل اإلعالم التي تتبع أمناطاً ،ومامرسات ،شائعة يف
((( -أ.م.د.نوار جليل هاشم ،أدوات القوة األمريكية يف التعامل مع القوى الصاعدة(الصني أمنوذجا) ،مجلة أبحاث
أسرتاتيجية ،العدد( ،15بغداد ،مركز بالدي للدراسات واألبحاث اإلسرتاتيجية ،أب/أغسطس ،)2017ص.112
((( -األمرية سامح فرج عبد الفتاح ،اإلعالم وتشكيل االحساس بالخطر الجمعي:أزمات املجتمع املرصي منوذجا،
مجلة املستقبل العريب ،العدد ( ،405بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ترشين الثاين(نوفمرب) ،)2012ص.59-57

134

نحن وأزمنة االستعمار

تقديم القصص األخبارية بأنها تحوي الكثري من القيم األخبارية الغربية ،كاإلثارة،
والرصاع ،والتشويق.
وتحدث وسائل اإلعالم تغريا ً عىل اللهجة اإلعالمية لدى معالجة كل قضية مع
إختالف مراحل هذا التناول اإلعالمي عرب الفرتات الزمنية املختلفة ومايعنيه ذلك من
تأثري يف املتلقني بالتبعية ،لكن قد تختلف مؤرشات الخطر بني األفراد التي تروجه
الدول التي تستخدم الحرب الناعمة تجاهها بناء عىل اختالف مجموعة العوامل
املجتمعية املحيطة بهم بشكل عام ،ففي الوقت الذي قد يشعر فيه األفراد بالخطر
من وجود نسبة تلوث ما يف املياه ،قد تعتقد مجتمعات أخرى أن هذا األمر ليس
بدرجة األهمية نفسها ملا تتضمنه البيئة املحيطة بهم من مشكالت أخطر ،وأبرز من
وجهة نظر هؤالء األفراد ،وهو ما يجعلهم بالتايل يتهاونون يف تقديرهم مشكلة ما قد
تعرض عليهم يف وسائل اإلعالم مقابل التهويل ،والتضخيم من حجم مشكلة أخرى.
ج-تحويل الخوف االجتامعي إىل خوف أمني:
تعمل القوى الكربى عىل التالعب من خالل وسائل اإلعالم بالخوف ،وعىل
استثامره لصالحها كسلطة مقايضة االجتامعي باألمني ،وبذلك تجعل تلك القوى
الدول املستهدفة تنقاد لها للتأثري عىل حكوماتها لتوثيق العرى مع تلك القوى
لتوفري غطاء حامية أمني لها خوفاً من انتشار عدم االستقرار ،وتدهور الوضع األمني،
وتلجأ القوى الكربى إىل طرح بديل للتعويض عن الخوف االجتامعي ،واألمني عرب
التشجيع عىل مزيد من املبادالت الثقافية ،وإحالل القيم الغربية محل القيم العربية
واإلسالمية لتعميق التبعية الثقافية ،واملجتمعية للغرب(((.
وتستخدم القوى الكربى يف الوقت الحارض الصور يف حربها الناعمة ضد العامل
العريب ،واإلسالمي ،ألن الصور تتحكم باألحالم ،واألحالم تتحكم باألحداث ،وهذا
ألن معظم الناس يتبنون وجهة نظر العامل التي تنم عام يفعلونه عىل أساس عاطفي
((( -أيان موريس ،الرصاع عىل القوة الناعمة يف الرشق االوسط ،مجلة املستقبل العريب ،العدد( ،441بريوت ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،ترشين الثاين/نوفمرب ،)2015ص.136

دور الحرب الناعمة في مخططات الغرب

135

أكرث منه عقالنياً ،أنهم يصدقون األخبار ليس من خالل تأمل األفكار وموازنتها،
وإمنا من خالل الصورة التي يشعرون أنهم جزء منها ،ويرتبطون بها .مييل الناس إىل
االنسياق وراء رسد يعتمد عىل الصور التي يتامهون معها الصور التي تعكس الكرامة،
والتقدير ،واملكانة داخل ثقافتهم(((.
وعليه يف الشؤون الدولية ال يلتقط الرأي العام السياسات بشكل منفصل وتحلييل
ولكنه يكون استنتاجاته اعتامدا ً عىل الصور ،ففي حني كان متثال الحرية رمزا ً

ألمريكا أصبح سجني أيب غريب برأسه املغطى (بالقلنسوة) ،يف نظر الكثريين هو
الرمز األمرييك الجديد خالل حكم بوش ،ولذلك الباحثون األمريكيون يف وصف
استخدامهم للحرب الناعمة من خالل اإلعالم ((يف املعركة الكونية لكسب القلوب،
والعقول فإن ألمريكا اليد العليا مجازيا ألننا كنا نسيطر عىل تدفق الصور واأليقونات
واملعلومات))(((.

ويرشح الباحثون األمريكيون وسائل أخرى من خالل اإلعالم لشن الحرب
الناعمة عىل الدول اإلسالم ّية والعربية بالقول ((تعتمد صورة أمريكا ليس فقط عىل
هويتنا ،ومانفعله ،وإمنا أيضاً عىل كيفية تصوير أنفسنا أمام العامل من خالل ثقافتنا
الجامهريية املنترشة يف العامل :أفالم هوليود ،املوسيقى الشعبية ،أفالم اليوتيوب،
والتلفاز ،ليس مثة أمرباطورية يف التاريخ مبا فيها الرومانية ،والربيطانية ،واألسبانية،
والعثامنية امتلكت القدرة عىل امتطاء العامل وقولبة الصورة لتعكس أسلوب حياتها
إىل اآلخرين كام يفعل مجتمعنا اإلعالمي ـ الصناعي ،نتيجة لذلك متتزج ب ُعرى ال
تنفصم هويتنا ،وأفعالنا ،وطريقة تقديم أنفسنا بقصد أو بدونه يف عيون الرأي العام
العاملي وعىل القدر نفسه من األهمية ،فإن صورة ذاتنا الجمعية يف مواجهة بقية
العامل تتشكل بطريقة تصوير أنفسنا يف وسائط اإلعالم ،واألفالم هي يف الوقت ذاته
عاكسة للتجربة األمريكية وصائغة لها(((.

(((-نيثان غردلز ومايك ميدافون ،اإلعالم االمرييك بعد العراق حرب القوة الناعمة ،ترجمة وتقديم بثينة النارصي،
(القاهرة ،املركز القومي للرتجمة ،)2015 ،ص.32
((( -املصدر نفسه ،ص 34وص .37
((( -املصدر نفسه ،ص.48
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وتعمل أمريكا عىل اجتذاب املهاجرين من مختلف دول العامل عرب الحرب الناعمة
من خالل صورة أمريكا عىل أنها أرض الفرص ،واإلمكانات الالمحدودة املوعودة
حيث تسود الحرية الشخصية وحكم القانون وأكرب قوة جذب يف أمريكا هي أنها دواء
جيوثقايف لجامهري التاريخ املعذبة حني يهبط املهاجرون من زوارقهم يك يغادرون
مشاكلهم خلفهم ،وكذلك الرتاب ،وأرض األجداد وكل مايتعلق بها حيث تنتزع من
الرمح وتتحول إىل عقار األحرار وبهذا املعنى يرى األمريكان أن أمريكا هي ((عقيدة
وليس عرقاً والحتى أمة املستقبل وليس املايض هو الذي ميثل خيال كل إنسان))
وبهذا الشكل يعترب األمريكان تلك الحالة هي أحد االرسار املعروفة عن سبب رسعة
اندماج املهاجرين املسلمني يف الثقافة األمريكية مع حرية مامرسة عقائدهم يف حني
أنهم يف أوروبا يظلون مرتبطني باملحن التأريخية ألوطانهم األصلية(((.
ويصف بعض الباحثني األمريكان استخدام القوة الناعمة من قبل أمريكا خالل
وسائل بأنها نوع من أنواع ((االحتالل الرتفيهي األمرييك للمخيلة العاملية كاسحا

أكرث من الالزم حتى لبعض اولئك املثقفني مع القيم العلامنية ،الليربالية لهوليود مام
أثار رد فعل عنيف وكام عرب عنها جوزيف جوف  Josef Joffeنارش املجلة األملانية
ديزايت  Zeitبقوله ((مابني فيتنام والعراق اتسع الحضور الثقايف األمرييك فشمل كل
أنحاء العامل ،وكذلك اتسع العداء ألمريكا ،أن القوة الناعمة التؤدي بالرضورة إىل
حب العامل ألمريكا ،أنها قوة ،وبهذه الصيغة فهي تصنع أعدائها))(((.
وتلجأ الدول الغربية إىل استخدام اإلعالم كوسيلة من وسائل الحرب الناعمة من
خالل الرتكيز عىل الحوادث املأساوية ،والسيئة ،ووضعها يف مستهل نرشاته ،وعىل
صدر صفحاته عمال باملبدأ اإلعالمي السائد ((األخبار السيئة هي األخبار الجيدة))(((.
وقامت واشنطن بإطالق (قناة الحرة) املوجهة للجمهور العريب ،واملمولة من
((( -املصدر نفسه ،ص.50
((( -املصدر نفسه،ص.55
(((-عزت أبراهيم ،دور وسائل اإلعالم يف تشكيل صورة أمريكا ،حلقة نقاشية حول الصورة الدولية للواليات
االمريكية بني ادارة بوش وادارة أوباما ،ميديا أنرتناشونال( ،القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة،
16فرباير ،)2009ص.18
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الحكومة األمريكية باعتبارها نوع من الدبلوماسية العامة كوسيلة إعالمية وإحدى
وسائل التأثري يف الرأي العام يف إطار الحرب الناعمة عىل العامل العريب(((.
ووفق هذا االتجاه شهد العامل العريب ظهور املئات من القنوات الفضائية
املوجهة إليه بجانب قناة الحرب ،وفقدت وسائل اإلعالم الحكومية العربية نسبة
كبرية من املشاهدين ،واملكانة ،والنفوذ ،وأصبح عليها أن ت ُكافح للبقاء يف ظل
املنافسة املحتدمة مع القنوات حيث يوجد أكرث من  500قناة فضائية تبث بالعربية

لجمهور املشاهدين الذين يقطنون مابني املغرب والعراق(((.
.2وسائل التواصل االجتامعي:

أشارت وثيقة االستخبارات القومية األمريكية (The National Intelligence
 )Strategyللعام 2010إىل رضورة االستثامر يف حقل شبكات األنرتنيت ،ومواقع
التواصل االجتامعي ،وما يهمنا يف هذه الوثيقة املقطعني اآلتيني(((:
املقطع األول :يلعب املجتمع االستخبارايت دورا ً هاماً يف زيادة أمن األنرتنيت
عرب زيادة القدرة عىل كشف نشاطات املنافسني ،وعرب زيادة القدرة عىل كشف
نقاط الضعف لهؤالء املنافسني ،ونواياهم ،وعرب حشد املزيد من املوارد ،لكشف،
وتفكيك التهديدات األنرتنيتية ،وتوسيع شبكات التواصل االجتامعي.
املقطع الثاين :ينبغي تحقيق التواصل يف الخربات ذات الصلة مع املجتمع
اإلستخبارايت ،ومؤسسات اإلستخبارات التابعة للحلفاء ،واملجتمع األكادميي،
والتكنولوجي.
والحقيقة األساسية التي ينبغي إدراكها بقوة هي أنه مبجرد أن ينفصل املستخدم
للشبكات عن بيئته اإلنسانية ،واالجتامعية :األرسة ،الحي السكني ،املدرسة،
((( -املصدر نفسه ،ص.19
((( -املصدر نفسه،ص.17
((( -مركز الحرب الناعمة للدراسات ،شبكات التواصل االجتامعي:كمنصات للحرب االمريكية الناعمة( ،بريوت،
جمعية املعارف اإلسالميّة الثقافية ،)2016 ،ص.9-8
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املسجد ،الجامعة الدينية ،والسياسية ،النادي الثقايف ،ويلتحق بصورة منتظمة بعامل
وسائل ،وشبكات التواصل االجتامعي سواء عرب الشبكة االلكرتونية ،أو عرب هاتف
الجوال الذيك ،يصبح فريسته ،وهدفا لبنك األهداف األمريكية ،والصهيونية ،وبلغة
التكنولوجيا ،فإن مبجرد أن يصبح للمستخدم حساب ( )Accountعىل الشبكة حتى
لو كان هذا الحساب افرتاضياً باسم مستعار ،ووهمي ،تنشأ له هوية رقمية ،ومنصة
الكرتونية تخدم يف نهاية املطاف أهداف املجتمع االلكرتوين األمرييك الذي تديره
غرفة عمليات مشرتكة بني فروع اإلدارة األمريكية خاصة وكالة األمن القومي األمريكية
 NSAووزارة الخارجية ،ووزارة الدفاع (البنتاغون)(((.
إن أي مستخدم للشبكات االجتامعية يصبح هدفاً ضمن شبكة الرصد ،والتجسس
األمريكية ،كام أنه يدخل نفسه طواعية ،وعن رغبة ،وانجذاب إىل دائرة تأثري ،ونفوذ
القوة الناعمة األمريكية وها هو (هرني كيسنجر) الشخصية األمريكية األكرث تعبريا ً عن
الرؤية الدولية ألمريكا يقول ((الثورة يف عامل االتصاالت ،واملعلوماتية هي األوىل
يف التاريخ يف إيصال هذا العدد الكبري من األفراد إىل أداة التواصل نفسها ،وترجمة،
وتعقب تحركاتهم بلغة تكنولوجية واحدة))(((.
لقـد أكـد أكرث من باحـث أمرييك تورط الواليـات املتحدة األمريكيـة يف توظيف
وسـائل التواصـل االجتامعي يف الحـرب الناعمة تجاه العاملني العريب واإلسلامي
ومـن هـؤالء عـامل األلسـنيات اللغويـة املفكـر األميريك (نعـوم تشومسكي) يف
ثنائيـة التخطيـط والتوظيـف ،حيـث يؤكـد لناحيـة العالقـة العضويـة بين الرشكات
التكنولوجيـة ،واإلعالميـة الدوليـة ،غوغل وفيسـبوك ،وتويرت ،وواتـس اب ،وغريها،
وبين الوظائـف ،واالسـتخدامات السياسـية لدوائر صنـع القرار األميريك ،والغرب
فلا مجـال للحياديـة ،والفصـل بين مخططـات الشركات الدوليـة وبين التوظيف
السـيايس الـدويل فهما وجهـان لعملـة واحـدة ،ويكفـي أن نشير يف هـذا املجال
((( -املصدر نفسه ،ص.12-11
((( -هرني كيسنجر ،النظام العاملي ،ترجمة فاضل جكرت( ،دمشق ،دار الكتاب العريب ،)2014،ص.333نقال عن
املصدر نفسه ،ص.13-12
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إىل عبـارة الرئيـس األمرييك السـابق باراك أوباما وهـو يقول بكل تفاخـر ((أن أمريكا
أصبحت أمـة غوغل وفيسـبوك))(((.
وعليه ميكن القول أصبحت منتجات فيسبوك ،وغوغل ،وواتس آب هي أهم
صادرات ،وأدوات القوة الناعمة األمريكية للسيطرة يف أطار اسرتاتيجيات الهيمنة
السياسية ،والثقافية ،واالقتصادية ،وهنا نشري إىل ترصيح (اليك روس) مستشار وزارة
الخارجية األمريكية لشؤون التكنولوجيا مايؤكد هذه املعادلة بقوله ((لقد أصبحت
الشبكة العنكبوتية ،ومواقع التواصل االجتامعي مبثابة تيش غيفارا القرن الحادي
والعرشين ،فهي اليوم تحرك الشعوب بعيدا ً عن البنى ،واملؤسسات ،واملنظومات
الثقافية ،والسياسية ،التقليدية))(((.
ويف مكان أخر يقول (جوليان أسانج) مرسب وثائق ويكيليكس الشهرية ((أن
شبكات التواصل االجتامعي عىل االنرتنيت هي أضخم ،وأخطر جهاز تجسس،
واستخبارات ،ابتكره اإلنسان ،وعرفته البرشية منذ فجر التاريخ ،ألن اإلنسان
املستخدم للشبكة يتربع مجاناً بوضع املعلومات ،واملعطيات ،والصور ،والفيديو،
والتعليقات ،واألراء عن نفسه ،وعن دائرة زمالئه ،ومحيطه االجتامعي ،وهي غالباً ما
تكون مهمة ،ومفيدة ،وموثوقة))(((.
وقد كشفت وثائق رسية حصلت عليها صحيفة (نيويورك تاميز) أن األجهزة األمنية
األمريكية تجمع ماليني الصور يومياً من مواقع التواصل االجتامعي للتعرف عىل
السامت ،والوجوه ،حيث كشفت عن قيام وكالة األمن القومي بجمع أعداد هائلة من
الصور من رسائل الربيد االلكرتوين ،والرسائل النصية ،ووسائل اإلعالم االجتامعي،
واملؤمترات الفيديوية ،ومناذج أخرى للتواصل ،والتوجهات ،والتعرف عىل الوجوه،
ووفقا للصحيفة فإن ماليني الصور التي تقوم وكالة األمن القومي األمريكية بجمعها
(((-املصدر نفسه ،ص.14
((( -املصدر نفسه ،ص.15-14
((( -املصدر نفسه ،ص.15
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يوميا هناك حوايل  550ألف صورة ذات جودة ،ووضوح تجعلها صالحة لغايات
التعرف عىل الوجوه(((.
 .3إثارة النعرات الطائفية والعرقية:
كثرية هي األفكار الرشيرة التي تطرح يف العقل الصهيوين والغريب املنحاز
للصهيونية ضد العرب واملسلمني ،ومثة من يعتقد أن هناك رصاعا تأريخيا له أبعاده
الدينية بني العرب والغرب بدأ مع الحمالت الصليبية قبل أكرث من ألف عام ،لكن
هذا الرصاع مل ينته بعد ،بل يتخذ أشكاالً مختلفة يعكس جوهر الرصاع ،وطبيعته،
ومكوناته ،ومستقبله ،ومن ضمن األفكار ،واملشاريع الغربية ـ الصهيونية يتصدر
مرشوع (برنارد لويس) املفكر اليهودي ـ الربيطاين األصل الذي تحول إىل أسطورة،
بسبب نجاحه يف التطبيق العميل لفكرة تقسيم الوطن العريب بعد أن تحول إىل
اجراءات ،وخطط ،وبرامج عمل جادة(((.
إن مرشوع برنارد لويس التقطته القوى الكربى يف الغرب ،السيام أمريكا بكل
أجهزتها األمنية ،واالستخباراتية ،والعسكرية ،فضالً عن (ارسائيل) التي ال متل ،وال
تكل يف محاوالتها الخرتاق الدولة الوطنية العربية ،وبالرتكيز عىل مثلث القوة العريب
(مرص والعراق وسوريا) ،فضالً عن دول األطراف (السودان ،واليمن ،واملغرب)(((.
إن مرشوع برنارد لويس لتقسيم املنطقة ،والوطن العريب خصوصاً تحتل مكانة
مركزية يف البيت األبيض ،والبنتاغون ،ومراكز صنع القرار األمرييك ومنها وزارة
الخارجية ،واالستخبارات املركزية ،وقد تبنى الجمهوريون ،أو املحافظون الجدد
أفكار لويس وحولوها إىل برامج عمل ،واجراءات تستهدف تفكيك الوطن العريب،
وتغيري اسمه إىل (الرشق األوسط الكبري)(((.
((( -املصدر نفسه ،ص.16-15
((( -عادل الجوجري ،برنارد لويس سياف الرشق االوسط ومهندس سايكس بيكو(،2دمشق ،دار الكتاب العريب،
 ،) 2013ص.5
((( -املصدر نفسه ،ص.6-5
((( -املصدر نفسه ،ص.6

دور الحرب الناعمة في مخططات الغرب

141

ويؤمن برنارد لويس أن الشعوب درجات وهي نظرية عنرصية لكن اليهم هنا طاملا
أنها ستؤدي إىل نتائج عملية يصفها لويس بأنها أخالقية حتى وإن كانت املقدمات
عنرصية ،وغري أخالقية ،ويستند لويس عىل عبارات مريبة ومنها أن الرتاث اإلسالمي
يشء والرتاث اليهودي املسيحي يشء آخر والميكن أن يلتقيا بل إنهام يف رصاع
دائم يصل إىل حد االقتتال وما أحداث 11ايلول /سبتمرب 2001إال تعبريا ً عن جوهر
الرصاع بني املخزون الثقايف والرتايث بني املسلمني من جهة ،واليهود ،واملسيحيني
من جهة أخرى(((.
إن أخطر أفكار برنارد لويس هي فكرة إنهاء الوطن العريب عرب إثارة النعرات
الطائفية ،والعرقية ،وتفكيك الدولة الوطنية ،وتكريس منهج التفتيت كبديل ملرشوع
سايكس بيكو القديم إىل التفتيت وهو سايكس بيكو الجديد مع تطور آخر هو أن
يكون التفتيت شامالً للوطن العريب من املحيط إىل الخليج وأن يضم إليه تركيا
وايران يف إطار خريطة للنفط ،والغاز قد تتطور وتصل إىل قلب موسكو مع اعتبارات
أن الرصاع مع النفط (الطاقة القدمية) ستكون حامية الوطيس مع دول الطاقة الجديدة
وهي الغاز ،وهذه الخريطة تعكس الرصاع بني سيطرة أمريكا ،والغرب القدمية عىل
مناطق النفط ،وسيطرة روسيا الجديدة عىل خريطة الغاز(((.
ويبرش برنارد لويس بإمكانية تفتت بعض الدول العربية جراء إثارة النعرات
الطائفية والعرقية كأحد أسلحة الغرب يف الحرب الناعمة ضد العامل العريب،
واإلسالمي ،ومن هذه الدول اململكة العربية السعودية التي ولدت بدورها يف فرتة
مابني الحربني من القرن املنرصم مل تكن نتيجة للتوسع ،والتسوية االستعامريني
هي صنيعة الطموح العائيل ،والوالء القبيل ،والحامسة الدينية ،وهناك مصاعب
داخلية ،فعرب اململكة منقسمون مناطقياً ،وبشكل خاص قبلياً وما زالوا محافظني
عىل تقاليد النزاع القبيل القدمية وينقسم املسلمون يف السعودية إىل سنة وشيعة،
والشيعة أقلية يف اململكة ككل لكنهم موجودون بكثافة يف املقاطعات الرشقية
((( -املصدر نفسه ،ص.32
((( -املصدر نفسه ،ص.54
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الغنية بالنفط ،ويضيف لويس أن العائلة املالكة ليست مبنأ عن املنافسات الفئوية،
واإلقليمية ،والشخصية ،وتخلق التغيريات االقتصادية ،واالجتامعية طموحات
ومطالب جديدة(((.
-4سبل مواجهة الحرب الناعمة
كرثت الدراسات ،والتحليالت التي تطرح سبل ،وحلول ،وبدائل ملواجهة الحرب
الناعمة التي يستخدمها الغرب تجاه العاملني العريب ،واإلسالمي ،وأكدت أغلب
تلك الدراسات عىل طرح سبل ملواجهة الحرب الناعمة ومنها تهديدات وسائل
التواصل االجتامعي وفق عدة مستويات وكام يأيت(((:
.1املواجهة املبارشة مع مواقع وشبكة االنرتنيت:
من خالل املساهمة التقنية يف تصفية ،وفلرتة مواقع التواصل االجتامعي يف
فضائنا ،وبيئتنا ،وهذا أمر صعب ،ومعقد ،نظرا ً لتشعب وسائل اخرتاق هذا الباب،

ويحتاج إىل جهود تقنية ضخمة عىل املستوى الحكومي ،والوطني ،وهذا املستوى
له مجال يتصل بالجانب السيايس ،والقانوين ،والتقني.
 .2توعية املستخدمني:

وخاصة فئات األطفال ،والفتيان من ابناء بيئتنا عىل سلبيات ،ومضار هذه
الوسائل ،وغرس حالة من الحذر ،والشك يف عقولهم ،وقلوبهم تجاهها ،وتعليمهم
طرق ،وأمناط االستفادة االيجابية ،واألمنة.
 .3تحفيز أويل أمر املستخدمني:
سواء يف املنزل ،أو املدرسة ،أو يف مختلف املؤسسات الثقافية ،والرتبوية
عليهم القيام بدورهم اإليجايب البناء يف حفظ ابنائهم ،ورعايتهم.
((( -برنارد لويس ،تنبؤات مستقبل الرشق االوسط( ،بريوت ،رياض الريس للكتب والنرش ،)2000 ،ص.77-76
((( -شبكات التواصل االجتامعي:كمنصات الحرب االمريكية الناعمة ،مصدر سبق ذكره.186-172 ،

دور الحرب الناعمة في مخططات الغرب

143

 .4إنشاء ،ورعاية مؤسسات ،وشبكات:
سواء أكانت مؤسسات اجتامعية أو إعالمية متخصصة ،وذلك من خالل
تصميم ،وتشغيل مواقع ،وتطبيقات ،وصفحات ،وحسابات ،وظيفتها التواصل مع
الجمهور املستهدف ،لتزويده باملحتوى الهادف ،وملء ،وتعبئة الفراغ املعلومايت،
واإلعالمي ،والثقايف ،بصورة إيجابية ،وإرشادية متنوعة تساهم يف تلبية االحتياجات،
وترفع نسبة التوعية ،وتضبط مسار مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي.
 .5زيادة فعاليات وأنشطة التعبئة امليدانية:
منها الثقافية ،واالجتامعية من خالل استقطاب جيل األنرتنيت ،ووسائل التواصل
االجتامعي ،وهم األكرثية بنسبة تصل إىل  % 70إىل برامج ،وأنشطة ثقافية،
واجتامعية ،وتعبوية ،وميدانية ،وإىل االستفادة ،والتواصل مع مؤسسات املجتمع
اإلسالمي.
 .6نرش حالة من الوعي واإلرشاد الهادف:
لغرض التعريف باملواقع السليمة ،واملفيدة ،والعمل قدر املستطاع عىل إقناع
األهل ،مشاركة األبناء يف العمل ،والبحث ضمن وسائل التواصل ،وكذلك توعية
األهل ،ومراكز ،ومؤسسات الرتبية حول مسألة فتح حوار مع األبناء ،يتمحور حول
معرفة مشاكلهم ،وأسباب اللجوء إىل شبكات التواصل ثم الوصول إىل حلول
تدفعهم باتجاه االستفادة السليمة.
 .7االبتعاد يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي عن األماكن املغلقة:
العمـل على أن يكـون تعاطـي األبنـاء مـع وسـائل التواصـل االجتامعـي يف
حضـور االهـل ،وتحـت إرشافهـم املبـارش ،وكذلـك مـن الضروري العمـل على
مراقبـة اسـتخدام الشـبكات مـن قبـل العوائـل ،والتعرف على األماكن التي تشـغل
بـال املسـتخدم ،وال بـد من تحديـد أوقات خاصة للدخـول إليها ،فمـن غري املفيد
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تـرك األبنـاء يصولـون ويجولـون يف أي وقـت ومتى شـاءوا دون أن يكـون هناك من
يشرف عليهم.
 .8العمل عىل إيجاد برامج تصفية املحتويات عىل شبكات التواصل االجتامعي:
من أجل إبعاد ماهو ضار ،حيث اليتسنى هذا األمر دون العمل عىل امتالك
اتصاالت ،وعالقات مع مراكز التوزيع يف األحياء السكنية (الخوادم والسريفريات)،
أو اإلرشاف عليها بشكل مبارش ،أو إعداد حمالت توقيع عىل مواثيق رشف أخالقية،
وثقافية ،أو إرشاكها يف ورش توعية.
 .9إيجاد خطة عمل لألماكن (كافيه نت):
من خالل التحكم يف نوعية دخول املستخدمني لألنرتنيت ،وضبطها ،ومراقبتها،
ومنعها من دخول أشخاص صغار السن.
 .10تدريب جيش الناشطني واملستخدمني لوسائل التواصل االجتامعي:
من خالل تحويل هذه الوسائل من تهديدات ثقافية ،وأمنية ،وسياسية إىل فرص
لخدمة املجتمع ،وتهديد العدو ،وفضح الخطط ،وبيان الحقائق.

الخامتة:

يخطىء من يظن أن الحرب الناعمة التي استخدمها الغرب تجاه العاملني
العريب واإلسالمي ستنتهي ،ألن كل املعطيات تشري أن الغرب سوف يعول كثريا ً
عىل أسلحة الحرب الناعمة ،ومن أبرزها وسائل التواصل االجتامعي بعد أن غزت
العقول ،للسيطرة عليها ،وخاصة تجاه األعامر الصغرية من الفتيان ،والفتيات لزرع
القيم التي تؤثر عىل هويتهم العربية واإلسالمية ،وإضعاف عالقتهم بأوطانهم يف
سبيل إشباع رغبة افرتاضية يف تحقيق ذاتهم خارج أوطانهم ،وإفراغ الشعوب العربية،
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واإلسالمية من الطاقات الشبابية ،والعلمية ،واألكادميية إلفراغها من عنارص القوة،
واملنعة ،وجعلها خاوية إزاء الهجامت الغربية إلضعاف العاملني العريب واإلسالمي
وجعل الفجوة العلمية والتقنية والتكنولوجية واسعة بني الطرفني لكن يف موازاة
ذلك البد عىل كل املؤمنني بارتباطهم الوثيق بأوطانهم عدم الوقوف متفرجني
أمام ذلك بل يجب العزم عىل توجيه هجوم مقابل تجاه الحرب الناعمة القادمة من
الغرب تحت بابني األول دفاعي لتحصني الشعوب واملجتمعات من الهجامت
الفيسبوكية والتويرتية القادمة من الخارج وجعلها غري مؤثرة يف الشعوب الواعية
بإبعاد املخططات الخارجية الستهداف تاريخها ودينها وقيمها والوقوف كجدار
مانع يرتطم بعزمية الشعوب املكافحة إزاء الهجامت الخارجية الستعامر عقولها قبل
أراضيها والثاين الهجوم عليها بحرب ناعمة مقابلة لتحجيم مفردات الهجوم الغريب
ازاء العامل العريب واإلسالمي.

االستشراق والتبشري

آليات االستعمار للهيمنة واالستيالء
عبد العايل احاممو

(((

 -1الفكر االسترشاقي تعايل الغرب ودونية الرشق

لن نختلف يف األثر الكبري الذي يخلفه االسترشاق يف العامل الغريب والعريب
عىل السواء ،وإن اختلفت ردود األفعال من األنصار والخصوم؛ فاألكيد أن مدارس
االسترشاق بتعددها واختالف مناهجها أصبحت توجه وتتحكم يف كل من أراد أن
يكتب عن الرشق ويَ ْدرسه ،كام أنها تؤطر له املجال العام وأرضية االشتغال عىل
اعتبار أن االسترشاق «يشكل شبكة املصالح الكلية التي يستحرض تأثريها بصورة ال
مفر منها يف كل مناسبة يكون فيها ذلك الكيان العجيب (الرشق) موضوعاً للنقاش»(((.
وإن كنا نجد تناقض اآلراء حول االسترشاق يف البلدان العربية اإلسالمية ،بني من
يرحب به ويؤيده ويتحمس له ،وبني من يرفضه جملة وتفصيالً ،بل يحارب كل من
يشتغل به ويعتربه عدوا لإلسالم واملسلمني.
((( -دكتوراه يف اآلداب  -اللسانيات االجتامعية  -املغرب.
((( -إدوارد سعيد ،االسترشاق ،ترجمة كامل أبو ديب ،مؤسسة األبحاث العربية ،بريوت1981 ،م ،ص .39
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وإذا كان موضوع االسترشاق يفرض نفسه علينا بإلحاح ،ويتطلب منا وقفة تأملية
جادة لبحثه ودراسة أبعاده وتأثرياته عىل الثقافة والفكر العربيني؛ فليس هناك بديل عن
مواجهة هذا التيار وطرحه عىل بساط البحث والدراسة من أجل استخالص النتائج،
ونقد كل ما شابه تقصري ،أو تشويه ،أو تحريف ،مبيزان سليم ومناهج موضوعية نبغي
ورائها االستفادة من رؤية املسترشق لنا ولثقافتنا بإيجابياتها وسلبياتها.
ويف محاولتنا تفكيك خطاب العرب واملسلمني الذين تناولوا االسترشاق؛ ال
ميكن لنا أن ال نعتمد عىل التعريفات العديدة التي قدم بها إدوارد سعيد يف كتابه
«اإلسترشاق»؛ ومنها أنه« :أسلوب يف التفكري مبني عىل متيّز متعلق بوجود املعرفة
بني «الرشق» (معظم الوقت) وبني الغرب»((( ،كام يضيف أيضاً أن االسترشاق ليس
مجرد موضوع سيايس أو حقل بحثي ينعكس سلباً باختالف الثقافات والدراسـات
أو املؤسسات ،وليس تكديساً ملجموعة كبرية من النصوص حول املرشق ،وإمنا هو
توزيع للوعي الجغرايف إىل نصوص جاملية وعلمية واقتصادية واجتامعية ويف فقه
اللغة .وتتواىل التعريفات عند إدوارد سعيد ليعرف االسترشاق بأنه املجال املعريف
أو العلم الذي يُتوصل به إىل الرشق بصورة منظ ّمة كموضوع للتعلم واالكتشاف
والتطبيق ،إضافة إىل اعتباره أن االسترشاق« :نوع من اإلسقاط الغريب عىل الرشق
وإرادة حكم الغرب للرشق»(((.
ويف الجهة املقابلة ،مثة من يرى يف االسترشاق وسيلة للتحكم يف اإلسالم
واملسلمني بعيدا ً عن كل هاجس علمي ،ومثال ذلك التعريف الذي قدمه أحمد
عبد الحميد غراب حيث يرى أن االسترشاق« :دراسات «أكادميية» يقوم بها غربيون
كافرون ـ من أهل الكتاب بوجه خاص ـ لإلسالم واملسلمني ،من شـتّى الجوانب:
عقيدة ،ورشيعة ،وثقافة ،وحضارة ،وتاريخاً ،ونظمـاً ،وثروات ،وإمكانات بهدف
تشويه اإلسالم ومحاولة تشكيك املسلمني فيه ،وتضليلهم عنه ،وفرض التبعية
للغرب عليهم ،ومحاولـة تربير هذه التبعية بدراسات ونظريات تدعي العلمية
((( -نفسه ،ص .92

(1)- Edward Said. Orientalism، New York: Vintage Books، 1979، p 2.
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واملوضوعية ،وتزعم التفوق العنرصي والثقايف للغرب املسيحي عىل الرشق
اإلسالمي»(((.
واألكيد أن الحديث عن االسترشاق يجرنا إىل ذكر العديد من األعامل والدراسات
التي ساهمت يف إماطة اللثام عن هذا الفكر ،وإن اختلفت التوجهات واألهداف
واملقاربات؛ ونذكر منها :إدوارد سعيد (االسترشاق ،املفاهيم الغربية للرشق) الذي
صدر أول مرة عام 1978م ،ويتناول جملة املؤلفات والدراسات واملفاهيم الفرنسية
واإلنجليزية عن الرشق األوسط والتي يجزم املؤلف أنها السبب الرئييس يف الرشخ
الحاصل بني الحضارة الغربية والرشق أوسطية ،إضافة إىل دراسة أحمد ساميلوفيتش
(فلسفة االسترشاق وأثرها يف األدب العريب املعارص) التي اعتمد فيها عىل رؤيته
لالسترشاق الذي يعتربه ظاهرة فكرية لعبت دورا ً خطريا ً يف الفكر واألدب العربيني
قدميا وحديثا ،فقدميا أخذ االسترشاق العلوم واآلداب والفنون عن العرب ونقلها
إىل الغرب حيث أقام نهضته العارمة عىل دعامئها ،وحديثاً أخذ االسترشاق األفكار
والنظريات واآلراء الغربية املؤسسة عىل ثقافة العرب ،فر ّدها إليهم مؤثرا بذلك يف
نهضتهم املعارصة أبلغ التأثري ،كام طالب يف كتابه هذا العرب إىل اليقظة الفكرية
والعلمية ،والنهضة األدبية ،مربزا اهتامم االسترشاق باألدب العريب وأسبابه ودوافعه،
ومشريا إىل األخطار الجسيمة التي وقعت فيها بعض الجامعات العربية باستعانتها
ببعض علامء االسترشاق للتدريس فيها ،وما نتج عن ذلك من تأثر بعض الدارسني
العرب بأفكار املسترشقني البعيدة مبقدار غري قليل عن املوضوعية العلمية.
كام نضيف إىل ما سبق كتاب (نقد الخطاب االسترشاقي) لسايس سامل الحاج
الصادر سنة 2002م ،والذي حاول فيه اإلجابة عىل مجموعة من األسئلة أبرزها
االختالف حول حسنات وسيئات االسترشاق ،وما وجهة النظر العلمية حول ذلك،
وقد تطرق إىل كل هذا متتبعاً أصل الظاهرة وتطورها التاريخي منذ األزمان املوغلة
يف القدم أي منذ التقاء الرشق بالغرب ،أو اإلسالم باملسيحية ،حتى بيان نتائج
((( -أحمد عبد الحميد غراب ،رؤية إسالمية لالسترشاق ،بريمنجهام ،املنتدى اإلسالمي ،ط  1411 ،2هـ ،ص .7
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هذه العالقة يف العرص الحديث ،كام ركز عىل آثار الحركة التبشريية واستخدامها
يف األغراض السياسية ،منتقالً بعد ذلك إىل الحديث عن أهم مميزات الدراسات
االسترشاقية يف كل من إيطاليا ،وفرنسا ،وبريطانيا ،وإسبانيا ،وهولندا ،ليقف عند
الخصائص التي متيزت بها املرحلة العلمية للدراسات االسترشاقية املتمثلة يف
إنشاء املراكز املتخصصة ،وتخصص كل مسترشق يف فرع معني من فروع املعرفة
الرشقية ،األمر الذي يعطي للدراسات املطروحة زخمها وجديتها وخصوصيتها.
كام ميكن لنا أن نتوقف كذلك عند كتاب رودي بارت (الدراسات العربية
واإلسالمية يف الجامعات األملانية) والذي يعرض فيه لتطور الدراسات العربية
واإلسالمية يف الجامعات األملانية منذ القرن املايض ،وهو تكملة لجهود سبقت
عند غريه من املسترشقني األملان ،كام يعرض الكتاب لقضية مهمة ،وهي مدى
تقبل الباحثني الرشقيني لدراسات االسترشاق .كام يوضح رودي بارت موقف الغرب
املسيحي يف العرص الوسيط من اإلسالم الذي كان موقف الدفع واملشاحنة فحسب،
بالرغم من أن العلامء ورجال الالهوت ،يف العرص الوسيط ،كانوا يتصلون باملصادر
األوىل يف تعرفهم عىل اإلسالم ،إال أن كل محاولة لتقييم هذه املصادر عىل نحو
موضوعي كانت تصطدم بحكم سابق يتمثل يف أن هذا الدين املعادي للمسيحية
ال ميكن أن يكون فيه خري ،وهكذا كان الناس ال يصدقون إال تلك املعلومات التي
تتفق مع هذا الرأي املتخذ من قبل ،وكانوا يتلقفون بنهم كل األخبار التي تلوح لهم
مسيئة إىل النبي العريب وإىل دين اإلسالم.
فهذه اإلنتاجات األكادميية وغريها تعطي االنطباع بأن السنوات األخرية متثل نقطة
تحول كبري فيام يتعلق بالفكر االسترشاقي ،وتجعلنا نساهم بدورنا يف تفكيك معامل
هذا الخطاب عىل اعتبار امتداده واستمراره وتلونه بالعديد من األلوان واألهداف
والوسائل واآلليات.
ولعل من أبرز األسئلة التي ترتدد دامئاً يف أذهان الباحثني واملفكرين ممن تناولوا
عالقة الرشق بالغرب هو :ما الهدف من اهتامم الغربيني بالرشق؟ وملاذا تخصص
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تلك الدول جزءا ً مهامً من ميزانياتها لدعم مثل هذه الدراسات؟ إضافة إىل الدور
الكبري التي تلعبه املؤسسات والجامعات التي تفتح أبوابها لتحتضن وترعى هذه
الدراسات.
فاألكيد أنه ال ميكن حرص أهداف ودوافع االسترشاق لتعددها وتداخل بعضها
ببعض ،فتارة يكون الهدف علمياً لينقلب استعامرياً ،أو غري خال من إيديولوجية
تؤثر يف املسترشق ونتائج بحثه ،دون نسيان الجوانب االقتصادية والتاريخية
والنفسية...
يذهب رودي بارت إىل أن الهدف الرئيس من جهود املسترشقني يف بدايات
االسترشاق ،يف القرن الثاين عرش ميالدي والقرون التي بعده ،هو التبشري ،وع ّرفه بأنه:
«إقناع املسلمني بلغتهم ِببُطالن اإلسالم ،واجتذابهم إىل الدين املسيحي»((( - ،حيث
اعتُرب يومئذ الخصم الوحيد للمسيحية يف نظر الغربيني  -ودين ال يستحق االنتشار
ليؤثر ذلك يف أهداف االسترشاق التي أصبح أبرزها «إضعاف ُمثل اإلسالم وقيمه
العليا من جانب ،وإثبات تفوق امل ُثل الغربية وعظمتها من جانب آخر ،وإظهار أية
دعوة تدعو للتمسك باإلسالم مبظهر الرجعية والتأخر»(((.
وإذا كان االسـترشاق بـدأ بتشـجيع مـن الكنيسـة ورجـال الديـن فـإن االهتامم
الدينـي يعـد أول أهدافـه وأهمهـا على اإلطلاق .فعندمـا رأى النصـارى ،خاصـة
رجـال الديـن منهـم ،أن اإلسلام اكتسـح املناطـق التـي كانـت للنرصانيـة ،وأقبل
الكثير على الديـن اإلسلامي ليـس لسماحته فحسـب ولكـن ألنـه بعيـد عـن
التعقيـدات وطالسـم العقيـدة النرصانيـة ،وألنـه نظــام كامـل للحيـاة .فعندما جاء
اإلسلام ،وجـد العامل بـأرسه يف أزمـة فكرية حادة ،وقلـق روحي بالـغ ،فحاول أن
يُخـرج اإلنسـان مـن الظلمات إىل النور ،ومـن الباطـل إىل الحق ،ومـن التعصب
إىل التسـامح ،ومـن الهـدم إىل الحيـاة ،فبنـى يف قـرن مـا مل يبن غيره يف قرون،
(((-رودي بارت ،الدراسات العربية واإلسالمية يف الجامعات األملانية ،ص  .11وينظر كذلك محمد حسني عيل
الصغري ،املسترشقون والدراسات القرآنية ،2012 ،ص .12
((( -عبد الكريم عثامن ،معامل الثقافة اإلسالمية ،مؤسسة الرسالة ،ط  ،1992 ،16ص .99
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وبـدأ النـاس حتـى مـن غير أهلـه يتوافـدون إىل مراكـزه ومعاهـده ليتعلمـوا فيها؛
ومـن أمثالهـم جرير ،وسـكوت ،وبيكون وغريهم ،فـكان نتيجة ذلـك خوف رجال
الديـن النصـارى على مكانتهـم االجتامعيـة والسياسـية يف العــامل النصراين،
فقـرروا أن يقفـوا يف وجـه اإلسلام خاصـة أنـه ال يعتمـد على مـا يعـرف بطبقـة
رجـال ديـن أو أكليروس كما يف النرصانية(((.
كانت غاية الهدف الديني إذن هي معرفة اإلسالم ملحاربته وتشويهه وإبعاد
النصارى عنه ،فقد اتخذ النصاري املعرفة باإلسالم وسيلة لحمالت التنصري التي
انطلقت إىل البالد اإلسالمية ،وكان هدفها األول تنفري النصارى من اإلسالم .ونقرأ
عند زقزوق أن قرار إنشاء كريس اللغة العربية يف جامعة كامربدج عام 1636م قد نص
رصاحة عىل خدمة هدفني؛ أحدهام تجاري واآلخر تنصريي ،فقد جاء يف خطاب
للمراجع األكادميية املسؤولة يف جامعة كامربدج بتاريخ  9مايو 1936م إىل مؤسس
هذا الكريس ما يأيت« :نحن ندرك أننا ال نهدف من هذا العمل إىل االقرتاب من األدب
الجيد ،بتعريض جانب كبري من املعرفة إىل النور ،بدالً من احتباسه يف نطاق هذه
اللغة التي تسعى إىل تعلمها ،ولكننا نهدف أيضا إىل تقديم خدمة نافعة إىل امللك
والدولة ،عن طريق تجارتنا مع األقطار الرشقية ،وإىل متجيد الله بتوسيع حدود
الكنيسة ،والدعوة إىل املسيحية بني هؤالء الذين يعيشون اآلن يف الظلامت»(((.
ومن املعلوم أن معظم ما ينتجه املسترشقون يرتكز حول أساسيات العقيدة
اإلسالمية ،فالقرآن والسنة وسرية الرسول صىل الله عليه وسلم والفقه اإلسالمي
مواضيع أخذت الكثري من وقت واهتامم الدوائر االسترشاقية ،خاصة ما شابها من
صور تعتمد الشك واالفرتاضات الخاطئة والنتائج املسبقة ،اليشء الذي يوضح
سيطرة الدافع الديني عىل بعض أبحاث االسترشاق ودراساته ،وهذا ما يوضحه
محمود زقزوق من خالل اعتامده عىل ما رصح به برنارد لويس «ال تزال آثار التعصب
((( -آصف حسني ،املسار الفكري لالسترشاق ،ترجمة مازن مطبقاين ،مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،
ع  1413 ،7هـ ،ص .566
((( -محمود حمدي زقزوق ،االسترشاق والخلفية الفكرية للرصاع الحضاري ،كتاب األمة ،ط  ،1983 ،2ص .31
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الديني الغريب ظاهرة يف مؤلفات عدد من العلامء املعارصين ،ومسترتة يف الغالب
وراء الحوايش املرصوصة يف األبحاث العلمية»((( ،إضافة إىل ما جاء يف الدراسة
النقدية لالسترشاق يف العصور الوسطى يف كتاب اإلسالم والغرب لصاحبه نورمان
دانييل الذي يرى أنه «عىل الرغم من املحاوالت الجديدة املخلصة التي بذلها بعض
الباحثني يف العصور الحديثة للتحرر من املواقف التقليدية لل ُكتّاب النصارى من
اإلسالم فإنهم مل يتمكنوا أن يتجردوا منها تجريدا تاما»(((.

 -2االسترشاق والتبشري يف خدمة االستعامر

مل تربِط االسترشاق بالنظرية االستعامرية أي روابط يف بدايته ،وإمنا كان محكوما
فقط بالنوازع الدينية والعلمية ،فالكنيسة ومؤسساتها املختلفة هي وعاء االسترشاق
يف هذه املرحلة ،منها يتحرك وبإمكاناتها يعمل ،وحني اجتاح الفكر االستعامري
أوروبا انطالقاً من بعض النظريات العرقية التي قادها رينان وأرضابه ،وتطلعت الدول
األوروبية إىل استعامر العامل الرشقي احتاج هؤالء إىل الكثري من املعلومات التي
تساعدهم يف تحقيق تطلعاتهم االستعامرية ،وقد وجدوا يف املسترشقني قوالب
جاهزة ذات عالقة قوية بالرشق ،وعىل دراية كافية بالكثري من املعلومات التي
متهد لحركة االستعامر ،ومن هنا تم التالقح بني االسترشاق واالستعامر ،ودخل
املسترشقون يف مرحلة جديدة هي املرحلة االستعامرية(((.
وإن كان لهذه الدوافع جذور عميقة زرعت ونبتت قبل امليالد ،ومنت بعده،
وازدادت عمقاً وشموالً مع اندفاع العرب وسيطرة اإلسالم عىل اإلمرباطوريات
السابقة ووصوله إىل أوروبا واستقراره يف بعض أراضيها ،وعندما رأى الغرب كل هذا
رشع يعد قوته لخوض معركة فاصلة معه والسيطرة عليه ،فأخذ يتعلم لغته وحضارته
وتاريخه ليك يتفوق عليه ،ثم قام مبغامرات صليبية فحارب اإلسالم قروناً ومل
((( -نفسه ،ص .73
(2)-Norman Daniel، Islam and The West: The Making of An Image، Revised edition، Oxford: One
world، 2009، P18.
((( -محمد فتح الله الزيادي ،االسترشاق أهدافه ووسائله ،دار قتيبة ،1998 ،ص .39-38
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ينترص ،ولكن عندما نجح يف طرده من األندلس مل يكتف بذلك ،بل واصل استعداده
ملواجهة اإلسالم يف عقر داره واحتالل بالده والسيطرة عليه(((.
لقد انبثق الدافع االستعامري لالسترشاق من رحم الحروب الصليبية ،التي كانت
أول تجربة استعامرية خاضتها أوروبا خارج حدودها ضد الرشق؛ حيث أسقط الغرب
األورويب ضعفه عىل الرشق العريب اإلسالمي ،وحاول إيجاد حل ملشاكله املتفاقمة،
دينياً واجتامعياً ،واقتصادياً ،يف هذه الحروب التي اجتاحت جيوشها الرشق العريب
املسلم ،فبعد أن تفىش الفساد يف الكنيسة واملجتمع؛ رأى البابا إربان الثاين (-1088
 )1099أن من الرضوري القيام مبغامرة مثرية تضع العامل املسيحي بأجمعه أمام عمل
وهدف مشرتك ،وكان أشهر ما قال يف خطابه يف املجمع الكنيس يف كلريمونت:
«انهضوا وأديروا أسلحتكم التي كنتم تستعملونها ضد إخوانكم ،ووجهوها ضد
أعدائكم ،أعداء املسيحية ،إنكم تظلمون اليتامى واألرامل ،وأنتم تتورطون يف القتل
واالغتصاب ،وتنهبون الشعب يف الطرق العامة ،وتقبلون الرشاوى لقتل إخوانكم
املسيحيني ،وتريقون دماءهم دومنا خوف أو وجل أو خجل ،فأنتم كالطيور الجوارح
آكلة الج َيف ،التي تنجذب لرائحة ال ِ
ج َيف اإلنسانية النتنة ،ضحايا جشعكم ،انهضوا
إذا ،وال تقاتلوا إخوانكم املسيحيني ،بل قاتلوا أعداءكم الذين استولوا عىل مدينة
القدس ،حاربوا تحت راية املسيح ،قائدكم الوحيد ،افتدوا أنفسكم ،أنتم املذنبون
املقرتفون أحط أنواع اآلثام ،وهذه مشيئة الله»(((.
هكذا اشتغل فريق من املفكرين مبجال االسترشاق مدفوعني من قبل حكوماتهم
التي دعتهم إىل مساعدتها عىل استعامر الرشق فكانوا عوناً لها مخلصني يف تقديم
املعلومات التي احتاجت إليها وهي يف طريقها إىل اجتياح الرشق معلنة الهيمنة عليه
لفرتة من الزمن تعني عىل امتصاص خرياته ،وعىل إيجاد البديل عند الخروج ،وعىل
إضعاف مكامن الخطر بالنسبة لهم(((.
((( -أحمد ساميلوفيتش ،فلسفة االسترشاق وأثرها يف األدب العريب املعارص ،دار املعارف ،القاهرة ،1974 ،ص .52
((( -للمزيد ينظر :سعيد عبد الفتاح عاشور ،الحركة الصليبية ،أوروبا العصور الوسطى ،مكتبة األنجلو املرصية ،ط،1
 ،2010ص .23
((( -عيل بن إبراهيم النملة ،االسترشاق يف األدبيات العربية :عرض للنظرات وحرص وراقي للمكتوب ،الرياض مركز
امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،1993 ،ص .40
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فمنذ أواخر القرن العارش امليالدي حتى اآلن تعرض العامل العريب لهجامت الغرب
املتواصلة التي استهدفت احتالل أراضيه ،واستغالل مقدراته واستعباد شعوبه ،وقد
كانت البداية تلك الحروب الصليبية التي أخذت من الدين ستارا ألعاملها الهدامة
وعندما خرجت قواها املتكتلة مقهورة قامت متأثرة مبا رأت يف الرشق اإلسالمي
وأخذت عنه مقومات النهضة العلمية الحديثة ورشعت تستعد لهجامت جديدة أبعد
خطرا ً وأشد رضرا ً من حرب الحديد والنار ،حرب بشعار «مدرسة أو مستشفى أو
ملجأ ،أو كتاب ،أو مقال ،أو ما إىل ذلك من خداع العناوين التي يقطر باطنها بالسم
الناقع ،واستعدادا ً لذلك كان البد من أن تجول طالئع الغرب يف البالد التي يجب
قهرها واحتاللها وأن تكون هذه الطالئع من الذين تعلموا اللغة العربية وغريها من
لغات الرشق ليك يستطيعوا التحدث إىل الشعوب ،والبحث يف اآلثار والتعرف عىل
األفكار والقيام بالدعايات وإثارة املنازعات وإشعال الخالفات حيث تقع البالد
فريسة بني مخالب االستعامر .ولتحقيق هذا الهدف أكرثوا من هذه الطالئع ليامرسوا
التجسس عىل البالد والتعرف عىل أحوالها وكتابة التقارير عنها ،فكان لزاما عىل
الجاسوس أن يلبس ثوب العامل بلغة البالد ،وأن يصطنع البحث العلمي وأن يسعى
لخلق صلة بني األهايل وجيوش االستعامر إذا دخلتها(((.
فمم الشك فيه أن هناك وفاق بني االسترشاق واالستعامر حيث ساعد أحدهام
ّ
اآلخر مساعدة فعالة ،فاألول كان يعد أبناء وطنه لسحق الرشق واإلسالم ويصور عامل
الرشق عامة والعامل العريب خاصة بصورة قبيحة يف أخالقه وعاداته وآرائه كام يصور
اإلسالم يف صورة منفرة ويلصق به كثريا ً من املخازي والجهاالت(((.
ويؤكد ساميلوفيتش أن هدف االسترشاق واالستعامر ظالً واحدا ً لفرتة طويلة من
الزمن؛ فإذا كان األول يسبق الثاين ليكون طالئع جيشه وأعني أمنه يصيب أهدافه
ويحقق آماله ،فام عليه إال أن يبدأ بالتشكيك يف قيم الشعوب املغلوبة ،والسخرية
منها ومن دينها ،وشخصية نب ِّيها عليه الصالة والسالم ،وهدم اإلسالم فكرياً وحضارياً،
((( -للمزيد ينظر :أحمد ساميلوفيتش ص .122
((( -محمد البهي ،الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باالستعامر الغريب ،دار الفكر ،بريوت( ،بدون تاريخ) ،ص .52
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فالثاين يقوم بتنفيذ ذلك الحكم واقعياً وعملياً ،كام كان االسترشاق حريصاً عىل
تدريب باحثني ودبلوماسيني ومهنيني يحملون جميعاً إيديولوجية الغرب وعقليته
تجاه الرشق وحضارته ،وعىل االستعامر أن يتبنى هؤالء ،يساعدهم وينفذ خططهم،
ومثاال عىل ذلك األسامء التي سبق أن ذكرناه يف بحثنا املوسوم ب «التاريخ واللهجة
املغربية يف دراسات املسترشقني»(((:
1ـ من أملانيا:
هيرنيخ بارت 1821( H .Barth :ـ  )1865ولد بهامبورغ ،وتعلم يف جامعة برلني
حيث تخرج عام  .1844زار يف وقت سابق إيطاليا وصقلية فشكل خطة للقيام برحلة
عرب بلدان املتوسط ،وبعد دراسته العربية يف لندن بدأ رحالته عام 1845م .ومن
طنجة شق طريقه عرب أرايض شامل إفريقيا ،ثم شق طريقه من النيل إىل وادي حلفا
وعرب الصحراء إىل الربانس.
وقد درس بدقة جغرافيا وتاريخ وحضارة وموارد املناطق التي زارها .ونُرشت
قصة رحالته باإلنجليزية واألملانية بعنوان «رحالت واستكشافات يف شامل ووسط
إفريقيا» ( 1875ـ  1859يف خمسة أجزاء) ،وكان به من الدقة والتنوع واملعلومات ما
قل نظريه عن كتب عرصه.
وبعد وصوله إىل طنجة يف غشت 1845م زار كالً من تطوان وأصيلة والعرائش
وغريها ووصل إىل متبوكتو ،ونرش عن تجارة السودان مع املغرب كتابا يف أربعة أجزاء
طبع سنة  .1863كام دخل مدينة الرباط سنة  ،1845وملا كان يرسم باب قصبة األوداية
تعرض لسب وتهديد من السكان عىل الرغم من ترخيص قائد املدينة له بالتصوير.

مصطفى العلج أو فريدريك كريهاردت رولفس )Gerhardt Rohlfs .F( :ولد
مبدينة برمين سنة  1831ومات سنة  1896أو  .1898فبعد أن تعلم الطب ببالده دخل
((( -عبد العايل احاممو ،التاريخ واللهجة املغربية يف دراسات املسترشقني ،مجلة دراسات استرشاقية ،ع  ،12صيف
 ،2017ص .54 – 47
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إىل الحياة العملية سنة  1853وانخرط يف اللفيف األجنبي سنة 1855م ،ثم رحل إىل
الجزائر حيث تعلم اللغة العربية ودرس تقاليد املسلمني وعاداتهم.
وملا انتهت حرب تطوان جاء إىل املغرب سنة 1861م ،وحاول الدخول يف خدمة
إسبانيا .ثم ملا بلغه أن السلطان راغب يف توظيف أعالج لتنظيم جيشه قرر أن يجرب
حظه ،فارتدى لباس املغاربة املسلمني ،وادعى اعتناق اإلسالم ،وتسمى مبصطفى ،ثم
ربط عالئق مع الحاج عبد السالم الوزاين ،كام دخل يف خدمة السلطان بوصفه طبيباً.
غري أنه مل يلبث أن غادر طنجة سنة 1862م متنكرا ً ،وقام بجولته األوىل باملدن
الشاطئية حتى أكادير ،ومنها التحق بسوس وتارودانت ومراكش وواحات درعة
وتافياللت وفكيك.
فقد كان مرموقاً ببالده وبالجامعات األوروبية لطول باعه ،ونال حظوة بعض ملوكأوروبا ،كام كان مراسالً للعديد من الصحف ،وله تصانيف عن البلدان التي زارها طبعت
مبدينة برمين سنة 1868م و1873م .ومن كتبه «وزان ،دار الضامنة» ،وفيه قال« :إن كل
مجهود للنرصانية (أي للحضارة) كان معرقالً يف البلدان املتوسطية من لدن إنجلرتا،
ألن تجارتها يف السكر والشاي واألفيون واملنسوجات القطنية تترضر من ذلك».
 أوسكار لنس ( :)Oskar Lenzرحالة وعامل جيولوجي وجغرايف أملاين أومنساوي ،ولد بليبسيك سنة 1848م ،وقام برحلة إىل السودان وعرب الجنوب املغريب،

بعد أن تعلم اللغة العربية وعوائد املسلمني .وصل إىل طنجة يف نوفمرب  1879وزار
كالً من تطوان وفاس ومكناس وغريها.
ويف السنة املوالية ساح بالجنوب املغريب سياحة لفائدة «الجمعية اإلفريقية
بأملانيا» قادته إىل مراكش عن طريق فاس ومكناس والرباط ،ثم صعد إىل جبال
األطلس ،مارا بتارودانت وسوس والصحراء ،ودامت الرحلة ثالثة أشهر قبل الوصول
إىل متبوكتو وأندر .رافقه الحاج عيل بوطالب والرتجامن اإلسباين كريسطوبال
بينيطيث ( )C . Benitezالذي كان تعرف عليه خالل مقامه بتطوان والذي كان أحد
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الذين عاشوا باملغرب منذ الصبا حتى تعلم اللغة العربية .وأثناء رحلته سمى نفسه
الحكيم عمر بن عيل.
وقد نرش لنس كتاب رحلته بعنوان «رحلة من مراكش إىل الصحراء والسودان»
املطبوع سنة 1881م ،ذاكرا ً فيه عيوب اإلدارة املغربية ،ومطالباً باحتالل البالد ،وقد
ت ُرجم الكتاب إىل عدة لغات منها الفرنسية.
 من إنجلرتا أرثور ديك يبل بروك ( )A. De Capell Brookالسري بروك تجول باملغرب سنة 1830و ،1831ودخل تطوان وطنجة والعرائش .له تصنيف عن املغرب وإسبانيا طبع
بلندن سنة  1831عنوانه «.»sketches in spain and Morocco
 سكوط أوكونورفيل ( )Scott O’connorvilله كتاب ألفه سنة  1842عن معارشتهللحاج عبد القادر بن محيي الدين عنوانه« :يومية إقامة بساملة عبد القادر وسفريات
إىل املغرب والجزائرAjournale of a residence in the Esmalia of Abdelkader :
.»and of travles in Morocco and Algirrs
 ديفيد أوركهارت ( )D. Urquhartدبلومايس ورحالة زار شامل إفريقيا سنة ،1848ونرش كتاباً يف مجلدين بلندن سنة 1850م عنوانه« :أعمدة هرقل أو قصة
رحالت إىل املغرب وإسبانياthe pillars of hercules; or a Narrative of travles :
.»in Spain and Morocco
 جون بول ( ،)J. Ballوماو ( ،)Mawوالسري ج د هوكر ( ) J. D. Hookerعلامءنباتيون قاموا جميعا سنة 1871م برحلة دراسية وجغرافية ومروا عن طريق دمنات
ودخلوا وادي أمزميز .وأشهرهم هو األخري الذي له تأليف مشرتك مع بول صدر
سنة  1878عن جولتهام باألطلس الكبري ،وعنوان الكتاب« :مذكرة جولة مبراكش
واألطلس الكبري.»Journal of a tour in Morocco and the Great Atlas :
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 أرثور لريد( )A. Leardطبيب زار املدن الشاطئية سنة  1872وأقام بالصويرةومراكش وطنجة ،ورافق السفارة الربتغالية إىل قرص السلطان ،وله تأليف يف 354
صفحة طبع بلندن سنة 1891م بعنوان «املغرب واملغاربةMorocco and the :
« Moorsلخصه عبد املجيد بنجلون يف «جوالت يف مغرب األمس.»1872 :
 جوزيف طومسن ( ) J.J. Thomsonوصل إىل املغرب يف ماي 1888م وتجولباألطلس وسوس ونرش سنة  1889كتاب رحلته بلندن يف  488صفحة عنوانه:

«سفريات إىل األطلس وجنوب املغرب ،قصة ارتيادTravles in the Atlas and :
.»Southern.Moroccon، a narrative of exploration
 من إسبانيا: أستبانث كلدرون (1799( )Serafin Estébanez Calderonـ ،)1879أديبرومانيس إسباين متأثر بالثقافة العربية ،تعلم اللغة العربية عقب وصوله إىل مدريد
سنة .1830
وملا شبت الحوادث يف مراكش سنة 1844م حتى كادت تؤدي إىل إشعالالحرب بني إسبانيا واملغرب ،ألف أستبانت كتابا بعنوان« :منت الضابط يف مراكش»،
وفيه يقدم للضابط الذي سينخرط يف الحرب يف املغرب دليالً تاريخياً وجغرافياً لبالد
املغرب ،مع وصف دقيق لألحوال الجوية ،وللسكان ،وللمدن ،والعادات واآلداب
ومعلومات عن الدين اإلسالمي ،والقوة الحربية ،والعالقات التاريخية بني إسبانيا
واملغرب منذ أقدم العصور حتى ذلك الحني.
 وثم جانب آخر اهتم به أستبانث فيام يتصل بالعرب واملسلمني يف إسبانيا وهواالهتامم باألدب «األعجمي» ،أي األدب الذي كتبه املوريسكيون بحروف عربية
وإن كان باللغة اإلسبانية .وقد استنسخ منه عدة مخطوطات ،وقد وصف هذا األدب
األعجمي قائالً« :إنه أمريكا حقيقية تستحق االستكشاف».
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 الفونته ( ،)1868 – 1825( )Emilio Lafuente Y Alcantaraمسترشق إسباينوأديب رومانيس النزعة ألف تاريخ غرناطة.
أُ ْر ِسل يف سنة  1859إىل املغرب حيت كانت يف حرب مع إسبانيا ،وذلك من
أجل دراسة مجموعة من املخطوطات العربية كانت الحكومة اإلسبانية قد حصلت
عليها أو ترغب يف اقتنائها .فقام بهذه السفرة ،ويف سنة  1862صنف فهرساً لهذه
املخطوطات طبع يف السنة التالية بعنوان« :فهرست املخطوطات العربية التي اقتنتها
حكومة صاحب الجاللة يف مدينة تطوان» ،وفيه وصف هذه املجموعة املؤلفة من
 233مخطوطا عربيا يف موضوعات شتى ،وبعضها كانت نسخاً من مؤلفات معروفة
كان املوريسكيون قد أخذوها معهم عند طردهم من إسبانيا ،وبعضها اآلخر كان
ضمن مكتبات خاصة يف املغرب.

 خويص ماريا دي موركا إي موكارتييك )J. M. de Murga Y Mugartegui( :أوالحاج محمد البغدادي رحالة ولد بإسبانيا سنة 1827م وتويف بقادس يف فاتح دجنرب
 .1876استوطن املغرب من  1863إىل  1866ورحل عنه ،ثم عاد إليه سنة  1873دون
رحلته التي نرشت عدة مرات أولها سنة 1868م مبدينة بلباو بعنوان« :ذكريات ملسلم
من بيتكايا».)Recuerdos Del moro vizcaino( :
 أنطونيو باريخا سريادو ( )A. Pareja Serradoأو أبو جبل قام سنة  1868بجولةباملغرب فزار سبتة وتطوان وفاس وبعض املدن الداخلية وألف كتاباً عن «مستقبل
إفريقيا».
 من فرنسا: -شارل كوشيل ( )Ch. Cocheletألف كتاباً روى فيه قصة أرسه وحياته باملغرب

ملا حرِضَ ت الباخرة «ال صويف (« )La Sophieيوم  30ماي  1819بساحل وادي
الذهب بني طرفاية وبوجدور .وقد طبع كتابه بباريس سنة  1821يف مجلدين بعنوان:
ح َرض املركب الفرنيس الصويف .»Naufrage du brick français La Sophie
« َ
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 أدولف ده كارامان )A. De Caraman( :رحالة تجول باملغرب من أبريل إىليونيو 1825م ،وهو ضابط استدعاه قنصل فرنسا بطنجة سوردو ملرافقته إىل فاس
لتسليم رسالة امللك شارل العارش إىل السلطان موالي عبد الرحامن .وله تقاييد
ومذكرات عسكرية عن الجزء الذي تجول فيه باملغرب نرشت سنة .1844

 أوجني دالكروا )E. Delacroix( :رسام ولد سنة  1798وتويف سنة  .1863لهلوحات شهرية ،كام أن له لوحات رسمها خالل مقامه القصري باملغرب .وله أيضا
دفرت مذكراته طبع سنة  1893بعنوان« :يومية السفر إىل املغربJournal de voyage :
 ،»au Marocأما رسالته فقد نرشت سنة 1880م.
 ري )Rey( :نرش سنة  1844كتابه :ذكريات رحلة إىل املغربSouvenirs( : ،)d’un voyage au Marocوقد ساح قبل السنة املذكورة فدخل طنجة والدار
البيضاء ومكث عدة أسابيع بالرباط كام حل بسال مرة واحدة.
 نارسيس كوط ( )Narcice Cottكان ترجامنا لقنصل فرنسا بالرباط حيث مكثسنة  1854و ،1855ثم انتقل إىل طنجة وقىض بها سنتني .له تأليف نرش سنة 1859م
بباريس عنوانه «املغرب املعارص.»Le Maroc Contemporain :

 هرني رينيو )H. Regnault( :قدم إىل طنجة يوم  13دجنرب  ،1869واكرتى منزالبعرشين فرنكا يف الشهر وأثثه تأثيثا مغربيا واتخذ لخدمته عددا من املغاربة .وكان
يرسم لوحاته املغربية ويبحث عن املوسيقى والفولكلور الوطني ويحرض مهرجانات
التبوريدة .حاول أن يتعلم العربية وأن يهتم بالتقاليد والعوائد املغربية.

ـ رنييه باسيه )R. Basset( :مسترشق فرنيس من أعضاء املجلس العلمي العريب،
اشرتك يف اللجنة األوىل التي أصدرت دائرة املعارف اإلسالمية ،ومن آثاره« :الشعر
العريب قبل اإلسالم» .كام ألف «املخطوطات العربية لخزانتني فاسيتنيLes :
.» manuscrits arabes de deux bibliothéques de Fés

ـ موريس باليلوك )M. Paléoloque( :وصف مقامه بطنجة ومراكش يف كتابه
«املغرب ،تقاييد وذكريات »Le Maroc ; notes et souvenirs :نرش سنة  1885التي
قدم قبلها إىل املغرب.
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ـ ت ّراس (1895( )Henri Terrasseـ ،)1971عامل باآلثار اإلسالمية يف مراكش
واألندلس .عني مديرا للدراسات يف اآلثار اإلسالمية مبعهد الدراسات العليا
باملغرب ،واستمر يف هذا املعهد حتى سنة  ،1957وأصبح فيام بعد مديرا لهذا
املعهد سنة  ،1943وقد قام بنرش منشوراته يف هذه الفرتة؛ وأولها رسالة الدكتوراه
من كلية اآلداب بجامعة باريس ،وعنوانها« :الفن اإلسباين ـ املغريب من البداية حتى
القرن الثالث عرش) ،والثاين هو« :مسجد األندلسيني يف فاس»  ،1942والثالث هو:
«الجامع الكبري يف تازة» باريس .1943
وقد اهتم تِ ّراس بتاريخ املغرب ،فكتب يف ذلك كتاباً ضخامً يف جزءين ،طبع
يف الدار البضاء سنة  1949ـ  1950بعنوان« :تاريخ املغرب من البداية حتى فرض
الحامية الفرنسية» ونرض يف الدار البيضاء سنة .1925
لقد استخدم االسترشاق الكتب واملجالت واملقاالت وكرايس التدريس،واملؤمترات العملية واملحارضات العامة وغريها من الوسائل لخدمة االستعامر
يف أغلب األحيان ال لخدمة العلم والحقيقة ،ففي املجال الديني يجب أن يقال
أن اإلسالم دين مخرتع ملفق ،كام تجب مهاجمة شخصية النبي الكريم ،ولتفكيك
روابط العرب يجب أن يفهم الناس أن العربية الفصحى ال تصلح ليشء وأنها لغة
قدمية وأن اللهجات املحلية أنفع منها.
ولإلجهاز عىل الروابط القومية والنظم االجتامعية الرشقية يجب أن يعزى كلشعب إىل أصله ،ألن العرب مل يكن لهم فضل يف ثقافة أو تاريخ ،وإلضعاف الروح
القومية واالعتامد عىل النفس يجب أن يفهم الرشقي أنه غري مؤمتن الجانب ،وأن
االختالس غريزة فيه ،وأن الرشف بعيد عنه ،وأن بالده وتربيته ال تصلح إال للزراعة،
وأن عقله غري مكون تكويناً تجارياً ،وهذا كله ليحتكروا التجارة والصناعة ويرتكوا
للبالد املستعمرة العمل الزراعي الشاق الذي ال يدر إال الخري القليل ،ويحطموا
تلك العقلية الفذة التي لعبت خالل عرشة قرون دورا ً فعاالً يف بناء تاريخ اإلنسان
وحضارته(((.
((( -أحمد ساميلوفيتش ،املرجع السابق ،ص .123 – 122
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ومن املعلوم أن أشكال وصور التعاون واالرتباط بني املسترشقني والنظرية
االستعامرية تعددت وتنوعت ،يف شقها املبارش أو غري املبارش ،نعرض يف ما ييل
بعضا منها(((:
ساهم تنقل املسترشقني وترحالهم يف بلدان العامل الرشقي يف إعطاء صورة
واضحة لصناع القرار الغريب يف اختيار األمكنة املالمئة لجيوشهم ،ويف توزيع رقعة
العامل الرشقي بينهم.
قدم بعض املسترشقني خدمات مبارشة للحركة االستعامرية ،حيث كلف الكثري
منهم مبهام محددة ،منها عىل سبيل املثال ما قام به البعض من دراسات تحت رعاية
رشكة الهند الرشقية ،التي عرفت بدورها االستعامري يف شبه القارة الهندية.
ساهمت الدراسات االسترشاقية التي ركزت عىل ما يسمى بالفرق اإلسالمية يف
العملية االستعامرية من خالل الرتكيز عىل إثارة النعرات الطائفية والحزبية واملذهبية
ومحاولة تجذيرها إلحكام قبضته عىل مناطق العامل الرشقي.
فقد نشأت الصالت بني املرشوع الكولونيايل واالسترشاق يف سياق تاريخي هو
سياق تك ُّون كل منهام وتطوره ،واملتغريان بدال العالقات بني الرشق والغرب تبديالً
كلياً متثل يف امتالك أوروبا معرفة نسقية متنامية للرشق ،عززتها الكولونيالية بعلوم
جديدة (اإلثنولوجيا ـ الفيلولوجيا ـ التاريخ ،)...وحيازة أوروبا أسباب القوة حتى
ال نقول أسباب السيطرة ،فقوة االسترشاق إمنا تنهل من هذه الصلة التي شدته إىل
املرشوع الكولونيايل ،من دون أن يعني ذلك أنه ال ميثل نصابا يف املعرفة الغربية.
إن القوة الثقافية التي متتع بها االسترشاق مستفيدا ً من خرباته املكتسبة وتراكامته
املعرفية ومن صالته باملؤسسة الكولونيالية انعكست عىل بيان وتحليل االسترشاق
مبا هو تجسيد لتلك القوة الثقافية ،وإعادة إنتاج مستمرة لها ،فتعيني االسترشاق مبا
هو «وجه من وجوه اإلمربيالية واالستعامر معاً» أمر يحتاج إىل إخضاعه لعملية
((( -محمد فتح الله الزيادي ،املرجع سابق ،ص .39
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تحليل ،وليس مدعاة إىل االستغراب ،فرشق املسترشق ليس الرشق يف ذاته ،أي كام
رش ٌق ،يلبي حاجة غري معرفية :حاجة سياسية يعرب عنها الطلب
هو ،وإمنا رشق ُم ْست َ
الكولونيايل عىل االسترشاق وصالت رجال املؤسسة الكولونيالية باملسترشقني(((.
لقد خدم االسترشاق األهداف السياسية االستعامرية للدول الغربية عندما سار
املسترشقون يف ركاب االستعامر ،وقدموا معلومات موسعة ومفصلة عن الدول التي
رغبت الدول الغربية يف استعمـارها واالستيالء عىل ثرواتها وخرياتها .وقد اختلط
األمر يف وقت من األوقات بني املستعمر واملسترشق فقد كان كثري من املوظفني
االستعامريني عىل دراية بالرشق لغة وتاريخاً وسياسة واقتصـادا ً .وكان املوظف
االستعامري ال يحصل عىل الوظيفة يف اإلدارة االستعامرية ما مل يكن عىل دراية
باملنطقة التي سيعمل بها.
ويؤكد محمد خليفة حسن أنه بالرغم من تعدد مراحل االستعامر؛ فاملرحلة
األخرية التي تغطي القرنني التاسع عرش والعرشين تعد من أهم هذه املراحل
وأخطرها فكرياً وسياسياً عىل املسلمني؛ إذ مل يكتف املستعمر فيها بنهب املوارد
االقتصادية ،وفرض السيطرة السياسية والفكرية ،ولكنه اتجه إىل إحداث التغيري يف
التفكري السيايس عند املسلمني وإجبارهم عىل تبني النظم السياسية الغربية والتخيل
عن النظم اإلسالمية .وهذا دور فكري قام به االسترشاق السيايس الذي نقد النظم
اإلسالمية ،ووصفها بالجمود والتخلف وعدم الصالحية(((.
فقد كان املسترشق هو املسؤول االستعامري نفسه حني ُع ِّي العديد من
املسترشقني كموظفني يف الدوائر االستعامرية ،وحني جذب االسترشاق عددا ً من
الضباط والجنود واملرتجمني يف هذه الدوائر االستعامرية فوظفوا خربتهم لخدمة
االستعامر ،وجمعوا بني العمل االسترشاقي والعمل االستعامري(((.
((( -للمزيد أنظر :عبد اإلله بلقزيز ،نقد الثقافة الغربية يف االسترشاق واملركزية األوروبية ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،ط  ،2017 ،1ص .106 – 105
((( -محمد خليفة حسن ،آثار الفكر االسترشاقي يف املجتمعات اإلسالمية ،عني للدراسات والبحوث اإلنسانية
واالجتامعية ،ط  ،1997 ،1ص .40
((( -املصدر نفسه.
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وبالعودة إىل املغرب الذي عرف توافد العديد من املسترشقني يف فرتات مختلفة
قبل وبعد استعامره ،نذكر أحد أبرز الفرنشسكانيني الذي حل بطنجة سنة 1862م بعد
حرب تطوان ،وامللقب بخويص ماريا لورشندي كبري الرهبان آنذاك .وحيث أنه كان
مستعربا فقد كانت له اتصاالت بالدوائر املخزنية العليا ،فرافق الطريس إىل روما سنة
1888م ملقابلة البابا وتهنئته ،وشارك أيضاً يف سفارة أخرى إىل إسبانيا .زد عىل ذلك
أنه كان عىل اتصال بأعيان مغاربة كان يرتاسل معهم ،ويتسمى يف املراسالت بيوسف
الجندي ،كام كان من املتحمسني لتنصري املغاربة والسيام بالصحراء الجنوبية(((.
وقد ورد اسم لورشندي كثريا ً يف كتابات اإلسبان أنفسهم ،أبرزهم خوان لويس
نافال مولريو املؤرخ الرسمي ليتشيب ُيونا الذي نرش معلومات مهمة عن الباحث
الفرنشسكاين ،فإضافة إىل تاريخ ميالده ( 24فرباير 1836م) ،ووفاته التي كانت بطنجة
يوم  9مارس 1896م ،نجد إشارة إىل أن األب لورشندي ُع َ
رف بكونه مستعرباً ،وكاتباً
دبلوماسياً ،وعضو األكادميية امللكية اإلسبانية ( ،)1874كام تقلد منصب عضو فخري
يف الجمعية اإلسبانية ل ( Africanistsاملهتمني باألفارقة وإفريقيا واملستعمرين)،
دون نسيان الجوائز املهمة التي حصل عليها من إيزابيال الكاثوليكية ،كام يحتفظ
متثال يف الساحة األمامية مبريم تشيبيونا بذاكرته(((.
ونقرأ يف الدليل الفرنشيسكاين اإللكرتوين أن لورشندي كان دبلوماسياً مرموقاً،
وصديقا للسلطان موالي الحسن ،وكان نجم السياسة اإلسبانية يف املغرب ،وشارك
يف العديد من السفارات ،وقد ساهم عمله يف تنفيذ وإعداد السفارة التي أرسله بشأنها
السلطان الوون الثالث عرش  Leon XIIIيف عام  1888بأن تحظى إسبانيا مبكانة
مرموقة(((.
وقد نشأ لورشندي وترعرع وسط عائلة شديدة التدين ،كام أن اسمه كان هو
((( -مصطفى بوشعراء ،االستيطان والحامية باملغرب ،مطبعة املعارف الجديدة ،ج ،1989 ،4ص .1404
(2)- Juan Luis Naval Molero، Cronista oficial de la villa de Chipiona، EL PADRE JOSÉ LERCHUNDI :
www.chipionacronista.blogspot.com/201101//el-padre-jose-lerchundi.html (6 - 10 - 2016).
(3)- www.franciscanos.org/enciclopedia/joselerchundi.htm.
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خوسيه أنطونيو رامون ،الذي تغري الحقا بسبب مهنته إىل خوسيه ماريا دي سان
أنطونيو.
ويؤكد لويس مولريو عىل ثالث محطات رئيسية دينية ميكن الحديث عنها يف
حياة املستعرب اإلسباين :فاألوىل كانت يف  14يوليو 1856م؛ حيث شهد لورشندي
فسجلت يوم 24
العادة الفرنشسكانية يف الكلية التبرشية بريجو  ،Preigoأما الثانية ُ
شتنرب 1859م عندما ُر ِّسم كاهناً ،يف حني املحطة الثالثة كانت عندما أنشد قُداسه
األول يوم  4أكتوبر من نفس السنة(((.

وقد أطلق عليه لقب الرسول املبرش من طرف املجمع املقدس لنرش اإلميان
سنة 1861م ،ويف السنة املوالية بتاريخ  19يناير نزل إىل طنجة حيث كانت رحلته
محفوفة باملخاطر ومؤدية إىل املوت لوال اعتدال املناخ ،وتدخل منظمة الصحة
العاملية إضافة إىل سهر مرافقيه عىل حالته الصحية.
كام تم تعيينه نائب العضو املنتدب لرشكة برو سنة 1863م ،ويف حالة غياب
محافظها يتكلف لورشندي باألبرشية يف طنجة حيث يُرست له مهام التبشري .وبعد
عدة تقارير من لجان مختلفة ومن مقربني وغرباء ،وكمكافأة لخدماته الجيدة
ومهاراته االستثنائية رغب يف الرتشح إىل رئاسة مجلس النواب ببعثة تطوان ،بالرغم
من كونه ال زاال يف الواحد والثالثني من عمره (1867م) ،ومع مرور الوقت سيحتل
أعىل منصب يف بعثة الرسول برو املحافظ سنة 1877م بعد  15عاما من الخدمة.
إال أن عدم االعرتاف بتعيني لورشندي أدى إىل نشوب رصاع خطري وغري متوقع بني
حكومة مدريد والكريس الرسويل ،اليشء الذي عجل بتقاعد املستعرب اإلسباين
من كلية املبرشين حيث شغل منصب رئيس الجامعة بسانتياغو دي كومبوستيال ،إال
أن الرصاع مل يدم طويالً حيث بعد العديد من محادثات التسوية والدبلوماسية أُ ِذ َن له
بالعودة إىل املنصب الذي كان فيه(((.
((( -املصدر نفسه.

(1)- Juan Luis Naval Molero، EL PADRE JOSÉ LERCHUNDI.
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وقد أدرك لورشندي منذ بداية حياته التبشريية أن أداءه يف أرض املغاربة ال ميكن
أن يختزل يف وزارة الرسولية البسيطة ألنه شعر مبيل غريزي لدراسة اللغة العربية،
كام أراد التعرف عىل حضارة وتاريخ املسلمني ،فكرس لذلك طاقته ووقت فراغه.
وغلبت الخلفية التعليمية للبعثة التي كان يرأسها بشكل واضح يف تاريخها ،وذلك
من خالل اهتامم لورشندي بأطفال املدارس االبتدائية ومجال التعليم العايل كذلك،
فبدأ بإعداد لوائح ملا سيحتاجه يف التدريس وكل ما من شأنه أن يوفر لهم مواد
تعليمية حديثة ومناسبة وكافية ،مع توسيع مجاالت التدريس بإضافة اللغات األجنبية
الفرنسية واإلنجليزية إىل جانب املوسيقى(((.
وكرس لورشندي جهده يف املجال التعليمي ،وإن كان ذلك يقابل باعرتاض شديد
كام وقع يف طنجة عندما حاول إنشاء مؤسسة دينية بعدما استطاع جمع الدعم من
مؤسسة خريية ( ،)1886-1883كام شجع فقر املوارد يف املغرب لورشندي باالهتامم
بقطاع التعليم حيث قام بفتح املدرسة الثانوية سنة  ،1892وأسس جمعية السيدات
الكاثوليكية سنة  1895التي كانت مسؤوليتها البحث عن موارد لصيانة املدارس ،دون
أن ننىس عددا ً مهام من املشاريع التي مل يكتب لها النجاح ،وكان مصري معظمها
الفشل دون أن يؤثر ذلك يف مسار لورشندي(((.
ومع كل ما قام به يف الجانب الخريي استطاع أن يجني وينتزع لقب (أب الفقراء)
خاصة بعدما أنشأ ثالث مؤسسات ميكن اعتبارها األفضل يف املجال االجتامعي
والخريي؛ ويتعلق األمر ببناء حي للمنازل االقتصادية املنخفضة التكلفة إليواء خمسة
وثالثني من األرس الفقرية سنة 1887م ،وبناء املستشفى اإلسباين بطنجة سنة 1888م،
إضافة إىل افتتاح مطبخ ملساعدة املحتاجني سنة 1895م .ومع تزايد أعامل البعثة
إضافة إىل ظروف وحاجيات جديدة طالب لورشندي سنة 1882م بإنشاء مركز للتدريب
أو كلية املبرشين الفرنسيسكان ملزمة لبعثات كل من املغرب وأرايض سانتا ،فكلفت
الحكومة اإلسبانية لورشندي بتنفيذ املشاريع بعدما تلقى الدعم واإلذن لذلك(((.
((( -املصدر نفسه.
((( -املصدر نفسه.
((( -نفسه.
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وإضافة إىل األعامل التبشريية التي كان يقوم بها يف عالقته بالبعثة الكاثوليكية،
فقد عرف عن لورشندي اهتاممه البالغ لألطفال املحرومني ،حيث يرى الباحثون أن
هذا الجانب من حياته هو الذي يستحق اإلبالغ عنه والتعريف به.
ومن بني أعامله وكتاباته ،تجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل مخطوطة له بها ما
يقارب  400صفحة يسلط الضوء فيها عن بعض سامته البارزة ،خاصة وأن من عرفوه
يصفونه بالنزاهة وقوة الشخصية ،وويف بالتزاماته ومسؤولياته ،ولطيف ومتواضع،
ومتقشف ،ونشط بروح مبتكرة ،كام أنه يهتم باآلخرين بجانب توفره عىل مهارات
عالية خاصة يف الجانب الديبلومايس .وقد عرف عنه أيضاً كونه مغامرا ً وله قدرة كبرية
عىل التواصل مع جميع أنواع الناس ،كام كان رجل صالة محباً لدعوته الفرنشسكانية
والتبشريية.
يتضح لنا مام ورد حول لورشندي أن النشاط التنصريي تأسس باملغرب يف القرن
التاسع عرش مركزا ً عىل العديد من األساليب أبرزها التعليم والعالج ،واستغالل الفقر
واألمية.
والجدير بالذكر أن العديد من الهيآت واملنظامت ساهمت يف تشييد املستشفيات
واملستوصفات ،كام قامت بذلك بعثة (نورث) مبدينة طنجة سنة 1886م التي شيدت
مستشفى قصده العديد من املرىض من املدينة ومن اآلفاق البعيدة والنواحي القريبة.
وقد سار األمر عىل نفس املنوال يف باقي املدن كتطوان وصفرو والعرائش والدار
البيضاء ،يف حني تكلفت بعثة (سوذرن) مبدن الصويرة والجديدة وآسفي ومراكش،
حيث مل تخل مدينة ساحلية وال قاعدة داخلية من أطباء وممرضني ومساعدين ،نساء
ورجاال ،وقد تعاطوا أنواعا مختلفة من النشاط الصحي املمزوج بالتلقني الديني.
فقد كان التطبيب مطية للتنصري من مرشق األرض إىل مغربها حسبام ورد يف
مختلف الكتب .ومن املؤلفني من زاروا املغرب مثل فرانسيس ماك نيب التي ذكرت
أن النرصانيني كانوا يستغلون فقر املغاربة لتمسيحهم ،فإذا مل ينصت املريض إىل
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ما يتلونه من إنجيل ،فال دواء يعطى لهم ،بحيث كانت أعاملهم مغطاة كلها بستار
الطب(((.
فالعالج الجسامين كان يبدأ بالوعظ العقائدي ،ومبخاطبة الضامئر قبل فحص
األبدان ،وميكن هنا أن نستعني بالوصف الذي اعتمده مصطفى بوشعراء بأجواء
العالج والتطبيب« :أمام باب دار البعثة تقبع جامعة من الناس قبل االفتتاح ،ويف
الساعة الثامنة يفتح املركز ،ويدخل النساء والرجال إىل الدار ليستقر كل جنس يف
بيت ...فيعظهم القس ويرد عىل اعرتاضات الجمهور ،الذي يظل بعضه صامتاً،
ويخرج البعض اآلخر غاضبا ،مفضالً مغادرة القاعة دون دواء عىل أن يسمع كالم
كافر ،وبعد نصف ساعة يبدأ العالج ،ويجري نفس اليشء من النساء يف الغرفة
األخرى»(((.

 - 3الخامتة

سلك االستعامر بعد أن قدم إليه االسترشاق كل ما يف وسعه وكل سبيل للتغلغل
يف جميع امليادين؛ فاتجه إىل الفرد والجامعة واألخالق واآلداب والفنون والعلوم
واآلثار واألديان ،واستعان عىل تحقيق أهدافه بكل السبل ،فقد اعتمد الغرب يف
توسعه عىل استخدام وسائل خبيثة وخلق عصبيات إقليمية وإيجاد عقليات انفصالية
حتى وجدت بني العرب اتجاهات متعارضة ممن يزعم أن وطنه أقرب للغرب منه إىل
الرشق ،وآخر يزعم أن حضارة بلده آشورية أو فرعونية صافية ،أو فينيقية زاخرة ،وال
عالقة لها جميعا بالحضارة اإلسالمية العربية من قريب أو بعيد.
لقد كان االسترشاق مصنعاً لكل هذا وذاك ،وكان االستعامر مستهلكا أمينا له،
تركزت فيه قوى التآمر الدويل والهجوم العاملي عىل العامل العريب واإلسالمي،
وقد اعتمد االستعامر عىل االسترشاق يف دراسة واقع الدول املراد استعامرها،
بجمع املعلومات املتعلقة بها ،ودراسة جغرافية األرض ،وطبيعة السكان وعاداتهم
((( -مصطفى بوشعراء ،مرجع سابق ،ص .1430
((( -املصدر نفسه.
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وأديانهم ،ومواطن قوتهم وضعفهم ،فتشكل بذلك للمستعمر تصور تام عن الدول
املراد احتاللها.
كام ساهم املسترشقون يف صناعة عمالء للمستعمرين ببالد املسلمني ،ونرش
الشبهات حول قيم اإلسالم وتعاليمه ،مام يشكك املسلمني يف دينهم .كام كان
لتهويل قوة املستعمر أثر كبري يف بث الرعب يف قلوب املسلمني من مواجهته،
إضافة إىل تشجيع القوميات التاريخية التي بادت واندثرت ،بهدف نرش العصبيات
بني املسلمني ،وتشتيت كلمتهم ،وتفريق وحدتهم.
ويبقى يف األخري أن نؤكد عىل رضورة دراسة االسترشاق دراسة واعية منهجية
إلبراز ما له وما عليه ،يف جميع ميادين نشاطه التي عنى بها خالل مراحله املختلفة،
مام يتطلب تضافر جهود الباحثني الذين ميتازون بثقافة عالية ومتنوعة لغوية،
وإسالمية ،واجتامعية ،وفلسفية ،وتاريخية ،وأدبية ،ونقدية.

الفصل الرابع
االستعمار المعرفي

َّ
َ
َ
املثقف املستعمر وما بعد املستعمر

في رؤية فرانز فانون وعلي شريعتي وإدوارد سعيد
يوسف جريار

(((

املثقف بحسب التعريف املقبول والشائع ،هو شخص تنطوي مهنته ،بشكل
حس مؤكد ،إزاء النشاطات
أسايس ،عىل نشاط ذهني ،أو هو ذلك الذي لديه
ّ
الذهنية ،ومع ذلك ،ينبغي لهذا التعريف أن يؤخذ عىل محمل النسبية.
املثقفون بحسب منظور غراميش ،ينبغي أن يُقدروا ،مبقتىض مجمل نسق
العالقات االجتامعية ،التي تقع داخله النشاطات الثقافية ،واملجموعات التي
متثلهم .املثقفون ينبغي أن يُدرسوا مبقتىض توازن عالقات السيطرة األساسية
والقوى املن ِتجة .وأحد توازنات السيطرة املحورية يف املجتمع االستعامري ،وما
بعد االستعامري ،يك ال أقول توازن السيطرة املحوري ،وهو ذلك الذي يسمح
بسيطرة املستع ِمر عىل املستع َمر وسيطرة املستع ِمر خالل الفرتة االستعامرية وما
بعدها ،وبعد ذلك سيطرة الحضارة الغربية عىل الحضارات األخرى.
((( -مؤرخ فرنيس من عائلة يسارية أسلم يف سن الثامنة عرشة( ،)18مختص يف حركة «التحرير الوطني الجزائرية».
 العنوان األصيلL’INTELLECTUEL COLONISÉ ET POST-COLONISÉ SELON :FRANTZ FANON، ALI SHARIATI ET EDWARD SAÏD
املصدرhttps://www،scribd.com/document/62274017/Youssef-Girard :
ترجمة :صالح عبد الله.
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وبحسب أنطوين غراميش ،املثقفون هم موظفو البنى الفوقية السياسية ،الثقافية
واالجتامعية وهم قد يسمحون بنشاطهم ،أن يؤ ّمن املجتمع السيايس «قانونياً»
و«باخالص» انضباط املجموعات الخاضعة ،واملقصود يف هذه الحالة ،املستع َمرين
أو املستع َمرين سابقاً .ومن هذا املنظور يساعدون عىل تنظيم املجتمع املدين ،من
خالل إنتاج «توافق» األغلبية عىل أشكال الحياة ،وأمناط السلوك والتفكري ،وعىل
مامرسات مؤسسات السلطة ،التي تفرضها الفئة املسيطرة ،وهي برأينا ،املستعمرون
بشتى أشكال اإلدارة .للمثقف إذا ً وظيفة سياسية ـ أيديولوجية ـ ثقافية بامتياز.
ميكن أيضاً للمثقّف ،أن يكون ذا دور «مخ ّرب» ،إذ يقرر أن يكون مثقفاً عضوياً

لرشيحة اجتامعية مسيطر عليها ومذ ذاك ،يصبح حبة رمل داخل الهيمنة التي بنتها
الكتلة التاريخية املسيطرة .واملثقّفون ،من هذا املنظور ،يساهمون بإنتاج كتلة
تاريخية جديدة ،متسبّبني بأزمة ،عىل املستوى السيايس واأليديولوجي -الثقايف ،يف
توازن السيطرة بني املسيطرين واملسيطَر عليهم ،بني املستع ِمرين واملستع َمرين.
وإنتاج هذه الكتلة الجديدة ،مير عرب رفض املستع َمرين خالل الفرتة االستعامرية وما
بعدها وخصوصاً «املثقفون» ،من بني هؤالء ،القبول السلبي لتبعيتهم.

رفض التبعية هذه ،أسايس يف النضال ضد االستعامر ،ألن بنيتها ترتكز كلياً،
عىل إيديولوجيا تؤسس تراتبية ،بني مختلف الفئات البرشية .فاملستع َمر خالل الفرتة
االستعامرية أو بعدها ،ميثل يف املجتمع االستعامري مادياً الفئة املغلوبة سياسياً،
مؤسساتياً وإيديولوجيا وثقافياً .ومن هنا ميكن «للمثقف» أن يلعب دورا ً أساسياً يف
رفض هذه السيطرة.
ومن بني مثقفي الجنوب الذين رفضوا هذه السيطرة األيديولوجية ـ الثقافية فرانز
فانون ،عيل رشيعتي ،وأدوار سعيد ،الذين لعبوا دور الطليعة الثقافية .وقد متيز فكرهم،
قبل كل يشء ،برفض رؤية الثقافات غري الغربية منغلقة يف وضعية الخضوع .أراد الثالثة
أن يكونوا مفكرين نقادا ً ومستقلني ،يف مواجهة الخطاب السائد ،املنتج يف الغرب.
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ولد فرانز فانون يف فور دي فرانس ،يف املارتينيك يف  .1925تج ّند يف الجيش
جرح يف إحدى املعارك ،وحاز عىل وسام صليب الحرب ،وملا
الفرنيس و ُ
حصل عىل منحة من الدولة الفرنسية ،استقر يف فرنسا ،لدراسة الطب يف جامعة
ليون .وقرر أن يتخصص يف طب األعصاب .ويف  1952نرش مؤلفه األول «برشة
بيضاء أقنعة سوداء» .حيث يقارب العالقات غري املتساوية بني الرجل األبيض
والرجل األسود .ويف السنة التالية ُع ّي يف مستشفى األمراض العصبية يف بليدا،
يف الجزائر .هناك شاهد حقيقة السيطرة االستعامرية ،أي عاملاً يسيطر عليه
املستعمرون األوروبيون .وبعد ميض أشهر عىل اندالع الثورة الجزائرية ،صار
فرانز فانون عىل اتصال مع جبهة التحرير الوطنية ،ثم أصبح يف  1959معتمدا ً
للصحافة الوطنية الجزائرية .ونرش يف  1959بحثاً مجلجالً «عام انتصار الثورة
الجزائرية»  .L’an v de la revolution algérienneوبعد ذلك بقليل علم أنه مصاب
برسطان الدم ،ومات يف كانون األول /ديسمرب من العام  ،1961حني كان مؤلفه
الرئيس« ،معذبو األرض» يخرج من مطابع دور نرش ماسبريو .إنه مؤلف مهم أحدث،
منذ صدوره ،تأثريا ً كبريا ً عىل قسم كبري من املثقفني ،ومناضيل بلدان العامل الثالث،
وخصوصاً عيل رشيعتي وأدوار سعيد.
ولد عيل رشيعتي يف  ،1933يف مازينان ،شامل رشق إيران .وأصبح مدرساً يف
نهاية املرحلة األوىل من دراسته الثانوية .ويف السنة التالية ،التزم يف حركة املقاومة
الوطنية ،التي كانت تدافع عن أفكار مص ّدق .ويف  1955التحق بكلية اآلداب يف
مشهد ،ثم حصل عىل منحة سمحت له بالسفر إىل فرنسا يف  ،1959حيث أقام عالقة
مع املقاومة الوطنية .واكتشف مؤلَف فانون الذي ترجمه جزئياً إىل الفارسية .وفضالً
عن نشاطاته النضالية ،تابع محارضات لويس ماسينيون ،جاك بريك وجورج غريفيتش.
ويف العام  1963حاز عىل شهادة دكتوراه يف اآلداب ،من جامعة السوربون ،ويف
 1964عاد إىل إيران ليصبح أستاذا ً يف جامعة مشهد حتى  .1972ألقى محارضات
عديدة ،عىل امتداد البالد ،ولكن السافاك ،الرشطة الرسية لشاه إيران ،منعته من النرش
ومن أية مداخالت سياسية .وبني عامي  1973و 1975اعتقلته الرشطة نفسها ،ملدة
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مثانية عرش شهرا ً .ويف  17أيار /مايو ترك عيل رشيعتي إيران قاصدا ً انكلرتا .وبعد
ذلك بشهرين يف  19حزيران /يونيو وجد ميتاً يف ساومثبتون ،دون أن تتضح حقيقة
أسباب هذا املوت الغامض .مارس عيل رشيعتي تأثريا ً كبريا ً عىل جيل كامل من
اإليرانيني وبشكل أكرث عمومية يف مجمل العامل اإلسالمي .ذلك أن عيل رشيعتي،
بخالف فرانز فانون وأدوار سعيد ،كان رجالً مؤمناً ،ودرس املسائل االجتامعية-
السياسية «كمثقف ومؤمن» باستعادتنا لتعبريه الخاص .وبهذه الصفة ميكن أن يعترب
واحدا ً من الرواد ،الذين اسامهم حسن حنفي الحقاً «اليسار اإلسالمي» أو «علم
الكالم اإلسالمي للتحرير».
وأخريا ً ،ولد ادوار سعيد يف  1935يف القدس أمىض مراهقته يف مرص ،ثم سافر
ملتابعة دراسته يف الواليات املتحدة .كان أدوار سعيد أستاذا ً لألدب اإلنكليزي،
واألدب املقارن يف جامعة كولومبيا ،يف نيويورك .يف مؤلفه األهم ،االسترشاق الذي
نرش يف العام  ،1978حلل نسق التصورات ،التي من خاللها ،خلق الغرب الرشق ،ثم
أقفل عليه .ويف املرحلة األخرية من حياته ،ناضل أدوار سعيد ضد شيطنة اإلسالم
ومن أجل كرامة الشعب الفلسطيني .وكان كرجل ملتزم ،عضوا ً يف املجلس الوطني
الفلسطيني ابتدا ًء من أواخر سبعينات القرن املايض .وكان عليه أن يستقيل بسبب
معارضته التفاقيات أوسلو ولسياسة يارس عرفات ،التي منعت دخول كتبه إىل أرايض
«الحكم الذايت» الفلسطينية« .والحكم الذايت» بالنسبة له ،ليس سوى استمرار
االحتالل بوسائل أخرى» .وكان أدوار سعيد معارضاً لتقسيم فلسطني ،وأعلن تأييده
إلقامة دولة مزدوجة القومية .دافع عن فكرة ،تؤكد عىل دور املثقف امللتزم .وحلّل
حقائق تداخل الثقافات ،وأكد أن التعارضات بني الثقافات .هي من صنع البرش.
تأثر ادوار سعيد كثريا ً بفرانز فانون ،كام يشهد مؤلفه «الثقافة واإلمربيالية» .يف هذا
الكتاب ،وصف معذيب األرض ،شخوص الكتاب« ،بالرؤيويني واملجددين» .وتويف
ادوار سعيد ،بعد إصابته برسطان الدم يف أيلول  /سبتمرب يف عام .2003
كما رأينـا لتونـا ،هـؤالء املثقفون الثالثـة الذيـن سـندرس مواقفهم ،لعبـوا دورا ً
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مهماً عىل نحو خـاص ،يف مكافحـة األيديولوجيات الثقافية ،التي يحملها الشـعب
والثقافـات املغلوبـة يف العـامل .خلال مرحلـة االسـتعامر ،ومـا بعـد االسـتعامر.
وميكـن اعتبـار الثالثة مبثابـة مرجعيـات للنضـال األيديولوجي الثقـايف يف البلدان
املستعمرة.

-2املثقف املستع َمر واملثقف املغرتب aliené

املسألة األساسية التي عالجها يف دراساتهم هؤالء املؤلفون الثالثة ،هي بالتأكيد
مسألة االغرتاب ( )alienationالتي تشمل بذاتها ،مسائل أكرث خصوصية بالنسبة
لإلنسان يف مرحلة االستعامر ،ومرحلة ما بعد االستعامر ،وهي مسألة التثاقف
واستالب الشخصية وأيضاً الوعي الزائف ملثقفي الجنوب ،يف عالقتهم مع الثقافة
سمها ليو بولد سيدار سنغور بصيغة جميلة «اقتالع الذات
الغربية .هذه الظاهرات ّ
بالذات» أي «اقتالع الذات لغة األم وعقل األجداد والتقاليد العريقة» .ويف عالقته مع
الثقافة الغربية ،تب ّنى املستعمر النظرة املجحفة التي يحملها الغرب عن ثقافته وشعبه
أو حضارته ،وأصبح بفعل هذا الخطاب املهيمن مغرتباً.
ميكن تعريف االغرتاب كحالة ،يكف فيها الفرد نتيج ًة لرشوط خارجية ،اقتصادية،
سياسية أو/و ثقافية عن أن يصبح سيد نفسه ويتحول إىل عبد ،إىل موضوع بسيط
بني أيدي رجال آخرين .وبعد تعرضه الجتياح املستع ِمر ،يخضع املستع َمر ملوقع
اجتامعي ولرشوط حياة ،ال يستطيع تغيريها ،دون قلب مجمل النظام االجتامعي.
املثفقف املستع َمر الذي تعلم أن الثقافة الغربية متفوقة بالنسبة لثقافته الخاصة ،هو
برأي املؤلفني الثالثة ،مغرتب موضوعياً .لقد عمل كل يشء ،خالل سنوات ليجعل الثقافة
الغربية ثقافته ،وهي ال تني تلزمه التخيل ،عن ثقافته األصلية املعتربة وضيعة ومتخلفة.
وميكن رؤية الندوب الواضحة لهذا االغرتاب ،يف االحتقار الذي يكنه املستع َمر ،خالل
فرتة االستعامر أو ما بعدها ،لثقافته وشعبه .وهو يشعر يف مرات كثرية ،أنه غريب ،عن
أولئك الذين يعتربهم يف أغلب األحيان ،متخلفني وذوي عادات «بربرية».
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وكمغرتب ،وفاقد للشخصية ،عمل املثقف املستع َمر كل ما بوسعه ،ليتمثل
ويتشبه بالثقافة الغربية ،أي الثقافة السائدة .لقد ساهم غالباً ،عىل نحو غري واعٍ ،وتحت
تأثري عامل الثقافة املسيطر ،بعملية اغرتابه .وبحسب فرانز فانون «املثقف املستع َمر
يقذف بنفسه وبنهم إىل الثقافة الغربية كام األطفال املتبنني ،الذين ال يكفون عن
البحث ،عن إطار عائيل جديد ،إال يف اللحظة ،التي يتبلور فيها ،داخل أنفسهم،
حد أدىن من النواة ،التي تشعرهم باألمان .املثقف املستع َمر سيحاول أن يجعل
من الثقافة األوروبية ثقافته الخاصة .ال يكتفي مبعرفة رابليه ،أو ديدارو ،شكسبري أو
ادغار بو ،بل سيدفع دماغه إىل أقىص تواطؤ مع هؤالء الرجال».
ندوب االغرتاب نفسها ،توجد بحسب عيل رشيعتي يف حسهم الثقايف ،الذي
طوره املثقفون املستع َمرون الشباب ،بأنفسهم أو عىل نحو ،أكرث دقة ،قام باملهمة
نفسها آخرون .وبدالً من إعجابهم بكتابات الفالسفة ،املؤرخني أو مختلف الكتّاب،
الذين يشاطرونهم ،موضوعياً الرشوط االقتصادية نفسها ،والرشوط اإليديولوجية
ِ
املسيطر الذي غ ّربهم .وبغياب
الثقافية نفسها ،اتجهت أنظارهم حرصا ً ،نحو الغرب
نظرة نقدية ،لإلنتاج الثقايف الغريب ،وبجهل اإلنتاج الثقايف لبلدان الجنوب األخرى،
فإن املثقف خالل فرتة االستعامر وبعدها ،حافظ عىل القيود ،التي تربطه بالثقافة
أتأسف حيالها ،يقول عيل رشيعتي ،هو أننا مل
الغربية ،وطورها« .إن أحد األشياء التي ّ
نعرف املفكرين ،الذين يتأملون من األمراض نفسها التي لدينا يف حني أن حاجاتهم،
بيئتهم ،تاريخهم ،وظروفهم االقتصادية ،هي شبيهة مبا لدينا ،وهم يقرتحون حلوالً
ملجتمعاتهم ،ميكن أن تعلمنا .إننا نعرف مفكرين ،لديهم من حيث املبدأ ،أفكار
حتى وإن كانت صحيحة ـ نظرية ،حتى وإن كانت ال تشكو من العمق ـ حلوالً
حتى وإن كانت مناسبة ـ إال أنها ال تجيب عىل مشاكلنا .وبدالً من معرفة املفكرين
الكبار ،األفارقة واآلسيويني ،يف هذا القرن ،الذين استطاعوا التوصل من خالل
وعيهم الوطني ،الرشقي والعاملي ،إىل ـ حلول جديدة ـ إننا مل نسمع حتى بأسامئهم
تبص ملعرفة أشخاص مثل بريخت ،وإكزاناكيس ،الذين ال
ـ ونلقي بأنفسنا دومنا ّ
يعنوننا ،حتى وإن كانوا ،مثل بريخت ،تقدميني شفافني متنورين ومنورين».
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قام أدوار سعيد ،باملعاينة الشاملة نفسها ،التي قام بها ،فرانز فانون وعيل رشيعتي،
بصدد السيطرة األيديولوجية ـ الثقافية ،التي ميارسها الغرب عىل الثقافات األخرى.
وهو يرى أن الرأساملية هي مسؤولة مبارشة ،عن السيطرة الغربية األيديولوجية ـ
الثقافية ،ومن هنا ،عن اغرتاب مثقفي الجنوب» اقتصاد السوق الغريب املتجه نحو
االستهالك أنتج (ويستمر يف إنتاج وبرسعة متزايدة) طبقة متعلمة ،تتجه وظيفتها
الثقافية إلشباع حاجات السوق .وقد تم الرتكيز بوضوح عىل دراسات الهندسة،
التجارة واالقتصاد .وجعلت النخبة الثقافية ،من نفسها ،املساعد ملا تعتربه امليول
األساسية التي تُتّبع يف الغرب .والدور الذي ألزمت به هو الحداثة ،مام يعني أنها
تعطي رشعية وسلطة ألفكار تتعلق بالحداثة ،وتتلقى التقدم والثقافة يف قسمها األكرب
من الواليات املتحدة .وقد استنتج أدوار سعيد أنه «إذا كان مثة اذعان ثقايف لصور،
ولنظريات االسترشاق ،فإن ذلك يشتد قوة من خالل التبادل االقتصادي ،السيايس
والثقايف ،وباختصار فإن الرشق الحديث يساهم باسترشاقه بنفسه».
هؤالء املثقفون الذين يساهمون يف استرشاق الرشق الحديث ،هم عاجزون
عن إنتاج األجوبة األيديولوجية الثقافية ،التي يحتاجها العامل العريب ،اإلسالمي
املعارص ،ليدافع ضد اإلمربيالية الغربية عموماً ،واإلمربيالية األمريكية خصوصاً.
األسوأ ،هو أنهم يساهمون موضوعياً بتقوية هذه اإلمربيالية ،من خالل نشاطهم
كممثلني محليني لها .وبحسب أدوار سعيد «ميكن بشكل جيد جدا ً» أن نعترب تك ّيف
الطبقة املثقفة ،مع اإلمربيالية الجديدة ،مبثابة انتصار لالسترشاق .العامل العريب،
اليوم ،تابع للواليات املتحدة ،من الناحية الثقافية والسياسية .يتابع ادوار سعيد مشريا ً
إىل إعداد الشباب املثقف يف الجامعات الغربية والطابع املغ ّرب لهذا النمط من
اإلعداد .ويصبح إعداد املثقفني هذا ،بحسب سعيد أداة أساسية يف إعادة إنتاج
توازن السيطرة الثقافية يف بالد منشأ هؤالء الطالب ،ويف تقوية االسترشاق ،يف الغرب
نفسه .وبحسب املثقّف الفلسطيني« ،الطالب» (واألساتذة الرشقيون) يتمنون دامئاً
الجلوس عند أقدام املسترشقني األمريكيني ،قبل أن يرددوا أمام جمهور محيل ،الكالم
امل ُعاد (الكليشيهات) الذي وصفته كأركان عقيدة االسترشاق .ومع نسق إعادة إنتاج
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كهذا ،يصبح من غري املمكن للعامل الرشقي أن يتجنب استخدام تعليمه األمرييك،
ليشعر بالتفوق عىل مواطنيه ،ذلك ألنه يقدر عىل التحكّم بنسق االسترشاق .ويف
عالقاته مع رؤسائه ،املسترشقني األوروبيني أو األمريكيني ال يصبح سوى «مخرب عن
بلده» .وهنا بالذات يكمن دوره يف الغرب ،إذا ما كان قد ساعده الحظ بالبقاء هناك
حاملا ينهي دراسته.
وأخريا ً ،بالنسبة ألدوار سعيد فإن التحرر من االستعامر ،ومختلف النضاالت
املعادية لإلمربيالية التي دخلت منذ قرن ،إىل العامل العريب ـ اإلسالمي وإىل مجمل
بلدان الجنوب ،مل تقلب البنى األساسية ،للسيطرة الغربية .وهو يرى «أن عاملني
اثنني ،جعال انتصار االسترشاق واضحاً كثريا ً .ويف الحدود التي نستطيع التعميم
مبوجبها ،فإن اتجاهات الثقافة املعارصة ،يف الرشق األوسط ،تتبع مناذج أوروبية
وأمريكية .وعندما قال طه حسني ،يف  1936أن الثقافة العربية الحديثة ،هي ثقافة
أوروبية ،مل يفعل سوى تحديد ،هوية النخبة الطبيعية املرصية ،التي كان أحد أعضائها
املميزين .واألمر هو نفسه اليوم ،بالنسبة للنخبة العربية ،عىل الرغم من أن التيار
القوي لألفكار املعادية لإلمربيالية ،يف العامل الثالث ،دخل املنطقة ،منذ خمسينات
القرن املايض ،وثلم نصل الثفافة الغربية املسيطرة .هذه التبعية لثقافة الرشق األوسط
املعارص ،ناهيك مبجمل بلدان الجنوب ،إزاء الغرب هي ندوب االغرتاب نفسها،
التي سيكون عىل املثقف املتعطش للتحرر مبواجهة الثقافة السائدة ،أن ينهزم يف
النضال االيديولوجي ـ الثقايف.

 -3من االغرتاب إىل إعادة متلك الثقافة:

مبواجهة السيطرة األيديولوجية -الثقافية للغرب واالغرتاب الذي يوسم به املثقف
املستع َمر ،لن يكون لديه ،أية وسيلة إذا مل يرد أن يتخلص نهائياً من اجتياح الثقافة
املسيطرة ،سوى العودة إىل ثقافته الخاصة ،ومصادره الخاصة ،وإىل ذاته العميقة.
إعادة متلك هذه الثقافة ،ميكن أن يع ّرف كإرادة فرد ،أو مجموعة أفراد ،بأن يجعلوا
ثقافتهم ،تلك ،التي يعتربون ورثتها ،والتي مبواجهتها ،كانوا قد ُوضعوا خارج ذواتهم
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الحقيقية .وضعية املثقف املستع َمر خالل مرحلة االستعامر وما بعدها ،بالنسبة
للثقافة التي هو وريثها ،تنبع مبارشة من وضعيته كمغرتب ،التي وضعته فيها السيطرة
االستعامرية ،أو ما بعد االستعامرية .إعادة متلك الثقافة هذه ،هي مرحلة رضورية
تسمح بالتوصل ،إىل استقالل سيايس ،اقتصادي ،وثقايف حقيقي .ويف الحقيقة أن
االستقالل بنظر مؤلفينا الثالثة الذي ال يكون إال سياسياً لن يكون إال استقالالً شكلياً،
ألن العقول ستبقى دامئاً ،مقيدة بسالسل الثقافة املسيطرة ،وبالبنى االقتصادية التي
تؤبد السيطرة القدمية.
وسيكون عىل املثقف خالل فرتة االستعامر أو ما بعدها ،وهو يف طريقه الستعادة
ثقافته الحقيقية .أن يواجه الغرب يف تربيراته وأن يسهب يف تعليقاته شارحاً عاداته،
أفكاره ،أعرافه ،ومنط عيشه .املثقف الذي تخلص من اغرتابه يضطلع بهويته،
اختالفه ،بخصوصيته ،وأصالته .يكف عن أن يردد كلامت اميي سيزار )Aimé
« )Césaireأنا لست مختلفاً عنكم ،ال تنظروا إىل برشيت السوداء الشمس هي التي
أحرقتها» .كال ،ما أن يخلع إسار اغرتابه ،حتى يضطلع بأفريقيته ،وبعروبته ،وإسالمه.
هو كام هو وال يهم ماذا يفكر القابضون عىل النظام االستعامري وما بعده «.»Font
وليضطلع بهويته وليكرس السالسل التي تربطه بالثقافة السائدة ،سيكون عىل
املثقف املستع َمر ،أن يعود إىل جذوره الثقافية ،جذور ثقافة شعبه ،لغة أمه ،وجمجمة
أسالفه ،تلك ستكون مرحلة رضورية يف مسار خلع آثار االغرتاب ،الذي ينقل
املثقف املستع َمر من التبعية العمياء للغرب الثقايف إىل االستقالل األيديويولجي
ـ الثقايف .وبحسب فرانز فانون «ليؤمن سالمه ،ويتفلت من تفوق الثقافة البيضاء،
يحس املستعمر برضورة العودة ،إىل الجذور املجهولة ،وأن يضيع نفسه ،مهام
كلف األمر ،يف كنف الشعب «الرببري» .وألنه يحس أنه أصبح مغرتباً ،أي املكان
الحي للتناقضات ،التي تتهدده بأن يصبح عصياً عىل القهر ،يتفلت املستعمر من
املستنقع حيث كان يكاد ينزلق ،ويندفع جسامً وعقالً فيقبل ويقرر االضطالع بتحمل
كل التبعات .واملستع َمر يكتشف أنه مستعد التكفّل بأي يشء ولن يجعل من نفسه
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مدافعاً فحسب ،إمنا يقبل أن يكون مع اآلخرين ،ومنذ اآلن سيسمح لنفسه بالضحك
من جبنه السابق.
إن تخلّص املثقف املستع َمر خالل مرحلة االستعامر أو ما بعدها ،من االغرتاب
ينبغي أن يتم من خالل قطيعة واعية مع بعض األسئلة التي يطرحها املثقفون
الغربيون ،األسئلة التي ليست أولوية بالنسبة للجامهري ،التي تنتمي لشعوب وثقافات
مغلوبة .مل يعد ينبغي عىل املثقف املستع َمر ،أن يرتهن ثقافياً وأيديولوجياً ،لألسئلة
التي يطرحها الغرب ،وإمنا ينبغي أن يكون قادرا ً عىل أن يطرح بطريقة مستقلة ،أسئلته

الخاصة ،وأن يطور إشكالياته الخاصة وأن يبحث عن أجوبته الخاصة .ينبغي أن يكون
قادرا ً عىل أن ينظّم تراتبية األولويات يف استبيانه األيديولوجي ـ الثقايف .وإذا مل يفعل
ذلك ،يصبح واحدا ً من األساسيني الذين ينرشون وعياً زائفاً بني الجمهور املغلوب،
وبالتايل سيضيعه بدالً من أن يقدم له أسلحة ثقافية لتحريره« .إذا كنت أملانياً ،يقول
عيل رشيعتي ،سأحب بريخت ،ولكن كوين ايرانياً ،فإنني ال أفهم اطالقاً لغته ،وال
أعلم ماذا ميكن لربيخت أن يفيدين .إن له هموماً أخرى ،أمراض أخرى ـ وصف لها
أدوية -غري أمرايض .إنه يشكو الصداع ،يف حني أنني أشكو من أمل يف بطني ،وصفته
ال تعنيني ،كيف ميكن لها أن تريحني؟ بريخت شاهد حربني عامليتني ،ويوجد خلفه
ثالثة قرون من اخرتاع اآلالت .أنا مل أر مثله الحرب العاملية .وال أعلم أبدا ً ما هي
اخرتاع اآلالت ،وما هي الربجوازية ،وكذلك فلسفته ال تشكل أي ملجأ يل .وإذا ما
كنت قلقاً ،فلتوفري الحطب ألتدفأ يف الشتاء ،ولعميل ،ولرتبية ابني .هذه هي أسباب
قلقي .أما قلق بريخت فهي من طبيعة أخرى إنه يتساءل عام يف هذا الوجود.
يتابع عيل رشيعتي محذرا ً من أولئك الذين مل يفعلوا سوى توريد األسئلة الثقافية
الغربية إىل بلدان الجنوب يف مرحلة استعامرها أو ما بعده .إنه يرى أن االستمرار
يف طريق هذه التبعية العمياء للغرب ،لن يوصل شعوب الجنوب املغلوبة ،إىل
مأزق خطري يف مستقبلهم« .إن أولئك الذين بإخالص وحسن نية  -يلقحون ذاكرة
مثقفينا بأسئلة وجودية ،ثقافية ،فكرية ،فلسفية ،اجتامعية وإنسانية تخص غرب ما
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بعد الحرب ،أولئك الذين يجعلون ،املثقف الرشقي ،شديد الحساسية -يف الحقيقة
مزيف الحساسية وليس ذا حساسية حقيقية  -حيال األسئلة التي تطرح يف أوروبا،
والنظريات الشديدة التقدمية الدارجة يف أوروبا وليس يف الرشق ،إمنا يبعدون
الشعوب ،واملثقفني الرشقيني عن حقيقتهم الخاصة ،عن مسؤولياتهم امللموسة
وفيام هم يعتقدون بإخالص أنهم يخدمونهم وينورونهم ،إمنا يتحولون إىل عوامل
انحطاط وخداع».
وكام يطالب عيل رشيعتي املثقف املستع َمر أن يعود إىل ذاته ،فإن من واجبه
بادئ األمر أن يعيد قراءة الغرب ،قراءة نقدية .وينبغي لهذه القراءة النقدية أن تسمح
له ،ال أن يتخلص منها كلياً ،ولكن أن يخرج من االفتتان التغريبي الذي مارسته عىل
الشباب املثقف خالل فرتة االستعامر وما بعدها.
بعد القراءة النقدية هذه ،ينبغي للمثقف املستعمر أن يعود إىل ثقافته األصلية،
إىل ثقافة الشعب الذي انفصل عنه .وبحسب طبيب األعصاب املارتينييك « عليه
أن يقرر إجراء جردة ألمناط العيش ،املستقاة من العامل االستعامري ،ويسارع لتذكر
امناط العيش الطيبة لشعبه ،لهذا الشعب الذي قررنا أن ميتلك كل الحقيقة .إن
الفضيحة التي يطلقها هذا املسعى ،يف صفوف املستع ِمرين ،القابعني يف داخل
البلدان املستع َمرة ،يشحذ قرار املستع َمر .وحاملا يتحقق املستع َمرون ،الذين
تذوقوا طعم النرص ،عىل مجندي املحتل ،فإن هؤالء الرجال ،الذين كان يُعتقد أنهم
آثروا السالمة ،بدأوا بالذوبان يف بحر الزنوجية ،وبدأ النسق بأكمله يهتز .كل مستعمر
ينضم إىل هذا املسعى ،كل مستعمر بدأ بامتالك الحقيقة ،ال يشكل فشالً للمؤسسة
االستعامرية فحسب ،وإمنا يرمز أيضاً إىل ال جدوى وعدم عمق عملها املنجز .فكل
مستع َمر يتجاوز الخط املرسوم إمنا هو إدانة أساسية للنهج وللنظام ،ويجد املثقف
املستع َمر يف الفضيحة التي يشيعها ،تسويغاً وتخلياً عن ثقافة االستعامر وتشجيعاً
عىل مثابرته يف مسعاه.
وبحسب عيل رشيعتي عىل املثقف املستع َمر ،من أجل تجاوز «الحدود» أن
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يتجه إىل مصادر جديدة للتفكري .عليه أن يقيم حوارا ً ثقافياً ،مع الشعوب األخرى
املغلوبة ،الذين لديهم مشاكل مشابهة ،بل متامثلة مع مشاكله .ولذلك ينبغي
بالرضورة عىل املثقف املستعمر أن ينفتح عىل مجمل الثقافة املنتجة ،يف بلدان
الجنوب ،وأن يتفلت من الثقافة املسيطرة املنتجة يف الغرب .وبحسب عيل رشيعتي
أيضاً «بدالً من بريخت ،علينا معرفة كاتب ياسني ،وأن نعرف عمر مولود بدالً من
جان بول سارتر ،أو عمر اوزغان ،واميي سيزار وفرانز فانون ،بدالً من البري كامي.
ومبعرفتنا لهم ،نعود لنعرف أنفسنا ،يف حني أننا إذ نتجه إىل هؤالء املثقفني الغربيني،
فإننا نبتعد عن أنفسنا ،مبقدار ما نفهمهم.
وعيل رشيعتي ،املسلم امللتزم يرى الروحانية طريقة حيوية ،ملقاومة السيطرة
الثقافية ،وللنضال ضد اغرتاب شباب الجنوب املثقف .وهذا ميكن أن يبدو مفاجئاً يف
نظر األوروبيني ،حيث الشعور الديني ،غالباً ما يش ّهر به «التقدميون» كأحد األشكال،
األكرث إفسادا ً للتغريب .التحرر من االستعامر يستوجب قطيعة مع التصورات الغربية-
املركزية بصدد العامل ،حتى لو كانت صنيعة من هم يف غاية التقدمية.
وعىل عكس ما يراه الغرب ،الروحانية بنظر عيل رشيعتي هي أداة مركزية لتحرر
االنسان املستع َمر خالل الفرتة االستعامرية أو ما بعدها .واإلسالم ،بحسب منظور
املثقف اإليراين ،ليس إمياناً فردياً فحسب ،وإمنا هو العمق الثقايف ،املنهل العميق
لإللهام ،الذي ينبغي أن يسمح للمغلوبني ،و«للمستهدفني» بحسب تعبريه ،أن يقاوموا
السيطرة الغربية .إنه يف الحقيقة يطور الهوت (علم كالم) سيايس حقيقي ،يركز عىل
البعد السيايس االجتامعي ،الذي يحث أو ينبغي أن يحثّ الشعور الديني .إنه يرفض
النزعة الربجوازية «لتخصيص» الدين أي التي تجعل من اإلميان مسألة فردية متاماً.
اإلميان ينبغي برأيه ،أن يؤدي بالرضورة ،إىل التزام عام للمؤمن تجاه كل املظلومني،
«املستضعفني» وذلك من أجل عدالة شاملة ،أي اجتامعية ،سياسية ،وثقافية.
يقول عيل رشيعتي« ،ليتجنب الجيل الشاب ،يف إيران ،الذي يتعرف عىل هذه
األبعاد الثالثة يف اإلسالم (البعد الروحي ،بعد العدالة االجتامعية ،وحرية اإلنسان) ـ
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وخصوصاً يف املجال االجتامعي يدرك مواقفه املعادية لالستغالل ـ واملعادية للمستعمر
وللتقدميني ـ ليتجنب أن يجد نفسه ،يف وضعية أيديولوجية دونية ،مبواجهة املاركسيني
أو الحضارة األوروبية ،أو األمريكية ،عليه أن يقوي ويغذي البعد الروحي لديه.
املعرفة الروحية ،هي وحدها ،التي ترفع القيم الوجودية لإلنسان ،إىل درجة،
تحميه من كل شعور بالدونية مبواجهة عظمة الغرب ،أنها تجعله يكتشف يف ذاته،
قيمة سامية ،تقيه من عقدة الدونية مبواجهة أيديولوجية ماركس املادية والشيوعية.
تقوية البعد الروحي ،برأيي ،ذو أهمية أساسية لشبابنا .لقد سنحت يل الفرصة،
للعمل مع فتيان أعامرهم ترتاوح بني  15و 16سنة .عمر تكون فيه الحساسية ،تجاه
املشاكل االجتامعية والسياسية شديدة ،كانت عقولهم ،قد غذيت باإلسالم كام يقدم
راهناً ،وهم ما أن يطلعوا عىل «املدخل لنقد االقتصاد السيايس يف الرأسامل» ،أو
عىل مؤلفات أخرى ،اشرتاكية وثورية ،يكتشفون أن هذا البعد «للعدالة االجتامعية»
مرشوح فيها بشكل أفضل من ما سبق واطلعوا عليه .فتكون رغبتهم يف أن يقولوا:
«ملاذا ننتظر من قادتنا «البيان»؟ إن إعادة طباعة بيان ماركس ال تزال مستمرة منذ مائة
عام .إذا ً
لنكف عن إضاعة الوقت».
ّ
االنزياح يتم آلياً ،وينبغي أن نعرض عىل الشباب ،هذا الجوهر ،الذي تفتقده
املاركسية ،كام اإلنسان الربجوازي ..ينبغي أن نقدم لذهنه هذه املقاربة ،هذه
الرسالة ،التي ال ميكن أن تحتويها ،وال أن تقرتحها األيديولوجية املاركسية أال وهي
الجوهر الصويف».

 -4رشوط توازن السيطرة اإليديولوجية  -الثقافية:

هذه األسئلة التي عربت تفكري املؤلفني الثالثة ،طرحها عيل رشيعتي بكلامت
واضحة جدا ً« .ماذا فعل الغرب ليتوصل إىل تغريب الرشق عن موارده املادية،
وجعله غري قادر عىل استثامرها؟ ماذا فعل لقطعه عن مناهله الروحية ،وجعله غري
قادر عىل تثمينها؟».
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وبعيدا ً عن إعطاء جواب بسيط ،يك ال نقول شديد البساطة ،يعزو سيطرة الغرب
الرتهانه فقط لتفوقه العسكري ،التقني واالقتصادي ،يعترب أدوار سعيد ،الحقيقة
األيديولوجية  -الثقافية مركزية ،يف توازن السيطرة املوجودة بني الرشق والغرب .ويف
الواقع إن توازن السيطرة األيديولوجية ـ الثقافية ،صارت ممكنة ،بسبب قبول مثقفي
الجنوب لتبعيتهم ،ولغياب سياسة ثقافية حقيقية لدول الجنوب ،وبشكل خاص يف
العامل العريب ـ اإلسالمي .وللخروج من االرتهان اإليديولوجي ـ الثقايف الذي،
يعملون عىل إبقائه ،وامل َدين ،بحسب املثقف الفلسطيني لرضا الرشقيني به ،كام
بسبب الضغط االقتصادي املبارش والوحيش الذي متارسه الواليات املتحدة .ولننظر
عىل سبيل املثال ،إىل ما يدعونا للتفكري :يف حني يوجد دزينات من املؤسسات،
يف الواليات املتحدة ،التي تدرس الرشق العريب واإلسالمي ،ال يوجد ولو واحدة يف
الرشق تدرس الواليات املتحدة».
ومع ذلك ،فإن عيل رشيعتي طالب بدراسة الغرب وكان يعترب هذه الدراسة ،أداة
رضورية للشعب الذي يسيطر عليه الغرب لينهي تبعيته .املثقف اإليراين قال إنه
«يجب أن نعرف أن أفضل مدرب عسكري ألمة تناضل من أجل انتزاع استقاللها
وشخصيتها الخاصة الوطنية ليس سوى عد ّوها هو نفسه الذي سلبها هذه الشخصية
الوطنية .علينا ،إذا ً أن نعرف كيف حرمنا الغرب من مناهلنا الثقافية والروحية ،كيف
جعل م ّنا ،نحن الرشقيني ،جيالً غري قادر عىل استثامر هذه املناجم الضخمة التي
تفيض بالغنى النفيس ،الفكري ،األخالقي ،والثقايف ـ باملعنى الواسع ـ وغري
مؤهلني لتطوير هذه االحتياطات الثقافية الوافرة .علينا أن نتع ّرف عىل الطرق التي
اجتازها ،واألساليب التي اتبعها واملداورات والحيل التي استخدمها ليتوصل إىل
غاياته .علينا أن نفهم كيف هذا الرشق ،الذي كان يشع بثقافته وعقله ،والذي كان
يعترب أساس الثقافة العاملية ،ومهد الحضارة اإلنسانية ،صار اليوم مرادفاً للت ّوحش
والتخلّف واالنحطاط.
ادوار سعيد تحقّق مبرارة «أن الرشوط الراهنة تجعل حقيقة الربامج التعليم ّية
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مضحكة تقريباً :صفوف من مئات الطالب ،مد ّرسون سيئوا اإلعداد مرهقني وبأجور
مجحفةُ ،ع ّينوا ألسباب سياسية ،الغياب الكامل لألبحاث األساسية وحتى إلمكانية
البحث واألخطر من ذلك ،عدم وجود مكتبة واحدة مالمئة يف املنطقة (الرشق
األوسط) .هذا يبقي عىل ما ميكن أن يبدو ،كحقيقة اليوم ،الركود الثقايف للعامل
العريب ـ اإلسالمي ،مبواجهة أوروبا وأمريكا الشاملية.
هكذا يساهم العامل العريب ـ اإلسالمي بعملية خضوعه الخاصة ،من جراء نقص
االستثامر يف األبحاث .يرى ادوار سعيد «أن العامل العريب واإلسالمي ،يبقى قوة من
الصف الثاين ،بإنتاجه الثقايف ويف التعلم واالستكشاف» .املثقّف الفلسطيني تحقق
يف نهاية املطاف« .ال ميكن ألي عامل عريب أو إسالمي ،أن يسمح لنفسه بتجاهل ما
يحصل يف الدوريات ،املعاهد والجامعات يف الواليات املتحدة وأوروبا .والعكس
ليس صحيحاً.
وحقيقة أن الرشق ،وبعده مجمل بلدان الجنوب ،كانت دامئاً موضوعاً ،للدراسات
التاريخية ،االجتامعية السياسية والثقافية ،يعكس جيدا ً عالقات الغالب باملغلوب،
التي توجد بني الكيانني .البعض هم مواضيع دراسة ،والبعض اآلخر يعدون خطاباً
عن هذا اليشء املدروس .هذا يسمح للغرب بامتالك خطاب مدهش يف ثباته حول
«اآلخرين» .رأى ادوار سعيد الرشق ،بحسب الخطاب الذي أع ّده الغرب إنه ليس
سوى املزدوج ،النقيض ،تجسيد املخاوف والشعور بتفوق الغرب .وأخريا ً يظل
الجنوب وشعوبه اليشء األبكم لخطاب ٍ
معد يف الشامل.
ويف الحقيقة ،السيطرة األيديولوجية ـ الثقافية ملحوظة حتى يف الدوائر األكرث
تقدمية ،يف العامل العريب ـ اإلسالمي .حتى هنا ،يصعب كرس الهيمنة الثقافية للغرب.
وبالفعل فثمة بني األكرث تقدماً يف طريق التحرر السيايس واالقتصادي تابعون عىل
املستوى األيديولوجي الثقايف ،وغري قادرين عىل التفلت من النامذج املبنية يف
أوروبا ،وال يفعلون سوى ترداد ما درسوه فيها ،دون أدىن جهد للتعديل بالنسبة للعامل
الثقايف الذي نشأوا فيه .وبحسب إدوار سعيد «نجد شاهدا ً صارخاً عىل (هيمنة الثقافة
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الغربية) يف العلوم االجتامعية .وما هو مدهش ،لدى املثقفني التقدميني ،الذين
أخذوا املاركسية بالجملة من ماركس .وإذ بأفكارهم تجعل من العامل الثالث كالً
منسجامً».
السيطرة األيديولوجية ـ الثقافية ،التي تتعرض لها بلدان الجنوب ،ترتافق مع أشكال
أخرى من السيطرة .فالتحرر من السيطرة اإليديولوجية ـ الثقافية ،ينبغي أن تسمح،
للشعوب املضطهدة أن تتحرر ،يف الوقت نفسه من السيطرة السياسية ،العسكرية
واالقتصادية« ،يؤكد عيل رشيعتي أن مثة تشابهاً كبريا ً بني القدر االقتصادي والقدر
الروحي يف الرشق .إن أمة ال تستطيع عىل املستوى التقني ،إنتاج حاجاتها املادية
الخاصة ،تظل يف وضعية املحتاج ،حتى وإن امتلكتها .وكذلك فإن أمة ال تستطيع
معرفة واستغالل مصادرها الثقافية والروحية ،وتظهر غري قادرة عىل غربلتها لتحويلها
إىل طاقة إيجابية ،ستبقى جاهلة ويف املؤخرة ،حتى وإن امتلكت فيضاً من املصادر.
هذا التشابه ،يوجد عىل مستوى دور املوارد الثقافية أو املادية ،يف تطور املجتمع،
إن مجتمعاً ال يستطيع استثامر موارده ،بوسائله الخاصة ،يستدعي من هم قادرون
عىل ذلك ،ويتحقق رسيعاً ،أن رزقه يأيت من الغريب .واألمر مشابه عىل املستوى
الثقايف ،ألن أوروبا املتنورة ،التي تعرف أفضل مام نعرف ،اآلخرين ،الرشقيني،
الرشق ،تفرس مصادرنا الثقافية والروحية ،تبني املدارس ،واألفكار الجديدة .ونحن
عاجزون عن إنتاج معرفة حقيقية من ثقافتنا ،ونجد أنفسنا مرتهنني للفُتات التي ترميها
أمام املثقف الرشقي .وفضالً عن ذلك هو ال يدرك أن هذه الفُتات تحتوي عىل مواده
األولية الخاصة .وال يفهم أنه إذا عومل اليوم ،كمتخلف ومعدم ،ب ّري وجاهل ،فذلك
ألنه برهن أن ليس لديه الخصائص املطلوبة ،الستثامر واستخدام موارده الثقافية
الخاصة.
ويف الخالصة ،عىل الرشق أن يعمل ،ليس فقط ليعرف موارده من املواد األولية
وتقنية استثامرها وتحويلها إىل طاقة ومادة لالستهالك .ولكن أيضاً حتى يستثمر،
ويغربل موارده الثقافية .وهو بذلك سيستطيع التحرر من البؤس والتخلف ،وسيستطيع
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التوصل إىل السعادة الروحية ،واإلبداع والتقدم الثقايف والعقيل .وكذلك فإنه سيعمل
لعدم االرتهان ،ملنتوجات االستهالك والصناعة األوروبية :االرتهان االقتصادي،
وعىل الرشق أيضاً أن يعمل لعدم االرتهان لإلنتاج الروحي الغريب ومواضيعه
األيديولوجية االستهالكية .ليس من املمكن أن تتمكن أمة أن تصبح مستقلة اقتصادياً
ما مل تحقق استقاللها الروحي .هذان التحرران متكامالن ومرتابطان .وبكالم آخر،
يل أن اكتسب شخصية مستقلة عن الغرب ،عىل املستوى العقيل والنفيس ألصبح
ع َّ
مستقالً ذاتياً ،عىل املستويات االقتصادية ،االجتامعية واملادية ،والعكس بالعكس».
وليكون املثقف املستع َمر حقاً مستقالً ،عن الغرب ،ويقطع مع الخطاب املبني
يف أمكنة إنتاج املعرفة ،يف الشامل ،سيكون عليه كام طالب فرانز فانون وعيل
رشيعتي إعادة قراءة تاريخ شعبه ،محيطه ،وحضارته .هذه العودة إىل التاريخ يرافقها
أغلب األحيان ،بحث عن األصالة الثقافية ،القريبة من ظاهرة العودة إىل الخصوصية
التي سبق الحديث عنها.

 -5تاريخ وأصالة:

العودة من خالل التاريخ ،إىل أصالة شعب معني تتم بدراسة املصادر الثقافية
السابقة عىل االستعامر .العودة إىل التاريخ ،ينبغي أن ينظر إليها عىل الدوام من
منظور التخلّص من تغريب املثقف املستع َمر .وبحسب فرانز فانون «هذا البحث
الهائم بالثقافة الوطنية ،ما قبل الزمن االستعامري ،يستمد رشعيته من قلق املثقفني
املستع َمرين ،من الرتاجع بالنسبة للثقافة الغربية التي يوشكون أن يتورطوا فيها.
وألنهم تحققوا أنهم يف طريقهم للضياع ،وبالتايل قد يضيعون بالنسبة لشعبهم ،هؤالء
الرجال يستشيطون غضباً ،ويستبسلون إلعادة الصلة مع حيوية شعبهم يف املايض
البعيد وما قبل االستعامر».
من هذا املنظور ،للعودة إىل مصادر ما قبل املرحلة االستعامرية ،ينبغي فهم
استعادة شخصيات تاريخية ،مثل األمري عبد القادر .الوطنيون أنفسهم يذكرون باعتزاز
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يف جرائدهم ،الشخصيات الكبرية ،يف الحضارة العربية ـ اإلسالمية .وميكن التحقق
من األمر نفسه ،بصدد أفريقيا جنوب الصحراء ،حيث ميجدون شخصيات الحاج عمر
تال والساموري وعثامنا دان فوديو أو بهانزان أو أمرباطوريات أفريقيا الغربية .وإحدى
العالمات املهمة ،لهذه العودة إىل املصادر التاريخية ،ما قبل املرحلة االستعامرية،
هي أنه بعد اسرتجاع بعض املناطق املستعمرة استقاللها ،اتخذت تسميات تلك
االمرباطوريات القدمية .وبتحريض من كوامي نيكروما ،أطلق اسم غانا عىل شاطئ
الذهب ( )Gold Coastبغية االرتباط بإمرباطورية إفريقيا الغربية ،وأطلق اسم مايل،
عىل السودان الفرنيس ،للتذكري بإمرباطورية القرون الوسطى القدمية .وبذلك برهنوا
عن إرادة يف القطع مع مايض استعامري ،عبودي ،والعودة إىل مصادر تاريخ الحرية.
عيل رشيعتي وضع نفسه بوضوح يف هذا املنظور ،إذ دعا للعودة إىل املصادر
التاريخية ،وهو أيضاً يعترب هذه العودة ،مرحلة يف نزع أثار تغريب املثقف
املستعمر الذي عدا عن عودته ،عليه يف الوقت نفسه ،أن يرتبط ويعيد اتصاله
بشعب كان قد ابتعد عنه« .وملعالجة هذا الضعف ،يقول املفكر اإليراين أننا لسنا
بحاجة للذهاب والبحث يف مكان آخر «أفضل منا» .إن ماضينا ،ومبا يزخر بقوى
حيّة ـ ينقل لنا تعليامً ال يق ّدر بثمن .إن كبار علامء اإلسالم وفالسفته وقضاته ،عىل
الرغم من نجاحاتهم العلمية ،كانوا يعيشون بني الشعب ،مرتبطني مع الجامهري
ويعيشون بساطة فالحي الريف ،ومع طبقات املدينة األكرث حرماناً ،واضطهادا ً،
من الناحية االقتصادية والثقافية واملعنوية ،وتوصلوا إىل إقامة عالقات حقيقية
معهم .يف حني أن اليوم ،ما أن ينال تلميذ شهادة الثانوية ،حتى يتميّز عن الشعب،
الذي يعتربه غريباً رغامً عنه».
العودة إىل املصادر التاريخية ،للشعب املستع َمر ،هي رضورية ،ال سيام أن أحد
األهداف األساسية للمستع ِمر ،هو قطع الشعوب التي يسيطرون عليها عن ماضيها،
وعن ثقافتها وعن كل ما يشكِّل خصوصيتها .ولسياسة الدمج واالحتواء للقوى
اإلمربيالية وظيفتان :أوالً نزع ثقافة الشعوب املستع َمرة بغية خلق فراغ إيديولوجي ـ
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ثقايف لديها ،وثانياً ،تثقيف هذه الشعوب بالثقافة الغربية ،بعد أن يتحقَّق هذا الفراغ
اإليديولوجي ـ الثقايف .منطق الدمج هذا «يرتكز عىل نفي كامل لثقافة وهوية اآلخر».
ويف الحقيقة ،إن إحدى املهام اإليديولوجية-الثقافية التي ت ُ ْوك َُل ألنصار الثقافة
املسيطرة هي تحويل ثقافة الشعوب ،خالل الفرتة االستعامرية وما بعدها« .عندما
نفكِّر ،كتب فرانز فانون ،بالجهود التي بُذلت لتحقيق االغرتاب الثقايف املم ِّيز
للفرتة االستعامرية ،نعلم أ ّن ال يشء حصل بالصدفة ،وأن النتيجة الشاملة للسيطرة

االستعامرية ،هي إقناع الشعوب املستعمرة ،يدفعهم إىل الظالم .والنتيجة التي يتَّبعها
االستعامر بوعي ،هي أن يزرع يف عقول السكان األصليني ،أن رحيل املستع ِمر
يعني بالنسبة لهم العودة إىل الرببرية واإلذالل والحيوانية .االستعامر ال يعمل إذا ً،
لرياه املواطن األصيل كأم ،عطوف ورؤوف ،تحمي طفلها من محيط معادي ،وإمنا
كأم متنع ابنها املنحرف من النجاح يف انتحاره ،وأن تطلق جيدا ً غرائزه السيئة،
ٍ
األم املستع ِمرة تحمي الطفل من نفسه ،من أناه ،من شكله ،من حياته ومن بؤسه
الوجودي.
يف هذه الحالة ،ال يكون الرفاه مطلب املثقِّف املستع َمر وإمنا برنامج متامسك.
املثقِّف املتسعمر الذي يح ّدد املعركة عىل مستوى الرشعية ،والذي يريد أن يأيت
برباهني ،الذي يقبل بأن يظهر عارياً ليكشف تاريخ جسده محكوم عليه بأن يغرق
بأحضان شعبه.

هذا الغرق ليس وطنياً تخصيصاً ،املثقّف املستع َمر الذي قرر أن يحارب كذب
املستع ِمر ،يحاربه عىل مستوى القارة ،املايض يث ّمن .الثقافة التي تنتزع من املايض
لتنرش بكل ألقها ليست ثقافة البلد .االستعامر الذي مل مييّز يف جهوده ال يكف
حش ،ومل يكن بالنسبة له ،ال األنغويل وال النيجريي ،إنه
عن التأكيد أن الزنجي متو ّ
حش،
يتكلم عن الزنجي .وهذه القارة الواسعة ،بالنسبة للمستع ِمر ،هي موطن التو ّ
مثقل بغضب الله ،بلد أكلة
ٌ
بلدا ً موبوءا ً بالخرافات وبالتعصب ،منذور لالحتقار،
لحوم البرش ،بلد الزنوج ،إدانة املستع ِمر هي إدانة عىل مستوى القارة .إن تأكيد
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االستعامر أن الظالم البرشي ميّز فرتة ما قبل االستعامر تطاول مجمل القارة األفريقية.
وإن جهود املستع َمر لر ّد اعتباره ويتخلّص من اللدغة االستعامرية تندرج منطقياً يف
منظور االستعامر نفسه ،فاملثقف الذي ابتعد كثريا ً عن الثقافة الغربية والذي وضع
نصب عينيه املطالبة بوجود ثقافة ،لن يفعل ذلك أبدا ً باسم أنغوال أو الداهومي وإمنا
الثقافة التي يؤكّد عليها إمنا هي الثقافة األفريقية ،الزنجي الذي مل يكن أبدا ً عىل هذه
الزنوجة ،منذ أن سيطر عليه الرجل األبيض ،إالّ عندما ق ّرر أن يربهن أنه ميلك ثقافة،
يعي له طريقاً
أنه ينتج ثقافة ،ت ُدرك أن التاريخ يفرض عليه وجهة مح ّددة ،وأن التاريخ ّ
مح ّددة وأن عليه أن يُظهر ثقافة زنجية.
إن العودة البسيطة إىل املصادر التاريخية لشعبه ،لثقافته ،لحضارته ،ال تكفي املثقّف
املستع َمر ليقطع نهائياً مع االغرتاب الثقايف .وفضالً عن ذلك ،هذه العودة البسيطة إىل
املصادر التاريخية ،توشك أن تسجنه يف ٍ
ماض يرى فيه مثالً أعىل .وهو آنذاك ،ال يفعل
سوى أن ير ّدد ،دومنا كلل التاريخ املايض ،األفكار امليتة وبطريقة وراثية.
وبحسب فرانز فانون ،فإن عىل املثقف املستع َمر ،أن مير بثالث مراحل ثقافية،
حتى يخرج نهائياً من االغرتاب االستعامري وليدخل بعمق ،يف النضال من أجل
تحرير شعبه« ،يربهن املثقّف املستعمر ،يف املرحلة األوىل ،أنه استوعب متثّل
ثقافة املحتل .أعامله الثقافية ،تشبه من كل النواحي ،أعامل نظرائه يف املراكز
االستعامرية .االستلهام أورويب ،وميكن بسهولة أن تربط هذه األعامل ،بتيار
استعامري مح ّدد جيدا ً .هذه مرحلة التمثّل الكامل .نجد يف أدب املستعمر برناسيني
ورمزيني وسريياليني.
يف مرحلة ثانية ،يهتز املستع َمر ،ويق ّرر أن يتذّكر .فرتة اإلبداع هذه ،توافق تقريباً

فرتة الغرق التي وصفناها لت ّونا .ولكن مبا أن املستعمر ،مل ينض ّم إىل شعبه ،وألنه
يقيم معه عالقات من الخارج ،فإنه يكتفي بأن يتذكّر .يستحرض مراحل قدمية من
فيفس سهراتها األسطورية ،مبقتىض جاملية مستعارة ،وبتص ّو ٍر لعامل،
طفولته،
ّ
مكتشف تحت ساموات مختلفة ،فيغلب أحياناً ،عىل أدب ما قبل املعركة الدعابة
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واملجاز .تلك هي مرحلة الكآبة والضيق ،تجربة املوت والغثيان .يكون تقيء إىل
تحت ،فينطلق الضحك.
وأخريا ً يف املرحلة الثالثة ،مرحلة املعركة ،وبعد أن حاول املستعمر أن يضيّع
نفسه بني الشعب ،أن يضيّع نفسه مع الشعب ،فإن عىل العكس ،سيه ّز الشعب.
وبدالً من أن يغطي األفضلية لسبات الشعب يتح ّول إىل موقظ للشعب ،من خالل
أدب املعركة ،األدب الثوري ،واألدب الوطني .وخالل هذه الفرتة ،فإن عددا ً كبريا ً

من الرجال والنساء ،الذين مل يفكروا من قبل ،بتأليف عمل أديب ،يجدون أنفسهم
يف ظروف استثنائية ،يف السجن ،مع الث َّوار أو عىل موعد مع محاكمتهم ،فيشعرون
تعب عن الشعب ،أن
برضورة أن يكونوا لسان حال أ ّمتهم ،أن يصيغوا املرحلة ،التي ّ
يكونوا الناطقني بحقيقة جديدة قيد التحقق.

وليك يكون «موقظاً لشعبه» ،و«مح ّرضاً لشعبه» ،ال يكتفي املثقّف املستعمر أن
يؤلف عمالً أدبياً ،أن يكتب قصائد أو مقاالت نظرية فلسفية ـ سياسية ،ولكن سيكون
عليه ،أن ينخرط يف النضال ،من أجل التح ّرر امللموس لشعبه ،أي يف النضال ضد
اإلمربيالية واالستعامر .وكام كتب فانون «إن املثقّف املستع َمر ،سيدرك عاجالً أم
آجالً ،أنه لن يسرت ّد وطنه عرب الثقافة وإمنا من خالل املعركة ،التي يخوضها الشعب
ضد قوى املحتل» ويف الوقت نفسه ،الذي يلتزم فيه بتحرير شعبه ،يصنع املثقّف
األسلحة ،التي تفيده بنزع إسار االغرتاب وبتحريره الخاص.

 -6التزام وتح ّرر

إن التزام املثّقف املستع َمر ،بالنضال من أجل التحرير ،هو بالنسبة لفرانز فانون
واجب ينبغي أن يرتافق مع عمله الثقايف .هذا االلتزام يصبح ،بالنسبة له ،حقيقة مرتبطة
بواقعه كمستع َمر ،بل بكونه مخلوقاً برشياً .وكان االلتزام ،يف لحظة تاريخية ،تأث ّرت
بعمق بوجودية سارتر ،يُد َر ُك كرافعة للظروف اإلنسانية .كان يُنظر إىل االلتزام ،حتى
إذا كان رفضاً للتع ّهد ،كمزية لإلنسان ،منذ اللحظة التي «يُلقى به إىل هذا العامل».
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املثقّف املستع َمر ،عليه أن يعمل دومنا متييز ،سواء استخدم أسلحة سياسية
وأسلحة محض فكرية ،أو ثقافية .إن منطي العمل يصدران عن واجب املثقّف يف
فرتة االستعامر ،أو ما بعدها ،يف نضاله ضد اإلمربيالية ،خالل فرتة االستعامر أو ما
بعدها .وعىل نحو أكرث عمومية ،من أجل تح ّرره كإنسان مطلوب .وبحسب طبيب
األمراض العصبية املارتينييك« ،اإلنسان املستعمر ،الذي يكتب لشعبه ،إذ يستخدم
املايض ،عليه أن يفعل ذلك بنية فتح املستقبل ،والدعوة إىل الفعل ،وبتأسيس
األمل .ولكن لتأكيد األمل ،وإلعطائه زخامً ،ينبغي املساهمة يف الفعل ،االلتزام
جسامً وروحاً يف املعركة الوطنية .ميكن أن نتكلم عن كل يشء ،ولكن عندما نق ِّرر
أن نتكلم عن هذا اليشء الوحيد ،يف حياة اإلنسان الذي ميثّل حقيقة فتح األفق ،ونقل
الضوء إليه ،وأن يقف بنفسه هو وشعبه حينذاك تنبغي املشاركة وبقوة.
«إن مسؤولية الرجل املثقّف املستع َمر ،ليست مسؤولية تجاه الثقافة الوطنية
وحدها وإمنا مسؤولية شاملة ،عىل مستوى األمة بأكملها ،وثقافتها ليست ،إجامالً،
سوى مظهر واحد .ال ينبغي لرجل الثقافة املستعمر ،أن ينشغل باختيار مستوى
معركته ،والقطاع حيث يقرر خوض املعركة الوطنية .فالنضال من أجل الثقافة
الوطنية ،هو قبل كل يشء نضال من أجل تحرير األمة ،والقالب املادي الذي من
خالله تصبح الثقافة ممكنة .ليس مثة معركة ثقافية ،تنمو إىل جانب الثورة الشعبية».
عىل رشيعتي يشاطر فرانز فانون ،النظرة نفسها ،حول رضورة أن يلتزم املثقّف،
فرتة االستعامر وما بعدها بالعمل السيايس ،بشكل عام ويف النضال ضد اإلمربيالية
واالستعامر ،بشكل خاص .وقد ذهب املثقّف اإليراين ،يف اجتهاده الثقايف ،إىل
ٍ
حد وضع فيه الفعل ،أمام اإلميان يف ترتيب أولويّاته .وبذلك ميكن أن يُعترب ،أحد

مؤسيس «الهوت الفعل اإلسالمي» .وقد اعتمد يف ذلك ،عىل اآلية القرآنية 110
للصورة الثالثة ،آل عمران« :كنتم خري أ ّمة أخرجت للناس ،تأمرون باملعروف وتنهون
عن املنكر وتؤمنون بالله» وبحسب رشيعتي فإن األمر يف مفردات النص القرآين،
يظهر أولية الفعل عىل اإلميان ،ألن اإلميان بالله ،مل ِ
يأت إال يف اللحظة الثالثة ،بعد
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أمرين بالفعل يف النص القرآين .وبهذا التفسري الدينامي للقرآن أراد عيل رشيعتي
وضع الفعل يف مركز حياة املؤمن .فعىل املسلم ،أن يفعل ويبدع ،أالّ يكتفي باإلميان
السلبي .فاإلنسان بالنسبة له هو يف ما يفعل ،وليس يف ما هو عليه ،أو ما ي ّدعي ما
هو عليه .والوجود مل يكن أبدا ً ُمعطى ،وإمنا هو جهد خلق مستمر .وهو يرى أن
عىل املؤمن ،أن ميتنع عن اعتبار الوضع القائم للمجتمع ،املوسوم بالظلم والجور،
وضعاً نهائياً .وهذا يحول نهائياً دون سلبية املؤمن.
وبذلك يواجه عىل رشيعتي بجزم ،كل القراءات الصوفية اإلسالمية ،املنكفئة
عن الفعل ،التي تريد أالّ يكون للدين أي تأثري اجتامعي وسيايس .فالربجوازيات
الليربالية تقبل اإلميان الديني ،رشط أالّ يكون مح ّركاً للفعل االجتامعي ،وخصوصاً
األداة األساسية لالحتجاج عىل هيمنتها .ذلك هو السبب الذي مبقتضاه ،تواجه غالباً،
بعنف الطبقات الحاكمة يف الجنوب ـ «الربجوازيات الكومربادورية» بحسب تعبري
لينني ،هذا النمط من الشعور الديني .إن القراءة الصوفية السلبية للدين ،تسمح لها أن
تلعب عىل مشاعر منغرسة عميقاً ،يف حياة الطبقات الشعبية ،وأن تعطّل كل احتجاج.
وهكذا يُستخدم الدين «كأفيون للشعب» ،يف حني أنه ،يف معناه العميق ،ميكن أن
يصبح املصدر ،الذي ينهل منه الذين يناضلون من أجل تحرير حقيقي لإلنسان.
إىل جانب هذه األفكار حول الدور االجتامعي ،السيايس ورمبا التحريري
للروحانية ،فإن االلتزام السيايس ،يرتبط بشدة بالرتكيبة الشاملة للمثقّف ،خالل فرتة
ويظل عىل
ّ
االستعامر وما بعدها ،بحسب عيل رشيعتي ،ألنها تسمح له أن يتّصل
يرتصد
اتصال مع حقائق العامل االجتامعية التي يعيش داخلها .وأحد املخاطر الذي
ّ
املثقّف هو أن ينغلق داخل معرفة نظرية يستقيها من الكتب ،تقطعه عن محيطه
االجتامعي ،السيايس والثقايف .واملثقف خالل فرتة االستعامر وما بعدها ،عليه أالّ
ينىس أبدا ً أن األفكار ،رغم دورها املحرك ،ال تصنع التاريخ وإمنا النضاالت السياسية
واالجتامعية املحسوسة ،تلك التي تضع نسق االستغالل ،والسيطرة الشاملة،
موضع اتهام .املعركة السياسية ،يف املعنى الواسع ،تسمح لإلنسان ،كام يؤكد عىل
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رشيعتي ،أن يحقّق استعداداته االجتامعية ،األكرث سموا ً ،وتك ّون للمثقّف مرشوعاً
يبني ويثقّف .فالنضال االجتامعي ،هو عامل أسايس ،يف وعيه لذاته كمثقّف.

إن مثقفاً جالساً وراء مكتبهُ ،محاطاً بكومة من الكتب ،أو مشغوالً بنقاشات نظرية
مع األصدقاء والزمالء ،ال ميكن أن يُعترب ثورياً شعبياً ،وهو يبحث عن الحلول بني
فرضيات ونصوص اإليديولوجيني .ولكن تجربة العمل السيايس ،وحدها ،تسمح له،
بتصحيح أفكاره ،وبشفائه من مرض الكلامت ،وتع ّرفه عىل حدوده الخاصة .ذلك أنّه
ال ميكن قياس جدارته ،ذكائه ،رسعته يف العمل ،جرأته ،حسن التضحية لديه وحتى
إخالصه ونزاهته من دون تجربة املعركة.

املعركة السياسية هي حقل عمل ،يسمح للمثقف أن يدرك عىل نحو محسوس،
املفاهيم التي تعلّمها ،يف الكتب ،وتسمح له ،من جهة أخرى ،أن يواجه ،ويتّصل
بالحقائق ،التي ال نجدها إطالقاً ،يف الجو الهادئ واملطمنئ ،للتبادل الثقايف .فضالً
عن ذلك ،فإن املثقّف يألف الشعب ومطالبه ،وحاجاته ومثله العليا ،وقوته وضعفه،
بفضل املعركة السياسية .كام أن املعركة تسمح له أيضاً ،من التحقّق من إمكانيات
العمل ،ومن عدم القطع مع الجامهري ـ وهو مرض غالباً ما يصيب املثقّف ـ وتدفعه
ليتق ّدم أمام الشعب دون فقدان التواصل معه .كام أنه يتعلّم ،أثناء املعركة السياسية،
املامرسة اإليديولوجية ،فيضبط وعيه ويتحقّق من الظروف الراهنة .املعركة السياسية
تعلّم املثقّف ما يفتقده بشكل عام ،أي لغة الشعب ،األداة الرضورية ،لتحقيق رسالته
يف جامعته ،إن فقدان هذه اللغة ،هو املسؤول عن عقم مثقّفينا ،فهو يجعلهم
غرباء عن الشعب ،ويرفع حائطاً غري مريئ ،وال ميكن تجاوزه بني األقلية الثقافية
الواعية ،والجامهري الشعبية .هذه القطيعة بني الشعب واملثقفني هي التي سمحت،
للسياسيني بتنويم الشعب ،ودفعه إىل الجهل ،والخرافة واالنحطاط ،وهي أيضاً
جعلت من املثقفني مجموعة منغلقة داخل حواجز التنظري ،غرباء داخل مجتمعهم
الخاص ،وبالتايل عقيمني ،معزولني ودومنا تأثري ،وعزلتهم هذه تتيح للقوى العظمى
ولإلمربيالية التالعب بهم وإنهاكهم».
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وااللتزام السيايس للمثقف املستعمر ،حتى وإن كان رضورياً ،إال أنه ميكن أن
رصف
يولّد بعض املخاطر .فهو ،ما أن يرتبط مع شعبه بالتزامه ،حتى يوشك أن يت ّ
حسه النقدي ،واستقالله الفكري ،مام
بانتهازية ،تابعاً الشعب بعيوبه .فيفقد إذا ً ّ
يجعله ،بدالً من تعزيز قضيته ،ميكن عىل العكس ،أن يؤذيها .وبحسب فرانز
فانون« ،من أجل متثّل ثقافة الظامل ،ومجابهته عىل املستعمر ،أن يتقن صيغ تفكري
الربجوازية االستعامرية .وهذا نتحقّق منه ،من خالل عدم كفاءة املثقف املستعمر يف
الحوار ،ألنه ال يعرف ان يكون عميقاً ،مبواجهة املوضوع والفكرة .وعىل العكس،
يكف عن التعبري ،عن إعجابه به ،ويظهر ضعيفاً
عندما يناضل وسط الشعب ،فإنه ال ّ
حيال صدقه واستقامته .والخطر الدائم الذي يرتصده أن يلجأ إىل الشعبوية ،فيتملّق
الشعب ،جاعالً كل جملة من كالمه ،حكمة مأثورة ،والحال أ ّن الفالح والعاطل عن
العمل والجائع ال ي ّدعون الحقيقة ،ألنها تسكن وجدانهم نفسه.
يق ّدم فرانز فانون النضال السيايس وخصوصاً ،الذي يأخذ شكل العصيان
والتمرد ،كرضورة ،ليقطع املثقّف بعمق ،وبشكل مستمر ،مع الخضوع لهيمنة الغرب
اإليديولوجية ـ الثقافية .ومن هنا مي ّيز فرانز فانون بوضوح املناطق التي عرفت نضاالً
طويالً وكثيفاً ،من أجل التح ّرر الوطني ،عن املناطق التي تبدو وكأن القوى اإلمربيالية
«منحتها استقاللها».
يف الحالة األوىل ،يبدو التح ّرر من االستعامر ،أعمق وأكرث استدامة ،إذ سنحت
الفرصة للمثقّف ،أن يقطع فعالً مع الثقافة السائدة ،من خالل نضاله السيايس،
«وبحسب فانون ،فإن املناطق املستعمرة حيث خُيض النضال ،من أجل التحرير،
وسال دم الشعب ،وحيث فرتة املقاومة املسلحة ،سمحت للمثقفني العودة إىل
القواعد الشعبية ،نشهد استئصاالً حقيقياً للبنية الفوقية ،املستم ّدة من املثقّفني ،يف
البيئات الربجوازية االستعامرية .ومن خالل مناجاتها الرنجسية ،كانت الربجوازية
يظل
االستعامرية ،قد غرست ،عرب جامعييها ،يف عقل املستع َمر ،أن الجوهر ّ
متفق عليه.
أبدياً ،عىل الرغم من كل األخطاء ،التي تُعزى للبرش .الجوهر الغريب
ٌ

َّ
المستعمر وما بعد المستع َمر
المثقف
َ

197

وكان املستعمر ،يقبل رشعية هذه الفكرة ،ونستطيع أن نكتشف ،يف ثنية من دماغه
حارساً ساهرا ً ،متك ّفالً بالدفاع عن القاعدة اليونانية ـ الالتينية .وعليه ،فإنه يجد ،أثناء
النضال من أجل التح ّرر ،يف اللحظة التي يتّصل فيها املثقّف املستعمر بشعبه ،أن
هذا الحارس قد ُسحق .إن كل القيم املتوسطية ،التي انترصت لإلنسان ،لوضوح
الجميل ،أصبحت ت ُحفاً بدون حياة ،بدون لون .كل تلك الخطابات بدت كتجميع
لكلامت ميتة .تلك القيم التي كانت تبدو سامية بالروح ظهرت دومنا فائدة ،ألنها ال
تعني شيئاً ،بالنسبة للمعركة الحقيقية ،التي يخوضها الشعب».
ويف الحالة الثانية ،يجد املثقفون املستعمرون صعوبة ،يف القطع مع الثقافة
السائدة ،ويكون لديهم ميالً لالستفادة من موقعهم يف استدامة البنى الرتاتبية املوروثة
من االستعامر ،سواء عىل املستوى السيايس ،االقتصادي أو الثقايف .وبحسب فانون
«يتفق أن التح ّرر من االستعامر حصل يف املناطق التي مل يهزها النضال بقوة ،حيث
نجد املثقفني أنفسهم املحتالني الذين يناورون ويداورون ،نجدهم عىل ما كانوا
عليه يف سلوكياتهم ،وعالقاتهم التي يقلّدون بها الربجوازية االستعامرية ،هؤالء
الذين كانوا أوالد املستعمر املدللون ،هم اليوم مدللو السلطة الوطنية ،ينظّمون
نهب املوارد الوطنية وبدون شفقة يتسلقّون من خالل تجاوزاتهم للحقوق والقوانني.
ويطالبون بإلحاح ،بتأميم العمليات التجارية ،أي حرص األسواق والفرص الجيدة
حة لتأميم رسقة األمة.
بأبناء األمة وحدهم .وهم بذلك ،يطالبون فعلياً ،برضور ٍة مل ّ
ويف مرحلة القحط الوطنية هذه ،خالل طور التقشّ ف ،يتس َّبب نهبهم رسيعاً ،بغضب
يتوصل يف سياق الظروف األفريقية
وعنف شعبي .هذا الشعب البائس واملستقل،
ّ
والعاملية الراهنة ،إىل وعي اجتامعي بوترية متسارعة .وإذا بالفردانيني الصغار ال
يتأخرون عن فهم ذلك».
وبحسب فرانز فانون ،الثورة الجزائرية هي خري مثال عىل هذا النمط ،من النضال،
الذي كان عليه أن يسمح بتح ّرر املثقّف املستعمر .وعىل الرغم من حامس فانون،
ال يسعنا إال أن نتحقّق مبا آلت إليه األمور بعد خمسني سنة عىل هذا الكالم .وعىل
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أي حال ،ينبغي أالّ نتط ّرف بنقدنا ،ونتحقق مع فانون ،أنه كان لهذه الثورة ،تأثري
إيجايب جدا ً ،عىل عدد من املثقفني ،حتى خارج الجزائر «كان يف ذلك برأي فانون،
إحدى الخدمات الكبرية إذ سمحت الثورة الجزائرية للمثقّفني الجزائريني ،بوضعهم
عىل صلة مع الشعب وبرؤية الحد األقىص للظلم والبؤس ،ويف الوقت نفسه ،بإيقاظ
عقولهم وتق ّدم وعيهم» .وعىل الرغم من هذا التقييم ،كان فرانز فانون ،يعلم مخاطر
عودة االستعامر ،بأشكال مختلفة ،ما أن يتحقّق االستقالل الوطني ،ألنه ال ميكن
أن تحل جوهرياً مشكلة التغ ّرب االستعامري ،باالستقالل السيايس وحده ،ولكن
يقتيض أيضاً ،نضاالً طويالً ومستمرا ً من جانب أولئك الذين هم أكرث وعياً لتوازن
عالقات السيطرة السياسية ،االقتصادية والثقافية.

 -7تحرر ،سيطرة ثقافية وتحرر من التغرب

كام رأينا ،فإن االلتزام السيايس للمثقّف املستع َمر ينظر إليه عيل رشيعتي وفرانز
فانون ،كرضورة ينبغي أن تسمح له ،أن يعيد صلته بشعبه ،وثقافته وحضارته وبالتايل
أن يتح ّرر من االغرتاب .إال أ ّن املثقّف املستع َمر ،خالل فرتة االستعامر ،وما بعدها.
ميكن أن يلعب ،دورا ً غامضاً ،إذا مل يقطع كلياً مع البنى الثقافية ،التي لقّنه إياها
االستعامر.
غموض املثقّف املستع َمر هذا ،خالل فرتة االستعامر ،وما بعدها ،يُالحظ
برأي فانون من خالل الدور الذي يلعبه بني املستع ِمر والشعوب املستعمرة .إنه
يوشك أن يجامل يف دوره «كمحاور رشعي» للمستعمرين ،الذين يستطيع محاورتهم
ألنه يستخدم اللغة نفسها ،التي يستخدمونها .وبحسب طبيب األمراض العصبية
املارتينييك «هذه الظاهرة[ ،ظاهرة رفض السيطرة الثقافية] هي عادةً ،مق ّنعة ،ألن
بعض املثقفني املستعمرين ،أقاموا خالل فرتة االستعامر حوارا ً مع برجوازية البلد
املستع ِمر التي كانت تنظر إىل السكان األصليني ،خالل فرتة التحرير ،كجمهور غري
متاميز .وبعض شخصيات البلد املستع َمر التي كان للمستعمرين الفرصة للتع ّرف
إليهم هنا وهناك ،مل يكن باستطاعتهم أن يدركوا الفروقات بني فئات الشعب .ويف
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املقابل ،فإن الربجوازية املستع ِمرة تحاول برغبة محمومة خالل فرتة التحرر ،إقامة
عالقات مع «النخبة» التي ت ّم معها حوارا ً خاطئاً حول القيم والربجوازية االستعامرية.
وإذ تسجل عدم قدرتها عىل إبقاء سيطرتها عىل البلدان املستعمرة ،تقرر أن تخوض
معركة خلفية ،يف ميدان الثقافة ،القيم ،والتقنيات إلخ .والحال ينبغي أال ننىس أبدا ً أن
غالبية الشعوب املستعمرة ال ميكن أن تخرتق يف هذه امليادين».
يف هذه املعركة الخلفية ،يصبح منارصو السيطرة األيديولوجية -الثقافية مدعومني
من قبل املثقفني املستعم َرين ،العطىش إىل إعرتاف أسيادهم بهم .لقد حلموا أن
يكونوا «املحاور الرشعي»« ،املحاور الصالح» وإذا باملستعمرين يق ّدمون لهم هذه
الفرصة .سيطلب منهم منارصو النظام االستعامري احتواء غضب شعبهم ،والحفاظ
عىل رضا املستع ِمر ،الذي يؤ ّمن لهم كل اإلمتيازات .هنا ،يكمن بالتأكيد ،أحد
األدوار األكرث شؤماً ،الذي ميكن أن يلعبه املثقَّف املستع َمر« .وبحسب فانون « إن
املثقَّف الذي تبع املستع ِمر عىل مستوى النظرة العاملية املج ّردة ،سيقاتل ليستطيع
رجل االستعامر واملستع َمر ،العيش بسالم يف عامل جديد ،ولكن ما ال يراه  -ألن
االستعامر تسلَّل إليه ،بكل طرق تفكريه ـ أ ّن رجل االستعامر ما أن يختفي اإلطار
االستعامري ،ال يعود له مصلحة يف التعايش مع املستع َمر السابق».
وظيفة «املحاورين الرشعيني» واضحة :عليهم تج ّنب االشتباك الذي يسمح
بالتح ّرر من االستعامر عىل املستوى السيايس ،االقتصادي والثقايف« .الربجوازية
االستعامرية ِ
تدخل هذه الفكرة ،فكرة وضع استعامري :الالعنف .هذا الالعنف
بشكله الخام ،يعني للنخبة الثقافية واالقتصادية املستعمرة ،أن مصالح الربجوازية
االستعامرية هي مصالحها أيضاً ويصبح من الرضوري والعاجل ،التوصل إىل اتفاق
سالم مشرتك».
رصف والتفكري نفسها ،التي
«املحاور الرشعي» احتفظ يف أعامق نفسه ،بطرق الت ّ
كان عليها ،قبل دخوله يف النضال السيايس .ردود فعله ،مازالت مرشوطة كلياً مبوقعه
رصف املثقَّف ،موضوعياً ،يف هذه الفرتة،
االجتامعي السابق ،وبحسب فرانز فانون «يت ّ
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كانتهازي فظ .مناوراته ال تتوقَّف .ال يوجد أبدا ً ،مسألة للشعب إالّ وتُّوضع جانباً أو
جل .وما يطلبه الشعب ،هو جعل كل يشء مشرتك .اندماج املثقف املستعمر،
تؤ ّ
يف املد الجامهريي ،سيظهر مؤجالً ،بسبب فضول لديه لعبادة التفصيل .ليس
عيص عىل التحليل .إنه يحب أن يستمع إىل الرشح وأن يفهم مفاصل
ألن الشعب
ُّ
املحاججة ،يحب أن يرى إىل أين يذهب .ولكن املثقَّف املستع َمر يعطي ،يف بداية
تعايشه مع الشعب ،األفضلية للتفصيل ويصل إىل نسيان هزمية االستعامر ،موضوع
النضال ،وبسبب غضبه من حركة النضال املتع ّددة األشكال ،مييل إىل الرتكيز عىل
قضايا محل ّية يتابعها بنشاط ،ولكن عىل نحو ،استعرايض مفرط ،عىل الدوام تقريباً.
كل الوقت ال يرى كل يشء؛ يدخل فكرة الربامج ،االختصاص وامليادين ،يف آلة
فظيعة لخلط وتكسري ،ماله عالقة بالثورة الشعبية؛ يتفق أن يفقد رؤية وحدة الحركة،
ويف حالة الفشل املحيل ،يستسلم للشك وحتى لليأس ،يف حني أن الشعب،
منذ البداية ،تب ّنى مواقف شاملة ،األرض والخبز :ما العمل للحصول عىل األرض
ّ
املتعث واملضيّق عليه ،هو يف
والخبز؟ موقف الشعب هذا ـ املحدود ظاهرياً ـ
النهاية ،الصيغة اإلجرائية األكرث «غنى» و«فعالية».
املثقَّف املستع َمر املغرتب ،الذي مل يتط ّور ،عىل الرغم من التزامه السيايس،
مييل للدفاع ،قبل كل يشء ،من مصلحته الفردية ضد مصلحة جميع املستعمرين،
إنه يفضّ ل الوصول إىل حقّه بطريقة فرديّة عىل حساب الجامهري ،أولئك الذين
يتع ّرضون للظلم .ويجعل من نفسه ،املدافع املوضوعي ،عن أولئك الذين ي ّدعون
حل املشكلة االستعامرية «بصعود اجتامعي» فردي ،وليس بالنضال الجامعي ضد
ِ
مجحف عىل املستوى اإلنساين .من البديهي أن «الصعود االجتامعي» للمثقّف
نسق
املستع َمر ،مي ّر من خالل التخيل عن املستعمرين اآلخرين وعن قيمهم« ،الصعود
االجتامعي» ،هذا يستوجب التمثّل الكامل ،للمثقّف املستع َمر للعامل االستعامري.
وبحسب «فرانز فانون» يوظّف املثقّف املستع َمر عدوانيته يف إرداته ،التي يصعب
إخفاؤها ،يف التشبّه بالعامل االستعامري .لقد وضع عدوانيته ،يف خدمة مصالحه
الخاصة ،ومنافعه كفرد .هكذا يولد بسهولة نوع من طبقه العبيد املح ّررين فردياً،
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العبيد املعتقني .وما يطالب به املثقّف هو مضاعفة املعتقني ،إمكانية تنظيم طبقة
معتقني أصيلة ،والجامهري يف املقابل ،ال يهمها تزايد حظوظ األفراد يف النجاح .إن
ما تطلبه ليس ترشيع الرجل املستع ِمر ،وإمنا مكان الرجل املستع ِمر.
«املثقف املستع َمر سيتستخدم ،حتى جمهور املضطهدين ،لتقييم حقوقه
ومصالحه الفردية حيال منارصي النظام االستعامري .لهذا ،خيش فرانز فانون أن يرى
هؤالء املثقفني يف قيادة النضال ضد االستعامر واإلمربيالية ،خيش أن يحرفوا النضال
عن أهدافه الحقيقية ،أي قلب بنى السيطرة االستعامرية عىل املستوى السيايس،
كام املستوى االقتصادي أو الثقايف .وبحسب طبيب األمراض العصبية املارتينييك
«نخب البلدان املستعمرة ،هؤالء العبيد املعتقني ،إذ يكونوا عىل رأس حركة النضال
ينتهون ،عىل نحو ال مف ّر منه ،بإنتاج بديل عن املعركة .إنهم يستخدمون استعباد
أخوانهم ،إلحراج املستعبدين أو لإلتيان مبحتوى إيديولوجي ،ذي مجلس عسكري
إنسانوي ،من املجموعات املالية املنافسة ملضطهديهم .إنهم يف الحقيقة ،ال
يستدعون أبدا ً العبيد ،وال يج ّيشونهم بشكل محسوس عىل اإلطالق .وعىل العكس
متاماً ،ففي لحظة الحقيقة ،أي لحظة الكذب بالنسبة لهم ،يشهرون التهديد بتجييش
الجامهري ،كسالح حاسم ،يتسبب كام بسحر ساحر «بنهاية النظام االستعامري».

املثقّف املستع َمر ،يستطيع من ج ّراء اتصاله مع الشعب ،أن يقطع مع التعليم
اإليديولوجي ـ الثقايف الذي كان تلقّنه .وهكذا يخرج من االغرتاب ،يخرج من
الفردانية األنانية التي لقَّنته إيّاها الثقافة الغربية .هذا الخروج من االغرتاب يصري
رضورياً له ليناضل ضد اإلغراء بجعله مم ّيزا ً عن املستعمرين اآلخرين ،ويصبح
«املحاور الرشعي» للسلطات االستعامرية.
وخالل العمل ،ينسج عالقة تضامن مع مجموع أخوته وأخواته يف النضال ،متنعه
التخل عن الجامعة املقاومة ،وهذا يتناقض مبارشة مع اإليديولوجية السائدة،
ّ
من
التي ينرشها عمالء األجهزة اإليديولوجية لدولة االحتالل .هؤالء ورثة تقليد ليربايل،
صنعه عرص «األنوار» ،يؤكدون أن الطريق الحقيقي «لتق ّدم» املستعمرين ،ينبغي
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أن يتم عىل مستوى الرتقي الفردي وحده ،وليس يف إطار تحرر جامعي .هؤالء
العمالء اإليديولوجيني ،هؤالء املثقفني العضويني ،للنظام االستعامري ،يعتربون أن
املطالبة املضادة هي «بحريات حقيقية» .ومن البديهي ،أن رشوط الرتقيات الفردية
للمستعمرين ،ينبغي ،بالنسبة للسلطة االستعامرية أن ت ُقاس بدرجة متثُّل الثقافة
الغربية .وليكون املثقّف املستعمر معرتفاً به كمسا ٍو للمستع ِمر عليه أن يكون متاماً
واحدا ً من الذين أسامهم جيل دلوز  Gilles Deleuzeعنرص «اإل ّمع ّية» «.»mémeté
ويف الحقيقة ،يؤكد فرانز فانون« ،إن املثقّف «املستع َمر» كان قد تعلّم من أسياده
أن عىل الفرد أن يؤكد ذاته .وكانت الربجوازية االستعامرية ،قد أدخلت بقوة ،يف
عقل املستعمر فكرة مجتمع أفراد حيث كل واحد ينغلق يف ذاتيته حيث غنى الفكر.
وعليه ،فاملستعمر الذي كان له الحظ ،أن يلتجئ إىل الشعب ،أثناء نضال التحرير
سيكتشف زيف هذه النظرية .فأشكال تنظيم النضال ،سيعرض عليه مفردات غري
معتادة .األخ ،األخت ،الرفيق هي كلامت تنهى عنها الربجوازية االستعامرية ،ألن
أخي تعني لهم محفظتي ،ورفيقي تعني لهم رشييك يف الحيلة .واملثقّف املستعمر
يشهد نوعاً من الحكم املربم ،وتحطيم كل أصنامه :األنانية ،اإلتهام املتعجرف،
الغباء الطفويل الذي يريد عىل الدوام ،أن تكون له الكلمة األخرية .هذا املثقف
املستعمر ،الذي ذ ّررته الثقافة االستعامرية ،سيكتشف أيضاً ثبات مجالس القرى،
كثافة مجالس الشعب ،الخصوبة الخارقة ،الجتامعات الحارة والخلية .إن قضية كل
تكف عن أن تكون قضية الجميع ،ألن الجميع إذ يكتشفهم جنود املحتل
شخص ال ّ
يُقتلون ،أو أنهم ينجون جميعاً .الحل الفردي للأمزق ،يف هذا السياق ،هو شكل
سالم ملحد ومحظور.
املثقف املغرتب عليه أالّ يفنى ببساطة ،يف الجامهري وينىس فرديته
الخاصة.
ّ
ينبغي أن يؤكّد فردية خالّقة ،تكون مسكونة مبجمل الشعب يف نضاله من أجل
التح ّرر .فرانس فانون ميكن أن يتب ّنى قول فيخته« :الرجل الذي ينعزل ،ينكفئ عن
قدره .إنه ال يكرتث بالتقدم األخالقي ،فبحسب األخالق ،أالّ تفكر إالّ بنفسك ،ال
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يعني أنك تفكّر بنفسك ،ألن الغاية املطلقة للفرد ،ليست يف ذاته ،إنها يف اإلنسانية
بأجمعها».
تبص .عليه
ال يستطيع املثقّف إذا ً ،أن يكون مج ّرد انتهازي ،يتبع الشعب دومنا ّ
أيضاً أن يبحث ،أن ينتقد ،أن يوجد طريقاً جديدا ً لشعبه ،لثقافته ولحضارتها .هذا
الطريق الخاص ،ال ميكن أن يكون التكرار األعمى لتجارب الغرب كام ال ميكن أن
يكون إرثاً ،من مايض أسالفنا القدامى ،ومن تقاليدهم املتّخذة كمثل أعىل.

« -8املثقفون التائهون» بحسب عيل رشيعتي

ماض متّ ٍ
بني تكرار ٍ
خذ كمثل أعىل ،والخضوع التغريبي والنهايئ للثقافة الغربية
السائدة ،يف بلدان العامل الثالث ،وبلدان العامل العريب ـ اإلسالمي بشكل خاص.
ينبغي االختيار .هكذا بحسب عيل رشيعتي تشكَّل قطبان متاميزان :قطب نخبة ثقافية
مغ ّربة كلياً وقطب تقليديني يريدون إعادة إحياء التقاليد املاضية فحسب ،يك ال نقول
التي ت ّم تجاوزها« .نحن بصدد تحديد خيار ،بحسب عيل رشيعتي ،أي تفضيل أحد
القطبني :أحدهام هو القطب الذي ورثناه من املايض والذي يفرض نفسه عىل معظم
الناس ،والثاين الذي أخذناه من الغرب بصيغ محاكاة عىل كل املستويات».
عندما أقول :هذا القطب املوروث من التقاليد ،أعني مجمل اآلراء ،القواعد،
الترصفات ،التي نسميها الدين ،الذي منارسه ،والذي تؤمن به الجامهري ،أعني أيضاً
تص ّورا ً خاصاً للعامل ،فلسفة للحياة ،لغة وأدب مخصوص ،مجموعة من العالقات
االجتامعية املم ّيزة والصيغ اإلنسانية.
أ ّما بالنسبة للقطب اآلخر ،فإنه يشكّل هو أيضاً تص ّورا ً جديدا ً للعامل ،مذهباً فلسفياً

رصف .هذا املذهب ،وإن كان يُعرض ،من خالل
جديدا ً ،يف العيش والكينونة والت ّ
مدارس مختلفة ومتعارضة ،إالّ أنه يواجه القطب املقابل ،ككيان مستقل.

مهام يكن من أمر ،فإن مثقّفنا يجد نفسه ،اليوم ،بني هذين القطبني :القطب
التقليدي املوروث من ماضينا والقطب امل ُحاىك ،املنسوخ ،املنسوخ إبّان هذا
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القرن األخري عن الحضارة األوروبية .ولكلٍ من هذين القطبني ،يف املجتمع الرشقي،
يف املجتمعات اإلسالمية ويف مجتمعنا الخاص ،قالبه الثابت ،قيمه املعرتف بها،
مبادؤه املح ّددة ،الواضحة ،ح ّراسه الرسميني املختارين .ونتحقّق ،اليوم ،أن أكرثية
شعبنا تتجمع حول العلم الحارس للتقاليد ـ املس ّمى الدين ـ أو األمة ،األخالق،
الروحانية ،عالقات وآراء مختلفة ـ يف حني أ ّن املثقّفني ـ وأعني بهذه الكلمة كل
شخص متعلِّم ـ جميعاً أرتضوا بهذا الطالء الثقافوي املستورد من أوروبا.
واقع الحال إذا ً واضح :جامهرينا ترث غذا ًء جاهزا ً ومطبوخاً جيدا ً ،يس ّمى الدين أو
التقاليد .ليس لهم أن يتأملوا ليختاروا ،ليقرروا ،ألن خيارهم قد ت ّم ،وما عليهم سوى
تسجيله .وكذلك فإن مثّقفينا ليس لهم أن يرتبكوا ،حيال استهالكهم املعلّب جيدا ً،
الذي يصلهم مبارشة من الغرب ،وليس عليهم ،سوى فتحه واستهالكه .كذلك ،فإن
محضة جيدا ً ،مطابقة للمعايري
مذاهب مختلفة ،حتى متعارضة ،تستورد اليوم ،بعلب
َّ
املعتمدة ،وما عىل املتعلِّمني سوى استخدامها .وبكالم آخر ،فهؤالء دون أن يشكو
من أدىن أمل ،ودون أن يغتاظوا ،ودون أن يجهدوا أنفسهم ،يف البحث واملقارنة،
يصريون أتباع هذا املذهب أو ذاك».
تبص ولكنه ال يقبل أبدا ً قراءة «للتقاليد
عيل رشيعتي يرفض ،أن يتبع الغرب دومنا ّ
منغلقة داخل التقاليد» وإذ نستعيد كالم الفيلسوف املغريب محمد عبد الجابري ،فإن
املثقّف اإليراين ،أراد أن يقوم بإعادة قراءة شاملة ،للتقاليد املوروثة ،بغية البحث
عن الطريق نحو تق ّدم غري مستورد ،أي تق ّدم أصيل ،متجذّر يف ثقافة ،هوية ومدنية
شعوب الجنوب .ينبغي إعادة القراءة هذه أن تكون قراءة منفتحة عىل الثقافات ،أي
أنها تحاول فهم الرتاث العريب اإلسالمي كنسق أفكار ،وقيم ميلك وعيه الخاص،
وهذا يخالف القراءة املغ َّربة واملغ ِّربة للرتاث الثقايف التي قام بها بعض املفكرين
املغ ّربني من الجنوب ،الذين ينظرون من الخارج ،إىل تراثهم الثقايف الخاص،
كونهم تأث َّروا بشدة يف ذلك باملسترشقني األفريقيني ذوي الثقافة الغربية .هذه النظرة
من الخارج إىل الرتاث ،متنع أية قراءة دينامية وتقدمية لهذه الرتِكَة املحارصة.
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طريق هذا التقدم غري املستورد ،وغري املنغلق عىل الثقافات ينبغي ،بحسب
وتبص ونقاش مثقفي بلدان الجنوب .بني هذين القطبني،
رشيعتي أن يخضع لتفكّر
ّ
مثة مثقّفون تائهون «ال يستطيعون أن يستسلموا لألطر املوروثة ـ بادعائهم كمثقّفني
وال استهالك املعلبات اإليديولوجية ،اآلتية من الغرب ،خالل نهاية هذا القرن .وهم
بالفعل ،يريدون «أن يتفكّروا و«يبنوا» و«يختاروا» بأنفسهم ،ألن التجربة الراهنة،
توصل ،ليكون
برهنت أن مج ّرد االستهالك ،ال يستطيع مداواة أمراضنا ،حتى وإن ّ
مهدئاً موقتاً« ،النعدام الشخصيات» و«خفاء األسامء» و«سوء معرفة بعض املثقفني»،
إال أنه ال ميكن أن يشكل دواء ،عالجاً ملرض الشعب».
خيار املثقّف اإليراين ،ليس مج ّرد خيار فردي للتفكري ،أو/و منط عيش .هذا الخيار
هو خيار شعوب بأكملها ،وحضارات بأكملها ،يف عالقاتها يف ما بينها ،بتواريخها،
بثقافاتها ،ويف الوقت نفسه ،خيار يف عالقاتها بالعامل عموماً وبالغرب خصوصاً .هذا
الخيار املقارب هكذا ،ميكن أن يبدو مخيفاً ،متجاوزا ً ملثقفني معزولني ومذرذرين
ولكن يظهر أنه ال ميكن تج ّنبه بالنسبة لقسم كبري من البرشية ،وبحسب عيل
رشيعتي« ،هؤالء املثقّفون الذين يريدون إسامع صوتهم الخاص ،الذين يحاولون
معرفة مجتمعهم ،والذين اختاروا وأعلنوا بحامسة طريقاً عقْدياً يستجيب للحاجات
والرشوط الخاصة لتاريخهم ومجتمعهم ،يجدون أنفسهم عىل مفرتق حاسم للمصري
البرشي :كام قال سارتر ،اللحظة األساسية ،األكرث حراجةً ،واألكرث وعورةً ،واألكرث
إقالقاً بالنسبة لإلنسان هي اللحظة التي ينبغي أن «يختار» فيها ،ألن الذي يختار ،يريد
منطاً مرجعياً ،ليس له فحسب ،وإمنا للشعب أيضاً ،وخالل هذه اللحظة الحاسمة،
جب عىل الفرد ليست ذات طبيعة فردية ،إنها تتعلّق مبرحلة
فإن املسؤولية التي تتو ّ
كاملة ،وهي من طبيعة اجتامعية» .االختيار هو اللحظة األكرث أساسية ،ألن ما أن يكون
االختيار ،يكون الفعل نفسه مسؤولية ،إزاء هذا االختيار ،إزاء هذه األفعال املنجزة،
أو القيم املتب ّناة .من هذا املنظور ،يكون االختيار مركزياً ،يف التجربة اإلنسانية؛ ال
رفض االختيار هو اختيار .إن حرية االختيار تقتيض
مناص من االختيار ،وحتى أ ّن
ْ
التزاماً ومسؤولية ،وألن اإلنسان ح ّر يف اختيار طريقه الخاص ،عليه قبول املجازفة

206

نحن وأزمنة االستعمار

واملسؤولية ،املالزمتني اللتزامه ،وذلك مهام سيكون عليه املآل .هذا االختيار
األسايس ،هو اليوم ،اختيار املثقّفني املستع َمرين خالل فرتة االستعامر ،وما بعدها،
مبواجهة البدائل التي تق ّدم لهم .هل سيكونون حبييس تقليد املايض ،أو أن يتغربوا
كلياً؟ أو أنهم سيتزودون ،بوسائل تح ّررهم الخاصة ،التي ستسمح لهم ،أن يحرثوا
أرضاً جديدة لالمفكّر فيه ،اإليديولوجي الثقايف.

 -9الخالصة

اليوم مبواجهة التح ّديات اإليديولوجية – الثقافية ،تحدياتنا الخاصة ،تصري العودة،
إىل أفكار أولئك ،الذين سبقونا ،يف رفض الخضوع ألنصار اإليديولوجيا السائدة
رضورية ،وتزداد إلحاحاً باستمرار ،ولنكن دقيقني يف االستنتاج ،فإن فرانز فانون،
عيل رشيعتي وأدوار سعيد ،الذين درسنا مواقفهم ليسوا الوحيدين الذين عكفوا ،عىل
دراسة هذه اإلشكاليات .مثة مؤلفون آخرون ،يستحقون أن يُدرسوا بعمق .من إميي
سيزار ( )Aimé Césaireإىل أنور عبد امللك ،مرورا ً بحسن حنفي ،مالكومل إكس
أو محمد عبد الجابري ،الذين نجد لديهم نبعاً ال ينضب من األفكار واألسئلة وحتى
األجوبة نفسها.
هذه األفكار ،ينبغي أن تسمح لنا أن نتفكَّر مبوقفنا السيايس ،االجتامعي
والثقايف .وهذا ال يعني ،أن «أسالفنا الكبار» قد سلّمونا كل املفاتيح ،التي تتيح،
حل مشاكلنا الخاصة .إن إعادة متلّك فكرهم ،ينبغي أن يسمح لنا ،بإعادة طرح
األسئلة ،التي غالباً ما ت ُطرح علينا ،بصيغٍ نختارها .ذلك سيسمح لنا ،االنتقال من
موقع املوضوع ،املدروس واملحىك عنه واملناقَش ،إىل موقع الذات الدراسة
ِ
املالحظ والرشيك.
املتكلّمة واملنا ِقشة .سنستطيع االنتقال من موقع الفاعل
من هنا ،علينا أن نصري ،صانعي تاريخنا ،وليس تحديدا ً موضوع تاريخ نخضع
له .وبكالم آخر ،بفعل اإلرادة الثقافية هذا ،نريد تجاوز املوقع االتكايل ،الذي
ح َب َسنا فيه املستفيدون من توازن عالقة السيطرة الراهن .هذه ال ِع ّدة اإليديولوجية –
َ
الثقافية ،ينبغي أن تسمح لنا أن ندخل بعمق ،مسلحني ثقافياً إىل «معمعة التناقضات

َّ
المستعمر وما بعد المستع َمر
المثقف
َ
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الحقيقية» (ماركس) للعامل السيايس ،االجتامعي والثقايف ،الذي يحيط بنا ،يك ال
نقول الذي يحتوينا.
هؤالء املؤلفون وأفكارهم ميكن أن تعطينا ،األدوات اإليديولوجية ـ الثقافية
الرضورية ،لننجح حقيق ًة «بقطيعة معرفية ،مع الخطابات السائدة .هذه األدوات
اإليديولوجية ـ الثقافية ينبغي أن تسمح لنا ،بإرساء إطارنا الخاص ،ملرجعيتنا الثقافية،
ألنه كام أشار وبحق أنطونيو غراميش «إن جمهورا ً برشياً ال يتم ّيز وال يصبح مستقالً
«بذاته» ،إ ْن مل ينظم نفسه (باملعنى الواسع) .وليس مثة من تنظيم ،دون مثقّفني ،أي
دون منظمني ودون قادة ،ودون أن يتميّز بشكل محسوس ،الطابع النظري ،للمجموعة
ـ النظرية ـ العملية ،يف طبقة من األشخاص «املتخصصني» ،يف اإلعداد الثقايف
والفلسفي».

هذه األفكار بخاصة ،ينبغي أن تسمح لنا بإعادة صياغة األسئلة التي تبدو لنا،
أي عالقة نقيم مع
اليوم ،مالمئة ،والتي كان «كبار أسالفنا» ـ قد طرحوها يف زمنهم ـ ّ
تراث عمره قرون؟ أليس يف ذلك مجازفة ،بأن ننغلق يف تقاليد جامدة ،بذريعة إرادة
األصالة؟ يف هذه الحالة ،كيف يكون لنا قراءة ،أو إعادة قراءة دينامية ،لهذا الرتاث؟
ويف الوقت عينه ،أي عالقة نقيم مع الثقافة الغربية السائدة؟ هل نحن موضوعياً،
موضوع تغريب إيديولوجي للغرب؟ إذا ً ،هل نحن قادرون؟ أن نكون عىل مسافة من
التص ّورات ،التي تخضعنا نحن بالذات؟ أو عىل األقل عن الثقافة ،الدين والحضارة
التي منها تح ّدرنا أو/و إذن نطالب بها؟ وانطالقاً من هنا ،كيف لنا ،يف عرصنا ،ويف
رشوطنا االجتامعية ،أن نخلق فكرا ً جديدا ً ال يكون تكرارا ً موروثاً من ٍ
ماض ننظر إليه،
كمثل أعىل ،أو مج ّرد محاكا ٍة عمياء و«مق ّززة» (فانون) لعقيدة إيديولوجية ـ ثقافية
مسيطرة؟
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individuel.

[16]- Ibid.، page 108

اإلمربيالية األكاديمية

مقترحات معرفية إلنهائها
ج .ك .راجو

(((

تبدأ اإلمربيالية األكادميية بالتعليم الغريب ،الذي واجه تحدياً خطريا ً يف العلوم
الصعبة .فقد غري االستعامر نظام التعليم ونظر إليه باعتباره وسيلة رئيسية الحتواء
التمرد واستقرار الحكم املحيل التابع للغرب .لقد كان التغيري ممكناً (عىل سبيل
املثال من قبل ماكوالي يف الهند) فكان قسامً كبريا ً من النخبة املستعمرة قد تش َّبع
بالفعل باملعتقدات العنرصية يف القرن الثامن عرش ،والسيام لناحية القول بأن الغرب
وحده هو من ابتكر العلوم .وكانت تلك املعتقدات العنرصية ،بدورها ،تستند إىل
التاريخ اليسء للعلم والفلسفة اللذين عمل عىل تشويههام التعصب الديني الذي
طغى عىل أوروبا منذ الحروب الصليبية يف القرن الحادي عرش ،وحتى القرن السابع
عرش .لذلك ،وليك نضع حدا ً السترشاء اإلمربيالية األكادميية فمن الرضوري اتخاذ
الخطوات التالية:
(ا) تفكيك وفضح أكاذيب التاريخ الغريب من العلم.
((( -باحث ومفكر وأكادميي يف مركز الدراسات الحضارية ،نيودلهي  -الهند.
 -ترجمة :يارس السيد.
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(ب) تغيري الفلسفة املصاحبة للعلم.
(ج) استخدام منهج تربوي جديد منظم من أجل البناء ،وال سيام يف مجال العلوم
الصعبة ،وذلك بإثبات قيمتها العملية ،من أجل تفكيك النظم التعليمية االستعامرية.
د) تفكيك هيكل السلطة الغربية عىل مستوى التعليم العايل والبحوث.
نشري يف هذا الصدد إىل أن البنود املتعلقة باإلجراءات الفورية تتصل بالبندين
(ج) و(د) .يجري هذا من خالل القيام بتجربة جديدة تربوية الختبار حساب التفاضل
والتكامل («دوره ملده  5أيام يف حساب التفاضل والتكامل دون حدود») عىل أساس
تاريخ جديد لفلسفة الرياضيات .كل ذلك من أجل تبسيط الفهم يف كالً من التفاضل
والتكامل ليتم تدريسهام ب ُيرس عرب توفري حافز للطالب بأجهزة تساعد عىل ذلك.
وبالتايل أن يبدأ العمل الجامعي من خالل مقرر جديد ،ومجلة إلكرتونية للتاريخ
غري الغريب باإلضافة إىل فلسفة العلوم ،التي لن تسمح باالعتامد عىل املصادر
الغربية الثانوية ،بحيث يتعني عىل املؤلفني أن يفرتضوا أن جميع هذه املواد مشكوك
فيها وغري جديرة بالثقة.

مقدمات اإلمربيالية األكادميية

النقطة الرئيسية حول اإلمربيالية األكادميية ال تتوقف عىل مجرد الحديث عنها،
ولكن بالسعي إىل فهم األسباب الرئيسية التي أدت إليها .لذلك البد من وضع ملخص
بياين يف هذا الصدد .لقد تم تعزيز التعليم عىل أساس أنه سيساعد عىل «اللحاق
بالغرب» يف مجال العلم والتكنولوجيا ،وعليه ميكن الحصول عىل التكافؤ مع
الغرب يف القوة الصلبة ،ويف هذا االعتقاد ما يجعل من غري الغربيني يقلدون الغرب.
من ناحية أخرى ،فإن اإلبتكار العلمي ال يُتعامل معه اليوم عىل أنه يتسم باملصداقية
إال من خالل ما يقره الغرب .عىل سبيل املثال عندما يتم النرش يف مجلة غربية فإننا
ِ
نصف البحث بأنه مرموق ،ومثل هذه املامرسة تعني أن غري الغرب ال يستطيع االبتكار
أو اللحاق بالعلوم الغربية .فالغرب هو دامئاً األول من خالل االبتكارات الرئيسية،

اإلمبريالية األكاديمية

211

لذا نجد أن هناك فئة كبرية من الجمهور تعتقد (أن املطلب األسايس يف العلم ،هو
حصل من خالل التعليم الغريب ،ونتيجة لذلك كان أفضل اختيار للخربة الحقيقة
ما يُ َّ
العلمية هو ما تقدمه التجربة الغربية ..األمر الذي يؤدي إىل ضامن استمرار الدونية
من جانب الشعوب التي ال تنتمي إىل العامل الغريب .وهذا أدى بدوره إىل نشوء فجوة
تكنولوجية دامئة ،بني الغرب وسواه ،وبالتايل فالبد لغري الغربيني أن يواصلوا السري
وراء الغرب ،وإال فلن يستطيعوا اللحاق بالركب الحضاري.
عىل سبيل املثال ،تم تشجيع التعليم الغريب يف الهند منذ ما يقرب من قرنني
من الزمان ،ومع ذلك مل تستطيع الهند تحقيق أي تكافؤ تكنولوجي مع الغرب،
فقد أعلنت عن برنامجها الفضايئ منذ أكرث من  40سنة وقد أرسلت للقمر بعثة
بدون طيار ،يف الوقت الذي أرسلت فيه الواليات األمريكية مركبتها الفضائية أبوللو
 11من أكرث من  40سنه مضت لتهبط عىل سطح القمر .ويف الوقت عينه أيضا
نجحت الصني ،يف الحصول عىل املركز الدويل يف تكنولوجيا القذائف) يف حني
مل تشكل تكنولوجيا الصواريخ الباردة املستخدمة يف الهند أي تهديد عسكري
للغرب .وهو ما جعل الغرب سعيدا ً بوجود مليار شخص يتبعونه يف هذا التقدم
التكنولوجي اآلمن.
وعىل عكس اإلمربيالية العادية ،يف العراق أو أفغانستان ،نقول أن الذي يقاوم
ويستنزف اإلمربيالية ،هي ذاتها اإلمربيالية األكادميية .فالناس العاديون يسعون إىل
الحصول عىل التعليم الغريب وذلك للفوائد االقتصادية التي قد تنجم عن ذلك عىل
املستوى الفردي .يحصل ذلك مثالً عن طريق التقرب من الحكام ،وهم بذلك يتمثَّلون
األمناط والقيم التي يريدها الغرب .من خالل هذه القوة الناعمة للغرب ينشأ أساساً
قوياً لإلمربيالية يف البلدان املستعمرة وذلك عىل الرغم من أن الفجوة التكنولوجية
بني الغرب وغري الغربيني غالباً ما تكون ضئيلة جدا ً .فالقنابل الذرية ،عىل سبيل
املثال ،سهلة البناء ،وميكن لبلد مثل إيران أن يفعل ذلك بسهولة يف غضون فرته
قصرية ،إذا ُس ِمح له بذلك ،من دون أي تدخل خارجي .وإذا كانت الضغوط السياسية
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هي الوسيلة الحقيقية التي يتم فيها الحفاظ عىل الفجوة التكنولوجية ،فكيف ميكن
التغلب عىل هذه الفجوة بتقليد الغرب؟.
ومن ناحية أخرى ،ال تزال روسيا متلك الكثري من القنابل النووية وقذائف
اإلطالق .ولكنها مل تعد تعترب تهديدا ً كبريا ً بعد أن استسلم االتحاد السوفيتي للقوة
الغربية الناعمة حيث جرى تفكيكُه بدون رضبة نووية .لذا ،كانت قوة اإلمربيالية
الحقيقية هي القوة الناعمة ،وليس القوة الصلبة .حيث يحتاج الغرب إىل قوة ناعمة
لتقوية أماكن الضعف يف قوته الصلبة .لذلك كان تقليد الغرب عامالً أساسياً يعزز
من قوته الناعمة ،من دون أن يقلل ذلك من قوته الصلبة التي تقوم عىل الفجوة
التكنولوجية.

لقد نشأت القوة الناعمة الحالية للغرب من خالل االستعامر ،وعىل عكس
الفتوحات العسكرية العادية ،كان االستعامر ينطوي عىل غزو ثقايف؛ من خالل
االستيالء عىل العقول ،ويف الهند ،يتساءلون عن الكيفية التي استطاعت فيها حفنة
صغرية من الناس جاءت من دول خارجية أن تسيطر عىل مثل هذا العدد الهائل من
السكان.
نالحظ أن التلقني العقائدي من خالل نظام التعليم االستعامري سيؤدي دورا ً
رئيسياً يف تشكل اإلمربيالية الثقافية .وكان الهدف من التعليم االستعامري هو خلق
فئة من النخبة الغربية املتعلمة من الهنود ليكونوا أوفياء للربيطانيني ومساعدتهم عىل
حكم الجامهري .وقد كفل هذا الوالء نظام التعليم الذي زُرع من خالل املواقف
والقيم التي رغب فيها الغرب ،حيث غرس ذلك إمياناً ال يتزعزع بالتفوق الغريب
(والدونية الهندية) .وكأنهم بذلك يدربون مجموعة من املاشية عىل طاعة أسيادهم
دون عصا ،إن جاز التشبيه.
وميكن الرشوع يف هذا النظام االستعامري للتعليم ملجرد أن النخبة الهندية
الساذجة (واملست َعمرين عموماً) قد ابتلعوا بالفعل ادعاء التفوق الغريب .يف أوائل
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القرن التاسع عرش ،مل تكن هناك فجوه تكنولوجية واضحة بني الغرب وغري الغرب:
فمعركة باليس مل يفز بها أي تفوق تكنولوجي ،ومع ذلك قيل أنه يجب تقليد الغرب
ملجرد أنه متفوق ،مام ييسء للتاريج ملجرد املطالبة بهذا التفوق الذي يعترب الغرب
أصل للعلم ،وبالتايل فإن الغرب عملياً هو الذي ميتلك جوهر التفوق ،فهو مملوك
عملياً له بحسب هذه القناعات .يعزز هذا الفكر التاريخي األفكار الفلسفية الرديئة
التي تدعي عاملية الطرق الغربية يف مامرسة الرياضيات والعلوم ،وأن أي طرق أخرى
ال قيمه لها أو هي أدىن منها .وكل ذلك باعتبار الغرب هو صاحب املعرفة العاملية،
ومن ثم فله الحق يف حكم العامل .والفضيلة الوحيدة لآلخرين تكمن يف متكنهم من
تقليد الغرب.
إن هذا الفهم لألساس التي نشأت منه القوة الناعمة الغربية يستلزم عملية تدريجية
لتفكيكها .حيث يجب أن تبدأ العملية بتصحيح التاريخ ذاته ،أوالً من خالل تعديل
الفلسفة ،وثانياً عرب تنشيط التعليم ،وباملجمل ،يجب توسيع نطاق هذه العملية لتغيري
األساليب الحالية للتحقق من صحة العلم .وذلك عرب جملة من الخطوات:
الخطوة األوىل :الرتاجع عن األكاذيب املوجودة يف تاريخ العلم الغريب ،حيث
نجد كثريا ً من الناس يعتقدون خطأً بأن ذلك يتم فقط من خالل تسليط الضوء
عىل بعض املساهامت العلمية لغري الغربيني .ومن املؤكد أن تسليط الضوء عىل
املساهمة غري الغربية هو إجرا ٌء مهم ،ولكن ذلك يف حد ذاته ليس كافياً ،فقد أخفقت
املحاوالت املاضية مرارا ً خالل القيام بتغيري تاريخ العلم «السائد».
ومن قبيل املثال ال الحرص نورد ما ييل :كان من املعروف عىل األقل يف السنوات
الستني األخرية أن كوبرنيكوس هو مجرد كاهن ،وقد ترجم أعامل ابن الشاطر ونصري
الدين الطويس الخراساين من النسخ اليونانية (البيزنطية) إىل الالتينية .مع ذلك
ما زال كرثة من الناس يعتقدون أن كوبرنيكوس كان عاملاً ثورياً .فمعظم مؤرخي
العلوم الغربية مضوا قدماً يف الحديث عن «الثورة الكوبرنيية» ،وتظاهروا كام لو أنه
مل يحدث يشء ،فقد اعتادوا عىل االعتقاد بأن أي محاولة لتصحيح التاريخ الغريب
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هي بالرضورة محاولة شوفينية ،وعىل أية حال ،فإن هذه املعلومات غالباً ما يتجاهلها
الغرب.
ب القيام باليشء الصحيح عرب فضح األكاذيب املوجودة
من أجل ذلك َو َ
ج َ
يف التاريخ الغريب .ففي الوقت الحارض تستند اإلمربيالية األكادميية إىل صيغة
«الثقة بكل ما هو غريب» ،وهذه الصيغة هي مفتاح الدعاية للغرب ،وبصورة خاصة
اإلمربيالية العادية .وبدون هذه الدعاية سوف تفشل هذه الثقة .وليك نفلح يف إفشال
هذه الدعاية ،من املهم أن نثبت أن هذه الثقة بالغرب ليست يف محلها .من املهم
أيضاً أن نثبت أن األكاذيب املتعمدة لتاريخ العلوم الغريب ال تقترص عىل الحاالت

الفردية يف املايض فقط؛ ذلك أن هذه األكاذيب واسعة االنتشار بسبب امتدادها يف
الحارض .وميكن إثبات ذلك من خالل فضح الرموز الغربية املعارصة أيضا عىل
أعىل مستوى ،مثل اينشتاين ،وبالتايل ،فلقد بدأت سلسلة من الكتب ،مثل «آلهة
العلم الكاذبة» ،وهو رد موجز يف كتايب أصل العلم الغريب ،ويف الوقت نفسه فإن
الكشف عن األكاذيب الغربية عىل الرغم من رضوريته .فقد عاش الغرب عىل عبثية
هذه األكاذيب لفرته طويلة؛ لدرجة أنه طور آلية دفاعه ضد التعرض لهذه األكاذيب،
حيث حاول الحفاظ عليها باخرتاع املزيد منها وبخاصة أمام أولئك الذين يكشفون
أكاذيبه .يرى عد ٌد من املؤرخني الغربيني أن عملهم يكون من خالل تعزيز هذه
األكاذيب والحفاظ عليها يف التاريخ ،وبالتايل فإن التعرض لهذه األكاذيب الغربية
يحتاج إىل ترويجها بأكرب قدر ممكن من القوة .عىل أن األفراد الذين يكتشفون هذه
األكاذيب التاريخية ،البد أن
يحصلوا ذلك من خالل مجهود جامعي ،مع إدراك
ِّ
واسع النطاق باملطلوب ،وإال سيتهم كل منهم باالنحراف والتعصب.
الخطوة الثانية :هي الرتاجع عن طريقة الفهم السيئة التي استخدمتها الفلسفة
لدعم التاريخ الكاذب .فعىل سبيل املثال ،زعم البعض أن طريقة الغرب لتعليم
الرياضيات هي الطريقة الوحيدة الصحيحة ،والتي يجب تقليدها .فمن ناحية نجد
أن هذا الطلب الفلسفي لتقليد الغرب له أثر رجعي عىل تاريخ األفكار ،ألنه يتيح
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طرائق أكرث سهولة الستبعاد املساهامت غري الغربية باعتبارها غري ذات أهمية ،ومبا
هي علم تقليد الغرب( .عىل سبيل املثال استخدم عامل هندي حساب التفاضل
ِ
املنفصلة للنظرية الرئيسية لحساب التفاضل
والتكامل قبل نيوتن ،حيث اكتشفت
والتكامل ،ومع ذلك فإن هذا االكتشاف مل يستحق الذكر ملجرد أنه ال يتّبع حدود
الطريقة الغربية الحالية) .من ناحية أخرى ،فإن هذا الطلب عىل االبتكار يسمح
باستخدام العلم نفسه كسالح رئييس إلدارة املعتقدات يف الثقافات األخرى ،فلقد
كانت خرافة حجه الحيوانات األليفه التي قال بها املبرشون املسيحيون األوائل بأن
املسيحني هم الذين ميتلكون العقل ،عىل عكس الهندوس واملسلمني والجميع من
غري املسيحيني ،بشكل عام.
األهم من ذلك هي الطريقة التي استقبل بها املتعلمون الغربيون هذا االعتقاد.
حتى أولئك الذين لديهم أفضل النوايا ،وعىل سبيل املثال ،نجد الفيزيايئ الباكستاين،
السيد (برفيز هودبهوي) يجادل اليوم بأن التطور العلمي يف اإلسالم توقف بسبب
الغزايل ،وأما الجانب الغريب من ادعاء هودبهوي هو أن البناء الرئييس الذي يقوم
عليه العلم ،هو األساس الرئييس الذي قام عليه الالهوت بعد الحمالت الصليبية
املسيحية ،والذي وجدت فيه الكنيسة سياسة مريحة تقوم عليها الحروب الصليبية،
من خالل اختالط املعتقدات الالهوتية بالرياضيات وفلسفة العلوم يف الغرب.
ويف الواقع ،فإن جميع هذه األسس كان ميكن إنكارها بأمان ،مام يؤدي إىل
إلغاء أفضل العلوم الرياضية ،وأفضل فلسفه العلم ،كام سيظهر .وعىل أية حال ،فإن
الرسالة املتوخاة هي تلك التي تكمن وراء املوقف التبشريي اآليل إىل اعتامد القيم
التي تناسب اإلمربيالية .واملسألة كلها معقدة بعض اليشء ،وكام ناقشت عىل نطاق
واسع يف مكان آخر ،فلن أدخل يف هذه املسألة ،وإمنا سوف أشري فقط إىل السبب
الذي يجعل تعليم الرياضيات هو اآلفضل بطريقة مامثلة.
الخطوة الثالثة ،هي الخطوة الرئيسية ضد اإلمربيالية األكادميية ،ونعني بذلك
تفكيك نظام التعليم االستعامري الذي يلقِّن للناس .إذ مل يتم حتى اآلن فهم الحاجة
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إىل إنهاء االستعامر يف التعليم إال يف سياق التاريخ السيايس والعلوم االجتامعية.
ففي العلوم الصعبة ،ما زال تقليد الغرب هو القاعدة ،ولذلك فإنه من املهم للغاية هنا
أن يتم إنهاء التعليم ،وبالتايل أن نبني البدائل.
ومبا أن الرياضيات هي السبب الجذري للعلم ،فستكون فكرة جيدة للبدء بإنهاء
التعليم الريايض ،وما ذلك إال ألن تقليد الغرب قد جرى إثباته منذ الحقبة االستعامرية
باعتباره أساس التقدم .لذلك فمن املهم أن نثبت رضورة إنهاء االستعامر يف تعليم
الرياضيات .وهذا ليس خطوة للتنازل ،إال أنه سيؤدي بدالً من ذلك إىل كسب القيمة
العملية ،وبالتايل يصبح التلقني هو الخسارة الوحيدة.
لقد كان من ضمن الجوانب الرئيسية لهذا التلقني هو غرس االعتقاد باالدعاءات
املتضاربة بأن:
(ا) الرياضيات عاملية.
(ب) «الرياضيات بدأت مع اإلغريق وغريها من الثقافات التي ال متلك دليالً
حقيقياً عىل الطريقة الصحيحة لتدريس الرياضيات.
بحسب األساس املنطقي أنه إذا كانت (أ) صحيحة ستكون الرياضيات
يف الواقع عاملية ،وبالتايل يجب أن تكون (ب) كاذبة ،ألنه يجب أن تكون نشأة
الرياضيات نفسها يف جميع األماكن! إال أنه من الالَّفت للنظر وجود عدد هائل من
الناس ال يعرفون الرياضيات ،وال تاريخها ،أو فلسفتها ،ومع ذلك يتمسكون بكل
هذه االدعاءات السابقة ،وهذه املعتقدات املتناقضة القامئة عىل الجهل هي السمة
املميزة للخرافة والتلقني ،لذلك نجد أن كالً من املعتقد (أ) و(ب) بدءا بالظهور إثر
الحروب الصليبية ،وكذلك املعتقدات التي روجت لها الكنيسة سياسياً.
من أجل ذلك جاء الحل من خالل كرس هذه الخرافات الغربية عن طريق ثورة
تربوية عمليةً ،والتي اعتقد أنها ستولد من خالل تضافر عدد من العنارص( :تاريخ
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جديد ،وفلسفة جديدة ،وتربية جديدة ،وهو ما سيرتتب عليه املكاسب العملية
القيمة) ،ويُقرتح أن يتم ذلك عرب دورة غري محددة ملدة  5أيام يف حساب التفاضل
والتكامل.
ينبغي االنتباه إىل أن النقطة األساسية يف تدريس الرياضيات هي أمر صعب
اليوم بسبب تداخل علم الالهوت بالرياضيات يف الغرب.مام يجعل من تدريس
الرياضيات الالهوتية أمرا ً سهالً للغاية إذا ما أخذ به وفقاً للتقليد الغريب.
لذلك ينبغي إعادة إنتاج هذه الثورات العلمية عىل نطاق واسع ،واإلعالن عنها،
واستيعابها يف النظام التعليمي «السائد» ،وتدمري الخرافات التي يزرعها ويشجعها
نظام التعليم االستعامري ،واالنتهاء من حالة عدم وجود بديل لهذا التقليد الغريب.
والواقع أن هذه الثورات ستخلق معضلة كربى للغرب ،باعتبارها مجاالً رئيسياً يثري
القلق يف الرتبية ،خصوصاً لجهة التخيل عن تعزيز املعتقدات الالهوتية ،التي تقوم
عليها الكثري من مرتكزات الفلسفة الغربية.
وهذه الدورة غري املحددة يف حساب التفاضل والتكامل ليست سوى خطوة
أوىل إلنهاء االستعامر التعليم يف العلوم الصعبة( .وهذه هي الخطوة األوىل التي
ستمثل صعوبة كبرية يف كثري من األحيان) ولكن مبجرد اتخاذ الخطوة األوىل سيكون
من السهل جدا ً النظر إىل التغيريات األخرى املامثلة واملمكنة ،عىل سبيل املثال،
يف حالة الهندسة والجرب ،كام يف العلوم األخرى مثل الفيزياء والبيولوجيا سنجدها
أيضاً مصطبغة باملحتوى العقائدي الغريب الذي له قيمة عملية سلبية ،لذلك كان
من املهم إثبات دخول الالهوت إىل هذه العلوم الصعبة ،عىل األقل يف الحاالت
الواضحة ،مثل عمل نيوتن أو ستيفن هوكينج ،وفصل القيمة العملية لهذه العلوم عن
محتواها العقائدي.
الخطوة الرابعة واألخرية هي تفكيك هيكل السلطة األكادميية الغربية عىل مستوى
التعليم العايل والبحث العلمي ،ألن ذلك سيامرس ضغطاً مستمرا ً عىل املدرسة
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والرتبية الجامعية ،ذلك بأن سياسة املعلومات هنا أكرث تعقيدا ً .وعىل خالف
الخطوات الثالث األوىل ،قد يكون من األفضل القيام بذلك بصورة متأنية وتدريجية.
ميكن اتخاذ خطوات معينة يف هذا االتجاه عىل الفور .إذ إن كثريا ً من الناس
حتى يف الغرب ،يجدون يف هيكل السلطة القامئة القدرة عىل التحكم لجهة
التضييق عىل املنشورات اليومية .وعىل الرغم من وجود نظام ملراقبة الجودة،
إال أنه غالباً ما يساء استخدامه ،مثل ما تفعل الطوائف الكاثوليكية الرومانية .ولقد

ظلت نظم مثل النظام الرابع عرش يوفر طريقة بديلة لنرش املعرفة القامئة منذ
أمد بعيد .ولكن حتى هذه النظم البديلة جرى الطعن فيها بوصفها مقيدة بطريقة
مفرطة ،مام أدى إىل تكوين بدائل أحدث عهدا ً مثل نظام األرشفة .لذلك ينبغي
أن يأخذ نظام مراقبة الجودة ،وال سيام يف العرص الرقمي (حيث ال توجد تكلفة
تذكر للنرش) ،شكل املناقشة العامة بعد النرش .وميكن تشجيع هذه املناقشات،
عىل سبيل املثال ،بدعوة الحكام (واملؤلفني املعادين) إىل تقديم تعليقاتهم ،يف
إطار نظام مثل نظام فيكرسا  viXraحيث يوفر للحكام الفرصة يف عدم هدر املزيد
من الوقت (إذا كانوا جادين يف النظام القديم) .وعىل هذا األساس سوف تتحسن
نوعية النقاش .عالوة عىل ذلك ،فإنه يف الواقع ومع وجود األفكار الجديدة ،قد
يحدث خطأ من الحكام يف كثري من األحيان ،لكن من خالل هذا النظام سيكون
مثة مجال لتصحيح هذه األخطاء .ولذلك يعد انشاءه أمرا ً رضورياً بحيث ميكن
للدول ذات السيادة (بل والجامعات واملؤسسات الصغرية) أن تنفذه بسهولة ،بل
يجب عىل الحكومات أن تشجع هذا النشاط إىل جانب التعاقد مع املجالت
التجارية يف نرش العلوم ،مثل ماكميالن ،سربينجر ،الخ ،يف حني من الواجب
معرفة ملاذا ينبغي تحويل املعلومات العلمية التي تنتجها البحوث املمولة من
القطاع العام إىل امللكية الخاصة لهؤالء النارشين من خالل نظام حقوق التأليف
والنرش؟ وإذا كان النارشون يتقاضون رسوماً لتغطية التكاليف التشغيلية ،فلامذا
يخفون مدى األرباح التي يحققونها يف العملية؟ وملاذا ينبغي أن تشجع الوكاالت
الحكومية هذه الخرافات التي تظهر يف املجالت التجارية وكأنها هي التي تقرر
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أفضل وجه يف العامل؟ ثم ملاذا ينبغي السامح للعلامء املمولني من القطاع العام
بالعمل مجاناً كحكام لهذه املجالت التجارية؟
من ناحية أخرى وعىل وجه الخصوص ينبغي تعديل قوانني حقوق التأليف
والنرش من أجل إنقاذ حرية وصول الجمهور إىل جميع املقاالت البحثية املمولة من
القطاع العام والتي تنرش حتى يف املجالت التجارية .ويف أسوأ األحوال ،قد يسمح
لهذه املجالت بفرتة زمنية ال تزيد عن شهر أو ثالثة أشهر قبل أن تسمح للجمهور
للوصول إليها بالكامل.
وكام هو الحال يف تاريخ العلم ،ينبغي أن تقرتن هذه التدابري البديلة بالكشف عن
األكاذيب الكامنة وراء النظام الحايل لتأييد الغرب .ومن هذه النظم املؤيدة الزمالة
ملجتمع غريب .إذ كثريا ً ما يعتمد ذلك عىل القرب من بعض األعضاء البارزين يف
ذلك املجتمع ،ولكنه يفرس بصور ٍة عشوائية عىل أنه مؤرش لإلنجاز العلمي ،كام هو
الحال يف مرشوع قانون نترش ،الذي سيصبح قانوناً نافذا ً يف الهند.
ومبا أن هذه التصديقات متنح الناس السلطة يف بلدهم ،فإنها ميكن أن تستغل
أيضا بسخرية للتالعب بصنع القرار العلمي يف هذه البلدان.
اسمحوا ألحد أن يفحص أوالً حاالت بعض العلامء الذين أيدهم الغرب ،ليك
نكتشف ما هي القيمة العملية ملجتمعاتهم يف عملهم العلمي خالل حياتهم .إننا
أيضاً بحاجة إىل دراسة من استفاد من توصياتهم ،عندما ترصف هؤالء العلامء يف
لجان حكومية .وعىل سبيل املثال ،نجد ماشيلكار نارليكار (Mashelkar and
 ،)Narlikarكحالتني جيدتني ملثل هذا التحقيق يف الهند ،فقد وجدا أن التأييد الغريب
النهايئ هو جائزة نوبل ،ومن املعرتف به عىل نطاق واسع أنه يف حالة جوائز السالم
واألدب واالقتصاد البد أن تكون مؤيدة سياسياً .ويُعتقد أن هذه املقاييس هي الكفة
الراجحة يف «العلوم الصعبة» ،عىل الرغم أيضاً من أن عمليات مامثلة جدا ً تعمل يف
تلك الحاالت .ولكن عىل حد علمي مل تكن هناك أي محاولة غري غربية لدراسة
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تلك العمليات .رمبا تؤدي هذه الدراسة عىل األقل إىل إدراك أن التأييد الغريب يجب
أال يكون مفتاح اإلنجاز العلمي ،وأن الجوائز البديلة التي تقام يف أماكن أخرى قد
تبحث عن وسائل أكرث شفافية لصنع القرار.
ومن النظم املشرتكة األخرى للتصديق ،ما يسمى بـ «مؤرش االستشهاد» املتصل
بـ «ترتيب املجالت» .وهو مجرد وسيلة أخرى عىل ما يبدو تهدف إىل القول بأن
مجرد استعراض الغرب هو أم ٌر غري ٍ
كاف .لذا ستكون املناقشة التفصيلية لهذا األمر

خارج هذا املكان .ولكن هناك نقطتان يف الرتتيب ،بالنسبة للمجالت التجارية ،ذلك
بأن هذا الفهرس أي (ترتيب املجالت) هو منطقي ،حيث يوضح أن النارشين ال
يهتمون إال بالعلامء .وهو ما يجعل البحث العلمي بؤرة هذه املجالت نفسها ،والتي
تتناسب بالطبع مع النارشين التجاريني .ومع ذلك ،فإن مؤرش االستشهاد يف أفضل
األحوال ينحاز لقياس شعبيتها االجتامعية يف الغرب ،ويكون هذا القياس من خالل
عدد بسيط يتحدثون فيه عن «األسلوب العلمي» والذي ينخفض يف نهاية املطاف
إىل املامرسة العملية!
يعتمد النرش يف هذه املجالت «ذات املؤرش األعىل» عىل التصديقات من قبل
الحكام ومجالس التحرير والذين يكونون يف الغالب من الغرب ،لهذا باتت شبكات
التواصل االجتامعي ذات أهمية حاسمة يف ذلك .أيضاً ـ ستتجنب هذه املجالت
املعارف غري الغربية عىل سبيل املثال ـ وبهذه الطريقة ،يتم مترير التأييد الغريب
باعتباره املؤرش الوحيد لفضيلة العلم.
ويف الواقع ،إذا كان هذا هو االهتامم بالقيمة العملية ،فإن صالحية النظرية العلمية
يجب أن تتقرر بطريقة مختلفة ،بغض النظر عن شعبيتها االجتامعية .ذلك أن النظرية
يجب أن يكون الحكم عليها من خالل تأثريها عىل املجتمع عموماً (وليس فقط
من خالل مستهليك املجالت) عىل مدى فرتة طويلة من الزمن .وكثريا ً ما تنطوي
األفكار الجديدة عىل تعقيدات يستغرق املجتمع العلمي وقتاً طويالً لفهمها .ومع
ذلك فالعديد من الخطوات األخرى ممكنة ،فعىل سبيل املثال ،من املرغوب فيه
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أن تكون املجالت واملؤمترات دولية ،لذلك ينبغي أن يكون هناك اختيار لجان
متثيل دولية للمجتمعات ونادرا ً ما يحدث هذا اليوم .ومع ذلك ال أعتقد أن الدول
ذات السيادة تحاول تنفيذ هذا األمر ،عىل األقل ليس اآلن .لذلك ينبغي تشجيع
املناقشات بشأن هذا املوضوع ،يف سياق العمل عىل تفعيل أخالقيات العلم.
لهذا كان التوقيت والتسلسل للخطوات هام جدا ً .فإذا كان التاريخ الغريب وفلسفة
العلم ال تقدم التحدي أوالً (وباستمرار) ،ستكون هناك مقاومة للتغريات يف النظام
التعليمي .وإىل أن يتغري هذا األخري سيتم القضاء عىل التلقني الغريب يف تعليم
العلوم األولية ،وسيحاول الذين يكربون معه ،أن يقاوموا أي تغيريات عىل مستوى
التعليم العايل والبحث.
يف ما ييل نورد بعض التفاصيل اإلضافية.
ملاذا العلم الصعب؟
مل تكن هناك حتى اليوم أي محاولة إلنهاء االستعامر من «العلوم الصعبة».
ذلك ألنه من الصعب عموماً أن نفهم كيف تعمل اإلمربيالية األكادميية يف ميدان
الرياضيات والعلوم .وهذا عائ ٌد لسببني:
أوالً :إن لدى الغالبية العظمى من الناس معرفة ضئيلة جدا ً بالعلوم الرياضية
للحكم بأنفسهم عىل صحة املطالبة العلمية ـ فذلك يعتمد عىل السلطة .أما سلطة
من؟ فستكون اإلجابة بوضوح :إنها السلطة الغربية.
ومن الطبيعي القول أن املطالبة بالنرش العلمي ،متت املوافقة عليه من جانب
القامئني عليه يف جامعة هارفارد أو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو كامربدج،
وعليه يأيت حكم الناس بأنها صحيحة ،وسيقدم الصحفيون تقريرا ً عن ذلك .من أجل
الحكم عليها بكونها صادقة أو كاذبة أو مشتبه بها ،يُعتقد أن الخرباء العلميني هم
وحدهم الذين يعرتف بهم اجتامعياً يف الغرب ،املفارقة أن الحكومات يف الهند تبني
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قراراتها عىل مشورة هؤالء الخرباء[ .يف مرشوع قانون صدر مؤخرا لتنظيم التعليم
العايل والبحث يف الهند (اللجنة الوطنية للتعليم العايل وقانون البحوث،)2010 ،
تخطط فيه حكومة الهند العتامد هذا املبدأ مبوافقة املجتمع الغريب عىل القانون!].
ثانياً ،يستخدم العلامء أيضاً هذه الطريقة «يف اعتامدهم عىل السلطة الغربية».
وهذا يناقض متاماً صورة العلم والطريقة العلمية التي تتشكل عىل أساس العقل
والتجربة .لذا فإن العلامء يعتمدون اعتامدا ً كبريا ً عىل السلطة ،وهذا أم ٌر يحدث
ألسباب مختلفة .اليوم ،غالباً ما نجد يكونوا متخصصون (ألن التخصص يؤدي إىل

أعىل كفاءة ،مام ينتج عنه األرباح) .وعىل الرغم من ذلك فإنهم غري متأكدين من
املتخصصني يف أي مسألة حتى املسائل الهامشية خارج املجال الضيق للتخصص،
وبالتايل يفضلون االعتامد عىل السلطة.
عالوة عىل ذلك ،فإن البحث العلمي والتجريبي اليوم يتطلبان أمواالً طائلة .وتقوم
من خالل حكم وكاالت التمويل عىل أداء العلامء من خالل النرش وبالتايل ،فإن أهم
جزء من نشاط العامل اليوم ال يفكر أو يقوم بالتجارب ولكن من خالل كتاباته ونرشه،
وال تحكم وكاالت التمويل عىل قيمة املنشورات عن طريق قراءتها أو تطبيق رأيها
عىل تلك املنشورات (ألنها قد ال تفهم هذا الجانب من جوانب العلم) .وبدالًمن
ذلك ،فإنها تسري بشكل ميكانييك («موضوعياً») باستخدام مقاييس مثل «عدد
املنشورات» (التي ال تقيس حتى كمية العمل بشكل صحيح) ،أو يدعون إىل تقييم
«نوعية» منشور بواسطة املجتمع الشعبي بني علامء آخرين («مؤرش االستشهاد») أو
مدى قرب تلك املجالت إىل السلطة العلمية الغربية («عامل التأثري») وما إىل ذلك.
يف حالة السينام ،فإن أي شخص بات يعتقد بأن نجاح الشباك ال يضمن الجودة
الفنية ،ومع ذلك ،فإن شعبيته يف الغرب تكون من خالل مؤرش االستشهاد ،حيث
يكون عامل التأثري هو األساس الوحيد املستخدم للحكم عىل الجودة العلمية.
النتيجة املستخلصة ،أن العلم اليوم أصبح يعني االعتامد عىل سلطة الغرب ،ألن

اإلمبريالية األكاديمية

223

الحقيقة العلمية بحاجة إىل هذه الشهادة ،فالغرب هو السلطة النهائية للتصديق عليها.
واملقصود من وراء ذلك ليس مراقبة الجودة وإمنا السيطرة عىل العقول!
ومن ناحية أخرى ،هناك طلب كبري عىل العلوم يف املناطق غري الغربية ،فكثري من
الناس من غري الغربيني يعتقدون منذ فرتة طويلة أن القضية التي يهيمن عليها الغرب
يف العامل جرت فقط بسبب العلوم الغربية .ولذلك راحوا يجادلون بأن الطريق إىل
ٍ
وحينئذ يتم تح ِّدي الغرب
الهروب من هيمنة الغريب تكون مبراكمة املزيد من العلوم،

يف لعبته الخاصة.

واملفارقة هي أن اسرتاتيجية التعايش مع هذا االعتقاد يجب أن تصدق أوالً أن
أي ابتكار يكون من قبل السلطة الغربية .ففي إنجلرتا يف العصور الوسطى ،اضطر
أحد املصلِّني إىل عرض عذرية عروسه الجديدة عىل الكاهن إلمتام مراسم الزواج؛
وباملثل يجب أوالً عىل كل عامل اليوم أن يقدم فكرته إىل الغرب للموافقة عليها،
من قبل أن تصري ذات مصداقية .وتسمى هذه العملية بطريقة لطيفة «استعراض
النظري» أو األقران .ولكن هناك العديد من املجالت الستعراض النظري» .لذلك يعترب
«استعراض النظري» غري جدير بالثقة إال إذا كان «النظري» من الغرب .وعالوة عىل
ذلك ،فإنه ميكن أن يساء استخدامه بسهولة .ومن السذاجة الثقة ضمنيا بأن هناك
ألولئك الذين يستغلون باستمرار من قبل الغرب لقرون وبأن انجازاتهم رائعة .ذلك
أن هذا النظام يُو ِه ُم بأنه ال ميكن ألي ابتكار علمي أن يحدث يف أي مكان يف العامل
دون أن يأيت الغرب ملعرفته عىل الفور .فمن املستحيل الفوز باملباراة عىل الغرب
مع هذه القواعد!
والنتيجة املشرتكة لكال املعتقدين هي ضامن أن املنطقة غري الغربية تتبع الغرب
عىل الدوام ،وتظل وراءه عىل الدوام ،مام يؤدي إىل فجوة تكنولوجية دامئة وراسخة.
وهذا ما حدث فعالً يف الهند .حيث تم تعزيز التعليم الغريب باستخدام الحجة القائلة
بأن هذا من شأنه أن يساعد البالد عىل «اللحاق» بالغرب .ولكن الحاصل أنه حتى
خالل  175سنة ،مل يتسن للهند القدرة عىل تحقيق التكافؤ مع التكنولوجيا الغربية.
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لكن بعض الناس مع ذلك مل يتعلم أبدا ً ،وعىل الرغم من هذا الفشل الواضح
والطويل األجل لهذه االسرتاتيجية الخاصة بتقليد الغرب ،إال أن لجنة املعرفة الوطنية
الهندية دعت إىل ذلك مرة أخرى ،حيث قال رئيسها أنه ينبغي للهنود أن يتعلموا علم
املثلثات من مواد الدورة الدراسية املفتوحة من أجل تطوير املواد الخاصة بهم.
ويف الواقع ،حتى يف الرياضيات البدائية يف علم املثلثات والتفاضل والتكامل،
فإنها ال تفعل شيئاً اليوم ،فمن املمكن أن يكون هناك ابتكارات هامة .وكثريا ً ما
تحدث هذه االبتكارات الهامة ولكن يبدو أن رئيس الهيئة الوطنية لشؤون االبتكارات
(ومستشار رئيس الوزراء املعني بالتجديدات) ال يفهامن ذلك .ومع ذلك ،فإن هذه
االبتكارات ميكن أن تكون املفتاح لإلطاحة باإلمربيالية األكادميية.
وهكذا ،فإن زيادة الطلب عىل العلم عند غري الغربيني يدمر أي إمكانية لتعميم
ابتكارات الغرب يف مجال العلوم .وكام سبقت اإلشارة إليه ،وخالفاً لإلمربيالية
العادية ،فإن اإلمربيالية األكادميية تجدد نفسها .لقد كانت النخبة الهندية املتعلمة يف
الغرب واملوالية لربيطانيا تعتمد عليها لكسب الرزق ،وهي نسبة ضئيلة من السكان
جعوا حلفائهم ،مثل
الهنود .ومن املحتمل جدا ً أن يكون الربيطانيون هم الذين ش ّ
سافاراكار ،عىل اغتيال املهامتا غاندي وبالتايل تقويض النضال من أجل االستقالل
واختزاله إىل مجرد نقل السلطة إىل هذه النخبة ذاتها .اليوم يبدو أن الهدف هو تدريب
 % 10من الطبقة املتوسطة الهندية عىل التعليم الغريب وجعل معيشتهم تعتمد عىل
الغرب .ويبدو أن مرشوع القانون املذكور لن يرتك مجاالً للشك يف أن السلطة
الحقيقية يف التعليم العايل والبحوث الهندية يجري نقلها إىل الغرب .وبالتايل فإن
البحث عن التكافؤ مع الغرب يف ميدان القوة الصلبة يدفع الدول غري الغربية إىل
أحضان القوة الغربية الناعمة ،التي تجدد نفسها ،ومتنع غري الغرب من تحقيق أي
تكافؤ.
وألن «العلم الصعب» (والقوة الثابتة املرتبطة به) هو الجزرة التي يف نهاية العصا،
فإن الحرب ضد اإلمربيالية األكادميية يجب أن يبدأ من خالل مهاجمة الهياكل
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األكادميية املحيطة «بالعلوم الصعبة» .واألساس الرئييس لهذا الهيكل هو التعليم،
بحيث يجب أن تكون النقطة األوىل للهجوم هي الرياضيات لكونها أساس «العلوم
الصعبة».

-3التلقني االستعامري وتاريخ العلم

مع بداية القوة الغربية الناعمة بدأ مرشوع التعليم االستعامري يف الهند مع
ماكوالي يف عام  ،1835وقد جرى ذلك من خالل البيان االنتخايب لحزب بهاراتيا
جاناتا حيث بدأ االنتخابات مبحاولته كرس العمود الفقري للحضارة الهندية وذلك
من خالل إدخال تعليم اإلنجليزيه .وهذه األكاذيب ال تساعد عىل مكافحة اإلمربيالية
األكادميية :لذلك البد من الفهم األسباب الحقيقية لرضورة عالج العلة.
النـواة األساسـية ملاكـوالي ،هـي العنرصيـة .كان مـن أشـد املعجبين
بالعنرصيين اآلخريـن أمثـال لـوك وهيـوم .ومل يكن لطيفـاً التحدث عـن الحضارة
الهنديـة أو أي نظـام كان سـائدا ً آنـذاك مـن اللغة السنسـكريتية والعربيـة يف الهند،
لذلـك كانـت حاجـة الدراسـات العليـا إىل اللغـة غير العاميـة ....ولكـن مـاذا
سـتكون تلـك اللغـة؟ الجـواب كما يؤكد نصـف اللجنىـة التـي يرعاهـا ماكوالي
ينبغـي أن تكـون اإلنكليزيـة .أمـا النصـف اآلخـر فهـو يـويص بشـدة بـأن تكـون
العربيـة والسنسـكريتية وذلـك على الرغـم مـن أن ليـس لهـؤالء أي علـم باللغـة
العربيـة .ولكـن لقـد فعلـت مـا بوسـعي لتشـكيل تقديـرات صحيحـة مـن قيمتها.
لقـد قـرأت ترجمات ألكثر األعمال العربيـة والتي احتفـل بهـا الكاتـب ...إنني
على اسـتعداد تـام التخـاذ التعلم الرشقـي يف تقييم الرشقيني أنفسـهم .ومل يسـبق
يل أن وجـدت واحـدا ً مـن بينهـم يسـتطيع أن ينكـر أن رفـاً واحـدا ً مـن املكتبـة
األوروبيـة يشـهد بجـودة األدب األصلي يف كالً مـن الهنديـة والعربيـة :ولذلـك
كان الهـدف مـن الرتكيـز يف اإلشـاره إىل ذكـر ماكـوالي بأنـه مل يكـن مجـرد ذكر
لـرأي شـخيص ،ولكـن ألنـه ادعـى أن الجميـع اتفـق معـه يف هـذه النقطـة .وقـد
مضى لتحديـد ما يعتبره التفـوق عىل وجـه الخصوص :ففـي مجـال األدب نجد
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الكتّـاب الرشقيين يقفـون على الشـعر األرقـى ....وعندمـا منـر بأعمال الخيـال
لديهـم نجـد أن هنـاك أعمال حقيقيـة قـد سـجلت لهـم على وجـه العموم.
وهذه املبادئ التي تم التحقُّق منها ال تقاس عىل اإلطالق بالتفوق األورويب الذي
أصبح فيه الغرب بارعاً وخاصة يف العلوم ،وبالتايل يجب أن يكون التعليم امل ُجدي
بالرضورة غربياً .وقد أشار ماكوالي إىل «فيزياء نيوتن» ،لذلك كان يتحدث عن تفوق
التاريخ الغريب .وكان ماكوالي يكرر ماقال به بعض الهنود أمثال راجا رام موهون روي
الذي أوضح يف رسالة بتاريخ  11كانون األول /ديسمرب  1823إىل النائب (بنفينك) روي
ونصح بتدريس «العلوم األوروبية» ،عىل حساب وضد املدارس السنسكريتية .يقول:

كأنّنا منتلئ باآلمال املتفائلة بأن هذا املبلغ سيتم وضعه يف توظيف السادة
األوروبيني من املواهب لتعليم وإرشاد املواطنني الهنود يف الرياضيات ،والفلسفة
الطبيعية ،والكيمياء ،وعلم الترشيح وغريها من العلوم املفيدة ،مام سريفعهم إىل
درجة من الكامل يصبحون فيه فوق سكان األجزاء األخرى من العامل .يضيف:
«وقد امتألت قلوبنا باملشاعر املمزوجة بالبهجة واالمتنان ؛ لقد قدمنا بالفعل بفضل
العناية اإللهية للمهام األكرث سخاءا ً وتنويرا ً من دول الغرب «بريطانيا» مع األمل يف
تحقيق الطموحات املجيدة للزراعة يف أسيا والفنون والعلوم يف أوروبا الحديثة...
واآلن نجد أن الحكومة تقوم بإنشاء مدرسة سانجرت املعروفة بـ (بانديت هيندو)
لنقل مثل هذه املعرفة يف الحال إىل الهند ..ولذلك فمن املتوقع تحميل عقول
الشباب لجامليات النحو والتمييز امليتافيزيقي .ومع االستخدام العميل ولو قليالً
سوف يحصل التالميذ عىل ما كان يعرف منذ ألفي عام.
ويف الواقع ،فقد تجاوز ماكوالي وعىل وجه التحديد ،رام موهون روي ليك
يكشف عن ثغرات األشياء املمتعة التي سوف تدرس بعد ذلك يف املدارس
السنسكريتية .وهذا هو جوهر املسألة ،فقد تغريت هذه الحجج قليالً يف خالل الـ
 175سنة.
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أما اليوم ،فيمكننا اليوم حذف اإلشارات إىل شعر ميلتون أو ميتافيزيقا لوك ،ملجرد
مراعاة الشوفينية الربيطانية .وميكننا أيضاً حتى أن نرفض مسيحية ميلتون وعنرصية
خلْقِ الغرب،
لوك .ولكن ماذا عن فيزياء نيوتن ؟ اليزال االعتقاد أن العلم هو من َ
بحيث يجب الرضورة من التعليم الغريب الكتساب هذه املعارف املفيدة .واليزال
يعترب أي نوع آخر من النظم التعليمية يف مرتبة أدين.

ولكن هل هذا االعتقاد صحيح؟

يف العام  ،1832وقبل بضع سنوات من ماكوالي ،كان الربيطاين غري املعروف
تشارلز ويش ،قد أبلغ يف بريطانيا عن النصوص السنسكريتية يف جنوب الهند،
والتي تحتوي عىل سلسله النهائية للعديد من األنواع ،التي تعادل حساب التفاضل
والتكامل .وقد الحظت يف وقت سابق من قبل بريطاين آخر ،أن قامئة هذه النصوص
من االبتكارات الهندية يف الرياضيات وعلم الفلك موجودة من القرن الخامس إىل
القرن الخامس عرش بعد امليالد لذلك كان كل من ماكوالي وروي ببساطة مخطئني
يف هذه الحقائق ،حيث استندت قراراتهم إىل الجهل والتحامل.
ورمبـا كان روي بعيـدا ً عـن األسـطورة الغربيـة :بـأن العلـوم قـد نشـأت يف
ص ِ
ـد َم ملاعـرف مـا ظهـر يف اآلونـة األخيرة :أن فيزيـاء نيوتـن
الغـرب ،وكان قـد ُ
متيـل للنسـخة الهنديـة وبشـكل كبير يف حسـاب التفاضـل والتكامـل ،متاماً كام
تـم نسـخ علـم الفلـك لكوبرنيكـوس عن األعمال العربيـة السـابقة البن الشـاطر
مـن دمشـق .ولـن أجـادل يف تاريخ هـذه التفاصيـل هنا ،ألنهـا نشرت بالفعل يف
املوسـوعات وأماكـن أخـرى.
النقطة األساسية فقط هنا هي :لحظة االعرتف بأن العلم ميكن أن يكون له أصل
غري غريب ،وأن العلوم الغربية بدأت من خالل االستيالء عىل علوم الغري ،وهكذا
تفشل وتتحطم حجج ماكوالي وروي حول التعليم الغريب.
فلامذا ينبغي لنا إذن أن نستمراليوم يف متابعة مسار العمل الذي دعوا إليه؟
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دعونا نعيد النظر فيه ،وهذا هو الوقت املناسب بشكل خاص للقيام بذلك ،ألننا
نحث مرة أخرى عىل اعتامد تلك السياسات التعليمية بالذات.
وأما النقطة األخرى التي أريد أن أشدد عليها فهي استيعاب هذا الدرس عن القوة
الناعمة الهائلة التي تتدفق لتشويه التاريخ ،والتي جرى توظيف النخبة الهندية لتمرير
هذا التاريخ الزائف ،غصباً عنها .وقد استغلت هذه البلدان األمر لتغيري السياسة
التعليمية يف هذا البلد الشاسع ،وحافظت عىل هذا التغيري ملدة  175سنة ( 62بعد

االستقالل) .ومن الصعب أن تكون الهند قد حكمت لفرته طويلة من قبل الربيطانيني
من دون التعاون النشط من النخبة الهندية ،فالتلقني من خالل التعليم االستعامري
لعب دورا ً رئيسياً يف ضامن هذا التعاون .وكان التاريخ املشوه هو األداة املستخدمة
لبدء هذا التلقني .وقد استعمرت الهند بالتاريخ الزائف الذي استخدمه ماكوالي
مبهارة ،كاذبة ومن دون معركة بالسييس ،وقد عزز التعليم الغريب قبضة الغرب عىل
العقول الهندية .وتعمق هذا التعزيز من خالل الخرافة الرهيبة التي تقول بالتفوق
الغريب ،وخاصة يف مجال العلوم.
الهنود املتعلمون يف هذه السياسة التعليمية كانوا أكرث من الغرب ،تعلموا ان
يثقوا بها ضمنياً ،ومل يروا أنه من الرضوري أن يتحققوا من أي من الوقائع املزعومة
للتاريخ العلمي الذي تستند إليه هذه السياسة ،ولكنهم مل يفعلوا ذلك حتى اآلن.
لقد رأينا رئيس املجلس الوطني الهندي حتى هذا اليوم ،هو أيضاً مستشار رئيس
الوزراء الهندي املعني باالبتكار ،يقول أننا يجب أن نقلد الغرب يف علم املثلثات
(وحساب التفاضل والتكامل) ،وأننا ال ينبغي أن نحاول تنفيذ أي ابتكارات حول
ذلك .ولقد وثق باملستشارين املعتمدين من الغرب الذين قالوا ذلك بشكل ملحوظ،
وكانت النخبة الهندية ،تعطي والءها التام إىل الغرب ،ولن تتسامح مع أي شخص
آخر يتحدى تلك الخرافات السخيفة ،.فهي تحافظ عىل اإلميان الخرايف بالغرب
عن طريق العزل مع طبقة تتحامل عىل الغرب ،وإذا كان هناك أي شخص يحاول
التشكيك يف هذا األساس لإلميان يف التاريخ الغريب للعلوم ،فهناك من يناهض عىل
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الفور هذا التحامل عىل الغرب .ويذهبون يف ذلك للقول:
( )1نحن ال نعرف العلوم ذات الصلة
( )2نحن ال نعرف األدلة لتحدي التاريخ الغريب
( )3نحن مل نقرأ ما كان قد كتب ،ولكن
( )4ونحن مل نقرأ عنه و ...إلخ
( )5إذا كنا مل نفعل ذلك فلام ال نعتقد به؟ ألن من السهل جدا ً أن يعطي هذا األمر

عالمة لتغيري التعصب الهندويس أو املسلم (ال توجد األدلة الدامغة ،بطبيعة الحال)

لقد أرص بعض األشخاص املدرجني يف قامئة املناقشة عىل أن لهم الحق يف
رفض أي أفكار من هذا القبيل دون قراءتها .وهذه الخرافات هي النتيجة الرئيسية
املقصودة للتعليم الغريب .فمن الصعب أن نتصور مثل هذه الخرافة الرهيبة التي
ابتليت بها الهند من أي وقت مىض ،ألن الصحفيني والحكومة عىل حد سواء داخل
هذه الخرافة ،وهي موجودة اآلن يف القانون! بعد كل يشء ليس العلم كل يشء إال
بالثقة يف الغرب ضمنيا ،وقد زرعت هذه الثقة يف الغرب يف أذهان األطفال الصغار.
وإذا كانت الحقيقة يف العلم ال ميكن إال أن تقرر من قبل السلطة الغربية ،فكيف
ميكن أن تقرر الحقيقة خالف ذلك يف تاريخ العلم ؟

إمربيالية التضليل العلمي

عىل هذا األساس بالذات نحن ال نعرف ،وال نريد أن نعرف ،ولكننا نثق يف الغرب
بأن التاريخ الزائف مامثل وال يزال يدرس يف املدارس الهندية إىل هذا اليوم .وهذا
يضمن أن يكرب األطفال يف رهبة من الغرب ،بحيث يتم دوام الثقة فيه وبعلومه.
قد يكون من األمثله الواضحة عىل هذا التلقني العقائدي ،املدارس االلكرتونية
التي تنشئها الحكومة الهندية والتي تؤكد عىل أن الرياضيات (والعلوم) قد نشأت يف
الغرب .وجاء ذلك من خالل عرض صور لعدد من اليونانيني .وتشمل هذه الفئات
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فيثاغورس (ص  ،)5وطاليس (الصفحة  ،)79وأرشيمدس (الصفحة  ،)13وهريو (ص
 ،)199وبطبيعة الحال ،إقليدس (ص  .)80وعىل الرغم من أن الثالثة اآلواخر من
املفرتض أنهم من االسكندرية ،يف أفريقيا ،حيث كانوا ذوي برشة داكنة ،فإن الصور
تهدف أيضاً إىل إقامة سباق املبدعني بإظهارهم كقوالب منطية قوقازية بيضاء البرشة.
وبطبيعة الحال ،يكرب أطفال املدارس الهندية عىل االعتقاد بأنهم أقل عنرصية من
الغربيني.
عندما يحدث تحدي لتقديم األدلة عىل هذا التاريخ الورايث الزائف ألقليدس ،أو
حتى لتقديم أدلة عىل أن اقليدس هو املؤلف لهذه النصوص فليس لديه أي دليل،
وقد اعرتف املؤلف الرئييس لهذا النص ،ج .ف .نارليتار ،علناً بجهله للتاريخ وقال
(«نحن ال نعرف») .ومن الجهل الذي أبداه أيضاً ،عندما سأله املسؤول الحكومي
الرئييس عن تنسيق هذه النصوص وما إذا كان الخطأ يكمن يف االعتامد عىل املصادر
الثانوية! أو («الثقة يف الغرب») .فقد جاءت اإلجابة أن هذه الصور وهمية وتحتفظ
بصور أصحاب البرشة البيضاء يف نصوص املدارس الهندية عىل حساب معرفة
املاليني من األطفال يف املدارس الهندية.
ولكن ملاذا كان (نارليتار) هو الخبري املناسب يف املدارس لكتابة هذه النصوص
يف الرياضيات؟
ال شك بأن نارليتار ليس رياضياً ؛ ففي أوراقه العلمية يجد من يقرأها عند حدوث
أي مشكلة متعلقة مبسألة رياضية صعبة ،فإنه يقول بالفرضية األبسط واألسهل ليتخطى
بذلك االستنتاج الذي يريد .وهذه األوراق العلمية الخاصة به هي أقرب مثا ٍل عىل
قصص الخيال العلمي مع بعض املحتوى الرمزي! والحقيقة أن عددا ً قليالً من الناس
هو الذي قرأ هذه األوراق ،فال أحد يهتم حقاً بالعلم يف حد ذاته يف الهند؛ ولذلك فإن
القلق ال يتعلق بتحقيق القيمة العملية ،بل باالعرتاف االجتامعي بالعامل يف الغرب.
بالنسبة للنخبة الهندية ،فإن العلم هو كل يشء يدعو لجلب املوافقات االجتامعية
الغربية ،ولهذا ال يهم ما إذا كان السؤال يف العلم عن الصواب ،والخطأ ،مثل نارليكار.
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وبالطبع ال ميكن للمرء أن يالحظ هذه الحقيقة غري املريحة ألن الحياة الرغيدة
لهؤالء املؤلفني تعتمد فقط عىل اإلعرتاف والدعم السيايس من الغرب ،وذلك ليس
ألن علمهم كان أعىل من أي قيمة عملية ألي شخص يف الهند (أو كان يف أي وقت
مىض) .ومهام كانت ن َّياتهم ،فإن ترصفاتهم ترقى إىل املقابل :ألنهم يرصون عىل
غرس الرعب عن الغرب ،وخاصة يف أذهان األطفال األبرياء ،باسم تعزيز العلم( ،وال
ميكن للمرء أن يفرتض الن َّيات الحسنة ،ألنها مل تغري من تلك النصوص ،أو توصياتها،
عندما تتم اإلشاره فيها إىل أخطائهم) .ومن املحزن أن حكومة بليون شخص ليس
لديها أي سبيل آخر للحكم عىل هذه الحقيقة إال باالعتامد عىل الخرباء ،وليس هناك
طريقه أخرى الختيار الخرباء إال مبعيار االعرتاف الغريب.
ولهذا كانت الصناعة الهندية تتبع البديل .لكنها ال تزال فريسة للقوة الناعمة لتلك
القوى اإلمربيالية حتى اليوم ،ومبساعدة من هذه النخبة التي تم تلقينها ،متاماً كام
خطط لذلك الربيطانيون.
إن هذا القلق الشديد يف االعرتاف الغريب ،هو يف حد ذاته نتيجة واضحة ملشاعر
الدونية الجامعية القوية السائدة حتى اليوم .وال يتولد هذا الشعور عن اإلمربيالية
فحسب بل عن طريق تلقني الناس بالتاريخ العنرصي؛ وهذا التاريخ ،الذي يروج
له املؤرخون الغربيون ،قد استخدم إلخراج برنامج التعليم بأكمله يف الهند من
مساره ،لتوطيد اإلمربيالية .ويتم ذلك باستخدام اإلمربيالية األكادميية للحفاظ عىل
اإلمربياليه الحقيقية.
لقد كان الهدف من سياسة التعليم االستعامرية هو إنشاء طبقة من شأنها مساعدة
الربيطانيني عىل حكم الهند ،وهي الطبقة التي تبدو وكأنها من الهنود ،ولكن تفكريهم
وترصفهم مثل الربية ،بحيث تكون موالية لإلمربيالية الربيطانية جامهريياً .ومن خالل
هذا «التعليم» املعروض اليوم نجد أن هذه الفئة تدعم نفسها بنفسها.
وبعد ذلك وحتى اآلن نجد أن صخب التعليم الغريب يصطبغ بهذا النوع من
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التاريخ الزائف (والذي يرافقه فلسفة سيئة من العلم) وكالهام يشبه الببغاءات الذين
ميثلون فئة من النخبة الهندية بدون معرفة وبدون فهم.

تساؤل افرتايض

النوع اآلخر من األسئلة التي ميكن أن يُطلب هو التايل ماذا لو أن حساب التفاضل
والتكامل نشأ يف الهند مثل منوذج كوبرنيقوس الذي نشأ يف حي املرجة بدمشق ؟
ماذا لو مل يكن (إقليدس) موجودا ً ؟
بطبيعة الحال من الطريف ،لو تكهن ماكوالي وكان عىل علم بأن حساب التفاضل
والتكامل بدأ يف الهند ،بدالً من املركزية حول فيزياء نيوتن ،ماذا كان سيفعل لو عرف
أن إقليدس قد لفَّق له من وقت الحروب الصليبية؟ رمبا يكون قد تحدث عن «علم
فلك كاذب يف النصوص العربية والسنسكريتية إذا أدرك أن الفلكيني الغربيني الذين
ميجدون كوبرنيكوس ،وتيخو براهي ،وكبلر قد حصلوا عىل علم الفلك من تلك
النصوص العربية والسنسكريتية التي أدانها؟ وقد طلب رام موهون روي هذا العلم
ليتم تدريس الرياضيات األوروبية ،حيث كان يعرف بأن كالً من حساب التفاضل
والتكامل مأخوذين من الهند .وعىل الرغم من هذا االهتامم ،فإننا لن نتابع مثل هذه
التكهنات املضادة للحقيقة هنا ،ألن جدول األعامل الحايل يتصل بالعمل.
فإذا كان العلم هو السعي إىل االعرتاف االجتامعي من الغرب (من خالل جائزة
نوبل وما إىل ذلك) ،فمن الواضح أن هذا االعرتاف االجتامعي يعتمد عىل التاريخ،
وال يزال الغرب يقوم بتزوير التاريخ حتى يومنا هذا .وقد علمت من املدرسة أن
ماركوين هو من اخرتع الراديو ،ثم علمت يف وقت الحق بكثري أن هذا هو عمل
جاجاديش تشاندرا بوس( ،)J.C.Boseكام هو معرتف به اآلن يف الغرب من قبل
معهد اإللكرتونيات  ،IEEEبعد رصاع دام قرناً فيزيايئ آخر هو ساتيندرا ناث بوز
( )S.N.Boseذهب باملثل إىل طي النسيان.
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 3.3التاريخ الحقيقي

دعونا نحاول ونرى ملاذا يجب أن يتغري تعليم الرياضيات .الجواب :ألنه يساعد
كثريا ً عىل أن يكون له حساب صادق من املايض ،فالتاريخ الحقيقي هو أن معظم
الرياضيات البدائية التي تدرس يف املدرسة اليوم (الحساب ،والجرب ،وعلم املثلثات
وحساب التفاضل والتكامل) ليست يف األصل من أوروبا ،ولكن تم استريادها .أما
بالنسبة لحالة الحساب والجرب ،فهذا واضح من أسامئها جدا ً .وتسمى الخوارزميات
الحسابية ألن اسم الخوارزمي ينطق بالالتينية الجوارسيموس ( )Algorismusأو
الخورازمية ،وهي مجموعة من التقنيات الحسابية التي جاءت لتكون معروفة يف
أوروبا بوصفها الخوارزميات (عىل عكس تقنية العداد األصيل األورويب) .وكتاب
الخوارزمي (الذي ال توجد منه سوى ترجامت التينية اليوم) يف دار الحكمة يف
بغداد .وعىل الرغم من أن العرب تعلموا هذه التقنية من الهنود ،فقد تعلم األوروبيون
هذه الطريقة يف القيام بالحساب من العرب؛ وبالتايل فإنها تشري أيضاً إىل «األرقام
العربية» .واملصطلحات املضللة ،والقضية الحقيقية هي أن الخوارزميات الحسابية
األولية (الجمع ،الطرح ،والرضب والقسمة) تتطلب نظام قيمة املكان ،يف حني أن
األرقام الرومانية تتكيف مع اإلحصاءات املضافة .والعالمات الخاصة املستخدمة
لهذه األرقام والتي ليس لها أي أثر عىل اإلطالق.

وباملثل ،فإن كلمة «الجرب» مشتقة من الجابر العريب (الذي يستخدم يف عنوان
أخر كتاب من تأيف الخوارزمي) ،حيث يحل املعادالت الجربية بالقوة (جرب)،
بوضعها عىل جانبني متنافسني (مقبولة) للمعادلة.
النقطة الرئيسية هي أنه عندما وصلت هذه التقنيات الحسابية إىل أوروبا ،مل
يفهمها األوروبيون بشكل صحيح .وذلك بسبب االختالفات الثقافية يف طرق قيام
الرياضيات .لقد اعتمد األوروبيون عىل نظام العداد ،الذي يسمح فقط لألعداد
الصحيحة ،وأساساً يسمح بها باالضافه فقط .ألن العداد ربط األرقام بكيانات
ملموسة ،ومل يكن من املمكن متثيل األرقام السالبة ،بحيث طرح الطرح ميثل كثري
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من الصعوبات .وكان يتعني القيام بالرضب باالضافات املتكررة ،والقسمة والطرح
املتكرر .ومل يوفر العداد أي طريقة لتمثيل الكسور العامة؛ وكان الرومان واألوروبيون
يعرفون فقط عدد قليل من الكسور الشائعة عادة مع املقام  ،12وال ميكن إضافة أو
طرح الكسور مع القواسم املختلفة.
تتجىل الصعوبات األوروبية يف فهم الحساب األويل بطرق مختلفة .فعىل سبيل
املثال ،عندما استورد جريبرت التقنيات الحسابية (الخوارزمية) من قرطبة حول
 ،CE 967رأى أن األرقام العربية يف الجزء الخلفي من العملة( .نحصل عىل هذه
الصورة من املخطوطة الالتينية يف القرن 11ومل يخرتع جريبرت طريقة جديدة للقيام
بالتقنيات الحسابية عىل الحساب (الروماين) العداد :مل يفهم ببساطة الفرق األسايس
بني العداد والتقنيات الحسابية ،وتخبط بسبب ذلك يف تحصيل النتيجة ،وهنا أشدد
عىل أن جريبرت الذي أصبح يف وقت الحق بابا سيلفسرت كان رجالً عىل دراية فائقة
باملعارصين األوروبيني اآلخرين .ويف الواقع كان عىل دراية كذلك بأن معارصيه
كانوا يخشونه ،ويف الفن املسيحي ص َّوره عىل أنه معالج خطري .وقد وجد هذا
الرجل صعوبة يف فهم ما يد َّرس ألطفال املدارس اليوم وباألخص ملرحلة رياض
األطفال ،حيث كان يدرس بصورة تقليدية يف املرحلة األوىل للمدرسة يف الهند!
إن هذه الصعوبات ال تنحرص بأي حال من األحوال يف فرد واحد .فهي تتجىل يف
مجموعة متنوعة من الطرق األخرى .فعىل سبيل املثال ،التجار يف فلورنسا الذين
يتاجرون مع العرب ،رسعان ما تعلموا أن الخوارزميات الحسابية توفر ميزة تنافسية يف
العمليات التجارية ،وبناء عىل ذلك ،بدأوا يتعلمون الخوارزمييات ،ويف الواقع ،فقد
تعاملوا معها كنوع من األرسار التجارية .ومع ذلك ،فإن العديد يف فلورنسا مل يكونوا
مرتاحني مع الصفر ،والسبب هو أن النظام الروماين من الرتقيم هو الجمع :فرقم 12
يعني  ،1 + 1 + 10عىل نظام قيمة املكان ،ومع ذلك فمن غري املمكن تفسري رقم
 10بنفس الطريقة  .1 = 0 + 1األوروبيني التايل وجدوا الصفر غامض .واشتكوا من
هذا الكيان ،وهو الصفر ،الذي ال قيمة له يف حد ذاته ،ولكن ميكن أن يضاف له أي
رقم من القيمة بواسطة كيان آخر .وهذا االشتباه يف الصفر دعاه إىل أن يكتب الصفر
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إذ ليس من الصعب فهم الصفر .وقد أدرج ذلك يف قانون القرن  13يف فلورنسا وفيه
أن أي عقد مايل باألرقام العربية يجب أن يذكر فيه أيضاً الرقم بالكلامت ،وهو ما أتبع
كتقليد بعد ذلك وإىل يومنا هذا حيث يكتب يف الشيكات ويف املعامالت املرصفية
عرب اإلنرتنت!).

علم األرقام واللغز املقدس للكون

كانت هناك صعوبات أخرى .عىل سبيل املثال ،تصوف فيثاغورس املرتبط
باألرقام والذي استمر يف الغنوصية .ولذلك فإن مشكلة التحدي النموذجي قد
يكون أن نسأل «هل الوحدة رقم ؟» واإلجابة املتوقعة هي أن «الوحدة ليست عددا ً،
وإمنا أساس الوجود» .واستمر هذا النوع من التصوف العددي يف أوروبا حتى القرن
السابع عرش؛ وكانت تسمي كتب كبلر توافقية موندي («االنسجام بني العاملني»)
واألحجيات الرسية («اللغز املقدس للكون») ،ألنه كان يتوسم الحصول عىل دليل
من خالل الوئام اإللهي.
حتى يف أكرث األرقام صعوبة من الصفر واألرقام السالبة فهي مسألة لتقريب
الكسور ،أو التصفري ،الذي مل يكن له نظري يف التقاليد الغربية للرياضيات.
وتتجىل هذه الصعوبات التاريخية يف الطريقة الحالية للتدريس الحسايب،
الذي ينسخ عن الطريقة الغربية .وعىل الرغم من أن املنهج الريايض اليسوعي قد
تغري ليشمل الرياضيات العملية (الحسابية أساساً) عام  ،1570فقد اعتربت طريقة الع ّد
هي األسهل ،ويجب االحتفاظ بها يف املرحلة االبتدائية .وهكذا ،يتعلم الطالب للمرة
األوىل طريقة الع ّد ،ثم بعد ذلك الخوارزميات الحسابية ؛ ثم يعاد تتبع التاريخ األورويب
الستيعاب الحسابات .الصعوبات التاريخية التي نشأت يف أذهان األوروبيني ،مثل البابا
سيلفسرت ،تتبدى يف االنتقال من الع ّد إىل الخوارزميات .أما الصعوبات النمطية فتتصل
بالطرح والتقسيم والكسور ،وهنالك صعوبة أخرى ستتعلق مبشكلة االنقسام بالصفر،
إذ من الواضح أن من املمكن أن تكون هناك اتفاقيات مختلفة (عىل عكس االتفاقيات
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العاملية املزعومة للرياضيات) ،لذلك كانت االستجابة النموذجية من الرياضيات يف
الوقت الحارض هو القول بأن االنقسام عن طريق الصفر ال معنى له .ومن ناحية أخرى،
فان الرمز ∞ يعطي معنى يف ما يسمى نظام األرقام الحقيقية املوسعة ،حيث ميكن
تعريف القسمة بالصفر جزئياً ،.ويتم القبض عىل اثنني من التصورات املتناقضة يف
تلك القواعد املسلية التالية املدرجة يف هيكل لغة الحوسبة الجافة التي اخرتعت
مؤخرا ً :تقسيم عدد صحيح عن طريق الصفر هو خطأ ،ولكن تقسيم رقم نقطة عامئة
من الصفر هو ما ال نهاية ،مثل  0/2هو خطأ ،ولكن  0/2.0ال نهايئ! وهذا يدل عىل أن
الصعوبات األوروبيه مع الصفر ال تزال قامئة حتى اليوم!
يبي املؤرخون
تنطبق التعليقات املامثلة عىل علم املثلثات .يف هذه اآلونة ِّ
الغربيون انطالقاً من تاريخهم املتعصب املتطرف والتقليدي ،بأن علم املثلثات نشأ
يف اليونان ،مع بطليموس .وكام هو الحال يف حالة إقليدس ،ال يُعرف يشء عن
أن بطليموس الذي ُوجدت نصوصه خلف القرن الثاين عرش هو املؤلف الوحيد.
وعىل الرغم من أن التاريخ املثبت لكلوديوس بطليموس يشري إىل أربع مالحظات
خاصة ببطليموس يف القرن الثاين ،وهي معروفة يف الواقع باسم املخطوطات ولكن
وضعت بتاريخ الحق .وال ينبغي بالتايل استخدام هذه «املالحظات» الزائفة حتى
تاريخ املخطوطة .وقد بدا بوضوح من النصوص يف بالد فارس بعد ستة قرون ،بأنه
بدأ مع معالجة التقويم الشميس لحساب السنة.
وكانت األ دلة غري النصية من التقويم الروماين تؤكد أن نص املجسطي (عىل قيمته
إال أنه ال يزال غري صحيح لطول السنة) حيث مل يكن موجودا ً حتى القرن السادس
من اإلمرباطورية الرومانية .وعىل الرغم من اإلصالحات املتكررة لهذا التقويم (طول
السنة) إال أنه كنص عميل بشأن علم الفلك ،يجب أن ال ينسب للمجسطي .ومن
الواضح أن العالمة التي ينظر إليها هي العالمة التي نجمت عن القامئة التي يرأسها
اليوم النجم القطبي الحايل (مل يعرف النجم القطبي يف القرن الحايل ولكنه عرف
خالل القرن التاسع).

اإلمبريالية األكاديمية

237

لذلك فاألسامء ذاتها تحيك قصة مختلفة من خالل اللغة املكتشفة يف الهند
(التي تغريت إىل العامية ،والعربية ،فكانت بعض الرموز تكتب بالعربية ولكنها تفرس
بطريق أخرى مثل  jibaفكانت تنطق ساكنة  jbوخطأ  jaibوقد ذهب املرتجمون إىل
أنها تعني التجويف ،وكان من بني أوائل األوروبيني الذين يتعلمون من هذه النصوص
العربية ريجيومونتانوس املؤرخ الغريب الذي اعترب من أوائل منشئي علم املثلثات).
فالكلمة ذاتها «علم املثلثات» تبني كيف أن املفاهيم التي تتعلق بشكل طبيعي
بالدائرة كانت مرتبطة بدال من املثلثات (التي كانت أكرث دراية لدى األوروبيني).
وهذا ما يخلق صعوبات اليوم يف تعلمها .حيث عرف الهنود والعرب الزوايا بطريقة
أفضل ،باستخدام سلسلة مرنة لقياس محيط الدائرة .وكان األوروبيون معتادون عىل
الخط املستقيم ويواجهون صعوبات يف قياس محيط الدائرة .كان ديكارت من رواد
املقياس الجغرايف األورويب ،حيث رفض إمكانية مثل هذا القياس خارج العقل
البرشي .وقد فعل املالحون األوروبيون ،باملثل ،حيث واجهوا مشكلة كبرية مع
الخطوط املنحنية (لتحديد خط اتجاه السفن) ،ألنهم اعتادوا عىل الخط املستقيم
والحافة املستقيمة الجامدة لقياس ذلك .لذلك كان هناك طلب كبري يف أوروبا يف
القرن  17 ،16عىل القيم املثلثية (جداول القطاعات) ملجرد أن هذه القيم ستساعد
عىل رسم الخطوط الثابتة (املتزاوية مع خطوط الطول) خط االتجاه الثابت عىل
الخطوط املستقيمة.
تنعكس هذه الصعوبات األوروبية يف علم املثلثات مرة أخرى يف التعليم
املدريس يف الوقت الحارض .فال يزال هناك بقايا من أدوات املالحة األوروبية
والهندسة ،املربع أو البوصلة ،باعتبار أن املربع هو الجزء األسايس من املعدات
ملعظم الطالب .أما الطابع الشعائري لهذه األدوات فواضح من املساحات التي نادرا ً
ما يستخدمها الطالب ،نظرا ً لكون معظمهم يجدون صعوبة يف فهمها .فال ميكن مثالً
استخدام املنقلة مبارشة لقياس زوايا الحياة الواقعية ،مثل الزاوية التي متيل فيها العني
ناحية شجرة ،كذلك ال ميكن استخدام املقياس لقياس الخطوط املنحنية .ولكن
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ميكن استخدام سلسلة أو رشيط لقياس ذلك ،ولكن ال يتم تضمينه يف مربع البوصلة
الغريب ،ويف الواقع ميكن للسلسلة أن تستبدل مربع البوصلة بأكمله .كل هذا يُظهِر
أن تدريس الرياضيات يف الوقت الحارض ال يستند إىل أي إسرتاتيجية مدروسة،
ولكن فقط هو التقليد األعمى من الغرب .وتنطبق هذه املالحظات املامثلة ،عىل
حساب التفاضل والتكامل .فلم يكن التفاضل والتكامل فقط مأخوذا ً من الهند ،وهذا
مل يفهم بشكل صحيح من جانب األوروبيني مثل نيوتن ،بسبب االختالفات بني
الرياضيات الهندية واألوروبية ،حيث يدرس حساب التفاضل والتكامل اليوم الطريقة
التي تم استيعابها يف الغرب ،وليس الطريقة التي تم اكتشافها (أو التي اخرتع بها)،
وهكذا نجد يف الهند أن هذه الصعوبات األوروبية التاريخية مع حساب التفاضل
والتكامل الهندي ،وسوف يعاد مرة أخرى اليوم يف الفصول الدراسية .وهذا أمر
يصعب تفسريه أكرث من ذلك بقليل.

فلسفة الرياضيات

تثري املطالبة الواردة يف الفقرة السابقة سؤاالً مثريا ً لإلهتامم :هل ميكن أن تكون
هناك اختالفات ثقافية يف الرياضيات؟ يف التقاليد الغربية نجد املتعلمني حتى لو
كانوا ال يعرفون أي رياضيات ،فإنهم يعتقدون أن الرياضيات يتم تدريسها ألنهاعاملية.
وقد ظل هذا األمر يرسي طويالً يف الغرب :فالرياضيات عاملية ،وليست عاملية
فحسب ،بل هي عاملية كام قال هوجنس ( )Huygensرصاحة .وهذه املسألة مهام
اختلف بصددها سكان الكواكب من إنسان ألخر ،فإنهم متفقون عىل أن املوسيقى
والهندسة ،يف كل مكان ال جدال فيهام وسيظالن كذلك دامئاً.
واآلن ،إذا كانت الرياضيات عاملية حقاً ،فال ينبغي أن تكون قد نشأت من نفسها
يف جميع األماكن؟ ذلك أن الغرب أيضاً ومنذ فرتة طويلة ادعى أن اليونانيني القدماء
فقط هم الذين اتقنوا الرياضيات بشكل صحيح! وهذا ما قالته الكتب املالسيكية
القدمية لتاريخ هذا العلم.
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ولذا ال ميكن تتبع تاريخ الرياضيات مع اليقني أنه يعود إىل أي مدرسة أو فرتة
قبل اإلغريق ....عىل الرغم من أن جميع السباقات يف وقت مبكر تعرف شيئاً من
التبجيل ...وعىل الرغم من أن الغالبية تعرفوا عىل عنارص مسح األرايض ،إال أن
ّ
يستدل عليها ،ومل تشكل جزءا ً من أي علم .وبعبارة
القواعد التي كانوا ميتلكونها ،مل
ٍ
الرياضيات
أخرى ،فإن الحقيقة تكمن يف أن الثقافات املختلفة مل تتنازع يف شكل
ولكن يف أصل االختالف الحضاري .وحسب املؤرخني الغربيني عن ثقافات
اآلخرين أن العرق اليوناين مرصود فقط لفهم الهندسة (ألن الجينات الخاصة بهم
كانت مختلفة) ،وكان املعنى األدىن املشرتك يوحي بسخافة االعتقاد يف كالً من
البيانني «الرياضيات هي عاملية» ،وأن «الرياضيات نشأت فقط يف اليونان» :إذا كانت
الرياضيات هي وراثة أو ثقافة يونانية اإلنجاز فلامذا ينبغي أن تكون عاملية؟

الرياضيات هل هي علم عاملي

مع ذلك ،فإن الناس الذين ترعرعوا يف التعليم الغريب مييلون إىل أن يتخلوا عن
املنطق املشرتك بشأن هذه املسألة ،ألنهم يعتقدون بهذين اإلدعاءين منذ قرون.
واألمر ال يقترص عىل الناس العاديني وإمنا أيضاً وأساساً عىل املفكرين البارزين
يف الغرب .وبالتايل فإن استمرار هذا االعتقاد هو إشادة بالرسعة الهائلة للبرش (أو
الخشونة غري العادية للغرب) .قد تكون هذه األكاذيب هي مفتاح اإلمربيالية الغربية
(من خالل االدعاء بأن املعرفة الغربية عاملية) .والواقع أن كال من البيانني زائف.
وقد أرشنا بإيجاز يف السابق إىل أن االدعاء باألصل اليوناين للرياضيات والهندسة
هو ادعاء زائف .دعونا اآلن ندرس ما إذا كانت الرياضيات عاملية أم ال .يف الواقع،
الرياضيات ليست عاملية ،ومن املمكن أن تكون مثل األنواع املختلفة تاريخياً،
فعىل سبيل املثال يف الدول غري الغربية قبلت الرياضيات التجربة كدليل إثبات،
بينام كانت الرياضيات يف القرن ال 20تجريبية ميتافيزيقية وكان قبول التجربة كربهان
وسيلة إلثبات العنارص 1.1 ،و .1.4عىل سبيل املثال جاء التحليل الذي قام به
هيلربت وراسل حني وصفا هذه الرباهني بأنها خاطئة) .وعالوة عىل ذلك ،وخالفاً
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للرياضيات التقليدية للحساب ،الذي لديه الكثري من القيمة العملية ،فإن الرياضيات
الغربية تركز عىل الربهان االستنتاجي .وهذا هو الحال أيضاً مع الرياضيات الرسمية
يف الوقت الحارض (التي تنطوي عىل إثبات النظريات) ،وأما قيمتها العملية فهي غري
مؤكدة باملرة ،كام سرنى أدناه.
من األمثلة التي يكرث ذكرها عىل عاملية الرياضيات االدعاء بان  .4 = 2 + 2دعونا
ندرس هذا ،وأبسط اإلدعاءات أن  .2 = 1 + 1وكجزء من الحساب العميل هذا أمر
جيد .ولكن هل هذه املعادلة هي حقيقة عاملية؟ فمئات اآلالف من الدوائر املنطقية
عىل الرقائق النموذجية للكمبيوتر تنفذ نوعاً مختلفاً من الحساب حيث 1 = 1 + 1
(أو البوابة) أو ( 0 = 1 + 1الحرصي أو البوابة) .رموز مثل  ،1و +ال يكون لها أي
معنى جوهري .إنهم يطيعون القواعد التي نخصصها إذا أخذت إثنني من األحجار
وأضفت إثنني آخرين من الحجارة ،فلديك أربعة أحجار .ولكن إذا كرست واحدا ً
منهم فستحصل عىل  5أحجار .هل هذا يعني أن  2 + 2رمبا تكون 5؟ من ناحية
أخرى ،إذا كان لدي سمكة واحده كبرية ،وسمكة صغرية واحدة ،فكم عدد األسامك
التي تصنع؟  2سمكة كبرية أو  2من األسامك الصغرية؟ قد ال يكون من األفضل
متثيلها  1.5من األسامك الكبرية أو  2.5من األسامك الصغرية؟ والنقطة التي نعود
إليها مرة أخرى هي أن علينا أن نحدد القواعد .علينا أن ندرك أننا ال نتعامل مع دوائر
الكمبيوتر أو مع الحجارة ،أو األسامك ،ولكن مع األعداد الصحيحة.
ولكن ،ميكننا أن ندرك أننا نتعامل مع األعداد الصحيحة؟ دعونا نحاول إضافه
رقمني باستخدام برنامج الكمبيوتر .إذا كنا نستخدم لغة الكمبيوتر مثل  ،Cسنحصل
بالتأكيد  .4 = 2 + 2ولكن ميكننا الحصول عىل ما يرام .528 ،35-= 20،000 + 20،000
مفصل ملاذا هذا العدد ،وليس أي يشء آخر ،انظر مالحظات
(للحصول عىل حساب َّ
 ).Cاللغة  Cليست منصة مستقلة .لذا ،قد نحتاج إىل محاولة + 2000000000
 .29496796-= 2000000000هذا هو الجواب ،ولذا سنحصل عىل جميع املنصات
مع لغة برمجية جافة.
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وأود أن أشدد عىل أن كل ذلك يجعل الفرق العميل ضئيالً جدا ً ألي مشكلة
عملية معروفة (مثل إرسال رجل إىل القمر) ،فحسابات الكمبيوتر كافية متاماً .ومع
ذلك ،فإن هذا الحساب العميل (الكمبيوتر) ال يتفق مع الحساب الرسمي الذي
يد َّرس لطالب الرياضيات .حيث يقوم الحساب الرسمي عىل ما يسمى ببديهيات
قدس ومصونُ ،وال ميكن
بيانو ( ،)Peanoالذي عرب عن الرتابط «القانون» بأنه ُم ٌ
يعب عن هذا القول بأن حساب
كرسه كام يحدث يف حساب الحاسوب .وعادة ما ِّ
الكمبيوتر (ال مفر منه وبشكل أبدي) وهذا خطأ ،ألن أجهزة الكمبيوتر الرياضية.
استطاع املجرمون كرس القوانني الحسابية العاملية الذي وضعه بيانو  Peanoيف
القرن التاسع عرش.
وهناك طريقه أخرى لوضع هذه األمور (وهي الطريقة التي وضعت باستخدام
فلسفة التصفري) مبعنى أن الحسابات الرسمية مثل حساب بيانو ،عىل الرغم من أنها
تبدو بسيطة ومفيدة ،إال أنها مثالية ،أي غري واقعية وال ميكن تحقيقها .خالصه األمر:
أن الرياضيات ليست عاملية .وبالتايل يصبح االدعاء بأن «الرياضيات الغربية عاملية»
(التي نشأت يف اليونان) يُقصد به فقط من أجل تعزيز الحالة اإلمربيالية .ص20

 - 4.2الالَّنهاية ،والرياضيات والدين

بناء عىل ما تق ّدم فإن االختالفات الثقافية بشأن الرياضيات أصبحت حادة خاصة
يف األسئلة الرياضية حول مفهوم الالَّنهاية ،ولقد حاولت من جهتي أن أبرز الدور
املحوري لتلك االختالفات الثقافية يف الرياضيات من خالل اإلشارة إىل الصعوبات
التاريخية املتعلقة مبفهوم الالَّنهاية التي ابتيل بها حساب التفاضل والتكامل عندما
وصل ألول مرة من أوروبا .فاألساس يف حساب التفاضل والتكامل هو يف كونه
وسيلة لجمع سلسلة الالَّنهايئ[ ،ما هو مجموع ....+ 16/1 + 8/1 + 4/1 + 1؟] وقد
كان الهنود يقدمون صيغة بسيطة لهذه السلسلة الهندسية.
لكن الرياضيات األوروبية يف القرن  17رأت أن الطريقة الوحيدة للحصول عىل
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هذا العدد هو تقديم مادة ال نهاية من األعداد .وذلك بإضافة  4/1إىل  ،1ثم إضافة
 8/1إىل العدد ،إلخ .والقيام مبثل هذا العدد الالَّنهايئ هو بال شك مهمة فائقة لسلسلة
ال نهائية من املهام .ذلك بأن األمر هنا يحتاج إىل وقت غري محدود .لذا فإن علامء
الرياضيات األوروبية يف القرن  17يعتقدون أن اإلجابة عىل مثل هذا العدد كانت
معروفة فقط لله .قال هذا ديكارت بوضوح أما جاليليو فقد وافق عىل نطاق واسع
مبفهوم الالنهاية ذات الصلة بالالهوت.
لقد كانت الرياضيات الغربية مرتبطة ارتباطاً عميقاً باملعتقدات الدينية .حيث
تظهر كلمة «الرياضيات» وتستمد معناها من كلمة «األطروحة» التي تعني «التعلم».
وقد ع ّرف أفالطون التعلم أو األطروحة بإنها تعني تذكر املعرفة يف الحياة السابقة.
وأعرب عن اعتقاده بأن الناس قد عاشوا حياة املايض ،وأن الرياضيات تساعدهم
عىل التذكر مبعرفة تلك الحياة املاضية ،.كان هذا االعتقاد يف الحياة املاضية يرتبط
مبارشة باملعتقدات حول الروح الخالدة التي تبقى بعد املوت ،وقد ربط الحياة
املاضية بالوقت الحارض .ففي محاورة مينون نجد أفالطون ،يدلل من خالل سقراط
مبعرفة صبي من العبيد مببادئ الهندسة ،ويخلص منترصا ً إىل إثبات وجود الروح.
ويف محاورة الجمهورية ينتهي إىل تدريس الرياضيات لصالح الروح.
لقد استمر هذا االعتقاد لفرتة طويلة ال تقل عن  8قرون بعد أفالطون ،وهكذا نجد
برقلس ( ،)Proclusيف القرن الخامس ،يرشح يف كتابه ملاذا استخدم سقراط الهندسة
(وليس الجغرافيا ،عىل سبيل املثال) إلثبات املعرفة الفطرية لصبي الرقيق .ويرشح
برقلس مصطلح «األطروحة» بالتفصيل الرصيح ،وكان هدفه من تعليقه ورشحه إبراز
أن الرياضيات ،بغض النظر عن تطبيقاتها العملية ،هي نشاط ديني لصالح الروح التي
«تؤدي إىل الحياة املباركة» .ونالحظ أيضاً أن معتقدات برقلس عن الخلود كانت من
خالل الرتكيز عىل القتىل يف الحرب الدينية التي شنتها الكنيسة املسيحية الحاكمة
ضد الوثنية «والتي كانت سائدة أنذاك .ويعتقد برقلس أن حقائق الرياضيات أبدية،
وهذا يتعلق مبعتقداته حول الزمن .ويف كتابه عنارص الالهوت ،املعروف للعرب
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كجزء من «الهوت أرسطو» أوضح برقلس كيف أن هذا االعتقاد عن الخلود (والحياة
املاضية) ذات صلة تشبه دورة الزمن .أما اآلن فإن االعتقاد يف هذا الشَّ َبه لدورة
الزمن كان اعتقادا ً مشرتكاً بني مختلف األديان الغامضة التي ازدهرت يف االمرباطورية
الرومانية املبكرة .وبالتايل فإن االعتقاد يف تشابه دورة الزمن كان أيضاً سائدا ً يف
املسيحية املبكرة ،وقد جرى الرتميز لذلك ببعض الرموز املسيحية مثل الهكسابال
( )Hexaplaالسداسية (التي هي عبارة عن ترتيب عدة ترجامت للعهد القديم ىف
ستة عهود) .ويف عام  529أغلق جستنيان ( )Justinianجميع مدارس الفلسفة يف
األمرباطورية الرومانية.
يف الوقت نفسه كان جون فيلوبونوس (( )John Philoponusاملعروف بيوحنا
النحوي) قد كتب دفاعه (خطبة) ضد برقلس ،ورأى أن برقلس زنديق ،كام ينطق
الشتائم (اللعنات) ضد دورة الزمن .وبعد سنوات قليلة يف عام  553لعن أوريجانوس
( )Origen’sمعتقدات الكنيسة واصفاً إياها بأنها «مذهب الوجود املسبق».
وبرصف النظر عن التصدي للتعديالت الرئيسية التي طرأت عىل املسيحية ،التي
أدىل بها الالهوت يف املرحلة التي تلت مجمع نيقيا ،فإن اعتقاد برقلس بالحقائق
األبدية يف الرياضيات ،وبالتايل أبدية الكون ،قد أغضبت الكنيسة بطرق أخرى
مختلفة .عىل سبيل املثال ،عارضت مذهب الخلق ،كام فرسته وأكدته كنيسة ما
بعد مجمع نيقيا ،وميكن للمرء أن يقول أن الجدل األول حول مفهوم الخلق قد
بدأ يف القرن الخامس حيث تعلق بتدريس الرياضيات ،وليس البيولوجيا .وقد قدم
فيلوبونوس حججه ضد برقلس حول أن العامل ال ميكن أن يكون خالدا ً ألن إضافة
يوم إىل الخلود سيرتك الخلود دون تغيري ،وبالتايل تكون هذه الحجة سيئة .وهناك
شيئان يجعالن من هذه الحجة سيئة:
أوالً :أن فيلوبونوس مل يفهم حتى جوهر فكرة الخلود عند برقلس (متعمدا ً ؟)
وأربك مفهوم برقلس عن تشابه دورة الزمن مع فكرته الخاصة عن الزمن الذي اطلقت
عليه تسمية «الوقت الخطي الفائق».
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ثانيا :كان لديه معايري مزدوجة حول الخلود ،ألنه واصل االعتقاد يف الخلود (يف
«الخطي»والزمن) من تعذيب غري املسيحيني يف الجحيم من أي نوع كانوا.
لكن النقطة التي جرى من خاللها تقديم حجج فيلوبونوس هي ذات شقني:
أوال :إلظهار كيف أن األفكار حول الالَّنهاية قد اختلطت منذ فرتة طويلة مع
الالهوت (ومفاهيم الخلود) ،يف الغرب.
ثانيا :اإلشارة إىل أن الالنهاية تؤدي بسهولة إىل مفارقات ،وإىل معايري مزدوجة.
وهناك أيضاً مسألة ثالثة هنا :هي أنه كيف أن فكرة برقلس يف الرياضيات
التي هي حقيقية إىل األبد (أي صحيحة لكل زمان) تتحول إىل فكرة هوجنس
( )Huygensيف الرياضيات والتي هي صحيحة عاملياً (أي أنها صائبة يف جميع
الفضاءات)؟ هذه قصة طويلة ومعقدة ،وأنا لن أدخل فيها هنا ،وخاصة أنني
رشحت هذا يف مكان آخر .يكفي اإلشاره إىل أن الكنيسة بعد الحملة الصليبية قد
استفادت سياسياً من هذا التحول ،وذلك عىل عكس الحقائق األبدية ،التي ذهبت
ضد مذهب الخلق عىل سبيل املثال .فالحقائق العاملية ال تتداخل مع مذهب
الكنيسة .بل عىل العكس من ذلك ،فبعد الفشل العسكري للحروب الصليبية
تحولت الكنيسة من القوة الصلبة إىل القوة الناعمة ،ومل يقبل املسلمون الكتاب
املقدس املسيحي ،ولكنهم قبلوا العقل ،كام يف علم الكالم اإلسالمي ،وبالتايل،
سعت الكنيسة اآلن الستخدام العقل لتحويل املسلمني عن إميانهم ،وقد تم
تعديل الهوت الكنيسة لهذا الغرض ،وأصبح هذا الالهوت بعد الحملة الصليبية
معروفاً باسم الالهوت املسيحي الرشيد .وادعت الكنيسة أن عنارص «اقليدس»
تتعلق أساساً بالحجج العقلية ،وليس بتحقيق الذات كام ذكر برقلس ،وقد كان هذا
الدعم إلعادة تفسري العنارص بعد الحملة الصليبية من ِقبل التاريخ الزائف الذي تم
تأليفها من قبل مجهولني غري معروفني.

«قد كان إقليدس غريباً مبا فيه الكفاية «فقد اعتقد املعتقدات الالَّهوتية نفسها.
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وهذا التاريخ الزائف من إقليدس يسمح أيضاً للكنيسة باملطالبة مبلكية العقل ،كام
يفعل البابا بنيديكت يف هذا إىل اليوم.
أدت معتقدات الكنسية التي أنتجت خرافة هوغنس بأن الرياضيات الغربية
يجب أن تكون عاملية ،إىل ترسيخ نظام التعليم االستعامري .ويعتقد جميع الهنود
املتعلمني يف هذا األمر ،عىل الرغم من أن عددا ً قليالً جدا ً منهم ميكن أن يدعي
معرفة الرياضيات ،وفلسفتها ،والتاريخ.
ويف الحقيقة فإن الهنود مل يعرفوا أبدا ً ما أصابهم ومل يتم الحصول عىل االنتصار
الربيطاين عام  1757عن طريق أي تفوق تكنولوجي ،بل تم تحصيله بالطريقة القدمية
الجيدة الستخدام الرشوة واستغالل الشقاق .وكان األوروبيون ينتظرون هذه الفرصة
ألكرث من  250سنة ،ولكن ،يف غضون  60سنة القادمة جرى إقناع النخبة الهندية بأن
الربيطانيني حكموا الهند ألن الهنود كانوا من جوهر أدىن! وكان رام موهون روي
نفسه يتوسل إىل الربيطانيني لتغيري نظام التعليم الهندي من خالل الرياضيات الغربية
بصفتها عاملية؛ ولهذا أراد الهنود تعلمها .وبطبيعة الحال ،فقد استغل الربيطانيون
هذه الخرافة للسيطرة التامة ،وال يزال الغرب يفعل ذلك حتى اليوم.
يجـب أن نتذكـر اآلن ،يف هـذه املرحلة لدينـا مجموعة من الرموز التـي كتبناها،
وهـي  ،....+ 16/1 + 8/1 + 4/1 + 1ليـس لهـا أي معنى جوهري (ناهيك عن «معنى

العامليـة» وكما قـال برتراند راسـل ،نبـي الشـكلية« ،يف الرياضيات نحـن ال نعرف
مـا نتحـدث عنـه» ،وكام هـو األمر مـع  ،1 + 1فـإن املجمـوع الالَّنهايئ سـيكون له
هـذا املعنـى الـذي نعطيـه .وخالفاً لحالـة املجاميع املحـدودة ،مثـل  ،2 + 1هناك
مجموعـة أوسـع مـن الخلاف بشـأن مجاميـع ال حصر لهـا ،حتـى يف الرياضيات
يف الوقـت الحـارض .وهـذا ينطبـق بشـكل خـاص على («املتباينة») وهي سلسـلة
ال نهائيـة مثـل  ....+ 4/1 + 3/1 + 2/1 + 1أو سلسـلة  2/1 =( ....+ 1-1 + 1-1؟)،
والتـي نشـأت يف نظريـة الكم امليـداين .لقد أسـاء األوروبيون فهم الطريقـة الهندية
لجمـع سلسـلة ال نهائيـة كتقريـب عـددي .إن رشح هـذه الطريقـة يف الرياضيـات

246

نحن وأزمنة االستعمار

الرسـمية يتطلـب يف الوقـت الحـارض بعض املعرفـة التقنيـة للرياضيات الرسـمية،
وأساس�اً من�ذ بهاس�كارا ( )Bhaskaraفصاعـدا ً ،كان النهـج الهنـدي لعلاج الجبر
متعـدد الحـدود تقريبـاً كما لـو كان مجرد أرقـام .ومـن هذا املنظـور يعتقـد الهنود

أن الوظائـف العقالنيـة للرياضيـات الرسـمية توصـف اليـوم بأنهـا بعيدة عـن قواعد
أرشـيمديس(.األعداد املعقولـة ،متميـزة عـن الوظائـف العقالنيـة ،والتـي تشـكل
حقلاً عاديـاً) وميكـن تنفيـذ العمليـات الجربيـة مثـل اإلضافـة والضرب والطـرح
والقسـمة ،وهـذا املجال يسـمى ملكية أرشـيميدس ،وهـي أن أي  xإيجـايب ميكننا

العثـور على عـدد صحيـح مثـل أن  x > nوهـذه امللكية ،هـي التي تحمـل األرقام
العقالنيـة ،وتفشـل الوظائـف العقالنيـة ،وإذا فشـلت الخاصية ،ميكننـا العثور عىل
 xبحيـث أن  x > nل�كل ع�دد صحيح  ،nوسـيكون لدينا أيضـاً  x < 1/n/1 < 0لكل

 nوبالتـايل ،فإنـه مـن املمكـن رسـمياً الحديث عـن المتناهيـات المتناهيـة يف هذا

السـياق .وكما سـبق وأوضحـت ،فـإن هـذا يتطابق مـع مبدأ نظـام العـد ،وهو نهج
بسـيط وعملي ،وإىل ذلـك ليسـت هنـاك حاجـة إىل أي من هذه الشـكليات بشـأن

فلسـفة النزعـة الصفرية.

تكفري رياضيات نيوتن
عندمـا وصـل حسـاب التفاضـل والتكامـل ألول مـرة يف الهنـد ،ومل يفهـم

األوروبيـون الطريقـة الهنديـة لجمـع سلسـله ال نهائيـة ،كان هـذا مامثلـة لطريقـة
األوروبيين العددية ،حيث فشـلت يف فهـم الخوارزميات الحسـابية( .طريقهم لقيام
الرياضيـات العامليـة) .وظ ّنـوا أن الطريقـة الهندية هـي القيام مبجاميـع ال حرص لها

كعمليـة تقريبيـة عدديـة (مل تكـن موجـودة؛ وكانـت الكلمات الرسـمية أقـرب إىل

عمليـة لنبـذ الالَّنهايـة يف حقـل غير أرشـيمدس ؛ ولكنهـا كانت تسـتند إىل فلسـفة
مختلفـة) .بسـبب الخلفيـة الدينيـة للرياضيـات الغربيـة ،حيـث يعتقـد األوروبيـون

أن الرياضيـات يجـب أن تكـون دقيقـة ،وينبغـي أال تهمـل أي كمية محـدودة ،مهام
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كانـت صغيرة .ولذلـك ،فبينما كانوا على اسـتعداد لقبول القيمـة العمليـة لتقريب
األرقـام العدديـة مل يكونـوا على اسـتعداد ملنـح ذلـك (مـا يعتربونـه) ألي تقريـب

عـددي ميكن تسـميته الرياضيـات .وقد بحثـوا عن طريقـة محددة للقيـام مبجاميع

ال حصر لهـا .ومن الواضح أن هـذا ليس ممكناً جسـدياً .لذلك سـعوا للقيام بذلك
إىل الطـرق امليتافيزيقيـة ،وهـذه الطـرق امليتافيزيقيـة بطبيعـة الحـال تشـابكت مع
املعتقـدات امليتافيزيقيـة األخـرى .حـول الزمن ،عىل سـبيل املثال وقـع نيوتن يف

خطـأ خطير يف الفيزيـاء الخاصـة بـه ،وهذا االعتقـاد من شـأنه أن يجعل اسـتخدام

حسـاب التفاضـل والتكامـل صارمـاً ،وقـال مبيتافيزيقـا الزمـن ،معلنـاً أنـه ليس من
املهـم أن تكـون قـادرا ً على قياس ذلـك بالظبط( .تـم تصحيح هذا الخطـأ فقط يف
نظريـة النسـبية ،يف وقـت الحـق) .وبعد وفاة نيوتن بـدأت وثائقه يف تاريخ الكنيسـة

على وشـك أن تكشـف ،وقـد هلـع الفكـر ،يف هـذا الوقـت حيـث انتقد األسـقف
بيركيل بلا رحمـة رياضيـات نيوتن كما أطلق عليهـا إنهـا «رياضيـات الكافر».

وبرصف النظر عن دوافع انتقاده ،فإن جوهر النقد الذي وجهه هو أن نيوتن وليبنتز

تبعا إجراءات غري منطقية ،إذا كان ميكن وضع تدفق األعداد إىل الصفر يف نهاية
الحساب .وقد سأل يف البداية ملاذا ..وأكد أنه ال يشكك يف اإلجابات العددية أو
العملية التي حصل عليها نيوتن .ولكنه يشكك يف العملية ،ورأى أنه نظرا ً ألن العملية

كانت سيئة ،فإنها ال ترتقي إىل الرياضيات.

كانت الحدود يف نهاية املطاف من خالل جواب علامء الرياضيات الغربيني

املقدمة عىل اعرتاضات بريكيل ،وكانت الحدود املطلوبة هي األرقام الحقيقية

الرسمية ،واألرقام الحقيقية الرسمية املطلوبة هي نظرية املجموع .إن األهمية

الحاسمة لنظرية املجموع تجري من خالل األداء املمكن للمهام امليتافيزيقية
الفائقة ،وبطبيعة الحال ،فإن القدرة امليتافيزيقية ألداء املهام الفائقة تجعل علامء
الرياضيات يشعرون بالقوة ،وتكون املعارضة مبثل هذه األشياء (من ِقبل مجموعة
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تسمى البديهيات) (ذلك بأن هذه الرياضيات امليتافيزيقية ال ميكن إال أن تقرر من
قبل السلطة االجتامعية)...

وهكذا تكتنف استخدامات حدود نظرية املجموع مشاكل متنوعة ،فالعديد من علامء

الرياضيات كانوا متخوفني حيال املفارقات الناجمة من نظرية املجموع ،واعتقدوا أن
هذه النظريات تم حلها بواسطة املجموع البديهي الذي وضع يف الثالثينيات.

ومع ذلك ،كام هو الحال يف الحجج املتعلقة بفيلوبونوس التي واجه بها برقلس،

فإن الطريقة املحددة ملعالجة الالمتناهية هي تلك التي تكتنفها معايري مزدوجة

غريبة :معيار واحد من اإلثبات داخل نظرية املجموع ،وأخر للحديث عن ذلك.
بالطبع فإن الحدود ال تعطي أي فرق عميل يف اإلجابة .وبشكل ممتع ،وحتى قبل
إعطاء جواب مقبول ،كان ال بد من تغيري الكثري من الحاالت التي ال تجد حدود هامة

للفيزياء .ولقد أدى ذلك إىل نظريات سوبوليف ( ،)Sobolevشوارتز (،)Schwartz
وميكونسيك ( )Mikusinskiوكل من هذه النظريات تكتنفها مشاكل أخرى ،وقد

ناقشت يف بعض التفاصيل يف مكان آخر ،وحتى لو أهملنا كل هذه القضايا ،فإن
النظرية امليتافيزيقية ميكن أن تؤدي إىل إستنتاجات مادية غري مقبولة.

إذا كان الهدف من تدريس الرياضيات هو تدريس العلوم من أجل تطبيق

التكنولوجيا العملية ،فمن الواضح أنها ليست فكرة جيدة لتعليم هذا النوع من

الرياضيات الرسمية.

ومع ذلك ،فإن نظرية املجموع الكامنة وراء نظرية باناش ـ تارسيك تستخدم

كأساس لجميع الرياضيات الرسمية اليوم .وهذه الرياضيات الحديثة هو ما يدرس
يف املدارس يف جميع أنحاء العامل ،بحيث أن الطالب يف سن مبكرة يتعلمون
الثقة يف ذلك ،ويف قيمته .إن عدم الثقة يف أي انتقاد وبخاصة للقادمني من غري

الغربيني الذين يفتقرون إىل السلطة ،مل يدرسوا أو يفهموا نظرية املجموع البديهية
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التي هي أساس الرياضيات الحديثة .وكام أوضحت من قبل ،فإن العديد من علامء

الرياضيات املحرتفني ال ميكنهم حتى تحديد أي مجموع محدد بدقة ،ويعتقدون

فقط أن النظرية التي وضعت لتكون صالحة هي أعىل قوة من السلطة ،وهذا هو ما

سوف ينترش حتامً ،إذا طلب مشورة الخرباء.

إن األثر الصايف لجميع هذه التعقيدات هو أن الرياضيات ،بشكل عام ،وحساب

التفاضل والتكامل ،عىل وجه الخصوص ،أصبح تعليمه وتدريسه صعباً جدا ً ويجب

أال يخطئ املرء يف االعتقاد بأن الالهوت الغريب غري مرن ؛ ولكن من الصعب نسبياً
عىل الغرب القضاء عىل هذه الصعوبات ،ألن هذه املعتقدات هي األساس املتني
للتقاليد الغربية عىل مدى القرون العديدة املاضية .ولذلك يبدو أن هذه النقطة جيدة

للبدء يف الهجوم عىل اإلمربيالية األكادميية الغربية.

:5التحليل :أكاذيب اإلمربيالية األكادميية
يتضح مام سبق ،أنه تم الحفاظ عىل اإلمربيالية األكادميية عن طريق:
(أ) الحرب الضخمة التي تصدر األكاذيب عن تاريخ العلم.
(ب) استخدام تلك األكاذيب لفرض الحفاظ عىل التعليم الغريب والتي تلقن

العقول الشابة برهبة بالغرب.

(ج) االختبارات الرئيسية لجميع الحقائق العلمية ال تكون إال من خالل شهادة

الغرب.

ويبدو يل أن هذه األكاذيب الغربية حول التاريخ قد انترشت وترسبت برسعة كبرية

وعرضت كثري من الحيل حول كوبرنيكوس ،وزعمت أن حساب التفاضل والتكامل هو

من أصول العلوم اليونانية .ومام ال شك فيه ،أن الغرب استخدم جيشاً من الكهنة لس ِّد
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تلك الترسيبات ،والحفاظ عىل كل كذبة .وقد لعبت شبكة اإلنرتنت دورا ً رئيسياً يف هذا
األمر ،وقبل  12عاماً ،اضطررت للسفر مسافات طويلة للحصول عىل الكتابات األصلية

ألوريجني وهي اليوم متوفرة عند الضغط عىل ماوس الكمبيوتر (الفارة).

ومن األعراض األخرى التي يواجهها الغرب يف القيام بحق االحتكار يف التصديق

عىل العلم هو أنه يواجه تحديا ًقوياً ،ومع ذلك وفيام يتعلق بالنقطة (ب) ـ التي

سبق ذكرها ـ يبدو يل أن األمور تسري يف اإلتجاه اآلخر نحو املزيد من التغريب يف
التعليم ،وعىل األقل هذا هو ما يحدث يف الهند اليوم .فالجزرة التي تتدىل هو أن

املعرفة الهندية من اللغة اإلنكليزية تساعد يف وظائف مراكز االتصال ،والحكومة
الهندية الحالية ،التي أصبحت ال ميكن متييزها عن دمية بيد الواليات املتحدة

األمريكية ،وإذا نحينا جانبا بعض هذه الرؤى الكابوسية ،فإننا نحتفظ بالحجة
القدمية نفسها والقائلة بأن اكتساب العلم والتكنولوجيا يتطلب التعليم الغريب ـ ومن

الواضح أن مثال الصني ،وإىل حد ما اليابان ميكن املجادلة فيه ذهاباً وإياباً ،ولذلك،

أرى أنه من املهم جدا ً أن يكون هناك مثال يوضح أن إزالة التغريب من املعرفة
ميكن أن يساعد عىل اكتساب العلم والتكنولوجيا .وهذا بالتحديد ما يجعل الرتبية
املنقحة للرياضيات ممكنة ،وأود أن أبدأ مام قاله رئيس لجنة املعرفة الوطنية الهندية

ومستشار رئيس الوزراء املعني باإلبتكار« ،أنه ال حاجة إىل أي ابتكار ،لجهة تدريس

علم املثلثات وحساب التفاضل والتكامل» ..وهذا من شأنه أيضاً أن يوفر دليالً دامئاً

عىل مدى السوء الذي ميكن أن تسفر عنه اتخاذ القرارات الحكومية ،حتى عىل أعىل
املستويات ،يف املسائل املتصلة بالعلم والتكنولوجيا.

وقد رشحت التفاصيل يف أماكن أخرى ،وهنا فقط سوف أبرز التلخيص:
أوالً :فيام يتعلق بعلم املثلثات ،وبوصلة املربع الشعائرية املرتبطة بالهندسة

الغربية فإنها تحتاج إىل تغيري ،ويسمح بقياس الخطوط املنحنية باستخدام رشيط
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قياس مرن ،وهذا يسمح بتعريف وقياس زاوية لطول قوس منحني .علامً أن هذه هي
عمليه تجريبية (رمبا تخضع لألخطاء وال تلزم الرياضيات وال ميكن أن تكون أكرث
دق ٍة من الفيزياء).
ثانياً :إن فكرة الحدود واألرقام الحقيقية الرسمية ورشوط النظرية املحددة تسقط

من حساب التفاضل والتكامل ،وكل هذه املفاهيم باتت تشكل عبئاً ال داعي له .ذلك

ألنها ال تضيف شيئاً للقيمة العملية أو النظرية لحساب التفاضل والتكامل.

ثالثاً :يستعاض عن الشكليات بفلسفة النزعة الصفرية ،وهذه هي الفلسفة العملية

التي تعرتف بأنه من املستحيل أن ميثل أي يشء (عدد صحيح ،شخص)...

يف عامل يتغري باستمرار .ولذلك ،فإنه من الرضوري دامئاً ،يف أي متثيل عىل
اإلطالق ،نبذ يشء بوصفه غري رضوري ،وبالنسبة ألي تطبيق عميل للرياضيات،

فمن املعرتف به بالفعل أن التقريب العددي ال مفر منه ،فالتصفري يقبل مثل هذا
«التقريب» العددي الذي ال مفر منه ،فإنه يقبل أن الكيانات (مثل حاصل الفرق ،أو

شخص) ال ميكن أبدا ً أن تكون ممثلة بشكل فريد ،ويعترب أنه من الخطأ املعريف
االعتقاد بأن العمليات امليتافيزيقية ،مثل نظرية املجموع تشمل قدرا ً أكرب من
اليقني من العمليات الفيزيائية.

وهذه الخطوات الثالث ستكون رضبة أساسية لفكرة الرياضيات وامليتافيزيقيا،

العاملية وهي الفكرة التي كانت محورا ً للثقافة الغربية لعدة قرون.

رابعاً :بدالً من التالعب بالرموز البد أن يدرس الطالب التفاضل والتكامل كام

تطور تاريخياً ،كوسيلة للحل العددي للمعادالت التفاضلية العادية عملياً (سياسياً
هذا من شأنه صنع االرتياح الدائم لحجة ماكوالي عن نيوتن) ،وهذا يتيح تعريف

أسهل ملجموعة واسعة من الوظائف كحلول للمعادالت التفاضلية العادية ،ويؤدي
هذا النهج بطبيعة الحال إىل إيجاد حلٍ لطائفة واسعة من املعادالت التفاضلية العادية
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غري الخطية التي تنشأ يف املامرسة العملية ،مام يؤدي إىل التوسع بشكل كبري يف
نطاق املشاكل العملية التي ميكن للطالب حلها ،وخصوصاً مع املعونة من حزم
الكمبيوتر مثل الكود لحل املعادالت التفاضلية العادية.

 -6االستنتاجات
* كانت القوة الناعمة بدالً من القوة الصلبة هي األساس الرئييس لإلمربيالية
الغربية.
* تفكيك القوه الناعمة للغرب يتطلب اجراءات متهيدية وخطوة بخطوة:
أوالً ،يحتاج التاريخ الزائف للعلوم املستخدمة للرشوع يف التعليم الغريب إىل

الكشف عنه( .وقد بدأت هذه العملية بالفعل ،ولكن من الرضوري نرش هذا التعرض
وتضخيمه).
ثانياً ،رفض الفلسفة السيئة للعلوم املستخدمة للحفاظ عىل هذا التاريخ الزائف.
وال بد من التشديد عىل أن فلسفة الرياضيات يف الوقت الحارض ليست عاملية ،وال

حتى علامنية( .وقد بدأت عملية تغيري الفلسفة هذه بالفعل ،ولكن من الرضوري
أيضاً ،مرة أخرى ،نرش هذه البدائل العملية والعلامنية بوصفها من قبيل التصفري).
ثالثاً ،األهم من ذلك هو تفكيك النظام التعليمي االستعامري ،وهو أساس التلقني

املذهبي ،وذلك باالعتامد النشط عىل مناذج بديلة للرتبية ،والسيام يف العلوم
الصعبة ،ويفضل أن تبدأ مع الرياضيات .وينبغي التدليل بوضوح عىل أن ذلك يؤدي
إىل مكسب (بدالً من الخسارة) من حيث القيمة العملية.
* الدورة التي تدوم خمسة أيام حول حساب التفاضل والتكامل بدون حدود توفر
هذه الرتبية البديلة التي متثل تحسناً ملحوظاً عىل الرتبية القامئة لحساب التفاضل

والتكامل ،يف بداية هذا االتجاه.
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وتتمتع املنطقة غري الغربية مبيزة نسبية يف اعتامد هذا املنهج الرتبوي ،ألن

الغرب يجد صعوبة يف التخيل عن الحمل الالهويت الذي يصاحب التدريس
الحايل لحساب التفاضل والتكامل ،وهذه العملية يجب أن متتد إىل فروع أخرى من
الرياضيات ،وأيضاً إىل الفيزياء والبيولوجيا.

* هذا باإلضافة إىل تغيري األصول الرتبوية يف العلوم الصعبة ،ومن الرضوري

تفكيك صيغة الثقة يف الغرب املستخدمة يف التصديق عىل صحة االبتكارات العلمية،
لذلك ينبغي أن تكون هذه العملية من خالل تشجيع مستودعات الدخول املفتوحة

مثل فيكرسا ( ،)viXraولذا ينبغي تعديل القوانني لعدم السامح للنارشين التجاريني
يف خصخصة نتائج البحوث العلمية املمولة من الجمهور .كام ينبغي الكشف عن
األكاذيب الكامنة وراء نظام التظهريات الغربية ،والحكم عىل الناتج العلمي بالقيمة

العملية الطويلة من أجل الناس عموماً ،وليس فقط مجرد االستشهادات من جانب

قراء املجالت العلمية).

االستظهار الثقايف لالستعمار االستيطاين

دراسة في المسرح اإلسرائيلي
أمني دراوشة

(((

األدب اإلرسائييل بكافة أنواعه ،يقدم الشخصية العربية عىل أساس أنها نقيض
للشخصية اإلرسائيلية وخصم لها ،وبالتايل هي عدوة للمرشوع الصهيوين .ومن
خالل مطالعتنا لألدب اإلرسائييل ،نالحظ الخالفات والتناقضات التي تتضمنها
الساحة السياسية والثقافية ،حول الطرق املناسبة للتعامل مع العريب الفلسطيني
خالل سنوات الرصاع ،حيث فشلت الحركة الصهيونية فشالً ذريعاً يف تحقيق هدفها
يف جعل الفلسطيني يرتك أرضه ،ويهرب.
هذا الفشل نابع من صمود اإلنسان الفلسطيني عىل أرضه ،ورفضه التخيل عن
حقوقه .وهذا الصمود أدى إىل خلخلة الفكر الصهيوين ،وجعله يبحث عن حلول
للرصاع أقل رشاسة من تهجري جامعي وطرد الفلسطينيني من أرضهم التاريخية.
وقارئ األدبيات الصهيونية سوف ال يخطئ يف اإلحساس بأن هذا الصمود يف وجه
((( -باحث  -األردن.

االستظهار الثقافي لإلستعمار االستيطاني

255

الجربوت والعنف االحتاليل هو الذي أثر عىل الفكر الصهيوين ،وجعله يغري أفكاره،
باحثاً عن حلٍ يحقق أقل الخسائر بالنسبة له .ويضطر للتعامل مع املشكلة الكربى،
وهي الوجود العريب الفلسطيني الذي ال ميكن تجاهله وإنكاره.

لقد حاول كتّاب األدب الصهيوين منذ نشوئه نزع الصفات البرشية عن الشخصية

العربية الفلسطينية ،بعد أن أيقنوا أنه مل ولن يرتك أرضه ،وسيبقى شوكة يف حلق
املرشوع الصهيوين يف سعيه الدؤوب للسيطرة عىل اإلنسان واألرض الفلسطينية.
ولغاية اآلن ما زال األدب اإلرسائييل يصف العريب الفلسطيني بصفات قبيحة يف
محاولة لتربير استخدام القسوة والعنف ضده :فالعريب حيوان قاس ،ومخ ّرب ومجرم

وال أخالق له ،ولص ،وقاتل ،ومتخلف ومريض وغري ذلك.

ويقول الكاتب والناقد اليهودي إيهود بن ـ عيزر .يف مقالة له بعنوان «مقتحمون
كل منهام يصوغ اآلخر ويجسده بشكل سلبي.
ومحارصون« :إن العرب واليهودّ ،
واملشكلة العربية أصبحت مشكلة يهودية بالنسبة لنا»(((.
ولعب املرسح العربي اإلرسائييل دورا ً هاماً يف تثبيت دعائم الصهيونية يف
فلسطني ،لذا كان االهتامم كبريا بإنشاء مرسح عربي يف فلسطني يخدم أهداف
الحركة الصهيونية؛ «فإذا كان العامل والتاجر يبنيان االقتصاد ،والجندي يحرس
الثكنات واملستوطنات ،فإن املرسح يعمل عىل ترسيخ هذا كلّه ،وتشييد قاعدة
يرتكز عليها»(((.
لذلك بذلت الحركة الصهيونية كل جهدها ،لالعتناء باملرسح العربي الذي
ولد يف االتحاد السوفيايت السابق ،ممثالً مبرسح «هبيام» الذي استقر به املقام يف
فلسطني يف سنة  1928كام يقول الكاتب املالح.
(((-عمر عبد الغني غرة« .الفكر الصهيوين بني التصور النمطي والتصور الفردي يف األدب العربي الحديث» .القدس:
منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيني ،ط1996 ،1م ،ص .20
((( -يارس املالح« .صفحات مطويات من تاريخ املرسح الفلسطيني» .الخليل :جمعية العنقاء الثقافية ،ط2002 ،1م،
ص .65
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كانت فلسطني هي الهدف واملراد منذ البداية ،لذلك يقول ناحوم زمياخ الذي
أنشأ مرسح «هبيام»« :يجب أن نظهر يف جميع البلدان ،أمام كل األمم .يجب أن
نبحر يف البحور السبعة ،ونحقق ما يبدو دامئاً صعباً ،ونبني جرسا ً عرب اللجج العميقة
لنصل حاال إىل مينائنا األمني ـ القدس»(((.
واستمر املرسح العربي يف خدمة الصهيونية بعد قيام الدولة ،وشكَّلت حرب 1967م
بداية لتكشري املرشوع الكولونيايل االستيطاين الصهيوين عن أنيابه الحادة يف فلسطني.
وإذا كانت البداية يف االستيطان املحدود الذي يستهدف خلق أغلبية يهودية ،فإن األمر
تحول بعد الحرب إىل استيطان طاهر ونقي ،قائم عىل التخلص من الفلسطينيني،
وتزعمت حركة «غوش إميونيم» األمر ،وهي حركة استيطانية عنرصية متطرفة.
ويعود سبب الخالف بني األيديولوجي والسيايس الذي وجد يف املجتمع
اإلرسائييل بعد 1967م حول وضع املناطق الفلسطينية الواقعة تحت االحتالل «إىل
خالف بني مؤيدي منوذجني مصغرين مختلفني للسياسية الكولونيالية من منوذج
االستيطان الطاهر»((( .أي الذين يؤيدون منوذج استيطاين محدود وطاهر ،وبالتايل
هم مستعدون للتنازل عن بعض األرايض من أجل تكوين مجتمع متجانس إثنيا،
وهناك الذين يسعون وراء النموذج االستيطاين ،يطمعون يف السيطرة عىل كامل
فلسطني التاريخية ،ظانني أن بإمكانهم تهجري املواطنني الفلسطينيني أو السيطرة
الكاملة عليهم .نالحظ هنا أن الخالف «هو بني من يؤيدون الخصوصية ـ الحرصية
اليهودية ،وإن بأصناف مختلفة ،ال بني مؤيدي هذه الخصوصية ـ الحرصية وبني
معارضيها جملة وتفصيالً»(((.
وانعكس ذلك عىل الثقافة اإلرسائيلية ،حيث أصطف الكتاب واألدباء خلف
هذين النموذجني ،ولكن يف النهاية الكل يسعى لخدمة أهداف الصهيونية وغاياتها
التي تريد أن تقيم دولة يهودية خالية من العرب الفلسطينيني.
(((-املرجع السابق .ص .60
(((-أنطوان شلحت .خداع الذات...املرسح اإلرسائييل وحرب  1967ومختارات من أعامل حانوخ ليفني .رام الله:
منشورات املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية ،ط2007 ،1م ،ص .5
(((-املرجع السابق .ص .6
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إن اختيار دراسة املرسح اإلرسائييل ،مل يكن اعتباطيا ،فاملرسح العربي يعكس
«بشكل فعال صورة الشخصية العربية رمبا أكرث من أي جنس أديب آخر وداخل
إطار األيديولوجية الصهيونية املسيطرة عموماً عىل األدب العربي الحديث»(((.
فاملرسحيات التي تناولت الشخصية العربية الفلسطينية ،ترتكز عىل نصوص
سياسية ،وتعمل عىل توظيف الشخصية العربية من زاوية أيديولوجية تعرب عن الفكر
الصهيوين ،وتوضح مواقفه وأفكاره عن اإلنسان العريب.
الشخصية العربية تقدم يف بعض املرسحيات ،ولكن املؤلف اإلرسائييل ال
منصب عىل مشاكله هو وقضاياه،
يعريها اهتامماً ،وال يناقش قضاياها ،فاهتاممه
ّ
حيث ميكن القول ،كام يقول الكاتب اإلرسائييل دان أوريان «أنه يف كل املرسحيات
التي يظهر فيها العريب نجده «خاضعا» ملقولة أيديولوجية أو سياسية ،تتعامل أحياناً
معه ومع مشاكله ،وأحياناً أخرى يأيت تقديم العريب كمجرد إشارة فقط يف خريطة
الوعي األيديولوجي اليهودي اإلرسائييل»(((.
ولكن يف فرتة التسعينيات وما بعدها ،انتقل الحديث يف املرسحيات من املسألة
العربية إىل املسألة الفلسطينية ،وكان االعرتاف بوجود الشعب الفلسطيني الرابض
عىل أرضه ،حيث القضية الفلسطينية ،أصبحت موضوعاً مركزياً يف املرسح العربي
اإلرسائييل« .وكام هو الحال يف العملية النفسية التي تكشف عن االغرتاب تربز
الذخرية املرسحية ...اقرتاب اليهودي اإلرسائييل من «اآلخر» الفلسطيني ،وتكشف
أيضاً عن مظاهر الهلع واملخاوف التي اختفت من قبل»(((.
يتميز إبداع ليفني الذي تويف يف العام 1999م بتحليله للنفس اإلرسائيلية ،ويُظهر
قلقها واضطرابها ،وشوقها إىل حياة طبيعية بعيدا ً عن الحروب ومآسيها .بدأ الكتابة
يف نهاية الستينيات .ويف أعامله ابتكر أداة للنقد السيايس ،وجوهر نقده قائم عىل
(((-دان أوريان« .شخصية العريب يف املرسح اإلرسائييل» .ترجمة محمد أحمد صالح ،القاهرة :منشورات املرشوع
القومي للرتجمة ،دون تاريخ .ص .4
(((-املرجع السابق .ص .24
(((-املرجع السابق .ص .29-28

258

نحن وأزمنة االستعمار

نزع القناع عن وجه املجتمع اإلرسائييل وتعرية الخداع الذايت« ،من منطلق الفرضية
الذاهبة إىل إمكان اتخاذ مواقف تفتقر إىل الخداع الذايت ...كام يتمثل يف تعرية
املعاناة التي يتسبب املجتمع اإلرسائييل فيها من منطلق الفرضية القائلة إ ّن يف وسع
املجتمع ـ إن أراد ـ عدم التسبب فيها»((( .هذا ما ينقله الباحث أنطوان شلحت عن
الناقد اإلرسائييل نيسيم كلدرون .كام يورد رأي الباحث دان أوريان ،الذي يؤكد أن
هناك تحوال مهام حدث منذ أوائل السبعينيات إزاء تناول الشخصية العربية ،ومثلت
الحمم» الساخرة عنوانا لهذا التحول .وفيها يسخر ليفني من الزهو
مرسحية «ملكة
ّ
القومي للمجتمع اإلرسائييل ،ويسخف تغاضيهم عن اآلخر العريب .ويف ذروة
الشعور بنشوة النرص يف حرب عام 1967م ،يهدم ليفني هدوء الجمهور اإلرسائييل،
الحمم» مشهدا يشمل شخصية عربية عرب
ويق ّوض رضاه .وقدم يف مرسحيته «ملكة
ّ
النظرة اإلرسائيلية النمطية لها.
ويف رأي الناقد ميخائيل هندلزلتس ،إن أعامل ليفني االحتجاجية الساخرة ،تركت
آثارها العميقة يف املجتمع ،ففي كل مرسحياته شخّص املجتمع ووصفه يف أدق
تفاصيله« ،عىل ما احتوته تلك التفاصيل من فظاظة وانغالق وعنف عام وخاص،
وكذلك ما اشتملت عليه من جور ونهم وانعدام تسامح ووحشية .فقد كتب عن
أشخاص يستمرئون االستعالء ويتلذذون بإلحاق األذى ،لكون جبلتهم متشكلة من
هذه الطينة ،ويعشقون تضليل محاوريهم ومساومتهم من أجل املساومة التي هي
مبثابة «مذاق الكينونة»(((.
ومرسحياته تتناول املوضوع نفسه ،تركز عليه ونبقى يف إطاره ،فكل مرسحية من
مرسحياته تتسم باملصاعب واملشاكل عينها ،والجو العام الذي يعرب عن اإلحباط
واليأس وخرسان الذات ،والفشل يف تحقيق الذات.
كام تأثر من خالل دراسته للفلسفة بالفكر الفلسفي لسارتر «حيث النظرة لآلخرين
(((-أنطوان شلحت« .خداع الذات .»!...مرجع سابق .ص .33
(((-املرجع السابق .ص .45
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هي نظرة كونهم مصدر الجحيم ،والكراهية املطلقة لكل من يتوىل السلطة ألنه يتحول
ألداة اضطهاد لآلخرين مهام كانت رغبته يف الطهر والنقاء»(((؛ فشخصياته تتصف
وتتميز بالجالقة والوقاحة والسادية والالمباالة ،وتحطيم املقدس واألسطوري ،وهي
بال ريب صفات ال تؤدي إىل سعادة اإلنسان وال اإلنسانية.
أما الكاتب متري غرينربغ املولود يف 1959م ،فهو شاعر ومصمم معامري وكاتب
مرسحي .ومرسحية «الخليل» التي ألفها أخرجت كعمل مشرتك يف بداية 2006م بني
مرسح الهبيام ومرسح الكامريي .وهو ينتمي إىل جيل األدباء اإلرسائيليني الجديد،
الذين يحاولون التخلص من إرث األدباء اإلرسائيليني املؤسسني ،نقصد هنا ما أطلق
عليه جيل الباملاخ وجيل املوجة الجديدة ،فإن جيل الباملاخ هو الذي سيطر عىل
كل
يب اإلرسائييل حتى الستينيات ،وكان له مركز قيمي مشرتك« ،يؤمن به ّ
املشهد األد ّ

املشرتكني يف العملية اإلبداعية األدبية ،ويتح ّدثون ويعملون باسمه ،أو يقبلونه دون
مراجعة»((( .أما جيل املوجة الجديدة فقد مت ّرد أفراده عىل أيديولوجيا الجيل السابق،
النفيس ،فبدا أن القامئني
لكريس املحلل
ومعايريهم الجاملية ،وأخضعوا الصهيونية
ّ
ّ
بالعملية اإلبداعية يف حالة عزلة عن بعضهم البعض ،عىل مختلف املستويات
اإليديولوجية واالجتامعية واإلنسانية ،ومل تعد هناك لغة واحدة يتح ّدث بها الجميع.
كام أنهم لجأوا إىل استخدام مناهج التحليل النفيس يف بناء شخصياتهم القصصية،
والغوص يف العامل الداخيل ألبطالهم الذين يواجهون الشعور بالغربة والواقع املرير.
وقد متيز أدب غرينربغ باملزج بني املوضوعات القومية ،واملواقف السياسية
واالجتامعية .وتنطلق أفكاره املبثوثة يف مرسحيته من فرضية أن حياة
اليهودي هي
ّ
حياة غري طبيعية وعصاب ّية فاليهودي يعاين من إحساس باالغرتاب وعدم الشعور
باألمن والطأمنينة كونه يتوقع االعتداء يف أي وقت كرد فعل للسلوك الوحيش
اإلرسائييل املتواصل ضد املحيطني به ،وخاصة الشعب الفلسطيني« ،حيث يصبح
(((-رشاد الشامي« .تفكيك الصهيونية يف األدب اإلرسائييل» .القاهرة :دار الثقافة للنرش ،ط2003 ،1م ،ص .45
(((-املرجع السابق .ص .48

260

نحن وأزمنة االستعمار

عدم الشعور باألمان والخوف من املوت ،هام مفتاح شفرة الحياة يف إرسائيل»(((.
فهل وجد غرينربغ حالً لهذا الرصاع النفيس عرب شخصياته املرسحية؟
ال يخربنـا غرينربغ عـن موقفه من هـذه األحداث الدمويـة يف مرسحيته ،ويحمل
العائلـة الفلسـطينية الذنب متاما كما يحمله للعائلة اإلرسائيليـة ،ويوقع عليهم نفس
العقـاب ،وعلى الرغـم مـن أنه يعترف بالقتل املمارس ضـ ّد الفلسـطينيني وتدمري

بيوتهـم وحـرق أشـجارهم أو قلعها ،إال أنه ينتظـر منهم أن يقنعوا ويخضـوا ،ليجلبوا
السـكينة والسلام إىل العائلة الفلسـطينية ،وبذلك ينعم املجتمـع اإلرسائييل باألمن
والسالم.
بالنسبة للشخصية العربية ـ الفلسطيني ـ والكيفية التي يتعامل بها اإلرسائييل
معها ،فإنها وثيقة الصلة بتوصيف اإلرسائييل لذاته ،بل وتتداخل فيها أيضاً صورة
الفلسطيني لذاته :إ ّن خرض الكنعاين الذي كان رئيساً لبلدية الخليل ،والذي
العريب
ّ
وحل محله الحاكم العسكري ،ريض باألمر الواقع ،ولكن
ّ
طرد من مبنى البلدية
االحتالل استمر يف التضييق عليه وعىل عائلته حتى انفجر األمر .فالحل كان أن
يغادر خرض الكنعاين أرضه مع عائلته ،ولكن كون العرب ال يهربون ،وال يغادرون،
يب عىل
يسبب مشكلة خطرية لالستيطان ،حيث يقف حجر عرثة أمامه .إ ّن وجود العر ّ
أرضه يشكل كابوساً ال فكاك منه يف حياة اليهودي.
ال يرى اليهودي ذاته إال مقابل اآلخر الفلسطيني ،ويقول الكاتب حاييم
بريشيط حول املوضوع« :ت ُ َع َّرف الذات الصهيونية اآلن بـِ«اآلخر» الفلسطيني ،مثل
الح ّد الخارجي الذي يحدد الشكل»((( ،فاليهودي ال يعرف ذاته إال مبقارنة نفسه
بالفلسطيني ،والرصاع معه واالنتصار عليه.
يف
العسكري
ويضيف بريشط« :ومبا أن الرصاع
والطبقي ض ّد
ّ
ّ
واالقتصادي والثقا ّ
ّ
(((-املرجع السابق .ص .209
(((-بريشيط ،حاييم« .فلسطني وإرسائيل يف األدب العربي الحديث»( .إعداد حسن خرض) .يف هوية اآلخر .القدس/
غزة :عالمات سلسلة غري دورية تصدر عن وزارة الثقافة ودار فنون للطباعة والنرش ،ص .198-145
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الفلسطينيني ميأل الصورة اإلرسائيلية بكل ذ ّرة من املعنى الذي تتمسك به .كيف
ميكن التخيل عنه! ماذا سيحل محله؟»(((.
الفلسطيني الخانع والخاضع ،هو الورقة الرابحة بيد الصهيونية وبالتايل
إن وجود
ّ

دولة إرسائيل .ألن وجود الفلسطيني القوي والقادر واملتشبث بأرضه وحقه واملؤمن
بهويته العروبية يعني نهاية الحلم الصهيوين ،لذا نرى كثريا من الشخصيات الفلسطينية
يف املرسحية ،ضعيفة ومهزوزة وضائعة وتحاول أن تجد طريقها دون جدوى ،وتعتمد
اعتامدا كبريا عىل اآلخر اإلرسائييل ،باستثناء شخصية خليل وزوجته ،اللذين قاوما
املحتل الغازي ولكنهام دفعا الثمن غالياً لذلك.
يل أبدا ً
يعاين اإلرسائييل من هاجس العر ّ
يب الفلسطيني ،وال ميكن لإلرسائي ّ
الفلسطيني الرابض عىل أرضه ،وسيبقى يساهم
يب
تعريف هويته إال مقابل اآلخر العر ّ
ّ
كل اإلرسائيليني ،فهو كابوس
يف تشكيل الهوية اإلرسائيلية ،ألنه يعشّ ش يف عقول ّ
وجودي حقا ،ال سبيل للخالص منه إال بإعطائه حقوقه ،وأ ّولها حقه يف الحياة
ّ
كإنسان له هويته املميزة ،لذا نرى شخصيات املرسحية اإلرسائيليني يعانون ويؤرقهم
هذا الفلسطيني الذي قتل وسجن وعذب ،ومل يهرب أمام اإلرسائييل ،بل ما زالت
لديه القدرة عىل حمل السالح والدفاع عن حياته وأرضه ،مذكرا ً إياهم بأنهم لن ينعموا
يف األمان ما مل يستعد حقوقه.

«كتشوب» حانوخ ليفني
يتناول الكاتب يف هذه املرسحية ،موضوع مباحثات السالم التي تجرى من أجل
إيهام الجميع بأن هناك شيئا يجري ،فرغم مرور عرشات السنوات ما زال الوضع بني
اإلرسائيليني والفلسطينيني عىل حاله .وليفني ليس لديه أية أوهام .إن دولته ال ميكن
لها تحقيق السالم ،ذلك أن الحرب بالنسبة لها متثل القاعدة ال االستثناء،ألن إرسائيل
ال تعرف الحياة خارج الحرب .وال تفكري يقودها وال لغة متلكها إال لغة الحرب
والزهو باالنتصارات ،ويُلبسها الشعور باالكتفاء واإلشباع .أما الوعود عند إشعال
(((-املرجع السابق.
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حرب جديدة ،بأنها ستكون األخرية فال قيمة لها .ويقول يف «أغنية الحرب األخرية»:
«الحرب األخرية ،الحرب األخرية،
ألننا مل نعد قادرين،
إذن حرب أخرية أخرى بالتأكيد،
والذي ميوت فيها ـ يعرف ملاذا مات،
ومن يحيا فيها ـ يحيا بعدها إىل األبد،
إذن حرب واحدة أخرى فقط»(((.
ولكن الشعب صار ميلك الخربة ويخ ّمن ترصفات حكومته ،ويعرف أنها بالتأكيد

لن تكون الحرب األخرية ،وال حتى قبل األخرية ،فحروب الدولة أصبحت فعال روتيناً
ال فكاك منه:

«مرة قلنا نحن أيضاً:
حرب واحدة أخرى.
اليوم نحن نعرف بشكل أكيد:
ليست حرباً واحدة.
ليست حرباً واحدة.
وال حربان،
اليوم نحن نعرف بشكل أكيد،
ليست هناك حرب أخرية»(((.
(((-ليفني حانوخ« .كتشوب» .يف :خداع الذات .!...مرجع سابق .ص .89
(((-املصدر السابق .ص .89
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وتستمر حياة الشعب اإلرسائييل من حرب إىل أخرى ،ولكن هذا ال مينعه من
اإلحساس بالزهو والفخر واالكتفاء.

بالد رائعة

يزور السياح البالد الرائعة ،يبحثون عن جامل الطبيعة ،ولكنهم ال يجدون يف
هذه الدولة غري الحديث عن الجيش واالستعداد للحرب .يف مشهد «بالد رائعة»
يستضيف زوجان إرسائيليان السائح تشيليس ،ويبدي إعجابه بالبالد الجميلة ،تجيبه
الزوجة بتواضع :هذا قدرنا ،نحن شعب صغري ورائع« ،شعب صغري يخرج من بني
صفوفه الجيش األقوى واألكرث صدقية يف العامل ،الجيش الذي يعرف من أجل ماذا
يحارب ،ولذا ما من قوة يف وسعها الوقوف أمامه .ما العمل ،مبنتهى البساطة نحن
رائعون وأقوياء»(((.
السائح يقول وكأنه يفرس كالمه :أنا أقصد شمس بالدكم.
تجيب الزوجة :كالمك صحيح فالشمس تعمل ملصلحتنا ،ولكن قوتنا ليس فيها
فقط ،ففي النهار أو الليل نحن جاهزون ومستعدون للخروج يف أي وقت يطلب
منا ذلك ،فنحن نعرف أننا لن نعود دون نرص ،فليس هناك خيار أمامنا سوى النرص،
حتمية الو جود سيد تشيليس تجعل جيشنا رائعاً جدا ً « ،جيش تكمل فيه الجودة
البرشية الرائعة النقص الدائم يف الك ّم ،جيش يسري فيه الضباط قبل الجنود»(((.
تشليس يتحدث عن الشمس والضوء وزرقة البحر العميقة ،فتحدثه الزوجة عن
سالح البحرية ،فيقول بأدب إذا عدنا إىل موضوع املناخ الجميل ...وتتدخل الزوجة
قبل أن ينهي السائح كالمه بقولها :ولكن« ،ماذا لديك ضد جيشنا؟» والزوج يف كل
املحادثة ال يتدخل إال ليعيد كالم زوجته ويكرره مرارا ً حتى ترضب الزوجة عىل
رأسه ،فيصمت.
(((-املصدر السابق .ص .93
(((-املصدر السابق .ص .94-93
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إل عن رضورة
هذه هي الدولة ،تعيش يف ظل الحرب ،وال حديث لحكومتها ّ
االنطالق لحرب أخرية ،وال يفكر شعبها بجامل الطبيعة التي وهبها الله للبالد،
ورضورة حلول األمن والسالم لجميع البرش فيها .بل ينحرص التفكري بالفخر بالجيش
الصغري الرائع الذي ال يقهر ،وأي تفكري آخر يوقع صاحب ُه بالشبهة ،حتى أن زيباتس
يف مشهد «املناطق» يرصخ مبضيفه« :ليس يف وسع اإلنسان أن يبول يف هذه الدولة
دون أن يشتبهوا بأنه سيعيد املناطق؟!»((( .ويضطر للتبول يف رسواله ،وعندما يوبخه
املضيفان اللذان منعاه من الذهاب إىل الحامم ،يقول :آسف ،لكن ما تم تحريره من
األرض لن يعاد .وغياب السالم ،يجعل الحياة ال تطاق ،وليس أكرث من دم ونار ودم.

احتالل مستنري ومخربون

يف مشهد «عقوبة إعدام» تتم السخرية من التظاهر بالعدالة اإلرسائيلية ،ويظهر فيه
املخرب العريب «سعيد» يقاد إىل حبل املشنقة ،تنتظره صحافية هناك ،ويدور بينهام
حوار ،حول عدالة تنفيذ حكم اإلعدام باملخربني العرب.
تسأله الصحافية عن رأيه بصفته مخربا سيتم إعدامه عن العقوبة ،هل هو مع أو
ضد .فيجيب :بالتأكيد أنا مع إنزال عقوبة اإلعدام باملخربني ،وبصفتي «مخربا قدميا
ومجربا فإين أسمح لنفيس بالقول إن هذه العقوبة هي األنسب للمخربني عموماً،
وللمخربني أمثايل خصوصاً»((( .تسعد من إجابته ،فيضيف ،هذا بفضلكم وفضل
عدالتكم.
وعند سؤاله ،هل متلك إرسائيل املربرات األخالقية إلعدام املخربني ،يرد بطريقة
هازئة ،إنه لديكم ليس املربرات األخالقية وحسب ،بل إن الواجب األخالقي يفرض
عليكم ذلك .فهو الحكم األكرث جدارة وعدالً عىل «جامعات مخربني محرضني
ميسون بسكان وديعني ومنارصين للسالم؟(((؛
جبناء فاقدين للمثل السامية مثلنا ّ
(((-املصدر السابق .ص .102
((( -املصدر السابق .ص .107
(((-املصدر السابق .ص .108
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فحسب وجهة النظر اإلرسائيلية ،فإن العرب قتلة بالفطرة ،جبناء وال ميلكون أي
أخالق ،ويعتدون بالعنف عىل الشعب األعزل! بل إن العريب املخرب يستشهد بشاعر
إرسائيل األكرب بياليك ،ويقول« :إذا كان هناك عدل ،فليظهر فورا ً» ،وتبدي الصحافية
إعجابها باالستشهاد ،فيقول لها إن أي واحد كان سيستشهد ببيالك العظيم!
ويتناول املشهد أيضاً ،أحد أعمدة نظرية األمن اإلرسائييل وهو الردع ،فالصحافية
تتحدث عن مسوغات لتنفيذ الحكم وهو الردع ،فيكون رد العريب ،بصفته صاحب
خربة يف التخريب والقسوة ،أنه وال شك من املسوغات لفرض حكم اإلعدام ،ويقول
بسخرية ،لذلك« :أنا نفيس ،بعد تنفيذ قرار الحكم ،سأرتدع عن ارتكاب أعامل إرهابية
إضافية»((( .وسرتدع كل املخربني ،ويقول :كوين مخرباً مجرباً ومتخلفاً ،فإنني أقول

وأشهد عىل نفيس بأنني ما انضممت إىل منظمة تخريبية إال من أجل أن أسجن يف
سجونكم الرائعة ،فغاية ما أمتنى أن أبقى مستمتعاً يف حيايت خلف قضبانكم الحلوة.
يل ـ إنها ساملة! وكذلك أظافري وأسناين ـ إنها
ويخاطبها« :انظري إىل ّ
يدي ورج ّ
ساملة!...الظهر ـ إنه مالس! ما من حروق وال ندوب!»((( .إن األمر يؤدي إىل خروج
املخرب عن طوره من جامل املعاملة! وتجيب الصحافية :هذا حقا ما يضايقنا،
ولكن ما هي رسالتك للشعب اإلرسائييل؟ ويكون الجالد قد سحب الرافعة ،وتدىل
جسد العريب ،وهو مي ّد لسانه بنعومة للصحافية.
ريا من املوضوعات املسكوت عنها يف األدب اإلرسائييل؛ فالشعور
املشهد يثري كث ً
بالعدالة املزعومة ،يريح الشعب اإلرسائييل ،ويجعله يبدي موافقة عىل أي يشء تقوم
به حكومته العتيدة ،حتى لو جردت أفعالها الشعب من إنسانيته .لذا ال ضري يف نظر
الشعب أن يتم قتل العرب الفلسطينيني بدم بارد ،ألنهم يف النهاية ليسوا أكرث من جبناء
قتلة دون أخالق سامية! أما قضية تعذيب املساجني وإلقائهم يف السجون إىل األبد،
حيث ما زال بعض املساجني املوىت يقضون عقوبتهم ،فال شك يف أن املساجني
يعيشون أفضل خلف القضبان ،من العيش يف ظل التخلف والجهل والفقر واملرض!
(((-املصدر السابق .ص .109
(((-املصدر السابق .ص .109
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أما رسالة «العريب املخرب اإلرهايب الجبان» للشعب اإلرسائييل ،فتكون مب ّد
لسانه بنعومة حتى بعد موته ،وكأنه يسخر من تفكري اإلرسائيليني ،إنهم بأفعالهم
الوحشية ،سريدعون صاحب الحق.

هوس األمن

مراقبون

يتناول املشهد الهوس األمني املريض املوجود لدى اإلرسائيليني ،والخوف
الذي يرافقهم أينام كانوا .لذا فالحراس املراقبون ينترشون يف كل زوايا الشوارع بحثا
عن املخربني وقنابلهم ،فيتم االشتباه بكل يشء يدب عىل األرض.
يحدث املراقب زميله املراقب اآلخر ،عن اشتباهه يف الرجل املار من طرف الشارع
اآلخر ،كونه يرتدي مالبس غريبة ،فهو يلبس فستاناً وينتعل حذاء نسائياً ،وشعره طويل
وترسيحته غريبة ،يتوجهان نحوه ،ويخاطبه املراقب :يا سيد ممكن هويتك.
تجيب :أنا لست «سيد» أنا «سيدة».
ويف لقطة أخرى ،يسمع املراقبان صوت تكتكة ،وبعد بحث يكتشف أحدهام
أنها صادرة من ساعة يده ،ويطالبه زميله برميها ،يحاول ولكنه يفشل يف نزعها ،فيقول
له زميله ارم اليد ،ويفشل أيضاً يف نزعها من كتفه .ويف حل أخري يقول زميله :اجلس
عليها! وبكل قوته يرمتي عىل مرفق يده ،وبعد ترقب حذر ،ينزع يده بروية من تحت
مؤخرته ،ويقول بحزن :تكرست الساعة.
ويف لقطة تدلل عىل الجنون األمني ،وإلصاق التهم بالعريب أمام أي حدث مرض.
يحدث مراقب زميله عن اكتشافه أمس قنبلة ضخمة يف دار السينام .غري أن رفيقه
يستغرب األمر ،ويسأله عن الكيفية التي عرث بها عليها وهو ال يرى .فيجيب :بأنه سمع
دقاتها املوقوتة ،ويبدي الزميل استهجانه ،ويقول :ولكنك ال تسمع .فريد :لقد مشيت
حتى صادفت القنبلة.
وهنا يصيح املراقب املندهش :كيف؟ وأنت ال متيش.
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فيقول :طيب إذا مل تكن قنبلة ،كيف طارت البناية؟
زرعت الحكومة الخوف والرعب يف نفوس اإلرسائيليني ،حتى باتوا يظنون أي
مفرقعة قنبلة وضعها املخربون العرب .وهذا وال ريب يس ّهل للحكومة اإلرسائيلية
السري يف مخططاتها يف جعل الشعب يف فزع دائم ،وتربير الحروب املقبلة التي
ال يشء يوقفها ،ما دام الشعب صامتا ويبدي إعجابه بعدالة دولته ،ويشعر باالكتفاء
والرضا مام يجري لشعب كامل يرزح تحت احتاللهم البشع والقايس.

محادثات السالم يف الرشق األوسط

تتضمن مشاهد محادثات السالم ثالثة شخصيات :محمود رياض العريب ،وإميا
إيبان اإلرسائيلية ،والوسيط السويدي جونار يارينغ .تبدأ جوالت املحادثات بلقاء
متهيدي عبثي ،بحيث ال يفهم الواحد من اآلخر شيئا ،ويف الجولة الثانية ،يشرتط
رياض قبل البدء باملفاوضات االنسحاب من كل املناطق املحتلة ،ولكن إيبان تجيبه:
أنه ال ميكن تقرير مصري املناطق إال باملفاوضات ،وعندما يرص املفاوض العريب،
تقول له :ال بد من توضيح املقصود باملناطق ،وهذا ال يتم إال عرب املفاوضات.
يطلب جونار القهوة ،ويطالب رياض أن تدفع إيبان فاملنترص هو الذي يجب
أن يدفع ،ويطلب جونار ثالثة قهوة وعجال يف الفرن ،هذا األمر يغضب إميا ،فتقول
بحدة« :عندما أعزم أنا يكون عجالً ،وعندما يعزم هو نصبح نباتيني»((( .يتم التنازل من
قبل رياض إىل دجاج ،قائالً إن ذلك ال يهمه ما زال متمسكاً مببادئه.
ويف النهاية يكتفي الوسيط بالقهوة مع كعكة ،إال أن إميا ترفض مجددا ً ،وتقول :كعكعة
يف ق ...ويرصخ جونار يف قفاي ،ويدور جدال عقيم بني الطرفني كل يريد أن يضع
اآلخر يف قفاه .وتنتهي الجولة بصفارة من الوسيط الذي شعر باإلهانة ألنهام تجاهاله.
تكشف الجولة عن تعنت اإلرسائييل ،ورفضه التنازل عن أي شرب من األرض
املحتلة ،ورغبته يف استمرار املفاوضات إىل ما ال نهاية.
(((-املصدر السابق .ص .97
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الجولة الثالثة يظهر فيها جونار وهو يشعر بالضجر والالمباالة ،ويفتتحها بالقول:
جلسة  671إلخ ،بند أ ال بند ب إلخ...
املفاوضان يعلنان وصول املفاوضات إىل طريق مسدود ،وجونار يعلن أنه
سويدي ،وال يعرف شيئا عن نزاع الرشق األوسط ،وأن السويد لديها نزاعاتها أيضاً
مع الرنويج ،ويف نهاية الجلسة ،يرصخ جونار :تحيا السويد املح ّررة! تحيا السويد
الكاملة .ويغسل يديه من النزاع وهو ممثل األمم املتحدة.

يف الجولة الرابعة ،يظهر املفاوضان يف حالة انسجام تام ،ويعربان عن الرغبة
يف السالم والتنازل عن أي يشء يف مقابل السالم ،وتدور املحادثات بينهام ودية،
وبطريقة استهزائية بعيدا عن تدخل الوسيط.
«رياض :نحن عىل استعداد للتوقيع عىل السالم حتى دون اسرتجاع املناطق.
إيبان :نحن نريد أن نعيد لكم املناطق.
رياض :شكرا ً ،ال داعي.
إيبان :خذوا القدس عىل األقل.
رياض :حاشا وكال ،القدس مقدسة لكم.
إيبان :إنها مقدسة لكم أيضاً.
رياض :كال ،كنا منزح.
إيبان :ونحن أيضاً .ولذا فسنعطيكم النقب أيضاً كبادرة تعويض»(((.
يستمر النقاش بهذه الطريقة ،ويحس الوسيط بأن وجوده ال داعي له ،فيحاول
إثبات وجوده .قائالً إنه ال يريد إثارة الفتنة ،ولكن األمر ال يعجبه ،ويقول لرياض :ال
تنس أن لديك قضية مع اإلمربيالية ،وإليبان ،أنا ال أفهمك ،هل نسيت مشاكلكم مع
التغلغل السوفيايت يف الدول العربية؟
(((-املصدر السابق .ص .112
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ويف فقرة غريبة ،يحرض جونار إيبان عىل العرب ،قائالً« :كيف أمكنك تصديقهم؟
هل نسيت طباع العرب؟ أنهم أمة كذابني بالفطرة .أنا أعرفهم ليس من اآلن( .لرياض)
ليس عندي أي موقف شخيص ،يا محمود( .إليبان) إنه كذاب ،مخادع مل تخلق
الحياة مثله!»((( .ويضيف لن اسمح لكام بتدمري جهد سنوات طويلة من املفاوضات.
يف الجولة األخرية ،يتواجد جونار يف املقهى ،ويحدث نفسه بكلامت غري منظمة،
مل املفاوضات والسفر خلفها من نيويورك إىل جنيف ...نيقوسيا
نفهم منها أنه َّ
وباريس وجبل طارق وموناكو وهاواي والقدس وطوكيو وريو .ويفكر بالهروب إىل
ريو كمالذ آمن ،فقد أصيب بالهذيان وأصبح يظن نفسه نازياً وفارا ً إىل ريو ،قائالً:
«منذ اآلن سأبدأ بالعيش .مختبئا من جهاز األمن اإلرسائييل ،وأشعر بخوف قليل،
فأنا أكره اليهود ،أكره العرب ،أكره الصينيني ،أكره الزنوج ،أنا ال سامي ،عنرصي،
نازي ...تباً للرشق األوسط ،أفريقيا ،آسيا .أريد أن أعيش حيايت .أريد أن
فايش،
ّ
ّ
أكون إنساناً!»(((.
يتفق رياض وإيبان عىل أنه أصيب بالجنون ،وينويان االتصال برئيس األمم
املتحدة أوثانت ،يرصخ جونار« :كلهم يختبئون كام لو أنهم نازيون!»(((.
إذن الكل يختبئ ،هاربا من الضغوط املامرسة عليه .وكأن الحديث يدور عن قوة
اليهود يف إجبار الدول والشخصيات الهامة يف العامل عىل السري يف طريق مرسومة
كام يشتهي ويرغب اليهود ،وإال فإن الشخص أو الزعيم سيطارد بتهمة معاداة السامية.
يتوصل الكاتب إىل خالصه الشخيص ،بعد أن أيقن أن النزاع ال ميكن حله،
وسيبقى إىل أبد اآلبدين ،يقول يف أغنية «ال أيف بوعود منحها الرب ألبراهام»:
«مل أحلم أبدا ً بالخليل ولست قلقاً عىل نابلس،
(((-املصدر السابق .ص .114
(((-املصدر السابق .ص .121
(((-املصدر السابق .ص.121
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ما يقلقني هو أن أعرب الحياة ساملاً،
ألنني لست الرمل الذي عىل شاطئ البحر،
وأنا ال أيف بوعود منحها الرب ألبراهام.
بيتي ليس عىل النيل وزوجتي ال تجلس عىل الفرات،
وقد انشددت جيدا ً كل صباح بني املطلة وإيالت أيضاً،
ألنني لست الرمل الذي عىل شاطئ البحر،
وأنا ال أيف بوعود منحها الرب ألبراهام»(((.
يف النهاية ،تبدي الشخصية يف األغنية رغبتها يف العيش بسالم ،والتمتع بالحياة ،بعيدا
عن الوعود التي أعطاها الرب إلبراهيم ،والتي مل تجلب غري الحرب واملوت والدمار.

«الخليل»

متري غرينربغ

تدور املرسحية حول االحتالل واالستيطان يف األرايض منذ العام 1967م ،وذلك من
خالل الرصاع بني عائلتني ،إحداهام فلسطينية واألخرى يهودية مستوطنة يف مدينة الخليل.
تتكون العائلة الفلسطينية من الجد خرض الكنعاين ،الذي كان رئيساً لبلدية
الخليل ،قبل االحتالل ،يعاين من الفقر واملشاكل ،بسبب اإلجراءات التعسفية بحقه
وحق عائلته املمتدة .وظهر يف املرسحية كشخصية مساملة ،ومستسلمة لقدرها،
وقانعة بوضعها املأساوي .أما زوجته سمر ،فقد ظهرت كشخصية قانعة هي األخرى،
ولكنها تتحول إىل الفعل املقاوم ،عندما ترضب يد االحتالل عائلتها بقوة ،فتظهر
شخصيتها النقيضة ،ونراها متسك سكيناً وتحاول طعن الحاكم العسكري ،يف
(((-املصدر السابق .ص .103
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محاولة أخرية ملنعه من هدم بيت العائلة ،وقلع زيتوناتها .وهناك مهدي االبن البكر
لخرض وسمر ،الذي يعاين من مرض عقيل ،يجعله طفالً بجسد رجل.
وتتكون العائلة أيضاً من خليل وزوجته رانية ،وهام ميثالن الجيل الفلسطيني
الشاب الرافض لالحتالل ومستوطنيه ،الذي يظهر خليل مصمام عىل انتزاع حقوقه
رغم جسامة التضحيات ،حيث يفقد طفله الصغري نعيم يف خضم الرصاع املحتدم.
رشد،
كام تضم املرسحية شخصيات عربية أخرى :فهناك الطفل الفلسطيني امل ّ
الذي ال ميلك عائلة ،ويقيم عىل الحاجز يف محاولة لكسب رزقه ،عن طريق تأجري
نفسه ألي سيارة فلسطينية تحاول العبور ،ألن هناك رشطًا يحتِّم عىل السيارة املارة أن
يتواجد فيها طفل؛ والتاجر أحمد الذي يرتكز عمله عىل انتظار هدم قوات االحتالل
لبيوت الفلسطينيني ،من أجل رشاء حجارتها األصلية وبيعها لليهود ،واملستعد دامئاً
للقيام بأي يشء مقابل الحصول عىل املال.
أما العائلة اإلرسائيلية ،فتتكون من األب بوعز ميمون الحاكم العسكري ملدنية
الخليل ،وزوجته راحييل وأبنائهام إليئاف وإيااله والصغري يوتام.
يتصف بوعز بالجربوت والقوة ،متسلحاً مبنصبه والقوات التي تحت أمره .يتع ّرض
ملحاولة اغتيال من قبل خليل ،ويقتل فيها طفله يوتام ،ويبحث وعائلته عن االنتقام،
ليس من عائلة الكنعاين وحسب ،ولكن من املدينة بكاملها.
بدت شخصية زوجته راحييل متناقضة ،فمرة هي قوية وتسعى وراء الثأر واالنتقام،
وتعرب عن أحقية اليهود بأرض الخليل ،ومرة أخرى تشكك بكل يشء وتفقد إميانها
بالله وتشكك بجدوى وجودها وعائلتها عىل أرض الخليل التي تشهد رصاعاً دامياً.
أما ابنها إليئاف ،فهو شاب يافع ،يتصف بالكره الشديد للفلسطينيني ،وينظر إليهم عىل
أنهم قطيع من القتلة واملجرمني ،وأنه يجب التخلص منهم صغريا ً وكبريا ً ألنهم يشكلون
خطرا عىل اليهود .لذا نراه مدججاً بالسالح وعىل أهبة االستعداد لتنفيذ ما يؤمن به.
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أما الفتاة الصغرية إيااله ،البالغة من العمر الثانية عرشة ،فتظهر يف البداية وقد
انحازت لعائلتها يف حقدها عىل الشعب الفلسطيني ،وتطلق عىل الفلسطينيني
الصفات النمطية التي نشأت عىل سامعها ،ولكنها عندما تلتقي مبهدي ،تتغري نظرتها
إليهم ،وتحاول وإياه بناء عامل خيايل ،خا ٍل من الرصاع والدم.
كام تحتوي املرسحية عىل مجموعة من الشخصيات التي لعبت دورا ً مهامً،
كالجندي شموئييل ،الذي يخدم عىل الحاجز العسكري ومينع الفلسطينيني من
التنقل ألتفه األسباب ،حيث ينفذ األوامر بصورة عمياء ،ويتساءل دوماً ،عن األسباب

الكامنة وراء وجود الحاجز العسكري ،والفائدة املرجوة منه ،وبالتايل يشكك بسبب
وجوده نفسه عىل أرض مدينة الخليل .وهناك شخصية مساعد الحاكم العسكري
رونني ،الذي يتصف بالعنف والرشاسة.

بنية املرسحية

بنــاء املرسحيــة كالســييك ،فهــو يرتكــز عــى فصــول ومشــاهد ،وحــركات
داخليــة إلشــعال الــراع ،والخامتــة الرتاجيديــة ،التــي تظهــر تأثــر الكاتــب
بنهايــات شكســبري املأســاوية .وأضــاف املؤلــف شــخصيات متثــل الطبيعــة،
ويبــدأ مرسحيتــه باســتهالل ،تتحــدث فيــه (أشــجار زيتــون ،يــوم ربيعــي دافــئ،
األم األرض).
يطي فراشات فوقها
يعلن يوم ربيعي دافئ عن قدومه إىل مدينة الخليل ،بأن ّ
ويعطّر األزقة ،ويسأل أشجار الزيتون ،مل تصمتون؟ مل ال تفرحون لرؤيتي؟
وال يفرح لقدومه سوى شجرة زيتون صغرية ،قائلة :كم انتظرت عودتك...
زيتونايت ترتاقص شبقاً ليك تقطف.
هنا تتدخل األم األرض بغضب طالبة من يوم ربيعي دافئ املغادرة ،ألنه سيحل
شتائ غائم .وتقول إن الله خلقها لنكون مرعى للحياة ،تنبت حقول القمح،
ّ
محله يوم
وخلقت لتكون رسيرا للعشاق ،ووسادة تتوسدها أحالم الشعراء.
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ولكن منذ شهرين ،واألم األرض ال عمل لها سوى احتضان األموات ،إذ
يل أمواتاً مل تق ّبل شفاهم امرأة ،وآخرين فغرت يف صدورهم ثقوب
«يحرضون إ ّ
يل أمواتاً عيونهم ثاقبة ،وآخرين يقبضون عىل املسدس أنا أقوم
سوداء ويحرضون إ ّ
بواجبي .هذه سنة الحياة»(((.
يل
ويبتسم يوم ربيعي دافئ ويقول :إن ترابك بحاجة ليد لطيفة وحنونة ،اعتمدي ع ّ
أيتها العجوز ،فقبل نهاية النهار سأجعلك تشعرين بأنك جميلة وشابة.
ويحتد يوم ربيعي دافئ ،ويقول :إن سكان الخليل سيفرحون لرؤيتي ،وإنك أيتها
األم األرض ،تحسدينني لكوين جميالً.
وترد األم األرض :يا مغفل ،أال تفهم؟ اذهب ،ارحل ،انرصف ،فعندما نلتقي ثانية،
يل.
ستغرق يف الدموع ،كونك ال تصغي إ ّ
ويخرجون ،ليبدأ املشهد األول من الفصل األول.

تأثري اآلخر الفلسطيني عىل األنا اإلرسائييل
بوعز ميمون هو الحاكم العسكري ملدينة الخليل .يطلق الشاب الفلسطيني خليل
النار عليه محاوالً اغتياله ،فيصيب طفله الصغري يوتام ابن الثالثة أعوام ويقتله؟ ترفض
راحييل زوجته تصديق أنه مات .بوعز يتصف بالقوة والسلطة ويقول لها :وبدافع
العادة ،طلبت بأن تصدر األوامر ليك تتح ّرك جميع الوحدات بأن ينترشوا ويتمرسوا
ويهاجموا« ...بأوامر مني ستبنى وتهدم بيوت ،وبأوامر مني سيتحرك آالف الرجال
يدي؟»(((.
والسيارات .ولكن ما فائدة هذه القوة إذا انتهت حياة الولد بني ّ
نستشف من هذه األقوال أن أي حدث كاف لجعل الحاكم العسكري يستخدم كل
القوة والعنف التي بحوزته لتأديب سكان الخليل الفلسطينيني حتى إن األمر أصبح
عادة .ويعود لرشده ،متسائالً بحرية وأمل عن فائدة الجربوت إذا مل يحمه ويحمي طفله.
(((-غرينربغ ،متري (2007م) .مرسحية «الخليل» .ترجمة سلامن ناطور ،رام الله :منشورات مركز أوغاريت الثقايف،
ط .1ص .14
(((-املصدر السابق .ص .29-28
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بوعز رجل متدين ،ويطالب زوجته بدفن الطفل ألن التأخري يف الدفن «خطيئة
ال تغتفر»((( .ويذهب عىل رأس فرقة كبرية من الجنود إىل بيت أبو مهدي الكنعاين،
يل أن
وعندما يصل يطالب أبو مهدي بتسليم ابنه خليل ويهدده قائالً« :وإن كان ع ّ
رص عىل إلقاء القبض عىل املجرم»((( .هنا يحدثنا املؤلف عن
أهدم املدينة فإنني م ّ
العقاب الجامعي بكافة تجلياته وقسوته.
وعندما يفتش بوعز البيت ال يعرث عىل أي دليل لوجود خليل فيه .ويأيت أخوه
األكرب مهدي املريض عقلياً وعليه بقع دم أخيه ،فيقرر بوعز اعتقاله عىل أمل أن
يحصل منه عىل معلومات تدله عىل مكان اختباء خليل.
ويصدر األوامر بهدم بيت أبو مهدي وقلع األشجار املثمرة أمام بيته ،ويقول
لنائبه رونني :أنا ال أصدر األوامر بدافع االنتقام بل هو القانون إذ يجب هدم بيوت
املخربني للردع .وعندما يعرتض أبو مهدي بأن البيت له ،وليس البنه ،يجيبه بوعز:
األنظمة واضحة .املنزل الذي يسكنه مجرم يدمر.
وترمتــي ســمر عنــد قدمــي بوعــز قائلــة لــه« :ابنــك قتــل حفيدنــا وابننــا
املريــض تعــرض للتعذيــب والكبــر متوقــع أن يعتقــل مــدى الحيــاة ...أمل ندفــع
الثمــن غاليــاً»((( .يجيبهــا بوعــز ابنــي مهمــل ومل يقصــد قتــل أحــد .ويكمــل
حديثــه محمــاً الشــعب الفلســطيني والعائلــة الفلســطينية ،ال االحتــال ،مــا
يجــري كحالــة عنــف قامئــة ،فالعائلــة الفلســطينية مل تــردع ابنهــا ،ولــو فعلــت ملــا
حــدث كل ذلــك.
هنا يتذكر خرض وسمر عرسهام وأحىل أيامهام التي قضياها يف هذا البيت،
وتطالب سمر الحاكم العسكري بأخذ غرامة ،أو سجنهم ،مقابل عدم قلع أشجار
الزيتون ،وهدم البيت ،ولكنه يجيب بازدراء :هذا ليس انتقاما .يجب القيام بخطوات
(((-املصدر السابق .ص.32
(((-املصدر السابق .ص.41
(((-املصدر السابق .ص .88
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قاسية حتى ال ميوت الناس .فإذا «عرف كل مجرم أن كل نقطة دم تسفك من يهودي
سوف يدفع أهله وأبناؤه مثنها ،فسيفكر مرتني قبل أن يحمل مسدساً»(((.
ترفض رانية زوجة خليل دفن طفلها ،ويثور املواطنون الفلسطينيون دفاعاً عن
الحياة ،ويقتل عدد منهم ويصاب آخر .ويحاول الحاكم العسكري أن يظهر مبظهر
إنساين ،وهو يعرب عن أسفه أليب مهدي لقتل زوجته ،وهدم بيته وترشيده ،وعدم
اتخاذه إجراء رادعا بحق رانية ألنها فقدت طفلها عىل يد ابنه .ويقول بوعز لعائلته ،إنه
هدم بيت أبو مهدي ،ودمر الكرم ،وأنه أضطر لقتل أم مهدي ،ألنها شكلت خطرا ً عىل

حياته ،بعد أن حاولت طعنه بسكني ،و «كل الشهود رأوا ذلك ،وهذا ما سيقولونه يف
إفاداتهم أمام اللجنة»(((.
يحاول بوعز ،تذكرينا أن لديهم أنظمة وقوانني ،وإنه عند قتل املدنيني ،يتم تشكيل
لجان تحقيق يف املوضوع .وال أحد يعرف رس أبيه إال ابنه إليئاف الذي يضحك
عندما يخربه أبوه بحادثة قتل أم مهدي ،ويقول له« :يا أيب! قل للجنة ما شئت أن
تقول ،بيني وبينك ،أنت قتلتها انتقاماً»(((.
وعندما تحدث انتفاضة الفلسطينيني يف الخليل ،يأمر بوعز بفرض حظر تجوال
حتى عىل اليهود ،وهنا يتدخل الحاخام يوئيل كوهني شقيق راحيل األصغر ،ويقول
بذهول :منع تجوال عىل اليهود؟ هذا األمر مل يحدث مطلقاً.
ويف األثناء يأيت التاجر الفلسطيني ،ليبلغ عن مكان خليل مقابل املال وتسهيالت
لعبور الحواجز .ويهاجم بوعز البيت الذي يختبئ فيه خليل ،ويجري اشتباك كبري،
ويسقط قتىل وجرحى من الجميع ،ويتمكن خليل من النجاة .ويسقط إليئاف قتيالً
بيد خليل .ويخربنا الحاخام يوئيل ،عن قوة وصالبة بوعز عندما وارى ولده الرثى،
نقي
مخاطباً راحيل« :زوجك! أية قوة منحها الله لهذا الرجل؟ لقد صىل بصوت ّ
(((-املصدر السابق .ص .90
(((-املصدر السابق .ص .96
(((-املصدر السابق .ص .97
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وجهوري اخرتق السامء»((( .ولكن الحقيقية أن بوعز يصاب باإلحباط واليأس،
ّ
ويرجع إىل بيته محطامً ،ويخرب الجميع أنه مرهق ومتعب.
ويف الخليــل انتــرت الجثــث ،فالفلســطينيون يرفضــون دفــن قتالهــم،
فانتــرت األمــراض ،والجــرذان مــأت املدينــة ،ودخلــت البيــوت واملستشــفيات
واملــدارس .ويقــول الحاخــام يويئــل :يــا بوعــز! إن أعمــدة الدولــة تهتـ ّز ،فيــرخ
بوعــز بأعــى صوتــه :ال ،مؤسســات الدولــة متينــة ،فأنــا املســؤول .ويرتنــح
ويتهــاوى ،ويقــول لرونــن أن يصمــت ،ويضيــف :أنــا تعــب ومرهــق .ويخلــع
الرتــب العســكرية ،ويعلّقهــا عــى كتفــي رونــن ،ويــردد :أنــا ذاهــب إىل النــوم.
ثــم يخلــع قميصــه.
يخربه رونني قائالً :نحن نحتاجك أيها القائد .ويرد الحاكم العسكري« :مل أقرر
مصائر ،ولن أختار بدائل ،سأستلقي عىل الرسير وأخلع حذايئ وأنام»(((.
يضجر بوعز من كل يشء ،ويشعر بأن الحياة أخذته إىل حيث ال يشتهي ،ويبدأ
باالستسالم لها .ويتكلم رونني عن الجنود القتىل واملرىض ،الذين فشل األطباء يف
عالجهم .ال يسمع بوعز شيئاً مام يقال ،يخلع نعليه ويتم ّدد عىل األرض ،قائالً:

«نعم ،سوف أدع التعب ينترش يف الدم كاملخدر ،وعندها رويدا ،رويدا ،سأغمض
عيني ،وانتظر اللحظة الطيبة»(((.
ّ
يناديه رونني ،وبوعز ما زال يتحدث« :أنا غارق يف الرسير
بكل ما فيه من غباء وعذاب
ويف أوهام العامل ّ
الضجيج الذي ال يتوقف أبدا
كله يتغلغل يف الوسادة
(((-املصدر السابق .ص .133
(((-املصدر السابق .ص .135
(((-املصدر السابق .ص .136
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وعندها سيسقط الجسد
كل ما تصورت أنه بالغ األهمية»(((.
وسيتبدد يف الظلمة ّ
يطالب رونني باستدعاء قوات إضافية إىل املدينة ،لكن بوعز يخاطب زوجته:
اجمعي ثيابنا وألقي بها يف النار فهذا أفضل.
يطالب الحاكم العسكري بتدمري املايض القايس والكئيب ،ويحاول مع راحييل
حرقه ،ألنه عرف بعد فوات األوان أن حياته السابقة مل تكن ذات قيمة حقيقية ،ومل

تجلب عليه سوى األىس واألمل ،فالفلسطيني يرفض أن يغادر ،ورغم كل املآيس
التي حلت به ما زال قادرا عىل املقاومة.

ويستمر رونني باملناداة :أيها القائد .ويجيب بوعز :أنت تشوش تفكريي .وهنا
تتدخل راحييل لتفهم رونني ،ما مل يستطع استيعابه ،وتقول له :إن كل يشء انتهى،
ومل يعد بوعز قائدك بعد اآلن .فقد تخىل عن كل يشء يربطه بالجيش وجربوته
وقسوته وعنفه ،الذي مل يجلب له الحامية بل الحرسة واملوت ألوالده.

اللقاء اإلرسائييل الفلسطيني
وفق النظرة اإلرسائيلية

مهدي هو االبن البكر لخرض الكنعاين ،يبلغ من العمر ستة وعرشين عاماً ،ويعاين
من تخلف عقيل ،يحب أن يعزف عىل الشبابة ،يساعد أخاه خليل عىل االختباء،
وعندما يرى الحاكم العسكري الدم عىل مالبسه ،يحاول استدراجه ليخربه عن مكان
خليل ،وعندما يفشل يف ذلك يعتقله ،ويعرضه لتعذيب قاس ،ولكن يفشل يف إجباره
يف إعطائه املعلومات التي يرغب فيها .وبعد فقدان األمل به يوضع يف الجيب
العسكري ويلقى أمام بيته وهو يعاين من جروح وكدمات.
أما أيااله ابنة بوعز وراحييل ،فتبلغ الثانية عرشة من العمر ،وتتعرض ملوقف حرج
(((-املصدر السابق .ص .136
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وصعب ،عندما تكون برفقة والدها وأخوتها يف نزهة ،فيطلق خليل النار عىل والدها
الحاكم العسكري يف محاولة الغتياله ،ولكنه يصيب الطفل الصغري يوتام ويرديه
قتيال .وعندما ترى أمها بقعة دم عىل فستانها ،تتهرب أيااله ،وتقول« :هذا ليس دمي،
ربيعي جميل لتناول الطعام ولكنني رأيت قلبه ينبض مثل
قال أيب إننا سنخرج يف يوم
ّ
فم صغري يطلق القبالت ،اآلن أريد أن أنام»(((.
وتلتقي مع مهدي بتدخل مبارش من الطبيعة ممثلة بيوم «ربيعي دافئ» .الذي طار
فرحا لسامعه أيااله تغني وتعزف عىل القيثارة ،ومتنى أن يأيت فتى ،فجاء مهدي وهو
يعزف عىل الناي وينسجم العزف مع عزف أيااله.
ويقول «يوم ربيعي دافئ» له« :تعال ال تخجل! ملثلكام أنا خلقت»؛ ولكن أيااله،
تغضب وتقول ملهدي« :انرصف! هذه األرض لنا .أرض آبائنا إبراهيم وأسحاق
ويعقوب مدفونون هنا يف املغارة»(((.
ويخاف مهدي ويبتعد ،ولكن «يوم ربيعي دافئ» يتدخل ويطلب منه البقاء
والعزف .وتسأل أيااله مهدي :هل ستؤذيني؟ وتضيف :أنا ال أخافك .قال أيب إنك
متخلّف عقل ّياً.
ويتحاوران حول نعيم ويوتام ،ويطالب مهدي أيااله أن ترافقه للبحث عن نعيم،
فرتفض قائلة :ال استطيع الذهاب معك ،فأنت عريب! ثم تراضيه ،وتطالب أن يعزفا
أغنية معا ،وتضيف :ال أقول نعم أو ال سأفكر .هيا نعزف معاً.
ونالحظ هنا النظرة التي تنظر بها الطفلة أيااله إىل مهدي ،فهي تعتربه عدوا ً وسارقاً ألرض
أجدادها ،وهي نشأت عىل أن العرب مجرمون وقتلة ،لذا ال تستطيع الذهاب معه .ولكن
عندما تخرس الجميع ،تفرح لرؤية مهدي قادماً إليها ،وتقول« :يا مهدي ،كم هو رائع أنك
كل مكان .أيب مل يعد وأمي اختفت .عمتي ليئاه هنا وهي مريضة»(((.
جئت .الجرذان يف ّ
(((-املصدر السابق .ص.21
(((-املصدر السابق .ص.78
(((-املصدر السابق .ص.141
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ويتحادثان بود ،ويطلب منها مهدي أن ترافقه للبحث عن يوتام ونعيم ،فتطمئنه
أنهام بخري ،ففي مكان وجودهام «كل البيوت مدهونة باألبيض ..واألوالد يلعبون يف
الشوارع حتى وقت متأخر من الليل وال يخافون الرصاص والقنابل»(((.
وكأنها مل تعرف إال حياة ليس فيها غري الرصاص ،وكذلك مهدي الذي يندهش
من حديثها ،فتضيف« :وال يوجد هناك جنود ،وال حتى مرافقون إىل املدرسة ويف
أيام السبت يسبحون بني األمواج .هناك يستطيع كل من يريد أن يكون مغن ّياً»(((.
يبتسم مهدي ويقول :ه ّيا نذهب إىل هناك ،فتخربه أن املكان بعيد وناء ،فيقرتح
أن يحملها عىل كتفه .ويف هذه اللحظات يأيت خليل مصاباً ترافقه رانية بعد أن قتل
بوعز ،وكان قد نذر أن يقتل جميع عائلة بوعز بسبب فقدانه والديه وابنه ،وعندما
يتقدم من أيااله شاهرا ً خنجره ،مينعه مهدي ،قائالً« :أنا أحرسها وهي تحرسني»(((.
يهوي خليل عىل األرض ميتاً ،ويختفي مهدي وأيااله يف الظالم.
وعىل الحاجز العسـكري يلتقيان :الطفل الفلسـطيني املشرد ،ذو العرشة أعوام،
الـذي يؤجـر نفسـه ألي شـخص يريـد عبـور الحاجـز ،فالقوانني تنص على وجود
طفـل يف السـيارة للسماح لها بعبـور الحاجز العسـكري .وهـذا الطفل الفلسـطيني
دون جـذور ،إذ ال عائلـة لـه ،وال نعـرف مـاذا جـرى لهـا .وهـو طفل ذيك ،اسـتطاع
الحصـول على تعاطـف الجنـدي شـموئييل ،الـذي قـال لـه عندمـا عـرف أنـه بلا
مـكان يذهـب إليـه ،وأنه بال عائلـة ينام وسـطها« :ولـد يف جيلك ،حـ ّول ،كان عليه
أن يطـوي الدفتر ،ويق ّبـل أمه ويقـول لها تصبحني على خري ،ويلبـس مالبس النوم
وينصرف للنوم ،حـ ّول!»(((.
ويحيلنا هذا الكالم ،إىل ما جرى لعائلته ،ومن تسبب بالكارثة لهذا الصبي .ويرد
(((-املصدر السابق .ص.142
(((-املصدر السابق .ص.142
(((-املصدر السابق .ص.144
(((-املصدر السابق .ص.108
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الصبي بجرأة عىل شموئييل« :شاب يف جيلك ،ح ّول ،كان يجب أن يتواجد اآلن
يف السينام مع صاحبته ،يعانقها بقوة ويخطط كيف يأخذها معه إىل شقّته ،ح ّول»(((.
يحدثنا الكاتب هنا ،عن تأثري الرصاع ،وكيف أدى إىل املعاناة واألمل والعيش
القايس ،ولكنه ال يبني لنا من الجالد ومن الضحية ،فيضعهام يف سلة واحدة.
وعندما ترى أيااله الصبي الفلسطيني ،تطالبه بأن يرافقهام ،وعندما يسأل إىل
أين؟ يجيب مهدي ،إىل املكان الذي يعيش فيه نعيم ويوتام يدا بيد ،وتتدخل أيااله
قائلة« :إىل حيث يلعب األوالد يف الشوارع حتى ساعة متأخرة من الليل ،وال يخافون
الرصاص والقنابل»(((.
ويبقى مهدي وأيااله يتحاوران.
«مهدي :وهناك ال يوجد جنود باملرة.
أيااله :وال مرافقون إىل املدرسة.
مهدي :ويف أيام الجمعة ينظّمون الحفالت يرقصون هناك طوال الليل ،ويف يوم
السبت يسبحون يف البحر»(((.
عندها يقول الصبي الفلسطيني ،إذن سأرافقكام.
ويركبون جميعهم العربية ،وتتحرك ،واألوالد يعزفون.
اللقـاء الـذي تم بنجـاح بني اإلرسائيليين والفلسـطينيني ،كان عن طريـق الطفلة
الجميلـة والحزينـة على خسـارتها عائلتهـا ،والرجل الفلسـطيني املتخلـف عقليا،
والـذي ال يـدري ما يـدور حوله ،والصبي الفلسـطيني الـذي ال عائلة لـه ،وال يدري
مـا جـرى لهـا .لذا من السـهل عىل مهـدي والطفـل الفلسـطيني أن ينسـيا املايض،
(((-املصدر السابق .ص.108
(((-املصدر السابق .ص.148
(((-املصدر السابق .ص.149
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ومـا أرتكبـه اإلرسائيلي بحقهم وحـق عائالتهم ،من أجل بناء مسـتقبل مشـكوك يف
إمكانيـة أن يلتقـي فيـه الفلسـطيني واإلرسائييل ،حيـث اإلرسائييل يرفـض االعرتاف
بجرامئـه البشـعة ضد الشـعب الفلسـطيني ،ويأىب تحمـل املسـؤولية األخالقية عن
الدمـار الـذي أحدثـه يف حيـاة الفلسـطيني التـي كانـت وادعـة وجميلـة قبـل قدوم
الصهيونيـة ،التـي حاولـت التخلـص مـن الشـعب الفلسـطيني بـكل الطـرق العنيفة
وغري اإلنسـانية.
مرسحيـة «الخليـل» ،وإن أظهرت بعض الشـخصيات الفلسـطينية كبرش يتأملون
ويحزنـون ،وميلكـون أحالمهم وذكرياتهـم ،وإن كانت تتقدم على غريها يف األدب
اإلرسائيلي يف الحديـث عـن معانـاة الفلسـطينيني تحـت االحتلال ،إال أنهـا مـا
زالـت تضـع الجلاد والضحيـة يف مرتبـة واحـدة ،وتحملهما اإلثنين مسـؤولية ما
آلـت إليـه األوضـاع يف مدينـة الخليل ،والتـي أخذت كنمـوذج للرصاع الفلسـطيني
ـ اإلرسائيلي .وهـي ال تقـدم حلـوالً منطقية للصراع وتكتفي بنقد الواقـع من وجهة
النظـر اإلرسائيلية.
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املصادر واملراجع:

 .-1بريشيط ،حاييم (دون تاريخ) .فلسطني وإرسائيل يف األدب العربي الحديث( .إعداد حسن
خرض) .هوية اآلخر .القدس/غزة .عالمات سلسلة غري دورية تصدر عن وزارة الثقافة ودار فنون
للطباعة والنرش.198-145 ،
 -2دان أوريان (دون تاريخ) ،شخصية العريب يف املرسح اإلرسائييل .ترجمة محمد أحمد
صالح ،القاهرة :املرشوع القومي للرتجمة.
 -3رشاد شامي (2003م) .تفكيك الصهيونية يف األدب اإلرسائييل .القاهرة :دار الثقافة للنرش،
ط.1
 -4شلحت ،انطون( .)2007خداع الذات !...املرسح اإلرسائييل وحرب  1967ومختارات من
أعامل حانوخ ليفني .رام الله :منشورات املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية ،ط.1
 -5غره ،عمر عبد الغني (1996م) .الفكر الصهيوين بني التصور النمطي والتصور الفردي يف
األدب العربي الحديث .القدس :منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيني ،ط.1
 -6غرينربغ ،متري (2007م) .مرسحية «الخليل» .ترجمة سلامن ناطور ،رام الله :منشورات مركز
أوغاريت الثقايف ،ط.1
 -8ليفني ،حانوخ (2007م) .كتشوب .ترجمة أنطوان شلحت .يف« :خداع الذات !...املرسح
اإلرسائييل وحرب  1967ومختارات من أعامل حانوخ ليفني « .رام الله :املركز الفلسطيني
للدراسات اإلرسائيلية (مدار) ،ط2007 ،م.
الحمم .ترجمة أنطوان شلحت .رام الله :مركز أوغاريت
 -9ليفني ،حانوخ (1999م) .ملكة
ّ
الثقايف ،ط.1
 -10مالح ،يارس (2002م) .صفحات مطويات من تاريخ املرسح الفلسطيني .الخليل :جمعية
العنقاء الثقافية ،ط.1
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التركيز على رهاب االسالم المعرفي
رامون ڠروسفوڠيل

(((

يبحث هذا املقال يف كيفيّة تشكيل العنرصيّة املعرفيّة يف النقاشات املعارصة
حول ُرهاب اإلسالم .العنرصيّة املعرف ّية وج ٌه ُمستها ٌن به من وجوه العنرصيّة .الجزء
نقاش عن العنرصيّة املعرف ّية يف النظام العاملي .الجزء الثاين هو عن
ٌ
األ ّول هو
الصادرة عن الذُكوريّة الغرب ّية والردود األُصول ّية عليها.
سياسات ال ُهويّة املهيمنة ّ
الجزء الثالث هو عن ُرهاب اإلسالم املعريف وعلوم االجتامع االستعامريّة.

العنرصيّة املعرف ّية يف النظام العاملي

العنرصيّة املعرفيّة والجنسانيّة املعرفيّة وجها العنرصيّة والتحيّز الجنيس األكرث
االستعامري
يث/
يب/
استتا ًرا يف النظام
املسيحي الحدا ّ
ّ
العاملي ـ «النظام العاملي الغر ّ
ّ
ّ
يل /البطريريكّ» ( .)Grosfoguel 2008aالعنرصيّة والجنسان ّية عىل الصعيد
الرأسام ّ

((( -أستا ٌذ مساعد يف قسم الدراسات اإلثنيّة يف جامعة كاليفورنيا وباحثٌ أقدم يف بيت العلوم اإلنسانيّة يف باريس،وقد
نرش الكثري من املقاالت والكتب حول االقتصاد السيايس يف النظام العاملي وحول الهجرة الكاريبيّة إىل غرب أوروبا
والواليات املتّحدة.
(1)- Epistemic Islamophobia and Colonial Social Sciences، Ramón Grosfoguel
University of California، Berkeley • Maison des Sciences de l’Homme، Paris، grosfogu@berkeley.edu
 -ترجمة :عيل صبّاح.
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ٌ
ومعرتف بهام أكرث من العنرصيّة /الجنسانيّة
واالقتصادي بائنان
والسيايس
اإلجتامعي
ّ
ّ
ّ
التأسييس للعنرصيّة والنسخة القدمية منها،
املعرف ّية .العنرصيّة املعرف ّية هي األمنوذج
ّ
ومن خاللها يت ّم تحديد دون ّية الشعوب «غري األوروب ّية» بحسب قربها من الحيوان ّية
التي ت ُع ّرف أنّها انحطاط الذكاء وغياب املنطق الناتج عنه .تعمل العنرصيّة املعرف ّية
الصادرة عن النخبة الذكوريّة «الغربيّة »،أي
عرب متييز سياسات املاهيويّة «الهويّة» ّ
تقليد التفكري املهيمن عىل الفلسفة الغرب ّية وعىل النظريّة االجتامع ّية الذي ال يشمل
املرأة «الغرب ّية» يف أغلب األحيان ،وال يشمل الفلسفات /الفالسفة وعلامء االجتامع
«غري الغرب ّيني» يف جميع األحوال« .الغرب» ضمن هذا التقليد هو تقلي َد التفكري
رصا املنافذ إىل «الكلّيانيّة» و«العقالنيّة»
الوحيد املؤ ّهل إلنتاج املعرفة ،وميلك ح ً
أقل قد ًرا من تلك
و«الحقيقة ».العنرصيّة املعرف ّية تعترب أ ّن املعرفة «غري الغرب ّية» ّ
الغرب ّية ،وبسبب التشابك ما بني العنرصيّة املعرف ّية وبني الجنسان ّية املعرف ّية يكون
يب مظه ًرا من مظاهر العنرصيّة  /الجنسان ّية املعرف ّية ،حيث أنّه ُي ّيز
علم االجتامع الغر ّ
املعرفة الذكوريّة «الغربيّة» عىل أنّها املعرفة املتف ّوقة يف العامل حاليًّا.
حصنا نخبة املفكّرين ضمن املجاالت األكادمي ّية الغرب ّية نجدهم ومن
إذا تف ّ
ٍ
أي استثنا ٍء مييّزون املفكّرين «الغربيّني» الذكور ونظريّاتهم ،وبشكلٍ
خاص
دون ّ
الذكور األوروبيّني واليورو ـ شامل أمريكيّني .لقد بلغت «سياسات الهويّة» املاهيويّة
و«الحيادي» «لسياسة
«املوضوعي»
املهيمنة من الق ّوة والتطبيع ـ عرب الخطاب
ّ
ّ
األنا املعرف ّية» الديكارت ّية يف العلوم اإلجتامع ّية ـ درجة أنّها تُخفي من يتكلّم
أي موقع ق ّوة يتح ّدث ،فعىل سبيل املثال نفرتض «بداهةً» حني الحديث عن
ومن ّ
«سياسات الهويّة» أنّنا نتكلّم عن أقل ٍ
ّيات عرقيّة .يف الحقيقة ،ومن دون نفي وجود
«سياسات الهويّة» املاهيويّة بني األقلّيات العرق ّية ،تستعمل «سياسات الهويّة»
خلٍ
نقدي متجذّر يف
ين لنبذ ّ
املسيطرة الخطاب الهويّايت
كل تد ّ
ّ
ّ
العنرصي الجنسا ّ
املعارف والكونيّات الصادرة عن الجامعات امل ُستضعفة وعن تقاليد تفكريٍ «غري
أوروبيّة» ( .)Madonado-Torres 2008ما زالت الخرافة املبطّنة لألكادمييّة املغ َّربة
والحيادي الذي يُخفي «مكان إفصاح» املتكلّم ،أي
«املوضوعي»
هي الخطاب
ّ
ّ
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السيايس اإلدرايكّ للمعرفة وسياسة املعرفة الجغرافيّة ضمن
هويّة املتكلّم والجها ٍز
ٍّ
عالقات الق ّوة عىل الصعيد العاملي .عرب خرافة «سياسات األنا املعرف ّية» (التي
يب» وضمن سياسة جغراف ّية أوروب ّية املركز) يت ّم
تتكلّم يف الحقيقة بلسان الذكر «الغر ّ
رفض األصوات املنتقدة وتجاهلها ،األصوات الصادرة عن األفراد أو عن الجامعات
التي تضعها العنرصيّة املاهيويّة املهيمنة والجنسانية املسيطرة يف درجة دونيّة ملحقة
األفريقي
خاصويّة .إذا كان لنظريّة املعرفة لو ٌن ـ وهو ما يشري إليه الفيلسوف
جة انّها
ّ
بح ّ
ّ
جنس/لو ٌن ـ كام تحاجج عاملة االجتامع اآلفرو
إميانويل شوقوودي إزه((( ( )1997ـ أو
ٌ
ـ أمريك ّية باتريسيا هيلس كولّينس((( ( )1991ـ يكون لنظريّة املعرفة املهيمنة األوروب ّية
وجنس .ت ُشكّل نظريّة املعرفة املبنيّة عىل
املركز عىل العلوم االجتامعيّة أيضً ا لو ٌن
ٌ
يب» ودون ّية البق ّية جز ًءا أساس ًّيا من العنرصيّة /الجنسان ّية
أساس تف ّوق الرجل «األورو ّ
عام.
املعرف ّية التي استدامت يف النظام العاملي ألكرث من خمس مائة ٍ
يف وتطبيعه حني د ّمرت امللكيّة األسبانيّة
بدأ تقديس امتياز «الغرب» املعر ّ
يب يف أواخر القرن الخامس عرش،
توسع االستعامر األورو ّ
الكاثوليك ّية األندلس وآونة ّ
املسيحي
وأ ّول ما قام به هذا التمييز هو إعادة تسمية العامل بأسام ٍء من علم الكون ّيات
ّ
(أوروبا ،أفريقيا ،آسيا ،ويف ما بعد أمريكا) ،وتوصيف جميع املعارف غري املسيحيّة
وصول إىل االفرتاض املنبثق عن العصبيّة املحليّة
ً
عىل أنّها نتاج قوى وثنيّة شيطانيّة،
ين مرو ًرا بتقاليد عرص النهضة والتنوير
األوروب ّي ِة املركز أ ّن التقليد
اإلغريقي الروما ّ
ّ
وتقاليد العلوم الغرب ّية يُشكّلون الطريق الوحيد للوصول إىل «الحقيقة» و«الكلّيان ّية».
الصادرة عن الذكوريّة
يب املركز ل «سياسات الهويّة» ّ
يف األورو ّ
ت ّم تطبيع التمييز املعر ّ
الغربيّة إىل درجة تجعل رؤيتها كسياسات هويّة مهيمنة أم ًرا صعبًا ،حتى ت ّم ٍحسبانها
كل تقاليد التفكري «األخرى» أنّها دون ّية (ت ّم
أنّها املعرفة الكلّيان ّية الطبيع ّية ،وع ّد ّ
توصيفها يف القرن السادس عرش أنّها «بربريّة» ويف القرن التاسع عرش أنّها «بدائ ّية»
ويف القرن العرشين أنّها «متخلّفة» ويف بداية القرن الحادي والعرشين أنّها «نقيض ٌة
(1)-Emmanuel Chukwudi Eze.
(2)- Patricia Hills Collins.
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للدميوقراطيّة») .كانت العنرصيّة املعرفيّة والجنسانيّة املعرفيّة عنرصين تأسيسيّني
ملجاالت العلوم االجتامع ّية الغرب ّية التح ّرريّة وإلنتاج املعرفة وذلك منذ تأسيس هذه
يف
العلوم يف القرن التاسع عرش .تفرتض علوم االجتامع الغرب ّية دون ّية اإلنتاج املعر ّ
يب» وتح ّيزه وانعدام موضع ّيته وتف ّوق الغرب .ترتكز النظريّة االجتامعية
«غري األورو ّ
الغربيّة عىل تجربة خمسة بلدان (فرنسا وإنجلرتا وأملانيا وإيطاليا والواليات املتّحدة)
تقل عن اإلثني عرش باملئة من تعداد سكّان العامل ،ولك ّن
وهي تشكّل فقط ما نسبته ّ
يب والعصب ّية النظريّة االجتامع ّية املحل ّية املالزمة له والزعم
علم االجتامع الغر ّ
الخاطئ بكلّيته ي ّدعي أ ّن بإمكانه تعليل التجربة االجتامع ّية للثامنية والثامنني باملئة
الباقية من تعداد سكان العامل .بالحاصل تكون املحوريّة األوروبيّة والعنرصيّة/
رضا
الجنسان ّية املعرف ّية شكالن من أشكال العصب ّية املحل ّية التي يُعاد إنتاجها حا ً
ضمن العلوم االجتامع ّية.

سياسات الهويّة الذكوريّة امل ُغ ّربة

ر ًّدا عىل «سياسات الهويّة» املهيمنة التي مت ّيز الجامل واملعرفة والتقاليد
والروحانيّات وعلوم الكون املسيحيّة الغربيّة ،وتدمغ بالدونيّة والتبعيّة الجامل
واملعرفة والتقاليد والروحانيّات وعلوم الكون غري املسيحية وغري الغربيّة ،قام
األشخاص املوضوع ّيون عرب هذه املناهج املهيمنة يف درج ٍة أدىن و ُملحق ٍة بتطوير
خاصة بهم ر ًّدا عىل عنرصيّة السياسات اآلنفة الذكر ،وهذه العمل ّية
«سياسات هويّة»
ّ
عنرصي يضعهم يف درج ٍة دونيّة
مل
رضوريّة كجز ٍء من عمليّة التثمني الذايت يف عا ٍ
ٍّ
ويج ّردهم من إنسانيّتهم .لك ّن لهذا اإلثبات الهويّايتّ حدوده إذ إنّه قد يُفيض إىل
ٍ
العنرصي
ين
مقرتحات أصول ّية تعكس الرشوط الثنائ ّية لتقليد التفكري
ّ
الفلسفي الجنسا ّ
ّ
يب املركز ،فعىل سبيل املثال يكون افرتاض
ّ
يب» املهيمن األورو ّ
الذكوري «الغر ّ
أ ّن الجامعات العرقيّة /اإلثنيّة غري األوروبيّة الخاضعة هي املتف ّوقة يعكس رشوط
العنرصيّة الغربيّة فقط من دون التخلّص من املشكلة األساسيّة ،وهي أ ّن العنرصيّة
تح ّ
يف
ط من مقام بعض البرش وترفع آخرين وتع ّدهم ً
جنسا متف ّوقًا عىل الصعيدين الثقا ّ
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مثل آخر هو ما يقوم به األصوليّون اإلسالميّون أو
والبيولوجي (ٌ .)Grosfoguel 2003
ّ
األصول ّية األفريق ّي ُة املركز ،أي القبول بالخطابات الغرب ّية األوروب ّية املركز التي ت ّدعي
وأصل ،و«اآلخرون»
ً
الدميوقراطي الوحيد طبيع ًة
يب هو التقليد
أ ّن التقليد األورو ّ
ّ
الدميوقراطي
وأصل ورافضون للخطاب
ً
غري األوروب ّيني هم إستبداديّون طبيع ًة
ّ
يب (الذي يختلف عن
وألشكال الدميوقراطيّة
املؤسساتيّة يف عاملهم غري الغر ّ
ّ
السيايس نتيج ًة
كل األحوال ويدعم االستبداد
الدميوقراط ّية الليربال ّية الغرب ّية يف ّ
ّ
لذلك) ،وهذا ما يقوم به جميع أصول ّيي العامل الثالث ،حيث أنّهم يسلّمون بفرض ّي ٍة
الدميوقراطي الوحيد يف العامل هو
خاطئ ٍة أصول ّي ٍة أوروب ّية املركز تزعم أ ّن التقليد
ّ
التقليد الغريب ،ولذلك يفرتضون أ ّن الدميوقراطيّة ال تنطبق عىل «ثقافتهم» وعىل
«مجتمعاتهم »،مدافعني بذلك عن أشكال السلطة السياس ّية امللك ّية و/أو اإلستبداديّة
معاكس للامهيويّة األوروب ّية املركز ،ويجعل
شكل
ٌ
و/أو الديكتاتوريّةّ ،مام يُعيد إنتاج
ٌ
الخطابات األصول ّية األوروب ّية املركز وتن ّوعاتها أي أصول ّيات «العامل الثالث» تتشارك
أصل «غربيّة» وأ ّن األشكال «غري الدميوقراطيّة» هي
ً
فكرة أ ّن «الدميوقراطيّة» هي
أصل «غري غرب ّية».
ً
ٍ
معاكس
إ ّن «التقسيامت» الناتجة عن سياسات الهويّة هذه تنتهي إىل إعادة إنتاج
يب املركز .إذا ع ّرفنا األصوليّة
للامهيويّة نفسها وألصوليّة الخطاب املهيمن األورو ّ
الخاصة بها متف ّوقة وتشكّل
أنّها منظورات تفرتض أ ّن نظريّة املعرفة وعلوم الكون
ّ
املصدر الوحيد للحقيقة واضع ًة بذلك نظريّات املعرفة يف مرتب ٍة أدىن غري مساوية،
تكون املحوريّة األوروبيّة ليست مج ّرد شكلٍ من األصوليّة بل األصوليّة املهيمنة يف
رضا ،وتكون أصوليّات العامل الثالث (اإلسالميّة ،أفريقيّة املحور ،الشعوب
العامل حا ً
األصل ّية ،إلخ) التي تنبثق ر ًّدا عىل األصول ّية األوروب ّية املحور املهيمنة والتي تضعها
إل
واملجلت ما هي ّ
ّ
الصحافة «الغرب ّية» يوم ًّيا عىل الصفحات األوىل للصحف
ٌ
أشكال تابع ٌة لألصوليّة األوروبيّة املركز ،وهي ت ُعيد إنتاج تراتبيات األصوليّة الثنائيّة
املاهويّة العنرصيّة األوروبيّة املركز وتحافظ عليها (.)Grosfoguel 2009
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يف هي أ ّن «العنرصيّة املعرفيّة» تشكّل القاعدة
النتيجة السياسيّة لهذا النقاش املعر ّ
السيايس وعن الدميوقراط ّية وما يس ّمى
األساس ّية للنقاشات املعارصة عن اإلسالم
ّ
«الحرب عىل اإلرهاب» .تنتهي العنرصيّة املعرف ّية «الغرب ّية» إىل الح ّ
ط من قدر
نظريّات املعرفة والكون ّيات «غري الغرب ّية» وإىل متييزها لنظريّة املعرفة «الغرب ّية»
كشكل املعرفة املتف ّوق واملصدر الوحيد لتعريف حقوق اإلنسان والدميوقراطيّة
يب» من األهل ّية وع ّده غري قاد ٍر عىل
واملواطنة ،إلخ ...وإىل تجريد «اآلخر غري الغر ّ
إنتاج الدميوقراط ّية أو العدل أو حقوق اإلنسان أو املعرفة العلم ّية إلخ ...بنا ًء عىل
املنطقي يقبع
الفكرة األساس ّية أ ّن املنطق والفلسفة يقبعان يف «الغرب» والتفكري غري
ّ
يف «البقيّة».

ُرهاب اإلسالم املعريف يف علوم االجتامع

بنيوي
أسايس
منطق
إ ّن العنرصيّة املعرفيّة املتجلّية يف ُرهاب اإلسالم هي
ٌ
ٌّ
ٌّ
االستعامري ولألشكال املرشوعة إلنتاج العلم .يُناقش اإلنسان ّيون
يث/
للعامل الحدا ّ
ّ
والباحثون األوروب ّيون منذ القرن السادس عرش أ ّن املعرفة اإلسالم ّية أح ّ
ط قد ًرا
من الغرب .كان النقاش حول املوريسكيّني يف إسبانيا القرن السادس عرش مليئًا
يف ( ،)Preceval 1992; 1997فبعد طرد املوريسكيّني
مبفاهيم ُرهاب اإلسالم املعر ّ
يف أوائل القرن السابع عرش استمر الح ّ
ط من قدر «املوريسك» ضمن خطاب
يف ،وا ّدعى املفكّرون األوروب ّيون املؤث ّرون يف القرن التاسع
ُرهاب اإلسالم املعر ّ
عرش ،ونذكر عىل سبيل املثال إرنست رِنان...« ،أن اإلسالم ال يتوافق مع العلم
والفلسفة» (.)Ernst 2003: 20-21

كذلك األمر يف العلوم االجتامعيّة حيث نجد مظاهر متش ّددة ما
خص ُرهاب
ّ
اإلسالم يف أعامل النظريّات االجتامعيّة التقليديّة الصادرة عن علم اجتام ٍع بطريريكٍّ
يب املركز ،كام الحال لدى كارل ماركس أو ماكس فيرب وهوما ينقله سوكيدي:
أورو ّ
حسب فيرب هو القطب املعاكس للكالفينيّة ،فال وجو َد لح ّدين للقدر
اإلسالم ب َ
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اإللهي يف اإلسالم كام يف الكالفينيّة ،ولكن اإلسالم بحسب ما يُشري إليه فيرب يف
ّ
الربوتستانتي ( )Protestant Ethic, ch. 4, n.36يتض ّمن اإلعتقاد بالحتم ّية
الخُلق
ّ
املسبقة وليس بالقدر ،يف ما يتّصل بقدر املسلمني حول العامل وليس يف ما
يتّصل بقدر اآلخرين ( .)ibid, p.185خطاب القدر الذي حافظ عليه الكالفين ّيون
باطني أو مه ّمة) غري ُم ٍ
ثبت
ودفعهم للعمل الشاق كنو ٍع من الخدمة التعبّديّة (ندا ٌء
ٌّ
بني املسلمني .يُجادل فيرب أ ّن ’اليشء األكرث أهم ّية وهو دليل املؤمن إىل القدر مل
أي دو ٍر يف اإلسالم’ ( ،).ibibومن دون مبدأ القدر ال ميكن لإلسالم أن يوفّر
يؤ ِّد ّ
الدنيوي ،والنتيجة أ ّن املسلمني محكومون
للمؤمنني به رؤي ًة إيجاب ّي ًة تجاه العمل
ّ
باإلميان بالجرب( .ص.)197 :
يستخدم فيرب اإلميان بالقدر مفهو ًما مفتاح ًّيا لرشح عقالن ّية الخطاب وتدبري
الحياة ،ففي الكالفينيّة ميكن لإلميان بالقدر أن يُنتج رصام ًة أخالقيّة وتقيّ ًدا بحرفيّة
الدنيوي ،وهذا كلّه غري موجو ٍد يف اإلسالم ،فعقالنيّة
الرشيعة وتدبري منطقي للعمل
ّ
غريب عنه (ص .)199 :بنا ًء عىل ذلك مل يؤ ِّد إميان
شيئ
الخطاب وتدبري الحياة
ٌ
ٌ
جاعل املسلمني جربيّني ال
ً
املسلمني بالقدر إىل عقلنة مذهبهم وتدبري حياتهم،
املنطقي للحياة عرب
منطقيني« .اإلسالم» من منظور فيرب تح ّول كلّيًا عن التدبري
ّ
ُمعتقدات مجموع ٍة من رجال الدين أ ّو ًل وعرب السحر آخ ًرا’ (.)Sukidi 2006:200
إذا تتبّعنا منطق فيرب إىل نتائجه النهائيّة أ ّن املسلمني جربيّني ال منطقيّني ،عندها
ألي معرف ٍة أن تصدر عنهم .ما هي جغرافيا املعرفة السياسيّة املشمولة يف
ال ميكن ّ
عنرصيّة فيرب املعرف ّية؟ جغرافيا املعرفة السياس ّية املشمولة هي ُرهاب اإلسالم بنظر
حكمه عىل
امل ُسترشقني األملان والفرنس ّيني املعريف لإلسالم الذي يك ّرره فيرب يف ُ
اإلسالم ،فالبنسبة إليه التقليد املسيحي هو التقليد الوحيد الذي ينهض بالعقالنيّة
االقتصاديّة وبالرأسامليّة الغربيّة الحديثة .ال ميكن مقارنة اإلسالم بـ«تف ّوق» القيم
ين وال ِتقانة العقالن ّية
الغرب ّية إلنّه يفتقد إىل الفردان ّية وعقالن ّية العلم ،فالعلم العقال ّ
الناتجة عنه غري معروف َْي لدى الحضارات الرشق ّية بحسب فيرب .هذه األقوال إشكال ّي ٌة
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بي باحثون ومنهم صليبا ( )Saliba 2007وغراهام ( )Graham 2006تأثري
حيث ّ
اإلسالمي عىل الغرب وعىل العلوم العرصيّة وعىل الفلسفة
العلمي يف العامل
التط ّور
ّ
ّ
الحديثة ،فالعقالن ّية كانت إحدى ركائز الحضارة اإلسالم ّية ،وعندما كانت أوروبا
غارقة يف أساطري ظالم ّية إقطاع ّية خالل ما يُعرف بالعصور الوسطى ،كانت مدرسة
والفكري ولإلبداع .منظور فيرب وامل ُسترشقني
العلمي
العاملي لإلنتاج
بغداد املركز
ّ
ّ
ّ
يف حيث يكون املسلمون
املتأث ّرين به إىل اإلسالم يُعيد إنتاج ُرهاب اإلسالم املعر ّ
غري قادرين عىل إنتاج العلم أو عىل حيازة العقالن ّية عىل الرغم من األدلّة التاريخ ّية
الداحضة لذلك.
يف هي نفسها لدى ماركس وإنجلز ،فعىل الرغم من
إشكال ّية ُرهاب اإلسالم املعر ّ
مكوث األ ّول يف الجزائر لشهرين سنة  1882للتعايف من ٍ
مرض أملّ به ،نجده مل يكتب
أي يش ٍء عن اإلسالم ،وقد كان ملاركس ـ بحسب ما ذكر بشكلٍ مكث ٍ
ّف يف كتاباته ـ
ّ
رؤي ًة إسترشاقيّة تتّسم بعنرصيّ ٍة معرفيّ ٍة تّجاه الشعوب غري األوروبيّة عمو ًما (Moore
 ،)1997و ِعالو ًة عىل ذلك كتب إنجلز امل ُآزر له عن الشعوب اإلسالم ّية معي ًدا النمط ّية
العنرصيّة نفسها التي استعملها ماركس ضد الشعوب «الرشق ّية» ،حيث نجده يف
الفرنيس يف الجزائر يذكر:
استعراضه لالستعامر
ّ
يب بحسب رأينا أم ًرا ميمونًا ج ًّدا ،فنضال البدو كان
عمو ًما كان احتجاز الزعيم العر ّ
ميؤوسا منه ،وعىل الرغم من أنّه ُيكن انتقاد طريقة إدارة الجنود الباطشة للحرب،
ً
إال أ ّن احتالل الجزائر يُشكّل حقيق ٌة مه ّم ٌة وميمون ٌة بالنسبة إىل تط ّور الحضارة .مل
تتص ّد الحكومة الربيطان ّية لقرصنة الدول الرببريّة ما دامت مل تتع ّرض لسفنها ،ومل
إل عرب احتالل إحدى هذه الدول ،فاحتالل الجزائر
يكن باإلمكان منع هذه القرصنة ّ
أجرب بايات تونس وطرابلس وحتّى إمرباطور املغرب عىل سلوك طريق الحضارة.
لقد ت ّم إجبارهم عىل إيجاد فرص عملٍ لشعوبهم بعيد ٍة عن القرصنة ...وإن ك ّنا نأسف
عىل القضاء عىل حريّة بدو الصحراء ال ميكن أن ننىس أ ّن البدو نفسهم كانوا قو ًما
من اللصوص ـ كانت وسائل تأمني معيشتهم تشتمل عىل غزوهم بعضهم بعضً ا،
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كل من يقاومهم ،وبائعني
كل ما يجدونه ،ذابحني ّ
أو غزوهم لقرى الحرض ناهبني ّ
كل أمم الربابرة األحرار أنّها عزيز ٌة
كل من يبقى من السجناء عبي ًدا .من البعيد تظهر ّ
ّ
تحضا منها،
ونبيل ٌة ومجيدةٌ ،ولكن مبج ّرد االقرتاب منها نجدها تُشبه الدول األكرث
ًّ
حيث أنّها محكوم ٌة برغبة الربح ،وتوظّف ألجل ذلك وسائل أكرث قسو ًة وخشونةً .يف
يث والحضارة والصناعة والنظام
الخالصة ال ميكن إلّ أن نُفضّ ل
الربجوازي الحدا ّ
ّ
اإلقطاعي وحالة
اللص الغازي
النسبي املصاحب له عىل
أقل التنوير
وبشكلٍ ّ
ّ
ّ
ّ
املجتمع الرببريّة التي ينتمي إليها.
)Engels، French Rule in Algiers، The Northen Star، January 22,1848,

in: MECW, Vol, pp.469472-; quoted in S. Avineri (1968), Karl Marx on

Colonialism and Modernization (Doubleday: New York, p. 43).

االستعامري الجالب للحضارة الغرب ّية ،حتّى
التوسع
واضح :دعم
خيار إنجلز
ّ
ّ
ٌ
ولو كان بورجوازيًّا وبطّاشً ا ألجل التغلّب عىل الحالة «الرببريّة »،وبذلك يكون تف ّوق
واضح يف هذا البيان ،وهو ما نلمسه
«الغرب عىل الباقني» وبالتحديد عىل املسلمني
ٌ
املنطقي
أيضً ا يف حديثه عن الهند حيث يُحاول إنجلز إظهار تز ّمت املسلمني غري
ّ
يف االقتباس التايل:
حرب العصاة بدأت تأخذ الطابع الذي وسم حرب بدو الجزائر ض ّد الفرنسيّني،
التعصب وأنّهم ليسوا أ ّمة من الخ ّيالةEngels: New( .
مع الفارق أ ّن الهنود بعيدين عن
ّ
)York Daily Tribune, July 21, 1858, MECW, Vol.15, p. 583

إن كان بقي أدىن ٍّ
شك يف وجهات نظر ماركس التي يتشاركها مع إنجلز عن دون ّية
دليل آخر:
قياسا بالغرب فاالقتباس التايل هو ٌ
املسلمني والشعوب «غري األوروب ّية» ً
حق
اإلنجليزي احتالل الهند ،ولكن إن ك ّنا نفضّ ل
...السؤال ...ليس إن كان من ّ
ّ
ين .عىل إنجلرتا
احتالل الرتك أو الفرس أو الروس للهند عىل احتاللها من الربيطا ّ
إنجاز مه ّمة مزدوجة يف الهند :امله ّمة األوىل تدمرييّة واألخرى تجديديّة ـ إبادة
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يب يف آسيا .العرب
املجتمع
ّ
اآلسيوي القديم ووضع األسس املاديّة للمجتمع الغر ّ
والرتك والتتار واملغُول الذين اجتاحوا الهند تبا ًعا ته ّندوا برسعة ،واملحتلّون الربابرة
األبدي للتاريخ ت ُخضعهم حضارة رعاياهم املتف ّوقة .الربيطان ّيون كانوا
تب ًعا للقانون
ّ
أ ّول املحتلّني املتف ّوقني عىل الحضارة الهنديّة ومنيعني ضدها تال ًيا ...اليوم ليس
ٍ
ببعيد الذي سيت ّم فيه اختصار املسافة الزمنيّة بني إنجلرتا والهند إىل مثانية أيّام عرب
ج من السكك الحديديّة والسفن البخاريّة ،ما سيؤ ّدي إىل انضامم هذا
استخدام مزي ٍ
يب...
البلد
ّ
األسطوري إىل العامل الغر ّ
)Marx, «The Future Results of the British Rule in India» written on
(…July 22، 1853, in Marx and Engels On Colonialism, page 81- 83
مل يكن لدى ماركس الكثري من األمل يف الروح الربوليتاريّة للجامهري املسلمة
توسع اإلمرباطوريّة العثامن ّية إىل أقاليم رشق أوروبا:
وهو ما نلمسه يف حديثه عن ّ
تكمن الق ّوة األساسيّة للكتل السكّانيّة الرتكيّة يف أوروبا ـ إذا استثنينا االحتياط
الذي ميكن سحبه من آسيا بشكلٍ دائمٍ – يف غوغاء القسطنطين ّية [إسطنبول] وبضع
مدنٍ كبرية أخرى .عىل الرغم من أ ّن هذه الغوغاء التي يف جوهرها تُرك ّية تؤ ّمن
معيشتها بشكلٍ
رئييس عرب عملها لدى رأسامليّني مسيحيّني ،إلّ أنّها تحافظ بغري ٍة
ٍّ
كبري ٍة عىل التف ّوق املتو َّهم وتتمتّع بحصان ٍة حقيقيّ ٍة ضد التجاوزات التي يسمح بها
اإلسالم وال تسمح بها املسيح ّية ،ومن املعروف أنّه يجب كسب هذه الغوغاء يف
انقالب مه ٍّم عرب الرشوة أو املديح ،وهذه الغوغاء وحدها تُشكّل كتل ًة سكّان ّي ًة
كل
ّ
ٍ
عاجل أم
ً
تركيّ ًة مرصوص ًة ومهيب ًة يف أوروبا إذا استثنينا بعض األقاليم امل ُستع َمرة.
آجل سيكون تحرير أحد أفضل أجزاء أوروبا من حكم هذه الغوغاء رضور ًة قصوى،
ً
وقد تظهر غوغاء روما اإلمربيال ّية مقارن ًة بها كمجموعة من الحكامء واألبطال.
Turkey, New York Daily Tribune, April 7, 1853, written by Engels at
Marx’s Request, quoted in S.Avineri (1968), Karl Marx on Colonialism
)and Modernization (Doubledy: New York, p.54
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بالنسبة إىل ماركس وكذلك إىل فيرب الشعب املسلم من أصو ٍل تركيّة هم غوغاء من
جهل ٍة جعلوا غوغاء اإلمرباطوريّة الرومان ّية يبدون حكامء مقارن ًة بهم ،وهو يدعو إىل
تحريري ض ّد الغوغاء املسلمة .الحضارة األوروب ّية بالنسبة إىل ماركس متف ّوقة
نضا ٍل
ٍّ
االستعامري
التوسع
ولذلك عليها تحضري املسلمني غري األوروب ّيني ،ويف نظره
ّ
ّ
ٍ
منحط يف مرحل ٍة الزمنيّة دون املساس به.
بربري
شعب
يب أفضل من ترك
ٍ
ٍّ
الغر ّ
مل يثق ماركس باملسلمني وكان مقتن ًعا بكراه ّية اإلسالم لآلخر وكتب معتذ ًرا عن
االستعامر األورويب ما ييل:
لن يتج ّرأ أحد عىل التعريف بنفسه يف مجتمعٍ مسلمٍ من دون أخذه بعض
جار األوروبيّون
اإلحتياطات ،أل ّن القرآن يُعامل ّ
كل الغرباء كأعدا ٍء ،ولذلك ابتكر الت ّ
األوائل الذين تج ّرؤوا عىل التجارة مع مثل هذا الشعب معاهد ًة إستثنائيّ ًة لحامية
ٍ
كل أ ّمتهم ،وهذا
توسع الحقًا ليشمل ّ
امتيازات يف أصلها
أنفسهم
ّ
خاصة لك ّن نطاقها ّ
هو أصل االمتيازات األجنب ّية.
)The Outbreak of the Crimean War – Moslems، Christians, and
Jews in the Ottoman Empire, “New York Daily Tribune, April 15, 1854,
quoted in S. Avineri (1968), Karl Marx on Colonialism and Moderiza(tion (Doubleday: New York, p. 146
االسترشاقي
ذكر ماركس مك ِّر ًرا املنظور
النمطي السائد يف زمنه:
العنرصي
ّ
ّ
ّ
القرآن والترشيع
اإلسالمي الصادر عنه يختزالن جغرافيا الشعوب املتع ّددة
ّ
ٍ
يل؛ أ ّمة اإلميان وأ ّمة الكفر ،والكافر
وإثنوغرافيتها إىل أ ّمتني عرب متيي ٍز
بسيط عم ٍّ
مؤس ًسا لحال ٍة من العداء الدائم
«حر ٌ
يب» أي العدو .الدين اإلسالمي يُح ّرم أ ّمة الكفر ّ
بني املسلمني والكفّار.
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)The Outbreak of the Crimean War – Moslems، Christians, and Jews
in the Ottoman Empire, “ New York Daily Tribune, April 15, 1854,
quoted in S. Avineri (1968), Karl Marx on Colonialism and Moderization
((Doubleday: New York, p. 144
املبسطة املاهيويّة اإلختزال ّية لإلسالم من منظور
كانت هذه الرؤية
يهودي/
ّ
ّ
يب املحور جز ًءا من عنرصيّة امل ُسترشقني املعرف ّية
مسيحي املركز ،ومن منظو ٍر غر ّ
ّ

اإلسالمي ،وماركس مل يكن استثنا ًء حيث أنّه كان
وأبويّتهم املتعالية تجاه الفكر
ّ
يعتقد أ ّن العلمنة رضوريّة إلتاحة الفرصة للثورة يف أرايض املسلمني ،وذكر:
ين يُلغي يف الوقت نفسه خضوعهم
 ...إ ّن إبطال خضوعهم للقرآن عرب تحري ٍر مد ٍّ
لرجال الدين ويُفيض إىل ثور ٍة يف عالقاتهم االجتامعيّة والسياسيّة والدينيّة...
البيزنطي بشكلٍ كاملٍ .
ين» تغريب بنية املجتمع
يستوجب إستبدال القرآن ب«قانونٍ مد ٍّ
ّ
)“The Outbreak of the Crimean War–Moslems, Christians and Jews in
the Ottoman Empire,” New York Daily Tribune, April 15, 1854, quoted
in S. Avineri (1968), Karl Marx on Colonialism and Modernization
)(Doubleday: New York, p. 146
ين يتب ّنى اسرتاتجيّة استعامريّة منطيّة ر ّوجت لها
منظور ماركس العلام ّ
اإلمرباطوريّات الغرب ّية لتدمري أمناط تفكري الرعايا امل ُستع َمرين وطرق حياتهم
أي شكلٍ من أشكال املقاومة .يُسقط ماركس جدل ًّيا أ ّن املسلمني خاضعني
ملنع ّ
يب املركز ومسيحيّه عىل اإلسالم،
ين الغر ّ
ل ُ
حكم «الدين» كُو ْز ُمولُوجيَا املنظور العلام ّ
املسيحي الذي يضعه يف حيّ ٍز
يب
واإلسالم ال يرى نفسه «دي ًنا» باملعنى الغر ّ
ّ
منفصلٍ عن السياسة واإلقتصاد إلخ ...اإلسالم أكرث شب ًها بكُو ْز ُمولُوج َيا تتّبع مفهوم
ويثّل مذه ًبا وحدويًّا ولديه نظر ٌة شُ مول ّي ٌة إىل العامل ،وهذا ما طمسته
«التوحيدُ »،
الرؤية الديكارتيّة الحديثة /االستعامريّة األوروبيّة املركز يف الغرب ،وحاولت عرب
االستعامري طمسه يف بقيّة العامل كذلك .كان تطبيق التنصري االستعامري
توسعها
ّ
ّ
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التوسع
االستعامري ،والعلمنة يف القرن الثامن عرش بعد
يف بداية العرص الحديث/
ّ
ّ
االستعامري الالحق جز ًءا من «الحرب عىل املعرفة» و«الحرب عىل الدين»،
ّ
يب
وسبل املعرفة غري الغرب ّية ،وهو ما ط ّبقه االستعامر الغر ّ
أي اجتثاث الروحان ّية ُ
توسعه ،فـ«الحرب عىل املعرفة» و«الحرب عىل الدين» مكّنا
ّ
اإلستعامري خالل ّ
االستعامر من عقول /أجساد الرعايا امل ُستع َمرين.
جة املخفِّفة ملاركس وفيرب أنّهام منظّران تقليديّان للعلوم االجتامع ّية،
إن كانت الح ّ
يب املركز القائم عىل
يف األورو ّ
فإ ّن العلوم االجتامعيّة الغربيّة مطّلع ٌة عىل التحيّز املعر ّ
ُرهاب اإلسالم .يستوجب التخلّص من الطابع االستعامري لعلوم االجتامع الغربيّة
الكثري من العمل ّي ِ
ات امله ّمة التي ال يتس ّنى لنا رشحها بالتفصيل يف هذا املقال،
ولك ّن إحدى هذه العمل ّيات هي توسعة نطاق النظريّة االجتامع ّية لتدمج مساهامت
منظّري علم االجتامع غري الغربيّني والالاستعامريّني كمك ّونٍ
رئييس فيها ،ونذكر منهم
ٍّ
بوفنتورا دي سوسا سانتوس وسلامن سيّد وعيل رشيعتي وأنيبال كويجانو وسيلفيا
ري ِفرا كوسيكانكوي ودو بويز وسيلفيا وي ْنرت وغريهم من منظّري علم االجتامع الذين
يفكّرون من الجانب اآلخر [األدىن] للحداثة .إ ّن دمج هؤالء امل ُفكّرين ليس مسألة
رضوري لتأسيس علم اجتام ٍع ال استعامري أكرث دقّ ًة
تع ّدديّة ثقافيّة فحسب ولك ّنه
ٌّ
إسالمي
وتخصصيّ ًة (عكس كلّيانيّة) .الدكتور عيل رشيعتي تحدي ًدا هو عامل اجتام ٍع
ّ
ٍّ
مهم ملنظّري علم االجتامع الغرب ّيني من أمثال ماركس.
أنتج نق ًدا ًّ
ولك ّن هل هناك علم اجتام ٍع أوحد ،وتاليًا ال وجود لعلوم اجتام ٍع متن ّوع ٍة؟ ما
يب) يح ّدد
محل (تقليد التفكري
نع ّرفه اليوم أنّه علم اجتام ٍع هو عل ٌم
ّ
الذكوري األورو ّ
ّ ٌّ
للبق ّية ماه ّية علم االجتامع وما هي املعرفة الكلّيان ّية الصحيحة .يستوجب التخلّص
بيني
أفقي ِّ
من الطابع االستعامري لعلوم االجتامع املحلّيّة امل ُغ ّربة اإلنتقال إىل حوا ٍر ٍّ
املعرفة بني علامء اجتام ٍع ينتمون إىل تقاليد تفكريٍ معرفيّ ٍة مختلف ٍة ،وذلك للتأسيس
لعلوم اجتام ٍع ال إستعامريّ ٍة جديد ٍة ضمن صيغ ٍة تع ّدديّ ٍة بدل الصيغة الكلّيان ّية الحال ّية،
وهذه مه ّم ٌة صعبة وال ُيكننا الخوض يف تفاصيل ما تستوجبه يف هذا املقال .إ ّن
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رضوري لإلنتقال من األمنوذج
اإلنتقال من الكلّيانيّة إىل التع ّدديّة يف علوم االجتامع
ٌّ
ٍ
جديد يكون إنتاج
ج
الذي يح ّدد فيه
شخص واح ٌد التعريفات لآلخرين إىل أمنوذ ٍ
ٌ
يف ،وهذا ليس ندا ٌء
أفقي
املبادئ واملعرفة فيه نتيج ًة لحوا ٍر
بيني ـ معر ٍّ
عمومي ٍّ
ٍّ
ٍّ
البيني
للنسبويّة ولكن للنظر إىل الكلّيان ّية عىل أنّها تع ّدديّة ،أي أنّها نتيج ٌة للتفاعل
ّ
يف ضمن صيغ ٍة أُفقيّ ٍة عوضً ا عن تفاعل علوم االجتامع الشموليّة الحاليّة
ـ املعر ّ
اإلمربيال ّية/االستعامريّة مع بق ّية العامل لها ،وليس نتيج ٍة.

رضا
النقاشات القامئة حول ُرهاب اإلسالم حا ً

بي يف النقاشات
يف أ ّن هذا ال ُرهاب ّ ٌ
تكمن أه ّمية النقاش عن ُرهاب اإلسالم املعر ّ
رضا يف النقاشات حول حقوق اإلنسان
ّ
املعارصة ويف السياسة العا ّمة،
ويتجل حا ً
والدميوقراطيّة العنرصيّة املعرفيّة واألصوليّة األوروبيّة املركز املصاحبة لها يف النظريّة
االجتامعيّة .ت ُع ّد نظريّات املعرفة «غري الغربيّة» التي تح ّدد حقوق اإلنسان وكرامته
ٍ
مبفردات مختلفة عن الغرب أدىن من التعريفات «الغرب ّية» املهيمنة ،ويت ّم بذلك اقصاؤها

العاملي حول هذه املسائل .إذا كان املفكّرون الغرب ّيو املحور ونظريّة
عن الخطاب
ّ
اإلسالمي أنّهام أدىن من الغرب ،تكون
االجتامع التقليديّة يُص ّورون الفلسفة والفكر
ّ
النتيجة املنطقيّة أنّهام ال ميلكان شيئًا ميكّنهام من املساهمة يف مسألة الدميوقراطيّة
العاملي قمعهام .املنظور
مم يستوجب عدا استبعادهام عن الحوار
وحقوق اإلنسانّ ،
ّ
يب املحور امل ُضمر هو أنّه بإمكان املسلمني أن يكونوا طرفًا يف هذا الحوار رشيطة
الغر ّ
يب املركز
يل املهيمن األورو ّ
أن يكفّوا عن التفكري كمسلمني ويتب ّنوا التعريف الليربا ّ
أي مسلمٍ يحاول التفكري يف هذه املسائل
للدميوقراطيّة وحقوق اإلنسان ،ويكون ّ
منطلقًا من التقليد اإلسالمي عىل الفور أصول ًّيا وموضع شبه ٍة .اإلسالم ودميوقراط ّية
اإلسالم وحقوق اإلنسان تع ّدها «البديه ّية» األوروب ّية املهيمنة تناقضً ا لفظ ًّيا.

أساس عدم التوافق بني اإلسالم والدميوقراط ّية هو الح ّ
يف لرؤى اإلسالم.
ط املعر ّ
رضا نجد العديد من «إختصاص ّيي» املعرفة العنرصيّني يف الغرب يتكلّمون بتسل ٍّط
حا ً
اإلسالمي .الصور
عن اإلسالم من دون أن يكون لديهم أدىن معرف ٍة جديّ ٍة حول التقليد
ّ
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واملجلت الغربيّة تنتهي
ّ
النمطيّة واألكاذيب التي تتك ّرر باستمرار يف الصحافة
بتصديقها كام يف نظريّة غوبِل النازيّة عن الربوبغندا ،وهذا ما ذكره إدوارد سعيد منذ
فرت ٍة ليست ببعيدة:
املختصني بالعامل
هناك جامع ٌة من الخرباء
اإلسالمي الذين اكتسبوا شهر ًة عرب
ّ
ّ
استدعائهم للحديث بشكلٍ
أبوي عن أفكا ٍر منط ّي ٍة يف الربامج اإلخباريّة أو الحواريّة.
ٍّ
غريب ألفكار امل ُسترشقني امل ُعتمدة حول املسلمني
كام يبدو أنّه هناك إعادة إحيا ٍء
ٍ

التي ت ّم تكذيبها سابقًا ،وهي عمو ًما أفكا ٌر شعبويّ ٌة صادر ٌة عن غري البيض ،وت ُحقّق
بأي
العنرصي
حضو ًرا الفتًا يف زمنٍ مل يعد تشويه الثقافات األخرى
الديني يتمتّع ّ
ّ
ُ
ّ
حصان ٍة .التعميامت الكيديّة عن اإلسالم غدت آخر شكلٍ من أشكال استصغار
الثقافات األخرى املقبولة يف الغرب .ما يُقال عن العقل املسلم أو الشخص ّية املسلمة
اإلسالمي أو الحضارة اإلسالميّة عا ّم ًة مل يعد ممك ًنا قوله يف النقاش العا ّم
أو الدين
ّ
عن األفارقة أو اليهود أو اآلسيويّني أو املرشقيّني اآلخرين ...إحتجاجي ...أ ّن معظم
هذا التعميم غري مقبو ٍل وغري مسؤو ٍل إىل أقىص الدرجات وال ُيكن استخدامه يف
أي
أي مجموع ٍة دين ّي ٍة أو ثقاف ّي ٍة أو سكّان ّي ٍة أخرى يف العامل .ما نتوقّعه من ّ
النقاش حول ّ
ِ
دراس ٍة جديّة للمجتمعات الغربيّة تشتمل عىل نظريّ ٍ
ات معقّد ٍة وتحليلٍ
شديد التن ّوع
لل ُنظم اإلجتامعيّة وللتاريخ وللتنظيامت الحضاريّة وللغات التحقيق املتم ّرسة ،يجب
أن نتوقّعه أيضً ا لدى دراسة املجتمعات اإلسالم ّية يف الغرب والنقاش حولهاSaid( .
)1998: xi-xvi
تدوير هذه الصور النمط ّية يُساهم يف تصوير املسلمني أنّهم أدىن عرق ًّيا وأنّهم
يب».
مخلوقاتٌ عنيف ٌة ـ وبذلك يسهل ربطهم بـ «اإلرهاب» وإظهارهم بشكل «اإلرها ّ
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مجتمعنا في مرمى هوليوود
حيدر محمد الكعبي

(((

متثل األعامل السينامئية مادة إعالمية لها تأثري كبري وفاعل يف مجال التثقيف
والتعليم وتشكيل الرأي العام ،ومل يقف هذا اللون من اإلنتاج الفني عند حدود
التسلية والرتفيه فحسب ،وبخاصة يف العقود األخرية التي قفزت فيها السينام إىل
مديات أكرث تطورا ً عىل صعيد السيناريو واإلخراج والتمثيل.
ويف عرص ثورة االتصاالت مل تتوا َن رشكات اإلنتاج السيناميئ الكربى عن اغتنام
هذه الفرصة لتحقق انتشارا ً يليق بها عىل املستوى العاملي ،ونتيجة لذلك صارت
عقائد وأخالق كثري من املجتمعات البرشية ـ مبا فيها مجتمعاتنا اإلسالمية ـ تحت
طائلة تأثريها القوي ،مام يجعلنا معنيني بدراسة تأثريات هذا الجانب من الفنون
دراسة جادة أكرث من أي وقت مىض.
وملا كانت السينام األمريكية(هوليوود) هي املصنع األبرز لإلنتاج السيناميئ
((( -باحث إعالمي من العراق ـ النجف األرشف.
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العاملي ،ونظرا ملا تتمتع به من خصائص فريدة ،فينبغي أن تكون هي الهدف األبرز
الهتامماتنا يف هذا املجال ،عىل األقل يف الوقت الحايل واملستقبل املنظور.
إن البيئة االجتامعية األمريكيةاملتحررة قد فسحت مجاالً واسعاً أمام رشكات
ج
هوليوود السينامئية لتعمل من دون ضوابط دينية أو أخالقية ،مام أدى إىل انتشار إنتا ٍ
سيناميئ يبث أفكارا ً وثقافات تؤثر بشكل سلبي كبري يف عقائد مجتمعاتنا املسلمة
التي يصلها هذا اإلنتاج وسلوكياتها.
ولكن املشكلة أن قوة اإلنتاج السيناميئ لهوليوود يجعل من مضمونه اليسء أمرا ً
مستساغاً لدى الجمهور ،وهنا مكمن املشكلة ،فهو أمر شبيه بدس السم يف العسل ،علامً
أن ذلك ال يختص باملنتوج السيناميئ فقط وإمنا ميثل سمة اإلعالم املعارص بشكل عام،
هذا مع قطع النظر عن نرش الجنس والعنف اللذين صارا عالمة مميزة للسينام األمريكية.

فن التأثري السيناميئ:

ليس من مجال للشك يف أن فن الرتفيه اإلعالمي يعد أحد أهم األساليب تأثريا ً يف
مجال التوجيه الفكري وصناعة الثقافة ،إذ يتوافر عىل عنارص جاذبة تستبطن رسائل
فكرية يجعلها تنفذ بقوة إىل العقول والقلوب عىل حد سواء ،ومل يكن املؤرخ «إريك
بارنو  (((»Eric Barnoيجانب الصواب حينام قال( :إن مفهوم الرتفيه يف تصوري هو
مفهوم شديد الخطورة ،إذ تتمثل الفكرة األساسية للرتفيه يف أنه ال يتصل من بعيد أو
قريب بالقضايا الجادة للعامل وإمنا هو مجرد شغل أو ملء ساعة من الفراغ ،والحقيقة
أن هناك ايديولوجية مضمرة بالفعل يف كل أنواع القصص الخيالية ،فعنرص الخيال
يفوق يف األهمية العنرص الواقعي يف تشكيل آراء الناس)(((.
((( -إريك بارنو :مؤرخ تلفزيون أمرييك ،انتخب رئيساً لنقابة الكتاب األمريكية يف عام  1957وخدم يف مجلس
محافظي أكادميية الفنون والعلوم التلفزيونية يف عام  1978أصبح رئيساً ملكتبة الكونغرس للصورة السينامئية ،وقد كتب
عنه رئيس التحرير السابق ملجلة نيوورك تاميز شيلدون ماير قائال« :كان بارنو عيناً عىل األوغاد واألشخاص الخطرين
وقد بلغت عبقريته أجياالً من األمريكيني عرب موجات األثري اإلذاعي وعىل شاشات التلفزيون ويف قاعات الدراسات.
((( -ينظر :املتالعبون بالعقول لهربرت أ.شيللر.96 :
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قائال( :إن
ويعزز كالم «بارنو» ما أشار إليه «هربرت أ .شيللر ً (((»Herbert Schiller
التسلية هي التعليم والتعليم هو األيديولوجية ،ويشري «روبرت شايون» محرر التلفزيون
يف الـ«ساترداي ريفيو» إىل أن :برامج التسلية تلمح للجمهور بالطريقة التي يتعني أن
يتبعها يف تحديد ما هو جدير باالحرتام يف مجتمعنا والكيفية التي يترصف بها ،إنها يف
الواقع أشكال من التعليم ،من تلقني املبادئ)(((.
والسـينام ..الصناعـة الفنيـة التـي تطـورت بشـكل مذهـل خلال مـدة قياسـية
مـن تاريـخ البشر((( تعـد مـن أكثر صناعـات الرتفيـه تأثريا ً يف هـذا املجـال ،بعد
أن تربعـت بجـدارة على عـرش الفنون اإلنسـانية بعـد أن صهرتها يف ذاتها بشـكل
متقن ( (( .
وعليه فليس من الغريب أن يؤكد الباحث الدكتور حسن عبايس((( يف محارضة
له قائالً( :إن صناعة الحضارات واملجتمعات ترتكز عىل رسم خريطة لها ،ويف هذه
االيام فإن العامل الرئيس لرسم هذه الخرائط يكمن يف مضامني املسلسالت وبشكل
أخص يف األفالم ..لقد مىض ذلك الزمن الذي كان الفالسفة فيه يكتبون كُتباً إلعداد
املجتمعات ،اذ تح ّول أسلوب الفالسفة إىل ما يشبه أسلوب املخرجني أو املمثلني
((( -هربرت شيللر :ناقد وعامل اجتامع وباحث أمرييك ،حصل عىل درجة الدكتوراه عام  1960من جامعة نيويورك،
حذر من اتجاهني رئيسني يف كتاباته الغزيرة والخطب :االستيالء الخاص عىل الفضاء العام واملؤسسات العامة يف
الوطن ،وهيمنة الواليات املتحدة عىل الرشكات التي تؤثر يف الحياة الثقافية يف الخارج ،وبخاصة يف الدول النامية.
له مثانية كتب ومئات املقاالت يف كل املجالت العلمية والشعبية جعلت منه شخصية رئيسة يف كل من أبحاث
االتصاالت ويف النقاش العام حول دور وسائل اإلعالم يف املجتمع الحديث.
((( -املصدر نفسه ص.118
((( -يقال إن أول دار سينامئية ناجحة أنشئت عىل يد الفرنيس «لويس لوميري» يف العام  1895يف «املقهى الكبري» شارع
«الكبوشيني» يف «باريس» إذ رشع (لوميري) بعد اختبارات عدة امثرت عن صناعته لجهاز أسامه «السينامتوغراف» ومنه
اشتقت كلمة «سينام» ليحقق «لوميري» بذلك آلة عرض سينامئية تفوقت عىل تجارب سابقة يف هذا املضامر ،ويف
أواخر سنة  1896خرجت السينام نهائياً من حيز املخابر وتعددت اآلالت املسجلة مثل آالت «لوميري» و»ميلييس»
و»باتيه» و»غومونت» يف «فرنسا» ،و»أديسون» و»البيوغراف» يف «الواليات املتحدة» وأ ّما يف «لندن» فقد أرىس
«ويليام بول» قواعد الصناعة السينامتوغرافية حتى صار ألوف الناس يزدحمون كل مساء يف قاعات السينام املظلمة
(ويكيبيديا).
((( -اطلق الناقد الفرنيس «ريتشيوتو كانودو» اسم (الفن السابع) عىل السينام ،ألنها يف نظره عبارة عن الفن التشكييل
يف حركة ..تأخذ شيئا من طبيعة «الفنون التشكيل ّية» وشيئا من طبيعة «الفنون اإليقاع ّية» يف الوقت نفسه.
((( -الدكتور حسن عبايس استاذ ايراين يف العلوم االسرتاتيجية ،ورئيس مركز الدراسات االسرتاتيجية املذهبية.
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أو كتّاب السناريوهات ،ففي الواقع إن الرائدين يف مجال إعداد حضارة املجتمع هم
املمثلون والفنانون يف ساحة التمثيل اليوم)(((.

كيف تؤثر السينام يف عقولنا؟

كيف تؤثر الدراما التلفزيونية والسينامئية يف النفس البرشية؟ سؤال يبدو محريا ً

بعض اليشء ،ألننا عندما ننظر إىل األغلبية الساحقة من البرش الذين يتابعون هذه
الدراما نجدهم يتعاملون معها مبشاعر حقيقية ،ففي أثناء مشاهدتهم مسلسالً أو فيلامً
ما تجدهم يصابون بالخوف أو الرتقّب أو الفرح أو الحامسة أو الحزن إىل حد البكاء،
مع أن الجميع يعلم ـ مبا فيهم املشاهدون أنفسهم ـ أن ما يشاهدونه مجرد متثيل
كاذب ال واقع له.
ورمبا تسهل اإلجابة عن هذا التساؤل إذا علمنا اآلليات التي يتعامل بها العقل
البرشي مع املنتوجات اإلعالمية ومنها الدراما التلفزيونية والسينامئية ،وقد أشار إىل
هذه اآلليات الباحث (أليكس انصاري  ((()Alex Ansaryحيث قال( :يتم استغباء
البرش عرب مشاهدة التلفزيون بصورة أخرى من خالل إلغاء نشاطات الجهات العليا
يف الدماغ (القرشة املخية الحديثة  ((()Neocortexوتحفيز الجهات السفىل يف
الدماغ (الجهاز الحويف  ،((()limbic systemوهذا املرشوع يسمى بـ(دماغ الزواحف
 )reptilian brainألنه يرتبط بردود األفعال البدائية للحيوانات الزاحفة كاملواجهة
والهروب ،ألن دماغ الزواحف ليس لديه القدرة عىل متييز الصور الحقيقة من الصور
املجازية أو املزيفة ،ونتيجة لذلك فإننا نعرف أن ما نشاهده من أفالم هو مجرد أفالم،
أما يف العقل الباطن (الالواعي) فإننا نؤمن بأن ما نراه حقيقة.
((( -اقتباس من محارضة للدكتور عبايس القاها يف قاعة مركز الرسباران الثقايف كمقدمة لتحليل املسلسالت الدرامية
االسرتاتيجية.
((( -باحث اعالمي إيراين االصل يحمل الجنسية االمريكية.
((( -هي الطبقة الخارجية من نصف كرة املخ ،تتكون لدى األنسان من ست طبقات من الخاليا العصبية ،سميت
بالقرشة الجديدة لكونها تقع يف أعىل مراتب التطور يف التصنيف العام للكائنات الحية .وتعقيد تركيبة الطبقات الست
هو ما مييز األنسان من باقي الكائنات الحية.
((( -هو الجهاز املسؤول عن السلوكيات العاطفية واالنفعالية والذاكرة املرتبطة بها.
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وكمثال عىل ذلك ،فإننا حينام نشاهد مشهدا ً مؤثرا ً تزداد رسعة نبضات قلبنا،
وعندما نشاهد إعالناً ترويجياً عن بضاعة معينة نعرف أن املنتجني يريدون من خالل
ذلك ترصيف بضاعتهم ،ولكننا يف الوقت نفسه ال نشعر بالراحة حتى نشرتي تلك
البضاعة ،وإال فإننا سنشعر يف أعامقنا بالنقص ،ألن تأثري ذلك تأثري قوي يعمل عىل
أعمق محطات ردود األفعال لدى اإلنسان ،فدماغ الزواحف يجعلنا طيّعني أمام منتجي
يتأت لهؤالء أن يستخدموا قدراتنا العاطفية ألجل السيطرة عىل عقولنا،
الربامج ،ومن هنا ّ
ويف العادة ال نستطيع أن نكتشف كيف يسريوننا بواسطة العقل الباطن الالوعي ()...
وتستمر هوليوود بتخويفنا عرب األفالم التي تتضمن مواضيع املافيات والعصابات
والعامل املجرمني الذين يسجنون بسبب غبائهم وطمعهم ،ويف النهاية تستعد أذهاننا
لتقبل الحياة يف املجتمع البولييس الذي يتمحور عىل االقتصاد ،ألننا قرأنا عنه يف
الصحف وشاهدناه يف األفالم ونرشات األخبار ،وتم متجيده يف الربامج الحوارية،
واآلن تنتج أفالما عديدة تثبت أن ما حدث يف  11سبتمرب هي أحداث حقيقية وليست
مزيفة كام تم تزييف الوقائع التي أدت إىل الحرب عىل العراق)(((.
مفصل له رشحا آلليات تأثري
من جانب آخر يضع الكاتب (أبو حب الله) يف تقرير ّ
األفالم السينامئية يف نفوس مشاهديها قائالً( :يف الوقت الذي نجد القارئ أو السامع
يف العادة ما يكون عىل دراية كافية مبا سيختاره قبل قراءته أو سامعه ،وأن شخصية
(الكاتب) أو (الخطيب) أو (املذيع) دو ًما ما تكون معروفة التوجه واملنهج ،فإن األمر
ريا مع األفالم السينامئية لألسف والتي تتغري توجهات أفرادها (مخرجني
يختلف كث ً
أو ممثلني) يف كل مرة حسب القصة والسيناريو الذي تم اختياره إلنتاجه ،فإذا وضعنا
يف االعتبار أن النسبة األكرب الختيار فيلمٍ ما هي التي تعتمد عىل جاذبية البوسرت أو
(الرتيلر اإلعالين  :((()Trailerفإن ذلك يجعل ِمن الفيلم غالباً ُمفاجأة (غري معلومة
(السم يف الدسم) هو
املحتوى) إال عند امل ُشاهدة الكاملة ألول مرة ،و ِمن هنا فدس ُ
ِمن أخطر ما يتم متريره ِمن خالل تلكم األفالم...
((( -مقال بعنوان (السيطرة الواسعة عىل االذهان عرب شبكة التلفاز ..هل متلكون أفكاركم؟) ألكس انصاري نرشته
مجلة سياحة الغرب يف العدد  124-ترجمة :موقع سيستم يار  /مجلة سياحت غرب.
((( -الدعاية الرتويجية للفيلم.
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كذلـك ِمـن املعلـوم أن كل عمـل فنـي هـو عمـل «وحـدوي االتجـاه» أي:
يتـم عـرض األمـور فيـه ِمـن وجهـة نظـر واحدة فقـط وهـي وجهـة نظـر صاحبها ـ
حيـث هـو وحـده الـذي يُقـرر أحداثهـا ومواقفهـا ،وهـو وحده الـذي يرسـم صورة
حجة ِمـن األضعف والحسـن ِمن
املظلـوم ِمـن الظـامل ،وتحديـد الطـرف القـوي ال ُ
القبيـح والبدايـة ِمـن النهايـة ،وبذلـك :فهـو املتحكـم الوحيـد فيما سـيتم عرضـه
حجبـه عنـه ـ وهو مـا يُعـرف بأسـلوب (حارس
على املتلقـي وكذلـك فيما سـيتم َ
البوابـة  )Gate keeperـ واألفلام يف ذلـك هي ِمـن أقوى املؤثرات بسـبب طبيعتها
الجذابـة ،والتـي تحمـل امل ُشـاهد ليعيـش أحداثهـا ويتفاعـل معهـا لتتجسـد يف
عقلـه وخيالـه الخـاص ،ولهـذا نجـد أن َمن تأثـروا بهـا يف حياتهم فإمنـا أبرصوا يف
الحقيقـة بعين املؤلـف أو املخـرج ال بأعينهم هم ،وأنهـم اعتنقوا أفـكاره عىل غري
ٍ
نقـاش ُمحايد...
وأما أخطر ما يف هذه األفالم فهو يف حال عرضها عىل القنوات الرسمية لتصل
إىل أكرب قدر ممكن ِمن الناس ،حيث ال يتم حذف مقاطعها الخبيثة (فكرياً) وعىل
غرار ما يتم حذفه ِمن مقاطعها (الجنسية) وبذلك نلمس مدى عمق تأثريها وهي
مثل ،أو لن تخاطب كبا ًرا فقط قد
التي لن تخاطب فئة معينة ِمن الناس كاملثقفني ً
ريدون شبهاتها ،بل سرياها أطفال اليوم شباب الغد ـ وهم
صقلتهم خربات الحياة ف ُ
تقبل وتقلي ًدا وتأث ًرا مبا يشاهدونه ويسمعونه لو مل يُحذرهم ِمنه
أكرث الفئات ال ُعمرية ً
أحد ـ ولذلك ..فإن املر َء ل ُيشفق عىل بعض هؤالء أمام احرتافية (الخداع النفيس)
و(امل ُغالطات املنطقية  )Logical fallacyالتي يستخدمهام امللحدون والالدينيون
دو ًما يف زعزعة اإلميان أو التشكيك يف األديان أو الطعن يف الخالق ،وبحيث يتم
مترير قبح اإللحاد وسرت عوراته الفكرية يف غفل ٍة ِمن القوم)(((.
ويشري الكاتب (أبو حب الله) إىل أن تقليد األفالم السينامئية يعد من أهم أسباب
تأثري األفالم السينامئية يف تغيري مفاهيم املشاهدين ومعتقداتهم فيقول( :أثر «تقليد»
((( -تقرير بعنوان (السينام والالوعي والخطاب الشعبي لاللحاد) نرشته مجلة الرباهني يف عددها الثاين .2014
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األفالم السينامئية يف تغيري املفاهيم واملعتقدات ...يُعد أقوى آثار األفالم عىل
اإلطالق هو ما يُعرف بـ«التحفيز عىل التقليد» ،حيث يتم تقديم (القدوة) لل ُمشاهدين
بطريقة مبارشة أو غري مبارشة وكام هو معروف ِمن أبسط أساسيات التعليم ـ و ِمنه جاء
معنى كلمة التعليم يف اليابان (كيو إكو) حيث (إكو) تعني تربية الطفل و(كيو) تعني
التشجيع عىل التقليد ـ ويكون تحفيز تقليد األفالم يف صورتني:
ٍ
مشهد ما ِمن الفيلم
مثل أو
 - 1إما أن يكون لحظ ًيا رسي ًعا صاد ًما (بسبب مقول ٍة ما ً
أو حتى مضمون الفيلم بأكمله) :فتتغري بسببه حياة امل ُشاهد ورمبا إىل آخر حياته.
جا ..وذلك حسب عمق الفكرة امل ُترسبة إىل عقل امل ُشاهد،
 - 2أو يكون بطيئًا و ُمتدر ً
أو نتيجة املنظومة النفسية املدروسة القامئة عىل تكرار ُمشاهدة اليشء امل ُعني لزرع
مثل أو َمشاهد الالمباالة مبشاعر اآلخرين
التع ّود عليه وتبنيه ـ مثل تكرار َمشاهد الجنس ً
أو َمشاهد القتل والتعذيب والدماء أو َمشاهد االستخفاف بالدين واألخالق.
فالتحفيز عىل التقليد :يقع يف حال تطابق أفكار الفيلم مع (مشاع َر كامن ٍة) أو (ميو ٍل
خفي ٍة) أو (رغبة إثبات ال ِن ّدية أو القدرة عىل امل ُحاكاة) داخل نفس امل ُشاهد ،فعندها
يُـشجعه الفيلم عىل إخراجها أو إظهارها عىل أرض الواقع سواء بالخري أو بالرش)(((.

هوليوود((( رأس الهرم السيناميئ:

إذا شككنا يف مقدار التأثري الدرامي يف التوجيه والتعليم وتشكيل الرأي العام ،فلن
يقرص الدور املشهود لصناعة (هوليوود) السينامئية عن إزالة هذا الشك ،فهوليوود التي
تربعت عىل عرش اإلنتاج السيناميئ يف العامل كان لها الدور األبرز يف جعل أمريكا هي
أمريكا التي نعرفها اليوم :األمة التي تؤثر سياستها وثقافتها يف الشعوب كافة.
((( -املصدر نفسه.
((( -هوليوود عبارة بلدة صغرية تقع يف مقاطعة لوس اأجلس التابعة لوالية كاليفورنيا األمريكية ،أسست يف العام
 1853كبلدة تستقطب املزارعني وأصحاب التجارة ،ظهر عليها االهتامم بصناعة السينام بشكل تدريجي بطيء منذ
العام  ،1910ويف أثناء الحرب العاملية األوىل أصبحت هوليوود مركز االنتاج السيناميئ ،إذ بنيت فيها خالل الحرب
استوديوهات ومختربات سينامئية.

إمبريالية الفن السابع

307

ويف هذا الصدد يروي لنا الكاتب (مارك وبر  ((()Mark Weberتجربة لطيفة حصلت
له بصدد تأثري هوليوود الثقايف عىل الشعوب قائالً( :لقد تسنى يل أن أسافر إىل إيران
يف شهر سبتمرب املايض مع مثانية أشخاص لحضور مؤمتر “أفق نو” ،وحينام كنا
جالسني يف أعىل برج ميالد يف طهران لتناول الطعام دار بيننا كالم حول عادات وتقاليد
بعض الشعوب ،وفوجئت مبداخلة شاب إيراين يف عقد الثالثينات من العمر قائالً:
األمريكيون أناس رشيقون وذوو أجسام أنيقة ،فقلت له باستغراب :الجميع يعلم بأن
الشعب األمرييك من الشعوب التي تعاين من السمنة املفرطة ،فكيف تقول هذا؟
فأجاب :هذا ما شاهدته يف األفالم األمريكية ،دامئا يظهرون فيها بأناقة ورشاقة.
مل يكن ذلك الشاب غبياً أو بليدا ً ،ولكن كشف يل مدى تأثري ونفوذ هوليوود يف
املجتمعات حول العامل ،ومدى متكنها من بسط سيطرتها عىل عقول الشعوب وتغيري
الحقائق ،ومن خالل لقاءات متعددة مع أشخاص آخرين اكتشفت أن لديهم جميعا
أفكارا ً حسنة ويف بعض األحيان غريبة عن املجتمع األمرييك ...ومام زاد يف استغرايب
أن الشعوب التي تتظاهر بأنها صديقة ألمريكا تحمل يف الواقع أفكارا ً سلبية عن أمريكا
أكرث من الشعوب التي تتظاهر بأن أمريكا عدوة لها)(((.
إن هذا التأثري العاملي مل يكن وليد فراغ ،ولكنه جاء نتيجة الهتامم حقيقي بهذه
املاكنة اإلعالمية الضخمة ،بحيث أصبحت جزءا ً ال يتجزأ من املنظومة السياسية
األساسية للكيان األمرييك العام.
لذا يؤكد الباحث عبد الحليم حمود يف كتابه (سينام الدعاية السياسية) قائالً:
(كانت وزارة الدفاع األمريكيةالتي يطلق عليها يف ذلك الوقت «وزارة الحرب» تنفق
سنويا مبلغ  50مليون دوالر ـ وهذا مبلغ كبري جدا ً يف ذلك الوقت -عىل إنتاج أفالم
يف أثناء الحرب العاملية الثانية من أجل ترويج الدعايات الحربية التي ترغب بها
((( -مدير معهد مراجعة التاريخ ،درس التاريخ يف جامعة إلينوي يف شيكاغو وجامعة ميونيخ وجامعة الوالية يف
بورتالند وحصل عىل درجة املاجستري يف اآلداب من جامعة إنديانا عام  .1977وعمل ملدة تسع سنوات رئيساً لتحرير
النرشة الدورية ملعهد مراجعة التاريخ.
((( -مقال بعنوان (ورقة أعامل هولييود واأليادي الخفية خلف الكواليس) ملارك وبر نرشتها مجلة سياحة الغرب يف
العدد .122
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املصالح األمريكية داخل الواليات املتحدة وخارجها ...فهوليوود كانت عىل الدوام
مع توجهات وتوجيهات وسياسات كل اإلدارات األمريكيةالجمهورية والدميوقراطية
عىل السواء ،إن هوليوود خاضت مع اإلدارة كل حروبها وكانت معها يف كل معاركها،
وامللمت ،ليس مثة صناعة سينامئية
ووقفت إىل جانبها يف كل العهود واملواقف
ّ
وتلفزيونية يف العامل لعبت الدور الذي تلعبه هوليوود ،ال من حيث قدرتها عىل
اإلبالغ والتأثري وال من حيث سلطتها عىل العقول والقلوب ،دورها اإليديولوجي
اإلعالمي الدعايئ ال يضاهى ،وهي حارضة يف زمني السلم والحرب ،حارضة مع
جيوش أمريكا يف ساحات القتال وحارضة عندما تعجز هذه الجيوش وحدها عن
فرض مشيئة أمريكا.
يف كتابه «الفوىض» يقول «زبينيو برجنسيك» إن (القوة األمريكيةبحد ذاتها ليست
كافية لفرض املفهوم األمرييك لنظام عاملي جديد) ال بد إذن إىل جانب القوة املادية
السياسية واالقتصادية والعسكرية من اللجوء إىل قوة أخرى قد تكون أشد فعالية
هي قوة الدعاية والرتغيب واإلقناع واستاملة العقول والقلوب ،وهل هناك أفضل من
هوليوود ـ وهي مصنع السينام والتلفزيون ـ للقيام مبثل هذه املهمة؟
إيديولوجية هوليوود هي أمريكا نفسها ،هي قيم أمريكا واإلميان بها وتغذية النزعة
الليربالية الرأساملية حيث يسود قانون األقوى)(((.
وتأكيـدا ً على العالقـة الوطيـدة لهوليـوود مبصـادر القـرار السياسـية فقـد
ذكـر (ديفيـد ال .راب )David rapيف كتابـه (عمليـة هوليـوود) قائلا( :هوليـوود
والبنتاغـون لديهما تعـاون قديم يف صناعة األفالم ،وهذه سـنة من السـنن القدمية
تاريخهـا يعـود منـذ عهـد األفلام الصامتـة وحتـى عهدنا الحـارض ،وهـذا التعاون
كان مفيـدا ً لكال الطرفين ،املنتجون يف هوليوود يحصلـون عىل كل يشء يريدونه
ـ مثـل املعدات العسـكرية التي تقـدر مبليارات الدوالرات كالدبابـات والطائرات
العموديـة والحربيـة والغواصات النوويـة وحامالت الطائـرات العمالقة ـ ويحصل
((( -سينام الدعاية السياسية للكاتب عبد الحليم حمود.7 :
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محسـنة عـن الجيش واألفالم
الجيـش على غاياتـه ـ مثل األفلام التي تعطي صورة
ّ
التـي تسـهم يف اسـتخدام القوة بوسـاطة العسـكر ـ والبنتاغون ال ميـارس فقط دور
الراعـي لهـذه األفلام بل يقترح ويرشف على كتابة السـيناريو يف األفلام إذا كانت
غير مقنعـة بالنسـبة له حتـى يضمن لهـم رعايـة الجيش والقـوات العسـكرية ،ويف
بعـض األحيـان تكـون هـذه املقرتحـات بسـيطة ،ولكـن يف بعـض األحيـان تكون
كبيرة إىل حـد تغيير السـيناريو بالكامـل أو تغيير طاقـم الفيلـم ،ويصـل إىل حـد
تحريـف التاريـخ يف بعض األحيـان)(((.
وعىل هذا األساس يعود الدكتور حسن عبايس ليؤكد عىل (أن النظام الفكري يف
أمريكا ليس شيئاً آخر غري هوليوود ،لذا فإن أهمية هوليوود وصناعتها لألفالم التي

تشكل الحضارة يف كفّة ،وكل الصناعات واالقتصاد والقوة العسكرية يف هذا البلد
يف كفّة أخرى)(((.

لذا فال غرابة أن يرصح الرئيس األمرييك روزفلت وهو يفتتح هوليوود عند إنشائها:
«من هنا سنصنع عظمة أمريكا» ،ويقول الرئيس األمرييك بوش األب الذي أرشف عىل
هندسة املراحل األخرية من االنهيار السوفييتي إن مدير رشكة (مرتو جولدن ماير)،
إن الهمربجر والجينز وهوليوود ورشكات السكاير هي التي حسمت الحرب الباردة
لصالح أمريكا(((.

رشكات اإلنتاج يف هوليوود:
إن قوة هوليوود الحالية تفوق أضعاف قوتها مقارنة باملايض ،ليس ألن عامل اليوم
بات قرية واحدة حسب ،وإمنا ألن الرشكات املنتجة ألفالم هوليوود صارت أكرث
اندماجاً بعضها مع بعض مام يجعلها أكرث قدرة عىل صناعة الرأي العام أو توجيهه،
((( -اقتباس أللكس انصاري يف مقال (السيطرة الواسعة عىل االذهان عرب شبكة التلفاز) -مصدر سابق
((( -اقتباس من محارضة ألقاها د.عبايس يف قاعة مركز الرسباران الثقايف -مصدر سابق
((( -ينظر :مقال تحت عنوان (كم خرس العمل اإلسالمي مبوت مصطفى العقاد؟) للكاتبة نجدت الطة -رابطة أدباء الشام.
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وهذا ما رصح به إمرباطور اإلعالم الشهري «روبرت مردوخ »Rupert Murdoch
قائال( :إن قوة وتأثري وسائل االتصال أكرب من أي وقت مىض ويرجع ذلك إىل ظهور
اتجاهني مرتابطني يف بناء صناعة االتصاالت وهام :التكتالت اإلعالمية املركزية
واملدمجة ،فاإلنتاج يف قطاع االتصاالت الثقافية واإلعالمية مركّز بشكل متزايد يف
أيدي رشكات كربى قليلة متامثلة يف قطاعات مركزية مدمجة)(((.

(((

وللتعرف إىل أهم الرشكات السينامئية العمالقة واملدمجة التي ترتبع عىل عرش
هوليوود نورد تقريرا ً نرشه موقع ساسة بوست االلكرتوين جاء فيه( :إذا رتبنا رشكات
صناعة األفالم عرب التاريخ فستحتل رشكة (وارنر بروس  )Warner Brosاملرتبة
األوىل عامل ًّيا ،فقد جنت هذه الرشكة إجاميل  37،7مليار دوالر أمرييك منذ إنشائها
فيلم مختلفًا ،كان أبرزها عىل اإلطالق هو فيلم
عام  ،1923قامت الرشكة بإنتاج ً 848
(فارس الظالم  )the dark knightالذي حصد مليار دوالر أمرييك منذ إطالقه عام
 ،2008ومن األفالم الشهرية األخرى لهذه الرشكة كانت سلسلة أفالم (هاري بوتر)
وفيلم (القناص األمرييك).
وتأيت يف املركز الثاين رشكة (بوينا فيستا  )Buena Vistaالتي متكنت من حصد
 34،8مليار دوالر أمرييك منذ تأسيسها عام  ،1953قامت هذه الرشكة التابعة ملجموعة
فيلم كان أبرزها النسخة األحدث من سلسلة (حرب
والت ديزين الشهرية بإنتاج ً 612
النجوم  )the force awakens :star warsوالذي حقق إجاميل  1،5مليار دوالر منذ
إطالق الفيلم يف دور العرض عام  ،2015ومن بني األفالم الشهرية لهذه الرشكة أفالم
(أفينجرز) و(توي ستوري).
يف املرتبة الثالثة تأيت رشكة (سوين كولومبيا  )Sony / Columbiaوالتي متكنت
((( -كيث روبرت مردوخ :رجل أعامل أسرتايل أمرييك يهودي ،يعد قطبا من أقطاب التجارة واإلعالم الدويل ،وهو
مؤسس ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للرشكة القابضة لإلعالم الدويل نيوز كوربوريشن News corporation
التابع لها قناة فوكس نيوز االخبارية املشهورة مبنارصتها املطلقة إلرسائيل وعدائها الشديد للقضية الفلسطينية ،وتعد
رشكة نيوز كوربوريشن ثاين أكرب تكتل لوسائل اإلعالم يف العامل.
((( -ينظر :اسرتاتيجيات الدعاية والحمالت اإلعالنية للدكتور أرشف فهمي خوخة ص .129
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من حصد  32,7مليار دوالر أمرييك منذ تأسيسها عام  ،1924قامت الرشكة بإنتاج 873
فيلم كان أبرزها وأعالها يف الدخل هو فيلم (الرجل العنكبوت  )Spider-Manالذي
ً
حقق مبلغ  821مليون دوالر منذ إطالقه يف دور العرض عام  ،2002ومن األفالم
الشهرية أيضً ا لهذه الرشكة (رجال يف الظالم  )men in blackو(هانكوك .)Hancock
يف املرتبة الرابعة تأيت رشكة باراماونت ( )Paramountوالتي جمعت إجاميل
 30،8مليار دوالر منذ تأسيسها عام  ،1912الرشكة قامت بإنتاج  607أفالم كان أشهرها
دخل الفيلم الشهري (تايتانيك  )Titanicالذي متكن من حصد إجاميل 2,2
ً
وأعالها
مليار دوالر أمرييك منذ عرضه عام  ،1997ومن األفالم البارزة أيضً ا لهذه الرشكة أفالم
(ترانسفورمرز  )Transformersو(رشيك  )Shrekو(آيرون مان .)Iron Man
يف املركز الخامس تأيت رشكة (يونيفرسال  )Universalبإجاميل  29,9مليار دوالر
فيلم كان أشهرها فيلم
تقريباً منذ تأسيس الرشكة عام  ،1912الرشكة قامت بإنتاج ً 659
(حديقة الديناصورات  )Jurassic Parkالذي حقق إجاميل  1,7مليار دوالر منذ عرضه عام
 ،2015ومن األفالم الشهرية األخرى لهذه الرشكة أفالم (فاست أند فيوريس The Fast and
 )the Furiousو(كينغ كونغ .)Kong King
يف املركز السادس جاءت رشكة فوكس القرن العرشين بإجاميل  29,4مليار دوالر
منذ تأسيس الرشكة عام  ،1935أشهر أفالم هذه الرشكة كان فيلم (أفاتار )Avatar
الذي حقق إجاميل  2,8مليار دوالر منذ عرضه عام  ،2009لتكون هذه الرشكة هي
دخل يف تاريخ السينام العاملية .ومن بني األفالم الشهرية
الرشكة صاحبة أعىل األفالم ً
األخرى لهذه الرشكة أفالم (حرب النجو م  )Star Warsو(يوم االستقالل �Indepen
.)dence Day
بعد هذا يتضح الفارق الكبري بني الرشكات الستة السابقة التي تعترب الرشكات
العمالقة يف مجال صناعة األفالم .فأقرب رشكة خلف هذه الرشكات هي رشكة (إم
جي إم  )MGMبإجاميل  9,3مليار دوالر ،ثم رشكة (نيوالين  )New Lineبإجاميل
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 7,44مليار دوالر ،ثم رشكة (ليونزغيت �Lions Gate Entertainment Corpora
 )tionبإجاميل  6,8مليار دوالر ،ثم رشكة (مرياماكس  )Miramaxبإجاميل  4,4مليار
دوالر)(((.
ومبراجعة رسيعة ألسامء هذه الرشكات العمالقة ،نجد أن هوليوود ظاهرا ً هي
عبارة عن مج ّمع لرشكات مدمجة مستقلة تسعى للربح املايل من خالل األعامل
السينامئية الفنية عىل مستوى عاملي ،ولكن بالتدقيق الج ّيد نجد أن هنالك أكرث من
رابط يجمع بني هذه الرشكات ،عىل رأسها عائدية تلك الرشكات لليهود ،وهذا األمر
يف حد ذاته يستبطن من املعطيات اليشء الكثري.

هوليوود وعالقتها باليهود:

يقول الدكتور فؤاد بن سيد الرفاعي يف كتابه «النفوذ اليهودي يف األجهزة اإلعالمية
واملؤسسات الدولية»( :يُسيطر اليهود سيطرة تامة عىل رشكات اإلنتاج السيناميئ،
فرشكة (فوكس) ميتلكها اليهودي (ويليام فوكس) ورشكة (غولدين) ميتلكها اليهودي
(صاموئيل غولدين) ورشكة (مرتو) ميتلكها اليهودي (لويس ماير) ورشكة (اإلخوان
وارنر) ميتلكها اليهودي (هارين وارنر) وإخوانه ورشكة (برامونت) ميتلكها اليهودي
(هودكنسون).
جميع هذه الرشكات اليهودية يُباع إنتاجها يف العامل اإلسالمي ،ويتمثل يف
أفالم الجرمية وفنونها واللصوصية وأساليبها والعنرصية اليهودية واضحة فيها ،ومع
ذلك ت ُع َرض منذ سنني طويلة يف بالد العرب وتغص بها صاالت العرض السيناميئ
والتلفزيوين ..شكرا ً ملكاتب مقاطعة إرسائيل.
وتشري بعض اإلحصائيات إىل أن أكرث من  % 90من مجموع العاملني يف الحقل
السيناميئ األمرييك ،إنتاجاً وإخراجاً ومتثيالً وتصويرا ً ومونتاجاً هم من اليهود...
((( -تقرير أورده موقع ساسة بوست تحت عنوان (تعرف عىل مدخوالت كربى رشكات صناعة األفالم العاملية) بتاريخ
.2016/2/8
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ولعل أبلغ ما قيل يف وصف السيطرة الصهيونية يف مجال صناعة السينام
ّ
األمريكية ،ما ورد يف مقال نرشته صحيفة «األخبار املسيحية الحرة» عام  1938قالت
فيه« :إن صناعة السينام يف أمريكا هي يهودية بأكملها ،ويتحكم اليهود فيها دون أن
ينازعهم يف ذلك أحد ،ويطردون منها كل من ال ينتمي إليهم أو ال يصانعهم ،وجميع
العاملني فيها هم ،إما من اليهود أو من صنائعهم ،ولقد أصبحت هوليوود بسببهم
(سدوم((( العرص الحديث) حيث تُنحر الفضيلة وت ُنرش الرذيلة وتُسرتخص األعراض
وت ُنهب األموال دون رادع أو وازع ،وهم يرغمون كل من يعمل لديهم عىل تعميم
ونرش مخططهم اإلجرامي تحت ستائر خادعة كاذبة ،وبهذه األساليب القذرة أفسدوا
األخالق يف البالد وقضوا عىل مشاعر الرجولة واإلحساس وعىل امل ُثل لألجيال
األمريكية».
واختتمت الصحيفة كالمها بالقول«( :أوقفوا هذه الصناعة املجرمة ألنها أضحت
أعظم سالح ميلكه اليهود لنرش دعاياتهم املضللة الفاسدة»)(((.
ويف األبحاث التي تتعلق بدراسة هوليوود وإنتاجاتها غالبا ما يتم التعرض للعالقة
الوثيقة بني اليهود وماكنة السينام األمريكية ،باعتبارها متثل عالقة حساسة وغريبة يف حد
ذاتها ،ألن اليهود يحتلون مساحة ضيقة جدا ً من نسيج املجتمع األمرييك ،ومع ذلك
ميسكون مبقاليد هذا املحور اإلعالمي الضخم الذي يغزو رشق العامل وغربه ،ويعيد
تشكيل الثقافة املحلية والعاملية عىل حد سواء.
ويبدو أن هذه الظاهرة نابعة من سرية اليهود يف سعيهم الدائم للسيطرة عىل مصادر
القوة يف املجتمع الذي يعيشون فيه ،وحرصهم عىل النفوذ يف املواطن الحساسة
ذات التأثري الواسع ،فاليهود ال يشكلون يف املجتمع األمرييك سوى  % 3 -2ومع
((( * -سدوم :مدينة من مدن قوم لوط عليه السالم ،وتقع يف األردن-بجوار البحر امليت اآلن ،-والذي مل يكن موجودا ً
جيل ويقلب ديارهم .ولقد كان يف هذه املدينة ٍ
قاض مشهور بالجشع
قبل أن ميطر الله عز وجل قوم لوط بحجارة من س ّ
ج َو ُر من قايض سدوم ) وسبب جوره ،أنه كان يأخذ من كل َم ْن يفعل الفاحشة
والجور،
رضب العرب به املثل فقالوا ( :أ ْ
َ
أربعة دراهم!!
((( -ينظر :مقال بعنوان (اليهود والسيطرة عىل صناعة السينام والتلفزيون واملرسح والثقافة واإلعالن التجاري) نرشه
موقع طريق االسالم بتاريخ .2006/5/31
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ذلك يحتلون ما نسبته  % 11من النخب األمريكيةو % 25من الصحفيني والنارشين
املشهورين وأكرث من  % 17من قادة املراكز املهمة الحكومية و % 15من املوظفني
رفيعي املستوى(((.
(ويف العقود الثالثة األخرية أصبح اليهود يف الواليات املتحدة األمريكية ميثلون
نصف املئتني من املفكرين و % 20من األستاذة الجامعيني األوائل وميلكون% 40
من الرشكات واألسهم الحقوقية يف نيويورك وواشنطن ،وأصبحوا يشغلون ما نسبته
 % 59من املخرجني والكتاب واملنتجني ألفضل خمسني فيلامً شهريا ً يف أمريكا منذ
عام  1965إىل .((()1982
إن هذه االسرتاتيجية التي اتبعها اليهود أعطتهم سلطة مل تكن أي اقلية تحلم
بها يف العامل ،وقد نالوا مثرة جهود حثيثة سعوا إليها منذ قرون ليعوضوا ترشذمهم
وعزلتهم االجتامعية التي أفرزتها أيدولوجيتهم األنانية يف النظر إىل اآلخرين نظرة
دونية.
إن هذه السلطة الخفية ليست وليدة اليوم ،فقبل ثالثني عاما أكد املحقق األمرييك
واليهودي األصل املعادي للصهيونية (ألفريد ليلينتال  )Alfred Lilienthalيف دراسة
بعنوان (االتصال الصهيوين  )The Zionist Connectionقائالً( :عمق السلطة
والقرار اليهودي املمنهج يف الواليات األمريكية يشء محري للعقول ،وميكن القول
إن الحصة الكبرية من هذه السلطة ترجع إىل السيطرة عىل وسائل اإلعالم بعد قرون
من األذى والتعذيب والترشيد)(((.
إن أحد أعمدة نجاح اليهود يف الوصول إىل ما كانوا يطمحون إليه يتمثل يف
متلّكهم وسائل اإلعالم وتوظيفها لتحقيق اسرتاتيجيتهم التي تستهدف إىل االستيالء
((( -ينظر :مقال(هولييود واأليادي الخفية خلف الكواليس) – مصدر سابق.
((( -كتاب (اليهودية والصورة الجديدة لألمريكا  )Jews and the New American Sceneللكاتبني الشهريين (سيمور
ليبست  Seymour Lipsetوإيرل راب  )Earl raabمن منشورات جامعة هارفارد  /ص .26-27
((( -ينظر :مقال(هولييود واأليادي الخفية خلف الكواليس) – مصدر سابق.
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عىل مواطن القرار وجني األموال الطائلة التي تعود عليهم مبزيد من القوة ،يساعدهم
يف ذلك سجيتهم التي تجيز اتّباع كل األساليب املمكنة من أجل تحقيق ما يطمحون
إليه ،حتى لو كانت هذه األساليب خسيسة وتعود عىل املجتمعات بالرضر البليغ.
ويف هذا الصدد يقول الكاتب (مارك وبر ( :)Mark Weberرغبة هوليوود الجنونية
ألجل كسب األرباح الهائلة فيها تعكس أرضارا ً جسيمة عىل املجتمع ،والسباق ألجل
اكتساب أسواق ومبيعات جديدة يف هوليوود تسبب يف ترويج ونرش الرذائل وإنتاج
ثقافة متدنية جدا وهذا يف حد ذاته يعد أمرا ً سيئاً جدا ً ،ويضاف إىل ذلك التاريخ الطويل

لهوليوود يف ترويج األيديولوجيات واألهداف السياسية الطائفية والقومية ...قال
(ستيف آلني  ((()Steve Allenأحد أشهر الفنانني املحببني لدى األمريكيني ...الجميع
يف الجناح اليساري واليمني واملعتدلني يعرفون بأننا نعيش يف زمن سقوط األخالق
والثقافة والكثري ال يريد أن يعرتف بأن مسؤولية هذا يشء أيضا يقع عىل بعض وسائل
اإلعالم املرغوبة لدى الناس وبرأيي «آلني» كان محقاً ألن هوليوود لها دور واضح يف
هذا االنحطاط األخالقي والثقايف يف الواليات املتحدة األمريكية وكثري من دول العامل
يتجاهلون ذلك)(((.
وعلى كل حال فإن إمسـاك اليهـود بزمام هوليـوود بات أمرا ً مسـلامً به ،يخضع
لـه الـرأي العـام األميريك والعاملي على حد سـواء ،ويجاريـه املسـتهلكون بكل
رحابـة صـدر على مـا هـو عليـه مـن استراتيجية تسـعى الكتسـاب السـلطة وكثري
مـن الهيمنـة ،لـذا فليـس مـن املسـتغرب أن نسـتمع إىل أحـد منتجـي هوليـوود
(جوئيـل اسـتني  )Joel Austinوهـو يكتـب يف مقالـة لـه بصحيفـة (لـوس آنجلس
تايـم) قائلا( :كشـخص يهـودي أقـول وبرفعـة رأس وأريـد أن يطلـع األمريكيـون
على ذلـك :نعـم نحـن اليهـود نسـيطر على هوليـوود ...وال يهمنـي مـا هـي
وجهـة نظـر األمريكيين حـول سـيطرتنا على وسـائل اإلعلام وهوليـوود و «وول
((( -مذيع تلفزيوين أمرييك وموسيقي وملحن وممثل وفنان كوميدي وكاتب شهري جدا ً .قام بتأليف ما يزيد عىل 50
كتابًا وحصل عىل نجمتني يف ممر الشهرة يف هوليوود ( )Hollywood Walk of Fameومرسح هوليوود الذي أُطلق
عليه اسم مرسح ستيف آلني تكرميًا له.
((( -مقال (هولييود واأليادي الخفية خلف الكواليس) ملارك وبر -مصدر سابق.
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ستريت» وإدارة الحكومـة ،الـذي يهمنـا هـو وجوب واسـتمرار سـيطرتنا عىل هذه
املراكز)(((.

هوليوود والدين:

مل تسلم العقيدة الدينية ـ كأفكار وقيم ـ من استهداف هوليوود لها ،يف أسلوب
ممنهج يؤدي بالرضورة إىل تحطيم األديان أو إعادة تشكيلها يف الذهنية االجتامعية
بشكل مش ّوه يجعل أتباعها عاجزين متاماً يف ساحة الرصاع الحضاري ،ونجد ذلك
واضحاً مع مطلع القرن الواحد والعرشين إىل اليوم.
وعن طريق متابعتنا عينة من األفالم األمريكيةذات الصدارة يف اإلنتاج والتسويق
التي أنتجت خالل عقد ونصف ـ تحديدا ً من العام  2000إىل العام  2015ـ ظهرت
لنا حزمة من األفكار املضادة لألديان ـ وبخاصة اإلسالم ـ التي ركزت هوليوود عىل
تجسيدها وتناولتها بطرق مختلفة تصب يف املضمون نفسه ،مام يدل عىل محاوالت
جادة لبث تلك األفكار بني الناس ،وفيام يأيت ملخص ملجموع تلك األفكار(((:
اللعب عىل وتر املآيس التي تتعرض لها البرشية ،سواء تلك الناتجة من الكوارث
الطبيعية أو الكوارث املفتعلة من البرش ،وإثارة عواطف املشاهدين من خاللها
لتدفعهم إىل اتهام الرب بالعبثية والالمباالة ،وتثوير روح التمرد والسخط عىل القضاء
والقدر اإللهيني تبعا لذلك.
التشجيع املتواصل عىل مبدأ التحرر الفكري ومتجيد الحرية الشخصية واعتبارها
جر
مفتاح النهوض اإلنساين ،واستثامر هذا املبدأ لرفض العبودية للرب ووسمها بالتح ّ
جع هوليوود عىل ذلك بإظهار مناذج
ّ
ومخالفة العقل وقتل الطاقات
الخلقة ،وتش ّ
من الفكر العلامين الفاعل يف العلوم اإلنسانية والتقنية مقابل مناذج من الفكر الديني
املتصلّب الذي ال يؤمن بالتطور وال يواكب الحياة.
(1)- How Jewish Is Hollywood? by Joel Stein- Los Angeles Times 19th December 2008.
((( -لالطالع عىل دراسة العينات يرجى مراجعة بحث (هوليوود تستهدف الدين) -حيدر محمد الكعبي ومحمد عيل
العسكري -إصدار املركز االسالمي للدراسات االسرتاتيجية -ملحق الرصد رقم  14-شباط .2016 /
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ويف ذات املجال تحاول هوليوود إعادة ترتيب التاريخ البرشي وفقا ملا مير به
من مراحل من النضج الفكري ،وتجعل اإلميان باألديان يف مرحلة تاريخية وسيطة
بني عرص األساطري وعرص التنوير ،فتؤكد بذلك أن اإلميان بالغيب مل يعد نافعاً يف
هذه العصور ألنه ال غاية مفيدة منه لجعل حياة الناس أفضل ـ إن مل يجعلها أسوأ
ـ وإمنا العلم التجريبي وحده هو من يجلب الرفاهية والراحة لهم.
ولخدمة ما تقدم من أهداف ،تسعى هوليوود إىل تعميق الهوة بني اإلميان
باألديان وبني التطور العلمي التجريبي ،وتجعل كال األمرين عىل طريف نقيض جهد
استطاعتها.
الرتكيز الشديد عىل نظرية داروين للنشوء واالرتقاء ،واعتبارها كلمة الفصل لبيان
حقيقة وجود الحياة عىل األرض ،وتتخذ من ذلك ذريعة لنفي وجود الرب ،وعىل
الرغم من الهفوات العلمية التي ُمنيت بها هذه النظرية إال أن هوليوود تستخدم
غالبا أسلوب املصادرة عىل املطلوب من أجل إثبات أحقيتها والدفاع عن مضامني
النظرية.
الرتكيز عىل معطيات الفيزياء النظرية الحديثة لتفسري وجود الكون ،وهو أمر
تنطلق به هوليوود من نظرية االنفجار العظيم التي أعلن عنها الفيزيايئ الشهري (ستيفن
هوكينغ) ،وهي نظرية علمية أخرى ـ إىل جانب نظرية داروين ـ تستند إليها هوليوود
لنفي وجود الخالق باعتبار توفر التفسري العلمي لظهور هذا الكون مبا فيه.
تجعل هوليوود من
التعصب والتطرف صبغة أساسية للتديّن ،وتجعل من التسامح
ّ
مسألة تتناسب عكسيا مع مقدار االلتزام بالتعاليم الدينية أو ما يطلق عليه اصطالح
«األصولية الدينية» يف أدبيات الصحافة الغربية املعارصة.
التمجيد باليهود وتاريخهم وترسيخ ظالمتهم وذم الطوائف التي تعاديهم بشكل
مبارش أو غري مبارش ،ولكن ذلك ال يلغي التسامح يف تشويه بعض أدبياتهم الدينية
وتاريخهم بشكل ال يريض الطوائف اليهودية املتمسكة باألصولية الدينية.
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يف حركة تبدو يف صف األديان ،تعيد طائفة مهمة من أفالم هوليوود تجسيد
التاريخ الديني الخاص بحياة السيد املسيح (عليه السالم) ولكن ذلك يؤدي يف
النهاية إىل فكرة اإلميان بالثالوث اإللهي وألوهية عيىس وفكرة الصلب للتكفري عن
ذنوب أتباع املسيح.
املادية هي املنبع األسايس الذي تنتزع منه هوليوود كل تجسيد للظواهر الغيبية
التي تحدثت عنها األديان الساموية ،وبخاصة ما يتعلق بتجسيد املالئكة والشياطني
والجنة والنار والقيامة.
نفي مكثف لفكرة وجود الخري املطلق أو الرش املطلق يف هذا الكون ،ومن هذا
املنطلق تجد أن الرب ميكن أن يكون رشيرا ً يف بعض األحيان ،يف حني من الوارد
جدا ً أن يكون الشيطان مثاالً للنفع والخري بالنسبة لإلنسان.
ترسيخ محورية الدنيا ،وجعل هذه الحياة هي الغاية واملقصد ،وعىل هذا األساس
فإن الحياة اآلخرة ـ مع فرض وجودها ـ ال متثل سوى أطالل حياة عىل هامش هذه
الحياة.
استخدام سخرية الكوميديا الدرامية لتسخيف املعطيات الدينية ،وقد سخرت
هوليوود يف اآلونة األخرية من كل القضايا الدينية مبا يف ذلك املقام اإللهي واألنبياء
واملالئكة ومل ترا ِع حدا يف ذلك.
وعىل الصعيد ذاته ،كثريا ما متزج هوليوود األساطري الدينية الخرافية مبعطيات
األديان الساموية وتجعل إحداهام امتدادا ً لألخرى يف كثري من األحيان.
الثقافة التوراتية واإلنجيلية املتداولة طاغية يف املسائل الدينية التي تتناولها
هوليوود يف أفالمها ،وهي ثقافة يف حد ذاتها سيئة ملا تحتويه من ثغرات كبرية ال
تتوافق مع العقل واملنطق السليم.

إمبريالية الفن السابع

319

خامتة وتوصيات:

يقول الباحث وليد مهدي((( واصفاً تأثري هوليوود يف تشكيل الوعي الجامهريي:
ككل موحد،
(يف اعتقادي الشخيص هوليوود مبثابة الخيال يف “مخ” املجتمع البرشي ٍّ
وحتى لو زالت اإلمرباطورية العسكرية «الدميقراطية» األمريكية من الوجود ،فأعتقد أن
هوليوود ستبقى يف القمة ولن يصل إىل مستواها الفني مكا ٌن آخر يف العامل ،ورمبا
سيكون لها دو ٌر أكرب يف تثقيف البرشية عرب سبكها للعلم والفن والالهوت والتاريخ يف
قوالب مل ّونة متنوعة تعيد إنتاج الفنون والعلوم والتاريخ يف وعينا)(((.
يف مقابل هذا الفن امل ُؤدلِج ذي التأثري الضاغط عىل عقيدة اإلنسان املتديّن
وسلوكه ،ال بد من أن يكون لدينا ما يدفع مغالطاته الفكرية ويفضح أالعيبه اإلعالمية،
ويبني لدى املشاهدين ـ وبخاصة الشباب ـ التفافه عىل الحقائق البديهية والقيمية
بطريقة ال تخلو من املكر.
عىل أن أفضل طريقة لصد خطر هذا اإلنتاج املؤثر هو استخدام األسلوب ذاته،
أي بيان الحقائق من خالل األفالم السينامئية ذاتها ،وباألسلوب البارع واملؤثر نفسه
الذي يستهوي طبقات املجتمع كافة ،مع األخذ بنظر االعتبار أن التجربة شاهدة عىل
أن املجتمع يتأثر بالرسائل الفنية واإلعالمية التي تقرتب من بيئته والتي يؤدي أدوارها
أشخاص من أبناء جلدته ،برشط أن يتوافر العمل الدرامي عىل أدوات النجاح ابتداء
من السيناريو امل ُحبك مرورا ً بالتمثيل الجيد وانتهاء باإلخراج املحرتف.
وال يلغي ذلك دور الربامج التلفزيونية والجلسات النقاشية والندوات الثقافية
والخطابات املنربية واملنشورات الدورية يف كشف خطر أفالم هوليوود وبيان طبيعة
تأثريها يف الجانب العقائدي واالجتامعي ،لذا ال بد من أن يركز املصلحون اهتاممهم
بهذا الجانب لدرء خطره عقائدياً وسلوكياً يف املرحلة الراهنة عىل أقل تقدير.
((( -كاتب وباحث عراقي يوصف بأنه ماركيس مجـدد يحرتم ويجل الثقافة اإلسالمية.
((( -نرش يف موقع الحوار املتمدن بعنوان (هوليوود وعامل ما بعد املوت) بتاريخ .2010/10/13
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وعىل صعيد آخر ،ال غنى ملفكرينا ومثقفينا عن االطالع العلمي املتخصص يف
املجاالت العلمية الحديثة كالفيزياء النظرية وعلم الحياة (البايلوجي) وعلم األرض
(الجيولوجيا) وعلم الفلك مبقدار ما يخدم الحقائق الكونية ،ألنه غالبا ما يتخذ
امللحدون الجدد من دقائق هذه العلوم مادة أساسية لتعبئة مغالطاتهم الفكرية لدعم
اإللحاد ،وهو أمر طاملا انعكس عىل السينام األمريكية يف أعاملها الشهرية.
وال يخفى أن أكرث الشبهات التي تتعلق اليوم بالجوانب الغيبية تأيت من توظيف
العلوم الحديثة لرتويج اإللحاد ،عىل عكس العهود القدمية التي كانت تتخذ من
العلوم العقلية الرصفة وسيلة لهذا الغرض.
لذا فإن االطالع العلمي الدقيق عىل تلك العلوم يفيد كثريا يف مجال الرد باملثل،
إذ ميكن أن يوظف املطّلعون عىل دقائق تلك العلوم إللهام اإلنتاج السيناميئ الذي
يدعم العقيدة ويقوي أركانها يف نفوس مجتمعاتنا.

يف مواجهة التغريب الفكري
مطالعة يف أعامل املفكر املرصي أنور الجندي
عامد عبد الرازق

(((

يعترب أنور الجندي من املفكرين اإلسالميني البارزين الذين وهبوا حياتهم الفكرية
للدفاع عن اإلسالم واملسلمني ،وكانت قضية الغزو الفكري والتغريب من أهم القضايا
التي شغلت فكره ،واحتلت مكانة بارزة يف كتاباته ،ومثلت عالمة فارقة يف مرشوعه
الفكري ،لذا حمل عىل كاهله مقاومة التغريب والغزو الفكري واالسترشاق والتبشري،
تلك املقوالت التي حاول االستعامر الغريب فرضها عىل الدول التي احتلها ،وهي
مقوالت فكرية ثقافية اجتامعية تحاول أن تسلخ األمة اإلسالمية من جلدها ،وتحاول
تغيري وجهتها وتبديل هويتها ،لذا عمد أنور الجندي إىل كشف خطورة هذا الغزو
الفكري والتغريب عىل هوية األمة ،وعىل الثوابت اإلسالمية والقيم ،ووقف باملرصاد
لكل دعاة التغريب يكشف زيفهم ،ويهتك سرتهم ،وإن بلغوا من املكانة ما بلغوا
حتى أنه رد عىل طه حسني وغريه من أصحاب السلطان األديب والسيايس ،ألنه
يرى أن طه حسني هو حامل لواء التغريب يف الوطن العريب واإلسالمي ،فاهتم
(((-باحث واستاذ جامعي – جمهورية مرص العربية.
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الجندي بكشف الزيف واألباطيل التي راجت وانطلت عىل الكثري من املثقفني،
فأخذ يحذر من كتب طفحت بالسموم والزيف فكتب كتاباً سامه (سموم االسترشاق
واملسترشقني يف العلوم اإلسالمية) وقد خلف من ورائه مرياث ًا فكريًا شمل مؤلفاته
وموسوعاته اإلسالمية التي تربو عىل مائة كتاب ،ذلك املرياث الذي يرسم الطريق
الصحيح أمام أجيال من الشباب يف مواجهة التغريب والغزو الفكري والثقايف الذي
يسعى إىل استئصال هذه األجيال املسلمة من جذورها وتاريخها وهويتها اإلسالمية،
ضخم ينطلق من مرتكزات أساسية من أهمها :نقل املجتمع
لذا قدم مرشو ًعا فكريًا
ً
املسلم من حالة الخمول والضعف والغفلة إىل اليقظة الفكرية ،وإبراز الخصوصية
التي يتمتع بها اإلسالم يف نظمه ومفاهيمه ،كذلك العمل عىل بيان عوار الطرح الغريب
بنظرياته ،وتحليل جذورها التاريخية ورصد تطورها يف البيئات الغربية ووضع البديل
اإلسالمي يف قالب التأصيل واملرشوعية ،كذلك من أهم هذه املرتكزات تصفية
كل الشبهات املطروحة يف مسرية املسلمني التاريخية ،وتفنيد الشبهات التي يراد
لها أن تخرتق قاعدتنا الفكرية وتخليص العلوم العربية واإلسالمية من رواسب الغزو
الثقايف أو االخرتاق الفكري .ولقد نقد أنور الجندي يف مرشوعه الفكري الحضارة
الغربية ويرى أنها تقوم عىل الفصل بني املادة والروح ،وهذا أغرق الحضارة الغربية
يف أزمة خانقة ،ويشري إىل أن حركة التغريب يف العامل اإلسالمي تعترب أخطر ما يواجه
الفكر اإلسالمي والثقافة اإلسالمية يف واقعنا املعارص ،وذلك ألنها تريد أن تحتوي
معامل الشخصية اإلسالمية ،بفناء مقوماتها ،وفرض األمناط الغربية عىل طابع الحياة
اإلسالمية ،ليسهل احتوائها والتحكم يف مصريها.ويلفت االنتباه إىل حقيقة مهمة
وهي أن التغريب ارتبط باالستعامر ،ذلك ألنه نشأ يف محيط الغزو العسكري لبالد
املسلمني .والتغريب يف جوهره األسايس ميثل محاولة فرض الدول الغربية الغازية
لغاتها وثقافتها يف البالد التي احتلتها ،ومحاولة صبغ حياة األمم بعامة واملسلمني
بخاصة باألسلوب الغريب ،فهو أي التغريب ميثل تيار كبري ذو أبعاد سياسية واجتامعية
وثقافية وفنية ،لذا تصدى أنور الجندي يف مرشوعه الفكري لدعاة التغريب والغزو
الفكري ،وذلك عن طريق كشف عوراتهم الفكرية ،وبيان ضعف حجتهم املنطقية،
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كذلك وقف أنور الجندي ضد االسترشاق والتبشري ،ويرى أن التبشري ميثل أيضاً
خطورة بالغة عىل األمة اإلسالمية وهويتها ،ألنه ميثل حركة استعامرية سياسية بدأت
أثر فشل الحروب الصليبية بغية نرش النرصانية يف دول العامل الثالث واملسلمني
خاصة بهدف إحكام السيطرة عىل هذه الشعوب .من هنا وقف أنور الجندي عىل
أخطر الثغور التي ولج منها األعداء إىل ديار املسلمني وعقولهم فاجتاحوها وهو
باب الغزو الفكري والتغريب ،فكان بحق أمني عىل الثقافة اإلسالمية .وهذا ما
سوف نوضحه يف ورقتنا البحثية من عرض ملوقف أنور الجندي من حركة التغريب
والحضارة الغربية ،وموقفه من املقوالت االستعامرية الكربى التبشري ـ واالسترشاق،
وتقدميه البديل اإلسالمي.
أوال :الحضارة الغربية يف فكر أنور الجندي :يف البداية يرى أنور الجندي أن
الحضارة تتكون من عنرصين أساسيني ،عنرص مادي محض وهو ما يعرب عنه باملدنية،
وعنرص عقائدي وفكري ثقايف ،وال ميكن ألي حضارة من وجهة نظره أن تستمر إال من
خالل التفاعل بني هذين العنرصين ،أي وجود التوازن بني الجانب املادي والجانب
الروحي ،ومن خالل هذا املزيج الحضاري تتبلور الحضارات وفق مقوماتها األساسية،
بناء عىل ذلك يقول الجندي «ملا كانت الحضارة تقوم عىل حركة مادية مدنية عمرانية
تتحرك يف إطار عقدي ،فإن هذا اإلطار هو منطلقها إىل االستمرار أو التمزق»(((.
من هنا يعارض الجندي تلك الحضارات املادية الغربية التي انفصلت عن عقدها
العقدي،حيث السقوط واالنقطاع الحضاري ،ويف ظل هذه الحضارة املادية يشعر
اإلنسان باالغرتاب وفقدان هويته ،لذا يرى أنور الجندي أنه يف هذا السياق تسقط
الحضارات يف هيكلها املادي حيث تتجاوز عقدها األخالقي ،ولكنها تخلف
معطياتها املدنية حتى تلتقطها األمم من بعد(((.

(((-أنور الجندي :عاملية اإلسالم،دار املعارف،القاهرة،1977 ،ص.97
(((-املرجع السابق:ص.99
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ولقد تم تناول الحضارة الغربية يف فكر أنور الجندي من خالل عدد من املعطيات
من أهمها:
 -1الحضارة الغربية وطبيعتها املادية :تقوم الحضارة الغربية عىل الفصل بني
املادة والقيم ،لذا فقد فقدت القيم األساسية يف الرتكيبة الحضارية ،فهي تقوم عىل
مخالفة الفطرة السليمة ،من هنا فحتمية أفولها وانهيارها ال يُختلف فيه ،الستعالئها
بالنظرة املادية عىل الدين ،لذا يقول (ال يزال الفكر الغريب يرى استحالة الجمع بني
العنرصين ،لقيامه أساساً عىل االنشطارية ،وعىل الفلسفة املادية وحدها واستحالة

الجمع بني الفردية والجامعية ،وبناء عىل هذه النظرة املادية يف الحضارة الغربية،
سقطت يف أزمة خانقة ،حيث اإلباحية والرتف(((.
-2الحضارة الغربية واإلنسان :يشري الجندي إىل أن الحضارة الغربية عجزت
عن تلبية مطالب الروح لإلنسان ،فهي مل تستطع أن تحقق أشواق النفس أو التوازن
بني املادة والروح ،أو تجمع بني العقل والعاطفة ،مام رصف املجتمع البرشي عن
أخص مفاهيم االستخالف يف األرض وجعلهم عاجزين عن فهم املسؤولية الفردية
واالنضباط الخلقي ،فانحرفت يف اتجاهها اإلنساين ،وجنحت إىل الوثنية اإلغريقية
املتحللة من أبسط القيم األخالقية(((.

-3الحضارة الغربية املعارصة ووحدة البرشية :لقد وضح أنور الجندي تلك النظرة
العنرصية التي تقوم عليها الحضارة الغربية املعارصة ،حيث التفاضل بالرثوة والعنرص
والجنس ،فهي تقسم العامل إىل رشق وغرب وشامل وجنوب ،وتستعيل بالجنس
األبيض عىل البرشية ،ترى أن من حقها السيطرة عىل مقدرات األمم امللونة والفقرية،
وحرمان األمم النامية من حق امتالك ثرواتها أو إقامة حضارتها الخاصة بها(((.
من هنا يشري الجندي إىل أن الحضارة الغربية يف جوهرها تقوم عىل االستعامر
((( -أنور الجندي:حقائق مضيئة يف وجه شبهات مضيئة،دار الصحوة للنرش،القاهرة،ص.107
((( -أنور الجندي :نحن وحضارة الغرب،دار االعتصام ،القاهرة،ص.12
(((-أنور الجندي :حقائق مضيئة،ص.139
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والسلب الحضاري ،فهي حضارة عدائية ال تقوم عىل القيم واملبادئ واإلخاء
اإلنساين ،لذا قرنها باالستعامر الذي يأخذ شكل التقدم والرقي ،وهو يف حقيقته
خداع وتخدير للشعوب مبا أنتجته الحضارة املعارصة ،ومن هنا يؤىت املسلمون يف
ربا عن تلك الحضارة (أن الحضارة
ثقافتهم ،وتفنى شخصيتهم ،لذا يقول الجندي مع ً
الغربية ارتبطت ارتباطًا وثيقًا وعضوياً باالستعامر ،والتوسع والفتح ،والسيطرة عىل
املناطق املختلفة يف أسيا وأفريقيا ،ذلك أن هذه الحضارة منت يف أوروبا وهي قارة
ال متلك جميع وسائل الصناعة التي هي دعامة الحضارة ،ومن هنا كان اندفاعها
للسيطرة عىل العامل التامسا للخامات التي هي أدوات الصناعة(((.
من هنا نرى أن االستعامر أضفى عىل الحضارة املعارصة طابع الغدر وأبعدها
عن الطابع اإلنساين الذي عرفته الحضارة اإلسالمية يف انتشارها ،فضال أن الحضارة
الغربية مل تنقل إىل العامل إال الجوانب املرتفة الرباقة ،يف حني منعت هذه األمم
والشعوب عوامل القوة والنهوض ،لذا قام أنور الجندي بكشف املخططات
االستعامرية التي تسعى إليها الحضارة الغربية ،وذلك من خالل عرضه للمناخ الذي
نشأت فيه ،والطبيعة الثقافية لها ،والخلفية األيديولوجية التي تنطلق منها ،والتوسعية
يف االقتصاد والثقافة عىل حساب الحضارات األخرى .وبناء عىل ذلك يرى (ارتباط
االستعامر بأيديولجية الفكر الغريب القائم عىل نظرية األمري التي نادى بها مكيافيليل
التي سيطرت عىل السياسة الغربية والحضارة الغربية(((.
ثانيــاً :موقــف الجنــدي مــن االنفتــاح عــى الثقافــة الغربيــة :يرفــض أنــور
الجنــدي االنفتــاح عــى ثقافــة الغــرب والســيام فيــا يتعلــق بالنظــام الســيايس
واالقتصــادي الــذي يقــوم عــى الربــا واالحتــكار ،إذ ال ميكــن االلتقــاء مــع
حضــارة فقــدت مقومــات الحضــارة األساســية ،فهــي تنفصــل يف ثقافتهــا عــن
الثقافــة اإلســامية يف أمــور كثــرة ،فالثقافــة التــي تقــوم عليهــا الحضــارة الغربيــة
هــي وثبــة تنكــر البعــد الربــاين أو الروحــاين يف تكوينهــا ،واملنهــج األخالقــي
(((-أنور الجندي:مقدمات العلوم واملناهج،دار االعتصام ،القاهرة،ص.756
((( -أنور الجندي:مقدمات العلوم واملناهج،ص.758
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يف حركتها،فهــي تقــوم عــى اإلباحيــة والعنرصيــة ،لــذا يــرى أن هــذا االنفتــاح
يلــزم منــه محاذيــر منهــا:
 -1أن هذا االنصهار يجعل املسلمني تابعيني غري قادرين عىل امتالك إرادتهم.

 -2االنقسام الواضح بني الحضارتني يف الجذور ،فالحضارة الغربية تقوم عىل نظرية
األمري والسيادة املطلقة عىل حساب الطرف الذي مل ميتلك إرادته ،فهي تزيده ضعفا
واحتواء ،فيفقد بذلك هويته وذاتيته(((.
ثالثاً :التغريب يف فكر أنور الجندي :الشك أن التغريب قد ارتبط باالستعامر،

ذلك ألنه نشأ يف محيط الغزو العسكري لبالد املسلمني ،وكان للتغريب أهداف ال
تخفى عىل أحد من أهمها:
-1القضاء عىل الوحدة اإلسالمية املتمثلة يف الخالفة العثامنية والتي متثل الرمز

الوحدوي للحضارة اإلسالمية.

-2التشكيك يف العقيدة اإلسالمية من خالل ابتعاث الفكر الوثني الذي عرف قبل
ظهور اإلسالم يف املناطق الرشقية والغربية من العامل.
-3دعم اآلراء املنحرفة واملذاهب الهدامة التي تخدم أهداف االستعامر وذلك
بحمل اإلسالم عىل تأويل املؤ ّوليني ،وقد وظف االستعامر اإلعالم لخدمة هذا
الهدف بقيادة الصهيونية العاملية(((.

ويتضح لنا مام سبق أن أهداف التغريب تقوم عىل تقويض اإلسالم من خالل هدم

أركانه ،وما نلحظه من تراجع عريب إسالمي عىل كافة األصعدة إمنا هو نتيجة التغلغل
الغريب يف عمق العامل اإلسالمي ،وقدرته عىل إدارة حركة الرصاع الداخيل بني
املسلمني ،ومتكنه من تجزئة األمة إىل تيارات متباينة ،لذلك يجب عىل املسلمني
أن يستعيدوا وجودهم ،ويلتمسوا مقومات توحدهم ،بالرجوع إىل إسالمهم ،ومحاربة
كل املبادئ والشبهات التي تطرأ عىل ثقافتهم.
(((-أنور الجندي :الرتبية وبناء األجيال يف ضوء اإلسالم،دار الكتاب اللبناين،بريوت،1975،ص.230
(((-أنور الجندي :أصالة الفكر اإلسالمي يف مواجهة التغريب ،ص.22
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رابعاً :الرد عىل دعاة التغريب :لقد كانت مؤامرة التغريب للعامل اإلسالمي ضمن
مخططات وآليات االستعامر الغريب ،وال ميكننا أن نقف عىل طبيعة التحدي الذي
يواجه املجتمع اإلسالمي من قبل التغريب إال بإدراك املرحلة األساسية من الغزو
الثقايف والتغريبي ،والدور الذي لعبه جيل الرواد إبان الحرب العاملية األوىل ،ممن
احتضنتهم املعاهد الغربية يف أوروبا ،تلك املعاهد املتخصصة يف تأهيل هذه
النخبة من الشباب لقيادة املرشوع التغريبي يف محاولة الحتواء الشباب املسلم،
ورصفهم عن دينهم وقيمهم ،ودمجهم يف أجندة الطرح الغريب مام يطلقون عليه
الفكر الحر أو الحضارة العاملية .ولقد كان طه حسني يف طليعة هذه النخبة ،وأبرز
الطالب الذين احتضنتهم البعثات الغربية يف تلك املرحلة ،وعليه يعترب طه حسني
يف نظر أنور الجندي قائد لواء التغريب يف العامل العريب واإلسالمي ،وعلام من
أعالمها،ويف طليعة دعاتها(((.
من هنا اتجه أنور الجندي لصد الفكر التغريبي الذي حمل لوائه طه حسني ،فأقبل
عىل كتبه محلالً وراص ًدا للشبهات املطروحة يف أفق الفكر اإلسالمي ،فوضعه يف
قفص االتهام هو وأمثاله من الرواد ،بعد أن كشف عن السموم التي طفحت يف
كتبه،فكشف عن الوجه اآلخر لها ،وقد حرص الجندي املجاالت التي انطلق منها
يف إطار تلك النظرية لهدم اإلسالم وتقويضه يف ثالث مجاالت هي :األدب العريب،
اللغة وتاريخ اإلسالم ،والسرية والفكر اإلسالمي(((.
 )1يف مجال األدب العريب واللغة :كشف أنور الجندي عن األعامل التي قام بها
طه حسني يف هذا املجال متمثلة يف:
أ ـ تقديم فكرة فصل األدب العريب عن الفكر اإلسالمي باسم حرية األدب.
ب ـ إحياء ابتعاث الشعر املاجن والتغزل بالغلامن .وهنا يقول الجندي أن طه
(((-أنور الجندي :محاكمة فكر طه حسني،دار االعتصام،القاهرة،ص.7
(((-أنور الجندي:محاكمة فكر طه حسني،ص .10انظر أيضا.أنور الجندي:كتابات العرصيني يف ضوء اإلسالم ،دار
االعتصام،القاهرة،ص.194
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حسني أوىل اهتاممه بأيب نواس وبشار بن برد والضحاك يف دراسة واسعة عرض فيها
آراؤهم وحلل شخصياتهم ،ومن هنا يظهر الجندي الهدف من تعيني هذا االتجاه يف
األدب والشعر لديه ،حيث يعرب عن سوء طويته ،بتجريد األدب عن األدب ،وهذه هي
اإلباحية التي يتطلع إليها الغرب.
 )2يف مجال التاريخ اإلسالمي :حيث اتجه طه حسني يف حملته عىل اإلسالم
إىل التاريخ اإلسالمي ،محاوال تحسس مواطن الزلل ،ليطعن يف اإلسالم ويشكك يف
أصالته ،ورصد الجندي هذه املحاولة عند طه حسني ،عندما استقر منهجه الشيك
يف كتاب الشعر الجاهيل ،فهو يشكك يف وجود إبراهيم وإسامعيل والكعبة ،وإثارة
أخطر ما طوى التاريخ صفحته من قضية الخالف الذي وقع يف نهاية عهد عثامن
وأول خالفة عيل بن أيب طالب ،وجعل من ذلك القاعدة واألساس الذي ينظر من
خالله إىل اإلسالم لخدمة الصهيونية العاملية ،وبناء عىل ذلك فإن أنور الجندي يعترب
كتاب الشعر الجاهيل ميثل الخطوط األساسية لفكر طه حسني ،وما أعقبه من كتابات
تعرب عن تعزيز اتجاهه املشوه والرامي إىل تقويض اإلسالم وتاريخه(((.
ويجب أن نلفت االنتباه إىل حقيقة مهمة هي اعتامد أنور الجندي يف مناقشاته
لدعاة التغريب عىل الجذور التاريخية والفكرية التي انطلق منها طه حسني وغريه
من دعاة التغريب وأعمدته يف العامل اإلسالمي ،ومام الشك فيه أن النفوذ األجنبي
استطاع أن يصنع عقوالً غربية ،من أمثال طه حسني وغريه ،رغبوا يف الشهرة وساقتهم
األهواء لذلك الغرب ،واستطاع أنور الجندي أن يكشف عن خلفية املنطلقات
املنهجية العدائية لدعاة التغريب ،فعمل عىل إسقاطها وبيان زيفها ،وإجالء محاذيرها
ولوازمها الخطرية عىل القيم والعقائد ،وبناء عىل ذلك يقول الجندي يف إطار تحذيره
من مغبة التبعية واالفتتان (أن هناك حرباً تشن عىل العقائد واملسلامت التي تتصل
بالوحي والبعث ،هناك دعوة رصيحة أعلنت خطتها بإخراج العرب واملسلمني من
إطار الدين ،ومن وراء هذه الدعوات االستعامر والتغريب والصهيونية)(((.
(((-انور الجندي:محاكمة فكر طه حسني،ص.171
(((-أنور الجندي :شبهات التغريب،ص.132أيضا.تاريخ الغزو الفكري والتغريب خالل مرحلة ما بني الحربني
العاملتني،1920،ص.177
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خامساً :التبشري وموقف أنور الجندي منه :بداية يجب أن نشري إىل أن فشل الحروب
الصليبية يعد إيذانا بفشل مرشوع التبشري ،وبداية للمخطط الجديد للغزو الفكري
والثقايف ،وذلك ألن السيف قد عجز عن النيل من األمة ،وأن السبيل إىل النيل من
وحدة املسلمني وقوتهم هو دحر فكرهم وعقيدتهم ،وتعترب وصية لويس التاسع قائد
الحملة الثامنة أخطر وثيقة يف هذا السياق ،فقد نبَّه إىل رس قوة املسلمني ،وتوحدهم،
فوضَّ ح خطر العقيدة اإلسالمية ،وبني أن الدافع واملحرك لجميع ترصفاتهم ،فقد
انترص املسلمون مبا يحملون من فكر وعقيدة يف كل مواجهة مع الصليبني ،وملا
كانت العقيدة والفكر هام الركيزتني الرئيستني يف خلق روح الدفاع والردع لكل عدو
مرتبص ،فاتجه إىل حرب الكلمة بتشويه معامل الدين ،وإبطال تأثريها بتصحيف
وتشويه املفاهيم املتعلقة بالجهاد ،ومحاربة مبادئ اإلسالم وتعاليمه ،وهذا ال يكون
إال بتجنيد جملة من الباحثني واملتتبعني ملناهجه العقائدية والفكرية ،وجعلهم أداة
لهم ،لقتل الروح العالية والطبيعة النفسية(((.
ومن هنا نرى أن حركة التبشري يف العامل اإلسالمي تنطلق من عدة أهداف أبرزها ما ييل:
 -1توهني أو إضعاف الوحدة اإلسالمية :ويف هذا السياق يقول (لورانس براون)
حا بهذا الهدف إذا اتحد املسلمون يف إمرباطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة
مرص ً
عىل العامل وخط ًرا ،وأمكن أن يصبحوا نعمة له أيضا ،أما إذا بقوا متفرقني فإنهم يظلون
حينئذ بال قوة وتأثري ،ويعلق أنور الجندي عىل هذه النقطة وهو يرصد أغراض املبرشين
من استهداف هذه الوحدة ،فريى أن الطريق الخطري الذي سلكه املبرشون هو تحسسهم
لعوامل االجتامع بني الشعوب ،وإدراك تأثريها يف محيط التوجه والسلوك ،وعليه فإنه
يحدد العوامل التي رصدها التبشري بغية توهينها حيث حرصها يف اللغات واألديان
والتاريخ القومي ،ومن هذه القاعدة اتجه التبشري للقضاء عىل وحدة املسلمني،
فاإلسالم هو القوة التي تخيف األوربيون ،فال سلطان لألوربيني إال بنزع هذه القوة(((.
(((-أنور الجندي :الخنجر املسموم الذي طعن به املسلمون،دار االعتصام ،القاهرة،ص.16أيضا.محمد البهي :الفكر
اإلسالمي الحديث وصلته باالستعامر الغريب،ص.65
(((-أنور الجندي :الفكر اإلسالمي والثقافة العربية املعارصة يف مواجهة تحديات االسترشاق والتبشري،دار
االعتصام،القاهرة،ص.67
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من هنا يتضح لنا أن هدف التبشري استعامري يعرب عن العداء الصليبي لإلسالم،
والرغبة يف الثأر من اإلسالم ،بعد هزميتهم يف حروبهم الصليبية ،ومل تتحقق لهم
السيطرة عىل بيت املقدس.
 -2حمل املسلمني عىل تبني العقيدة النرصانية :لقد أعلن املبرشون برصيح
العبارة عن هذا الهدف بأن مهمتهم هو نقل املسلم من دين محمد إىل املسيح،
منطلقني من عدائهم لدعوة اإلسالم ،باعتبارها العقبة أمام دعوة املسلمني أو التنصري،
ذلك مبا يضيفه اإلسالم من مبادئ وحقائق تكشف زيف الفكر املسيحي وانحرافه
عن املسلامت الفكرية التي ساقتها الكتب الساموية .وبناء عىل ذلك يتضح لنا
أن مهمة التبشري مل تنحرص فقط يف تنصري املسلمني ،بل األمر يتعدى إىل أبعد
من ذلك ،أنهم يريدون هدم اإلسالم ،كام يريدون تشييد الفكر النرصاين،وال يتم
ذلك إال عن طريق تشويه اإلسالم ،وبث األفكار املسمومة من خالل وسائط كثرية
منها املدرسة والجامعة واإلعالم ،األمر الذي ساهم يف نجاح التبشري يف أكرث من
موقع يف العامل اإلسالمي((( .ومام الشك فيه هنا أن التنصري مل يتوقف عىل رغبات
تلك الشعوب واألشخاص باعتناق املسيحية بقدر ما يقوم عىل الخالص من الفقر
والبؤس ،مام يجعلهم يعتنقون أي دين مادام مينحهم الحياة الكرمية .ويحدد أنور
الجندي دور املؤسسة الثقافية واإلعالمية يف خدمة التبشري ،ويقرن عالقته بالتغريب
الذي ترتكز أعامله يف إسقاط الشخصية اإلسالمية ،وإفراغها من املنطلقات الدينية،
وتأهيلها للتعاطي مع الحضارة املعارصة بكل متطلباتها ،ومن هنا تتبدى عالقة التبشري
باالستعامر مام ال يدع مجاال للشك ،يف خطورة الغزو التبشريي لبالد املسلمني.
 -3تشويه صورة اإلسالم وإضعاف قيمه :املقوم األسايس الذي يعتمد عليه
املبرشون لتقويض اإلسالم هو تصحيف صورة األمة اإلسالمية عرب منهجها وتاريخها،
بكل وسائط الدس واالفرتاء ،بغية تكوين جيل يكره اإلسالم ،ويحارب مبادئه،وكذلك
خلق شعور بالنقص أمام ما يصوره املبرشون من مدنية وحضارة يف تطبيقاتهم
(((-أنور الجندي:الخنجر املسموم الذي طعن به املسلمني،ص.38
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ومرشوعاتهم وأفكارهم ،وطريقتهم يف ذلك السخرية والتشكيك مبختلف الجوانب
التي يعتز بها العرب واملسلمني من تاريخ وتراث ،واالزدراء بالعامل اإلسالمي(((.
موقف أنور الجندي من التبشري :لقد استوعبت مؤسسة التبشري بكل أهدافها
ومخططات التغريب اإللحادي ،ومثل التبشري خطورة بالغة عىل اإلسالم واملسلمني،
لذا عمد أنور الجندي عىل التصدي له ،وكشف مخططاته وأهدافه ،وبيان زيف
حججه وأباطيله ،أيضا عمل الجندي عىل تعرية حركة التبشري بالكشف عن منطلقاته،
والوسائل التي يتخذها ،وإظهار خطرها عىل منظومة الفكر والثقافة يف عاملنا
اإلسالمي ،وقد متثل موقفه يف هذه األطروحات واملناقشات:
 - 1التبشري واالهتامم باألطفال :يهتم املبرشون بالنشء الصغري ،فالطفولة يف
املرحلة األساسية يف حياة النشء تلعب دورا ً هاماً يف تشكيل عقلية وثقافة وشخصية
النشء ،حيث تكون الفرتة الخصبة يف صياغة تفكريهم ،فالطفل يكون أسري املناخ
الفكري والثقايف الذي يعيش فيه ،لذا وقف أنور الجندي عىل هذا النشاط التبشريي،
الذي يركز عىل األطفال املسلمني ويجعلهم هدفه األول ،واتخاذ املدرسة
واإلرساليات الطريقة املثىل لتحقيق األهداف ،فريى أن الهدف من وراء ذلك هو
السيطرة عىل هذا الجيل يف بداية منوه الفكري وتكونه العقيل ،إلعداده عىل الطريقة
التي تجعله صاحب والء فكري وثقايف،ويفرس رس اهتامم املبرشين يف فرتة ما بني
الحربني (األوىل والثانية) بتعليم وتثقيف أبناء الطبقة العالية من األمراء والعظامء
حيث يتم ابتعاثهم وإرسالهم للتعلم يف املعاهد األجنبية ،إلعداد وتأهيل هذه الطبقة،
ويشري إىل خطورة نزوع هذه الطبقة الراقية إىل املدارس األجنبية ،مبا لزم من النتائج
التي حققها االبتعاث يف تضييق ال ّهوة بني االستعامر واملجتمعات اإلسالمية،
لتمكني املصالحة السياسية والفكرية مع املستعمر ،ثم يستمر الجندي يف كشف
دليل آخر يؤكد فيه أهداف التعليم التبشريي ،فوضح أن ما
ً
أهداف التبشري ويقدم
حمل لواء التبشري بالدولة العثامنية وعملوا عىل توهني الرابطة بني العرب والرتك،
وساهم يف متكني النفوذ األجنبي كانوا من خريجي معاهد اإلرساليات التبشريية(((.
(((-أنور الجندي :أجنحة املكر الثالثة التبشري،االسترشاق،االستعامر،ص.18
((( -أنور الجندي :موسوعة مقدمات العلوم واملناهج،ص.86
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ثم يكشف الجندي عن منهجيات أولويات التنظري التبشريي ،عندما رصد
البواعث النفسية للطبيعة اإلنسانية العربية ،وإسقاط هذه البواعث عىل عوامل
التخطيط واسرتاتيجياته ،فهم ينطلقون من دائرة مرنة ،بحيث يقدمون األولويات
عىل الثانويات يف مخططاتهم ،بحيث ميكن اختزال الوسائل وتقريب املسافات،
لذلك كان تحديد االهتامم باملرأة املعول عليه يف الغزو التبشريي .ويوضح لنا أنور
الجندي يف هذا الصدد الرس يف اللهفة العجيبة التي يبديها االستعامر ،وكتَّابه وأعوانه
من كتَّاب التغريب عىل قضية تحرير املرآة ،فالهدف كام يظهر من تحليل الجندي
هو إخراج الفتاة عن رسالتها األصلية ،وتعبئتها بالثقافة املسمومة التي بدورها ستعمل
عىل توريثها ألوالدها فتخترص الطريق إىل االستعامر(((.
 -2التبشير والتغريـب الثقـايف :لقـد أكـد أنـور الجنـدي على العالقـة الوثيقـة
بين التغريـب والتبشير معتمـدا يف ذلـك على الوثائـق القوليـة واإلثباتـات النقلية
مـن املبرشيـن ،منطلقـاً مـن املنهـج العلمـي الـذي يعتمـد على الدليـل والحجـة
املوضوعيـة بعيـدا ً عـن األهـواء ،فقـام بعـرض الوقائـع والنتائج مقارنـاً مبا متخض
عـن مؤمتـرات وترصيحـات .ولقـد أشـار إىل عـدة شـبهات للتبشير يف مجـاالت
الفكـر والثقافـة ،وقـام بالـرد عليهـا والتصـدي لها مـن منظـور املسـلم الغيور عىل
دينـه وأمتـه ،لذا كشـف عـن زيف تلك الشـبهات ،وضعـف حجتها ،وبيـان عورتها،
فقـد لفت االنتبـاه إىل أن خطط املبرشين سـجلت خطوطا عامة ،لتقويض اإلسلام
واللغـة العربيـة والحضـارة والتاريـخ ،وقد عبرت وسـائلهم عن هذا الهـدف ،الذي
يلتقـي يف كل منطلقاتـه مـع النظريـات التـي وضـع بذرتهـا عاملقـة االسـتعامر من
أمثـال كرومـر وليـويت ،لـذا قـام الجنـدي مبراجعـة التقاريـر الثانويـة التي سـجلها
كرومـر والتـي تعـد كرسـالة إىل الطليعـة الجديـدة مـن الشـباب الذيـن اتجهـوا إىل
مياديـن الثقافـة ليعدهـم خلفـاء لالحتلال الربيطـاين ،وقـد اثبتـت التقاريـر بلا ما
مجال للشـك العالقة بني قوى العداء لإلسلام واملسـلمني ،هـذه القوى هي
ً
اليـدع
التبشير واالسـترشاق والتغريـب ،حيـث تحالفت قـوى الرش عىل محاربة اإلسلام،
(((-أنور الجندي :تاريخ الغزو الفكري والتغريب،ص.162
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ومحاولـة زعزعـة العقيـدة يف نفـوس أهلـه ،والقضـاء على مبادئـه ،وإضعـاف قوة
املسـلمني ،وتـم ذلك مـن خالل طـرق ووسـائل متعـددة ،وكان الهـدف الجوهري
رضب الفكـر اإلسلامي والثقافـة العربيـة بإثارة الشـبهات حـول مفهوم اإلسلام(((.
ولقد قام أنور الجندي برصد أهم القضايا التي كانت هدفا للمبرشين ليحاربوا
بها اإلسالم بالطعن والتجني ،فناقشها ببيان عوراتها ،وعمد كشف زيفها ،وبطالن
حجتها ،وتتمثل هذه القضايا فيام ييل:
 -1التبشري والتجزئة يحاول املبرشون إحداث عنرص التجزئة والفصل بني
املسلمني ،بتقسيمهم إىل عرب وغري عرب ،مع محاولتهم طمس الوصف العريب
واإلسالمي عن الحضارة العربية اإلسالمية بادعائهم بأن من نبغ من العلامء عرب
التاريخ اإلسالمي ليسوا عرب،باإلضافة إىل سلب الدور الحضاري للمسلمني بنفي
أصالته الفكرية ،واستقالل شخصياتهم وهويتهم الحضارية .ويرد أنور الجندي عىل
هذه الشبهة والفرية ببيان أن القاعدة األساسية التي يقوم عليها الفكر والثقافة ،فيشري
إىل أن مفهوم الفكر والثقافة يقوم عىل وحدة الفكر ،مسقطاً بذلك وحدة الجنس أو
الدم ،وموضحاً يف الوقت نفسه أن اإلسالم هو البيئة الفكرية التي تجمع املسلمني
عىل وحدة الفكر املستمدة من القرآن(((.
وكعادة أنور الجندي رد خلفية تلك الشبهة إىل جذورها الفكرية كام اعتاد يف
منهجه الذي يكشف عن أصل الشبهة ومصدرها التاريخي ،هذه الشبهة تنطلق يف
جذورها من الشعوبية ،تلك النظرية التي كانت تفرق بني العرب وغري العرب من
املوايل الفرس وغريهم من الشعوب غري العربية التي دخلت يف اإلسالم ،وهي دعوة
خبيثة الغرض منها إثارة الفنت والنزعات بني املسلمني ،وتأجيج العداوة والكراهية
والبغضاء ،وتعمد هذه الشبهة إىل تشكيك املسلمني بدينهم ،والحط من قدر العرب
واملسلمني ،وإعالء األجناس األخرى.
(((-أنور الجندي:موسوعة العلوم واملناهج،ص.96
((( -أنور الجندي :موسوعة مقدمات العلوم واملناهج،ص.98
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 -2التبشري وعلامنية الدولة :مام ال يخفى عىل أحد أن التبشري دامئا ما يثري فكرة
أو قضية علامنية الدولة أي دولة الدينية ،أي عزل وفصل الدين عن مجاالت االقتصاد
الرتبية والسياسة ،ويكشف أنور الجندي هذا املخطط وبني الغاية من ورائه ،فريى أن
ذلك يراد به هدم القيم اإلسالمية ،ويؤكد طبيعة الهدف فيصفه بأنه هدف استعامري
صهيوين،يفسح املجال أمام النفوذ الغريب ،ليبسط هيمنته عىل العامل اإلسالمي
حائل مينعهم من تحقيق مصالحهم ورغبتهم ،ومن هنا يأيت
ً
وحتى اليقف اإلسالم
تحقيق الرتابط الجذري بني التبشري واالستعامر ويتم ذلك تحت رعاية الصهيونية
العاملية ،بل تنظر إىل أبعد من ذلك وهو محاولتهم تجزئة الفكر اإلسالمي وقتل
الرتابط فيه ،ومن أجل تحقيق هذا الهدف يحاول الغرب إحياء فكرة العلامنية ،أي عزل
الفكر اإلسالمي عن قيمة األساسية ،ووضح أن الغرض الذي يسعى إليه التبشري يقوم
عىل تفعيل االتجاه إىل العلوم العرصية ،ليكون عامل النهضة والتقدم واملدنية ،وال
يخفى من وراء ذلك هو فصل الثقافة والتخصص عن الدين كمقدمة للعزل الثقايف(((.
خالصة القول :يوجد عالقة قوية وصلة حميمة بني الثالوث االستعامري ،التبشري
ـ التغريب ـ االسترشاق ،كام أنه يوجد ترابط أيديولوجي يف جميع قطاعات الفكر
اإللحادي ،فملة الكفر واحدة ،والهدف واحد وهو القضاء عىل اإلسالم ،من هنا حذر
الجندي من أبعاد الدور التبشريي وتطلعاته املستقبلية نحو الصحوة اإلسالمية ،من
هنا جاءت دعوته إىل العمل يف سبيل حامية حصون اإلسالم من االنهيار ،وال يأيت
ذلك إال بقيام حركة نشطة من العلامء واملفكرين تعمل عىل تبرصة املجتمعات
اإلسالمية مبحاذير هذا النشاط التبشريي االستعامري ،ووضع التدابري والخطط
واملناهج التي تحفظ الشخصية اإلسالمية من عوامل السقوط والتبعية.
 - 4موقف أنور الجندي من االسترشاق :بداية نشري إىل أن االسترشاق ارتبط
بالتبشري ارتباطًا جذريًا ،قوامه اإليديولوجية املشرتكة يف موقفها من اإلسالم فقد

أثبتت الوقائع التاريخية الدور الذي لعبه االسترشاق يف خدمة التبشري ،لذا وقف
أنور الجندي كعادته يف كشف مخططات االسترشاق واملسترشقني ،وله تصور عام
((( -أنور الجندي :شبهات يف الفكر اإلسالمي،ص.26
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لالسترشاق يقول من خالله استخدم العلم يف خدمة السياسة ومن هنا فقد كانت
مادته مصد ًرا مؤث ًرا وهاما ملؤسسات التبشري وتستعملها يف دعم خططها ،فقد عمد
رجال االسترشاق يف خدمة هيئتني أساسيتني :وزارة املستعمرات ،والكنيسة الغربية،
وعليه يكون االسترشاق املقوم األسايس للتبشري فهو مصدره ومادته(((.

ويعزز الجندي هذا الرتابط بالتحول الذي طرأ عىل خطة االسترشاق ،فيشري إىل
أن املسترشقني هم يف الحقيقة مبرشون ،تخفوا يف لباس االسترشاق ،خلعوا لباس
الكنيسة وارتدوا لباس العلم ،ليتمكنوا من خداع املجتمعات ،وتعمل قوى التبشري يف
مجاالت إنسانية وعلمية حتى تصل إىل مرادها وهي املدرسة واملستشفى ،كام تعمل
عىل اهتاممها باملرىض والضعفاء والفقراء من املسلمني .كام يبني أنور الجندي
دور االسترشاق ،حيث يقوم عىل وضع املادة العلمية املنقحة عىل ضوء املقاييس
الغربية ،يف سبيل تثبيت وجودهم يف تلك البالد ،وإخضاع هذه املجتمعات للفكر
الوافد نحو القومية واالشرتاكية ليتعمق الرصاع بينهم ويستمر(((.
من هنا يؤكد أنور الجندي عىل مدى التناسق بني قوى التبشري واالسترشاق،
فيذكر أوجه الرتكيز واالختصاص لكل منهام ،فقد اتجهت مؤسسة التبشري إىل
املدرسة والجامعة عن طريق اإلرساليات ،والسيطرة عىل املناهج الدراسية ،بينام
اتجه االسترشاق إىل الصحافة والثقافة عن طريق الكتاب والصحيفة ،لذا كانت
مؤسسة االسترشاق مصدرا للشبهات واألكاذيب ،ويقول الجندي يف هذا الصدد

عامل مع الكنيسة أو عامالً مع وزارات االستعامر ،ال
ً
أن االسترشاق يف شطريه
يستطيع أن يخلص إىل الحق إمنا يؤدي دوره يف إثارة الشبهات ،وتقديم الزاد الكايف
لدراسات التبشري(((.

من هنا يرى رضورة التنبيه وااللتفات إىل الخوارق التي يجب أن تكون واضحة
يف ذهن الباحثني املسلمني لكتابات املسترشقني وبني املبرشين الذين لبسوا لباس
االسترشاق ،ويؤكد أنور الجندي عىل حقيقة مهمة هي ارتباط االسترشاق والتبشري

((( -أنور الجندي :أصالة الفكر اإلسالمي يف مواجهة التغريب،ص.74
(((-املرجع السابق :ص.237
(((-أنور الجندي:شبهات التغريب،ص.91
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بالكنيسة ،من خالل الرتابط الزمني بينهام يف ظروف النشأة بوحدة املضمون
واختالف املسمى ،ويشري إىل أن هاتني القوتني نشأتا بعد الحروب الصليبية يف
حضانة الكنيسة ،لذا يستدل عىل أن باعث االسترشاق هو استهداف الدراسات
املشبوهة التي ت ُعنى باإلسالم عقيد ًة وفكرا ً وتاريخاً ،وتطلعات التبشري يف إطارها،
مام يؤكد نظرية املضمون الواحد مع اختالف املسمى ،وعىل ضوئه ميكن أن نصوغ
فهمنا لحقيقة التبشري وطبيعة االسترشاق(((.
بناء عىل ذلك نرى أن الجندي كشف عن الوجه الحقيقي لالسترشاق والتبشري
وأنهام مؤسسة واحدة ،لهام نفس الهدف واملخطط ،وهو إثارة الشبهات حول
اإلسالم ،فغايتهام واحدة وإن اختلفت الوسائل لذلك ،فاالسترشاف والتبشري
والتغريب قوى متثل دعامة أساسية وهامة لالستعامر الغريب ،ويثبت وجوده فكرياً

وعسكرياً .ويعرج أنور الجندي عىل منهج املسترشقني يف البحث ،فهم يحاولون
أن يزيلوا الهوة بني اإلسالم واملسيحية ،ببيان أثر املسيحية عىل اإلسالم ،وإسقاط
العالقة بني دين محمد صيل الله عليه وسلم والسامء ،حتى يظهر اإلسالم وكأنه
دين برشي مستمد من الفلسفات والعقائد السابقة له ،تلك الخطة التي دأب كتَّاب
املسترشقني عليها ،لذا فطن أنور الجندي لهذا التطلع الصليبي ،فأخذ يتتبع أثار
املسترشقني يف كتابتهم عن الرش بصفة عامة واإلسالم بصفة خاصة ،ويعرض مناذج
من طريقتهم يف البحث ويكشف تالعبهم وتصحيفهم للحقائق.

ومن أهم هذه القضايا :إثبات برشية القرآن :يدعي املسترشقون بأن النبي صىل
الله عليه وسلم منذ صباه قبل نزول الوحي ،كان نافرا ً من الوثنية التي نشأ فيها ،محباً

للمعاين الروحية ،وهذا دفعه إىل التحنث يف غار حراء ،ويوضح الجندي طريقة
املسترشقني يف االستنتاج فهي تقوم عىل تفسري الوقائع بناء عىل أفكارهم ،مبنآي عن
املصداقية التاريخية ،وكان هدف الجندي بعد ذكر مناذج من طريقتهم يف البحث
إبراز املوازين التي يتم الحكم من خاللها عىل اإلسالم وهي تتمثل يف:
(((-أنور الجندي :مقدمات العلوم واملناهج،ص.76
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 -1وضع أهداف علمية ،ثم تصيد األدلة وال يعنيهم أن تكون تلك األدلة صحيحة،
أو مستمدة من مصادر معتربة ،لذلك تراهم يجمعون املعلومات من كل رطب
ويابس ،سواء من كتب األدب أو القصص واملجون ،ثم يقدمون بعد التمويه بكل
جرأة ويبنون أحكاما عن اإلسالم ال وجود لها.
-2اعتامد مصادر غري علمية وتجاهل املصادر الصحيحة ،واالستدالل بالروايات
الواهية وإغفال الروايات القوية ،وأكرب خطأ وقع فيه الرشق واملسلمون كام يرى
الجندي أنهم اعتمدوا عىل تلك الدراسات االسترشاقية ،والتي كان يغلب عىل أسلوبها
املوضوعية الزائفة ،لذا يشري إىل أن أي ارتباط بني هذه الدراسات واملوضوعية
العلمية هو ارتباط زائف غري حقيقي ،من هنا يجب أن يتجه املسلمون إىل مورثوهم
الفكري والعقائدي والحضاري ،من أجل التامس ثقافتهم ،ليك ال نلبس أنفسنا
لباساً ال يتناسب والطبيعة الفكرية والثقافية لنا ،ثم يشري إىل محاذير التعلق واالعتامد
عىل دراسات املسترشقني ،فريى أنها أفقدت الكثري من الباحثني ثقتهم بأنفسهم يف
البحث والنظر ،وفقدوا الهوية الثقافية املستقلة ،ومن ثم أصبحوا عبيدا لكل ما يصدر
عن املسترشقني من كتابات فيها الغث والسمني(((.
ورغم كل ذلك ال ينكر أنور الجندي االيجابيات التي قدمها املسترشقون للفكر
اإلسالمي ،السيام يف مجال التبويب والفهرسة لكتب الحديث والرتاجم ،إال أنه يأخذ
عىل هذه االيجابيات أمرين :األمر األول رسقة الرتاث اإلسالمي بأساليب متنوعة
وانتقاله إىل دائرة املسترشقني يعد من أخطر التحديات ،ذلك أنه أصبح حجة عىل
املسلمني ،ال لهم وأصبح بعثه عىل النحو الذي يختاره االسترشاق ،بعيدا عن تصور
املسلمني وإرادتهم ،لذا يرى الجندي أن نظرتهم لكثري من القضايا تعرب عنهم فقط،
ومن هنا تخضع لثالثة اعتبارات:
أوال -نظرتهم لإلسالم عىل أنه دين الهويت محض كاملسيحية ،يف حني أن
اإلسالم دين ودستور حياة.
(((-أنور الجندي:مقدمات العلوم واملناهج ،ص.201
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ثانياً :تأثرهم بوجهة نظر السياسة االستعامرية وخضوعهم لها.
ثالثاً :قصور أفهامهم عن إدراك حقيقة الفكر اإلسالمي وطبيعته ،التي تربط بني
الثابت واملتغري(((.
وبي عوارها ،ذلك أنه
ولقد تصدى أنور الجندي لتلك الدراسات االسترشاقيةَّ ،
اعترب التأويالت والتصورات الغربية دخيلة عىل اإلسالم ،معت ًمدا عىل فهمه لطريقة
املسترشقني يف البحث ،والتي من أبرز أخطائها تفسري اإلسالم مبقاييس الغرب،
ويذكر أنها مستمدة من أثار الرهبانية املسيحية ،ويعتقد الجندي بأن رس اهتامم
االسترشاق بهذه الفلسفات يرجع إىل أنها مرتبطة مبفاهيم إلحادية ،يظهر معها
االختالف واالضطراب يف مصدر ديننا اإلسالمي(((.

خالصة القول:

إن حركة االسترشاق متثل العدو األكرب للعرب واملسلمني ذلك ملا حملته
من أهداف خطرية ،وما كانت دراساتهم وأبحاثهم إال تعميقاً لروح العداء الصليبي
لإلسالم وأهله ،ومن هنا كانت جهود أنور الجندي مبثابة ناقوس صحوة لألجيال
املخدرة بربيق تلك الدراسات التي تستهوي العقل بربيق ألفاظها.

الخامتة:

لقد كشف أنور الجندي برباعة تحليلية وفلسفية عميقة عن أخطار ومخاطر
تحالف قوى الرش املتمثلة يف التغريب والتنصري واالسترشاق ،تلك القوى التي متثل
أساليب الغرب يف هدم ومحاربة اإلسالم ،وإضعاف قوته يف نفوس معتنقيه ،ولقد
أبدع الجندي يف إسقاط أقنعة تلك القوى التي تتخفى وراء أهداف يبدو أنها نبيلة وهي
بعيدة متاما عن ذلك ،بل هي أهداف خبيثة وقاتلة تحاول النيل من اإلسالم ومبادئه.
وكشف الجندي عن الوجه الحقيقي لتلك املقوالت االستعامرية الكربى التنصري
(((-تاريخنا بني تزوير األعداء وغفلة األبناء،ص.88
(((-أنور الجندي:املؤامرة عىل اإلسالم،ص.53أيضا انظر .شبهات التغريب،ص.88
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والتغريب واالسترشاق ،وأظهر مدى تهافت وضعف حججهم .ونبه أبناء اإلسالم
واألجيال الصاعدة من مغبة السري وراء تلك القوى ،ودعا إىل العودة إىل اإلسالم يف
منابعه الصافية املتمثلة يف القرآن والسنة .ودعا كذلك للحفاظ عىل الهوية اإلسالمية
والثقافة اإلسالمية ،والبعد عن مقاييس الغرب التي ال تصلح لثقافتنا وفكرنا .لقد قام
الجندي بدور فعال يف الكشف عن زيف وبطالن حجج تلك القوى ،مبقدرة كبرية عن
طريق تتبع دراساتهم وأفكارهم ،والرد عليها مبوضوعية بعيدا عن التعصب والتشنج
املرفوض ،ومقارعة الحجة بالحجة ،واستخدام املنهج النقدي الب َّناء والهادف ،الذي
يكشف بهدوء عوار تلك الدراسات التغريبية والتنصريية واالسترشاقية ،ووضع منهج
بناء لألجيال القادمة تستخدمه يف التعامل مع تلك املقوالت االستعامرية الهدامة،
ويف نفس الوقت تحافظ عىل هوية اإلسالم واملسلمني.

االستعمار التطبيعي

آثار الحضارة والثقافة الغرب َّيت ْين على أفريقيا
داري آرو ُولو

(((

تنبعثُ الجدلي ُة الرئيسية الواردة يف هذا البحث من اإلقرار بأ ّن االستعامر
وتجارة العبيد والحركة التبشريية قد مثّلت قاعدة ازدهار الحضارة والثقافة الغرب َّيتني
ثت بشكلٍ خطري القيم التقليدية
رص الباحث عىل أ ّن هذه الحضارة قد ل ّو ْ
واستمرارهام .يُ ُّ
رص ُح بأ ّن القارة األفريقية كانت قد أنشأت منذ ٍ
أمد بعيد سابقٍ عىل حلول
األفريقية ،ويُ ِّ
حكم وإجراءات
االستعامر منوذجاً من املنظومات السياسية املحل ّية وعمليات ال ُ
وتسارعت
مت الحضارة األفريقية
وضع القوانني
ْ
املؤسساتية املقبولة عموماً حيث تق ّد ْ
ّ
التقني .باإلضافة إىل ذلك ،يُعل ُن الباحث أ ّن ديناميكية أفريقيا وأهميتها
وترية التط ُّور
ّ
عىل املستوى العاملي تدع ُم الحجة التي تُفي ُد أنّه كان باستطاعة القارة األفريقية
تطوي َر درج ٍة من التق ّدم والحضارة واملحافظة عليها من دون الحاجة لالتّصال السلبي
بالقوى اإلمربيالية .يتب ّنى الباحث النموذج التحلييل الوصفي للتأكيد عىل وجهات
(((  -أستاذ محارض يف كلية العلوم السياسية واإلدارة العامة يف جامعة  Adekunle Ajasinيف نيجرييا.
ترجمة :فريق املركز االسالمي للدراسات االسرتاتيجية  -بريوت.

االستعمار التطبيعي

341

رض الليربالية الجديدة ،والدميقراطية الليربالية ،والحركة االستعامرية،
نظره ويستح ُ
والحركة التبشريية إلثبات آثار الحضارة والثقافة الغربية عىل أفريقيا .يف الختام ،يُق ّدم
الباحثُ حلوالً قابلة للتطبيق تُ ث ُِّل دواءا ً شامالً إلخراج أفريقيا من مأزقها الثقايف.
الكلامت الرئيسية :االستعامر ،الثقافة ،التط ُّور ،الحكم ،الدميقراطية الليربالية،

الحركة التبشريية ،الليربالية الجديدة ،املنظومة السياسية ،والحضارة الغربية.

يف البداية ،سوف
أحتج بأ ّن االستعامر وتجارة العبيد والحركة التبشريية هي حص ُن
ُّ
ُ
يعمل كوسيل ٍة
ُ
يصدق ما دام االستعامر
تي يف أفريقيا ،وهذا
الحضارة والثقافة الغربيَّ ْ
لغرس اإلمربيالية الثقافية يف أفريقيا .حينام ننظ ُر إليه من هذه الناحية ،فإ ّن االستعامر
يل وإخضاع الشعوب
هو ف ْرض ال ُ
حكم األجنبي عىل املشهد السيايس التقليدي املح ّ
األفريقية للهيمنة األجنبية يف جميع املجاالت الحضارية االجتامعية والسياسية
والثقافية واالقتصادية والدينية.
أوالً ،بدأتْ الحضارة والثقافة الغربية بالتسلُّل إىل البيئة االجتامعية-الثقافية
األفريقية من خالل ات ّصال األوروبيني بالقارة األفريقيّة ـ االتّصال الذي جاء كنتيج ٍة
ملؤمتر برلني الساعي وراء النهب اإلمربيايل للموارد األفريقية ـ وتع ّززت هذه الحضارة
والثقافة الحقاً عرب تيار العوملة الطاغي .من املهم أن نؤكِّد عىل أ ّن االستعامر قد
حرف وأعاق رسعة النمو الثقايف واتّجاه الحضارة يف أفريقيا .متثّلت إحدى أفدح
نتائج االستعامر يف الكيفية التي أ ّدى االنتهاك السيايس واالقتصادي للمستعمرات
إىل ما يبدو أحياناً أنّه فجو ٌة ثقافي ٌة غري قابلة للس ّد بني ال ُبلدان التي استفادت من
االستعامر وتلك التي عانت من الهجمة االستعامرية .أ ّدت حقب ُة النهب والرسقة
أفضت إىل التدهور الشديد يف املساعي
االستعامرية إىل الركود النسبي وكثريا ً ما
ْ
الثقافية التقليدية يف املستعمرات.
بعد إخضاع القارة األفريقية والهيمنة عليها ،بدأتْ الثقاف ُة الغربية والنمط الحضاري
األورويب باالزدهار والنمو أكرث من الرتاث الثقايف األفريقي ،وقد
أخلت املامرساتُ
ْ
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السبيل أمام السلوك األجنبي بعد أن أصبح األفريقيون
َ
الثقافية التقليدية األفريقية
«متغ ِّربني» بالكامل .أصبحت تُ َع ُّد الثقافة الغربية يف أفريقيا الحضارة املتق ّدمة وغدت
بعض
األساليب األفريقية بدائي ًة وقدمي ًة وغري مقبولة يف الساحة العامة .مل ت ُد َّمر أو ت ُفقد ُ
أبعاد الثقافية املادية يف املستعمرات فحسب ،بل خرست املجتمعات املستع َم َرة
ق ّوتها واإلحساس باستمرارية اإلرث الثقايف فأصبح من املستحيل عملياً إعادة القدرة
احتج أحد الباحثني أنّه:
عىل السعي نحو التق ُّدم الثقايف وفقاً للرشوط األفريقية.
ّ
«ت ّم تخريب النسيج االجتامعي بالكامل ،وغُرست ثقاف ٌة جديدة عنيفة ،و ُد ِّمرتْ
أي بديل مكانها.
املنظوماتُ األفريقية التقليدية املتعلِّقة بحلول الرصاعات ومل يُق َّدم ُّ
بالرغم من أ ّن العملية الدميقراطية كانت بدائية إال أنّها كانت تحتوي عىل القابلية
أي ُمنشأ ٍة برشية ولك ّنه ت ّم اجتثاثها بقسوة واستُبدلت بالحكم
العظيمة التي ت ُالز ُم َّ
االستبدادي لالستعامر .شُ كِّلت مجموع ٌة جديدة من النخب وت ّم تنشئتها عىل مذبح
العنف واالستعامر ،وقد تسلّحت ببُنى الدولة املعارصة لالستمرار يف إخضاع
جامهري الشعب خدم ًة ملصالح االستعامر (.»)Mimiko
دعم كاسونغو ( )Kasongoالترصيح اآلنف حينام أق َّر بأنّه «ينبغي عىل الفرد
الخفي
االستنتاج أنّه حني ت ّم تصدي ُر الثقافة الغربية إىل الدول األفريقية ،متثّل الجانب
ّ
للحداثة باملصالح املادية .مثّلت الحضارة مفهوماً آخر للهيمنة ،أي ف ْرض الثقافة
الجديدة الوافدة عىل القيم الثقافية التقليدية» .من املهم أن نؤكِّد بشكلٍ أسايس عىل
ٍ
خطوات أكرث إلحاحاً وحسامً من أجل إعادة تنظيم وقلب هذا املنحى
رضورة ات ّخاذ
من الفراغ الثقايف القابل لالضمحالل والذي قد يؤدي إىل مرور القارة األفريقية
ٍ
بحقبات من االنقراض الثقايف والقحط يف القيم األفريقية .من املر ِّوع أن نذكر بأ ّن

عام تقريباً من االستعامر مل تؤ ِّد فقط إىل تدمري الرتاث والقيم الثقافية التي
مائتي ٍ
كانت تشته ُر بها أفريقيا قبل االستعامر ،بل أ ّدت أيضاً إىل التدهور الشديد حيث
حكم
ُسلبت من القارة األفريقية عقودا ً زاخر ًة بالفرص ـ أي فرص التنمية الذاتية وال ُ
الذايت وتصاعد وترية التط ُّور التكنولوجي.
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تي عىل القارة
بالتايل ،ترب ُز الحاجة لنقْد التأثري السلبي للحضارة والثقافة الغربيَّ ْ
لص ّنا ُع السياسة رضور َة إعادة تقييم
يتبي ُ
األفريقية يف جميع املنتديات وذلك ليك ّ
سياساتهم التي ت ُفيض إىل إنزال القحط الثقايف بقارة أفريقيا أو التي تُفسد مبادئ
تي
اإلحياء الثقايف .يُركِّ ُز هذا البحث عىل التقييم الشمويل للثقافة والحضارة الغرب َّي ْ
ُ
ويهدف أيضاً
من ناحية االختالل والتخلُّف اللَّذيْن ألحقتاهام بأفريقيا وبوترية تط ّورها
إىل اإلضاءة عىل الخيارات املتاحة املت ّبق ّية للقارة األفريقية.

الحضارة والثقافة الغربية :إطا ٌر مفهومي وسياقي

مبسطة
ما هي الثقافة ،وما هي الحضارة؟ ُ
مييل الناس إىل التفكري بالثقافة بطريق ٍة َّ
رص فقط باملوسيقى أو األزياء بل
ومتّحدة .الثقافة ليست مجرد الرقص وال تنح ُ
تتجاو ُز مسأل َة االحتفال االجتامعي والطقوس املتعلّقة بالوالدة أو الزواج ،والطهي
أو الرياضة .األمر األسايس يف الثقافة هو تعلّقها بالنمط الكيل ملعيشة الناس :أي
الطريقة التي يحيون فيها ويتع ّبدون ويُنتجون ويصنعون ويرتفّهون ويأكلون .الثقافة
هي مجموع األفكار املوروثة واملنظومة العقائدية والقيم والقواعد التي ت ُشكِّل
األسس املشرتكة للفعل االجتامعي املقبول عموماً.
ُ
يُظه ُر تشارلز أ.إلوود ،وهو عاملٌ
اجتامعي أمرييك ،تع ُّد َد وجوه الثقافة حينام
ٌ
رص معناها يف التايل:
يح ُ
«تسمي ٌة مشرتكة لجميع األمناط السلوكية املكتسبة اجتامعياً واملنقولة اجتامعياً
عرب الرموز ،وبالتايل تكو ُن اسامً لإلنجازات املتم ِّيزة للمجموعات البرشية وال
تض ُّم فقط أمورا ً كاللغة وصنع األدوات والصناعة والفن والعلم والقانون والحكومة
ُجس ُد
واألخالق والدين بل تتض ّم ُن أيضاً األدوات واملصنوعات املادية التي ت ِّ
اإلنجازات الثقافية والتي تُ نح من خاللها السامت الفكرية الثقافية أثرا ً عملياً
كاملباين واألدوات واآلالت ووسائل االت ّصال واألعامل الفنية وما إىل ذلكُ .يكن
تتجس ُد يف التقاليد االجتامعية
العثور عىل القسم الجوهري للثقافة يف األمناط التي
ّ
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للمجموعة أي املعرفة واألفكار واملعتقدات والقيم واملعايري واملشاعر السائدة يف
املجموعة .يتواج ُد القسم الظاهري للثقافة يف السلوك الفعيل للمجموعة ويكم ُن
ومؤسساتها ...يبدو أ ّن القسم الجوهري للثقافة يتمثّل
غالباً يف تطبيقاتها وعاداتها
ّ
بتثمني القيم املتعلّقة بالظروف الحياتية .بالتايل ،فإ ّن التعريف السلويك املحض
للثقافة هو غري مناسب وينبغي أن يتض ّمن التعريف الكامل لألبعاد الذاتية واملوضوعية
للثقافة .عملياً ،تتلخّص ثقافة املجموعة البرشية يف تقاليدها وعاداتها ولك ّن التقاليد
ـ بصفتها ال ُبعد الذايت للثقافة ـ هي الجوهر األسايس».
ُيكن أيضاً النظر إىل الثقافة كمجموع األنشطة البرشية واملبادئ العامة التي
ُ
تشرتك يف نفس التقاليد (القبول العام) والتي ت ُنقل بدورها
تهدي أفكار مجموع ٍة برشية
وتُغرس يف الجيل التايل (الرتبية االجتامعية) ويُحييها أفراد املجموعة (االستدامة).
يُس ِّه ُل تص ُّور الحضارة بشكلٍ عام من عملية إدراك الحضارة الغربية بشكلٍ
مصطلح مفهومي وتُ ث ُِّل مجمو َع تاريخ البرش ومنط معيشتهم
خاص .الحضارة هي
ٌ
مستوى معيّناً
تصف
وتوقّعاتهم وخيباتهم ورغباتهم وتطلّعاتهم .الحضارة هي كلم ٌة
ُ
ً
من التق ُّدم عىل املستوى التط ُّوري وغالباً ما تُستخدم كمرادف للثقافة ،ولك ّن تعريف
الثقافة بـ«الفنون والتقاليد والعادات واملعتقدات والقيم والسلوك وتقدير املاديات
متيل
وفضفاض أكرث من تعريف الحضارةُ .
التي ت ُشكِّل أسلوب حياة الناس» هو عا ٌم
ٌ
الحضارة نحو الرتكيز عىل منط حيا ٍة خاص وطريق ٍة معيشي ٍة معيّنة بينام يُنظر إىل
تشتمل عىل منط الحياة باإلضافة إىل فلسفة الناس الحياتية واألفكار
ُ
الثقافة عىل أنّها
التي يشرتكون بها واملوقف العام الذي يتض ّمن اإلبداع وأمناط اإلنتاج.
تصف الثقافة الزراعية
ولك ّن أكرث التعاريف تداوالً للحضارة هو العبارة التي
ُ
واملدنية املعقّدة نسبياًُ .يكن متييز الحضارات عن الثقافات األخرى عرب مستواها
العايل من التعقيد والتنظيم االجتامعي ومن خالل أنشطتها االقتصادية والثقافية
املتن ّوعةُ .يكن أيضاً استعامل معنى الحضارة بطريق ٍة معيارية للداللة عىل التف ُّوق
مبعنى ُمشابهُ ،يكن للحضارة أن
الثقايف إلحدى املجموعات أو الدول عىل األخرى.
ً
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رصفات أو الذوق» .يتج ّذ ُر هذا املفهوم املعياري للحضارة
تعني «صقل الفكر أو الت ُّ
يشتمل
ُ
مستوى أعىل من املعيشة
بش ّد ٍة يف الفكرة التي ت ُفي ُد أ ّن البيئات الحرضية ت ُوفِّر
ً
ّب الحضارة
عىل الفوائد الغذائية وإمكانيات اإلنجاز عىل املستوى الذهني .تتطل ُ
معرف ًة متط ّورة بالعلم والتجارة والفن والحكومة والزراعة يف املجتمع .بالتايل ،فإ ّن
الحضارة الغربية هي من ٌ
نسب إىل الناس يف
ط
معييش خاص يُع ّد متفوقاً ومتق ّدماً ويُ َ
ٌ
كمفهوم ُمك ِّملٍ
الغرب .يف سياق هذا البحث ،سوف نستخدم ُمصطلح الحضارة
ٍ
للثقافة.
تحقّق اإلطا ُر التاريخي لتغريب القارة األفريقية عرب االحتكاك مع أوروبا من خالل
تجارة العبيد عن طريق املحيط األطليس ،والحركة التبشريية ،والحركة اإلمربيالية.
مثَّل التبادل الثقايف املفروض عىل السكّان ذوي البرشة الداكنة يف العامل الجديد
تغريب
ـ والذي كان يف أوج نشاطه يف منتصف القرن الثامن عرش ـ أول عملية
ٍ
ُمستدام للشعوب األفريقية .تجد ُر اإلشارة إىل أ ّن األفارقة يف الشَّ تات قد قاموا الحقاً
باملساهمة يف عملية التغريب يف أفريقيا ،وعىل وجه الخصوص من خالل أدوارهم
يف عملية التبشري والتعليم املسيحي.

القارة األفريقية

ت ُشكِّل أفريقيا ثاين أكرب قارة يف العامل وتأيت يف املرتبة الثانية من حيث عدد
السكان بعد قارة آسيا .تبل ُغ مساحتُها نحو  30.2مليون كلم مربّع (من ضمنها الجزر
املحاذية) وت ُغطِّي  6باملائة من املساحة السطحية لكوكب األرض و 20.4باملئة
من مجموع املساحة الربيّة .يف العام  ،2009بلغ عد ُد سكّان أفريقيا مليار نسمة وقد
مم عدل آنذاك نحو  14.72باملائة من عدد سكّان العامل .يُظه ُر
توزّعوا عىل ِ 61قطر ّ
الجدول التايل بشكلٍ واضح عد َد سكّان أفريقيا مقارن ًة مع عدد السكّان يف سائر
ري عدد السكان واملوارد الطبيعية يف القارة األفريقية إىل الدور املحوري
العامل ،ويُش ُ
الذي تلعبه أفريقيا عىل املستوى العاملي.
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منطقة أفريقيا

عدد السكان ( )2010النسبة املائو ّية يف العامل

 1مجموع عدد سكّان أفريقيا

1،013،779،050

% 14.8

مجموع السكّان يف سائر
2
العامل

5،831،830،910

% 85.2

6،845،609،960

% 100.0

3

يل
املجموع الك ّ

يُحي ُ
ط البحر
املتوسط بالقارة األفريقية من جهة الشامل ،وقناة السويس والبحر
ِّ
األحمر عىل طول شبه جزيرة سيناء من ناحية الشامل الرشقي ،واملحيط الهندي من
جهة الجنوب الرشقي ،واملحيط األطليس من جهة الغرب .توجد  54دول ٌة مستقلّة يف
ٍ
ومجموعات متن ّوعة من الجزر ،والجمهورية العربية
أفريقيا باإلضافة إىل مدغشقر،
الصحراوية الدميقراطية التي تنتمي إىل االتّحاد األفريقي ولكن تطعن الحكومة
الغربية بسيادتها.
كانت تتمتّع أفريقيا قبل مرحلة االستعامر مبا
يقرب من  10آالف دول ٍة وحكوم ٍة
ُ
ٍ
ٍ
مجموعات
ّلت هذه الدويالت إ ّما من
ذات
منظومات سياسي ٍة ومجموعاتي ٍة شتّى .تشك ْ
عائلي ٍة صغرية من الصيّادين وجامعي الثامر كشعب الـ «سان» يف جنوب أفريقيا ،أو

من املجموعات االجتامعية األكرث تنظيامً كالقبائل املتح ّدثة بلغة الـ «بانتو» يف
وسط أفريقيا وجنوبها ،أو من القبائل املنتظمة بدقّة يف القرن األفريقي ،أو املاملك
الساحلية الضخمة واملدن واملاملك ذات الحكومة الذاتية كتلك التي انتمى إليها
شعب الـ «يوروبا» والـ «إغبو» يف غرب أفريقيا ،أو املدن التجارية السواحلية يف
الساحل الغريب ألفريقيا.
صف من الدول ذي السالالت الحاكمة ـ
مع حلول القرن التاسع امليالدي ،امت ّد ٌ
مبا فيها ماملك الهاوسا األوىل ـ عرب البطحاء يف جنويب الصحراء من املناطق الغربية
إىل وسط السودان ،وقد ُوجدت أقوى هذه الدول يف غانا ،غاو ،وإمرباطورية( (�Ka
 .)nem-Bornuاعتنقت إمرباطورية ( )Kanemالدين اإلسالمي يف القرن الحادي

االستعمار التطبيعي

347

عرش ،ويف نفس هذا القرن انهارت غانا وخلفتها إمرباطورية مايل التي ع ّززت أغلب
منطقة السودان الغريب يف القرن الثالث عرش.
أ ّما يف املناطق الحرجية عىل الساحل الغريب ألفريقيا ،فقد نشأتْ ماملك مستقلّة
تأسست مملكة  Nriالتابعة لشعب الـ
مل تتأثر كثريا ً باملناطق الشاملية اإلسالميةّ .
«إغبو» يف حوايل القرن التاسع وكانت إحدى أقدم املاملك وكان يحكمها ملك
الـ( .)Ezi Nriيقع املوقع الجغرايف لهذه اململكة يف دولة نيجرييا املعارصة وقد
اشتُهرتْ مبنتوجاتها الربونزية املتقَنة الصنع التي ت ّم العثور عليها يف بلدة (Igbo
 (Ikwuويعو ُد تاريخها إىل القرن التاسع.

تكم ُن أهمية هذا العرض التاريخي املوجز يف تقديم رؤي ٍة أوضح ونظر ٍة أعمق
إىل املجتمعات األفريقية قبل مرحلة االستعامر والكيفية التي أنشأت من خاللها
هذه املجتمعات منط الحكم الخاص بها ،وحازت عىل وتريتها الخاصة من التق ُّدم
ٍ
ٍ
مم ضمن
منظومات سياسية محلية
الحضاري ،وط َّورت
وعمليات لوضع القوانني ّ
تنبض بالديناميكية وتشه ُد
السالم يف القارة األفريقية وحافظ عليه .أفريقيا هي قار ٌة
ُ
حدا ً،
جهودا ً نشيطة لنيل الدميقراطية والتط ُّور إىل األمام .ال تُ ث ُِّل أفريقيا مفهوماً مو َّ
ويكن قياسه عىل ضوء الحكم والهوية .عىل سبيل
فهناك درج ٌة من التباين داخلها ُ
املثال ،هناك ٌ
دول ت ُجي ُد العمل يف أفريقيا عىل مستوى الحكم وتثبيت الدميقراطية
ٍ
استثناءات للتعريف
(كالسنغال وناميبيا وغانا وجنوب أفريقيا وبوتسوانا) وتُشك ُِّل
الذي يُق ِّد ُم أفريقيا كقار ٍة فاشلة .باإلضافة إىل ذلك ،بدأ يتط ّور االختالف الثقايف يف
أفريقيا مع قيام بعض الدول يف الشامل (كاملغرب وتونس) بالنظر إىل نفسها كدو ٍل
عربية وليس أفريقية.

تي عىل القارة األفريقية
آثار الحضارة والثقافة الغرب َّي ْ

تكم ُن الحقيقة املهمة التي تتعل ُّق بالتاريخ الثقايف األفريقي يف تأثري عاملني
خارجيَّ ْي عىل التقاليد الوطنية األفريقية وهام العامل العريب ـ اإلسالمي والعامل
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ضت أفريقيا لتأثرياتهام عىل مدى أكرث من ألف عام.
األورويب ـ املسيحي ،وقد تع ّر ْ
ت ّم استيعاب القيم واألمناط املعيشية الخاصة بهذين العاملني وتب ّنيها إىل ٍ
حد كبري
يف أرجاء القارة األفريقية .ت ُق ِّد ُم هذه املالحظة رؤي ًة أشمل إىل ظاهرة التغريب يف
توصل إليها العالِم النظري األفريقي املرموق إدوارد ويلموت باليدن
أفريقيا ،وقد ّ
يف أواخر القرن التاسع عرش ،وقام عيل َمزروي يف أواخر القرن العرشين بتلخيصها
بالعبارة التالية «الرتاث الثاليث».
ُ
حلَّت تأثرياتُ الحضارة والثقافة الغربية يف أفريقيا عرب مراحل متع ِّددة،
ويهدف
هذا البحث إىل إبراز ثالث ٍة من هذه املراحل :السياسية واالقتصادية واالجتامعية.
ُ
نطاق البحث يف تناول املفاهيم الفكرية التي
رص
عىل نحو العموم ،سوف ينح ُ
تدف ُع الحضارة الغربية وهي الليربالية الجديدة ،والدميقراطية الليربالية ،والعوملة،
ويكن أن تندرج تحت املراحل
والفردانية يف مقابل القيم العائلية ،وما إىل ذلكُ ،
األعم لتأثريات الحضارة الغربية .تلتز ُم الحضارة الغربية بالليربالية الجديدة،
ٍ
والدميقراطية الليربالية ،والنمط االستهاليك ،والرؤية الكونية املسيحية
كأساس لها.
يندرج االستعامر والدميقراطية الليربالية تحت التأثري السيايس ،والليربالية الجديدة
ُ
تحت التأثري االقتصادي ،والحركة التبشريية تحت التأثري االجتامعي.
.1األثر السيايس
العامل االستعامري هو نقط ٌة أساسي ٌة من أجل فهم عملية التغريب يف أفريقيا.
ري التشويهات الكلية التي
كل مجاالت
خضعت لها املجتمعات األفريقية يف ِّ
ْ
ت ُش ُ
الحياة إىل ش ّدة االستعامر وفاعليته يف عملية تغريب املجتمعات األفريقية وثقافاتها.
تتض ّمن اآلثار السياسية ما ييل:
 تغيري الحدود التقليدية من دون مشاورةاملؤسسات والثقافات السابقة.
ّ

 تفكيك وإغراقأجنبي مكانها .تجد ُر اإلشارة
املؤسسات املحلية وإنشاء حكمٍ
ٍ
ّ
ٍ
سلطات سياسية بل
إىل أ ّن املؤسسات التقليدية قبل ذلك الوقت مل تكن ت ُعترب فقط
أيضاً أمين ًة عىل حفظ الثقافات.
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 إدخال الدميقراطية الليربالية التابعة ملنظومة ( )Westminsterإىل القارةاألفريقية .ال ُيكن القول بأ ّن أفريقيا مل تكن متتلك النمط الدميقراطي الخاص
بها قبل ف ْرض الدميقراطية الليربالية ،بل ت ّم يف الواقع إغراق العمليات الدميقراطية
رص (:)Mimiko
األفريقية يف ت ّيار التغريب كام يُ ّ
كتفسري لنقص
ٍ
«النقطة هي أ ّن ما يُس ّمى مبتالزمة الـ  (((Kabiyesiاملوضوعة
الدميقراطية يف أفريقيا املعارصة ين ُّم يف الواقع عن فهمٍ قارص لطريقة عمل املنظومات
السياسية األفريقية التقليدية .أُ
تاريخي
عارض هذا االفرتاض بش ّدة باعتبار أنّه غري
ُ
ٍ

سبقت
باطل يف السياق األفريقي .ت ُفي ُد فرضيتي أنّه خالل الحقبة التي
ٌ
وبالتايل فإنّه
ْ
ٍ
َ
نشآت دولية متق ّدمة
احتكاك أوروبا بأفريقيا ،مل تقم القارة األفريقية فقط بتطوير ُم
ٍ
ُ
«منظومات
متتلك الدول األفريقية الناشئة قبل املرحلة االستعامرية
نسبياً ،بل كانت
أحتج بأ ّن
متط ّورة من الحكم السيايس» املرتافق مع قواعد دميقراطية قوية .إنّني
ُّ
أساس ما يُذاع حول عدم قدرة هذه املجتمعات عىل املحافظة عىل الدميقراطية يف
الحقبات املعارصة (ما بعد االستعامر) ال يكم ُن يف عدم امتالكها للثقافة الدميقراطية،
ّلت التجربة السائدة
بل
رواسب القيود هي التي خدمت الحركة اإلمربيالية التي مث ْ
ُ
ويكن تعريفها بأعمق طريق ٍة عرب تجارة
للشعوب األفريقية منذ القرن الرابع عرش ُ
العبيد ،االستعامر ،االستعامر الجديد ،والحكم العسكري الذي أعانها جميعاً».

الدميقراطية الليربالية :ما هو أثر تب ّني الدميقراطية الغربية عىل أفريقيا؟ سوف
تيح فرصة املشاركة يف الشؤون
رصح العديد من الناس بأنّه النهج املناسب ألنّه يُ ُ
يُ ِّ
العامة وأ ّن الدميقراطية الليربالية ت ُع ّزز التط ُّور .هل ينبغي تعريف الدميقراطية
ووضعها سياقياً وفق املبدأ أو املادة؟ أليس من الواضح أ ّن أفريقيا ال تستطي ُع العمل
وفقاً للدميقراطية الليربالية أم أ ّن استخدام النموذج الغريب أم ٌر إجباري؟ أليس من
نتوصل إىل مبادئ دميقراطية من خالل االعتامد عىل األشكال واألمناط
املناسب أن
ّ
والعمليات األفريقية؟ عىل سبيل املثال ،قامت دول ُة نيجرييا يف العام  1993بتب ِّني
((( :Kabiyesi -مبعنى الحاكم األعىل ،وت ُرتجم هذه العبارة إىل «ال يجرؤ أحد عىل محاسبتك».
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النموذج الرسي ـ العلني يف االنتخابات العامة وقد لقي استحساناً كبريا ً باعتباره
أفضل لعملية االنتخاب .انظروا إىل أعضاء مجلس األمة حيث إنّهم مل يُظهروا فهامً
عميقاً ملفهوم عملية وضع القوانني وفلسفتها .هل من غري املناسب أن نعود إىل
النموذج التقليدي لوضع القوانني وتحسينه؟
.2األثر االقتصادي
ّلت إحدى أه ّم آثار االستعامر األورويب يف دمج القارة األفريقية تدريجياً يف
متث ْ
املنظومة العاملية الرأساملية حيث أ ّدت أفريقيا بشكلٍ
رئييس دو َر املص ِّدر للمواد
ٍ
األولية الرضورية لإلنتاج الصناعي الغريب.
فُرضت الرضائب مام أجرب األفريقيني عىل العمل لقاء األجور.
تسبّب االقتصاد االستعامري بح ْرف الزراعة نحو إنتاج السلع الرئيسية واملحاصيل
املد ّرة لألرباح كالكاكاو والفستق وزيت النخيل ونبات السيزال وما إىل ذلك.

شَ هِد النم ُ
ط اإلنتاجي تح ُّوالً مفاجئاً حيث ت ّم االنتقال من توليد املحاصيل
مم تسبّب باملجاعة يف أفريقيا ،فقد
الغذائية إىل إصدار املحاصيل املد ّرة لألرباح ّ
ٍ
كميات أكرب من املواد الغذائية التي ال تحتاج إليها كثريا ً
ج
بدأت هذه القارة بإنتا ِ
ٍ
كميات أقل من املواد الغذائية التي هي بأش ّد الحاجة إليها.
ج
وإنتا ِ
مم أ ّدى إىل تباد ٍل غري متكافئ.
تح ّولت أفريقيا إىل ُمنت ٍ
ج دائمٍ للمواد األولية ّ

منهج النهب ومشاري ُع االستالب املنشأة يف املستعمرات
وفقاً لرودين ،ساهم
ُ
من أجل االستيالء عىل املوارد الطبيعية األفريقية وإرسالها إىل أوروبا يف تسهيل
وقوع «التخلُّف يف أفريقيا وإطالق عملية التط ُّور يف أوروبا».

تطلّب تحقيق األمور اآلنفة الذكر إعاد َة التنظيم التام للحياة االقتصادية األفريقية
يل بقسوة.
بدءا ً باستحداث املحاصيل املد ّرة لألرباح وتغيري النمط االقتصادي املح ّ
أ ّدى اقتطاع األرايض املحلية يف املستعمرات االستيطانية ـ وعىل وجه الخصوص
يف كينيا وروديسيا ـ إىل تعقيد الوضع االقتصادي للسكّان املحل ّيني.

االستعمار التطبيعي

351

غيت الخطّة االقتصادية من عملية اإلنتاج والتصنيع والتجديد واالستهالك يف
ّ
أفريقيا.
امتلكت البُنية التحتية التي ت ّم إنشاؤها من قبل املؤسسات االستعامرية الح ّد
خصيصاً كتطبيقٍ ملقتضيات االقتصاد الجديد
األدىن من املق ّومات ،وقد ت ّم تطويرها ّ
الذي شهد نشوء املدن االستعامرية كدكار ،الغوس ،نايرويب ،ولواندا.
رص يف عملية التطوير.
الليربالية الجديدة هي عملي ٌة اقتصادية ال تثق بالدولة كعن ٍ
تعو ُد هذه الفلسفة إىل القرن التاسع عرش وما فتئت تتج ّدد عرب الوقت ،وأحدث
أشكالها هو ترشيد اإلنفاق .ت ُفي ُد هذه العملية أ ّن آلية التسويق هي أكرث املح ِّددات
فاعلي ًة للموارد اإلنتاجية ،وبالتايل ،ليك يكون لدينا اقتصا ٌد ف ّعال ينبغي أن تلعب
غيتْ هذه العملية اقتصا َد أفريقيا ونقلته من
قوى العرض والطلب دورا ً ريادياً .لقد ّ
الشيوعية إىل الرأساملية ومؤخّرا ً إىل الليربالية الجديدة.
.3األثر االجتامعي
العالقات العائلية /االجتامعية :أخذت األرسة النووية مكا َن العائلة املمت ّدة
ّكت القيم العائلية األفريقية برسع ٍة هائلة .كانت العائلة املمتدة أدا ًة رائعة ت ُق ِّدم
وتفك ْ
حيوي ًة اجتامعية إال أ ّن األمن االجتامعي يف املجتمع األفريقي قد انحرس وأخىل
السبيل أمام العائلة النووية .ال عجب أنّه مل يعد هناك احرتا ٌم للعمر أو للقيم التي
كانت ت ُع ّد مق ّدس ًة يف أفريقيا حيث نرى أ ّن الشباب يستثقلون إلقاء السالم عىل كبار
السن.

الفردانية :يوجد اليوم يف أفريقيا آباء وأمهات ع ّزاب ،وهذه ظاهرة معروف ٌة يف
الواليات املتّحدة ،ومل يعد الناس ينتفعون بامللكية الجامعية وال يو ّدون رعاي َة
شؤون بعضهم البعض.
تغيت طريقة إنشاء األبنية عن األسلوب القديم ومل يعد األفارقة
عملية البناءّ :
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يُدخلون عالماتهم الفارقة يف عملية البناء .عىل سبيل املثال ،يقو ُم األفارقة اليوم ببناء
ٍ
بيوت خالية من التهوئة.
رشد أعدا ٍد كبرية من
عملية التمدُّ ن :أ ّدت هذه العملية إىل الهجرة عن الريف وت ُّ
السكّان.
جت الحضارة الغربية للفساد يف أفريقيا وأصبح يتطلّع الزعامء األفارقة
الفساد :ر ّو ْ
إىل أوروبا والواليات املتّحدة كمال ٍذ آمن لألموال املرسوقة.
بت رغب ُة
تغي مفهو ُم السلوك الجنيس بشكلٍ تام ،وتسبّ ْ
السلوك الجنيسّ :
القارصين األفارقة بتقليد الغربيني يف أن يُصبحوا ُمنحلّني جنسياً وغدوا يرتكبون أمورا ً
مل تكن قابلة للتص ّور منذ ع ّدة سنوات .هذه ليست دعو ٌة للعزلة الثقافية ،فهذا النوع
رب الحدود
من العزلة ليس ممكناً يف إطار العوملة .تنمو األفكار والقيم الثقافية وتع ُ
من دون عوائق ،ولكن ينبغي أن ال يغيب عن بالنا أنّه كلّام ك ّنا أضعف فإ ّن احتامل
وقوع السيطرة الثقافية سوف يزداد .مت ُّر أفريقيا بحال ٍة من الضعف الشديد منذ القرن
املنرصم وت ُعاين اليوم من استعبا ٍد ذهني وإمربيالي ٍة ثقافية وتحتاج إىل تحرير العقول
من نري االستعامر .يُثري ت ّيا ُر الحضارة الغربية يف أفريقيا الحزن إذ إ ّن قوته هي عىل
درج ٍة شديد ٍة حيث بالكاد تستطي ُع القارة األفريقية مقاومته.
يتدن إتقا ُن األفارقة للغات الوطنية بسبب اضطرارهم لتب ّني الثقاقة
ّ
اللغة:
أحدثت اللغ ُة الغربية رشخاً بني النخبة وعامة الشعب يف أفريقيا
والحضارة الغربية.
ْ

الذين ما زالوا غري قادرين عىل إجراء املعامالت باللغة الغربية ،وقد أ ّدى هذا األمر
إىل عزلة األفراد الذين ال يستطيعون التح ُّدث باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية .اللغة
ُ
إيقاف مرشوع
هي أداة الثقافة ،وت ُواجه أفريقيا معضل ًة كبرية .عىل سبيل املثال ،ت ّم
األستاذ بابافونوا ( )Babafunwaالرامي إىل أ ّن اللغة املحلية هي أدا ٌة أساسية للتعلُّم
يف نيجرييا بسبب طبيعة بالدنا .إذا ً ،ينبغي أن نُح ّدد ونخطّط األساليب ملساعدة
أفريقيا للخروج من املأزق الثقايف وقيود اللغة الغربية.
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الديانة املسيحية :ينبغي التط ُّرق ألثر الديانة املسيحية ألنّها كانت أه َّم عاملٍ
يف عملية تغريب القارة األفريقية .أصبح نظا ُم التعليم الغريب الذي يتض ّمن اإلملام
بالقراءة وإتقان إحدى اللغات األوروبية رش َ
ط الدخول إىل القطاع الحديث .يف أغلب
الحقبة االستعامرية ،سيطرت الحمالتُ التبشريية املسيحية عىل العملية التعليمية،
تس َع هذه الحمالت فقط لتغيري ديانة األفارقة بل أيضاً إىل غرس القيم الغربية.
ومل ْ
واجهت الديان ُة املسيحية املنظومات العقائدية التقليدية وقامت برتويج األفكار
فرض الزواج من
وأمناط الحياة الجديدة .عىل وجه الخصوص ،رامت هذه الديانة
َ
امرأ ٍة واحدة وترسيخ األرسة النووية باعتبارهام املعيار الذي ينبغي اتّباعه.
من املفارقات العجيبة أ ّن االنخفاض الكبري يف مع ّدالت وف ّيات الرضّ ع أ ّدى إىل
تعقيد املسائل الدميغرافية يف أفريقيا وكانت له تداعياته عىل الزراعة والخدمات
صناعي كبري يف الحقبة االستعامرية ومل
االجتامعية .بالرغم من أنّه مل يقع جه ٌد
ٌ
يحصل تط ُّو ٌر مه ٌم منذ ذلك الوقت ،إال أ ّن التكنولوجيا الغربية قد دخلت إىل حياة
الشعوب األفريقية منذ ٍ
أمد بعيد عرب املنتوجات املص َّنعة املستو َردة من الغرب.
بت به ضغوطات الحكم االستعامري يف جميع
ّ
تفش التغيري الثقايف الذي تسبّ ْ
يف يف القارة
مجاالت الحياة إىل درج ٍة أصبح يُع ُّد فيها عالم ًة عىل
ٍ
انقالب ثقا ٍ
األفريقيةُ .يكن مالحظة هذا الواقع بشكلٍ أعمق يف مجال العلم والتكنولوجيا
الطب الحديث عىل املامرسات
وتأثرياته عىل التجربة والوعي األفريقي ،وقد تغلّب
ُّ
الصحية التقليدية.

الختام

أصبح ت ّيا ُر التغريب الثقايف يف أفريقيا أكرث انتشارا ً وتفش ّياً حيث أخذت الحضار ُة
أصبحت تُ َع ُّد أدىن منها .كام يف
الغربية األولوية عىل القيم والثقافة األفريقية التي
ْ
املجتمعات والثقافات األخرى التي تنتمي إىل ما يُس َّمى بالعامل الثالث ،فإ ّن تأثري
الحضارة الغربية عىل أفريقيا قد تسبّب بانقطاع أشكال الحياة يف أرجاء القارة وأ ّدى
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هذا األمر إىل ازدواجي ٍة ثقافي ٍة غالباً ما تظهر ك ُمعضل ٍة حقيقي ٍة يف الظروف الحياتية
كل مستوى
تحفل بالتوت ُّرات عىل ّ
ُ
الواقعية .بتعبريٍ آخر ،فإ ّن تجربة الحداثة األفريقية
اجتامعي .ت ُواجه أفريقيا بعد مرحلة االستقالل كيفية امتالك هوي ٍة حقيقية وثقاف ٍة
جديد ٍة تكو ُن أفريقي ًة بجوهرها .عىل هذا األساس ،ينبغي أن تتّصل أفريقيا بالبلدان
محل
ّ
التي «تح ّررت من االستعامر» وحازتْ عىل درج ٍة من التط ُّور االقتصادي
ٍ
التوصل إىل ثقافة
خيارات قابلة للتطبيق من أجل
التقدير .يجب الرتكيز عىل تطوير
ُّ
أفريقي ٍة حقاً.

ما هي خياراتنا؟

ليك نقيض عىل القحط الثقايف املقيت وتدهور القيم يف أفريقيا ،ينبغي أن ننظر
يف الخيارات التالية:
من املهم أن نستم ّر يف تناول كيفية إعادة تنظيم ت ّيار الفراغ الثقايف يف أفريقيا من
ني للوضع الحايل.
أجل تحصيل فهمٍ مت ٍ
ينبغي أن تعرتف القارة األفريقية بصدقٍ بنقاط ضعفها .تذكّروا حينام قال الرئيس
النيجريي السابق عمر موىس يارادوا يف محرض الرئيس األمرييك جورج بوش« :إنّني
أعترب نفيس محظوظاً لوجودي هنا ،ولن أنىس هذا النهار طوال حيايت» .يُظهر هذا
الترصيح ضآلة الزعامء األفارقة وضعف القارة األفريقية التي ال تستطي ُع حامية نفسها
يف وجه الهجوم الثقايف .ينبغي اتّخاذ الخطوات من أجل ص ّد تيار الهيمنة الغربية
الثقافية ،وهذا ممك ٌن للغاية من خالل تحرير عقول األفارقة وقاداتهم من االستعامر
جه
والنظر إىل الخيارات املمكنة يف الجهود الرامية إىل «نزع التغريب» عن التو ُّ
الثقايف للشعوب األفريقية.
ِ
يُستحسن تنمية ثقافة التفاعل مع الثقافات غري الغربية
املناسبة ،والتعاون مع
بُلدانٍ من أمثال ماليزيا وتونس وغريها.
ينبغي أ ّن تهت ّم الدول األفريقية مبُنجزات البلدان األخرى التي
عارضت الثقافة
ْ
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الغربية .عىل سبيل املثال ،اختارت تايوان وكوريا وإندونيسيا وماليزيا عدم الرتكيز
ٍ
ُ
اقتصاديات كبرية .كذلك ،حظرت الهند يف
متتلك
عىل اللغات األجنبية وأصبحت
وأصبحت اليوم أحد أكرب ُمنتجي األقمشة يف
املايض عملية تصدير الثياب الغربية
ْ
العامل.
هناك غاي ٌة وراء قيام فرنسا برصف الكثري من األموال عىل تطوير اللغة الفرنسية،
وكذلك هناك غاي ٌة خلف عملية إنفاق املجتمعات األنكلوسكسونية يف أوروبا

الغربية وشامل أمريكا لألموال من أجل ضامن التط ُّور املستمر ملا ت ُطلق عليه هذه
املجتمعات «لغة الدبلوماسية والتجارة».
ينبغي إدخال اللغات األفريقية كجز ٍء
إلزامي يف املنهاج الدرايس وأن ال تكون
ٍ
هذه اللغات ضمن املواد العامة بل ضمن املواد الرئيسية.
َ
مجال التواصل مع األفراد املنحدرين من أصلٍ
ينبغي أن تفتح القارة األفريقية
ٍ
قارات أخرى وأن يكون لديها عالقاتٌ تواصلي ٌة قوية معهم .عىل
أفريقي والقاطنني يف

سبيل املثال ،قد يُح ِّرك منط اإلحياء الثقايف يف الربازيل اهتام َم الشعوب األفريقية
بثقافتها.
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1952-1882
عامد الدين عشاموي

(((

يعترب القرنان الثامن والتاسع عرش ذروة زمن االستعامر الغريب الوحيش ،متمحورا ً

يف إنجلرتا وفرنسا؛ بعد أن وىل زمان الهولنديني واإلسبان والربتغاليني .وقد طالت
نار ذلك االستعامر كل مجتمعات العامل القديم والجديد ،فجاست كل ديار أبناء آدم
يف إفريقيا وآسيا واألمريكيتني :قتالً ،وسبياً ،ونهباً للرثوات ،وتبويرا ً للعقول ،وتسفيهاً
للتاريخ والقيم واملعتقدات ،وتربية لألعوان «حزبهم املخرب» داخل املجتمعات
املستع َمرة ،الذين كانوا خدماً وترجامناً ووسطاء يحكم االستعامر من خاللهم.
لقد انطلق هذا االحتالل الغريب ملجتمعاتنا العربية اإلسالمية ،من خربة عقود
طويلة ،يف دراستها ،من خالل :املسترشقني ،والتجار ،ورجال الدين من املبرشين،
فتكونت لدى أوروبا الصاعدة بقوة يف القرن التاسع عرش قاعدة معلومات هامة
وفارقة يف عالقتها مع مجتمعاتنا ،أنتجت فرصة سانحة لالنقضاض عىل اإلمرباطورية
العثامنية الذاهبة إىل األفول ،ويف القلب منها مرص.
فبدعوى إفالس مرص ،والدفاع عن الخديوي الذي ثار عليه الشعب ،وتخليص
((( -باحث يف الشؤون الدينية والسياسيّة  -مدير مؤسسة بذور الثقافية  /جمهورية مرص العربية.
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املرصيني من حكم العسكر املستبد ،والعمل عىل ترقية الشعب املرصي ،وغريها
من األكاذيب ،دخل اإلنجليز مرص بعد هزمية جيشها يف التل الكبري عام 1881م،
ليتحقق لهم جزء من الحلم اإلمرباطوري؛ لتأمني طرق اإلمرباطورية إىل الهند،
والسيطرة عىل أسالب الدولة العثامنية عندما يحني وقت تفكيكها.
لقد كان لهذا االستعامر أدواته الكثرية واملتعددة لرتسيخ وجوده داخل مرص،
ومن أه ّمها :التعليم ،الذي يع ّد أهم مرتكزات السيطرة االستعامرية الربيطانية يف مرص
طوال ثالثة وسبعني عاماً قضاها اإلنجليز يحتلون مرص ،وينهبون خرياتها ،ويوسعون
مجاالت نفوذهم يف عاملنا العريب ،ومي ّهدون لزراعة دولة الصهاينة من اليهود يف
بلداننا.
فالتعليم ،هو أساس رقي الشعوب ،أو تدمريها .لذلك عمل االحتالل اإلنجليزي؛
كام كل احتالل عرفته مجتمعاتنا املعارصة ،بشكل رئييس عىل تدمري قوى الشعب
املرصي املعنوية ،من خالل حرصه الشديد عىل منع كل مصادر الضوء والنامء
لبذوره وجذوره املعنوية والعقلية ،من خالل تضييق منافذ التعليم ،وبث مناهج
وترب عىل الطاعة الخنوع ،وتفقد املرصيني هويتهم
وأساليب تعليمية تسطح العقل
ّ
اإلعتقادية والثقافية ،لتنتج مثارا ً م ّرة أو فاسدة من املرصيني ،من الذين كان جل
همهم الوظيفة وضامن املعيشة ،وممن ال وجهة لهم سوى أنفسهم وأهليهم األقربني،
فكانوا هم جنوده الحقيقيني الذين حكم بهم البالد ما يقارب من ثالثة أرباع قرن.
لقد رحل االستعامر ومل يرحل ،وهزم يف معارك الجيوش لكنه مل يهزم يف معارك
العقول .والتعليم خري شاهد عىل ذلك .ولهذا تعد قصة االستعامر اإلنجليزي يف
مرص ،أكرب دليل عىل أثر التعليم كأداة رئيسية من أدوات االستعامر وترسيخه .فقد
رحل اإلنجليز عن مرص بجيوشهم ،لكن مل ترحل مناهجهم ،وال توجهاتهم من
عقول الكثري من باحثينا واملسئولني عن التعليم يف بالدنا حتى اليوم.
ويف هذه الدراسة املوجزة ،نحاول توصيف عمل ّية االستعامر اإلنجليزي ملرص،
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ومناهج إدارته االستعامرية ،وكيف تعاملت مع التعليم ،باعتباره مجموعة من
االسرتاتيجيات والتقنيات املؤدية لرتسيخ أقدامه يف مرص؟ وكيف نجحت يف ذلك؟
فكان التعليم الركيزة األساسية إلسكات مرص طيلة ربع قرن ،حتى بدأت محاوالت
اإلفالت منه بعد تحريرها يف منتصف القرن املايض.

نهضة تعليم ّية موؤودة :التعليم قبل االحتالل الربيطاين

بعد أن بدأت مرص مع محمد عيل نهضة تعليمية واعدة ،رسعان ما دخلت يف عهد
كل من الخديوي عباس األول وسعيد ،يف فرتة سوداء من تاريخ التعليم ،فقد نشطت
سياسة إغالق املدارس ،حتى أصبح ديوان املدارس ال يرشف إال عىل مدرستني
ألغي هذا الديوان يف عام .1854
فقط هام« :املهندس خانة ،والطب» ،وما لبث حتّى َ
ثم جاء عرص إسامعيل ،ليعيد ملرص نهضتها التعليمية ،وبدأت أفكار النهوض
بالتعليم تتبلور يف لوائح وهيئات ،فاهت ّم بالكتاتيب وأدخلها يف نطاق النظام
التعليمي ،وأنشأ مجلس املعارف للمشورة يف أمور التعليم .ومع تويل عيل مبارك
نظارة املعارف ،عمل عىل إتاحة التعليم لكل من يرغب دون متييز ،كام وضع أول
تخطيط علمي ملرشوع التعليم القومي يف ما سمي بالئحة رجب بهدف تعميم
التعليم العام ،لكن تدهور االقتصاد أوقف سري تلك النهضة التعليمية(((.
ويف عهد توفيق ،شكلت الحكومة لجنة لتنظيم التعليم أطلق عليها «مجلس
قومسيون املعارف» ،عام  1880م((( ،من أجل نرش وتعميم التعليم يف جميع أنحاء
البالد ،وتحسني مستوى املدارس االبتدائية واإلعدادية لضامن مرشحني أفضل
املتخصصة .واقرتح ،كذلك ،تأسيس مدارس ابتدائية درجه ثالثة
لدخول املدارس
ّ
يف كل قرية مهمة ،ومدارس ابتدائية درجة ثانية يف املدن الصغرية ج ًدا ،ومدارس
ابتدائية درجة أوىل يف عواصم املحافظات ،عىل أن يتم متويل هذا املرشوع من
((( -سالمة ،جرجس .أثر االحتالل الربيطاين يف التعليم املرصي ،القاهرة :مكتبة األنجلو املرصية ،ط ،1م،1966
ص.21
((( -سالمة ،جرجس ،أثر االحتالل الربيطاين يف التعليم املرصي ،املرجع السابق ،ص.2
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األهايل من خالل ال ُع َمد واملجالس املحلية(((.بدأت الحكومة بالتعاون مع مجلس
شورى النواب يف تنفيذ مقرتحات القومسيون يف زمن الثورة العرابية القصري جدا ً،
لكن االحتالل الربيطاين دهم البالد ،فأوقف النهضة التعليمية ،ووضع للتعليم سياسة
جديدة قامئة عىل التضييق والقصد يف اإلنفاق(((.

ما الذي فعله االحتالل يف التعليم؟

وعد اللورد دوفرين يف تقريره املشهور ،عندما دخل اإلنجليز مرص ،بأن تكون ترقية
التعليم من أهم ما سيحرص عليه الحكام الجدد ،حتى ال تكون صيحة مرص للمرصيني،
صيحة جوفاء((( .وتم تعيني اللورد كرومر (سري إفلني بارينج) أ ّول معتمد بريطاين يف
مرص يف  11سبتمرب  ،1883ليقوم بتنفيذ توصيات تقرير دوفرين ،ومن ضمنها االرتقاء
بالتعليم ،حتى يستطيع املرصيون حكم أنفسهم بأنفسهم .ولكن ما أعظم الخلف بني
القول والعمل يف كل معاملة اإلنجليز للمرصيني ،وإنه ألعظم يف دائرة التعليم منه
يف أية دائرة أخرى((( .وصار التعليم ،هو املدخل للسيطرة عىل الفرد وعىل األمة بعد
القضاء عىل الثورة ،من خالل تغيري مناهج التعليم ،وتعيني املدرسني اإلنجليز يف
جميع مراحل التعليم ،وقتل اللغة العربية وإحالل اإلنجليزية مكانها ،وإفقار معنويات
أبناء وناشئة الشعب عرب إبعاد التاريخ والدين واألخالق من مناهج الدراسة.
فقـد ألغيـت وزارة املعـارف العموميـة ،وتحولـت إىل إدارة بـوزارة الداخلية،
ثـم أعيـدت وعهـد بإدارتهـا إىل وزيـر األشـغال العامـة ،ومل يتأكـد دورهـا إال
عندمـا توالهـا سـعد باشـا ،عـام (((  .1906وصارت املدرسـة يف مصر طيلة عهد
(((-حسن ،عبدالغني حسن.عبد الله فكري ،القاهرة :املؤسسة املرصية العامة للتأليف واألنباء والنرش ،سلسلة أعالم
العرب ،ط1965 ،1م ،ص.59
(((-عبد الكريم ،أحمد عزت .دراسات يف تاريخ العرب الحديث ،القاهرة :الهيئة العامة للكتاب ،ط2016 ،1م،
ص.277
(((-روثستني ،تيودور .تاريخ املسألة املرصية ،ترجمة عبد الحميد العبادي ومحمد بدران ،بريوت :دار الوحدة ،ط،2
ص.219
(((-روثستني ،تيودور .تاريخ املسألة املرصية ،املرجع السابق ،ص.219
(((-عبد امللك ،أنور.نهضة مرص ،ترجمة حامدة إبراهيم ووجيه عبد املسيح ،القاهرة :دار الكتب والوثائق القومية،
ط2011 ،1م ،ص.379

360

نحن وأزمنة االستعمار

االحتلال ،خادمـة حقيرة مهينـة ال تصلـح لشيء سـوى القيـام بشـؤون مطبـخ
االحتلال(((.
وقد ارتكزت السياسة التعليمية الربيطانية يف مرص عىل أسس كان من أهمها:
أوالً :أنجلزة اإلدارة املرصية.
ثانياً :التقتري يف تعليم املرصيني.
ثالثاً :قرص الغرض من التعليم عىل اإلعداد للوظائف.
رابعاً :نرش الثقافة اإلنجليزية يف مرص.
خامساً :تشكيل املناهج التعليمية لتالئم أغراض االحتالل التعليمية.

كيف كان التعليم أداة لرتسيخ االحتالل؟

 -1إدارة التعليم :اإلرشاف والتفتيش والتدريس

كانت سياسة االحتالل الربيطاين ،تستهدف اإلبقاء عىل مستوى التعليم العام يف
مرص يف أدىن صورة((( .وقد حرص اللورد كرومر ،املعتمد الربيطاين ،عىل عمل كل

ما من شأنه إضعاف التعليم املرصي .ولهذا كانت نظارة املعارف ،هي أكرب النظارات
املرصية التي تستخدم املوظفني الربيطانيني((( ،حتى يضمن أن يتشكل منط املعارف
والتعليم املرصي بنمط وطبيعة السلطة املحتلة((( .بل وعارض يف إنشاء الجامعة
املرصية ،حيث إنها ال تتفق مع سياسته ،يف أن يكون الغرض من التعليم يف مرص هو
تخريج موظفني للحكومة قادرين عىل القيام باألعامل التي تطلب منهم(((.
(((-روثستني ،تيودور.تاريخ املسألة املرصية ،مرجع سابق ،ص.223
(((-شميدت ،آرثر جولد ،وآخرون(تحرير).رؤية جديدة ملرص ،ترجمة عايدة البا جوري ،القاهرة ،املركز القومي
للرتجمة ،ط2013 ،1م ،ص.307
(((-عبد الباقي ،عبري حسن.الوجود الربيطاين يف اإلدارة املرصية( ،)1956-1922القاهر :املجلس األعىل للثقافة،
ط2009 ،1م ،ص38
((( -ميتشل ،تيمويث.استعامر مرص ،ترجمة بشري السباعي ،وأحمد حسان ،القاهرة:مدارات لألبحاث ،ط2014 ،3م،
ص.9
،
(((-عبد الباقي ،عبري حسن.الوجود الربيطاين يف اإلدارة املرصية ص.53
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ولهذا اختار كرومر ،دانلوب((( يف  17مارس1897م ،بعد أن ارتاح له .رغم يقينه
من قدراته املحدودة ،إالّ أنه حريص عىل االلتزام مبا يطلب منه ،ولديه القدرة عىل
تحمل النقد الشديد الذي يتعرض له ،بذلك كان هو أنسب من يتوىل تنفيذ سياسة
كرومر التعليمية ،ليضع لألمة نظام التعليم املدمر الذي ال نزال نسري عليه ،مع
األسف ،إىل يومنا هذا(((.
لقد حرص دانلوب ،عىل تنفيذ كل ما رسمته السياسة االحتاللية للتعليم ،وصال
وجال حتى أصبح صاحب الكلمة العليا يف كل صغرية وكبرية قبل نظارة سعد.
فبسط نفوذه عىل املوظفني ،وكان كل ه ّمه موجهاً نحو نظام سري التالميذ ،وإىل

نظافة األدوات يف املكاتب ،أو عىل الجدران ،وإىل نظافة األماكن ال نظافة التالميذ
أنفسهم ،وكان ال يعبأ أن يتكلم مع الناظر مبنتهى القسوة ،وكان ال يستنكف أحياناً
حا لخنق الشعور
من استعامل ألفاظ غري الئقة ،واتخذ من قانون نظام املدارس سال ً
بالحرية عند أحرار الطالب والنابهني منهم(((.
كام عمل ،عىل أن تنشأ أجيال متعاقبة من «تالميذ املدارس» يف البالد ،يرتبطون
ارتباطاً وثيقاً باالحتالل ،عن طريق تفريغهم تفريغاً كامالً من ماضيهم كله ،مع هتك
أكرث العالئق التي تربطهم بهذا املايض اجتامعياً وثقافياً ولغوياً ،ومع ملء هذا الفراغ
بالعلوم واآلداب والفنون ـ ولكنها فنونهم هم ،وآدابهم هم ،وتاريخهم هم ،ولغاتهم
هم ،أعني الغزاة(((.
وقد نجح يف إنضاب منو املرصيني الفكري ،بهدف تأخري وصولهم إىل حكم
أنفسهم بأنفسهم ،باإلضافة إىل القضاء عىل ما تبقى من تنظيامت تربوية من عهد
سكرتريا عموميًا للمعارف يف  8مارس سنة  1897ثم مستشا ًرا يف  24مارس سنة
(((-عني»دوجالس دانلوب» عني
ً
رشا عمل يف وظيفة مدرس للغة اإلنجليزية والخط اإلفرنجي يف مدرسة رأس التني
 ،1906وقد كان يف أول أمره ً
قسا مب ً
الثانوية ثم لفت نظر «كرومر» فدفعه إىل العمل يف نظارة املعارف فام زال يرتقى بها حتى أصبح مسيط ًرا سيطرة تامة
عىل شئون الرتبية والتعليم.
(((-أوين ،روجر.اللورد كرومر ،ترجمة رءوف عباس ،القاهرة :املجلس األعىل للثقافة ،ط1،2005م ،ص.421
((( -سالمة ،جرجس ،أثر االحتالل الربيطاين ،مرجع سابق ،ص  ،357نقال عن عبد الحميد مطر :التعليم واملتعطلون يف مرص.
(((-شاكر ،محمود محمد.رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا ،القاهرة:دار الهالل ،دون رقم طبعة2012 ،م ،ص .230-229
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محمد عيل((( .ليس هذا فحسب ،لكنه أبطل عدي ًدا من الكتب املقررة ،من مؤلفات
«عبد العزيز جاويش» و«عيل مبارك» و«عبد الله فكري» ،ألنها تتحدث عن القيم
العربية اإلسالمية ،متعلالً بأن هذه الكتب غري موافية لحاجات التعليم ،وأوعز إىل
بعض املدرسني املوالني له بأن يضعوا كت ًبا بديلة لها تضم بعض خرافات الفونتني
ويف عبارة سقيمة وأسلوب نازل(((.
كام أنه يف سبيل إحكام رقابته عىل املدارس العالية وإنجازاتها ،طلب من املسيو
المبري ناظر مدرسة الحقوق ،أن يعارض يف كافة ترشيحات املرصيني ملناصب
أساتذة القانون ،وأن يطعن يف كفاءتهم(((.
عموماً ،ميكن القول ،أنه خالل الفرتة التي قضاها «دانلوب» يف وزارة املعارف
والتي امتدت إىل عام  1920م ،ثم من تبعه من اإلنجليز ،مضت خطة التغريب الكاملة
للتعليم والتضييق من منافذه ،باعتبار املدارس هي نقطة الدائرة التي تدور حولها
مساعي املضللني السياسيني ،كام قال يوماً السري ألدن غورست(((.
-2مسألة املفتشني واملعلمني
كانـت خطـة دنلـوب ،تقـوم على تعيين مفتشين ونظّـار ومدرسين يدينـون له
بالـوالء سـواء مـن اإلنجليـز أو املرصيين .ونجـح يف تكويـن بطانـة مـن اإلنجليز
واملرصيين ،يسـبحون بحمـده وينفـذون جميع أوامـره وينتهـون عن سـائر نواهيه،

ويسيرون وزارة املعـارف ومدارسـها بحسـب إشـارته ،ومل يكـن هؤالء املفتشـون
ِّ
مـن طـراز ممتـاز يف العلم أو يف الكفاية .وحسـب الواحـد منهم جنسـيته الربيطانية
ليكـون صالحـاً لـكل يشء ،قديرا ً عىل كل يشء((( .فاألسـاتذة مل يكن يشترط فيهم
يشء ،بـل تكفـي الجنسـية اإلنكليزية ألن يكون املرء أسـتاذا ً يف املـدارس الثانوية،
(((-عبد امللك ،أنور.نهضة مرص ،مرجع سابق ،ص.393-391
((( -الجندي ،أنور.عبد العزيز جاويش ،القاهرة :املؤسسة املرصية العامة للتأليف واألنباء والنرش ،ط1965 ،1م،
(((-سالمة ،جرجس ،أثر االحتالل الربيطاين ،مرجع سابق ،ص .74
((( -سالمة ،جرجس ،أثر االحتالل الربيطاين ،مرجع سابق ،ص.38
(((-هيكل ،محمد حسني .مذكرات محمد حسني هيكل ،،القاهرة :الهيئة العامة لقصور الثقافة ،ط2010 ،2م ،ص.21
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وهـي وبعـض الشـهادات مـن أي نـوع أو يف أي علم ،قـد تكفي ألن يكون الشـاب
أسـتاذا ً يف مدارسـنا العليا(((.
وقد قام هؤالء وأرضابهم من املرصيني باضطهاد كل طالب أو تلميذ يظهر عاطفة
أو ميالً نحو اإلجتامع أو تأليف القلوب أو النداء باسم الوطن ،من خالل نظام فظيع
من التجسس يف املدارس وصار نجباء الطالب يُط َر ُدون ويُطَا َر ُدون ويحرمون من
دخول االمتحانات العامة ليكونوا مثاالً لغريهم وليكون يف عاقبتهم موعظة وعربة!.
ويذلونهم ويعلموهم الصغار وهم يف ريعان الفتوة ويف سن الحامسة الحقة،
فيطفئون جذوتها بالتهديد والوعيد واالحتقار ،فقد وصفوهم يف مكاتبهم بأنهم أمة
نصف متحرضة ،وداسوا كل عاطفة وطنية(((.
كذلك كل أستاذ مرصي ،كان ال يباح له أن يذكر عن مرص وتاريخها ومجدها
شيئاً ،وال يباح له أن يقرأ جريدة أو يرصح لطالب بقراءة جريدة ،وتاريخ مرص
واإلسالم نفسه كان يدرس باللغة اإلنجليزية يف بضع صفحات أَ َّولُها «إن مرص مل
تحكم نفسها بنفسها أبدا ً» ،وآخرها «وقد هزم الجيش املرصي يف التل الكبري وذبح
الجنود املرصيون يف ليلة»(((.كام تح ّمل هؤالء الطلبة املرصيون إمارة املفتشني
األجانب ،وشهدوا ارتجاف النظار واألساتذة عند حضورهم((( .وليس من شك يف أن
أكرب آفات التعليم يف مرص اسناد وظائف التدريس والتفتيش والنظارة إىل اإلنجليز
دون املرصيني(((.
وكان عدد املوظفني الربيطانيني يف وزارة املعارف ،يزيد عىل ثلث العدد الكيل
للموظفني الربيطانيني يف الخدمة املرصية((( .فقد حشد دنلوب ،جيشاً من الشباب
(((-السيد ،أحمد لطفي .صفحات مطوية من تاريخ الحركة االستقاللية يف مرص ،القاهرة :لهيئة املرصية العامة
للكتاب ،ط2008 ،1م ،ص.29
((( -جمعة ،محمد لطفي .شاهد عىل العرص ،القاهرة:الهيئة املرصية العامة للكتاب ،ط2000 ،1م ،ص.77
((( -جمعة ،محمد لطفي .شاهد عىل العرص ،مرجع سابق ،ص77
((( -املرجع السابق ،ص.63
(((-روثستني ،تيودور .تاريخ املسألة املرصية ،مرجع سابق ،ص.223
(((-عبد الباقي ،عبري حسن.الوجود الربيطاين يف اإلدارة املرصية ،مرجع السابق ،ص.230
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اإلنجليز املتخرجني حديثاً من أكسفورد وكمربدج بدرجة بكالوريوس آداب ،يعيّنهم
أساتذة للمدارس الثانوية ،ومعظمهم يد ِّرسون علوماً غري التي تخصصوا فيها!
وغايتهم من ذلك وضع كل يشء يف أيدي غري األكفَّاء حتى تأيت النتائج معكوسة،
وقد أمثرت هذه الغاية فكان معظم الذين تخرجوا يف ذلك العهد جهاالً ومعدومي
الكفاية والثقافة(((.
يذكر محمد لطفي جمعة ،أن أعظم رضر يلحق بالتالميذ ال يرجع إىل استعدادهم
الفطري ،ولكن يرجع إىل سوء اختيار األساتذة وسوء طرق التعليم ،فقد كان معظم
األساتذة يف تلك املدرسة االبتدائية (مدرسة األقباط بطنطا) جامعة من أنصاف
الجهال الذين مل ينالوا إجازة يف علم من العلوم واشتغلوا بتلك املهنة اضطرارا ً
وفرارا ً من الفاقة((( .فقد ترك معلّمو الكتاتيب دون أدىن عناية منذ بداية االحتالل
حتى عام  ،1898وتدهورت مدرسة املعلمني السلطانية ،وعومل املد ِّرسون الوطنيون
معاملة سيئة من الناحية األدبية واملادية عىل السواء ،وزادت نسبة غري املد َّربني وغري
املؤ َّهلني منهم إىل حد كبري ،فقد كانت نسبة غري املد َّربني بالتعليم االبتدايئ % 58
عام  1902وزادت هذه النسبة حتى بلغت  % 65عام .((( 1903
وحتى بعد ترصيح االستقالل ،يف عام 1922م ،كانت وزارة املعارف تعد من
أوضح األمثلة للنفوذ الربيطاين ،إذ كان املوظفون الربيطانيون فيها يزيدون متسكاً
بسلطتهم ويسعون بكل جهودهم يف توسيع دائرة هذه السلطة ،بل األكرث من ذلك
أنهم كانوا يعمدون إىل مناورات شأنها إبعاد الوطنيني عن املناصب التي يستحقونها،
لذا مل يكن الغريب أن تكون الغالبية الساحقة للقابضني عىل زمام التعليم من
الربيطانيني .فقد كان التعليم تحت إرشاف املسرت ستيوارت واالبتدايئ تحت إرشاف
املسرت دانييل ،وتعليم البنات تحت إرشاف املسرت روبنسن .فقد حرصت سلطات
االحتالل ،أمور التعليم يف أيدي الربيطانيني أو املرصيني املؤمنني بالخضوع لهم.
((( -جمعة ،محمد لطفي .شاهد عىل العرص ،مرجع سابق ،ص76
(((-املرجع السابق ،ص.60
(((-سالمة ،جرجس ،أثر االحتالل الربيطاين ،مرجع سابق ،ص.7
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فقد كان لرجال االحتالل خطة عامة ،مل يحيدوا عنها نفذوها يف التعليم بالعمل عىل
عدم انتشاره أو ترقيته ،وسبيلهم إىل ذلك كان سهالً فإن خزانة البالد كانت يف أيديهم
فقبضوا أيديهم عن إمداد املعارف باملال(((.
والجدير بالذكر أن وزارة املعارف ،بعد ترصيح االستقالل ،كانت ترص عىل أن
تجعل مديرات مدارس البنات من الربيطانيات ،فقد تم تعيني ناظرة بريطانية للمدرسة
السنية متجاهلة بذلك أن هؤالء املديرات قبل كل يشء من بريطانيا ،وبالتايل فهن
كن يعملن يف الرس والعلنية عىل أن يصبغن من تحت إرشافهم بالصبغة الربيطانية،
أن يهينئ من حولهم العتبار املدنية الربيطانية خري املدنيات ،واالعتامد عىل اإلرشاد
الربيطاين باعتباره خري وسيلة لبلوغ أعىل درجات الكامل اإلنساين(((.
وقد استبقت وزارة املعارف الغالبية العظمى من فريق العمل الربيطاين(((.
فقد كان يف مرص(يف الفرتة  )1945-1936ما يقرب من ثالمثائة من رجال التعليم
الربيطانيني ،ما بني مفتشني ومدرسني ،وأساتذة يف الجامعات املرصية ،ومفتشات،
مدرسات ،وناظرات ملدارس البنات ومعهد تربية البنات ،هؤالء الربيطانيون كانوا
الركيزة األساسية يف تنفيذ سياسة التعليم يف مرص .وقد كانت سياسة التعليم بشكل
عام تحت سيطرتهم مام كان له آثار سلبية كثرية ،منها أن التعليم اإللزامي كان بطيئاً
كل البطء بحيث أن عدد الذين جرى عليهم اإللزام يف عام  1938ربع األوالد والبنات
الذين يقيض قانون اإللزام بتعليمهم ...وكانت برامج ومناهج املدارس املرصية
يف نفس العام غري صالحة لتخريج غري املوظفني ،كام خلت املناهج من املواد
التي تنرش الثقافة وترفع املستوى العلمي لعدم وجود املد ِّرس الصالح لتدريس
هذه املواد((( .كام كانت وزارة املعارف أكرث الوزارات حرصاً عىل تعيني الربيطانيني
بدعوى الحاجة إىل كفاءتهم وخربتهم ،يف تلك الفرتة التالية للحرب .1951(((-1945
(((-عبد الباقي ،عبري حسن .الوجود الربيطاين يف اإلدارة املرصية ،مرجع سابق ،ص.121-120
(((-املرجع السابق ،ص.122
(((-املرجع السابق ،ص .104
(((-املرجع السابق ،ص.207-206
(((-املرجع السابق ،ص.244-241
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-3املناهج التعليميةكانت املناهج التي تد ّرس للطالب ،تخدم أغراض االحتالل ،فقد انفرد االحتالل
بتشكيل املناهج املتنوعة ملراحل التعليم املختلفة ،ليك تتامىش مع أغراضه ،وسار
يف سياسته نحو عدم نهوض املدارس مبختلف مستوياتها ،وعدم تطوير مناهجها(((.
وأصبح مقرر التاريخ يف الصف الرابع الثانوي وهو الصف النهايئ ،خالياً متاماً

من تاريخ مرص وتاريخ العامل الرشقي واإلسالمي .كذلك كانت الحال بالنسبة لألدب
العريب ،الذي مل يدرج يف املقررات(((.

فلو أخذنا منهج التاريخ ،مثالً ،الذي كان يدرس للسنة الثالثة األدبية باملدارس
الثانوية ،نجد أنه يف عام  1905كان كام ييل:
 -1إحياء العلوم بأوروبا.
 -2اتساع ماملك األمم الغربية وامتدادها.
 -3أشهر حوادث القرنني السابع عرش والثامن عرش يف فرنسا(((.
فقــد كانــت غايــة املناهــج» الــروع يف قتــل اللغــة العربيــة والقضــاء عــى
التاريــخ القومــي وتعويــد التالميــذ عــى العبوديــة لإلنجليــز مــن النظَّــار واألســاتذة
وتعليمهــم الخضــوع مــن ســن الرابعــة عــرة إىل العرشيــن .ومل يكــن يف العلــوم
املدرســية يشء جــدي يفــاد ،فربامجهــا محــدودة ومناهجهــا مقصــورة عــى
القشــور ،واألخــاق فيهــا ال تقــوم والديــن فيهــا ال يُعلّــم ،والتالميــذ مرتوكــون
ألهليهــم واجتهادهــم ،وغايــة الغايــات حفــظ النظــام بــن جدرانهــا وأداء
االمتحانــات مبــا يــرف املدرســة(((.
(((-سالمة ،جرجس ،أثر االحتالل الربيطاين ،مرجع سابق ،ص.303
(((-عبد امللك ،أنور .نهضة مرص ،مرجع سابق ،ص .390-389
(((-سالمة ،جرجس ،أثر االحتالل الربيطاين ،مرجع سابق ،ص .303-288
(((-جمعة ،محمد لطفي .شاهد عىل العرص ،مرجع سابق ،ص.65
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فيام بني سنوات  1919و 1952تع ّرضت املناهج الدراسية املرصية إىل التعديل
عدة مرات نتيجة ملا أدخل عليها تدريجيا وبصورة متزايدة من مفاهيم وطنية متعمدة...
فقد كانت املناهج يف املدارس االبتدائية يف عام  1924تكاد تتطابق متاما مع مناهج
 1921والتي كانت مبنية عىل توجهات السنوات من  1907إىل  .1913ومن املثري
لالنتباه أن املقررات مل تكن تتضمن مواد الرتبية الوطنية واألخالق يف حني كان
مقرر اللغة العربية بعيدا ً عن السياسة .وباملثل كانت مناهج املدارس الثانوية عام
 1924تتشابه مع مناهج  1911رغم أنها كانت تدرس مادة التاريخ يف السنتني األوليني
من الدراسة(((.
وقد كانت سياسة التعليم بشكل عام تحت سيطرتهم مام كان له آثار سلبية كثرية،
منها أن التعليم اإللزامي كان بطيئاً كل البطء بحيث أن عدد الذين جرى عليهم اإللزام
يف عام  1938ربع األوالد والبنات الذين يقيض قانون اإللزام بتعليمهم ...وكانت
برامج ومناهج املدارس املرصية يف نفس العام غري صالحة لتخريج غري املوظفني،
كام خلت املناهج من املواد التي تنرش الثقافة وترفع املستوى العلمي لعدم وجود
املدرس الصالح لتدريس هذه املواد((( .قرأنا يف املدرسة الثانوية قشور العلوم ألن
التعليم يف أوروبا ميتد يف الثانوي إىل ست أو سبع سنوات ،بينام كان يف مرص
خمس سنوات ثم صار أربعاً فثالثا ،وقد حذفت من مناهج التعليم أجزاء كثرية كانت
تنري العقول وتعد للتعليم العايل ،ولكن أفلت من هذه القشور رغم أنف املعلمني
بعض مبادئ الحق والحرية يف كتب املطالعة أو يف دروس التاريخ أو يف قصائد
الشعراء(((.
-4فرض الطاعة والرهبة
كان التعليم يف بداية عهد االحتالل ،تابعاً لوزارة الداخلية ،كونه أداة لحفظ
(((-شميدت ،آرثر جولد ،وآخرون(تحرير).رؤية جديدة ملرص ،ص .237
(((-املرجع السابق ،ص.207-206
((( -جمعة ،محمد لطفي .شاهد عىل العرص ،مرجع سابق املرجع السابق ،ص.80
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النظام كقوة البوليس متاماً ،وتخريج املوظفني الطيعني لإلدارة ،باإلضافة إىل نظم
االمتحانات التي كانت تزداد يف صعوبتها وسهولتها حسب الحاجة إىل تخريج
املوظفني وحسب رغبتهم يف استبعاد بعض النابهني من استكامل تعليمهم.
فالتعليم بكافة مراحله تحت االحتالل ،قد أتاح وسيلة الستخدام املناهج الجديدة
للنظام واالنضباط لصياغة كل فرد مرصي بحيث يكون رعية سياسية طائعة ومطيعة.
ونتيجة لذلك فإن التعليم املنظم ،صار ينظر إليه بوصفه العنرص املحوري لسياسة
الدولة الحديثة ،وهي سياسة ال تستند إىل مجرد االستخدام املتقطع للقرس ،بل إىل
عملية تلقني وانضباط وتفتيش متصلة(((.
واستخدمت يف ذلك كل األساليب من مباين ضخمة تبث الرهبة يف قلوب الطالب،
ومراقبة الطالب وبث الجواسيس بينهم ،ومنع قراءة الجرائد أو عمل الجمعيات ،أو
االنضامم لألحزاب السياسية ،أو الحديث يف هموم األمة .فكان معامر املدرسة ،مثالً،
يرتك أعمق األثر يف الطلبة يبث فيهم الرهبة ،ويذكر الدكتور عبد الوهاب املسريي يف
رحلته الفكرية ذكرياته عن املدرسة فيقول «كان معامر مدرسة دمنهور الثانوية قد ترك
أعمق األثر يف ،وهو ال يختلف كثريا ً عام يس ّمى «الطراز الكولونيايل» .كانت واجهة
املدرسة ،عبارة عن حديقة يسري فيها املرء بضع خطوات ،ثم يبدأ يصعد عددا ً كبريا ً من

السالمل الرخاميّة (لعل عددها يبلغ الخمسني) ،ويف القمة توجد عدة أعمدة ذات تيجان
كورنثيه يُت ّوجها فرنتون روماين .ولعل الهدف من هذا الطراز ،هو إدخال الرهبة يف قلب
املرصيني من قوة اإلمرباطورية وهيبة الحضارة الغربية(((.
ويقول محمد لطفي جمعة« :يف السنة األوىل من القرن العرشين ختمت دراستي
االبتدائية واتفقت آراء ألدخل املدرسة الخديوية الثانوية .وال تسل عن االنفعاالت
الكثرية التي جاشت بنفيس عندما وطئت قدماي ألول مرة فناء ذلك املعهد العلمي،
فإن كل يشء فيه كان يؤثر يف نفيس أثرا ً قوياً جميالً(((.
(((-ميتشل ،تيمويث.استعامر مرص ،مرجع سابق ،ص.33
(((-املسريي ،عبد الوهاب.رحلتي الفكرية يف البذور والجذور والثمر ،القاهرة:دار الرشوق ،ط2005 ،2م ،ص.22-21
(((-جمعة ،محمد لطفي .شاهد عىل العرص ،مرجع سابق ،ص.69
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وقد قام أتباع دنلوب من املدرسني اإلنجليز وأرضابهم من املرصيني باضطهاد
كل طالب أو تلميذ يظهر عاطفة أو ميالً نحو االجتامع أو تأليف القلوب أو النداء
باسم الوطن ،من خالل نظام فظيع من التجسس يف املدارس وصار نجباء الطالب
يطردون ويطاردون ويحرمون من دخول االمتحانات العامة ليكونوا مثاالً لغريهم
وليكون يف عاقبتهم موعظة وعربة! .ويذلونهم ويعلموهم الصغار وهم يف ريعان
الفتوة ويف سن الحامسة الحقة ،فيطفئون جذوتها بالتهديد والوعيد واالحتقار ،فقد
وصفوهم يف مكاتبهم بأنهم أمة نصف متحرضة ،وداسوا كل عاطفة وطنية((( .وتم
اضطهاد املشايخ املخلصني ،وصار دنلوب هو الحاكم بأمره ،ومل يكن وكيل الوزارة
يف ذلك العهد إال رجالً من القش ،كام أن الوزير نفسه كان صنامً مصاباً بالصمم
والبكم ،اللهم إال القليلون مثل سعد زغلول باشا(((.
كذلك كل أستاذ مرصي ،كان ال يباح له أن يذكر عن مرص وتاريخها ومجدها
شيئاً ،وال يباح له أن يقرأ جريدة أو يرصح لطالب بقراءة جريدة ،وتاريخ مرص
واإلسالم نفسه كان يدرس باللغة اإلنجليزية يف بضع صفحات أ ّولُها «إن مرص مل
تحكم نفسها بنفسها أبدا ً» ،وآخرها «وقد هزم الجيش املرصي يف التل الكبري وذبح
الجنود املرصيون يف ليلة(((.كام تحمل هؤالء الطلبة املرصيون إمارة املفتشني
األجانب ،وشهدوا ارتجاف النظار واألساتذة عند حضورهم(((.
-5السلم التعليمي
حرص اإلنجليز ،عىل ضم الكتاتيب القدمية واملدارس األولية إىل نظارة املعارف
عام  ،1889وتوفري تعليم شعبي رخيص ال يتعدى القراءة والكتابة والحساب ،ويف
سعيهم لتقليص رقعة التعليم وتضييقها عىل املرصيني ،عمدوا إىل تغيري درجات
السلم التعليمي مرات عديدة .فقد تغريت مدة الدراسة باملرحلة الثانوية أكرث من
((( -املرجع السابق ،ص.77
(((-املرجع السابق ،ص 76
((( -املرجع السابق ،ص77
(((-املرجع السابق ،ص.63
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مرة ،فكانت  5سنوات منذ بداية االحتالل اإلنجليزي ،ويف عام  1897خفضت تلك
املدة إىل  4سنوات ،ويف عام  1905استمرت  4سنوات ولكن قسمت عىل قسمني
مدة كل قسم سنتني ،ينتهي القسم األول بامتحان يحصل الناجحون فيه عىل «شهادة
األهلية» ،والقسم الثاين تتشعب فيه الدراسة إىل شعبتني (أدبية وعلوم).
ويف عام  1925وضع مرشوع لتعميم التعليم األويل ،فأنشئت املدارس اإللزامية،
وحددت مدة الدراسة فيها بست سنوات ،ثم أنقصت إىل  5سنوات من سن السابعة
إىل سن الثانية عرشة ،كام أنشئت مدارس الحقول التي تجمع بني املواد النظرية
والعملية ،ومدة الدراسة بها  6سنوات تبدأ من السابعة ،ويف سنة  1928زادت مدة

الدراسة إىل خمس سنوات تنقسم إىل مرحلتني :األوىل مدتها  3سنوات يحصل
الناجحون يف نهايتها عىل «شهادة الكفاءة» ،والثانية مدتها سنتان يتخصص فيها
الطالب يف إحدى الشعبتني «العلمية أو األدبية» ويحصل الناجحون يف نهايتها عىل
«شهادة البكالوريا».
ويف عام  1933صدر القانون رقم « 46قانون التعليم اإللزامي» والذي مبقتضاه
تحولت جميع املدارس األولية التابعة لوزارة املعارف إىل نظام املدارس اإللزامية،
وتم تحديد سن اإللزام للبنني والبنات يف سن السابعة حتى الثانية عرشة ،وحددت
مدة الدراسة بخمس سنوات دراسية فيام تقررت مجانية التعليم االبتدايئ يف عام
.1944
يف عام  1935استمرت مدة الدراسة  5سنوات ولكن تحول تقسيمها إىل مرحلتني:
األوىل مدتها  4سنوات تنتهي بامتحان الثقافة العامة «القسم العام» ،والثانية مدتها
سنة دراسية واحدة «سنة التوجيه» ،يحصل الطالب يف نهايتها عىل شهادة الدراسة
الثانوية العامة «القسم الخاص» ،وتتشعب فيها الدراسة إىل ثالث شعب هي :العلوم،
اآلداب ،الرياضيات ،وتخضع إلرشاف جامعي عىل امتحاناتها .وأصبحت مدة الدراسة
باملدارس الثانوية للبنات  6سنوات اعتبارا ً من سنة  1937وكانت مقسمة إىل مرحلتني:
األوىل مدتها  5سنوات للثقافة العامة ،والثانية مدتها سنة واحدة «مرحلة التوجيه».
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يف عام  1951توحدت املناهج ومدة الدراسة بني مدارس البنني ومدارس البنات
الثانوية لتكون  5سنوات وأعيد تقسيمها لتكون عىل ثالث مراحل ،األوىل مدتها
سنتان يحصل الناجحون يف نهايتها عىل شهادة الدراسة املتوسطة ،والثانية مدتها
سنتان ويحصل الناجحون يف نهايتها عىل شهادة الثقافة العامة ،والثالثة مدتها سنة
وتنقسم فيها الدراسة إىل «علمي وأديب» ،ويحصل الناجحون يف نهايتها عىل شهادة
التوجيهية(((.
-6اإلنفاق عىل التعليم
بدأ االحتالل يف إنقاص ميزانيات التعليم ،وعدم التدرج بها مبا يتناسب مع أهمية
التعليم أو مع الزيادة يف ميزانية الدولة ،وحتى ترك لورد كرومر مرص عام 1906م،
بلغت ميزانية التعليم  374000جنيه ،وكان يجب أن يرصف عىل األقل  2مليون جنيه
اسرتليني((( .وألغيت املجانية ،وزادت مرصوفات املدارس الثانوية ،واقترص القبول
باملدارس عىل أبناء القادرين الذين يستطيعون دفع املرصوفات ،يف حني أن التعليم
يف عهد محمد عيل وإسامعيل كان باملجان داخيل يف جميع املدارس مع توفري
وجبة لكل تلميذ(((.
وقتوا فيه عامدين ،إذ إن ميزانية التعليم يف عام 1882
أهمل الربيطانيون التعليم َّ
كانت  ،% 0.84وبعد مرور  38عاماً أي يف عام  ،1920بلغت هذه النسبة ..% 1.77
وقد كانت األمية يف مرص عام  % 91.7 :1882وبلغت نسبتها  % 91.3يف
عام ((( .1917ومل يكن هناك عام  ،1913سوى  32مدرسة ابتدائية ،وست مدارس
جانيّة ورضب
ثانوية بالقطر كله((( .فقد قلَّص االحتالل التعليم ،وحد منه وألغى امل ّ
عليه املرصوفات ،فلم يرده إال من كان قادرا ً عىل نفقاته من اإلقامة يف القاهرة
(1)-https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D984%%D8%AA%D8%B9%D984%%D98%A%D98%
5_%D981%%D98%A_%D985%%D8%B5%D8%B1
((( -سالمة ،جرجس ،أثر االحتالل الربيطاين ،مرجع سابق ،ص.105
((( -حسن ،عبدالغني حسن.عبد الله فكري ،مرجع سابق ،ص.52-49
(((-سالمة ،جرجس ،أثر االحتالل الربيطاين ،مرجع سابق ،ص.7-6
(((-املرجع السابق ،ص.8
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ألبناء الريف ،وأداء املرصوفات الدراسية املقررة ،ثم أوقف البعوث إىل الخارج،
وأصبح التعليم قارصا ً عىل إعداد موظفي الدولة(((.
 -7البعثات العلمية
قت االحتالل يف إرسال البعثات إىل الخارج ،ففي عام 1888م ،قلت املخصصات
َّ
املالية للبعثات التعليمية تدريجياً ،حتى كادت تتوقف متاماً يف السنوات العرش
األوىل من االحتالل ،كام صدرت األوامر بأن ال يرسل للخارج سنوياً سوى تلميذ
واحد يف العام عىل نفقة الدولة ،ويحكم االحتالل يف املدرسة التي يرسل إليها
املبعوثون يف انجلرتا((( ،واتجهت البعثات إىل بريطانيا بعد أن كانت تتجه إىل فرنسا،
وتم مراقبة الطالب املبعوثني حتى ال يشتغلوا بسياسة بالدهم وتحريرها .وحتى بعد
أن عادت البعثات تحت ضغط الحركة الوطنية ،إال أن أعداد املبعوثني قد قلت مبا
ال يتجاوز العرشة طالب.
-8التعليم الثانوي واملدارس العليا
لقد وضع االحتالل خطته عىل أساس وضع نظام للتعليم يص ِّعب من الوصول
للتعليم الثانوي والعايل .فليك يدخل التلميذ املدرسة الثانوية ،البد من الحصول
عىل الشهادة االبتدائية ،وليك يدخل التعليم العايل ال بد أن يحصل عىل الشهادة
الثانوية .وجعل التوظف والرتقي ممكناً بالشهادة االبتدائية ،ثم أنشأ شهادة فوق
االبتدائية كحاجز آخر لتحويل مجرى املتعلمني عن إكامل تعليمهم هي شهادة
«األهلية للوظائف امللكية الصغرى».
ثم أنشأ شهادة الكفاءة ،ثم زاد يف مدة الدراسة الثانوية قسم أول بعد سنتني من
الدراسة ،ثم جعلوا شهادة الدراسة الثانوية الشهادة املعتمدة للتوظّف والرتقّي بدالً
من االبتدائية ،وجعلوها الهدف الذي يصل إليه كل متعلم يريد أن يصل إىل وظيفة
(((-النجار ،حسني فوزي .الدكتور هيكل وتاريخ جيل ،القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب ،ط1988 ،1م ،ص.40
(((-سالمة ،جرجس ،أثر االحتالل الربيطاين ،مرجع سابق ،ص.7
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حكومية ويرتقى فيها ،وكل ذلك حتى يقف تعليم الغالبية من القلة التي تدرس يف
التعليم العام عند حد الثانوية العامة(((.
كام أقفل االحتالل ،الكثري من املدارس ،ففي عام 1887م ،ألغيت العديد من
املدارس الثانوية والخاصة والعالية ،وكثريا ً من املدارس االبتدائية ،مثل :مدرسة
درب الجامميز ،ومدرسة الرتجمة ،ومدرسة الهندسة ،ومدرسة املعلمني .ويف عام
1889م ،ألغيت املدارس الثانوية يف كل من :طنطا ،واملنصورة ،والزقازيق ،وأسيوط،

وبني سويف(((.

فلم تكن املدارس الثانوية ،يف أوائل القرن العرشين ،إال أداة من أدوات الحكم
الربيطاين يف مرص ،غايتها تخريج طبقة من األفندية ليشغلوا الوظائف الصغرى يف
دواوين الحكومة ،وليعملوا يف طاعة وهدوء تحت إرشاف السادة اإلنجليز الذين
يشغلون املناصب العليا اإلدارية عىل مثال الحكم املدين الهندي(((.
وقد ساعدهم عىل ذلك تقليل عدد املدارس الثانويّة يف البالد ،فلم تكن هناك
يف العقد األول من القرن العرشين سوى ست مدارس عالية ،أشهر ما يدرس بها علم
الحقوق والهندسة ،ومع ذلك فربنامجها يف الحقيقة برنامج املدارس الثانوية ،أي
فيه الكفاية ملجرد إخراج من يشغلون الوظائف الثانوية ،والسبب يف ذلك املرتبات
الضئيلة التي ينقدها أهل الوظائف الصغرى تحول دون استخدام األوروبيني يف هذه
الوظائف ،ولذلك أصبح من الرضوري بقاء املدارس العليا القدمية حتى يؤخذ العدد
املطلوب للوظائف املذكورة من أبناء البالد(((.

(((-سالمة ،جرجس ،أثر االحتالل الربيطاين ،مرجع سابق ،ص.217-216
(((-املرجع السابق ،ص.7
(((-جمعة ،محمد لطفي .شاهد عىل العرص ،مرجع سابق ،ص.77-69
نقال عن تيودور روثنستني .تاريخ املسألة
(((-سالمة ،جرجس ،أثر االحتالل الربيطاين ،مرجع سابق ،صً ،97-96
املرصية.
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-9الثقافة واللغة العربية والدين واالنتامء
كانت أغراض االحتالل ،ترمي إىل إضعاف اللغة العربية ،وإحالل اللغة
اإلنجليزية محلها ،وتغييب تاريخ البالد من قلوب وعقول ناشئة الوطن حتى يسلس
قيادتهم وطاعتهم وخضوعهم لالحتالل أطول وقت ممكن .ومن أجل ذلك ،ألغي
استعامل اللغة العربية ،كواسطة للتعليم يف جميع مراحل التعليم وحلت محلها
اللغة اإلنجليزية .ومل يقف األمر عند هذا الحد ،وإمنا قللت حصص اللغة العربية
يف املدارس االبتدائية بشكل ملفت لألنظار((( .كام أن تاريخ املرصيني والعرب مل
يكن داخالً يف برنامج املدارس الثانوية ،بحجة أنه غري رضوري المتحان ما يس ّمى
الشهادة الثانوية ،وهي الشهادة الوحيدة التي تفتح لحاملها باب الحياة الحكومية يف
الوظائف والتدريس .أما التعليم االبتدايئ فيكفي أن يقال عنه أنه ليس إجبارياً وال
مجانياً وال زائدا ً زيادة كبرية عن القراءة والكتابة والحساب(((.
وقد صار الدين مهمشاً ،كام يقول محمد لطفي جمعة يف مذكراته مل يحاول
األساتذة تعليم الدين ،كأنهم كانوا يتحاشون-تنفيذا ً لبعض األوامر ـ أن يعرضوا علينا
بضاعتهم ،وكان جلهم من متخرجي األزهر ودار العلوم .مل أسمع ـ وأيم الحق ـ كلمة
إميان أو عقيدة من أحدهم...مل يقولوا ومل ينطقوا طوال مثاين سنوات قضيتها يف
التعليم االبتدايئ والثانوي كلمة يف الوطن أو الدين أو األخالق أو التاريخ الصحيح،
ومل يحاول أحدهم ـ عفا الله عنهم وطيب ثرى من مات منهم ـ أن يرفع الغشاوة
عن أبصارنا ولو تلميحاً ،كانوا يخافون شبح دنلوب واملفتشني اإلنجليز والنظار
والدساسني والجواسيس ،فقنعوا باملرتبات والثياب الجديدة والطرابيش
واملنافقني
َّ
الحمراء عن أداء الواجب نحو التالميذ(((.
ويستمر يف شهادته «وبعد فرتة الشهادة االبتدائية ،التي قطعتها برسعة ،قربوا
(((-سالمة ،جرجس ،أثر االحتالل الربيطاين ،مرجع سابق ،ص.263
(((-روثستني ،تيودور .تاريخ املسألة املرصية ،مرجع سابق ،ص.223
((( -جمعة ،محمد لطفي .شاهد عىل العرص ،مرجع سابق ،ص
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دروس التاريخ املرصي القديم وبدأوا تاريخ الكنيسة الكاثوليكية والربوتستانتية
وأوروبا يف القرون الوسطى والحروب الصليبية ،وعلمونا العلوم كلها باإلنجليزية
من :رياضيات ،وكيميا ،وطبيعة ،إىل جغرافيا وتاريخ ،ومل ينقص إال أن يعلمونا
العربية باإلنجليزية .وكان املعني عىل هذا البالء والغدر دوجالس دنلوب ويعقوب
أرتني وجميع نظار املعارف أمثال فخري باشا .فكان من املستحيل عىل تلميذ أن
ينبغ يف اللغة العربية التي أعان رجالها عىل الحط من قدرها بالكتب الزرية الحقرية
التي ألفوها يف النحو والرصف والبالغة ،فكان تعليمنا يؤهلنا للعبودية لألجانب،
ويحرص أرزاق التالميذ بني أيدي أساتذتهم من اإلنجليز يف دواوين الحكومة .والحق
أننا يف السنوات األخرية من القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين إىل سنة 1908
كنا مرسعني إىل الدمار العقيل بخطوات واسعة ،ومل ينقذنا إال الله بحادثة دنشواي(((.
ويستمر محمد لطفي جمعة يف شهادته قائالً «كانت الوطنية غري معروفة عندنا بتاتاً

مع وجود مصطفى كامل وجريدة اللواء ،وال الدين كذلك مع معارصة الشيخ محمد
عبده ،وال االجتامع مع وجود قاسم أمني وسعد زغلول وأمثالهام ،وال ندري شيئاً عن
الحياة العامة .لقد أحكم املالعني غلق األبواب عىل عقولنا وأخالقنا وضيقوا الخناق
علينا تضييقاً شنيعاً ،واستعملوا «ضباطاً» من الطراز القديم ليحفظوا النظام ،وهؤالء
كانوا يف غاية الذل والخضوع ال ينطق أحدهم بكلمة(((.

ويقول محمد حسني هيكل أمتمت دراستي الثانوية ،وليس يل يف أمور السياسة
وال يف أمور االجتامع رأي مكون((( .ويعطينا محمود محمد شاكر شهادته فيقول:
«شهاديت أنا من موقعي بني أفراد جييل الذي أنتمي إليه ،وهو جيل املدارس املفرغ
من كل أصول ثقافة أمته ،وهو الجيل الذي تلقى صدمة التدهور األوىل ..،أحسست
أين أنا والجيل الذي أنا منه ،وهو جيل املدارس املرصية ،قد تم تفريغنا تفريغا يكاد
يكون كامال من ماضينا كله ،من علومه وآدابه وفنونه ،وتم أيضاً هتك العالئق بيننا
(((-جمعة ،محمد لطفي .شاهد عىل العرص ،مرجع سابق ،ص.64
(((-املرجع السابق ،ص.82
(((-هيكل ،محمد حسني .مذكرات محمد حسني هيكل ،مرجع سابق ،ص.25
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وبينه ،وصار ما كان يف املايض متكامالً متامسكاً ،مزقاً متفرقة مبعرثة تكاد تكون
خالية عندنا من املعنى ومن الداللة ،وألنه غري ممكن أن يظل الفارغ فارغا أبدا ً ،فقد
تم ملء هذا الفراغ بجديد من العلوم واآلداب والفنون ،ال متت إىل هذا املايض
بسبب ،وإننا لنستقبله استقبال الظامئ املحرتق لقطرات من املاء النمري املثلج(((.
-10التعليم من أجل الوظيفة
بدمج مختلف أنحاء مرص يف برنامج تعليمي واحد بالتدرج السابق اإلشارة إليه،

حقق االستعامر أكرث من مجرد تعديل يف أساليب التعليم والرتبية .لقد دمر معنى
العملية التعليمية ذاتها ،وجرى تعميم الطموح للوظيفة ،من خالل الحصول عىل
الشهادة دون نظر ملحتوى التعليم أو غايته .وجعل من املدارس مسابك إلعداد
آالت برشية تفي بحاجات الدواوين(((.
فقد شجع االحتالل ،عىل ثنائية التعليم ،من خالل نظامي الكتاتيب واملدارس
األمريية ،لخلق متيز طبقي بني املواطنني ،وعمق الشقة بني الصفني إلبعاد الشقة
بينهام يف الثقافة وامليول واالتجاهات .ليجعل من إحداهام طبقة حاكمة ،والسبل
أمامها إىل الصدارة منفتحة ،لتكون الطبقة التي تسانده ويختبئ وراءها إلرغام
املواطنني عىل استساغة وضعهم ،واستجداء السلطة االستعامرية بدالً من تحديها
من خالل الوظيفة مهام كانت درجة كفاءتهم ،فقط غايتهم وضع كل يشء يف أيدي
غري األكفاء حتى تأيت النتائج معكوسة ،وقد أمثرت هذه الغاية فكان معظم الذين
ج َّهاالً ومعدومي الكفاءة والثقافة((( .ومن الثانية ،طبقة
تخرجوا يف ذلك العهد ُ

محكومة ،تلتمس رزقها يف الفالحة أو الصناعة الخفيفة أو حقري األعامل ،وال سبيل
أمامها للوظيفة الحكومية وبالتايل املشاركة يف حكم البالد ،فتعيش يف تعاستها
وفقرها املستمرين(((.

(((-شاكر ،محمود محمد .رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا ،مرجع سابق ،ص.228-227
((( -سالمة ،جرجس ،أثر االحتالل الربيطاين ،مرجع سابق ،ص (ط) من مقدمة محمد يوسف وزير التعليم للكتاب.
(((-جمعة ،محمد لطفي .شاهد عىل العرص ،مرجع سابق ،ص .77-69
(((-سالمة ،جرجس ،أثر االحتالل الربيطاين ،مرجع سابق ،ص
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ويستمر قائالً لقد جعل كرومر وشيعته برامج التعليم مثاالً يحتذى للتوافه
والسفاسف ،وقيدوا التعليم بالشهادات الحكومية التي ال تبيح سواها دخول
الوظائف ،وحاربوا التعليم الحر واملهن الحرة ليقتلوا االستقالل يف العمل ويخنقوا
النبوغ يف مهده .وهكذا ضمن اإلنجليز الجهل للتالميذ ،وحددوا املستقبل للطائعني
منهم وقفلوا بابه يف وجود املستقلني والنوابغ(((.
-11صنائع االستعامر يف مجال التعليم
نجح دانلوب ،يف تكوين بطانة من اإلنجليز واملرصيني ،يسبحون بحمده
سيون وزارة املعارف ومدارسها
وينفذون جميع أوامره وينتهون عن سائر نواهيه ،ويُ ِّ
بحسب إشارته ،وصار هو الحاكم بأمره((( .يقول محمد لطفي جمعة ،عن بعض
صنائع االستعامر نتاج النظام التعليمي وبالجملة كانت فرتة التعليم الثانوي بالنسبة
يل وألمثايل يف أوائل القرن العرشين محنة .أما اآلخرون ،وكان معظمهم من الريف،
فكانوا يقبلون عىل التعليم املدريس بنية أن يأخذوا شهادة ليتوظفوا بها ،وقد نجح
كثري منهم وصاروا يف الحكومة باشوات وبكوات وأفندية ،وهم يف غاية الغفلة من
الناحية السياسية والقومية والثقافية ،وتراهم اآلن كام كانوا من قبل يدافعون عن
الحكم القائم الذي صاروا بفضل كرومر وجورست وكتشرن وماكسويل من عباده،
ومل يكن ينتظر غري ذلك(((.
يقول محمد لطفي جمعة «وملا فشا نظام املستشارين اإلنجليز ،قسموا بينهم
رجال املستقبل :فقالوا هؤالء الباشوات املرصيني صنيعة فالن املستشار وهؤالء
صنيعة فالن ،وتبارى كل فريق يف تسييد (من السيادة) سياسة صاحبه ومواله،
وبعبارة أخرى خلق يف مرص نظام جديد من الوالء كالوالء العريب القديم بني
األمراء والتابعني .وقد جعل دو جالس دنلوب ،لنفسه جيشاً جرارا ً من هؤالء
((( -جمعة ،محمد لطفي .شاهد عىل العرص ،مرجع سابق ،ص79-78
(((-جمعة ،محمد لطفي .شاهد عىل العرص ،مرجع سابق ،ص.77-69
(((-املرجع السابق ،ص.81
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الصنائع يف نظارة املعارف ،وبثه يف حنايا املدارس واملعاهد والدواوين ،وبعث
منهم جواسيس وأرصادا ً ،وألزمهم بكتابة التقارير إليه يف الليل والنهار .وهذا هو
الوسط ،الذي ترىب فيه رجال املستقبل ،وأمل الجيل ،وذخرية مرص ،ورجاء األمة
وذخر الوطن(((.
وقد احتفظ معظم املسئولني التعليميني يف عرص امللكية الدستورية بعد
االستقالل عام 1922م ،باألسلوب اإلرشادي يف السياسات التعليمية التي وضعها
املحتل الربيطاين بشأن درجات السلم التعليمي(((.

خامتة

لقد رأى اإلنجليز فرصتهم الذهبية يف ثورة عرايب وخنوع الخديوي وثقل الدين
الخارجي ،فكانت رضبتهم واحتالل مرص عسكرياً ،وتلوه باحتالل العقول وتبوير
األفهام عرب التعليم ،الذي أعطاهم الفرصة إليجاد هوة سحيقة بني أبناء املجتمع
من خالل إحالل ثقافة أجنبية محل الثقافة األصلية العربية اإلسالمية ،وخلق جيل
من الرجال متكنوا من اللغة واآلداب الغربية ،ولكن القيم لديهم كانت مهتزة والفكر
عندهم سقيم ،حتى يضمنوا الحتاللهم االستمرار والثبات ،حتى استتب لهم األمر يف
مرص ،وقضوا يف أرض الكنانة ( )73سنة.
مل يكن القبول بالقرس وحده ،عرب القوة الغاشمة لالحتالل ،بكونه األداة الوحيدة
الستمرار االحتالل اإلنجليزي ملرص ،لكن كان التعليم أداة القرس الناعمة الهادئة،
التي أسهمت بقوة يف نجاح مرشوع االستعامر .فاإلمربيالية القدمية ،وعت متاماً دور
العلم والتعليم خاصة ،يف بقاء ومناء االستعامر وترسيخ جذوره يف الرتبة املرصية.
ولهذا ،فإن اإلحاطة بالظاهرة االستعامرية يف امليادين النظرية والتطبيقية،
واالهتامم بالتعليم باعتباره أرض املعركة الحقيقية التي ينبغي النضال فيها إن أرادت
((( -املرجع السابق79 ،
(((-شميدت ،آرثر جولد ،وآخرون(تحرير).رؤية جديدة ملرص ،ص.243
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أمتنا استقالالً حقيقياً ،هام مقدمات حصول مجتمعاتنا العربية املسلمة عىل نظام
لالجتامع والحكم عىل درجة من القوة ،بالقدر الذي ال يسمح بتكرار األحوال التي
أدت إىل وقوع االحتالل الربيطاين .فالتعليم الف ّعال ،يلعب دورا أساسياً يف مستقبل
أمتنا ،وما خروج مرص من التصنيف العاملي للتعليم مؤخرا ً ،ويف عالقة ذلك بتنامي
تبعيتها لالستعامر واإلمربيالية يف ثوبها الجديد ،ما هو إال مؤرش عىل ما قد تذهب
إليه تلك األمة يف الغد القريب.
وأخريا ً ،كام سعى األ ّولون من املصلحني يف بداية هذا القرن ،عرب التعليم لتنوير
األمة وتخليصها من أوزار وقيود االحتالل ،عىل الذين يعملون ويناضلون داخل
أمتنا ،أن يكون التعليم والثقافة أول وأهم ثغر من الثغور التي يقفون عليها مرابطني،
حتى ال تقع أمتنا قصعة شهية إلمربيايل اليوم املتنمرون الجاهزون اللتهام أمتنا اليوم
أو غدا ً عىل األكرث.
إن هزمية اإلمربيالية الجديدة تحتاج إىل سالح التعليم

التعليم يف عهد االستعمار وأثره يف صناعة النخب

 -المغرب أنموذج ًا -

طارق الفاطمي

(((

لقد دخل االستعامر إىل بلدان الوطن العريب يف أوج اكتامل التصورات الغربية
عىل املستوى الفكري املعريف ،والصناعي التكنولوجي ،حيث حدد الغرب منذ
القرن  19امليالدي معامل العامل الجديد الذي يريد صياغته ،وحدد أدوار كل الفاعلني
يف بلورة هذا التحول وتنزيله عىل أرض الواقع ،فكانت آلته املبارشة االستعامر
واالحتالل الفعيل لبلدان العامل الثالث ،مع أفق اسرتاتيجي بصناعة نخب من داخل
البلدان املستع َمرة تحمل لواء هذا املرشوع وقيمه وأدواته يف مختلف املجاالت،
وتدافع عنه ،وتحرص عىل صيانة مصالحه .وكانت املدرسة النظامية الحديثة ،أداة
االستعامر الرئيسة لترصيف القيم الغربية وترسيخها ،وتوجيه أجيال املستقبل وفق
تصورات وأهداف مسطرة سلفاً ،وسائلها املناهج التعليمية والفضاء املدريس
وأنشطة الحياة املدرسية.
ولتحقيق مآربه أحدث االستعامر تحوالت عميقة عىل األنظمة التعليمية يف
الوطن العريب ،بتثبيت دعائم املدرسة الحديثة ،وتوحيد املناهج الحاملة لتصورات
((( -باحث  -املغرب.
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املستعمر وقيمه وأهدافه املعلنة والضمنية ،وكانت وسيلتها ترسيخ القيم بطرائق
اشتغال مستحدثة جذابة ،والتدريب عىل مهارات معينة ،وتوصيف مخرجات
بكفاءات مسطرة مسبقاً ،أو ما يسمى يف أدبيات علوم الرتبية مبواصفات التخرج
((.))PROFIL DE SORTIE

وتعد دراسة منهجية صناعة النخب الفكرية والسياسية واالقتصادية التي سوف
تنوب عن االستعامر يف تدبري الشأن العام إبان فرتة احتالله لبلدان الوطن العريب،
وضامن استمرار مرشوعه الفكري والسيايس واالقتصادي والقيمي بعد انتهاء فرتة
االستعامر ،إحدى األولويات لفهم ما وقع من تغريب للعقول والسلوكات والعادات
وطمس للهوية اإلسالمية.

ويعزى فشل جل األنظمة التعليمية يف الوطن العريب إىل استمرار األمنوذج
االستعامري مع غياب الجودة ،يف ظل التفييء والتمييز والتفاوت الذي تعرفه أشكال
التعليم القامئة اليوم يف املجتمعات العربية .واألمنوذج املغريب مثال شاهد عىل
ذلك ،حيث نجح االستعامر يف تكوين نخب مغ ّربة يف جميع املجاالت تحمل قيمه،
وتدافع عن مرشوعه ،وتحرص عىل صيانة مصالحه ،مع فشل ذريع يف كل اإلصالحات
املتتالية التي عرفها النظام التعليمي .ما يفرض اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
ما هي أشكال التعليم التي انترشت يف مرحلة االستعامر؟ وما الغاية من تعدد

أمناط املدارس؟

ما اآلثار التي أحدثها التعليم النخبوي يف املغرب؟ وما الوسائل التي اعتمدها يف
تثبيت مرشوعه بواسطة املدرسة؟

وقد حاولت معالجة إشكالية هذا البحث وتساؤالته يف مبحثني ،أولهام عرضت
فيه النظام التعليمي يف املغرب إبان االستعامر الفرنيس :األشكال ،املقاربات،
والغايات ،وبينت خصائص كل نظام ومخرجاته وتأثرياته ،والثاين بينت فيه النخب
التي أنتجها التعليم االستعامري ،وأدوارها إبان االحتالل وبعده.
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املبحث األول :النظام التعليمي يف املغرب إبان االستعامر الفرنيس :األشكال،
املقاربات ،والغايات.

 .1العالقة بني الدراسات السوسيولوجية واالستعامر:

كانت املناهج العلمية واملعرفية يف العلوم اإلنسانية قد اكتملت يف املرحلة التي
غزا فيها االستعامر بلدان الوطن العريب ،حيث عرفت األبحاث يف علم االجتامع
الوظيفي مع «دوركايم»((( ،وغريه من رواد هذا التيار تطورا ً ملموساً كان له األثر

الواضح يف الدراسات واألبحاث االجتامعية ،وعرفت نفس الفرتة ظهور التيار
الفلسفي الربجاميت مع «وليام جيمس» و«وجون ديوي» وغريهم ،والتيار الوضعي
مع «أوكست كونت» ،هذه التطورات الفكرية واملعرفية التي واكبت املرحلة كان
لها األثر الواضح يف تطوير صناعة املناهج التعليمية يف شكلها الحديث ،حيث
ظهرت نظريات التعلم التي تجعل املدرسة قاصدة يف غاياتها ،مقتصدة يف جهودها
واستثامراتها ،ويف كلفة زمنية مناسبة ،فظهرت النظرية السلوكية ،املرجعية النظرية
والخلفية الفلسفية لبيداغواجيا األهداف ،التي اعتربت التطبيق الفعيل لنظريات
التعلم يف املناهج والفصول الدراسية.
وكان املستعمر يستثمر هذه الجهود العلمية واملعرفية يف ترسيخ توجهاته القيمية

والفكرية والسياسية واالقتصادية ،فقد كانت البحوث «األنرثوبولوجية» التي سنحت
بتشخيص واقع املجتمعات املستعمرة ،واسترشاف أفق التحكم يف مستقبلها،
أداة مبارشة يف معرفة ثقافات املجتمعات الرشقية ومعتقداتها وبنياتها االجتامعية
وعاداتها ومشاكلها ،وتطلعاتها املستقبلية.
وما وقع يف املغرب شاهد تاريخي عىل ذلك حيث أفرزت جهود الباحث
األنرثوبولوجي ((روبري مونتانبي))((( « »Robert Montagneوتحليله للنظام القبيل

((( -إميل دوركايم فيلسوف وعامل اجتامع فرنيس ،أحد مؤسيس علم االجتامع الحديث ،تويف سنة 1918م.
((( -ألف «روبري مونتاين» مجموعة من املؤلفات واملقاالت عن الواقع االجتامعي املغريب أشهرها:
«Les Berbères et le Makhzen dans le Sud du Maroc». Paris، F. Alcan، 1930
«La Politique Berbère de la France»، Journal of the Royal African Society، Vol. 33، No. 133.
(Oct.، 1934)، pp. 338- 352.
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يف املغرب ،ما سمي «بالظهري الرببري»((( ،الذي سعى إىل تفريق «أمازيغ» املغرب
عن العرب ،وكانت وسيلته مدراس خاصة باألمازيغ لتشكيل نخبة أمازيغية قادرة عىل
قيادة مناطقها التي أريد فصلها عن املغرب ،لوال تدخل العلامء وعقالء البلد والحركة
الوطنية إليقاف املخطط ،وكانت لجهود الطبيب والباحث الفرنيس ((بول شاتنيري))
« »PAUL CHATINIERESالتي لخصها يف مذكراته املسامة «يف األطلس الكبري
املغريب»((( ،وتتبع فيها تفاصيل دقيقة عن البنية القبلية عن منطقة مراكش ونواحيها،
واألسامء املؤثرة يف هذه األوساط يف تلك املرحلة من مدينة فاس إىل مراكش،
ولقي عمله إشادة كبرية من قبل املقيم العام الفرنيس الجرنال «اليوطي» وحظي
بتكريم خاص عىل جهوده.

وكانـت «البعثـة العلميـة» التـي أسسـت سـنة 1904م يف فرنسـا ،املؤسسـة
املسـؤولة عـن التخطيـط النظـري االستراتيجي لدخـول االسـتعامر الفرنسي
إىل املغـرب ،وكانـت تابعـة لكـريس سوسـيولوجيا العـامل اإلسلامي لجامعـة
باريـس العتيـدة « ،»College de Franceوقـد أرشف على إدارتهـا «ألفريـد
ش�اتويل» «((( ،»Alfred le chatelierوهـو أسـتاذ السوسـيولوجيا والسوسـيوغرافيا
اإلسلامية .وكان مـن أبـرز مهامهـا االعتنـاء بـكل مـا يرتبـط مبـا عـرف يف حينـه
بالشـؤون اإلسلامية ،وهـي البعثـة التـي سـيكون لـ«ليوطـي» دور يف توجيههـا،
مسـتفيدا ً يف ذلـك مما راكمتـه تجربـة االحتلال الفرنسي للجزائـر ،وسـوف يتغري
اسـم «البعثـة العلميـة» سـنة 1920م لتصبح «ش�عبة سوس�يولوجيا الش�ؤون األهلية»
((( -الظهري الرببري ،أو املرسوم الرببري ،وهو قانون أصدره االحتالل الفرنيس للمغرب يف  17ذي الحجة 1340هـ16/
ونص هذا الظهري عىل جعل إدارة املنطقة األمازيغية تحت سلطة اإلدارة االستعامرية ،فيام تبقى املناطق
مايو1930مّ .
العربية تحت سلطة «حكومة املخزن» والسلطان املغريب ،وتم إنشاء محاكم عىل أساس العرف والعادة املحلية
لألمازيغ ،وإحالل قانون العقوبات الفرنيس محل قانون العقوبات «الرشيفي» املستند إىل الرشيعة اإلسالمية؛ ومن
ثم قام هذا القانون بنوعني من العزل تجاه املناطق األمازيغية؛ أولهام عزل اإلدارة السلطانية عنهم ،وعزل الرشيعة
اإلسالمية عن التقايض بينهم ،عىل اعتبار أن العادات واألعراف الرببرية كانت سابقة عىل اإلسالم .وكان األمازيغ
يشكلون حوايل  % 45من سكان املغرب يف تلك الفرتة ،وينترشون يف بالد الريف وجبال أطلس.
(2)- Chatinières، Paul (1884- 1928). Dr Paul Chatinières، Dans le Grand Atlas marocain، extraits du
carnet de route d’un médecin d’assistance médicale indigène، 1912- 1916.Introduction du général
Lyautey. (1919). In-16، XVI-299 p، pla.
((( -أستاذ علم اجتامع العامل اإلسالمي ،بني سنة (1925-1902م) ،بجامعة « ،»Collège de Franceمؤسسة مجلة
العلم اإلسالمي بني سنة (.≥≥http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125287028 .)1893 – 1876

384

نحن وأزمنة االستعمار

« »Section sociologique des Affaires indigènesهـذه البعثـة سـوف يصبح لها
فيما بعـد وتحديدا ً سـنة 1925م مسـمى آخر هـو :معهد الدراسـات العليـا املغربية
« ،»)L’Institut des Hautes Etudes Marocaines (IHEMوهـو املعهـد الـذي
توحـدت فيـه البعثـة العلميـة واملدرسـة العليـا للغـة العربيـة واللهجـات الرببريـة
والقسـم السوسـيولوجي(((.
وبدخول املغرب رسمياً تحت الحامية الفرنسية سنة 1912م ،رشع االستعامر يف
تنفيذ مرشوعه الثقايف الذي مل ينفك عن مشاريعه السياسية واالقتصادية والعسكرية
يف البالد ،وكانت الوسيلة األقرب إىل ذلك املدرسة مبعايريها الحديثة ،حيث تنوع
العرض املدريس واستهدف كل نوع منه فئة من الطبقات االجتامعية املغربية ،فكان
يرتاوح بني التعليم األصيل املورث ،والتعليم الحديث املتعدد املشارب واألبعاد
واملستفيدين.

 .2التعليم األصيل:

كان التعليم األصيل الديني ((العتيق)) ،الذي مثلته املعاهد والجامعات الدينية
قبل االستعامر وإبانه أحد أهم أعمدة التعليم العمومي يف املغرب ،وإن كان محدود
االنتشار متثله املدارس الدينية املنترشة يف القرى واملدارش ،حيث يحفظ الطالب
القرآن الكريم ،ويتلقى مقدمات العلم الرشعي ،ويكمل دراسته العليا مبعهد ابن
يوسف مبراكش ،أو جامعة القرويني بفاس ،وهو التعليم الذي عاش أزمات ما فتئت
أن تفاقمت بانتشار التعليم النظامي الذي أسسه االستعامر وشجعه،
ويتحدث محمد الحجوي رحمه الله((( عن الواقع الرديء الذي آل إليه التدريس
يف القرويني بوصفه خبريا ً وخريجاً لهذا التعليم ومعارصا ً للمرحلة كان يحمل ه ّم
((( -السوسيولوجيا املغربية؛ من الرفض إىل إعادة االعتبار ،محمد مادوي ،أستاذ علم االجتامع يف املعهد الوطني
للفنون واملهن  ،))CNAMوباحث يف املخترب املتعدّد التخصصات للسوسيولوجيا االقتصادية ( ،)LISEيف املركز
العلمي للبحث العلمي يف فرنسا ( ،)CNRSباريس ،ترجمة :رشيد بن بيه ،مقال نرشته مجلة إضافات العددان ،32 ،31
صيف  -خريف  ( ،2ص  194و.)195
((( -محمد بن الحسن بن العريب بن محمد الحجوي الثعالبي الفاليل (1376 – 1291هـ -1956 1874 /م) ،األعالم
للزركيل ( ،)96 /6معجم املفرسين «من صدر اإلسالم وحتى العرص الحارض» (.)518 /2
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التجديد والتطوير يف نظام التدريس بهذه الجامعة« :واملتحصل من املسألة أن حالة
القرويني مل تزل يف جمود ومل تتحسن قط مع ما بذلناه من الجهود ،بل انحطاطها
يزداد كل يوم غري أن املدرسني والطلبة قد شعروا اآلن ،فهم يبثون الشكوى يف
اإلعالن والنجوى ومل تجد إىل يومنا هذا يدا ً مساعدة ،وعىس أن يهيئ لها الحق
سبحانه مستقبالً زاهرا ً ،ونصريا ً ظاهرا ً»(((.
وهو الحكم نفسه الذي انتهى إليه الباحث واملفكر املغريب محمد عابد الجابري
رحمه الله ،حيث قال وهو يحلل مشكلة التعليم باملغرب « :لقد كانت جامعة القرويني

و((املدارس)) التابعة لها ،خالل القرن املايض وبداية هذا القرن ،مثاالً ألقىص ما
ميكن أن تصل إليه مؤسسة علمية عتيدة ،من أنواع االنحطاط والتخلف»(((.

والغريب ،أنك تقف عىل محاوالت إلصالح نظام التعليم بالقرويني قادها
الحجوي وهو وزير املعارف حينئذ ،مبعية مجموعة منتخبة من أساتذة الجامعة
نفسها ،غري أنها أُقربت وأوقفت بإيعاز من جهات غري معروفة كام عرب عنه رحمه الله
فقال« :وأقول من غري متدح أو تبجح :إن ذلك القانون لو خرج من حيز الخيال إىل
حيز األعامل ،لكان محييا للقرويني ،مجددا ً لهيئتها التدريسية تجديدا ً صحيحاً متيناً؛
إذ ليس له مرمى سوى ترميم ما انهار من هيكلها املشمخر ،باعثا لعلوم وفنون من
أجداثها كان اإلهامل أخفاها ،وتطاول األزمان عفاها ،مرقياً ومحسناً ملا فضل عن
أيدي األوهام واإلهامل سائقاً ملن متسك به إىل العروج بذلك املعهد الخطري إىل
مستوى نظامي عرصي ديني ،به يبلغ العلم والدين والثقافة أوج الكامل والفخار»(((.

نجد تفسري ما حدث يف مواقف بعض املنظّرين للسياسة التعليمية باملغرب
إبان االستعامر ،ومرشوع إصالح القرويني سوف يعرقل مرشوعاً ثقافياً كبريا ً يقوده

االستعامر الفرنيس ويوجهه يف إطار اسرتاتيجية كربى لالستعامر الثقايف للبلدان
العربية اإلسالمية ،ما سيعجل بتوقيف مرشوع اإلصالح وتعويضه برتميم بسيط لنظام
((( -الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي (.)229 /2
((( -أضواء عىل مشكلة التعليم باملغرب (ص 7و.)8
((( -الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي (.)228 /2
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القرويني وتسوية الوضعية املالية واإلدارية للموظفني به ،وقد وقفت عىل كالم
أحد هؤالء وهو األنرثوبولوجي الفرنيس «بول ماريت» «)1882 »PAUL MARTY
ـ ( ،1938يعرب عن ذلك بوضوح يف كتابه ((مغرب الغد)) بالقول« :يجب أن نعمل
عىل تجديد القرويني ألنه إذا مل نفعل ذلك نحن ،فإن هذا التجديد الذي تفرضه
الظروف سيتم بدوننا وضدنا ....االحتفاظ يف املغرب بهؤالء الشبان النازحني من
عائالت مرموقة ،بدل تركهم يذهبون إىل املرشق لتلقي العلم الذي ستحرمهم منه
القرويني يف حالة عدم تجديدها ...أال يعودون مزودين مبيول انجليزية أو بروح
النهضة اإلسالمية والتعصب الوطني»(((.
وقد عرف املعارصون للمرحلة أن األمر يتعلق مبخطط آخر للتجديد مع التحجيم
وتحديد الوظائف ومحدودية قدرات املخرجات ،فلم يتجاوز دور الخريجني اإلمامة
والخطابة يف املساجد أو التدريس والوظائف القضائية ،أو بعض الوظائف اإلدارية،
ومل تتعد أدوار مخرجات القرويني هذا املستوى إىل مستويات القرار والتخطيط
سواء يف عهد االستعامر أو بعده(((.

-2التعليم الحديث:

تراوح التعليم الحديث يف املغرب ،الذي بدأت السلطات االستعامرية يف إرساء
دعامئه منذ السنة األوىل لفرض معاهدة الحامية ،بني التعليم األوريب واإلرسائييل،
والتعليم العمومي اإلسالمي ،والتعليم الحر ،وكان لكل شكل من أشكال التعليم التي
ظهرت يف تلك الفرتة أدوارها والفئة التي تستهدفها بربامج ومضامني معرفية خاصة.
وقد أعلن املقيم العام لالستعامر الفرنيس «الجرنال اليوطي» عن أهداف النظام
التعليمي الحديث الذي أرساه يف املغرب فيام يأيت:
1 .1املحافظة وتطوير التعليم االبتدايئ األورويب واإلرسائييل.
2 .2تأسيس نظام تعليمي تقني (فني ـ مهني) يستهدف املغاربة املسلمني.
(1)- PAUL MARTY «Le Maroc de demain»، Comité de l’Afrique française، 1925.
((( -الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي ( ،)229 228- /2أضواء عىل مشكلة التعليم باملغرب ( ص  10و11و.)12
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3 .3الحرص عىل تدريس اللغة العربية لتوظيف ناطقني باسم االستعامر
الفرنيس (((.
وقد أنشأت يف هذه الفرتة استكامال لهذه األهداف مدرسة عليا للغة العربية.
تسيها إدارة مركزية مقرها مبدينة الرباط
وكانت الهيكلة اإلدارية للتعليم الفرنيس ّ
يرتأسها منتدب من وزارة الرتبية والتعليم الفرنسية ،ترشف عىل مراقبة وتدبري شؤون
التعليم يف املغرب بأربع مصالح مركزية تخصصية أوالها للتعليم االبتدايئ األورويب
اإلرسائييل ،والثانية للتعليم الثانوي األورويب ،والثالثة للتعليم اإلسالمي بسلكيه
االبتدايئ والثانوي ،والرابعة للتعليم التقني ـ املهني(((.
أ .التعليم األورويب واإلرسائييل:
رصف فيه برامجه ومقرراته ،وشُ يِّد
كان هذا النظام التعليمي فرنسياً خالصاً ،وت ُ َ
أساساً الستقطاب أبناء اليهود وتكوينهم باإلضافة إىل أبناء الفرنسيني املقيمني يف
املغرب ،وأبناء بعض األعيان ورجال الدولة ،وكانت جودته عالية ،ويستجيب ملعايري
املدرسة األوروبية الحديثة مبراقبة وتتبع صارمني ،وانتقاء لألساتذة املدرسني يف
هذه املدارس ،مع مراعاة الخصوصية الثقافية للمتعلمني اليهود(((.
ب .التعليم اإلسالمي والتعليم (التقني-املهني):
كان تعليامً عاماً يركز عىل األساسيات من اللغة العربية ،واللغة الفرنسية ،واملواد
العلمية والرياضية ،أما التعليم املهني فكانت الغاية منه توفري اليد العاملة يف الفالحة
والصيد البحري أساساً وبعض الصناعات املعدنية ،ضامناً ملصالح املستعمر
واستمرار مشاريعه(((.
ورغم ضعف جودة هذا النوع من التعليم ومحدودية انتشاره ،وإحجام املغاربة
((( -أضواء عىل مشكلة التعليم باملغرب ( ص .)20
(2)- l’enseignement au maroc pendant la période coloniale، p 15.
((( -إصالح التعليم باملغرب بني 1956م1996 -م ،امليك املروين ،الدارالبيضاء ،املغرب ،مطبعة النجاح الجديدة.
(4)- l’enseignement au maroc pendant la période coloniale، p 17.
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عنه ،فإنه مل يعرف انتشارا ً كبريا ً وتشجيعاً واضحا خالل الفرتة املمتدة بني (– 1912
1945م) ،ومل يعرف توسعاً نسبياً يف املدن والقرى املغربية إال بعد نضال الحركة
الوطنية ومطالبتها بدمقرطة التعليم وتعميمه وتعريبه مع مردودية ضعيفة ونتائج
محدودة ،ويحدد الجدول أسفله عدد األطر املغاربة املسلمني سنة 1945م:
األطباء
3

املحامون
6

املهندسون الفالحيون
6

أما األطر التي اشتغلت بالتدريس فكان عددها محدودا ً أيضاً دون أن تستفيد من
تأهيل بيداغوجي وعلمي(((.
ج .التعليم الحر (الفرنيس ـ اإلسالمي):
َرخّص له االستعامر سنة 1935م لتدارك نسب األمية التي بقيت يف ارتفاع مستمر،
واستقطاب فئة أخرى من املغاربة التي يجب أن يستجيب التعليم لتطلعاتها ،وهي
طبقة برجوازية غنية قادرة عىل أداء مصاريف التعليم مقابل تعليم مبعايري أوروبية
يحافظ عىل الثقافة اإلسالمية ،ومتت االستجابة لذلك عن طريق إحداث هذا النوع
من التعليم الذي انترش أساساً يف املدن الكربى.
وكانت هذه املدارس تد ِّرس القرآن الكريم والثقافة اإلسالمية باإلضافة إىل اللغة
الفرنسية ،التي يدرسها الفرنسيون مع دروس الرياضيات والنشاط العلمي وسري علامء
وعظامء الجمهورية الفرنسية ،لرتسيخ القدوة واألسوة يف وجدان املتعلمني(((.
د .املدارس األمازيغية:
أُنشئت املدارس األمازيغية سنة 1923م وكانت االنطالقة من مدينة أزرو مبنطقة
األطلس املغريب قبل إصدار املستعمر الفرنيس «الظهري الرببري» اآلنف الذكر،
((( -اإلحصائيات ذكرها الجابري نقال عن بعض الوثائق الفرنسية التي توفرت بني يديه يف تلك الفرتة .أضواء عىل
مشكلة التعليم (ص .)38
(2)- l’enseignement au Maroc pendant la période coloniale، p 18.
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وأسست بعدها مدارس بنفس التوجه مبدن فاس ومكناس ،فقد حظرت هذه
املدارس اللغة العربية والثقافة اإلسالمية بجميع تجلياتها ،ومل تسمح لغري األمازيغ
باالستفادة من خدماتها ،ومل يكن املدرسون إال من جنسية فرنسية((( ،فألغت فرنسا
كل وسيط بينها وبني أطفال املغاربة األمازيغ الذين كانت تروم صناعتهم لالضطالع
بأدوار طالئعية يف املستقبل ،بإعداد جيل من املغاربة مقطوع الصلة بهويته املغربية
اإلسالمية ،معتز بانتامئه العرقي ويتعصب له ،ويدين بالوالء لفرنسا والثقافة الفرنسية(((.
هذه املدارس التي سيتم التخيل عنها فيام بعد نتيجة الوعي الداخيل بخطورتها
من قبل املقاومة الوطنية ،والضغط من أجل إيقاف املخطط والرتاجع عنه سنة
1930م ،األمر الذي اعترب انتصارا ً تاريخياً للضمري والقوى املغربية الحية ،املرشوع
الذي تخىل عنه االستعامر ،ومل يحدث له بديالً بهذه املناطق.
ونستنتج بعد هذا العرض والتحليل لألنظمة التعليمية الجديدة أن النظام التعليمي
الفرنيس يف فرتة االستعامر مل يعرف إصالحات وتعديالت كبرية حتى مرحلة
االستقالل ،وأن األنظمة التي أحدثها مل تكن عىل درجة واحدة من الجودة والفعالية،
فأوىل العناية ملدارس النخبة من األوروبيني واليهود ،ومدارس أبناء األعيان الذين
يستطيعون األداء لتدريس أبنائهم ،أما عموم املغاربة فقد أُنشأ لهم تعليامً بطيئاً يتباين
بني املناطق« :املدارس الحرضية» ،و«املدارس املهنية» و«املدارس القروية»،
و«املدارس الجهوية».
وكان مرشوع السياسة التعليمية يف التصور الذي أعلن عنه الجرنال «اليوطي»
يؤكد عىل الحق يف االختالف ،وهو ما كان يس ّوغ به تنوع العرض املدريس وأنظمته،
ولكن هذا التنوع واالختالف كان يخفي يف عمقه وحقيقته ومراميه إقصاء اجتامعياً
لرشيحة عريضة من املجتمع املغريب عىل أسس عرقية واجتامعية.
(1)- PAUL MARTY « Le Maroc de demain»، Comité de l’Afrique française، 1925، P 241.
((( -تفاصيل ذلك يف كتاب « فرنسا وسياستها الرببرية يف املغرب األقىص» ،تقرير مقدم إىل املؤمتر اإلسالمي العام
من اللجنة الرشقية للدفاع عن املغرب ،الطبعة الثانية طبعة رشكة بابل.
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املبحث الثاين :النخب التي أنتجها التعليم يف فرتة االستعامر وأدوارها بعد
االستقالل:

استمرار النخبة الفكرية واإلدارية الفرنسية يف التسيري
والتنظري بعد االستقالل:
أ .املفكرون واملنظرون الفرنسيون:

رغم إعالن استقالل املغرب سنة 1956م استمرت نخبة من املثقفني واإلداريني
واألساتذة الفرنسني بالعمل داخل مؤسسات الدولة املغربية.
وأحـد أبـرز األعلام الذيـن تركتـوا أثرهـم اإلداري والفكـري قبـل االسـتقالل
وبعـده الخبير األنرثوبولوجـي الفرنسي «جـاك بيرك»((( ،الـذي تقلـب يف عـدة
مناصـب إداريـة يف فترة االسـتعامر ،وأنتـج عشرات الدراسـات حـول املجتمع
املغـريب أهمهـا أطروحتـه لنيـل الدكتـوراه املوسـومة ب«البنيـات االجتامعية يف
األطلـس الكبير»((( ،وكان « بيرك» ضمـن النخبـة الفكريـة املنظـرة واملقرتحـة
واملشـتغلة يف نفـس الوقت إداريـاً مع االسـتعامر ،ليتحول بعد اسـتقالل املغرب
إىل مسـترشق خبير بالشـؤون املغاربيـة بعـد مناقشـة أطروحتـه لنيـل الدكتـوراه
سـنة 1955م ،التـي انتقـل بعدها بسـنة واحـدة إىل املؤسسـة الجامعيـة يف باريس
«  »COLLEGE DE FRANCEلينتخـب أسـتاذا ً بكـريس «التاريـخ االجتامعـي
واإلسلام املعـارص» ،خلفـاً للخبير السـالف الذكـر «روبير مونتـاين» ،ويف هذه
الفترة سـوف يتحـول « بيرك» مـن متخصـص يف السيسـيولوجيا االسـتعامرية
إىل أحـد نقّادهـا ،والفاحصين ملختلـف أحـكام القيمـة التـي تحفـل بهـا كتابات
((( -ولد « جاك بريك» مبدينة وهران بالجزائر سنة 1910م ،كان والده « أوغسطني بريك» يشغل منصبا مهام يف هرمية
السلطة الفرنسية ،وكان أيضاً سيسيولوجيا وأنرثوبولوجيا متخصصاً يف الشؤون الجزائرية ،وتويف سنة 1995م .مخلفاً
تراثاً حافالً حول املنطقة املغاربية ومرص.
- Bibliographie de Jacques، Berque Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée  Année،
1997،  8384-  pp.21- 43.
(2)- Jacques Berque، Structures sociales du Haut-Atlas، Presses universitaires de France، 1955 - 470
pages.
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السوسـيولوجيني حـول املنطقـة املغاربيـة والعـامل العـريب ،وينحـو بأعاملـه من
التحليـل إىل الصبغـة الرتكيبيـة(((.
ومل يكن «جاك بريك» وحده الخبري والباحث الذي بقي يف عالقة قوية مع
الشأن املغريب بل كان عدد من خريجي املدرسة (املغربية –الفرنسية) ممن اهتم
بالسوسيولوجيا السياسية واالجتامعية واالقتصادية ،كانت دراساتهم وأبحاثهم محل
اهتامم من قبل الدولة املغربية واعتمدتها يف رسم اسرتاتيجياتها.
ب .النخبة الفرنسية اإلدارية:
لقد استمرت جامعة من املعمرين الفرنسيني عىل رأس إدارات الدولة بعد
االستقالل ،ال غرو يف ذلك وقد تتبعنا يف املبحث األول محدودية انتشار التعليم
وضعف اإلقبال عليه خالل املرحلة ما قبل سنة 1946م ،وتفاوت جودة التعليم
وتوجهاته بني أنواع التعليم التي أرشف االستعامر عىل إحداثها أو إصالحها.
وأبرز هؤالء املؤرخ والباحث الفرنيس املتخصص يف شؤون إفريقيا واملغرب
العريب« ،شارل أندريه جوليان» «-1891( (((»CHARLES-ANDRE JULIEN
1991م) ،الذي أوكل إليه امللك محمد الخامس مهمة اإلرشاف وعامدة أول كلية
مغربية ،كلية محمد الخامس لآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،وقد كانت له وجهة
جه يف شأنها رسالة إىل الديوان املليك
نظر يف مسألة التعريب يف التعليم املغريب ،و َّ
يطلب إعفاءه من مهامه ويرشح األسباب ،ويبني فيها اختالالت واضحة يف تدبري
الشأن التعليمي والنظام الرتبوي رصده بعد االستقالل(((.

((( -ذكر هذا التحول عادل املستايت ،سوسيولوجيا الدولة املغربية – إسهام جاك بريك ،-سلسلة املعرفة االجتامعية
السياسبة ،طبعة 2010م( .ص .)23 22
(2)- Fondation National des sciences politiques، Archives d’histoire contemporaine، Archives
Charles- Andre Julien، 2004.
((( -يرجع يف ذلك إىل مقال بعنوان» مسألة تعريب التعليم الجامعي» ،لجوليان ،شارل أندريه1960 ،م ،ترجمه البشري
تامر ،الرباط ،املغرب ،مجلة املدرسة املغربية ،املجلس األعىل للتعليم.
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وقد ق ّدم الجابري إحصاء مهامً لعدد اإلدرايني يف املغرب والجزائر بالتعليم بني
( 1955 -1945م) ،ونسبة األجانب منهم يلخصها الجدول اآليت(((:
مجموع اإلداريني املديرون املسلمون املديرون األجانب نسبة املسلمني
1276

45

1231

% 3،5

ويتبني بعد تحليل هذه املعطيات أن نسب اإلداريني املسلمني الضعيفة خالل
الفرتة قبيل االستقالل سوف يكون لها تأثري واضح عىل االستمرارية يف املناصب
فيام بعد حتى تبقى مؤسسات الدولة قامئة ،وانتظار تجاوز املرحلة االنتقالية
وتكوين األطر املحلية ،باإلضافة إىل نسب األمية املرتفعة جدا ً يف هذه الفرتة
التي وصلت إىل  .((( % 90لقد عرف عام 1955م قفزة نوعية يف نسبة املغاربة
املسلمني املمدرسني ممن ترتاوح أعامرهم بني  6و 14سنة ،حيث بلغت ،% 6،5
مقابل  % 100من عدد األطفال األوربييني الذي الميثلون سوى  % 3من سكان
املغرب يف تلك الفرتة ،وبلغت نسبة أطفال اليهود املمدرسني  .(((% 76ما يبني
بوضوح أن النخب الحاكمة واملؤثرة كانت تعد سلفاً لقيادة املغرب بعد االستقالل،
أو االنتقال إىل مكان آخر وإيجاد املناصب املناسبة للكفاءة والتكوين والخربة املتينة
لحملة الشواهد الفرنسيني ،وإعداد النخبة اليهودية للرحيل إىل إرسائيل ،واإلسهام يف
االنطالقة الحضارية للبالد ،السيام إذا عرفنا أن تعليم اليهود كانت ترشف عليه الرابطة
اليهودية العاملية (  )A.I.Uمنذ أواخر القرن 19م.
ج .النخبة الفرنسية من األساتذة:
ظلت نسبة األساتذة الفرنسيني مرتفعة بعد االستقالل،ال سيام يف التعليم الثانوي
والعايل ،حيث مل تتجاوز نسبة املغاربة يف التعليم الثانوي  ،% 24وانعدمت نسبتهم
((( -أضواء عىل مشكلة التعليم (ص .)39
((( -نفسه (ص .)43
(3)-YVETTE KATAN، L’école، instrument de la modernization sous le protectorat français au
Maroc، p 102.
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يف التعليم العايل((( .وهو ما جعل املغرب يستمر يف االستعانة باألجانب وخاصة
الفرنسيني الذين كانوا يكلفون ميزانية الدولة ،ويثقلون كاهلها بنفقات إضافية ،ولن
تكتمل املغربة الكاملة ألطر التدريس إال يف أواسط عقد الثامنينيات أي بعد حوايل
 30سنة من االستقالل.
والشك أن تأثري الثقافة الفرنسية سوف يستمر ملدة طويلة يف املغرب يف سلكني
هامني وحاسمني يف شخصية الطالب ،وهام السلك الثانوي والعايل .وقد أثر ذلك
بشكل واضح عىل توجهات الطلبة الفكرية والسلوكية يف الجامعات املغربية ما أدى
إىل انتشار املد اليساري لهيمنته عىل األكادمييني الجامعيني الفرنسيني يف تلك الفرتة،
والتشبع بالثقافة الفرنسية يف املعاهد العليا النخبوية ذات االستقطاب املحدود عىل
أساس امليزة ،ما سيجعل الثقافة الفرنسية مهيمنة عىل األطر العليا املغربية(((.

 .2استفادة نخبة مثقفة من االمتيازات واملناصب العليا يف الدولة:

مل يكن من أولويات االستعامر تعليم أبناء املستعمرات ورفع مستوى الوعي بها،
وترسيخ قيم أسست لنهضة أوروبا كالدميقراطية واملساواة ،وهو ما انتقده عرشات
املفكرين ممن ناهضوا مواقف االستعامر وحاربوا الفكر اإلمربيايل الذي حركها،
ومل يكن املقيم العام الفرنيس باملغرب «الجرنال اليوطي» يخفي هذا التوجه أو
يتحرج منه ،بل كان يرصح به يف مناسبات وثقتها بعض املصادر التاريخية عن هذه
النوايا والتوجهات فقد قال« :تهدف الحامية الفرنسية إىل املحافظة عىل بنية املجتمع
املغريب كام كانت من قبل ،ألن تبقى القيادة ملن كانت بيده ،ويبقى دور الرشائح
األخرى تنفيذ األوامر والطاعة»((( .وهو ما يؤكد أن املدرسة يف عهد االستعامر مل
((( -يرجع إىل تفاصيل اإلحصائيات ،يف أضواء عىل مشكلة التعليم (ص .)39
((( -بني تفاصيل ذلك يف مبحثني من املقال املعنون ب(( مغرب النخب بني عاملني)) ،للباحث املهتم بالقضايا
املغاربية «بيري فريمرين».
-Pierre Vermeren، Maghreb des élites entre deux mondes، Revue internationale d’éducation de
Sèvres، N° 39 | septembre 2005، p 47- 48- 50.
(3)-Daniel Rivet: «Ecole et colonisation au Maroc»، la politique de Lyautey au début des année 20M،
UN cahier d’histoire، 1976، p. 174.
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تكن نظاماً تربوياً وإدارياً غايته التعليم والرتبية ودمقرطة املجتمع املغريب ،بل كانت
أداة إيديولوجية غايتها األساس الغزو الثقايف والقيمي للمجتمعات املستعمرة،
واملحافظة عىل مكتسبات الطبقات االجتامعية الحاكمة ،وكانت تتخوف دامئاً
من تشكل نخب ثقافية قادرة عىل مواجهة االستعامر وتغيري البنيات االجتامعية،
وهو ما يفرس محدودية انتشارها واألعداد التي استقطبتها ،واهتاممها أكرث بالنخب
االجتامعية والعرقية.
وحرص االستعامر عىل هذه الرتاتبية يف األنظمة التعليمية التي كان هدف كل
منها تخريج طبقة معينة ألداء وظائف محددة يف املجتمع ،ولكن الجامع بينها تقديم
ثقافة غربية تسعى يف األمد املتوسط والبعيد إىل هدم القيم املغربية اإلسالمية وتب ّني
النموذج القيمي الغريب ،وإحداث التحول املنشود يف البنيات الثقافية واالجتامعية
واالقتصادية ،ورضب التامسك واللحمة االجتامعية وهو ما متكن التعليم الفرنيس من
إحداثه بالفعل ،حيث استمرت معامل هذا التصور يف املدرسة املغربية بعد االستقالل.
وقد احتكرت النخبة الفرنسية واليهودية واالرستقراطية والربجوازية التعليم يف
املغرب خالل فرتة االستعامر الذي ال ميكن متييز جودته يف تلك املرحلة عن جودة
نظام التعليم يف فرنسا ،والزج بعامة أبناء الشعب املغريب ،ممن سنحت لهم الفرصة،
يف تعليم رديء غايته محو األمية وإتقان بعض املهن املعاشية بدبلومات مهنية
معاشية ،ذلك ما يكرس التوجه االسرتاتيجي لالستعامر يف الحفاظ عىل مصالحه
الوقتية واملستقبلية يف املغرب ،وممن انتقد هذا التوجه وبرهن عليه بأدلة إحصائية
واضحة الباحثة الفرنسية «يافيت كتان» « ،((( »Yvette Katanيف تحليلها لوثائق عن
وضعية التعليم املغريب إبان االستعامر(((.
(1)- Yvette Katan Bensamoun، Maître de conférences émérite à l’Université de Paris 1-PanthéonSorbonne (en 2007). AUTEUR DES OUVRAGES; ((de l’empire ottoman à la fin de la colonisation
française))، ((Oujda، une ville frontière du Maroc 1907- 1956))، ((Les Économistes classiques، d’Adam
Smith à Ricardo، de Stuart Mill à Karl Marx)). http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12665720g
(2)- YVETTE KATAN، L’école، instrument de la modernisation sous le protectorat français au
Maroc، (p 103 et 104).
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ويشري محمد عابد الجابري إىل ظاهرة «الهرم املقلوب» التي رصدها أثناء تحليل
إحصائيات سنوات أواخر االستعامر ،باتساع قمة هرم التعليم ،وذلك ببحث النخبة
األرستقراطية عن فرص ألبنائها إلكامل تعليمها العايل وحرصها عليه ،ويذهب إىل
حد القول بأن نسبة املغاربة الذين أقبلوا عىل استكامل دراستهم العليا من عموم
املتمدرسني تضاهي مثيلتها يف فرنسا((( .وهو تحول مهم ومؤرش عىل االستعداد
للمستقبل القريب املرتقب بعد االستقالل إلعداد النخب «الفرنكوفونية» املرشحة
للقيادة ،وتسلم ناصية التدبري بعد خروج فرنسا من املغرب.
والحظ «جاك بريك» يف تحليله للبنيات االجتامعية الجديدة التي أنشأها وسعى
االستعامر إىل تحولها ،أنه ساهم يف إحداث طبقة بورجوازية صغرية أو طبقة متوسطة
تم تكوينها انطالقاً من ظروف النظام الجديد بفضل منو الوظيفة العمومية واإلقبال
عىل التعليم ،هذه الفئة االجتامعية التي يف تقديره سوف يكون لها دور غامض يف
املستقبل يصب يف مصلحة الربجوازية التي تشكلت أساساً من عالقات غامضة
ومشبوهة مع القوى اإلمربيالية واالستعامر الجديد حسب تعبريه(((.
ومل يخل تاريخ املغرب ما بعد االستقالل من رموز فكرية وعلمية خريجة
التعليم املغريب مبختلف أشكاله ،وتع ّد من مخرجات نظامه ،وتضاهي النخب
العلمية العاملية يف مجتمع املعرفة يف مجاالت الفلسفة والتاريخ والنقد األديب
وعلوم الرشيعة والفكر اإلسالمي .وجلهم كان يكتب ويفكر بالروح املغربية العربية
العميقة ،ومل تخل املكتبة الفرنسية كذلك من مفكرين ونقاد مغاربة غلبت عليهم
األنفاس «الفرنكوفونية»(((.
هيمنة النخبة «الفرنكوفونية» وصناعتها الفارق بني الفئات االجتامعية:
((( -أضواء عىل مشكلة التعليم (ص  43و.)44
(2)- Michael Berti، Jacques Berque and the history of the maghreb، The Maghreb Review، vol.4
July- Dec 1979، Villiers Publications، London، 1980 ( p140- 148).
((( -يؤكد ذلك ويشيد به املفكر الفرنيس واألنرثبولوجي الفرنيس – املغاريب «جاك بريك» يف كتابه ((املغرب العريب
بني حربني)).))p411((le Maghreb entre deux guerres ،
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بعد استقالل املغرب طفت الخالفات الفكرية والقيمية بني الرشائح الفكرية
واالجتامعية املتباينة التي خلفها االستعامر ،وهو ما انعكس بوضوح عىل التوجهات
السياسية واأليديولوجية يف املغرب ،فقد وجدت النخبة التي أنتجها التعليم الفرنيس
بجميع تجلياته السابقة يف مواجهة مع النخبة الفكرية الوطنية التي تخرجت من
التعليم األصيل والحر والجامعات املرشقية (القاهرة ودمشق) ،وهو سجال فكري
وقيمي ما يزال مستمرا ً يف املجتمع املغريب إىل اليوم.
أما النخب التي أنتجها التعليم الفرنيس يف املغرب ،الحاصلة عىل دبلومات
جامعية عليا فإنها هي من سيقود الحركة الوطنية ومل يقبل املستعمر الفرنيس مخاطباً
رسمياً خارجها ،وهي نفسها من سوف يرشف عىل إرساء نظام تعليمي مستنسخ من
النظام التعليمي الفرنيس يف جميع األسالك التعليمية وهذا التأثري ما يزال مستمرا ً إىل
اليوم بإخفاقاته وعيوبه.
ومن غريب املفارقات بتعبري الجابري «أن هذه النخبة االجتامعية التي قادت
الحركة الوطنية أو انتسب إليها كانت مبقدار ما تحتج عىل ال قومية التعليم يف
املغرب ،مبقدار ما تدفع بأبنائها نحو املدارس األوروبية»((( .فكان التوجه نحو
التعليم الفرنيس عامالً حاسامً يف الدفاع عن الثقافة الفرنسية ،والنموذج الفرنيس يف
التعليم ،واملحافظة عىل اللغة الفرنسية يف التعليم العايل ومدارس التميز (الهندسة
والطب) ،وصارت األنظمة االجتامعية والنظام التعليمي يف املغرب مجاالً للتوافقات
السياسية عىل حساب املرشوع املجتمعي املتكامل واالسرتاتيجي ،الذي كان من
املفرتض أن تتوافق القوى الحية للبلد منذ فجر االستقالل عىل قيمه ومبادئه وأدوات
تنفيذه يف جميع املجاالت مبا يخدم املصالح العليا للوطن ويتجاوز الحسابات
الشخصية واملصالح الفردية أو النخبوية.
وسوف تربز املفارقات التي خلفها التعليم املوروث عن االستعامر يف سنوات
السبعينيات والثامنينيات ،بعد التحاق مخرجات هذا النظام بالتعليم العايل ،وإنتاجه
((( -أضواء عىل مشكلة التعليم (ص .)45
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لنخب جديدة محظوظة اجتامعياً سوف تتخرج من املعاهد العليا ذات االستقطاب
املحدود الذي أساسه التميز ،تسهم يف دعم النخب التي خلفها االستعامر ،وإعادة
إنتاج نفس النخب القدمية التي تحافظ عىل امتيازاتها ،نظرا ً إلمكانياتها املادية
وعالقاتها االجتامعية وأصولها وروابطها العائلية ،ونظام تعليمي جامعي مفتوح
يستوعب األعداد الهائلة من حملة الباكالوريا تغيب فيه اآلفاق وال تنسجم تخصصاته
مع سوق الشغل ،وال يكسب الطالب الكفاءات التي تؤهله للحياة واالندماج الفاعل
يف املجتمع.
يتحدث «بيري فرمرن» عن ثالثة خصائص يتميز بها التكوين الجامعي ،الذي خلفه
االستعامر الفرنيس يف بلدان املغرب العريب؛
1 .1أولها :االزدواجية الفعالة بني نظامني جامعيني أحدهام محدود االستقطاب،
والثاين مفتوح يستوعب األعداد املتزايدة من الطلبة.
2 .2ثانيها :املحافظة عىل أهمية التكوين باللغة الفرنسية ،ومكانته االجتامعية
والثقافية واملهنية.
3 .3وثالثها :ضامن االندماج واالنسجام مع النظام العاملي لصناعة النخب(((.
هذه الخصائص سوف تسهل عىل االستعامر أداء دوره يف صناعة النخب
االجتامعية املستقبلية ،وتحديد صورة املجتمعات يف هذه البلدان ،حيث استطاع
املحافظة عىل نفسه بل تجديدها وضامن استمرارها.
وتلك النخب نفسها مرشحة اليوم لتخلف سلفها يف شغل مراكز القرار والتمتع
باالمتيازات االجتامعية واالقتصادية ،سواء التي اندمجت فعالً يف تويل املهام أو
التي ما تزال يف طور التكوين ،جلّها ينحدر من ساللة جيل الستينيات والسبعينيات
من القرن املايض ،الذي استفاد من امتيازات االنتامء للحركة الوطنية ،والجيل
(1)-Pierre Vermeren، Maghreb des élites entre deux mondes، Revue internationale d’éducation de
Sèvres، N° 39 | septembre 2005، p 48.
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الحاصل عىل شواهد عليا يف فرتة االستعامر ،يف حني تصدم النخب والكفاءات
الصاعدة بطبق ّية وانتقائ ّية مغلقة ،ما سامه «بيري فرمرن» ب«النظام املغلق» الذي
يحذر منه السوسيولوجيون وأصحاب الدراسات السوسيوسياسية ،ألنه مينع تداولية
النخبة وهو ما يحقق «الدروة االجتامعية» ،وتجديد النخب الرضورية للتنفيس عىل
املجتمعات ،ألن املجتمعات املوسومة بانغالق الطبقات االجتامعية غالباً ما تكون
مهددة باألزمات السياسية واالجتامعية.

خامتة
إن الـدول املسـتع ِمرة ويف مقدمتها فرنسـا ما تـزال تدافع عن جدوى االسـتعامر
وأهميتـه وخدماتـه التي قدمهـا للدول العربية املسـتع َمرة ،ولكن الحقائـق التاريخية
والواقـع الـذي ترتدى فيه هـذه الـدول سياسـياً واجتامعياً وثقافيـاً واقتصاديـاً ،يؤكد
أن االسـتعامر وإن أظهـر جوانـب مـن التقـدم الحضـاري ،والبنيـات التحتيـة التـي
كانـت تخـدم مصالحـه وتحقـق غايته ،كانـت تخفـي وراءها مـآرب دفينـة يف إبقاء
الوضـع املتخلـف على ما هـو عليـه ،ألن االسـتثامر الحقيقي كان يجـب أن يكون
يف العقـول ورفـع مسـتوى الوعـي عنـد الشـعوب العربيـة الشيء الـذي حـرص
االسـتعامر على عـدم تحققـه ،بـل أسـهم يف تكريـس التخلـف ،وأرىس قواعـد
التبعيـة ،ومهـد لنخبـة إداريـة وثقافيـة وسياسـية واقتصاديـة لتحافـظ على مصالحه
وتدعـو إىل ثقافتـه وقيمه.
وما يزال النسق الفكري الفرنيس مهيمناً ومسيطرا ً عىل املجتمعات يف بلدان
املغرب العريب ،بحيث ال تسمح لنفسها بالتفكري خارجه ،وكان من أبرز تداعيات
الغرق يف هذا النسق الذي مل يثبت نجاعته ،التخبط الذي تعيشه األنظمة التعليمية
التي مل تستطع التخلص من االرتباط بالنموذج الفرنيس يف إصالحاتها املتعاقبة،
بل ما يزال النجاح يف الحياة املهنية واالجتامعية مرتبطاً باللغة الفرنسية ،وميكن
االستدالل عىل ذلك مبا شهده املغرب أخريا ً يف إصالح نظامه التعليمي يف الرؤية
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االسرتاتيجية ( ،((()2030 -2015وقبلها التدابري ذات األولوية((( التي جاءت بإجراء
العودة إىل تدريس املواد العلمية باللغة الفرنسية ،وأكد مرشوع القانون اإلطار حول
الرتبية والتعليم((( نفس التوجه.
أما النظام اإلداري الذي أقره االستعامر فلم يعرف تعديالت كبرية ،حيث بقيت الهياكل
والتنظيامت اإلدارية التي أحدثها مستمرة دون تجديد عميق يرفع عنها البريوقراطية،
والفساد ،ويخلصها من اللغة الفرنسية التي تطغى عىل الرتاسل والتواصل داخلها،
ما جعل الدولة يف املغرب مرارا ً ترفع شعار «الحكامة الجيدة» و«ربط املسؤولية
باملحاسبة» ،وتتخذ إجراءات يف أفق إصالح جودة الخدمات اإلدارية والتدبريية
ملؤسسات الدولة غري أن النتائج ما تزال دون التطلعات والطموحات املنشودة.
وأما النتائج االجتامعية والثقافية ملرشوع االستعامر الفرنيس ،فكانت تجلياته
حت أكرث إىل التغريب ،واعتباره النموذج
واضحة عىل مستوى القيم االجتامعية التي نَ َ
األخالقي الذي يجب االقتداء به لتحقيق اإلقالع الحضاري ،وهو النداء الذي وجد
صداه عند النخبة االجتامعية واالقتصادية التي تجد نفسها أقرب إىل الثقافة الفرنسية
منه إىل الثقافة املغربية اإلسالمية.
فام أحوج األمة اإلسالمية اليوم إىل تعليم يستجيب ملعايري الجودة العاملية،
تتصدى له األطر املؤهلة التي تسعى إىل االنخراط يف مرشوع مجتمعي واضح
املعامل ،ينبثق من قيم األمة الراسخة ،ويخدم مصالحها عىل املستوى القريب
واالسرتاتيجي يف أفق بناء مجتمع متامسك معتز بهويته ،منافس يف مجتمع املعرفة
العلمي والتكنولوجي ،ويتمتع باستقاللية وتنافسية اقتصادية عالية ،متحرر من إرث
االستعامر وأغالل التبعية والخضوع.
((( -مرشوع إصالح وخارطة طريق أصدرها املجلس األعىل للرتبية والتعليم والبحث العلمي سنة 2015م ،تحت
شعار(( :من أجل مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء)).
((( -مرشوع إصالح أصدرته وزارة الرتبية والوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي تم إدماجه فيام
بعد يف الرؤية االسرتاتيجية سنة 2015م.
((( -مرشوع قانون إطار رقم  51 .17أصدرته الحكومة املغربية ،يتعلق مبنظومة الرتبية والتعليم والتكوين والبحث
العلمي ،بتاريخ  26ديسمرب .2017
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الئحة املراجع باللغة العربية

إصالح التعليم باملغرب بني 1956م1996-م ،امليك املروين ،الدارالبيضاء ،املغرب ،مطبعة
النجاح الجديدة.
أضواء عىل مشكلة التعليم باملغرب ،د .محمد عابد الجابري ،دار النرش املغربية ،الطبعة
األوىل 1973م.

األعالم ،خري الدين بن محمود بن محمد بن عيل بن فارس ،الزركيل الدمشقي (ت 1396هـ)،
دار العلم للماليني ،الطبعة الخامسة عرش -أيار  /مايو 2002م.

سوسيولوجيا الدولة املغربية – إسهام جاك بريك ،-عادل املستايت ،سلسلة املعرفة االجتامعية
السياسبة ،طبعة 2010م.

السوسيولوجيا املغربية؛ من الرفض إىل إعادة االعتبار ،محمد مادوي ،أستاذ علم االجتامع
يف املعهد الوطني للفنون واملهن  ،))CNAMوباحث يف املخترب املتعدّد التخصصات
للسوسيولوجيا االقتصادية ( ،)LISEيف املركز العلمي للبحث العلمي يف فرنسا ( ،)CNRSباريس،
ترجمة :رشيد بن بيه ،مقال نرشته مجلة إضافات العددان  ،32 ،31صيف -خريف .2
فرنسا وسياستها الرببرية يف املغرب األقىص ،تقرير مقدم إىل املؤمتر اإلسالمي العام من
اللجنة الرشقية للدفاع عن املغرب ،الطبعة الثانية طبعة رشكة بابل.

يب بن محمد الحجوي
الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي ،محمد بن الحسن بن العر ّ
الثعالبي الجعفري الفايس (ت 1376هـ) ،دار الكتب العلمية -بريوت-لبنان ،الطبعة األوىل
1416هـ1995-م.
مسألة تعريب التعليم الجامعي ،لجوليان شارل أندريه1960 ،م ،ترجمه البشري تامر ،الرباط،
املغرب ،مجلة املدرسة املغربية ،املجلس األعىل للتعليم.

معجم املفرسين «من صدر اإلسالم وحتى العرص الحارض»،عادل نويهض ،قدم لهُ :مفتي
الجمهورية اللبنانية الشَّ ْيخ حسن خالد ،مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والرتجمة والنرش ،بريوت
– لبنان ،الطبعة الثالثة  1409هـ 1988 -م.

الئحة املراجع باللغة الفرنسية

Daniel Rivet: «Ecole et colonisation au Maroc»، la politique de Lyautey au début
des année 20M، UN cahier d’histoire، 1976.

Pierre Vermeren، Maghreb des élites entre deux mondes، Revue internationale
d’éducation de Sèvres، N° 39 | septembre 2005.
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اإلمربيالية السياحية

إخفاقات الحداثة الغربية في البالد العربية
عادل الوشّ اين

(((

استنبتت الدول الغربية القطاع السياحي يف بعض البلدان النامية ،ومنها البلدان

العربية ،وفرضته عليها كقطاع اقتصادي هيكيل مبارشة بعد حصولها عىل االستقالل.
أي أن القطاع السياحي يف هذه الدول مل يكن قرارا سياديا متمحورا عىل مصالحها
الوطنية وإمنا كان استجابة خضوعيّة إلمالءات الغرب الرأساميل.

إن هذه الفرضية ال تعوزنا املؤيدات إلثباتها ،ففي سنة  1963أقرت األمم

املتحدة أن السياحة ميكن أن تكون املدخل الحيوي الحقيقي للبناء االقتصادي

للدول النامية((( .ولقد نحا البنك الدويل هذا املنحى ،حيث جاء عىل لسان أحد

خربائه االسرتاتيجيني (ميشال دافيس  )Michel DAVISأن السياحة متثل بالنسبة

للدول النامية املحرك الحقيقي للتنمية ،متاماً كام كانت الصناعة هي املحرك الفعيل
((( -أستاذ جامعي وباحث يف انرثوبولوجيا السياحة  /تونس.
(2)- Lanfant, M.F.: Le tourisme dans le processus d’internationalisation. RISS. Vol XXXII, PARIS
UNESCO, 1980, P15. Cit in: Aisner P. et Pluss C., La ruée vers le soleil, L’Harmattan, 1983, P186.
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لالقتصاد األورويب يف القرن التاسع عرش((( .ويف املؤمتر الدويل حول السياحة
الذي نظمته املنظمة الدولية للسياحة يف مانيال سنة  ،1980تم التأكيد أن السياحة من

شأنها أن تؤسس لنظام اقتصادي دويل جديد تجرس فيه الفجوة االقتصادية بني الدول
املتقدمة والدول النامية حيث يتاح لهذه األخرية ،من خالل االقتصاد السياحي ،أن

تحقق منوا اقتصادياً متسارعاً(((.

إن إمالء الدول الرأساملية واملنظامت الدولية التي تدور يف ركابها عىل العديد

من الدول النامية ومنها بعض البلدان العربية اعتامد القطاع السياحي كقطاع هيكيل،

سيخضع هذا القطاع للمنطق الهيمني لهذه الدول ولهذه املنظامت .والحقيقة أن
الغرب الرأساميل قد أمىل بوضوح أن تكون السياحة يف الدول النامية عىل أساس

االستجابة الخضوعية لطلباته وانتظاراته.

يقول السيد روبار لونايت (( )Robert LONATIأحد األمناء العامني السابقني

للمنظمة العاملية للسياحة)« :يجب قبل كل يشء قياس حاجيات السوق ودوافع
ورغبات الحرفاء ومن مثة إعداد عروض ومنتجات سياحية تستجيب لهذه الحاجيات

وتلبي هذه الرغبات(((.

إ ّن الغرب الرأساميل حينام مييل عىل الدول النامية ،ومنها الدول العربية ،أن

ت ُخضع بنيتها السياحية ملنطق طلباته فألنّه يُخضعها بذلك لرشوط مصالحه
(1)-Ntanyungu F. N’Duhirahe F.: Tourisme et dépendance: le cas de l’Afrique noire, Itinéraires
note et travaux, N6, GENEVE, institut universitaire d’etudes du développement, 1981, P5. Cit in:
Aisner P. et Pluss C., La ruée vers le soleil, op cit, P186.
(2)-Collectif: Tourisme international et sociétés locales. Problèmes politiques et sociaux, Paris,
Documentation française, n 423, 1981, P9, cit in: Aisner P. et Pluss C.: La ruée vers le soleil, op cit,
p186.
ورد يف :عادل الوشاين :أساسات علمية للظاهرة السياحية :التاريخ والهوية واملناويل ،دار نرش عالء الدين ،صفاقس،
تونس ،2016 ،ص.30
(3)-Aisner P. et Pluss C.: La ruée vers le soleil, op cit, P198.
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االقتصادية وملنطق أفضلياته وتوازناته الربحية ،أي لريبط اقتصادات هذه الدول

كل منها يشبه
به ويفرض تبعيتها له واتكالها عليه مام يولد تخلفاً بنائياً يف اقتصاد ٍّ

التخلف الناتج عن االقتصاد الثنايئ الذي ولده االستعامر يف هذه الدول((( .وهذا

أمر معلوم ،غري أن األمر الجديد الذي نريد تجليته يف هذه الدراسة وتعميق فهمه
هو أن الغرب الرأساميل يريد أن يخضع هذه الدول ملنطق إشباع الحاجات النفسية
ملواطنيه ورغباتهم واالستجابة ملختلف انتظاراتهم العاطفية وشواردهم الرغبية

( )FANTASMEمبا فيها األكرث نزوية ،والتنفيس عن مختلف مكبوتاتهم وتصعيد

أزماتهم والعمل عىل تحقيق مختلف توازناتهم ...مبعنى أنه مثلام جعل من هذه
الدول مجاالً حيوياً لتصعيد أزماته االقتصادية ،جعل منها أيضا مجاال حيويا لتصعيد

أزماته النفسية واالجتامعية والعالئقية والعاطفية والجنسية...

سنتوسع يف معالجة هذه األطروحة وذلك مبحاولة تبني واقع األزمة يف االجتامع

الغريب وكيف يتم ترصيفها يف املجتمعات العربية عرب السياحة.

 )1أزمة املجتمع الغريب :من طموح األنوار إىل الظلمة
الجديدة:
دخلت أوروبا إىل العصور الحديثة مسلحة بالعقل وبالعلم ،وكان الطموح أ ّن

العلم سيحقّق الخالص والحرية والرفاه ،وأ ّن العقل سيس ّيد اإلنسان ،غري أ ّن الحاصل
هو أ ّن العلم مل يتحول إىل أداة للمعرفة وتحقيق الرفاه وإمنا أصبح أداة للبحث

التطبيقي لتطوير أدوات إخضاع اإلنسان اقتصادياً وعسكرياً وإعالمياً ...أ ّما العقل

جح القيم املادية عىل حساب القيم املعنوية ،فتقيد اإلنسان نفسه يف مقابل
فقد ر ّ

سطوة رأس املال كس ّيد جديد ،وتراجعت قيمة االنسان ،كام يقول إدغار موران( (�Ed

((( -أبو بكر أحمد باقادر :سوسيولوجيا السياحة ،مجلة الفكر العريب ،معهد اإلمناء العريب ،بريوت ،لبنان ،عدد ،89
 ،1997ص .137
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 ،)gar MORINكصلة تضامن مع اآلخر وقيمة مشاركة ومؤانسة له ،يف مقابل تطور
قيم الفردانية حيث اإلنسان الفرد الذي ال أهل له وال أصدقاء وال مسيح كام يقول ال
بروايار (.)LA BRUYERE
الغرب ِ
لقد شخصت األدبيات النقدية ملفكري
نفسه ما يعتمل فيه من أزمة طالت
ِ
كل أُطُره .هذه األزمة ،التي وسمها يورغن هابرماس ()Jürgen HABERMAS
بالظلمة الجديدة ،حولت اإلنسان إىل فرد مستو َعب ومغرتِب الفكر ومستلَب الوعي
يف واقع استاليب شامل يهيمن عليه الجهاز االقتصادي الذي أغرق اإلنسان يف اللهو
وامللذات ،وح ّوله إىل مجموعة من الرغبات يحركها((( ويوجهها كيفام يشاء ،استنادا
إىل آلة دعائية ضخمة وف ّعالة حارصت الفرد وحكمته بقيود ذهنية وفوقية خارج نطاق
االنتقاء الحر(((.
يف هذا الواقع االستاليب ،تباعدت املسافات النفسية االجتامعية بني الناس حتى
أضحى املجتم ُع الواح ُد أشب َه بأرخبيل من األشخاص املبعرثين ،وغدت العالقاتُ
االجتامعي ُة بارد ًة وال شخص ّي ًة وتقوم عىل الحساب الدقيق والنفعية ،وترسخت
الفردي ُة حتى صار الفرد مرجع ذاته ومقاول حياته الخاصة ،فتوجهت كل اهتامماته
وانتباهاته ورهاناته إىل أشيائه الخاصة يشبعها دون اكرتاث باآلخرين أو التزام بهم،
وصار الغوص يف العامل الداخيل بحثا عن األحاسيس الشاذة ،والنزوات املتطرفة
همً وجوديّاً مالزماً وجهدا ً موصوالً لتجميع هوية شخصية
والشوارد الرغبية املتسيبة ّ
مجزأة يف بيئة ثقافية مل يعد فيها للفرد عالقات عاطفة أصيلة ،وإمنا فقط صلته بذاته
ينصت ألهوائها وهواماتها وشهواتها ،ويغرف من استجابته لها الشعور بوعي س ّيد.

(1)- Eric Fromm: The sane society, Holt, Rinehart and Winston, New York, Eleventh Printing, 1962.
P166.
((( -عالء طاهر :مدرسة فرانكفورت من هوركهامير إىل هابرماس .منشورات مركز اإلمناء القومي ،بريوت ،ص ،72
(بدون تاريخ).

406

نحن وأزمنة االستعمار

لقد تعاظمت ،يف هذه البيئة النفسية االجتامعية ،كام يقول جوناثان بوريت

( )Jonathan BORITمشاعر االستياء ،وتفاقمت ظواهر الوحشة والوحدة والسأم
واالكتئاب واألوضاع الصحية السيكولوجية العليلة ...

أما يف ميدان العمل ،فقد أضحى اإلنسان يف املجتمع الصناعي الرأساميل

يعيش حالة من االنفصال ( )séparationيف كل أوجه نشاطاته االنتاجية ،ف ُمتعته

انفصلت عن عمله ،وجهده انفصل عن عائده ،وإنسانيته فقدت قيمتها أمام أولوية

اآللة ودورانها اإلنتاجي املتواصل.

نحن بإزاء حالة من سلب الذات وتشييئها((( ،واغرتاب عن العمل وعن ناتج

العمل معا ،وتحول إىل ذرة اقتصادية بال قيمة يف منوال اقتصادي يعامل اإلنسان

كرقم وكيشء.

لقد كانت الحداثة سمة خاصة بالحضارة الغربية ،فهي املدخل إليها ،إذ تدل عىل

التقدم والتطور وشمولية العقالنية والثورة التكنولوجية ،أ ّما اليوم فهي تدل عىل عكس

ذلك((( ،إنها تحيل عىل خيبة األمل الكاسحة ،األمر الذي دفع بالالوعي الجمعي
( ،)inconscient collectifكام حدده جورج دومازيل ()Georges DUMÉZIL

(((

إىل البحث عن حلول إلعادة التوازن الجمعي ولخفض التوتر وإلعادة األمل.

إ ّن السفر السياحي إىل املجتمعات العربية هو آلية من آليات إعادة األمل وذلك

األسطوري
من خالل فعل نفيس يح ّول هذا السفر إىل طقس من طقوس االنفتاح عىل
ّ
((( -هاربرت ماركوز :العقل والثورة ،هيغل ونشأة النظرية االجتامعية ،ترجمة فؤاد زكريا ،الهيئة املرصية العامة للتأليف
والنرش ،1970 ،ص .96-95
((( -املصدر نفسه .نفس تاريخ الزيارة.
((( -انظر:
Georges Dumézil, Mythe et épopée, Types épiques indo-européens, un héros, un sorcier, un roi,
NRF, Gallimard, 4ème édition, 1984. Tome II.
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يل والعوامل الرشقية الغرائبية((( .فالغرب ،بعد أن اغتصب ُمثُل الحداثة التي
والخيا ّ

استند إليها عرص أنواره كام يقول ليوتار ( ،((()LYOTARDبدأ يبحث عن عوامل
غرائبية وعن أساطري مرجعية حائرة يف كل مكان((( ،يُص ِّعد فيها أزماتِه ويُخفِّض فيها
توت ّراتِه ويستجيب فيها النتظاراته .كيف ذلك؟

سنجيب عن هذا السؤال من خالل دراسة أسامء بعض ال ُّن ُزل (الفنادق)Hotels /

يف جزيرة جربة (التونسية) مستفيدين يف ذلك من مقاربة روالن بارط (Roland
 )BARTHESالسيميولوجية ومقاربته حول األسطورة ،وأيضا باالستفادة من مقاربة

ريو ()PERROTحول األسطورة املربمجة (.((()mythologie programmée
ب ّ

جربة هي جزيرة تقع يف الجنوب الرشقي التونيس ،وتبلغ مساحتها  514كلم

2

وهي تضم حوايل  120نزال سياحيا مص َّنفا.

تحمل الكثري من هذه النزل يف هذه الجزيرة أسامء اآللهة وامللوك األسطوريني

كإيزيس ربة القمر واألمومة لدى املرصيني القدماء ،وتانيت اآللهة القرطاجية رمز
األمومة والخصب والنامء وازدهار الحياة ،وأوزوريس إله البعث والحساب عند
املرصيني القدماء ،وأوليس ملك أنطاكيا األسطوري ،وتيليامك األمري بن أوليس،

وامللكة بينيلوب زوجة أوليس ...هذه األسامء األسطورية وغريها ليست اعتباطية

وإمنا وراءها آلة إشهارية خبرية يف اإلنصات لألحالم واالنتظارات والشوارد الرغبية،
وهي تهدف إىل االستجابة إىل كل ذلك يف الفعل اإلشهاري بر ّمته مبا يف ذلك التسمية

((( -سمري عزمي :الحداثة وأزمتها ،موقع الكرتوين مجلة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث ،نرش بتاريخ 21
جانفي/يناير  ،2015تاريخ الزيارة .2018-4-25
(2)- Magazine littéraire, N° 225, 1985, p. 43
(3)- Baudrillard, Jean, «La modernité», Encyclopédie Universalis, volume 11.
(4)-PERROT, Marie Dominique ;Gilbert RIST et Fabrizio SABELLI (1992), La mythologie programmée:
l’économie des croyances dans la société moderne, Paris : Presses Universitaires de France. Cit in
Boualem Kadri et Djaouida Hamdani Kadri : Discours publicitaire et mythologie touristique: une
analyse sémiologique des mythes du Club Med. Revue téoros .2012.
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اإلشهارية نفسها ،كام تهدف إىل اإلصابة حيث تجب اإلصابة...إنها تصيب الالوعي

وتصطنع له أساطري يعوض فيها ويُص ِّعد ويُح ِّول ويُسقط ...إ ّن خرباء السياحة هنا ،يف

الوقت الذي يعيدون فيه إنتاج األساطري يف تسمية النزل ألغراض تسويقية تجارية،

يثبتون فرضية مريسيا إلياد ( )Mircea ELIADEالقائلة باستمرار األساطري القدمية يف
املخيال العام ملجتمعاتنا الحديثة(((.

إن السؤال الرئيس هنا هو :ما هو أثر هذه األسامء اإلشهارية األسطورية يف الوعي

ح الغريب ووعيه ،مبعنى آخر ،ما هي الدالالت التي يتلقاها املتقبل
املتق ِّبلِ  ،السائ ِ
السائح من هذه األسامء األسطورية للنزل؟

يف الحقيقة ،لقد أتاحت لنا املعالجة السيميولوجية أن نقف عىل دالالت عديدة

ومختلفة لهذه األسامء ،سنكتفي يف هذه املعالجة بأربع دالالت نعرضها تباعاً مع
أي منظومة من الصيغ الداللية ،وبالتايل فإ ّن
التأكيد أ ّن األسطورة هي منظومة كالم ْ

هذه األسامء تبقى مفتوحة عىل االستفهام السيميولوجي والتأويل .إنّها كالنص بنيتُه
متغرية من قارئ إىل آخر.
 )2الداللة األوىل :السياحة الغربية يف البلدان العربية :سفر نكويص إىل املرحلة

البدائية لإلنسانية.

إ ّن تسمية النزل يف جزيرة جربة بأسامء أسطورية من آلهة وملوك فيه إحالة إىل

يل وإحيايئ ،وأسطوري وخرايف،
مرحلة زمنية بدائية حيث مستوى وعي اإلنسان وخيا ّ
وسحري وغيبي ...ومل يدشن بعد اللوغوس والفكر املجرد والتجريبي والتفسريي...

لقد كان اإلنسان يف الحقبة البدائية يواجه الطبيعة خائفا منها ولك ّنه كان ،يف الوقت
نفسه ،مندمجا بها .فهو بعضها وهي بعضه :كام كان يفرس الظواهر بها.

(1)- ELIADE, Mircea (1957) Mythes, Rêves et Mystères, Paris, Gallimard. p 310.
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إنّنا هنا بصدد عمل إشهاري منهجي يفتح الخيال عىل حركة عكسية للتاريخ،

ويغري بإمكانية السفر النكويص إىل املرحلة الطبيعية ،حيث طفولة اإلنسانية الضائعة

ووحشية هذه اإلنسانية املستعادة كام حدد مالمحها العديد من مفكري الغرب ،وإىل
إنسان تلك املرحلة الذي خفّضته ِمثل هذه األدبيات املحكومة باإلثنومركزية الغربية
إىل مستوى الكائن الرتايث .فهو ذلك البدايئ «املتوحش الطيب»(  (�Le bon sau

 )vageالذي مل تكتسحه الحضارة ،كام تخفّض كل ثقافته ومختلف إبداعاته املادية

والرمزية إىل مستوى الرتاث اإلنساين ما قبل التحرض(((.

إ ّن البنية العامة لهذا اإلنسان الرتايث أسطورية أي الزالت هناك يف املايض ساكنة

حي من متاحف التاريخ
وال تطورية ،وبالتايل فهي يف إيحاء من اإليحاءات متحف ّ
البرشي الذي ال ب ّد من زيارته لفهم السريورة العامة للوجود البرشي كيف كان وكيف

أصبح ...ولبناء املعرفة التاريخية استنادا ً إىل املعايشة الذاتية ،ولالستمتاع الفرجوي،

بالحس املختلف...
وملعايشة تجارب وجوديّة خصوصية وثريّة
ّ

جم املجتمعات العربية إىل مستوى املجتمعات البدائية
إ ّن هذه التسميات تُح ِّ

للفرجة وللتجربة الغرائبية القامئة عىل املخاطرة واملجازفة واالستكشاف النكويص،

أي استكشاف املايض حينام كان بسيطاً حضارياً ،وبدائياً إنسانياً ،وذلك من خالل

مجتمعات ال تزال تعيش املايض يف الحارض.

هذه املضامني البدائية العجائبية ت ُج ِّيش لدى السائح الغريب الوهم بإمكانية
(((-نحن نعلم أن بعض املفكرين الغربيني قد تجاوزوا هذه االثنية املركزية الضيقة إىل قراءات أكرث موضوعية
وإنصافا لغري الغربيني أمثال االنرتوبولوجي الفرنيس بيار كالسرت ( )Pierre CLASTRESوتحاليله الجريئة يف مجال
االنرتوبولوجيا السياسية وأيضا األنرتوبولوجي الفرنيس جورج باالندييه (.)Georges BALANDIER
ا ُنظر:
 جورج باالندييه :األنرتوبولوجيا السياسية ،ترجمة عيل املرصي ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيعبريوت.2007 ،
اللدولة ،ترجمة محمد حسني دكروب ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع ،بريوت،
 بيار كالسرت :مجتمع ّ.1991
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الهروب ،ولو املؤقت ،من ضغوطات نسق الحياة العرصية وإكراهاته ،وتفتح له قوسا

لرومانسية حاملة بإمكانية العيش يف املايض واقعا يف أوج حسه ،فهذه املجتمعات
البدائية برتاثها الغرائبي هي املايض بالنسبة للحضارة الغربية ،وتكفي بضع ساعات

عىل منت طائرة للسفر العكيس إىل هذا الرتاث حيث هذه الشعوب الرتاثية املتامهية
مع الطبيعة.

جم املجتمعات السياحية النامية ومنها
يبدو واضحاً أ ّن هذه املضامني تُح ِّ
املجتمعات العربية إىل مستوى «البدائيني للعرض السياحي» (Des primitifs
ِ
املستكشف
 ،((()pour touristsلكنها يف املقابل تثمن الغرب إىل مستوى اإلنسان
واملتحرض واملدين والذي يتصف بالتقدم والقوانني الوضعية والحركة املدنية

والعقد االجتامعي.

إنّنا بصدد صورة منطية أي قالب جامد يتحكم يف نظرة الغرب إىل العرب.

والحقيقة أ ّن سياقاً تاريخياً خصوصياً سمح بتشكل هذه الصورة النمطية وتَبل ُورها.

فمنذ عرص االكتشافات الجغرافية ومطلع عرص التنوير األورويب ،كان الفكر

الغريب يعيش يف عامل ال تشاركه يف صنعه الحضارات األخرى ...وبقدر ما كان هذا
الفكر يتق ّدم يف البناء الحضاري ،كان ذلك مصحوبا لديه بشعورين :أولهام الشعور

بأن اكتامل البناء الحضاري من الناحية املادية ال ميكن أن يكون إال ضمن عالقة

هيمنة عىل العامل اآلخر .أما الشعور الثاين فإنه يتعلّق بالوعي بالذات الذي تك ّون
لدى الغرب ،ومضمون هذا الوعي أ ّن أوروبا هي مركز الحضارة والثقافة والعقل يف
التاريخ.

يب عىل أنّه ينتمي
ضمن هذا الشعور مبركزية الذات ،ص ّور االسترشاقُ اآلخ َر العر َّ
(1)- Bugnicourt (J) et al: Touristes_rois en Afrique, Dakar-Paris, Enda-Karthala, 1982, P120- 121.
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عيوب جسيمة كالكسل الفكري والعقم
إىل جنس آخر ،وأ ّن شخصيته القومية تشوبها
ٌ
والخمول ،أما حضارته فهي رضب من رضوب الفلكلور وثقافته بربرية تسودها

املبالغات(((.

يبدو أننا بصدد إعادة إنتاج هذه الصورة النمطية التي تكاد ال تجانب يف مضامينها

َ
االسترشاقي ذا النزعة املركزية االستعامرية ،فاإلنسا ُن ال يزال ذلك الكائ َن
القول
َّ
الغرائبي ،والتاريخ ال يزال سكونياً ال تطورياً ،والرتاث ال يزال بنية متأبّدة ال
يث
الرتا َّ
َّ
ينفصل فيه الحارض عن املايض.
الصورة تغري اليوم
االسترشاق أغرى يف املايض باالستعامر وحفّز عليه ،وهذه ّ

بالسياحة وتحفّز عليها...

(((

 )3الداللة الثانية :مغالبة الشيخوخة والتنعم املديد بالشباب.
إ ّن اآللهة ال تهرم وال متوت فشبابها أزيل ،بل ويف يدها مفاتيح الحياة والخصوبة

ونضارة الشباب( ...إيزيس وتانيت) .إن تسمية النزل بأسامء اآللهة الخالدة ليس

السيّاح وهي
اعتباطيا وإمنا يتوجه بشكل قصدي مبارش إىل رشيحة واسعة من ُّ
رشيحة املسنني وخاصة منهم املسنات .فهذه التسميات املبرشة بالقدرة عىل مغالبة

الشيخوخة والتنعم املديد بالشباب تستجيب النتظارات عدد ثقيل من السائحات
جع كيانهن اآلفل يف التسمية نفسها ،وت َ ِعد باستعادة روق الشباب
املسناتُ ،
فت ّ

وعنفوانه وميعته (.)Fleur de la jeunesse

((( -عيل شعيب :االسترشاق وكتابة التاريخ ،الفكر العريب املعارص ،عدد  ،71-70مركز اإلمناء القومي ،بريوت،
 ،1989ص .59
((( -عادل الوشّ اين :السياحة الدولية يف البالد العربية :حوار بني الثقافات أم مدخل آخر للهيمنة الغربية عىل البالد
العربية .مؤلَّف جامعي بعنوان املامرسة الثقافية يف مجتمع املعلومات واالتصال ،منشورات املركز الوطني لالتصال
الثقايف ،تونس 2005،،ص .107-101
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إ ّن ف ّنيّي اإلشهار السياحي ،مبا هم خرباء يف األحالم والشوارد الرغبية (((،يدركون

جيدا احتياجات جمهورهم وانتظاراته ،حتى الساكن منها يف الالشعور ،فيعملون

عىل تحقيق هذه االنتظارات والرغبات والنزوات والشوارد الرغبية يف كل العملية
اإلشهارية ،مام يَ ِعد بإمكانية تحقّقها بالفعل.

إ ّن تسمية النزل بأسامء اآللهة وامللوك تعد بديناميكية واسعة للفعل ،كام تحيل

إىل عنفوان الشباب وجيشانه وكل قيم االحتكاك والحرارة والرفاهة العاطفية والحب

السخي ...وهي قيم هجرت امليدان االجتامعي
املفرط والجنس العميق واإلنفاق
ّ

مس قلب
الغريب الذي شهد حالة من التفتيت الذري واالنفجار النووي الذي ّ
وأقواسا زمنية نوعية أخرى مهيأة لتحقيق
حياته االجتامعية((( ...وإ ّن أمكن ًة أخرى
ً

هذه االنتظارات وإشباع هذه االحتياجات التي مل ي ُعد ممكنا حتى مج ّرد انتظارها

يف الحياة االجتامعية العادية ،دعك من االستجابة لها وإشباعها .إ ّن هذه األمكنة

األخرى هي النزل مقر اآللهة املتحررة من إكراهات املكان ،وإ ّن الزمن اآلخر هو

الزمن السياحي األسطوري املتحرر من إكراهات الزمان ...وإنّك ،كسائح مقيم يف
هذه البنية املكانية والزمانية ،متعا ٍل كاآللهة ومتح ِّر ٌر من إكراهات اإلنسان.

إن املسنات ،يف املجتمعات الغربية ،مبا متارسه هذه املجتمعات من عبادة

الشباب ضمن ما يسميه روالن بارط بالعنرصية الشابة ،ينزلقن ببطء خارج امليدان

الرمزي ،وتتقلص عالقاتهن االجتامعية العاطفية ،وتتنازل يوما بعد يوم قيمتهن
االجتامعية .إنهن يعشن حالة من التناقض الحاد والتدمريي بني صورة الذات لديهن

((( -إ ّن االشهار يشتغل عىل الرغبات املكبوتة وعىل التعويض كام يشتغل عىل صناعة األحالم واالستجابة لها.
ا ُنظر:
Fabienne Baider, Marcel Burger et Dionysis Goutsos (dir), La communication touristique, Approches
discursives de l’identité et de l’altérité, L’Harmattan, Paris, 2004.
((( -دافيد لو بروتون :أنرتوبولوجيا الجسد والحداثة ،ترجمة محمد عرب صاصيال .املؤسسة الجامعية للدراسات
والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل  ،1993ص .156
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وبني صورتهن عند اآلخرين ،وهو ما يزعزع كيانهن .فهن بالنسبة إىل أنفسهن ذوات

لها رغباتها وآمالها وطموحاتها أي لها مستقبلها ،أما بالنسبة إىل اآلخرين فهن ذوات
بدون آفاق ،تالفة وعدمية الفائدة ،وليس لها سوى ماضيها .هذا التناقض الحاد بني

الصورتني عربت عنه «سيمون دي بوفوار» ( )Simone DE BEAUVOIRبعمق

أن ما زلت أنا نفيس»(((.
منجرح بقولها «أنا أصبحت شخصا آخ َر يف حني ّ

يف هذا الواقع الكارب وامللغي وامله ِّمش للمسنات ،تفتح آلة اإلشهار السياحي

ين
له ّن إمكانية واقعية لتحقيق التامسك الذّايت وسط التدمري ،وذلك بأن تُر ِّوج معا َ
إشهارية تفيد أ ّن هناك مجتمعات استقبال سياحي ،ومنها املجتمعات العربية ،ت ُنزلهن
منزلة امللوك وذلك عىل قاعدة «الزبون هو امللك» (�Customer is king-Le cli

 )ent est roiالذي هو دامئا عىل حق ،وتنزع عنهن صورته ّن املوضوعية كمسنات

وتصبغ عليهن صورة جديدة كسائحات .وصورة السائح النمطية الغالبة يف هذه
الدول هي ذلك «البنك املتحرك» الذي ينفق ما فيه عىل ملذاته ومتعه الحسية ،من

هنا جاء االتجاه القنيص للسياح((( ،حيث يسعى عدد واسع من الشباب يف هذه
أي مواجهة مع السياح وذلك بأن يقول
الدول للحصول عىل أكرب عائد مايل من ّ

لهم ما يريدون سامعه ،وأ ْن يحقق لهم بالكلمة كام بالفعل انتظاراتهم حتى الساكن

منها يف الالشعور ،ويستجيب لرغباتهم حتى التي بفعل تجاوزية الزمن أو محدوديّة
خلْق أو تحديدية املجتمع ما عاد بإمكانهم تحقيقها.
ال َ
وتبشه ّن بوجود شبايب
إ ّن هذه املعاين اإلشهارية ت َ ِعد السائحات املسنات
ّ

كامل ،كاآللهة ،فتضمر ما تضمره ،وتلمح ما تلمحه من اتصاليات اجتامعية عاطفية
(1)- Simone de Beauvoir, La vieillesse, Gallimard, Paris, 1970, P 130.
(2)- W.A. Sutton: Travel and understanding :Notes on the social structure of touring. INTJ. Comp.
Social, 8(2), 1967, p23.
ورد يف :أبو بكر أحمد باقادر :سوسيولوجيا السياحة ،الفكر العريب ،العدد التاسع والثامنون ،معهد اإلمناء العريب،
بريوت ،1997 ،ص.140
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رومانسية ممكنة ...ميكن أ ْن تتحقق يف أطر مغايرة يتخلص فيها اإلنسان من هويته
املوضوعية ليتحصل عىل هوية خصوصية وهي الهوية السياحية وممكناتها املتعالية
إىل مستوى اآللهة والتي تفصله عن اإلنساين وكل القيود والحدود واإلكراهات.

إ ّن هذه املعاين تعيد بناء صورة الذات عند السائحات املسنات مبا تؤكّد عليه من

حضور متجاوز للحدود إىل إمكانية القيام بعمل رغائبي غرائزي عىل الجسد يعيد له

الرونق واليفاعة يف زمن ذبوله ويبسه وذهاب نضارته...

نتحدث عن املسنات وليس عن املسنني ألننا ال نهمل املالحظة السوسيولوجية

التي ميكن تعميمها عىل أغلب املجتمعات وهي أ ّن املرأة املسنة تفقد اجتامعياً

اإلغراء الذي كانت تدين به أساساً إىل نضارتها وحيويتها وشبابها ،أما الرجل فيمكن

أن يربح مع الزمن قوة إغراء متنامية ألن الثقافات السائدة ترفع لديه من قيمة الطاقة
والتجربة والنضج ،كام أن ال ِق َيم السائدة تتحدث عن «إغراء األصداغ الرمادية» وعن
«الشيخ الجميل» .أما املرأة فتُع َّم ُد كام تقول سيمون دي بوفوار باسم «الجلد الهرم».

إ ّن الشيخوخة تدمغ بشكل غري متسا ٍو يف الحكم االجتامعي املرأة والرجل(((.

إننا هنا يف سياق الطموح الحدايث حيث ال يجب االنهيار واالستسالم للجسد

وتجاوز رصخة سيمون دي بوفوار يف روايتها «املرأة املجربة» (�La femme rom

« :((()pueلقد استسلمت لجسدي» واعتناق املقولة الشهرية الشائعة« :افعل ذلك»

تقض شيخوخة آمنة من كل تهديد،
( .)Do itومضمون هذا الطموح أنه ليك
ّ
وليك تطيل حياتك للح ّد األقىص بأن تعرث ثانية عىل عمق حياتك وتستعيد تذوقك

لوجودك ...تناول هذه الفيتامينات وتلك األمالح املعدنية وتلك الحبوب وهذه
األنواع من األغذية وتلك املاكس إيبي ( )Max Epiالتي تحمي من الحوادث القلبية

((( -دافيد لوبروتون :أنرتوبولوجيا الجسد والحداثة ...مصدر مذكور سابقا ،ص.147
(2)- De Beauvoir, Simone: La femme rompue, Edité par Gallimard ,1973.
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وهذه البيتاكاروتني التي تؤخر شيخوخة الخاليا((( ،ومارِس تلك الرياضة وتنفَّس

تنفتح لك فيها كل املمكنات ومتارس
وافتح قوسني عىل حياة اآللهة
بتلك الطريقة
ْ
ْ

فيها كل ما تشاء بدون تحفظ اجتامعي وال أحكام معيارية قيمية وال سلطة زمن وال

تذوي ٌة للجسد ...هذان القوسان هام رحلة سياحية حيث البيئة فردوسية استجابية
إشباعية ...لِ ُن ِ
ش هنا إىل أ ّن أحد النزل يف جزيرة جربة يُس َّمى جربة الفردوس (Jerba

.)Paradise

هذا اإلغراء بانفتاح كل املمكنات ليس مجازا ،ذلك أن عالقات منكحية حقيقية

تتك ّون بني الشباب املرتاد للنزل والعاملني فيها وعىل هامشها وبني السائحات
املسنات الباحثات عن التعويض.
إ ّن هؤالء الشباب يَنشدون ،من وراء كل اتصالية ممكنة ومتاحة مع السائحات،

وخاصة املسنات ،الحصول عىل الجنس واملال والعطايا وحتى الزواج املختلط

أي يبحثون عن حلول فردية ملغالبة الكبت الجنيس
امل ُخ ِّول للهجرة إىل أوروباْ ،

والتهميش االقتصادي .أما تلك املسنات فإنهن ينشدن الحب والجنس عند آخ َر
سهلٍ ومطواع يغالنب به اإلقصاء االجتامعي والعاطفي.
ويتحقق التبادل ولكنه تبادل غري متكافئ ،فام يجنيه هؤالء الشباب هو عينه ما

تخرسه تلك السائحات املسنات والعكس صحيح .غري أنه شتّان بني هذا الكسب
وذاك وبني هذه الخسارة وتلك.

فجنسانية هؤالء الشباب هي حب بدون حب ،إذ ال يعايشون أثناءها ذواتهم
(1)- Daniel Cohn- Bendit: Nous l’avons tant aimée la Révolution .Barrault ED, 1986.
ورد يف :دافيد لو بروتون :أنرتوبولوجيا الجسد والحداثة ...مصدر مذكور سابقا ،ص .158
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كفاعلني إيجابيني وكمفعلني أحرار لطاقاتهم الحيوية ،فهم مغرتبون عن هذه الطاقات

ألن هدفهم هو بيعها بأغىل مثن ممكن ،ومن مثة فإ ّن إحساسهم بذواتهم أثناء هذه
التبّحي.
الجنسانية ال ينبع من نشاطهم كعشاق وكمتلذّذين وإمنا ينبع من فعلهم ّ

لقد أصبحت أجسادهم وحيوياتهم رأس مال يجب عليهم استثامره بنجاح من

أجل أن يحققوا كسباً مادياً ،وهذا ما ينحدر بهم إىل مستوى اليشء البضاعة ،ويغربهم
عن طبيعتهم اإلنسانية ،ومقابل هذا االغرتاب يكسبون من هذه الجنسانية الزائفة
املال وحتى الرثاء ...أما السائحات املسنات فإ ّن الجنس بالنسبة إليهن ليس حالة

عاطفية انفعالية منشودة لذاتها ،وإمنا هو فاعلية حامية ضد النسيان واإلقصاء وما
يولده يف نفوسهن من قلق اضطهادي كارب ،فهو يتيح لهن امكانية تفعيل الشعور

وإحياء الحس وإنعاش الجسد بعيدا ً عن مجتمع يلغي الشيوخ لحساب عنرصية

شابة ،ومقابل ذلك ينفقن أموالهن.

فهل بحساب الربح والخسارة يستوي من ينفق ماله لرشاء حيوية اآلخر وشبابه مع

من يبيعهام؟ مبعنى هل يستوي من يلغي ذاته يف زمن انطالقها نحو اإلثبات مع من
يثبت ذاته يف زمن انطالقها نحو اإللغاء؟

ال يستويان ...غري أنّه التبادل الالمتكافئ ضمن املنطق الخضوعي االستتباعي

للسياحة الغربية يف البلدان العربية.

 )4الداللة الثالثة :العيش الرغيد بدون عمل وبدون شقاء.
إ ّن اآللهة تعيش بدون شقاء حيث أعفتها الطبيعة الكرمية من العمل
(l’Âge d’Or… les hommes vivent sans souffrir… où la nature

)généreuse les dispense du travail.
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هذه البيت الشعري لهيزيود ( ،((()Hésiodeوالذي يعكس الوعي األسطوري

اإلغريقي ،يحيل إىل منط عيش اآللهة ،والحقيقة أنّه حتى عىل املستوى الزمني

التاريخي فإن األرستقراطية متثلنت باآللهة فهي مل تعمل إال العمل الفكري الناعم

خلَ َّن علينا من مل يكن
واستمتعت بالراحة عىل قاعدة أفالطون الشهرية« :ال يد ُ
مهندساً».

أما الطبقة البورجوازية فقد كانت مسكونة «بعقدة األرستقراطية» وبهاجس

اكتساب الوجاهة التي كانت تحظى بها هذه الطبقة ،ولقد توخت ،كمدخل الكتساب

هذه الوجاهة اإلمعان يف االستمتاع بالراحة والرتفيه(((.

بالنسبة للطبقات الشعبية املستهدفة بهذه التسميات اإلشهارية للنزل ،فإن أسامء

اآللهة تعكس ،فيام تعكس ،مامرسات اآللهة البذخية اللعبية التنعمية االستمتاعية
الرتفّهية الرغيدة التي ميكن أن ميارسها العامل الغريب أثناء العطلة السياحية ،كام

تعكس مجمل أجواء السيادة والنفوذ والحظوة والقدرة االستمالكية التي ميكن

أن ينغمر بها ...وهي بطبيعة الحال ليست مامرسات هذا العامل يف حياته اليومية
املوصومة بالكدح والكفاف ،وال هي أجواء معيشه اليومي املوصوم بالخضوع
االقتصادي ألرباب العمل.

إ ّن هذه املامرسات التي تعكس الحظوة والجاه ،وهذه األجواء التي تعكس

السيادة والنفوذ ،تندرج ضمن إطار ما نسميه بالتامهي الطبقي ،أي أ ْن يتمثلن العامل
باملنمطات السلوكية للطبقة البورجوازية فيستهلك عالماتها ورموزها التي هي

ليست عالماته وال رموزه ،ويعيش منط عيشها الذي هو ليس منط عيشه .إنه نوع
من االنفصال الظريف واملصطنع عن الطبقة األصلية واالرتباط الظريف واملصطنع

(1)- Hésiode: Les Travaux et les Jours. Éditions Mille et Une Nuits ,1re éd. 2006.
((( -حول هذه األطروحة ا ُنظر.T. Veblen: Théorie de la classe de loisir. Paris Gallimard 1970 :
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أيضا بالطبقة العلوية ،ومن مث ّة التن ّعم اإليهامي للذّات بوجاهتها االجتامعية( (�Pres

 )tige socialوبقدرتها اإلستمالكية ...إنّه نوع من التحايل عىل الواقع الضّ ِنك بواقع
متخيّل رغيد .وهذا عينه فعل األسطورة.

إ ّن هذا التامهي الطبقي يعكس حالة من توكيد الذات وتعزيزها إال أنه ليس صلباً

ألنه توازن وهمي يف ّنده الواقع الرصيح والفصيح ...إنه نوع من التعويض الظريف

لواقع الدونية والتغطية املؤقتة عن العجز ...نحن هنا بإزاء واقع زائف يحرر الرغبة
ويسمح بانطالقها ،وهذا هو الفعل النفيس لألسطورة ،حيث يعمل هذا الفعل عىل

احتواء املكبوت وتفريغه من محتواه الثوري وحتى النقدي ويطرح إمكانية االستجابة

له وإشباعه الكامل من خالل عامل الخدمات املختلفة ومنها السياحة((( ...فتصبح
العطلة السياحية بهذا املعنى ،يف نزل بأسامء اآللهة ،آلية ذات نتائج نفسية هامة

للتكييف مع الواقع ولخفض التوتر وتقليص الغنب وخفض الوعي باالنجراح يف
مجتمع ال يعبأ إال بأصحاب القوة واملكانة(((.

لقد كتب هانس إنتزنسبريغر ( )Hans ENZENSBERGERيف هذا الصدد

أن الطبقة العاملية املستغلة كان مطلبها األسايس هو الثورة عىل االستغالل ونيل
الحرية ...غري أن الرأساملية حرفت هذه املطالب وم ّيعتها ،فكانت السياحة مبثابة

الحل السيئ للمطلب الجيد حيث ت ّم التغيري الظريف لظروف العيش باالنتقال الظريف

إىل مجتمع آخر ،وذلك عوضاً عن التغيري البنيوي لظروف العيش بالتغيري البنيوي
ملجتمع األصل(((.

((( -يذهب هاربرت ماركوز إىل أن صناعات اللذة يف املجتمع الصناعي تقوم برتشيد أحالم اإلنسان الجنسية
واستيعابها داخل إطار النظام القائم ،فهي تطلق الرغبة الجنسية من عقالها ولكنها تُف ِّرغ مبدأ اللذة من محتواه الثوري
وتحتويه متاماً ،إذ تطرح إمكانية اإلشباع الكامل من خالل عامل الخدمات املختلفة مثل السياحة والنوادي الليلية
وأحالم اإلباحية .أي أن كل يشء يتم تدجينه ،وضمن ذلك الرغبة الجنسية نفسها .ا ُنظر :هاربرت ماركوز ،اإلنسان ذو
البعد الواحد ،ترجمة جورج طرابييش ،دار اآلداب بريوت ،الطبعة الثالثة.1988 ،
((( -عيل زيعور :الالوعــي الثقافــي ولغة الجســد والتواصــل غري اللفظــي يف الذات العربيــة ،دار الطليعة.
بريوت ،1991،ص .48
(3)- H. M. Enzensberger, Une théorie du tourisme, in Culture ou mise en condition?, Paris, Julliard,
1965, p. 161- 162.
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أي يف الحلم،
إ ّن الرأساملية حولت الحرية إىل صورة منشودة يف أقايص الوعي ْ

أي يف مجتمعات االستقبال السياحي ،ومنها املجتمعات العربية،
ويف أقايص املكان ْ

التي ت ّم خفض كل مقوماتها إىل مجرد بيئة للتصعيد والتنفيس :يف أقايص تاريخها
أي يف معاملها التاريخية ويف آثارها ،ويف أقايص ثقافتها أي يف فنونها ومختلف
ْ

خفِّضت هذه املجتمعات إىل محض بيئة مناسبة للتداعي
تعبرياتها الشعبية ...لقد ُ
الحر لحريات السائح وفسح املجال الكامل لها وحتى تعديل القيم واملفاهيم
املحلية وتغيريها لتتجاوب معها وتتناغم مع انتظاراتها وتستجيب ملتطلباتها ،من

هنا نتحدث عن تسييح مجتمعات االستقبال ،أي تغريبها عن مقوماتها ،وإخضاع

مختلف هذه املقومات الثقافية والقيمية واالجتامعية لحريات السياح وانتظاراتهم
املطلقة ،وعوض أن يبحث هذا السائح كإنسان مقهور ومستغَل ومستلَب عن حريته

الجامعية يف الثورة كفعل جامعي ،يبحث عنها يف السياحة ويف الحلم ويف الوهم

كفعل فردي ،فيعيش الحرية ،ظرف ّياً ،واهام يف بلد السياحة ما كان يجب أن يعيشه،
بنيويا ،حقيقة يف بلده األصل...

 )5الداللة الرابعة :نفي املوت واالستمتاع بالخلود.
إن اآللهة ال متوت ،إنها خالدة وهي تعيش يف رفاه ،هذا هو الفهم الحاصل يف

الوعي األسطوري العام للثقافة الغربية .وحينام نستعمل أسامء هذه اآللهة بكثافة
يف تسمية النزل فإننا بذلك نكثف صور الوجود والحياة ونُب ِعد أفكار املوت والعدم.
إ ّن هذه التسميات موجهة إىل مستهلك ينتمي إىل ثقافة غربية مادية ترفض فكرة

املوت ملا يثريه من رهبة ورعب وتعمل عىل إخضاعه وكبت فكرته وإقصائه من

الحضور يف التفكري ...وذلك بتكثيف صور الحياة وإمكانيات العيش(((.
((( -برهان غليون :مجتمع النخبة .دار الرباق للنرش ،الطبعة الثانية .1989 ،ص .88
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كام ت َ ِعد هذه األسامء بالرفاه الزائد والقوة الخارقة والنشاط الجامح ...وهي
جميعها مامرسات هدفها االستمتاع األقىص بالحياة والتن ّعم األفضل بها وإشباع
الحاجات املادية الغرائزية إىل ما النهاية ...كام تدعو إىل االستسالم الكامل للذّات
املادية واإلنصات اإلشباعي ال ّدقيق لشهواتها ورغباتها وتهومياتها وشواردها وذلك
بغرض نفي املوت وتعميق الشعور بالحياة والكينونة((( وإعادة إنتاج األمن الوجودي
وتبديد القلق العائم املرتبط بعدم الثبات والنقصان ...
إ ّن الرسالة التي ترسلها هذه األسامء هو أ ّن هذه الحياة ليست مشفوعة بالرضورة
بوجود آخر بعدها ،وإمنا هي الرحلة الوجودية الكاملة يف مبتداها ومنتهاها ،وأن
الجنة ،مبا تعنيه من نعيم مطلق ،هي ههنا يف القصور الفارهة املرتفة ،مقر عيش هذه
اآللهة ،ويف منط وجودها القائم عىل البذخ واملتعة والرفاه والراحة وعدم التعب،
بعيدا عن لعنة الكدح والشقاء يف تحصيل العيش واملقولة الدينية املؤنِّبة« :ستحصل
عىل خبزك بعرق جبينك»(.((()sueur de ton front la à pain ton gagneras tu
إن الجنة ،مقر خلود اآللهة ،هي عينها هذه النزل وهي يف متناول من ينزل بها.
وإن اآللهة مطلقة الحرية ،وهي غري محكومة باملحظورات واملحرمات ،ويلتقي
ذلك مع وعي اإلنسان الحديث الذي يبحث باستمرار عن التحقق املادي الدائم
وعن اإلشباع وعن اللذة الكاملة.
إن هذه املعاين والدالالت الثقافية املتصلة باملسألة الروحية ،ال ّ
شك أنها
تخدم البعد االستهاليك السياحي كونها تتن ّزل يف سياق إشهاري .ولك ّن هذا السياق
اإلشهاري نفسه يتن ّزل هو اآلخر يف سياق أوسع وهو السياق الثقايف لدول االستقبال.
وهنا ينفتح باب آخ ُر للتحليل:

((( -املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
(2)- Calvin, Institution de la religion chrétienne. Cit in Pierre Bouvier, Le travail, PUF, Paris, 1991,
p 16.
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إ ّن املجتمعات العربية السياحية التي ت ُ َر َّوج فيها مثل هذه التصورات ذات املعاين

والرسائل الثقافية املادية الزمنية هي مجتمعات ذات ثقافة روحية دينية تنظر إىل

مسائل الحياة واملوت والوجود والعدم نظرة مغايرة متاما .فالحياة يف هذه الثقافة

ليست هي رحلة الوجود برمتها وإمنا هي مج ّرد فاصل وجودي قصري ،إنها مبتدى
فحسب تليها مرحلة الوجود الربزخي الذي هو املوت ،تليه مرحلة الوجود
الرحلة
ُ

أي أ ّن العدم يف هذه الثقافة غري موجود.
األخرويْ ،

تؤسس قاعدة لعدم االعرتاف
إ ّن معاين هذه التصورات اإلشهارية ودالالتها ّ

باالختالف الثقايف .فالقيم الروحية الدينية للمجتمعات العربية تُغ َّيب لصالح القيم

املادية الزمنية للمجتمعات الغربية الرأساملية .والثقافة الروحية تُ حى لصالح الثقافة
املادية ويف ذلك تخ ٍّ
ط ملفاهيم االختالف الثقايف والخصوصيات الحضارية والحق

يف االختالف االعرتاف بالغرييّة...

(((

خامتة
هذه الومضات األربع تجيب عن االستفهام الذي طرحه عامل األنرثوبولوجيا

واالجتامع دين ماكنيل من أنه يجب علينا أن نفهم ما مييز إنسان الحداثة لنستطيع
تحديد دوافعه ملامرسة السياحة.

إ ّن اإلنسان الحديث يعاين من االغرتاب والتشتت والسطحية ،وبالتايل فإ ّن

السياحة متثل بالنسبة له ظرفا مصطنعا يخفض فيه التوتر وميارس فيه املتعة الخالصة

ويعيد فيه إنتاج املعنى ويفتح فيه إمكانيات جديدة للفعل يف كل ممكناته النزوية
والرغائبية والغرائبية والرغبوية وحتى الشذوذية...

((( -عادل الوشّ اين :أساسات علمية للظاهرة السياحية ،مصدر مذكور سابقا ،ص .62-61
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إن السياحة هنا تنتزع اإلنسان من إخفاقات الحداثة وفشلها لتكون مبثابة عودة

إىل الخلف ،إىل املجتمعات البدائية البسيطة التي ال تزال تعيش عىل حالتها الطبيعية
والتي ميكن فيها مامرسة املتعة الخالصة يف بعدها األكرث حرية.

إ ّن الغرب سيامرس هذه الحرية االستمتاعية السائبة يف املجتمعات النامية ومنها

املجتمعات العربية التي انخفضت قيمتها إىل مستوى املادة االجتامعية البدائية
املستقبلة للسياح الغربيني بخضوع يساعدهم عىل التحلل الحر من اإلكراهات

وتصعيد األزمات وتعويض اإلخفاقات وترصيف الشذوذ والنزوات...

