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ترحب جملة ثقافات بن�سر الأبحاث والدرا�سات العلمية املتخ�س�سة ذات ال�سلة مبجال 

والقت�ساد  اليومية،  احلياة  و�سو�سيولوجيا  الثقافية،  والأنرثوبولوجيا  الثقافية،  الدرا�سات 

الفل�سفي  وال��در���س  ال�سينمائية،  وال��درا���س��ات  والت�����س��ال،  الإع���ام  ودرا���س��ات  ال�سيا�سي، 

املجتمعات  حول  والدرا�سات  توجهاتها،  مبختلف  النقدية  والنظريات  اجلديد،  والتاريخي 

الإ�سامية، ودرا�سات اجلنو�سة والن�سوية، والتعددية الثقافية و�سيا�سات الهوية، ودرا�سات ما 

بعد ال�ستعمار وما بعد احلداثة، ودرا�سات الآخر والأقليات وثقافة الهام�سيني وغريها، وذلك 

وفقًا للقواعد الآتية:

اأواًل: قواعد عامة

تن�سر املجلة الأبحاث والدرا�سات الأكادميية الأ�سيلة، وتقبل للن�سر فيها الأبحاث املكتوبة   .1

باللغة العربية، اأو اللغة الإجنليزية التي مل ي�سبق ن�سرها، ويف حالة القبول يجب األ تن�سر 

املادة يف اأي دورية اأخرى دون اإذن كتابي من رئي�س التحرير.

حول  العلمية  واملتابعات  والتقارير،  الكتب،  ومراجعات  والقراءات  الرتجمات،  املجلة  تن�سر   .2

ترحب  كما  اخت�سا�سها،  بحقول  املت�سلة  الأكادميية  والن�ساطات  وال��ن��دوات،  امل��وؤمت��رات، 

باملناق�سات املو�سوعية ملا ين�سر فيها، اأو ف�ي غريها من املجات، والدوريات، ودوائر الن�سر 

العلمي.

األ  �سريطة  والدرا�سات  للبحوث  والإجنليزية  بالعربية  ملخ�سني  باإر�سال  الباحث  يلتزم   .3

يزيد عدد كلمات كل منهما على 200 كلمة.

 Disk م�سححة ب�سورتها النهائية على  IBM Text Only تر�سل البحوث مطبوعة على  .4

خا�س يت�سمن البحث، واخلا�سة باللغتني العربية والإجنليزية. وميكن اإر�سالها ب�سورة  

Attache File اإىل الربيد الإلكرتوين للمجلة. 
توجه جميع املرا�سات با�سم رئي�س حترير ثقافات - جامعة البحرين  .5

ثانياً: االأبحاث

يقدم الأ�سل مطبوعًا على احلا�سوب �سريطة األ تزيد عدد �سفحات البحث على 40 �سفحة   .1

مطبوعة وم�سبوطة ومراجعة مراجعة دقيقة، على اأن ترقم ال�سفحات ترقيمًا مت�سل�سًا 

قواعد الن�شـر



مبا ف�ي ذلك اجلداول، والأ�سكال.

اإىل  ال�سكل  اأ�سفل  ف�ي  وي�سار  م�ستقلة،  اأوراق  على  واللوحات  وال�سور،  اجل��داول،  تطبع   .2

م�سدره، اأو م�سادره، مع حتديد اأماكن ظهورها يف املنت.

يذكر الباحث ا�سمه وجهة عمله على ورقة م�ستقلة، ويجب اإرفاق ن�سخة من ال�سرية العلمية   .3

اإذا كان الباحث يتعاون مع املجلة للمرة الأوىل، وعليه اأن ي�سري فيما اإذا كان البحث قد 

قدم اإىل موؤمتر، اأو ندوة واأنه مل ين�سر �سمن اأعمال املوؤمتر، كما ي�سار اإىل ا�سم اأية جهة 

علمية، اأو غري علمية، قامت بتمويل البحث، اأو امل�ساعدة على اإعداده.

من  م�ستات   )5( اإىل  بالإ�سافة  بحثه  يت�سمن  الذي  العدد  من  ن�سختني  الباحث  مينح   .4

الر�سائل  وملخ�سات  والتقارير،  واملراجعات  املناق�سات،  اأ�سحاب  مينح  كما  امل��ادة، 

اجلامعية ن�سخة من العدد الذي يت�سمن م�ساركاتهم.

ثالثاً: امل�شادر واحلوا�شي

ي�سار اإىل جميع امل�سادر باأرقام احلوا�سي الت�ي تن�سر ف�ي اأواخر البحث، ويجب اأن تعتمد   .1

الأ�سول العلمية املتعارفة يف التوثيق والإ�سارة بحيث تت�سمن: ا�سم املوؤلف، وعنوان الكتاب، 

واملجلد،  الن�سر،  وتاريخ  كتابًا،  كان  اإذا  الن�سر  ومكان  املجلة،  اأو  النا�سر،  وا�سم  املقال،  اأو 

والعدد، واأرقام ال�سفحات اإذا كان مقاًل.

اأجنبية  م�سادر  وجود  حال  ويف  احلوا�سي،  عن  منف�سلة  للم�سادر  بقائمة  البحث  يزود   .2

الرتتيب  اإعدادها  يف  ويراعى  العربية،  امل�سادر  قائمة  عن  منف�سلة  بها  قائمة  ت�ساف 

الألفبائي لأ�سماء املوؤلفني.

رابعاً: اإجازة الن�شر

يتم اإباغ اأ�سحاب امل�ساهمات بت�سلم املادة خال اأ�سبوعني من تاريخ الت�سلم، مع اإخطارهم 

بقبولها للن�سر، اأو عدم القبول بعد عر�سها )ف�ي حال البحوث( على حمكمني، تختارهم املجلة 

على نحو �سري. اأو بعد عر�سها على هيئة التحرير )ف�ي حال امل�ساهمات الأخرى(. وللمجلة 

اأن تطلب اإجراء تعديات �سكلية، اأو �ساملة على البحث قبل اإجازته.
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املن�سرمة  الألفية  م��ن  املا�سيان  القرنان  �سهد 

�سديد  نحو  على  ال��ع��املمَ  بتغيري  قامت  هائلة  ت��ط��ورات 

وذلك  الأخ��رية،  الثاثة  العقود  يف  خ�سو�سًا  الت�سارع، 

بعد دخول كل من الراأ�سمالية التاريخية، وال�سرتاكية، 

يف بداية ال�سبعينات، يف اأزمة طاحنة، وظهور ما ي�سمى 

ت�سكيل  بالغ يف  اأثر  لها  اأ�سحى  التي  العوملة،  ب�سيا�سات 

واملكان،  الزمن  مبفهومي  املعا�سر  الإن�ساين  الوعي 

ذات  ال��رم��زي��ة  ومبحمولتهما  تنظيمهما،  وب��ط��رائ��ق 

التاأثري يف البيئات الثقافية. وتكمن امل�سكلة امللحة التي 

تطرحها �سيا�سات العوملة على كثري من �سعوب العامل يف 

اأن املركز يقدم ثقافته بو�سفها ح�سارة. 

تنتمي هذه الدرا�سة اإىل حقل "الدرا�سات الثقافية"، 

املعا�سرة،  املعرفية  بيئتنا  يف  الثقافة  مفهوم  وتعالج 

من  وذل��ك  الثبات،  يعرف  ل  ا،  ً متغريرّ مفهوًما  بو�سفه 

احل�سارة.  مفهوم  هو  اآخر  مفهوم  مع  ا�ستباكه  خال 

"ومبا ان الدرا�سات الثقافية ُتعدرّ يف الأ�سا�س ذات توجه 
نظري، فتاأخذ من اخلطابات املارك�سية، وال�سيميائية، 

بو�سفها جماًل  اإليها  ينظر  فاإنه ل  والن�سوية، وغريها، 

معرفيًّا م�ستقًا بذاته، ولكن ينظر اإليها بو�سفها جماًل 

مت�سًعا تتداخل فيه الخت�سا�سات، وتهتم بدرا�سة اأوجه 

مهمة  الثقافية  القيم  وتعد  املختلفة.  الثقافية  املجتمع 

ينتظم  التي  الأ�سا�سية  امل��ب��ادئ  ت�سكل  لأنها  بخا�سة 

اقت�سادي  ن�ساط  ودون  القت�سادي،  الن�ساط  حولها 

يغدو التقدم حماًل. 

املحاور،  من  جمموعة  يف  الورقة  هذه  تتناول  كما 

يف  اأث��رت  التي  واأبعادها  العوملة،  ا�سرتاتيجيات  اأب��رز 

الواقع الدويل املعي�س، وذلك من خال الآتي؛ 

الإن�سان، وتهديد ف�سائه الفيزيائي.   1-

هيمنة اأمناط الإنتاج الراأ�سمايل.   2-

ال�سورة واللغة.  3-

التدفق الثقايف.   4-

الثورة املعلوماتية، والنموذج الثقايف الأمريكي.   5-

الهويات الفردية، والهوية الكلية.   6-

�سيادة الدولة القومية، وحتولت القانون الدويل.  7-

وهي �سبعة حماور اأثبت تناولها زيادة ات�ساع الهوة 

بني الدول املتقدمة، والدول املتخلفة.

The world has witnessed tremendous 
changes over the last two centuries. Such 
changes have manifested themselves 
particularly in the last decades of the previous 
millennium in what came to be known as 
the crisis of capitalism and socialism. The 
emergence and development of Globalization 
can be thus considered a response to such a 
crisis. The impact of Globalization can be felt 
on many levels.  First, it has had a tremendous 
influence on human consciousness and the 
ensuing reformulation of the concepts and 
principles organizing time and space. Second, 
it has resulted in a revision of the symbolic 
systems that determine cultural formations. 
However, one of the problematic issues related 
to the practice of globalization worldwide is 
that it tends to present its culture as the central 
civilization of our modern times.

Thus, this paper which belongs to the 
general discipline of “cultural studies”, 
attempts to study the concept of “culture” 
today. It approaches it from within a 
perspective that views culture as a non-
fixed and changeable concept. The paper 
seeks to present the multi-faceted aspects 
of the process of globalization as a cultural 
phenomenon, highlighting its strategies and 
impacts on people’s lives. These aspects 
include:
1- the threat to man’s physical and ecological 

space.
2- the predominance of the Capitalist mode 

of production
3- the role and impact of the image and 

language
4- the great  advances made in information 

and technology
5- the domination of American culture
6- individual versus group identities
7- the domination of nation-states and the 

changes in International law.
These aspects have recently marked some 

of the main strategies and practices used by 
Globalization; however, they can offer and 
explanation of  the great gap we witness 
today between the developed north and the 
developing south of our globe.
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اأواًل: حول الثقافة واحل�شارة 

تتحدد اللعبة الدولية الآن، اأكرث من اأي وقت م�سى، 

من خال اختيار املبادئ التي يجري على اأ�سا�سها تنظيم 

ال�سناعية  البلدان  �سعوب  اكت�سفت  "فقد  املجتمعات، 

الإن�ساين والدميقراطي،  تراثها  التي يع�سدها  الغربية، 

يف  التفكري  ع��ن  –كغريها-  حتجم  اأن  ميكنها  ل  اأن��ه 

الأخاق، ويف الكائن الب�سري. ولي�س الت�سدي لتدفقات 

الهجرة هو وحده الذي يثنيها عن ذلك، بل انت�سار مناذج 

مع  تتعار�س  ا،  اأي�سً واإداري���ة،  واإنتاجية،  ا�ستهاكية، 

التقليدية، والعاقات الجتماعية،  العمل  مناذج تنظيم 

م�ساألة  جمرد  و"الآخر"  "الذات"  تعد  فلم  والقومية، 

�سلطات  تعاجلها  خارجية  عاقات  م�سكلة  اأو  فل�سفية، 

يت�سل  اأم��ًرا  اخلارجية  ال�سيا�سة  اأ�سبحت  بل  الدولة، 

. ومن املهم اأن ن�سري 
باحلياة اليومية وتعني كل فرد")1(

ال�سياق  هذا  يف  ا�ستنتاجه  ميكننا  مهم  قانون  اإىل  هنا 

و�سور  املحلية،  الراأ�سمالية  ال�سفوة  تاأثري  قوة  "اأن  هو 

ملجتمعاتها،  ال��رم��زي  امل��خ��زون  على  الثقافية  نتاجها 

�سيا�سات  مع  اندماجها  مع  ط��ردي��ًا،  تنا�سبًا  يتنا�سب 

العوملة". فقد قامت "ثقافة ال�ستهاك، املطعمة بالقيم 

مدجمة  التقليدية،  للثقافات  حثيث  باخرتاق  الفردية، 

عرب  احلديثة،  للثقافة  ال�ستهاكية  البنية  يف  اإي��اه��ا 

خلق �سور ذهنية لها امتداد عاملي، له عاقات مبا�سرة 

ال�سوق(  )ه��ذه  يجعل  نحو  على  الراأ�سمالية،  بال�سوق 

التفاعل  اأ�سكال  �سوغ  يف  اأ�سا�سيًا  دورًا  تلعب  لأن  موؤهلة 

 .
بني الب�سر")2(

مل تبداأ العوملة احلديثة الدخول يف مرحلة ملمو�سة 

بال�سلة  املتعلقة  الوا�سحة  الأفكار  ظهور  مع  اإل  ا  ن�سبيًّ

"العوملة"  م�سطلح  تاريخ  وي�سري  والدولية،  القومية  بني 

اأو  الأكادميية،  الأعمال  يف  ت�ستخدم  مل  الكلمة  اأن  اإىل 

 

ثاثة عقود، يقرب من  ما  منذ  اإل  ال�سعبية،  ال�سحافة 

املناق�سات  ملعظم  حم����وًرا  "العوملة"  اأ���س��ح��ت  ح��ي��ث 

اتفقنا  ما  ف��اإذا  القت�سادية،  واملناظرات  ال�سيا�سية، 

ترتبط  كانت  التقليدية،  الثقافية  التفاعات  اأن  على 

باأماكن حمددة، وكانت لها جغرافياتها النوعية، ي�سبح 

مقدمة

هذا البحث جزء من اإطار نظري ي�سع اأ�سا�ًسا مل�سروع باغي عربي ي�ستهدف مقاومة اخلطابات ال�سلطوية 

مراجعة  البحث  يقدم  له.  م�سادة  باغية  ا�ستجابات  وتوليد  ب،  املخاطمَ حُتدثه يف  الذي  الأثر  اإ�سعاف  بوا�سطة 

للمقاربات املعرفية، التي ظهرت تقريبا يف العقدين الأخريين، والتي ا�ستهدفت -بطرائق خمتلفة- مقاومة �سلطة 

يت�سمن  بينها.  فيما  الفروق  وحتديد  املقاربات،  بهذه  التعريف  البحث  هدف  ال�سلطوية.  واخلطابات  اخلطاب 

التعريف عر�س الأ�س�س النظرية التي تنطلق منها، ومبادئ املمار�سة التي تقرتحها، واأهم الكتابات التي متثلها، 

مع الرتكيز على طرائق حتديدها للخطاب ال�سلطوي، والإجراءات التي تقرتحها ملقاومته. تختلف هذه املقاربات 

الإجراءات  ويف  عمله،  واآلية  ال�سلطوي  اخلطاب  لطبيعة  حتديدها  ويف  منها،  تنطلق  التي  املعرفية  احلقول  يف 

امل�ستخدمة يف معاجلته، كما تتباين من حيث طبيعة الظواهر التي ُتخ�سعها للدرا�سة، والطرائق التي تقرتحها 

ملقاومة اخلطاب ال�سلطوي. ويقوم البحث باملقارنة بني هذه املقاربات ا�ستنادا اإىل هذه الفروق.

عـولـمــة الثـقــايف

وثنائية الثقافة /  احل�ضارة

د. عاء عبد الهادي
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لكن التطورات 
 

الربط حيتئٍذ بني الثقافة والعوملة ع�سرًيا،

يف  املن�سرمة  الألفية  من  املا�سي  القرن  �سهدها  التي 

عن  معلنًة   ، ال��ع��املمَ غ��ريت  التي  الت�سالت  تكنولوجيا 

ال�سناعية،  الثورة  بعد  جديدة،  معلوماتية  ثورة  بداية 

الربط  هذا  جتعل  بخا�سة،  الأخ��رية  الثاثة  العقود  يف 

التاريخية،  الراأ�سمالية  دخ��ول  بعد  ا  خ�سو�سً م��ربًرا، 

طاحنة،  اأزم��ة  يف  ال�سبعينات  بداية  يف  وال�سرتاكية، 

لها  اأ�سحى  التي  العوملة،  ب�سيا�سات  ي�سمى  ما  وظهور 

مبفهومي  املعا�سر  الإن�ساين  الوعي  ت�سكيل  يف  بالغ  اأثر 

ومبحمولتهما  تنظيمهما،  وبطرائق  وامل��ك��ان،  الزمان 

الرمزية ذات التاأثري يف البيئات الثقافية; لتتعلق العوملة 

تتعلق  ولكنها  فح�سب،  املتبادل  القت�سادي  بالعتماد 

ا بتحول الزمان واملكان يف حياتنا. فالأحداث التي  اأي�سً

جتري بعيًدا عنا – اقت�سادية كانت اأم غري اقت�سادية 

مما  اأكرث  فوري  وب�سكل  مبا�سر  نحو  عليناعلى  – توؤثر 
القوي  احل�سور  هذا  ادى  فقد   .

)3(

قبل من  يحدث  كان 

تغريات  اإح���داث  اإىل  اجل��دي��دة،  الت�سال  لتكنولوجيا 

وما  واملكان،  الإن�سان  بني  العاقة  ديناميات  يف  مهمة 

يرتبط بذلك من اإعادة تنظيم بنيوي للزمن نف�سه، واأثر 

ذلك على خلق اأ�سواق م�ستقبلية جديدة، تقود راأ�س املال 

ا، وهو  من مفهومه القدمي اإىل بعده الثقايف املعا�سر اي�سً

يف  الجتماعي  الن�سيج  على  التاأثري  �سديد  اأ�سحى  بعد 

الدول القومية.

باأن  الدع��اء  على  الكوكبي  القت�ساد  هذا  وينه�س 

"يعمل عرب العامل بو�سفه وحدة وظيفية يف )ما  ال�سوق 

اأ�سبح هذا ممكًنا من  الواقعي، )وقد(  الزمن  ي�سمى( 

التي  الأ�ساليب  من  غري  ال��ذي  الثقايف  التحول  خ��ال 

على   .
واملكان")4( ال��زم��ان  ب��ع��دي  م��ن  ك��ل  بها  يرتبط 

اجلانب الآخر، هناك فريق يرى العوملة حم�س خرافة، 

را�سخة  لتطورات  ا�ستمرار  تقدير  اأق�سى  على  اأنها  اأو 

وطويلة.

العامل،  "دمج  معانيها  اأع���م  يف  ال��ع��ومل��ة  وت��ع��ن��ي 

عنه  ين�ساأ  ما  وهذا   .
كًا")5( بو�سفه  به  الوعي  وتكثيف 

الفردية،  بالذوات  الوعي  "ازدياد  املقابل،  على اجلانب 

يف  وذلك   .
ا�ستابها")6( من  خوًفا  والعرقية،  والقومية، 

التجان�س،  نحو  الجتاهات  بني  تفكيكية  "جدلية  �سوء 

. وُيعدرّ تعبري "النظام العاملي 
)7(

والجتاهات نحو التغاير

وهو  الآن،  نعي�سه  ال��ذي  للعامل  دقيًقا  و�سًفا  اجلديد"، 

اأن  التنمية،  وخ��رباء  البنوك،  لأ�سحاب  "ي�سمح  ع��امل 

روؤية  وفق  وذل��ك  العامل،  م��وارد  تدفق  خارطة  ير�سموا 

كل  يف  نف�سه،  بالأ�سلوب  يعمل،  عاملي  لقت�ساد  �ساملة 

والثقافة،  احل��ي��اة،  اأ�ساليب  مبجان�سة  وي��ق��وم  م��ك��ان، 

بالثقافة ممكًنا ومتاًحا،  والقيم، وهذا ما جعل الجتار 

م  مرّ ُت�سمَ املثال،  �سبيل  على  الكبرية  ال�سينمائية  فالأفام 

حدرّ  على  بروكلني،  ويف  بومباي،  يف  جناًحا  حتقق  كي 

 

.
)8(

�سواء"!

اقت�سادي  اهتمام  م��رك��زمَ  الثقافة  جعل  م��ا  وه��ذا 

ف�سهد  املحلية،  اجلغرافية  احل���دود  ج��اوز  و�سيا�سي، 

ويف  بنياته،  يف  هائًا  تبدًل  التطور  هذا  نتيجة  العامل 

من  وهناك  البنيات،  لهذه  اجلديدة  الرمزية  التجليات 

يذهب اإىل اأن العوملة لي�ست واقًعا فح�سب، بل اإنها واقع 

متقدم دون منازع. لأنها ل تتعلق بالعتماد القت�سادي 

ا بتحولت الزمان واملكان يف  املتبادل، ولكنها تتعلق اأي�سً

حياتنا. "فالأحداث التي جتري بعيًدا عنا – اقت�سادية 

– توؤثر علينا على نحو مبا�سر  اأو غري اقت�سادية  كانت 

العامل  لأن   .
اأكرث مما كان يحدث من قبل")9( و فوري، 

اأدوات  ال��ل��ح��ظ��ي، مم��ث��ًا يف  الت�����س��ال  ي��ع��رف  ال���ذي 

الذي ينخرط فيه  العامل  املرئي بخا�سة، هذا  الت�سال 

يعمل على  العامل،  بلدان  اأفقر  يعي�سون يف  الذين  اأولئك 

مبا  اليومية،  احلياة  واأ�ساليب  املحلية،  املوؤ�س�سات  قلقلة 

التليفزيون هنا ملحوًظا يف  تاأثري  تاأثري، ويبدو  يبثه من 

هذا املجال. فمعظم املعلقني -على �سبيل املثال- يتفقون  

على "اأن اأحداث العامل 1989 يف اأوروبا ال�سرقية مل تكن 

.
لتحدث على النحو الذي حدثت به لول التليفزيون")10(

اإن العوملة بو�سفها مو�سوعا، تعد مدخا مفاهيميا 

فتعدرّ  عمومية.  الأك��رث  باملعنى  العاملي  النظام  مل�سكلة 

ة
ــــ
ي
ف
ـا
ق

 ث
ت

ـا
ســ
�

را
د



182 0 0 9

الكلي  ال��ع��امل  "بلورة  خالها؛  م��ن  يتم  عملية  العوملة 

بو�سفه مكاًنا واحًدا، وذلك لاإ�سراع من ن�سوء الظرف 

كًا  بو�سفها  الأر�سية  بالكرة  والوعي  العاملي،  الإن�ساين 

يف  تتج�سد  للتجان�س  اخلا�سة  ال�سيغة  هذه  اإن  واح��ًدا. 

لن  التجان�س  لكن  لاأ�سياء،  الهائل  المت�سا�س  ذلك 

اإنه ل يطلب غري الع��رتاف بتلك  اأب��ًدا كامًا، بل  يكون 

الختافات وامت�سا�سها فح�سب، يحدث ذلك يف داخل 

اأمريكًيا  ت�سوًرا  جوهره  يف  ُيعدرّ  ملا  ات�ساًعا  اأك��رث  اإط��ار 

. كما ي�سري م�سطلح العوملة اإىل "اأيديولوجية 
للعامل")11(

 ،)IMF( ال��دويل  النقد  �سندوق  يفر�سها  التي  ال�سوق 

والبنك الدويل، والدول ال�سناعية ال�سبع الكربى متوجة 

باجلات )GATT(. وهذا ما يعني �سوًقا عامليًّا، ك�سبت 

القائد  فاأ�سبحت  الباردة  احلرب  املتحدة  الوليات  فيه 

ة فح�سب،  د معيار التجارة احلررّ الأخاقي الذي ل يحدرّ

جند  املعنى  وبهذا  ا،  اأي�سً الإن�سان  حقوق  يحدد  ولكنه 

اأن الذي �ساد العامل واأ�سبح عومليًّا هو راأ�سمالية النمط 

 .
العاملية”)12( لروؤيته  ال�سمني  ومفهومه  الأم��ري��ك��ي، 

تعدرّ  مو�سوعا،  بو�سفها  العوملة  ف��اإن  اأخ���رى،  وبعبارة 

واأه���داف  ال��ع��امل��ي،  ال��ن��ظ��ام  مل�سكلة  ا  مفهوميًّ م��دخ��ا 

امل�سيطرين على هذا النظام. حيث ظهر - يف ال�سنوات 

الأخرية- عدد هائل من الدرا�سات عن العوملة، تناولت 

هيمنة  بتزايد  اخلا�س  اجلانب  وهو  فيها،  مهًما  جانًبا 

لاإمربيالية،  الهرمي  “اجلانب  معينة  مركزية  ثقافات 

الذي ات�سم بانت�سار القيم وال�سلع ال�ستهاكية، واأمناط 

من  عدد  يف  اإليها  ُي�ساُر  �سمة  وهي  الأمريكية،  احلياة 

انطلقت  التي  الثقافية،  الإمربيالية  با�سم  املناق�سات 

�سدها �سيحات كثرية حتذر من طم�س الفوارق الثقافية، 

يف  بل  فح�سب،  الر�سمي  القت�سادي  الهام�س  يف  لي�س 

ويف  اخلم�سينات،  اأواخر  يف  �سادتها  التي  الغربية  اأوربا 

ال�ستينات حالة من الذعر – بني �سفوف النخبة املثقفة 

على اأقل تقدير– من "اخلطر الأمريكي" وهيمنة ثقافة 

يف  فتتمثل  هنا  املطروحة  امل�ساألة  اأما   .
الكوكاكول")13(

تراكمي  نحو  على  الأط���راف  عقول  ي�ستعمر  املركز  اأن 

طر العملية الثقافية التي مير عربها 
ُ
– وذلك من خال اأ

التدفق عابر القوميات ب�سهولة، ومن بينها اإطار ال�سوق 

.
)14(

الذي يبدو، بطبيعة احلال، بارًزا

ويجدر بنا الإ�سارة اإىل وجهة نظر �سائعة حول العوملة 

لرونالد روبرت�سون، واإن كنا ل نتفق معها، كما �سيت�سح 

اإىل  العامل  قادت  خم�س  مراحل  وجود  يف  تتمثل  لحًقا، 

:
)15(

الظرف احلايل هي

وقد  اجلنينية،  امل��رح��ل��ة  وه���ي  االأوىل:  امل��رح��ل��ة 

ع�سر،  ال�ساد�س  القرن  بواكري  منذ  اأوروب��ا  يف  ا�ستمرت 

حتى منت�سف القرن الثامن ع�سر. و�سهدت هذه املرحلة 

الكني�سة  ات�سع فيها جمال  القومية، كما  املجتمعات  منو 

اخلا�سة  الأف��ك��ار  خالها  م��ن  وتعمقت  الكاثوليكية، 

بالفرد، وبالإن�سانية، ف�سادت نظرية مركزية للعامل، وبداأ 

قيام اجلغرافيا احلديثة، كما �ساد التقومي اجلريجورى، 

حتى  العامل  دول  معظم  يف  �سائًعا  تقومًيا  يزل  مل  الذي 

الآن.

املرحلة الثانية، وهي مرحلة الن�سوء، وقد دامت يف 

الثامن  القرن  منت�سف  من  اأ�سا�س-  نحو  -على  اأوروب��ا 

قام  وفيها  ع�سر.  التا�سع  القرن  �سبعينات  حتى  ع�سر 

حتول حاد يف فكرة الدولة الوحدوية املتجان�سة، واأخذت 

الر�سمية،  الدولية  بالعاقة  اخلا�سة  املفاهيم  تتبلور 

عن  ف�سًا  لاإن�سانية،  حتديدا  اأكرث  مفهوم  ن�ساأ  مثلما 

زيادة التفاقات الدولية اإىل حد كبري، وظهور املوؤ�س�سات 

اخلا�سة بتنظيم العاقات والت�سالت بني الدول، وهي 

غري  املجتمعات  قبول  م�سكلة  فيها  ب��داأت  التي  املرحلة 

الأوروبية يف املجتمع الدويل. 

وا�ستمرت  النطاق،  الثالثة: وهي مرحلة  املرحلة 

منت�سف  ح��ت��ى  ع�سر  ال��ت��ا���س��ع  ال��ق��رن  �سبعينات  م��ن 

هنا  النطاق  وي�سري  الع�سرين.  القرن  من  الع�سرينات 

منًوا  العوملة  اجت��اه��ات  فيها  اأظ��ه��رت  التي  الفرتة  اإىل 

اإىل الوقوف  اإىل �سكٍل ل �سبيل  اأف�سح الطريق  متزايدًا، 

  :
)16(

يف وجهه، يرتكز على اأربع نقاط مرجعية هي

-1 املجتمعات القومية: 
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-2 الأفراد، 

-3  النظام العاملي للمجتمعات،

-4  النوع الإن�ساين.

مثل  كونية  مفاهيم  املرحلة  ه��ذه  يف  ظهرت  وق��د 

اإىل   بالإ�سافة  القومي،  للمجتمع  ال�سحيح”  “التطور 
والفردية،  القومية  بالهويتني؛  ارتبطت  اأخرى  مفاهيم 

من  عدٍد  مت�سارًعا يف  اإدماًجا  املرحلة  هذه  �سهدت  كما 

املجتمعات غري الأوروبية فيما ي�سمى “املجتمع الدويل”، 

بالأفكار  خ��ا���س  دويل  اه��ت��م��ام  ظ��ه��ور  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

اخلا�سة بالإن�سانية، وحماولة تطبيقها، ف�سًا عن تزايد 

�سكول الت�سال على امل�ستوى الكوكبي، وتعاظم �سرعتها. 

وقد وقعت يف هذه املرحلة اأول حرب عاملية، �سهد العامل 

بعدها ظهور ع�سبة الأمم.

اأجل  من  ال�سراع  مرحلة  وه��ي  ال��راب��ع��ة:  امل��رح��ل��ة 

القرن  وا�ستمرت من منت�سف ع�سرينات هذا  الهيمنة، 

اخلافات،  تنامي  فيها  وب��داأ  ال�ستينات.  اأواخ���ر  حتى 

واحلروب الفكرية، اإىل حدٍّ غري م�سبوق.

املرحلة اخلام�شة: وهي مرحلة عدم اليقني؛ وبداأت 

الأزمات  اإىل  املرحلة  هذه  وت�سري  ال�ستينات،  اأواخ��ر  يف 

هذه  �سهدت  كما  الت�سعينات،  يف  العامل  �سهدها  التي 

الذرية،  الأ�سلحة  و�سيوع  الباردة،  نهاية احلرب  املرحلة 

وازدياد عدد املوؤ�س�سات الكونية، واحلركات العاملية.

اأوروب���ا  ت��اري��خ  املرحلي  التق�سيم  ه��ذا  فكرة  ت�سع 

بو�سفه تاريخ العامل، فمن الوا�سح اأن هذا التق�سيم ذو 

نزعة اأوروبية مركزية، واأن بداياته غري مربرة تاريخيًّا، 

ف�سًا عن اأن متف�ساته الزمنية، يقبل اأي تناول لهذه 

احلقب املمتدة على مدى املراحل اخلم�س الآنفة، ع�سرات 

بتما�سك  تت�سم  اأن  ميكنها  التي  املختلفة  التق�سيمات 

منطقي، وبنية حتليلية اأقوى، وهذا ما ل فائدة يف �سرب 

ما  اأم��ا  ال�سياق.   هذا  يف  �سحته  على  للتدليل  له،  املثل 

العوملة  مفهوم  يجعل من  اأنه  فهو  الراأي  اإليه هذا  ي�سري 

بعامة، مفهوًما داًل على اأية حقبة متتد فيها “جمموعة 

متميزة من الروابط واملمار�سات الجتماعية من جمال 

موؤ�س�سية  “بنى  خ��ال  م��ن  وذل��ك  ق���اري،  اإىل  اإقليمي 

الأمناط  وخمتلف  القائم،  العاملي  املجال  تنظم  عاملية، 

اأبعاًدا  املفهوم  مينح  ما  وه��ذا   ،
العاملية”)17( الثقافية 

تاريخية ممتدة، دون حتديد دقيق حليزه التاريخي. 

املحلية  الثقافات  على  اأ�سا�سيان،  تاأثريان  وللعوملة 

ال�سياقات  “مبجان�سة  يقوم  قوي  تاأثري  الأول  والقومية، 

الأو�ساع  خمتلف  -يف  ل��ل��ذوات  ي�سبح  بحيث  املحلية، 

الأ�سياء،  نف�سه على  املعنى  اإ�سفاء  اإىل  الن�سق- ميل  يف 

تاأثري  وال��ث��اين  امل��ع��ومل��ة،  التج�سيد  واأمن���اط  وال�����س��ور، 

�سعيف، يرتتب عليه اأن املحلي ي�ستوعب العاملي يف نطاقه 

العوملة  فلي�ست   .
تطبيقه”)18( يتم  الذي  باملعنى  اخلا�س 

واملناطق،  املجتمعات،  اعت�سار  اأم��ور  من  اأم��ر  جم��رد 

فح�سب،  الإ�سكالية  الطرائق  مبختلف  واحل�����س��ارات، 

املبنية  املجتمعات  داخ��ل  ذلك  ح��دوث  كثافة  هي  واإمن��ا 

قومًيا اأي�سا. ويف يومنا هذا، "ل يبداأ ال�سعور بالأجنبية 

حافة  عند  واإمن���ا  امل���اء،  حافة  عند   )foreignness(

. وهذا ما يوؤكد اأن الأفراد ي�سكلون جزًءا من 
اجللد” )19(

عملية العوملة. فعلى الرغم من اأن مثقفي الغرب يف�سرون 

درّ يف حد ذاته  العامل بو�سفه مكاًنا واحًدا، فاإن هذا ل ُيعمَ

�سائد  تف�سري  اإىل  يتحول هذا  العوملة، ما مل  من حقائق 

يف بقية اأنحاء العامل اأما "ال�سرط الأ�سا�س للعوملة القوية 

يف  للذوات  يكون  بحيث  املحلية  ال�سياقات  جمان�سة  فهو 

خمتلف الأو�ساع يف الن�سق ميل اإىل اإ�سفاء املعنى نف�سه، 

على الأ�سياء اأنف�سها وال�سور، واأمناط التج�سيد املعوملة. 

ي�ستوعب  املحلي  اأن  عليها  فيرتتب  ال�سعيفة  العوملة  اأما 

 .
العاملي يف نطاقه اخلا�س باملعنى الذي يتم تطبيقه")20(

فقد ت�سم العوملة مدى مذهًا من التكيفات التي تدمج 

بدًل  املحلية،  الثقافات  يف  واخل��دم��ات  ال�سلع  ح��رك��ة 

وجتدر 
 

وت�سطيحها، الثقافات  ه��ذه  على  الهيمنة  م��ن 

يف  عوملة  "فهناك  عوملة،  من  اأك��رث  وج��ود  اإىل  الإ���س��ارة 

وطبًعا  والبيئة،  والأوبئة،  واملخدرات،  املعلومات،  جمال 

الأمر  يزيد  ما  اأم��ا  امل��ال،  وذاك يف جمال  قبل كل هذا 

تعقيًدا فيكمن يف اأن العوملة تت�سارع يف املجالت املختلفة 
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 .
ب�سرعات متباينة")21(

اأو�سح،  نحو  على  العوملة،  عملية  نحدد  اأن  وميكننا 

اإىل  اأعلى  من  الرتابط  من  كلٍّ  بني  التمييز  خال  "من 
اأ�سفل، والتكيف من اأ�سفل اإىل اأعلى، وما يتو�سطهما من 

–من  الأوىل  احلالة  يف  العوملة  تنتج  للتفاو�س.  اأر�سية 

اأعلى اإىل اأ�سفل- روابط بني مراكز القوة مثل الروابط 

بني  الق�سرية  والروابط  املالية،  التكتات  بني  التجارية 

التجمعات  بني  الثقافية  وال��رواب��ط  الع�سكرية،  القوى 

الثاثة.  بني  املمكنة  والرتكيبات  العرقية،  اأو  الدينية 

اأعلى-  اإىل  اأ�سفل  -من  الثانية  احلالة  يف  العوملة  وتبدو 

خمتلفة؛ وت�سمل روابطها؛ تيارات الهجرة بعيدة املدى، 

واملكاملات الهاتفية عرب احلدود واملحيطات، والإيداعات 

يف  ق��راه��م  اإىل  امل��ه��اج��رون  ير�سلها  ال��ت��ي  وال��ه��داي��ا 

اأوطانهم، والت�سارك يف املعلومات من منظمي احلركات 

.
الجتماعية")22(

تهيئ  بل  وح�سب،  التكامل  منطق  العوملة  ت�سجع  ول 

تدفع  حني  وذل��ك  ا،  اأي�سً لا�ستبعاد  املواتية  الظروف 

اإىل الأطراف جميع اأولئك الذين ل ميلكون القدرة على 

التاأثري  قدرة  يعدمون  اأو  الدولية،  ال�سبكات  يف  الدخول 

ومتعدد  ا�ستبعاد مركب،  تعديل اجتاهها. وهو  اأجل  من 

العاملي،  امل�سرح  على  مهم�سة  بدول  يتعلق  لأنه  الأبعاد: 

وب�سكان مهم�سني يف داخل جماعتهم يف الآن ذاته. فقد 

الواقع،  يف  دوره��ا،  لا�ستبعاد.  الدولية  الآل��ي��ات  تلعب 

العامل  يف  احلال  هي  مثلما  ذاتها؛  املجتمعات  داخل  يف 

الريف  �سكان  بني  الهوة  عمق  من  يعاين  الذي  النامي؛ 

و�سكان احل�سر، يف عدد من دول العامل النامي، ف�سًا 

عما نراه من فجوة تتزايد بني بورجوازية جديدة مميزة، 

وطبقة عمالية م�ستغلة حت�سرت موؤخًرا، وب�سورة �سيئة؛ 

يتكون  الذي  املتقدم،  العامل  ا يف  اأي�سً ناحظه  ما  ومثل 

والفقراء  املهاجرين،  من  يتاألف  راب��ع،  عامل  الآن  فيه 

ال�سغط  من  مبا�سر،  نحو  على  يعانون  الذين  اجل��دد، 

جمربون  وهم  اجلديد،  العاملي  النظام  ميار�سه  ال��ذي 

 .
على الت�سكل وفق معايريه اإىل حدرّ كبري")23(

على  الأم��ة  لقدرة  مهمرّ  د  حم��دِّ فهي  "الثقافة  اأم��ا 

عن  الأف��راد  اأفكار  ت�سوغ  الثقافة  لأن  ذلك  تزدهر،  اأن 

القيم  ب��اأن  هنا  وندفع  والفر�سة.  واجل���زاء  املخاطرة 

ت�سوغ  لأنها  الب�سري،  التقدم  عملية  يف  مهمة  الثقافية 

ويذهب   .
)24(

ال��ت��ق��دم ب�ساأن  امل��رء  تفكري  طريقة  ا  حقًّ

عدد من املفكرين اإىل اأن ثمة �سيًئا �سديد الغرابة حول 

الكيفية التي يجري بها ا�ستخدام مفهوم الثقافة اليوم، 

لتفكري  مو�سوًعا  الثقافة  مفهوم  اأ�سحى  اأن  بعد  وذلك 

وُيعدرّ  �سابقة.  اأية فرتة  �سيوًعا وجدية من  اأكرث  مت�سل، 

الدللت  ذات  ال�ساملة  الكلمات  من  الثقافة  "م�سطلح 
تو�سع هذا  وقد  الإجنليزية؛  اللغة  واملعقدة يف  املتداخلة 

املفهوم - من اأوائل القرن ال�ساد�س ع�سر- لي�سمل العناية 

الذي  الأ�سا�س  معناه  اإىل  بالإ�سافة  الب�سري،  بالتطور 

كان ي�سري اإىل العناية ب�سيء ما، على نحو جوهري، مثل 

على  ثقافة  كلمة  تدل  ول   .
واحليوانات")25( املح�سولت 

ى فح�سب، ف�سًا عن اأنه من اخلطاأ اأن ننظر  ما هو اأ�سممَ

اأحادية  عملية  على  داًل  بو�سفها  الكلمة  معنى هذه  اإىل 

الجتاه. وذلك ملا تت�سم به الثقافات من تعددية املعنى، 

وهي تعددية مرتبطة بال�سياق اإىل حد بعيد، وم�سطربة 

ملوقع  معرفتنا  تكون  اأن  ال�سروري  من  فلي�س  داخلًيا، 

على  ق��ادرة  توزيعه،  واأ�سلوب  وو�سائله،  الثقايف  الإنتاج 

لأن  وذل��ك   .
الثقافة")26( ا�ستهاك  كيفية  عن  الك�سف 

تنوع املبادئ وت�سابكها اخلا�س بتنظيم العملية الثقافية، 

يت�سمن اأموًرا عديدة غري يقينية، وهذا وا�سح دون لب�س، 

فيما يتعلق بنتائجها بخا�سة. 

ويف  عديدة،  مفهومات  يف  الثقافة  كلمة  ُا�ستعملت 

بل  متباينة،  تفكري  اأمن���اط  وع��رب  خمتلفة،  جم���الت 

ا،  مت�ساربة اأحياًنا؛ بحيث باتت من اأكرث الكلمات غمو�سً

اإىل  ثقافة  كلمة  وت�سري  ال�ستعمال.  ت�سليًا يف  واأ�سدها 

الجتاه العام لثقافة اأوروبا يف القرن الثامن ع�سر، هذا 

وا�ستبعادها  اأوروب��ا،  هيمنة  ب�سبب  هوجم  الذي  الجتاه 

ل  ثقافات،  عن  احلديث  اإىل  يدعونا  ما  وه��ذا  للعامل، 

ثقافة واحدة؛ ثقافات متغرية، لأمم خمتلفة، ويف حقب 
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واأمناطها  جمتمعاتها،  بتغري  تتغري  ثقافات  خمتلفة؛ 

فح�سب،  حينئٍذ  ا،  اأي�سً الواحدة  الأم��ة  يف  القت�سادية 

واإن 
  

.
الإنرثوبولوجي")27( مفهومها  من  الثقافة  تقرتب 

العلماء،  من  جمموعة  بني  مبدئي،  اتفاق  هناك  ك��ان 

امل�سكات  "الثقافة" "اأ�سبح من  تعريف  اأن  اإىل  يذهب 

 ،
املركزية التي اأخذت تزداد و�سوًحا، يوًما بعد اآخر")28(

فنحن "نعلم اأن الثقافة تنتج لا�ستهاك العاملي، لكننا 

ل نعلم ما الذي يفهمه العامل مما ي�ستقبله. رمبا كانت 

وتتولد  اجتماعيًّا،  تنتقل  الأفكار  من  "ر�سيًدا  الثقافة 

عرب الأجيال، وترتبط بكيفية العي�س، وباإ�سدار الأحكام؛ 

مبجالت  تتعلق  اأحكاًما  اأو  عامة،  اأحكاًما  كانت  �سواء 

لها  معلومات  منظومة  فهي  للحياة،  ومميزة  حم��ددة 

م�ستويات متباينة من اخل�سو�سية؛ وت�سكل الثقافة -يف 

م�ستوى اآخر- اإطاًرا من الأفكار عن الأ�ساليب التي تعر�س 

الذات بها نف�سها يف نطاق عام؛ وهي على م�ستوى اآخر 

اإنها قد ت�سري اإىل و�سفة  منظومة معلومات �سغرى، بل 

احلم�س  مثل  م��ا  مكان  يف  م�سهورة  اأطعمة  ل�سناعة 

.
بالكاري، اأو القديد..")29(

تغري يف اأواخر القرن الع�سرين دور الثقافة يف الدول 

الراأ�سمالية املتقدمة تغرًيا جذريًّا، اإىل درجة ميكن القول 

معها اإن الثقافة ت�ساعد على تنظيم احلياة الجتماعية، 

تدنت  اأن  بعد  وذلك  تقت�سر على جمرد جت�سيدها.  ول 

التي  امل�ساركة  �سيغ  و�سائر  ال�سيا�سية،  الأح��زاب  مكانة 

اخلا�س،  واملجال  العام،  الليربايل  املجال  بني  تو�سطت 

فزادت اأهمية ال�سا�سة املرئية، وو�سائل الإعام احلديثة، 

مثل برامج اللقاءات والربيد املبا�سر. كما ارتفعت مكانة 

الثقافة ال�سلعية، و"املجتمع املدين"، والإعام، بو�سفها 

الثقافة من وجهة  وتعدرّ  الهوية.  ت�سهم يف خلق  جمالت 

النظر العاملية "نتاًجا اأ�سيًا للحداثة الغربية التي حتول 

الختاف اإىل جوهر، اأما نقطة البدء فيها فهي الوعي 

ال�سيء  لعمل  املغايرة  وبال�سبل  بالختاف،  اأي  بالتميز، 

ال�سكان  اإىل  الخ��ت��اف  اإرج���اع  ميكن  و"حني  نف�سه، 

اأو ثقافات، من هنا يتحول  املتميزين تكون لدينا ثقافة 

وبنية،  وق��اع��دة،  وم��ث��ال،  ون�س،  ع��رق،  اإىل  الخ��ت��اف 

ُين�سخ بها  دون احلاجة اإىل اختبار العملية الفعلية التي 

. وقد مررّ الن�سق ال�سلطوي لتاأويل الختاف 
التميز")30(

عن الآخر وتف�سريه بتغيري كبري، اإىل درجة اأن كلمة ثقافة 

اأ�سبحت ت�سريعلى نحو مطرد اإىل الختاف عن الآخر. 

"فقد حدث حتول من اغرتاب الآخر غري الأوروبي، الذي 
كان يتم تاأويله يف الأفق امل�سيحي للقرن ال�ساد�س ع�سر، 

ومن  جاهًا،  بو�سفه  بالآخر،  التنويري  الن�سغال  وفق 

بو�سفه حم�سورا  للزمن  ع�سر  التا�سع  القرن  ا�ستخدام 

بني ما هو اأوروبي، وما هو اآخر غري اأوروبي، اإىل توظيف 

 .
القرن الع�سرين للثقافة")31(

على  طبقت  اإذا  حديثة-  اأداة  -وهي  الثقافة  توؤدي 

اإىل  العامل  اإىل حتويل  فيه،  ن�ساأت  الذي  العاملي  ال�سياق 

الفرعية  الثقافات  ملختلف  �سيغة  اإيجاد  واإىل  جوهر، 

ذات التقاليد، اأو اجلماعات العرقية، اأوالأجنا�س، ح�سب 

 .
احلقبة التاريخية، وهويات القائمني بتحديد الهوية")32(

دون  جماعة  متيز  التي  ال�سمات  م��ن  "منظومة  فهي 

الأدبية  ل��اأن��واع  متثيلها  ع��ن  النظر  ب�سرف  اأخ���رى، 

والفنية التي درجنا على اإطاق لفظ الثقافة ح�سًرا على 

جتلياتها، وهناك من يخ�سها باملعنى الأدبي للم�سطلح 

من  وح�سوًرا  متيًزا  اأكرث  ظواهر  من  منظومة  بو�سفها 

الظواهر يف داخل جماعة حمددة،  اأخرى من  منظومة 

املفكرين  من  عدد  يح�سبه  وحمدد،  تقوميي  متيز  وهذا 

.ويرى رميوند 
التعريف” )33( جزًءا ل يتجزاأ من م�سكلة 

اأ�سناف عري�سة من  اأن ندرك ثاثة  اأننا يجب  ويليامز 

 )34( 

ال�ستعمالت لكلمة ثقافة:

عملية  ي�سف  الذي  واملجرد  امل�ستقل  ال�سم   .1

من  بداية  وذل��ك  بعامة،  وجمايل  وروح��ي  ثقايف  تطور 

القرن الثامن ع�سر.

حياة  طريقة  على  ال���دال  امل�ستقل،  ال���س��م   .2

معينة، �سواء كان م�ستعمًا على نحو عام، اأو على منط 

حمدد، حلقبة، اأو ملجموعة، اأوللب�سرية بعامة.

اأعمال  ي�سيف  الذي  واملجرد،  امل�ستقل،  ال�سم   .3
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بحيث  الفني؛  الن�ساط  وممار�سات  الفكري،  الن�ساط 

الن�ساطات  على  اأ�سا�س  نحو  على  دال��ة  الثقافة  ت�سبح 

وامل�سرحية،  وال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة،  والأدب����ي����ة،  امل��و���س��ي��ق��ي��ة، 

الفل�سفة،  ت�سمله؛  فيما  ت�سمل  قد  والتي  وال�سينمائية، 

واملعرفة، والتاريخ، وهذا هو ال�ستعمال املتاأخر ن�سبيا يف 

تطور معنى الثقافة والذي ي�سعب تاأريخه بدقة. 

الثقافة  الأح��وال ميكن تق�سيم حمتوى  ويف كل هذه 

ا�سرتاك  م��دى  اأ�سا�س  على  وذل��ك  اأق�سام،  ثاثة  اإىل 

اأفراد اجلماعة يف عنا�سر كل ق�سم منها، وهذه الأق�سام 

:
)35(

هي

والعادات،  الأف��ك��ار،  وه��ي  الثقافة:  عموميات   1-

ال�سلوك، وطرائق  واأمناط  العاطفية املختلفة،  والتقاليد 

التفكري التي ي�سرتك فيها اأفراد املجتمع العاقلون، وهذه 

ن  العموميات تختلف من ثقافة اإىل اأخرى. وهي التي تكورّ

الأ�سا�س العام الذي تتميز به الثقافات.

والتقاليد  العادات  وهي  الثقافة:  خ�سو�سيات   2-

والأمناط ال�سلوكية املختلفة املتعلقة بن�ساطات اجتماعية، 

بينها تاأثري متبادل؛ حددها املجتمع للقطاعات املختلفة 

والعنا�سر  اأف���راده،  بني  للعمل  تق�سيمه  اأثناء  يف  منه، 

الثقافية التي ت�ستمل عليها خ�سو�سيات الثقافة هي يف 

الفنية.  وباملعرفة  اليدوية،  باملهارات  خا�سة  معظمها 

يف  معينة  جماعات  على  مق�سورة  كونها  من  وبالرغم 

فجماعات  الأف���راد.  جميع  تعم  فائدتها  ف��اإن  املجتمع، 

خ�سو�سيات  منها  لكل  واملحامني  واملهند�سني  الأطباء 

ثقافية متيزها عن غريها من اجلماعات الأخرى، وعلى 

املجتمع  تعمرّ  وفوائدها  اأن�سطتها  فاإن  ذلك،  من  الرغم 

كله.

التي  العنا�سر  تلك  وه��ي  الثقافة:  متغريات   3-

تكون م�سرتكة بني  ل  ولكنها  معينني  اأف��راد  بني  جندها 

اأفراد الثقافة جميعهم، بل اإنها ل تكون �سائدة بني اأفراد 

ًنا. اأي  الطبقة ذاتها الذين ميلكون تنظيًما اجتماعيًّا معيرّ

ي�سرتك  بحيث  العموميات  من  لي�ست  العنا�سر  هذه  اأن 

اخل�سو�سيات  من  ولي�ست  املجتمع،  اأف��راد  جميع  فيها 

بحيث ي�سرتك فيها اأفراد طبقة اجتماعية، اأو مهنية، اأو 

حرفية، معينة.

�سفتني من  اإىل  ن�سري  اأن  تقدم ميكن  ما  �سوء  ويف 

)36(

�سفات الثقافة الأ�سا�سية على النحو الآتي:

الذين  الأف���راد  عن  ن�سبيرّا  م�ستقلة  الثقافة  اإن   1-

يحيونها، بالرغم من اأنها ل حتيا دونهم. 

اجلماعة  اأف��راد  اإىل  بالن�سبة  تعدرّ  ثقافة  كل  اإن   2-

به،  ي�����س��رح��ون  ال����ذي  امل��ع��ي��ار  اأو  ال��ن��م��وذج،  مب��ث��اب��ة 

ومناذج  معايري،  ولها  فيه،  وي�ساركون  ويتقا�سمونه، 

�ساغطة، ولكن  باآثار متفاوتة.

القوة  م��ن  جديد  ن��وع  م��ع  الثقايف  امل��ج��ال  وبن�ساأة 

عام  اإىل  الثقافة  تق�سيم  معنى  تغري  وال�ستقالية، 

املارك�سية  ال��ن��ظ��ري��ت��ني  م��ن  ك��ل  ك��ان��ت  ومل���ا  وخ���ا����س. 

عاملتا  فقد  م�سبًقا،  التق�سيم  هذا  تفرت�س  والفرويدية 

بو�سفها  ب��ل  م�ستقل،  وج��ود  لها  لي�س  وكاأنها  الثقافة 

قناًعا يحجب احلقائق عن املجال العام )املارك�سي(، اأو 

. ويرى املفكر الفرن�سي 
)37(

املجال اخلا�س )الفرويدي( 

فل�سفيني  ومنهجني  م�سارين  هناك  "اأن  م��وران  اإدغ��ار 

يردُّ  الأول  الثقايف؛  باملعنى  منهما  كل  يحيط  اأن  ميكن 

الثقافية،  املنظومات  اإىل  وي�سعى  الدللة،  اإىل  الثقافة 

واأبنيتها، والثاين يرتبط بالوجوه الوجودية التي تقع يف 

. يت�سح مما �سبق وجود عدد كبري من 
قلب الثقافة")38(

تعريفات كلمة ثقافة، لكنها تعريفات تت�سم كلها بدقتها، 

حمدد  مب��ف��ه��وم  مت�سك  اأن  يف  ال�����دوؤوب  ومب��ح��اولت��ه��ا 

يرى  الأخرى، من  ال�سفة  كان هناك، على  واإن  للكلمة، 

وم�ستقرة،  واحدة،  تبدو  زائفة،  "كلمة  بو�سفها  الثقافة 

مي�سيل  املثال،  �سبيل  على  يذهب  حيث  فخ؛  كلمة  لكنها 

الثقافة مفهوًما،  تعد  اأن  ينبغي  "ل  اأنه  اإىل  �سريتو،  دي 

 دلليًّا، بل يجب اأن ننظر اإليها بو�سفها ال�سورة 
ً
اأو مبداأ

"الثقافة  مو�سًحا؛  �سريتو  دي  ومي�سي   ،)...( املعي�سة، 

اأن  بحث  اأي  ي�ستطيع  ل  ال��ل��ذان  والفلي�س،   ، احل��دَّ هي 

، وذلك نظًرا اإىل اأن مدلول الكلمة يغطي 
ي�سفهما")39(

وعلى  ح�سرها.  ي�سعب  وال��رثاء،  الغنى،  �سديدة  وقائع 
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الرغم من ال�سحة اجلزئية ملا ذهب اإليه كلٌّ من موران، 

ودي �سريتيو، برغم اختافهما، فاإنني اأميل اإىل التفاق 

"الثقافة" مفهوٌم يتناول ما هو مائم  اأن  مع من يرون 

على  وفعال،  كفء  هو  ما  واأي�سا  ال�سكلي،  امل�ستوى  على 

، ومن ثمَّ فاإن الثقافة هي ما يتعني  امل�ستوى الأيكولوجيرّ

على املرء معرفته، من اأجل العمل على نحو كفء يف بيئة 

اأخرى- على  ت�ستمل -من ناحية  ما". ف�سًا عن كونها 

اأي   ، امل�ستوى الجتماعيرّ �سلوك منقول،  ومناه�س على 

 .
اأنها لي�ست ال�سلوك املقبول من جماعة ما، فح�سب")40(

على  امل��ادة  �سمات  اإ�سفاء  "اإن  بالذكر،  اجلدير  وم��ن 

فهمها  اإىل  البحتة  ال�سكلية  الناحية  من  ي��وؤدي  الثقافة 

و"ت�سارك   .
اإنتاًجا")41( بو�سفها  ل  ن���واجت،  بو�سفها 

وال�سينما،  والأدب  الفن  ي�سمل  الذي  مبعناها  الثقافة، 

الثقافة من  بناء  اأنواعها، يف  بكل  التمثيلية  واملمار�سات 

اأو نظام قيم ومعتقدات، وبهذا  اأ�سلوب حياة،  حيث هي 

الدرا�سات  يف  اأ�سا�سيًّا  ف��رًع��ا  الثقافة  درا���س��ة  ت�سبح 

.
الثقافية")42(

املجال،  مبفهومي  الثقافة  ف��ريب��ط  تعريفنا  اأم���ا 

واحلقل، وذلك ا�ستباًكا مبفهوم بيري بورديو عن املجال، 

اأما احلقل -يف مفهومنا- فهو امل�ساحة التي تتقاطع فيها 

جمموعة من املجالت. وميكننا يف هذا ال�سياق اأن نعرف 

�ستة جمالت  تتقاطع فيه  الذي  بو�سفها احلقل  الثقافة 

والجتماعي،  واملهني،  واللغوي،  والعقدي،  الإثني،  هي: 

 

.
)43(

واجلن�سي، يف حلظة ما

حني  حمًقا  بورديو  بيري  الفرن�سي  املفكر  كان  رمبا 

"ما ي�سنع وحدة ع�سر ما لي�ست الثقافة  اأن  ذهب اإىل 

، اأما الإ�سكالية التي 
امل�سرتكة، بل الإ�سكالية امل�سرتكة")44(

اأ�سكال احلياة  ال�سطح فهي دخول  اإىل  العوملة  بها  تدفع 

"احل�سارة"  ت�سبح  ذل��ك،  ووف��ق  ت��زام��ن.  يف  املختلفة 

اأن يحكم املرء على  املعيار ال�سامل الذي ميكن مبوجبه 

.
)45(

اأفعال ثقافية معينة

ث��اث��ة عند  م��ت��غ��ريات  الثقافة  ف��ك��رة  اع���رتت  وق��د 

منقلب القرن التا�سع ع�سر بحيث بداأت "تبتعد عن كونها 

مرادًفا للح�سارة لتتحول اإىل �سد لها، وهذا �سرب من 

انحراف  اإىل  النتباه  يوجه  ال��ذي  ال��دليل  الن��ح��راف 

كلمة  الثقافة  مثل  فاحل�سارة  الأهمية،  بالغ  تاريخي 

وا�سفة جزئًيا ومعيارية جزئًيا، بحيث ميكنها اأن ت�سف 

)ح�سارة  احلياة  اأ�سكال  من  �سكًا  حيادي  نحو  على 

ا اإىل �سكل حياتي ما ب�سبب  الأنكا مثًا(، وقد ت�سري اأي�سً

اليوم  تفعله  ما  وه��ذا  وتهذيبه،  وا�ستنارته،  اإن�سانيته 

"متح�سر" باأ�سد ما يكون الو�سوح وحني متتنع  ال�سفة 

مراحل  من  بذاتها  مرحلة  جمرد  كونها  عن  احل�سارة 

داخل  يف  التطور  دائمة  مرحلة  اإىل  وتتحول  التطور، 

ذاتها، فاإن الكلمة توحد من جديد بني الواقعة والقيمة، 

على  منطوًيا  و�سًعا  قائم  و�سع  كل  من  يجعل  ما  وه��ذا 

حكم قيمة، فهو م�سطرد من الناحية املنطقية لأنه ميثل 

حت�سًنا بالقيا�س اإىل ما كان قبله، مبعنى اأن هذا الو�سع 

-اأيًّا كان- ل يكون مق�سورًا على كونه قائًما وح�سب، بل 

 .
يتعدى ذلك اإىل كونه اأف�سل مما كان بكثري")46(

اجل��دي��د هي  ال���دويل  للنظام  ال��راه��ن��ة  احل��ال��ة  اإن 

طبيعته;  �سلب  يف  الكامنة  للخ�سائ�س  "امتداد 
تلك   

للتطور")47( وامل��ق��اوم��ة  ال��دائ��م��ة  اخل�����س��ائ�����س 

الثبات، فقد  ن�سبة مرتفعة من  التي حتمل  اخل�سائ�س 

�سحة  ذات  هي  اأخاقية  كل  باأن  القائل  الزعم  "اأدى 
كونية اإىل اإخفاء احلقيقة التي تن�س على اأن كل ح�سارة 

ود�ستوًرا  اأرقى،  مرتبًة  متجان�سامَ  كائًنا  بو�سفها  متتلك، 

ا بها، فهناك عدد من الأخاقيات كعدد  اأخاقًيا خا�سً

 وهو ا�ستب�سار مهم اتفق مع �سبنغلر فيه 
احل�سارات")48(

حيث ي�سري بطرف خفي اإىل اأن ما نظنه م�سرية واحدة 

حل�سارة اإن�سانية واحدة، هو يف حقيقة الأمر �سياق ماآن 

عديدة،  وثقافية  اأخاقية  م�ستويات  على  بالنقطاعات 

حتى لو كان حممًا بالكثري من التقاطعات وامل�سابهات، 

ٌل بالختاف، كما اأن نية التوحيد، اأو  فالتكرار هنا حممَّ

الكوين،  امل�ستوى  على  مبادئها  ب�سحة  ما  زعم ح�سارة 

حقيقته  اأن  حني  يف  اأ�سا�سه،  يف  اأيدولوجي  �سلوك  هي 

�سياقات  ت�سري يف  اأن  تقبل احلياة  ثقافة  كونه  تتعدى  ل 
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ممكنة اأخر غري تلك التي �سارت فيها.

رمبا يرجع من�ساأ فكرة التح�سر يف اأ�سا�سها اإىل ر�سالة 

الأوروبية.  التنوير  بنية  وركيزة  ال�ستعمارية،  التح�سر 

هذه  ظلت  املزعوم،  التحرر  هذا  اأخاقيات  اأج��ل  فمن 

ظهرت  اأن  منذ  وذل��ك  دائمة.  جوهرية  ق�سية  امل�ساألة 

حركة مركزية، وعرقية، �سديدة التناق�س، افرت�ست اأنرّ 

اأوروبا -منذ األف وخم�سمائة عام- عليها واجب حتويل 

هذا  وتنا�سى  ومتح�سر؛  م�ستنري  عامل  اإىل  العامل  هذا 

موجودة  اأخ��ر،  ح�سارات  الأوروب���ي،  الغربي  الفرتا�س 

والهندية،  ال�سينية،  احل�����س��ارات؛  مثل  ق���رون،  منذ 

احل�سارة  "..فباتت   .
وغريها..")49( والإ���س��ام��ي��ة، 

تقي�س  الذي  وذراعها  امل�سجلة،  امل�سيحية  اأوروبا  عامة 

. وهذا ما 
الآن ذاته..")50( املجتمعات يف  به غريها من 

جعل "الرببرية" الأوروبية ال�ساعدة تعدُّ نف�سها مركًزا 

جديًدا للعامل، اإن الراأي القائل باأن معيار احل�سارة الذي 

اأر�ساه الأوروبيون يف نهايات القرن التا�سع ع�سر ومطالع 

القرن الع�سرين. كان مكونا حموريا لنظام ظامل ي�سوده 

ال�ستغال، هو راأي �سحيح با �سك، واإن كانت احلقيقة 

 .
اأكرث تعقيًدا من ذلك")51(

الو�سائل  جميع  با�ستخدام  الأوروب���ي���ون  ق��ام  فقد 

قواعد  اإىل  الم��ت��ث��ال  دون  وذل���ك  اأه��داف��ه��م،  لتحقيق 

فل�سفاتهم،  اأقرتها  اأو  دينهم،  حددها  التي  ال�سلوك 

القادر  الإن�سان  الإن�سان هو منوذج  وكان منوذجهم عن 

ال�ستمتاع  بروح  املازمة  الأر�سية  الإجنازات  فعل  على 

والذي ل يتخلى عن ا�ستخدام   ،”esprit de fruition“
حمل  يف  ما  مادية  م�سلحة  له  كانت  اإذا  القوة،  اإرادة 

نوع من  اإىل  ر�سالة متدين،  اأنه حامل  يوؤكد  وهو  رهان، 

   .
ثقافة ذات قيمة كونية من حيث جوهرها")52(

قد  اقرتبنا من م�سطلح احل�سارة، جنده  ما  فاإذا 

فقد  خمتلفة؛  دللية  مب�سارات  املفهومية  حياته  يف  مرَّ 

اختلط م�سطلحا الثقافة واحل�سارة، وكاأنهما مفهومان 

ومنذ اأوائل القرن التا�سع ع�سر، تطورت 
 

.
)53(

ل�سيء واحد

كلمة احل�سارة Civilization نحو معناها احلديث الذي 

اإن مفهوم  للمعرفة.  الجتماعي  التنظيم  اإىل  فيه  ت�سري 

التقدم،  اأف��ك��ار  بني  معني  جمع  هو  اجلديد  احل�سارة 

ع�سر  روح  تدعمه  كانت  فهم  وه��و  متميزة،  وح���الت 

التنوير، وذلك عرب اهتمامها بالتطور الب�سري العلماين 

غربية  بح�سارة  الكلمة،  فرتتبط  الآن  اأم��ا  والتقدمي. 

�سناعية حديثة؛ وهي ح�سارة علوم وتقنية، بهذا اأ�سبح 

تنظيم  لأي  ن�سبيًّا  ا  حياديًّ منًطا  احل�سارة،  م�سطلح 

اجتماعي متميز، اأو طريقة حياة عامة. 

وُي�ستعمل لفظ ح�سارة لعر�س حالة، اأو و�سع متميز 

"احل�سارة  اإن   .
)54(

امل��ن��ظ��م��ة الجتماعية  احل��ي��اة  م��ن 

ونفعية،  واآل��ي��ة،  ومت�سظية،  ومغرتبة،  وجم���ردة،  كلية، 

الثقافة؛  اأما  امل��ادي،  بالتقدم  �سديد  لإميان  ة  دمَ ْعبمَ وُم�ْستمَ

فن�سبية، وع�سوية، وحم�سو�سة، ل غاية لها ل متثل �سوى 

لاأقوى.  �ساًحا  دائًما  الثقافة  كانت  لقد   .
ذاتها")55(

اأوروب���ا  ح��اول��ت  �سنة  وخم�سني  ثاثمائة  م���دار  فعلى 

اخلارجية،  الآخ��ري��ة  اإزال���ة  الآخ���ر،  ا�ستيعاب  الغربية 

انت�سر  حني  وذل��ك  بعيد،  حد  اإىل  ذلك  يف  جنحت  وقد 

العامل،  اأرج��اء  خمتلف  قيمها  وتغلغلت  حياتها،  اأ�سلوب 

اأخرى،  اأ�سباب  �سمن  يرجع،  العادي  غري  النجاح  هذا 

اإىل �سمة حمددة للح�سارة الغربية، ات�سفت على مدار 

زمن طويل باأنها �سمة لاإن�سان من حيث هو اإن�سان، ومن 

ثم فاإن ازدهارها عند الغربيني  قد �سار برهان تفوقهم 

 وهذا ما يجعل ت�سور الغرب املتقدم  عن 
)56( 

الطبيعي".

ما  مع  جذريًّا  اختاًفا  خمتلفًا  بالثقافة  الهوية  عاقة 

الأطراف  دول  اإىل  تنتمي  -التي  الهويات  عقول  تتبناه 

ومنها الدول العربية- من اأفكار وت�سورات، "فا حاجة 

اأن كوننة  الآن ذلك  بعد  لأن يخ�سى على هويته  بالغرب 

ثقافته اخلا�سة تنطوي على الدفاع عن هذه الهوية اإزاء 

انطوائها على حتطيم  الربابرة، ف�سًا عن  اخلارجيني 

 .
اأنظمة احلكم التي جتروؤ على حتدي �سيطرتها")57(

فاإذا كانت احل�سارة "معياًرا �سامًا ميكن مبوجبه 

. فاإن النتباه 
)58(

اأن يحكم املرء على اأفعال ثقافية معينة

ت�سري  والذي  تتبدل مواقعه،  الذي  املفاهيمي  املثلث  اإىل 
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"الثقافة"،  “الهوية"،  الثاثة;  العنا�سر  اإىل  روؤو���س��ه 

و"العوملة/ احل�سارة"، ي�سبح �سرورة ل غنى عنها هنا. 

–ن�سبي- مفاهيمه  تاريخي  �سيا�سي  نظام  فحني يطرح 

الإن�سانية  على  فر�سها  يجب  كونية  حقائق  بو�سفها 

وجًها  ثقافته  تتلب�س  يخالفها،  ما  كل  وتدمري  جمعاء، 

جديًدا، وي�سحى لها �سوت  اإمربيايل باملفهوم الذي تبناه 

اإدوارد �سعيد “بو�سف الإمربيالية "املمار�سة والنظرية، 

م�سيطر،  حوا�سري  مركز  ميلكها  التي  النظر  ووجهات 

وهي العملية ال�سيا�سية القت�سادية، التي بها يتم تاأ�سي�س 

. و"يخ�سع 
اأواأدواتها واحلفاظ عليها")59( الإمرباطورية 

والنزاع  للراأ�سمالية،  ممهدة  ملعاٍن  الراأ�سمالية  معنى 

فيه  يكون  نزاعا  �سيكون  املواجهة  ه��ذه  يف  عنه  املعرب 

 !
الإن�سان هدًفا لاإنتاج، ولي�س الإنتاج هدفا لاإن�سان")60(

العوملية يف  للثقافة  املركزي  وذلك بعد اأن اأ�سبح "امللمح 

يومنا هذا متمثًا يف �سيا�سات اجلهود املتبادلة للتماثل 

 .
ولاختاف، من اأجل ا�ستيعاب كلرّ طرف لاآخر")61(

العوملة  �سيا�سات  تطرحها  التي  امللحة  امل�سكلة  اإن 

على كثري من �سعوب العامل، والتي �ستبقى –لوقت غري 

اأن املركز  ق�سري- موحدًة بني كل العوملات القائمة هي 

يقدم ثقافته بو�سفها ح�سارة، وانطاًقا من اأن"الدولة 

 ،
ح�سارة")62( لكل  ��ة  م��اِزممَ اإمكانية  بو�سفها  حتققت 

ميكننا اأن نفهم الدافع من وراء هذا النزوع اإىل التوحيد 

وفًقا  والكامن-  ال�سريح  -بنوعيه  العوملة  �سيا�سات  يف 

عبارة; قد  القائم يف  الو�سع  الآن  يخت�سر  رائج  ل�سعار 

تعبري  واح��دة  قرية  وتعبري  واح��دة،  قرية  العامل  اأ�سبح 

واحدة،  دولة  تعبري  من  اإعامًيا  واأف�سل  بعناية  خمتار 

ال�سيا�سي  امل�ستوى  اأكرث حيدة وخفاء على  القرية  فلفظ 

القرى  حطام  على  تقوم  قرية  ولكنها  الدولة!  لفظ  من 

اأهمية  من  تقلل  احل�سارة  كانت  حني  جميعها."ففي 

وت�سلط  ت��ربزه��ا  كانت  الثقافة  ف��اإن  القومية  ال��ف��وارق 

. اأي اأن "الثقافة" تظل دائًما، بخاف 
ال�سوء عليها")63(

يثري  قد  ما  وهذا  بالختاف.  توؤمن  قوة  "احل�سارة"، 
اأ�سئلة حول العاقات املتحولة بني ح�سارة ثقافة، وثقافة 

مبداأ  على  قائم  ح�ساري  جت��اور  مفهوم  بني  ح�سارة؛ 

اأخاقي –ل حم�س تعبري عن القوى املو�سوعية املجردة 

بلفظ  ال�سياق  ه��ذا  يف  اإليه  ن�سري  ما  وه��و  امل��ج��ال-  يف 

العاملية، ومفهوم اآخر ل يرتك فيه القويُّ م�ساحة موؤثرة 

لثقافات رمزية ملجتمعات اأ�سعف يف قواها املادية..

ثانًيا: عوملة الثقايف: �شمات العوملة، و�شيا�شاتها 

2--1 الإن�سان الكوين، وتهديد ف�سائه الفيزيائي:

بدايات  م��ن  ال��ث��ال��ث  العقد  م��ن  الإن�����س��ان  اأ���س��ب��ح   

من  اأكرب  الكون،  ن�ساأة  منذ  مرة  اأول  الع�سرين،  القرن 

الأر�س التي يعي�س عليها، واأكرث عنًفا ووح�سية من اأ�سد 

اأ�سبح وجوده على هذه   بل  و�سرا�سة،  حيواناتها �سراوة 

ال�ساكلة ميثل خطًرا على وجود الأر�س ذاتها. وهي �سمة 

ميكن اأن تبدو غري ذات اأهمية، ولكنها مرتبطة - على 

نحو وثيق - بالعاقة بني العوملة وما اأ�سميه الهوية على 

امل�ستوى الكلي “Macro identity”. ميكننا اأن ننظر اإىل 

هذه ال�سمة بو�سفها منعطًفا حقيقيًّا للح�سارة الإن�سانية 

اإىل  ذاتها  الإن�سانية  احلياة  على  باخلطر  ال�سعور  نقلت 

رمى  نحو  على  عدمه،  من  الأر����س  وج��ود  كلي  م�ستوى 

بثقل هائل من امل�سئولية على الإن�سان؛ الذي امتلك اأول 

ف�سًا  لوجوده،  الفيزيائي  الف�ساء  حتطيم  قدرة  مرة، 

اختافات  عن  النظر  ب�سرف  القدرة،  بهذه  وعيه  عن 

الهويات، والأعراق، والأنظمة ال�سيا�سية، والثقافات.. 

واأذهب يف هذا ال�سياق اإىل اأن هذا الوعي قد �سكل 

تاريخ احل�سارة  لبدء مرحلة جديدة يف  الأوىل  العامة 

مع  بداأت  اأنها  اأرى  التي  العوملة،  مرحلة  هي  الإن�سانية، 

�سدمة ال�سربة النووية الأوىل يف التاريخ ؛ التي وجهتها 

نتائجها  م��ن  ك��ان  مرحلة  وه��ي  ال��ي��اب��ان،  اإىل  اأم��ري��ك��ا 

املبا�سرة بعد ذلك اإ�سدار الإعان الدويل لوثيقة حقوق 

الإن�سان يف عام 1948؛ وذلك "بعد املاآ�سي التي �سهدتها 

الب�سرية اإثر احلرب العاملية الثانية، التي اأزهقت اأرواح 

للمرحلة  ون���وؤرخ 
 

.
الب�سر")64( من  مليوًنا  خم�سني  نحو 

الأوىل من حقبة العوملة -يف روؤيتنا النظرية- بظهور اأول 

اإدراك –يف الع�سر احلديث- يجمع الب�سر حول اإ�سكالية 
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النووي،  ال�ساح  بخطر  الإن�ساين  الوعي  هي  م�سرتكة، 

واإح�سا�س الإن�سان بخطر التقنية وتوظيفاتها، �سواء على 

اأو على حميطه الفيزيائي. وهذه نتيجة  وجود الإن�سان، 

حمتومة ل�ستخدام ال�ساح النووي، واأخطاره، فاأ�سحى 

ب�سرف  الإن�سان  ي�سغل  اإن�سانيًّا  هاج�ًسا  التهديد  هذا 

و�سمة  جهة،  من  وعرقه،  وثقافته،  قوميته،  عن  النظر 

لهذا الع�سر من جهة اأخرى.

عن  والثانية،  الأوىل  العامليتان؛  احلربان  اأ�سفرت 

ارتبط  ما  الأول:  م�ستويني،  على  الإن�ساين  الوعي  تغيري 

الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإع���ان  ي�سمى  م��ا  ب�سدور 

العاملي بحق  وتعميمه على نحو فاعل ودويل، والهتمام 

ا كان جن�سه، وموطنه - والثاين؛ ما  الإن�سان يف الوجود اأيًّ

متثل يف وعي الإن�سان املعا�سر – بعد ا�ستخدام ال�ساح 

النووي يف احلرب العاملية الثانية - بخطورة وجوده على 

على  منها  خائًفا  ال�سنني  اآلف  عا�س  اأن  بعد  الأر����س، 

بل  وقويًّا،  اإدراًك��ا متزايًدا  له  وجوده، وهو اجتاه �سهدنا 

يكاد يكون �سعبيًّا، يف العقدين الأخريين. 

حلقوق  العاملي  الإع��ان  متيز  الأول:  امل�ستوى  على 

ب�سموليته  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  م��ن  �سبقه  عما  الإن�����س��ان 

عانت  عامليتني  حربني  اأع��ق��اب  يف  ج��اء  فقد  وعامليته. 

ما  كان  رمبا  لها.  حد  ل  معاناة  وياتهما  من  الب�سرية 

املوافقة  اإع��ان  وق��ت  العامة  اجلمعية  رئي�س  عنه  عرب 

على الإعان العاملي يف اجلل�سة التي حلقته داًل يف هذا 

ال�سياق حني قال: "هذه هي اأول مرة تقوم فيها جماعة 

اأ�سا�سية  وح��ري��ات  ح��ق��وق،  ب��اإع��ان  الأمم  م��ن  منظمة 

املايني  يوؤيدها  كما  املتحدة،  الأمم  توؤيدها  لاإن�سان، 

العامل، فهم مهما  اأنحاء  والن�ساء يف جميع  الرجال  من 

اإىل  يتجهوا  ب��اأن  خليقني  بعيدة،  م�سافات  على  كانوا 

. وقد 
العون والر�ساد")65( ي�ستلهمون منها  الوثيقة،  هذه 

بن�سره  وقامت  الإع��ان  هذا  العامة  اجلمعية  اعتمدت 

على املاأ بو�سفه "املثل الأعلى امل�سرتك الذي ينبغي اأن 

تبلغه ال�سعوب والأمم كافة، وقد �سوت على الإعان ثمان 

واأربعون  دولة. وامتنعت ثماين دول فقط عن الت�سويت، 

 .
اأية دولة")66( وغابت دولتان ومل تعرت�س ب�سوت �سده 

ويفرت�س الإعان العاملي حلقوق الإن�سان اأن كل ال�سعوب 

ت�سرتك يف طبيعة عامة، حيث يفرت�س "الإعان م�سبًقا، 

وجود نظام اجتماعي يقوم على الدميقراطية الليربالية؛ 

حيث يكون املجتمع جمرد جمموعة من الأفراد الأحرار، 

ومرة اأخرى ينظر الإعان يف فحواه اإىل الفرد بو�سفه 

فرًدا مطلق احلرية، وكامًا، ومنف�سًا، ووجوده �سابق 

.
على وجود املجتمع")67(

منهم،  واأن��ا  كثريون،  هناك  النظري،  اجلانب  على 

يرون اأن الإعان كان "اإجنازًا ملحوًظا"، وخطوة متقدمة 

بحقوق  والبلدان،  وال�سعوب،  الأمم،  ارتقاء  م�سار  يف 

الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية. لكن اإ�سدار هذه الوثيقة - 

يف راأيي- كان تعبرًيا عن اأزمة ح�سارية من جهة، وجزًءا 

ا  ً ومعربِّ امل�ستمرة،  الأزمات  من  ل�سل�سلة  منتًجا  اأ�سا�سًيا 

مظلة  اأ�سفل  �سدر  ف��الإع��ان  اأخ���رى،  جهة  م��ن  عنها 

الأع�ساء، مبنح حق العرتا�س  الدول  ت فروًقا بني  اأقرَّ

اأعنف  "الفيتو" ومنعه، وهذا تعبري رمزي عن القوة يف 
"الفيتو" كان  العرتا�س  فاإقرار حق  حاللتها ح�سوًرا، 

اآنذاك، وحلقائق تراتبها،  خ�سوًعا لواقع القوة الراهنة 

وهذا ما منح للقوي �سرعية ح�سوره، ب�سرف النظر عن 

للمبادئ  يخ�سع  ل  اخلم�س،  ال��دول  تقبله  فما  �سوابه، 

املجردة  الإن�سانية  والإدراك���ات  واخل��ري،  للحق  املجردة 

امل�سكلة لهذه املبادئ، وهذا ما قيد قدرة الأمم املتحدة 

ال�سيا�سي،  امل�ستوى  على  التزامات  باأية  التعهد  على 

هذا  اأث��ر  كما  جهة،   من  بها،  الإل��زام  قوة  تفتقد  لأنها 

الو�سع تاأثرًيا بالًغا يف تقييد اأية حركة يف جمل�س الأمن 

تهدف اإىل تعديل اأحكام ميثاق الأمم املتحدة، ا�ستجابة 

وهي  اأخ���رى،  جهة  م��ن  اجل��دي��دة  ال��دول��ي��ة  للمتغريات 

عوامل اأثرت دون �سك على م�سداقية معظم الفاعليات 

ب�سبب  وذلك  املنظمة،  �سدرت من خمتلف جهات  التي 

. هكذا جتلى نق�سان 
قوة تاأثري الدول اخلم�س هذه" )68(

جوهر احلق الدويل، من البداية، "بل اإن مفهوم الأمن 

قادرة على  دولية  اجلماعي ذاته يفرت�س وجود منظمة 
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اأن تفر�س احرتام املقررات املتخذة على نحو م�سرتك، 

الأع�ساء  ال��ك��ربى  ال���دول  ك��ل  ات��ف��اق  اأم��ر يوجب  وه��ذا 

الدول  تكون  حني  اإن��ه  حقيقة  برغم  ذل��ك  املنظمة،  يف 

�سواء  وارد،  غري  اأمر  احلرب  فاإن  اتفاق،  على  العظمى 

.
بافرتا�س مفهوم لاأمن اجلماعي، اأو من دونه")69(

وقد ح�سر هذا الو�سع دور الأمم املتحدة الرئي�س، يف 

خلق التوازنات، واحلفاظ على ميزان القوى، لاأقوياء، 

ولل�سعفاء على حدٍّ �سواء! فاأخفقت هذه املنظمة الدولية 

يف القيام بدور العادل ق�ساًء وممار�سة، فالتوازنات التي 

اأن  ميكن  ل  واملواثيق،  الظروف  هذه  يف  حتقيقها  تريد 

ُتقا�س على اأر�سية العدل يف ظل هذه ال�ستثناءات التي 

على  اأوًل  تقا�س  بل  حياتها،  املتحدة  الأمم  بها  ب��داأت 

اأر�سية القبول، لأن من ميلك العرتا�س ميلك الإبرام، 

جواًزا ومنًعاأ، اأما النق�س فا يكون اإل على ما مت اإبرامه 

حق  فهو  "الفيتو"،  مفهوم  مع  يتفق  ل  ما  وه��ذا  حًقا، 

اعرتا�س ي�سبق الإبرام، ولي�س حق نق�س ياأتي من بعده. 

–رمزية كانت  يحتكم هذا احلق بدوره اإىل مبداأ القوة 

اأو فعلية، با�ستخدام   ،
)70(

عرب ا�ستخدام حق العرتا�س

والآن"،  "هنا  بخا�سة،  والقت�سادية  الع�سكرية  القوة 

وهي توازنات لي�ست مل�سلحة ال�سعيف، وميكن التاعب 

بها ب�سهولة، مثل ما حدث يف ق�سايا فل�سطني، وفيتنام، 

والعراق، وهذه اأمثلة قليلة توؤكد ما اأذهب اإليه. والواقع 

اأن ما نراه اليوم من تزايد  الفقر والبوؤ�س على امتداد 

الكرة الأر�سية، ي�سري اإىل �سمة من �سمات هذه احلداثة؛ 

وزيادة  البوؤ�س،  وتراكم  قطب،  عند  ال��رثوة  "تراكم 
.

العبودية، واجلهل، عند قطب اآخر")71(

ا، اإعاًناأ يقر ميزان القوى العاملي  كانت الوثيقة حقًّ

من  ملجموعة  انت�ساًرا  كانت  كما  به،  ويعرتف  اآن��ذاك، 

الدول على دول اأخرى، وتعبرًيا رمزيًّا كونيًّا على هيمنة 

- اخلم�س  ال��دول  ه��ذه  متثلها  التي  الغربية  احل�سارة 

با�ستثناء ال�سني- على ال�سورة احلقوقية، والأخاقية، 

للحياة  املقبولة  والجتماعية،  وال�سيا�سية،  والثقافية، 

روح  تطبيق  عن  بعيدين  مازلنا  اإننا  بل  الأر����س.  على 

املفرطة  تبعيته  يوا�سل  ال��دويل  القانون  لأن  الوثيقة، 

عندما  اأننا  ذلك،  على  زد  والقوة.  ال�سيادة  ذات  للدول 

ننتقل اإىل الفعل والتطبيق با�سم حقوق الإن�سان الكونية، 

نقوم  "فاإننا  الإن�سانية،  �سد  املرتكبة  اجلرائم  �سد  اأو 

بذلك يف الغالب ب�سورة غري منزهة عن الغر�س، نقوم 

املعقدة  الإ�سرتاتيجيات  ح�سباننا  يف  ن�سع  ونحن  بذلك 

واملتناق�سة يف بع�س الأحيان، واقعني حتت رحمة الدول 

هيمنتها  ب�سطت  بل  فح�سب،  ب�سيادتها  تتم�سك  مل  التي 

على املحافل الدولية، مدفوعة اإىل التدخل وفق رغباتها 

وم�ساحلها، يف كو�سوفو مثا عو�س ال�سي�سان، هذا اإذا 

 

.
ما اأردنا الإ�سارة اإىل اأمثلة معا�سرة")72(

هكذا ظل التوازن الذي يفر�سه القوي، توازًنا مينع 

ال�سغط على  لو كان ذلك عرب  ال�سراع واحلرب، حتى 

مبداأ  على  بناء  دائًما،  حقوقهم  عن  للتنازل  ال�سعفاء 

عليه  كانت  عما  كثرًيا  تتغري  مل  فاحلال  الواقع،  الأم��ر 

بعد احلرب العاملية الثانية، وذلك يف مرتكزات ال�سراع 

يف  اختلفت  الدولية  الأو�ساع  ولكن  بخا�سة،  الأ�سا�سية 

التي  فيها،  ال�سراع  م�ستويات  ويف  وجتلياتها،  �سكولها، 

يف  ا  مهمًّ دوًرا  القت�ساد  فلعب  ع�سكرية،  دائًما  تكن  مل 

هذه ال�سراعات. من اأجل هذا ل ن�ستغرب اأنه منذ نهاية 

احلرب العاملية الثانية وحتى العام 2000، "�سهد العامل 

وحملية  ودولية  اإقليمية  حرًبا  وخم�سني  مئتني  من  اأكرث 

مئة  يقارب  ما  �سحيتها  راح  م�سلًحا  ون��زاًع��ا  اأ�سا�سية 

املايني  ت�سريد  على  ف�سًا  الب�سر،  من  مليوًنا  و�سبعني 

فاإن  التقديرات،  بع�س  وح�سب  وبيوتهم.  اأوطانهم  من 

ة كل خم�سة اأ�سهر على وجه التقريب  الب�سرية تواجه مررّ

.
نزاًعا م�سلًحا عنيًفا يف مكان ما من العامل")73(

اأما النقطة الثانية يف هذا ال�سياق، فت�سري اإىل اآثار 

التكنولوجيا املدمرة على م�ستقبل الأر�س، وهو املو�سوع 

بعد  والب�سر  ال��دول  من  كبري  عدٍد  اهتمام  اجتاح  الذي 

كانت  التي  احلرب  هذه  الثانية،  العاملية  احلرب  نهاية 

اإعاًنا �سريًحا عن قرب دخول الب�سر يف مناف�سة نووية 

متنامية، قادرة على التاأثري على الأر�س، على نحو يجعلها 
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مكاًنا غري �سالح للحياة، ب�سرف النظر عن اجلن�سية، و 

العقيدة، و اللون، و الدين، و الثقافة...اإلخ. وهي احلقبة 

فيها  ان�سغل  التي  الب�سرية-  احلياة  تاريخ  –يف  الأوىل 

الفكر الإن�ساين بهاج�س خطر وجود الإن�سان على وجود 

الأر�س، وُتعد نقطة حتول مهمة يف تاريخ الوعي الإن�ساين 

ا�ستخدام  فبعد  الإن�سانية.  احل�سارة  وفكر  اجلمعي، 

لدى  تاأكد  النووي،  لل�ساح  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

وهم  ال�سيا�سي-  امل�ستوى  -ع��ل��ى  املفكرين  م��ن  ع��دد 

ال�سيا�سي  التوظيف  اأ�سكال  وتك�سفت  العلمية،  احليدة 

الع�سكرية،  با�ستخداماتها  ب��دًءا  العلمية  للمكت�سفات 

متايزات  خلق  تتغيا  التي  حجبها  ب�سيا�سات  وانتهاء 

اقت�سادية، وثقافية، واجتماعية. وا�ستمر منوذج البلدان 

وا�ستغال  الرخي�سة،  الطاقة  على  القائم  ال�سناعية 

الكوارث  نحو جعل  على  �سوابط،  دون  الطبيعية  املوارد 

و�سوًحا،  املخاطر  هذه  ف��زادت  حمتوًما،  اأم��ًرا  البيئية 

ثاين  انبعاثات  نتيجة  املناخي  التغري  اأبرزها  من  وكان 

اأك�سيد الكربون، ومن املهم اأن ن�سري يف هذا ال�سياق اإىل 

اأن "ربع �سكان العامل يف البلدان ال�سناعية هم م�سدر 

)الحتبا�س  الدفيئة  لأثر  املحدثة  الغازات  اأرب��اع  ثاثة 

احلراري(. فهناك تهديدات بيئية هي نتاج غري مبا�سر، 

بحيث  املعا�سر،  التكنولوجية  احلياة  من  مق�سود،  اأو 

منوذج  العاملي  ال�سعيد  على  ي�سهده  الذي  التغري  جعل 

الرخي�سة،  الطاقة  على  القائم  ال�سناعية  البلدان  منو 

الكوارث  من  �سوابط،  دون  الطبيعية  املوارد  وا�ستغال 

.
البيئية اأمًرا حمتوًما" )74(

فاإن  املخت�سني،  اخل��رباء  حتذيرات  من  وبالرغم 

بالتدهور  يهتموا  ال�سيا�سة، مل  ورجال  القت�ساد،  رجال 

الناجم عن انبعاثات الكلور، وعوادم غاز الكربون نتيجة 

واملمار�سات  الطاقة،  ا�ستهاك  يف  امل�ستمر  التزايد 

البيئية  النظم  تغيري  اإىل  اأدت  التي  املكثفة  الزراعية 

الكيميائي  الرتكيب  اأن  حالًيا  املعروف  ومن  النباتية. 

العنا�سر  ب��ني  ال��ت��وازن  واأن  تغري،  ق��د  اجل��وي  للغاف 

واملحيط  اجل��و،   – الأر�سية  للبيئة  املكونة  الأ�سا�سية 

خطرًيا  حتوًل  – ي�سهد  احليوي  واملحيط  الأوقيانو�سي، 

يف الوقت الراهن. وقد اأ�سبحت هذه العملية ذات اجتاه 

واحد بالفعل. ول متلك الب�سرية اإل اإبطاء تقدمها، واحلد 

من عواقبها يف �سياق �سد الزمن، وهذا حتدرّ من اأعظم 

.
التحديات التي واجهتها الب�سرية على الإطاق")75(

اأن هناك �سمة تطرح نف�سها بقوة  يت�سح مما �سبق 

الهتمام  ي��زداد  اأن  ونتوقع  العاملي،  ال�سعيد  على  الآن 

متنام،  نحو  على  القادمة  الع�سرين  ال�سنوات  يف  بها 

الهوية  اإن�ساين م�سرتك حول  �سعور  ت�سرياإىل  �سمة  وهي 

ارتباطها  يف   ”Macro-Identity“ الكلية  الإن�سانية 

حتت  يقع  ال��ذي  الأر����س  كوكب  �سامة  على  باحلفاظ 

تاريخه،  يف  امل�سبوقة  غري  التهديدات  من  جمموعة  نري 

منذ ن�ساأة احلياة الإن�سانية على الأر�س حتى الآن، وبعد 

خطر ال�ساح النووي الذي جاوز تهديد الدول اإىل تهديد 

احلياة الب�سرية، وتهديد بقاء كوكب الأر�س ذاته. 

لقد اأ�سبح احلفاظ على البيئة اإ�سكالية بداأت ت�سغل 

اعدو  ل  اإنني  بحيث  الكوكبي.  ال�سعيد  على  الإن�سان 

احلق اإذا قلت اإن القرارات التي تتخذ يف وقتنا احلايل 

وزمانيًّا  مكانيًّا  حيًزا  لت�سغل  متتد  ال�ساأن،  ه��ذا  ح��ول 

بني  العاقات  ت�سمل  ل  "وهي  ات�ساعه.  يف  م�سبوق  غري 

ا  اأي�سً متتد  ب��ل  وح�سب،  والأف����راد  واملجتمعات  ال���دول 

لت�سمل العاقات الب�سرية مع �سائر اأنحاء الكون وم�سري 

الدائرة  املناق�سات  تلخ�س  هكذا   .
املقبلة")76( الأجيال 

وكل  الهتمامات،  كل  ذاتها  حد  يف  البيئة  حماية  حول 

ال�سعوبات التي تكتنف املفهوم اجلديد، مفهوم احلكم 

النتيجة  هي  وهذه   ، ”Global Governance" العاملي

مدى  تو�سح  التي  امل�سرتكة”  “امللكية  ملفهوم  الطبيعية 

تعقد الق�سايا، واختاف اخل�سوم يف اآٍن واحد. 

لقد ا�ستمر الإن�سان مايني ال�سنني وهو يخ�سى على 

بات يخ�سى منه عليها، وهذا  والآن  الأر���س،  حياته من 

تنتبه  التي مل  العوملة  مظهر من املظاهر املميزة حلقبة 

الذين  الغربيني،  املفكرين  من  كبري  عدد  كتابات  اإليها 

اأرخوا لتاريخها املختلف عليه، وهذا يف روؤيتي، اأول اإعان 
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هذه  طرحت  حيث  جديدة،  ح�سارية  مرحلة  ب��دء  عن 

و�سيا�ساتها،  العوملة  بعًدا جديًدا على مفهومات  امل�سكلة 

وذلك حني باتت تفر�س ب�سدة �سرورة ارتباط ال�سيا�سة 

على  بل  النظري،  امل�ستوى  على  لي�س  امل�سئولية،  بفكرة 

اخلطر  ه��و  فيزيائي،  اإرغ���ام  ب�سبب  العملي  امل�ستوى 

مكا�سبهم،  عن  النظر  ب�سرف  الاعبني،  جميع  على 

اإىل  القومية،  املفهومات  ج��اوزت  قد  هنا  الروؤية  اأن  اأي 

 Macro" الكلية،  بالهوية  يهتم  اأ�سمل،  اإن�ساين  مفهوم 

Identity”، ب�سبب ما فر�سه اخلطر املهدد لبيئة احلياة 

الإن�سانية. اإن القرارات التي تتخذ يف وقتنا احلايل متتد 

ات�ساعه.  يف  م�سبوق  غري  وزمانيًّا  مكانيًّا  حيًزا  لت�سغل 

وهي ل ت�سمل العاقات بني الدول واملجتمعات والأفراد 

مع  الب�سرية  العاقات  لت�سمل  ا  اأي�سً متتد  بل  وح�سب، 

�سائر اأنحاء الكون، والهتمام مب�سري الأجيال القادمة.

2--2  �شيادة اأمناط االإنتاج الراأ�شمايل

ع�سر،  التا�سع  القرن  راأ�سمالية  بني  الفرق  "يكمن 
ال��ع�����س��ري��ن، ف�����س��ًا ع��ن اختفاء  ال��ق��رن  وراأ���س��م��ال��ي��ة 

يف  الفتية،  الأمم  وظهور  التقليدي(  )ب�سكله  ال�ستعمار 

ِن احتكارات من قوى �سيا�سية كربى حمدودة العدد  تكورّ

من جهة، وظهور جمموعات اقت�سادية، ومالية مرتبطة 

نقل  ما  اأخرى، وهذا  العاملي من جهة  امل�ستوى  بها على 

عل  نحو ما ال�سراع من اإطاره املحلي، اإىل اإطار كوكبي 

جديد، تتحكم فيه قوة اأمريكية على نحو جوهري، وذلك 

بعد اأن "قبلت الدول الإمربيالية القدمية بهذه الهيمنة، 

ظل  يف  الأمريكية،  الهيمنة  ه��ذه  حت��دي  اأن  لعتقادها 

رمبا  احل��ايل،  القوى  وم��ي��زان  الآن،  العاملية  ال��ظ��روف 

يكون ماآله اإىل الف�سل. وهذا ما يرمي على كاهل الدول 

كان من  التي  املقاومة،  الأط��راف، عبء  ودول  النامية، 

ي�سببها  التي  التناق�سات  ا- عن  –حقًّ اأن ت�سدر  املتوقع 

 .
النظام الراأ�سمايل يف هذه الدول املتقدمة اأعينها")77(

قبل  الداخلية،  امل�سادر  على  العتماد  ك��ان  وق��د 

اأ�سواق  معظم  اأ�سحت  فقد  الآن  اأما  �سائًدا،  ال�ستينات، 

طابع  لها  دولية،  اأ�سواًقا  الرئي�سة  ال�سناعية  املنتجات 

املفردة،  القت�سادات  على  اأث��ر  ما  وه��ذا  تخ�س�سي، 

اإ�سرتاتيجية  مبمار�سات  القيام  على  الدولة  قدرة  وعلى 

لإدارة كلية قومية، وهو و�سع يثري اأ�سئلة مهمة عن الدور 

املحتمل الذي ميكن اأن تلعبه ال�سركات متعدية القومية، 

ممار�سة  على  الوطنية  احلكومات  ق��درة  اإ�سعاف  يف 

�سهدت  اأن  بعد  وذل��ك  م�ستقلة.  اقت�سادية  �سيا�سات 

العقود الثاثة الأخرية بخا�سة، تطوًرا تكنولوجيًّا، و�سل 

اإىل م�ستويات على ال�سعيدين الكمي والكيفي، كان ُيظن 

اأنه من املحال الو�سول اإليها، اأو تقبلها، وقد رافق ذلك 

حدوث حتول عميق، على كثري من املفاهيم القت�سادية 

الكربى  ال�سركات  مفهوم  �سيطرة  فبعد  ة؛  امل�ستقررّ

 ،”Multi National Companies" القومية  متعددة 

وهي �سركات ذات حجم هائل، وتتمتع بدرجة عالية من 

القدرة على خلق الحتكار، واإدارته، ملتها تظل حمافظة 

احل�سبان  يف  اأخ��ذه��ا  م��ع  اخل��ا���س��ة،  م�ساحلها  على 

و�سٌع،  -وه��ذا  الأم  الدولة  وم�سلحة  القومي،  اجلانب 

مرتبطًة  الُهويرّة،  وجود  اإىل  وا�سح  نحو  على  ي�سري  كان 

�سيا�سات  ذي��وع  مع  ذاع  القومي،  القت�سادي  ب�سرطها 

العوملة وانت�سارها غري املحدود، مفهوم اآخر جديد، اأخذ 

يحل حمل املفهوم القدمي تدريًجا، وهو مفهوم ال�سركات 

 ،"Trans-National Companies" القومية  متعدية 

وهي �سركات "ت�سعى اإىل احتواء العامل كله، وال�سيطرة 

القت�سادية  الطبقة  ب��ني  م��ا  تتفاوت  حركة  يف  عليه، 

فتدفع  اجلن�سيات،  املتعددة  والطبقة  ا،  ج��دًّ ال�سغرية 

و�سوق  واح���د،  �سفر  وج���واز  واح���دة،  عملة  اإىل  ب��ذل��ك 

واحدة، وحكومة واحدة، اأي اإنها تدفع العامل اإىل فا�سية 

 .
كونيرّة")78(

احلركة،  و�سريعة  عاملية،  املعا�سرة  الراأ�سمالية  اإن 

على  ملحوظة  العاملية  هذه  اأ�سبحت  التعقيد،  و�سديدة 

والعوملة  الأ���س��واق،  عوملة  اأ�سبحت  حيث  وا���س��ع،  نطاق 

فعلى  منها.  مفروًغا  حقائق  ال�سركات  وعوملة  املالية، 

فاإنها  متقطعة،  الراأ�سمالية  "احلركة  كون  من  الرغم 

اأم���ة تتغري  ك��ل  الآن ذات����ه، وم���ع  و���س��ام��ل��ة يف  مم��ت��دة، 
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اأكرب  وحقل  الن�ساط،  يف  اأو�سع،  جمال  اإىل  الراأ�سمالية 

اأمر  وهو  والتحول،  وال�ستثمار،  والتحكم،  التغلغل،  من 

 .
دال على مرونة الراأ�سمالية ")79(

القت�ساد  يف  ال�سوق  "اأن  اإىل  يذهب  زع��م   هناك 

وحدة  بو�سفها  ال��ع��امل  ع��رب  تعمل  املعومل"  اأو  ال��ك��وين 

وظيفية يف )ما ي�سمى( الزمان الواقعي، وقد اأ�سبح هذا 

الذي غري من  الثقايف  التحول  الزعم ممكًنا من خال 

بعديرّ  من  بكل  املعا�سر  الإن�سان  يرتبط  التي  الأ�ساليب 

. ول ميكن اأن نغ�س الطرف يف هذا 
الزمان واملكان")80(

"اإحدى  "اجلات" الثقافية، هي  اأن �سيا�سة  ال�سياق عن 

دوافع منطق الراأ�سمالية عموًما يف التو�سع القت�سادي. 

على  يرتكز  لأن���ه  مبقاومته  ��ل  ِق��بمَ ل  ال���ذي  املنطق  اإن���ه 

املحال  من  يكون  فيما  املتعاظم  الربح  تراكم  متطلبات 

اإ�ساحه، دون هدم  اأو  تعليقه،  اأو  اإيقافه،  اأو  تخفي�سه، 

املقبول  من  "بات  وقد   .
مهلًكا")81( هدًما  ذاته  النظام 

اأن  املا�سية-  القليلة  العقود  خال   - وا�سع  نطاق  على 

لذلك  وكان  لاإنتاج،  رئي�سة  قوة  بو�سفها  املعرفة  تظهر 

رفيعة  البلدان  يف  العمل  قوة  تكوين  على  ملحوظ  تاأثري 

الزجاجة  عنق  مثل  ال��ذي  الوقت  يف  بخا�سة،  التطور 

بعد  م��ا  الع�سر  يف  ال��ن��ام��ي��ة،  ال��ب��ل��دان  اأم���ام  الرئي�س 

. وهذا ما يدفعنا اإىل 
ال�سناعي، وما بعد احلداثي")82(

النامية  والدول  املتقدمة  الدول  الفجوة بني  اأن  ا�ستنتاج 

املتخ�س�سات  اإح��دى  وت��رى  امل�ستقبل.  يف  اأك��رث  �ستت�سع 

الربيطانيات يف القت�ساد ال�سيا�سي الدويل، اأن "القوة 

الهيكلية" اجلديدة هي القدرة على حتديد اأ�سلوب تلبية 

القت�ساد  يف  الأ�سا�سية  الأربع  الجتماعية  الحتياجات 

. وهي 
)83(

والتمويل والإنتاج،  واملعرفة،  الأمن،  احلديث: 

قوة هيكلية ت�سوغ اإطار القت�ساد العاملي الذي تتحرك 

فيه الدول، وامل�ساريع، ورجال القت�ساد، وتت�سل بالنظام 

مبجموعة  وترتبط  الدولية،  بالعاقات  تتعلق  ما  اأك��رث 

مما  اأك���رث  �سلوكية،  واأمن���اط  وق��واع��د،  ا�ستخدامات، 

ترتبط بال�سلطة ال�سيا�سية، لقد ق�سى تدويل القت�ساد 

على الرتباط القائم بني القوة والإقليم يف واقع الأمر.

الأطر  على  بنائيًّا  تاأثرًيا  التحولت  هذه  اأثرت  وقد 

عاقاتها  يف  القومية  ال��ث��ق��اف��ات  فيها  تتحرك  ال��ت��ي 

بالهوية، وباأمناط الإنتاج التي باتت تاأخذ طابًعا كونيًّا، 

وذلك بعد اأن اأ�سبح القت�سادي بعًدا من اأبعاد الثقايف، 

ومكوًنا رئي�ًسا فيه، فحني فارق مفهوُم القت�ساد الكوين 

مفهوممَ القت�ساد العاملي، اترّ�سم القت�ساد اجلديد ب�سمة 

والنجاح  "الإنتاجية  اأن  مبعنى  املعلوماتي،  القت�ساد 

التناف�سي، اأ�سبحا ينبعان من قدرة الفاعلني القت�ساديني 

عليها،  وال�سيطرة  معها،  والتعامل  املعلومات،  خلق  على 

اأن  اإىل  نظًرا  معومل.  اأو  عاملي  اقت�ساد  فهو  وتطبيقها، 

اإىل  بالإ�سافة  وال�ستهاك  لاإنتاج  املحورية  الوظيفة 

القت�ساد،  اإىل  بالن�سبة  املهمة  امل��وارد  من  كبري  ع��دد 

�سبكة  العاملي، من خال  ال�سعيد  على  تنظيمها  يجري 

"ال�سو�سيولوجي"  الجتماعي  فاملفهوم   
عاملية")84(؛

عليه  القائم  التنظيمي  واملبداأ  املعلومات  لع�سر  القائم 

حرية  خلق  يف  اأ�سهمت  التي 
 

ال�سبكة، مفهوم  هو  الآن 

وهمية، "اإن هام�س حريتنا يف واقع الأمر ي�سيق، وذلك 

مع تزايد تدخل الو�سائط، وتزايد عدد ال�سبكات، وتعقد 

امل�سارات التي يتحكم فيها وفينا –مع �سيق الختيارات 

البديلة- الآن جهاز يجعل من روؤية و�سائطية للعامل واقًعا؛ 

. بل اإننا ن�ستطيع النظر 
جهاز له قوة تكوينية عاملية")85(

ملقاومة  حماولة  بو�سفها  املعا�سرة  املعرفية  الثورة  اإىل 

لاأمناط  والنظري-  العملي  امل�ستويني  -على  التقوي�س 

من  الأمن��اط  هذه  �سببته  ما  برغم  وذل��ك  الراأ�سمالية، 

ومازالت  عديدة،  �سعوب  منها  عانت  هائلة  م�سكات 

على  اإل  تتقدم  ل  "فالراأ�سمالية  الآن،  حتى  منها  تعاين 

اأن تتغلب على تلك التناق�سات  اأر�س متناق�سة، وعليها 

هذه  وم��ن   .
للتو�سع")86( اخلا�سة  اأ�سكالها  ُتنتج  التي 

غري  التبادل  ن�سبة  زي���ادة  للتفاقم  املوؤهلة  امل�سكات 

املتكافئ بني دول املركز ودول الأط��راف، فلم ي�ساحب 

رفاهية منا�سب  الأطراف معدل  دول  التقني يف  التقدم 

للقوى العاملة، مبعنى "اأن معدل فائ�س القيمة يف املحيط 

"قيام  امل��رك��ز،  يف  القيمة  فائ�س  معدل  من  اأعلى  ظل 
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تدويل  يتم  حيث  تكنولوجيا مع بقاء الأجور منخف�سة"، 

تقوم  التي  البينية  بالتجارة  وال�سماح  الب�ساعة،  �سعر 

اآليات ال�سوق فيها على اأ�س�س متقاربة، من دون اأن يرافق 

والأطراف،  املركز  للفرد بني  العام  الدخل  تقارب  ذلك 

على نحو يحمل الأطراف عبء هذا التقارب، ويزيد من 

. وهو ما �سي�ستمر لفرتة غري ق�سرية، 
هيمنة املركز")87(

ب�سكول خمتلفة يف الو�سع العاملي اجلديد. 

القوة،  يف  م�سطرد-  نحو  –على  التكافوؤ  غياب  اإن 

مع  العامل،  من  خمتلفة  اأج��زاء  بني  واملعرفة،  وال��رثوة، 

ا على م�ستوى الدولة الواحدة،  امتداد غياب التكافوؤ اأي�سً

ا اأي بني مدينتني يف القطر  وعلى امل�ستوى اجلزئي اأي�سً

الواحد - كما يف ال�سني على �سبيل املثال- قد اأدى اإىل 

خلق اأمناطمَ اإنتاٍج، و�سيا�ساٍت، وقيًما، ومظاهرمَ اجتماعيًة 

 

وثقافيًة جديدًة، ات�سمت احلديثة منها ب�سبغة اأمريكية"،

حيث انت�سر منط احلياة الأمريكية، بعد احلرب العاملية 

الأو�ساط  اإىل  ل���زوم-  -دون  وانتقل  بخا�سة،  الثانية 

التي  البلبلة،  من  م��زي��ًدا  اأ���س��اف  نحو  على  الأوروب��ي��ة، 

الربح  وراء  من  واجل��ري  ال�سلع،  اقتناء  بهو�س  ات�سمت 

النقدي، الذي ي�سمح باقتنائها، وهذا ما قوَّى من �سرعة 

انحال  يف  اأ�سهم  كما  جهة،  من  الجتماعي  احل��راك 

هذه  جرت  وقد 
 

.
اأخرى")88( جهة  من  املحلية  التقاليد 

التحولت هذا على نحو مت�سارع مل ي�سهِد العامُل مثيًا له 

من قبل، الو�سع الذي اأجج حدة التناق�س بني عدد كبري 

من املجتمعات، برغم م�ساركتها اجلمعية لواقع افرتا�سي 

واحد، وذلك برعاية �سيا�سات العوملة، وب�سيطرة و�سائل 

اإعام ذات �سيادة اأمريكية، وهذا ما اأن�ساأ م�سادر اإنتاج 

نحو  على  قبل،  من  معروفة  تكن  مل  رمزيني  وا�ستهاك 

واأخ�سعها  املحلية،  التجارية  النظم  تفكيك  يف  اأ�سهم 

العاملي،  املال  راأ�س  اإ�سرتاتيجيات  اإىل  ذاته-  الآن  –يف 
حيث اقرتن هذا الو�سع بجهد قانوين وت�سريعي لتوحيد 

قوة  من  يزيد  نحو  على  القت�سادية،  للقوانني  عاملي 

الدفع اإىل الندماج القت�سادي يف �سوق واحدة. وقد بداأ 

وما  العاملي،  الك�ساد  "اأزمة  بعد  الظهور  يف  اجلهد  هذا 

�ساحبها من تقل�س ربحي، و�سيا�سات تق�سف، مع ارتفاع 

بنية  ت�سكيل  اأعاد  الذي  الو�سع  اإلخ.  البطالة..  معدلت 

النظام الراأ�سمايل العاملي واأمناط التحالفات يف داخله، 

هكذا  قامت الراأ�سمالية بتقوي�س اأزمتها، عرب خلق عامل 

 "اأما القول باأن الراأ�سمالية �سوف توؤدي اإىل 

.
جديد")89(

اأو قرنني، ولكنها �سوف توؤدي  اإ�ساءة الأو�ساع مدة قرن 

بعد ذلك اإىل التح�سني، فهو قول ل يجيب عن م�سكات 

   .
املجتمع، بل يتفاداها")90(

2--3 ال�شورة واللغة

"ال�سورة املرئية" يف الع�سر احلديث -على  بداأت 

م�ستويي امل�سمون وال�سكل- حتتل تدريًجا م�ساحات كانت 

حكًرا على اللغة املنطوقة، و�سياقاتها، وما حتيل اإليه من 

اأن  بعد  ذلك  ومعتقدات،  واأ�ساطري،  وثقافات،  بنيات، 

اأ�سبحت املعرفة، والقدرة على التاعب بها، وتوظيفها 

–يف ع�سرنا املعي�س- اأدواٍت مهمة وقا�سية، يف املواجهة 
التقدُم  ذل��ك  يف  �ساعد  والأيديولوجيات؛  العقائد  بني 

الو�سائط  ا�ستخدام  و�سيوع  الهائل،  التكنولوجي  العلمي 

املراقبة،  عنها  رف��ع  نحو  على  واحلا�سوب،  الب�سرية، 

تاريخنا  مررّ  وقد  الطويل.  حب�سها  من  �سراحها  واأطلق 

باأنظمة ب�سرية عديدة، كانت ت�سكل دائًما اإطاًرا لروؤية 

ما، "ففي نظام  الأ�سنام، الذي يت�ساكل مع الثيوقراطي، 

كان باإمكان املرء اأن ُينكر املظاهر املح�سو�سة، ولكن مل 

الفن،  نظام  املرئي. ويف  وراء  ما  اإنكار  ق��ادًرا على  يكن 

باإمكان  غ��دا  الإيديوقراطيات،  ولدة  عن  اأعلن  ال��ذي 

املرء ال�سك يف الأ�سنام والآلهة، وذلك دون احلقيقة، اأو 

الفيوقراطية،  و  الب�سري،  نظام  ويف  كذلك،  يظنها  ما 

ُي�سمى  م��ا  خ��ط��اب��ات  يتجاهل  اأن  امل���رء  ب��اإم��ك��ان  ���س��ار 

احلقيقة، واأن ينكر الكليات واملُثل، ولكن مل يعد باإمكانه 

الأوىل يف  ال�سورة هي  "كانت  ؛ 
ال�سور")91( قيمة  اإنكار 

ليحدرّ من  الكتاب  "جينالوجية" الهيمنة، ثم جاء نظام 
)يف  ال�سائعة  م�سروعيتها  ت�ستعيد  وهي  الهيمنة،  تلك 

اأ�سبحت  فقد  ال�سا�سة  خال  من  ذات��ه(  امل�سروع  اإط��ار 

والكام(  )احل��روف  ح��روب  بعد  وال�سا�سة،  الأيقونة، 
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الرهان الأكرب ملعارك القوة والنفوذ، بحيث ميكن القول 

اإن عا�سمة العوا�سم قد نورّمت الوافدين عليها، وك�سبت 

من  اأك��رث  املرئية  بال�سا�سة   ، منهم  �سعور  با  حمبتهم 

الدولر هكذا اأخلت الهيمنة املالية م�ساحات كبرية كانت 

 .
حتتلها لل�سيادة املتخيلة")92(

اأ�سبحت ال�سورة، يف ع�سرنا احلايل، م�سرية  لقد 

اإىل احتياج -ل واع- من قبل الفرد يف التعبري عن فرادته 

وفرادة اأ�سيائه، وقد "ن�ساأ الت�سوير ال�سم�سي من الوجهة 

التاريخية بو�سفه فًنا لل�سخ�س، ولهويته، وخل�سو�سيته 

العبارة  م��ع��اين  ب��ك��ل  ن�سميه  اأن  مي��ك��ن  ومل���ا  امل��دن��ي��ة، 

"ال�سا�سة  واأ�سبحت   .
)93 

وا�ستقاله"  خ�سو�سية اجل�سد 

ل�ستعرا�س  ومكاًنا  نرج�س،  م���راآة  م��ن  ن��وًع��ا  املرئية، 

من  �سكًا  بال�سورة  الهتمام  واأ�سحى 
 

.
الرنج�سية")94(

يف  لها،  اق  توَّ احتياج  عن  وتعبرًيا  الهوية،  تاأكيد  �سكول 

الجتماعي  ومبحيطه  وباأ�سيائه،  بذاته،  الفرد  عاقات 

ا بعد اأن اأخذت ال�سورة مكان الكلمة،  والثقايف، خ�سو�سً

قدرتها  ب�سبب  تف�سري،  اأو  قول،  فائ�س  اإىل  حاجة  دون 

على  هائل،  باقت�ساد  املبا�سر،  الت�سال  على  ال�سريعة 

لفظ  مثل  اللغوي  ال��دال  ي�سري  فبينما  التعبري،  م�ستوى 

"�سجرة" اإىل فئة �ساملة، ت�سم كل اأنواع ال�سجر املوجود 
ل�سجرة  الفوتوغرايف  الدال  يدل  �سفاته،  اختاف  على 

يف  مفرد  وج��ود  وعلى  بعينه،  ماهوي  �سكل  على  مثًا 

ل ال�سورة  النوع، وعلى مدلول خمتار بعينه، وهذا ما حمَّ

من  ج��زًءا  منها-  بعد  -يف  فاأ�سبحت  ماهوية،  بدللة 

حقيقة ما تدل عليه، وطيًفا لوجود ما، وجزًءا �سبحًيا من 

الواقع، ولي�س حم�س دال جمازي، فال�سورة متنح معنى 

اأقل من الكثافة املجازية التي حتملها اللغة.  له حممول 

فال�سورة اقت�سادية، لأنها "توجز التف�سريات، وتخت�سر 

ال��رباه��ني، ذل��ك اأن تر�سيمة م��ا، اأج��دى األ��ف م��رة من 

ن من تفادي اخل�سارة اخلطية،  خطاب مطول، اإنها متكرّ

 
اأقل")95( وبكلفة  تقنع،  اأنها ذات طابع عملي، لنها  كما 

الن�س  من  التذكر،  يف  واأ�سهل  التلقي،  يف  اأ�سرع  فهي 

حم�سو�سة،  فال�سورة  وانت�ساًرا.  حركة  واأك��رث  املكتوب، 

خ�سوًعا  اأقل  م�سادر  من  وتقتات  الكون،  مع  "تتفاعل 
الكلمات  كانت  ف��اإذا  للحواجز،  خرًقا  واأك��رث  للمراقبة، 

دائًما  حتتفظ  ال�سور  ف��اإن  ح��راك،  دون  تظل  املكتوبة 

ببع�س احلياة، لنها تثري فينا ا�ستعادة دائمة للمكبوتات، 

ز، وتثبط الهمم،  لذا فهي تهدد، وتثري، وحتافظ، وحتفرّ

.
اأما متثيلها فيحافظ على حياة املمثَّل")96(

للغات،  عابرة  ما-  م�ستوى  -يف  ال�سورة  ُتعد  كما 

من  البيئات،  اختاف  برغم  املعنى،  تو�سيل  وعاملية يف 

هنا كانت ا�ستخداماتها اأي�سر يف نقل القيم، واملفاهيم، 

ل  جديدة،  معي�سة  اأمناط  اجتاه  يف  العادات  تطبيع  ويف 

الآلة  ه��ذه  توظف  التي  القوة  م�سالح  عن  كثرًيا  تبعد 

اأن  ما  خرافيًّا،  كائًنا  ت�سبه  التي  ال�سخمة،  الإعامية 

النظر عن  يريد، ب�سرف  له ما  يلبي  �سيد، حتى  ميلكه 

عرب  املتخيَّل  الآن(  )اإلينا  و"يعود  واأه��داف��ه.  طبيعته 

ة، وذلك عرب خلق  زمَ توظيف بنيات عتيقة، خلناها متجاومَ

ميثوبيات جديدة، تعمل ب�سفتها رابًطا اجتماعًيا، وهذا 

ما ي�سري اإىل انفجار ال�سور املرئية بو�سفها برهاًنا على 

وت�ستعيد  احللم،  املجتمعات  متار�س  فبف�سلها،  ذل��ك، 

اأجزاًء منها كانت قد ُكبتْت فيها، اأو ُحرمت منها ب�سبب 

حداثة ذات جوهر عقاين، هكذا ميكننا اأن نفهم حتولت 

الأ�سلوب  هذا  هذه،  اأيامنا  يف  ناحظها  التي  الأ�سلوب 

كل  احتواء  اإىل  ا،  نفعًيا خال�سً كان  اأن  بعد  ي�سعى  الذي 

والرمزية" التي  واللهوية،  "احُللميرّة،  الباطنية؛  الأبعاد 

الوجود  من  حلظة  كل  يف  اآثارها،  على  الوقوف  ميكننا 

 .
اليومي احلايل")97(

"الآن  والأ�سياء  الإن�سان  و�سور  املادي،  اجل�سُد  حلَّ 

قرب  نحو  على  وع��امل��ه،  ال��ل��غ��وي  امل��ج��از  حم��لرّ  وهنا"، 

ال�سورة من م�ستوى ما من م�ستويات الأ�سطورة مبعناها 

عربها  يتاأ�س�س  التي  املراكز  من  مركًزا  كونها  املفتوح، 

فاحتلت  وب��الأ���س��ي��اء،   بالعامل  املعا�سر  الإن�����س��ان  وع��ي 

"ال�سورة" بو�سفها داًل كثيًفا، مكان املو�سوع بقدا�سته 
اإننا  بل  بها،  خا�سة  �سياقات  بذلك  وخلقت  التاريخية، 

اأ�سبحت واح��دًة من  "ال�سورة" قد  اإن  قلنا  لو  ل نغايل 
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بالعامل  املعا�سر  الإن�����س��ان  لوعي  املوؤ�س�سة  الأ���س��اط��ري 

والأ�سياء، فالعقل والعلم )مبعناهما املبا�سر( ل يربطان 

النا�س اإل بالأ�سياء، "ولكن مايربط النا�س فيما بينهم، 

اليومية  والهموم  ال�سعادة،  من  املتوا�سع  امل�ستوى  وعلى 

لأنه  ذلك  العاطفي،  الت�سور  هذا  هو  الب�سري،  للجن�س 

"لل�سور تلك  ذلك لأن 
يعي�س وتبنيه مملكة ال�سور")98( 

الواقع،  تاأثري  ي�سمى  ما  تنتج  اأن  ميكنها  التي  اخلا�سية 

فتوؤدي اإىل روؤية اأ�سياء، واإىل العتقاد مبا تراه، اإن هذه 

تعبوية،  ونتائج  تاأثريات،  لها  ال�ستدعاء،  على  القدرة 

على  ق��ادرة  اأخاقية،  اأو  �سيا�سية،  بتورطات  م�سحونة 

�سلبية  بل  فح�سب،  اإيجابية  لي�ست  قوية،  م�ساعر  اإث��ارة 

ا، مثل امل�ساعر العن�سرية، وم�ساعر كره الأجانب،  اأي�سً

على  التطبيق  تقبل  ماحظة  وه��ي   ،
"زينوفوبيا")99(

ال�سورة باأنواعها كافة؛ �ساكنة، ومتحركة، فحني تختار 

كل ثقافة حقيقتها، اأو ما تظنه كذلك، تختار واقعها، "اأي 

ما حت�سبه قابًا للروؤية، وجديًرا بالتمثيل والت�سخي�س، 

واحلال اأن الواقع غدا الآن مقولة تقنية ثقافية، وعاملية، 

اآلية تقنية واجتماعية؛ هكذا  تقوم بتاأليه ال�سورة، عرب 

عرب  ال��واق��ع��ة،  �سلطة  م��ن  امل�سجلة  ال�سورة  ت�ساعف 

. فاملرئي ل ميكن تفنيده باحلجج، 
اإرهاب البداهة")100(

ورّ�ُس مبرئي اآخر. فال�سورة ل تنام! واإمنا ُيعمَ

اأ�سبح عامل ال�سورة، مبختلف �سكوله، و�سيلة مهمة 

لتاأكيد  العوملة،  �سيا�سات  وظفتها  التي  الو�سائل  م��ن 

الفردية، �ساعدها على  بالهوية  املرتبطة  املفاهيم  قيمة 

الت�سالت  وثورة  اجلديد  العاملي  الثقايف  املحيط  ذلك 

احلديثة، فتخلقت �سياقات معرفية، وو�سائل اإدراك على 

امل�ستوى الإن�ساين جديدة، احتلت ال�سورة فيها تدريًجا 

م�ساحة كبرية من حيز التعامل الب�سري، بل احتلت جزًءا 

موؤثًرا يف اللغة.  ويتعجب املفكر الفرن�سي رولن بارت من 

الذي  احل�ساري  ال�سطراب  يف  الباحثني  تاأمل  غياب 

قريبة  ال�سورة  “فهذه  الفوتوغرافية  ال�سورة  جلبته 

التاريخي،  املنظور  من  الإن�سانية  احل�سارة  على  العهد 

بو�سفها  نف�سها  الأن��ا  قدوم  هو  ال�سم�سي  الت�سوير  لأن 

متثل  "حيث  ال��ه��وي��ة،  ل��وع��ي  م��اه��ر  تفكيك  اإن���ه  اآخ���ر، 

ال�سورة على امل�ستوى اخليايل تلك اللحظة التي ل اأكون 

الو�سع بني  اآنئذ جتربة  فيها ذاًتا ول مو�سوًعا، فاأعي�س 

ومو�سوًعا-  -�سورًة  اجل�سد  اأ�سحى  وقد   .
قو�سني")101(

وعيها اخلا�س،  وع��ن  م��ا،  ع��ن ذات  يعرب  م��ا  اأه��م  م��ن 

قد  املعنى  اأن  من  الرغم  "فعلى  الثقايف،  ومو�سوعها 

تظل  "هكذا  حياته  على  يحافظ  فاإنه  هنا،  قيمته  يفقد 

من  ال��ك��ام  لغة  كانت  -كما  هنا  ال�سورة  لغة  اللغة؛ 

. وقد نتفق مع بارت يف 
قبل- قرينة الإمرباطورية")102(

ملا  العنف  ال�سم�سي هو ع�سر �سديد  التنوير  "ع�سر  اأن 

اأف�سدت كلًيا واقع العامل الب�سري عامل  مت ال�سورة  تعمرّ

ال�سراعات والرغبات بذريعة تقدمي �سور له، ول يرجع 

ذلك اإىل اأنها غري اأخاقية اأو دينية يف ذاتها، اإن ما مييز 

املجتمعات امل�سماة متقدمة هو اأنها ت�ستهلك اليوم �سوًرا 

ولي�س معتقدات كما كان احلال يف املجتمعات القدمية، 

اأي اأنها اأكرث حترًرا ولكنها اأوغل زيًفا، كما لو اأن ال�سورة 

با  عاملًا  كونًيا  طابًعا  فيه  تتخذ  ال��ذي  الوقت  يف  تنتج 

اختافات، عاملًا ل مبالًيا )وهو ما اأختلف فيه مع بارت 

برغم اتفاقي على اجلزء الأول من حديثه( اأن ال�سورة 

 

.
بالتحديد هي �سبب رئي�س للعنف(")103(

يطرح العنف ذاته من خال لغة ال�سورة، على نحو 

الو�سيط  على  حدث  ال��ذي  التحول  بعد  وذل��ك  متزايد، 

عليه  ت�سيطر  كانت  الذي  اجلانب  من  وحتوله  الثقايف، 

فيه  يتحكم  ال��ذي  اجلانب  اإىل  ال�سفاهة،  اأو  الكتابة، 

التحقق  على  اإل  ي��ق��وم  ل  م��ا  وك��ل  وال���روؤي���ة،  الب�سر، 

امل�سهدي، وذلك يف ظل التطورات التكنولوجية احلديثة 

مثل  ج��دي��دة،  وت�سلية  ات�����س��ال،  جم���الت  خلقت  ال��ت��ي 

الإنرتنت، وال�فيديو، واألعاب الكمبيوتر. 

مبا  التقنية،  ت��اأث��ري  ع��رب  ال��واق��ع��ي،  اختلط  ه��ك��ذا 

الواقع الفرتا�سي، وقد �ساعدت و�سائل الإعام  ي�سمى 

ريِفه،  ْ وحتمَ املعي�س،  الواقع  ه��ذا  ْعِمية  تمَ على  املعا�سرة 

ويف  زيفها  له، خال�سة يف  م�سابهة  "ن�سخة  اإىل  فحولته 

بو�سفها  تقدمها  بها  اخلا�سة  ن�سختها  هي  عنه،  بعدها 
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امل�سابهة  بودريار  اأ�سماها  التي  احلالة  تلك  )ال��واق��ع( 

بي�سر،  اأن ناحظ  املمكن  ،  ومن 
)Simulacrum“)104"

تطاأ  مل  اآخ��ري��ن،  اأن��ا���س  ق�سايا  مع  الإن�ساين  تعاطفنا 

اأقدامنا بلدانهم من قبل، بالرغم من اأن هذا التعاطف 

العامل احلقيقي.  �سبيه  وهو  افرتا�سي.  يتحقق يف عامل 

الطق�س  عن  ف�سًا   ،”Simulacrum“ اأن ال�سبيه  غري 

حت�سر  ذل��ك،  وغري  الأخ��رق،  والتقليد  للتفاعل،  الآيل 

ال�سعور  احتفالية  على  الت�سوي�س  اأج��ل  من  ع��ادة  كلها 

تها حركة، حت�سب نف�سها  زَّ بالذنب. فها هي ذي اإن�سانية همَ

اأنه اتهم نف�سه  اإن�ساين يزعم  اإجماع، وها هو نوع  حملرّ 

ا، �سد  فجاأة -على املاأ- بكل اجلرائم التي ارتكبها، حقًّ

اأنف�سنا  بو�سع  ن�سرع  حني  لأننا  الإن�سانية.  و�سد  نف�سه، 

مو�سع اتهام، ملتم�سني ال�سفح عن كل جرائم املا�سي؛ 

ْت �سد الإن�سانية، فاإنه لن يبقى هناك بريء  التي ارُتِكبمَ

لأن  ي�سلح  ا،  �سخ�سً لن جتد  الأر���س، هكذا،  على وجه 

.
يحتل منزلة القا�سي، اأو احلكم")105(

-على  املكان  وط��اأة  بتخفيف  املرئي  الت�سال  ق��ام 

امل�ستويني ال�سيا�سي والإعامي- وتغيري مفهوم ال�سيادة 

العملي والقانوين للدول على حدودها، وهو وجه من اأهم 

تك�سب احلرب- يف  اأن  -قبل  التي جنحت  العوملة  وجوه 

ان حترز انت�ساًرا يتمثل يف فر�س منط احلرب اخلا�س 

اإن  الإم��رباط��وري��ة،  قرينة  دائًما  اللغة  كانت  فقد  بها، 

ظروف  يف  تتمكن  التي  القوى  هي  املهيمنة،  "القوى 
الذي  التاأويل  فر�س  ومن  ت�سمياتها،  فر�س  من  معينة، 

امل�سميات  ال�سرعية على هذه  اإ�سفاء  ينا�سبها، وبالتايل 

، حيث 
بل وتقنينها على امل�سرحني القومي والعاملي")106( 

ينتج كل جمال من خال و�سيطه الذي يتحقق فيه معايري 

العتقاد يف الواقع، و ينزع -نتيجة لذلك- الثقة مبا هو 

لي�س واقًعا. اإن م�ساألة الثقة م�ساألة دائمة، لكن الأجوبة 

عن �سوؤال )مبن تثق؟( تختلف ح�سب املعارف والآليات 

اخلطاب  ع�سر  يف  كانت   – معقولة  باأفكار  ثقة  فمن 

– اإىل ثقة بالأ�سياء املرئية – يف ع�سر ال�سك والأ�سكال 
– اإىل غياب الثقة بالأفكار – يف ع�سر ال�سا�سة – املهم 

.
اأن تكون ال�سورة جيدة")107(

واأطًرا  اأعمال،  جداول  الإعامية  الو�سائط  ت�سع  ل 

الرغبة  وج��ه��ات  ا  اأي�سً تغري  ولكنها  فح�سب،  للجدال 

اأن  اإلينا  توحي  كما  وم�ستوياتها،  واخل��ي��ال،  وال��ذاك��رة 

حيث  ال��ذاك��رة؛  اإىل  فيه  حاجة  ل  عاملًا  ي�سبه  ال��واق��ع، 

ت�سبح "ال�سور الب�سرية بديًا عن الذاكرة"، فال�سا�سة 

املرئية تطلب منا اأن نعي�س حا�سًرا، غري م�ستقر، تعو�س 

العي�س من خال ال�سور،  تنتج عن  التي   ، الذاكرة فيه 

.
متعُة فقدان املرء لذاته.")108(

-2 -4 التدفق الثقايف:

بداية، ل توجد ثقافة غري هجينة يف م�ستوى ما من 

اأن  اإىل  النحو،  هذا  على  ثقافة  اأي��ة  وتظل  م�ستوياتها، 

ت�سل اإىل حدٍّ ت�ستطيع فيه عنا�سُرها املختلفة اأن ت�سلمَ 

الوجداين  القوي  الرتباط  �سكول  من  خا�س  �سكل  اإىل 

النتماء،  م�سوح  من  مب�سحة  حينئٍذ  فتت�سم  مبتلقيها، 

�سياقنا  يف  ونذهب  والهوية.  الوحدة،  �سمات  من  و�سمة 

اإن  اإذ  الهوية،  لي�ست  ولكنها  الثقافة هوية،  اأن  اإىل  هذا 

الإن�ساين  الوعي  يف  وج��وُده  ُيفرت�ُس  كان  الهوية  معتقد 

اإىل  يذهب  ال��ذي  العتقاد  وك��ان  كينونة،  كل  يف  العام 

اأو  �سعب،  او  اأم��ة،  كل  يف  نقية  م�سرتكة  �سمات  وج��ود 

قبيلة قائًما، وهو اعتقاد ينتمي يف اأ�سا�سه اإىل ما اأطلُق 

بع�س  تعاملت  وقد  للهوية،  الجتماعي"  يَّل  "املتخمَ عليه 

وال�سيا�سية،  والأنرثوبولوجية،  الجتماعية،  الأدب��ي��ات 

والظاهر  الهوية،  ملتخيل  ال�سمات  هذه  اع  جمرّ مع  نقديًّا 

ارتياًبا  والنظر  بتداخل احلدود،  الآن هو منو وعي عام 

الثنائيات  فكرة  يف  ال�سك  عن  ف�سًا  النقاء،  فكرة  اإىل 

املت�سادة التي �سادت اإبان القرن املا�سي بخا�سة. واأ�سري 

�سهدنا  تداٍع،  النوع ذاته من  اإىل ما م�سرّ مبداأ  يف ذلك 

اآث���اره يف ه��ذه ال��ت��داخ��ات القويرّة ب��ني ح��دود الأن���واع، 

واملدار�س، والتي مثلت طويًا اأنظمة دللية، كانت، وما 

ا ل يتجزاأ من عملية بناء املعنى امل�ستمرة يف  زالت، جزًءً

العامل الجتماعي. فبتنا ناحظ على �سبيل املثال، ذيوع 

التداخل ما بني الأنواع الفنية والأدبية، وتداخل حدودها، 
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على نحو اأنتج تغريات جديدة يف الأذواق، على م�ستويي 

الإنتاج والتلقي، بحيث اأ�سبح هناك "اهتمام اأقل ببناء 

بالتاعب  اأك��رب  واهتمام  وم��رتاب��ط،  متما�سك  اأ�سلوب 

ي�سري  م��ا  وه���ذا  وتف�سياتها،  امل��ع��روف��ة،  بالأ�ساليب 

الغياب احلاد  هو  الآن  ال�سدارة  موقع  يحتل  ما  اأن  اإىل 

للحدود النوعية، ف�سًا عن �سبابيتها، بني الفن واحلياة 

ينحاز  الذي  الأ�سلوبي  الت�سو�س  اإىل  بالإ�سافة  اليومية، 

املحاكاة  وا�ستخدام  القواعد.  وخلط  النتقائية،  اإىل 

عن  ف�سًا  وال��ه��زل،  والتهكم،  واملعار�سة،  ال�ساخرة، 

الحتفاء بالثقافة يف اأبعادها ال�سطحية، ولي�ست العميقة 

فح�سب، "فعندما ي�سيع العتقاد باأن الفن جمرد تكرار، 

تكون  اأن  ينبغي  التي  الأ�سالة  فكرة  تنهار  اأن  من  لبد 

 .
موجودة يف املنتج الفني”)109(

على  تدفقات  الو�سيطة  العاملية  الثقافة  خلقت  وقد 

"املجال  جم��الت:  خم�سة  خ��ال  من  الكوين،  امل�ستوى 

و حركة  ال��ه��ج��رات،  خ���ال  م��ن  يت�سح  ال���ذي  الإث��ن��ي 

التقني  واملجال  الغرباء،  والعمال  والاجئني،  ال�سياحة، 

ال�سركات  عرب  التكنولوجية  التدفقات  يف  يظهر  ال��ذي 

والوكالت  الوطنية،  وال�����س��رك��ات  اجلن�سية،  متعددة 

النقود  تدفقات  ميثل  الذي  امل��ايل،  واملجال  احلكومية، 

وال��ب��ور���س��ات، واملجال  ال��ع��م��ل��ة،  واأ����س���واق  ال�����س��ري��ع��ة، 

واملعلومات  ال�سور  تدفقات  يف  يت�سح  ال��ذي  الإعامي 

عرب ال�سحف، واملجات و"الأفام"، و"“التلفزيون”"، 

الأفكار،  بتدفقات  يرتبط  الذي  الأيديولوجي،  واملجال 

والتنوير"  والدميقراطية،  احلرية،  ح��ول  واملفهومات 

. وعلى الرغم من غياب الدقة يف هذا التق�سيم، اإذ 
)110(

اأهمل  كما  اأحياًنا،  واأداتها  التدفق  مادة  بني  مثًا  خلط 

كاف،  تق�سيم  ف��اإن��ه  ذل��ك،  وغ��ري  العقدية،  التدفقات 

ومقبول، لاإ�سارة اإىل حجم التدفقات التي تتحكم فيها 

الثقافة الآن.   

وت�سري التدفقات الدميوغرافية، وهي تدفقات عرب 

بلدانهم  يغادرون  اأف��راد،  انتقال  اإىل  بطبيعتها،  قومية 

ما  وهذا  اأخر،  بلدان  اإىل  الهجرة  اأو  الإقامة،  اأجل  من 

قد ي�سهم يف هدم بنية جممتعهم الأ�سلي، واإعادة تكوين 

يف  ذل��ك  ماحظة  ومي��ك��ن  ي�ستقبلهم.  ال���ذي  املجتمع 

املثال، وقد بداأت  الأمريكي، على �سبيل  العلمي  املجتمع 

اأجل  من  الهجرة  عرب  الأول،  الثقايف  التدفق  مظاهر 

احلياة يف اأماكن جديدة، ومع اإثنيات، و�سعوب، وبيئات 

الهجرة،  هذه  اأ�سبحت  اأن  بعد  وذلك  خمتلفة،  ثقافية 

اأمًرا ممكًنا يف الن�سف الأول من القرن ما قبل الأخري 

بخا�سة، ويف هذا املبحث تف�سيات كثرية حول ال�سكول 

بني  املتنقلة  الثقافية  الهيمنة  عاقات  اتخذتها  التي 

و�سمات  املحلي"،  ال�ساكن  اأيدي الثقافة املحلية؛ "ثقافة 

مثٍل  اإىل  ننظر  اأن  "وميكننا  وبناها،  الوافدة،  الثقافة 

لهذه التفاعات، وتعقيداتها يف الع�سر احلديث، بداية 

اأمريكا  اإىل  والأمل��ان  الإيرلنديني  املهاجرين  عاقة  من 

الأوروبي بعامة،  املهاجر  الهجرة، ثم عاقة  يف بدايات 

ت�سفية  "عاقة  الأ�سليني؛  وال�سكان  احلمر،  بالهنود 

يف  البي�ساء  الأوروبية  الثقافة  بعاقة  مروًرا  عرقية"، 

حرب  قبل  العبيد  ال�سود  الأم��ري��ك��ني  بثقافة  اأم��ري��ك��ا، 

حتى  ا�ستعباد"،  "عاقة  واجلنوبية؛  ال�سمالية  الوليات 

املهاجرين  مع  وهنا-  -الآن  الأمريكية  الثقافة  عاقة 

ُي�سمى  م��ا  ع��رب  اح��ت��واء،  "عاقة  اأم��ري��ك��ا؛  اإىل  اجل��دد 

التعددية الثقافية". 

ن كتًا اإثنية،  ولهذا التدفق عرب الهجرات، الذي كوَّ

املحلية  الثقافية  بيئاتها  مع  اندماجها  �سكول  تنوعت 

احلياة  م��ن��اح��ي  خمتلف  ع��ل��ى  تظهر  اآث����ار  اجل���دي���دة، 

يف  والثقافية،  والجتماعية،  والقت�سادية،  ال�سيا�سية، 

بالوجه  هنا  معنيون  ولكننا  اإليها،  ِر  املُهاجمَ الأرا���س��ي 

الثقايف لهذه التدفقات، ف�سًا عن تاأثريها على مفهوم 

ُيعدرّ من اأهم املفاهيم يف العاقات ال�سيا�سية، والدولية 

اأن  "فا جدال الآن يف  املعا�سرة، وهو مفهوم القومية، 

ي�سميه  ما  اإنتاج  يف  ي�سهم  العاملي،  الراأ�سمايل  النظام 

وعلى  الثقايف،  "التميع"  الجتماع  علماء  من  جمموعة 

اأهمية  اإىل  ننتبه  اأن  علينا  يجب  فاإنه  ذلك،  من  الرغم 

حمتوى الثقافات القومية. 
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الدولية،  للهجرة  ال����دال  الح��ت��م��ايل  ال��ن��م��و  وم���ع 

الأ�سلية،  مواطنها  عن  بعيدة  عديدة  ثقافات  واختاط 

فاإننا ل نعدو احلق اإذا قلنا اإنه "ل يوجد منوذج نظري 

امل�ستوى  -على  التعامل  يائم  اأن  ميكن  قومًيا  موؤ�س�س 

املعريف- مع هذا الو�سع الثقايف. لي�س هذا فح�سب، بل 

يتزايد  وط��ن،  ول  لهم،  ج��ذور  ل  الذين  النا�س  عدد  اإن 

على نحو متفاقم. ومن ثمرّ يتم فكرّ الرتباط احلتمي بني 

اإطار وا�سع، متعدٍّ  اإننا دون  اأي  الثقافة ومنطقة بعينها. 

الظاهرة  مع  بنجاح  نتعامل  اأن  ن�ستطيع  لن  للقوميات، 

الثقافية، التي على الرغم من ارتباطها ارتباًطا وا�سًحا 

خارجه،  يف  انت�سرت  فاإنها  ب���ذاك،  او  املجتمع،  بهذا 

النظاممَ  الهجرة  حركات  حولت  هكذا   .
حوله")111( ومن 

الدويل، اإىل نظام لمركزي، وذلك حني جعلت من كل 

اللعبة  يف  مكانه  توا�سع  برغم  حمتمًا،  لعًبا  مهاجر 

املطالبة  وتواجه  الإقليمية؛  مبداأ  ينقلب  هكذا  الدولية، 

الذي  القانون  لتاأكيد  املهاجر،  بها  يلوح  التي  بالعدالة، 

 .
تعار�سه الدول!")112(

قامت التدفقات الثقافية بني الدول، يف ظل تخل�سها 

من اخل�سوع اإىل ال�سرط اجلغرايف، بربط الثقافة بقوة 

التقليدية  املفاهيم  من  وبتحريرها  العوملة،  ب�سيا�سات 

للجغرافيا ال�سيا�سية، فاإذا ما نظرنا اإىل مفهوم الثقافة 

اإىل اجتاهني:  امل�ستوى اجلغرايف لوجدناه منق�سما  على 

اأن  اإقليمية يف جوهرها؛ فيفرت�س  الثقافة  " يرى  الأول 

وهذه  الأ�سا�س.  يف  حملية  تعلم  عملية  من  تنبع  الثقافة 

ثقافة  اأو  ثقافة جمتمع،  اأي  الثقافة،  الثقافة مبعنى  هي 

القرن  اإىل رومانتيكية  فئة اجتماعية، وهي فكرة ترجع 

الع�سرين،  القرن  يف  قواعدها  و�سعت  ع�سر؛  التا�سع 

الن�سبية الثقافية بخا�سة، ومن الأفكار املت�سلة بها فكرة 

النموذج الع�سوي، اأو منوذج "ال�سجرة" يف الثقافة. اأما 

للثقافة، يعاجلها  اأو�سع نطاًقا  الثاين فهو اجتاه  الجتاه 

اإىل  بالن�سبة  كالربنامج  الإن�سان  اإىل  بالن�سبة  بو�سفها 

نظريات  يف  مت�سمنة  فكرة  وهي   ،
الآيل")113(  احلا�سب 

تعلم،  عملية  فيها  الثقافة  تعد  التي  والنت�سار  التطور 

املفهوم  معاجلة  يف  الجت��اه��ان  وه��ذان  املحلية.  جت��اوز 

لي�سا متنافرين؛ فالثقافة بناء على الجتاه الثاين، اأدخل 

يف وظيفة التعبري منها يف الجتاه الأول. 

الثقافية على امل�سرح لعبني  وقد و�سعت التدفقات 

فرديني، ولعبني جماعيني، "فقد تكون نتاج لعبة اأفراد، 

الغر�س،  هذا  اأجل  من  تن�ساأ  م�ساريع،  عن  ت�سدر  وقد 

على وجه التحديد؛ وهي تدفقات ت�سمل قطاعات بالغة 

الختاف، كاللغة، والدين، والأيديولوجية، واملوؤ�س�سات. 

التنوع، ل يجمع  بعقليات �سديدة  ات�سالها  من هنا كان 

بينها اإل ن�سر قوانني ونظم، ت�ستهدف خلق طرائق اإدراك، 

ب�سفة  ترجع  وه��ي  اجلميع،  يتقا�سمها  م��ع��ان،  ونظم 

الت�سرفات  جمموع  ت�سوغ  رمزية،  نظم  اإىل  اأ�سا�سية 

املواتية  الظروف  وتهيئ  مبا�سر،  نحو  على  الجتماعية 

للهيمنة، على نحو ل ميكن اإدراكه ب�سورة مبا�سرة، ولعل 

ذلك هو ال�سبب يف اإدراج التدفقات الثقافية، بني جميع 

الدولية،  العاقات  منطق  يف  القومية،  عرب  التدفقات 

يف خارج نطاق الدولة، اأو منطق التبعية، اأما التدفقات 

الفنية فهي اأقل خطاأ يف الدرا�سة، واإن كانت ت�سكل برغم 

الدولية")114(  العاقات  يف  به  ي�ستهان  ل  عن�سًرا  ذلك 

والنا�س،  املعاين،  التخيلية  اجلغرافيا  غ��زت  هكذا،   .

جغرافية  العملية  ولهذه  عديدة،  و�سلية  هويات  وتكونت 

ما  "فغالًبا  بالإمرباطوريات،  دائًما  ارتبطت  تاريخية، 

اأدى تق�سيم العامل اإىل غرب تقدمي عقاين، و"بقية"؛ 

ملن  م�ستمرة  توليد  عملية  عرب  اأبي�س،  غربي  تفوق  اإىل 

على  فتدل  التهجني  فكرة  اأم��ا   .
)الآخر(")115( ي�سمى 

ي�سري  حيث  اليوم.  عامل  يف  منت�سرة  ثقافية  "عملية 
املفهوم اإىل عملية متتزج فيها املعاين، والأمناط الهادفة، 

م�ستقلة،  الأ�سل  يف  هي  خمتلفة،  تاريخية  م�سادر  من 

من حيث املكان. اإن اأي ثقافة يف اأ�سفى �سورها، تفتقد 

ه حقيقة  –عند التاأمل- النقاء يف جوهرها؛ وهو ما نعدرّ
اأما  حمدد.  ق�سد  اأي  عن  النظر  ب�سرف  اإثنوجرافية، 

ال�سياق الأمثل للتهجني فهو تلك البنية الجتماعية، التي 

اأكرب مما لغريهم،  فيها ح�ساب  املواريث  يكون حلاملي 
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 .
مثلهم يف ذلك مثل مواريثهم اأنف�سها")116(

ت�سري  اجتاهني  نحدد  اأن  ال�سياق  ه��ذا  يف  وميكننا 

فيهما عملية التدامج الثقايف؛ ميثل الجتاه الأول الآلية 

اأما  الأط��راف،  اإىل  ثقافته  بن�سر  املركز  ميار�سها  التي 

اإىل  الأط��راف  ثقافات  فيتمثل يف دخول  الثاين  الجت��اه 

على  دائًما  املركز  ق��درة  هي  هنا  امل�سكلة  لكن  املركز، 

الأط��راف، خلدمة م�ساحله  الثقافات يف  حتويل حركة 

ب�سفتها  تدريًجا  ف�سائه  يف  ودجمها  ا�ستيعابها،  عرب 

مت�سعب  ن�سيج،  خ��ال  م��ن  ثقافته.  يف  اأ�سيًا  مكوًنا 

اللغات: الب�سرية، وال�سمعية، والكتابية، وخافه، ف�سًا 

عن كونه تدفًقا ل يتحقق كما كان �سابًقا، عرب النتقال 

يتحقق  ولكنه  فح�سب،  باأنواعها  الهجرة  اأو  امل��ك��اين، 

ات�سالت  تكنولوجيا  الآن، على نحو موؤثر، وهائل، عرب 

يزيد  ما  وهذا  وه�سمتها،  احل��دود،  حا�سرت  معا�سرة، 

الثقايف، من جهة كمية،  من قدرة املركز على الإغ��راق 

اأخرى، لأن  اآخر من جهة  التاأثري على من ي�سميه  وعلى 

الآخر بها، وذلك لأن  املبثوثة، ما يربط هذا  يف ثقافته 

ما  وهذا  ثقافته،  من  جزًءا  م�سبًقا  ا�ستوعب  قد  املركز 

ي�سري اإىل تزامن اخل�سو�سية والعمومية على نحو دائم.

هجنتها،  برغم  العاملية  الثقافة  ه��ذه  على  تهيمن 

اأ�سٍّ  اإىل  تنتمي  ثقافات  وهي  معدودة،  جزئية  ثقافاٌت 

الأول:  انت�سارها ثاثة عوامل  غربي يف جوهرها؛ حدد 

عدد املتكلمني باللغة التي حتدث بها هذه الت�سال، من 

والثاين  "امليديا"،  احلديثة،  الت�سال  و�سائط  خ��ال 

جغرافية  م�ساحة  على  املتكلمني  ه��وؤلء  توزع  ن�سبة  هو: 

بيئاتهم  يف  تفاعل  من  يفر�سونه  مبا  ممتدة،  وا�سعة 

ما  وهذا  الثقايف،  منهم  كل  وحميط  املختلفة،  الثقافية 

اأهلها، عامًا  يجعل من عدد املتكلمني بلغة ما من غري 

اللغات،  هذه  وجود  هو:  والثالث  الإط��ار،  هذا  يف  مهًما 

اإنتاًجا وا�ستهاًكا، على نحو فاعل يف املنتديات الدولية، 

هائل،  بال�سينية  املتكلمني  فعدد  العاملية.   واملوؤ�س�سات 

الفاعل  اأو ح�سورها  ال�سبكة،  اللغة على  تاأثري هذه  لكن 

يف املوؤ�س�سات الدولية، يكاد يكون �سئيًا، ب�سبب العامل 

الثاين ال�سابق. ومن الي�سري ماحظة توافر هذه العوامل 

والأ�سبانية،  والفرن�سية،  الإنكليزية،  اللغات:  يف  بقوة 

والأملانية، بخا�سة، دون غريها. 

يت�سح -من خال هذا التحليل- اأن التفوق الثقايف 

على امل�ستوى الكلي، تتحكم فيه على نحو موؤثر العوامل 

اآنًفا، فكلما ارتفع ن�سيب ثقافة ما من  الثاثة املذكورة 

عامل اأو اأكرث من هذه العوامل الثاثة، زادت قدرة هذه 

الثقافة على التاأثري على الثقافات الأخر، اأما التدامج -

يف حدرّ ذاته- فا يحمل قيمة اإيجابية، اأو �سلبية قاطعة، 

ي�سهم -يف احلالتني- يف  لكنه  مًعا.  القيمتني  يقبل  لأنه 

تفكيك متخيل الهوية، واحلدرّ من اآثاره، ويرجع ذلك اإىل 

حدوث هذا التدامج، بدرجات �سديدة التفاوت، وال�سوؤال 

على  ن�سبته،  عن  ال�سوؤال  ولكن  التاأثر،  عن  لي�س  هنا 

امل�ستويني ال�سلبي والإيجابي مًعا، اأما زمن ا�ستمرار هذا 

حركة  حتديد  يف  اأ�سا�س  فعامل  ثقافتني،  بني  الت�سال 

التاأثري والتاأثر، على متخيل الهوية بخا�سة. اإن كلرّ �سكل 

يي�سر ملجموعة حمددة من  جديد من روابط الت�سال، 

–يف  م�ستبعًدا  القوي،  ح�سورها  الجتماعية  العاقات 

الآن ذاته- جمموعة اأخرى، تفتقر اإىل اإمكانية الو�سول 

اإىل و�سيلة الت�سال املعنية، اأو ا�ستخدامها، اأو توظيفها. 

رمبا يثري حديثنا عن التدفق الثقايف، وعن التدامج 

ال�سياق،  ه��ذا  يف  مفاجًئا  ي��ب��دو  ق��د  ���س��وؤاًل،  ال��ث��ق��ايف، 

وثيقة،  عاقات  هي  والتدامج  التدفق  بني  والعاقات 

الأث��ر،  اإىل  ال��ث��اين  وي�سري  احل��رك��ة،  اإىل  ي�سري  ف���الأول 

وُيعدرّ التدفق الثقايف -يف حقيقته- تدفًقا غري متكافئ، 

وت�سيطر  الطابع،  اأمريكية  مهيمنة،  ثقافة  فيه،  تتحكم 

على اأفقه احل�ساري بيئة ثقافية غربية يف اأ�سا�سها، وهو 

يف النهاية يقود الثقافات الأخر اإىل �سكل ما من �سكول 

اأننا  اأي  الثقايف،  التجان�س  اأو  العاملي،  الثقايف  التوحيد 

نرى ما يحدث الآن من تدامج، يف حقيقته، ومن خال 

الثقايف، جمرد و�سيلة مرحلية من و�سائل عوملة  التدفق 

قيم ثقافة اأمريكية يف اأ�سا�سها، وهي ماحظة مهمة يف 

خال  من  ي�سرتي.  والعامل  يبيعون،  فهم  ال�سياق.  هذا 
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هذه  م�سالح  يخدم  منوذجي،  و�سوق  ا�ستهاك،  بيئة 

الثقافات املهيمنة، وقيمها، اأما التجان�س فيتحقق اأ�سا�ًسا 

نحو  املركز  �سلعة من  بو�سفها  الثقافة  تدفق  عن طريق 

الأطراف. 

من  في�سان  يف  متييز  دومن���ا  اجلمهور  غ��رق  لقد 

الفكري،  امل�ستوى  على  اجل��ودة،  �سئيلة  الثقافية  ال�سلع 

ة على نطاق �سا�سع. وهذا يعني  ولكنها �سلع ثقافية ُمنتمَجمَ

التكتات  تقوم  فحني  املحلية،  الثقافات  خ�سارة  تزايد 

ينبغي  اأفكارها عما  بن�سر  الكربى،  الحتكارية  الثقافية 

الأ�سا�سية هي:  الأ�سئلة  "ت�سبح  الثقافة،  عليه  تكون  اأن 

ق�س�س من تلك التي ُتروى ؟ ومن الذي يقوم بذلك ؟ 

زع ؟ وكيف يتم تلقيها ؟ من الذي يتحكم  ع وُتومَ نمَ كيف ُت�سْ

امل�ساألة  ."وتتمثل 
والعر�س؟")117( والتوزيع  الإنتاج  يف 

اإعمار(  )يطلب  ي�ستعمر  املركز  اأن  يف  هنا  املطروحة 

– وذل��ك من خال  تراكمي  الأط��راف على نحو  عقول 

عابر  التدفق  عربها  مير  التي  الثقافية  العملية  ط��ر 
ُ
اأ

ويف   .
ال�سوق")118( اإط��ار  بينها  ومن  ب�سهولة،  القوميات 

مقيا�ًسا  ال�سوق  �سروط  "ت�سبح  الأخ��رية،  الأط��وار  هذه 

الأط��راف، بحيث  اأ�سكال احلياة يف  داخل  معًدا  معقوًل 

بطبيعة  التغري،  و�سديدة  قائمة،  الأ�سكال  هذه  اأ�سبحت 

يتم  ذاتها–  –هي  الثقايف  تعريفها  اإن  حتى  احل���ال، 

داخل  ويف   .
املركز")119( من  امل�ستقاة  ال�سروط  خ��ال 

اإطار ال�سوق، ومت�سًيا مع خطة حتقيق التجان�س العاملي، 

الإقليم  بني  القائمة  الرابطة  �سعف  نتوقع  اأن  ميكننا 

والعملية الثقافية. اإن تدفق بع�س ال�سلع الثقافية عابرة 

من  اأدن���ى  ح��د  على  احل���ال،  بطبيعة  ي��ق��وم،  القوميات 

الهتمام، اأو اإثارة الهتمام، باأي �سمات خا�سة متمايزة 

اأ�سمته  ما  على  ذل��ك  وي�سدق  امل�ستهلكني.  جانب  من 

"مياثل  قد  الذي  الثقايف"،  "الإغراق  الباحثات  اإح��دى 

الإغراق بالأدوية منتهية ال�ساحية، واحلافات التي ل 

 ..
توؤدي وظائفها بكفاءة")120(

اأنه  الباحثني  من  عدد  يرى  الأخ��رى،  ال�سفة  على 

حني "متت�س الثقافُة الطرفية تدفقمَ املعاين، من املركز، 

حد  اإىل  منها  جزًءا  وجعلها  وه�سمها،  بتحويلها،  تقوم 

كبري، وهذا ما يجعل من هذه املعاين عامًا موؤثًرا على 

والأطراف، بحيث  املركز  الثقافية، بني  ال�سات  زيادة 

ر الطريق للمزيد من الواردات الثقافية، اأما الو�سع  �سِّ ُتيمَ

 .
حتديده")121( املحال  فمن  ذل��ك،  عن  الناجت  النهائي 

لتحقيق  الرئي�سة  القوة  بو�سفه  بال�سوق،  الهتمام  اإن 

الربامج  م��ن  ل  اهمَ ُيتجمَ اأن  يجب  ل  الثقايف،  التجان�س 

البديلة املطروحة لثقافات الأطراف، وهذه ق�سية اأخرى 

الأ�سواق  هذه  ا�ستغال  اأم��ا  الثقافية،  املقاومة  تخ�س 

اإطار ن�سر الثقافة ال�سعبية  فغالًبا ما يظل حم�سوًرا يف 

وهي  يروه،  اأن  يريدون  ما  امل�سيطرين  منح  اأي  املحلية، 

مقاومات تتحكم فيها ظروف مو�سوعية، كثرية، يخرجنا 

ا  تناولها عن هذه الدرا�سة، وهذا ما يوؤكد اأننا ن�سهم اأي�سً

يف ت�سكيل هذا ال�سوق، وغالًبا ما يكون هذا عرب ت�سدير 

ثقافات العامل الثالث ال�سعبية. 

الآث���ار  ف�سل  احل���ايل  الع�سر  يف  ي�سعب  ه��ك��ذا 

و�سكولهما  وال�ستهاك،  الإنتاج  واأمن��اط  القت�سادية، 

على  احلادث  القت�سادي  التطور  �سببها  التي  اجلديدة 

الثقافية  الأب��ع��اد  عن  والإج��رائ��ي،  املفهومي  امل�ستويني 

الوافدة عرب الثورة املعلوماتية اجلديدة، وكفاءة طرائق 

التغيري  واأهمها قدرتها على  التاأثري،  بثها، و�سرعتها يف 

احلقيقي يف مظاهر احلياة الجتماعية، وما ينتجه ذلك 

من تغيري يف اأمناط ال�سلوك والقيم واملعتقدات والآراء، 

�سلبًيا-  يكون  ما  -غالًبا  فادح  نحو  على  يوؤثر  نحو  على 

على اجلوانب ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية للفرد 

وللجماعة يف دول الأطراف بخا�سة، الأمر الذي ي�سكل 

عائًقا اأمام دول اأقل تقدًما يف تنفيذ براجمها الإمنائية، 

اأي اأن هذا الو�سع ي�سكل باخت�سار تهديًدا ملا ميكن اأن 

نطلق عليه الأمن الثقايف مرتبًطا بال�سرط القت�سادي، 

الثقايف ومكوًنا  اأبعاد  بعًدا من  اأ�سبح القت�سادي  هكذا 

اأ�سا�سًيا  م��ك��وًن��ا  ال��ث��ق��ايف  اأ���س��ب��ح  مثلما  فيها،  رئي�ًسا 

اختلف  حني  ا  خ�سو�سً فيه،  مهًما  وبعًدا  لاقت�سادي، 

العاملي،  الكوين عن مفهوم القت�ساد  مفهوم القت�ساد 
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حيث يت�سم القت�ساد اجلديد "باأنه اقت�ساد معلوماتي، 

مبعنى اأن الإنتاجية والنجاح التناف�سي ينبعان من قدرة 

والتعامل  املعلومات  خلق  على  القت�ساديني  الفاعلني 

على  ي�سعب،  كما  وتطبيقها.  عليها  وال�سيطرة  معها، 

اجلانب الآخر، اأن نح�سر فداحة الأ�سرار التي ي�سببها 

اأن حجم  اإذا عرفنا  الثقايف!  بالنغاق  ينادي  اأي طرح 

املعارف الإن�سانية يت�ساعف على نحو م�ستمر. اإن عجز 

نحو  على  الثقايف  ف�سائها  دعم  عن  الثالث  العامل  دول 

مناف�س، وموؤثر، وم�ستمر، على امل�ستوى العاملي، كي حتدرّ 

واأمناط  اأخر،  جمتمعات  قيم  جمتمعاتها  تتبني  اأن  من 

والجتماعي  الثقايف  ال�ستاب  اإىل  يوؤدي  قد  معي�ستها، 

على م�ستوى ال�سعوب، وال�سيا�سي على م�ستوى الأنظمة، 

اأفكار  فيها  ت�سود  التي  التبعية  من  بيئة  يخلق  ما  وهذا 

الثقافات يف مكان  ت�سع  و�سيا�سات،  واأخاق ومعتقدات 

التابع، ومكانته على الدوام.

الت�سالت  ل��ث��ورة  الأي��دول��وج��ي  الأث���ر  توجه  هكذا 

للهويات  متواتر  دم��ج  اإىل  اأ�سا�سي  نحو  احلديثةعلى 

الثقافية املختلفة، من دون انتباه اإىل تبايناتها الثقافية، 

م�ستوييه  على  الت�سور  ه��ذا  يف  املتحكم  ظ��ل  اأن  بعد 

اإىل هويات  املنظم والع�سوائي موؤ�س�سات واأفراد ينتمون 

منها،  كبري  جانب  يف  ومتقاطعة  متقاربة  غربية  ثقافية 

ويظل ال�سوؤالن امللحان لدول الأطراف قائمني، ال�سوؤال 

الأول هو �سوؤال امل�سلحة: مل�سلحة من يتم هذا النت�سار 

مبعناها  الثقافية  بيئتها  وتخلق  حتددها،  مفاهيم  يف 

الوا�سع وال�سائد هويٌة ثقافية اأمريكية، يلي ذلك وب�سورة 

وال�سوؤال  الأوروب����ي؟  املجتمع  اإىل  تنتمي  ه��وي��ات  اأق��ل 

الثورة  اأن  من  الرغم  فعلى  التوظيف؛  �سوؤال  هو  الثاين 

اأفراد  منها،  كبري  جانب  يف  ي�سارك  احلديثة  املعرفية 

اأو  ملوؤ�س�ساتهم،  ذاتها  الأه��دافمَ  ميلكون  ل  وموؤ�س�سات 

لتوجهاتها ال�سيا�سية، فاإن الكثري من جمهودهم الثقايف 

التوازن  �سوؤال  اأما  فيها،  ي�سب  �سك-  –دون  العلمي  اأو 

اأن توظف نظم دول الأطراف  فيظل قائمًا. كيف ميكن 

مل�سلحتها  واملعرفية  التكنولوجية  الثورة  تلك  ال�سيا�سية 

الإجابة عن  �سعوبة  من  الرغم  على  اخلا�سة؟  الوطنية 

هذا ال�سوؤال من دول الأطراف. 

الثقايف  وال��ن��م��وذج  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة،  ال���ث���ورة   5--2

االأمريكي؛ التكنولوجيا بو�شفها �شيا�شة

هائلة،  معلوماتية  ث��ورة  املعا�سرة  احلقبة  �سهدت 

الإ�سرتاتيجية  املوارد  املعلومات فيها مورًدا من  اأ�سحت 

كل  مع  احل��ال  هو  ومثلما  للكلمة،  القت�سادي  باملفهوم 

املوارد، ت�سبح الق�سية هي "من ي�سيطر على هذه املوارد، 

 .
ومن يتخذ القرارات اخلا�سة بتق�سيم احل�س�س!")122(

للقوة  امتداد  كبري  حد  اإىل  هي  التكنولوچية  القوة  اإن 

القت�سادية والتجارية. ولكنها تتجه اإىل ما هو اأبعد من 

اإىل  ُتعر�س  ولكنها  وح�سب،  ال��رثاء  تهدد  ل  فهي  ذلك. 

اخلطر ا�ستقالية القرار الع�سكري، والنفوذ ال�سيا�سي، 

والإ�سعاع الثقايف، وهي الأدوات الثاث احلا�سمة للعمل 

اخلارجي، بل اإنها قد تهدد، يف النهاية اأمناط التنظيم 

خمتلفة،  �سلوكية  من��اذج  ن�سر  خ��ال  من  الجتماعي، 

اإنتاج  على  ال��ق��درة  فاأ�سبحت  ج��دي��دة.  توقعات  وخلق 

احلديث  املعيار  هي  وا�ستيعابها،  جديدة،  تكنولوچيات 

للنمو. 

الت�سور  ماديرّة  املا�سيني  القرنني  يف  ازده��رت  وقد 

اإىل  العلم  بقدرة  الإميان  رفع  نحو  على  للكون،  الذهني 

اع الب�سر اإىل العتقاد يف قدرة  ِدي، ودفع جمرّ قمَ م�ستوى عمَ

هنا  من  جميعها.  الأ�سئلة  اإجابة  على  التجريبية  العلوم 

عن  ت�ساوؤًل  حقيقته،  يف  التكنولوجيا  عن  الت�ساوؤل  كان 

معنى الن�ساط الإن�ساين، فا ميكننا ا�ستيعاب التغريات 

من  الكامنة  التكنولوجية  الآث��ار  فهم  دون  التاريخية، 

يف  التجريبية  العلوم  النا�س  ع��رف  اأن  فبعد  خلفها، 

ارتبط  التكنولوجيا،  نافذة  من  بخا�سة  الأخ��ري  القرن 

تطور العلوم التجريبية -يف هذا ال�سياق- بنزعة الترّقانة 

اهتمامها  ج��لرّ  �سبت  نزعة  وه��ي   ،"Technicism"
ال�سعب  من  بات  بحيث  العلمية،  املعرفة  توظيف  على 

ب�سبب  التكنولوجيا،  عن  العلمي  اخلطاب  ف�سل  الآن 

توظيفه،  وجتليات  العلم  بني  املتبادلة  التبعية  عاقة 
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الجتماعي  بعديه؛  العلمي  التقدم  على  اأ�سفى  ما  وهذا 

وجهني  والتكنولوجيا  العلم  من  كل  فاأ�سبح  وال�سيا�سي، 

اإنهما  قلت  اإذا  احل��ق  اأع��دو  ل  اإنني  بل  واح���دة،  لعملة 

فاأ�سحى  احلديثة.  ال��دول��ة  م�سروعية  اأ�سا�س  اأ�سبحا 

الإن�سان املعا�سر يف الدولة احلديثة ملحًقا للتكنولوجيا؛ 

�سياق  على  "ين�سوي  ذات��ه  التكنولوجيا  مفهوم  اإن  بل 

ي�سبح  ح��درّ  اإىل  امل��ح��دد،  معناها  جت��اوز  ال���دللت  من 

فيه ال�سوؤال حول اإذا ما كانت كلمة تكنولوجيا ذاتها قد 

 واأ�سبح لها 
)Hypostasis(“)123

اكت�سبت دللة الأقنوم )

، وكاأنها وثن، تدور من حوله الت�سورات  بعد ميتافيزيقيرّ

التقدم  وُي��ع��درّ 
 

الفا�سلة، للمدينة  املختلفة  الإن�سانية 

يف  "ي�سع  التقني عامًا من عوامل التحول، وذلك لأنه 

احلياة  ظروف  يغري  فهو  امل�ستمر،  التغري  بذور  طريقه 

ويفتح ف�ساءات جديدة،  الب�سر،  والعاقات بني  والعمل 

الأبنية  لتقوي�س  األغامه  فيه  يبث  ال��ذي  ذات��ه  الوقت  يف 

جنده  كما  جماراته،  عن  العاجزة  والعقليات  القائمة، 

واأ�سبابه،  التكافوؤ  غياب  م�سادر  على  ال�سوء  ي�سلط 

مرّ  ثمَ ومن  التكافوؤ،  فيه غياب هذا  يدعم  الذي  الوقت  يف 

ُين�سئ �سعوبة يف ا�ستمرار الت�سامح مع وجوده، وهذا ما 

يحيل العامل اإىل كون �سغري اأكرث وحدة، واأ�سد اعتماًدا 

 .
متبادًل" )124(

املادي،  بالفتح  قدمًيا-   - الغازية  الثقافة  ارتبطت 

الفتح  قبل  حدوثه  ميكن  ل  امل��ادي  الفتح  ف��اإن  الآن  اأم��ا 

مهيمنة  اأمريكية  ثقافة  عرب  يحدث  ما  وهذا  الرمزي، 

الرمزية  ال��ب��ن��ي��ات  مل��ج��م��وع  م�����س��ط��رد  بتغيري  ق��ام��ت 

متاحة  الثقافة  هذه  اأ�سبحت  حيث  الأخ��ر،  للمجتمعات 

املغلقة  تغري مفهوم احلدود  بعد  على نحو كوين، وذلك 

ف�سائها  ح��دود  على  ال��دول��ة  �سيطرة  و�سعف  ل��ل��دول، 

من  امليديا  تطور  ب�سبب  وذل��ك  الثقايف،  اأو  الإع��ام��ي 

جهة، وازدياد ال�سيوع الهائل ل�ستخدام اللغة الإجنليزية 

يف هذه التوا�سات والت�سالت من جهة اأخرى، بحيث 

اأ�سبحا وجهي عملة واحدة، فالنت�سار الوا�سع املدى للغة 

ممكنة  مناف�سة  اأية  م  حجرّ قد  التعامات  يف  الإنكليزية 

القائم  الأوروب��ي  التناف�س  اأخر، مبا يف ذلك  حل�سارات 

البيني  الإعامي  فالن�ساط  الإجنليزية،  لغات غري  على 

الل�سان  وا�سع  نحو  على  عليه  "يهيمن  واملوؤثر،  بخا�سة، 

وثيقة  بو�سائج  يرتبط  ال��ذي  الأم��ري��ك��ي،  الإجن��ل��ي��زي- 

الآن،  الدويل  امل�سهد  على  امل�سيطر  ال�سيا�سي  باخلطاب 

الدبلوما�سية،  واملوؤ�س�سات  ال��دويل،  القانون  عرب  وذلك 

وو�سائل الإعام، وذلك من خال اأكرب قوة تقنية علمية 

املعني  ال�سكل  هذا  يعُد  مل  و   .
وع�سكرية")125( راأ�سمالية 

بو�سفها  الإجنليزية  يتحدث  اإن��ه  امللكة.  بلغة  يتحدث 

بعدد  يتحدث  اأن��ه  كما  خمتلف.  اأم��ر  وه��و  دول��ي��ة،  لغة 

التي  اللغة  وهي  الإجنليزية؛  من  املختلفة  الأ�سكال  من 

من  متنوعة  جمموعة  مع  جتان�ًسا  حتقق  اأن  ا�ستطاعت 

 .
)126(

اللغات الأخرى دون ا�ستبعادها

اخلطاب  لتاأثري  امل�سطرد  النمو  التناول  هذا  يوؤكد 

والذي  بعامة،  العاملي  امل�ستوى  على  الأمريكي  الثقايف 

للح�سارة  مناف�س  دون  مم��ث��ًا  بو�سفه  نف�سه  ي��ط��رح 

اجلديدة  املعرفية  الثورة  ت  ا�ْسُتْثِمرمَ حيث  املعا�سرة، 

وهذا  النموذج،  هذا  اإىل  الدعاية  يف  كبري-  نحو  -على 

ما و�سعنا يف عامل يجري تعديله على النمط الأمريكي، 

ما  اأم���ام  �سلبًيا  ت��ق��دًم��ا  اأق���ل  ب��ل��دان  يف  املتلقي  وج��ع��ل 

تطرحه هذه اللغة من ثقافات، واأقل قدرة على النتقاد 

وامل�ساءلة، واأ�سد ميًا اإىل النقياد، نحو تقليد ما اأنتجته 

نظم اجتماعية ومعرفية -غريبة عن ثقافته- من اأمناط 

وانت�ساُرها  الوافدة،  الثقافات  تاأثري  �ساعد  وقد  �سلوك، 

الإلكرتوين،  الن�سر  وو�سائل  املرئية  ال�سا�سة  الهائل عرب 

لمَ يف الآن ذاته  على �سرعة حراكمَ مفاهيم العوملة، وعجرّ

ومعظم  الثالث،  العامل  �سعوب  على  تاأثرياتها  من ظهور 

على  املهيمنة  ال��ق��وى  مل�سلحة  وذل��ك  الأط����راف،  دول 

على  اأمريكي  ثقايف  منتج  ولفائدة  الت�سالت،  و�سائط 

نحو اأ�سا�س. اأما التهديد الثقايف هنا فينجم عن اأمرين، 

ت�سورات  اإىل  تنتمي  لنماذجمَ  امل�سطردة  ال�سيادة  الأول: 

قائمة  بنائًيا،  متناغمة  و�سيا�سية  وثقافية  اجتماعية 

الختافات  بوجود  وعينا  -مع  الأمريكي  الطرح  على 
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ا  واخلافات يف داخل هذا النموذج، الذي يبدو مرتا�سً

اأن  بعد  وذل��ك  تناق�سات-  من  كليته  يف  يحمله  ما  على 

لأ�سباب  ال�سبيل،  له  الأخ��رى  املت�سارعة  القوى  اأخلت 

ا بعد انتهاء احلرب الباردة،  ذاتية ومو�سوعية، خ�سو�سً

البعد  ا�ستثمار  يف  م�سطرد  منو  اإىل  اأدى  ال��ذي  الأم��ر 

ال�سيا�سي يف الثقايف، ول اأ�ستبعد توظيفه الع�سكري على 

نطاق وا�سع. اأما الأمر الثاين فهو اإمكانية منو هذه البنية 

يف اجتاه وحيد، على نحو يفقدها القدرة على املراجعة 

مبرور  العامل  يدفع  ال��ذي  الأم��ر  والت�سحيح،  الداخلية 

دولية  وفو�سى  حم�سوبة،  غ��ري  ���س��راع  ب��وؤر  اإىل  ال��وق��ت 

املعرفية  للثورة  ال�سيا�سي  فال�ستخدام  وخيمة،  اآثار  لها 

اإن  ال��دوام،  على  -ل��اأق��وى-  ومتاح  وارد  اأم��ر  القائمة، 

فح�سب،  بالإقناع  يبتدئ  ل  للثقايف  ال�سيا�سي  توظيف 

الفكري،  ال�ستاب  اإح��داث  على  قدرته  اإىل  يجاوزه  بل 

والحتواء املعنوي والروحي. 

اإن اخلطاب الأمريكي املعا�سر هو خطاب قوة دون 

منازع، "وكل مزاولة للقوة ي�ساحبها خطاب يهدف اإىل 

اإن معنى 
اإ�سفاء �سرعية على قوة الذين يزاولونها")127( 

القوة التي اأق�سدها هنا لي�س بعيًدا عن مفهوم برتراند 

نتائج  "اإحداث  بو�سفها  القوة  يعرف  ال��ذي  لها;  ر�سل 

ي�سري  جنده  املفهوم  هذا  فككنا  ف��اإذا   ،
مق�سودة")128(

اإىل نتائج مهمة اأولها: اإن القوةمَ ي�سبق ا�ستخدامها ق�سد 

ونية اأي اأن اآثارها لي�ست بريئة، فهي تخدم م�سالح من 

ا�ستخدمها، ثانيها: اإن القوة مفهوٌم تاريخي -اأي ن�سبي 

نحدد:  اأن  علينا  يجب  القوة  عن  نتكلم  فلكي  ومتغري- 

من الذي يوؤثر؟ ومن يتاأثر؟ واأين؟ ومتى؟ فللقوة هدف 

اأيدولوجي يهتم بال�سوؤال عن الف�ساء الذي تعمل فيه هذه 

اأننا ل ميكننا ك�سف قوة ما، وتعيني  اأي  القوة وهدفها؟ 

اإل بتحديد ظروف ممار�ستها، و�سروط  تاأثريها،  اجتاه 

اإنتاجها. 

اإن التفكري يف العاقات الدولية يطرح اأمامنا دائًما 

مفهوم القوة. وهو مفهوم تدور حوله فئات خمتلفة من 

التفكري  ويظل  ذل��ك.  وغ��ري  ومتعددة،  ثنائية،  النظم؛ 

من  تتبلور  ولأنها  احلرب.  يف  بالتفكري  متاأثًرا  القوة  يف 

منظور ثنائي ب�سورة اأ�سا�سية، فهي تعرف باأنها القدرة 

اإيجابي:  نحو  على  �سواء  الغري  على  الإرادة  فر�س  على 

اأي حمل الآخر على فعل �سيء مل يكن ليفعله بغري ذلك، 

على  يحملك  اأن  من  الآخ��ر  منع  اأي  �سلبي:  نحو  على  اأو 

اأن تفعل ما ل تريده. وي�ستخدم م�سطلح "القوة" بنف�س 

. ول 
معنى مرادفه على ال�سعيد الداخلي "ال�سلطة")129(

التليفزيون  وبرامج  هوليود،  اأفام  انت�سار  اأن  يف  �سك 

مل  الأمريكي،  “الفيلم”  اأهمية  فاقت  التي  الأمريكية 

كني مق�سورامَ على كونه انت�ساًرا اقت�ساديًّا فح�سب، بل 

اأوروبا،  اأما   .
)130(

ا اأي�سً ا  �سيا�سيٍّ انت�ساًرا  بو�سفه  �س  تكررّ

بكل ما�سيها الثقايف العريق، فقد ف�سلت يف اإنتاج ثقافة 

جماهريية خا�سة بها، الأمر الذي ُيعدرّ بالن�سبة لثقافتها 

عامة ف�سل. فقد غرق اجلمهور دومنا متييز يف في�سان 

على  ة  ُمنتمَجمَ ولكنها  اجل��ودة  �سئيلة  الثقافية  ال�سلع  من 

نطاق كبري. "وتظل التكنولوچيا الغربية، ومركزية راأ�س 

يف  املاهرة  العمالة  ومركزية  التقنيات،  ومركزية  املال، 

املجتمعات الغربية، ف�سًا عن الق�س�س واخليال ب�ساأن 

الثقافة  لطاقة  دائم  توليد  حمطة  الغربية،  املجتمعات 

اجلماهريية العاملية، فهي ثقافة؛ على الرغم من عامليتها، 

 

.
فاإنها يف الغرب، وتتحدث دائًما بالإجنليزية")131(

اأما اأكرث ما ي�سد النتباه من ظواهر العوملة، فهو هذا 

املدى من النت�سار وال�سيطرة الذي بلغته الثقافة ال�سعبية 

الأمريكية "Popular Culture”، “التي اأثرت على نحو 

انت�سار  عن  ف�سًا  العامل،  يف  النا�س  اأذواق  على  هائل 

النمط الأمريكي يف اللبا�س، والأطعمة ال�سريعة، وغريها 

من ال�سلع ال�ستهاكية، وذلك على نطاق اإعامي وا�سع، 

بالأخ�س بني ال�سباب، بالإ�سافة اإىل ذلك �سارت اللغة 

اأوًل:  النفوذ،  هذا  اأ�سباب  ومن  كونية،  لغة  الإنكليزية 

م�ستوردة  �سوًقا  بو�سفه  الأمريكي  القت�ساد  �سيطرة 

الإع���ان  ���س��رك��ات  هيمنة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وم�����س��درة، 

الأمريكية، ومالهذا من قدرة كبرية يف التاأثري يف الأذواق 

النا�سئة.  الثقافية  الرموز  تنميط  ويف  عاملًيا،  وتوجيهها 
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مناف�سيها  على  املتحدة  للوليات  الوا�سح  التفوق  ثانًيا: 

القت�ساديني، يف املجالت الثقافية وال�سعبية اللتني �سبق 

لهما النمو تلبية حلاجات �سوق داخلية �سخمة، تنا�سب 

تكوين املجتمع الأمريكي، بو�سفه مزيًجا من املجموعات 

هوية  دون  من  والثقافية،  والدينية،  والإثنية،  العرقية، 

"خلطة" ثقافية  خلق  اإىل  دفع  ما  وهذا  حم��ددة،  اإثنية 

منفتحة تتمتع بقدر كبري من اجلراأة واحلرية؛ تخاطب 

املنتجات  لهذه  اأ�سبح  ثم  اجلمهور،  هذا  من  عدد  اأكرب 

وقد  الداخلية.  ال�سوق  عن  اأهمية  تقل  ل  خارجية  �سوًقا 

الإنتاج  قوتها يف  ا�ستغال  من  املتحدة  الوليات  متكنت 

الفني و”التلفزيوين"، ويف ال�سناعة الرتفيهية و�سركات 

اإل  تعك�س  ل  ال�سادرات  هذه  لكن  ال�سناعية.  الأقمار 

الأمريكية،  الثقافية  الأن�سطة  م��ن  امل��ت��دين  امل�ستوى 

يف  املتحدة  الوليات  اأدرك��ت  الغربية،  اأوروب��ا  وبخاف 

وقت مبكر، اأن الثقافة الرفيعة �سوقها حمدود، فاجتهت 

اإىل تقليد هذا النمط، �سرائح كبرية من خمتلف بلدان 

ذات  الو�سطى  ال�سرائح  اإىل  املنتمية  الأر�سية  الكرة 

 .
التطلع ال�ستهاكي على نحو خا�س")132(

املتحدة  الوليات  يف  اجلماهريية"  "الثقافُة  ْت  ُولدمَ

لقت  حيث  الغربية،  اأوروب����ا  يف  وتوطنت  الأم��ري��ك��ي��ة، 

يف  عنا�سرها  وتغلغلت  كبريين،  وانت�ساًرا  ذيوًعا  فيها 

يف  كونية  ثقافة  ب�سفتها  الأر�سية،  الكرة  اأنحاء  معظم 

ر�سالتها، ويف انت�سارها الذي يقرتح على الب�سرية ثقافة 

�سواء  الأر���س،  تاريخ  يف  الأوىل  هي  كونية،  جماهريية 

على م�ستوى م�سموناتها، اأو اأدوات تو�سيلها، وهي ثقافة 

كمية يف اأ�سا�سها، وقادرة على خلق اجتاهات ا�ستهاكية 

قوية، بابتذالها! وذلك على نحو يجعل من الثقافة �سلعة 

اإ�سرتاتيجياتها فتقف اأمام ثقافة  اأما  لها طابع الغواية، 

اأخرى كيفية باأر�ستقراطيتها، وهما �سدان على م�ستوى 

جمهوراملتلقني،  معها  يتكيف  اأن  تريد  واح��دة  التلقي، 

اإدغار  الفرن�سي  املفكر  ويذهب  معهم،  تتكيف  واأخ��رى 

، اإىل اأن غداة احلرب العاملية 
)Edgar Morin )133

موران 

الثانية هي الربهة التي اكت�سفت فيها "ال�سو�سيولوجيا" 

"الثقافة  بعد  فيما  اأ�سمتها  التي  الثقافة؛  الأمريكية 

العمل  معايري  وفق  ْت  ُاْنِتجمَ ثقافة  وهي  اجلماهريية"، 

وو�سائل  كثيفة،  ن�سر  تقنيات  عرب  ُج  وَّ وُت���رمَ ال�سناعي، 

اجتماعية  �سريحة  اأك��رب  ت�ستهدف  جماهريية،  اإع��ام 

ممكنة، وتتميز باأنها ثقافة مفتوحة، تقبل التلون باأكرث 

من �سبغة قومية، اأو دينية. اأما ال�سمة الثانية املهمة التي 

العاملية  اجلماهريية  الثقافة  من  ال�سكل  هذا  بها  يت�سم 

من  �سكل  اإن��ه  التجان�س.  لتحقيق  اخلا�س  �سكلها  فهي 

اأ�سكال التمثيل الثقايف يعمل على اإ�سفاء طابع التجان�س، 

وله قدرة امت�سا�سية �سخمة لاأ�سياء، كما كان من قبل، 

وبالرغم من ذلك فاإن  التجان�س ل يكتمل اأبًدا على نحو 

يرغب  اإنه  الكتمال،  حتقيق  اأجل  من  يعمل  ول  مطلق، 

يف اإقرار وامت�سا�س تلك الختافات القائمة يف �سياق 

ذلك الإطار الكبري اخلا�س مبا هو يف الأ�سا�س الت�سور 

الأمريكي للعامل.

ول ن�ستطيع اأن نغ�س الطرف –يف هذا ال�سياق- عن 

الت�سابه بني املجتمعات الأوروبية يف حيواتها وعدد هائل 

من اأمناط املعي�سة الأمريكية، وهو ت�سابه لي�س يف م�سلحة 

الأطراف باأية حال، لأن الت�ساكات القوية بني الت�سور 

من  هذه  حتمله  ما  برغم  الأوروب��ي  والت�سور  الأمريكي 

على  والتوافق  الندماج  �سهلة  ت�ساكات  تناق�سات، هي 

املقاومة  اآليات  اإ�سعاف  اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر  ال��دوام، 

الوجهة  من  الأمريكية  فالثقافة  الأط��راف،  ثقافات  يف 

ال�سيا�سية مازالت حتى اليوم يف اأ�س�سها الفل�سفية "ثقافة 

التنوير  فهذا  والإجنليزي،  الفرن�سي  التنوير  اإفراز  من 

.
تفكريها")134( ونهاية  الأ�سا�سية  قناعتها  م�سدر  هو 

التناول  هذا  من  ن�ستخل�سه  اأن  ميكن  الذي  القانون  اإن 

تنا�سًبا  الأوروب�����ي  الأم��ري��ك��ي  ال��ت��ق��ارب  يتنا�سب  ه��و: 

فكلما  ل��اأط��راف،  الثقافية  املقاومة  ق��درة  مع  عك�سًيا 

البنيات  الأوروبي على م�ستوى  الأمريكي  التقارب  ازداد 

والآخر،  الأنا  �سورة  مثل  الذهنية  "الت�سورات  الرمزية 

ابتعاد  ازداد  بالهوية...  املرتبطة  اخليالية  واجلغرافيا 

التاأثري على نحو هائل، و�سعفت  الأط��راف عن  ثقافات 
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ثقافة  فاأيديولوجية  اجلمعية.  املقاومة  على  قدرتها 

القارات.  عابرة  اأيديولوجيا  هي  اجلديدة،  ال�ستهاك 

واملمار�سات  النف�سية،  العادات  ُتغريرّ  التي  الثقافة  "اإنها 
التقليدية، وتكت�سحها يف طريقها لت�سبح م�سابهة للحياة 

 .
الأمريكية")135(

الآن  الدولية  بال�ساحة  الأمريكي  الطرح  تفرد  اإن 

ال�سابق  و�سعه  مع  باملقارنة  عليها،  الثقافية  وهيمنته 

ا�ستثمار هذا  اإىل  ال�سرتاكية-  الكتلة  انهيار  -بعد  اأدى 

الذي  ذاك  الع�سوائي،  اأو  له،  املخطط  بجانبيه  التفوق، 

م�سالح  اإىل  ُه  متمَ ْرجمَ وتمَ لهم،  م�سلحة  ل  اأنا�س  به  يقوم 

معظم  جمتمعات  عجز  اأدى  فقد  واقت�سادية.  �سيا�سية 

غياب  اإىل  ال�سيا�سية  واأنظمتها  احلايل  الأط��راف  دول 

مقدرتها على احلدِّ من تبني �سعوبها لنماذج جمتمعات 

احلديثة-  الت�سالت  ث��ورة  مرحلة  -يف  عليها  تفر�س 

ال�ستاب  ت��دوي��ر  يعيد  ال���ذي  الأم���ر  وقيمها،  روؤي��ت��ه��ا 

متخف  جديد  ن��وع  من  تبعية  ويخلق  جديدة،  مبفاهيم 

ومعتقدات ل  اأفكار  فيها  ت�سود  فكرية  �سبابية  وراء  من 

الكبرية  القدمية  -ح�ساراته  العامل  دول  معظم  ت�سهم 

دون -يف هذا  يطورامل�سطهمَ ت�سكيلها. حيث  بخا�سة  يف 

للعامل  ت�سور  اأي  ت�ستبعد  املناهج  من  �سل�سلة  الو�سع- 

�سورة  يف  ب��اإظ��ه��اره  وتهتم  م�سكلة،  اأو  ق�سية  بو�سفه 

الكيان الثابت، اأو بو�سفه �سيًئا معطى؛ �سيًئا يتعني على 

 .
)136( 

معه يتكيفوا  اأن  متفرجني  بو�سفهم جمرد  النا�س 

تفا�سيلها  من  بدًءا  الأمريكية  احلياة  اأ�سلوب  و"يعك�س 

اإىل  نظرة  ال�سعورية  وممار�ساتها  معتقداتها  اأعمق  اإىل 

العامل مكتفية بذاتها، متثل بدورها انعكا�ًسا دقيًقا لبنية 

الإعامي  الت�سليل  ي��وؤدي  "ولكي   
ذاته")137( القت�ساد 

اأي  وج��وده،  �سواهد  اإخفاء  من  لبد  اأك��رب  بفعالية  دوره 

حينما ي�سعر امل�سلَّلون باأن الأ�سياء هي على ما هي عليه 

 .
احلتمية")138( الوجهة  من  اأو  الطبيعية  الوجهة  من 

اأدى عجز جمتمعات معظم دول الأط��راف احلايل  وقد 

احلدِّ  على  مقدرتها  غياب  اإىل  ال�سيا�سية  واأنظمتها 

-يف  عليها  تفر�س  جمتمعات  لنماذج  �سعوبها  تبني  من 

مرحلة ثورة الت�سالت احلديثة- روؤيتها وقيمها، الأمر 

ويخلق  جديدة،  مبفاهيم  ال�ستاب  تدوير  يعيد  ال��ذي 

فكرية  �سبابية  وراء  من  متخف  جديد  ن��وع  من  تبعية 

اأفكار ومعتقدات ل ت�سهم معظم دول العامل  ت�سود فيها 

-ح�ساراته القدمية الكبرية بخا�سة  يف ت�سكيلها، حيث 

دون -يف هذا الو�سع- �سل�سلة من املناهج  يطورامل�سطهمَ

ت�ستبعد اأي ت�سور للعامل بو�سفه ق�سية اأو م�سكلة، وتهتم 

باإظهاره يف �سورة الكيان الثابت، اأو بو�سفه �سيًئا معطى، 

اأن  متفرجني  جمرد  بو�سفهم  النا�س  على  يتعني  �سيًئا 

 

يتكيفوا معه.

اأما امل�سكلة احلقيقية لدول الأطراف هنا فتكمن يف 

منتجات  لتحويل  الثقايف،  التبادل  يف  ن�سبي  توازن  خلق 

الأطراف الثقافية اإىل ب�ساعة عاملية، من هنا ميكننا اأن 

نتكلم عن اإمكانات جديدة للعوملة عرب تاأثري اخل�سو�سية 

تتحكم  فقط  وحيد  باجتاه  الكتفاء  دون  الكونية،  على 

الأوروبية  الدول  من  قليل  وعدد  الأمريكية،  الثقافة  فيه 

�سيا�سات  مقدرة  رهني  الو�سع  هذا  وتغيري  العامل.  يف 

املقاومة الثقافية لدول الأطراف على فر�س ح�سورها. 

فربغم هذا الو�سع ال�سائك، فاإن القت�ساد الكوكبي يف 

القرن الواحد والع�سرين يقدم اأمرين متداخلني مًعا، من 

التاريخ  املحال ف�سلهما: الأول: فر�سة غري م�سبوقة يف 

على  حمتمًا  خطًرا  والثاين:  العامل؛  يعم  رخ��اء  خللق 

  .
)139(

اأنحاء العامل.  تراثات ثقافية امتدت قرونًا يف كل 

وتتمثل امل�ساألة املطروحة هنا يف اأن املركز ي�ستعمر عقول 

طر 
ُ
اأ خ��ال  من  – وذل��ك  تراكمي  نحو  على  الأط���راف 

العملية الثقافية التي مير عربها التدفق عابر القوميات 

بطبيعة  يبدو،  ال��ذي  ال�سوق  اإط��ار  بينها  ومن  ب�سهولة، 

 .
)140(

احلال، بارًزا

هيمنة  متار�سه  الذي  الثقايف  بالتهديد  ال�سعور  اإن 

مركزية  ع��ن  ف�سًا  الت�����س��ال،  و�سائل  على  اأمريكية 

خمتلف  على  و�سيطرتها  وذيوعها،  الإنكليزية،  الثقافة 

الأطراف  دول  من  ينل  مل  احلديثة،  الت�سال  و�سائط 

واآ�سيوية  اأوروب��ي��ة  بثقافات  بقوة  ع�سف  ب��ل  فح�سب، 
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ظهر  حيث  الثقايف،  اأمنها  على  تخ�سى  باتت  متقدمة، 

- يف ال�سنوات الأخ��رية- عدد هائل من الدرا�سات عن 

ثقافات  هيمنة  بتزايد  اخلا�س  اجلانب  تناولت  العوملة، 

الذي  لامربيالية،  الهرمي  اجلانب  معينة،  مركزية 

ات�سم بانت�سار القيم وال�سلع ال�ستهاكية، واأمناط احلياة 

الأمريكية، وهي �سمة ُي�ساُر اإليها يف عدد من املناق�سات 

اجلديدة،  الثقافية  الإمربيالية  با�سم  الدائرة  العلمية 

طم�س  من  حتذر  كثرية  �سيحات  �سدها  انطلقت  التي 

القائمة  الختافات  تلك  وامت�سا�س  الثقافية،  الفوارق 

اأ�سا�سه  يف  ميثل  ال��ذي  اخلا�س،  الإط��ار  ذلك  �سياق  يف 

ا للعامل، فبناء نظام عاملي، يزعم  ا اأمريكيًّ ت�سوًرا ثقافيًّ

التوحيد، ل ي�سجع منطق التكامل فح�سب، كما اأ�سرنا اإىل 

ذلك من قبل، بل اإنه يهيئ الظروف املواتية لا�ستبعاد 

ل  الذين  اأولئك  الأط��راف  اإىل  يدفع  حني  وذلك  ا،  اأي�سً

مبادرة  ول  الدولية،  ال�سبكات  الدخول يف  قدرة  ميلكون 

اأما فكرة املركز، فا  ال�سغط من اأجل تغيري اجتاهها. 

امتياز لها اإل قيا�سًا مبوقع النظر، وبالقوة التي ترتجمها 

فالطرف ميكنه اأن يكون مركزًا للمركز،  والآن"،  "هنا 
واملركز هو الذي حدد مكان الطرف، لكن املهم هنا هو 

ْن كان اأ�سبق يف ترجمة روؤيته اإىل ممار�سة، ومن كان  ممَ

اأ�سبق يف حتويل املعرفة اإىل وجهها الآخر وهو القوة! لأن 

ومكان  املركز،  موقع  التاريخ  مر  على  حدد  ما  هو  هذا 

مل�سروعية  اأ�سا�ًسا  التكنولوجيا  اأ�سبحت  الطرف. هكذا، 

لل�سورة  ذات��ه  الآن  يف  وحجاًبا  جهة،  من  "احلديث"، 
القدمية لاأيديولوجيا، من جهة اأخرى، "من اأجل هذا، 

حمددة  لطبقة  اجلزئية  التكنولوجيا  ال�سيادة  تقم  مل 

لطبقات  التحرر  حاجة  بقمع  التكنولوجيا  مالكي  من 

حدرّ  يف  التحرر  هذا  هدف  يف  طعنت  بل  فح�سب،  اأخ��ر 

ذاته"، بعد اأن حلت التكنولوجيا -بو�سفها اأيديولوجيا- 

حمل اختيارات �سيا�سية واجتماعية اأخر، وهذا ما جعل 

التكنولوجيا متفقة مع الأيديولوجيات القدمية يف كونها 

قد قامت -مثل �سابقاتها- بحجب الت�ساوؤل عن الأ�س�س 

بالتقدم  بنائيًّا  تاأثرت  اأ�س�س  وهي  للمعي�س،  الجتماعية 

املجال  تنظيم  اأع���ادا  اللذين  والتكنولوجي،  العلمي، 

الجتماعي. رمبا كان ماذهب اإليه املفكر الأملاين يورجن 

"هي يف كل مرة  التكنولوجيا  اأن  هابرما�س �سحيًحا يف 

خالها  وم��ن  فيها،  يتم  تاريخي،  اجتماعي-  م�سروع 

 .
تخطيط املجتمع، وفق م�سالح امل�سيطرين عليه.." )141(

الثقافية  الهوية  �سكل  حول  جديدة  اأ�سئلًة  يثري  ما  وهذا 

كما  احلديثة،  الت�سالت  وثورة  العوملة،  تقرتحها  التي 

اأثر هذا التقدم التكنولوجي املت�سارع  يثري الأ�سئلة حول 

على الهويات الثقافية القومية.

-2 -6 الهويات الفردية، والهوية الكلية 

تعتمد اأية هوية قومية على تاريخ يعمل بو�سفه اأر�سية 

م�سرتكة لعامة �سعب ما من جهة، وميثل ال�سفات املميزة 

هذا  ملجموعة من النا�س من جهة اأخرى، بحيث "يجمع 

اجلماعية  العاقة  مكونات  ب��ني  م��ا  امل�سرتك  التاريخ 

املذكورة اآنفًا؛ مظاهر �سعب �ساهد، واأعراق هوية ثقافية 

. فغالًبا ما ن�ساأ التفكري يف الثقافات القومية 
خا�سة")142(

بو�سفها اأوعية ُتنقل، اأول: مبحتوياتها من جيل اإىل اآخر، 

ف�سائي  بتمييز  وثانيًا:  واح��دة،  لأم��ة  وحيد  حكر  وه��ي 

عك�س  فهم  وهو  فرادتها،  لها  ثقافية  مناطق  من  يتكون 

�سعبية الأفكار القائمة حول كمال الثقافات، وطهارتها، 

من جهة، كما ربط على نحو وثيق بني الهوية وال�سالة 

ال�سالية  الهويات  برغم خ�سوع  اأخ��رى، ذلك  من جهة 

اإىل جانب اجتماعي ي�سوغها، بالقدر ذاته الذي تخ�سع 

به الهويات القومية، ففي املجال ال�سايل، كما هي احلال 

يف جمال القومية، ل يوجد �سيء ا�سمه �سالة نقية، بل 

فالقومية  مهجنة".  "قوميات  هي  ا،  حقًّ القوميات  اإن 

الروابط  كانت  ما  ��ا  واأيًّ الطبيعة،  معطيات  من  لي�ست 

ال�سالية  اجلماعات  ببع�س  تربطها  قد  التي  البعيدة 

ال�سالفة، فاإن القوميات نتاج تكوين تاريخ حديث ن�سبًيا؛ 

ُبنيت جميعها من عنا�سر ثقافية متنوعة. 

الدولة  فكرة  ي��رى  من  هناك  اأن  من  الرغم  وعلى 

القومية بو�سفها التنظيم الأ�سا�سي، وبوؤرة الإ�سعاع، لبناء 

هوية ثقافية جمعية، فاإن هناك على اجلانب الآخر من 
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الدولة  بني  العاقة  هذه  يرى –لأ�سباب متنوعة– "اأن 

. فلم يعد ممكنا 
والهوية، قد اأ�سحت عاقة متاآكلة")143(

القدمية  التجان�س  �سيغة  خال  من  الهوية  يف  التفكري 

اإىل  منتبهني  نكون  ح��ني  اأن��ه  �سحيًحا  ولي�س  نف�سها. 

اختافات الهويات، وتناق�ساتها، وجتزوؤاتها، ومتزقاتها 

الداخلية العميقة، فاإننا نكون واعني بتجان�سها، فلم تعد 

ال�ساملة  التف�سريية  الفاعلية  نوع  متتلك  الهويات  هذه 

يف  الآن،  يعد  ومل   .
)144(

قبل من  لها  كانت  التي  واملوؤثرة 

الجتماعية،  التن�سئة  عملية  حتتكر  اأن  دول��ة  اأي��ة  مكنة 

تواجه  حيث  ذل��ك.  زعمت  لو  حتى  قبل،  من  كانت  كما 

دولية،  و�سبكات  تنظيمات،  الآن،  ال���دول  دبلوما�سية 

يحل فيها العمل الفردي حمل النظام املوؤ�س�سي. و�سواء 

اأو  كانت هذه ال�سبكات مل�ساريع تنت�سر يف اأنحاء العامل، 

ملب�سرين، اأو لتكافات جتارية، اأو اأيديولوچية، اأو عرقية، 

نتاج  النهاية-  -يف  هي  ه��ذه،  الدولية  العاقات  ف��اإن 

هيكل العاقات الفردية، ف�سًا عن اأن تنوع الإغراءات 

الدولية، التي يتعر�س اإليها الأفراد، وتعددها، حتررهم 

.
جزئيًّا من و�ساية الدولة")145(

وقد �سهد القرن الع�سرون ثاثة تطورات كانت ت�سجع 

الجتاه نحو حتديد الهوية من منظور ثقايف، كان اأول هذه 

واملعرفة،  الوعي،  اإىل  امل�سند  الدور  تعاظم  التطورات، 

والعلم، مع زيادة كبرية يف القوة الإنتاجية للعمل، وهو ما 

اأوجد اإح�سا�ًسا مبحدودية النطاق القت�سادي، واإمكانية 

اإخ�ساعه اإىل التحكم الب�سري. اأما ثاين هذه التطورات، 

ف��ك��ان ه���ذا ال��ت��ح��ول ال���ذي اجت���ه م��ن ت��اأك��ي��د الدخ���ار 

ن�ساأ  حيث  ال�ستهاك،  زي��ادة  تاأكيد  اإىل  والت�سحية، 

نطاقني  بو�سفهما  املكثفة  والثقافة  املكثف،  ال�ستهاك 

اأ�سا�سيني لتكوين الهوية ال�سخ�سية. واأخرًيا، كان هناك 

اآخر اجته؛ من منوذج �سراع جمتمعي يقوم على  حتول 

العاقة بني راأ�س املال والعمل، اإىل منوذج تعاوين ارتبط 

"احلقبة  مب�سطلح  بخا�سة-  املتحدة  ال��ولي��ات  -يف 

التقدمية". وهذا ما �ساعد على ظهور خيال جديد، يهتم 

بال�سراع فوق املادي؛ ال�سخ�سي، والجتماعي، على حدٍّ 

.
�سواء، القائم على الو�سائل الذهنية")146(

مع  جمتمعًا  للفردية،  العاملي  الت�سجيع  اأق��ام  وق��د 

التعددية الإثنية والثقافية املتزايدة، وهي تعددية جنمت 

و�سعف  ال�سكاين،  وال�ستات  الوا�سعة،  الهجرات  عن 

الروابط القومية، وهي عوامل كانت حا�سمة يف التحرك 

الآن  –يف  لعب  كما  "الأجنبية"،  �سناعة  ظ��رف  نحو 

ذاته- ما يطلق عليه الحتفال بالهوية الفردية الذاتية، 

دوًرا  العقاين،  الجتماعي  بالتنظيم  �سمًنا  املرتبط 

رئي�ًسا يف التاأ�سي�س العاملي لأ�سكال متنوعة من الأقليات 

 .
)147(

ذات الهويات الذاتية واجلمعية

تعني الفردية �سكل وحدانية اأكرث حميمية؛ وحدانيتنا 

حتقيق  حينئٍذ  املق�سود  و�سيكون  واملح�سومة،  النهائية 

كل  على  وع�سي  �سخ�سي،  من  فيها  ما  باأكرث  ال��ذات 

مقارنة. وميكننا هنا اأن نرتجم كلمة "التفرد" بتحقيق 

الفرد لذاته؛ حتقيق الذات، وذلك من خال تبنى الفرد 

اإىل كونه  ب�ساأنها  اأجلها، ول يحيل  خليارات يحارب من 

مواطًنا، بل ي�ستند اإىل ت�سورات تاأتيه من م�سادر اأخر. 

مقابات  ويجري  اآراء،  عن  ويعرب  ويتنقل،  يعمل،  فهو 

ومبادلت، لنف�سه اأوًل، وللجماعات التي ميثلها بعد ذلك. 

اجلامع  الإط��ار  بو�سفها  القومية  النزعة  تواجه  حيث 

للهوية الثقافية التي ترعاها الدولة، حتديات متزايدة، 

الرتباط  اإىل  الآن  الهوية  ميل  التحديات يف  تتمثل هذه 

بالنتماءات ذات النطاق ال�سيق، اأو املحدود، �سواء على 

امل�ستوى الإقليمي، اأو غري الإقليمي، وذلك يف ظل تقل�س 

اأفقدها جزًءا  التكاملية للدولة، وهذا ما  فعالية القدرة 

من معناها يف النهاية. كما زاد من تفتت دور اجلماعة 

الأخاقية التي ت�سع املعايري، التي تدعم اأن�ساق التوافق، 

والإجماع الأخاقي. ويعد جناحها يف اجتذاب املزيد من 

املوؤمنني باملعايري التي تدعو اإليها، وزيادة اأعداد التابعني 

اإيجاد اجلماعة"  بدورها عملية  وهي عملية متاثل  لها، 

 .
)148(

والإيديولوجيات  ال��ف��ردي��ة،  النزعة  م��ن  ك��ل  كانت 

ت  ممَ فُقدرّ احلديثة،  الهوية  لأزمة  اأفعال  ردود  اجلماعية، 
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لاأقلية  الفردية  قدمتها  حيث  اختياًرا؛  بو�سفها  الهوية 

القادرة على الختيار؛ وقدمتها اإيديولوجيات "النتماء" 

على  ال��ق��ادرة  غري  لاأغلبية  تر�سية،  جائزة  بو�سفها 

النوعني.  كا  على  م�ستمر  طلب  هناك  وكان  الختيار. 

ولعل تعاي�سهما كان يبدو غري متطابق مع اأن�سار العقل. 

وعلى الرغم من التناق�س التجريدي، فاملعادلتان تنمان 

مواجهة  يف  و�سعهما  مبجرد  بينهما  تكامل  وج��ود  عن 

بطبيعته  القائم  للمجتمع  الجتماعي  النف�سي  املنطق 

على دعامتني. فمن يتميز ب�سعة احليلة يجد يف الختيار 

بهجة. اأما بالن�سبة اإىل من يفتقر اإىل �سعة احليلة، فاإن 

من  يبدو  الذي  لاختيار،  الفعلية  املمار�سة  عن  العجز 

الناحية النظرية مفتوًحا، �سيوؤدي اإىل املهانة، والحتياج 

التي  بالهوية  اإل  يتحقق  ل  نف�سي،  تعوي�س  اإىل  ال�سديد 

وما  الرتاث،  اإىل  الرجوع  واإىل  نحو جماعي.  على  تن�ساأ 

ارتبط به من حنني. 

–بانح�سار  اجلديدة  الفردية  النزعة  تعلقت  وقد 

ارتبطت  ظاهرة  وه��ي  حياتنا،  من  وال��ع��ادات  التقاليد 

اأكرث من كونها جمرد  ال�سامل،  العوملة مبفهومها  بتاأثري 

الرفاهية  دول��ة  لعبت  فقد  ال�سوق.  نظام  اآث��ار  من  اأث��ر 

موؤ�س�سات  اجلمعية  النزعة  عباءة  حتت  ون�ساأت  دورها: 

عملت على حترير الأفراد من ثوابت املا�سي. بل اإن هناك 

من يذهب اإىل "اأننا بدًل من اأن ننظر اإىل ع�سرنا على 

اأنه ع�سر حتلل اأخاقي، فاإنه من الأف�سل اأن ننظر اإليه 

على اأنه ع�سر حتول اأخاقي. واإذا كانت النزعة الفردية 

لها اخلطر  الأنانية، فلي�س  النزعة  لي�ست هي  املوؤ�س�سية 

اأننا يجب  ذاته على الت�سامن الجتماعي، ولكنها تعني 

 .
اأن ننظر اإىل اأ�ساليب جديدة خللق هذا الت�سامن")149(

الجتماعية،  الهوية  ي  ت�سظرّ تزامن  اأن  "بعد  ا  خ�سو�سً

القومية،  للدولة  الن�سبي  ال�ستقرار  غياب  مع  وتاآكلها، 

واأفول ال�ستقرار الذاتي لاقت�ساد القومي، الذي ينبني 

عليه ا�ستقرار الهويات القومية، بو�سفها اأطًرا مرجعية 

الثاثة  ال��ع��ق��ود  يف  امل��اح��ظ  فمن   .
اإليه")150( ت�سري 

الأخرية بخا�سة، هذا النمو امل�سطرد للهويات الفردية: 

"الأقليات، املجموعات الإثنية ال�سغرية، الطوائف اإلخ." 
وهو  القومية،  اأو  اجلمعية،  الهويات  ح�ساب  على  وذلك 

والقومية  اجلمعية،  الهويات  مي�س  ما  اأكرث  مي�س  تفتيت 

ها يف اإطار اأكرب، مثل القرية التي  بخا�سة، وي�سهل جمعمَ

تن�سد الو�سول اإليها �سيا�سات العوملة، وذلك عرب م�ساعدة 

الو�سول  يف   ”Micro" اجلزئية  الأنا  اأو  الفردية،  الأنا 

اإىل اأعلى حدودها اجلمالية، مت�سمة ب�سماتها الكلية يف 

النظر  ب�سرف  وانعزالها،  خ�سو�سيتها  درجات  اأق�سى 

مركبة  عملية  خ��ال  من  وذل��ك  القومي،  انتمائها  عن 

اللذان  العن�سران  وهما  والولء،  اآليات احلنني  لتفكيك 

بوحدة حياة  الأف��راد  ربطا طويًا حيوات جمموعة من 

واحدة، عرب ن�ساط منا�سب من اخليال. وهذا ما حدث 

اأما  التعددية يف املجتمع الأمريكي بخا�سة،  حتت �سعار 

امل�ساألة "فلي�ست تف�سيل التعددية، لكن عبادتها، فعبادة 

الأثر تلك، توؤدي اإىل تخريب البحث املتزن عن احلقيقة 

عن طريق امليل بها اإىل الولع الأمريكي بالكم، املتمثل يف 

. ولكنها اأكرثية ل تبتعد عن 
اأن الأكرث هو الأف�سل")151(

ا، وهو ما ي�سري اإليه ال�سعار القومي  نزعة احتوائية اأي�سً

الر�سمية يف  والرموز  العملة  الذي يظهر على  الأمريكي 

 ”E Pluribus Unum“ الأمريكية؛  املتحدة  الوليات 

اأي "واحد من كثري"، اأو "من الكثري واحد"، وهو �سعار 

اإعداد  و�سفة  فيها  يقدم  لفريجيل  ق�سيدة  من  مقتب�س 

كرة اجلنب! هذه التعددية يراها اأوكتابيو باث على نحو 

خمتلف حني يذهب اإىل اأن "املجتمعات ال�سناعية، بغ�س 

اأو  ال�سيا�سية،  اأو  الأيديولوجية،  اختافاتها  عن  النظر 

اأي  الكيفية،  اختافاتها  على حتويل  ت�سر  الجتماعية، 

الإن�سانية، اإىل تنا�سق كمي، وتطبق نظم الإنتاج اجلماعي 

على الأخاق، والفن، وامل�ساعر، ويف هذا اإلغاء للتعار�س، 

وال�ستثناء، على نحو قد يغلق �سبل الو�سول اإىل التجارب 

العميقة التي متنحها احلياة اإىل الإن�سان، والتي تكمن يف 

اإن  اإدراك احلقيقة ب�سفتها وحدة تتفق فيها الأ�سداد، 

القوى اجلديدة تلغي الوحدة بقرار، وتلغي معها احلب، 

وعلى 
للم�ساركة")152(  وامللحمية  امل�سترتة،  ال�سورة  وهو 
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الرغم مما تعانيه العبارة من ا�سطراب، فاإنه ا�سطراب 

�سديد الدللة على العاقة اجلدلية التي ا�ستنتجناها من 

قبل حول الهتمام ال�سديد بالفردي مقرون يف �سيا�سات 

العوملة باهتمام ل ينف�سم بالكلي.

تفجر  على  ت�ساعد  الأق���ل  على  ثاثة  ع��وام��ل  ة  ثمرّ

اخل�سو�سيات غري املحددة جيًدا على هذا النحو وهي: 

ارتداد الأيديولوجيات ال�سيا�سية التعبوية، والأزمة التي 

توؤثر  التي  وتلك  املجتمعية،  التكامل  اأ�سكال  على  توؤثر 

يف  النظر  اإع��ادة  اإن  الأخ��رية.  الإمربيالية  النظم  على 

الأيديولوجيات ال�سيا�سية من �ساأنها اأن ت�سعف عمليات 

التعبئة احلزبية، واأن تنال من ال�سيغ ال�سيا�سية ل�سرعية 

الدول والأنظمة، واأن توؤدي بالتايل اإىل زيادة الجتاهات 

حتقيق  عمليات  تن�سيط  يتم  وعندئذ  الفو�سوية:  اإىل 

هذه  وتتجلى  الإح��ال.  �سبيل  على  اخل�سو�سية  الذاتية 

وال�سرقية،  الو�سطى  اأوروبا  كاأو�سح ما يكون يف  العملية 

.
)153(

يف بداية الت�سعينات

اأما اخلا�سة التي ميكنني ا�ستنتاجها يف هذا ال�سياق 

املختلفة -التي تخ�سع يف  العوملة  اهتمام خطابات  فهي 

هما،  اثنني  بقطبني  واح��د-  ح�ساري  لت�سور  معظمها 

اأ�سيق  يف   ”Micro identity“ اجلزئية  الهوية  قطب 

متثاتها، والتي ي�سار اإليها يف هذا التناول با�سم الهوية 

الهويات  الفردية،  الهويات  عن  ف�سًا  وت�سم  الفردية، 

الجتماعية  الهويات  اأحيانا  عليها  يطلق  التي  ال�سغرية 

 ،
)subcultures“)154" التحتية  اأو  الفرعية،  الثقافية  اأو 

 ”Macro identity“ الكلية  الهوية  قطب  هو  والثاين 

بينهما؛  ما  ال�سيا�سات  هذه  واأهملت  متثاته،  اأو�سع  يف 

عن  ت�ساوؤلنا  يجد  هنا  من  بخا�سة.  القومية  الهويات 

حراكها  ك�سف  اأو  تاأطريها،  ميكن  ن�سبية،  ما  ث��واب��ٍت 

التاريخي، ملفهوم الهوية ما يربره، وهذا ما يدفع باملفهوم 

عن  ال��دائ��م  ال�����س��وؤال  ع��رب  وذل��ك  ال�سيا�سي،  بعده  اإىل 

الف�ساءات املتاحة التي ميكن فيها توظيف هذا املتخيل 

ا اإذا �سعت  على اجلانب الجتماعي، و�سناعته، خ�سو�سً

مثل  الفرتا�سي،  امل�ستوى  على  كربى،  اإن�سانية  تكتات 

"ال�سينيني، اأو العرب ، اأو الهنود" اإلخ. اإىل اإجناز توازن 
يف اخلطاب املعريف القائم، وتفكيك مركزيته الأمريكية 

الأوروبية، وهذا ما ي�سعب حتقيقه اإل عرب ا�سرتاك اأكرب 

عدد من اخلربات الإن�سانية والتاريخية لهذه احل�سارات 

واأهمية  القومي  البعد  اإىل  اإ�سارتنا  �سبب  وه��و  فيه، 

توظيفه –على امل�ستوى الرباجماتي- يف عاقته مبتخيل 

الهوية، من اأجل تفكيك هذه الهيمنة القائمة من جانب 

التعامل  اأثناء  يف  اجلديدة،  املعرفية  الثورة  على  واحد 

التعريف  يجاوز  جانب  وهو  الهوية!  مفهوم  مع  النقدي 

�سيا�سات�ُها  تنتمي  التي  العوملة  ظل  ويف  التوظيف،  اإىل 

تقوم -ب�سرا�سة-  اأ�سوٌل غربية متقاربة؛  لها  ثقافة  اإىل 

ر، ي�سبح البحث يف  بفر�س هيمنتها على الثقافات الأخمَ

عاقة الثقافة بالهوية ملًحا. 

اإن راأ�س املال الرمزي املهيمن يف حراكه الأمريكي 

الغربي املعا�سر، ل يحاول طم�س روؤو�س الأموال الرمزية 

لدول الأطراف بخا�سة، بل يحاول اأن يعمل من خالها. 

“فالراأ�سمالية ل تتقدم اإل على اأر�س متناق�سة، وعليها 
اأ�سكالها  ُتنتج  التي  التناق�سات  تلك  على  تتغلب  اأن 

نهاية  يف  حت��دث  عملية  لي�ست  فهي  للتو�سع.  اخلا�سة 

التاريخ. بل اإنها عمل على اأر�سية ثقافية ما بعد حداثية، 

م�ساحة  كونها  برغم  عامليًّا،  ت�سكيًا  بو�سفها  تتحرك 

الذي  احلديث  املجتمع  ففي   .
)155(

ب��ال��ك��ام��ل متناق�سة 

ا وم�سطرًدا لنماذج ثقافية قوية  ينتج ا�ستن�ساًخا منظمًّ

اأن يقدم  ال�سيادة هي  له  اأن وظيفة من  م�سيطرة، جند 

الثقافة  فت�سبح  املجتمع.  متا�سك  يحفظ  الذي  املركز 

يهتدي  ثقافة  هيمنة؛  ثقافة  النحو  هذا  على  ال�سائدة 

ثقافة  عقدي،  وا�ستيعاب  مفهومي،  حتول  وثقافة  اإليها، 

بو�سفها  مقايي�سها  وتقدم  مثًا،  بو�سفها  نف�سها  تقدم 

.
مقايي�س عاملية؛ ثقافة تتطلب الحرتام والتناف�س")156(

الهويات  ب��ه  حظيت  ال���ذي  ال��ث��ب��ات  ت��زع��زع  ه��ك��ذا 

معتقًدا  بو�سفها  الطويل،  تاريخها  يف  الوطنية  الثقافية 

اجتماعيًّا، و�سيا�سيًّا على اأقل تقدير، بعد اأن قام الهتمام 

العاملية  الهويات  جتليات  خمتلف  بنقل  الفردية  بالهوية 
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واآدابها وثقافاتها اتفاًقا واختاًفا، تبايًنا واندغاًما، اإىل 

خال  من  الب�سيطة،  ظهر  على  الب�سر  اأرج��اء  خمتلف 

تدفقات هائلة، و�سديدة التفاوت يف اآن،  اإىل كل اإن�سان 

املتخيلة،  النظر عن هويته اخلا�سة  ب�سرف  الكون،  يف 

ما  وهذا  الآخرين،  يبعده عن  الذي  مكانه اجلغرايف  اأو 

الثقافة  فاأ�سبحت  الهوية،  ملفهوم  القدمية  املعادلة  غري 

الذي  الختيار  اأ�سبح  اإذ  بالهوية،  لي�ست  ولكنها  هوية، 

ميكن اأن يتبناه املرء ملتخيله عن هويته اأكرث ات�ساًعاأ مبا 

ل يقارن، من ذي قبل، فنتاج التدفق الثقايف الهائل بني 

اأ بف�ساءات ل نهائية هجينة،  الثقافات، نتاج رحب، معبرّ

الهويات  ال��دوام  على  وت�ساعف  حاد،  نحو  على  تتنامي 

هويات  ب�سفتها  القومية،  الهويات  داخ��ل  يف  الفردية، 

مرتبطة باختيارات اأفراد، ومبا يرت�سيه كل فرد لنف�سه 

من ثقافات متداخلة، وهذا ما يقلل من حجم امل�سرتك 

القومي من جهة،  اأو  الوطني،  اأفراد جمتمعه  بينه وبني 

فت�سبح م�ساحة الآخرية مت�سعة اإىل حدٍّ قد يقربه ممن 

كان ي�سميه "اآخر" اإبان �سيادة الدولة القومية، من جهة 

اأخرى، وقد اأ�سعلت هذه الهجنة، على امل�ستوى القومي، 

اأنها  اأرى  حدة الدعوات املنادية بالهوية القومية، والتي 

علي�������ه  نح�س��ل  وم������ا  ط��وي���ًا،  ت���دوم  ل��ن  مرح������ل���ة 

القومية  احل���دود  تقليل  لأن  ت��ق��ومي،  ل  و���س��ف،  هن����ا 

الرغم  الازمة ملتخيل هوية قومية ما عن نف�سها، على 

�سي�سم  فاإنه  التفتيت،  باجتاه  ي�سري  اأن��ه  من  يبدو  مما 

لكن  الكلي،  امل�ستوى  على  الهويات  م��ن  اأو���س��ع  ف�ساًء 

ك��بري  نح��و  ع���لى  ويختلف  �سيت��غري،  بها  الوعي  م�ستوى 

عن املفاهيم القوم��ية التي ك���انت �س����ائدة يف الأدبي��ات 

والجتم���اع،  ال�سي��ا�سة،  ع���لوم  يف  والوطني���ة،  القومي���ة 

الك���ا�سية وال���مدر�سية. 

-2 -7  �شيادة الدولة القومية، وحتوالت القانون الدويل

عام  يف  ب��داأ  ال��ذي  ال�سوفياتي  القطب  انهيار  اأدى 

توحيد  واإع���ادة  ال�سرقية،  البلدان  حت��رر  اإىل   ،1989

يف  ذات��ه،  ال�سوفياتي  الحت��اد  بتفكك  تاأكد  وقد  اأملانيا، 

م�ستقر  عاملي  نظام  من  النتقال   ،1991 ع��ام  خريف 

ن�سبيًّا، اإىل نظام اآخر يتعذر اإدراك مكوناته. واأ�سبح حق 

على  املهيمني  هو  مقدراتها  على  ال�سيطرة  يف  ال�سعوب 

اإعادة ر�سم احلدود يف �سرق اأوروبا، ويف اآ�سيا الو�سطى، 

ال�سيادات اجلديدة  بعدد  التكهن  وذلك دون قدرة على 

والروحية،  ال�سيا�سية  ال�سلطة  توزيع  طرائق  اأو  املمكنة، 

ف�سًا عن التحكم يف القوة الع�سكرية، والنقد، وال�سوؤون 

بعد  وذل��ك  القت�سادية،  ال�سيا�سة  واأدوات  ال�سريبية، 

وغاب  املناف�سة،  والكتل  القطب،  مفهوم  اختفى  اأن 

الرتاث الفكري للحرب الباردة، ومل يبق �سوى التعددية 

ازدادت  املحلية،  الع�سكرية  القوى  تعدد  ومع  املركزية، 

خماطر انبعاث مطامع اإقليمية ت�سعب ال�سيطرة عليها، 

الأ�سلحة  انت�سار  جاء  ثم  العامل.  من  موا�سع عديدة  يف 

النووية، والكيميائية، والبكرتيولوچية، لي�سيف اإىل حالة 

ال�سطراب والفو�سى الكثري..

التغرُي يف الوعي مبفهومي الزمان واملكان  وقد مثرّلمَ 

الأمكنة  فتحت  حديثة  ات�سالت  ثورة  فر�سته  –الذي 
الأنظمة  واج��ه  ��ا  حت��ديًّ بع�س-  على  بع�سها  والأزم��ن��ة 

القومية  الدولة  بتوظيف  ات�سل  ما  ا  خ�سو�سً احلاكمة، 

الهوية  مفهوم  اأ�سحى  بحيث  الهوية،  ملفهوم  ال�سيا�سي 

احلماية  �سكول  م��ن  ب�سكل  يت�سم  ك��ان  ال��ذي  الوطنية 

–يف ال��دول��ة احل��دي��ث��ة- موظًفا  وال��ث��ب��ات، وال���ذي ظ��ل 

حلماية الأيديولوجيا الوطنية، وفق ما تراه كل دولة -من 

اأجل حماية م�ساحلها القومية والإ�سرتاتيجية- عر�سة 

وذلك  املفهومي،  امل�ستوى  على  م�سطرد  �سريع  تبدل 

على  الهيمنة  على  الوطنية  الدولة  قدرة  تناق�س  ب�سبب 

حدودها الإعامية، وحقلها الثقايف، وهذا ما جعل من 

م�سكلة احلفاظ على الهوية الوطنية يف الدولة القومية، 

اإ�سكالية م�سرتكة، تتفق عليها معظم الأنظمة يف الدول 

"حيث توؤثر التحولت يف طبيعة املعرفة، على  احلديثة؛ 

ال�سلطات العامة القائمة، وذلك على نحو  يجربها على 

اإعادة درا�سة عاقاتها -القانونية والفعلية- مع ال�سبكات 

.
الكربى، وبوجه اأعم، مع املجتمع املدين")157(

اأما اأهم �سمة من �سمات التغري احلادث على الوعي 
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فهمه  خ�سوع  من  الوعي  حترر  فهي  بالزمن،  املعا�سر 

للزمن، مرتبًطا بانغاقية املكان، ف�سًا عن حترره من 

واإيقاعاته،  املغلق،  الوطنية  الدولة  توقيت  اإىل  احتكامه 

حيث يجري الآن عرب و�سائل الت�سال املعا�سرة، تنظيم 

متواتر ي�سهم يف توحيد الإيقاعات الزمنية املتعددة، يف 

اإيقاع عاملي –اأو عوملي- واحد برغم ت�ستته! ومع ات�ساع 

والجتماعي،  والبيئي،  القت�سادي،  ال��دويل  التحكم 

الدويل،  القانون  على  التغريات احلادثة  اأهمية  ازدادت 

الهيئات  ويف  القومية،  احلكم  نظم  على  "وتاأثرياته 
املعاهدات،  على  القائمة  الدولية  والأنظمة  الدولية، 

والتفاقيات الدولية، ف�سًا عن الهيئات املدنية الدولية 

التي تزاول الآن وظائف عامة عاملية، دفاعا عن حقوق 

. وقد جنحت هذه املنظمات غري احلكومية 
الإن�سان")158(

يف جماوزة احلكومات جزئًيا، مثلما جنحت يف الهروب 

من مركزية الدولة، و�سلطتها، ف�سملت املنظمات القوية 

اجلن�سيات،  متعددة  كبرية  �سركات  للدول  التابعة  غري 

وال�سركات  املتحدة،  والأمم  عاملية،  مالية  وموؤ�س�سات 

ال�سيا�سية مثل الحتاد الأوروبي، والتحالفات الع�سكرية 

 ،
)NATO(

 )159

( الأطلنطي  �سمال  حلف  منظمة  مثل 

 

وغري ذلك..

اجلديد  النمو  املعطيات-  ه��ذه  ظل  –يف  دف��ع  وق��د 

ال�سلوك القت�سادي املعا�سر، الذي �سهد تطوًرا  لوقائع 

هائل،  اإع��ام��ي  بانفتاح  مقرتًنا  م�سبوق،  غ��ري  تقنيًّا 

اأقمار  ف�سًا عن ذيوع و�سائل الت�سالت احلديثة، من 

متقدمة،  اآلية  وحا�سبات  معلومات،  و�سبكات  �سناعية، 

مل  التي  القانونية  املفاهيم  من  كثري  على  حثيث  بتغيري 

اأو  �سابقة،  حم��دودة  حملية  اأطر  يف  احل�سار  تقبل  تعد 

 Old" يف بنيات مغلقة، ول تن�ساع اإىل النماذج القدمية

Paradigms” التي ن�ساأت يف فرتة احلداثة، بحيث اإننا ل 

نعدو احلق اإذا قلنا اإن اخلط الر�سمي الفا�سل بني ال�سئون 

ت�ساعد  اأن  فبعد  �سريعا.  يتداعى  واخلارجية  الداخلية 

تاأثري راأ�س املال الأجنبي على الراأ�سمال القومي، وعلى 

العتماد  ازدياد  وبعد  القومية،  القت�سادية  ال�سيا�سات 

ت�ستطيع  ل  الت�سابك  ا من  بلغ حدًّ الذي  املتبادل  الدويل 

معه اأية دولة –مهما كانت قوتها- اإ�سباع جميع حاجاتها 

بروز  وبعد  الذاتية،  قدرتها  على  اعتماًدا  ال�سرورية 

الوليات املتحدة بو�سفها مركًزا مهيمًنا، وقطًبا -يبدو 

حتى الآن- وحيًدا، ويقوم بتاأكيد هيمنته يوًما بعد اآخر، 

اإىل النفراد بالتاأثري على القرار الدويل يف  وهو ي�سعى 

النظام العاملي اجلديد، وذلك من خال توظيف قدرته 

يف التدخل الع�سكري املبا�سر، تهديًدا وممار�سة، حماية 

اأو  يوغ�سافيا"،  العراق،  ال�سومال،  “بنما،  مل�ساحله 

حتولت  حدثت  ال�سهيوين"،  "الكيان  حلفائه؛  مل�سالح 

مفهومية مهمة على امل�ستوى القانوين بخا�سة، فتغريت 

حدود كانت ل�سيقة مبفاهيم قانونية، ومببادئ ت�سريعية 

عامة، حافظ عليها النظام الدويل عدًدا من العقود. اأما 

اأهم هذه املفاهيم التي م�سها التغري، فتلك التي ارتبطت 

بالتحول احلادث على مبداأُيعد من اأهم مبادئ القانون 

الدويل، وهو مبداأ �سيادة الدولة الوطنية على حدودها; 

الدولة  ولي��ة  ال�سياق؛  ه��ذا  يف   
)160(

ب��ال�����س��ي��ادة واأع��ن��ي 

جميع  على  وانفرادية  مطلقة،  ولي��ة  اإقليمها  ح��دود  يف 

الأ�سخا�س والأماك. 

�ساعدت ثورة الت�سالت، وتكنولوجيا الإعام على 

يف  الإعام  على  الوطنية  الدولة  ل�سيادة  هائل  اإ�سعاف 

لها  وخلق  املحلية،  الأحداث  ل  دورَّّ الذي  الأمر  اأرا�سيها، 

الإعامي  النفتاح  ه��ذا  �سمح  كما  جمعية،  م�سئولية 

–على نحو كبري- بالتوا�سل بني ال�سعوب، وبزيادة تاأثري 
املفردة  الدولة  �سيادة  على  ال��دويل  باملجتمع  ي�سمى  ما 

الدويل  املجتمع  يعد  فلم  ومواطنيها،  اأرا�سيها  على 

ال�سخ�سيات  جمموع  من  مكوًنا  النفتاح-   هذا  –بعد 
قانونية  �سخ�سية  ي�سبح  يكاد  بل  له،  املمثلة  القانونية 

اإىل اندغام بع�س احلدود  اأدى  منف�سلة، وهو و�سع قد 

اأ�سبحت  بل  الداخلي،  والقانون  ال��دويل  القانون  بني 

- للدولة  الداخلي  القانون  على  الدويل  القانون  اأولوية 

فلم  الآن،  واملقبولة  ال�سائدة  الت�سرفات- هي  بع�س  يف 

يعد للدولة الوطنية �سلطة القول الف�سل بالن�سبة اإىل ما 
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ا يف الت�سريعات التي  يحدث يف داخل اأرا�سيها، خ�سو�سً

تخ�س ق�سايا البيئة، وحقوق الإن�سان، وحقوق الأقليات، 

اإلخ.  بل جاوز هذا التغيري املفاهيمي  وحقوق الأطفال. 

التدخل يف  اإىل  والع�سكري،  ال�سلمي  وال�سلوكي جماليه؛ 

حق دول اأخرى ذات �سيادة، يف حرية امتاك �ساحها 

الرادع، واإىل تقييد هذا احلق، مبا يف ذلك حق الدولة 

ا تلك الأبحاث التي  يف القيام باأبحاثها العلمية، خ�سو�سً

ف�سًا  الع�سكري  توظيفها  قابلية  من  ما  بدرجة  تت�سم 

عن منعها من احل�سول على تقنيات تتعلق بت�سنيع ما 

دعوى  حتت  وذل��ك  الإ�سرتاتيجية"،  "الأ�سلحة  ي�سمى 

الدولية،  للجماعة  امل�سرتكة  امل�سلحة  على  املحافظة 

مبهمة،  ال�سراعات  فطبيعة  القلق.  تثري  عنا�سر  وهي 

اإنهاوؤها  اأو  وجمرياُتها،  تداركها،  اأ�سلوب  يخ�سع  ول 

حق  ا�سمحال  "فبعد  حا�سمة.  جمردة  قواعد  اأية  اإىل 

ذلك  ال�سلمية"،  بالو�سائل  النزاعات  و"ت�سوية  احلرب، 

احلق الطوباوى الذي كان �سائًدا -اإىل حدٍّ كبري- يف ظل 

النظام الدويل القدمي، ومع خ�سخ�سة العنف. مل ينجح 

�سيء يف موازنة تلك املظاهر اجلديدة للفو�سى العاملية، 

. وهذا ما منح املجتمع الدويل م�ساحة 
فعًا وروًحا")161(

كبرية يلعب فيها دوًرا غري م�سبوق يف ق�سايا كانت اإىل 

وقت قريب تقع �سمن اخت�سا�سات الدولة الوطنية، ويف 

جمال �سيادتها على اأرا�سيها اأو مواطنيها، بحيث جاوز 

القانون الدويل الآن دوره التعاي�سي، اإىل دور اأكرث فاعلية 

ميكن  ما  باإخ�ساع  املنوط  ال��دور  وه��و  اآن،  يف  وخطورة 

و�سف  وهو  الدولية،  ال�سرعية  عن  باخلارج  يو�سف  اأن 

تنفيذه  ويرتبط  جهة،  من  ف�سفا�سة  مبفاهيم  ي�ستبك 

بقدرة مركز دويل قوي، حمدود، على اإخ�ساع الآخرين 

لهذه املفاهيم من جهة اأخرى.

املفاهيم  على  احل���ادث  التغري  ه��ذا  يف  يكمن  كما 

واملبادئ القانونية بعد اآخر وهو اإمكانية اإ�ساءة ما ُي�سمى 

هذا  ا�ستخدام  ي�سبق  عما  ف�سًا  الدويل،  التدخل  بحق 

يف ق�سية واحدة،  مكيال،  من  باأكرث  كيل  من  "احلق" 
ال�ساح  بخ�سو�س  الدولية  املجموعة  ت�سرفات  مثل 

النووي  بال�ساح  مقارنة  الإي��راين،  اأو  الكوري،  النووي 

الإ�سرائيلي، على �سبيل املثال، ب�سبب اخلوف مما ي�سمى 

�سوؤاًل يك�سر  ن�ساألمَ  اأن  اأردنا  "فاإذا  به،  الت�سرف  اإ�ساءة 

النووي الأمريكي  الألفة قليًا" لقلنا: ماذا عن ال�ساح 

بالفعل!  ا�ستخدمته  التي  الوحيدة  الدولة  فهي  ذات��ه؟ 

وهذا  كثرية،  مكيال  من  باأكرث  الكيل  على  ال�سواهد  اإن 

اأما  القوة،  منطق  منظور  من  ح��ال-  اأي��ة  -على  طبيعي 

فهو  الأوىل،  الوهلة  من  جليًّا  يبدو  الذي  الثاين  املاأخذ 

اأن هذا احلق يف التدخل على م�ستوى الت�سريع الدويل، 

القادر؛  على  مق�سور  حق  هو  التنفيذ  م�ستوى  على  اأو 

الدول النووية الكربى بخا�سة، تلك التي ميكنها فعلًيا اأن 

قواتها  اأن حترك  اأو  للتاأييد،  العام ح�سًدا  الراأي  حترك 

عاقة  يخلط  م��ا  وه��ذا  التهديد،  اأو  الإن���ذار  اأج��ل  م��ن 

امل�سلحة باحلكم من جهة، وباحلق من جهة اأخرى، على 

نحو ُيخ�سع هذه القرارات اإىل مقا�سد باأعينها، وي�سمها 

بدرجة كبرية من غياب التجرد، اأوعدالة التقومي. وجتدر 

امتاك  يوفره  فيما  يتمثل  هنا،  اآخ��ر  بعد  اإىل  الإ�سارة 

وقوي  موؤثر  �سيا�سي  ح�سور  �سكل  من  النووي  ال�ساح 

لأ�سلحة  احلائزة  البلدان  فجميع  الدويل،  امل�ستوى  على 

ا كانت عقيدتها الإ�سرتاتيچية، توؤمن اأن قدرة  اأيًّ نووية، 

مزدوجة:  ميزة  لها  النووي  ال�ساح  يوفرها  التي  الردع 

الإقليم  اأجنبي على  اأي عدوان  فهي حتبط، من جانب، 

العمل  حرية  تو�سيع  اآخ��ر،  جانب  من  وتتيح،  الوطني، 

ال�سيا�سي خارج احلدود. فا مُت�سرّ �سيادة الدول –على 

الناحية  )م��ن  ُمتي�سرا  ذل��ك  يكون  حني  اإل  ع��ام-  نحو 

الفيزيائية، والع�سكرية، والقت�سادية(، وهذا ما تتعر�س 

اإليه دائًما، الدول ال�سغرية، وال�سعيفة ن�سبيا، من قبل 

الدول الكربى، تلك الدول النووية التي اأثبتت اأن مت�سكها 

�سيادة  من  احل��درّ  عرب  اإل  يكون  ل  اخلا�سة،  ب�سيادتها 

الدول الأخرى. 

مل�سالح  ي��ح��ك��م  دويل،  ن��ظ��ام  اأم�����ام  ه��ن��ا  ن��ح��ن 

"الأقوياء"، عرب حزمة ف�سفا�سة من املفاهيم )يراد بها 
�سة،  يف هذا ال�سياق جملة من املنطوقات الإجنازية املوؤ�سَّ
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كلها  الأو����س���اع  وت��ظ��ل  وال��ت��اع��ب(،  للتغيري،  القابلة 

 
املفاهيم")162( ف هذه  ُتوظِّ التي  ال�سيا�سة  "متوقفة على 

وهي �سيا�سة ارتبطت، اأكرث من اأي وقت م�سى، مب�سالح 

اإمكانية  من  الرغم  فعلى  وبتحالفاتها،  الكربى،  الدول 

ومببداأ  احلرية،  بفكرة  معني  �سيا�سي  �سلوك  يقرتن  اأن 

حقوق الإن�سان، فاإن تطبيقه ل يعني خلوه من  الأهواء، 

املجتمع  فمازال  كثرية.  ذلك  على  والأمثلة  وامل�سالح، 

تطبيًقا  املفاهيم،  هذه  تطبيق  قدرة  عن  بعيًدا  ال��دويل 

عادًل، لأن القانون لدويل يوا�سل تبعيته املفرطة للدول 

ما  تطبيق  اإىل  تنتقل  عندما  دول  وه��ي  ال��ق��وة.  ذات 

تقف  ان  تريد  حينما  اأو  الإن�سان،  حقوق  مبادئ  ت�سميه 

تقوم  فاإنها  الإن�سانية”،  �سد  املرتكبة  “اجلرائم  �سد 

منزه  ومنحاز، وغري  انتقائي،  نحو  على  بذلك -غالًبا- 

عن الغر�س، وذلك من خال اإ�سرتاتيجيات معقدة، بل 

متناق�سة يف بع�س الأحيان، وهذا ما يوؤكد وقوع النظام 

ب�سيادتها  تتم�سك  “ل  دول  رحمة  حتت  اجلديد  العاملي 

فح�سب، واإمنا تب�سط هيمنتها على املحفل الدويل برمته؛ 

تدفعها م�ساحلها اإىل التدخل يف هذا املكان، دون �سواه، 

مثلما حدث يف الكو�سوفو مثًا دون ال�سي�سان، هذا اإذا ما 

 .
اأردنا القت�سار على اأمثلة معا�سرة”)163(

ثالًثا: اخلامتة

اأود يف النهاية، اأن اأ�سري اإىل اأن ال�سمات التي قمت 

بتحديدها، هي اأهم الركائز -يف راأينا- التي ميكن اأن 

ن�سند اإليها بدء تاريخ العوملة من جهة، ونحدد من خالها 

�سيا�ساتها، واآليات حراكها، من جهة اأخرى، ومنها اآليات، 

مفاهيم  ل  حورّ الذي  ال��ازم  الف�ساء  خلق  على  �ساعدت 

برغم  كوكبية"،  "ح�سارة  اإىل  ن�سبية  غربية  ثقافية 

كونها ل تزيد على ثقافات حملية تاريخية، متتلك اأ�سول 

معرفية واجتماعية متقاربة. وهي يف حقيقتها ثقافات، 

اأن تفر�س نف�سها كوكبيًّا  التقني،  ب�سبب تقدمها  حتاول 

الآن، على امل�ستويني الثقايف، والجتماعي، وذلك برغم 

اإن مفهوماتها الثقافية، لي�ست بال�سرورة مفهومات اأكرث 

منطقية، اأو علمية، من غريها من ثقافات. 

اجلديد  احل�سارة  ل�سياق  اإن  قبل،  من  ذكرنا  وقد 

خال  م��ن  التنوير،  ع�سر  روح  تدعمه  ك��ان��ت  فهًما، 

ثم  والتقدمي.  العلماين  الب�سري  بالتطور  اهتمامها 

�سناعية  غربية  بح�سارة  ذلك  بعد  الفهم  هذا  ارتبط 

حديثة؛ وهي ح�سارة علوم وتقنية، وقد اأكدنا يف ال�سياق 

الت�سابه بني  الطرف عن  نغ�س  اأن  ن�ستطيع  اأننا ل  ذاته 

املجتمعات الأوروبية يف حيواتها، وعدد هائل من اأمناط 

املعي�سة الأمريكية، وهو ت�سابه لي�س يف م�سلحة الأطراف 

باأية حال، لأن الت�ساكات القوية بني الت�سور الأمريكي، 

والت�سور الأوروبي، برغم ما حتمله هذه الت�ساكات من 

على  والتوافق  الندماج  �سهلة  ت�ساكات  تناق�سات، هي 

الدوام، وهذا ما قد يوؤدي اإىل اإ�سعاف اآليات املقاومة يف 

ال�سائدة  الثقافة الأمريكية  ثقافات الأطراف، ذلك لأن 

-يف  اليوم  حتى  مازالت  ال�سيا�سية،  الوجهة  من  الآن، 

التنوير،  حركات  اإف��راز  من  "ثقافة  الفل�سفية-  اأ�س�سها 

م�سدر  هو  التنوير  هذا  اأن  اأي  والإجنليزي،  الفرن�سي، 

الرغم  فعلى   .
تفكريها")164( ونهاية  الأ�سا�سية،  قناعتها 

ي�سل  قد  الذي  الأوروب��ي  الأمريكي  التناف�س  وجود  من 

انت�سار  ف��اإن  الثقافية،  واحل��رب  ال�سراع،  درج��ة  اإىل 

طرف ما، ل ي�سعف الآخر، كما كان الو�سع يف احلروب 

اإىل  الثقافات  هذه  لنتماء  وذلك  يقويه!  بل  التقليدية، 

الهيمنة  معار�سة  اإن  واح���د.  راأ���س��م��ايل  بنائي  من��وذج 

- لي�ست  الأم��ري��ك��ي��ة  للهيمنة  الأوروب���ي���ة  الراأ�سمالية 

 
)165( 

بال�سرورة- م�سادة ملنطق الراأ�سمالية يف حقيقته"،

بقدر ما متثل راأ�سمالية اأخرى �ساعدة تبحث لنف�سها عن 

مكان، وهذا ما يدل على �سحة الراأي الذي يذهب اإىل 

اأكرث مما يعوق امتداد  "اأن ال�ستثمار الأمريكي ي�ساعد 
القول  ميكن  اأو���س��ح  نحو  على  الأوروب��ي��ة،  الراأ�سمالية 

كونه  من  اأكرث  مكمًا،  يكون  قد  الراأ�سمايل  التو�سع  اإن 

 

مناف�ًسا للتو�سعات الراأ�سمالية الأخر.

الأوروبية،  الأ�سول  ذات  الأمريكية،  الثقافة  اأخذت 

من  الآخ��ر،  العامل  ثقافات  على  مهيمًنا  ح�سارًيا  بعًدا 

خال �سبكة متداخلة من العنا�سر، وهي عنا�سر ي�سعب 
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الفكاك منها، دون وجود تكتات قوية عاملية بديلة، على 

امل�ستويني النظري واملادي، اأما اأبرز هذه العنا�سر، فهو 

الراأ�سمايل،  النظام  من  ال�سا�سعة  املظلة  تلك  �سيطرة 

طريق  عن  اأزماته،  وكوكبة  الأر�سية،  الكرة  اأنحاء  على 

منتجاتها  وف��ر���س  جهة،  م��ن  التقنية  ال��ق��درة  توظيف 

اأخرى،  جهة  من  كوكبية  ت��داول  حركة  عرب  ال�سلعية، 

فا  غوايته،  له  "فت�سيًّا"،  طابًعا  اتخذت  منتجات  وهي 

ميكننا النظر اإىل التكنولوجيا الآن اإل من خال بعدها 

يف  الناجعة  واأداتها  التكنولوجيا،  و�سيلة  اأما  ال�سيا�سي، 

ال�سورة  ا�ستبدال  فكانت  ال�سيا�سي،  التاأثري  هذا  خلق 

بالكلمة، فال�سورة لغة عاملية ل حتتاج اإىل فائ�س قول، 

ثقافة  عليها  تهيمن  التي  العوملة،  �سيا�سات  ا�ستخدمتها 

�سعبية اأمريكية، خللق تيار قوي –ي�سعب مقاومته- من 

وقد  واللغات،  املحلية،  الثقافات  يجاوز  الثقايف،  التدفق 

�ساعده على ذلك �سيوع و�سائط الت�سال احلديثة، وهي 

نحو  الإنكليزية على  اللغة  ا�ستخدام  فيها  ي�سود  و�سائط 

هائل، وهذا ما دعم هذه اللغة، وخلق انت�ساًرا هائًا لها 

يف املعامات على ال�سبكة بخا�سة. 

لقد اأ�سعف ت�سجيع الفروقات الثانوية بني الهويات، 

والإثنية،  والعرقية،  الفردية،  الهويات  دعم  عن  ف�سًا 

القومية  الدولة  قدرة  من  ال�سغرية،  والهويات اجلمعية 

عليه  حافظت  ال���ذي  ال��ق��وم��ي،  متا�سكها  ف��ر���س  على 

الثقافية  تكتاتها  على  املحافظة  منعها  كما  قبل،  من 

وهو  واحلنني،  ال��ولء،  فل�سفات  على  القائمة  اجلمعية 

ذاته،  الهجني  الأمريكي  املجتمع  تكوين  ي�ساكل  و�سع 

اأ�سهم يف  و�سع  وهو  تقدير،  اأقل  على  بنيوي  م�ستوى  يف 

وهو  نحو ملحوظ،  الدويل على  القانون  تداعي مفاهيم 

تداع اأثر من جانب اآخر على هذه التحولت، التي دعمته 

الأمريكية،  ال�سعبية  الثقافة  و�سع  ما  وه��ذا  ب��دوره��ا، 

وم�سرب،  وماأكل،  وبرامج،  اأف��ام،  من  الكامنة  وقيمها 

من  املنتجات  هذه  حتمله  مبا  حياة،  واأ�ساليب  وملب�س، 

ال�سدارة،  يف  ذل��ك،  وغ��ري  وثقافية،  اجتماعية،  قيم 

للمنتجات  الثقايف  الإغ����راق  ه��ذا  خ��ال  م��ن  ف�سهدنا 

لها  قوية،  ثقافية  عوملة  بخا�سة،  الأمريكية  الثقافية 

بقية  على  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  اآثارها 

اأن  يعتقد  متخيًا  دع��م  انت�سار  وه��و  ال��ع��امل،  ثقافات 

- ممثًا  درّ  ُتعمَ وقيمها،  اجلماهريية،  الأمريكية  الثقافة 

دون منازع- للح�سارة يف زماننا املعي�س!

اأما ما اأذهب اإليه هنا فهو، ما ميكن اأن تتخذه العوملة 

وذلك  الآن،  عليه  ما هي  اأخر، عديدة، غري  �سكول  من 

العوملة،  )�سمات  الواقعة  بني  نوحد  اأن  اخلطاأ  من  لأنه 

الآخر  واملمكن  الآن(،  هنا  بها،  املتحكمني  والأط���راف 

بحق،  ح�ساريًّا  وجًها  للعوملة  يجعل  اأن  ي�ستطيع  ال��ذي 

 ،”Process" عملية  كونها  برغم  النهاية،  يف  فالعوملة 

من  مرحلة  تكون  اأن  تعدو  ل  للكلمة،  العلمي  باملفهوم 

و�سائل  من  وو�سيلة  املتاأخرة،  الراأ�سمالية  تطور  مراحل 

التاريخية،  اأزمتها  من  املعا�سرة  الراأ�سمالية  خ��روج 

اأن  اإىل  واأذه��ب  والتطبيقي.  النظري،  امل�ستويني  على 

هذا هو ما يحدث الآن، عرب اإ�سراك العامل كله يف اأزمة 

التي   ، احلقرّ الإ�سكالية  تكمن  هنا  املتاأخرة،  الراأ�سمالية 

�سعوب  وعلى  الأط���راف،  ثقافات  على  العوملة  تطرحها 

اجلزء  ح��اول  ما  وه��ذا  بخا�سة.  القدمية  احل�سارات 

الأول من هذا العمل اأن يو�سحه. فلن يت�سنى للعوملة اأن 

لقيم  مراعاة  واأ�سد  اإن�سانية،  اأكرث  جديًدا  �سكًا  تتخذ 

العامل  ل�سعوب  الن�سبية،  والرتبية،  والتعليم،  الثقافة، 

املختلفة، اإل بقدرة الثقافات الأخر؛ ثقافات احل�سارات 

القدمية بخا�سة، على املقاومة الواعية، وذلك مبا متلكه 

من قدرة ن�سبية على احل�سد القومي، والجتماعي، وما 

ت�ستطيع توظيفه من ا�ستخدام �سيا�سات الولء الوطني، 

واحل�سارة،  الثقافة  بني  النزاع  ين�ساأ  عندئٍذ  واحلنني، 

يقدم  للعوملة؛  املمكنة  العديدة  ال�سكول  من  �سكلني  بني 

الثاين  ال�سكل  اأما  ح�سارة.  بو�سفه  نف�سه  الأول  ال�سكل 

الذي حتاول  املمكن  والآخ��ر  املحتمل،  الغائب  ذاك  فهو 

ة اأن ت�سل اإليه، عرب اإرغام من  ثقافات الأطراف املقاِوممَ

بو�سفها  تقدميها  على  ح�سارة،  بو�سفها  ثقافته  يقدم 

والقوة  الرمزية،  الثقافية  القوة  بني  التناظر  اإن  ثقافة. 
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املادية، والع�سكرية، والتكنولوجية، خادع، لأنه افرتا�س 

جوانب  تعدُّ  ل��دول،  الكامنة  والقوى  الإمكانات  ي�سع  ل 

غري ظاهرة من ثقافاتها، اأقوى كثرًيا من قواها املادية، 

املادي،  بني  املوظف  التناظر  هذا  ويظل  احل�سبان،  يف 

والع�سكري، والرمزي -وما يدفع به من تاأثريات متبادلة، 

حتى  العوملة  ل�سيا�سات  العام  التيار  على  مهيمًنا  بينها، 

من  الرغم  على  باأنه  النهاية،  يف  نوؤمن  كنا  واإن  الآن، 

لنا الغرب،  التي ير�سمها  التاريخ، لي�ست تلك  اأن حركة 

واأن اندراجنا -الواعي- فيها ل يعني ا�ستابنا اأمامها، 

واإن  الختاط،  ليلوثها  التي  النقية  الثقافة  فكرةمَ  فاإن 

جاءت من فكر نقدي خمتلف، تقع يف الفخِّ ذاته اأحادية 

واأن��ا ما زلت ممن  الآخ��ر،  اإىل نفي  ت��وؤدي  التي  النظرة 

تعي  املقاوم،  الوعي  حركةمَمَ  اأن  �سديد،  باخت�ساٍر  يرون، 

ى املعرفة  جيًدا، �سطحيةمَ الدعوى التي تنادي بتفادي ُبنمَ

الغربية. 

كل  اأن  من  اإليه  اأ�سري  ملا  تو�سيحًا  التناول  هذا  يعد 

ا�ستيعاب  اأيدولوجيتها، حيث ل ميكننا  تفرز  تكنولوجيا 

ال��ت��غ��ريات الج��ت��م��اع��ي��ة، وال��ث��ق��اف��ي��ة، امل��ع��ا���س��رة، دون 

قفزة  فكل  خلفها،  من  الكامنة  التكنولوجيا  اآث��ار  فهم 

وثقافية،  اجتماعية،  تاأثريات  تخلق  جديدة  تكنولوجية 

اأ�سئلًة  يثري  العاملية، وهذا ما  البيئات  بينة على خمتلف 

جديدة حول �سكل الهوية الثقافية التي تقرتحها العوملة 

وثورة الت�سالت احلديثة واأثر هذا ال�سكل على الهويات 

ال�سراع  لإدارة  ال�سحيحة  وال�سبل  الأخ���ر،  الثقافية 

الذي  للطرح  معاديًا  يقف  ه��ذا  طرحي  اإن  اإل���خ.  معه 

يف  التكنولوجيا  اإن  حمايدًا،  مفهومًا  التكنولوجيا  يرى 

ترتبط  اأنها  اأي  تاريخية،  ممار�سة  الجتماعي  بعدها 

و�سيا�سية،  وثقافية،  اقت�سادية،  اأبعاد  مع  تباديل  ب�سكل 

يف  رئي�س  ب�سكل  وت��وؤث��ر  القائم،  ال��وج��ود  �سكل  ت�سوغ 

دائًما،  �سيا�سيًّا  حمموًل  لها  اأن  اأي  ووظيفته.  م�سمونه 

اآخر، لأن  اأي �سيء  اأن تكون  "فالتكنولوجيا �سيا�سة قبل 
تفرت�س  وال�سيا�سة  ال�سيطرة،  منطق  هو  الأول  منطقها 

دومًا وجود �سائ�سني وم�سو�سني، وهي �سيا�سة اأي�سًا لأنها 

الع�سر  يف  امل�سيطرة  الجتماعية  القوى  م�سالح  تخدم 

.
الراهن")166(

اأود يف النهاية، اأن اأ�سري اإىل اأن ال�سمات التي قمت 

بتحديدها، هي اأهم الركائز -يف راأينا- التي ميكن اأن 

ن�سند اإليها بدء تاريخ العوملة من جهة، و�سيا�ساتها، واآليات 

حراكها من جهة اأخرى، ومنها اآليات، �ساعدت على خلق 

ل مفاهيم ثقافية غربية ن�سبية  الف�ساء الازم الذي حورّ

اإىل مفهوم حل�سارة كوكبية، برغم اإنه ل يزيد على كونه 

ثقافة حملية تاريخية، متتلك اأ�سوًل معرفية واجتماعية 

وا�ستطاعت  التقني،  تقدمها  ب�سبب  انت�سرت  متقاربة، 

الثقايف،  امل�ستويني  على  الآن،  كوكبيًّا  نف�سها  تفر�س  اأن 

الثقافة،  هذه  مفهومات  اإن  برغم  وذلك  والجتماعي، 

لي�ست بال�سرورة مفهومات اأكرث منطقية، اأو علمية من 

مفهومات غريها من الثقافات. اأما �سوؤال العوملة الأهم 

بل  فقط،  باملفاهيم  اأو  بال�سمات  ظني-  -يف  يتعلق  فا 

املفاهيم  ه��ذه  ن�سر  لأدوات  امل�ستخدم  باملالك  يتعلق 

"ميديا" وخافه،  ات�سال حديثة  و�سائط  وو�سائلها من 

املفاهيم  عن  احل��ادث  التاأثري  نتجاهل  اأن  ميكننا  فا 

والأفكار ال�سيا�سية، والقت�سادية، والفكرية، والثقافية، 

مالُك هذه  كوينرّ  م�ستوى  على  اإىل حتقيقها  ي�سعى  التي 

ل  الإعامي  ال�سلوك  اأن  نظن  اأن  ميكننا  ول  الأدوات، 

ال�سلوك  ُغِلفَّ هذا  القائمني عليه، مهما  يخدم م�سالح 

و�سائل  اأن متنح  اأنه ميكن  وعينا  برغم  اإن�سانية،  باأبعاد 

الت�سال وجًها عامليًّا للثقافات، وتخرجها من حميطها 

الإقليمي، لكن الأمر �سيظل يف اآخر املطاف رهيًنا مبالك 

امللكية  هذه  اإدارة  يف  ال��دويل  وبالتوازن  الو�سائل،  هذه 

وحوزها، اأي كل ما يك�سر الحتكار، والحتكار املتعدد يف 
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هذا ال�سوق.
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الزمان: النخر، اجلزء الثاين، ترجمة د. اأنطوان حم�سي، دم�سق، من�سورات وزارة الثقافة، 1995، �س، 291.

انظر: هاريزون لوران�س اإى،  – و�سمويل پى. هنتنجتون، الثقافات وقيم التقدم، مرجع �سابق، �س، 362.  40-

انظر: مايك فيذر�ستون،  واآخرون، مرجع �سابق، �س، 109.  41-
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انظر: اأولف هانرز، "�سيناريوهات ثقافات الأطراف"، يف: الثقافة والعوملة والنظام العاملي، حترير، اأنطوين كينج،   42-

ترجمة، حممد يحيى، و�سهرت العامل، وهالة فوؤاد، مراجعة، حممد يحيى، ط، 2، القاهرة، املجل�س الأعلى للثقافة، 

2001. ، �س، 179

عامل  ثقافية"،  درا�سة  اأخرى،  اأنا  بو�سفها  الأنا  الأ�سل،  فكرة  ونق�س  الهوية  "�سعرية  الهادي، عاء،  عبد  انظر:   43-

الفكر، 36: -275 331.

فتحي،  اإبراهيم  ترجمة،  الرمزي،  والعنف  وال�شلطة  الثقافة  حول  االجتماع،  علم  اأ�شئلة  بورديو،  بيري  انظر:   44-

القاهرة، دار العامل الثالث، 1995، �س، 234.

والر�ستني اإميانويل، مرجع �سابق، �س، 150.  45-

انظر: تريي اإيجلتون، فكرة الثقافة، ترجمة ثائر ديب، �سوريا، دار احلوار، 2000،  �س، 33.  46-

انظر: مار�سيل مريل، �شو�شيولوجيا العالقات الدولية، ترجمة، ح�سن نافعة، بريوت، دار امل�ستقبل العربي، 1986،   47-

�س، 508

ا�سوالد �سبنغلر،  تدهور احل�شارة الغربية، ترجمة، اأحمد ال�سيباين، ج، 1، بريوت، دار مكتبة احلياة، د. ت، �س،   48-

.546

رونالد روبرت�سون، العوملة: النظرية الجتماعية والثقافية الكونية، مرجع �سابق،  �س، 259.  49-

انظر: رميوند وليامز،  مرجع �سابق، �س،44.  50-

نف�سه.  51-

فران�سوا بريو، فل�شفة لتنمية جديدة، تقدمي، عال �سينا�سر، بريوت، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر،1983،   52-

�س، 239.

رميوند وليامز، مرجع �سابق، �س، 58.  53-

انظر: نف�سه، �س �س، 116–  123.  54-

انظر: تريي اإيجلتون، مرجع �سابق، �س، 33.  55-

انظر: تزفيتان تودوروف، فتح اأمريكا، م�شاألة الالآخر، ترجمة، ب�سري ال�سباعي، مراجعة، فريال غزول، ط2، دار   56-

العامل الثالث، القاهرة، 2003، �س �س. 2-271.

انظر: تريي اإيجلتون، مرجع �سابق، �س، 154.  57-

اإميانويل والر�ستني، مرجع �سابق، �س، 150.  58-

اإدوارد �سعيد، الثقافة واالإمربيالية، ترجمة، كمال اأبو ديب،  القاهرة، مكتبة مدبويل، �س، 80.  59-

�سعيد  د.  ترجمة،  االإن�شانية،  الظواهر  تف�شري  يف  اجلغرافيا  اأهمية  الثقافية:  اجلغرافيا  كرانغ،   مايك  انظر:   60-

منتاق، الكويت، �سل�سلة عامل املعرفة، 2005، �س، 201.

انظر: رولند روبرت�سون، النظرية االجتماعية، والن�شبية الثقافية، وم�شكلة العاملية، مرجع �سابق، �س، 116.  61-

ا�سوالد �سبنغلر،  تدهور احل�شارة الغربية، ترجمة، اأحمد ال�سيباين، ج، 2، بريوت، دار مكتبة احلياة، د. ت، �س،   62-

.590

انظر: تريي اإيجلتون،  مرجع �سابق، �س، 128.  63-

انظر: عبد احل�سني �سعبان، االإن�شان هو االأ�شل: مدخل اإىل القانون الدويل االإن�شاين وحقوق االإن�شان، تقدمي   64-
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حممد ال�سيد �سعيد، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، �س، 17.

نف�سه.  65-

نف�سه.  66-

انظر: جوو�ست �سمايرز،  مرجع �سابق، �س �س، -280 1.  67-

انظر على �سبيل املثال ل احل�سر: قرارات االأمم املتحدة ب�شاأن فل�شطني وال�شراع العربي االإ�شرائيلي، )حتى عام   68-

1979(، موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية بريوت، 1980.

انظر: بيري رينوفان، جان باتي�ست دوروزيل، مدخل اإىل تاريخ العالقات الدولية، ترجمة فايز كم نق�س، بريوت،   69-

باري�س، من�سورات البحر املتو�سط، ط3، 1989، �س، 366.

الليبية،  اجلماهريية  ال��دويل،  االأم��ن  جمل�ش  يف  االع��را���ش  حق  نظرية  ح��ول  الراجحي،  العامل  حممد  انظر:   - 70

طرابل�س، الدار اجلماهريية للت�سر والتوزيع والإعان، 1989. �س �س،    .

القاهرة، املجل�س  ليلى اجلباىل،  العْوملة، ترجمة،  ثقافات  انظر: فريدريك جيم�سون،  ما�ساو ميرّو�سى )حترير(،   71-

الأعلى للثقافة، 2004، �س، 37.

نف�سه، �س، 36.  72-

انظر: عبد احل�سني �سعبان، مرجع �سابق، �س،31.  73-

انظر: برتران بادى ماري – كلود�سموت�س، مرجع �سابق، �س، 209.  74-

نف�سه، �س، 213.  75-

نف�سه، �س، 218.  76-

77- See:   Anthony Brewer,  Marxist Theories of Imperialism: A Critical Survey، London, Routledge 

& Kegan Paul، 1980، pp، 284- 5.

انظر: فريدريك جيم�سون، ما�ساو ميرّو�سى، مرجع �سابق، �س،92.  78-

حممد  ترجمة،   ،1998  1983- احلداثة  بعد  ما  يف  خمتارة  كتابات  الثقايف:  التحول  جيم�سون،  فردريك  انظر:   79-

اجلندي، مراجعة، د. فاطمة مو�سى، ت�سدير، ال�سيد ي�سني، القاهرة، اأكادميية الفنون، 2000، �س �س، -126 7. 

�سابق. مرجع  انظر: حممد حميي الدين،  "عامل جديد يتخلق"،   80-

باربارا اأبو احلاج.  "لغات ومناذج للتبادل الثقايف"، يف: الثقافة والعوملة والنظام العاملي، حترير، اأنطوين كينج،   81-

مرجع �سابق، �س، 74.

جان فران�سوا ليوتار، الو�سع ما بعد احلداثي، ترجمة، اأحمد ح�سان، القاهرة، �سدر هذا الكتاب بالتعاون مع البعثة   82-

الفرن�سية لاأبحاث والتعاون، دار �سرقيات، 1994، �س، 28.

انظر: برتران بادى ماري – كلود�سموت�س، مرجع �سابق، �س �س، -146 7.  83-

انظر: حممد حميي الدين،  مرجع �سابق.  84-

ال�سرق،  اأفريقيا  البي�ساء،  الدار  املغرب،  الزاهي،  ال�شورة وموتها، ترجمة، فريد  حياة  انظر: ريجي�س دوبري،    85-

2002، �س، 292.

مرجع �سابق، �س، 56.  86-

�سمري اأمني،  التبادل غري املتكايفء وقانون القيمة، ترجمة، عادل عبد املهدي، بريوت، دار احلقيقة، 1974، �س، 102.  87-
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فران�سوا بريو،  مرجع �سابق، �س، 163.   88-

89-  A. G، Frank, Crisis in the World Economy and Crisis in the third World، London، Heinman، 1980.

من: اأحمد زايد، مرجع �سابق، )مل ُيذكر كاتب املقال رقم ال�سفحة التي اقتب�س منها(.   

�سمري اأمني، مابعد الراأ�شمالية، بريوت، مركز درا�سات الوحدة العربية، 1988، �س، 100.  90-

نف�سه، �س، 29.  91-

انظر: نف�سه، �س، 80.  92-

نف�سه، �س، 72.  93-

بيري بورديو، عن “التلفزيون” واآليات التالعب بالعقول، ترجمة، د. دروي�س احللوجي، القاهرة، املحرو�سة للن�سر   94-

واملعلومات بالتعاون مع ق�سم الرتجمة والن�سر باملركز الفرن�سي للثقافة والتعاون، 1999، �س، 25.

ريجي�س دوبري، مرجع �سابق، �س، 75.  95-

انظر: نف�سه، �س �س، -91 3.  96-

انظر: مي�سيل مافيزويل، تاأمل العامل، ال�شورة واالأ�شلوب يف احلياة االجتماعية، ترجمة، فريد الزاهي، القاهرة،   97-

املجل�س الأعلى للثقافة، 2005، �س �س ، 4-53.

والتوزيع،  والن�سر  للدرا�سات  اجلامعية  املوؤ�س�سة  بريوت،  امل�سري،  علي  ترجمة  الرمزي،  اخليال  دوران،  جيليرب   98-

1991،�س، 121.

بيري بورديو، عن “التلفزيون” واآليات التالعب بالعقول، مرجع �سابق،  �س، 36.  99-

-100ريجي�س دوبري ، مرجع �سابق، �س، 154.

-101رولن بارت، العلبة النرية، ر�شالة عن الت�شوير ال�شم�شي، ر�شالة يف الت�شوير ال�شم�شي، ترجمة اإدري�س القري، 

مراجعة حممد البكري، املغرب، الدار البي�ساء، كتاب ف�ساءات م�ستقبلية، 1998، �س �س، 6-15.

-102تزفيتان تودوروف، فتح اأمريكا، مرجع �سابق، �س، 272.

-103رولن بارت، العلبة النرية، مرجع �سابق، �س، 106.

104- Jean Baudrillard, “The Ecstasy of Communication”, trans. John Johnston in the; Anti Aesthetic، 

Essays on Postmodern Culture, Hal Foster (ed.), Port Tournsand، Wash: Bay, 1983، p، 130، 

من: نيكول�س رزبرج، ما بعد احلداثة، ترجمة، ناجي ر�سوان، مراجعة، حممد بريري، القاهرة، املجل�س الأعلى للثقافة، 

2002، �س، 45.

دار  البي�ساء،  الدار  العمراين،  ح�سن  ترجمة،  الذاكرة،  و�شيا�شات  والت�شامح  امل�شاحلة  واآخ��رون،  دريدا،  جاك   105-

توبقال للن�سر، 2000، �س، 9.

انظر: نف�سه، �س، 86.  106-

ريجي�س دوبري ، مرجع �سابق، �س، 289.  107-

جوو�ست �سمايرز، مرجع �سابق، �س، 257.  108-

نف�سه، �س، 214.  109-

اأحمد زايد، مرجع �سابق.   110-

مايك فيذر�ستون،  واآخرون، مرجع �سابق، �س، 24.  111-
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برتران بادى ماري – كلود�سموت�س، مرجع �سابق، �س، 91.  112-

مايك فيذر�ستون، واآخرون، مرجع �سابق، �س، 81.  113-

انظر: بيري بورديو، اأ�شئلة علم االجتماع، مرجع �سابق، �س، 234.  114-

مايك كرانغ، مرجع �سابق، �س، 109.  115-

مايك فيذر�ستون، مرجع �سابق، �س، 109.  116-

جوو�ست �سمايرز، مرجع �سابق، �س، 229.  117-

انظر: اأولف هانرز، مرجع �سابق، �س، 178.  118-

نف�سه، �س �س،-177 9.  119-

جوو�ست �سمايرز، مرجع �سابق، �س، 267.  120-

-121انظر: اأولف هانرز، مرجع �سابق، �س، 182.

هربرت �سيلر، اأ، املتالعبون بالعقول - كيف يجذب حمركو الدمى الكبار يف ال�شيا�شة واالإعالن وو�شائل االت�شال   122-

اجلماهريي خيوط الراأي العام، ترجمة،  عبد ال�سام ر�سوان، الكويت، �سل�سلة عامل املعرفة، 1986، �س، 195. 

دم�سق،  �سوريا،  حاجوج،  اإليا�س  د.  ترجمة،  علمية،  درا�سة  كاأيديولوجيا:  والعلم  التقنية  هابرما�س،  يورغن   123-

من�سورات وزارة الثقافة ال�سورية، 1990، �س، 11.

انظر: مار�سيل مريل، �شو�شيولوجيا العالقات الدولية، ترجمة، ح�سن نافعة، دار امل�ستقبل العربي، بريوت، 1986، �س، 227.  124-

القاهرة،  ال�سباعي،  ب�سري  فتحي، مراجعة،  �سفاء  ترجمة،  �شبتمرب،   11 ال��ذي حدث يف حدث  ما  دريدا،  جاك   125-

املجل�س الأعلى للثقافة، 2003، �س، 56.

.5 54- �س،  �س  �سابق،  مرجع  انظر: �ستيوارتهول، "املحلي والعاملي: العوملة واالأثنية"،   126-

انظر: بيري بورديو، اأ�شئلة علم االجتماع مرجع �سابق، �س،243.  127-

128- See: Bertrand، Russell, Power، London, Unwin Book، Sixth Impression،1971,  p، 25.

انظر: برترانبادى، ماري – كلود�سموت�س، مرجع �سابق، �س،140.  129-

انظر: باربارا اأبو احلاج، مرجع �سابق، �س، 76.  130-

انظر: مايك فيذر�ستون، واآخرون، مرجع �سابق، �س، 110.  131-

احلادي  القرن  مطلع  يف  الهيمنة  معامل   - والعوملة  املتحدة  "الواليات  �شامل،  ب��ول  اخل�سو�س:  هذا  يف  انظر   132-

والع�شرين"، امل�ستقبل العربي، 229: -78 90.

اإدغار موران، روح الزمان: الع�شاب، ج، 1، ترجمة د. اأنطوان حم�سي، دم�سق، من�سورات وزارة الثقافة، 1995،   133-

�س، 8-97.

الهوية  عن  للبحث  كاإطار  ال�سامل  ال�سام  �سرورة  ال��ذري،  الع�سر  يف  والأ�سطورة  "العقانية  هي�سي،  ريت�سارد   134-

الثقافية  الهوية  االجتماعية،  للبحوث  االأوروبية  العربية  للمجموعة  اخلام�ش  املوؤمتر  اأبحاث  الثقافية" يف: 

للزمان، حترير مراد وهبة، القاهرة، مكتبة الأجنلو امل�سرية، 1992، �س، 48. 

باربارا اأبو احلاج، مرجع �سابق، �س، 85.  135-

136- Paulo، Freier, Pedagogy of the Oppressed، New York, Herder and Herder، 1971، p، 13.

يف: هربرت �سيلر ، اأ، مرجع �سابق، �س، 22.   
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هربرت �سيلر، اأ، مرجع �سابق، �س، 15.   137-

-138 نف�سه، �س، 16. 

هاريزون لوران�س اإى.  – و�سمويل پى. هنتنجتون، الثقافات وقيم التقدم، مرجع �سابق، �س،469.   139-

اأولف هانرز ، مرجع �سابق، �س، 178.  140-

يورغن هابرما�س، مرجع �سابق، �س، 78.  141-

مايك كرانغ، اجلغرافيا الثقافية مرجع �سابق، �س، 218.  142-

 -143 انظر: اأنطوين كينج، “ف�ساءات الثقافة، ف�ساءات املعرفة”، يف: الثقافة، والعوملة، والنظام العاملي، مرجع �سابق، 

�س، 32.

انظر: �ستيوارت هول، مرجع �سابق، �س، 77.  144-

نف�سه، �س، 75.  145-

فيذر�ستون مايك ، واآخرون، مرجع �سابق، �س، 306.  146-

انظر: جوو�ست �سمايرز،  مرجع �سابق، �س �س، -224 5.  147-

انظر: مايك فيذر�ستون، واآخرون، مرجع �سابق، �س، 202.  148-

انظر: اأنتونى جيدنز، مرجع �سابق، �س �س، -70 1.  149-

�ستيوارت هول، مرجع �سابق، �س، 75.  150-

الكويت،  القادر،  ال�شيا�شة والثقافة يف زمن الال مباالة، ترجمة، فاروق عبد  اليوتوبيا:  نهاية  را�سل جاكوبي،   151-

�سل�سلة عامل املعرفة، 2001، �س، 48 و 43.

اأوكتابيو باث، متاهة الوحدة، ترجمة، نادية جممال الدين، الكويت، دار �سعاد ال�سباح، 1992، �س �س، -209 10.  152-

برتران بادى، ماري – كلود�سموت�س، مرجع �سابق، �س، 43.  153-

154-  See: Dick Hebdige, Subculture: The Meaning of Style، London, Methuen، 1979، p، 148.

انظر: �ستيوارت هول، مرجع �سابق، �س �س، -65 7.  155-

مايك فيذر�ستون، واآخرون، مرجع �سابق، �س �س، -196 7.  156-

جان فران�سوا ليوتار، الو�شع ما بعد احلداثي، مرجع �سابق، �س، 29.   157-

بول هري�ست، وجراهام تومب�سون، مرجع �سابق، �س، 285.   158-

انظر: ت�سارلز ِتلى، مرجع �سابق، �س، 205.   159-

انظر: اإح�سان هندي، مبادئ القانون الدويل العام يف ال�شلم واحلرب، دم�سق، دار اجليل، 1984، �س �س، 5-172.   160-
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هذا البحث جزء من اإطار نظري ي�سع اأ�سا�ًسا مل�سروع 

ال�سلطوية  اخلطابات  مقاومة  ي�ستهدف  عربي  باغي 

وتوليد  ب،  املخاطمَ يف  حُتدثه  الذي  الأثر  اإ�سعاف  بوا�سطة 

ا�ستجابات باغية م�سادة له. يقدم البحث مراجعة لبع�س 

العقدين  يف  تقريبا  ظهرت  التي  املعرفية،  املقاربات  اأهم 

مقاومة  خمتلفة-  -بطرائق  ا�ستهدفت  والتي  الأخريين، 

البحث  هدف  ال�سلطوية.  واخلطابات  اخلطاب  �سلطة 

للخطاب،  النقدي  التحليل  وهي  املقاربات؛  بهذه  التعريف 

املخاطب.  وباغة  امل�ساد،  والكام  النقدية،  والباغة 

يقوم البحث بعر�س الأ�س�س النظرية التي تنطلق منها هذه 

املقاربات، ومبادئ املمار�سة التي تقرتحها، واأهم الكتابات 

للخطاب  حتديدها  طرائق  على  الرتكيز  مع  متثلها؛  التي 

ويناق�س  ملقاومته.  تقرتحها  التي  والإجراءات  ال�سلطوي، 

يف  املقاربات  هذه  من  الإفادة  اإمكانية  خامتته  يف  البحث 

اإطار م�سروع تكاملي ملقاومة �سلطة اخلطاب.

This study is part of an Arabic rhetorical 

approach that aims at resisting the discourse 

of power through reinforcing the audience 

response against it. The study reviews 

four contemporary approaches: 1) Critical 

Discourse Analysis; 2) Critical Rhetoric; 3) 

Speaking back; 4) Rhetoric of Audience. It 

examines the theoretical background of each 

approach, its procedures and practices. In 

conclusion, the study examines the possibility 

of establishing an integrated approach that 

could challenge the discourse of power.
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يقوم البحث على بع�س امل�سلمات التي تخ�س طبيعة 

ال�سلطة واخلطاب. ففيما يتعلق مبفهوم ال�سلطة وجتلياتها 

واأنواعها يتبنى البحث م�سلمًة موؤداها اأن ال�سلطة تتحدد 

وجوهرها.  لطبيعتها  وفقا  ولي�س  ونتيجتها  لغايتها  وفقا 

اأن  يرى  لل�سلطة،  وظيفيا  مفهوما  نتبنى  فاإننا   ، ثممَرّ ومن 

ال�سلطة هي ممار�سة توؤدي اإىل �سيطرة وهيمنة حائزها 

والتمييز.  الف�سل  ثم  من  ويازمها  مفتقدها،  على 

اخلطاب  هو  ال�سلطوي  اخلطاب  فاإن  ذلك،  على  وبناء 

على  اخلطاب  هذا  حائزي  �سيطرة  ويدعم  ينجز  الذي 

درجة  اإىل  متاأثر  لل�سلطة  ال�سابق  واملفهوم  م�ستهلكيه. 

ال�سلطة  ف  يعِررّ الذي  كبرية بطرح فان دايك )2001(، 

ا�ستنادا اإىل معيار ال�سيطرة. فكل ما يوؤدي اإىل ال�سيطرة، 

ماديًة كانت اأم رمزية، فهو �سلطة. ويرتبط بذلك اأهمية 

التمييز بني ال�سلطة املادية اخلال�سة و�سلطة اخلطاب. 

ول يتجلى هذا التمييز يف طبيعة اأدوات ممار�سة ال�سلطة؛ 

الت�سليل، فح�سب، بل  اأو  الإقناع  الق�سر يف مقابل  اأعني 

كٍل منها  الناجتة عن  ال�سيطرة  يتجلى كذلك يف طبيعة 

ارتباطها  وطبيعة  مقاومتها،  واإمكانية  الزمني  ومداها 

واخلا�سع  حائزها  بني  العاقة  وطبيعة  بحائزها، 

اأ�سكال  . وعلى الرغم من ذلك، فاإن ملعظم 
)1(

لها...اإلخ

ال�سلطات املادية جتليات خطابية، كما اأن �سلطة اخلطاب 

قد تكون متبوعة اأو م�سحوبة اأو م�سبوقة اأو متزامنة مع 

ال�سلطة املادية. فهما، رغم متايزهما، مرتابطان باأكرث 

يف  اإحداهما  ا�ستخدام  على  القت�سار  ويندر  وجه،  من 

�سورتها النقية ملدى زمني طويل.

يف  ن�سبيا  تراجعا  احلديث  الع�سر  �سهد  لقد 

و�سائل  انت�سار  مع  خا�سة  املادية،  ال�سلطة  ا�ستخدام 

الإعام والو�سائط الرتبوية التي ي�سرت اإىل حد ما �سبل 

حتقيق الهيمنة وال�سيطرة دون حاجة �سديدة اإىل الق�سر. 

الأطروحات  على  مق�سورة  الدرا�سة  هذه  تكون  و�سوف 

�سلطة  لأن  ولكن،  اخلطاب.  �سلطة  ملقاومة  ُقدمت  التي 

�سياق  يف  واإمنا  متخيل،  ف�ساء  يف  مُتار�س  ل  اخلطاب 

واقعي متعني فاإن مقاومة اخلطاب ال�سلطوي لن ت�سبح 

غفلت الرتابطات بني اخلطاب ال�سلطوي 
ُ
اأ فاعلة اإذا ما 

وال�سيا�سي  الجتماعي  وال�سياق  مقاومته  امل�ستهدف 

والقت�سادي...الذي يتيح له ممار�سة �سلطويته. ومن ثم 

مقدمة

هذا البحث جزء من اإطار نظري ي�سع اأ�سا�ًسا مل�سروع باغي عربي ي�ستهدف مقاومة اخلطابات ال�سلطوية 

مراجعة  البحث  يقدم  له.  م�سادة  باغية  ا�ستجابات  وتوليد  ب،  املخاطمَ حُتدثه يف  الذي  الأثر  اإ�سعاف  بوا�سطة 

للمقاربات املعرفية، التي ظهرت تقريبًا يف العقدين الأخريين، والتي ا�ستهدفت -بطرائق خمتلفة- مقاومة �سلطة 

يت�سمن  بينها.  فيما  الفروق  وحتديد  املقاربات،  بهذه  التعريف  البحث  هدف  ال�سلطوية.  واخلطابات  اخلطاب 

التعريف عر�س الأ�س�س النظرية التي تنطلق منها، ومبادئ املمار�سة التي تقرتحها، واأهم الكتابات التي متثلها، 

مع الرتكيز على طرائق حتديدها للخطاب ال�سلطوي، والإجراءات التي تقرتحها ملقاومته. تختلف هذه املقاربات 

الإجراءات  ويف  عمله،  واآلية  ال�سلطوي  اخلطاب  لطبيعة  حتديدها  ويف  منها،  تنطلق  التي  املعرفية  احلقول  يف 

امل�ستخدمة يف معاجلته، كما تتباين من حيث طبيعة الظواهر التي ُتخ�سعها للدرا�سة، والطرائق التي تقرتحها 

ملقاومة اخلطاب ال�سلطوي. ويقوم البحث باملقارنة بني هذه املقاربات ا�ستنادًا اإىل هذه الفروق.

من الوعي اإىل الفعل

مقاربات معا�رصة يف مقاومة اخلطاب ال�ضلطوي

د.  عماد عبد اللطيف
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فاإن كل طموح ملقاومة اخلطاب ال�سلطوي هو، يف  الوقت 

للخطاب  املدعمة  املادية  ال�سلطة  لإبطال  طموح  ذاته، 

اخلطاب  هذا  اإنتاج  �سياق  توؤ�س�س  والتي  ال�سلطوي، 

وتلقيه. 

يرتبط بالتمييز بني ال�سلطة املادية و�سلطة اخلطاب 

ومن  اخلطاب.  و�سلطة  ال�سلطة  خطاب  بني  اآخر  متييز 

نتائج هذا التمييز اأن اخلطاب ميكن اأن ميثل �سلطة يف 

–وذلك يف  حد ذاته، واأن خطاب ال�سلطة رمبا ل يكون 

اأطروحة  نادرة- �سلطويا. وذلك على خاف مع  اأحوال 

.
)2(

بورديو عن �سلطة اخلطاب

واأخريًا فاإن البحث ي�ستند اإىل م�سلمة تخ�س تعريف 

م�سطلح ‘اخلطاب‘. فالبحث ي�ستخدم م�سطلح اخلطاب 

لي�سري به اإىل الن�س اأو الكام يف حال ال�ستعمال الفعلي. 

وهو ما يعني اأن الن�سو�س التي تعتمد لغة �سناعية لي�ست 

حتليل  يف  فح�سب  ينح�سر  الهتمام  واأن  نظر.  مو�سع 

ودرا�سة ن�سو�س وكام طبيعيني، ينتجان وي�ستهلكان يف 

واقع ا�ستخدام فعلي. غري اأن هذا التقييد للمادة يواجهه 

هذا  يعر�سها  التي  فاملقاربات  اأخرى؛  زاوية  من  انفتاح 

وا�سع  لإطار  بو�سفه جامعا  مع اخلطاب  تتعامل  البحث 

اإىل  بالإ�سافة  ت�سمل،  التي  ال�سيميوطيقية،  الأنظمة  من 

اللغة، ال�سورة واحلركة واللون وال�سوت..اإلخ.

التحليل   1- هي:  مقاربات:  اأربع  البحث  يدر�س   

النقدي للخطاب -2 الباغة النقدية -3 الكام امل�ساد 

حقلني  اإىل  املقاربات  هذه  تنتمي  ب.  املخاطمَ باغة   4-

ُتعد  حني  ويف  اخلطاب.  وحتليل  الباغة  هما  معرفيني 

النقدية  والباغة  للخطاب  النقدي  التحليل  مقاربتا 

فاإن  النت�سار  ووا�سعة  امل�ستقرة  املعرفية  التوجهات  من 

وهما  الت�سكل،  تزالن يف مرحلة  ل  الأخريني  املقاربتني 

اأقرب اإىل الأعمال الفردية.

اأواًل: التحليل النقدي للخطاب

 منذ ت�سعينات القرن الع�سرين ظهر التحليل النقدي 

بو�سفه   Critical Discourse Analysis للخطاب 

توجها جديدا يف حتليل اخلطاب يف الأو�ساط الأكادميية 

يف اأوروبا الغربية. ومع نهاية القرن كان ميثل اأحد اأكرث 

للباحثني )بلومارت  ا�ستقطابا  توجهات حتليل اخلطاب 

وبولكان)Blommart and Bulcaen2000، وقد و�سفه 

ويدو�سن H.G.Widdowson يف عام 2004 باأنه اأ�سبح 

حقًا مكتًظا بالن�ساط.

النقدي  التحليل  مو�سوع   ،
)3(

دايك فان  يحدد   

الن�س  بها  يقوم  التي  الكيفية  درا�سة  باأنه  للخطاب 

ال�سلطة  اعتداءات  ومقاومة  واإنتاج  بتقنني  والكام 

الجتماعية وهيمنتها ول م�ساواتها. واأن املحلل النقدي 

الجتماعية  الام�ساواة  فهم  اإىل  ي�سعى  للخطاب 

التحليل  فاإن  ثممَرّ  ومن  ملقاومتها.  متهيدا  عنها  والك�سف 

لتيت�سر  وفقا  ي�ستهدف،  عام  توجه  له  للخطاب  النقدي 

اللغة  املتبادلة بني  بالتاأثريات  الب�سر  توعية   ،
)4(

واآخرين

الب�سر  التي ل يعيها  التاأثريات  والبنى الجتماعية، تلك 

غالبا. ويقدم فايركلوف تف�سيًا اأكرب لأهداف التحليل 

"اللغة  التاأ�سي�سي  كتابه  مقدمة  ففي  للخطاب.  النقدي 

اأهداف الكتاب يف  1989، يحدد  وال�سلطة" ال�سادر يف 

هدفني؛ الأول هو امل�ساعدة يف ت�سحيح الإبخا�س ال�سائع 

اأما  وتر�سيخها،  ال�سلطة  اإنتاج عاقات  اللغة يف  لأهمية 

الثاين فهو امل�ساعدة يف زيادة الوعي بالكيفية التي ت�سهم 

الب�سر على بع�س، لأن  اإجناز هيمنة بع�س  اللغة يف  بها 

ن  الوعي هو اخلطوة الأوىل نحو التحرر. هذا الوعي ميِكرّ

فيه  تعتمد  الذي  املدى  اإدراك  على  الب�سر  م�ساعدة  من 

التي  والطرائق  ال�سائعة،  امل�سلمات  على  لغتهم اخلا�سة 

ل بوا�سطتها هذه امل�سلمات  ميكن لعاقات ال�سلطة اأن ت�سِكرّ

ال�سائعة. ويرى فايركلوف اأن الوعي الذي يحققه الطاع 

والهيمنة  للقهر  اأداًة  اللغة  ا�ستخدام  من  مناذج  على 

واإن  اأن يكون حافزا على املقاومة والتغيري. وهو،  ميكن 

كان يثق يف قدرة الب�سر على اخلا�س من الهيمنة التي 

بتطور  القدرة  هذه  يربط  فاإنه  اآخرون،  ب�سر  ميار�سها 

وعي نقدي بهذه الهيمنة واأو�ساعها. ويتحقق الوعي عن 

طريق التحليل النقدي للظواهر اللغوية وال�سيميوطيقية 

الن�سية،  والعاقات  والنحو  املفردات  مثل  للخطاب؛ 

املحللون  ينخرط  ثم  ومن  وال�سورة..اإلخ.  واللون 
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النقديون للخطاب يف حتليات تف�سيلية لهذه العنا�سر، 

بعاقات  تربطها  بتاأويات  م�ستمر  ب�سكل  ويقومون 

ال�سلطة يف املجتمع.

فيما عدا الغاية التي ي�سعى التحليل النقدي للخطاب 

لتحقيقها فاإن كل �سيء فيه مبنٌيرّ على التعدد، بدءًا من 

بلومارت  عليه  يطلق  فبينما  عليه.  ُتطلق  التي  الت�سمية 

فان  يرف�س   ،"School وبولكان )2000( ا�سم "مدر�سة

ويحاول  عليه  بلومارت  ي�سر  الذي  ال�سم  هذا  دايك 

. ويذهب 
)5(

التعليل له يف كتابه ال�سادر يف عام )2005(

للخطاب  النقدي  التحليل  اأن  اإىل   )2001( دايك  فان 

لي�س توجها اأو مدر�سة اأو تخ�س�سا ُي�ساف اإىل املقاربات 

اأو  اإىل هيئة  اأقرب  الأخرى يف حتليل اخلطاب، بل يراه 

حتليل  حقل  عرب  والتطبيق  والتنظري  للتحليل  منظور 

اخلطاب باأكمله. وبينما يرى تيت�سر واآخرون اأن التحليل 

النقدي للخطاب ميثل منهجا يف حتليل اخلطاب، تذهب 

ميثل  اأنه  اإىل   
)6(

فايركلوف ونورمان  �ساولياركي  ليلي 

منهجا ونظرية يف الآن نف�سه.

التي  النظرية  الأ�سول  على  التعدد  هذا  ي�سدق   

والتي  للخطاب،  النقدي  التحليل  ممار�سو  اإليها  ي�ستند 

تعمل  التي  املتعددة  املناهج  اأو  للتوجهات  وفقا  تختلف 

يف اإطاره. هذه الأ�سول النظرية ت�سمل وفقا لفايركلوف 

اأعمال  وت�سم  الغربية"  "املارك�سية   ،)1997( وفوداك 

واأعمال  للهيمنة،  ت�سوره  خا�سة  غرام�سي؛  اأنطونيو 

التي قدمت ما ُيعرف ب"النظرية  مدر�سة فرانكفورت، 

النقدية"، خا�سة التطويرات التي اأدخلها عليها يورغن 

حول  نظريته  خا�سة  األتو�سري  لوي  واأعمال  هابرما�س، 

فوكوه  مقاربة  الأ�سول  هذه  ت�سم  كما  الإيديولوجيا. 

ت�سوراته  خا�سة  باختني؛  وكتابات  اخلطاب،  حتليل  يف 

جوليا  طورته  الذي  للتنا�س  ومفهومه  الأ�سوات،  لتعدد 

التي  فولو�سينوف  كتابات  واأخريا،  بعد.  فيما  كري�ستيفا 

تقدم ما يعتربه املوؤلفان اأول نظرية لغوية لاإيديولوجيا.

النظرية  الأ�سول  هذه  اأن  وفوداك  فايركلوف  يرى   

ي�سرتك فيها كل ممار�سي التحليل النقدي للخطاب. غري 

 Marianne Jørgenson )2002( اأن فيليب ويورغن�سن

and Louise Phillips يذهبان اإىل اأن هذه الأ�سول ل 

ي�سرتك فيها جميع ممار�سي التحليل النقدي للخطاب، 

مع  يختلف  الذي  دايك  بفان  ذلك  على  مثال  وي�سربان 

ت�سور فوكوه للخطاب على اأنه ُمنِتج productive، ومييل 

اإىل ت�سور معريف اجتماعي للخطاب.

اأما فان دايك نف�سه فهو ل يحيل، يف عر�سه لاأ�سول 

النظرية للتحليل النقدي للخطاب، اإىل مدار�س فكرية اأو 

اإىل كتابات موؤلف ما، اأو اإىل مناهج معينة؛ بل يحيل اإىل 

مفاهيم مثل ال�سلطة، الهيمنة، ال�سيطرة، الإيديولوجيا، 

الطبقة، العرق، النوع، التمييز، امل�سالح، اإعادة الإنتاج، 

الجتماعي.  النظام  الجتماعية،  البنية  املوؤ�س�سات، 

ويرى اأن هذه املفاهيم بت�سوراتها النظرية هي الأ�سول 

بع�س  اأن  واملاحظ  للخطاب.  النقدي  للتحليل  النظرية 

هذه املفاهيم، مثل النوع والعرق والتمييز والهيمنة، هي 

يعني  ما  للخطاب. وهو  النقدي  للتحليل  نف�سها مو�سوع 

اأن العاقة بينهما مركبة، حيث متثل املفاهيم ال�سابقة 

اأ�سا�سا نظريا للعلم ومو�سوعا له يف الوقت ذاته.

اأن الأ�سول النظرية   يرى تيت�سر واآخرون )2000( 

عامة  اأ�سول  اإىل  تنق�سم  للخطاب  النقدي  للتحليل 

ي�سرتك فيها كل ممار�سيه؛ وت�سم نظرية لوي�س األتو�سري 

حول الإيديولوجيا، ونظرية ميخائيل باختني حول الأنواع 

Genre، والتقاليد الفل�سفية لأنطونيو غرام�سي ومدر�سة 

تختلف  فهي  الأ�سول اخلا�سة  اأما  النقدية.  فرانكفورت 

على  فايركلوف  يرتبط  فبينما  ممار�سة،  كل  بح�سب 

هاليداي  مي�سال  وبنظرية  فوكوه  مبي�سال  املثال  �سبيل 

حول " اللغويات الوظيفية الن�سقية"، تتاأثر روث فوداك 

وفان دايك بالنماذج املعرفية لتنظيم الن�س.

التوجهات  بني  النظرية  الأ�س�س  يف  التباين  يوؤدي 

املختلفة للتحليل النقدي للخطاب اإىل تباينات يف حتديد 

طبيعة العاقة بني اخلطاب واملوؤ�س�سة الجتماعية، ويف 

ال�سلطةمَ وميار�سها  بها اخلطاُب  ينتج  التي  الكيفية  فهم 

يف  ت�سرتك  التوجهات  هذه  فاإن  ذلك،  ومع  وي�سونها. 

اأن اللغة  املنطلق اللغوي لتحلياتها. وذلك ا�ستنادا اإىل 

للعاقة  العام  الفهم  هذا  كان  ورمبا  لل�سلطة.  جملًى 
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بني  العام  امل�سرتك  من  جزًءا  واخلطاب  ال�سلطة  بني 

يف  ميار�س،  وهو  للخطاب.  النقدي  التحليل  ممار�سي 

الأكادميية،  ممار�ستهم  لأهداف  توجيها  ذاته،  الوقت 

البنيوية  العاقات  "حتليل  يف   
)7(

فوداك تلخ�سها  التي 

والتحكم  وال�سلطة  والتمييز  للهيمنة  والظاهرة  الكامنة 

كما تظهر يف اللغة يف حال التعبري بوا�سطتها. وب�سياغة 

الفح�س  اإىل  للخطاب  النقدي  التحليل  يهدف  اأخرى، 

النقدي للام�ساواة الجتماعية كما ُيعرب عنها ويوؤ�س�سها 

وي�سن لها قوانينها ال�ستخدام اللغوي". وعبارات فوداك 

بل  فح�سب،  للخطاب  النقدي  التحليل  هدف  حتدد  ل 

تنطوي على اإدراك للعاقة املت�ساندة، اأو بالأحرى عاقة 

الإنتاج املتبادل، بني ال�سلطة واخلطاب. وتنطوي كذلك 

النقدي  التحليل  يدر�سها  التي  للمادة  اأويل  حتديد  على 

للخطاب ممثمَرّلًة يف اللغة، واإن جتاوز كثري من التحليات 

�سيميوطيقية  اأمناط  درا�سة  اإىل  اللغةمَ  للخطاب  النقدية 

اأخرى. 

توجهات  ثماين  وفوداك)1997(  فايركلوف  ر�سد   

التوجه   1- هي:  للخطاب  النقدي  للتحليل  خمتلفة 

مي�سيل  كتابات  خا�سة  اخلطاب،  حتليل  يف  الفرن�سي 

فاولر  كتابات  يف  ممثلة  النقدية  اللغويات   2- بي�سوه، 

وحتول  ال�سو�سيوثقايف  التحول   3- وهودج،  وكري�س 

اخلطاب، ممثلة يف اأعمال فايركلوف، -4 ال�سيميوطيقا 

   5- واآخرون،  كري�س  كتابات  يف  ممثلة  الجتماعية 

فان  كتابات  معظم  وت�سم  ال�سو�سيومعرفية،  الدرا�سات 

ممثًا  للخطاب،  التاريخي  التحليل  منهج   6- دايك، 

فوداك،  روث  حول  املتحلقة  فيينا  جماعة  كتابات  يف 

 8- ما�س،   اأوتز  كتابات  يف  ممثًا  القراءة،  -7حتليل 

مدر�سة دوي�سربج، ممثلة يف كتابات جاجر وجاجر. وكما 

فح�سب  توجهات  اأربعة  فاإن  يورغن�سن  و  فيليب  لحظ 

بو�سفها  نف�سها  تقدم  التي  هي  التوجهات  هذه  بني  من 

منتمية اإىل التحليل النقدي للخطاب؛ وهي ال�سيميوطيقا 

الجتماعية، والدرا�سات ال�سو�سيومعرفية ومنهج التحليل 

التاريخي للخطاب، وتوجه فايركلوف. وعلى الرغم من 

هذا التعدد فاإن توجه فايركلوف ُينظر اإليه غالبا بو�سفه 

ال�سابقة  التوجهات  بني  من  وطموحًا  و�سوحًا  الأكرث 

)بلومارت وبولكان2000(.

ل ُيعد الختاف يف الأ�س�س النظرية التباين الوحيد 

بني هذه التوجهات، اإذ ثمة اختاف يف اإجراءات التحليل، 

واآخر يف الظواهر املخ�سعة للتحليل. فعلى الرغم من اأن 

هذه التوجهات تتفق يف اتخاذ اللغة مو�سوعا لدرا�ستها، 

التي  للظواهر  حتديدها  يف  ما،  حد  اإىل  تختلف،  فاإنها 

يراها كل توجه جديرة بالدر�س )ماير 2002(. وهو ما 

كل  لقدرة  الن�سبي  التقييم  يف  الختاف  اإىل  يرجع  قد 

ظاهرة على الإف�ساح والك�سف عن ال�سلطة التي ميثلها 

منتج اللغة ويبتغيها. 

ركز العر�س ال�سابق على الطبيعة املت�سظية للتحليل 

النقدي للخطاب. وقد ق�سدت ذلك لعدة اأمور هي؛ اأول: 

وثرائه.  اخلطاب  حتليل  يف  التوجه  هذا  تنوع  تو�سيح 

ثانيا: اإظهار كيف اأن الأفكار والتوجهات ذات املنطلقات 

لتكون  بينها  فيما  وتتعاون  تتعاي�س  اأن  ميكن  املختلفة 

الختاف.  حرية  على  داخله  من  ي�سجع  عاما  اإطارا 

احلقل  لهذا  النوعية  عرب  الطبيعة  على  التاأكيد  ثالثا: 

املعريف. فالتحليل النقدي للخطاب بح�سب فان دايك ل 

 )2005( �سيلتون  ويوؤكد  نوعي.  عرب  يكون  اأن  اإل  ميكن 

عدم  على  ذاته  الوقت  يف  اأكد  واإن  اخلا�سية،  هذه 

جناح ممار�سيه يف اأن يقدموا معرفة عرب نوعية ب�سكل 

ال�سعوبات  بع�س  عن  الك�سف  واأخريًا،  رابعًا،  وا�سح. 

التي يواجهها بع�س من يحاولون الن�سمام اإىل جماعة 

املحللني النقديني للخطاب، وهي جزء من �سعوبات اأكرب 

.
)8(

واأعمق ل يت�سع هذا ال�سياق للتعر�س لها

هو  للخطاب  النقدي  التحليل  م�سروع  كان  رمبا 

ال�ساحة الأكادميية من بني م�ساريع مقاومة  الأهم على 

كبري  اجتذاب عدد  ا�ستطاع  فقد  ال�سلطوية.  اخلطابات 

ذلك،  يرجع  ورمبا  العامل.  اأرجاء  كل  من  الباحثني  من 

الغاية  نبل  عليها  ينطوي  التي  اجلذب  قوة  اإىل  اإ�سافة 

رومان�سيا  حلما  تداعب  والتي  مق�سده،  اأنها  يعلن  التي 

امل�ست�سعفني  تقوية  يف  يتمثل  الب�سر  من  كثري  لدى 

اإىل  اإ�سافة  يرجع،  رمبا  اأقول:  املتجربين-  واإ�سعاف 
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ممار�سة  بو�سفه  نف�سه  تقدمي  على  قدرته  اإىل  ذلك، 

ينتمون  الذين  الباحثون،  ي�ستطيع  بالأ�سا�س،  اأكادميية 

الواقع  مناو�سة  اللغوية،  الدرا�سات  حقل  اإىل  اأ�سا�سا 

اإحدى  تكمن  ورمبا  منها.  انطاقا  وحتدياته  مب�سكاته 

للخطاب  النقدي  التحليل  يف  احلقيقية  ال�سعف  نقاط 

بو�سفه ممار�سًة مقاومًة للخطاب يف اإمكانية حتوله اإىل 

باآخر عن  اأو  ب�سكل  اأي عزله  اأكادميية،  جمرد ممار�سة 

اإنه  اأولها:  اأمور؛  التخوف  يعزز هذا  الجتماعي.  الواقع 

النقدي  للتحليل  املوازي  البيداغوجي  التوجه  يتطور  مل 

اإجراءات  بها  تطورت  التي  نف�سها  بالوترية  للخطاب 

التحليل التي ي�ستخدمها، والأ�س�س النظرية التي يتاأ�س�س 

التحليل  رواد  بها  يكتب  التي  اللغة  اإن  وثانيها:  عليها. 

النقدي للخطاب–من وجهة نظر الباحث- رمبا تزداد 

قبيل  من  عبارات  نقراأ  نعد  ومل  الوقت.  مبرور  تعقيدا 

"لقد بذلت كل جهدي لأي�سر الإفادة من هذا الكتاب")9( 
�سهل  املوؤلف  كتاب  ي�سبح  باأن  الطموح  من  انطاقا 

مل  رمبا  للخطاب  النقدي  التحليل  اأن  وثالثها:  التلقي. 

اأو  ميار�سها  التي  بال�سلطة  الوعي  عتبة  طموحه  يتجاوز 

اأهميتها  رغم  العتبة  هذه  اخلطاب.  ُيجليها  اأو  ينتجها 

الق�سوى يواجهها حتديات ثاثة؛ الأول: اإاأنها حم�سورة 

اإنها  والثاين:  الأكادميي.  ال�سياق  يف  اأ�سا�سية  بدرجة 

اإذ  بالفعل،  ولي�ست  بالقوة  مقاومة  قوة  تكون  ما  غالبا 

به  والوعي  ال�سلطوي  تعرية اخلطاب  بعد  ما  مرحلة  اإن 

ل تكاد تدر�س يف التحليل النقدي للخطاب. لكن التحدي 

تاأويلية  قدرات  اإىل  ت�ستند  التعرية  هذه  اأن  هو  الأهم، 

بالأ�سا�س، اأي اأن ثمة طابًعا �سبه ذاتي يطبع النتائج التي 

هذا  اأن  واأظن  للخطاب.  النقديون  املحللون  لها  يتو�سل 

من  للخطابات  الفعلي  التلقي  اإغفال  اإىل  راجع  الطابع 

تعنيه  اأن  ميكن  ما  بدرا�سة  والكتفاء   ، متعنيمَرّ متلق  قبل 

هذه اخلطابات اأو تفعله اأو تكونه اأو حتيل اإليه يف ف�ساء 

تاأويلي ل تاريخي. ورمبا اأدى هذا الإغفال اإىل الت�سكك 

يف النتائج التي ميكن اأن يتو�سل اإليها املحللون النقديون 

للخطاب )ويدو�سون 2004(.

التحليل  اإن  �سبق،  ما  على  بناء  القول،  ميكن   

للخطاب  مقاومة  مقاربة  بو�سفه  للخطاب،  النقدي 

العاقة  تخ�س  هائلة  تنظريية  ذخرية  يوفر  ال�سلطوي، 

بني اخلطاب وال�سلطة، واملفاهيم الأ�سا�سية التي تتحرك 

حولهما؛ مثل مفاهيم الإيديولوجيا، والهيمنة، والتاريخ، 

من  مت�سًا  تراثًا  يوفر  كما  والنوع،..اإلخ.  والطبقة، 

�سياقات  يف  بالجتماعي  اللغوي  تربط  التي  التحليات 

عميقة  معرفة  يقدم  كما  متباينة.  واجتماعية  تاريخية 

بالكيفيات التي ميكن اأن تنطوي بها ظواهر لغوية بعينها 

على ال�سلطة اأو تنتجها اأو تدعمها. ومن ثم، فاإن مقاربة 

تدور،  اأنها  من  الرغم  وعلى  للخطاب،  النقدي  التحليل 

درجة  على  رافدا  تعد  تاأويلي،  ف�ساء  يف  كبري،  حد  اإىل 

يف  امل�ساهمة  ي�ستهدف  توجه  لأي  الأهمية  من  عظيمة 

مقاومة خطاب �سلطوي. 

 

ثانيا: البالغة النقدية 

بح�سب   Critical Rhetoric النقدية  الباغة  تعد 

يازن�سكي 2001 اأحد اأهم اجتاهني باغيني يف الباغة 

باغي  بكتابات  ارتبطت  قد  و  املعا�سرة.  الأمريكية 

اأمريكي هو رميي مكرو. 

اإطار  يف  الهتمام،  مركز  النقدية  الباغة  تنقل 

الدرا�سات الباغية، من اإن�ساء اخلطاب اإىل نقده؛ حيث 

 .
)10(

اإن مهمتها تكمن يف النخراط يف نقد م�ستمر ثابت

اخلطابات  على  اأ�سا�س  ب�سكل  مُيار�س  النقد  هذا 

الإذاعية  والربامج  ال�سحفية  املقالت  مثل  العامة، 

تكن  مل  واإن  اأنها  مكرو  يرى  التي  والتليفزيونية..اإلخ، 

يف حد ذاتها ن�سو�سا راقية فاإنها متار�س تاأثريا كبريا، 

خا�سة يف ت�سكيل الثقافات ال�سعبية.

النقدية"  للباغة  الداخلية  "املهمة  اأن  مكرو  يذكر 

تتمثل يف "اإعادة خلق اأو اإن�ساء حجاج يحدد التكامل بني 

ال�سلطة واملعرفة، وي�سور بدقة دور ال�سلطة /املعرفة يف 

. هذه الوظيفة تتحقق 
ت�سكيل املمار�سات الجتماعية")11(

عن طريق عمليتني مت�سلتني؛ الأوىل: م�ساءلة الهيمنة، 

والثانية: م�ساءلة التحرر. والعمليتان ت�ستهدفان بدورهما 

تعرية وك�سف الطرائق التي ي�ساعد اخلطاب من خالها 
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ثم  ومن  ال�سيا�سي،  و/اأو  الجتماعي  القهر  اإنتاج  يف 

اأنه على  تاأ�سي�س متطلبات التحرر منه. ويرى يازن�سكي 

الرغم من ات�سال العمليتني وتكاملهما فاإنهما تتمايزان 

بح�سب فهمهما لل�سلطة؛ فم�ساءلة الهيمنة تفهم ال�سلطة 

على اأنها قمعية، تقوم بتقلي�س ممكنات الفعل الإن�ساين، 

اأما م�ساءلة احلرية فتفهم ال�سلطة على اأنها منِتجة، اأي 

اأنها قوى اإيجابية توؤ�س�س عاقات اجتماعية وتر�سخها.

ي�سكان  ل  الهيمنة  وخطاب  التحرر  خطاب  اإن 

بالأحرى عمليتان تخ�سان  بل هما  متمايزين؛  خطابني 

خطابا واحدا. وميكن اأن نعيد حتديد الفرق بني عمليتي 

م�ساءلة الهيمنة وم�ساءلة التحرر يف اخلطاب ال�سلطوي. 

من  وقمعه  اإق�ساوؤه  مت  ما  على  تركز  الأوىل  فالعملية 

خطابات بديلة. اأما الثانية فتدر�س ما اأنتجته ال�سلطة من 

خطابات. ومن ثم فاإن م�ساءلة التحرر ل ُتعنى بالتحرر 

)اخلطابية(؛  الهيمنة  عن  بديا  بو�سفه  )اخلطابي( 

�سلطويا  خطابا  اإل  لي�س  التحرر  خطاب  اإن  حيث 

معه  يتعار�س  خطاب  واأي  وقهرا..اإلخ.  هيمنة  ميار�س 

اأو يناق�سه �سوف يكون هو اأي�سا خطابا �سلطويا. ورمبا 

نتج هذا الفهم ل�سريورة اخلطابات من مفهوم الإرجاء 

الباغي  لدى  املبتغى  هو  املعنى  اأن  خا�سة  التفكيكي، 

النقدي. ويف الواقع يوجد تناق�س بني الأ�سا�س التفكيكي 

الذي ُفهمت اخلطابات ال�سلطوية وفقا له، والذي ُي�سقط 

ال�سلطوية على كل اخلطابات، و�سعي مكرو اإىل الو�سول 

النقدية  "الباغة  اأن  يرى  حيث  حمدد؛  "معنًى"  اإىل 

التي  اخلطابات  خليط  من  معنى  خلق  من  املرء  ن  مُتِكرّ

الذي  الواحد  فاملعنى  بعد احلداثية".  ما  متيز جتربتنا 

ما  وهو  وا�ستمرار،  ثبات  على  ينطوي  مكرو  اإليه  ي�سعى 

التفكيكيني.  لدى  املعاين  وت�سارع  تعدد  مع  يتناق�س 

ورمبا ين�سم ذلك اإىل عنا�سر اأخرى للتوتر بني احلداثي 

يف   )1991( هارميان  لحظه  الذي  احلداثي  بعد  وما 

م�سروع مكرو. 

مل يحدد مكرو املهمة اخلارجية التي ميكن اأن توازي 

اأو  معها،  تتقاطع  اأو  النقدية،  للباغة  الداخلية  املهمة 

تكملها. ولكننا ميكن اأن نخمن اأنها ترتبط مبا اأ�سار اإليه 

يازن�سكي من اأن الباغة النقدية هدفها تقدمي توجه ما، 

حني  ويف  عامله.  مع  الناقد  تفاعل  يكِيرّف  ما،  منظور  اأو 

م�سرتكة  كونها  عن  النظر  بغ�س  الداخلية،  املهمة  اأن 

بني عدد من املعارف، ميكن اأن تكون مت�سلة باملمار�سة 

املعرفية اخلا�سة بالباغي الناقد، بح�سب ت�سمية مكرو، 

اأي  اإن  الإطاق؛ حيث  اإىل حد  الثانية عامة  املهمة  فاإن 

توجه اأو منظور معريف يتبناه اأي اإن�سان يكِيرّف تفاعله مع 

عامله، دون تخ�سي�س. وهذه الفاعلية غري موقوفة على 

ورمبا  بذاته.  متخ�س�س  اأو  تخ�س�س  اأو  بعينه  منظور 

بالعاقة بني املنظور  الوعي  الفرق يكمن يف درجة  كان 

التفاعل  وطبيعة  املعريف/ال�سيا�سي/الأخاقي..املتبنمَرّى 

مع العامل. 

اأن م�سروع  فيها مكرو  يوؤكد  التي  ال�سياقات  تعددت 

للبحث،  اإجراءات  اأو  منهجا  يقدم  ل  النقدية  الباغة 

البحث  لربوتوكولت  نظام حمدد  بتقدمي  يتعهد  ل  واأنه 

الباغة  ممار�سة  وتتحرك  القراءة.  اإ�سرتاتيجيات  اأو 

النقدية تبعا ملقت�سيات البحث Inquiry، وتنظمها مبادئ 

مبادئ  ووظيفة   .Principles of practice للممار�سة 

مع  الباغة  تكيف  �سروط  تنح�سر يف حتديد  املمار�سة 

ال�سياق ما بعد احلداثي الذي يوؤدي فيه الباغُيرّ نقده. 

اإىل  مكرو  ا�ستناد  اأن   ،)1991( ت�سارلند  يذكر 

م�سروع فوكوه يف حتليل اخلطاب- جعله يهمل عن�سرا 

ركز  فقد  ب.  باملخاطمَ الهتمام  هو  الباغة  يف  مركزيا 

م�سروع فوكوه، وتبعه يف ذلك مكرو، على اإنتاج اخلطاب 

فاعل  بوا�سطة  وتاأويله  تلقيه  حلظة  مهما  وتاأثرياته، 

متعني اأخاقيا وتاريخيا. واملاحظة الأخرية تبدو بالغة 

الأهمية لأنها تفتح الباب اأمام الت�ساوؤل حول خ�سو�سية 

م�سروعية  حول  و  ناحية،  من  النقدية  الباغة  م�سروع 

اندراجه يف اإطار الدرا�سات الباغية من ناحية اأخرى. 

فاملراجع لاأهداف التي ي�سعى م�سروع الباغة النقدية 

اأنها  اأم خا�سة يكت�سف  اأكانت عامة  اإىل اإجنازها �سواء 

للخطاب.  توجهات مثل حتليل فوكوه  اأهداف  هي ذاتها 

مب�سروع  خا�سة  ملو�سوعات  حتديد  غياب  ظل  ويف 

اأو  مقاربات  اأو  بها،  خا�سة  مادة  اأو  النقدية،  الباغة 
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حول  ال�سوؤال  ي�سبح  للتحليل  خا�سة  اأدوات  اأو  مناهج 

�سرورًيا.  اأمًرا  جديدا  معرفيا  م�سروعا  اإعانها  مربر 

لقد رف�س مكرو اإعادة مو�سعة الباغة، واختار حتويلها 

تاأثري  من  للهرب  اأنه  ذكر  فقد  جديدة.  ممار�سة  اإىل 

اأفاطون "فاإن املهمة ل تقت�سي اإعادة مو�سعة الباغة، 

. اإن اإعادة املو�سعة 
)12(

بل اإعانها ممار�سة نقدية" مكرو

ع.  و�سمَ للُمممَ الأ�سا�سية  باخل�سائ�س  الحتفاظ  تت�سمن 

الباغة  حتويل  اإىل  اخل�سائ�س  هذه  افتقاد  ويوؤدي 

الباغة  اأن م�سروع  واأظن  اأخرى.  اإىل ممار�سة معرفية 

النقدية كان حماولة لتحويل الباغة اإىل حتليل فوكوهي 

للخطاب. وهو اأمر نبيل واأخاقي، خا�سة اإذا و�سعنا يف 

والتي  الأمريكية،  الباغية  الدرا�سات  طبيعة  العتبار 

حتتاجه  مبا  امل�سيطرة  املوؤ�س�سات  مبد  بالأ�سا�س  ُتعنى 

على  وال�سيطرة  الهيمنة  لإجناز  باغية  اأدوات  من 

اأر�سية  النقدي  للباغي  يرتك  ل  لكنه  خماطبيهم، 

الباغي  اإن ممار�سة  القول  عليها. وميكن  يقف  خا�سة 

النقدي هي التي �سوف حتدد اأي اأر�س يقف عليها، واأي 

ت�سمية يجدر بنا اأن نطلقها على ممار�سته. لكن معظم 

امل�ساركني يف اجلدل النظري حول الباغة النقدية، مبن 

فيهم مكرو، مل ينخرطوا يف ممار�سة تطبيقية لها. 

تتعلق  طموحة  اجتماعية  اأهدافا  مكرو  و�سع  لقد 

مبقاومة الهيمنة التي ميكن اأن ميار�سها حتالف املعرفة 

وال�سلطة على املجتمع. لكن هارميان )1991( اأو�سح اأن 

عمل  وطريقة  الأهداف  هذه  بني  جذريًا  تناق�سا  هناك 

على  القدرة  ب�سحذ  فح�سب  املعنية  النقدية،  الباغة 

النقدية،  الباغة  خطاب  من  يجعل  ما  وهو  التاأويل. 

ب�سكل خال�س. يجرد بع�س اخلطابات  اأكادمييا  خطابا 

العقبة  هي  هذه  ولي�ست  هو.  ليحوزها  �سلطويتها،  من 

فقد ذهب  والطموح.  املمار�سة  بني  التي حتول  الوحيدة 

خال  من  تتم  اأن  ميكن  ال�سلطة  مقاومة  اأن  اإىل  مكرو 

ل  املتعددة  املعاين  لكن  للخطابات؛  متعددة  معاٍن  اإنتاج 

توؤدي اإىل جتريد ال�سلطة من ممار�سها. فتعدد املعنى ل 

يقو�س �سلطوية اخلطاب. على العك�س من ذلك، ميكن 

قدرته  بوا�سطة  م  ُتدعمَرّ قد  ما  خطاب  �سلطوية  اإن  القول 

بها.  للتمويه  ي�سعى  التي  املعاين  من  خليط  خلق  على 

ورمبا كان ذلك وراء �سفة الغمو�س التي متيز بع�س اأكرث 

اخلطابات �سلطوية؛ اأعني اخلطاب ال�سيا�سي. اإن تعدد 

املعنى ل ميكن اأن يكون اآلية ملواجهة اخلطاب ال�سلطوي؛ 

اإنتاج  عملية  بوا�سطة  �سلطويته  ميار�س  ل  اخلطاب  لأن 

وال�سيطرة  الهيمنة  باإجناز  يقوم  بل  فح�سب،  املعنى 

اخلطاب،  حا�سل  لي�س  فاملعنى  واملقت..اإلخ.  والتمييز 

واأخريا،  اإليه.  ي�سعى  اأو  عنه،  يتك�سف  ما  اأهم  ولي�س 

النتقادات  اإىل  اإ�سافة  النقدية،  الباغة  م�سروع  فاإن 

اخلطاب  بني  بالعاقة  خا�سًا  وعيًا  ُيطور  مل  ال�سابقة، 

الركون  ميكن  اإجراءات  اأو  اأدوات  يقدم  ومل  وال�سلطة، 

اإليها يف حتليل خطاب ما، ومل يقدم اأدوات للتمييز بني 

ال�سلطوي وغري ال�سلطوي من اخلطابات. وهو ما يوؤدي، 

مقاومة  �سياق  يف  منه  الإفادة  �سعوبة  اإىل  بالتاأكيد، 

خطاب �سلطوي.

ثالثاً: الكالم امل�شاد

خمططا   )Gelber 2000( جيلرب  كاثرين  قدمت 

 Hate مقت  خلطاب  يتعر�سون  الذين  هوؤلء  ن  ميِكرّ

اخلطاب  على  يطلق  الذي  امل�سطلح  وهو   -Speech

الذي ميار�س متييزا عن�سريا اأو عرقيا اأو جن�سيا- من 

اأن يقدموا خطابا م�سادا يقاوم الام�ساواة التي يحاول 

كام املقت تر�سيخها، ويقو�س حالة ال�سمت التي يبغي 

القوى عن  توازنا يف  يقيم  واأخريا  فر�سها،  املقت  كام 

�س  ميارمَ )الذين  لل�سلطة  الفاقدين  هوؤلء  منح  طريق 

التمييز �سدهم( القوة على الكام. 

ثاثة  على  جيلرب  ملخطط  النظري  الإطار  يقوم 

التي  الآثار  درا�سة  ي�ستهدف  الأول:  املحور  حماور. 

هذا  يف  جيلرب  ا�ستخدمت  وقد  املقت.  كام  ُيحدثها 

لاأفعال  الإجنازية  القدرة  اأو�سنت حول  اأطروحة  املحور 

اللغوية، التي قدمها يف كتابه الرائد "كيف ت�سنع اأ�سياء 

بالكلمات". املحور الثاين: ي�ستهدف تعيني كام املقت، 

ووظفت  البديل.  اخلطاب  خ�سائ�س  حتديد   ، ثممَرّ ومن 

يف  هابرما�س  نظرية  من  جزءًا  املحور  هذا  يف  جيلرب 
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 Validity ال�سدق"  "دعاوى  هو  التوا�سلي،  الفعل 

Claims. املحور الثالث: ي�ستهدف توفري اإطار ت�سريعي 

املقت.  لكام  م�ساد  خطاب  تقدمي  �سياقه  يف  ميكن 

-C املمكنات بنظرية  املحور   وا�ستعانت جيلرب يف هذا 

pabilities Theory التي توفر الكيفيات التي ميكن بها 

تطويع املنافع بهدف حت�سني �سروط احلياة.

التي  الأدوات  على  العر�س  هذا  يف  نركز  �سوف 

اقرتحتها لتعيني اأحد اأكرث اأ�سكال اخلطابات ال�سلطوية 

على  جيلرب  اعتمدت  وقد  املقت.  كام  اأعني  �سيوعا؛ 

ميكن  كقواعد  هابرما�س  و�سعها  التي  ال�سدق  دعاوى 

بوا�سطتها التفاق على املعنى بني املر�سل وامل�ستقبل يف 

. وت�سرح جيلرب املق�سود بدعاوى ال�سدق 
)13(

ات�سال ما

باأن املتكلم يقدم يف �سياق عملية الت�سال دعاوى تتعلق 

املعايري  يقدمه، و�سحة  الذي  املو�سوعي  العامل  بحقيقة 

اإخا�سه  واأخريا  ميثلها،  التي  البني-�سخ�سية  والقيم 

متزامنة.  الدعاوى  هذه  م  تقدمَرّ تلفظ،  كل  ويف  الذاتي. 

التلفظ  اإىل فهم  وتقييمها  الثاث  الدعاوى  ويوؤدي فهم 

وتقييمه. 

ي�ستطيع ال�سامع، وفقا جليلرب، تقييم الفعل الكامي 

عن طريق رف�س اأو قبول هذه الدعاوى الثاث، وفقا ملا 

ياأتي:

من  الكامي  الفعل  تقييم  ال�سامع  ي�ستطيع  اأوًل: 

حيث ‘حقيقيته‘؛ مبعنى طبيعة متثيل العامل الذي ميكن 

ما  و�سعا  ما ميثل  وهو  فيه.  الت�سارك  وال�سامع  للمتكلم 

يف عامل مو�سوعي؛ اأي العامل حولنا. ويتم اختبار دعوى 

الذي  للعامل  التجريبي  الفح�س  طريق  عن  احلقيقية 

يقدمه املتكلم.

حيث  من  التوا�سلي  احلدث  يقيمَرّم  اأن  ميكن  ثانيًا: 

‘�سحته‘؛ مبعنى اأن املتكلم وال�سامع يتفقان على معايري 
هذه  تقوم  بينهما.  فيما  عليها  ومتعارف  م�سرتكة  وقيم 

البني-�سخ�سية،  العاقة  بتاأ�سي�س  والقيم  املعايري 

املعايري  هذه  �سحة  تقييم  وميكن  عليها.  واملحافظة 

والقيم  املعايري  هذه  كانت  اإذا  ما  اإىل  ا�ستنادا  والقيم 

)ب�سكل  املتكلم  ين�سبها  الذي  املجتمع  يف  بالفعل  توجد 

هذه  كانت  اإذا  ما  اإىل  ا�ستنادا  اأو  ل،  اأم  اإليه  �سمني( 

الذي  احلقيقي  العامل  اإطار  يف  منا�سبة  واملعايري  القيم 

يحدث فيه التلفظ اأم ل.

ثالثًا: ميكن اأن يقيمَرّم فعل التوا�سل ا�ستنادا اإىل كونه 

-Repr اأن املتكلم ميثل  ‘خمل�سا‘؛ مبعنى  ‘�سادقا‘ اأو 
املتكلم  ذاتية  تو�سع  احلالة  هذه  ويف  يق�سده.  ما   sent

ووفقا  احل�سبان.  يف  ورغباته(  ومقا�سده  )م�ساعره 

لأنه  تقييمه؛  يف  الأ�سعب  هو  امل�ستوى  هذا  فاإن  جليلرب 

وميكن  للمتكلم.  الظاهر  للمق�سد  تقييم  على  ينطوي 

كان  اإذا  التحري عما  التقييم عن طريق  ينجز هذا  اأن 

فيما  متبادلة  ثقة  تاأ�سي�س  ين على  قادرمَ وال�سامع  املتكلم 

اأو عن طريق فح�س  للمتكلم،  الذاتي  بالإخا�س  يتعلق 

ات�ساق �سلوكيات املتكلم. 

اأفعال  كل  فاإن  التوا�سل  لنموذج هابرما�س يف  وفقًا 

الكام التي ت�ستهدف الو�سول اإىل الفهم ميكن اأن ُتقبل 

اأو ُترف�س ا�ستنادا اإىل الدعاوى الثاث ال�سابقة الذكر. 

من  ميكن  اإطارا  تقدم  الدعاوى  هذه  اأن  جيلرب  وترى 

. كما 
)14(

خاله تقييم ما يعنيه املرء حني ينتج تلفظًا ما

اأنها تقدم يف الوقت ذاته اإطارا ميكن من خاله حتديد 

الأخطاء التي توجد يف تلفظ ما واإدراكها وت�سحيحها؛ 

نظرا لأن احلوار حول دعاوى ال�سدق ي�سمح للم�ساركني 

فيه اأن يختربوا معنى التلفظات. كما يتيح لهم ال�ستجابة 

لفهمهم ملعنى تلفظ ما عن طريق تقدمي دعاوى ال�سدق 

اخلا�سة بهم. اإ�سافة اإىل ذلك، قد يوؤدي اختبار دعاوى 

ال�سدق اإىل تكييف املتكلمني لدعاواهم عقب التلفظات، 

دعاوى  بوا�سطة  بذلك  مقتنعني  اأ�سبحوا  ما  حال  يف 

امل�ساركني الآخرين. وبهذه الطريقة ي�ستطيع امل�ساركون 

مت�سل  نقا�س  يف  الدخول  اأي  ‘اخلطاب‘  اإىل  الدخول 

ال�سدق  دعاوى  حول  اتفاق  حتقيق  خاله  من  ميكن 

ال�سادرة.

ا�ستنادا اإىل ما �سبق تقرتح جيلرب اأنه ميكن ا�ستخدام 

اإطار دعاوى ال�سدق الذي يقرتحه هابرما�س بطريقتني: 

املتكلم  يقدمها  التي  ال�سدق  دعاوى  حتليل  يوفر   1-

الكام  واأفعال  اللغة  اأفعال  مبعنى  تتعلق  ا�ستب�سارات 

ب
طا

خل
 ا
ة

م
و
قا

م
و
ة 

غ
ال

ب
ال
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املاقتة. -2 ميكن اأن ُي�ستخدم حتليل دعاوى ال�سدق يف 

تقاوم  منا�سبة  ات�سالية  ا�ستجابة  لتطوير  اإطار  تاأ�سي�س 

كام املقت؛ بحيث ميكن ا�ستخدامه يف تطوير نظام من 

�س institualized argumentation، وهي  احلجاج املوؤ�سمَرّ

املاقت  الكام  فعل  �سحايا  خالها  من  ي�ستطيع  عملية 

للمتكلم  ا�ستجابة  بهم  اخلا�سة  ال�سدق  دعاوى  تقدمي 

ال�سدق  دعاوى  فاإن  النموذج،  لهذا  ووفقا  املاقت. 

املقدمة من خال تلفظ املتكلم املاقت ميكن فهمها، كما 

اأن ا�ستجابة ال�سامع لفعل الكام املاقت ميكن توليدها. 

ولأن هذه ال�ستجابة ُتنتمَج يف �سياق اجتماعي، ميكن اأن 

ي�سجعها اأو يقمعها، تولدت احلاجة اإىل �سيا�سة ت�سريعية 

ت�ساعد �سحايا كام املقت كي يتمكنوا من اإنتاج دعاوى 

�ساحية بديلة ت�ستهدف مناق�سة الدعاوى التي قدمها 

املتكلم املاقت. ويتحقق ذلك عن طريق توفري ا�ستجابة 

م�ساندة لهوؤلء الذين ي�سعون ملواجهة ومقاومة تاأثريات 

على  املواطنني  قدرة  تعزيز  اأي  املقت؛  كام  اأفعال 

عليه.  ينطوي  الذي  والتمييز  ما،  تلفظ  تاأثري  ومواجهة 

تفعيل  مثل  الجتماعية  ال�سيا�سات  لهذه  اأمثلة  واأعطت 

حق الن�سر التفنيدي �سواء يف ال�سحف اأم يف غريها من 

البيئات  يف  اجلماعية  والحتجاجات  الإعام،  و�سائل 

القانونية  واملقا�ساة  املقت،  كام  فيها  مُيار�س  التي 

لأفعال التمييز التي مُتار�س داخل املوؤ�س�سات..اإلخ. 

اإيجاز اخلطوات التي تقدمها مقاربة  ميكن من ثم 

جيلرب ملقاومة كام املقت يف، اأوًل: تدعيم قدرة الأفراد 

اأم  مقت  خطاب  هو  ما  خطاب  كان  اإذا  ما  معرفة  على 

ل، وذلك من خال تطبيق دعاوى ال�سدق التي و�سعها 

هابرما�س كمحدد لات�سال احلر. ثانيًا: التعريف بجملة 

الآثار التي ُيحدثها كام املقت اأو ي�سعى لإحداثها. ثالثًا: 

يخ�سع  ملن  توفر  بالأ�سا�س،  ت�سريعية  �سيا�سة،  تطبيق 

لكام املقت �سبًا يدعمها القانون، ي�ستطيع من خالها 

تقدمي كام م�ساد. 

يف  الأخرى  املقاربات  مع  جيلرب  مقرتح  ي�سرتك 

اأ�سبقية الوعي باخلطاب ال�سلطوي، وهو هنا كام املقت. 

للتمييز  كمعيار  ال�سدق  دعاوى  اإىل  با�ستنادها  وتنفرد 

ويف  ال�سلطوي  غري  واخلطاب  ال�سلطوي  اخلطاب  بني 

واجتماعيا،  ت�سريعيا  بني،  املخاطمَ حق  تدعيم  حماولتها 

يف النفاذ اإىل م�سادر اخلطاب واإجناز خطابات بديلة؛ 

اأي تهيئة الف�ساء املنا�سب لإنتاج كام م�ساد.

جيلرب؛  تدر�سه  الذي  املقت  لكام  خ�سو�سية  ثمة 

ولي�س  اإق�ساًء ظاهرًا  التي متار�س  اأحد اخلطابات  فهو 

ع نف�سها؛ بل رمبا يتوقف  ت�سليًا. فخطابات املقت ل ُتقِنرّ

اإجنازها لوظيفتها الأ�سا�سية؛ اأعني التمييز والإق�ساء، 

على و�سوح ر�سالتها ومبا�سرتها، وجاء مق�سدها و�سيق 

اأفق تاأويلها. وعلى خاف ذلك، تتكئ معظم اخلطابات 

ال�سلطوية الأخرى على خفاء املق�سد، وغمو�س الر�سالة، 

ال�سيا�سية والإعامية  التاأويل؛ فاخلطابات  اأفق  وانفتاح 

وقيمه  ب  املخاطمَ وعي  يف  التحكم  ت�ستهدف  والدينية... 

الت�سليل  الأحيان  بع�س  يف  ت�ستخِدم  وقد  و�سلوكياته، 

واخلداع لتحقيق ذلك. ويف حني يوؤ�س�س كام املقت حالة 

بني به، توؤ�س�س  الف�سل التام بني منتج اخلطاب واملخاطمَ

اخلطابات الأخرى حالة اإدماج ت�ستهدف تقدمي قناعات 

املتكلم بو�سفها قناعات للمخاطب، والتوحيد بينهما.

رابعاً: بالغة املخاَطب

الأ�سا�س  يف  متثل  الت�سكل،  طور  يف  مقاربة  وهي 

توجها مقرتحا للبحث يف اإطار الباغة العربية. وقد قام 

عبد اللطيف )2005( ب�سياغة اأطرها النظرية، وتقدمي 

منوذج تطبيقي.

الباغية  اخلطابات  اأن  ب  املخاطمَ باغة  تفرت�س 

اجلماهريية هي خطابات توظف اللغة لتحقيق اأغرا�س 

فيه.  والتاأثري  )اجلمهور(،  ب  املخاطمَ اإقناع  هي  باغية 

هذا الإقناع والتاأثري قد ي�ستهدف متكني من�سئي اخلطاب 

اأو امل�ستفيدين من هذا اخلطاب من ال�سيطرة والهيمنة 

اخلطاب  هذا  من�سئي  اأن  يعني  ما  وهو  ب،  املخاطمَ على 

الت�سليل  تت�سمن  قد  معينة،  بكيفيات  اللغة  ي�ستخدمون 

والهيمنة  ال�سيطرة  حتقيق  من  يتمكنوا  كي  واخلداع، 

معتقداته  ن�سق  �سياغة  يف  التحكم  اأي  ب؛  املخاطمَ على 

وي�سلك  ويتجه  يعتقد  يجعله  مبا  و�سلوكياته  واجتاهاته 
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مع  تتعار�س  رمبا  التي  اخلطاب  من�سئي  مل�سلحة  وفقا 

ب ذاته.  م�سالح املخاطمَ

اجلماهريية  الباغية  اخلطابات  اإنتاج  يتم 

ب طرفا  وا�ستهاكها يف اإطار عملية ات�سال ميثل املخاطمَ

الت�سورات  بع�س  ب  املخاطمَ باغة  وتتبنى  فيها.  فاعا 

طرفا  لي�س  ب  املخاطمَ اأن  ترى  التي   )1989 )في�سك 

�سلبيا يف هذه العملية؛ فهو لي�س جمرد ‘م�ستقبل‘ لن�ص 

ب بعملية اإنتاج معنى  املتكلم. فبالإ�سافة اإىل قيام املخاطمَ

ن�س املتكلم عن طريق التاأويل والتف�سري فاإنه ي�ستطيع اأن 

خال  من  ذاتها  الر�سالة  على  جوهرية  تغيريات  ُيدخل 

للمخاطب  الآنية  ال�ستجابات  اإن  حيث  لها؛  ا�ستجاباته 

واخلطابات  الرجعية،  والتغذية  الفعل  رد  يف  واملتمثلة 

املتكلم  بها  يبني  التي  الطريقة  يف  توؤثر  املتزامنة..اإلخ 

ب الذي يدرك  اإ�سرتاتيجية خطابه. ومن ثم فاإن املخاطمَ

قدرة ا�ستجابته على تعديل خطاب املتكلم، وميتلك قدرة 

ال�سيطرة  ي�ستهدف  �سلطوي  خطاب  بني  التمييز  على 

عليه وخطاب غري �سلطوي ي�ستهدف حتريره- ي�ستطيع 

خطاب  يقاوم  اأن  ا�ستجاباته  وتفعيل  تطوير  بوا�سطة 

�سلطوي. وتنطوي هذه املقاومة على نقد خطاب املتكلم 

ن من نقله من دائرة اليقني اإىل الحتمال، من  مبا ميِكرّ

دائرة  من  امل�ساءلة،  دائرة  اإىل  املطلق  الت�سليم  دائرة 

حرية التاأثري اإىل دائرة البحث يف الأغرا�س وامل�سالح. 

وال�ستجابة التي تنجح يف فعل املقاومة ي�سميها الباحث 

بون، الذين ميثلون  ‘ا�ستجابة باغية‘. وي�ستطيع املخاطمَ
فواعل   )2001 ويل�سون  عن  )نقا  جيدن  ت�سور  وفق 

قيود  كانت  مهما  الختيار  على  قادرين  اجتماعيني 

قدرتهم  حت�سني  يف  ب  املخاطمَ باغة  توظيف  الظروف، 

على الختيار وتطوير قدرتهم على الفعل.

الأول  اأ�سا�سيان؛  اهتمامان  ب  املخاطمَ لباغة 

الأول  الهتمام  يعد  اأكادميي.  والثاين  بيداغوجي 

)الإن�سائية(  للباغة  التقليدية  للت�سورات  امتدادا 

الباغة  ولعلم  البليغ،  الكام  اإنتاج  مهارة  بو�سفها 

على  وميرن  املهارات  هذه  يحدد  الذي  العلم  بو�سفه 

التي  الن�سو�س  بو�سفها  الباغية  وللمادة  ممار�ستها، 

يرى الباغيون اأنها بليغة. وقد حددت الباغة الإن�سائية 

املتكلم  وحددت  املتكلم،  مهارة  باأنها  الباغية  املهارات 

اأف�سل  البليغ باأنه القادر على الو�سول اإىل اأهدافه عرب 

ا�ستخدام للغة. ومن ثم ان�سغلت بتطوير قدرات املتكلم 

ب. اأما باغة  على توظيف اللغة بهدف التحكم يف املخاطمَ

ب فاإنها تعيد تعريف املهارة الباغية باأنها مهارة  املخاطمَ

ال�ستخدام غري ال�سلطوي للغة ومهارة اإنتاج ا�ستجابات 

بتحديد  يقوم  الذي  العلم  باأنها  الباغة  وتعرف  بليغة. 

على  وميرن  ال�سلطوي  غري  اخلطاب  اإنتاج  مهارات 

ممار�ستها ويحدد خ�سائ�س اخلطاب ال�سلطوي وميرن 

على مقاومته، وتعرف املتكلم البليغ باأنه من يقوم باإنتاج 

يقوم  من  باأنه  البليغ  ب  واملخاطمَ �سلطوي،  غري  خطاب 

ة للخطاب ال�سلطوي. باإنتاج ا�ستجابات بليغة، اأي مقاِوممَ

املعرفية  املقاربات  عن  ب  املخاطمَ باغة  تختلف 

التي تتخذ من مقاومة اخلطاب ال�سلطوي هدفا لها يف 

اإنها: -1 تتخذ من طبيعة ال�ستجابات الباغية الفعلية 

عاما  باغيا  خطابا  يتلقى  الذي  ب  للمخاطمَ واملحتملة 

مقاربة  تطور  اأن  حتاول   2- لدرا�ستها.  ومادة  مو�سوعا 

من  فيها  ت�ستفيد  ال�ستجابات  هذه  لدرا�سة  خا�سة 

اأنها   3- والأنرثبولوجيا.  النف�س  علم  مثل  اأخرى  علوم 

ممار�سة موجهة، ب�سكل اأ�سا�سي، للمخاطب، اأي املواطن 

ولي�س  اجلماهريية،  للخطابات  يتعر�س  الذي  العادي 

للمتخ�س�سني.

اأنها  هو  ب  املخاطمَ باغة  به  تخت�س  ما  اأهم  ولعل 

ب مدخا لدرا�سة العاقة بني  تتخذ من ا�ستجابة املخاطمَ

د يف ذاته  اخلطاب وال�سلطة. فاخلطاب ال�سلطوي، ل ُيحدمَرّ

ا�ستجابة  يف  ُيحدثها  التي  الآثار  خال  من  بل  فح�سب، 

ب ب�سكل اأ�سا�س؛ اأي اأن القيود واملحددات التي قد  املخاطمَ

ب ُتعترب  تفر�سها الظواهر اللغوية على ا�ستجابة املخاطمَ

معيارا لتحديد ما هو �سلطوي. كما اأن ال�سلطة ل تتجلمَرّى 

م�ستهلكيها  ا�ستجابات  طبيعة  يف  بل  فح�سب،  اللغة  يف 

بالدرجة الأوىل. وال�سلطة ل متار�س عرب اللغة فح�سب، 

بل عرب ال�ستجابات املوجهة التي تتعا�سد معها. واأخريا 

فاإن مقاومة اخلطاب ال�سلطوي ل تكون بتعريته فح�سب، 
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بل باإجها�س قدرته على التحكم يف ا�ستجابات م�ستهلكيه، 

جناح  فاإن  ثم  ومن  معه.  املتواطئة  ال�ستجابات  وتعرية 

اأ�سا�سا  ُيقا�س  وظائفه،  حتقيق  يف  ما  �سلطوي  خطاب 

بقدرته على ال�سيطرة على ا�ستجابات م�ستهلكيه.

خامتة

اإذا كان الوعي �سابقًا على الفعل، كما يقول هربرت 

ماركيوز )1969(، فاإن الوعي هو �سرط الفعل. ومن ثمرّ 

بال�سلطة  وعيا  الب�سر  اإك�ساب  ت�ستهدف  مقاربة  كل  فاإن 

التي قد ميار�سها خطاب ما، اأو بالطريقة التي يكون بها 

خطاب ما خطاًبا �سلطوًيا هي مقاربة مقاومة للخطاب 

بني  بالتمييز  ي�سي  البحث  عنوان  لكن  ال�سلطوي. 

ال�سلطوي  اخلطاب  بطبيعة  التوعية  من  تتخذ  مقاربات 

تتخذ  اأخرى  ومقاربات  لها،  وغاية  مو�سوعا  ووظائفه 

ال�سلطوي  اخلطاب  يواجه  اأن  ميكن  الذي  الفعل  من 

فالعر�س  �سحيح.  وهذا  لها.  وغاية  مو�سوعا  ويقاومه 

ال�سابق يك�سف عن وجود نوعني من املقاربات التي ُتعنى 

املقاربات  يت�سمن  الأول:  ال�سلطوي؛  اخلطاب  مبقاومة 

اأي  ال�سلطوية،  اخلطابات  نقد  يف  عملها  حت�سر  التي 

اخلطابات  هذه  بها  تنتج  التي  الكيفية  عن  الك�سف 

النقدي  التحليل  مقاربتي  مثل  عليها.  وحتافظ  ال�سلطة 

مقاربات  يت�سمن  والثاين:  النقدية.  والباغة  للخطاب 

على  ال�سلطوي  باخلطاب  امل�ستهدف  قدرة  بتفعيل  ُتعنى 

بتدعيم حقه،  اإما  وذلك  ال�سلطوية.  مقاومة اخلطابات 

طرح  يف  كما  امل�ساد،  الكام  يف  واجتماعيا،  ت�سريعيا 

كاثرين جيلرب يف )2002(. اأو تدعيم قدرته على تقدمي 

نف�سه،  التلقي  �سياق  يف  مقاومة  باغية  ا�ستجابات 

حني  �سلطوي  غري  خطاب  تقدمي  على  قدرته  وتدعيم 

ُي�سبح متكلما، كما يف طرح عبد اللطيف )2007(.

اأي  على  ينطوي  ل  التمييز  هذا  فاإن  ذلك  ومع 

حكم  اأي  على  كذلك  ينطوي  ول  النوعني،  بني  ف�سل 

نوع  بينها  يوجد  اأن  ميكن  مقاربات  اأمام  فنحن  قيمي. 

واختاف  الهدف،  وحدة  تفر�سه  والتعاون  التكامل  من 

الأدوات واملنطلقات. واأ�ستطيع القول اإن م�سروعا مكتما 

بوا�سطة  ينجز  اأن  ال�سلطوي ميكن  مقاومة اخلطاب  يف 

التحليل  له  يوفر  املقاربات. حيث  تكامل ثاث من هذه 

اأدوات للك�سف عن التاأثريات املتبادلة  النقدي للخطاب 

فتمد  امل�ساد  الكام  مقاربة  اأما  وال�سلطة.  اللغة  بني 

امل�سروع باأ�سا�س للتمييز بني اخلطاب ال�سلطوي واخلطاب 

غري ال�سلطوي من ناحية، وباأ�سا�ٍس نظري لتهيئة الف�ساء 

يف  اأخرى.  ناحية  من  بديل  خطاب  ملمار�سة  الجتماعي 

ب للم�سروع معرفًة بالكيفية التي  حني توفر باغة املخاطمَ

ا�ستجابة  على  �سيطرته  ال�سلطوي  اخلطاب  بها  ميار�س 

ب  ب، ومقرتحات لتعديل وتطوير ا�ستجابة املخاطمَ املخاطمَ

يكون  اأن  اأمل  وكلي  ال�سلطوي.  اخلطاب  مقاومة  بهدف 

هذه البحث حافزا على انخراط الباحثني العرب يف هذه 

املق�سد،  نبل  على  تنطوي  ل  التي  املعرفية،  املمار�سات 

اأمام  الباب  تفتح  بل  فح�سب،  اإليها  احلاجة  �سدة  اأو 

حتديات معرفية حقيقة ميكن اأن ترثي كل من يت�سدى 

ملواجهتها.
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اليمنيون والهجرة مفردتان تكادان تتازمان عرب 

اأهل  اأكرث  احل�سارم  ويعد  بعيدة.  تاريخية  م�سافات 

اليمن �سهرة يف الهجرة والرتحال وخا�سة اإىل ال�ساحل 

ال�سرقي الإفريقي ومناطق كثرية من �سرقي اآ�سيا .واإذا 

حركة  ت�سكل  التي  العوامل  اأهم  من  اجلغرافيا  كانت 

جغرافية  �سناعة  تعد  ح�سرموت  منطقة  فاإن  التاريخ، 

الهندي عرب  املحيط  على  انفتاحها  لأن  خال�سة، ذلك 

وتاأثرت  اأثرت  مفتوحة  نافذة  منها  جعل  العرب  بحر 

مبا حولها من ثقافات و�سعوب، لهذا لي�س غريبا القول 

مهاجر  بامتداد  الثقافية متتد  اإن جغرافية ح�سرموت 

اأبنائها.

وكان  تدريجيا  اأندوني�سيا  يف  الإ�سام  انت�سر 

فيها  ن�سره  يف  بارز  ب�سكل  اأ�سهم  ممن  احل�سارم 

مار�س  املهجر  هذا  ويف  لها.  الهولندي  ال�ستعمار  قبل 

مهما،  لهم مركزا جتاريا  واأ�س�سوا  التجارة   احل�سارم 

به  ا�ستهر  ملا  وقبول  تقدير  الأهايل   عند  لهم   وكان 

اأكرثهم من الأمانة وامليل اإىل ال�سام ونبذ العنف ويف 

الهولنديني  �سد  الندوني�سية  املقاومة  ا�ستداد  اأثناء 

واجه احل�سارم حتديات كبرية �سواء كانت يف عاقتهم 

من  حاولوا  فالهولنديون  اأنف�سهم،  مع  اأو  املواطنني  مع 

والجتماعية  الإ�سامية  والروابط  العرى  �سق  جانبهم 

احل�سارم  ميز  وقت  يف  والندوني�سيني  احل�سارم  بني 

الندوني�سي  والإثني  الثقايف  التنوع  عن  اأنف�سهم 

الوطن  من  املنقولة  الجتماعية  نظمهم  على  وحافظوا 

جماعة  احل�سارم  يف  ظهر  ذلك  غ�سون  ويف  الأم، 

و�سوريا  م�سر  يف  العربية  بال�سحف  ات�سلت  م�ستنرية 

ويف مقدمتها جملة املنار وتطلعوا نحو احلرية والتقدم، 

ونتج عن  اأمورهم،  اإ�ساح  التفكري يف  بواجب  و�سعروا 

الأول حمافظ  تيارين مت�سارعني  اإىل  انق�سامهم  ذلك 

يتطلع  نا�سئ  وتيار  لقرون،  ممتد  قدمي  برتاث  يتم�سك 

قوي  ما�س  بني  �سراعا  كان  اآخر  مبعنى  جديد،  اإىل 

وحا�سر متنام، ويف جوهره كان تعبريًا �سارخًا ل�سراع  

الهوية والندماج احل�سرمي  يف املجتمع الأندوني�سي. 

      The “Yemenis” and the “emigration” 
have been two sides of the same coin  for 
very long historical times. The Hadhrami 
people are the most famous among the 
Yemenis in their emigration and nomadic 
life especially  to the eastern coast of  Africa 
and many countries in southern of East Asia.. 
If geography is  one of the most important 
factors of shaping the history, Hadhramout 
Area will be a pure geographic industry. The 
openness of Hadhramout to the Indian Ocean 
via the Arabian Sea made it an open window 
that influences and was influenced by the 
surrounding culture and nations. Thus, it is 
not strange to say that the Hadhrami cultural 
borders was extended with the emigrations of 
its sons.

Islam spread gradually in Indonesia. The 
Hadhrami people played a prominent role 
in spreading Islam  during the pre- Dutch 
colonialism in Indonesia. There the Hadhramis 
worked in trade and established a tremendous 
economic power. The Indonesians respected 
and trusted them for their honesty, integrity , 
and tendency to peaceful life-style and antivi-
olence .when the Indonesian resistance against 
the Dutch  intensified, the Hadhramis faced 
great challenges in their relationship with the 
Indonesians and even within  themselves. 
The Dutch tried to sow discord among the 
Hadhramis and the Indonesians and tear apart 
the Islamic and the social relationships, at the 
time the Hadhramis distinguished themselves 
from any cultural diversity and the Indonesian 
ethnic communities. By that, the Hadhramis 
discriminated themselves and kept their own 
social system that was transferred with them 
from the motherland. Meanwhile, a new 
Hadhrami enlightened group appeared that 
was connected with the Arabian publication  
in Egypt and Syria, at the head was “Al-Manar 
Magazine”. That group was looking forward 
to the confused matters of those regions 
and the preparedness of the uplift, freedom 
and the feeling of the necessity of thinking 
in reforming their matters. Arise from that 
the Hadhrami split within themselves into 
two different movements: a conservative 
persistent with the grandfathers heritage and 
a nascent movement looking forward to the 
new. In other words it was a struggle between 
a mighty past and a developing present. The 
core of this struggle was a glaring expression 
in the struggle of the identity and the 
assimilation .
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باملتغريات  وعاقاتها  اليمنية  الهجرة  ق�سية  اإن 

حتتاج  لتزال  كافة  والثقافية  والقت�سادية  الجتماعية 

الهجرة  كانت  واإذا  والتحليل.  الدرا�سة  من  املزيد  اإىل 

م�سكلة  الأخ���رية  العقود  يف  اأ�سبحت  عاملية  كظاهرة 

البلدان  خا�سة  العامل  بلدان  من  لعديد  بالن�سبة  رئي�سة 

لليمن  بالن�سبة  تكت�سب  امل�سكلة  هذه  اأن  ،غري  النامية 

التعقيد،  �سديدة  متعددة  اأبعاد  اأهمية خا�سة فهي ذات 

كما اأ�سبحت بالغة التاأثري يف جميع اأوجه احلياة اليمنية

االأهمية التاريخية للهجرة اليمنية احل�شرمية:

اليمنية  ال��ه��ج��رة  اأن  اإىل  هنا  الإ����س���ارة  م��ن  لب��د 

جممل  من  نابعة  عامة  اجتماعية  كحركة  احل�سرمية 

الأو�ساع التي يعي�سها املجتمع  اليمني لميكن اإرجاعها 

هناك  ب��اأن  القول  يجدر  واإمن��ا  فقط،  واح��د  عامل  اإىل 

�ساهمت  ق��د  وطبيعية  ب�سرية  مت�سافرة  ع��وام��ل  ع��دة 

للعوامل  اأن  يف  ول�سك   ، احلركة  ه��ذه  واإذك���اء  خلق  يف 

الإن�سان  الأ�سا�س فيها لأنها تبني مقدرة  الدور  الب�سرية 

 .
)3(

واإيجابا  �سلبامَ  الطبيعية  اإمكاناته  مع  التعامل  على 

اليمنية  للهجرة  دوافع عامة  بامطرف  املوؤرخ  و�سع  وقد 

حددها يف الآتي:" جتاري، اأو فرار من الأوبئة واملجاعات 

املقر  خلف  ال�سعي  اأو  احلكام،  وجور  الع�سائرية  والفنت 

ح�سرموت  عن  قيل  وق��د   
تقدير")4( اق��ل  على  الأف�سل 

بكثري  يحظى  القول  وه��ذا  ل�سكانها،  ط��اردة  بيئة  باأنها 

بني  طبوغرافيا  تتوزع  ح�سرموت  فاأر�س   ، ال�سحة  من 

اجلبلية  وال�سهول  واجلبال  والوديان  القاحلة  ال�سحراء 

ح�سرموت  �سادرات  اأهم  فاإن  لهذا  ال�ساحلي.  وال�سهل 

هو رجالها الهاجرون، وانتع�ست بخريات اأبنائها والعك�س 

لي�س �سحيحًا.

ولأن هجرة احل�سارم يف جمملها نابعة من قرارات 

باختاف  تختلف  الهجرة  دواف��ع  اأولويات  ف��اإن  فردية، 

والجتماعية  الثقافية  واملكونات  التاريخية  ال��ظ��روف 

لاأفراد. وقد اأخذت اأعداد كبرية من احل�سارم تت�سرب 

،واحلجاز  اليمن  داخل  حمددة  مناطق  اإىل  قرون  منذ 

الهند  اإىل  احلديثة  القرون  وخال  و�سوريا  م�سر  واإىل 

اجلزيرة  اأج���زاء  كل  بني  وم��ن  ال�سرقية.  الهند  وج��زر 

.
)5(

العربية فاإن ح�سرموت هي موطن الهجرات الأول 

اإىل  احل�����س��ارم  اليمنيني  ه��ج��رة  ن��ت��ن��اول  وع��ن��دم��ا 

التاريخية  امل�سافات  عرب  اجلنوبية  �سواطئهم  م��اوراء 

امل�ساحة  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  مبكان  ال�����س��رورة  م��ن  يكون 

اجلنوبي  ال��ع��رب��ي  ال�ساطئ  ب��ني  املح�سورة  البحرية 

وال�ساطئ الهندي الغربي والإفريقي ال�سرقي متثل لزمة 

من ال�سعوبة مبكان حتديد  بداية تاريخية وا�سحة لهجرة اليمنيني من اأرا�سيهم .بل اإن اخلرافات والأ�ساطري 

. كما اأن معظم الكتابات التي تناولت م�سكلة هجرة 
)1(

متتزج اأحيانا مع الواقع مما ي�سعب معه معرفة احلقيقة

اليمنيني جعلت منها لغزًا غري قابل للحل ، ومثل هذه املعاجلات تبعدنا عن فهم هذه الظاهرة وعن اإدراك اأ�سبابها 

واأبعادها احلقيقية واحتمالت تطورها يف امل�ستقبل. وت�سوير البع�س مل�ساألة الهجرة وكاأنها �سفة مازمة لليمنيني 

ي�ستحيل اأن يتخل�سوا منها اأو يعي�سوا بدونها اإمنا يحول الق�سية من ظاهرة تاريخية قد تظهر وتختفي اإىل ظاهرة 

.
)2(

خالدة غري قابلة للتف�سري والتحول

د.عبداهلل �سعيد اجلعيدي

الهجرة اليمنية احل�رصمية اإىل اأندوني�ضيا

بني الهوية واالندماج
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عند  املعروفة  الرقعة  وهي  الهجرة.  تلك  لزوميات  من 

اأدبيات  اجلغرافيني بحو�س املحيط الهندي، وعرف يف 

العرب  لن�ساط  عربية  ب��ح��رية  ب��اأن��ه  ال��ع��رب  الباحثني 

مناف�سة  قبل  مينيني-وعمانيني(املكثف  اجلنوبيني) 

 
)6(

ع�سر ال�ساد�س  القرن  يف  لهم  الربتغالية  الأ�ساطيل 

الهندي  املحيط  ب��ني  وال��رتاب��ط  الل��ت�����س��اق  ه��ذا  .اإن 

مياهه  مع  تعاملهم  نتيجة  جاء  احل�سرمية  والهجرات 

 )7(

ال�سفن بناء  يف  وبراعتهم  بدروبه  خرباتهم  وتراكم 

وكانت التجارة اأبرز مظاهر الن�ساط يف املحيط الهندي 

الدينية  اأعطافه جميع املظاهر  و املظهر الذي حمل يف 

.
)8(

والثقافية واحل�سارية ف�سامَ عن الهجرات

لقد عمل احل�سارمة يف نقل ال�سلع الهندية وال�سينية 

على اأ�سطولهم التجاري ، وامتد ن�ساطهم اإىل اإقليم ناتال 

تيمور يف جنوب  واإىل جزيرة  اإفريقيا  �سرقي  يف جنوب 

�سمال  يف  وال�سوي�س  العقبة  خليجي  واإىل  اآ�سيا  �سرقي 

اأ�سبحت هذه املناطق  البحر الأحمر، ومع مرور الزمن 

.
)9(

اجلهات الرئي�سة لهجرة اليمنيني احل�سارم

يف  يتمثل  خمتلف  طابع  احل�سارمة  لهجرة  وك��ان 

فئة  بينها  برز  حيث  الأول،  املحل  يف  نوعية  هجرة  اأنها 

هنا  وهي   ، والدين  الفقه  رجال  هم  ال�سكان  من  معينة 

ت��ق��رتب ك��ث��ريا م��ن ه��ج��رات وت��رح��ال رج���ال العلم يف 

القرون املا�سية . ويعود الختاف بني نوعية املهاجرين 

تاريخية  اإىل ظروف  اليمن  اأنحاء  وبقية  من ح�سرموت 

حد  اإىل  يعود  الهجرة  طابع  اختاف  اأن  ،غ��ري  عديدة 

بدور  احل�سرمية  امل���دن  بع�س  ق��ي��ام  اإىل  كبرياأي�سا 

مدينتي  خا�سة  الإ�سامي  العامل  يف  للمعرفة  كمراكز 

�سيئون وترمي . وبينما جند اأن معظم الذين هاجرو ا من  

التا�سع ع�سر كانوا من  مناطق اليمن الأخرى يف القرن 

اأبناء الريف امل�ستعدين لأي نوع من اأنواع العمل الع�سلي، 

ح�سرموت  من  هاجروا  الذين  من  الأك��رب  الن�سبة  ف��اإن 

ينتمون اإىل ال�سفوة املتعلمة الذين انتقلوا لن�سر الدعوة 

وخللق الرثوة بعملهم الذهني اأكرث من ع�ساتهم .ومن 

اأكرث  احل�سارم  املهاجرين  من  الأثرياء  ن�سبة  كانت  ثم 

 وقد اأعطى املهاجرون احل�سارم بعدا جديدا 
)10(

ارتفاعا

للهجرة اليمنية لو�سولهم وباأعداد كبرية اإىل �سرق اآ�سيا 

الأرخبيل  اأرج��اء  خمتلف  يف  عربية  م�ستوطنات  وكونوا 

.
)11(

الأندوني�سي

عنا�سر  من  ا  عن�سرمَ احل�سرمية  الهجرة  ومثلت 

التاأثريات املتبادلة،  وتختلف  الثقافية ذات  المتدادات 

خرج  فقد   ، الأخ���رى  الهجرات  عن  جوانبها  بع�س  يف 

وتكثف  ب��اده��م  م��ن  معينة  م��ن��اط��ق   م��ن  احل�����س��ارم 

امل�سرقة  ال�سم�س  وبلدان  الهندي  املحيط  يف  ن�ساطهم 

)�سريرت�سارد  ال�سهري  الربيطاين  الرحالة  جعل  مما 

بريتون( يقول:"من املعلوم اأن ال�سم�س لت�سرق على اأر�س 

وتعني على هوؤلء   
فيها رجل من احل�سارم")12( ليوجد 

حلوا  اأينما  وال�سلطة  احلماية  من  املجردين  احل�سارم 

اأن ي�سقوا طريقهم باأنف�سهم داخل الرتكيبة الجتماعية 

وال�سيا�سية املحلية يف املنطقة التي ا�ستقبلتهم ، ولذلك 

�ساهروا �سكان هذه املجتمعات واأ�س�سوا عائات ارتبطت 

قامت  ثقافة  وعرب  ال��دم  �سلة  عرب  ببلدهم  ما  حد  اإىل 

على مفاهيم التنقل والعودة والثقافة الدينية الأخاقية 

نف�سه  يعترب  واملحيط  البحار  عرب  ميتد  جمتمع  لإن�ساء 

.
)13(

مرتبطًا بثقافة الوطن

والباحثني من  العاملية  املوؤ�س�سات  وتناولت عدد من 

بلدان غربية واآ�سيوية بحث تاريخ ون�ساط احل�سارم يف 

مهاجرهم باأفريقيا واآ�سيا مبا لهم من تاأثري واإ�سهام يف 

اجلغرافية  امل�ساحة  ذات  املهاجر  بلدان  �سعوب  تطوير 

ال�����س��ك��ان وال��ت��ن��وع الثقايف  ال��وا���س��ع��ة م��ع ك���رثة ع���دد 

والجتماعي بها ،يقابل ذلك قلة عدد �سكان ح�سرموت 

ال�سورة  متثل  فهجرتهم  لهذا  اأر�سهم  م�ساحة  و�سغر 

اليمنية  الهجرات  من  غريها  عن  ومتيزا  اإث��ارة  الأك��رث 

.
)14(

عامة عرب التاريخ 

زاد  الجتماعي  الأنرثوبولوجيا  علم  ظهور  ومنذ 

ال�ستات     تعبري  واأ�سبح  الهجرات  بظاهرة  الهتمام 

)Diaspora( كثري التداول وهو يعني يف الأ�سل ال�ستات 

امليادي  الأول  القرن  يف  القد�س  تدمري  بعد  اليهودي 
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يعرف  ال�ستات  و�سار  الأر�س،  بقاع  يف  وانت�سارهم 

اليوم باأنه"جمموعة من الأقليات العرقية التي هاجرت 

متنوعا  ن�ساطا  فيه  ومار�ست  اآخر  بلد  يف  وا�ستقرت 

الوطن  مع  متينة  ومادية  روابط عاطفية  وحافظت على 

. وا�ستخدم هذا امل�سطلح يف كثري من الدرا�سات 
الأم" )15(

التاريخية والقت�سادية والأنرثبولوجية لظاهرة الهجرة 

الأق�سى  ال�سرق  اإىل  الهجرة  وخا�سة  احل�سرمية 

و�سرقي اإفريقيا .ويرى بع�س الباحثني اأن درا�سة �سكان 

ال�سرق الأق�سى املنحدرين من اأ�سل ح�سرمي يف اإطار 

املرتبطة  امل�سكات  من  عددا  يطرح 
 )16(

ال�ستات درا�سة 

بالتعريف الدقيق لهذا املفهوم والأهداف احلقيقية لتلك 

الدرا�سات التي  قد تظهرهم اثنيه مميزة ميكن اأن تهدم 

يف اأحد اأبعادها بع�س ماحققه املهاجرون احل�سارم من 

يف  التام  اندماجهم  بف�سل  مبواطنتهم  كامل  اعرتاف 

.
)17(

املجتمع الأندوني�سي احلديث

1996م  ع��ام  بالرنويج  بريقن  جامعة  د�سنت  وق��د 

ل��درا���س��ة الهجرة  ب��رن��ام��ج امل��ح��ي��ط  ب��ا���س��م  م�����س��روع��ا 

وعقدت  ولندن  ا�ستكهومل  تبعتها جامعة  ثم  احل�سرمية 

لكل واحدة موؤمترا يف املو�سوع نف�سه. كما عقدت ندوات 

ظاهرة  وج��ذب��ت  وم��ال��ي��زي��ا.  ج���راد  بطر�س  يف  علمية 

وجه  على  احل�سرمية  والهجرة  عامة  اليمنية  الهجرة 

مثل  والأجانب  العرب  الباحثني  من  الكثري  اخل�سو�س 

البجرة،  وع��ب��داهلل  اأر���س��ان،  �سكيب  م��ن:  ك��ل  كتابات 

واأمني ال�سعيد، وفان در ميولن، و�سارجنت ، واجنرام�س 

البحوث  مراكز  اهتمام  اأ�سباب  و�سع  وميكن  وغريهم. 

الغربية والآ�سيوية بالهجرة احل�سرمية اإىل الآتي:

بع�س  يف  الإ�سام  بن�سر  الهجرة  هذه  ارتباط   1-

مناطق اآ�سيا واإفريقيا مثل اأندوني�سيا و�سنغافورا والفلبني 

وكينيا وجزر القمر وحيدراأباد ، وارتباط مقاومة اجلزء 

بالإ�سام  لا�ستعمار  املناطق  ه��ذه  اأب��ن��اء  م��ن  الكبري 

وبريطانيا  والربتغال  الغرب كما هو حال هولندا  وربط 

ب��ني امل��ق��اوم��ة والإ���س��ام وامل��ه��اج��ري��ن ال��ع��رب وخا�سة 

احل�سارم. 

-2 تاأ�سي�س بع�س املهاجرين ملراكز نفوذ اقت�سادي 

وجتاري كبري يف بلدان املهجر وهذا هو حال البع�س من 

واململكة  و�سنغافورا  اأندوني�سيا  يف  ح�سرموت  مهاجري 

كبار  اأثرياء  ال��دول  تلك  يف  برز  فقد  ال�سعودية  العربية 

مثل اآل الكاف، واآل ال�سقاف، واآل العطا�س، وباعبيد يف 

وبق�سان  حمفوظ  وبن  لدن  وبن  و�سنغافورا.  اأندوني�سيا 

ال�سعودية.  اململكة  يف  وغ��ريه��م  وال��ع��م��ودي  وباخ�سب 

والقعيطي، والكثريي يف حيدر اأباد بالهند. وغريت بع�س 

يف  ح�سرموت  يف  ال�سيا�سية  اخلارطة  الرثية  العائات 

الن�سف الأخري من القرن التا�سع ع�سر امليادي. 

-3 تاأ�سي�س �سلطنات يف بع�س جزر ال�سرق الأق�سى 

وبع�س اأقاليم الهند و�سرق اإفريقيا.

املهاجرين  اأحفاد  وذوبان جليل  اندماج  -4 حدوث 

العاقات  جوانب  بع�س  ا�ستمرار  مع  الهجرة  بلدان  يف 

.
)18(

الوجدانية بني الأحفاد ووطن الأجداد

ويدفعنا هذا املدخل املوجز لو�سع الت�ساوؤلت الآتية: 

الهند  ج��زائ��ر  اإىل  احل�����س��ارم  امل��ه��اج��رون  دخ��ل  كيف 

لها؟  قدموا  وم��اذا  )اأندوني�سيا(؟  الهولندية  ال�سرقية 

ال�سكان  مع  عاقاتهم  هي  وكيف  لهم؟  قدمت  وم��اذا 

املدة  خال  وذل��ك  الهولنديني،  وامل�ستعمرين  املحليني 

التي تبلورت وتكثفت فيها هذه الهجرة من م�ستهل القرن 

التا�سع ع�سر اإىل منت�سف القرن الع�سرين؟

الهجرة احل�شرمية اإىل اأندوني�شيا وموؤثراتها:

لي�سعى هذا البحث يف درا�سة تاريخ ظهور وانت�سار 

الإ�سام يف اأندوني�سيا وجزائر جنوب �سرقي اآ�سيا فهناك 

من  ولعله  اجلانب.  هذا  تناولت  الدرا�سات  من  العديد 

املفيد الإ�سارة فقط اإىل اأن الروايات تعددت وت�ساربت 

يف حتديد متى وكيف دخل الإ�سام اأندوني�سيا فريى بع�س 

الكتاب الأوربيني اأن الإ�سام دخل اأندوني�سيا عن طريق 

الهند ورف�سوا قبول ما هو �سائع من دور العرب يف ن�سر 

 اأما 
)19(

الإ�سام يف اأندوني�سيا ، وعزوا ذلك اإىل الهنود 

الرواية  اإىل  فيميل  بريخ   دن  فان  الهولندي  امل�ستعرب 
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الذين  هم  العرب  والتجار  البحارة  اإن  وق��ال  املغايرة 

يف  ثم  اأولمَ  وباملبنج  ات�سي  اإىل  الإ�سامي  الدين  ادخلوا 

)20(

القرن الثالث ع�سر امليادي اإىل جزيرة جاوا.

الهجرة  ب���داي���ة  ال��ت��ح��دي��د  وج���ه  ع��ل��ى  ولي���ع���رف 

املحقق  ولكن  ال�سرقية  الهند  جزائر  اإىل  احل�سرمية 

 .
)21(

امليادي الثامن  القرن  اأواخ���ر  يف  و�سلوها  اأنهم 

اتخذوا هذه اجلزر مهاجر  اأن احل�سارم  باكثري  ويذكر 

ن�سر  على  �ساعدوا  اأو  هناك  ون�سروا  بعيد  عهد  منذ 

 ويتفق الباحثون على اأن هجرة احل�سارم يف 
)22(

الإ�سام

التاريخ احلديث اإىل جاوا وماجاورها ك�سومطرة و�سليب 

واتوها  امليادي  ع�سر  الثامن  القرن  يف  ب��داأت  واملايو 

عرب املحيط الهندي يف مراكبهم ال�سراعية من �سواطئ 

من  اإليها  قدموا  ه��وؤلء  من  وق�سم   .
)23(

ال��ع��رب��ي البحر 

الهند وهم اأحفاد املهاجرين الأوائل . ومعروف اأن الهند 

القدمية ومنطقة عبور  العربية  الهجرة  اإحدى حمطات 

اإىل اجلزر الأندوني�سية . وقد جنحت بع�س ال�سخ�سيات 

يف  م�ستقلة  �سلطنات  تاأ�سي�س  يف  الطموحة  احل�سرمية 

بونتياك  و�سلطنة  �سياك،  �سلطنة  مثل:  ج��اوا  جزيرة 

.
 )24( 

و�سلطنة ات�سي

البخار خال  بو�ساطة  البحرية  �سهلت املاحة  وقد 

الن�سف الأخري من القرن التا�سع ع�سر عملية التوا�سل 

ال�سرقية  الهند  وجزائر  العربية  اجلزيرة  موانئ  بني 

وقد   .
)25(

ازدي����اد يف  احل�سارم  املهاجرين  ع��دد  واأخ��ذ 

تقربت  جديد  ع�سر  يف  العلمي  التطور  ه��ذا  اأدخلهم 

مبوجبه اجلغرافيا واأفرز ماب�سات وحتديات جديدة .

الجتماعية  نظمه  معه  احل�سرمي  املهاجر  حمل 

ال�سائدة املتوارثة، ففي ح�سرموت مثلها مثل بقية مناطق 

اليمن كان ال�سكان منق�سمني اإىل تراتبيات تتحرك اأفقيا 

مظاهر  بع�س  يف  اتفقوا  واإن  معني  اجتماعي  �سلم  يف 

على  قام  النق�سام  وه��ذا   . العي�س  ك�سب  و�سبل  احلياة 

اأ�سا�س عامل الدور والوظيفة الجتماعية لهذه ال�سرائح 

وعلى هذا الأ�سا�س ترتب ال�سكان اإىل �سرائح وفئات على 

النحو الآتي: ال�سادة، امل�سايخ، القبائل، الفئات الأخرى 

عزز  ق��د   
)26  (

اأخ����دام( عبيد-  –حرفيون-  )ف��اح��ون 

اهلل  �سلى  حممد  الر�سول  اإىل  انت�سابهم  ال�سادة  مكانة 

عليه و�سلم .

اأن  احل�سرمية  الهجرة  يف  البارزة  الظواهر  ومن 

ال�سادة العلويني -  كما يطلق عليهم يف ح�سرموت - هم 

 و�ساعدتهم مكانتهم 
)27(

اأكرث ال�سرائح هجرة وانت�سارا 

الأخرى  الفئات  من  اأك��رث  ي�سر  يف  الإث���راء  يف  وعلمهم 

لهجرة  نقطة  واأول   
)28(

ال�سادة  غري  من  املهاجرين  من 

ال�سادة يف القرون الإ�سامية الو�سيطة هي الهند، ولكن 

اأكرب واأهم هجرة لهم كانت اإىل جاوا و�سومطرة واملايو 

واآت�سي وقد و�سلوا اإليها قبل و�سول الهولنديني وحر�س 

منطقة  ك��ل  يف  ال�سافعي  امل��ذه��ب  ين�سروا  اأن  ال�سادة 

يف  عاداتهم  بع�س  ونقلوا  كتبهم  ن�سروا  فيها  يقيمون 

)29(

الأذكار كراتب احلداد امل�سهور.

املحليني  ال�سكان  وتقبل   ، ال�سادة بجدهم  وقد مهد 

�سماه  دور  يف  امل��ه��اج��ري��ن  للح�سارم  ال��ط��ري��ق   ، لهم 

الدعاة   دور  عن  له  "التجاري"متييزا  ح�سرمي  م��وؤرخ 

والدور الأخري مل يخت�س به ال�سادة العلويون 
 )30(

ال�سابق

بل �ساركهم جميع الفئات احل�سرمية الذين ا�ستطاعوا 

اأن  املعاملة  يف  واأمانة  عالية  وهمة  �سرب  من  اوت��وا  مبا 

 .
)31(

والغنية النائية  الباد  تلك  يف  لهم  طريقا  ي�سقوا 

ينتمون  الذين  الفئات  لهذه  امل��ادي  الو�سع  حت�سن  وقد 

يف جمملهم مل�سايخ وقبائل ح�سرموت. ووجدوا يف هذه 

امل�ستعمرات الهولندية مناخًا وبيئة تختلف عن موطنهم، 

 
)32(

واأعطاهم ذلك اإح�سا�سا متناميا بالندية مع ال�سادة.

مرير  خاف  اإىل  املا�سي  القرن  بداية  يف  ذلك  وتطور 

�ستتم الإ�سارة اإليه .

اإن الهجرة احل�سرمية �سناعة وطنية حقيقية لأنها 

اإىل  يتجه  الأكرب  والق�سم  ال�سكان  %25 من  اأكرث  حترك 

املهاجرين  عدد  ازداد  وقد   
)33(

ال�سرقية  الهند  جزائر 

املوا�سات  ب�سهولة  الأندوني�سية  اجل��زر  يف  احل�سارم 

وازدياد مواليدهم .فمعروف اأن احل�سارم لي�سطحبون 

زوجاتهم يف مهاجرهم ولأنهم يق�سون اجلزء الأكرب من 
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حياتهم يف مهاجرهم فقد تزوجوا من الن�ساء املحليات 

اواحل�سارم  باملولدين  ماي�سمى  جاوا  يف  ظهرت  وهكذا 

على  الآتية  الر�سمية  الإح�سائيات  وتدلنا   
)34(

املهجنني

كان  1859م  �سنة  ففي  با�سطراد:  اأع��داده��م  تنامي 

عددهم يف جاوا ومادورا )4992( و�سنة 1870م )7495( 

و�سنة 1885م )10888( و�سنة 1905م )19148( و�سنة 

1920م )27806( ويف اجلزائر الأندوني�سية الأخرى بلغ 

هذه  اإىل  واأ�ساف   
)35(

.)17115( 1920م  �سنة  عددهم 

املواليد  عدد  دربريخ  فان  الهولندي  امل�ستعرب  القائمة 

احل�سارم من اأبناء املهاجرين يف ح�سرموت واأندوني�سيا  

عددهم  كان  1859م  �سنة  الآت��ي:  الإجمايل  النحو  على 

اإىل   )4917(   1870م و�سل عددهم  )2776(   و�سنة 

 )36(

ويف �سنة 1885ازداد عددهم اإىل )9613(.

اأندوني�سيا  اإىل  احل�سرمية  الهجرة  حجم  وملعرفة 

ومقارنتها مع مناطق املهاجر الأخرى ميكن اأن ن�ستعني 

على  وه��ي  1935م  �سنة  اإىل  تعود  التي  بالإح�سائيات 

النحو الآتي: 

74335 اأندوني�سيا واملايو  

13000 الهند   

�سرق اإفريقيا

12000 )زجنبار –كينيا- تنجانيقا( 

2000 ال�سومال واحلب�سة  

  768 ال�سودان وم�سر  

___________

)37(

102103 املجموع   

ويقارب جمموع املهاجرين احل�سارم ن�سف �سكان  

باأر�س  اأن تو�سف ح�سرموت  الإقليم( لهذا لي�س غريبا 

اأن  املقارن  الإح�ساء  هذا  من  ن�ستفيد  .كما  املهاجرين 

جمموع  مايقارب%70من  احت�سنت  واملايو  اأندوني�سيا 

ملاذا  نف�سه:  يطرح  ال��ذي  الت�ساوؤل  ولعل   . املهاجرين 

الإجابة  �سنرتك  اأندوني�سيا؟  اإىل  املكثفة  الهجرة  هذه 

مرات يف  ثاث  زار جاوا  معا�سر   م��وؤرخ ح�سرمي  اإىل 

�سنوات: 1921م- 1927م 1935م حيث قال" كان مركز 

وغزارة  الطبيعة  جمال  من  اهلل  اآت��اه  وما  املمتاز  ج��اوا 

الأمطار وطيب الهواء وكرثة احلا�سات مدعاة لهجرة 

�ستى اجلاليات اإليها على العموم ،وملا حتلى به اأهلها من 

ح�سن الأخاق والوداعة واللني والإح�سان اإىل الأ�سياف 

بينهم  الوا�سطة  بو�سفهم  وتبجيلهم  العرب  واإكرامهم 

وبني هذا الدين احلنيف ،كان ذلك اأكرب جاذب لهجرة 

 
العرب اإليها ")38(

وحتى العقد الثالث من القرن املا�سي عدمَ املهاجرون 

املهم  من  اأنه  على  الثاين  وطنهم  اأندوني�سيا  احل�سارم 

املولدين  وجيل  اجل��دد  املهاجرين  بني  احل��ذر  التمييز 

م��ن حيث ر���س��د درج���ة الن��ت��م��اء ل��وط��ن الأج����داد وهي 

ق�سية �سنتناولها لحقامَ. وما جتدر الإ�سارة اإليه اإن خط 

بوتائر  مم��دودا  ظل  والوطن  املهاجرين  بني  الت�سال 

املالية  واحل���والت  الر�سائل  ع��رب  ذل��ك  وج��اء  متفاوتة 

التي تبعث لذويهم. وعن طريق حركة الذهاب والإياب 

مل  التي  املنتظمة  �سبه  احلديثة  املاحية  اخلطوط  عرب 

تعد حمكومة فقط باجتاه الرياح عرب ال�سفن ال�سراعية  

تلك  وتتجلى  1869م،  ال�سوي�س  قناة  فتح  بعد  وخا�سة 

احلركة  اأكرث يف املهاجرين غري املولدين .

الذي  ميولن(  در  )ف��ان  الهولندي  الرحالة  ويذكر 

زار ح�سرموت �سنة 1931م اأن �سابط اجلوازات اخربه 

 ، عام  كل  جاوا  من  يرجعون  2000ح�سرمي  حوايل  اأن 

�سخمة  هولندية  �سفينة  �ساهد  املكا  يف  كان  وعندما 

اإىل  وياأتي   ،
)39(

ج���اوا من  قدموا  ح�سرميًا   150 حتمل 

والكثري  معقوًل  جناحًا  حقق  من  العادة  يف  ح�سرموت 

،اأما  اأعمالهم  اإىل  ذويهم  زيارة  بعد  يعودون  هوؤلء  من 

اإىل  املولدين  باأبنائهم  فيبعثون  امل�ستقرون  املي�سورون 

ح�سرموت لفرتة خم�س اأو �ست �سنوات لتعزيز ارتباطهم 

 
)40(

باأ�سرهم ولغتهم وتقاليدهم . 

حتاويل  حتفظية  ،ب�سورة  املحليون  التجار  ويقدر 

الثانية  العاملية  احل���رب  قبل  ال��ن��ق��ود  م��ن  امل��ه��اج��ري��ن 
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)41(

 ، فقط  واملايو  اأندوني�سيا  من  جنيه  األ��ف  ب�سبعني 

باآخر  اأو  ب�سكل  يدخل  ال�سخم  املبلغ  اأن هذا  ول�سك يف 

اإىل  يت�سرب  منه  وجزء  احل�سرمي  القت�ساد  ن�سيج  يف 

اأبعاد  جمالت غري �سرورية ول تدخل يف جمالت ذات 

ولجمال  امل��دى،  وبعيدة  نافعة  واجتماعية  اقت�سادية 

هنا  لذكر الأ�سباب. وحول هذه امل�سالة  كتب بامطرف 

نقدا لذعا للمهاجرين احل�سارم حيث قال: "لقد طفق 

املهاجر احل�سرمي يف غدوه ورواحه بني وطنه واملهجر 

واأكرث  اأك��رث  ويعقد  معي�سته  م�ستوى  من  تدريجيا  يرفع 

اإل  يحاول  مل  ولكنه   ، وال�سخ�سية  املنزلية  ا�ستهاكاته 

اأر�سه ليجعل منها  يف حدود �سيقة لتكاد تذكر لتعمري 

م�سدر رزق لنف�سه اأوفر مما كانت عليه لآبائه واأجداده . 

والواقع اأن كل ما ا�ستطاع عمله يف اأح�سن حالته اأن جعل 

باده تنطق بخريات املهاجر يف امل�سكن واملطعم وامللب�س 

فخلق بق�سد اأو بدون ق�سد هوة �سحيقة بني ح�سرموت 

.
احلقيقية وح�سرموت ال�سطناع")42(

العي�س  وك�سب  العمل  فر�سة  اأندوني�سيا  قدمت  لقد 

اأ�سهم  اآخ��ر  جانب  ومن   ، احل�سارم  من  لكثري  وال��رثاء 

القت�سادي  النتعا�س  حركة  منو  يف  احل�سارم  الأثرياء 

العلماء  و�ساهم   ، اأندوني�سيا  يف  والعمراين  والتجاري 

الإ�سامية  الهوية  على  احلفاظ  يف  احل�سارم  والدعاة 

عن  وب��ع��ي��دا  �سوفية.  ح�سرمية  بنكهة  الأندوني�سية 

�سك  با  اأندوني�سيا  ف��ان   ، واخل�سارة  املك�سب  منطق 

اأعطت احل�سارم ال�سيء الكثري. ولكن كيف هي عاقة 

املهاجرين بال�سكان الأ�سليني ؟ واإىل اأي مدى وفقوا يف  

مواجهة حتديات  الأندماج واحلفاظ على الهوية؟

ع��ن��دم��ا ن��ت��ح��دث ع���ن امل��ه��اج��ري��ن احل�����س��ارم يف 

وعاقتهم  املعي�سية  حياتهم  تناول  ونحاول  اأندوني�سيا، 

املتوازنة بكل املكونات التي حولهم ،لبد اأن نتفهم ق�سية 

املهجري  املجتمع احل�سرمي  اأن  الأهمية وهي:  يف غاية 

اأجيال متعاي�سة يف وقت واحد  يتكون يف ذاته من ثاثة 

الهجرة.  حركة  لدميومة  طبيعي  نتاج  الو�سع  .وه��ذا 

كاهما  واأم  اأب  اإىل  ينتمون  الذين  هم  الأول   اجليل 

مولود يف اأندوني�سيا . وهم املوالدة ويلقبون يف الأو�ساط 

اأب  اإىل  ينتمون  ال��ث��اين  واجل��ي��ل  احل�سرمية)جملد( 

اأي�سا  اأندوني�سيا، وهم  واأم مولدة يف  مواليد ح�سرموت 

ال�سنف  لهم عن  )ابن طرف( متييزا  ويلقبون  موالدة 

ولدوا  وه��وؤلء  اجلدد  املهاجرون  الثالث  واجليل  الأول. 

وترعرعوا يف ح�سرموت ويلقبون )وليتي( وهم العرب 

الأ�ساء.

ورغم التجان�س الظاهري العام الذي قد يبدو فيما 

اأنهم  ،اإل  واح��دة  اأ���س��ول  اإىل  ينتمون  بو�سفهم  بينهم 

ميثلون عقليات وثقافات متباينة . على اأن هناك فا�سامَ 

رقيقامَ بني جيلي املوالدة الأول والثاين،وي�سنفون يف خانة 

قدامى  التق�سيم  هذا  من  ون�ستبعد  )امل��وال��دة(  واح��دة 

الكامل يف  ان�سهارهم  ق�سية  الذين ح�سموا  املهاجرين 

املجتمع الأندوني�سي . 

املوالدة  من  اأكرث  يدركون  الأ�ساء  املهاجرون  كان 

واأكرث   ، اإليها  هاجروا  التي  للجزر  القت�سادية  الأهمية 

حر�سا على ال�ستفادة منها وجمع املال لأنهم قدموا من 

الهجرة  ثقافة  وغ��ذت   
)43(

والفقر  اجلفاف  تعاين  بيئة 

هذا اجلانب فيقال يف ح�سرموت: )ال�سواحل والكرو�س( 

و)الهند والنامو�س( )وجاوا والفلو�س( ويق�سد بالأوىل 

اأن الهجرة اإىل ال�سواحل ال�سرقية الإفريقية تعني  وفرة 

وال�سرف  املكانة  والنامو�س  البطون.  وانتفاخ  ال��غ��ذاء 

الإ�سامية  الإمارات  قوات  بو�سفهم يخدمون جنودا يف 

بالرثاء،  للحاملني  فهي  ج��اوا  يف  الفلو�س  اأم��ا  الهند.  يف 

ومعظم الأثرياء احل�سارم برزوا يف جزر الهند ال�سرقية. 

انعكا�سامَ  يعد  وامل��اأث��ور  ال�سعبية  الثقافة  اأن  يف  ول�سك 

للمكونات  مبا�سرامَ  وتعبريامَ  اجلمعية  ال��ذاك��رة  لرتاكم 

النف�سية للمجتمع.

ح�سرموت  ثقافة  ع��ن  اجل���دد  امل��ه��اج��رون  وي��ع��رب 

للر�سالة  ا�ستمرار  منهم  العلم  رج��ال  ويعد  احلقيقية، 

الإ�سامية الثقافية للجزيرة العربية عرب اخلط اليمني 

متجددة  بدماء  اأندوني�سيا  ه��وؤلء  ويغذي  احل�سرمي 

اأ�سحاب  وي�سند  اجل��دي��د.  املجتمع  ن�سيج  يف  تتغلغل 
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ولأن   . وال�سرب  الثقة  تتطلب  التي  املهام  لهوؤلء   العمل 

املهاجرين اجلدد ميثلون معظم الرتاتبيات الجتماعية 

�سورة  يعك�س  م��ا  بع�سهم  م��ن  فيظهر  ح�سرموت  يف 

على  ه��وؤلء  من  الكثري  يقع  ما  وغالبا    . �سلبية  مغايرة 

عن  يبحثون  عديدة  �سنني  وميكثون   . الأن��دم��اج  حافة 

اإىل  للعودة  غريهم  من  اأك��رث  مر�سحون  وه��م  النجاح  

الوطن ومن ي�ساعده احلظ يف�سل البقاء، وتظل م�ساعر 

الفاقة  ذك��ري��ات  م��ن  مزيجامَ  داخ��ل��ه  يف  القوية  ال��وط��ن 

 
)44(

واحلرمان املريرة وذكريات ال�سبا وال�سباب احللوة

ويذكر اجنرام�س اأنه ليوجد بني العرب الذين ولدوا يف 

ح�سرموت من قطع ارتباطه بها ،ولأغلبهم اأمنية واحدة 

 )45(

اأن يق�سون اآخر اأيام حياتهم يف ح�سرموت.

اآما جيل املوالدة من خط الآباء الأ�ساء )الوليتية( 

فيمكن القول اإنهم يعي�سون  فرتة انتقال اأو جتاذب ثقايف 

اأو  بني ثقافة الأب وثقافة الأم التي قد تكون اندوني�سية 

اإل ماله عاقة  العربية  اللغة  املوالدة  جتهل  عربية من 

املنزل  التخاطب يف  لغة  ، ولأن  الدينية  بال�سعائر  قريبة 

ما  غالبا  الكفة  فان  املايوية،  اأو  الأندوني�سية  اللغة  هي 

وجود  ع��دم  نتائج  وم��ن   . املهجر  ثقافة  مل�سلحة  تكون 

احلياة  تت�سابه  اأن  الأ�سيات  احل�سرميات  الزوجات 

العائلية لاأزواج العرب مع عائات ال�سكان املحليني من 

. ول�سك يف 
)46(

حيث الب�ساطة يف ال�سكن ونوعية الطعام 

اأن رابطة العقيدة الإ�سامية التي تربط بني الأندوني�سيني 

من  ملزيد  قوي  دعم  عامل  متثل  احل�سارم  واملهاجرين 

التنوع  �سخامة  اأن  ،كما  والأندماج  والت�ساهر  التقارب 

المت�سا�س  عملية  يجعل  الأندوني�سي  والإثني  الثقايف 

املتجددة  ، والهجرة  اأمرامَ ممكنامَ  للمهاجرين  التدريجي 

جتعل هذا المت�سا�س والتاأثري والتاأثر عملية م�ستمرة. 

وجيل املوالدة الأول اأقرب ما يكون مر�سحا للذهاب 

اإىل وطن الآباء لكت�ساب اللغة والتقاليد .ولكن  ال�سنني 

تكفي  ل  ح�سرموت  يف  امل��ول��د  يق�سيها  ال��ت��ي  القليلة 

لتحويلهم اإىل عرب حقيقيني ،فعند عودتهم ي�ستخدمون 

تلقائي  ب�سكل  اليومية  حياتهم  يف  الأندوني�سية  اللغة 

ويبحثون عن اأ�سدقاء الطفولة ، وياأنفون معا�سرة العرب 

 ورمبا  ر�سموا �سورة قامتة 
)47(

القادمني من ح�سرموت

عن ح�سرموت القاحلة.

ال�سكان  بطباع  متاأثرون  اأبناءهم  اأن  الآباء  ويدرك 

�سين�سهرون  واأنهم  بالعرب،  تاأثرهم  من  اأكرث  املحليني 

امليل احلتمي لاندماج  واأمام هذا   . املحيطة  البيئة  يف 

رجال  م��ن  بناتهم  ت��زوي��ج  احل�����س��ارم  ال��ع��رب  يف�سل 

اأن  اعتقادنا   ويف 
)48(

. واإن كانوا فقراء  ح�سرموت حتى 

اأبنائهم  لكت�ساب  املكثف  )الوليتية(  الآب��اء  حم��اولت 

ح�سورا  اأكرث  الوطن  اأن  من  ينبع  الوطن  ثقافة  املوالدة 

عندهم من الآخرين.

تتاأ�سل  ففيهم  )جملد(  املوالدة  اأبناء  املوالدة  اأما 

الأندوني�سية �سكا وثقافة، ويعربون بو�سوح  ال�سخ�سية 

عن �سا�سة الأندماج احل�سرمي . وما يربطهم بالعروبة 

اأ�سماء عوائلهم التي متثل وقتئذ عامة �سرف حمرتمة 

الأندوني�سيون  يتفاخر  بل   . الأندوني�سيني  عند  ومقبولة 

بالت�ساهر مع العرب خا�سة ال�سادة بو�سف هوؤلء جميعا 

اأحفاد النا�سرين لاإ�سام يف اأندوني�سيا .وتف�سل الأ�سر 

يعزز  ال�سادة  اأبناء  مع  فقط  الت�ساهر  واحلاكمة  العليا 

ذلك الن�سب النبوي ال�سريف. ومكنت هذه الزيجات من 

و�سول بع�س اأ�سر ال�سادة اإىل مراكز احلكم بل تاأ�سي�س 

  
)49(

ال�سلطنات امل�ستقلة 

كبريامَ  ق�سمامَ  اأن  ياحظ  امل�سهورة  الأ�سر  وبا�ستثناء 

من اأحفاد املهاجرين فقدوا روابطهم الأ�سلية مع وطنهم 

الأم، وفقدوا لغتهم العربية، بل اإن منهم من ليهمه اإل 

ولكن هذا 
 )50( 

وثقافة وج�سمًا  ا�سمًا  اأندوني�سيا  يكون  اأن 

امل�ستوطنات  باختاف  ويختلف  حمكمة  قاعدة  لميثل 

لحظ  فقد  للمهاجرين.  الجتماعية  واملراتب  العربية 

ب�سماتهم  املوالدة  يحتفظ  �سربايا  يف  اأن  بريخ  در  فان 

املي�سورة  ال��ع��ائ��ات  اأب��ن��اء  واأن  طويلة  لفرتة  القومية 

ي�سبحوا  مل  كونهم  ويفتخرون  العربية  اللغة  يتكلمون 

 وعلى النقي�س من ذلك جند اأن اأحفاد 
)51(

بعد حمليني 

املهاجرين العرب الذين قدموا من الهند فقدوا هويتهم 
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 وبع�س املولدين ا�ستطاع 
)52(

وت�سموا باأ�سماء اندوني�سية 

وذلك  اأندوني�سيا،  يغادر  اأن  دون  العربية  لغته  يطور  اأن 

جميع  اإن  اإل  احل�سارم  مع  واملحادثة  الدرا�سة  بوا�سطة 

اأن  حقيقة  وت��وؤك��د   ، ون���ادرة  ا�ستثنائية  احل���الت  تلك 

املولدين ب�سكل عام مييلون اإىل جهة اأمهم اأي اإىل جهة 

)53(

ال�سكان املحليني

هويتهم  فقدوا  الذين  بع�س  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

اأولئك  وخا�سة  ال�سيا�سية  الع��ت��ب��ارات  عليهم   غلبت 

الذين اعتلوا املنا�سب الكربى و�ساروا اأمراء و�ساطني ، 

فطغى �سرف املن�سب اجلديد على �سرف العائلة القدمي 

.اأو اأولئك الذين لي�س لديهم اإل ال�سئ الي�سري من الثقافة  

 
)54(

ولي�س لديهم ن�سب يعتدون به ويدافعون عنه 

حيث  من  م�سرتكة  �سبه  ثنائية  عملية  الأندماج  اإن 

الوافد  للطرف  امل�ستقبل  الطرف  تقبل  مدى  ماحظة 

وا�ستعداده ل�ستيعابه كما اأن م�سالة الأندماج  ب�سكل عام 

متدرجة  عملية  بل  اآنية  �سخ�سية  لقرارات  نتاجا  لي�س 

اأن نلخ�س  الكثري من العتبارات  . وميكن  تدخل فيها 

الطبيعي  الأن��دم��اج  على  �ساعدت  التي  العوامل  اأه��م 

الأندوني�سي  املجتمع  للمهاجرين احل�سارم  يف  املتوازن 

يف الآتي :

-1 وحدة العقيدة الإ�سامية ،وما تفر�سه من قيم 

الأندوني�سيني  وتفهم  امل�سلمني  بني  التاآخي  على  ت�سجع 

لغة  حاملني  بو�سفهم  للح�سارم  الطيبة  لذلك،وال�سمعة 

الدين امل�سرتك.

�سعيفة  اأجدادهم  باأر�س  املوالدة  عاقة  ظلت   2-

وجدانية  اأو  اأ�سرية  عاقات  وجود  عدم  منها:  لأ�سباب 

الزواج  �سلبيات  من  وهذا  ووطنهم  املوالدة  اأمهات  بني 

امل�سافة  بعد  ذلك  من  وعزز  الأ�سيات،  العربيات  بغري 

بني ح�سرموت واجلزر الأندوني�سية وكلفة الرحلة .

الجتماعية  ح�����س��رم��وت  اأو����س���اع  اأن   ك��م��ا   3-

يف  يرغب  من  لت�سجع  القبلية  الفو�سى  و�سيوع  املرتدية 

اأمواله وال�ستقرار يف الوطن ، هذا ف�سًا عن  ا�ستثمار 

مقارنة  اأندوني�سيا  يف  الأرق��ى  املعي�سية  احلياة  م�ستوى 

بح�سرموت.

احل�سرمي  الوجدان  يف  املتاأ�سلة  الهجرة  ثقافة  اإن 

تدفع احل�سرمي اإىل التثاقف مع الآخر ورمبا الن�سهار 

يف بوتقته . لقد كان للعرب مكان ومكانة لي�ستهان بها 

يف املجتمع الأندوني�سي اأكرب من عاقتهم بالوطن ولكن 

له  يقدر  الإيجابي مل  ب�سكله  العربي  والأندماج  الرتابط 

العليا يف هذا  ال�سلطة  املتوازن، لأن  اأخذ مداه الطبيعي 

مع  لهم  اأ�سبح  الذين  الهولنديني  للم�ستعمرين  املجتمع 

تطور هذه العاقات راأي اآخر . فما هو موقف امل�ستعمرين 

الهولنديني من الهجرة احل�سرمية ؟

بالن�سبة للموقف الهولندي من الإ�سام الذي ميثله 

من  التناق�سات  من  خليطا  فكان  فهمهم  ح�سب  العرب 

 
 )55(

بني اخلوف والرجاء وذلك لقلة معرفتهم بالإ�سام

يذكر  اهتمام  اأي  الهولندية  ال�سلطات  تعر  مل  فبداية 

عرب  من  الأندوني�سي  بالأرخبيل  امل��وج��ودة  بالأقليات 

على  يطلق  وك��ان  وغريهم،  ويابانيني  وهنود  و�سينيني 

يف  يعي�سون  ه��وؤلء  وك��ان  ال�سرقيني  الأج��ان��ب  اجلميع  

املبا�سرين،  قادتهم  �سلطة  حتت  م�ستوطنات  اأو  اأحياء 

وكانت ال�سلطة الهولندية مت�ساهلة يف دخول املهاجرين 

. 
)56(

اجلدد 

الأو�ساط  يف  احل�سارم  العرب  موقع  ازدي��اد  وبعد 

الجتماعية واحلاكمة املحلية ، وتنامي مركزهم التجاري 

واملايل ثم دعم وم�ساركة بع�س العرب للحركات الوطنية 

حلمات  وعرقلتهم   ، الهولندي  لا�ستعمار  املناه�سة 

التب�سري امل�سيحي كل ذلك خلق لدى الهولنديني )الفزع 

 
)57(

العربي( ح�سب تعبري موؤرخ اندوني�سي من اأ�سل عربي 

ودفع اإىل تغيري �سيا�ستهم جتاه املهاجرين احل�سارم.

كانت اخلطوة الأوىل علمية ا�ستطاعية ، فقد كلف 

احلاكم الهولندي العام جلزر الهند ال�سرقية امل�ستعرب 

عن  مف�سلة  درا�سة  باإعداد  بريخ(  دن  )فان  الهولندي 

. وبعد درا�سة  الأندوني�سي  الأرخبيل  العرب املقيمني يف 

نتائج  1886م   عام  ن�سر  احل�سرمية  لاأحياء  ميدانية 

اأ�سماه"ح�سرموت  كتاب  الفرن�سية!يف  باللغة  درا�سته 
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الأندوني�سي")58( الأرخبيل  يف  الهولندية  وامل�ستعمرات 

وهو اأول واأطول كتاب عن العرب هناك . وحمل يف ثناياه 

اأبعادامَ �سيا�سية هدفت اإىل م�ساعدة ال�سلطة الهولندية يف 

معرفة البناء الجتماعي والقت�سادي واخللفية الثقافية 

اأظهر  مهم  وثائقي  كتاب  وهو   . احل�سارم  للمهاجرين 

فيه املوؤلف العاقة الوثيقة بني العرب وال�سكان الأ�سليني 

وخرج با�ستنتاجات تقلل من درجة اخلوف جتاه العرب 

،وطبعا  مل يخف نزعته ال�ستعمارية عندما تعمد ت�سويه 

التي  وخ�سونته  العربي  وقاحة  عن  وتكلم  العرب  �سورة 

جلبها معه من ال�سحراء . 

مل تنل ا�ستنتاجاته بخ�سو�س العاقات الأندوني�سية 

العربية قبول ال�سا�سة الهولنديني املحافظني ويف مقدمة 

هوؤلء امل�ست�سرق الهولندي ال�سهري)�سنوك هورخروين( 

يعد  ال��ذي   ، بتافيا  يف  امل�ستعمرات  مكتب  يف  امل�ست�سار 

املخطط لل�سيا�سة الهولندية الرامية لل�سغط على العرب 

يف  الإ�سام  قوة  على  الق�ساء  وحم��اولت  واإ�سعافهم، 

م�سلمة  ام��راأة  من  وتزوجه  اإ�سامه  وك��ان   . اأندوني�سيا 

عن  الآخ��ر  معرفة  باب  يف  يدخل  احلج  لفري�سة  واأداوؤه 

    .
)59(

كثب 

حلكومته  �سرية  ون�سائح  مقرتحات  �سنوك  ق��دم 

وخا�سة  العربية،  الهجرة  من  للحد  موؤخرا-  -ك�سفت 

ال�سيا�سة  م��ن  ج��ان��ب��امَ  تك�سف  ال��ت��ي  امل��ق��رتح��ات  ه���ذه 

اإنه    : فقال  احل�سرمية  الهجرة  من  الهولندي  واملوقف 

واأبنائهم  العرب  اأمر  معاجلة  الهولندية  احلكومة  على 

الذين هم يف نظر هولندا حمر�سو الأئمة وعلماء الدين 

وال�سعب الأندوني�سي ي�سكلون خطرا على هولندا اإذا ما 

ا�ستقر بهم املقام يف اأندوني�سيا واقرتح الآتي:

الو�سائل  ب�ستى  اأندوني�سيا  اإىل  هجرتهم  اإعاقة   1-

وعرقلة اإجراءات من ي�سل منهم.

-2 تعقيد اإجراءات الإقامة.

-3 اإجبار املقيم على احل�سول على اإذن م�سبق عند 

مغادرته املدينة التي ي�سكن فيها اإىل مدينة اأخرى بل من 

.
)60(

جزء اإىل جزء اآخر من املدينة نف�سها 

وتو�سح  ر�سالة اأخرى من �سنوك وجهها من بتافيا 

1902م،   /12/22 بتاريخ  الهولندي  العام  احلاكم  اإىل 

احل�سارم  اإىل  الهولنديون  ال�سا�سة  ينظر  ك��ان  كيف 

ومدى معاناتهم من جراء هذه ال�سيا�سة، ومما جاء يف 

هذه الر�سالة" اإن وجود احل�سارم يف هذه الباد ليفيد 

ال�سعب والباد ،بل من الناحية ال�سيا�سية يجلب اخل�سارة 

دائما ، واإنهم �سي�سكلون خطرا اإذا ما الغي قانون اأماكن 

اإقامتهم وحرية تنقلهم واإذًا فتحت جزيرة جاوا لهوؤلء 

.
�سي�سبح عددهم  بدل الآلف ع�سرات الآلف ")61(

اآذانامَ �ساغية لدى  لقت هذه الن�سائح واملقرتحات 

التطبيق  يف  مكانًا  لها  وات��خ��ذت  الهولندية  احلكومة 

احل�سارم  �سد  القوية  الإج����راءات  وتزامنت  العملي. 

ا�ستمرت  التي  اآت�سه  ج��زي��رة  يف  ال��ث��ورة  ا�ستمرار  م��ع 

العرب  من  جمموعة  قادها  التي  1873م1903-م  من 

.
)62(

اأ�سهرهم احلبيب عبد الرحمن الزاهر

هذه  م��ن  ج��ان��ب��ًا  ال��ه��ول��ن��دي��ة  ال�سحافة  وعك�ست 

 : امل��ق��الت  اإح��دى  يف   فجاء  للعرب  املعادية  ال�سيا�سة 

لذا  القاقل  وي�سببون  الأمن  �سفو  يعكرون  العرب  "اإن 
اأعداء احلكومة وال�سعب…. لذا فاإن  الإجراءات  فهم 

احلازمة جتاه العرب ليجب تاأجيلها "ومنذ �سنة1916م 

العزل  �سيا�سة  من  تخفف  الهولندية  احلكومة  ب��داأت 

رفعت  مبا�سرة  الأوىل  العاملية  احلرب  العن�سري.وبعد 

اأجزاء  كل  يف  النتقال  بالإمكان  واأ�سبح  احلركة  قيود 

.
)63(

الهند الهولندية

يف  الهولندية  ال�سلطة  حر�ست  اآخ��ر  جانب  وم��ن 

اأندوني�سيا على اإيجاد �سرخ يف عاقة العرب احل�سارم 

املحليني،  ال�سكان  م��ع  عاقتهم  ويف  ببع�س  بع�سهم 

الهولندي  احلكم  نهاية  حتى  ال�سيا�سة  تلك  وا�ستمرت 

.وجت�سدت  1942م  �سنة  اأندوني�سيا  اليابانيني  باحتال 

ال�سحف  يف  كتبت  ال��ت��ي  امل��ق��الت  يف  ال�سيا�سة  تلك 

من  املثقفة  الطبقة  يقروؤها  التي  الهولندية  واملجات 

للعرب.  م�سوهة  ���س��ورة  ق��دم��ت  حيث  الأندوني�سيني. 

وراء  ويلهثون  بالربا،  الأندوني�سيني  ي�ستغلون  باأنهم 
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جمع املال مبختلف ال�سبل. واأظهرت مدى ابتعاد البع�س 

حملتها  اأنهم  ال�سائعة  الإ�سامية  التقاليد  عن  منهم 

 وتعمدت اإظهار �سورة املهاجر بهيئته 
)64(

والنا�سرين لها

وماب�سه الوطنية عند قدومه لأول مرة. ثم �سوروه وقد 

خادمه  ي�سرب  وهو  ،ثم  ج�سمه  وترهل  كر�سه  انتفخت 

للعرب  امل�سوهة  ال�سورة  هذه  وت�سللت   
)65(

الأندوني�سي

التي ر�سمها الهولنديون اإىل كثري من ال�سباب الأندوني�سي 

املثقفني بالثقافة الأندوني�سية ثم تبلورت اإىل حالة عداء 

.
)66(

وازدراء للعرب

وهكذا جند اأن املهاجرين احل�سارم عانوا من هذه 

العربي يف نظرهم  الهولندية وظلت �سخ�سية  ال�سيا�سة 

�سمن  العرب  قوانينهم  و�سنفت  واملحر�س(  )ال��وق��ح 

ومل  والعرب  الإ�سام  بني  وماهت   . ال�سرقيني  الأجانب 

تقبلهم بو�سفهم جزءًا من الدائرة الإ�سامية الأندوني�سية 

الكبرية . ويف حقيقة الأمر عزز هذه ال�سيا�سة ممار�سة 

طيبة  ا�ستغل  الدعاة  بع�س  بل  الربا.  احل�سارم  بع�س 

الأهايل خلدمة اأغرا�سه ال�سخ�سية حتت �ستار الدعوة 

 كما ا�ستفاد الهولنديون من التناق�سات يف 
)67(

الإ�سامية

نظام الرتاتب الجتماعي احل�سرمي ، واختافهم على 

بع�س  املفاهيم والقيم احل�سرمية املنقولة التي حاولت 

ال�ستمرار يف بيئة مغايرة، وعملوا على تاأجيجها.

، وا�ستد بينهم  اأنف�سهم  انق�سم احل�سارم على  لقد 

ماعرف يف كتب التاريخ بال�سراع العلوي الإر�سادي،فزاد 

من اهتزاز �سورتهم عند الأندوني�سيني . وو�سعتهم كل 

هذه التطورات يف مفرتق طرق. وطرحت م�سالة الهوية 

والأندماج نف�سها ب�سكل  قوي وملح .

احل�شارم يف اأندوني�شيا بني احلفاظ على الهوية 

وحتديات االأندماج.

العقد  اأواخ��ر  وحتى  ع�سر  التا�سع  القرن  اأواخ��ر  يف 

احل�سارم  املهاجرون  واج��ه  املا�سي  القرن  من  الثاين 

ال�سيا�سة  ج���اءت  فقد   . ومت�سارعة  ع��دي��دة  حت��دي��ات 

موؤثرات  امل���دة  ه���ذه  و���س��ه��دت   . ب��ث��م��اره��ا  ال��ه��ول��ن��دي��ة 

الثورة  اأفرزتها  التي  احلداثة  حركة  يف  متثلت  خارجية 

ال�سناعية يف اأوروبا ، وو�سلت تيارات من هذه احلداثة 

اإىل املهاجرين يف  اأندوني�سيا عرب م�سر خال احلركة 

قراأ  .فقد  وقتئذ  �سهدتها  التي  والتنويرية  الإ�ساحية 

التي  امل�سرية  والكتب  املجات  املهاجرين  من  العديد 

واأ�سبحت  احلديثة،  الإ���س��ام  مفاهيم  وحملت  ن�سرت 

الأفغاين  ال��دي��ن  ج��م��ال  م��ث��ال  الإ����س���اح  �سخ�سيات 

وتبعث  الهتمام  تثري  ر�سيد ر�سا  وحممد عبده وحممد 

   .
)68(

الآمال

املهجري  املجتمع  داخ���ل  ج��دي��دة  ق��ي��ادة  وب����رزت 

وماك  الأغنياء  التجار  من  اأفرادها  تكون  احل�سرمي 

الهولندية  الإدارة  تعينهم  الذين  وال�سباط   العقارات 

لاإ�سراف على �سئون اأهل منطقتهم، فبينما كان العديد 

�سكلوا  ال�سادة  الأثرياء من غري  فاإن  ال�سادة،  منهم من 

جانبا من هذه القيادة اجلديدة . فلم يعد املعيار للو�سع 

 )69(

. والتعليم  الرثاء  واإمنا  ال�سريف  الن�سب  الجتماعي 

متطور،اأي  �سيا�سي  نظام  م��ن  ج��زءا  اجلالية  وك��ان��ت 

التي كانت  اأندوني�سيا  الهولندية يف  الإدارة ال�ستعمارية 

.
)70(

تعترب نظريا على الأقل كل احل�سارم مت�ساويني 

املهاجرين  التطورات جمتمعة جعلت  هذه  اأن  بد  ل 

الت�ساوؤلت الآتية : من نحن؟ وما هي  ي�سعون لأنف�سهم 

وعندما  ؟  املتغريات  للتعامل مع هذه  العملية  اخلطوات 

التحديات  ومواجهة  الت�ساوؤلت  لهذه  الت�سدي  حاولوا 

على  ارتكزت  التي  احل�سرمية  بالنه�سة  ماعرف  ظهر 

تاأ�سي�س اجلمعيات والتعليم احلديث وال�سحف .وخال 

يف  عربية  وجمعيات  هيئات  ع�سر  ن�ساأت  عقود  ثاثة 

اأندوني�سيا وهي :

اخلريية1910(  )اجلمعية  1903م(  خري  )جمعية 

)اجلمعية العربية ال�سامية1912م( )جمعية الإ�ساح 

والإر�ساد 1914م( )اجلمعية اليافعية1925م( )جمعية 

العربية1929م(  )ال��وح��دة  ال��ع��ل��وي��ة1928م(  الرابطة 

مواليد  )وحدة  1931م(  ال�سنفرية  الكثريية  )اجلمعية 

العرب1932م اأو رابطة عرب اأندوني�سيا( )احتاد عرب 

الهم  اجلمعيات  ه��ذه  حملت   
)71(

1934م( اأندوني�سيا 

ر
ج

ه
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ما
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التي  اخلا�سة  وامل�سالك   ، العام  احل�سرمي  املهجري 

واملعا�سرة  الأ�سالة  حتديات  جت��اه  ومواقفها  تبنتها، 

يف  باخلو�س  معنيامَ  لي�س  والبحث  والأن��دم��اج.  والهوية 

ذلك  اأهمية   رغم  و�سراعاتها  اجلمعيات  هذه  تفا�سيل 

لها  التي  وامل�سامني  الإف����رازات  هو  �سرنكزعليه  .وم��ا 

عاقة مبا�سرة مبو�سوع البحث . 

حل�سرمي   املجتمع  زل��زل  ال��ذي  الأه��م  التحدي  اإن 

العلوية  والرابطة  والإر�ساد،  الإ�ساح  جمعية  ظهور  هو 

قوة  حيث  من  كبريين  جناحني  اإىل  احل�سارم  وانق�سم 

التاأثري هما :الر�ساديون والعلويون  . وكان الباعث اإىل 

الأهمية  عدمي  يبدو  كما  �سببا  والتنازع  النق�سام  هذا 

وهو حق غري العلوي يف الزواج من العلوية .واأفتى ال�سيد 

الفتوى  واأر�سلت  ال���زواج  ه��ذا  �سرعية  بعدم  العطا�س 

لل�سيخ حممد ر�سيد ر�سا الذي عاأر�س فتوى العطا�س . 

ال�سرق  تفكري احل�سارمة يف  اأزمة هزت  اأول  وكان هذا 

وروح  التفكري  حرية  لقيم  اإدراكهم  اإىل  واأدت  الأق�سى 

املعركة  وانفجرت   
)72(

الإ���س��ام  يف  املتاأ�سلة  امل�ساواة 

ب�سرعية  ال�سوركتي  ال�سيخ  اأفتى  عندما  1913م  ع��ام 

الأو�ساط  يف  كبري  �سدى  للفتوى  واأ�سبح   ،
)73(

ال����زواج

احل�سرمية املهجرية بل يف ح�سرموت نف�سها  مما اأثار 

ال�سوركتي  وا�سطر  و�سخطهم.  العلويني  ال�سادة  حفيظة 

جمعية  اأ�س�س  ث��م  خ��ري   جمعية  م��ن  ا�ستقالته  لتقدمي 

احل�سارم  الأثرياء  بع�س  مب�ساعدة  والإر�ساد  الإ�ساح 

عن  ع���ربت  و�سحيفة  ل��ه��ا  م��در���س��ة  اجلمعية  وف��ت��ح��ت 

اأندوني�سيا  يف  احل�سرمية  اجلالية  وكانت   .
)74(

اأهدافها

اأدت  التي  الأح��داث  وقوع هذه  قبل  توتر  تعي�س يف حالة 

اإىل ال�سراع املك�سوف. فكان احل�سارم من غري ال�سادة 

ي�سعرون با�ستياء من اإ�سرار ال�سادة على املحافظة على 

الرتكيب  �سمن  ة  م��ق��ررّ ه��ي  كما  الجتماعية  مكانتهم 

الجتماعي يف ح�سرموت نف�سها، ومن هنا فاإن النق�سام 

.
)75(

ظهر يف و�سع قابل لانق�سام

هذه  ع��ن  باكثري  اح��م��د  علي  العربي  الأدي���ب  ق��ال 

القومية  مببادئها  الإر�ساد  جمعية  ....لكن   " اجلمعية 

وكونها  لها  الع�سر  روح  ومنا�سرة   ، العادلة  ومطالبها 

حاجة اأتت يف حينها ت�سعر بها نف�س كل ح�سرمي اأب�سرت 

عينه النور تغلبت على كل تلك املقاومات واأخذت طريقها 

.
يف القوة والت�ساع ")76(

حتول  الإ���س��ام  اأن  على  الإ���س��اح  اأيدلوجية  تقوم 

والنحرافات.  اخل��راف��ات  م��ن  جمموعة  اإىل  دي��ن  م��ن 

اإىل الكتاب وال�سنة �سدى حلركة  وكانت الدعوة للعودة 

الإ�ساح  اأهدافها:  اأب��رز  ومن   
)77(

امل�سرية ال�ستنارة 

على  امل�سلمني  بني  امل�ساواة  مبداأ  وحتقيق  الجتماعي، 

اختاف اأجنا�سهم ، ورف�س المتيازات اخلا�سة بال�سادة 

املنقولة من ح�سرموت كتقبيل اليد وتخ�سي�سهم فقط 

.
)78(

بلقب �سيد قبل اأ�سمائهم 

احلركة  اأم���ام  الأي���دي  مكتويف  العلويون  يقف  مل 

حددت  التي  العلوية(  )الرابطة  واأ�س�سوا  الإر���س��ادي��ة 

لنف�سها اأهدافا منها : ال�سعي اإىل كل مايح�سل به تقدم 

الإخاء  اأدبيًا وماديًا وتقوية روابط   ، ال�سعب احل�سرمي 

والقيام  عموما،  واحل�سرميني  خا�سة  العلويني  ب��ني 

تفاقم  الزمن  من  ولعقدين   
)79(

العلويني اأن�ساب  ب�سبط 

�ستى  مظاهر  واتخذ  والإر�سادين  العلويني  بني  ال�سراع 

ويف  والأحقاد  والو�سايات  املتبادلة  التهامات  من  تطور 

وتناف�ست   
)80(

املبا�سر ال�ستباك  اإىل  حم��دودة  ح��الت 

ويف  العربية  املدار�س  من  العديد  اإن�ساء  يف  اجلمعيتان 

جذب  اإىل  منهما  كل  و�سعى  الدورية  الإ���س��دارات  ن�سر 

.
)81( 

املهاجرين احل�سارم

وا�سح عن  ب�سكل   يعرب  املهجري  النق�سام  اإن هذا 

فر�ست  �سعبة  اأو�ساع  مع  التعامل  يف  املهاجرين  اأزم��ة 

امل�سلم.  الأندوني�سي  الن�سيج  خ��ارج  يكونوا  اأن  عليهم 

املهاجرين  من  اجلمعيات  لهذه  املوؤ�س�سني  معظم  ولأن 

 )الوليتية( فقد كانوا اأقرب اإىل مواجهة هذه 
)82(

اجلدد

الهوية  واإىل  نف�سها  ح�سرموت  اإىل  بالعودة  التحديات 

باأنهم امة ح�سرمية  اأنف�سهم  اإذ عرفوا  العربية  اليمنية 

مميزة،  بدًل من اأن ي�سكلوا جزءًا من املجتمع الأندوني�سي 

. وميثل هذا انتكا�سة ل�سا�سة 
)83(

امل�سلم متعدد الأجنا�س
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الأندماج املهجري الإيجابي .ولعلنا لنبالغ عندما نقول 

اإن النق�سام احل�سرمي يف اأندوني�سيا هو جزء من تاريخ 

ح�سرموت احلديث املحلي وجد جماًل م�ساعدًا للظهور 

يف اأر�س بعيدة. 

وغني عن القول اأن  هذا النق�سام املهجري لميثل 

اإل حيزًا �سئيًا من جممل الن�ساط احل�سرمي اليجابي 

نف�سه  النق�سام  ه��ذا  و���س��ط  جن��د  ب��ل  اأندوني�سيا،  يف 

تناف�سا مفيدا لإقامة امل�ساريع اخلريية مثل بناء املدار�س 

 واأوجد حراكا ثقافيا قدم العديد من 
)84(

وامل�ست�سفيات  .

الأدباء وال�سحفيني ،واأ�س�ست دور للن�سر والطباعة طبعت 

الكثري من كتب الرتاث ،كما األفت يف هذه املدة موؤلفات 

 وقد األقت هذه 
)85(

يف التاريخ والأن�ساب والفقه وغريها.

التطورات بظالها على الواقع ال�سيا�سي والجتماعي يف 

اإليها .وقد  ح�سرموت من خال حماولة البع�س �سحبه 

حالت بنية املجتمع احل�سرمي القت�سادية والجتماعية 

نطاق  على  انت�ساره  دون  باأندوني�سيا  مقارنة  املتخلفة 

يف  حمل  .ولكنه  النخبوي  �سبه  بال�سراع  وات�سم  وا�سع 

حركته البطيئة عوامل قابلة للظهور والربوز .

�سعر  العام  التيار  انعزال احل�سارم عن  تزايد  ومع 

مهددا  اأ�سبح  اأندوني�سيا   يف  و�سعهم  باأن  منهم  القادة 

در  )ف��ان  الهولندي  للموظف  خم��اوف��ه  اأح��ده��م  وا���س��ر 

با�س( عام1931م قائا:" اإذا ما رحل الهولنديون من 

.
اأندوني�سيا فعليهم و�سعنا يف ال�سفينة التالية" )86(

الكثري  احل�سرمي  املهجري  الن�ساط  لهذا  كان  لقد 

الزمان  خارج  �سار  .ولكنه   وال�سلبيات  اليجابيات  من 

والجتماعية يف  الثقافية  العزلة  نوعامَ من  واملكان وخلق 

اأجل  من  اأهله  ن�سال  تزايد  الذي  الأندوني�سي  املجتمع 

ي�سبحون  املهاجرين  وكاأن  الأمر  والتطور.وظهر  احلرية 

بعيدا عن التيار. وقد تنبه املولدون خلطورة هذه الو�سعية 

على م�ستقبلهم وبداأوا  ياأخذون زمام املبادرة من خال 

العودة اإىل املجتمع الأندوني�سي . ولكن كيف �سارت خطى 

املواليد نحو الأندماج يف هذا املجتمع الكبري؟

العن�سري  العزل  –�سواء  الهولندية  ال�سيا�سة  اأدت 

امل�سالة  وح�����دة  –اإىل  ال���ع���رب  ����س���ورة  ت�����س��وي��ه  اأم 

متيزبني  مل  ال�سيا�سة  وه���ذه   . احل�سرمية  املهجرية 

املواليد)املوالدة( و املهاجرين اجلدد واملتجددين .لهذا 

ارتد اجلميع وبن�سب متفاوتة اإىل الهوية العربية اليمنية، 

اجلدد  املهاجرين  حتمل  منطقيا  ك��ان  كذلك  واحل��ال 

الثقافة  اأ�سول  حاملني  بو�سفهم  للجالية  الأمور  مقاليد 

املحلية الوطنية . ول�سك يف اأن جيل املوالدة كانوا اأكرث 

من غريهم اإح�سا�سا بالغرتاب وال�سطراب بني جمتمع 

اندوني�سي ينتمون له باجلغرافيا والوجدان ولكنه راف�س 

ولكنهم  عنها  النف�سال  لميكن  وج���ذور  ملواطنتهم، 

يف  انق�سام  من  اأندوني�سيا  يف  ح��دث  وم��ا  ليدركونها. 

املجتمع املهجري كانوا فيه اأطرافا غري مبا�سرين بحكم 

النتماء اأو امليل ولي�س ب�سغط الرتاث والتقاليد القدمية 

املنقولة من ح�سرموت .

ال�سدع  لراأب  حماولت  جرت  عنا�سراملوالدة  ومن 

العمودي  عبداهلل  حممد  ال�سيخ  اأ�س�س  عندما  العربي 

املوالدة  من  وهو  1929م  عام  العربية  الوحدة  جمعية 

الذين تعلموا يف املدار�س الهولندية. وكان الهدف منها 

 ،
)87(

اأفكارها وتقريب  العربية  اجلمعيات  جهود  توحيد 

املناف�سة  اأمام  للوقوف  اجلهود  تركيز  ذلك  اإىل  اإ�سافة 

هذه  لكن   
)88(

ال�سينية للجالية  القوية  القت�سادية 

اجلمعية تا�ست وملرّا مي�س على قيامها غري �سنة وب�سعة 

حل  ح��ادث  تا�سيها  �سبب  اأن  البكري  ويذكر  اأ�سهر، 

 )89(

بدعاة الوحدة فجاأة ودب اإليهم اخلاف والن�سقاق.

لها  اجلمعية  اأن  يف  تتمثل  اأخ��رى  اأبعادامَ  للمو�سوع  ولعل 

متناق�سات،  بني  جمعت  اآنية  حما�سية  عربية  اأه��داف 

هذا  ولكن  قوته.   بدايه  يف  النق�سام  تيار  كان  وقت  يف 

العرب   باملواليد  يهتم  تيار  لظهور  الظروف  هياأ  الف�سل 

 
)90(

لهذا تاأ�س�ست كما يقول بارجاء وحدة املواليد العرب

املولدين  حركة  غ��رار  على  اأندوني�سيا  ع��رب  رابطة  اأو 

�سمل  مل  اإىل  وهدفت  اأندوني�سيا(  )اأوروب��ي  الهولنديني 

م�ستقبلهم  مل�سلحة  وال�سعي  احل�سارم  العرب  مواليد 

واملطالبة  وامل��ادي  والجتماعي  العلمي  م�ستواهم  ورفع 
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النيابية  املجال�س  عادل يف  الوطنية يف متثيل  بحقوقهم 

على  اهتماماتها  ورك��زت  العربية،  املركزية  احلكومية 

العروبة اإذ �سعت اإىل تقوية احل�س العربي داخل وخارج 

الرابطة " واأن اأبناء العرب عرب ويجب اأن يظلوا عربا 

" ولكن الرابطة ف�سلت يف حماولتها لأنها اعتمدت على 
من  التخل�س  ت�ستطع  ومل  احل�سارم  اأثرياء  م�ساعدات 

النظام الع�سائري الذي �سبب النق�سامات، ومل يربطوا 

معظم  اإن  حيث  نف�سه،  الأندوني�سي  بالواقع  اأنف�سهم 

اأبناء العرب قد اندجموا وابتعدوا عن نظام ح�سرموت 

. 
)91(

الع�سائري 

1934م ظهر احتاد عرب اأندوني�سيا الذي  ويف عام 

اخلا�سة  الظروف  تلك  يف  املهجرية  امل�سالة  مع  تعامل 

الأندماج  اأن  الحت��اد  ق��ادة  راأى  .اإذ  �سيا�سية  بواقعية 

املواليد  م�سري  ورب��ط  الأندوني�سية  واملواطنة  الكامل 

على  للحفاظ  الأم��ث��ل  احل��ل  هو  الأندوني�سيني  مب�سري 

مكانتهم ووجودهم ، فقد تغلغلت بني املواليد العرب يف 

الأحزاب  بعد ظهور  الوطنية  القومية  مبادئ  اأندوني�سيا 

عن  التام  ال�ستقال  اأهدافها  من  التي  الأندوني�سية 

عن  امل�ستطاع  ق��در  البعد  اأهدافهم  من  وك��ان  هولندا، 

العربية  وال��ه��ي��ئ��ات  اجلمعيات  يف  ر�سميًا  ال���س��رتاك 

 وذكر البكري الأ�سباب التي  دفعت  اإىل 
)92(

و�سراعاتها 

تاأ�سي�س هذا الحتاد منها :

-1 �سعور اأولئك املواليد بالعجز عن جماراة مواليد 

ال�سينيني والهولنديني وم�ساركتهم يف احلقوق.

نا�سئة مثقفة  العربية عن تكوين  املدار�س  -2 عجز 

تثقيفًا عاليًا.

-3 النزاع القائم بني العلويني الذي طال اأمده ومل 

.
)93(

ي�سفر عن �سئ 

عرب  لرابطة  قويامَ  مناف�سامَ  الحت��اد  هذا  ظهر  لقد 

اأن  له  املوؤ�س�سني  احد  وهو  القادري  وذك��ر  اأندوني�سيا، 

وربط  الع�سائري  ح�سرموت  نظام  من  تخل�س  الحتاد 

وا�ستبدلت  اأندوني�سيا،  يف  الجتماعي  الواقع  مع  نف�سه 

لفظة ال�سيد )مو�سع اخلاف( بلفظة الأخ بني اأع�ساء 

الوطنية  احل��رك��ات  ن��ط��اق  يف  متبع  ه��و  ك��م��ا  الإحت����اد 

واعرتف  الإ���س��ام.  تعاليم  مع  وتتما�سى  الأندوني�سية 

الحتاد اأن اأندوني�سيا وطن اأبناء العرب ، وربط الحتاد 

 لقد انت�سرت 
)94(

نف�سه باحلركات الوطنية الأندوني�سية .

يف  ال��ع��رب  وج��د  اأينما  كبرية  ب�سرعة  الحت���اد  م��ب��ادئ 

اأندوني�سيا حيث �سكلت فروعًا واأغ�سانًا لاحتاد . وخرج 

وان�سموا  املتنازعتني  املجموعتني  من  احل�سارم  العرب 

اإىل هذا احلزب )�سار حزبًا عام 1940م( واأ�سدر جملة 

.
)95(

بعنوان التيار احلديث 

وكان لعرتاف الحتاد باملواطنة الأندوني�سية �سداه 

الإيجابي لدى احلركات الوطنية الأندوني�سية، وعزز من 

والكتابات  ال�سحافة  عرب  الثقايف  الحت��اد  ن�ساط  ذلك 

للعرب.  امل�سوهة  ال�سورة  لت�سحيح  �سعت  التي  الأدبية 

لتفيهم  املايوية  باللغة  �سحيفة  الإحت���اد  اأ���س��در  فقد 

ح�سن  كتب  كما   
)96(

احلقيقية  باأهدافهم  الأندوني�سيني 

"فاطمة"عر�ست  اأحد زعماء الحتاد م�سرحية   بافقيه 

امل�سرحية  وانتقدت هذه  الأندوني�سية  املدن  يف عدد من 

بقوة وبدون حتفظ املعاملة الربوية عند العرب وو�سفتها 

باأنها عملية ملعونة تتعار�س مع تعاليم الإ�سام . وقد اأورد 

الأندوني�سية  ال�سحافة  ا�ستح�سان  القادري مقتطفامَ من 

لهذه امل�سرحية ومما جاء فيه).... نقدم تقديرنا ملوؤلف 

ومنفذي هذه امل�سرحية ، ونحن واثقون اأن كل من �ساهد 

كهذه  م�سرحية  اأن  يف  راأينا  مع  �سيكون  امل�سرحية  هذه 

انتقدت جمتمعها ، وعر�ست بهذا الأ�سلوب، �سيتعاطف 

اأفكار  و�ستلقى  املن�سود،  الهدف  و�ستحقق  النا�س،  معها 

.
)97(

هذه امل�سرحية التاأييد الكامل 100% ( 

اإىل  الوا�سحة  واأهدافه  الحتاد  �سيا�سة  دفعت  وقد 

م�ساندة  وعند  القدمية.  العرب  ل�سورة  تغري  اإح��داث 

ع�سوًا  قبل  الأندوني�سية  للحركة  املتوا�سل  الحت���اد 

يعد  ك��ان  ال��ذي  الأندوني�سية  الأح���زاب  احت��اد  يف  دائمًا 

الحتال  وبعد   
)98(

البا�سفيك حرب  قبيل  للربوز  نف�سه 

اليابانية  الع�سكرية  احلكومة  األغت  لأندوني�سيا  الياباين 

ومنها  الأندوني�سية  ال�ساحة  يف  ال�سيا�سية  الأح��زاب  كل 



2 0 0 999

 بعد احلرب العاملية مبا�سرة 
)99(

احتاد عرب اندوني�سية 

اأندوني�سيا جمهورية م�ستقلة و�سجع احتاد عرب  �سارت 

ال�سيا�سية  الأح��زاب  يف  لان�سمام  اأع�ساءه  اأندوني�سيا 

ويف  ال��ع��رب.  لقبول  اأب��واب��ه��ا  فتحت  التي  الأندوني�سية 

�سيا�سية �سحيحة  قراءة  قدم  الإحتاد  اأن هذا  اعتقادنا 

الوطنية  احلركة  يف  ذكيا  اندماجه  وك��ان  ل��اأح��داث، 

للمهاجرين  الأندوني�سي  املجتمع  قبول  بعد  ما  يف  �سهل 

احل�سارم مواطنني كاملي احلقوق وهذه مرحلة لتدخل 

يف نطاق هذا البحث .

عرب  رابطة  جمموعة  احتفظت  اآخ��ر  جانب  وم��ن 

العربية  بالهوية  ال��ع��م��ودي  ي��ق��وده��ا  ال��ت��ي  اأندوني�سيا 

اأثر  على  وخا�سة  الوطن  اإىل  البع�س  وع��اد  للمواليد، 

اأثناء  يف  اأندوني�سيا  بها  م��رت  التي  ال�سعبة  الظروف 

وبعد احلرب العاملية الثانية مبا�سرة . وبينما جنح احتاد 

عرب اأندوني�سيا ي اإنهاء النزاع العلوي الإر�سادي واإلغاء 

التمييز  بني العرب وغريهم من �سكان اأندوني�سيا لكنه 

ن�سيج  من  جزء  اإىل  وحولهم  للمهاجرين،  الهوية  اأذاب 

العربية كما�س  اأ�سوله  اإىل  ، ينظر  الأندوني�سي  املجتمع 

.
)100(

قدمي اأو جزء من تاريخ العائلة 

نحو  حادة  اندفاعه  مثل  اأندوني�سيا  عرب  احتاد  اإن 

نحو  فعل  ك��رد  وج��اء  الأندوني�سية،  الهوية  و  الأن��دم��اج 

الهوية  نحو  الأندوني�سي  املجتمع  يف  العربي  الأن��دف��اع 

العربية ولاجتاهني اأ�سبابهما التاريخية التي ت�سوغ هذا 

اجلنوح . ويف ظننا اأن الدم اليمني احل�سرمي �سيظل اإىل 

الأندوني�سي  اجل�سم  رفيعامَ ومميزامَ يف  مدى طويل خطامَ 

نحو جنوب  باآخر  اأو  ب�سكل  و�سيمتد هذا اخلط  الكبري، 

اجلزيرة العربية جنبًا اإىل جنب مع امتدادا ثقافة هذا 

اجل�سم الدينية نحو القبلة يف و�سط هذه اجلزيرة .
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امل�شادرواملراجع
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االنتماء العرقي بني جماعات املهجر

درا�ضة حتليلية

د. عبداهلل الأحمري

اأ�ستاذ علم الإن�سان امل�ساعد بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سامية.
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العوامل  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  ه��ذه  هدفت 

التي توؤثر تاأثريا مهما يف الندماج الثقايف يف جمتمعات 

الهجرة )املجتمع امل�سيف(  وبخا�سة جمتمع الوليات 

املتحدة الأمريكية باعتباره املكان الذي ا�ستوعب الكثري 

للهجرة  الأوىل  البدايات  منذ  املهاجرة  الثقافات  من 

واأن  بع�س،  مع  بع�سها  تتفاعل  اأن  يف  الفر�سة  ومنحها 

بنائه  يف  متينا  تنوعه،  يف  فريدا  ثقافيا  منوذجا  تقدم 

ون�سيجه.

يتجدد  ق��دمي،  عاملي  ح��دث  الإن�سانية  الهجرات 

الناقل  املختلفة  قنواته  وم��ازال��ت  ال��زم��ن،  حركة  م��ع 

وموؤثرا  مهما  عما  عمل  وال��ذي  الثقايف،  للتنوع  الأه��م 

ت�ستوعب  امل�سيف  املجتمع  يف  جديدة  ثقافة  بناء  يف 

والتقارب  التناف�س  عوامل  من  وتعزز  الثقايف،  التنوع 

املوؤ�س�سات  خال  من  بالتعددية  وتوؤمن  الثقافات،  بني 

ذلك  يكن  ومل  امل�سيف.  املجتمع  والرتبوية يف  الثقافية 

نف�سية  كثرية  �سعوبات  ذل��ك  قابل  ب��ل  وم��رن��ا،  �سها 

زيادة  مع  الزمن،  واجتماعية تا�ست مع مرور  وعقلية 

وترية التفاعل الإيجابي والن�سجام بني الثقافات.  

عوامل  حتليل  مناق�سته  يف  �سريكز  البحث   ه��ذا 

توؤثر  ال��ت��ي  ال��ه��ج��رة  جمتمعات  يف  ال��ث��ق��ايف  الن��ت��م��اء 

العاقات  من  ج��دي��دة   خارطة  ر�سم  يف  مهما  ت��اأث��ريا 

الثقايف  لات�سال  قنوات  وفتح  املختلفة  الثقافات  بني 

والجتماعية  الرتبوية  املجتمع  موؤ�س�سات  خ��ال  من 

اأي�سا  البحث  هذا  �سيناق�س  والقت�سادية.  وال�سيا�سية 

اأهم الدرا�سات التي و�سعت معامل على الطريق لتحديد 

مفهوم النتماء الثقايف والتغريات التي رافقت التحولت 

يف بناء املفهوم، كما �سيناق�س البحث الهويات الثقافية 

والتو�سيح  املختلفة  العرقية  للمجموعات  والعاقات 

لأهم املوؤ�س�سات التي اأ�سهمت يف ت�سهيل عمليات التفاعل 

مناق�سته  البحث  يغفل  ،ول  الهجرة  جمتمعات  داخ��ل 

يف  مهما  تاأثريا  توؤثر  والتي  املهمة  للنظريات  وحتليله 

عمليات النتماء الثقايف يف جمتمعات الهجرة.

امل�شطلحات االأ�شا�شية:

والعرقية،  املتعددة  الهويات  العرقية،  املجموعات 

الإجنليزية،  التعددية  والعن�سرية،  العرقية  العاقات 

الدين،  التكامل،  الثقافية،  التعددية  الن�سهار،  بوتقة 

اللغة.

This article explores the process of 

cultural integration among immigrant groups 

in host societies. The article focuses on the 

United States’ society as a realistic example 

of host society since the ninteen fifties.

The United States provided a context in 

which many immigrants growps shared in 

their cultural and values.

The article investigates how Anglo Saxon 

cultural valueo and patterns Succeded in 

becoming the dominont Cultural model in the 

New World, immigrat and how White Ethnic 

groups were structurally assimilated, lost their 

identity, and became economically, politically, 

and psychologically part of the Anglo culture. 

Non-white ethnic groups, on the other hand, 

were not allowed to structurally assimilate 

and were only culturally assimilated without 

completely losing their identity. Furthermore 

the article argnes for a theoratical frame work 

that would explain how non-white groups have 

used their institutions to maintain their ethnic 

Identity and pass it on to their children.

Keywords:

Ethic groups, Identities and Ethnicity, 

Racial and Ethnic Relations, Anglo-

Conformity, The Melting Pot, Cultural 

Pluralism, Integration

Social Class Stratification, Multiethnic.
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اأواًل: حول الثقافة واحل�شارة: 

كانت  اليوم  وحتى  القدم  منذ  الإن�سانية  والهجرات 

داخل  املتميز  الثقايف  للتنوع  م�سدرًا  متثل  ت��زال  ول 

الهجرات  اأن  فيه  �سك  ل  ومم��ا  امل�سيفة،   املجتمعات 

على  وج���وده  منذ  الإن�����س��ان  م��ع  ب���داأت  وال��ت��ي  الإن�سانية 

اإىل  معظمها  يف  تتجلى  لأ���س��ب��اب  الكوكب  ه��ذا  �سطح 

هذه  بلغت   واجتماعية،  و�سيا�سية،  اقت�سادية،  اأ�سباب 

الهجرات ذروتها يف منت�سف القرن التا�سع ع�سر وحتى 

متعددة  اأماكن  من  منطلقة  املا�سي،  القرن  ثمانينات 

اجلنوبية  واأمريكا  اأفريقيا،  اآ�سيا،  الغربية،  اأورب��ا  منها 

عنها  قيل  كما  املتحدة  الوليات  واحد  الو�سول  وهدف 

الأول  الهدف  اأن  من  الرغم  وعلى  الأحام"،  "ار�س 
اقت�سادي اإل اأن اجلانب الثقايف قد ظهرت ماحمه منذ 

اأ�سبحت  الب�سرية  الهجرات   ، املا�سي  القرن  ع�سرينات 

الزمن،  تقدم  م��ع  امل�سيف  للبلد  مهما  ثقافيا  م���وردا 

على  ت�سفي  م�سادرها  باختاف  الهجرات  واأ�سبحت 

الثقافة  اأث��رت  بل  وجمالها  مل�ساتها  امل�ست�سيفة  الثقافة 

ال�ستيعاب  على  وقدرتها  قوتها  من  وعززت  امل�ست�سيفة 

ثقافة  خ��روج  اإىل  ب��دوره  ذلك  اأدى  وقد  املتنوع  الثقايف 

الأ�سباب  من  اأنها  وت��رى  الثقافية،  بالتعديدية  توؤمن 

املهمة يف انت�سار الثقافة الأمريكية اليوم، وهذا ل يعني 

�سها  ك��ان  واندماجها  وتداخلها  الثقافات  التقاء  اأن 

ومرنا، بل لبد اأن نعلم اأن ذلك الندماج قابله الكثري من 

امل�ساعب والآلم النف�سية والجتماعية، فهناك ثقافات 

ذابت داخل الثقافة امل�سيفة واأ�سبحت با هوية ثقافية، 

على  للمحافظة  النعزال  حاولت  اأخرى  ثقافات  وهناك 

موروثها الثقايف اأمام قوة الثقافة امل�سيفة، وظهر ت�سارع 

بني الأجيال داخل هذه الثقافات ، واأخرى قاومت وقدمت 

مناذج ثقافية متميزة للثقافة امل�سيفة من خال التفعيل 

والجتماعية  والتعليمية  الدينية  ملوؤ�س�ستها  الإيجابي 

والتي ا�ستفادت ب�سكل وا�سح من دعم املجتمع امل�سيف 

والثقافة  املهاجرة  الثقافات  بني  ال�سراعات  هذه  لها، 

الدرا�سات  من  للكثري  خ�سبًا  مو�سوعًا  كانت  امل�سيفة 

منذ ثاثينات القرن املا�سي وحتى يومنا هذا. والكثري 

الثقايف  بالت�سال  املهتمة  والدرا�سات  البحوث  من هذه 

بني املهاجرين والثقافة امل�سيفة اأ�سارت اإىل اأن الت�سال 

اأماكن  من  الوافدين  املهاجرين  بني  وامل�ستمر  املبا�سر 

اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن  متنوعة  ثقافية  خلفيات  و  خمتلفة 

تقليل الفروق، وخلق قنوات للتقارب والتفاهم بينهم.

الثقافات  ب��ني  وال��ت��م��ازج  ال��ت��ق��ارب  ه��ذا  اإن  وحيث 

مقدمة

الثقافية  ومكوناته  عنا�سره  مع  ونتعاي�س  الآن،  نعي�سه  الذي  العوملة  ع�سر  من  فيه  نحن  مما  الرغم  على 

والجتماعية والقت�سادية، ويف اأحيان اأخرى ال�سيا�سية، وعلى الرغم من التقارب الذي يعي�سه العامل اليوم وتقارب 

الأطراف املتباعدة  بع�سها من بع�س، اأمام هذه الثورة الثقافية الوا�سعة والتي كانت الثورة املعلوماتية �سببًا رئي�سًا 

فيها اإل اأن الهجرات الب�سرية ما زالت حدثًا عامليًا مثريًا يف كثري من الأحيان ومزعجًا يف اأحيان اأخرى.

االنتماء العرقي بني جماعات املهجر

درا�ضة حتليلية

د. عبد اهلل بن عازب الأحمري
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الوافدة والثقافة امل�سيفة لي�س �سها كما يتوقعه البع�س 

والنف�سية  العقلية  ال�سطرابات  من  الكثري  ي�سحبه  بل 

والتعليمية  الدينية  املوؤ�س�سات  دور  اأن  اإل  والجتماعية 

ثاثريا  توؤثر  الوافدة  للثقافات  امل�ساحبة  والجتماعية 

والختافات  الإ�سرابات  هذه  من  التخفيف  يف  رئي�سا 

يف  العي�س  من��ط  م��ع  ل��ل��ت��واوؤم  منا�سبة  م�����س��ارات  وخلق 

الهوية  الوقت املحافظة على  املجتمع امل�سيف ويف نف�س 

هذه  واجلن�سيات.  الأع��راق  املتعدد  املجتمع  يف  الثقافية 

عنها  التعبري  ويتم  العرقي،  النتماء  على  تقوم  الهوية 

يف الغالب عرب الدين باعتباره العامل الثقايف الأ�سا�سي 

واملوؤ�س�سات  والعرقي  الثقايف  املكون  باعتبارها  واللغة 

الجتماعية )مثل الأ�سرة والقرابة( والتحرك الجتماعي  

والو�سع القت�سادي.

عوامل  حتليل  يف  البحث  هذا  اأهمية  تربز  هنا  من 

النتماء الثقايف يف جمتمعات الهجرة حيث اإنها تتما�سى 

امل�سيفة  املجتمعات  ح��ك��وم��ات  م��ن  الكثري  ت��وج��ه  م��ع 

منظم  وعلمي  قانوين  ب�سكل  تتعامل  اأن  ت�ستطيع  حتى 

والفقر  احل��روب  ظل  يف  املتزايدة  الهجرة  موجات  مع 

والكوارث الطبيعية يف معظم دول الهجرة.

و�سعت  التي  الدرا�سات  اأهم  البحث  هذا  �سيناق�س 

الثقايف  النتماء  مفهوم  لتحديد  الطريق  على  معامل 

ب��ن��اء املفهوم،  ال��ت��ح��ولت يف  ال��ت��ي راف��ق��ت  وال��ت��غ��ريات 

جديدة  تعريفات  خ���روج  اإىل  ق���ادت  ال��ت��ي  وال��ت��غ��ريات 

الأوىل  البدايات  يف  معروفة  تكن  مل  العرقي  لانتماء 

للدرا�سات يف ع�سرينات القرن املا�سي.

بني  التفاعات  نوعية  اأي�����س��ًا  البحث  و�سيناق�س 

الثقافية  ال��ه��وي��ات  وك��ذل��ك  وامل�ستوطنني  امل��ه��اج��ري��ن 

والعرقية املتعددة والتدرج الطبقي للطبقات الجتماعية 

وعاقات املجموعات العرقية الداخلية واخلارجية. هذا 

اأهم  ملناق�سته وحتليل  منا�سبة   م�ساحة  �سيعطي  البحث 

الثقافات  بني  للعاقات  خارطة  ر�سمت  التي  النظريات 

املختلفة الوافدة والثقافة امل�سيفة عن طريق املوؤ�س�سات 

الرتبوية والجتماعية يف املجتمع امل�سيف، و من اأهمها: 

الن�سهار،  بوتقة  نظرية  الإجنليزي،  التطابق  نظرية 

نظرية التعددية الثقافية، والنظرية التكاملية. �سيحاول 

التي  والرتبوية  الدينية  املوؤ�س�سات  دور  تو�سيح  البحث 

مع  الإيجابي  الثقايف  الت�سال  قنوات  خلق  يف  �ساهمت 

على  احلفاظ  يف  ذل��ك  �ساعد  وكيف  امل�سيف  املجتمع 

الهوية الثقافية املتميزة داخل جمتمعات الهجرة. 

االنتماء  امل��وؤث��رة يف حتديد مفهوم   ال��درا���ش��ات 

العرقي: 

التي  املفاهيم  من  العرقي  النتماء  اأن  يف  �سك  ل 

الثقافية  العنا�سر  ح��ول  الت��ف��اق  اأو  حتديدها  ي�سعب 

التي توؤثر تاأثريًا كبريًا يف بناء هذا املفهوم، وهذا يعود 

تكوين  ت�سرتك يف  العنا�سر  اأن هناك جمموعة من  اإىل 

النتماء  اأو  اللون،  اللغة، اجلن�س،  كالدين،  املفهوم  هذا 

عام  بوجه  الإن�سانيات  علماء  ومازال  الهوية،  و  الوطني 

خا�س  بوجه  الإن�سان(  )علم  الإنرثوبولوجيا  وعلماء 

مفهوم  حتديد  حول  خمتلفني  العليا  الدرا�سات  وطلبة 

له.  املكونة  الأخرى  الثقافية  والعنا�سر  العرقي  النتماء 

بدايات  منذ  اأجريت  التي  الدرا�سات  من  العديد  هناك 

اأو  العرقي  النتماء  للتعرف على مفهوم  املا�سي   القرن 

حتديد العوامل املوؤثرة يف بناء هذا املفهوم. ومع قلة هذه 

النتماء  اأن  على  اأجمعت  اأنها  اإل  وتوا�سعها   الدرا�سات 

العرقي مو�سوع �سائك ووا�سع له تعريفات عامة واأخرى 

وم�ستويات  منا�سبة  ومناهج  نظريات  له  اأن  كما  دقيقة 

لها  يتعر�س  التي  ال�سريعة  التغريات  مع  تتنا�سب  حتليل 

احلاجة  اإىل  بالإ�سافة  امل�سيف،  املجتمع  يف  املهاجرون 

مهرة  وباحثني  متخ�س�سة  بحوث  مراكز  اإىل  املا�سة 

واأجهزة ومال. 

اإننا يف هذا البحث ل ن�ستطيع اأن نغطي كل جوانب 

النتماء العرقي لأن هذا لي�س هدف هذا البحث ، ولكن 

الهدف هو اإعطاء فكرة عامة عن مفهوم العرقية الذي 

يقوم  الذي  العمل  اإن  البحث.  لهذا  رئي�سًا  اإط��ارًا  يعترب 

 Franz ع�سر  منذ  ظهر  العرقي  النتماء  مفهوم  على 

ر
ج

ه
مل

 ا
ت

عا
ما

ج



1122 0 0 9

Boas  يف ع�سرينات القرن املا�سي، وعلى اأية حال فما 

ومن  و�سعيفة.  حم��دودة  اليوم  حتى  ال��درا���س��ات  ت��زال 

الأعمال الأولية التي عك�ست  اهتمام Boas العاقة بني 

اجلن�س )العن�سر( والثقافة والذي قام بكتابته تلميذته 

.
)1(

Ruth Benedict )اجلن�س والعلم وال�سيا�سة(

 يف مطلع الأربعينات كان هنالك بع�س امل�ساعي للكتابة  

 Arthur Fauset العرقي  مثل كتاب  يف جمال النتماء 

»العرقية املدنية بني الأمريكان الأفارقة«. بالإ�سافة اإىل 

اأطروحته عن "Black Gods of "Metropolis  يف عام 

يف  والتحقيق  »التق�سي  مثل  اأخ��رى  ودرا���س��ات  1944م 

ودرا�سة    )1941م(  العن�سرية(  اأو  الإجحاف  اأ�سباب 

"Gunnar Myrdal An American Dilemma". ويف 

تلك الأيام كان الهتمام الأ�سا�سي  لعلماء الإنرثوبولوجيا 

وطلبة الدرا�سات العليا من�سبا على املجموعات العرقية  

 Boas درا���س��ات  الدرا�سات  لهذه  اجليدة  الأمثلة  وم��ن 

لليهود يف مقالته املتنوعة  عن الأعراق وكذلك درا�سات 

م�سطلح  وب��ي��ان  اإي�����س��اح  ح���اول  عندما   Herskovits

.
)2(

»يهودي«

درا�سات  اأجريت  وال�سبعينات  ال�ستينات  عقد  ويف 

عديدة ت�سف مفهوم النتماء العرقي . وميكننا تق�سيم 

اإىل ثاث  ال��ف��رتة    تلك  البحثية يف  والأع��م��ال  اجلهود 

مراحل هامة : املرحلة الأوىل ركز فيها العلماء والكتاب 

الأجنا�س  ب��ني  ال��ع��اق��ات  على  بحوثهم  يف  واملعلقون 

والثقافة امل�سيفة ، ومت اي�ساح هذا الأمر ب�سكل وا�سح فى 

 )Moynihan  )1963 و  Glazer �الدرا�سات الأولية  ل

1970م.   وSchermerhorn  يف  1964م   وOrdon  يف 

الفردية  اخل�سائ�س  على  الثانية  امل��رح��ل��ة  ورك���زت 

يف  وا�سح  ب�سكل  الأم��ر  هذا  وجتلى  العرقية،  لل�سالت 

الأعمال الأخرية  ل�   Greely يف عام   1971م 1974-م 

الثالثة  امل��رح��ل��ة  وك��ان��ت   . 1978م  ع��ام  يف     Sowelو

 cross-cultural املتبادلة  الثقافة  ح��ول  املنظور  عن 

املرحلة  وقدمت هذه  العرقي  لانتماء     perspectives

يف  العرقي  لانتماء  حتليليًا   واإط��ارًا  حقيقية  معلومات 

ومن  العامل  نطاق  على  اجلن�سيات  املتعددة  املجتمعات 

الأمثلة املهمة لهذه الأعمال اأعمال Despres )1975م( 

Cohen )1974م( Glazer and Moynihan  1975م  

Henry  1976م .

االنتقال نحو تعريف جديد لالنتماء العرقي: 

و  )Glazer )1975 م��ن  ك��ل  ق��ام  ال�سبعينات  ويف 

Moynihan بتقدمي مفهوم جديد لفكرة النتماء العرقي، 

العرقية،  للمجموعات  عاما  فهما  يعطي  النتقال  وهذا 

اإىل  وي��وؤدي  العرقي،  النتماء  ظاهرة  يف  البحث  ويعيد 

التغيري  اآخر يف احل�سول على فهم عملية  ايجاد طريق 

اإليه  اأ�سار  ما  على  بناء  الأمر  هذا  ويت�سح  الجتماعي، 

Glazer  و Moynihan  “ كان ينظر لها يف ال�سابق باأنها 

بقايا  من الع�سور الأوىل يتم التعامل ب�سكل خمتلف من 

 .mild celebration ال�سيق والت�سامح والفرح   املعتدل

والآن لدينا �سعور متنام باأنها اأ�سكال للحياة الجتماعية  

 .
)3(

لها القدرة على اإعادة التجديد والتحول

ويف عقد الثمانينات والت�سعينات كان هنالك تغيري 

اخلا�سة  وال��درا���س��ات   الأع��م��ال  يف  بالهتمام  ج��دي��ر 

ماءمة  على  ت��اأك��ي��د  هنالك  ك��ان  ال��ع��رق��ي.  بالنتماء 

تفعيل  بكيفية  املتعلقة  واملوا�سيع  ال�سيا�سي  القت�ساد 

هذا العامل  لفهم النتماء العرقي . وميكن فهم النتماء 

العرقي  يف هذه الفرتة الزمنية والتي كما اأ�سرنا اإىل اأن 

الفهم  حتديد  يف  مهما  تاأثريا  اأثر  ال�سيا�سي  القت�ساد 

اجلديد لانتماء العرقي والذي ي�سعى العلماء للحد  اأو 

بالتحديد. الوقت  هذا  يف  الطبقية  حدوث  من  التقليل 

يرى Thompson )1989(  اأن النتماء العرقي اجلديد 

امل�سترتة  للعواطف  كتعبري  اأف�سل  ب�سكل  يفهم  اأن  ميكن 

�سكا  اأخذت  التي    latent class sentiments للطبقة 

اأو مظهرا عرقيا  يف  غياب النظام الطبقي الفاعل يف 

اأ�سحت  لقد   .
)4(

املعا�سرة الأمريكية  املتحدة  الوليات 

يف  مهما  عن�سرا  العرقية   واحل��دود  التاريخية  العملية 

العملية ال�ساملة overall process لفهم النتماء العرقي 
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هي  احلديث  معناها  يف   العرقية  ب��اأن    Nash واأ�سار   .

التي  والتغريات  التاريخ  حركة  اأن  اأي  تاريخية،  عملية 

تاأثريا مهما يف حتديدها  توؤثر  املجتمعات  داخل  حتدث 

وتاأطريها، واأ�ساف اأن املجموعات العرقية  نالت اأهميتها 

يف النظام ال�سيا�سي احلديث والذي �سعى اإىل اإذابة كل 

النتماءات العرقية ودجمها يف النتماء الوطني القومي 

والذي يرعاه النظام ال�سيا�سي اجلديد ممثا يف الدولة 

باأنظمتها وقوانينها  والذي بدوره يعزز من قوة النظام 

ال�سيا�سي لتلك الدولة من ناحية، ومن ناحية ثانية يربز 

.
)5(

النتماء العرقي وال�سيا�سي للدولة

 ويف عقد الت�سعينات كان للتغريات الجتماعية التي 

هناك  كان  العامل،  اجتاحت  التي  العوملة  حدثت يف ظل 

الثقافة  اأخ��ذت  وق��د  الثقافة  اأهمية  على  وا�سح  تاأكيد 

تاأثريا رئي�سا يف بنا الهوية والنتماء الثقايف. و يف  توؤثر 

درا�ساته للهوية الثقافية اأ�سار Linnekin)1990(  اإىل 

اأن الهوية الثقافية قد تعر�ست اإىل الكثري من التوجيهات 

بع�س  اإح����داث  �سبيل  يف  وال�سيا�سية  الأي��دي��ول��وج��ي��ة 

املذهب  على  امل�ستندة  الفكرة  "اإن  النوعية  التغريات 

البيوجلية  بالتعليات  )الأخ��ذ  البيولوجي  اأو  الإحيائي 

غري  الثقافية  للهوية  الجتماعية(  الظواهر  حتليل  يف 

جزء  ه��ي   مو�سوعي  ب�سكل  تعريفها  مت  والتي  املتغرية 

من الغزو الأيدولوجي  الذي بداأ مع التب�سري وا�ستمر يف 

ميدان ال�سيا�سة الدولية. ومل يكن الغزو كاما ولكن كان 

تاأثريه ملحوظا يف ت�سي�س الثقافة يف الإقليم البا�سفيكي 

.
)6(

بالإ�سافة اإىل الأقاليم الأخرى يف العامل«

بداأت  الت�سعينات  ومطلع  الثمانينات  اأواخ���ر  ويف 

جديدا  اهتماما  وت�سكل  تظهر  اآخ��ر  ن��وع  م��ن  ه��ج��رات 

علم  وخا�سة  الإن�سانية  العلوم  جمال  يف  الباحثني  بني 

الإن�سان، املراأة املهاجرة اأ�سبحت تظهر ب�سكل وا�سح يف 

علم  يف  الباحثني  دعا  مما  الأمريكية  املدن  من  العديد 

الإن�سان الهتمام بهذه الظاهرة. حيث اأظهر العديد من 

هذه الدرا�سات الإنرثوبولوجية اأن هجرة املراأة للوليات 

املتحدة  اأ�سبحت ظاهرة ملمو�سة، وتعترب نتيجة طبيعية 

وثقافية  واقت�سادية  �سيا�سية  املختلفة  باأ�سكالها  للعوملة 

من  العديد  اأو�سح  كما  العامل.  جتتاح  التي  واجتماعية 

نتائج هذه الدرا�سات اأن هجرة املراأة  �سكلت مع الزمن 

 kin network and عائلية  و�سبكات  قرابية  �سبكات 

واملوطن  الو�سول  مكان  بني   household networks

بناء  يف  وفعال  رئي�سا  تاأثريا  اأثرت  ال�سبكات  هذه  الأم، 

مرحلة  الفرتة  هذه  وكانت   .
)7(

الثقايف والنتماء  الهوية 

اخلا�س  الهتمام  ذات  الدرا�سات  من  للعديد  ن�سطة 

 Bastro و    ) Bolles  )1981م  منها  املهاجرة  باملراأة 

   Powel و    )H.Saf )1986 و    G.Nash و  1986(م( 

.
)

)1982(
)8

الن�ساء  اأن املهاجرات من  اإليه  الإ�سارة  ومما جتدر 

ال�سعوبات  من  الكثري  واجهن  الزمنية  الفرتة  هذه  يف 

الأمريكية، وهذا  املتحدة  الوليات  بداية حياتهن يف  يف 

يعود لاختافات الثقافية بني الوليات املتحدة واملوطن 

الأم، وكذلك الختاف يف الأعمال التي متار�سها املراأة 

املهاجرة يف الوليات املتحدة وموطنها الأم ، وقد اأو�سح 

Ho) 1993(  مثال لذلك من واقع املهاجرات الكاريبني، 

الكريبني  الن�ساء  من  الكثري  بداأ  لقد   ... " اأ�سار  حيث 

حياتهن عامات يف البيوت بالإ�سافة لعملهن  يف اأ�سواق 

العمل الثانوية secondary واأ�سبح هوؤلء الن�سوة يعملن 

وظيفية  اأمنية  و�سمانات  قليلة،   باأجور  طويلة  �ساعات 

ال�سعوبات  لهذه  وكان   .
)9(

لانتقال قليلة  وفر�س  قليلة 

الأثر ال�سلبي يف عدم اندماج الكثري من املهاجرات، اإما 

ب�سبب حاجز اللغة اأو عدم الرغبة يف الندماج لأ�سباب 

تعود يف معظمها اإىل العن�سرية. ويح�سن القول باأن علماء 

الإنرثوبولوجي  وعلماء  عام  ب�سكل  الجتماعية  العلوم 

وجهوا  والت�سعينات  الثمانينات  فرتة  يف  خا�س  ب�سكل 

عنايتهم للتغريات العاملية التي اأثرت ب�سكل ملفت للنظر 

البع�س من  تو�سل  والقرابة. حيث  الأ�سرة  على وظائف 

هذه الدرا�سات اإىل العديد من املفاهيم املبتكرة حديثا 

 intergenerational الأجيال  املتداخلة  الأ�سرة  مثل 

 Household و�سبكة القرابة وال�سبكات العائلية  family
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Networks، وهذه واحدة من عدة تغريات ب�سبب العوملة 

والتق�سي  البحث  على  و�سجعت  فعل،  رد  اأحدثت  والتي 

الدائرية  احلركة   1- اأهمها:  من  كثرية  مو�سوعات  يف 

لل�سكان. -2 اأهمية القرابة يف التدفقات ثنائية  الجتاه. 

.
)10(

3 ( اأ�سبقية املراأة يف هذه الهجرات

التفاعل بني  املهاجرين و امل�شتوطنني:    

مراحلها  الهجرة يف  موجات  رافقت  التي  التغريات 

الأخرية وخا�سة يف فرتة الت�سعينيات والتي ترتكز ب�سكل 

وامل�ستوطنني  اجلدد  املهاجرين  بني  العاقات  يف  كبري 

واملوؤ�س�سات الو�سيطة كانت جديرة بالهتمام والدرا�سة 

الإن�سان والذي  الإن�سانيات وخا�سة علم  من قبل علماء 

واإنتاجه  الإن�سان  حركة  على  ومركز  كبري  ب�سكل  يعنى 

مراحل  م��ن  املرحلة  ه��ذه  ك��ان��ت  املجتمع.  يف  الثقايف 

من  ل��ع��دد  ال��ب��اح��ث��ني  م��ن  للكثري  ج���دا  مهمة  ال��ه��ج��رة 

الأ�سباب من اأهمها اأوًل: الهتمام والرتكيز على العاقة 

املهاجر  ربط  ثانيًا:  املحليني.  وال�سكان  املهاجرين  بني 

اأثناء الدرا�سة مبكان العمل واملجتمعات ال�سكنية وكذلك 

املوؤ�س�سات التعليمية الو�سيطة. واأو�سح الباحثون يف علم 

الإن�سان اأنهم متكنوا من  اكت�ساف اأن العاقات املتبادلة 

و�سع  اأو  العرقي  النتماء  اأو  اجلن�س  ق�سية   هي  لي�ست 

املهاجرين ولكن ميكن اأن تتاأثر كذلك بنظام مكان العمل 

واملجمعات ال�سكنية اأو املوؤ�س�سات التعليمية الو�سيطة .اإن 

الرتكيز على العاقة مفتاح هام جدا لفهم التغري الذي 

الأمريكية.  املتحدة  الوليات  مدن  من  العديد  يف  حدث 

اجلدد  املهاجرين  بني  العاقة  اأن   Lamphere واأك��دت 

تعقيدا  اأك��رث  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الأ�سليني  وال�سكان 

الرتكيز على  اإن   . الإعام  و�سائل  اإليه �سور  ت�سري  مما 

احلادث   التغيري  طبيعة  لفهم   بالغة  اأهمية  ذو  العاقة 

ملدن الوليات املتحدة  يف الثمانينات والت�سعينات   ولكننا 

بحاجة اإىل جتاوز حالت  العنف املده�سة والرتكيز على 

.
)11(

التجربة اليومية للمهاجرين اجلدد وامل�ستوطنني

  mediating institution الو�سيطة  للموؤ�س�سات  اإن 

اأثرها ال�سيا�سي والقت�سادي على الإفراد من اجلانبني 

التاأثري  لهذا  املواطنون(، وميكن  وال�سكان  املهاجرون   (

 . امل�ستوطنني  و  اجلدد  الوافدين  بني  العاقة  ي�سكل  اأن 

التفاعل  اإحداث  الو�سيط يف  بدور  تقوم  املوؤ�س�سات  هذه 

اهتمام  اأ�سبح  لذا   ، وامل�ستوطنني  اجلدد  الوافدين  بني 

جديد للباحثني الإنرثوبولوجيني يف فرتة الت�سعينات اأدى 

العاقات  ظل  يف  اجلدد  املهاجرين  درا�سة  اأهمية  اإىل 

بينهم وبني ال�سكان املحليني، ودرا�سة املهاجرين اجلدد، 

املتبادلة،  والعاقات  الو�سيطة  باملوؤ�س�سات  وربطهم 

املتعلقة  الأمور  على  فقط  البحوث  الرتكيز يف  يكون  ول 

الباحث  ي�ساعد  مم��ا  وه��ذا   ، وال��ن��زاع��ات  باخلافات 

اكت�ساف  اإىل   الإنرثوبولوجية  الدرا�سات  يف  والباحثة 

كيفية ا�سرتاك املهاجرين اجلدد يف العاقات املتبادلة 

للحياة  الكبري  البناء  يف  ان�سهارهم  وكيفية  بينهم 

احل�سرية. 

الدرا�سات  ب��ني  اجل��م��ع  ال��ف��رتة  ه��ذه  وي��اح��ظ يف 

املاحظات  ع��ل��ى  جمملها  يف  تعتمد  وال��ت��ي  الكيفية 

امليدانية والدرا�سات الكمية والتي تعتمد ا�ستطاع الراأي  

وال�ستبيان والعمليات الإح�سائية، وهذا بدوره �سيك�سف 

اأهمية واأثر القت�ساد ال�سيا�سي املحلي على احلياة العامة 

الزمن  م��رور  مع  �ستن�ساأ  التي  والعاقات  للمهاجرين 

الكيفية  ال��درا���س��ات  بني  اجلمع  املحليني،  ال�سكان  مع 

الإنرثوبولوجيني  الباحثني  �سي�ساعد  الكمية  والدرا�سات 

العاقات  وتنوع  اجلديدة  الهجرة  تعقيدات  فهم  على  

الو�سول  ب��ني ح��ق  ت����رتاوح  وال��ت��ي  ت��زوي��ره��ا  ال��ت��ي مت 

من  ال�سراع  اأو  البعد  واأمن���اط  جانب  من  والن��دم��اج  

جهة اأخرى ، وعلى الباحثني اأن يفهموا اأهمية القت�ساد 

ال�سيا�سي املحلي وكيف اأنه ي�سكل العاقة بني الوافدين 

اجلدد وامل�ستوطنني، وقد اأكد Lamphere اأهمية اجلمع 

فيما  البحثية  النتائج  اأف�سل  اإىل  للو�سول  املناهج  بني 

يخ�س العاقات بني املهاجرين وخا�سة يف تعقد وتطور 

الذي  والقت�سادي  ال�سيا�سي  وال���دور  العاقات  ه��ذه 

يوجه هذا النوع من العاقات »مثل هذا املنهج مهم يف 
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درا�سة العاقة بني املهاجرين اجلدد وامل�ستوطنني  . اإن 

املهاجرين اأنف�سهم قد مت دفعهم اأو ت�سجيعهم للبقاء يف 

اأو�ساع اقت�سادية خمتلفة على نطاق الوليات املتحدة. 

الأ�سا�س  و�سعت  وال�سيا�سية  القت�سادية  الأح��وال  اإن 

 .
)12(

لعاقات التعاون وت�سوية اخلافات اأو العزلة«

الدرا�سات  يف  والكمي  الكيفي  املنهج  ا�ستخدام  اإن 

الإنرثوبولوجية �سيعطي هذا النوع من الدرا�سات املتعلقة 

بالدرا�سات العرقية مواكبة للتطور يف العاقات الإن�سانية 

بني املهاجرين وال�سكان املحليني ومتنحها فر�سة جيدة 

علماء  يعطي  اأي�سا  وه��ذا  بع�س.  مع  بع�سها  لتتكامل  

يف  البحوث  من   املزيد  لإجراء  الفر�سة  الإنرثوبولوجيا 

املناطق احل�سرية والتي هي يف الأ�سا�س حكر على علم 

الجتماع. 

املجموعات العرقية:

باأ�سكالها  العرقية  املجموعات  عن  نتحدث  اأن  قبل 

واأنوعها وخ�سائ�سها نريد اأن ن�سع �سوؤال هاما م�سمونه 

هذا  على  الإج��اب��ة  ؟  العرقية  باملجوعة  نق�سد  م��اذا 

اأهم خ�سائ�س  للتعرف عن قرب عن  �سيقودنا  ال�سوؤال 

ميكن  التي  والبيئات  تت�سكل  وكيف  املجموعات،  ه��ذه 

تركيزنا هنا  �سيكون  املجموعات.  تتعاي�س معها هذه  اأن 

على عر�س ما مت احلديث عنه من املهتمني باملجموعات 

العرقية لعتقادنا اأنهم اأ�سحاب خربات وجتارب يف هذا 

اأهدافنا  ما يحقق  اأن نح�سل منهم على  املجال وميكن 

يف هذا املجال وي�سهل لنا تقدمي �سرح مب�سط ملا يخدم 

هذا البحث. فعلى �سبيل املثال عرف Weber  املجموعة 

يف  اأف��راده��ا  ي�سرتك  ال��ت��ي  املجموعة   باأنها  العرقية 

اأ�سلهم العرقي وثقافتهم، وي�ستمر Weber   يف تعريفه 

للمجموعات العرقية حيث يقول :

" هذه املجموعات العرقية التي تتمتع باإميان ذاتي يف 
اأ�سلهم امل�سرتك descend  نظرا لت�سابههم يف اأ�سكالهم 

ال�ستعمار  ذك��ري��ات   اأو  ال��ع��ادات   لت�سابه  اأو  البدنية 

والهجرة وحيث اإن هذا املعتقد مهم ل�ستمرار العاقات 

املجموعة  هذه  وت�سمى  القرابة  ذوي  غري  مع  امل�سرتكة 

من  العرقية  املجموعة  وتختلف  العرقية،  باملجموعة 

جمموعة ذوي القرابة يف كونها جمموعة توؤمن باأ�سلها 

كمجموعة  تعمل  اأن  بال�سررورة  لي�س  ولكن  امل�سرتك 

ذات عمل جماعي م�سرتك كما تفعل املجموعة العرقية. 

لي�س  العرقي  املجتمع  فاإن  احلايل  اإح�سا�سنا  على  وبناء 

هوجمتمع بنف�سه ولكن  ي�سهل العاقات امل�سرتكة ، فهو 

املجال  يف  خا�سة  امل�سرتكة  العاقات  اأن��واع  كل  ي�سهل 

 .
ال�سيا�سي”)13(

تعريفًا   )Barth )1969 و�سع  نف�سه  امل��ج��ال  ويف 

جامعًا للمجموعات العرقية على النحوالتايل:

-1 ال�سرتاك يف اأ�سول بيولوجية واحدة.

-2 ت�سرتك يف قيم ثقافية اأ�سا�سية ، تتمثل يف الوحدة  

املعلنة يف �سكلها الثقايف .

-3 ت�سكل جمال لات�سال و التفاعل .

عن  تعريفها  يتم  و  بنف�سها  تعرف  ع�سوية  لها   4-

طريق الآخرين ، حيث اإنها متثل فئة متميزة عن غريها 

.
)14(

من الفئات التي متاثلها يف النظام

مقاله  يف  تعريفا   )Isajiw )1974 ي�سيف  كما 

"تعريف النتماء العرقي" جمعه من اأكرث من 20 تعريفا 
20 من علماء  ا�ستخدامها من قبل  العرقي مت  لانتماء 

الجتماع والإنرثوبولوجيني، وخل�س اإىل التعاريف التالية 

للمجموعات العرقية:

تنتمى اإىل اأ�سل جغرايف اأو قومي م�سرتك.  1-

لها ثقافة وعادات مت�سابهة .  2-

ت�سرتك يف الديانة .  3-

من جن�س مت�سابه ومامح بدنية م�سرتكة.   4-

لها لغة واحدة .  5-

الولء لاأ�سخا�س من قرابتهم وهويتهم .  6-

لها قيم واأخاقيات م�سرتكة .  7-

عاقات اجتماعية غاية يف التعقيد.  8-

امل�ساركة يف جمموعة من املوؤ�س�سات منف�سلة   9-

عن املجتمع ال�سيا�سي الكبري.
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ال��ع��رق��ي��ة دائ��م��ا جمموعة  امل��ج��م��وع��ة  -10ت���ك���ون 

.
)15(

مهاجرة

العرقية  اجلماعة  االإنرثوبولوجيا  معجم  ويعرف 

طريقة  لأنف�سهم  ح��ددوًا  الأف��راد  من  جماعة  اأي  باأنها 

والعادات  القيم  م��ن  جمموعة  تديرها  للحياة  معينة 

يف  ك��ذل��ك  ب��ه��م  اخل��ا���س��ة  املجتمعات  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 

من  امل�سيف  املجتمع  اأو  اخلارجي  العامل  مع  تعاملهم 

واأ�سول  خا�سة  لغة  تنظمها  خا�سة   موؤ�س�سات  خ��ال 

عرقية واحدة وثقافة واحدة، ومفهوم اجلماعة العرقية 

الثقافية  خليط من اجلوانب الجتماعية و اخل�سائ�س 

والبيولوجية والنف�سية.

هذه الختافات يف التعريفات للمجموعات العرقية 

الجتماعية  الظاهرة  بهذه  الهتمام  على  وا�سح  دليل 

وال�سناعية  املتقدمة  املجتمعات  متيز  اأ�سبحت  والتي 

الرتكيبة  يف  وا�سح  ب�سكل  املجموعات  هذه  تظهر  حيث 

يرى   )DeVos  )1975 املجتمعات.  تلك  يف  ال�سكانية 

يجتمعون  الأف���راد  من  جمموعة  العرقية  اجلماعة  اأن 

التي متيزهم عن  والتقاليد  العادات  حول جمموعة من 

املجموعات الأخرى وبخا�سة ال�سكان املحليون، ومن هذه 

معتقدات  من  عليه  ي�ستمل  وما  الدين  والقيم  العادات 

التاريخ  قنوات  خال  من  الرتباط  اللغة،  وممار�سات، 

ثقافية  واأمن���اط  اأي�سا،  واح��د  وموطن  واح��دة  باأ�سول 

.
)16(

وبيولوجية متميزة

املختلفة يف  التعاريف  لهذه  ا�ستعرا�سنا  فمن خال 

اأن  يف  احلقائق  من  جمموعة  اأكدت  اأنها  اإل  م�سادرها 

اأ�سول  اإىل  الغالب  اأ�سولها يف  تعود  اأي جمموعة عرقية 

عرقية واحدة تتلون بقيم وعادات ثقافية واحدة يجمعها 

يف الغالب دين واحد، تتوا�سل يف عاقاتها من خال لغة 

واحدة عن طريق موؤ�س�سات وعاقات غاية يف التعقيد، 

ترفع �سعار الولء للقرابة والهوية والنتماء.

اإذا  اإل  الغالب  يف  تظهر  ل  العرقية  املجوعات  هذه 

القبلية  ال��ن��ع��رات  ب��اإث��ارة  الأم  املجتمع  داخ���ل  ح��رك��ت 

الهجرات،  طريق  عن  الأم  جمتمع  خ��ارج  اأو  والعائلية، 

املتحدة  الوليات  جمتمع  يف  �سريح  ب�سكل  وا�سح  وهذا 

من  هائلة  اأع��داداأ  ا�ستقبلت  التي  الأوروبية  واملجتمعات 

املهاجرين خال القرن املا�سي.

الهويات املتعددة والعرقية:

من خال النقا�س يف الفقرة ال�سابقة " املجموعات 

العرقية " وجدنا اأن النتماء العرقي والهوية الثقافية من 

اأجزائها، وهذا  الكثري من  الأمور املعقدة واملتداخلة يف 

ما جعل النقا�س يف مثل  هذه املوا�سيع يحتاج اإىل ربط 

نتمكن  حتى  املبعرثة  ال�سور  وجتميع  املتباعدة  الأجزاء 

وعاقتها  املتعددة  الهويات  حقيقة  اإىل  الو�سول  من 

بالعرقية، وكيف تتناغم هذه العاقات بع�سها مع بع�س 

يف جمتمع املهجر.

الأ�سول البيولوجية عامل من العوامل املهمة يف بناء 

النتماء الثقايف وت�سكيل الهوية الثقافية والتي تكون اأكرث 

و�سوحا يف املظهر اخلارجي للمهاجرين والتي ل ميكن 

باأي حال من الأحوال الن�ساخ عنها.

الدين عامل مهم اآخر يجتمع حوله املهاجرون عندما 

انتماءهم  يلغي  اأو  وج��وده��م  يهدد  خطر  هناك  يظهر 

عوامل  من  اللغة  م�سرتكة،  م�سالح  لتحقيق  فيجتمعون 

بع�سهم  الأجيال  ات�سال  ت�سهل  والتي  املهمة  الت�سال 

ببع�س وبناء الرتاكم الثقايف.

فالهوية الثقافية والنتماء العرقي يقوم على اأ�سا�س 

الدين واللغة و املن�ساأ اأو الأ�سول البيولوجية. كما  و�سف  

التايل: هي �سل�سلة  النحو  العرقية على  Rose املجموعة 

الن�سب امل�سرتكة امل�ستمدة من  اجلن�س والدين اأو الأ�سل 

القومي .

يبني  �سوف  العرقية  للهوية  ق��رب  عن  التدقيق  اإن 

اأكرث من هذه  اأو  واحدا  –  باأن  به  امل�سموح  – املجتمع 
املعايري الثاثة للعرقية قد يتم  التاأكيد عليه على ح�ساب 

يدعم  الثاثة  فاإن  الأحيان  بع�س  .ويف  الأخرى  املعايري 

بع�سها بع�سا وتقدم مفهوم الهوية الذي يكون بالتاأكيد 

عرقيا ودينيا وقوميا. فمثا الأنقلو�ساك�سون البي�س ذوو 
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الديانة الكاثولكية اأو الإيرلنديني عند تطبيقها للمفهوم 

الأمريكي للعرقية ل تعني فقط اجلن�سية ولكن متتد اإىل 

.
)17(

الديانة الكاثولكية واجلن�س الأبي�س

املتعددة  الهويات  مبفهوم  يحيط  ال��ذي  وللغمو�س 

والعرقية فقد خل�س عدد من الباحثني الجتماعيني اإىل 

�سبه  عليها  يكون  يكاد  العوامل  من  جمموعة  هناك  اأن 

اتفاق اأنها توؤثر تاأثريا رئي�سا يف بناء هذه الهويات العرقية 

املتعددة وبقائها �سامدة يف وجه التحديات املختلفة يف 

والقليمية،  القومية  ،الأ�سول  الدين  املتقلبة،  الع�سور 

  Bradley وعوامل اجتماعية من اأهم هذه العوامل. و�سف

و�سروري  هام  مفهوم  باأنها  العرقية  الهوية   )  )1995

جمموعة  على  يقوم  لأن��ه  نظرا  الجتماعية،  العلوم  يف 

واجلن�س  العرقي  والنتماء  الطبقية  مثل  العوامل  من  

عامل  العرقي  النتماء  بان  القول  وميكن   ،
)18(

والديانة

انتقايل ميكنه ال�سرتاك مع  الهويات الأخرى يف اأزمنة 

القهر خللق الوعي والت�سامن بني الأ�سخا�س املظلومني 

. وميكننا اأي�سا روؤية املجتمع وال�سيا�سة باأنها م�ستقة من 

 community patterns الفردية واأمناط توجه املجتمع

اإن   .
)19(

الهويات و  العقدية  والأنظمة   of orientation

الهويات ميكن ت�سكيلها واإيجادها بوا�سطة عوامل عديدة 

مثل العوامل  الدينية والجتماعية والقومية والإقليمية.

والتي   امل��ت��داخ��ل��ة  املفاهيم  م��ن  وال��ع��رق��ي��ة  ال��ه��وي��ة 

ي�سعب الف�سل بينهما، وهما مازمان لاأفراد لفرتات 

الأفراد  لدى  املفاهيم  هذه  وتتكون  الزمن،  من  طويلة 

يف  الزمن  اثر  ثقافية  تراكمات  خال  من  واملجتمعات 

مع  الأج��ي��ال  عرب  اللغة   ونقلتها  مهما  ت��اأث��ريا  تكوينها 

العرقي والثقايف يف  تغريات حمدودة وتاأ�سيا لانتماء 

 Rokkan قلوب وعقول الأجيال املتتالية. ي�سف كل من

و Urwin  )1983( الهوية والعرقية بقولهما اإنها "بناء 

على مو�سوع من اأنا ؟ وما وظيفتي؟ واأين مو�سعي؟ ، اإن 

الفرد ل تتجاوز نظرته اأكرث  من تراكم مواقفه وانحيازه  

التوجه  . هذه الأمناط من  الثقافية  بيئته  التي حتددها 

وبه   العامل  به  يف�سر  معيارا  ومتنحه  بهويته  الفرد  تزود 

ي�سبط تفاعاته. وت�سكل هذه الأمناط جمتمعة جمموعة 

ال�سعائر  مبمار�سات  تتمتع   التي  الثقافية  الأمن��اط  من 

.
على الأقل جليل واحد")20(

علم  ويف  الإن��رثوب��ول��وج��ي��ا  يف  الباحثني  م��ن  كثري 

ال�سيا�سية  املعتقدات  ك��ل  اأن   ي���رون  اأي�سا  الج��ت��م��اع 

مهمة  الجتماعية  والن�ساطات  الجتماعية  وال�سلوكيات 

يف تكوين الهوية والعرقية وتوؤثر هذه العوامل تاأثريا مهما 

م�ستمرا  والعرقية  الهوية  من  معني  نوع  على  الإبقاء  يف 

دورا  العوامل  هذه  تلعب  وقد  الزمن  من  طويلة  لفرتات 

اآخر لإ�سعاف اأو رمبا اإلغاء الهوية والعرقية ودجمها يف 

اأمر  " اإن معرفة اجلذور  اأخرى.  واأعراق  اأخرى  هويات 

هام لأنها ت�ساعد الفرد يف معرفة من هو ومن هو ال�سخ�س 

الذي ي�ستحق اأن يثق به  ، فهي )اجلذور(  حياة الهوية 

الثقافية ولكن اخليارات مهمة على حد �سواء ، من خال 

فائ�س اخليارات هنالك خيارات م�سللة- كما يعتقدون-  

.
قد توؤدي اإىل �سلب ال�سخ�سية ب�سكل �سري”)21(

تتعلق  ل  لأنها  الإدراك،  �سعب  الهوية  مفهوم  اإن 

اأو بالزي الذي يرتدونه،  النا�س  ياأكل بها  التي  بالكيفية 

الراأ�سمايل  املجتمع  اإن  ذلك.  من  اأكرث  مفهومها  ولكن 

العامل  ي�سهدها  التي  ال�سيا�سية  وال��ت��ط��ورات  ال��راه��ن 

اليوم ودعم العوملة بكل اأ�سكالها القت�سادية وال�سيا�سية 

والثقافية والجتماعية قد يوؤدي ذلك اإىل تنفيذ امل�سروع 

امل�سمى " باأن�سنة الثقافة "وهذا يعني" اإيجاد ثقافة عاملية 

تراعي يف الإن�سان اإن�سانيته فقط، اأما غري الإن�سانية من 

الدين،  اختاف  مثل  العاملي  الجتماعي  التمزق  اأم��ور 

�سمورها  مطلوب  ف��اأم��ور  وال��وط��ن،  واللغة،  واجلن�س، 

.
)22(

واختفاوؤها يف الطرح الثقايف اجلديد" الغامدي

الهوية و العرقية كيان اجتماعي له مكوناته وجزئياته 

التي تبقي على هذا الكيان متما�سكا ومنتجا عرب الأجيال 

والأزمنة مهما تغريت الظروف ال�سيا�سية والقت�سادية، 

قد يتعر�س هذا الكيان للمر�س وال�سعف، ولكنه ل ميوت 

بل تعود له احلياة عندما يتعر�س لتهديد من الداخل اأو 

اخلارج.
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 واإذا نظرنا بنظرة فاح�سة ملا يحدث يف العامل من 

قاقل وحروب فاإنها ب�سبب تعر�س هذا الكيان ل�سيء من 

التهديد، الو�سع يف اأفغان�ستان والعراق من الأمثلة احلية 

التي ل ميكن اأن نغ�س عنها الطرف ولو لفرتة ب�سيطة.

الأج��زاء  يف  يكمن  �سامدا  الهوية  كيان  بقاء  يف  ال�سر 

املكونة لهذا الكيان والتي تدفع هذا الكيان و توجهه  نحو 

اأربعة  اإىل  الهوية  تق�سيم  الجتماعي." ميكن  التجان�س 

اأجزاء مكونة لها:الأ�سطورة والرمز والتاريخ واملوؤ�س�سية ، 

وميكن تعريف اجلانب اخلرايف للهوية باأنه جمموعة من 

والأفعال(  والطموحات  والعواطف  )امل�ساعر  املعتقدات 

التي ت�ساهم يف  اإيجاد منط فاعل وموؤثر لل�سلوك مبعني 

اأكرث  اإن  ب��اأه��داف.  اأتباعها  املعتقدات  ه��ذه  ت��زود  اأن 

الأ�ساطري اأهمية من الناحية التاريخية هو الدين )على 

حد زعمهم ( ، بينما تعترب القومية يف الغالب �سكًا من 

وميثل  ع�سر،  التا�سع  القرن  منذ  امل��دين  الدين  اأ�سكال 

العن�سر الرمزي اجلانب الثابت واملعرب للثقافة، والذي 

اإىل جيل  اآخر ومن جيل  اإىل  بنقل قيمها من فرد  يقوم 

.
اآخر”)23(

العرقية  الهوية  يف  معنوية  جوانب  هناك  كان  واإذا 

تتمثل يف الدين و الثقافة وال�سلوك الثقايف  والذي رافق 

ولزمهم  الهجرة،  من  الأوىل  اللحظات  منذ  املهاجرين 

جوانب  هناك  ف��اإن  امل�سيف،  املجتمع  يف  بقائهم  طيلة 

ولي�س  و�سوحا  اأك��رث  اأنها  رمب��ا  والنتماء  للهوية  مادية 

مميزة  عامة  ،وتعترب  اإنكارها  اأو  تغريها  ال�سهل  من 

للمهاجر، وكلما مت�سك بها املهاجر كانت م�سدرا لعزة 

وبقائه وجناحه، اأما اإذا حاول اإنكارها والن�ساخ منها 

فاإنه يكون حما لل�سخرية والتهكم ول ي�ستطيع اأن يبني 

.
)24(

�سخ�سية مبدعة يف جمتمع ال�سيافة

املتعددة  ال��ه��وي��ات  اإن  ال��ق��ول:  اإىل  ه��ن��ا  نخل�س 

والعرقية مفاهيم من ال�سعب ف�سلها بع�سها عن بع�س، 

الجتماعية  العلوم  دار���س  على  يتوجب  املفاهيم  وه��ذه 

اإىل  ويخ�سعها  عليها،  يتعرف  اأن  الإن�سان  علم  وخا�سة 

الفح�س والدرا�سة حتى ي�ستطيع اأن يقف على تركيبتها 

الثقافية  الهويات  فيها.  املوؤثرة  والعوامل  الجتماعية 

العوامل  من  جمموعة  على  تتاأ�س�س  والعرقية  املتعددة 

البيولوجية  اأو  العرقية  الأ�سول  ياأتي يف مقدمتها  املهمة 

الدين  الهويات،  هذه  من  امل��ادي  اجلانب  ت�سكل  والتي 

عامل مهم اآخر يجمع الأفراد، ويحفزهم لتحقيق اأهداف 

من  اللغة  والتهمي�س،  الظلم  حالة  يف  ويحميهم  معينة، 

العوامل الجتماعية والتي تكون مفاهيم خا�سة بالأفراد 

وتوؤثر تاأثريا مهما يف انتقال القيم الثقافية عرب الأجيال 

واحلدود لت�ستقر يف نفو�س الأفراد. هذه الهويات تكمن 

يف حالة ال�سلم، ول تظهر على ال�سطح بو�سوح، وتظهر 

عندما ت�ستثار اإما بالظلم اأو احلرب اأو الإق�ساء. 

مفهوم الثقافة والعرقية املتعددة:

تقوم الفكرة الأ�سا�سية لهذا املفهوم على التعليم )اأو 

التعليم الوطني ( والذي يقوم بالتزويد مبعرفة وا�سعة عن 

اأمناط الهجرة العاملية و يناق�س كل املجموعات العرقية 

مبعلومات  تزخر  نظر  وجهة  من  والثقافات  والأجنا�س 

مفيدة .يكمن مفهوم الثقافة املتعددة يف البيئة املدر�سية 

الو�سائل  واأف�سل  العوامل  اأهم  من  التعليم  يعترب  حيث 

ال��ت��ي ميكن م��ن خ��ال��ه ال���س��ت��ف��ادة م��ن ت��ن��وع الأع���راق 

يربز  اأن  التنوع  لهذا  فر�سة  واإع��ط��اء  الثقافات  وتنوع 

املعد م�سبقا ل�ستيعاب هذا  التعليمي  النظام  من خال 

التنوع الثقايف والعرقي والذي �سي�سهم بدوره يف عمليات 

التغيري. "لقد مت تخ�سي�س التعليم العرقي املتعدد لكل 

الطاب من كل الأجنا�س واملجموعات العرقية والطبقات 

لديها  التي  التعليمية  للموؤ�س�سة  فقط  ولي�س  الجتماعية 

�سكان خمتلطون عرقيا بحيث تكون البيئة املدر�سية كلها 

.
)25(

هي وحدة التغيري(

التدرج الطبقي للطبقات  االجتماعية

والتق�سيم  الجتماعية  الطبقات  عن  احلديث  عند 

التمييز  املهم   من  فاإنه  الهجرة   الطبقي يف جمتمعات 

العرقية  الطبقة   الطبقي هما  التق�سيم  نوعني من   بني 
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باإمعان يف املجتمع الأمريكي  اإذا نظرنا    . والجتماعية 

من  نوعني  على  قائم  الطبقي  التق�سيم  اأن  جند  �سوف 

يقوم   . والجتماعية   العرقية  الطبقة  وهما  التق�سيم  

والثاين  القومي،  الأ�سل  اأو  اأو اجلن�س  الدين  الأول على 

،التحكم  الجتماعية  املكانة  اأو  الجتماعي  الو�سع  على 

القت�سادي ، والقوة ال�سيا�سية. وعلى اأية حال فاإن هذين 

.
)26(

النظامني مرتبطان ببع�سهما ب�سكل قوي ومتما�سك

هذين  اأن  اإىل   )Hollingshead )1952 واأ���س��ار   

عنهما  لينتج  يتحدان   الطبقي   التق�سيم  من   النوعني 

بنية اجتماعية تقوم على  اأجزاء م�سرتكة "عندما تتحد 

مع  العرقي  الأ�سل  و   الدين  و  للجن�س  التمييز  عوامل 

التعليم ، ومكان الإقامة و هلم جرا �سوف ينتج عنها بنية  

.
اجتماعية”)27(

 تاأثر Gordon  بنظرية Hollingshead  يف حتليله 

ملا يحدث يف املجتمع الأمريكي الذي ا�ستطاع اأن ي�ستوعب 

العديد من الأ�سول العرقية املختلفة واخللفيات الثقافية 

وا�ستمراره،  املجتمع  بقاء  يف  ذل��ك  يوؤثر  ومل  املتنوعة 

خال  ومن  وتطوره،  وبقائه  قوته  عوامل  من  كانت  بل 

اإىل  ي�سيف  اأن   Gordon ا�ستطاع  وحتلياته  بحوثه 

يتميز  الأمريكي  املجتمع  اأن   Hollingshead قاله  ما 

الطبقي   التق�سيم  من  نوعني  بوا�سطة  باأنه:"يتقاطع 

اأحدهما على الو�سع الجتماعي والقوة ال�سيا�سية  يقوم 

. و�سمى 
والقت�سادية والآخر على التق�سيم  العرقي")28(

.  ethclass �احتاد البنائيني  ب  Gordon

واملكانة  الجتماعية  الطبقة  بنية  درا�سة  متت  لقد 

الجتماعية   بالطبقة   اخلا�س  ال�سراع   و  الجتماعية 

   Greely & من قبل  العديد  من  علماء الجتماع مثل  

  )Krauss )1976 و   )Grady)1974( Mack )1968

باأن  الدرا�سات  ه��ذه  كل  واأ���س��ارت   )Sowell )1981 و 

التق�سيم الطبقي  هو  ميزان القوة واملكانة  الذي يختلف 

عن امليزان الذي يقوم على اخللفية العرقية. 

الهوية  اأن  نتيجة مفادها  اإىل  اأن نخل�س  ون�ستطيع   

العرقية لأي جمموعة مهاجرة ب�سكل عام واىل املجتمع 

الأمريكي على وجه اخل�سو�س اأن تتاأثر مبجموعة عوامل 

مهمة منها:

الدين  كعامل ثقايف اأ�سا�سي.   1-

اللغة كمعلم ثقايف وعرقي.   2-

املوؤ�س�سات الجتماعية  )الأ�سرة والقرابة( .   3-

احلراك الجتماعي والو�سع القت�سادي.  4-

العالقات العرقية والعن�شرية:

     العاقة بني العرقية والعن�سرية عاقة ي�سوبها 

للتداخات  نظرا  والتناق�سات  ال��ت��وت��رات  م��ن  الكثري 

اآخر  وم��ن ج��ان��ب  م��ن ج��ان��ب،  املفهومني  ب��ني  امل��ع��ق��دة 

التي  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  التغريات 

يف  العاقات  فتغريت  املجتمعات  من  بالكثري  ع�سفت 

املجتمعات الب�سرية يف �سوء هذه التغريات، ورافق هذه 

العاقات  دار�سي  بني  اجلدل  ا�ستمرار  اأي�سا  التغريات 

الإن�سانية يف املجتمعات الب�سرية والذي يقوم يف اأ�سا�سه 

على اجتاهني مهمني اأ�سحاب املذهب البدائي واأ�سحاب 

البدائي  املذهب  اأ�سحاب  يرى  حيث  البنيوي.  املذهب 

)منذ  بدائية  عنا�سر  من  مكونة  العرقية  الهوية  ب��اأن 

البنيوي خاف  املذهب  اأ�سحاب  بينما   ،) العامل  بداية 

ذلك ويناق�سون الأ�س�س التي قام عليها املذهب البدائي 

فلو كانت الهوية العرقية مكونة من عنا�سر بدائية يجب 

اأن تنتظم كل اأفراد املجتمع، ولكن لاختافات البنيوية 

داخل اأي جمتمع دورا هاما يف اإبراز اخلافات والتوترات 

يف العاقات العرقية داخل املجتمع. 

 وي�سري Hechter )1985 ( اإىل اأن من اأهم اأ�سباب 

البنيوي  اأ�سحاب املذهب  العرقية كما يراها  اخلافات 

اختاف امل�سالح، وتوزيع املوارد القت�سادية وال�سلطة، 

وتظهر اأ�سكال اخلاف يف �سورتني مهمتني: 

بني  العاقة  اأمناط  حتدد  الجتماعية  الأو�ساع   1-

بني  التما�سك  يف  الختافات  اإي�ساح  ويتم  املجموعات 

بني  وال�سيا�سية  املدنية  احلقوق  يف  بالفروق  املجموعات 

املجموعات العرقية.
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-2 الختاف يف التما�سك على الفروق يف التق�سيم 

مواقع  خمتلفة  جمموعات  وت�سغل   ، للعمالة  الثقايف 

يك�سف  اأن  ميكن  وحينئذ  الطبقي،  البناء  يف  خمتلفة  

احلياة   بفر�س  متعلقة  معلومات  عن  العرقي   النتماء 

للمرء .

البناء  يف  الأدن��ى  املوقع  ت�سغل  التي  املجموعات  اإن 

الطبقي من املحتمل اأن تكون اأكرث اإدراكا بهذا، وبالتايل 

ت�سهم  يف تطوير الوعي لنتمائهم العرقي . وعلى �سبيل 

املثال الأمريكيون من اأ�سول افريقية يف الوليات املتحدة 

بداأوا  حيث  العرقية  انتماءاتهم  اأهمية  يدركون  اأخ��ذوا 

يعملون باأنف�سهم على الرفع من م�ستوى  الوعي الفكري 

الذي اأدى  اإىل اإيجاد حركة احلقوق املدنية التي حطمت 

.
)29(

وق�ست على نظام التفرقة العن�سرية يف ال�ستينات 

العرقية  للعاقات  الوا�سحة  ال�سورة  ب��دت   لقد 

الأ�سباب  اإن   . البنيوية  التعددية  �سكل  يف  والعن�سرية 

احلديث   الع�سر  يف  الطبقي  املجتمع  لظهور   الرئي�سية 

ب�سبب  احلركات الغري منتظمة من وقت لأخر والتي مل 

اأن   )Gordon )1975 ويرى   .
)30(

بو�سوح تعريفها  يتم 

املجموعات  بني  والعن�سرية  العرقية  العاقات  نظرية 

ال�ستيعاب.  نوع   1- فرعية.  متغريات  اأربعة  على  تقوم 

-2 درجة ال�ستيعاب الإجمالية. -3 درجة  النزاع. -4 

.
)31(

الو�سول اإىل املكافاآت الجتماعية

الوليات  جمتمع  يف  الثقايف  ال�ستيعاب  جنح  لقد 

العرقية   املجموعات  احتواء  يف  كبري  حد  اإىل  املتحدة 

الثقافية  وخلفياتها  التاريخية  خرباتها  من  وال�ستفادة 

ويجب  والنفتاح.  بالتعددية  يوؤمن  ثقايف  منط  بناء  يف 

اأن ن�سري هنا اإىل عملية ال�ستيعاب الثقايف مل تكن �سهلة 

كما يظن البع�س بل اإنها مرت مبراحل مهمة من اأهمها: 

الدمج  ومراحل  الهام�سية  وامل��راح��ل  التفرقة   مراحل 

ومرحلة ال�ستيعاب. بغ�س النظر عن هذه العوامل فقد 

ن�ساأت احلركات العرقية وا�ستخدمت كل الو�سائل للدخول 

يف املجال ال�سيا�سي الذي نتج عنه تغيري اجتماعي عميق 

، يوؤكد Daniel Bell )1975( باأن “ احلركات ال�سيا�سية 

يف  الأ�سا�سية  النقات  ب�سبب  �سيا�سيا  �سكا  اأخذت  قد 

جعلت  والتي  الأمريكي  املجتمع  خال  والقيم  ال�سلطة 

 .
)32(

الهوية العرقية و�سيلة  فاعلة يف التغيري  الجتماعي

الجتماعية  الجتاهات  من  جمموعة  اإىل  اأي�سا  واأ�سار 

العرقي  النتماء  اإحياء  تبنت  التي  العديدة  الرئي�سية 

ال�سيا�سي.  واملجال  ال�سيا�سية  احلدود  تو�سعة   1- منها: 

اإىل  والهام�سية  الب�سيطة  الأع��م��ال  م��ن  الن��ت��ق��ال   2-

القرار ال�سيا�سي -3 توزيع الأو�ساع واملنازل الجتماعية 

والمتيازات -4 فتح املجال لل�سراع ال�سيا�سي و املناف�سة 

. -5 �سعف وتدهور ال�سلطة. -6 تطوير وتهيئة املجتمع 

والتغيري  التحول   7- الثقايف.  لا�ستيعاب  الت�سنيع  بعد 

يف الأيدولوجية الأمريكية نحو �سيا�سات الأبواب املفتوحة 

 .
)33(

مع الثقافات املهاجرة

وال�سوؤال  الذي ميكن طرحه هنا هو :  هل ت�ستطيع 

اأجل  من  العرقية  هويتها  جتاهل  العرقية  املجموعات 

املكا�سب املادية ؟

بنعم  ال�����س��وؤال  ه��ذا  على  الإج��اب��ة  تكون  اأن  ميكن   

جمموعة  يف  اندجمت  املجموعات  بع�س  هنالك  اأول. 

ل��ع��دم وجود  ن��ظ��را  اي��دول��وج��ي��ة ع��رق��ي��ة،  ���س��ائ��دة دون 

عندما  تن�ساأ  القومية  ف��اإن  وبالتايل  اجتماعي.  ظلم  

الثقافة  من  بالتمكن  لاأقلية  ال�سائدة  املجموعة  ت�سمح 

والدين ولكن تقيدهم  ومتنعهم من امل�ساركة ال�سيا�سية 

لنظريات  الأدبية  املراجعات  الكاملة.يف  والقت�سادية 

الأحداث  من  الكثري  على  نطلع  اأن  ون�ستطيع  الهجرة، 

الوليات  يف  العرقية  الأقليات  واجهت  التي  وامل��واق��ف 

من  اجلماعات  ه��ذه  بع�س  ا�ستطاعت  وكيف  املتحدة، 

يف  ف�سلت  واأخرى  الثقايف،  ال�ستيعاب  قنوات  يف  العبور 

مر�س  واأ�سابها  املجتمع،  هام�س  على  فعا�ست  العبور، 

الثقافية  هويتها  وف��ق��دان  والتجهيل  الثقافية  العزلة 

وانتمائها العرقي.

نظريات ومفاهيم اال�شتيعاب:

املهتمون بدرا�سة العاقات الإن�سانية يف املجتمعات 
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عديدة   مبناظري  ال�ستيعاب  ملفهوم  ينظرون  الب�سرية 

الثقافية  البيئة  اأن  اأي  للثقافة،  الإيجابي  الحتواء  منها 

الوافدة  للثقافة  امل�سيفة متتلك عنا�سر ثقافية م�سجعة 

يف اأن تبدع وتنتج وتتميز ولكنها ل تفقد هويتها ، ومنها 

البيولوجية   وال�ستعدادات  والعرقية  الثقافية  الأ�سول 

 Vander و�سف  الثقافية.  امل�ساركة  يف  الأف���راد  ل��دى 

Zaden )1972( عملية ال�ستيعاب باأنها اإحدى املفاهيم 

اخلا�سة exclusive  التي مت توظيفها يف درا�سة اجلن�س 

والعاقات العرقية ومت تطبيقها على التغيريات اخلا�سة 

بالنوع الجتماعي والثقايف .

وقد قدم Park )1935( تعريفًا خا�سًا بال�ستيعاب 

يف  العرقية  والأ�سول  الثقافية  املنطقة  اأهمية  اأكد  حيث 

العمليات  اأو  العملية  هي   ... وقال:"  الأه��داف  حتقيق 

التي بوا�سطتها ي�سغل اأ�سخا�س من اأ�سول عرقية متنوعة 

منطقة لتحقيق الت�سامن الثقايف ...  اإن النظرة النابعة 

مبجرد  املهاجر  ا�ستيعاب  اأن  ه��ي  العادية  الآراء  م��ن 

و�سوله للباد. وهذا -  عاوة على اأ�سياء اأخرى – يدل 

دون  املجتمع  يف  له  مكان  حت�سيل  على  ق��ادر  اأن��ه  على 

بطريقة  الثقايف  ومرياثه  الجتماعي  اأ�سله  اإىل  الإ�سارة 

ال�ستيعاب  و�سف  وميكن  واخل��اف��ات.  البغ�ساء   تثري 

function of visibility   طاملا مل  يعد  باأنه  ب�سكل ما 

يف  ع�سو  اأن���ه  على  ت��دل  ال��ت��ي  الأ���س��ي��اء  يظهر  املهاجر 

 .
جمموعة اأجنبية")34(

لبع�س  غام�س،   و  ف�سفا�س  ال�سابق  التعريف  هذا 

لا�ستيعاب   املتنوعة  وامل�ستويات  املراحل،  مثل  الأ�سباب 

اإىل  ل��ل��و���س��ول  اأج��ي��ال  ث��اث��ة  الأق����ل  ع��ل��ى  ي�ستغرق  ق��د 

 typical الكلي  يتميز بالندماج  الذي  الثقايف  الت�سامن 

فاإن  ذل��ك  على  وع��اوة    of complete integration

م�سطلح الروؤية visibility  لي�س وا�سحا لأنه ميكننا اأن 

املجموعات  فقدان  دون  لا�ستيعاب  اأعلى  م�ستوى  نرى 

لروؤيتها اأو �سفاتها العرقية . وهذا اأمر جدير باملاحظة 

يف الأمريكان الأفارقة يف املجتمع الأمريكي بالتحديد.

�سياق  “يف   )Gordon )1964 اأ����س���ار  واأخ�����ريا 

 over the course of American الأمريكية  التجربة 

حتقيق  ن��ظ��ام  اأو  الفل�سفات  انتظمت   experience

 : ب�  اإليها  ي�سار  الأهداف لا�ستيعاب حول ثاثة حماور 

Anglo – conformity  والبوتقة  التطابق  الإجنليزي 

 cultural melting pot  والتعددية الثقافية  املن�سهرة 

pluralism

التطابق االإجنليزي:

هو  كما  اأو   Anglo Conformity نظرية  تعترب 

النظريات  م��ن  الإجن��ل��ي��زي  التطابق  عليها  م��ت��ع��ارف 

القدمية والقوية يف تاريخ العاقات العرقية يف املجتمع 

الأمريكي. هذه النظرية تقوم على فر�سية واحدة توؤمن 

التابعة  املوؤ�س�سات  و  الإجنليزية  الثقافة  اأمن��اط  بتفوق 

اإىل فر�س هذا النوع من الثقافة يف ذلك  اأدى  لها مما 

واأ�سبحت  وا�سع  قبول  لها  واأ�سبح  الأمريكي،  املجتمع 

لهذه  وف��ق��ا  تت�سكل  املجتمع  ذل���ك  يف  احل��ي��اة  اأمن����اط 

الأمناط الثقافية والتي عرفت بعد فرتة زمنية بالثقافة 

للوليات  اجلغرافية  احلدود  تتعدى  واأخذت  الأمريكية، 

وجمهوره.  قبوله  له  ثقايف  كمنتج  خارجها  اإىل  املتحدة 

للمجموعات  الت�سجيع  فكان  املتحدة  الوليات  داخل  اأما 

الثقافية  خ�سائ�سها  عن  بالتخلي  املهاجرة  العرقية 

خال  م��ن  ملحوظا  الأمريكية  الثقافة  اأمن���اط  وتبني 

موؤ�س�سات التعليم واملوؤ�س�سات الإعامية و قنوات احلياة 

الجتماعية ب�سكلها الوا�سع. 

من  ت�سوره  يتم   Anglo Conformity وم�سطلح 

باأنه   )Gordon )1964 و�سفه    كما   . عديدة  اأوج��ه 

م�سطلح ملظلة وا�سعة ميكن ا�ستعمالها لتغطية جمموعة 

هذا   .
)35(

واملهاجرين ال�ستيعاب  حول  النظر  وجهات 

امل�سطلح مت ت�سمينه يف احلركة ال�سيا�سية والجتماعية 

حتت م�سمى الأمركة )1964(.

   وترى هذه النظرية اأنه لبد من اإيجاد قنوات بديلة 

الثقافية  الأمن��اط  ون�سر  الن��دم��اج   عمليات  من  ت�سهل 

فلم  وال�سيا�سية  القت�سادية  القنوات  خارج  الأمريكية 
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والأكادميية  التعليمية  املوؤ�س�سات  من  اأف�سل  بديا  جتد 

الثقافة  اأمن��اط  ن�سر  يف  ومهما  رئي�سا  دورا  تلعب  والتي 

الأمريكية بني فئات ال�سباب املهاجرين الذين يلتحقون 

متنوعة  ثقافية  بخلفيات  ويتميزون  املوؤ�س�سات  بهذه 

تعلم  يف  وم��ه��ارات  وق����درات  خمتلفة  عرقية  واأ���س��ول 

اإىل  ال�سباب  لهوؤلء  الوحيد  املعرب  تعترب  والتي  اللغة، 

اأن  ترى  النظرية  فهذه  وطموحاتهم.  اأحامهم  اأر���س 

يف  الأك��رب  الأث��ر  له  واملتنوعة  املختلفة  وقنواته  التعليم 

التعليمية   املوؤ�س�سات  اأهمية هذه  واأكد  الندماج.  تعجيل 

 Elwood يف بحثه )1988( حيث اأ�سار اإىل اأن  Salem

النهائية  الأه��داف  اأن  اإىل  اأ�سار   )Currbery )1909

يف  ودجم��ه��م  املهاجرين  ه���وؤلء  ا�ستيعاب  ه��ي  للتعليم 

�سك�سوين  الأجن��ل��و  املفهوم  وتنفيذ  الأمريكي  املجتمع 

.
)36(

)Anglo Saxon( لاأحقية على اأطفالهم

Anglo-( وقد تعر�ست نظرية التطابق الإجنليزي

اإنكار  حاولت  عندما  ال�سديد  للنقد   )Conformity

هوياتهم   على  املحافظة  يف  العرقية  املجموعات  ح��ق 

الثقافية.

بوتقة االن�شهار:

النظريات  اأقدم  من  الن�سهار  بوتقة  نظرية  تعترب 

توحيد  فكرة  من  النظرية  هذه  انبثقت  وقد  املعا�سرة 

ثقافة واحدة  وتوحيدها يف  واملختلفة  املتعددة  الثقافات 

تكون هي الثقافة ال�سائدة يف املجتمع. ومن املعروف اأن 

الو�سائل  اأهم  اأحد  ت�سكل  تزال  ول  �سكلت  النظرية  هذه 

والطرائق لتحقيق ال�ستقرار الن�سبي والذي تتا�سى فيه 

اإل  املندجمة  الثقافات  هذه  بني  الفردية  الفروقات  كل 

اأنها ل تدعي اإمكانية منع التنوع والختاف يف الثقافة 

اأن نظرية بوتقة الن�سهار توؤمن بفكرة  الواحدة مبعنى 

الوحدة يف التنوع، ولذلك تركز هذه النظرية على دمج 

عنا�سر معينة يف الثقافة ترى النظرية اأن هذه العنا�سر 

اأ�سا�سية ومهمة لتحقيق ال�ستقرار والن�سجام بني اأفراد 

املجتمع، ومن اأهم هذه العنا�سر الأ�سا�سية اللغة، حيث 

اأف��راد  غالبية  يتحدثها  م�سرتكة  لغة  وج��ود  م��ن  لب��د 

الثالثة  املرتبة  الدين  يحتل  ثم  التعليم  وكذلك  املجتمع 

وهناك عنا�سر اأخرى مهمة.

ال��ن��ظ��ري��ة ع��ل��ى ع��ن�����س��ري��ن مهمني:                  ت��ق��وم ه����ذه 

واملعنوية  امل��ادي��ة  بجوانبها  الثقافية  العنا�سر   1-

)القيم، العادات، والتقاليد ونظام احلياة ب�سكل عام(.                   

النظرية  هذه  املجتمع.  داخ��ل  الأف��راد  بني  التفاعل   2-

ت�سبه املجتمع الأمريكي بالإناء الكبري وتفاعل املهاجرين 

مع الثقافة املحلية باحلرارة ال�سديدة فكلما زادت درجة 

احلرارة زاد الن�سهار ، اأي اأنه  كل ما زاد التفاعل بني 

الأمريكي  املجتمع  داخ��ل  املهاجرة  الثقافات  عنا�سر 

يخرج  ثم  ومن  الأمريكية،  الثقافة  نكهة  بذلك  ارتفعت 

الثقافة  نكهة  فيها  ال��ث��ق��اف��ات  تلك  م��ن  خليط  منها 

والإفريقية  والفرن�سية  والأ�سبانية  والرو�سية  الإجنليزية 

املهاجرين  ثقافات  من  وغريها  والاتينية  والآ�سيوية 

وهذه النظرية لي�ست خا�سة باملجتمع الأمريكي بل ت�سمل 

على  اإن�سانية  وهجرات  متنوعة  ثقافات  فيه  جمتمع  اأي 

�سبيل املثال بريطانيا، الهند، جنوب اأفريقيا.

بني  ال��ع��اق��ة  و���س��ل��ت  الع�سرين  ال��ق��رن  ب��داي��ة  يف 

اإىل طريق م�سدود فقد  املواطنني الأ�سليني واملهاجرين 

تعر�س املهاجرون واملجموعات العرقية اإىل �سغوط من 

يتقبلوا  لكي  الأمركة(  �ستار  )حتت  الأ�سليني  ال�سكان 

الأمريكي.  املجمتع  يف  وال��ف��ك��ري  الثقايف  ال�ستيعاب 

املتعالية  الفل�سفة  وحركات  الوحدوية  احلركات  وب��روح 

يف نيو اإجناند )) New England  بداأت  فكرة بوتقة 

الن�سهار تن�ساأ كتحٍد جديد بني النظريات الثقافية .

عن  الأف���ك���ار  بع�س  Gordon )1964م(  ون��ق��ل   

بدايات  م��ع  وال��ت��ي ظ��ه��رت  الن�����س��ه��ار   بوتقة  ظ��اه��رة 

ما  وبالتحديد  الأمريكي   املجتمع  يف  الع�سرين  القرن 

كتبه Israel Zangwil   يف عام 1908 م  عن مميزات 

البوتقة   " اأمريكا هي  اأن  اإىل  اأ�سار  الظاهرة حيث  هذه 

الإلهية اإنها اأكرب بوتقة الن�سهار حيث ين�سهر فيها كل 

ال�سالت العرقية يف اأوروبا، ها اأنت تقف مع جمموعاتك 
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الإيرلنديون  و  الفرن�سيون  و  الأملانيون  ومعك  اخلم�سني 

اأوجد  البوتقة حيث  والرو�س يف هذه  واليهود  والإجنليز 

.
الإله الأمريكيني")37(

وعلى الرغم من اأن فكرة بوتقة الن�سهار قد اأدخلها 

با�سم  اأنها مازالت تعرف  اإل  1920م  Turner  يف عام 

لبوتقة  الأ�سا�سية  الفكرة  اإن   .
)Zangwill's drama 

)38

الن�سهار هي النظر اإىل كل املجموعات العرقية ب�سكل 

مو�سوعي دون و�سع اأحكام تتعلق بالأحقية والأف�سلية .

تدعو بوتقة الن�سهار املجموعات العرقية والثقافية 

املهاجرة اإىل عاقة تعاون و�سراكة مع الثقافة امل�سيفة 

قنوات  طريق  عن  والإيجابي  البناء  التفاعل  خال  من 

خلق  اأج��ل  من  الأخ���رى  الجتماعية  والقنوات  التعليم 

ولكن  والن�����س��ج��ام.  بالتعددية  ت��وؤم��ن  متميزة  ثقافة 

الثقافية  الختافات  حقيقة  تقدر  مل  الن�سهار  بوتقة 

كل  اإزال��ة   ال�سعب  واأن��ه من  املهاجرين  بني جمموعات 

العنا�سر الثقافية اأو حتى دجمها يف �سكل ثقايف جديد، 

الختافات  ب��اأن  الع���رتاف  ومت   ف�سلت   الفكرة  ه��ذه 

يف  اأ���س��ا���س  عامل  ه��ي  العرقية  للمجموعات  الثقافية 

العاقات العرقية يف املجتمع الأمريكي.

انتقادها  مت  املن�سهرة  البوتقة  ومفهوم  فكرة  اإن   

بنف�س الطريقة التي مت بها انتقاد التطابق الإجنليزي. 

   Kennedy و   )Gardon )1964 ق��ال��ه  مل��ا  وط��ب��ق��ا 

الن�سهار  )بوتقة  ي�سمى  جديد  مبفهوم  جاء   ))1944

انتقدت  لقد  دينية"  اجت��اه��ات  على  ت��ق��وم  الثاثية( 

ف��ك��رة ب��وت��ق��ة الن�����س��ه��ار م��ن ق��ب��ل ال��ع��دي��د م��ن علماء 

  Gordon مثل  الجتماع  علم  وكتاب  الإنرثوبولوجيا  

 )Gilazer ) 1983 و   )Stewart )1954 و    )  )1964

و  الإجنليزي  التطابق  النظريتني   كا  باأن  تو�سلوا  وقد 

 Anglo –Conformity & Melting الن�سهار  بوتقة 

Pot   هما مفهومان لهما `جانب واحد ينكر حرية الفرد 

وهوية املجموعة.

التعددية الثقافية:

تقوم فكرة التعددية الثقافية على امل�ساركة والتعاون 

بني جمموعة من الثقافات يف الإ�سهام يف خلق بيئة �ساحلة 

للتعاون بني اأغلب العنا�سر العرقية داخل املجتمع، وهذه 

عرقي  اأو  ثقايف  عن�سر  لكل  الفر�سة  تعطي  التعددية 

اجلديدة  الثقافة  من  نوع  بناء  يف  امل�ساركة  يف  الفر�سة 

يف  بال�سفافية  وتت�سم  الثقافية  العنا�سر  لكل  تت�سع  التي 

بني  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  تعاماتها 

جمتمع  املجتمع،ويعترب  ذل��ك  يف  الثقافية  العنا�سر 

فيها  نرى  التي  الواقعية  الأمثلة  اأحد  املتحدة  الوليات 

الأمثلة  بع�س  الغربية  اأوروبا  وهناك يف  ثقافية،  تعددية 

احلية اأي�سا. 

ف��ك��رة ال��ت��ع��ددي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ك��ان��ت حم���ط اأن��ظ��ار 

يف  وخا�سة  الجتماعية  العلوم  يف  الباحثني  من  الكثري 

والك�سف  قرب  عن  التعرف  هو  والهدف  الإنرثوبولوجيا 

عن بع�س امل�سببات الهامة التي �سهلت عمليات التقارب 

�ساهمت  التي  املوؤ�س�سات  على  التعرف  وكذلك  الثقايف 

هذا  اأم��ام  العقبات  وتذليل  العمليات  ه��ذه  ت�سهيل  يف 

اأول  اأن   )Gordon )1964 الظاهرة  يوؤكد  التقارب، 

حماولة لدرا�سة مثل هذه الظاهرة واأول من اأدخل فكرة 

هو Horace Kallen )1924( حيث  الثقافية  التعددية 

بيئات  اأو  جمتمعات  تتطلب  الثقافية  التعددية  اأن  يرى 

واحرتام  الأف��راد  بحرية  موؤ�س�ساتها  توؤمن  دميقراطية 

بالإبداع  الأفراد  لهوؤلء  الفر�س  واإتاحة  الثقايف،  اإرثهم 

من خال موؤ�س�سات املجتمع املختلفة والتي ياأتي التعليم 

 .
)39(

يف مقدمتها

م�ستوى  من  الرفع  اإىل  الثقافية  التعددية  وت�سعى 

التفاعل  ط��ري��ق  ع��ن  وامل�ساهمة  وال��ت��ع��اون  امل�����س��ارك��ة 

وثقافتها  العرقية  املجموعات  كل  بني  الفعال  الإيجابي 

دون ا�ستعاء ملجموعة على الأخرى . وتعرتف بحق كل 

اأو  املجموعات العرقية والأفراد للمحافظة على هويتهم 

اإرثهم الثقايف.

ويعتقد بع�س العلماء والباحثني يف العلوم الإن�سانية 

ورمبا  الثقافات،  متعدد  جمتمع   الأمريكي  املجتمع  اأن 

لعبت ال�سدفة يف ذلك دورا رئي�سا. ويرى Gordon  اأن 
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مفهوم التعددية الثقافية يوجد يف املجتمع الأمريكي قبل 

اأن يكون نظرية."... كانت التعددية الثقافية حقيقة يف 

املجتمع الأمريكي قبل اأن تكون نظرية ومت تف�سري مفهوم 

تلك  وم��ن  عديدة  نظر  وجهات  من  الثقافية  التعددية 

.
املفاهيم امل�سهورة والعاملية مفهوم التكامل")40(

 

التكامل:

ال��ت��ك��ام��ل ال��ث��ق��ايف ي��ع��ت��رب امل��رح��ل��ة الأخ�����رية التي 

اإليها وهي  اأن ت�سل  اأو عرقية  تهدف كل جماعة ثقافية 

املرحلة التي تختفي فيها الفروق الفردية بني الثقافات 

نزعة  واختفاء  التوحد  اأي  التكامل  مرحلة  تبداأ  حيث 

على  معينة  عرقية  اأو  ثقافية  عنا�سر  م��ن  ال�سيطرة 

تت�سع  املرحلة  هذه  يف  اأخرى،  عرقية  اأو  ثقافية  عنا�سر 

تقل  اأو  وتختفي  الثقافات  ب��ني  التعاون  هوام�س  فيها 

هوام�س الختاف والت�سارع، وللو�سول اإىل هذه املرحلة 

امل�ستوى  على  جريئة  وق���رارات  عظيمة  جهود  من  لب��د 

ال�سيا�سي،القت�سادي، الثقايف، والجتماعي يف املجتمع 

هذه  يف  امل�ساركة  الأط���راف  جميع  م��ن  تقبل  امل�سيف 

بالتعاون  توؤمن  دميقراطية  موؤ�س�سات  ظل  يف  العملية 

الثقافية  اخل��ربات  من  وال�ستفادة  الفكرية  وامل�ساركة 

املختلفة يف املجالت املتنوعة وتنبذ اخلافات والتجاهل 

والعن�سرية ب�ستى اأنواعها.

وثيقا  ارتباط  الجتماعي  بالتفاعل  يرتبط  التكامل 

العنا�سر  بني  الإيجابي  التفاعل  وترية  زادت  كلما  جدا 

واأدى  الثقافية  الفروقات  ن�سبة  قلت  اأو  اختفت  الثقافية 

عنا�سر  بناء  يف  والإ�سهام  امل�ساركة  التعاون  اإىل  ذلك 

ثقافية جديدة تتميز باملرونة واحلرية وامل�ساواة . و�سف 

هذه العملية Vander Zanden )1972( بقوله:"ي�ستلزم 

يعد  ف��ل��م  ال��ن��ا���س  ب��ني  ال��ع��اق��ات  التغيري يف  ال��ت��ك��ام��ل 

واملنت�سبون   ال�سابقة  العرقية  للمجموعات  املنت�سبون 

للمجموعات ال�سائدة ال�سابقة مييزون  ملجموعة الأقلية 

.
ال�سائدة")41(

والتكامل ل يعني ال�سيطرة من قبل عنا�سر ثقافية 

واإمنا يعني اإزالة احلدود الثقافية بني العنا�سر الثقافية 

املختلفة واإيجاد قنوات للتعاون و امل�ساركة والإ�سهام يف 

وال�ستمرار  باملتانة  تت�سم  جديدة  ثقافية  عنا�سر  بناء 

يف العطاء ، يف جمتمع الوليات املتحدة قد نرى �سورة 

للتكامل بني العنا�سر الثقافية  اأكرث و�سوحا من املجتمعات 

 )William Bernand )1956 الأخرى. وقد اأو�سح ذلك

الوليات  تقم  قوله:" مل  التكامل يف  من  النوع  هذا  اإىل 

التكامل  مت  ولكن  اجل��دد  القادمني  با�ستيعاب  املتحدة 

الأ�سلية  وال�سالت  املهاجرة  العرقية  ال�سالت  بني 

العن�سر  بالرتباط مع  تغيري كل عن�سر  امل�ستوطنة ومت 

الآخر دون الفقدان الكامل للهوية الثقافية و مع التغيري 

.
يف التمازج الثقايف الناجت للح�سارة")42(

مت  التكامل  فكرة  ب��اأن   )Salem )1988 ويو�سح 

قبولها ب�سكل وا�سع يف الوليات املتحدة وكندا واأ�سرتاليا 

.
)43(

و نيوزلند

�سياق  يف  الأخ��رية  املرحلة  اأنه  مبا  الثقايف  التكامل 

هذه النظريات فاإنه يحتاج اإىل دعم  �سيا�سي واع ووا�سح 

ال�سعوبات،  ويذلل  الفر�س،  ويوظف  التحديات،  يقدر 

وه����ذا م��ا ح���دث ف��ع��ا ل����دول اأوروب������ا. ف��ب��ال��رغ��م من 

الختافات الكبرية والوا�سعة بني خمتلف دول اأوروبا يف 

اجلوانب ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية والجتماعية 

اإل اأنها ا�ستطاعت يف خال فرتة وجيزة جدا يف اأن توجد 

الأخرى  الهوام�س  وتركت  واقت�ساديا،  �سيا�سيا  تكاما 

اخل��ربات  ل��رتاك��م��ات  مفتوحة  والجتماعية  الثقافية 

الر�سمية وغري الر�سمية يف الإ�سراع يف عملية التكامل، 

اأهمية  اأدرك���ت  واعية  موؤ�س�سات  الأوروب���ي  الحت��اد  يف 

الأوروبي  للمجتمع  احلماية  يوفر  الذي  الثقايف  التكامل 

الأمركة  وهيمنة  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�سيا�سية  �سيطرة  م��ن 

اأنظمتها  من  تطور  اأن  اأوربا  دول  الثقافية." ا�ستطاعت 

اأن  ت�ستطيع  والثقافية حتى  ال�سيا�سية  الداخلية وخا�سة 

تتقبل الأنظمة املجاورة لها ...�سحيح اأن ذلك اأخذ وقتا 

كبريا جدا ولكن يف النهاية اأ�سبح هناك نظام �سيا�سي 

واقت�سادي ميهدان للتكامل الثقايف والجتماعي والذي 
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اأوروبي  نظام  اإيجاد  اإىل  النهاية  يف  النظام  هذا  ي�سعى 

النظام  مناف�سة  يف  احلق  له  يكون  قد  احرتامه  يفر�س 

.”)George: 1992 :49( الأمريكي

عوامل االنتماء الثقايف والعرقي:

الثقافية  والهجرات  املهاجرين  بدرا�سة  املهتمون 

يركزون ب�سكل كبري على العنا�سر الثقافية التي ترتبط 

رئي�سا  تاأثريا  توؤثر  املهاجر،  بالإن�سان  مبا�سرا  ارتباطا 

تذويب  تيارات  �سد  وحت�سينه  الثقايف  النتماء  بناء  يف 

الثقافة املهاجرة يف الثقافة امل�سيفة. واكت�سفوا اأن هناك 

لفرتات  املهاجرة  الثقافة  بقاء  من  تعزز  مهمة  عوامل 

زمنية طويلة وعرب اأجيال متتالية من اأهم هذه العوامل 

الإبقاء  يف  مهم  دور  له  م��ازال  فالدين  واللغة.  الدين 

الثقافية  للهوية  الثقافة ن�سطة فعالة منتجة ومثبتا  على 

والجتماعية.  الثقافية  والتقلبات  التغريات  ح��الت  يف 

والعرقي  الثقايف  النتماء  لبقاء  الداعمة  العوامل  من 

اأداة  وهي  اللغة  املهاجرين،  وقلوب  عقول  يف  متواجدا 

الت�سال بني الأجيال داخل جمتمع الهجرة من ناحية، 

ومن ناحية اأخرى هي ج�سر يعود من خاله املهاجرون 

اللغة.  الثقافية عن طريق  بالقيم  ليتزود  الأم  البلد  اإىل 

عليها.  املحافظة  اأداة  وهي  الثقافة  �سانعة  هي  فاللغة 

اأن  واللغة  الدين  ا�ستطاع  �سنناق�س يف هذا اجلزء كيف 

الثقايف  النتماء  على  الإبقاء  يف  جدا  مهما  دورا  يلعبا 

يف  الثقايف  التذويب  حركات  �سد  وحت�سينه  والعرقي، 

املجتمع امل�سيف.

الدين كعامل ثقايف اأ�شا�شي:

واجلماعات  ال�����س��ع��وب  ح��ي��اة  يف  ال��دي��ن  ي����زال  ل 

اجلماعات  بقاء  ق��وة  ع��وام��ل   م��ن  عاما  الجتماعية 

الثقافية والجتماعية  الجتماعية حمافظة على هويتها 

والتغريات  ال�����س��ري��ع  الج��ت��م��اع��ي  احل����راك  خ�سم  يف 

القت�سادية والثقافية املتنوعة واملوؤثرة، ولكن الدين يف 

املثبتة  العوامل  من  يعترب  والتقلبات  التغريات  هذه  مثل 

واأداة  اجتماعية  جماعة  لأي  اخلا�سة  الثقافية  للهوية 

ا�ستمرار  مهمة ل�ستمرار احلياة الجتماعية منتجة مع 

املنذرة  الأخطار  تنوع  من  بالرغم  اجلماعة  هذه  بقاء 

 )2005( املياد  ذكر  كما  فالدين  وعزلتها.  بتهمي�سها 

نقا عن اليوت " مل تظهر ثقافة ول منت اإل بجانب دين. 

ومن هنا تبدو الثقافة نتيجة من نتائج الدين، اأو الدين 

.
نتيجة من نتائج الثقافة، طبقا لوجهة نظر الناظر")44(

ففي املجتمع الأمريكي على �سبيل املثال وبالرغم من 

املدنية التي فاقت خيال الإن�سان واخلدمات الجتماعية 

منها  لي�ستفيد  والعرقية،  الثقافية  احلدود  تخطت  التي 

اأو العمل،  كل من قدم للوليات املتحدة �سواء للدرا�سة، 

اأو الإقامة فاإن الدين مازال يوؤثر تاأثريًا مهما يف توجيه 

�سلوكيات الأفراد على اختاف الثقافات وتنوعها داخل 

العبادة  ودور  الكني�سة  زال��ت  وم��ا  الأم��ري��ك��ي،  املجتمع 

واحدة من  بالرغم من تطوره  املجتمع  الأخ��رى يف هذا 

. وتظل احلياة  القوية واملوؤثرة  يف املجتمع   املوؤ�س�سات  

بوا�سطة  تت�سكل  العرقية  واملجموعة  للفرد  احلقيقية 

حتمي  التي  ال�سلوكية  والتعليمات  الدينية  التوجيهات 

 DeVos الأفراد واجلماعات من الأخطار القادمة. يوؤكد

اأنه  ويرى  الأمريكي  املجتمع  الدين يف  اأهمية    ))1990

اأداة مهمة يف درء الأخطار عن الأفراد و اجلماعات."لقد 

الدين  ا�ستخدام  ميكن  باأنه  الإنرثوبولوجيا  علماء  وجد 

املحدق  اخلطر  م��ع   للتعامل  املجموعة  اأف���راد   لتعبئة 

للتغيري  كو�سيلة  مبا�سر  ب�سكل  اأو  امل�ستمر   بوجودهم 

املوجهة  الجتماعية   الثورة  خال  من  للو�سع   الواعد 

.
ب�سكل ديني")45(

امل�سيحيني  للمهاجرين  الدينية  و املراكز  املوؤ�س�سات 

اأغلبية  ي�سكلون  اأ�سبحوا  وال��ذي��ن  الغربية  اأوروب���ا  من 

هي  ثقافتهم  واأ�سبحت  املتحدة  ال��ولي��ات  جمتمع  يف 

الثقافة ال�سائدة وامل�سيطرة ال�سائدة يف املجتمع مازالت 

املحافظة  يف  مهمة  الدينية  وامل��راك��ز  املوؤ�س�سات  ه��ذه 

اأ�سولهم  وكذلك  اجلماعات  لتلك  الدينية  الثقافة  على 

وهي  الإ�سامية  واملدار�س  امل�ساجد  العرقية،  وهويتهم 
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من  القرن  يقارب  ما  منذ  امل�سلمني  باملهاجرين  خا�سة 

امل�سلمني  الأف���راد  حماية  يف  مهما  دورا  تلعب  ال��زم��ان 

هذه  وتلعب  ال�سائدة  الثقافة  تاأثري  من  امل�سلمة  والأ�سر 

لها يف  احلكومي  الدعم  من  ال�ستفادة  دورا يف  املراكز 

من  لا�ستفادة  والجتماعية  التعليمية  براجمها  تطوير 

الثقافية  الهوية  وتر�سيخ  املجتمع  يف  املقدمة  اخلدمات 

الثقافة  ون�سر  الإ���س��ام  تعاليم  اإىل  ال��ع��ودة  خ��ال  من 

يف  الغر�س  لذلك  املعدة  الربامج  خال  من  الإ�سامية 

املراكز الإ�سامية املنت�سرة يف معظم الوليات. 

لقد عربت املجموعات العرقية يف الوليات املتحدة  

خليارهم  الدينية  املوؤ�س�سة  مبركزية  وعيها  عن  اأي�سا 

من  العديد  ن�سر  ومت  ال�ساملة.  الجتماعية  احلياة   يف 

الدرا�سات والتي تناق�س بالتحديد  طبيعة هذه  الظاهرة 

Herzberg.  )1956( اأكد  باأن الدين كان يوؤثر تاأثريا 

 . الأمريكي  املجتمع  يف  العرقية  املجموعات  على  هاما 

واأخذ املهاجرين كمثال و برر كيف يكون من ال�سهل  تغيري 

  Anglo-Saxon configuration اإىل  الثقافية  املعايري 

لل�  املكونات  كل  تغيري  مت    ". لدينهم  ال��ولء  با�ستثناء 

القادم  ويتوقع     idealized  Anglo –Saxon model

املتعلقة  الأ�سياء  من  العديد  يف  �سديدًا  تغيريًا  اجلديد 

بذاته  عندما ي�سبح اأمريكيا من حيث اجلن�سية واللغة 

اأن  اأية حال فهنالك �سئ واحد ل يتوقع  والثقافة، وعلى 

اأ�سبح عن�سر متييز واأداة  مهمة  يغريه وهو دينه الذي 

.
يف �سبيل اإثبات الذات")46(

قلب  يف  الدينية  واملوؤ�س�سات  املجتمعات  ف��اإن  ل��ذا 

اأهمية  اإىل  ت�سري  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  املدن 

املهم  ومن  الأمريكي.  املجتمع  حياة  يف  الدينية  الهوية 

الإ�سارة اإىل  اأن املظهر الديني يف املجتمع الأمريكي مل 

يوجد لري�سخ العقيدة اأو يربزها اأو يحقق هدفا اأو و�سعًا 

املقبولة  الو�سيلة  هو  الدين  لأن  ولكن  معينًا،  �سيا�سيًا 

والعرقية. يف  الثقافية  الهوية  على  املحافظة  واملهمة يف 

تو�سل  اأوكاهوما  الفيتنامية يف مدينة  للجالية  درا�سته 

Rutledge )1985( اإىل النتائج التالية:

عليه  مي�سى  الذي  اجل�سر  هو  الدين  اأ�سبح  "لقد 
دون  املت�سلتني  الثقافتني  بني  واإيابا  ذهابا  الفيتناميون 

لقد  امل�سيفة.  الثقافة  قبل  م��ن  والتغرب  ال�ستيعاب 

املت�سلة  الثقافة  جوانب  الفيتنامية  الديانة  ا�ستوعبت 

اجل�سر  اإن   . هويتها  تفقد  اأن  دون    contact culture

عبوره  يتم  مل  ولكنه  القبول  على  للح�سول  م�ستخدم 

يتم  التي  الآلية  الأخر بل هو  البقاء يف اجلانب   بق�سد 

اجتماعية  ظ��روف  ب�سبب  اإليها  احلاجة  عند  توظيفها 

فالدين  الأم.  للثقافة  دائما  تكون  العودة  ولكن  معينة 

املحافظة  عند  القبول   على  احل�سول  يف  منه  ي�ستفاد 

.
على التميز العرقي")47(

اخلا�سة  الثقافية  للقيم  ال�ساملة  ر�سالتها  ويف 

 )Wood )1956 الأمريكية تعترب العرقية  باملجموعات 

املجموعات  الغالب يف بني  الثقايف  العامل  الدين هو  اأن 

العرقية يف اأمريكا واأ�سارت اإىل اأهمية ذلك يف خا�سة 

بحثها يف ق�سايا املهاجرين: 

اأن يخرتق كل جوانب احلياة  للدين  "عندئذ ميكن 
الب�سرية. فمن املمكن اأن يوؤدي الدين اإىل اإعاقة اأو دفع 

عجلة ال�ستيعاب . لقد حتقق  Huguenots الذين اأتوا 

اإىل الوليات املتحدة باأن ديانتهم الربوت�ستناتية جعلتهم 

ديانتهم  وجدوا  وامل�سلمون  البوذيون  بينما   . قبول  اأكرث 

بني  عاما  ال��دي��ن  .يعترب  ال�ستيعاب  طريق  يف  عقبة 

العديد من املجموعات املهاجرة يف املحافظة على اللغة 

.
الأجنبية حية بني املواليد اجلدد")48(

عن  امل��ت��داخ��ل��ة  امل��ج��م��وع��ات  ع��اق��ة  ت�سكلت  ل��ق��د 

العديد من  واأجريت  ال�سلطات.  و  الديني  التاأثري  طريق 

الدرا�سات على العاقات الداخلية  والزواج الداخلي  بني 

املجموعة العرقية . وتو�سلت معظم هذه الدرا�سات اإىل 

مقبول  غري  العرقية  املجموعة  خارج  الزواج  يف  الرغبة 

على النطاق العاملي بالن�سبة لأعراف املجموعة .

 Ruby Kennedy ومن بني هذه الدرا�سات  اأفادت

يف  ت�سبب  والدين  الداخلي  التزاوج  دور  ب��اأن   ))1944

مبعدل  ال��واح��دة  القبيلة  اأف���راد  بني  ال���زواج   ا�ستمرار 



2 0 0 9127

%80 بني الربوت�ستانت و %84 بني الكاثوليك و %94 بني 

اليهود. كما قام Elkholy )1966( بدرا�سة مماثلة بني 

ن�سبة  باأن  اأ�سار  و  املتحدة  الوليات  يف  العرب  امل�سلمني 

كما   . املجموعة  خ��ال   86% ت�سل  بينهم  فيما  ال��زواج 

بني  التزواج  ن�سبة  بلغت   87% اأن    Sengestock اأ�سار 

.
)49(

الت�ساديني من خال املجموعة العرقية

مبقت�سى  ال��زواج  يعترب  هل  ال�سوؤال:  اإث��ارة  ينبغي 

وفرق   ال�ستيعاب؟  لعملية  املقاومة  عوامل  من  الدين 

Geertz  )1973( بني نوعني من  اأعمال الدين: مناذج 

  models for reality و    models of reality احلقيقة 

على  ول��ك��ن  امل��ع��رف��ة   على  احلقيقة  من���اذج  ت��ق��وم   ول 

. ويف 
)50(

التي تتغري من ديانة لأخ��رى الإمي��ان بال�سلطة 

الديانات التي تت�سمن عقيدة التوحيد على �سبيل املثال 

بالوحي  يتعلق  فعل  وكل  )اهلل(  الإله  هي  ال�سلطة  فهذه 

ي�سدر منه. ويف الديانات البدائية تكمن هذه ال�سلطة يف 

النماذج  مرت  لقد  ال�سحر.  و  الأرواح  بوا�سطة  التف�سري 

تقوم  متوازية  بتغريات  والثقافات  الزمن   عرب  الدينية 

على:

 -1  تكييف  املفاهيم الثقافية الدينية. 

 .
)51(

التغيري توجيه  بها  يتم   التي  الطريقة   -  2  

وي�ستمر Tibi يف تو�سيحه، حيث يقول عن الإ�سام اإنه 

�سالح لكل زمان ول يقبل التعديل.

" طبقا لاأ�سولية الإ�سامية فاإن الت�سور الإ�سامي 
نهائية   حقيقة   ه��و  حم��م��د  للنبي  ب��ال��ق��ران   وال��وح��ي 

يقبل  ل  الإ�سامي  فالدين   .. الأزم��ن��ة.  لكل  و�ساحلة 

التعديل و ل ميكن  اأن يتكيف مع اأي حقيقة ... فهنالك 

الأزمنة وغري  لكل  واحدة مطلقة فقط و�ساحلة  حقيقة 

احلقيقة  نحو  ديانة  كل  ميل  اإن   . بالتاريخ  م�سروطة 

املطلقة  هو   ظاهرة عاملية جديرة باملاحظة بالطبع . 

ولكن يف الديانة الإ�سامية يبدو هذا الأمر ب�سكل اأكرب 

.
من اأي ديانة اأخرى")52(

اإىل  ال��دي��ن   )Vander Zanden )1979 ق�سم 

واملمار�سات  امل��ع��ت��ق��دات   ه��م��ا  رئ��ي�����س��ني:  عن�سرين 

practices  . ويرى اأن عامل الجتماع يجب عليه اأن يكون 

التي  الدينية  للممار�سة  العملي  باجلانب   اهتماما  اأكرث 

.
)53(

تتعلق بال�سلوك  الإن�ساين

Zanden  بني  الطبيعة  وبعد املقارنة التي اأجراها 

الإن�سانية للديني مع الطبيعة العلمانية تو�سل يف النهاية 

باأن الدين ي�سكل حجر الزاوية يف الثقافة  و بالتايل من 

ال�سعوبة تغيريه وذكر “ اإن للدين و�سعًا حمميًا وحتمية 

الوحي  يقف  وقد  اأخ��رى  موؤ�س�سة  اأي   من  اأكرث  متفردة 

عائقا اأماما اإعادة التقييم واإعادة التعديل ، وبعد اإعداد 

العبادات،  واأ�سكال  الإمي���ان  قواعد  وت�سكيل  امل��ذاه��ب 

�سال  تعترب  لها   خمالفة   اأراء  اأو  انحرافات  اأي  ف��اإن 

.
وبدعة")54(

من الدرا�سات التي اأجريت على املجموعات العربية 

يف  توليدو  يف   )Elkholy  )1966 درا�سة   الإ�سامية  

   Elkholy وبني  اأوهايو  يف  الإ�سامية  العربية  اجلالية 

لبع�س  تنكروا  امل�سلمني  العرب  جمموعة  اأن  باخت�سار 

التعاليم الأ�سا�سية ليتكيفوا مع الثقافة الأمريكية .وق�سم 

Elkholy الدين اإىل معتقدات واأعراف ويعتقد اأن التغيري 

الجتماعي  بالعن�سر  املتعلق  اجلانب  يف   قبوله  ميكن 

الثالث  اأكرث و�سوحا يف اجليل  التغيريات   للدين  وهذه 

الثاين  اجليل  اإن  وحيث  توليدو،  يف  امل�سلمني  للعرب 

للم�سلمني العرب من الإناث يعاين من �سراع نف�سي يف 

كفاحه للتكيف مع احلياة  الأمريكية خا�سة  فيما يتعلق  

املجتمع.  يف  ودوره��ا  للمراأة    املاألوفة   غري  بالتوقعات 

كما ي�سيف الع�سريي )2004( يف درا�سته عن الرتباط 

الوليات  يف  وامل�سلمني  العرب  لأبناء  والثقايف  الديني 

يف  مهما  دورا  تلعب  الإقامة  نوع  اأن  الأمريكية  املتحدة 

قوة  الرتباط  بالدين حيث اأو�سح:" ...اأن اأبناء العرب 

الأ�سلية  بثقافتهم  ارتباطا  اأكرث  موؤقتة  ب�سفة  املقيمني 

.
والدين الإ�سامي من اأبناء املقيمني ب�سفة دائمة")55(

من الدرا�سات احلديثة التي اأجريت على اجلاليات 

 )Ho  ) 003 الإ�سامية خارج الوليات املتحدة، درا�سة

لربيطانيا  الباك�ستانيني  املهاجرين  على  اأجراها  والتي 
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القرن  ثاثينات  منذ  هجرتهم  اأدت  والتي  وهونكونغ 

نتائج  يف  تو�سل  وقد  ال�ستعماري،  العهد  اأثناء  املا�سي 

اجلالية  اأبناء   يف  مهما  تاأثريا  اثر  الدين  اأن  اإىل  بحثه 

يوجدوا  اأن  ا�ستطاعوا  حيث  الباك�ستانية  الإ�سامية 

خالها  من  ت�ستطيع  م�ستقلة  اإ�سامية  ثقافة  لأنف�سهم 

بريطانيا  من  كل  يف  اجلديدة  الأو�ساع  مع  تتعاي�س  اأن 

فقدان هويتهم  القادمة من  الأجيال  وهونكونغ، وحتمي 

الثقافة  والعرقية كذلك خلقت همزة و�سل بني  الدينية 

معها  وت��ت��ب��ادل  الأم  والثقافة  امل��ه��اج��رة  الباك�ستانية 

اخلربات وت�سحيح امل�سار.  

اأكرث  الدين  اأن  اإىل  نخل�س  اأن  ميكننا  اخلتام  ويف 

اأهمية من  النتماء العرقي، لأنه يحدد عاقات النا�س 

بع�سهم ببع�س. واأكد Greeley  )1971( ذلك بقوله:"... 

الدين اأكرث اأهمية من النتماء العرقي كو�سيلة للتعريف 

والدعم الجتماعي، وكو�سيلة للتعريف باأنف�سنا بالن�سبة 

العرقي  والن��ت��م��اء   ال��دي��ن  ف��اإن  ذل��ك  وم��ع   . لاآخرين 

مرتبطان يف الوليات املتحدة بحيث ي�سعب جدًا الف�سل 

من   واح���دة  ه��ي  العاقة  ه��ذه  ف�سل  وحم��اول��ة  بينهما 

الجتماعيني   املنظرين  تواجه  التي  الكربى  التحديات 

الذين لديهم اهتمام باملجموعات العرقية.

اللغة كعالمة ثقافية وعرقية:

ل �سك يف اأن اللغة من عنا�سر الثقافة املهمة اإن مل 

اأداة الت�سال  الوحيد، فاللغة تعترب  العن�سر املهم  تكن 

واجلماعات  لل�سعوب  الثقافة  و�سانعة  الأفراد  بني 

مهمة  اأي�سا  فهي  للتوا�سل  اللغة  كون  يتعدى  والأفراد، 

البيئة  بتهيئة  اأي�سا  وتقوم  الأجيال  بني  الرتاث  نقل  يف 

الإن�سانية  القدرات  وتنمية  التغيري  لعمليات  الجتماعية 

واحل�سارات.. ال�سعوب  بني  التثاقف  قنوات  وتطوير 

فاللغة كنظام لاأ�سوات يتم به اإي�سال الر�سائل هو اأكرث 

هنالك  باأن  الفهم  تر�سخ  فقد  ات�سال  و�سيلة  كونه  من  

عاقة قوية بني اللغة والثقافة  واملجتمع هو املكان الذي 

يتفاعلون فيه، فكل لغة من اللغات لها طريقة خا�سة يف 

التعامل مع الأحداث اليومية يف املجتمع كذلك لها طريقة 

من  وال�ستفادة  الأخرى  بالثقافات  الحتكاك  يف  اأخرى 

تطوير  يف  ادور  له  اأي�سًا  واللغة  لديها،  التي  اخلربات 

الواحد،  املجتمع  داخل  الأفراد  بني  التوا�سل  و�سائل 

.
)56(

فا�ستخدامنا اللغة دائما يوؤثر ويتاأثر بالثقافة

باللغة  واملهتمني  والباحثني  العلماء  بع�س  وي�سري 

بني  الربط  عوامل  من  عامل  اأنها  اإىل  املهاجرين  بني 

وكذلك  املجموعات  من  جمموعة  لأي  الثقافة  اخللفية 

اللغة   تاأثري  العرقية، ويكون  الهوية  عامة بارزة لإظهار 

التناف�س  ويظهر  الهجرة،  جمتمعات  يف  و�سوحا  اأك��رث 

والتفاعل بني اللغات املهاجرة يف داخل املجتمع امل�سيف 

العرقي  الكيان  لتاأكيد  كربى  كو�سيلة  اأهميتها  وتظهر 

املنف�سل. DeVos )1990( اأكد باأن اللغة ت�سكل معلمًا 

 ،
)57(

املنف�سلة العرقية  للهوية   characteristic فريدًا 

بينما وجد باحثون وعلماء  اآخرون  باأن النتماء العرقي 

الفعلي   ال�ستخدام  دون  املنف�سلة  اللغة  برمز  مرتبط 

للغة من قبل كل اأع�ساء املجموعات العرقية. ويف درا�سة 

اأن  اأ�سار  الإيرلنديني  املهاجرين  على   DeVos اأجراها 

على  كدليل  الرموز  بع�س  ي�ستخدمون  املهاجرين  هوؤلء 

انتمائهم العرقي.

كرمز   Gaelic ي�ستخدمون  مثًا  فالإيرلنديون   "
الإ�سكتدلنديون  يفعل  كما  ال�سيلكتي  العرقي  لانتماء 

للمحافظة  �سروريا  لي�س    Gaelic ب  التحدث  ولكن 

.
والتاأكيد على الهوية يف كا احلالتني")58(

حدث  م��ا  متي  تعديلها  اأوي��ت��م  تتغري  ق��د  اللغة  اإن 

التغيري الجتماعي . وعاوة على ذلك قد تكون عامة 

احلدود  و  العرقية  والهوية  املجموعة  لت�سامن  رمزية 

اأن  الأمر  حقيقة  “اإن   )Sapir  )1949 وذكر  القومية. 

كبري  حد  واإىل  �سعوري  ل  ب�سكل  مبني  احلقيقي  العامل 

.
على عادات اللغة اخلا�سة باملجموعة")59(

اللغة كعن�سر  املهتمة بق�سية  الدرا�سات  الكثري من 

العاقة  بفح�س  قامت  م�ستقلة  عرقية  كهوية  اأو  ثقايف 

.ويركز  خمتلفة  نظر  وجهات  من  واملجتمع  اللغة  بني 
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البحث احلايل على اأن اللغة تعترب العامل الثقايف الهام 

وال�سلوك العرقي الرمزي الذي يوؤثر على درجة  عملية 

تطمح  التي  العرقية  املجموعات  بني  الثقايف  ال�ستيعاب 

لتكييف نف�سها مع الثقافة الأمريكية.

اأن  كيف    )Labove  )1972 درا���س��ة  ب��ررت  وق��د 

الجتماعي  الطبقي  الت�سنيف  يعك�س  اللغة  ا�ستخدام 

  ghetto لهجة  مقارنة  فعند  املختلفة،  حلياة  ا  اأمناط  و 

تو�سل  نيويورك  مدينة  يف  الو�سطى  الطبقة  لهجة  مع 

اأن كل اللهجات منطقية، ومتثل كل لهجة  Labove اإىل 

.
)60(

منط خمتلفا من احلياة

Whorfn  درا�سة  يف املجال نف�سه اأجري )1956( 

الثقافية  الأمن��اط  و  اللغة  باأن  خالها  من  يوؤكد  �ساملة 

فاإن  وبالتايل  وروحيا  عمليا  الفرد  عقل  يف  �سويا  تنمو 

بها  نعالج  التي  والطريقة  و�سلوكنا  وانطباعنا  مفهومنا 

تاأ�سي�سها  يتم  املجتمع  يف  الأف��راد  لدى  واخليال  التاأمل 

با�ستخدام اللغة.

 )Gumperz )971 وبالن�سبة للتغري الثقايف اكت�سف

الثقايف  لا�ستيعاب   تنتقل  اللغة  اأن  كيف  درا�سته  عرب 

مع  للتفاعل  فر�سة  الأقلية  املجموعات  تكون  عندما 

الأ�سليون(.نتيجة  )امل��واط��ن��ون  الأك��رثي��ة  املجموعات 

لغتها  عن  تتخلى  ب��داأت  الأقلية  املجموعات  ف��اإن   لذلك 

. يف املجال نف�سه 
)61(

لأجل لغة وثقافة املجتمع  امل�سيف

الديني  الرتباط  درا�سته  يف   )2004( الع�سريي  تو�سل 

والثقايف لأبناء العرب وامل�سلمني يف الوليات املتحدة اإىل 

يتحدثون  الذين  امل�سلمون  وبخا�سة  العرب،  الأطفال  اأن 

اأ�سرهم من  مع  يتوا�سلون  و  يومي،  ب�سكل  العربية  اللغة 

الديني  الرتباط  على  اإيجابا  ينعك�س  هذا  فاإن  خالها 

اأما  ب�سكل خا�س والنتماء الثقايف والعرقي ب�سكل عام، 

العربية  اللغة  بوا�سطة  الت�سال  فقدوا  الذين  الأطفال 

مع اأ�سرهم فاإن ذلك اأثر �سلبا على انتماءاتهم الثقافية 

 .
)62(

والعرقية

فاللغة كعن�سر هام من عنا�سر الثقافة بل ن�ستطيع 

اأن نقول: اإنها �سانعة الثقافة وحاميتها هي يف نف�س الوقت 

والأجيال  الأزم��ان  عرب  الأف��راد  بها  يت�سل  التي  القناة 

بثقافتهم الأم وتعزز اأي�سا انتماءاتهم الثقافية والعرقية. 

قد  الب�سرية  للمجموعات  املتكررة  الهجرات  مع  ولكن 

التي  والتغريات  ال�سعوبات  من  الكثري  الأف��راد  يواجه 

نتائج  اإىل  ال�سعف  ه��ذا  فيوؤدي  اللغة  ق��وة  من  ت�سعف 

�سلبية على انتماءاتهم الثقافية والعرقية.هذه التغيريات 

لن  العرقية  املجموعات  الثقافية بني  املعايري  و  اللغة  يف 

الثالث والرابع . عندما  اأكرث و�سوحا حتى اجليل  تكون 

اأفراد املجموعة عن لغتهم الأم لأجل لغة  يتخلى معظم 

املجتمع امل�سيف . فاإن النظام اللغوي للمجموعة العرقية 

يكون متاأ�سا يف املعايري  الجتماعية ، اأي تغيري يحدث 

للبنية الجتماعية فاإن النظام اللغوي �سوف يتاأثر ورمبا 

وتخ�سر  لاأفراد  الجتماعية  الهوية  تتاأثر  وبذلك  ينهار 

 .
)63(

اللغة مكانتها

هناك  اأن  اجلاليات  درا�سة  يف  املهتمني  بع�س  يرى 

بع�س العنا�سر التي ميكن اعتبارها رمزا للولء العرقي 

الطعام  و  الثقافة  مثل   )Keefe )1980 بع�سها  ذك��ر 

وال�سعائر و اللغة )�س 91(. وتعترب  اللغة اإحدى الروابط 

التمييز  . فهي عامة  العرقية  املجموعة  لتوحيد  القوية 

. وتعترب  اللغة مثل  الدين واحدة من 
)64(

وعامة الأخوة

العامات الهامة يف الغالب للهوية يف جنوب اآ�سيا، واأ�سار 

Gupta )1975( يف درا�سته لأهمية اللغة كعن�سر تتكون 

من خاله الهوية العرقية:

اأدت  التي  هي  الدين  على  القائمة  ال�سيا�سة  " اإنها 
عام  يف  الهند  و  باك�ستان  اإىل  القارة  �سبه  تق�سيم  اإىل 

ل�سبه  الثاين  التق�سيم  حدث   1972 عام  ويف   . 1947م 

القارة والذي ب�سببه اأ�سبح �سرق باك�ستان " بنغادي�س " 

ولكن  البنغايل  امل�سري  لتقرير  لغوية  اأ�سا�س دعوى  على 

الباك�ستانية  للغة  املنتمية  املجموعات  بداأت  ما  �سرعان 

املتحدثون  وق���ام   . ال��ذات��ي  احل��ك��م  ح��رك��ة  تاأ�سي�س  يف 

ال�سند  و املتحدثون البلو�س و املتحدثون الب�ستو مبهاجمة 

.
املتحدثني باللغة البنجابية")65(

اأن الولء للغة    Gumperz اآخر يعتقد   ومن جانب 

ر
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قد يتحول اإىل ق�سية �سيا�سية يف املجتمع املتمدن عندما 

كذلك  اجتماعيا.  املعزولة  الأقلية  املجموعة  تعبئة  يتم 

يف  مهما  ت��اأث��ريا  اأث��رت  اللغة  اأن   Gupta )1975(يرى

من  اللغة  ر�سمت  حيث  املا�سي  يف  ال�سيا�سية  التغريات 

تاأثريا  توؤثر  ومازالت  الراهن  ال�سيا�سي  الو�سع  املا�سي 

مهما يف توحيد العنا�سر العرقية ذات الأ�سول الواحدة، 

اأ�سارت  املنظور  نف�س  وم��ن   .
)66(

غ��ريه��ا دون  ومتيزها 

Nancy Dorain   اإىل :" اأن العاقة بني اللغة والنتماء 

العرقي عميقة جدًا، بحيث من املمكن اأن النا�س الذين 

ي�ستخدمون لغة يتكلمها القليل منهم متثل رمزا لهويتهم 

.
العرقية امل�ستقلة")67(

اأن  يجب  العرقية  املجموعات  لغة  ن��در���س  عندما 

ندرك ونتعامل مع اللغة كعامة عرقية للمعايري  الثقافية 

للمجموعة وروابطها الثقافية والجتماعية طاملا اأن اللغة 

جتمع  التي  الثقافية  ال��رواب��ط  اأق��وى  من  واح��دة  تعترب 

تغريات  اأي  ف��اإن  اأخ��رى  جمموعة  عن  جمموعة  ومتيز 

للمجموعات  الثقافية  املعايري  اأو  الجتماعية  البنية   يف 

العرقية يتبعه اأي�سا تغريات يف اللغة. 

الدرا�سات التي اهتمت باملهاجرين العرب وامل�سلمني 

اأثرت  قد  العرقية  اللغة  اأن  اأثبتت  املتحدة  الوليات  يف 

تاأثر  ذلك  ويتبع  الإجنليزية  اللغة  وا�ستخدام  تعلم  يف 

الدرا�سات  بها  خرجت  التي  النتائج  العلمي.  التح�سيل 

التدخل   1- ال��ت��دخ��ل:   يف  مهمة  ع��وام��ل  ثاثة  ح��ددت 

ال�سوت  نظام  ي�سمل  وال���ذي  الأ���س��وات  بعلم  اخل��ا���س 

واللهجة. -2 التدخل اخلا�س بالقواعد وتراكيب اجلمل 

 3- اللغة.  بقواعد  املتعلق  الرتكيب  مع  يتعامل  وال��ذي 

ومنطقية  �سيوعا  اأك��رث  وه��و  باملعاين  املتعلق  والتدخل 

لعاقته باملعاين .لقد فر�ست اللغة العرقية قواعدها على 

اللغة امل�ستقبله recipient language ولهذا فقد يرتجم 

من  ال�سوتية  الأ�سكال  بع�س  بالعربية  املتحدث  الطالب 

اللغة الإجنليزية اإىل اللغة العربية. فعلي �سبيل املثال قد 

 open “ يقول ال�سخ�س املتحدث بالعربية “ ا�سعل النور

the light  بدل عن قوله  turn the light on  اأو يقول " 

. 
)turn the TVoff )68

اغلق التلفاز " بدل عن قوله 

فاللغة رمز من الرموز الثقافية وو�سيلة ات�سال بني 

�سر  منا  ي�ستمدون  حيث  املختلفة  وثقافاتهم  املهاجرين 

املقاومة و البقاء وبني املجتمع امل�سيف حيث يتم اإمداد 

مرور  مع  تتكون  والتي  املفاهيم  ببع�س  امل�سيفة  الثقافة 

ن�سيج  يف  متميزة  اإ�سافة  ت�سبح  حيث  وتقوى  الزمن 

بقاء  اأ���س��رار  من  �سرا  اللغة  وتعترب  امل�سيفة،  الثقافة 

الأجيال، مت�سلة برتاثها الثقايف وهويتها العرقية مهما 

تقادم الزمن.

خال�شة البحث:

     ناق�ست ورقة البحث النتماء العرقي بني جماعات 

املهجر يف مناق�ساتها التحليلية  مفهوم النتماء العرقي 

الدرا�سات  م�سرية  راف��ق��ت  ال��ت��ي  النظريات  واأب����رزت 

الجتماعية ب�سكل عام والدرا�سات الإنرثوبولوجية ب�سكل 

زمنية  مبراحل  مرت  النظريات  هذه  اأن  وكيف  خا�س، 

النظريات  هذه  اإث��راء  يف  مبا�سرا  �سببا  كانت  خمتلفة 

يف  ات�ساع  اإىل  الأف���ق  و�سيق  ق��وة  اإىل  �سعفها  وحت��وي��ل 

اأهم  من  وكان  البحوث.  وتطور  الزمن  تقدم  مع  الروؤية 

النتائج التي مت التو�سل اإليها ما يلي:

= اإن الهجرات الب�سرية رافقت الإن�سان منذ زمن 

وهذه  الكوكب،  ه��ذا  �سطح  على  ا�ستقر  اأن  منذ  بعيد 

حركة  هي  بل  فقط  لاإن�سان  حركة  لي�ست  الهجرات 

ترافق  التي  التغريات  ظل  يف  لها  وبناء  اأي�سا  للثقافة 

الهجرات.

ال��ك��ث��ري من  ق��اب��ل��ه��ا  ال��ب�����س��ري��ة  ال��ه��ج��رات  اإن   =

ال�سعوبات والعقبات والتغريات التي اأثرت ب�سكل مبا�سر 

على املهاجرين فمنهم جماعات قبلت الأو�ساع اجلديدة 

ذوبانها  اإىل  ذلك  واأدى  وهويتها،  ثقافتها  ح�ساب  على 

التغيري  قاومت  جماعات  وهناك  امل�سيفة،  الثقافة  يف 

الثقافية  وهويتها  قيمها  على  حتافظ  لكي  وان��ع��زل��ت 

اأخرى   امل�سيفة، وجماعات  الثقافة  فعا�ست على هام�س 

بالكثري  وترثيها  امل�سيفة  الثقافة  ت�سارك  اأن  ا�ستطاعت 
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من القيم الثقافية املهاجرة فاأثمرت مزيجا ثقافيا يوؤمن 

باحلرية والتعددية.

ظهر  ج��دي��دة  بيئة  املهاجرة  الثقافات  �سكلت   =

فيها الكثري من املفاهيم اجلديرة بالهتمام مثل الهوية 

الثقافية ، النتماء الثقايف، النتماء العرقي، والعن�سرية 

العلوم  يف  الباحثني  انتباه  لفتت  البيئة  هذه  واجلن�س، 

الجتماعية ب�سكل عام و الباحثني يف علم الإن�سان ب�سكل 

املهاجرة  الثقافات  تلك  درا�سة  يف  التفكري  اإىل  خا�س 

للتعرف عليها وحماولة تف�سري الكثري من الغمو�س الذي 

البيئة  اأوا���س��ط��ه��ا  يف  اجل��دي��دة  املفاهيم  بتلك  يحيط 

اجلديدة.

= البدايات الأوىل للقرن الع�سرين كان النطاقة 

الإنرثوبولوجية  وخا�سة  الجتماعية  للدرا�سات  املوؤطرة 

من اأجل تف�سري الغمو�س الذي يحيط مبجتمع املهاجرين 

واملفاهيم الثقافية املرافقة لهم، وبالرغم من ذلك اإل اأن 

الكثري من جمتمعات الهجرة بقي بدون درا�سة ومازالت 

الدرا�سات حتى اليوم حمدودة و�سعيفة.

= مع قلة الدرا�سات يف هذا املجال اإل اأنها اأجمعت 

على اأن النتماء الثقايف مو�سوع �سائك ووا�سع له تعريفات 

عامة واأخرى اأدق ونظريات ومناهج وحتليات تتنا�سب 

يف  املهاجرون  لها  يتعر�س  التي  ال�سريعة  التغريات  مع 

املجتمع امل�سيف.

= احلاجة مازالت ما�سة اإىل اإيجاد مراكز بحوث 

بالن�سبة  الأم���ر  وك��ذل��ك  املهاجرين  ل��درا���س��ة  متطورة 

املجال  ه��ذا  يف  قلة  املهرة  الباحثون  فمازال  للباحثني 

ويحتاج اإىل املزيد من الباحثني واملال والتدريب.

اأول  كان  العرقي  النتماء  جمال  يف  الدرا�سات   =

اأربعينات القرن املا�سي عبارة عن مقالت  ظهور له يف 

على  ي��رك��ز  معظمه  يف  وك���ان  معمقة،  ب��ح��وث��ًا  ولي�ست 

الأفارقة  بني  وخا�سة  امل�سيف  املجتمع  يف  العن�سرية 

الأمريكيني واليهود.

= يف عقد ال�ستينات من القرن املا�سي كان هناك 

نقلة نوعية حيت مرت الدرا�سات العرقية بثاث مراحل 

مهمة: املرحلة الأوىل ركزت على العاقات بني الأجنا�س 

ركزت  الثانية  املرحلة  امل�سيفة.  والثقافة  الأع���راق  اأو 

املرحلة  العرقية.  لل�سالت  الفردية  اخل�سائ�س  على 

الثالثة فقد ركزت على الكيفية التي مت فيها التبادل بني 

الثقافات العرقية املختلفة والثقافة امل�سيفة.

جديد  مفهوم  تقدمي  مت  ال�سبعينيات  عقد  يف   =

ال�سريعة  الجتماعية  التغريات  العرقي يف ظل  لانتماء 

يف املجتمع امل�سيف.

الهتمام  ب��داأ  والت�سعينات  الثمانينات  عقد  يف   =

حتديد  يف  مهما  دورا  لعب  وكيف  ال�سيا�سي  بالقت�ساد 

النتماءات  كل  باإذابة  العرقي  لانتماء  اجلديد  الفهم 

العرقية اإىل النتماء الوطني القومي. 

= يف منت�سف الت�سعينات كان للتغريات الجتماعية 

بالدرا�سات  املهتمني  لدى  كربى  اأهمية  العوملة  ظل  يف 

والهوية  الثقايف  النتماء  اأهمية  ظهرت  حيث  الإن�سانية 

ال�سيا�سية  ال�سغوط  ظ��ل  يف  وا���س��ح  ب�سكل  الثقافية 

والتوجيهات الأيديولوجية املختلفة.

من  هجرات  هناك  ب��داأت  الت�سعينات  بداية  يف   =

امل��راأة  املتحدة،  ال��ولي��ات  جمتمع  اإىل  ت�سل  اآخ��ر  ن��وع 

املهاجرة م�سطلح ومفهوم جديد وظاهرة جديدة بداأت 

تربز يف العديد من املدن الأمريكية، واأ�سبحت اهتماما 

جديدا لدى الباحثني يف علم الإن�سان يف�سر على اأنه من 

التاأثريات املبا�سرة للعوملة.

مع  الهجرة  من  ج��زءًا  امل��راأة  اأ�سبحت  اأن  بعد   =

مرور الزمن ظهر ما ي�سمى ب�سبكات القرابة اأو �سبكات 

ال�سبكات  الأم، هذه  واملوطن  الو�سول  العائلة بني مكان 

لعبت دورا مهما وفعال يف بناء الهوية والنتماء الثقايف.

فرتة  يف  وخا�سة  والبحث  ال��درا���س��ة  جم��ال  يف   =

بني  بالعاقات  كبري  ب�سكل  الهتمام  مت  الت�سعينيات 

الو�سيطة  واملوؤ�س�سات  وامل�ستوطنني  اجل��دد  املهاجرين 

مهما  دورا  املوؤ�س�سات  ه��ذه  لعبت  وكيف  العمل  ومكان 

اجلدد  امل��ه��اج��ري��ن  ب��ني  التفاعل  عمليات  ت�سهيل  يف 

وامل�ستوطنني.
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وخا�سة  الجتماعية  ال��درا���س��ات  ا�ستطاعت   =

الدرا�سات الإنرثوبولوجية خال ن�سف قرن من الزمن 

العرقية  املجموعات  مثل  املفاهيم  من  الكثري  حتدد  اأن 

الطبقي،  والتدرج  املتعددة  والعرقية  الثقافية  والهويات 

حيث و�سح بع�س الغمو�س املازم لذلك.

من  بالكثري  مرت  الثقايف  ال�ستيعاب  نظريات   =

الب�سرية  الهجرات  اأن  دليل على  الهامة وهذا  التغريات 

متر مبراحل زمنية خمتلفة وحتتاج اإىل نظريات منا�سبة 

لكل فرتة من الفرتات وهذا ما حدث لنظريات ال�ستيعاب 

الثقايف، فظهور التطابق الإجنليزي كان منا�سبا لنوعية 

القرن  واأوائ��ل  ع�سر  التا�سع  القرن  اأواخ��ر  يف  الهجرات 

لتنا�سب  الن�سهار  بوتقة  نظرية  ظهرت  ثم  الع�سرين، 

جاءت  ث��م  الع�سرين،  ال��ق��رن  ب��داي��ات  يف  امل��ه��اج��ري��ن 

املا�سي،  القرن  خم�سينات  لتنا�سب  الثقافة  التعددية 

وبعدها جاءت نظرية التكامل لتنا�سب املراحل املتاأخرة 

من الهجرات يف �سبعينات وثمانينات القرن املا�سي حتى 

الآن.

= ولفهم التفاعل بني املهاجرين و املواطنني يجب 

والنتماء  ال�سالة  على  الدرا�سة  الباحثون  يق�سر  ل  اأن 

العرقي اأو و�سع املهاجرين ولكن يجب اأن ت�سمل درا�ستهم 

تنظيم مكان العمل واملجمع ال�سكني و موؤ�س�سات التعليم 

منها  ت��ع��اين  ال��ت��ي  ال��ت��غ��ريات  يو�سح  وه���ذا  الو�سيطة. 

يفهموا  اأن  الباحثني  على  ويتوجب  املدنية.  املجتمعات 

ي�ساهم  اأن��ه  وكيف  املحلي   ال�سيا�سي  القت�ساد  اأهمية 

واملواطنني.  اجل��دد  القادمني  بني  العاقة  ت�سكيل  يف  

ول  يبع�سهما  مرتبطان  العرقي  والنتماء  ال�سالة  اإن 

ميكننا الف�سل بينهما نظرا للعاقة املعقدة بني الثقافة 

و املعرفة وال�سلطة.

= لقد اأ�سبح التنوع الثقايف عاما مهما يف العامل 

املعا�سر . لقد حلت الثقافية culturlism   حمل الإحيائية 

الأو�ساع  حتليل  يف  البيولوجية  التعليات  )ا�ستخدام 

املجموعات  بدرا�سة  يتعلق  فيما  والعلمية   الجتماعية( 

العرقية . اإن الثقافة هي ال�سبيل الوحيد الذي ميكننا من 

خاله و�سف الفرق والت�سابه بني النا�س . ويعترب الدين 

النتماء  من  وج��زءًا  الثقافة  من  جزءًا  واللغة  الإقليم  و 

يتوجب  العرقية  الهوية  باأن  القول  العرقي. ول خطر يف 

عليها اأن تقوم باإعداد فئة من املفكرين ميكنها الدرا�سة 

والن�سال با�سم �سعوبهم. 

امل�ساركة  يف  نف�سل  جعلنا  الذي  هو  الوعي  عدم  اإن 

والقت�سادي  ال�سيا�سي  املجال  يف   اخلارجي  العامل  مع 

نحو  قيادتنا  تتوجه  لكي  الجتماعية  النواحي  وحتي 

من  لقليل  يكن  ومل   . الثقافات  املتعدد  املجتمع  تاأ�سي�س 

الأمريكان  الأفارقة قبل 1960م م�ستوى تعليمي، لذا فقد 

اأجل حتقيق هذا الهدف ولكن مل يحالفهم  كافحوا من 

النجاح اإىل حد كبري. عندما انتقل الأمريكان الأفارقة 

من املناطق الريفية اإىل املناطق احل�سرية ا�ستفادوا من 

فر�س التعليم التي اأتيحت لهم واأ�سبح ن�سالهم من اأجل 

امل�ساواة يف  احلقوق ناجحًا ب�سكل اأكرث. منذ ال�ستينات 

اأ�سبح الأمريكان الأفارقة اأكرث جناحا لأنهم متكنوا من 

اإن�ساء قيادتهم. لقد �ساعد التمدن يف ربط املجموعات 

العرقية املتنوعة مع العامل حيث ل ميكنهم التعبري فقط 

امل�ساكل  لهذه  املف�سلة  بيان احللول  ولكن  عن م�ساكلهم 

اأي�سًا.

الجتماعي  التغري  باأن  القول  اخلطاأ  من  لي�س    =

والنتماء  ال�سالة  على  ج��دًا  كبري  اأث��ر  له  وال�سيا�سي 

ن�سر   على  يقوم  الراأ�سمالية  مفهوم  لأن  ملاذا؟  العرقي. 

فهم  وب��دون   وا�سع،  ب�سكل  وثقافاتها   البي�ساء  الهوية  

الراأ�سمالية والقت�ساد ال�سيا�سي  ل ميكننا فهم اجلن�س  

والنتماء العرقي.
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	24-	Apart	from	Lorimer’s	reliance	on	the	modern	invention	of	statistics	I	do	not	find	any	reason	to	
doubt	that	the	pearl	markets	around	the	Indian	Ocean	have	been	interconnected	through	many	
centuries.

25-	 Sometimes,	however,	if	the	nakhoda	had	borrowed	money	from	a	certain	tawash	or	musaqqam	
he was obliged to sell his pearls to him.

26-	 The	 classification	 of	 pearls	 is	 based	 on	 information	 from	Mr.	Abdel	 Razaq	Al-Mahmood,	
Mahmood	Pearls,	and	Mr.	Sureesh,	Pearl	Jewellery,	Gold	Souq.	

27-	 As	the	international	interest	in	natural	pearls	diminished	and	the	Sheikhs	of	the	Gulf	grew	rich	
with	oil	the	royal	families	of	the	Gulf	became	major	customers	of	the	tawawesh.	The	recent	
low	conjunctures	were	by	some	tawawesh	explained	by	the	death	of	Sheikh	Zayed,	president	
of	the	Emirates	(1971-2004)	and	a	major	buyer	and	distributor	of	pearls,	conscious	as	he	was	
of	appraising	Gulf	heritage	and	identity.	Moreover,	natural	pearls	are	seen	as	a	good	investment	
among	the	present	elites	of	the	Gulf.	

28- It adds considerably to the complications of the system that chaus are estimated differently in 
various	markets.	There	are	certain	values	of	a	Bahrain	chau	compared	to	a,	say,	Kuwaiti,	Doha	
or	Bombay	chau.	(see	Lorimer	1908:	2238	for	the	differences	in	1906).

29-	 This	case	is	however	not	very	likely,	as	the	pearl	may	be	imperfect	due	to	the	mother-of-pearl	
cover.	However,	it	is	illustrative	of	the	possible	values	in	this	business.

30-	 The	notion	of	‘real	pearls’	shows	that	the	Englishman	had	developed	a	very	Bahraini	attitude	
to	the	cultured	pearls	(that	are	not	artificial,	they	are	made	by	the	oyster	itself,	only	it	has	been	
provoked	to	produce).	In	his	memoirs	from	Bahrain,	Belgrave	admits	to	have	a	preference	for	
natural	over	cultured	pearls	(Belgrave	1960).

31-	 I	 saw	 two	 photos	with	 Europeans	 together	with	 a	 group	 of	Bahraini	 tawawesh;	 both	were	
referred	to	as	a	Cartier.	

32-	 Interview	 information.	 These	 two	 Bahrainis	 were	 not	 themselves	 tawawesh,	 but	 bigger	
merchants. Among the copied letters on Al Matter family I received one is from an Abdel 
Rahman	in	Paris,	probably	al-Ghosaibi,	to	Salman	Matter.

33-	 Al-Tajir	also	refers	to	Zayani	as	head	of	the	opposition	against	Daly	(al-Tajir	1987:	62ff).
34-	 See	also	Khalaf	1992	for	and	interesting	analysis	of	how	‘the	image	of	the	unlimited	good’	in	

many	Gulf	countries	have	made	people	unwilling	to	opt	for	political	change.

- 34 -
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1772:	331,	for	an	 interesting	case	study	of	 the	power	struggle	of	 the	 island	Kharq,	see	also	
Niebuhr	2004,	vol	II-III	pp.	199-221).

13-	 This	fort	situated	on	the	north	coast	of	Bahrain,	a	few	kilometres	to	the	west	of	the	modern	
capital	Manama,	was	 formerly	known	as	Qala’at	 al-Portugal,	 the	Portuguese	 fort.	The	area	
has	been	extensively	excavated	since	the	beginning	of	Danish	archaeological	expeditions	to	
Bahrain	 in	 the	1950s,	 and	 it	 has	 appeared	 that	 the	mound	on	which	 the	Portuguese	Fort	 is	
situated	covers	remains	of	cities	dating	all	the	way	back	to	the	beginnings	of	the	Dilmun	culture,	
ca.	2200	bc.	Also	the	fort	itself	is	probably	a	Portuguese	enlargement	of	previous	constructions	
at	the	site.	Thus,	the	name	of	the	area	is	now	known	as	Qala’at	al-Bahrain	(for	archaeological	
reports	see	Højlund/Andersen	1994;	1997;	Kervran	1988;	2005).

14-	 At	 the	 time	 of	 Ibn	 Battuta,	 Bahrain	 could	 denominate	 both	 the	 islands	 that	 are	 today	 the	
Kingdom	of	Bahrain	 and	 also	 the	 coastal	 regions	of	Eastern	Arabia	 from	Qatar	 to	Kuwait.	
There	seem	to	be	some	inconsistency	in	Battuta’s	use	of	the	word	Bahrain,	but	as	he	is	here	
distinguishing	mainland	al-Qatif	from	al-Bahrain	he	is	probably	thinking	about	the	islands	(cf.	
Carter	2005:	146).	It	should	also	be	noticed	that	Ibn	Battuta	only	had	his	travels	documented	in	
written	form	as	he	returned	to	Fez	in	1354	(Bro	2001).		

15-	 The	quotation	from	the	Quran	opens	the	Bahraini	merchant	Rasheed	Zayani’s	book	on	pearling	
(Zayani	2004),	and	this	translation	is	taken	from	there.

16-	 Kunz	and	Stevenson	quotes	a	translation	from	assyriologist	Jules	Oppert	who	defines	the	‘sea	
of	changeable	winds’	as	the	Persian	Gulf.	

17-	 It	should	be	noted,	however,	that	this	theory	does	not	fit	well	to	the	fact	that	the	snake	burials	
are	only	found	in	period	IV,	a	period	of	much	Mesopotamian	and	Achaemenian	influence	–	but	
on	the	other	hand,	snake	burials	have	only	been	found	on	Bahrain	(Højlund/Andersen	1997:	
144).

18-	 Mikimoto,	 who	 is	 known	 to	 have	 developed	 the	 cultured	 pearl,	 basically	 refined	 and	
industrialised	old	Chinese	techniques,	so	the	practice	of	cultured	pearls	was	actually	known	
before	the	‘invention’	of	the	Japanese	(Shirai	1970:	27).

19-	 Social	 stratification	 from	 Lorimer	 (1908:	 2227f)	 and	 interviews	 on	 Bahrain	 2006.	 In	 my	
interviews,	people	did	not	use	the	word	musaqqam,	however	they	spoke	of	a	class	of	merchants	
financing	the	boats	but	otherwise	not	engaged	in	the	industry.	In	1906	the	role	of	the	musaqqams	
was	quite	minimal,	and	there	were	only	3	of	them;	2	baharnah	and	1	Sunni	Arab.	Both	Lorimer	
and	Shamlan	mentions	the	Amir,	however,	I	did	not	hear	about	the	special	role	of	the	Amir	in	
my	interviews.	Lorimer	(ibid:	2236)	also	mentions	the	tajir, the wholesale merchant who might 
or might not be engaged in pearling. Literally, tawash	is	the	merchant	going	to	the	sea	to	buy	
pearls	from	the	boats,	but	today	most	people	in	Bahrain	would	call	any	merchant	engaged	in	
pearling a tawash.

20- Lorimer, for instance, does not mention the naham at all, and also in Bahrain today only people 
with	an	involvement	in	music	stresses	the	particular	role	of	music	on	the	pearl	boats.	To	know	
more	about	this	and	the	role	of	the	naham,	see	‘Music	in	Bahrain’	(Olsen	2003).

21-	 The	list	of	tools	and	their	local	names	are	taken	from	Shamlan	(2000:	107)	and	from	my	field	
study.

22-	 In	Qatar	and	the	Emirates	as	many	as	75%	of	the	population	are	immigrants	without	citizenship.	
In	Bahrain	it	is	around	40%	(see	Dresch	2005).

23-	 Divers	as	well	as	nakhodas	could	also	borrow	money	from	the	tawawesh	or	other	merchants.	
I	obtained	a	collection	of	copied	 letters	relating	to	 the	distinguished	tawash	Salman	Matter.	
Some	of	them	are	loan	contracts,	after	the	reforms	of	the	1920s	attested	by	the	government	and	
written	on	official	paper.	Other	letters	are	correspondence	between	Bombay	and	Bahrain,	in	
one	case	a	letter	from	Paris,	and	also	a	letter	ordering	Salman	Matter	to	help	customs	declaring	
whether	a	collection	of	pearls	were	natural	or	cultured	(japani).	
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(Footnotes)

1-	 The	first	parliament	was	established	shortly	after	national	independence	in	1971.	However,	it	
was closed down in 1975 after only two years of service. The appointed shura was opened in 
1990,	and	upon	the	ascendance	of	the	present	ruler,	King	Hamad	bin	Isa	Al	Khalifa,	political	
reforms made way for the reopening of the elected majlis in 2002. In November 2006 Bahrain 
reelected	this	parliament	for	the	first	time.

2-	 The	field	study	was	sponsored	by	Moesgaard	Museum	in	Aarhus,	Denmark,	which	has	worked	
in	Bahrain	for	more	than	50	years.	The	field	study	was	intended	as	background	for	the	coming	
permanent	exhibitions	on	the	history	and	culture	of	the	Arab	Gulf	in	a	new	museum	building	at	
Moesgaard, planned to open in 2012.

3-	 I	wish	to	thank	all	my	informants	as	well	as	the	kind	hospitality	of	the	Department	of	Culture	
and	National	Heritage,	the	helpful	staff	at	Bahrain	National	Museum,	the	Royal	Court	Director	
of	Cultural	Research	Ali	Abdullah	Khalifa,	the	historians	Issa	Ameen	and	Ali	Akbar	Busheri,	
the	 anthropologists	Abdullah	Yateem	 and	 Sawsan	 Karimi,	 and	 not	 least	 the	 extraordinary	
help	and	interest	from	the	publisher	Ali	Mushaima,	himself	very	committed	to	the	heritage	of	
pearling	in	Bahrain.	In	Denmark,	I	thank	Moesgaard	Museum	for	their	support	and	especially	
Dr.	Mohammed	Bander	who	has	been	very	helpful	in	translating	Arabic	texts.	I	also	thank	Dr.	
Flemming	Højlund,		Dr.	Robert	Carter,	Hans	Henrik	Hjermitslev,	and	the	anonymous	reviewer	
for	useful	comments	on	earlier	drafts	of	this	article.

4-	 I	owe	this	information	on	old	houses	in	Manama	and	Muharraq	to	guided	tours	by	Dr.	Essa	
Amin,	president	of	 the	Bahrain	Society	 for	Archaeology	and	History,	and	Abdel	Wahab	al-
Khaja,	Director	of	Bahrain	National	Museum.	For	a	 thorough	account	of	 the	old	houses	of	
Muharraq,	see	Yarwood	(1988,	2005).

5- There were Indian families involved in the pearl trade as well, and still there are Indian families 
with a history of more than 150 years in Bahrain and they have been involved in the pearl trade 
too.	Apart	from	the	Sunni	Arabs	of	the	Persian	coast	(locally	known	as	hawalah),	Persian	Shi’a	
families )ajam), many of whom came to Bahrain before 1900, seem not to have been involved 
in	the	pearl	trade	except	for,	according	to	informants,	the	later	trade	in	shells.	

6-	 Today,	according	to	one	informant,	only	two	persons	in	the	world	can	do	such	operations,	one	
in	Dubai	and	one	in	Paris.	

7-	 Ibrahim	al-Fardan	himself	donated	money	for	the	building	of	matams	in	Dubai,	where	there	
were	few	rich	Shi’a	muslims.	A	matam	is	a	congregational	house	for	Shi’a	mulims,	literally	a	
funeral	house.	

8-	 According	to	Mohammed	al-Mannai	the	original	document	is	now	in	Qatar.
9-	 The	Shura	 is	housed	 in	an	old	house	of	another	 tawash	family,	al-Zayani,	 in	 the	Gudaibiya	

area	 south	 of	 old	Manama.	Also	Mohammed	 al-Mannai	 himself	moved	 from	Muharraq	 to	
Gudaibiya,	living	near	the	Shura.

10-	 Worries	that	are	more	expedient	in	Bahrain	than	among	its	neighbours.	Reports	constantly	say	
that	it	will	be	only	a	couple	of	years	before	the	Bahraini	oil	resources	are	emptied,	and	one	day	
this	economy	really	will	finish,	just	like	pearling.	Both	Bahraini	and	other	governments	in	the	
region	are	thus	taking	measures	to	diversify	their	economies.

11-	 The	pearls	of	the	Gulf	consist	of	up	to	7	layers,	which	is	more	than	any	other	in	the	world.	(see	
also	Lorimer	1908:		2226)

12-		The	European	powers	were	competing	with	shifting	local	powers	to	control	the	regional	trade	
routes,	 and	not	 least	 the	 entrepôt	of	Bahrain.	The	Danish	 traveller	Carsten	Niebuhr	 reports	
about	the	many	power	struggles	of	Bahrain	and	the	region	in	generel	in	the	middle	of	the	18th	
century.	He	also	notes	 that	”Die	Perlfisheren	den	Bahhrein	 ist	noch	 jezt	berühmt”	(Niebuhr	
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be	 the	 single	 most	 important	 part	 of	 Gulf	

history	 and	 heritage.	 It	 should	 therefore	 be	

dealt	with	when	discussing	 this	heritage,	but	

in	 broad	 ways	 acknowledging	 its	 historical	

and mythological potential for representing 

a	 variation	 of	 trends	 in	 the	 historical	 Gulf	

societies.	As	we	have	seen,	pearling	has	a	huge	

impact	 on	 the	 social,	 cultural	 and	 economic	

structures	 through	 a	 long	 history	 and	 even	

with	present	perspectives.	Pearling	is	a	unique	

cultural	 heritage	 to	 the	 Gulf	 region	 and	 a	

special craft forming a special social system 

with	a	special	material	culture.	And	the	history	

of pearling is not only of local interest, as it 

has	provided	a	historical	place	for	the	Gulf	in	

the longue durée of the world system. Both 

local	and	global,	social	and	cultural,	past	and	

present, the history of pearling contains many 

perspectives	 for	 further	 interdisciplinary	

research	and	discussions,	hopefully	widening	

the	view	of	the	Gulf	for	anyone	interested	in	

its past and present.
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him	and	his	 family	he	 is	 severely	cut	by	 the	

very same oyster and dies before reaching 

the	 shore.	His	 saddened	mother	 receives	 the	

big	pearl	but	throws	it	back	into	the	sea	with	

the words bas ya bahr – enough	oh	sea	–	as	

this	has	created	so	much	pain	for	her	and	her	

family	that	she	cannot	appreciate	its	outcome.	

The	film	was	 a	 huge	 success	 in	 the	 cinemas	

of	 the	Gulf	 and	 catalysed	 a	 sad	memory	 for	

many people in the post-pearling generations 

(Field	1985:	177).	Saif	Shamlan,	on	the	other	

hand, as a nakhoda descendant with personal 

experiences	from	the	sea,	points	to	a	number	

of	flaws	and	mistakes	 in	 the	film	and	argues	

that	the	sea	should	also	be	appreciated	for	the	

livelihood	it	has	provided	for	the	Gulf	people	

(Shamlan	2000:	157ff).	

This	 small,	 but	 locally	 important,	

example	 of	 the	 cultural	memory	 of	 pearling	

shows	how	cultural	memories	are	never	neutral	

and that there may be rival interpretations of 

a	given	past,	due	 to	how	 this	past	 should	be	

understood	 and	 reconstructed	 for	 action	 in	

the present. The history of pearling has a big 

potential in this regard, given its importance to 

the	whole	Gulf	society,	its	differentiated	social	

system and its historical importance for placing 

the	Gulf	 in	 the	world.	Therefore	 discussions	

and	 presentations	 about	 various	 aspects	 of	

the	pearl	history	–	 the	 rich	and	 the	poor,	 the	

good times and the bad times, the local and 

the	global	–	as	well	as	various	interpretations	

of	its	cultural	memory	are	important	in	order	

to	 understand	 both	 past	 and	 present	 of	Gulf	

society. This means that not only the history 

of	pearling	is	important,	but	also	the	way	the	

history is being narrated in the present, as a 

mythological	base	for	understanding	past	and	

present.

Such	myths	 are	 always	 active	 in	 any	

society,	 but	 an	 awareness	 of	 their	 potential	

interpretations	 may	 make	 them	 more	 useful	

for	 the	 development	 and	 understanding	 of	

societies.	In	Kuwait,	for	instance,	Jill	Crystal	

notes	 that	 there	 are	 myths	 about	 both	 the	

position	 of	 the	 rulers	 and	 of	 the	 merchants	

in the pearl system that was the base of the 

historical	nation:	

 

Well before the 20th century Kuwait 

already had a founding myth, a well-

defined legend of its own origins. In 

the interwar period the symbolic and 

practical concomitants followed. To the 

myth of the nation was now grafted this 

myth of a long tradition of merchant 

equality and democratic opposition. It 

was a merchants’ myth that the ruling 

(not royal) family had come to power 

almost by accident when the others left 

it behind during the pearling season 

to watch over the city. Despite the 

fact that it was a counter myth, it was 

also an integrating myth because as it 

developed it came to accept the state 

of Kuwait as a basic premise. (Crystal	

1990:	58)

Thus	 the	 variation	 of	 mythologies	 may	 also	

work	 together	 to	 form	 collective	 myths	 as	

is	 the	 case	 of	 the	 Kuwaiti	 nation-state.	 The	

history	and	heritage	of	pearling	is	particularly	

interesting	 to	 the	 understanding	 of	 the	

variations	 and	 unity	 of	mythologies	 because	

pearling	represents	such	variations	 through	a	

long history that has, however, collectively 

shaped	the	modern	Gulf	states.	

The history of the pearl economy may 
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interesting that when political reforms were 

coming to Bahrain, in this decade, it has made 

way	for	new	groups	of	influential	people	rather	

than the old prominent families. Especially 

religious	and	other	groups	active	in	improving	

social	 and	 cultural	 standards	 for	 the	 people	

that	 have	 benefited	 less	 from	 modernisation	

–	villagers	and	urban	masses,	both	Sunni	and	

Shi’a	–	have	become	more	 important.	Today	

they dominate not only the elected majlis;	

also	many	of	the	civil	society	institutions,	like	

for	 instance	Shi’i	matams,	have	 turned	more	

religious	in	recent	years.	A	Persian	informant	

thought	of	his	family	as	previously	prominent,	

engaged	 in	 trade	and	 the	Persian	community	

since	 the	 1860s,	 but	 after	 the	 family	 had	

lost	 its	 role	 in	 their	matam	 to	 new	 religious	

groupings	their	general	status	had	diminished.	

These	 processes	 attest	 to	 the	 multiple	 ways	

of modernisation and democratisation, 

and	 that	 such	 processes	 do	 not	 necessarily	

imply	 secularisation	 or	what	 is	 often	 termed	

Westernisation. The strengthening of the 

authoritarian	system	in	the	first	decades	of	the	

oil	economy	and	the	degrading	influence	from	

traditional	 groups	 of	 political	 participation,	

like	the	tawawesh,	may	have	some	significance	

in	 these	early	 tendencies	of	democratization.	

However,	 the	 tawawesh	 families	 and	 their	

descendants still form a recognised, if diverse, 

cultural	and	social	group	in	modern	Bahrain,	

and	 individuals	 from	 this	 traditional	 group	

may	still	come	to	play	significant	roles	in	their	

society. Jawad al-Orayed, since my interview 

with	him	appointed	deputy	prime	minister,	is	

an	example	of	this,	actually	nuancing	his	own	

statement	in	the	introduction	of	this	article;	he	

is	 now	 formally	 the	 highest	 ranked	Bahraini	

outside	 the	 royal	 family,	 he	 is	 a	 descendant	

of	a	prominent	tawash	family,	and	though	not	

particularly	known	for	its	religiosity	al-Orayed	

is	 even	 a	 family	 of	 Shi’a	 descent	 (cf.	 The	

Peninsula	(a	Qatar	daily),	December	2006).	

Conclusions and perspectives

 Repent, repent oh ye sea,

 You who deprived us of food

 You who dispersed our goods.

 And in the pearl fields they dive

 Without finding pearls

  (tob tob,	 a	 womens’	 song 

(Olsen	2003:	182)

Pearling	 may	 have	 finished	 in	 the	 Gulf	 as	

an	 industry	 and	 influential	 economy;	 but	 in	

cultural	 memory	 and	 social	 structures	 the	

heritage	 of	 the	 pearl	 age	 is	 still	 very	 much	

alive	 in	 the	 Gulf	 countries.	 Maybe	 this	 is	

even more the case for Bahrain than for its 

neighbours,	because	Bahrain	 is	 the	historical	

centre	 of	 the	Gulf	 pearl	 fishing	 and	market.	

Bahrain	has	developed	on	this	background	and	

this	is	visible	in	the	urban	topography	today,	

compared	to	many	of	its	neighbour	city	states	

that seem to have risen from almost scratch 

during	the	last	decades.		

What is today most prominent in the 

cultural	memory	is	the	harsh	life	on	the	pearl	

boats. Especially the indebtedness of the 

divers	is	today	remembered	by	the	Gulf	people	

as	an	unfair	system.	Resembling	the	women’s	

song	quoted	above,	in	1971	the	Kuwaiti	film	

Bas Ya Bahr	gave	a	popular	but	critical	view	

of the times of pearling, as it portrayed a 

diver’s	struggle	to	get	rid	of	his	debts.	As	he	

finally	finds	the	pearl	that	could	give	relief	to	
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hospital,	which	apart	from	regular	customers	

is also partly charity and does free treatment 

for poor people. As a whole, the Zayani family 

is	one	of	the	most	well	known	business	groups	

in	the	country.		

The Zayani family is a tribal family 

that	has	remained	influential	in	both	economy	

and	 politics;	 like	 for	 the	 royal	 family	 the	

main	family	quarters	have	been	moved	from	

Muharraq	 to	Riffa’a,	but	 their	main	business	

building	 –	 Zayani	 House	 –	 is	 an	 8-storey	

building	 in	 the	 busy	 Diplomatic	 Quarter	 of	

Manama.	 The	 two	 daughters	 of	 Rashed	 al-

Zayani	 have	 both	 taken	 part	 in	 the	 Shura	

council,	 and	 Rashed	 himself	 tells	 how	 the	

family	as	well	as	Bahrain	as	such	has	come	at	

ease	with	development:

After the British protectorate was 

removed and we became independent, 

things became normal, and of course 

all the families, good families, became 

advisers to the ruler of Bahrain until 

the present King came, and he made 

these two Majlis… Before the Amir, 

he is the ruler, he can do whatever 

he like. Now it’s not. It’s all going to 

the parliament. The parliament will 

discuss, and if they pass anything, 

it will go to the Shura. The Shura is 

appointed. If they approve it, it’s ok. If 

they don’t approve it, or approve part 

of it, they will return it to these people. 

If the two clashes on something, the 

two Majlis will go together, and they 

are presided by the king, and they will 

decide what is better, this or that. This 

is the system now. 

The	 recent	 democratic	 reforms	 –	 the	 new	

constitution	was	 inaugurated	 in	2002	–	have	

thus	 once	 again	 changed	 the	 role	 of	 the	

prominent	families.	The	constitution	followed	

after	the	death	of	Sheikh	Isa	(r.	1961-1999);	it	

reopened the elected Majlis closed since 1975, 

but	this	time	with	the	Shura as appointed body 

(the	 Shura	 was	 established	 in	 1990);	 and	 it	

transformed	 the	 title	 of	 the	 ruler	 from	Amir 

to Malek,	 or	King.	There	 is	 a	 role,	 then,	 for	

the	old,	prominent	families,	first	and	formally	

through	 being	 appointed	 to	 the	 advisory	

Shura.	 This	 constitutional	 body	 continues	

an old principle of political participation in 

Arab	society,	based	on	 the	Quran,	and	 it	has	

been	 the	 traditional	 forum	 of	 influence	 for	

the tawawesh and other important families. 

The	developments	over	the	past	century	have,	

however, challenged the role of these families. 

First, when pearling collapsed, their economic 

position was threatened. Then, when oil began 

to	provide	revenues,	the	surplus	went	directly	

to	 the	 Sheikhs,	 making	 them	 economically	

independent of their former advisors, 

supporters	 and	 –	 sometimes	 –	 competitors.	

As	Jill	Crystal	points	out,	it	also	allowed	them	

to	 structure	 wealth	 in	 society,	 providing	 the	

merchant class with economic wealth rather 

than	 political	 influence.	 This	 explains	 why	

many of my merchant informants did not 

seem	 engaged	 in	 using	 their	 socio-cultural	

status	to	take	part	in	the	political	development	

of	 society	 –	 as	 Crystal	 also	 notes,	 the	 level	

of	 pressure	 for	 political	 reforms	 have	

been	 remarkably	 low	 in	 the	 Gulf	 countries	

compared to other parts of the postcolonial 

world	(Crystal	1990:	171).34	Given	its	ethno-

sectarian	complexity,	Bahrain	is	an	important	

exception	 to	 this	 tendency,	 but	 it	 is	 equally	
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My grandfather had a great role in 

that time, when the British discharged 

the Sheikh of Bahrain, Sheikh Isa. 

My grandfather fought that, and he 

collected other people, he went to the 

British council and said: ”We protest, 

you have no right to interfere in our 

own interior [affairs]. You are here 

to protect us, not to interfere”. So the 

British, at  that time Major Daly, took 

my father and exiled him in India, and 

he died in exile…

Major Daly was British representative 

here. But unfortunately he was not 

reasonable. He wants force, he is a 

military man. Whatever he wants to 

be done should be done.  So he wanted 

to introduce certain things that people 

didn’t like to see. So he arranged for 

the ruler of Bahrain to remove him, and 

bring his son who is a timid and easy 

man to listen to what he said. Well, this 

made the old tribes to protest against 

that, they were lead by my grandfather, 

and that’s why my grandfather was 

caught and sent on a ship to India, in 

exile…

After that those things have changed, of 

course. Protection has gone, we became 

independent, and things have changed. 

The British changed afterwards, they 

realised that Major Daly was doing 

wrong. They removed him and brought 

somebody else who was reasonable, 

and things have settled down. )Personal 

Interview,	October	2006)33

The Zayani family: Influence in the past and 

the present

Rashed	 al-Zayani,	 the	 grandchild	 of	 Abdul	

Wahab, was the last tawash of the family that 

came	 to	Bahrain	around	1800,	 from	the	area	

around	Mecca	where	there	is	a	placed	called	

Zayan.	After	Abdul	Wahab	 died	 in	 India	 in	

1925,	 his	 son	 Abdul	 Rahman	 became	 the	

leading merchant of the family. Rashed Zayani 

learnt	about	the	pearls	and	the	business	from	

him, and at the age of 14 he got his own small 

boat,	 so	 that	 he	 could	 go	 to	 the	 pearl	 banks	

to	 buy	 pearls	 from	 the	 nakhodas	 there.	 As	

he	was	only	 a	 child	he	had	 to	wait	 until	 the	

big	 tawawesh	 finished	 their	 business	 and	 he	

would	visit	the	boats	after	them.	He	did	only	

get	small	pearls	of	little	value,	then,	but	in	that	

way	he	 learnt	 the	business	and	he	continued	

well	 after	 the	world	war.	 But	 already	 in	 the	

1930s,	as	a	very	young	man,	he	acknowledged	

that	 there	 would	 be	 a	 need	 to	 go	 into	 other	

businesses	as	the	pearling	went	down,	and	he	

opened	his	first	shop	in	Manama.	During	the	

war, however, Rashed went on to Baghdad to 

open	a	jewellery	shop.	In	1946	he	returned	to	

Bahrain	and	during	a	business	trip	to	England	

he	got	his	first	car	agency,	for	Austin	–	one	of	

the	 first	 European	 cars	 to	 come	 to	 the	Gulf.	

The	 agency	 developed	 with	 Austin	 Trucks	

and	 other	 agencies	 were	 added,	 like	 Rover,	

LandRover,	Chrysler,	BMW	and	Mitsubishi.	

Today	Zayani	Motors,	managed	by	Rashed’s	

grandson Nawaf, is the biggest car agency on 

Bahrain. The family also deals with properties 

and	investment	and	they	have	started	industrial	

production	 of	 both	 cables	 and	 car	wheels	 in	

Bahrain. A few years ago they opened a private 
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Salih. They write about the state of the 

pearl market, prices and sales. I regret 

that they describe neither Paris and 

how they lived there, nor their journey, 

for in those days Paris had allure as a 

go-ahead city. The reason for their not 

writing about Paris was that they went 

there unwillingly.They went after the 

slump in the Bombay market and they 

hoped things might be better in Paris, 

a major market for pearls. (Shamlan	

2000:	170)

If globalisation means the increase of cross-

continental	encounters,	so	the	Gulf	merchants	

travelling	 to	 Europe	 were	 becoming	

globalised	 unwillingly.	And	 also	 the	 British	

administration	in	the	Gulf	were	worried	about	

the	consequences	of	this	globalisation,	as	the	

Political Agent on Bahrain, Major Daly, wrote 

to	his	government	in	Calcutta	in	1923/4:	

That Bahrain is gradually becoming 

more civilized may or may not suit 

us, but I fail to see how we can stop 

it. Every year more people from here 

go to Europe in the pearl trade and 

come back somewhat enlightened, 

and a number of educated people now 

come here frequently from India. It is 

not possible therefore that ideas should 

remain  fixed.It was precisely 

because Sheikh Easa refused to move a 

little with the times, while his subjects 

were advancing, that gave rise to 

necessity for a more enlightened ruler. 

(Al-Tajir	1987:	79)

Major	 Daly	 had	 played	 a	 key	 role	 in	 the	

replacement	 of	 the	 old	 ruler,	 Sheikh	 Isa	 (r.	

1869-1923)	with	his	son	Hamad	(r.	1923-42),	

despite	the	fact	that	such	internal	affairs	were	

not part of the British treaty with Bahrain 

(ibid:	 93).	 The	 enlightenment	 that	 worries	

Daly at the same time as he promotes it seem 

to	 be	 enlightenment	 the	 British	 way;	 when	

Bahrainis	 go	 to	 Europe	 or	 when	 they	 get	

educated	in	British	India	they	learn	about	the	

European	 ideas	 that	 equals	 enlightenment	

and	knowledge	about	other	 systems	of	 ideas	

and	 societies	 –	 the	 way	 of	 globalisation	 in	

the	 minds	 of	 most	 people	 today.	 However,	

though	it	may	seem	so	to	the	British-European	

eye,	 this	 knowledge	 of	 other	 worlds	 and	

world views did not begin with British world 

domination in the 19th	and	twentieth	centuries.	

The	international	value	of	the	pearl	economy	

throughout	history	should	open	our	eyes	to	the	

involvement of seemingly peripheral societies 

like	 the	 Gulf	 region	 in	 world	 economy	 and	

distribution	 of	 ideas	 long	 before	 the	 coming	

of	 European	 powers	 to	 the	 eastern	 side	 of	

Africa.    

Most importantly, the prominent 

families	of	the	Gulf	took	part	in	the	development	

of societies and the tawawesh were certainly 

among	 these	 families.	Also	when	Sheikh	 Isa	

was	deposed	the	Bahraini	community	reacted,	

some	with	support	and	some	with	anger;	taking	

an active stance towards the development 

and formal organisation of society did not 

necessarily mean being enlightened the British 

way. Rashed al-Zayani, in his interview with 

me, remembers how his grandfather, Abdel 

Wahab al-Zayani, lead the protests against 

Major Daly and the British intervention in 

1923:	
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by hiring the wrong people. We would 

like to have everybody in the company 

be part of us, and be part of our culture 

and what we stand for. And we don’t 

really care who we hire, if they are a 

Chinese, Japanese - well I don’t think 

we will get any Japanese here -  but 

whether he is Sunni, Shi’a, we don’t 

have a problem with that. )personal 

interview,	October	2006).	

Despite maybe not being attractive to Japanese 

employees,	 there	 is	 no	 doubt	 that	 Bahrain	

today is a globalised society with as many as 

45%	 foreigners	 in	 the	 workforce.	 However,	

the pearl economy also invited foreign people 

to	Bahrain	before	the	oil	boom.	As	previously	

mentioned,	 the	 divers	 were	 a	 heterogeneous	

community,	 but	 so	 was	 also	 the	 merchant	

class.	 Not	 only	 were	 they	 Sunni	 and	 Shi’a,	

also Indian merchants came to Bahrain and 

some settled there. According to Lorimer this 

was increasing in the good years of pearling 

around	the	turn	of	the	20th	century:	

 

A number both of the Tajir and Tawwash 

class are Indians, and the number of 

Indian Tajirs has increased in recent 

years, while that of Indian Tawashes 

has not  diminished; nevertheless, 

in both grades of the profession, Arabs 

have multiplied more rapidly, and it 

is estimated that three-fourths of the 

entire trade is now in Arab hands. 

(Lorimer	1908:	2236)

The European connection

In	those	years	European	jewellers	were	coming	

to Bahrain too. Lorimer mentions a Madame 

Nattan	 from	 Paris	 that	 had	 difficulties	 in	

establishing	relations	to	the	local	market	(ibid:	

2251).	Other	 Europeans,	 however,	 are	 today	

very well remembered on Bahrain, and many 

tawash descendants have copies of photos with 

their	grandfathers	together	with	Cartier,31 who 

was on Bahrain at least in 1911. Also another 

famous	 figure	 among	 Parisian	 jewellers,	

Monsieur	Rosenthal,	 is	well	 remembered	 on	

Bahrain.	The	Europeans	probably	came	more	

in	the	later	part	of	the	pearl	ages,	because	of	

the development of transportations, political 

stabilisation and not least good times of the 

market.	However,	already	Linshoeten	in	1596	

reported how pearling was an important part 

of	 the	 Portuguese	 establishment	 on	 Bahrain	

(quoted	 above)	 and	 all	 the	 other	 historical	

quotations	show	that	pearling	did	play	a	global	

role long before the 20th	century.	

It was also in the 20th	 century	 that	

Gulf	 merchants	 began	 travelling	 to	 Europe,	

which is also part of the global memories 

of	 the	 tawawesh	 community	 today.	 From	

Bahrain	 at	 least	Abdel	 Rahman	 al-Ghosaibi	

and	 Jasem	al-Shirawi	went	 to	Paris	 in	1933,	

trying to sell a collection of pearls there.32 

That	 it	 was	 an	 option	 to	 visit	 the	 European	

market	was	probably	also	due	to	the	means	of	

transportation	and	Saif	Shamlan	notes	 that	 it	

was	not	 least	because	of	 the	troubled	market	

situation	in	the	Gulf	and	Bombay	after	around	

1925.	It	simply	was	not	attractive	to	go	further	

away than Bombay before, as the whole world 

used	to	meet	there.	

In my collection I have a bundle of 

letters sent to Kuwait from Paris by 

Husain, Yusuf and Muhamad from the 

Al Saif family, and ‘Isa and Musa’id al-
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1930s	he	went	bankrupt.	His	situation	was	as	

desperate	as	 for	 the	people	who	used	 to	 live	

on	 the	 money	 that	 these	 tawawesh	 would	

distribute	 in	society.	But	he	was	a	merchant,	

a	 leading	 figure	 in	 his	 community	 and	 an	

entrepreneur	willing	to	change.	He	was	one	of	

the	many	Bahrainis	to	start	work	at	BAPCO,	

the	British-Bahraini	petroleum	company,	and	

due	 to	 his	 skills	 and	 background	 he	 quickly	

became	supervisor	of	his	team.

During	 World	 War	 II,	 when	 the	

British	 used	 the	 airport	 on	 Muharraq	 more	

extensively,	Hassan	al-Jawad	was	 supervisor	

of the store rooms there. When the war ended, 

so	 did	 most	 of	 the	 business	 of	 these	 store	

rooms.	But	acquainted	now	with	such	general	

supplies	 he	 bought	 a	 small	 boat	 to	 transport	

goods from the big ocean ships to the Bahrain 

shore	–	in	10	years	he	had	established	a	fleet	

of	more	than	30	boats.	This	business,	however,	

was	 also	 finished	when	Manama	 established	

the	 modern	 port	 of	 Mina	 Salman	 in	 1958.	

Therefore, in 1960, al-Jawad changed again 

and	opened	his	first	grocery	store	in	Manama.	

Now,	four	decades	later,	Jawad	Group	is	a	big	

business	 group,	 still	 with	 grocery	 stores	 as	

the	company	backbone	but	also	with	various	

agencies,	 like	the	international	Costa	Coffee,	

and retail stores in both Bahrain and other 

Gulf	countries.	In	this	way,	the	Jawad	family	

is	a	fine	example	of	how	the	tawawesh	families	

have	been	able	to	move	with	the	times,	thanks	

to	their	business	skills	and	position	in	society.

Jawad	 Group	 today	 employs	 more	

than	 3000	 people	 in	 the	 Gulf	 region	 as	 a	

whole.	Contrary	 to	many	modern	companies	

in Bahrain, Jawad aims to employ as many 

Bahrainis as possible, or as Faisal Jawad 

explains:	 ”hiring Bahrainis is an important 

part of us. But again, we will hire Bahrainis 

as long as Bahrainis want to work”.	Coming	

himself from the villages west of the capital 

–	 the	 poorest	 area	 in	 Bahrain	 with	 a	 high	

unemployment	rate	–	it	is	a	priority	for	Faisal	

Jawad to participate in and help his society 

where	possible.	He	was	one	of	 the	 founding	

members	 of	 the	Wefaq	 political	 society	 that	

is	 today	 the	 biggest	 group	 of	 the	 Bahrain	

parliament	 and	 known	 as	 representing	 the	

native baharnah	 community.	 When	 I	 was	

waiting for my interview with Faisal Jawad 

in	 the	Jawad	Group	headquarter	 in	Manama,	

I noted three posters on the walls of the very 

modern front reception. One was in English 

and	titled	‘customer	creed’,	advising	to	put	the	

customer	first.	Another	was	some	poetic	verses	

about	Imam	Ali,	the	founder	of	the	Shi’a	sect	

(d.	661).	And	the	third	was	a	document	from	a	

charity	donation,	I	was	explained.

Charity	 and	 participation	 in	 society	

is an important part of this well-positioned 

company, as it was and is also to most 

tawawesh,	 Shi’a	 or	 Sunni.	 This	 could	 be	

religious	 charity,	 to	 health	 organisations,	 to	

education	or	to	the	poor	and	needy.	It	is	part	

of	 the	 Islamic	 zakat,	 donations	 that	 should	

be	2.5%	of	the	annual	income.	But,	as	Faisal	

Jawad	stresses,	discussing	the	company	policy	

on charity, employment and participation in 

society:		

We are not a charity ourselves, we are 

a business, and we have to conduct 

ourselves in business, and we have to 

be profitable. We would rather make 

money and give to charity rather 

than becoming a charity ourselves, 

otherwise we won’t make any money 
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has	its	own	chau,	and	after	this	the	other	pearls	

are	grouped	4	by	4	as	to	how	they	are	sorted	

and	stringed	according	to	size	and	quality.	The	

prize	of	one	chau	 is	 regulated	by	 the	quality	

and	 classification	 of	 the	 pearl;	 a	 dana pearl 

of jiwan	 quality	may	 have	 the	 value	 of	 300	

Bahraini	 Dinars	 per	 chau.	 The	 highest	 chau	

of	a	single	pearl	I	experienced	in	Bahrain	was	

8250	 for	 a	 very	 big	 pearl	 still	 locked	 in	 the	

mother of pearl of an oyster shell. Depending 

on	 the	 quality	 of	 this	 pearl	 –	which	 has	 not	

been	 estimated	 because	 the	 pearl	 is	 hidden	

by	 the	 mother	 of	 pearl	 -	 it	 could	 be	 worth	

2.475.000	Bahraini	Dinars	or	about	7	million	

US	dollars.29

Two	 things	 may	 be	 said	 about	 this,	

relating	 to	 the	world	market.	 First,	 it	 is	 still	

clear	 that	 there	 is	 a	 highly	 esteemed	 value	

of	 such	 fine	 natural	 pearls	 among	 a	 small	

connoisseur	 elite	 on	 a	 global	 scale.	 Bahrain	

is maybe more than ever the world centre of 

this	market,	as	 the	attention	to	natural	pearls	

on	the	Bombay	market	has	declined.	Second,	

it	 is	 no	 surprise	 that	when	 the	world	market	

was	 offered	 cultured	 pearls	 of	 a	much	more	

regular	quality	at	a	much	lower	price,	 it	was	

very	 attractive	 to	 the	 world’s	 consumers	 in	

general, and the reasons for the devastating 

competition	 and	 deroute	 of	 the	 natural	 pearl	

industry	are	obvious.	Belgrave,	in	1937,	notes	

that	 when	 cultured	 pearls	 first	 appeared	 on	

the	market	”they were sold at about one-third 

of the price of real pearls; now they cost less 

than one thirtieth of real pearls”.30

So	 the	 sale	 of	 natural	 pearls	 dropped	

dramatically	on	the	world	market,	which	was	

also marred by the depression and the crash 

of	the	New	York	stock	exchange	in	1930.	The	

consequences	were	rapidly	felt	in	the	Gulf	and	

Bahrain,	where	the	numbers	of	boats	and	crew	

employed	fell	dramatically	with	 the	value	of	

catch,	as	can	be	seen	in	the	government	figure	

from 1926-1936 )noted in hijra year 1345-

1355,	Belgrave	1937:	50)

                Number of       Number       Value of 

Year      Boats Civing    of Divers       Catch Rs

1345             515               16,250       Not recorded

1636             507               18,500                 ,,

1347             531               19,650                 ,,

1348             538               20,150                 ,,

1349             509               19,300        21,25,000/-

1350             504               17,600        18,32,000/-

1351             546               16,650        12,14,000/-

1352             436               16,000        13,40,000/-

1353             340               12,700        10,00,000/-

1354             316               11,550          8,33,000/-

1355             264                 9,800          6,07,000/-

Note,	-	Value	of	catch	and	number	of	divers	is	only	

approximate.

These were years of disaster in Bahrain and 

the	Gulf,	and	the	beginning	of	the	deroute	was	

cosmologically	 marked	 by	 1925	 being	 also	

The year of the sinking, a season of stormy 

weathers	where	hundreds	of	boats	and	divers’	

lives were lost to the sea. In the middle of the 

1930s there was no employment, no money 

and	no	market,	and	only	few	had	an	idea	of	the	

future	impact	of	the	oil	that	had	just	begun	to	

be	exported.	It	was	a	catastrophe	for	all	classes	

in	 the	Gulf,	 heavily	 felt	 by	 divers,	 captains,	

merchants	and	Sheikhs	alike.	

The Jawad Group – the background of a 

modern company

Hassan	 al-Jawad	 was	 one	 of	 the	 tawawesh	

who	 kept	 on	 travelling	 to	 Bombay	 to	 sell	

his	 collection	 of	 pearls	 –	 but	 without	 much	

luck,	and	while	in	Bombay	some	time	in	the	
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The global system of the pearl economy

First	 and	 foremost,	 pearls	 are	 a	 luxury	

commodity.	 Contrary	 to	 other	 primary	

industries	 in	 the	 Gulf	 like	 fishing	 and	

agriculture	 the	 production,	 or	 collection,	 of	

pearls	was	not	intended	for	local	consumption	

but	for	distribution	on	the	world	market.	Pearls	

were	and	are	used	among	the	Gulf	elites,	but	

this is probably more an off-spin rather than an 

origin	of	 their	value.	 It	was	 the	 international	

demand for pearls as jewellery that developed 

the economy, as has been witnessed by the 

above	 quotations	 from	 international	 authors	

throughout	 history.27	 These	 authors	 also	

demonstrate	 the	 importance	 of	 the	 Gulf	 in	

the	 global	 pearl	 economy,	 as	 the	 quality	 of	

the	Gulf	pearls	have	always	been	appreciated	

world	wide,	just	as	they	are	today.	This	made	

the otherwise small and peripheral towns of 

the	Gulf	central	to	this	special	economy,	and	

among them Bahrain was the main location 

of	the	pearl	market,	as	Kuwaiti	Saif	Shamlan	

notes:	

 

The most important pearl market in the 

Gulf was Bahrain, which was second 

only to Bombay.	(Shamlan	2000:	71)

Bahrain	was	the	centre	in	the	Gulf,	but	Bombay	

was the centre in the world for the pearl 

economy.	Shamlan	probably	 refers	primarily	

to	the	last	couple	of	centuries	when	the	system	

was	 enforced	 by	 the	 structure	 of	 the	 British	

Empire,	but	the	trade	routes	between	India	and	

the	Gulf	have	been	well	established	through	a	

long	 international	history	of	 the	Gulf,	where	

the Indian Ocean provided connections to 

a	wider	world	both	east	–	 towards	East	Asia	

–	and	West	–	towards	Africa	and	subsequently	

Europe.	 Pearls	 were	 the	 main	 commodity	

offered	by	the	Gulf	in	this	system,	and	Bombay	

was the meeting place for traders from all 

around	the	known	world.

The	 value	 system	 of	 pearls	 was	

probably also of Indian origin. Pearls were and 

are weighed by chau, which is a complicated 

system	 in	 which	 the	 value	 of	 bigger	 pearls	

grows	exponentially.28 Chau does not follow 

the gram system, as the modern system of 

karat	 or	 the	 old,	 but	 still	 used,	 system	 of	

mithgal do. The chau of a single pearl or a 

necklace	has	 to	be	calculated,	 it	 cannot	only	

be	 weighed.	 To	 assist	 and	 systematize	 the	

value	estimates	merchants	used	a	special	book,	

locally	 known	 as	 kitab al-chau (simply	 ‘the	

chau	book’),	which	 listed	 the	chau	values	of	

various	types	and	sizes	of	pearls	(cf.	the	list	of	

pearl	 types	above).	However,	 the	base	of	 the	

system was still the weight of the pearls, and 

an	arithmetic	formula	was	developed	which	in	

Lorimer’s	time	was	by	mithgal and today by 

karat. A mithgal, in Bahrain, is 4.5 grams, and 

still	 smaller	 pearls	 are	 valued	 in	 collections	

by mithgal. A karat,	 used	 worldwide	 for	

gemstones	and	precious	metals,	is	0.2	grams,	

and this system is what most international 

customers	would	acknowledge	today.	Among	

tawawesh,	 however,	 the	 chau	 system	 is	 still	

the	established	system	of	value,	and	one	chau 

equals	 karat2 x	 135/88,	 whereas	 by	 mithgal 

the	formula	was	mithgal2	x	330.	All	tawawesh	

today	 have	 a	 digital	 karat	 weight,	 but	 also	

they	 still	 have	 the	 kitab	 al-chau;	 however	

the	 formula	 is	 more	 used.	 When	 the	 value	

of	 a	 necklace	 is	 estimated,	 the	 pearls	 of	 the	

necklace	 are	 sorted	 into	 different	 groups.	

Often	 the	central	pearl	 is	a	fine	dana, which 
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the pearls were the gateway to the international 

market,	when	they	brought	their	collections	to	

Bombay.	In	total,	by	way	of	the	heterogenous	

workforce	 and	 the	 internationally	 appraised	

commodities,	 pearling	 made	 the	 Gulf	 take	

part	 in	 world	 trade	 throughout	 history.	 The	

merchants played a most important role in 

this	 system	 by	 their	 benefits,	 their	 concrete	

connections in and awareness of the world 

system	 and	 thus	 by	 their	 important	 role	

–	socially,	economically,	politically	–	in	their	

home	communities.		

Pearl colours

lulu qillabi	-	‘fickle’	-	white	with	a	

touch	of	red	inside	(S)

lulu aswad/ Lulu	 soda:	black	pearl	

(aswad	=	black)

lulu wardi: white pearl with rose 

luster

lulu banefsh siji:	full	rosecolouredd

lulu basli	-	onion	coloured	(onion	=	

basl)	(S)

lulu samavi / lulu uthmani: grey 

pearl	(samavi	=	grey)

sinjibasi	-	with	a	constant	colour

khadra	-	green,	the	worst	colour	(S)

)lama’an	=	luster)

(S	=	from	Shamlan	2000:81)																26

Types and Arabic names of pearls

lulu Tabi	‘ayat:	Natural	pearls

ordered	according	to	quality/price/chau

The	 quality	 classification	 (single	 or	 lot	 of	

pearls)

1st	 quality:	 jiwan	 -	 perfectly	 round,	 good	

luster,	no	marks	(litt.	life	in	urdu)

2nd	quality:	yaqa	-	80-95%	round

The	 single	 pearls	 classification,	

acccording	to	sahape.	ordered	by	value:

dana:	 (big)	 round	 pearl,	 any	 single	

exclusive	pearl,	good	quality.

sijini:	 teardrop	 shaped	 (from	 urdu:	

teardrop)

bejdawi:	 Oval	 shaped	 towards	

dropshape

adasi:	Oval	shape

tawali:	long	pearls,	big	but	not	round

bton:	 Half-round,	 one	 side	 is	 flat	

(from	english:	botton)

badih:	Irregular

hasba:	 Unusual	 big	 pearl,	 often	

irregularly	shaped

blister:	 Pearls	 stuck	 to	 the	 shell	

(mother	 of	 pearl)	 (English	 work,	

Arabic	bathra)

sadaf - Mother of pearl in Arabic 

)um al-lulu is the name for a very big 

pearl)

buqa	 -	Small	pearls	 (can	be	crushed	

and	eaten	to	give	power)

khasha	-	Left	out
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good	pearl	necklace	was	perfectly	completed	

with	pearls	in	adequate	shape,	size	and	colours.	

Today	stories	go	about	necklaces	which	took	

14	years	to	complete	(cf.	Anderson	2003).

The tawash went to the sea two or three 

times	during	the	season,	to	call	in	on	various	

boats,	 learn	 about	 their	 catch	 and	 possibly	

trade	with	the	nakhodas.	They	were	away	for	

a	week	or	so	in	a	small	boat	and	with	a	small	

crew	of	assistants	(often	foreign	slaves?)	and	

often	a	musician,	 too.	Shamlan	describes	the	

route	of	the	bigger	Kuwaiti	tawawesh:

The large-scale tawash would go in his 

own ship to the pearl-banks be they in  

Kuwaiti territorial waters, or off Hasa, 

Bahrain or Qatar or even sometimes as 

far afield as Omani waters. They would 

call in at Darin in Hasa to get supplies 

and would meet there and exchange 

news with other pearl merchants 

from Hasa, Bahrain and Qatar who 

happened to be in Darin. They would 

stop off in Bahrain, unquestionably 

the biggest pearl-trading centre in 

the Gulf. Bahrain was also a place 

for supplies and whatever was needed 

for the boats. Information about the 

state of the market there, in India and 

in Europe would be acquired which 

would determine operations. (Shamlan	

2000:	76)

In this way the tawawesh were part of the life 

on	the	sea	but	not	part	of	the	life	of	the	boats	

and the practice of diving. When coming to 

the	shore	during	and	after	the	season	nakhodas	

might also themselves go to the souq al 

tawawesh,	 the	 pearl	 market,	 in	 Bahrain	

primarily in central Manama, where merchants 

either	had	a	shop	or	they	just	met	in	the	qahwe 

al-tawawesh,	 the	 pearl	 merchants’	 coffee	

shop.	Here,	 as	 I	was	 told	 by	 descendants	 of	

merchants,	people	brought	small	bags	of	pearl	

collections )tbaba)	 but	 they	would	 not	 open	

the	 bags.	 They	 discussed	 the	 price	 for	 each	

bag by a special system of secrecy, in which 

–	while	 several	merchants	were	 there	 –	 two	

people	 would	 sit	 together,	 put	 their	 hands	

under	 a	 handkerchief	 and	 with	 their	 fingers	

touching	 each	 others’	 hands	 arrange	 a	 price.	

Maybe	the	seller	could	go	around	to	find	out	

who	would	give	the	best	price,	but	according	

to	my	informants	no	buyer	had	seen	the	actual	

pearls.25	 The	 seller	 could	 be	 a	 nakhoda	 or	 a	

merchant.	After	this	the	lot	of	pearls	was	taken	

into	 the	 collection	of	 the	 tawash	who	would	

organise it according to a complicated system 

of	quality,	types,	size	and	colour.	He	then	used	

the pearls either for jewellery or he sold them 

on	as	another	 lot	of	pearls,	 in	 the	Gulf	or	 in	

India.	The	most	valuable	pearl	type	is	the	dana 

which	is	a	pure,	big	and	perfectly	round	single	

pearl;	merchants	would	often	buy	a	big	catch	

of	 pearls	 from	 a	 boat	 just	 to	 get	 one	 single	

dana,	used	as	a	single	piece	of	jewellery	or	as	

the	main	pearl	of	a	necklace.	The	dana	must	

have	a	pure	colour,	with	no	marks	or	 itches,	

but	it	 is	at	the	same	time	preferred	to	have	a	

good	luster,	and	a	rosy	luster	of	a	white	pearl	is	

still	the	most	precious.	Black	pearls,	however,	

which	are	very	rare	are	very	valuable	too. 

The merchants had and still have great 

knowledge	 of	 the	 classification	 and	 values	

of	the	pearls.	Lorimer	notes	that	”even	when	

otherwise illiterate [the merchant] is ordinarily 

a	clever	mental	arithmetician”	(Lorimer	1908:	

2239).	Their	knowledge	in	sorting	and	trading	
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the divers have been unable in the past 

to obtain any redress from the powerful 

and united class of the Nakhudas. )Al-

Tajir	1987:	109)23

Because	 of	 their	 indebtedness,	 pearl	 fishers	

would	often	be	forced	to	work	for	the	Nakhodas	

either	with	the	repair	of	boats,	houses	or	in	their	

gardens.	 Bedouins,	 according	 to	 Shamlan,	

would	however	be	able	to	return	to	their	animal	

herds and desert life, and on Bahrain most 

villagers	would	also	themselves	have	gardens	

to	attend.	It	was	a	possibility	also	to	go	outside	

of	the	Gulf	to	dive	for	pearls,	as	other	places	

had	other	seasons.	Lorimer	(1908:	2229)	notes	

that	some	boats	went	to	the	Red	Sea	and	also	

as	far	as	Ceylon.	He	thinks,	however,	that	this	

is	a	recent	development	since	trips	to	Ceylon	

had	not	been	recorded	before	1889.	But	as	we	

have	seen	people	knew	well	about	the	markets	

and	 pearl	 banks	 in	 other	 places	 throughout	

history and might very well have tried their 

luck	in	foreign	waters.24 

The tawawesh and the trade of pearls

The	nakhodas,	 though	masters	of	 their	 crew,	

were often indebted themselves, as they had to 

get money to pay advances and loans in order 

to	keep	people	on	 their	boats.	The	nakhodas	

borrowed money from the bigger merchants, 

who,	 as	 it	 is	 explained	 by	 Belgrave	 (and	

confirmed	by	many	of	my	informants),	had	a	

subtle	way	to	make	an	interest	on	their	loans,	

despite	interest	being	forbidden	by	the	Quran.	

The nakhudas took to borrowing 

money of the shore merchants at the 

beginning of each season, and the shore 

merchants demanded interest on their 

loans. Because interest is forbidden by 

the Quran, it became the practice of the 

merchants to make their advances in 

kind, by handing over bags of rice, but 

if a receipt was given for one hundred 

bags, the recipient only removed 

eighty bags, the remaining twenty bags 

representing the interest. This state of 

things existed over a hundred years 

ago and  probably before then. The 

amount of interest varied; it was never 

less than 20%, and  in most cases it 

was very much higher. (Belgrave	1937:	

48)

In	 this	 way	 both	 divers	 and	 nakhodas	 had	

money	trouble,	but	so	had	the	merchant	class.	

Belgrave	later	mentions	that	they	would	also	

be	indebted,	but	downwards;	they	would	only	

be	able	 to	pay	 their	people	as	 their	buyer	of	

pearls	would	sell	on	the	commodities.

It is the practice for the buyers of pearls 

to pay for them when they re-sell, and 

this system has become a vicious circle:  

until the big merchants sell they cannot 

pay the medium merchants, and until 

the medium merchants are paid they 

cannot pay the small men. )Belgrave 

1937:	52)

In	 short,	 everybody	 was	 always	 in	 lack	 of	

money. The principal merchants, however, had 

quite	secure	positions	as	 long	as	the	markets	

were	good;	 they	were	assured	of	money	and	

kept	on	developing	their	pearl	collections	and	

increasing their worth. It was when the pearls 

came to the merchants that they were sorted 

out	 for	 jewellery;	 it	 could	 be	 years	 before	 a	
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did people coming to Bahrain and other pearl 

centres	to	look	for	work,	from	near	and	far	in	

the	Indian	Ocean	region.	Such	was	the	case	at	

least in the 20th	 century,	 according	 to	 a	 note	

from the British Political Resident, in the later 

years of crisis and demonstrations among the 

impoverished	divers:	

The divers… are a heterogenous 

community – Baluchis, Arabs, Negroes, 

Nejdis,  Persians, etc., and are 

difficult to control; I hope however that 

they have now realised  that a 

resort to force is not the best method of 

representing grievances. On the other 

hand so far as economic conditions 

permit steps will have to be taken to 

remedy these grievances, though the 

problem is an exceedingly difficult one. 

(in	Al-Tajir	1987:	121)

Possibly,	 many	 of	 these	 foreigners	 would	

leave	the	Gulf	in	the	off-season,	if	not	bound	

to	 work	 for	 their	 nakhodas,	 but	 still	 Gulf	

societies	 seem	 to	have	been	as	heterogenous	

in	the	pre-oil	era	as	in	today’s	society	largely	

based	on	migrant	 labour.22	But	as	 it	 is	 today,	

affiliation	to	powerful	families	would	structure	

the	status	among	the	pearling	work	force.	With	

their	good	relationship	to	Bedouin	nakhodas,	

crew	 with	 Bedouin	 descent	 would	 probably	

be	more	likely	to	get	the	divers’	position	than	

immigrants or the native villagers of Bahrain, 

the baharnah	 who	 were	 Arab	 but	 Shi’a	

Muslims	 and	 not	 affiliated	 to	 the	 Bedouin	

families and life form. 

According to one informant on Bahrain, 

a	 descendant	 of	 a	 Bedouin	 nakhoda	 family,	

the collapse of pearling was even worse to 

the	 nakhodas	 than	 to	 others	 in	 the	 system.	

The	Bedouin	nakhodas	used	 to	be	 leaders	of	

their	own	business	 and	were	not	–	 like	 their	

crew	–	willing	to	be	employed	by	others	in	the	

newcoming	oil	companies,	run	and	dominated	

by Westerners. To the crew, on the other hand, 

the	 work	 in	 the	 oil	 companies	 proved	 to	 be	

quite	 a	 relief	 from	 the	 hard	work,	 economic	

dependency and many months away from 

their	families.	Now	they	could	have	a	regular	

salary and daily job. 

To	 the	 four	 month	 main	 season	 was	

added	a	small	journey	in	the	spring	(al-rakbah)	

and	another	 in	 the	autumn	(al-quffal),	but	 in	

total	 the	 boat	 crews	 had	 no	 labour	 for	more	

than half of the year. They needed money for 

their	 families	when	 away	 during	 the	 season,	

and they needed money for their living in the 

off-season, so they had to have advances and 

loans	from	their	respective	nakhodas.	As	they	

were paid by the share system, their hope was 

that	 a	 good	 season	 would	 provide	 enough	

pearls	 and	 income	 to	 set	 them	 free,	 but	 this	

happened very rarely, if ever. In this way they 

would	 always	 be	 indebted	 to	 their	 employer	

and	thus	attached	to	him	until	they	could	pay	

their	 loans.	 Usually,	 the	 pearl	 fishers	 would	

die indebted, and therefore their sons had 

to	 take	 on	 the	 debt	 and	 work	 for	 the	 same	

nakhoda.	This	 is	 the	 reason	why	 the	 system	

has been compared to slavery, which is often 

the	 case	 in	 both	 historical	 literature	 and	 in	

the remembrance of many Bahrainis, divers, 

nakhodas	and	merchants	alike.	As	the	Bahraini	

historian	Al-Tajir	concludes:		

The system as at present worked, 

amounts therefore for all practical 

purposes to enslavement from which 
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Tools for pearling

dayyin	-	basket

futam - noose peg

zibal - rope with which the saib

hauled	up	the	diver

hajar - weight of stone, attached to

the rope

khabt	-	finger	cover	of	leather

bild	-	rope	with	which	to	measure

ba’a,	fathoms	of	water	depth

mufiliq	-	knife

shemlol - clothes for proteciton

shamsul	-	pair	of	short	black

trousers	used	for	diving

wizar	-	lungi	(waist	shirt)

(cf.	Shamlan	107)

bestaktih	-	box	for	keeping	pearls

and tools

kitab al chau	-	book	on	the	value

of	the	various	pearls

mizan - scale

tos	-	sieves	(tasah,	sing.)

dashta - red cloth containing pearl

collections                                            21

Pearl	 diving	was	 indeed	 hard	work,	 and	 the	

conditions	of	work	and	life	on	the	boats	were	

harsh.	 Because	 it	 was	 the	 only	 occupation	

possible,	people	would	go	on	working	on	the	

boats	 until	 of	 high	 age.	 Lorimer	 mentions	

some	 typical	 diseases	 among	 the	 divers,	 but	

also	notes	that	it	was	not	seen	as	“particularly	

injurious	to	health”:	

 

.. the occupation of diving, though a 

severe form of labour and fatiguing 

at the time, is not considered by 

those engaged in it to be particularly 

injurious to the health, and that it is 

practised even by old men; on the other 

hand it undoubtedly gives rise, in some 

cases, to diseases of the respiratory 

system and to deafness. A common 

ailment among divers is a skin disease, 

to guard against which those who are 

liable to it occasionally rub themselves 

before going to sleep with a decoction, 

called jaft, from the inner shell of the 

Persian acorn. Senna leaves and a few 

other common drugs are carried by 

pearling boats; but, in case of serious 

illness, recourse is generally had, 

whatever the nature of the symptoms, 

to actual cautery with a hot iron. 

(Lorimer	1908:	2231)

The relationship between divers and 

nakhodas

Like	the	tawawesh	–	the	pearl	merchants	who	

were	not	really	a	part	of	the	pearl	fishing	itself	

–	 the	 nakhodas,	 or	 boat	 captains,	 formed	 a	

special	class.	Nakhodas	were,	not	least	in	the	

last	 two	 centuries	 of	 the	 economy,	 typically	

from	Bedouin	 families	who	had	come	 to	 the	

coast from inner parts of Arabia to establish 

themselves as boat owners. They have 

usually	 come	 along	 with	 the	 ruling	 families	

of	 the	 various	 Sheikhdoms	 that	 established	

themselves in the 18th and 19th	 centuries	

(Zahlan	 1998).	 According	 to	 Shamlan,	 also	

many	of	the	divers	were	Bedouin	who	returned	

to	desert	 life	 in	 the	off	 season.	 In	Kuwait	as	

many	 as	 90%	 of	 the	 divers	 were	 Bedouin	

(Shamlan	2000:	108).	As	a	small	island	with	no	

real desert, Bahrain has not been as dominated 

by	 Bedouin	 as	 neighbour	 Sheikhdoms,	 and	

many	villagers	took	part	in	the	diving	too.	So	
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Though	the	sea	was	free,	the	people	fishing	were	

not;	the	system	was	based	on	the	belonging	to	

a	certain	boat	 in	 the	pearl	fleet	 that	operated	

collectively	 from	 each	 Sheikhdom,	 going	 at	

the	 same	 time	 and	 to	 the	 same	 pearl	 banks.	

Pearl	fishing	was	not	only	the	most	important	

economy,	it	was	also	constituting	a	social	system	

that had developed a	differentiated	and	clear	cut

The social stratification of Pearling

The ghair - dived for the pearls

The saib	-	hauled	the	divers	on	to	the	boat

The radhif - assistant

The walaid	-	apprentice	(litt.	boy)

The naham - the singer of the boat

The nahkhoda - the captain of the boat

The tawash - the merchant of pearls

The musaqqam	-	financed	advances

to boats and crew families

The amir (al-ghawa) - admiral of

the	pearling	fleet

The sheikh	-	the	ruler,	taxed	boats

andtrade                                                19

hierarchy.	The	main	season	–	usually	4	months	

from	May	 to	 September	 –	 was	 decided	 and	

ceremonially	opened	by	the	Sheikh,	the	local	

ruler.	One	of	the	captains	of	the	Sheikhdom’s	

pearl	 fleet	was	 appointed	 the	amir al-ghaws 

and	was	the	leader	of	the	fleet,	deciding	where	

to go. Each boat was managed by a nakhoda, 

who	 could	 also	 be	 the	 owner	 of	 the	 boat	 or	

could	lease	it	from	another	nakhoda	or	from	a	

merchant. The crew of the boat was divided into 

classes	and	paid	various	shares	of	the	seasonal	

catch.	The	nakhoda,	or	the	owner	of	the	boat,	

received	5	shares	and	all	nakhodas	moreover	

had	3	shares,	which	were	also	a	diver’s	share,	

the	 haulers	 had	 2	 shares	 and	 assistants	 1.	

Apprentices,	 usually	 boys	 around	 14	 years	

of	age,	had	no	share	(Lorimer	1908:	2233).	A	

special role, and not always mentioned in this 

system, was played by the naham, who was 

employed	by	the	nakhoda	to	lead	the	singing	

and	music	on	the	boat,	providing	rhytm	during	

work	and	leisure	in	the	nights.20

	 In	the	main	season	–	ghaws al-kabir 

–	the	boats	would	only	return	to	the	shore	2	or	

3	 times	 to	 renew	provisions.	The	diet	would	

usually	 consist	 of	 fish,	 and	 rice	 and	 dates	

were	 brought	 from	 land.	 A	 usual	 dish	 was	

muhammar,	 rice	sweetened	with	 the	 juice	of	

dates.	The	workers	would	only	eat	one	meal	a	

day,	as	the	divers	especially	should	stay	slim	

and	not	be	 full	of	 food	when	working.	They	

could	make	up	 to	50	dives	 a	day,	 starting	at	

sunrise	 and	 finishing	 in	 the	 afternoon,	 each	

dive	lasting	usually	40-75	seconds.	According	

to	 Lorimer,	 they	 would	 collect	 up	 to	 20	

oysters	per	dive,	depending	on	the	abundance	

at	the	chosen	bank	(Lorimer	1908:	2230).	As	

mentioned above, divers closed their nostrils 

with the futam, nose peg, and wore protection 

clothes when necessary. They collected the 

pearls	 in	 a	 net	 basket,	 dayyin, which they 

wore	 around	 their	 neck.	 They	 covered	 their	

fingers	 with	 khabt	 of	 leather.	 When	 out	 of	

air	they	would	pull	the	rope	with	which	they	

were	attached	to	the	boat,	and	the	haulers	on	

boat	would	pull	up	 the	divers.	On	 the	boats,	

the	oysters	would	dry	and	after	that	be	opened	

by the crew collectively. When a pearl was 

found	it	was	given	to	the	nakhoda	who	would	

organise a collection in his bestaktih, a wooden 

box	with	numerous	small	rooms	for	pearls	and	

his items, sieves, weigths, weigth stones etc.
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the	continuity	of	the	social	system,	despite	the	

economic	transformations:	

At the beginning of the century the 

merchant community in Kuwait formed 

a small, close-knit, homogeneous 

elite, an aristocracy of wealth, status 

and power. Fifty years later, on the 

eve of oil, the merchant community 

in Kuwait still formed a small, close-

knit, homogenous elite, an aristocracy 

of wealth, status and power. In one 

way, nothing had changed. Yet in a 

period of significant socioeconomic 

transformation this continuity is 

remarkable. (Crystal	1990:	56)

This	 complex	 relationship	 of	 continuity	 and	

change	 is	 important	 in	 understanding	 the	

historical	developments	and	present	structures	

in	the	Gulf.	It	is	therefore	necessary	to	look	at	

the social system of the pearl economy as a 

background	to	the	present.	This	also	involves	

a	description	of	the	practice	of	pearl	fishing.

The social system of the pearl economy   

Pearls	 are	 found	 in	 oysters	 primarily	 at	 a	

number	of	certain	pearl	banks	–	heirat )sing. 

heir)	 –	 around	 the	 Gulf.	 Thus,	 fishing	 for	

pearls	meant	going	to	these	banks.	There	never	

seems	 to	 have	 been	 attempts	 to	 industrialise	

or	 culturally	 control	 the	 pearl	 production	 by	

making	oyster	farms,	as	in	Japan	and	elsewhere	

from	 around	 1900.18 On the contrary, it was 

quite	a	mystery	how	the	pearl	was	produced,	

and many people believed in the old legend 

that	the	oyster	came	to	the	surface	of	the	sea	

during	night,	opened	itself	and	let	in	a	piece	of	

dew	or	a	raindrop	out	of	which	the	pearl	was	

formed	(Lorimer	1908:	2225;	Shamlan	2000:	

42ff).	 Comparisons	 between	 a	 cultured	 and	

a	natural	pearl	 just	 adds	 to	 the	mystery;	one	

of	 the	 qualities	 of	 natural	 pearls	 is	 that	 they	

have	no	core	of	seed	or	anything,	but	are	just	

layer	after	 layer	of	pearl	neatly	produced	by	

the oyster.

The	pearl	banks	were	primarily	found	

along	the	Arabian	coast	and	especially	around	

Bahrain.	 As	 Shamlan	 notes	 in	 his	 book	 on	

Kuwaiti	pearling:

The pearl-banks of Kuwait are small 

and limited in contrast to the more 

extensive ones in the waters around 

Bahrain. When the banks are good they 

are called ‘noble land’, and when bad, 

they are called ‘ignoble’. (Shamlan	

2000:	135)

However,	 oysters	 move	 in	 unpredictable	

ways,	 so	a	certain	bank	may	provide	a	good	

catch	one	year	but	only	little	the	next	season.	

Therefore	it	was	necessary	for	the	pearl	fleets	

to	move	around	and	they	could	do	so	freely;	

the	 sea	 was	 not	 divided	 among	 the	 various	

Sheikhs,	 according	 to	 the	 twentieth-century	

author	Abd	al-Wahab	bin	Isa	al-Qatami:

 

There are no clear geographical 

boundaries between these banks. They 

exist only in the minds of the divers and 

in the nature of the seabed. A Bahraini 

diver may dive in any part of the Gulf, 

indeed from anywhere have the right 

to dive wherever there are pearls. )in 

Shamlan	2000:	136)
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of Gilgamesh,	 the	hero	and	Babylonian	king	

travels	 to	Dilmun	–	ancient	Bahrain	–	where	

he	dives	for	the	flower	of	immortality	on	the	

bottom	of	the	sea.	This	flower	is	often	thought	

of	as	the	pearl.	However,	as	Gilgamesh	returns	

to	 the	 shore,	 he	 is	 tired	 and	 falls	 asleep;	

meanwhile	a	snake	comes	to	take	the	precious	

flower.	 Thus,	 the	 snake	 but	 not	 Gilgamesh	

obtained eternal life and man had to accept 

his mortal place in cosmos. Archaeological 

excavations	in	Bahrain	have	found	numerous	

snake	burials	in	small	jars;	T.G.	Bibby	suggests	

that these refer to some version of this story 

that has been part of the mythology of ancient 

Dilmun	(Bibby	1969:	164).17

Humanity	may	be	somewhat	disappointed	with	

the	lack	of	responsibility	shown	by	Gilgamesh	

on	 the	Dilmun	shore,	being	 too	 tired	 to	 take	

care of immortality. On the other hand, the 

plural	accounts	–	historical	and	present	–	of	the	

practice of diving clearly give the impression 

of a very hard and tiring life. The inhabitants 

of	 the	 Gulf	 were	 no	 Babylonian	 kings	 on	 a	

legendary	 adventure	 but	 were	 struggling	 to	

create a livelihood for their families the only 

way	possible:	To	go	year	after	year	diving	for	

pearls,	 in	 their	 youth	 hoping	 to	 find	 the	 one	

pearl that may not have promised eternity 

but	 at	 least	 a	 wealthy	 life	 on	 earth,	 in	 their	

later	years	suffering	from	hard	work	and	bad	

conditions.	Since	 there	were	 little	other	paid	

work,	and	since	the	divers	took	advances	for	

their	 families	 and	 thus	 indebted	 themselves	

to boat captains and merchants, the pearl 

fishers	were	tied	to	this	profession	in	a	manner	

resembling	slavery.	As	Charles	Belgrave,	 for	

30	years	advisor	to	the	ruler	of	Bahrain,	wrote	

in	a	report	on	the	state	of	pearl	fishing	in	the	

years	1926-1937:		

 

There was practically no other 

occupation except diving, and while the 

men were young they were glad to dive; 

it was when they became old that they 

began to complain. These old conditions, 

for many years now a thing of the past, 

gave rise to the frequent and, in my 

opinion, previously justified criticisms 

in books and in  newsarticles which 

described the conditions of the Bahrain 

pearl divers as almost that of slavery. 

(Belgrave	1937:	48)

Belgrave is here also hinting to the reforms 

of the 1920s that he himself helped carry 

out,	 trying	 to	 reduce	 the	 dependence	 of	 the	

boat	 crews	 to	 their	 captains	 (al-Tajir	 1987).	

But	 such	 conditions	 have	 probably	 been	 the	

situation	 for	 most	 of	 the	 Gulf	 inhabitants	

through	 large	 parts	 of	 history.	 ”We	 are	 all	

slaves	 of	 one	 master	 -	 pearl”,	 as	 the	 Doha	

Sheikh	 Mohammed	 bin	 Thani	 said	 to	 the	

British	writer	 Palgrave	 (quoted	 at	 the	 top	 of	

this	article).	

 A few years later people began to 

see this slavery conditions as part of history. 

Oil made way for rapid changes and offered a 

new	prosperous	economy	organised	in	whole	

new,	industrialised	ways.	The	question	is	how	

this	 has	 affected	 the	 social	 structure	 of	 the	

Gulf	 societies,	 and	especially	 the	 role	of	 the	

merchant classes, hitherto so important in the 

economical	and	political	life	of	their	countries.	

Jill	Crystal	draws	a	 comparison	between	 the	

merchant	class	 in	Kuwait	 in	1900	and	1950,	

when the pearl economy had practically 

finished.	To	her	the	most	remarkable	feature	is	
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included	a	description	of	pearls	and	the	use	of	

pearls	especially	in	the	Mediterranean	region:

The first place therefore and the 

topmost rank among all things of price 

is held by pearls. These are sent chiefly 

by the Indian Ocean… but those round 

Arabia on the Persian Gulf of the Red 

Sea are specially praised. (Pliny	 77:		

IX,105)

Besides these plain reports, Pliny also tells a 

few	stories	about	special	pearls	that	are	known	

to	him	thanks	to	the	extension	of	the	Roman	

Empire.	Queen	Cleopatra	in	Egypt	were	known	

to	 be	 in	 possession	 of	 some	 extraordinary	

valuable	pearls	with	which	she	could	entertain	

her	Roman	emperor	guests.	

There have been two pearls that were 

the largest in the whole of history; 

both were owned by Cleopatra, the last 

queen of Egypt – they had come down 

to her through the hands of the Kings 

of the East. (Pliny	77:	IX,	119)

Cleopatra	invited	the	Roman	Emperor	Anthony	

to	 a	 banquet	 worth	 10	 million	 sesterces.	

Interesting	 to	 see	 how	 this	 could	 be	 done,	

Anthony	attended	and	saw	the	queen	take	one	

of	 these	 two	 pearls	 –	 used	 as	 earrings	 –	 put	

it	 in	a	strong	vinegar	that	supposedly	melted	

the	 pearl,	 and	 then	 drank	 the	 vinegar.	 Both	

Anthony and Pliny seems impressed with this 

show	 of	 decadence	 –	 while	 Pliny’s	 English	

translator	notes	that	no	vinegar	exist	that	can	

melt	a	pearl,	and	that	Cleopatra	would	know	

that	by	swallowing	the	pearl	it	would	reappear	

in her possession.

In	 Greece,	 in	 the	 4th century	 bc,	

Theophrastus	wrote	a	 treatise	on	stones,	 ‘De 

Lapidibus’. He	notes	on	the	pearl:	

 

The so-called ‘pearl’ which is 

transparent in nature and is made 

into costly necklaces, also ranks as a 

precious stone. It grows in an oyster 

which is comparable to the pinna, but 

smaller. The dimensions of the pearl 

are those of a fish’s eye of large size, 

and it is produced off the coast of India 

and certain islands in the Red Sea )§ 

36,	here	from	Potts	1990:	138)

The archaeologist Potts notes that “most 

commentators	agree	that	‘certain	islands	in	the	

Red	Sea’	refers	to	Bahrain”.	The	comparison	

of	pearls	with	fish	eyes	is	known	from	ancient	

Mesopotamia	 as	 well;	 at	 least	 the	 fish	 eyes	

imported	to	Ur	in	the	second	millennium	bc	is	

usually	thought	of	as	pearls	(cf.	Nielsen	1958;	

Carter	 2005:	 143).	 There	 are	 other	 accounts	

of	 pearling	 in	 Mesopotamian	 sources	 and	

significantly	 in	 a	 poetic	 obelisk	 inscription.	

The	obelisk	was	presumably	erected	by	a	king	

in	 Nineveh,	 present	 day	 Mosul	 in	 northern	

Iraq.	

 In the sea of the changeable winds

 His merchants fished for pearls

 In the sea where the North Star 

culminates 

 They fished for yellow amber  

             (Kunz/Stevenson	1908:	85)16

The	most	 famous	ancient	 reference	 to	pearls	

is,	 however,	 only	 indirect	 (cf.	 Carter	 2005:	

143).	In	the	7th	century	bc	version	of	the	Epic 
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the sea. They also paint their feet and 

thighs black so as not to be swallowed 

up by the beasts of the sea, for these 

creatures shun black. The noise made 

by divers on the seabed is like that made 

by dogs. The sound passes through the 

water and the divers can hear each 

other. Many remarkable things are said 

about divers, pearls and the beasts of 

the sea. We have come upon all kinds 

of descriptions and accounts of pearls, 

their characteristics, prices and ways 

of weighing them. (Shamlan	2000:	35)

Al-Mas’udi	 clearly	 has	 great	 respect	 for	 the	

dangerous	 and	 hard	 life	 of	 the	 pearl	 divers.	

Shamlan	 comments	 that	 al-Mas’udi	 is	 right	

in pointing to the simple diet, that divers 

also	 today	 may	 put	 cotton	 in	 their	 ears	 to	

avoid pain or water, and that they protect 

themselves	 against	 beasts	 of	 the	 sea	 –	 ie.	

jellyfish,	 seasnakes	 and	 sharks	–	by	wearing	

black,	though	in	Shamlan’s	time	it	was	rather	

black	 garments	 than	 colours	 under	 the	 feet.	

The futam used	 to	 close	 the	 nostrils	 is	 part	

of	 the	 heritage	 material	 of	 souvenir	 shops	

and	 museum	 collections	 also	 today,	 mostly	

established from the 1950s onwards, and the 

futams in	 Moesgård	 Museum’s	 collections	

are	made	of	horn.	Fantastic	as	it	may	sound,	

other	 writers	 tell	 about	 the	 use	 of	 oil	 to	

enhance	visibility	in	the	sea	(Shamlan:	ibid),	

and	according	to	Shamlan	the	special	oil	from	

sharks,	called	sall,	can	be	used	for	this	purpose.	

The	 Kuwaiti	 historian	 rejects,	 however,	 that	

divers	 howl	 like	 dogs	 in	 the	water;	 but	 they	

may	communicate	by	sounds.

By	 such	 references	 and	 accounts	 we	

are	 able	 to	 see	 that	 there	 is	 a	 remarkable	

continuity	of	both	practice	and	importance	of	

pearl	 fishing	 in	 the	 Gulf	 beyond	 the	 second	

millennium.	 And	 even	 Prophet	 Mohammed	

(c.	570-632),	used	pearls	to	describe	Paradise,	

according to a hadith (saying	of	the	prophet)	

collected	by	al-Timirdhi.	Asked	about	people’s	

life	in	the	Afterworld,	the	Prophet	answered:

They wear crowns, the lowest pearl of 

which can light up all that is between 

east and west (in	Shamlan	2000:	32)

And	in	the	Quran	itself	there	are	a	number	of	

references	to	pearls	(cf.	Shamlan	2000:	29ff).	

Interestingly,	 relating	 to	 Bahrain,	 Sura	 55	

refers to the two seas created by Allah, from 

which come the pearl and the coral. The name 

of	Bahrain,	as	is	often	speculated	upon,	means	

in Arabic the two seas, and with its location 

in a sea rich on pearls the reference may be to 

this area.

He let forth the two seas that meet 

together, between them a barrier they 

do not overpass. Which of your Lord’s 

bounties will you deny? From them 

come forth the  pearl and the coral. 

Which of your Lord’s bounties will you 

deny? His too are the dhows that run, 

raised up in the sea like landmarks.15 

  )Al Rahman )The 

Merciful),	sura	55	verses	19-24)

Shamlan	 (2000:	 34)	 also	 mentions	 Arab	

accounts	of	pearling	 from	pre-Islamic	 times,	

and it was also an important part of the 

descriptions	 of	 Roman	 and	 Greek	 writers.	

Pliny, in the 1st	 century	CE,	wrote	 a	 lengthy	

thesis	 ‘On	 Natural	 History’	 in	 which	 he	
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–	 but	 the	 reason	 for	 being	 in	 the	 Gulf	 was	

rather geopolitical, controlling developments 

in rival empires, Persia as well as Ottoman 

Mesopotamia and Arabia. Before the English, 

however,	other	European	powers	came	to	the	

Gulf	with	 interest	 in	 trade,	 and	 according	 to	

the	 Dutchman	 Linshoeten	 pearling	 was	 the	

main	reason	for	the	Portuguese	establishment	

in Bahrain,12	where	the	first	European	colonists	

of	the	region	had	an	important	bastion	during	

most of the 16th	century.13 In 1596 Linshoeten 

reports:

The principal and the best that are found 

in all the Orientall Countries, and the 

right Orientall pearles, are between 

Ormus and Bassora in the straigths, 

or Sinus Persicus, in the places called 

Bareyn, Cattifa, Julfar, Camaron, and 

other places in the said Sinus Persicus,  

from whence they are brought into 

Ormus. The king of Portingale hath 

also his factor in Bareyn, that stayeth 

there onlie for the fishing of pearles. 

There is a great trafficke used with 

them as well in Ormus as in Goa. (here 

from	Kunz/Stevenson	1908:	86)

Pearls were, however, an important part of 

the established Asian trade systems that the 

new	 European	 superpowers	 came	 to	 be	 part	

of after 1500. When the great Arab traveller, 

Moroccan-born	Ibn	Battuta,	journeyed	through	

the	Gulf	around	1350,	pearling	was	in	focus	of	

his	account	and	Bahrain	mentioned	as	one	of	

the centres. 

The pearl fishery is situated between 

Siraf and al-Bahrain, in a calm 

channel like a great river. When the 

month of April and the month of May 

come round, large  numbers of boats 

come to this place with divers and 

merchants of Fars, al-Bahrain and al-

Qutaif. (Battuta	1972	[1355]:	408f)14

Ibn	Battuta	goes	on	with	a	description	of	the	

diving	 process,	 but	 it	 is	 quite	 clear	 that	 this	

is based on second-hand information, and that 

Ibn	Battuta	has	not	himself	seen	pearl	fishing	

in	action	(cf.	Shamlan	2000:	36).	It	may	be	that	

he was not there in the diving season, which 

he himself describes as beginning in April 

and	May,	as	it	seems	to	have	done	throughout	

history, in the 20th	 century	 as	 well	 as	 in	

accounts	 earlier	 than	 Battuta’s,	 for	 example	

the	 historian	Ali	 bin	 al-Husain	 al-Mas’udi’s	

(d.	956)	in	the	10th	century,	presented	by	Saif	

Shamlan:	

Pearl-fishing in the Persian Sea takes 

place from the beginning of April to 

the end of September. Outside those 

months there is no pearl-fishing… 

Pearls do exist in other seas. They 

are a feature of the Abyssinian sea, 

and of the waters of Kharg, Qatar, 

Oman, and Ceylon. The divers take 

hardly anything with them except fish 

and dates and what goes with them. 

Eardrums could be burst when breath 

escapes the ears instead of through the 

nostrils which are blocked. They fix 

pegs made from coral or horn rather 

than wood over their noses. Into their 

ears they put cotton wool dowsed in 

grease. They squeeze some oil into the 

water and this enables them to see into 
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possibly	at	its	historical	height,	two	outstanding	

works	were	published	on	the	subject.	Kunz	and	

Stevenson	wrote	‘The	Book	of	The	Pearl’	as	a	

world	survey	of	the	economy,	highlighting	the	

historical	importance	of	pearls	in	the	Gulf	and	

the	high	quality	and	value	of	Gulf	pearls	on	the	

world	 market	 (Kunz/Stevenson	 1908:85ff).11 

The	 most	 important	 and	 thorough	 analysis,	

however,	 stems	 from	 the	 Gazetteer	 of	 the	

Persian	Gulf,	masterfully	put	together	by	the	

British	surveyor	A.G.	Lorimer.	His	appendix	

on	the	pearl	fisheries	is	full	of	social,	material	

and statistical details, and it is an important 

source	 for	 understanding	 the	 role	 of	 pearl	

economy	in	the	Gulf	(Lorimer	1908,	cf.	Carter	

and	Shamlan).

The longue durée of the pearl economy

As	 can	 be	 seen	 from	Lorimer’s	 introduction	

to	this	appendix,	quoted	above,	pearling	was	

simply	 the	 monoeconomy	 of	 Gulf	 societies	

before the coming of the oil. It is probable that 

Lorimer’s	account	comes	just	at	the	historical	

height of the pearl economy. The world 

economy	as	a	whole	grew	rapidly	during	the	

19th	Century,	 and	 the	British	 presence	 in	 the	

Gulf,	making	 the	 region	part	of	 the	Calcutta	

government, enforced the historical trade 

routes	 between	 the	 Gulf,	 the	 Indian	 Ocean	

and	the	rest	of	the	world	(cf.	Chaudhuri	1990,	

Frank	1998).	Lorimer	himself	documents	the	

statistical growth of the economy from 1860 

to	1905	(Lorimer	1908:	2252),	and	especially	

the	Arab	 side	 of	 the	Gulf	was	 in	 this	 period	

strengthening its position. The relative 

importance of the former trade centre Lingeh 

on	 the	 Persian	 side	 was	 taken	 over	 by	 first	

Bahrain,	then	Dubai,	making	way	for	the	later	

establishment of this booming city-emirate 

that	is	now	the	trade	centre	and	icon	of	Gulf	

modernity:	

Until so recently as 1902 Manamah 

and Lingeh were the only pearl marts 

of importance in the Persian Gulf; the 

former drew to itself all the trade of the 

middle, the latter that of the lower Gulf. 

Lately, however, in consequence of the 

stringency of the Persian Customs 

at Lingeh and of the extensions of 

steamer communication to the free 

port of Dibai, the trade of Lingeh has 

been in large measure transferred to 

Dibai… The great bulk of the pearls 

from Bahrain, Lingeh and Dibai are 

exported to Bombay, where they are 

classified for despatch to European 

and other markets, but some are sent to 

Baghdad. (Lorimer	1908:	2236)

The centres of pearl trade may have shifted in 

this	way	 throughout	history,	due	 to	political,	

ecological	 and	 strategic	 currents,	 however	 it	

seems that the position of Bahrain as one of 

the	entrepôts	has	been	fairly	stable.

Overall,	it	appears	that	pearling	as	such	

has	had	a	continuous	importance	in	the	history	

of	the	Gulf,	as	I	will	try	to	show	by	the	historical	

references	 in	 this	 section.	 Since	 Lorimer	

is	 the	 first	 to	 present	 a	 thorough	 statistical	

analysis, it is hard to say whether it has been 

a	monoeconomy,	as	 it	was	at	Lorimer’s	own	

time. That it has been an important part of 

society,	 and	 had	 an	 international	 reputation,	

is,	 however,	 quite	 clear.	 The	 British	 Empire	

may have had some interest in the pearl 

economy	 –	 royal	 jewellery	 collections	 bear	

witness	 to	 that	 (cf.	 Kunz/Stevenson	 1908)	
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al-Mannai reveal that the merchants were 

and	 are	 also	 central	 in	 the	political	 structure	

of	the	Gulf	societies.	Mohammed	al-Mannai,	

however, does not see himself as having been 

involved	in	politics	–	he	was	just	helping	the	

government	in	the	field	he	knew	about:	trade	

and commerce. Many merchants seem to see 

things this way today. They are prominent 

families	but	government	affairs	are	primarily	

for	 the	 ruling	 family	 and	 their	 appointed	

government. According to the British Political 

Resident	 in	 1954,	 Sir	 Bernard	 Burrows,	 the	

view	of	 the	 ruler	of	Bahrain,	Sheikh	Salman	

(1942-1961),	 was	 that	 ”the	 function	 of	 the	

government [is] to govern, of the merchants 

to trade, of the farmers to farm and of the 

workers	to	work”	(quoted	in	Zahlan	1998:	69).	

Oil, in fact, had a strong effect on this division, 

ending	 the	 rulers’	 economic	 dependence	 on	

the	merchants.	As	Jill	Crystal	opens	her	work	

on	rulers	and	merchants	in	Qatar	and	Kuwait	

during	the	20th	century:

The development of oil in the postwar 

years has led to the withdrawal from 

formal political life of the merchants, 

the group which historically pressed 

its claims most effectively on the state. 

Merchant claims have not been put 

forward because of a tacit arrangement 

between the rulers and the trading 

families: a trade of wealth for formal  

power. (Crystal	1990:1)

Thus,	by	making	good	business	opportunities	

for the merchant class in the new economy 

the	Sheikhs	were	secured	their	support.	I	will	

return	 to	 the	discussion	of	 the	 importance	of	

these tawawesh families and the social and 

economic transformations of Bahrain at the 

end	 of	 this	 article.	As	 this	 article	 also	 seeks	

to demonstrate the importance of the pearl 

economy	 through	 a	 long	 history,	 I	 will	 now	

look	at	how	the	long	history	of	pearling	in	the	

Gulf	 is	 documented	 in	 historical	 literature,	

beginning	 with	 the	 most	 valuable	 works	 on	

pearling	in	the	Gulf	that	I	have	consulted	for	

the	present	study.

 

Literature on pearls

Given	 its	 historical	 importance,	 pearling	 has	

been	 the	 subject	 of	 a	 number	 of	 recent	 and	

historical	accounts	of	the	Gulf.	The	most	recent,	

and	very	thorough,	historical	study	of	pearling	

is made by the British archaeologist Robert 

Carter	(2005).	Carter	has	found	archaeological	

evidence	 of	 pearling	 in	 Kuwait	 and	 Abu	

Dhabi,	and	this	is	the	point	of	departure	for	a	

very	clear	historical	survey	of	pearling	in	the	

Gulf.	A	principal	secondary	source	for	Carter	

is	the	Kuwaiti	historian	Saif	Shamlan	(2000),	

himself a descendant of a nakhoda )pearl boat 

captain)	family.	Shamlan’s	original	2-volume	

treatise	on	pearling	of	the	Arab	Gulf,	focused	

on	Kuwait,	 has	 recently	 been	 translated	 into	

English.	 It	 provides	 a	 number	 of	 references	

especially	to	Arab	literature	on	pearling,	from	

the	 Quran	 onwards.	 In	 Bahrain,	 the	 former	

tawash )pearl	 merchant)	 Rashed	 al-Zayani,	
now	chairman	of	 the	Zayani	business	group,	

presented	me	with	a	translation	of	his	own	book	

on	‘Pearl	Fishing	and	Trading’	(2004)	which,	

like	 Shamlan	 for	 Kuwait,	 gives	 a	 personal	

and	 thorough	 account	 of	 the	 importance	 of	

pearling	to	the	Gulf	societies.	

In the beginning of the 20th	 century,	 when	

the	 pearl	 economy	 was	 still	 flourishing	 and	
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used	 to	 rule	 in	Duraiya	some	600	years	ago.	

They may have family relations to the present 

ruling	family	in	Arabia,	 the	Saud	family,	but	

there	 are	 various	 opinions	 in	 this	matter	 (cf.	

a	book	on	Saudi	genaelogy	by	Rashid	bin	Ali	

al-Hanbali).	 From	 Duraiya	 the	 tribe	 spread	

to many places in the Arab world, as far as 

Morocco.	 On	 the	 way	 to	 the	 Gulf	 they	 first	

settled	 in	 the	Qatif	 oasis,	 growing	dates	 and	

shipping them to Persia and India, bringing 

clothes	and	other	goods	back	from	there.	They	

are	now	represented	in	all	the	Gulf	countries.	

7000	 Mannais	 live	 in	 Qatar,	 among	 them	

some ministers in the present government. 

Also	 in	 Kuwait	 they	 are	 influential,	 and	

likewise	 in	 Bahrain	 where	 they	 count	 2000	

members. In Bahrain they started trading in 

pearls,	according	to	a	letter	from	Ceylon	dated	

1824. In this letter, a merchant connection in 

Ceylon	 expresses	 how	 he	 is	 sorry	 to	 know	

about	this	shift	of	business	that	has	made	the	

Mannais	 leave	 trade	 in	Ceylon.	However,	he	

wishes	 them	luck	 in	 their	new	business	with	

pearling.8 

Pearling	was	indeed	good	business	for	

the Mannai family, and today Mohammed 

al-Mannai	 continues	 the	 family	 tradition	 as	

well as being head of the many commercial 

activities	 of	 the	 Mannai	 Group.	 At	 the	 age	

of	 10,	 young	 Mohammed	 went	 with	 his	

grandfather, Isa bin Ali al-Mannai, to the 

pearl	 banks	 to	 trade	 with	 the	 pearl	 boats	

there,	 and	 he	 has	 been	 in	 the	 business	 since	

those	days	 in	 the	1940s.	He	was	educated	in	

jewellery design in Pona near Bombay and 

on	his	return	he	quickly	got	involved	in	both	

family and national affairs. In 1955, at the 

age	of	20,	he	was	the	youngest	member	of	the	

new-established	Council	for	Trade	and	he	has	

since	then	taken	on	many	trade	related	duties	

for the government. From 1990 to 1998 the 

ruler	appointed	him	as	a	member	of	the	Shura, 

the	 advisory	 body	 to	 the	 Government	 that	

was established in those years.9  Mohammed 

al-Mannai’s	 main	 office	 is	 above	 his	 pearl	

jewellery	 shop	 in	 the	 Sheraton	 Commercial	

Complex	and	there	are	other	Mannai	jewellery	

shops	as	well.	He	is	also	chairman	of	Mannai	

Group	 and	 other	 companies	 like	 Dilmun	

Poultry.	The	Mannai	Group	is	also	involved	in	

trade	with	real	estate	and	runs	Mannai	Glass	

and	 Aluminium	 (delivering,	 for	 example,	

glass	 for	 the	 brand	new	World	Trade	Centre	

in	 Manama),	 Redmack	 Industrial	 Services,	

and	Universal	Enterprises	with	food	stuff	and	

other activities.

The	 Mannai	 family	 story	 illustrates	

how pearl merchant families have been able 

to	 react	on	 the	 the	deroute	of	 the	pearl	 trade	

by diversifying and entering new types of 

businesses;	 even	 when	 they	 started	 pearling	

this	 was	 a	 shift	 from	 other	 businesses.	 By	

way	 of	 their	 experience	 in	 trading,	 contacts	

and savings these families have been able 

to	 continue	 their	 role	 as	 important	 business	

families	 in	 Bahrain,	 just	 as	 in	 other	 places	

of	 the	 Gulf.	 Knowledge	 of	 pearls,	 pride	 of	

heritage	 and	 also	 pure	 business	 –	 helped	 by	

the	special	status	of	Bahrain	as	the	market	of	

only	 natural	 pearls	 –	 have	 kept	 the	 families	

in	 the	 pearl	 trade,	 but	 many	 of	 them	 have	

skilfully	diversified	their	economies.	Thus,	for	

these merchants the transformation from pearl 

economy to oil economy has presented both 

break	 and	 continuity.	 Maybe	 this	 can	 give	

hope to the many worries of what will happen 

when	oil	disappears	from	the	Gulf.10

 The stories of both al-Fardan and 
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The Fardan family: From Bahrain to all of the 

Gulf

Today, Ahmed al-Fardan is a jeweller with a 

shop	in	Bahrain	Commercial	Complex	as	well	

as	in	Seef	Mall.	Moreover	he	has	the	heritage	

shop in Bab al-Bahrain, the entrance of the old 

Manama	Souq,	 and	 the	 heritage	 shop	 of	 the	

Bahrain	National	Museum.	He	is	well	known	

for	 his	 interest	 and	 skills	 in	 the	 traditional	

music	 of	 the	 Gulf	 which	 is	 also	 very	 much	

connected	 to	 the	 pearl	 business	 (see	 later,	

and	especially	Olsen	2003),	and	in	general	as	

a local historian. Ahmed al-Fardan can trace 

his	 family	 back	 five	 generations,	 the	 first	 of	

them	most	probably	tawawesh	from	Sitra.	His	

grandfather	 Hassan	 Ali	 al-Fardan,	 however,	

left	both	Sitra	and	Bahrain	around	100	years	

ago.	 He	 settled	 in	 Kuwait	 but	 travelled	 all	

around	the	Gulf	establishing	the	international	

reputation	of	the	family.

The	 most	 famous	 and	 most	 wealthy	

tawash	in	the	family,	however,	was	Ahmed’s	

father Ibrahim, who died as a very old man 

in	 1980.	 He	 is	 well	 remembered	 by	 many	

Bahrainis and he was probably one of the most 

important pearl merchants of the 20th	century.	

He	travelled	extensively	around	the	Gulf	and	

also spent a lot of time in Bombay, the Indian 

commercial	 centre	 for	 the	 pearl	 trade.	 He	

bought	and	sold	pearls,	but	he	was	also	one	of	

the	few	people	able	to	‘operate’	pearls,	a	craft	

he had learned from his father. An operation 

means	to	cut	the	outer	layer	of	a	pearl,	hoping	

that	 the	 inner	 layer	 is	more	perfect	 and	 thus	

making	the	pearl	more	valuable	(see	Shamlan	

2000:48;	Villiers	1940:381).6

Ibrahim had 7 wifes who gave him 

16	 children,	 born	 in	 Iraq,	 Bahrain,	 Qatar,	

Dubai	and	Bombay.	Ibrahim	al-Fardan’s	huge	

knowledge	 on	 pearls	 and	 trade	 made	 him	

sought	after	wherever	he	came	in	the	Gulf	as	

well	 in	Bombay,	and	he	also	had	close	 links	

to	 the	 ruling	 families	 of	 the	 various	 Gulf	

Sheikhdoms.	At	 one	 time,	when	 he	 returned	

to	 the	 Gulf	 from	 Bombay,	 he	 learned	 that	

one	 of	 his	 friends	 had	 been	 imprisoned.	 He	

immediately	went	to	the	Sheikh	and	inquired	

about	 this	 incident	 and	as	 Ibrahim	al-Fardan	

could	guarantee	that	the	prisoner	was	a	good	

man	he	was	released.	It	was	also	during	a	visit	

to	the	royal	palace	in	Dubai	that	he	accidentally	

fell and died a few days later.

Because	 of	 the	 widespread	 activities	

of Ibrahim al-Fardan the family is also today 

represented	 in	 all	 the	 countries	 of	 the	 Gulf,	

most	 significantly	 maybe	 Hussein	 in	 Qatar,	

Khalil	 in	 Dubai	 and	 Hassan	 in	Abu	 Dhabi,	

all	sons	of	Ibrahim.	In	Sharjah	a	commercial	

centre	is	known	as	al-Fardan	complex,	and	in	

Dubai	one	of	 the	big	new	mosques,	Mesdjid	

Makki,	has	been	built	by	Eimat	and	Mahmood	

Makki	in	honour	of	their	father	Hassan	Makki	

(d.	ca.	2000)	who	was	a	cousin	of	Ibrahim	al-

Fardan.7

The Mannai tribe: From Nejd to Bahrain and 

the Gulf 

The	Mannai	tribe	came	to	the	Gulf	area	around	

200	years	 ago.	Around	 the	 same	 time	as	 the	

Khalifa	 family	 settled	 in	 Bahrain,	 a	 branch	

of	 Mannai,	 lead	 by	 Salem	 bin	 Darwish	 al-

Mannai,	founded	the	village	of	Qalali	on	the	

northeast	coast	of	Muharraq	 island.	Both	 the	

Khalifa	and	the	Mannai	family	are	originally	

from	 Nejd,	 like	 many	 other	 tribal	 families.	

The	Mannai	tribe	used	to	live	in	Duraiya	near	

the	present	Saudi	capital	of	Riyadh;	according	

to	some	documents	a	Mannai	ancestor	(Mana)	
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among	 the	 many	 big	 traditional	 houses	 on	

Muharraq,	which	used	also	to	be	the	residence	

of	 the	 ruling	 family	of	Bahrain	 and	of	 other	

important	merchant	families	–	like	the	Fakhro	

family,	 for	 instance,	with	 a	 big	 and	 fine	 old	

house	 in	 central	Muharraq	 that	 used	 to	 be	 a	

public	 centre	 of	 the	 neighbourhood	 –	 and	

important	 tribal	 families	 like,	 for	 instance,	

Jelahmed	family,	whose	fine	old	house	is	still	

to	be	found	there.4 

During	my	field	study	in	Bahrain	in	the	

autumn	of	2006	I	was	introduced	to	a	number	

of these families. Apart from the families 

mentioned above, other important families 

came	from	various	villages,	and	some	of	these	

families	are	also	 today	 involved	 in	business.	

The	Muharraq	village	of	Qalali,	for	instance,	

is	 founded	by	 the	Mannai	 tribe,	who	moved	

to	Bahrain	 in	order	 to	 take	part	 in	 trade	 and	

eventually	pearl	trade;	and	in	the	neighbouring	

village	of	Hidd,	the	Mahmood	family,	also	of	

tribal	descent,	was	invited	to	settle	as	religious	

Sheikhs.	At	some	point	in	the	19th	century	they	

received a donation that allowed them to enter 

the pearl trade, and today Mahmood Pearls is 

one of the most important centres for pearl 

trade	 in	Bahrain.	Hidd	and	Qalali	were	both	

founded	 as	 tribal	 villages	 for	Arabs	 coming	

from	mainland	Arabia	around	the	time	of	the	

ruling	 Al	 Khalifa	 family,	 who	 established	

themselves	 on	 Bahrain	 in	 the	 1780s.	 But	

also from the old villages of Bahrain came 

tawawesh	families	like	the	Fardan	family	from	

Sitra	 –	 still	 a	 famous	 and	 important	 tawash	

family	–	and	the	Jawad	family	who	traces	its	

origin	to	Karbabad.	I	will	present	a	selection	

of these family histories in this article, namely 

al-Fardan,	al-Mannai,	al-Jawad	and	al-Zayani;	

the	 first	 two	 families	 in	 this	 section	 and	 the	

last two at the end of the article. Other families 

would	surely	be	as	notable	as	these,	but	these	

four	 families	 are	 singled	 out	 because	 they	

represent important varieties and similarities 

in the past and present of the pearl merchant 

families

Some	 of	 the	 pearl	 merchants,	 then,	

are	 Sunni	 Arab	 who	 came	 with	 or	 shortly	

after	 the	 establishment	 of	 the	 Sunni	 Khalifa	

government	of	Bahrain,	and	others	are	Shi’a	

Arab	 –	 locally	 known	 as	 baharnah - whose 

families have inhabited the islands before 

this important point in the history of Bahrain. 

Most	Sunni	merchants	–	coming	from	Arabia	

or	later	on	from	Persia	–	settled	in	Muharraq	

whereas	 the	 market	 of	 Manama	 was	 still	

dominated by the baharnah merchants who 

probably	already	had	a	well	established	market	

there. This is important as it shows both 

break	 and	 continuity	 in	 the	 social	 structure	

with the arrival of the present dynasty. It also 

shows a certain tendency towards a spatial 

division;	 but	 in	 light	 of	 the	 current	 global	

image	 of	 Sunni/Shi’a	 relationships	 it	 should	

be	 acknowledged	 that	 both	 groups	were	 and	

are part of the merchant class and that both 

groups	 had	 prominent	 families	 important	

in trade as well as the traditional majlis and 

shura	 political	 consultations	 of	 the	 ruler.	 So	

ethnicity, sect and class are not necessarily 

parallel	 classifications	 and	 they	 should	 be	

distinguished	 in	 sociocultural	 analyses.5 To 

better	 understand	 the	 role	 and	 development	

of merchant families I will now present two 

important families still active in the pearl 

trade:	 the	 Fardan	 family	 from	 Manama,	

originally	 Sitra,	 and	 the	 Mannai	 tribe	 from	

Qalali,	originally	Nejd.
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pearl,	 developed	 in	 Japan	 at	 the	 turn	 of	 the	

century,	 and	 the	 interwar	 depression	 of	 the	

world	market	created	a	crisis	to	the	economy	

of	 the	 Gulf	 that	 was	 about	 to	 result	 in	 the	

above	forecast	of	A.G.	Lorimer.	Lorimer	had	

experienced	pearling	at	 its	height	 in	 the	first	

part of the 20th	century.	What	is	important	to	

understand,	 therefore,	 is	 that	 the	 change	 of	

primary	economic	resource	from	pearls	to	oil	

was	not	simply	a	natural	shift	from	a	traditional,	

arduous	and	to	most	people	unrewarding	work	

into	a	modern,	industrialised	and	much	more	

lucrative	 oil	 economy.	 It	 was	 rather	 a	 most	

fortunate	takeover	of	one	monoeconomy,	oil,	

when	the	former,	pearl,	had	just	collapsed	and	

had	created	a	desperate	situation	in	the	Gulf.	

Pearling was declining from the late 1920s, 

and in 1932 oil was discovered on Bahrain, 

as	the	first	place	in	the	Gulf.	It	was,	however,	

some	difficult	years	in	the	30s	and	40s,	before	

the	Gulf	societies	could	trust	oil	as	their	new	

base	of	existence.	

Tawawesh families today 

100 years ago, Lorimer registered more than 

4500	pearl	 boats	 in	 the	Gulf	 and	 in	Bahrain	

alone	 917,	 providing	 work	 for	 17,633	 men.	

According	 to	 Lorimer	 the	 population	 in	

Bahrain	 was	 around	 100,000	 (based	 on	 an	

estimated	average	of	5	people	per	household	

(1908:Vol	 2,	 237)),	 so	 probably	 more	 than	

half	 of	 the	 working	 men	 were	 in	 the	 pearl	

business.	But	 after	 the	 collapse	 in	 the	1930s	

and	 the	 subsequent	 coming	 of	 oil,	 pearling	

has	finished	as	an	industry	in	the	Gulf.		There	

are,	however,	still	a	number	of	pearl	jewellers	

and	 merchants,	 and	 culturally	 they	 form	 a	

distinguished	group	both	 in	 the	 local	market	

–	where	they	are	still	called	tawawesh families 

-	 and	 in	 the	world	market,	 as	 the	 region	has	

in	 fact	 strengthened	 its	 reputation	 as	 the	

world	centre	of	the	luxury	commodity	of	the	

natural	pearl.	Bahrain,	as	the	only	country	in	

the	 world,	 still	 prohibits	 trade	with	 cultured	

pearls,	and	the	trade	in	natural	pearls,	though	

not	 of	 important	 size	 in	Bahrain’s	 economy,	

is	 still	 a	 distinguished	 part	 of	 the	 Bahraini	

market,	the	old	souq	in	Manama	as	well	as	the	

modern	commercial	complexes.	A	remarkable	

gathering	of	old	tawawesh	is	today	found	in	the	

fashionable	Sheraton	Commercial	Complex	in	

the	centre	of	modern	Manama.	Likewise	 the	

most	 popular	 shopping	 centre,	 Seef	Mall,	 in	

2006 hosted as many as 19 jewellers, many 

of	 them	 pearl	 merchants,	 and	 neighbouring	

Al	A’ali	Mall	presents	the	modern	version	of	

a Souq al-tawawesh – the	 pearl	 merchants’	

market	–	but	despite	the	name	only	a	few	of	

the	tawawesh	are	found	there.

The	old	 souq	 al-tawawesh	was	 in	 the	

central	part	of	Manama	market,	a	few	streets	

behind the present Gold Souq, a modern 

building	 with	 small	 shops	 of	 various	 gems	

and	precious	metals	–	also	some	descendants	

of tawawesh. Many of the big, old merchant 

houses	are	also	found	near	this	area,	known	for	

their	 family	 names	 like	Bait	 al-Orayed,	Bait	

al-Mudaifa,	 Bait	 al-Khalaf,	 and	 Bait	 Sayed	

Said.	 Only	 the	 Khalaf	 family	 still	 occupies	

and	maintains	 their	old	house,	but	 the	others	

mentioned still stand. Other merchants lived 

in	Muharraq	 and	were	 nor	 are	 not	 linked	 to	

the	Manama	Souq.	Among	these	are	still	well-

known	families	such	as	the	Zayani	family,	the	

Seyadi	family	or	 the	Matter	family.	Some	of	

their	old	houses,	notably	the	fine	Bait	Seyadi,	

which	is	due	to	restoration	by	the	Department	

of	Culture	 and	National	Heritage,	 still	 stand	

- 5 -
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ecological	 structures	 –	 a	 longue durée in 

Braudelian	terms	(Braudel	1980).	Second,	the	

economy and practice of pearling is in itself 

interesting	 and	 specific	 to	 the	 region	 both	

historically and ethnographically. And third, 

it	 provides	 a	 necessary	 and	 useful	 historical	

background	 to	 the	 development	 of	 socio-

cultural	 structures	 of	 the	 Gulf,	 due	 to	 the	

social system of the economy itself and the 

status	of	merchant	families	in	particular.	This	

article,	therefore,	includes	these	three	fields	by	

briefly	presenting	the	history	of	four	selected	

pearl merchant families, by giving a review of 

historical	 references	 of	 pearling	 in	 the	Gulf,	

and	 by	 discussing	 the	 social	 structure	 of	 the	

pearl economy.

The	 study	 is	 based	 on	 research	 in	

Bahrain.	 Bahrain	 is	 singled	 out	 because	

it	 used	 to	 be	 the	 centre	 of	 pearl	 trade	 in	

the	 Gulf.	 Moreover	 it	 is	 currently	 on	 the	

forefront of political reforms in the region, 

inviting	 a	 broader	 population	 to	 take	 part	

in	 the	 development	 of	 society	 through	 the	

(re)establishment	 of	 Shura and Majlis, ie. 

an appointed and an elected chamber of 

parliament.1	 In	 this	 light,	 structures	 and	

developments of political participation is an 

important	study,	and	especially	 the	historical	

and present role of prominent families. 

This	particular	field	study	was	carried	

out	 in	 September	 and	 October	 2006.	 I	

interviewed	 around	 20	 descendants	 of	 pearl	

merchant	 families,	 focusing	 on	 the	 role	 of	

these	 families	 in	 the	Gulf	society	 in	 the	past	

as well as in the present.2 These interviews 

provided	a	lot	of	information,	not	only	about	

these	 families	 and	 the	 structures	 of	 an	Arab	

Gulf	 society,	 but	 also	 on	 the	 structures	 and	

history	of	the	pearl	economy;	hence	this	broad	

article. The article has the form of a report, as it 

was	originally	done	for	Moesgård	Museum	in	

preparation	of	new	transhistorical	exhibitions	

in	the	museum.	A	new	exhibition	building	will	

host	 a	 permanent	 exhibition	 about	 the	 Gulf	

and is planned to open in 2012.3

Change and continuity for the tawawesh

Pearl fishing is the premier industry of 

the Persian Gulf; it is, besides being the 

occupation most peculiar to that region, 

the principal or only source of wealth 

among the residents of the Arabian 

side. Were the supply of pearls to fail, 

the trade of Kuwait would be severely 

crippled, while that of Bahrain might 

– it is estimated – be reduced to about 

one fifth of its present dimensions, and 

the ports of Trucial ‘Oman, which have 

no other resources, would practically 

cease to exist.  (Lorimer	1908:	2220)

Usually	 when	 discussing	 the	 development	

of	 the	 Gulf,	 people	 focus	 on	 the	 great	

transformations of the oil economy, and 

for very good reason. Oil, when it began to 

provide	revenues	from	approximately	the	mid	

20th	century,	has	transformed	some	very	poor	

societies into some of the richest in the world 

(Zahlan	1998;	Dresch	2005).	 It	has	crucially	

enforced the long history of geopolitical 

importance	of	the	waterway	linking	the	Indian	

Ocean	to	the	Fertile	Crescent	and	thus	to	the	

Mediterranean	 world.	 However,	 though	 on	

a	 different	 scale,	 oil	 took	 over	 just	 decades	

after	 another	 important	 and	 prosperous	

economy,	 pearling,	 had	 suffered	 a	 dramatic	

collapse.	The	industrialisation	of	the	cultured	
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We are all, from the highest to the lowest, slaves of one master: Pearl 
Mohammed bin Thani, Sheikh in Doha, 1863
(Palgrave 1865)

...Not even the most optimistic think that the pearl business will ever again become what it 
was in the past, when both Arabs and Europeans made huge fortunes out of  B a h r a i n 
pearls. (Belgrave 1937:52)

The tawawesh families have more or less ended.. as a power. Because their power was 
derived from their financial strength. Once the financial strength is weakened so the 
influence is weakened. Now the influence will shift to families with a sort of modern 
avenues of trade... Where the money is, the power is, the influence is. It is as simple as that. 
(Personal Interview with Jawad al-Orayed, descendant of a pearl  merchant family, 
now deputy prime minister in Bahrain, 2006) 

This	 article	 seeks	 to	 provide	 an	 overview	

of	 the	 historical	 importance	 of	 pearl	 fishing	

and	 trading	 in	 the	Arab	Gulf	 and	 to	 discuss	

its	 continuous	 impact	 on	 present	 society.	

Thus,	 it	aims	 to	 further	 the	understanding	of	

links	 between	 the	 past	 and	 present	 of	 social	

and	cultural	structures	in	the	Gulf.	The	focus	

is	 on	 the	 economic	 resource	 that	 was	 most	

important to the societies before the twentieth-

century	discovery	of	oil.	This	resource	is	the	

natural	 pearl,	 the	 small	 gemstone	 produced	

inside	 the	 oyster	 shell,	 living	 in	 abundance	

in	the	shallow,	warm	waters	of	the	Gulf.	For	

centuries,	 most	 probably	 millennia,	 pearls	

were	the	gateway	to	 the	international	market	

for	 the	 Gulf	 inhabitants.	 This	 was	 creating	

the	social	structure	of	the	societies,	making	a	

few	people	rich	and	powerful	–	especially	the	

tawawesh )sing. tawash)	 or	 pearl	 merchants	

in	 focus	 of	 this	 study	 -	 and	 the	 lives	 of	 the	

broad	 population	 dependent	 on	 the	 catch	 of	

the	season	and	the	conjunctures	of	the	world	

market.	 In	 this	way	 little	has	changed	 in	 the	

Gulf,	 distinguished	 today	 by	 its	 richness	

on	 oil	 and	 its	 authoritarian	 political	 system.	

However,	as	Jill	Crystal	points	out	in	a	study	

of	merchants	and	rulers	in	Kuwait	and	Qatar	

(1990),	 before	 the	 coming	 of	 oil	 the	 ruling	

families	were	quite	dependent	on	the	merchant	

class	in	terms	of	customs,	taxes	and	loans	and	

therefore	 also	 advice	 and	 political	 backing.	

Thus,	merchants	were	also	an	 important	part	

of	the	political	structure.

The story of pearling has interesting 

perspectives	 for	 at	 least	 three	 different,	 but	

interrelated	reasons	that	I	will	discuss	in	this	

article.	First,	it	provides	an	example	of	a	long	

historical	 continuity	of	 economic,	 social	 and	

Pearling and Pearl Merchants in Bahrain
historical continuities and

transformations in the Gulf
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الدين واملجتمع يف بادية االإمارات

ثالثة مناذج معيارية للدميقراطية

الن�ضوية وما بعد احلداثة

بالد ال�ضود يف روايات املوؤلفني العرب القدامى

العلوم االإن�ضانية وم�ضاألة االأمنوذج العلمي

�ضوؤال الفن
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الأقل  الدور  هذا  وراء  الكامنة  الأ�سباب  كانت  ا  رمبرّ

الإمارات  تاريخ   الدين يف  رجال  به  الذي حظيمَرّ  اأهمية 

نظام  غياب  امل��ث��ال:  �سبيل  على  منها  كثرية،  احلديث 

�سيا�سي مركزي  يف الباد باأ�سرها ؛ فاحلرب الأهلية التي 

مرت بها ُعمان  يف القرن الثامن ع�سر، مبا فيها الإمارات 

العربية املتحدة احلالية، وبخا�سة احلروب املتتالية بني 

اأكرب حلفني قبليني فيها، اأي الهناوية والغافرية، اأدت اإىل 

ظهور العديد من الإم��ارات املتفاوتة من حيث  حجمها 

الإبا�سية  عمدت  وبينما  ال�سيا�سي.  وثقلها  الطبيعي 

والزيدية والوهابية اإىل توحيد بلدانها من خال فر�س 

احلد  اإىل  وخ�سومها  القبلية  جماعاتها  على  هيمنتها 

الذي متكنت من فر�س �سيا�سة تتجه اإىل فر�س  اأنظمة 

�سيا�سية مركزية ، جند اأن  الإمارات،  من ناحية اأخرى،  

بدورها  ول��دت  التي  النق�سامات  من  �سل�سلة  خا�ست 

العديد من الإمارات املتناثرة يف طول الباد وعر�سها. 

العامة  ال�سمات واحدة من الجتاهات  قد تعدرّ هذه 

عند  ل�سيرّما  الإم��ارات،  يف  والثقافية  الجتماعية  للبنى 

اجلزيرة  يف  الأخ��رى  املجتمعات  بع�س  ببنى  مقارنتها 

العربية.اإن ال�سوؤال اجلدير بالطرح يف هذا ال�سدد هو: 

اإذا كان لرجال الدين يف  الإبا�سية والزيدية والوهابية 

دوٌر مهٌمرّ وتاريخٌيرّ  يف جمتمعاتهم،  ملاذا افتقد نظراوؤهم 

يف  الإمارات اإىل مثل هذا الدور؟  واإذا علمنا اأن اجلواب 

غياب  ظل  يف  اإذن  لعبوه  ال��ذي  ال��دور  فما  بالنفي،   هو 

نظام �سيا�سي مركزي واحد ؟  اأ�سارت بع�س الدرا�سات 

التحولت  تاريخ  مو�سوع  يف  موؤخرًا  جريت 
ُ
اأ التي  املهمة 

الجتماعية وال�سيا�سية يف  الإمارات  اإىل الدور امللحوظ 

الذي مار�سته الُنخب الدينية يف مثل هذه التحولت ومن 

  )2(

ال�ساحلية.  املدن  يف  مثًا،   ْرع،   ال�سمَرّ ُق�ساة  �سمنهم 

وبالنتيجة،  اأملحت هذه الدرا�سات اإىل �سرورة اأن ننظر 

النوع من الأدوار بو�سفها واحدة من امل�سادر  اإىل هذا 

الأ�سيلة  يف �سريورات التحول تلك.  كما ت�سري درا�ستنا 

الراهنة،  ومن منطلق نتائجها الإثنوغرافية،  اإىل اإمكانية 

املقدمة:

اأواخر  املتحدة خال  العربية  الإم��ارات  الجتماعية ملجتمع مثل  الِبنى  درا�سة  للنظر عند  الافتة  الأمور  من 

القرن التا�سع ع�سر وبواكري القرن الع�سرين، اأن تلك البنى ل ُتبدي من ال�سمات كتلك املتاأ�سلة يف البنى الجتماعية 

البلدان  والوهابية يف  والزيدية  الإبا�سية  اأن  اإذ جند    
)1(

وال�سعودية. واليمن  ُعمان  له  مثل:  للمجتمعات املجاورة 

واملجتمعات اآنفة الذكر  كنظم ثيوقراطية كانت  ت�سكل جزءًا من احلياة اليومية وكذلك من بنى ال�سلطة، بل هي 

اأي�سًا جزٌء من املمار�سة الدينية والجتماعية. اإن املاحظة الآنفة الذكر، تقودنا اإىل ا�ستنتاج ُمفاده: اأن تاريخ البنى 

الجتماعية يف  الإمارات  مل يخ�سع للم�سار، اأو امل�سارات، التي مرت بها بنى تلك املجتمعات؛ بل على العك�س مما 

�سبق جند اأن »الإمارة«، بو�سفها منطًا مبكرًا  للنظام ال�سيا�سي يف  الإمارات، قد منح فئاتها احلاكمة املتمثلة يف 

ال�سيوخ والأمراء دورًا اأكرب و�سلطة اأعظم مقارنًة بالبلدان املجاورة، ونتيجة لذلك حظيمَرّ رجال الدين يف  الإمارات 

بدور �سيا�سي اأقل اأهمية. 

الدين واملجتمع يف بادية االإمارات:

روؤية اأنرثوبولوجية

عبد اهلل عبد الرحمن يتيم
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اأن تك�سف  املزيد من البحوث الإثنوغرافية والتاريخية 

فيها  مبا  وجمتمعاتها،  الإم���ارات  ثقافات   خمتلف  يف 

تلك املتعلقة مبنطقة اجلبال وال�سحراء وال�ساحل،  عن 

املزيد من اجلوانب  املتعلقة مبمار�سات ال�سلطة الدينية 

الإ�سامية. 

اأحد  يف  الإثنوغرايف  احلقلي  عملي  من  وانطاقًا   

املجتمعات الإماراتية ؛ يف �سل�سلة جبال  احِلجر حتديدًا،  

تهدف  الراهنة  الدرا�سة  فاإن   » ��ريمَ احلمَ »اأه��ل  جمتمع  اأي 

الدينية  ال�سلطة  دور  على  ال�سوء  بع�س  ت�سليط  اإىل 

الإ�سامية،التي تتخذ من املدينة قاعدة لها، يف احلياة 

ريمَ يف املنطقة اجلبلية.  وملا  ال�سيا�سية والثقافية لبدو احلمَ

يف  ملحوظًا  اهتمامًا  ا�ستقطبت  قد  امل�سكلة  هذه  كانت 

النظرية الأنرثوبولوجية والدرا�سات الإثنوغرافية،  كان 

لزامًا علينا التو�سع يف اإطارها النظري قبل ال�سروع يف 

طرح اإ�سكاليتنا الراهنة. 

ما االأمر املهم اأنرثوبولوجياً هنا؟ 

ال�سبط  اأن  وج��دت  اإنني  القول  يف  ب���دءًا،  اأرغ���ب،  

منا�سبة  الأك���رث  ال�سياقان  هما  وال�سلطة  الجتماعي 

،  اإل اأن جمرد الدعاء  ريمَ ْرع يف احلمَ لدرا�سة دور قا�سي ال�سمَرّ

بهذا القول قد يوقعني يف اإ�سكال، األوهو اأن امل�سكلة التي 

بل  متامًا،  باجلديدة  لي�ست  الدرا�سة  هذه  لها  تت�سدى 

الأنرثوبولوجيني  كتابات  العديد من جوانبها طالتها  اإن 

وكان  الأو����س���ط،   ال�سرق  جمتمعات  يف  عملوا  ال��ذي��ن 

نظرية  ت�سكيل  يف   اأث��رًا  بها  خرجوا  التي  للمح�سات 

التي متت درا�ستها حتديدًا.   وممار�سة تخ�س الظواهر 

الكيفية  ن��رى  اأن  ج��دا  املهم  من  �سيكون  ال�سبب  ولهذا 

التي  الإثنوغرافية   اإ�سكاليتنا  اأن ترتبط بها  التي ميكن 

تخ�س  جمتمع الإمارات بامل�سكات الأخرى التي در�سها 

  
)3(

اأنرثوبولوجيو ال�سرق الأو�سط. 

لية  بمَ لبد من الإ�سارة هنا اإىل اأن بع�س املجتمعات القمَ

اإيفانز  مثل  اأنرثوبولوجيون،   در�سها  التي  الإ�سامية 

اأفريقيا،  وفريدرك  بريت�سارد واإرن�ست غيلرن يف �سمال 

بارث  واأكرب �سيد اأحمد يف �سمال غرب باك�ستان،  واأوين 

لوي�س يف ال�سومال، وعبداهلل بوجره يف جنوب اليمن،قد 

الأنرثوبولوجية  الناحية  م��ن  غنية  مب��ع��ارف  اأم��دت��ن��ي 

ال�سلطة  بها  تت�سف  التي  املهمة  ال�سمات  بع�س   عن 

اإذ   
)4(

الإ�سامية؛ املجتمعات  يف  الجتماعي  وال�سبط 

جند يف هذه املجتمعات اأن  ممار�سة الزعامة وال�سلطة 

القرابي  بن�سبها  ِبْدنات قبلية متتد  دائمًا  متج�سدة  يف 

هذه  مثل  و�سلم،وحتظى  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول،  اإىل 

مبعاملة  الإ�سامية  القبلية  املجتمعات  يف   ال��ِب��ْدن��ات 

تت�سم بقدر كبري من القد�سية مكنتهم من التمتع مبنزلة 

بالغي  البدنات  ه��ذه  زعماء  جعلت  رفيعة.  اجتماعية 

التاأثري وال�سلطة يف جمتمعاتهم.  ويبدو جليًارّ اأي�سًا اأنهم 

القبلية  تقبلها جميع اجلماعات  �سلطة  لأنف�سهم  عززوا 

تاأثرٌي  لهم  اأ�سبح  ال��دور  لهذا  ونتيجة  جمتمعاتهم؛  يف 

واملحافظة  الجتماعي  ال�سبط  دعائم  تر�سيخ  يف  كبرٌي 

يجعل  ما  اأن  كذلك  ويت�سح  الجتماعي.  النظام  على 

�سلطة هوؤلء الزعماء املحليني م�سروعة هو اأوًل موقعهم 

يف التنظيم الجتماعي بو�سفهم اأع�ساء يف بدنات قبلية 

تتمتع بن�سب مقد�س،  وثانيًا ن�سق املعتقدات يف املجتمع 

الذي مينح رجال الدين املقد�سني منزلة خا�سة.   

البنائية  املدر�سة  منظور  تخوم  تخطينا  م��ا  واإذا 

الفعل  م��در���س��ة  م��ن��ظ��ور  اإىل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 

اأبرز  لدى  الدين  مفهوم  اأن  عندئذ  الجتماعي،�سنجد 

الأمريكي،  الأنرثوبولوجي  وه��و  املدر�سة  ه��ذه  اأ�ساتذة 

امل����وؤث����رة يف حقل  ك��ل��ي��ف��رد غ���ريت���ز،م���ن الجت����اه����ات 

الإ�سام  واأن��رثوب��ول��وج��ي��ا  ال��دي��ن ع��ام��ة  اأن��رثوب��ول��وج��ي��ا 

اأنه على العك�س من املقاربات ال�سالفة  اإذ جند  خا�سة، 

الربيطانية  املدر�سة  درا�ساتها  على  الذكر،والتي عكفت 

وامل��ح��ددات  القبلية  الن��ق�����س��ام��ات  نظرية  يف   ممثلة 

بو�سفه  والدين  الديناميكية،   والعاقات  الإيكولوجية،  

كليفرد  اأن  جند  الجتماعي،  ال�سبط  لتكري�س  �سلطة 

للدين  روؤيته  من  الإ���س��ام  عن  مفهومه  ي�ستمد  غريتز 

بو�سفه »مهمًارّ من الناحية  ال�سو�سيولوجية ... لي�س لأنه 
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البيئة  مثل  مثله  لأن��ه،  بل   ... الجتماعي  الن�سق  ي�سف 

وال�سلطة ال�سيا�سية والرثوة والإلزام الق�سائي والوجدان 

ذلك  ل  ُي�سكرّ اإن��ه  بل  باجلمال،  والإح�سا�س  ال�سخ�سي 

ي�سف  ل  الدين، ح�سب غريتز،  فاإن  وهكذا   
)5(

الن�سق«.

الكيفية التي يعمل بها الن�سق  الجتماعي فح�سب،  بل اإنه  

البيئة  مثل  الأخرى  العوامل  تفعل  مثلما  اأي�سًا  فيه  يوؤثر 

وال�سلطة ال�سيا�سية و... اإلخ.   

الدين  مع  يتعامل  غريتز  اأن  ذل��ك  كل  من  والأه��م 

للمعاين  ن�سقًا  اأي�����س��ًا  وبو�سفه  ثقافيًارّ  ن�سقًا  بو�سفه 

 وبناًء عليه  ينبغي على الأنرثوبولوجي،  تبعًا ملا 
 )6(

كذلك،

يراه غريتز،  اأن يقوم عند درا�سة  الدين،  بتحليل »ن�سق 

حتديدًا،   الدين  توؤلف  التي  الرموز  يف  املتج�سد  املعنى 

الجتماعية  بالبني   الأن�ساق  هذه  يربط  اأن  ثانيًا  وعليه 

)7(

وال�سريورة ال�سيكولوجية.« 

الثقايف  البعد  مب��ق��دور  اأن  اأي�����س��ًا  غ��ريت��ز  ويعتقد 

وطريقة  احل��ي��اة،   ن�سق  ع��ن  لنا  يك�سف  اأن  ال��دي��ن  يف 

  كما ي�سدد على اأهمية 
)8(

الت�سال،  واملوقف من احلياة،

 ... روؤي��ة  منط  دينيًا،   »منظورًا  ب�سفته  الدين  نعدرّ  اأن 

واأ�سلوبًا خا�سًا يف  احلياة  اإىل  النظر  طريقة خا�سة يف 

  . ولهذا ال�سبب يوؤكد غريتز اأنه ل ميكن 
)9(

فهم العامل«

فهم الدين �سمن �سياقه املنا�سب اإل من خال »الو�سف 

غريتز  نرى  ولذلك  الدين.  يف  الثقايف  للن�سق  املكثرّف« 

يتطرق يف كتابه »الإ�سام املاحظ« اإىل �سرورة اتخاذ 

خطوات معينة بغية خلق فهم اأف�سل للدين يف ال�سياقات 

  مبا فيها »و�سف الطيف الوا�سع من الأ�سكال 
)10(

املحلية،

التي جتلى عربها الدين، وك�سف النقاب عن القوى التي  

تقوم بخلق اأو تغيري اأو تدمري تلك الأ�سكال، والعمل كذلك 

على تقومي تاأثرياتها املتنوعة  وبح�سب �سلوك النا�س يف 

 
)11(

احلياة اليومية«. 

حظيت مقاربة غريتز،  يف الآونة الأخرية،  بتقدير 

عملهم  موا�سلة  على  عملوا  ال��ذي��ن  ط��اب��ه  م��ن  كبري 

الإ�سامية.   املجتمعات  الإثنوغرايف يف خمتلف  امليداين 

فعلى العك�س من اإيفانز بريت�سارد وطابه الذين راأوا اأن 

امل�سكلة تكمن يف �سياق العاقة بني الإ�سام والقبلية،  مل 

يهتم طاب غريتز بالأفراد بو�سفهم  فاعلني يف املجتمع 

الرمزية  باملعاين  اهتمامهم  عميق  اأب��دوا  بل  فح�سب،  

العامة  بها  ينظر  التي  والكيفية  الجتماعية  لاأفعال 

من اأفراد القبيلة اإىل الإ�سام.  وح�سب هوؤلء الطاب  

الباحثون فاإنه يف حالة الك�سف عن هذا املعنى الرمزي 

اأف�سل.   ب�سورة  لاإ�سام  الثقايف  الن�سق  فهم  �سيتم 

كتابه  اإيكلمان  يف  دي��ل  مقاربة  م��ث��ًا،   ه���ذه،   وك��ان��ت 

الإ�سام  املغرب«  عندما در�س دور �سلطة  »الإ�سام يف 

الدينية يف  اأحد املزارات ال�سوفية التقليدية يف مدينة 

 )12(

بوجاد يف املغرب. 

اأنرثوبولوجي  نف�سه،  عمد  النظري  ال�سعيد   وعلى 

املفاهيم يف  تطبيق هذه  اإىل  روزي��ن،  لورن�س  مثل،  اآخر 

درا�سته للمجتمع الإ�سامي يف مدينة »�سفرو« يف املغرب 

بغية التعرف على الكيفية التي يتمكن من خالها امل�سلم 

ولعل   
)13(

الجتم��اعي. بالواقع  الإم�ساك   من  العادي 

بني  الجتماعي  ال�سبط  مبفهوم  �سلة  الدرا�سات  اأك��رث 

مي�سيك  برنكلي  بها  قام  التي  تلك  هي  غريتز،  طاب 

املفتي  يف حل م�سكات  دور   اأن  وجد  فقد  اليمن؛  عن 

الثقايف  امل���وؤول  دور  لعب  من  مكنته  اليومية  امل�سلمني 

كما وجد اأن 
 )14(

ْرعية الإ�سامية.  الأ�سيل للن�سو�س ال�سمَرّ

العادي  امل�سلم  و�سيطًا  بني  يعمل ب�سفته  اليمني  املفتي 

ْرعية، ويف  ْرعي يف املحكمة ال�سمَرّ يف املجتمع والقا�سي ال�سمَرّ

�سوء ذلك ي�ستمد املفتي قوته و�سلطته من تاأويل الن�سو�س 

ْرعية  الأمر الذي يوؤدي اإىل  ف�س النزاعات بني النا�س  ال�سمَرّ

قبل و�سولها اإىل املحكمة.  

ريت�سارد  در����س  ذات���ه،   ال�سعيد  وع��ل��ى  واأخ�����ريًا،  

دور  تق�سًيرّ  خال  من  الدينية  ال�سلطة  اأهمية  اأنطوان 

القبلية  القروية  املجتمعات  اإحدى  يف  ْرعي  ال�سمَرّ القا�سي 

يف الأردن، وراأى اأن القا�سي يعمل ب�سفته و�سيطًا ثقافيًارّ 

طريق  عن  القرية  قيم  يف  التغيريات  اإح��داث  له  فيتاح 

ْرعية.  وُيطالب القا�سي،  من خال  دوره يف املحكمة ال�سمَرّ

ْرعية اأو ماءمتها  ف�سه للنزاعات،  بتاأويل القوانني ال�سمَرّ

يا
ج

و
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وهو  اليومية،  النا�س  م�سكات  مع  لتتوافق  ت�سويتها  اأو 

وعلى  املجتمع  على  التغيريات  اإحداث  يف  يت�سبب  بذلك 

   
)15(

ْرعية اأي�سًا.  القوانني ال�سمَرّ

اأعاه  املذكورة  الإثنوغرافية  الأمثلة  قارنا  ما  واإذا 

ريمَ الإماراتي، �سيت�سح لنا عددًا  بحالتنا الراهنة يف احلمَ

من املاحظات الهامة.  فعلى �سبيل املثال اإن امل�سكلة التي 

نواجهها هنا،  ول�سيما بني طاب مدر�سة الأنرثوبولوجيا 

الدرا�سات  معظم  اأن  ه��ي  الربيطانية،  الجتماعية 

اإثنوغرافية  مناطق  من  اأمثلتها  ت�ستمد  الأنرثوبولوجية 

ميار�س فيها ال�سادة اأو الأولياء دور ال�سلطة والزعامة يف 

الن�سق القبلي النق�سامي.  وال�سوؤال الذي ميكن طرحه 

الأمور يف   اأن تكون عليها  التي ميكن  هنا هو: ما احلال 

بع�س املجتمعات القبلية الإ�سامية الأخرى  كتلك التي 

لل�سلطة،   �سيت�سنى  كيف  اأولياء؟  اأو  �سادة  فيها  يوجد  ل 

حينذاك، اأن توؤ�س�س �سرعيتها ؟ هل  الدور الذي متار�سه 

يف  الأولياء  اأو  بال�سادة  يرتبط  قرابي  ب   ن�سمَ با  �سلطة 

�س  حالة هذه املجتمعات �سيكون اأقل من ذلك  الذي مُيارمَ

يف املجتمعات ال�سابقة التي در�سها الأنرثوبولوجيون ؟

احلقلي  عملي  فيها  اأج���ري���ُت  ال��ت��ي  املنطقة  اإن   

ريمَ  الإمارات،  ف�سًا عن مناطق اأخرى  الإثنوغرايف،اأي  حمَ

اأنرثوبولوجيون  در�سها  التي  كتلك  الأو�سط  ال�سرق  يف 

ودونالد  اأنطوان،   وريت�سارد  اأ�سد،   طال  مثل:  اآخرون 

كول،  ووليام لنكي�سرت،والتي امتازت جميعها بعدم وجود 

ومع  وال�سلطة،  الزعامة  وظيفة  ي��وؤدون  اأولياء  اأو  �سادة 

ذلك ا�ستمر الدور القوي الذي متار�سه الزعامة املحلية 

  فعلى 
)16(

ال��دي��ن.  اأو رج��ال  القبيلة  من خ��ال  رج��ال 

�سبيل املثال، ل يوجد يف املجتمعات القبلية يف  الإمارات 

اأو  ال�سادة  يلعبون دور  اأو  اأفراد  يدعون  اأو  اأي جماعات 

الأولياء، بل على العك�س من ذلك تخ�سع تلك املجتمعات 

حلكم ال�سيوخ الذين يت�سرفون ب�سفتهم زعماء وحكامًا 

للمنطقة. ولهوؤلء ال�سيوخ ممثلون حمليون معظمهم من 

زعماء القبائل اأو الع�سائر املحلية.  ويف بع�س املجتمعات 

يعمد ال�سيخ اإىل تعيني ولٍة يت�سرفون كممثلني عنه.  ول 

بل  ال�سيادة  اأو  الولية  من  �سلطتهم  هنا  ال�سيوخ  ي�ستمد 

وعلى  والكرم،  ال�سجاعة  على  �سلطتهم  م�سدر  يرتكز 

�ُسمعتهم كزعماء يتميزون مبمار�سة احلكمة  يف الأزمات 

اإليها  ينتمي  التي  القبائل  اإىل  ُينظر  ولهذا  واحل��روب.  

هوؤلء ال�سيوخ على اأنها من القبائل النبيلة ويتم التعامل 

معها على هذا الأ�سا�س.  

يف  وا�سعة  وب�سعبية  كبرية  ب�سلطة  ال�سيوخ  ويتمتع 

جمتمعاتهم.  وكعامة على �سعبيتهم،  مثًا،  فاإن اأفراد 

اأثناء  املجردة  باأ�سمائهم  ال�سيوخ  هوؤلء  ي�سمون  القبيلة 

اأحاديثهم عنهم فيقولون،  مثًا،  �سامل اأو نا�سر اأو عبد 

اهلل ول يقولون ال�سيخ �سامل اأو ال�سيخ نا�سر مثلما يفعل 

بقية اأبناء اخلليج العربي.   

مةمَ �سمة مثرية اأخرى تت�سف بها �سلطة ال�سيوخ يف   وثمَ

الإمارات، وهي اأنه بينما يتمتع مثل هوؤلء ال�سيوخ بدوٍر 

ُموؤثٍر يف احلياة ال�سيا�سية يف القرى القبلية، اإل اأنهم ل 

يقيمون يف تلك القرى بل يعي�سون يف مدن �ساحلية مثل: 

اأبو ظبي، ودبي، وال�سارقة، والفجرية . وهكذا تر�سخ منذ 

منت�سف القرن الثامن ع�سر واقع اأن  ال�سيوخ يعي�سون يف 

املدن بينما يعي�س اأتباعهم يف ال�سحارى اأو اجلبال منذ  

اأن توىل ال�سيوخ ال�سلطة.  

واقع  بها  يت�سم  مهمة   اأخ��رى  �سمة  كذلك  وهناك  

الإمارات،  يف   القبلية  املجتمعات  يف  ال�سلطة  وممار�سة 

الذين  والأول��ي��اء  ال�سادة  وج��ود  ينعدم  بينما  اأن��ه  وه��ي 

هذه  تتاألف  دينية،   �سلطة  ب�سفتهم  دوره��م  ميار�سون 

ال�سلطة بالدرجة الأوىل من رجال الدين الأتقياء الذين 

كما  الوراثة،   طريق  عن  الدينية  منزلتهم  يكت�سبوا  مل 

العلوم  درا�سة  بل عرب  وال�سادة،   الأولياء  مع  احلال  هو 

وي�ستطيع  الديني.   وورعهم  تقواهم  ب�سبب  اأو  الدينية 

رجل الدين،  تبعًا ل�سفاته ال�سخ�سية ومهاراته،  احتال 

ْرع« اأو م�ستوى اأقل    م�ستوى اأعلى يف ال�ُسلرّم   في�سبح »�سمَرّ

اأن  الإم���ارات  تاريخ   للقرية.  وجن��د يف  ع«  ��ًورّ »ْم��طمَ يكون 

اأغزر رجال الدين علمًا، مثل الق�ساة وامل�سرعني، جاءوا 

ْرعية،  وحتى  ال�سمَرّ   وهكذا كانت املحاكم 
)17(

من املدن. 
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املدن  اأ�سا�سًا من ق�ساة يتخذون من  تدار  عهد قريب،  

لية يف الهام�س  بمَ بينما تركت الُقرى القمَ
  )18(

مراكزًا لهم،

باأيدي رجال دين القرية ليقيموا ال�ساة وُيلقوا اخلطب 

واملواعظ وغريها من الُفرو�س والواجبات الدينية.

الإم���ارات  يف  لي  بمَ القمَ الإ���س��ام��ي  املجتمع  يعر�س   

حتديًا جديرًا بالدرا�سة، هذا التحدي يتمثل يف اإ�سكالية 

العاقة بني ال�سلطتني ال�سيا�سية والدينية، التي متار�س 

واملجتمعات  ناحية،  من  املدن  يف  مركزها  من  هيمنتها 

من  القبيلة،   رج��ال  ت�سم  التي  الهام�س  عند  لية  بمَ القمَ

هاتان  وا�سلت  كيف  ه��و:  هنا  و���س��وؤايل  اأخ���رى.   ناحية 

دورها  املحافظة على  والدينية،   ال�سيا�سية  ال�سلطتان،  

العتقاد  من  الرغم  على  املجتمعات  هذه  يف  ونفوذها 

باأنها  الهام�س  يف  لية  بمَ القمَ املجتمعات  اإىل  ينظر  ال��ذي 

لقد  املركزية؟  ال�سلطة  اأو  الدولة  مع  م�ستمر  �سراع  يف 

وجهة  »اإن  بقوله:  امل�سكلة  الأنرثوبولوجيني  اأح��د  ف�سر 

الثنني  اإىل  تنظر  التي  تلك  هي  �سيوعًا  الأك��رث  النظر 

مبادئ  متثل  بو�سفها  الب�سيطة  الثنائيات  منظور  من 

ووفق  جذريًا.   خمتلفة  وال�سيا�سي  الجتماعي  للتنظيم 

هذا النموذج،  تكون القبيلة والدولة على عاقة تعار�س 

و�سدام دائمني؛ فكاهما معر�ستان للتهديد من خال 

الع�سيان،  عمومًا،  وحماولت الدولة املركزية للحد من 

مترد رجال القبيلة، حيث يعد ذلك من اأهم املو�سوعات 

. ولهذا ال�سبب نريد يف حالتنا هذه 
)19(

يف تاريخ املنطقة«

اأن تكون درا�ستنا مق�سورة على اإحدى هاتني ال�سلطتني، 

اإي�ساح  يف  اأرغ���ب  حيث  الدينية،  ال�سلطة  بها  واأع��ن��ي 

ْرعي  يف املدن القوة  الكيفية التي حاز  بها القا�سي ال�سمَرّ

وكيف متكنت  الهام�س،   القبلية يف  القرى  وال�سلطة يف 

والقوة  بال�سلطة  القا�سي  تزويد  من  الدينية  املوؤ�س�سة 

القرية،بل  يف  املحلية  النزاعات  يف  للتدخل  الازمتني 

اإ�سدار الأحكام  الق�سائية فيها. 

  

احَلرَي:  

الجتماعي  �سياقهم  يف  ���ريمَ  احلمَ اأه���ل  ن�سع  ول��ك��ي 

والثقايف املائم،  وللربهنة على متيرّز ثقافتهم الفرعية 

مقارنة بغريهم يف بقية مناطق  الإمارات، �ساأقدم و�سفًا 

لبيئة احِلجر يهدف اإىل تو�سيح اأثر مثل هذه البيئة على 

اأن�ساقها الثقافية والجتماعية.  

،  يف  الإمارات،  جزءًا من منطقة اأو�سع  ريمَ ُيعدرّ احلمَ

من  تتاألف  منطقة  وهي  احِلجر«،  »جبال  با�سم   تعرف 

كيلو   35  000 م�ساحتها  منطقة  تغطي  جبلية  �سل�سلة 

اجلزيرة  �سبه  من  ال�سرقي  اجلنوب  اإىل  تقع  مربع  مرت 

احل��ادة يف  املنحدرات  من  ��ريمَ  احلمَ �سهل  وميتد  العربية. 

م�سيق هرمز يف ال�سمال ال�سرقي اإىل منطقة را�س احلد  

الأخ�سر  اجلبل  �سهل  اأما  ُعمان.  �سلطنة  �سرقي  جنوب 

الذي ي�سل ارتفاعه اإىل 000 3 مرت فوق م�ستوى �سطح 

هما  منطقتني  اإىل  اجلبلية  ال�سل�سلة  فيق�سم  البحر، 

�سل�سلة  وتقع معظم  الغربية.   واحِلجر  ال�سرقية  احِلجر 

جبال احِلجر ال�سرقية والغربية يف اأرا�سي ُعمان ول متتد 

�سوى �سل�سلة �سغرية من �سل�سلة جبال احِلجر الغربية اإىل  

الإمارات. وي�سكل اجلزء الذي يقع يف اأرا�سي الإمارات 

ن�سبة الُع�سر من اإجمايل �سل�سلة جبال احِلجر. وتنق�سم 

ُعمان  �سلطنة  ب��ني  اإقليميًارّ،   احِل��ج��ر،   جبال  �سل�سلة 

والإمارات.ويحتل اجلزء الذي يقع يف اأرا�سي الإمارات 

اجلزء اجلنوبي ال�سرقي من الباد، وتتقا�سمه الإمارات  

ال�سبع التي تتاألف منها الدولة، وبذلك ي�سبح لكل اإمارة 

من الإمارات ال�سبع ح�سة  جغرافية و�سكانية من منطقة 

  . ريمَ احلمَ

الإمارات  جمتمع  يف  قويًارّ  تاأثريًا  ريمَ  احلمَ مار�س  وقد 

��ريمَ  احلمَ وخ�سائ�س  طبيعة  ب�سبب  وذل���ك  وثقافتها، 

عن  يختلف  جمتمعًا  ��ريمَ  احلمَ �سكل  ولذلك  الإيكولوجية، 

املجتمع ال�سحراوي )الظاهرة( وعن املجتمع ال�ساحلي) 

من  ال�ساحلية،   وامل��دن  ال��ُق��رى  �سكلت  كما  الباطنة(. 

الناحية التقليدية،  جمتمعًا يعتمد على التجارة وال�سيد 

وكان مفتوحًا على ات�سالت مبا�سرة بالثقافات الأجنبية 

مثل الفار�سية والهندية والأفريقية.  هذا املوقع اجلغرايف 

منح املنطقة ال�ساحلية القدرة على الهيمنة وبالتايل اأتاح 
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لها تلعب دور  املركز. ومن ناحية اأخرى، �سار للمنطقة 

مب�ساحة  متتعها  فب�سبب  ؛  اخلا�س  طابعها  ال�سحراوية 

متتهن  التي  للقبائل  وط��ن  مبثابة  �سارت  كبرية  رملية 

الدعامة  وقبائلها  �سكانها  ي�سكل  والتي  اجلمال  رع��ي 

الأ�سا�سية لل�سيوخ حكام هذه املراكز.  ومقارنة باملناطق 

وثقافة  جمتمعًا  ��ريمَ  احلمَ �سكل  وال�ساحلية،   ال�سحراوية 

كانت،  ول تزال،  تختلف ب�سورة ملحوظة عن املنطقتني 

لي�ست من  قبائل  ��ريمَ من  احلمَ يتاألف جمتمع  الأخ��ري��ني.  

ريمَ  اأهل احلمَ وي�سكل  ال�سحراء.  بدو  ول من  املدن  �سكان 

يف  الإمارات ويف �سلطنة ُعمان كذلك، جزءًا من قبائل 

يعتمد بع�سها على الرعي اجلبلي ويعتمد بع�سها الآخر 

على الزراعة اأو كليهما معًا. 

�سل�سلة  ت�سكن  ال��ت��ي  املختلفة  ���ريمَ  احلمَ قبائل  وم��ن 

جبال احِلجر  جند قبائل ال�سرقيني، التي ُتعد من اأكرب 

منطقة  ي�سكنون  الذين  ال�سرقيون  وي�سكل   القبائل.  

لإم���ارة   ال�سرقيني  ح��ل��ف   م��ن  ج���زءًا  اجلبلية  احِل��ج��ر 

اإىل جمموعتني  عمومًا،   تق�سيمهم،   وميكن  الفجرية،  

مميزتني ؛ جمموعة تعي�س يف املدن والقرى ال�سغرية يف 

املنطقة ال�ساحلية لإمارة الفجرية وهم من �سكان املدن 

ت�سكل  ثانية  وجمموعة  الباطنة،   اأه��ل   اأي  والقرويني، 

ثلثي الإمارة تعي�س يف جبال احِلجر. ويعرف �سكان هذه 

« وهم من قبائل املنطقة اجلبلية.   ريمَ املنطقة ب� »اأهل احلمَ

ويعي�س ال�سرقيون ب�سورة متفرقة بني بع�س الوديان يف 

حتت  ال��واق��ع  اجلبلية  احِلجر  �سل�سلة  من  اجل��زء  ذل��ك 

حام  وادي  الوديان  هذه  ومن  الفجرية.   اإم��ارة  �سيادة 

الذي يعد من اأكرث الوديان اأهمية اإ�سرتاتيجيًارّ واإقليميًارّ. 

ريمَ اإىل بيئة  اأما من الناحية اجلغرافية،  فينتمي احلمَ

املنطقة اجلافة ذات الت�ساري�س القاحلة جدًارّ،  وتهيمن 

على جبال املنطقة ال�سخور الربكانية اجلرداء والدكناء 

على  الامنتظمة  الفي�سانات  تعمل  ما  وغالبًا  اللون،  

تر�سب الرتبة اخل�سبة يف التجاويف ال�سغرية احلاوية 

فماحلة  الرتبة  اأما  املنحدرات.  يف  املوجودة  املياه  على 

وب�سبب  اأن��ه  اإل  ب���ارزة،  ن��ت��وءات  ذات  ح��م��راء  وطينية 

ندرتها وخ�سوبتها،  اإ�سافة اإىل التعرية التي تتعر�س لها 

على  عزيزة  اأ�سبحت  والفي�سانات  الرياح  عاملي  بفعل 

ريمَ جافًارّ يف معظم  نفو�س القرويني. يف الغالب يظل احلمَ

تت�ساقط  التي  الأم��ط��ار   بع�س  با�ستثناء  ال�سنة  اأوق��ات 

عالية  بجبال  وهو حماط  ج��دًارّ.   اأ�سهر حم��دودة  خال 

ال�سمال  من  اجلبال  ه��ذه  ارت��ف��اع  ويختلف  ومنحدرة، 

اأعلى اجلبال يف ال�سمال، حيث  اإىل اجلنوب. هذا وتقع 

ي�سل ارتفاعها اإىل 2000 مرٍت فوق م�ستوى �سطح البحر، 

 � 1000م��رٍت   بني  ارتفاعها  فيرتاوح  اجلنوب  جبال  اأم��ا 

يف  الكلي  الأم��ط��ار  ت�ساقط  م��ع��دل  ي�سل  م���رٍت.   1500

ريمَ    ول يعتمد احلمَ
)20(

ريمَ اإىل 140ملم �سنويًا.  منطقة احلمَ

ال�ستوية  املحا�سيل  ُت��روى  ل  كما  مبا�سرة،   املطر  على 

املياه  خم��زون  على  القرى  تعتمد  بل  بالأمطار  للقرية 

مزارعهم  القرويون  ويروي  الأودي��ة.  قيعان  يف  اجلوفية 

املعروفة  اجلوفية  القنوات  نظم  با�ستخدام  وب�ساتينهم  

ب� »الأفاج«.  وتتنوع املنتجات الزراعية بح�سب املوا�سم، 

فيزرع الفاح،  على مدار ال�سنة،  حما�سيل مثل: التبغ، 

ف�سل  يف  والعلف  وال��دخ��ن  وال�سعري  واحِلنطة  وال���ُذرة 

ال�سيف.   ف�سل  يف  والليمون  واملاجنو  والتمور  ال�ستاء، 

ريمَ اأي�سًا باملوا�سي  كاملاعز اجلبلي والأغنام  وي�ستهر احلمَ

واجِلمال، واأنواع قليلة من املوا�سي املحلية.  

الطقو�ش واملعتقدات: 

عليرّ النتقال الآن اإىل  ن�سق املعتقدات اخلا�س باأهل 

. وهنا،  يف هذه املنطقة،  يتمكن كل من القا�سي  ريمَ احلمَ

املنطقة  يف  ��ريمَ  احلمَ واأه��ل  املدينة  ي�سكن  ال��ذي  ْرعي  ال�سمَرّ

اأي�سًا  وهنا  للحوار.  اأر�سية م�سرتكة  اإيجاد  اجلبلية من 

مثل  بعيد  مكان  من  ق��ادم  �سخ�س  يجد  املكان  هذا  يف 

و�سفي  خال  ومن  ل�سلطتِه.  والقوة  رعية  ال�سمَرّ القا�سي  

، ولكي اأو�سح  ريمَ لن�سق املعتقدات الإ�سامية عند اأهل احلمَ

اإيجاد  �ساأحاول  فيها،   يعمل  اأن  ينبغي  التي  البيئة  نوع 

الإ�سام  ومفهوم  الر�سمي  الإ�سام  مفهوم  بني  ت��وازن 

العملي. 
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ريمَ هم من بني اجلماعات   من املعروف اأن اأهل احلمَ

الإ�سام  تبنت  التي  العربية  اجلزيرة  يف  الأوىل  القبلية 

املياد.  بعد  ال�ساد�س  القرن  بعد  حياة  وطريقة  دينًا 

للطقو�س  ممار�ستهم  يف  ��ريمَ  احلمَ اأهل  يختلف  ل  واليوم، 

جمتمع   اأي  ع��ن  ك��ب��ريًا  اختافًا  الإ�سامية  وال�سعائر 

اإ�سامي قبلي اآخر ي�سم جماعات خمتلطة من الفاحني 

وبدو اجلبال. واأعني بذلك اأن لاإ�سام تاأثريًا كبريًا  يف 

ل �سخ�سية النبي حممد،  .ُت�سكرّ ريمَ قيم ومعتقدات اأهل احلمَ

�سلى اهلل عليه و�سلم، ونهجه عن�سرًا مهمًا يف النموذج 

؛ فمثًا، يتمثرّل اأحد جوانب اإعجابهم  ريمَ املثايل لأهل احلمَ

ة اإطاق  بالنبي حممد  �سلى اهلل عليه و�سلم باتباع �سنرّ

حيث  من  لنهجه  متبعون  اأنهم  ليظهروا  الطويلة  الِلرّحى 

اأهل  �سعراء   ك��ل   يختتم  مثلما  متامًا  وورع��ه،  رجولته 

عليه  النبي  ا�سم  بذكر  ال�سعرية  ق�سائدهم  ���ريمَ   احلمَ

ال�ساة وال�سام.  

،  من حيث املبداأ،  من امل�سلمني  ريمَ وُتعدرّ قبائل احلمَ

ة، بينهم قبائل اأو فئات قليلة  تتبع املذهب ال�سافعي    ال�سنرّ

فقبائل  ؛  احلنبلي  باملذهب  الآخ����رون  يتم�سك  بينما 

وال�سفدانة،   ك��ع��ب،  وب��ن��ي  واجل��اي��ل��ة،   ال��ك��ن��ود،  مثل 

اأخرى مثل  اأما قبائل  والعبادلة، تتبع املذهب ال�سافعي، 

الزيود، واليماحمة،  والدهامنة، والزحوم، واحلفتيات، 

وتوجد،   احل��ن��ب��ل��ي.   امل��ذه��ب  فيتبعون  وال�����س��ري��دات، 

لطقو�س  ممار�ساتهم  يف  جدًارّ  قليلة  اختافات  عمومًا،  

هذين املذهبني.  

ال�سافعي  يتبعون املذهبني  ،  ممن  ��ريمَ اأهل احلمَ ُيقيم 

ويدفنون  م�سرتكة  م�ساجد   يف  �ساتهم  واحلنبلي،  

يف  ليختلفون  وهم  م�سرتكة.  مقابر  يف  كذلك  موتاهم  

مثل  حياتهم،  دورة  يف  يوؤدونها  التي  الأخ��رى  الطقو�س 

الأخ��رى،   وال�سعائر  وامل��وت،  وال���زواج  واخلتان  ال��ولدة 

من   ، ��ريمَ احلمَ اأه��ل  والجتناب.ويوؤدي  بالطهارة  املتعلقة 

خلف  جمتمعني  واحلنبلي،�ساتهم  ال�سافعي  املذهبني 

اإمام واحد م�سرتك، مثلما ينظر يف   نزاعاتهم املتعلقة 

كما  واحد.  رع  �سمَ قا�سي  املرياث   اأو  الطاق  اأو  بالزواج 

ال�ساة  عليه  حممد  النبي  مبولد  املذهبني  كا  يحتفل 

يلتم�سون  التي  الدينية  املنا�سبات  من  وهي  وال�سام،  

فيها املغفرة والرحمة بالدعاء للموتى واملر�سى وملن هم 

يف دور النقاهة، اأو للتعبري عن الفرحة امل�سرتكة باإجناب 

طفل بعد �سنوات طويلة من النتظار،ولكن هناك اأعدادًا 

كبريًة من احلنابلة يف املدن احل�سرية  لاإمارات، على 

�سبيل املثال، ل يحتفلون مبولد النبي حممد  �سلى اهلل 

دون ذلك  ِبدعة.    عليه و�سلم، بل يعرّ

وُي�سعدون  طفل  اأول  مب��ي��اد  ���ريمَ  احلمَ اأه���ل  يحتفل 

ويحتفلون  ذك��رًا،  املولود  ك��ان  اإذا  خا�سة  كثريًا  بذلك 

بعد  له  ماعز  اأو  خ��روف  بذبح  جديد  مولود  كل  مبياد 

ال�سعرية  اأ�سبوع على ولدته،  ويطلقون على هذه  ُم�سي 

ت�سمية »العقيقة« اإذ يوزعون حلم الذبيحة املقد�س عادة 

اأو  للوليمة  الأقارب واجلريان ويطبخون ق�سمًا منه  على 

ول  اأي��ام.  ب�سعة  مرور  بعد  للرجال  اأخرى  وليمة  يعدون 

يحدث ات�سال جن�سي بني الزوجني اإل بعد مرور اأربعني  

ج�سدها  تطهر  اأن  الأم  وعلى  الطفل.   ولدة  على  يومًا 

ْدر بعد اأخذ هذه  مب�سحوق م�سنوع من اأوراق �سجرة ال�ِسرّ

ع ليقراأ عليها اآيات من القراآن للربكة  ومَرّ الأوراق اإىل املْطمَ

اأن  قبل  وج�سدها  �سعرها  لتنظيف  الأم  فت�ستخدمه 

الأم  ُتعلن  التايل،  اليوم  املاب�س اجلديدة.  ويف  ترتدي 

باإعداد وليمة  يومًا  الأربعني  واإمتامها مدة  عن تطهرها 

تدعو لها ن�ساء احلي ُتطلق عليها ت�سمية »الأربعني«. ويف 

اليوم نف�سه، يتم حلق �سعر ال�سبي اأو ال�سبية بالكامل،  

ويعدون �سعر الطفل املحلوق جزءًا من �سعائر التطهر. 

احلياة،   دورة  يف  الثاين  الطق�س  فيعدرّ  اخِلتان  اأم��ا 

ال�سنة  الفتاة  تبلغ  فعندما  والإن��اث.  الذكور  له  ويخ�سع 

ًا  من عمرها، ُتوؤخذ اإىل امراأة متخ�س�سة حُتدث لها �سًقرّ

بخروج  ي�سمح  ل  فرجها  من  الأعلى  اجل��زء  يف  �سغريًا 

بتكتم  الفتيات  ختان  عملية  تتم  الدم.  من  القليل  �سوى 

له  فيقيمون  الفتيان،   اأما ختان  احتفال،  مرا�سيم  وبا 

القرية  اأهل  لها  يدعى  وليمة  له  ويعدون  كبريًا  احتفاًل 

الرابعة  �ِسنمَرّي  بني  اأحيانًا،  الفتيان،   ختان  يتم  كلهم. 
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اأواخر ال�سبعينات من القرن املا�سي،   والعا�سرة.  ومنذ 

�سار ختان الفتيان كلهم يتم يف م�ست�سفيات املدينة. وُيعدرّ 

ختان الفتيان والفتيات من ُطقو�س التطهر التي ينبغي اأن 

يخ�سع لها كل طفٍل حديث الولدة. 

عامة، عدا  احتفال  اأية طقو�س  البلوغ  ل�سن  ُتقام  ل 

الأمهات  تاأمر  اإذ  ؛  البلوغ  ل�سن  الفتيات  و�سول  حالة 

روؤو�سهن،   �سعر  ول�سيما  اأج�سادهن،  بتطهري  بناتهن 

عند انتهاء احلي�س. وحينما حتي�س الفتاة للمرة الأوىل، 

فرتة  اأنهت  قد  ابنتهما  باأن  الأب  اإخبار  اإىل  الأم  تعمد 

ت«. وحاملا ت�سل الفتاة لهذه ال�سن عليها  رمَ الطفولة »ْك�سمَ

المتناع متامًا عن الحتكاك بغري املحارم قبل زواجها 

وبعده. ول توجد فرتة طويلة بني بلوغ الفتاة وزواجها ؛ اإذ 

ت« يتم تهيئتها عندئذ لاقرتان  رمَ حاملا يعرفون اأنها »ْك�سمَ

بزوٍج منا�سب. وتتزوج معظم الفتيات يف �سن اخلام�سة 

بتغطية  امل��راأة  تبداأ  لزواجها  الأول  اليوم  ومنذ  ع�سرة، 

ِقع«. وجهها مبا يعرف حمليًا ب� »الرُبْ

يتاأخر الحتفال ببلوغ ال�سبي قليًا ؛ حتى ي�سل اإىل 

�سن البلوغ يف اخلام�سة ع�سرة من عمره. ويت�سمن هذا 

الحتفال اختيار زوجة منا�سبة له ؛ ويتزوج الفتيان بني 

الزواج يف  وُيعدرّ  ع�سرة.  والثامنة  ع�سرة  ْي اخلام�سة  �ِسنمَرّ

و�سول  حقيقة  عن  اجتماعيًارّ  اإعانًا  هذه  احلياة  دورة 

الفتى اإىل �سن الر�سد والرجولة. ويف هذه املرحلة، يعتني 

الفتى كثريًا بذقنه.   

، رجل اأو امراأة،  تتم  ريمَ عندما ميوت �سخ�س يف احلمَ

ْدر؛  ال�ِسرّ عملية تطهريه طق�سيًارّ بغ�سله باملاء مع م�سحوق 

ثم  جن�سه.  بنو  للميت  والتطهري  الغ�سل  بعملية  ويقوم 

يغطى بكفن اأبي�س، ُيوؤخذ بعدها اإىل امل�سجد لتقام عليه 

يدفنه  حيث  »املدينة«  املقربة  اإىل  لُيحمل  امليت  �ساة 

الرجال. وينبغي اأن تتم مرا�سم الدفن خال النهار، ثم 

القرية  لأهايل  »ِوْح�ِسه«  وليمة  الليل  يف  تقام  ذلك   بعد 

التي  الزوجة  وتخ�سع  اأ�سبوعًا.  العزاء  وي�ستمر  كلهم، 

تعزل   حيث  »دي��ن«  تامة  ع��زل  ف��رتة  اإىل  زوجها  فقدت 

نف�سها يف بيتها مدة  ت�سعني  يومًا. ويحق لها خال هذه 

املدة اأن ترى اأولدها وبناتها وعددًا قليًا من حمارمها 

اإذا ما  اأن  العار �سيلحق بهذه املراأة  من الأق��ارب، على 

خرجت من بيتها خال مدة الدين هذه، لكن من وجهة 

اأخرى يحق لها،  بعد انق�ساء مدة الدين،  الزواج ب�سخ�س 

اأرادت ذلك ورغبت يف ا�ستمرار حياتها ب�سكل  اإذا  اآخر 

طبيعي.

لة بدورة احلياة لدى  وبعيدًا عن الطقو�س ذات ال�سِ

،  ُيعدرّ احل�سد جزءًا من معتقداتهم ال�سعبية  ريمَ اأهل احلمَ

والدينية التي يوؤمنون بها ب�سدة وي�سمونه حمليًارّ »العني«،  

كما بعتقدون بال�سحر وال�سعوذة؛ بالرغم من اأن ال�ِسحر 

اأن بع�س  اأنهم يعتقدون  اإل  القراآن،  حمرم وممقوت يف 

ال�سحر.  ب�سبب  ت��ك��ون  رمب��ا  ت�سيبهم  ال��ت��ي  الأزم����ات 

مثل  اأخرى  باعتقادات  ال�سحر  بوجود  العتقاد  ويرتبط 

العتقاد بوجود اجِلن.  ووفقًا ملا ورد يف القراآن   الكرمي 

،  يوجد نوعان من اجلن ؛ الأول  ��ريمَ اأهل احلمَ ومعتقدات 

ال�ِسحر  ميار�س  ومن  �سالح«.  »ُمو  ُم��وؤٍذ  والآخ��ر  �سالح، 

وال�سعوذة يكون على عاقة باجِلن، وي�ستطيع اأن يوجههم 

ون  يعدرّ الذين  الأ�سخا�س  اأما  �سر.  اأو  خري  بعمل  للقيام 

ع  ومَرّ املْطمَ اإىل  �سد فيلجاأون  اأو احلمَ ال�ِسحر  اأنف�سهم �سحايا 

خمتلفة  طرائق  ي�ستخدم  ال��ذي  ر«  »البا�سِ اف  ال��ع��ررّ اأو 

�سحية  يعد  الذي  املري�س  على  قراآنية  اآيات  قراءة  مثل 

الذي  الأذى  مفعول  لُيبطل  الِعرافة  ي�ستعمل  اأو  �سد،  احلمَ

ال�ساحر.  قبل  من  املُر�سل  ال�سالح،  غري  اجل��ن  �سببه 

والأماكن  املناطق  من  ع��ددًا  باأن  ��ريمَ  احلمَ اأهل  يوؤمن  كما 

يف الوديان م�سكونة بجن غري �سالٍح، وباأن هوؤلء اجِلن 

ي�سكنون القرى ليًا.  ولذلك يو�سون اأطفالهم ب�سرورة 

العودة اإىل البيت قبل مغيب ال�سم�س، وين�سحونهم كذلك 

بعدم اللعب اأو البقاء يف اأزقة الوديان. ويرون دائمًا  اأن 

الأطفال الذين مير�سون فجاأة من دون �سبب وا�سح هم 

اجِلن  ولإبعاد  احل�سد.  اأو  اجلن  �سحايا  من  بال�سرورة 

�سد عن اأفراد العائلة، تعمد الأمهات،  عادة،  اإىل  واحلمَ

مغيب  عند  البيت  يف  البخور  من  كبرية  كميات  ح��رق 

ال�سم�س.  
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ريمَ اأو يوؤثر يف  وثمة نوع �سائع من اجلن ُي�سيب اأهل احلمَ

�سحتهم وهو »الزار« ، ومعظم الذين يتعر�سون لاإ�سابة 

الزار  يكون  اأن  ميكن  البالغني.  والن�ساء  الرجال  من  به 

غري  اأو  �سالح  بجني  م�سكونًا  كونه  نتيجة  ال�سخ�س  يف 

ام«، ذوو الب�سرة ال�سوداء املنحدرون  �سالح.  وُيعُدرّ  »اخِلدرّ

ي�ستخدمون  الذين  النا�س  اأك��رث  العبيد،من  اأ�سل  من 

�سحايا  يكون  اأن  وميكن  للمر�سى.  كمعاجلني  ال���زار 

الزار من كا اجلن�سني ومن اأية منزلة اجتماعية. ويقوم 

ملر�ساهم  خا�سة  جل�سات  ب��اإع��داد  ه«  ْب����ومَ
ُ
»الأ املعاجلون 

»الْعيال«، اإل اأن امل�سكونني بالزار من املمكن اأن يتلب�سهم 

ْزِفة« يف  اأثناء رق�سة»الرمَرّ اأو  اأثناء عزف املو�سيقى  اجِلن 

النبوية  للمدائح  اأثناء تاوتهم  الزفاف وكذلك  حفات 

يف احتفالت املياد. 

ول تعدرّ الطقو�س واملعرفة ذات العاقة باملمار�سات 

عند  عليه  هي  كما   ، ��ريمَ احلمَ اأه��ل  عند  متطورة  الدينية 

�سكان احل�سر من الرجال الورعني يف املدن ال�ساحلية؛ 

ريمَ  احلمَ جمتمع  جعل  التعليم  وغياب  القا�سية  فالبيئة 

تعدو  ل  ولذلك  البارزة،  الدينية  لل�سخ�سيات  مفتقدًا 

للُمُثل  والعملية  املب�سطة  ال�سورة  الدينية   ممار�ساتهم 

الإ�سامية. وهذا ل يعني ما تكرره الكتابات الإثنوغرافية،  

اخلا�سة بالبدو العرب واأهل القبائل الإ�سامية،  من اأن 

ريمَ متهاونون يف فرو�سهم ومعتقداتهم الدينية.  اأهل احلمَ

ريمَ خمتلفة متامًا ؛ فقد لحظت  ماحظاتي عن اأهل احلمَ

اأنهم مل ي�ستعملوا ال�سخور اأو الطني يف بنائهم للم�ساجد 

الآونة الأخرية وما زالت مقابرهم حتى الآن با  اإل يف 

زخارف.  واأكرث ما تكون م�ساجدهم جمرد قطعة اأر�س 

خالية من كل �سيء حتيطها اأحجار �سغرية بالقرب من 

بيت الأمري اأو يف �سواحي القرية حيث تقام فيها �ساة 

اجلمعة والعيدين. واأثناء اإقامتي يف اأحد الوديان،  اأ�سدر 

وايل اإحدى الُقرى اأمره اإىل»الِبيادير« بتنظيف امل�ساجد 

الفطر   عيد  قبل  اأي   ، رم�سان  انتهاء  قبل  مرة  مرتني، 

باأيام قليلة، ومرة اأخرى قبل عيد الأ�سحى. 

يف ال�سنوات الأخرية، اأي منذ ال�سبعيات من القرن 

رئي�س  م�سجد  ال��وادي  يف  قرية  كل  يف  اأ�سبح  املا�سي، 

لإقامة  الأه���ايل  ي�ستعمله  الرت��ف��اع،   متو�سطة  مبنارة 

�ساة وخطبة اجلمعة وكذلك لإقامة ال�سلوات اخلم�س 

منارات.  ب��ا  امل�ساجد  م��ن  القليل  وه��ن��اك  ال��ي��وم��ي��ة، 

وتتاألف هذه امل�ساجد ال�سغرية، ب�سفة عامة  من غرفة  

�سغرية لل�ساة، وعادة ما تبنى على نفقة الوجهاء من 

الزعامات املحلية. وتخلو هذه امل�ساجد وكذلك امل�ساجد  

اأو  اأول��ي��اء  ي��وج��د   اأي��ة زخ���ارف، كذلك ل  القدمية م��ن 

مراكز  بو�سفها  على   ت�سيطر  العلم  اأه��ل  من  عائات 

املجتمعات  اأخرى من  اأمكنة  دينية،  كما هو احلال يف  

يف  الدينية  احلياة  تظل  ذلك  ومع  الإ�سامية،   القبلية 

القرى ن�سطة جدًارّ، حيث  متتلئ معظم امل�ساجد بالرجال 

وال�سبيان خال اإقامة ال�ساة اليومية.  وقد يقل عدد 

الع�سر، نظرًا لن�سغال  اأو  الظهر  امل�سلني عند �ساتي 

الرجال يف حقولهم اأو ب�ساتينهم اأو لوجودهم يف املدن، 

وخاف ذلك تكون امل�ساجد مكتظة بامل�سلني. 

ريمَ �سارمون جدًارّ يف اأداء فرو�س �ساتهم ؛  اأهل احلمَ

ع الآباء اأبناءهم على الذهاب معهم اإىل امل�سجد  اإذ ي�سجرّ

اأيام  امل�سجد  اإىل  الذهاب  يعدرّ  ول  ال�ساة.  اأوق��ات  يف 

اجتماعيًارّ  واجبًا  بل  دينيًارّ فقط،  فر�سًا  والأعياد  اجُلمع 

ريمَ ببع�سهم وي�ستقبلون  اأي�سًا. ويف الأعياد، يلتقي اأهل احلمَ

�سيوفهم يف اليوم الأول يف ال�ساحات الأمامية للم�ساجد، 

ثم يدعونهم اإىل ح�سور الوليمة اأو لالتقاء يف منا�سبة 

العادة،   وجتري  التالية.  الأيام  يف  بيوتهم  يف  اجتماعية 

ينتظر  اأن  والعيدين  اجلمعة  �ساة  انتهاء  بعد  مثًا،  

تهاين  لتلقي  امل�سجد  م��دخ��ل  ب��ق��رب  وال����وايل  الأم���ري 

القرويني باملنا�سبة.  

اأهل  بها  ُيوؤمن  التي  اخلم�سة  الإ�سام  اأرك��ان  ومن 

واإقامة  ووحدانيته  ب��اهلل  الإمي���ان  جانب   اإىل    ، ���ريمَ احلمَ

عدا  كلهم،   النا�س  وميتنع  رم�سان.   �سوم  ال�ساة، 

غار، والن�ساء يف فرتة احلي�س،  عن الأكل  الأطفال ال�سِ

ميتنع  كما  الزوجني.  بني  اجلن�سي  والت�سال  وال�ُسرب 

النا�س كذلك عن املقابات الجتماعية والزيارات والعمل 
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ال�ساق يف احلقل اأثناء النهار. بعد مغيب ال�سم�س، يق�سي 

القرويون،  ول�سيما الرجال،  اأوقاتهم يف امل�ساجد لإقامة 

�ساة الرتاويح. وخال هذا ال�سهر، ُيقدم الوجهاء،  مثل 

الولة واأ�سياد احلي،  الولئم اليومية للقرويني،  كما يقوم 

اأفراٌد اآخرون من القرية بدعوة هوؤلء الوجهاء لل�سيافة. 

بع�سًا  يوقفون  الذين  ومالكوها  الأرا�سي  اأ�سحاب  اأما 

اأ�سجار النخيل املزروعة كنوع من الزكاة »الِفْطرة«  من 

فاإنهم يوزعون متور تلك النخيل اأو ما يقابلها من حنطة 

على اجلريان والأقارب يف القرية. 

لاإ�سام،  رابعًا  ركنًا  ب�سفتها  للزكاة  بالن�سبة  اأما 

بل  بتاأديتها،  يقوم  ��ريمَ  احلمَ اأهل  من  كبري  عدٌد  يزال  فا 

وجعلها  وماآكلهم  اأم��وال��ه��م  لتطهري  طريقة  ونها  ويعدرّ

الأر�س  يجعلوا  مل  اإذا  اأنهم  ��ريمَ  احلمَ اأهل  ويعتقد  ح��اًل. 

التي ميتلكونها وما�سيتهم حاًل، من خال دفع الزكاة، 

ف�سيكون واردهم من هذه الأر�س واملوا�سي حرامًا. وقد 

ِبعات الأخرى على املمتنع عن دفع الزكاة اأن  تكون من التمَ

اهلل �سيمحق الربكة من بقية اأر�سه وما�سيته. وقد اعتاد 

من  ال�ستينات  اأواخ��ر  حتى  املوا�سي  زكاة  جباية  ال��وايل 

القرن املا�سي، ول تزال زكاة التمور مفرو�سة على الأر�س 

ة«،  رمَ »البيدمَ وافلمحا�س�سة  الأر�س  ِحيازة  نظام  مبوجب 

يف حني ما عادت جُتبى زكاة التبغ بل ُترك الأمر منوطًا 

مبالكيها اأو اأ�سحاب احليازات. واليوم، زاد حتول الزكاة 

التي ينبغي له  اإىل واحدة من م�سوؤوليات الفرد الدينية 

اأن يوؤديها. ويف الوقت الذي كانت فيه الزكاة،  قبل ِب�سع 

اأن  اليوم  اإىل حاكم الإم��ارة جند  �سنني،  جُتمع وُتر�سل 

املعوزة يف  العائات  الوايل يقوم بجمعها وتوزيعها على 

، اأ�سجار  ريمَ القرية. وتوجد يف كل ب�ستان تقليدي،  يف احلمَ

نخيل ُيراوح عددها بني النخلة الواحدة اإىل اأربع نخات 

للمارة  اإم��ا  وتكون  دينية،   لأغ��را���س  اأ�سحابها  يهبها 

تتم  كما  رم�سان.   �سهر  يف  الفطرة  لدفع  اأو  ِبيل«  »ال�ِسرّ

هبة ب�ساتني ومزارع كاملة للوقف. ومن خال تقدمي مثل 

هذه الهبات ي�سعى اأ�سحاب الأرا�سي ومالكوها اإىل جلب 

الربكة لأنف�سهم وعائاتهم ولتطهري اأموالهم. 

الإ�سام  ممار�سات  من  الأخ��ري  اجلانب  احلج  ُيعد 

الإ�سام.  اأرك���ان  من  اخلام�س  الركن  اإن��ه  ؛  الر�سمية 

كان احلج،  وحتى عهد قريب،  مق�سورًا على عائات 

 يف العقود 
ٍ
ريمَ بطريق عام ريمَ الرثية. وب�سبب ربط احلمَ احلمَ

القليلة املا�سية، اأ�سبح مبقدور الكثري من رجال القبائل 

ويقوم  حياتهم.  خال  مرتني  اأو  مرة  مكة  اإىل  الذهاب 

يف  القرى  من  لنقلهم  حافات  باإعداد  احُلجاج  ُمتعهد 

ال�سفر  بعد ذلك من  املدن، حيث ميكنهم  اإىل  الوديان  

ممَرّ ي�ستقلون احلافات اإىل مكة واملدينة.  اإىل ِجدة ومن ثمَ

الطريق  عرب  بالعربات  ال�سفر  احلجاج  بع�س  وُيف�سل 

اأعظم الأجر من  لينالوا ح�سب اعتقادهم  ال�سحراوي، 

اهلل يف حجهم هذا. 

ريمَ بعيد الأ�سحى يف وديانهم،  بينما  يحتفل اأهل احلمَ

العا�سر من  وُيعد  اأقاربهم من احلجاج يف مكة،  يحتفل 

بني  ال�سهر.ومن  ه��ذا  قد�سية  على  عامة  احلجة  ذي 

الذين يوؤدون فري�سة احلج، ُيعد كبار ال�سن من الرجال 

والن�ساء الأكرث عددًا، وباأدائهم لفري�سةاحلج يكونون قد 

للفئة  لنتقالهم  املحلية  العبور  طقو�س  من  بع�سًا  اأنهوا 

الجتماعية التي تعدت مرحلة ال�سباب. ويكت�سب الفرد 

الذي اأدى منا�سك احلج لقب »حاج« الذي يعطيه مكانة 

اأن  ومع  وحكمة.   �ِسنًا  الأك��رب  القرية  اأه��ل  بني  متميزة 

اكت�ساب اللقب ُيعدرّ جزءًا من الطقو�س الإ�سامية لأهل 

والنفوذ الجتماعي  املكانة  اأنه مينح حامله  اإل    ، ريمَ احلمَ

القرية.  امل�ستوى يف  رفيعة  مكانة  �سغل  من  الذي ميكنه 

واليوم، يندر اأن جند زعيمًا حمليًارّ  يف اأي واٍد من اأودية 

ريمَ مل  ُيوؤِدرّ فري�سةاحلج.  احلمَ

�سكًا  بو�سفه  الأ�سحى  بعيد  الحتفال  جانب  واإىل 

ريمَ فيه بقد�سية هذا  من الطقو�س الدينية يحتفل اأهل احلمَ

اأقاربهم من احلج  اأي�سًا بعودة  ال�سهر، نراهم يحتفلون 

منا�سك  لأدائ��ه��م  وتهنئتهم  زيارتهم  خ��ال  من  وذل��ك 

احلج.  وُتزين بيوت احلجاج،  عادة،  بعلم الدولة احتفاًل 

لأهايل  وليمة  تقام  رجوعهم،  من  اأيام  وبعد  بعودتهم.  

ُبحمَ  ال�سرّ مثل  الهدايا  لزائريهم  ويقدمون  كلهم  القرية 
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والُغرتمَ الرجالية والطاِقيرّات.  كما يجلب احلجاج معهم 

القراآنية  الآيات  بع�س ال�سور ملكة واملدينة ولوحات من 

ليعلقوها يف غرفة ال�سيوف من الرجال.   

ريمَ  وتكاد تكون املعرفة الدينية املتقدمة بني اأهل احلمَ

د الذين يجيدون قراءة  معدومة ؛ ففي املا�سي،  ميكن عرّ

اإىل  الأثرياء  ريمَ  احلمَ رجال  ويعمد  الأ�سابع.  على  القراآن 

�س ليعلم اأبناءهم املعارف عرب  جلب معلم قراآن ُمتخ�سِرّ

ريمَ ون�سائها اأميني  درا�سة القراآن. بينما ظل بقية رجال احلمَ

بداأ  حينما  املا�سي،  القرن  من  ال�سبعينات  مطلع  حتى 

اجليل اجلديد من الِفتيان والفتيات اللتحاق باملدار�س. 

وي�سجع الآباء اأبناء هذا اجليل كثريًا على درا�سة القراآن 

من اأجل اإمامة رجال احلي اأثناء ال�ساة. ويف بيئة تتميز 

بالأمية مثل هذه، يحظى املتعلمون واأهل العلم »املطاْوِعة« 

اأو العرافون »البا�سرون: با�سر للمذكر، با�سرة للموؤنث« 

وكذلك الذين بلغوا م�ستويات متقدمة يف  العلوم الدينية 

تكون  وبذلك  فاعلني،  وقوة  بتاأثري  الإ�سامية  وال�سريعة 

الإ�سامية  ريمَ  احلمَ اأهل  طقو�س  ومتيل  اأكرب.  �سلطة  لهم 

ومعتقداتهم اإىل اإنتاج متخ�س�سني وحمرتفني يزعمون 

اأنهم ذوو قدرات عرفانية،  مثل البا�سر ووالد الزار، اأو 

ع،  اأو ب�سبب  ومَرّ ْرع واملْطمَ ب�سبب معرفتهم املتفوقة،  مثل ال�سمَرّ

ميزاتهم واإمكانياتهم ال�سخ�سية.   

 ق�شاة املدن واأئمة القرى: 

وُتعدرّ  الدينية،  الوظائف  من  رتبة  ��ْرع«  رّ »ال�����سمَ ُي��ع��درّ  

الدينية  الوظائف  مبمار�سي  مقارنة  الدينية،  وظيفته 

الآخرين،  هي الأعلى من حيث ال�سلطة والقوة.  ُيطلق اأهل 

ْرع على ق�ساتهم الإ�ساميني وينادون  ريمَ ت�سمية ال�سمَرّ احلمَ

القا�سي بلفظة » �سيخ« حينما يخاطبونه اأو يتحدثون معه 

ا. لكنهم يف حمادثاتهم اليومية يطلقون ت�سمية  �سخ�سيمَرّ

ْرعية معًا. ولذلك  ْرع« على القا�سي وعلى املحكمة ال�سمَرّ »�سمَ

ْرع اإحالة اإىل نوع من ال�سلطة، مثلما تعني  ُتعدرّ كلمة ال�سمَرّ

اأي�سًا القوانني والأحكام الإ�سامية.   

ْرع �سلطته و�سرعيته من  القراآن وال�سنة  ي�ستمد ال�سمَرّ

النبوية؛ فهو رجل مقتدر ومتمكن ب�سبب تدريبه الديني 

الر�سمي الذي يجعله يفرق بني احلال واحلرام ويهدي 

ْرع مبوقع  النا�س اإىل الطريق الواجب اتباعه. ويتمتع ال�سمَرّ

ع  ومَرّ املْطمَ موقع  من  اأكرب  والقوة  ال�سلطة  حيث  من  متفوق 

ت�ستمر �سنني  التي قد  الديني،  تعليمه  ب�سبب طول فرتة 

عديدة. 

ْرع بطريقة متحفظة  ع،  يت�سرف ال�سمَرّ ومَرّ وبخاف املْطمَ

جدًارّ ور�سمية يف عاقاته الجتماعية بالنا�س.  كما تعني 

النا�س  يعامله  اأن  دينية،   �سلطة  اأعلى  بو�سفه  مكانته،  

العادي  القروي  ع  ومَرّ املْطمَ مثل  لي�س  فهو  ؛  ووق��ار  باحرتام 

ويتبادل  اليومية  احل��ي��اة  يف  بالقرويني  يختلط  ال��ذي 

الطرائف معهم،  بل عادة ما يكون رجًا طاعنًا بال�سن 

اأم�سى معظم حياته يف تعلم الدين ويكر�س نف�سه خلدمة 

ْرع هو الذي يقرر كون  ريمَ اأن ال�سمَرّ الإ�سام. ويرى اأهل احلمَ

هذا الأمر حرامًا وذاك حاًل،  وبالنتيجة فهم يحرتمون 

م�سورته وياأخذون بها.  

ريمَ  لأهل احلمَ اليومية  ْرع يف احلياة  ال�سمَرّ م�ساركة  ُتعدرّ 

فعلى  ع،  ��ومَرّ املْ��طمَ دور  عن  متامًا  يختلف  ج��دًارّ  ُمهمًارّ  اأم��رًا 

ع نف�سه  ومَرّ املْطمَ ال�سيا�سي املحلي للقرية، قد يجد  امل�ستوى 

مغمورًا يف دور الو�سيط حلل اخل�سومات املحلية، لكنه 

التي  الت�سوية  بقبول  املتخا�سمني  ُيلزم  اأن  ي�ستطيع  ل 

ْرع ب�سلطة اأكرب، كما يحظى  يقرتحها، يف حني يتمتع ال�سمَرّ

رعية  �سمَ موؤ�س�سة  ب�سفة  للت�سرف  توؤهله  التي  بال�سلطة 

ر�سمية. ولهذا فاإنه حاملا ُترفع له اأية ق�سية فاإنه يحلها 

ْرع  اإما بال�سلح اأو بُحكم ر�سمي يتم التو�سل اإليه مع ال�سمَرّ

وبينما  لتطبيقه.   كافية  �سلطة  بطبيعته  ميتلك  ال��ذي 

فاإنه  فتاويه،   تقدمي  خال  من  كمفٍت  ْرع  ال�سمَرّ يت�سرف 

تاأثريًا كبريًا يف حياة  اأي�سًا ب�سفة قا�ٍس وميار�س  يعمل 

القرية. وكمثاٍل على قوة �سلطته وتاأثريه تلك الفتوى التي 

اأ�سدرها لرجال القرية بخ�سو�س تنقيب الآثار على يد 

التنقيب،   ب��داأوا  الذين  الأجانب  الآث��ار  علماء  من  فريق 

1988،  يف املقابر التي يعود تاريخها  خال �سهر يناير 

 . ريمَ اإىل األف �سنٍة  قبل املياد يف اإحدى �سواحي قرى احلمَ
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ْرع فتوى اأعلن فيها  ويف هذه الق�سية حتديدًا اأ�سدر ال�سمَرّ

املقابر ل تخ�س  الآثار حال ما دامت  التنقيب عن  اأن 

امل�سلمني وما دامت املنطقة التي تكون فيها الآثار لي�ست 

جزءًا من اأوقاف امل�سلمني.  وقد اأنهت الفتوى جدًل دار 

غرفة  اإىل  يوميًارّ  احل�سور  اعتادوا  الذين  الرجال  بني 

ال�سيوف اخلا�سة بالوايل.  

املدينة،  يف  حمكمته  يف  بالقرويني  ��ْرع  رّ ال�����سمَ يلتقي 

ويلعب دورًا فعاًل بو�سفه اأعلى �سلطة دينية.  يزور اأهل 

ريمَ حمكمته طلبًا للم�سورة والن�سح يف الأمور اخلا�سة  احلمَ

بالذهاب  ال�سيخ  يو�سيهم  اأو  طوعًا  ويذهبون  والعامة. 

اإليه من اأجل خ�سوماتهم. قد تكون الق�سية ب�سيطة مثل 

حترير عقد الزواج، اأو معقدة مثل توزيع الإرث اأو تطليق 

اأوامل�سطهدات من قبل  الزوجات املكرهات على الزواج 

الزوج، ولذلك ل توجد حدود لنوع الق�سية التي يعاجلها 

ْرع اأو حلدود �سلطته على الأطراف املتنازعة. ال�سمَرّ

ْرع وتاأثريه،   ومن املظاهر الأخرى لنفوذ و�سلطة ال�سمَرّ

الأرا�سي  على  النزاعات  من  للعديد  احللول  اإي��ج��اده 

هذه  وتعر�س  القرى.  خمتلف  يف  الزوجية  واخلافات 

ْرعية وفق  ال�سمَرّ اأحكامه  ْرع ملعرفة  ال�سمَرّ الق�سايا كلها على 

ْرع« ح�سب تعبري اأهل  ال�سريعة الإ�سامية، اأي »حكم ال�سمَرّ

��ريمَ جدالتهم،  ع��ادة،  بتحدي  اأه��ل احلمَ . وُينهي  ��ريمَ احلمَ

ْرع اإذا ظن  اأحد الأطراف لاآخر لرفع الق�سية اإىل ال�سمَرّ

هي  هنا  امل�ستخدمة  ال�سائعة  والعبارة  فعله.  ب�سواب 

هو  ْرع  ال�سمَرّ لكن  �سئت  ما  »قل  اأو   ْرع«  ال�سمَرّ وبينك  »بيني 

الذي �سيقرر اإن كان ما قمت به حاًل اأو حرامًا«.  

اأو  ملوقف  الدينيُة  ْرعيُة  ال�سمَرّ للقرويني  د  تتاأكمَرّ مل  واإذا 

»خليك  يقولون  ت�سمعهم  ما  غالبًا  فاإنك  معني،   �سلوك 

ابن  ي�ست�سري  وق��د  ��ْرع«.   رّ ال�����سمَ احل��ال من  بعيد مبعرفة 

اإىل  يحتاج  حينما  لكنه  فيه،  ي�ساء  ق��ا���سٍ  اأي  ���ريمَ  احلمَ

ْرع الذي يعمل  رعي يف خاٍف ما، يلجاأ اإىل ال�سمَرّ حكم �سمَ

لها  ينتمي  التي  الإم��ارة  وال�سيادة يف  الفقه  هيئة  �سمن 

اأهل  يذهب  احل��الت  اأك��رث  ويف  والقا�سي.  الفرد  ه��ذا 

ْرع املوجود يف اأقرب مدينة �ساحلية،  مثل  ريمَ اإىل ال�سمَرّ احلمَ

الفجرية،  كلبا،  خور فكان،  دبا،  اأو يذهب اإىل املدن،  

وبينما  اخليمة.  را���س  جمان،   عمَ دب��ي،  ال�سارقة،   مثل 

ال�سبعينات من  �سبقت  التي  ال�سنوات  الق�ساة،  يف  كان 

منازلهم  يف  الق�سائية  مهامهم  يوؤدون  املا�سي،   القرن 

اأو يف جمل�س ال�سيخ احلاكم،  ينبغي على الق�ساة كلهم،  

اليوم،  تنفيذ واجباتهم يف بناية جديدة يف املدينة يتم 

اأغلب  ي��زال  ول  رعية.  ال�سمَرّ للمحكمة  مكانًا  ت�سميمها 

بني  خ�سو�سًا  منازلهم  ي�ستخدمون  الآن  ْرع  ال�سمَرّ ق�ساة 

ال�سلوات اأو بعدها لإ�سدار الفتاوى اأو لاإجابة عن �سوؤال 

ما،  بينما حُتال الق�سايا اخلطرية اإىل املحكمة.  

العودة  من  املو�سوع،   يف  التف�سيل  قبل  يل،   ولبد 

فطوال  وتاريخًا.  اأ�سخا�سًا  الق�ساة  هوؤلء  مو�سوع  اإىل 

ال��ت��اري��خ،  امل��ذك��ور،  ل���وادي ح���ام،  وال��ِودي��ان الرئي�سة 

ْرع  يقيم يف املدن حيث يعي�س  ،  ظل ال�سمَرّ ريمَ الأخرى يف احلمَ

من  اأي  من  متزوجًا  ْرع  �سمَرّ ثمة  يكن  مل  احلاكم.  ال�سيخ 

ْرع لواد ما  قرى وادي حام اأو يعي�س فيها؛  قد ياأتي ال�سمَرّ

اأو ب�سحبة ال�سيخ لكن عمله يتطلب منه البقاء  للزيارة 

يف املدينة. 

بوظيفة  يقومون  الذين  الرجال  من  الكثري  اكت�سب 

املدن  من  بدايًة  وتدريبهم  معرفتهم  ْرعي  ال�سمَرّ القا�سي 

البعيدة التابعة لاإمارات مثل ال�سارقة اأو راأ�س اخليمة.  

وتلقى اأهل العلم معارف الفقه الإ�سامي على اأيدي علماء 

كانوا ياأتون من ال�سعودية وباد فار�س ؛ اإذ يقوم العلماء 

وتعاليم  احلنبلي،  للمذهب  وفقًا  بتدري�سهم  ال�سعوديون 

حني  يف  تيمية،   واب��ن  عبدالوهاب،  بن  حممد  الإم���ام 

ال�سافعي.  للمذهب  وفقًا  بتدري�سهم  فار�س  علماء  يقوم 

ويف بداية القرن الع�سرين توجه عدد من طاب العلوم 

ْرع يف مدن  لل�سمَرّ اأ�سبحوا بعد ذلك ق�ساة  الدينية، ممن 

ومناطق متفرقة من الإمارات، اإىل مراكز دينية خمتلفة 

يف ال�سعودية وباد فار�س للح�سول على املعارف الدينية 
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املتطورة والتدرب عليها. 

وكان للمدن الكبرية الواقعة على ال�ساحل ال�سرقي،  

منتظمة،  ب�سورة  ��ريمَ  احلمَ اأهل  يزورها  التي  تلك  خا�سة 
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ففي  اأحيانًا.   اإماراتية  غري  اأ�سول  من  ْرع  لل�سمَرّ ق�ساة 

مثل  ال�ساحلية  مدنها  يف  ول�سيما  ال�سميلية،   منطقة 

خورفكان، ودبا،  والفجرية،  لعب، ول يزال، بع�س علماء 

ق�ساة  دور   فار�س  اأه��ل  من  والعرب  ال�سعوديني  الدين 

ْرعي  ال�سمَرّ ْرع منذ عدة عقود.  فمثًا،  كان القا�سي  ال�سمَرّ

ال�سرقيني  �سيخ  قبل  من  املعنيرّ  الفجرية،   لل�سرقيني يف 

اآنذاك، حمد بن عبداهلل ال�سرقي، منذ اأواخر الثاثينات 

ال�سيخ  هو  املا�سي  القرن  من  اخلم�سينات  اأواخر  وحتى 

عي�سى بن مو�سى،  وهو عامل دين وفقيه مت�سِلرّع من باد 

ْرع.   فار�س  وكانت لديه معرفة كبرية باأمور ال�سمَرّ

وتقاعد  م��و���س��ى  ب��ن  عي�سى  ال�سيخ  ك��رب  وحينما 

جلاأ  الفجرية،   يف  اأح��د  يخلفه  ومل  ْرع،  ك�سمَ عمله  عن 

املدن  يف  ��ْرع  رّ ال�����سمَ ق�ساة  اإىل  ���ريمَ  احلمَ واأه���ل  ال�سرقيون 

ودبا. ويف  كلبا، وخورفكان،   مثل  ال�سميلية  الأخرى من 

مبهام  فاو،  بن  حمد  ال�سيخ  املحلي،  ْرع  ال�سمَرّ قام  كلبا، 

حمد  ال�سيخ  تلقى  وقد  الزمن.   من  ملدة  ْرع  ال�سمَرّ قا�سي 

وبعدها يف قطر،  ال�سارقة   الديني، يف  تعليمه  بن فاو 

ال�سعودية،   الوهابيني يف  العلماء  وفق منهج   وكان ذلك 

الذين عرفوا  الإمارات من  وتامذتهم من احلنابلة يف 

حمليًارّ ب� »املوحدين«. 

ْرعي  اأما يف خورفكان، فقد مار�س دور القا�سي ال�سمَرّ

ال�سيخ اأحمد بن ح�سن وال�سيخ اأحمد بن عبد اهلل،  وهما 

�سابقًا  تدربا  فار�س،   من  املهاجرين  العرب  اأحفاد  من 

يف باد فار�س ثم اأكما تعليمهما على اأيدي علماء من 

بن  حمد  ال�سيخ  تقاعد  وحينما  ال�سارقة.   يف  ال�سعودية 

ه للعي�س يف راأ�س  ْرع يف كلبا اآنذاك، توجمَرّ فاو،  قا�سي ال�سمَرّ

القا�سي  ؛  بن ح�سن  اأحمد  ال�سيخ  اخليمة،  وحل حمله 

ْرعية مرتني  ْرعي يف خورفكان ليدير حمكمة كلبا ال�سمَرّ ال�سمَرّ

يف الأ�سبوع. وقد اعتاد ال�سيخ اأحمد بن ح�سن ال�سفر من 

ويف  الغر�س.  لهذا  الأي���ام  تلك  يف  كلبا  اإىل  خورفكان 

عمل  ال�ساحلية،   الفجرية  ق��رى  اإح��دى  مربح،  مدينة 

من  ح�سن،وهو  بن  را�سد  ال�سيخ  هو  اآخ��ر  قا�س  هناك 

حتى  ْرع  ال�سمَرّ مبهام  يقوم  ظل  وقد  فار�س،  عرب  اأ�سول 

وفاته عام 1967م. 

�سيخ  املا�سي، عني  القرن  ال�ستينات من  اأواخر  ويف 

ال�سيخ  اأحدهما  كان  �سعوديني  ْرع  �سمَ ُق�ساة  ال�سرقيني 

الق�ساة  كبري  ب�سفته   ال�سيحا، حيث عمل  الكرمي  عبد 

ال�سيخ  وكان  �سنًا.  منه  اأ�سغر  ق�ساة  عمله  يف  وي�ساعده 

حممد الدخيل اأول قا�ٍس خال املرحلة الأوىل من عملي 

1987� 1988م(. مبثابة م�ساعد  الإثنوغرايف )  احلقلي 

ال�سعودية  وتدرب كاهما  يف  لل�سيخ عبدالكرمي  قا�ٍس  

وح�سا على تعليمهما الديني هناك.  

من  ْرع  ال�سمَرّ ق�ساة  وجود  يف  و�سوحًا  الأكرث  وال�سبب 

ويف  عمومًا،   ال�سمالية  الإم��ارات  يف  وال�سعودية  فار�س 

اأن ال�سعودية  منطقة ال�سميلية  على وجه التحديد،  هو 

الديني  للتدريب  الرئي�سة  امل��راك��ز  م��ن  كانتا  وف��ار���س 

ُعمان،  اأو  اليمن  اإىل  الوجهة  تكن  ومل  ق���رون،  ل��ع��دة 

الثانية،  يف  والإبا�سية  الأوىل  يف  الزيدية  وجود  ب�سبب 

املتاح  الع�سرين.كان  القرن  اأوائل  فيه، يف  مرغوبًا  اأمرًا 

�سنيًارّ،   م�سلمًا  ب�سفته  الإم��ارات،   الدين يف  اأم��ام عامل 

اأجل  من  له  جماورين  بلدين  اأق��رب  اإىل  الذهاب  خيار 

احل�سول على  تعليمه الديني؛ وهما ال�سعودية من ناحية 

وفار�س من ناحية اأخرى. ويف يومنا هذا، تناق�س وجود 

ْرع من عرب فار�س  ب�سورة ملحوظة  ال�سمَرّ وتاأثري ق�ساة 

يف الإمارات ال�سمالية مما ترك ال�سلطة الدينية  العليا 

ال�سعوديني.  الفقهاء  من  املكونة  الأغلبية  باأيدي  ْرع  لل�سمَرّ

يف  الديني  تعليمهم  ال�سعوديني  الفقهاء  معظم  وتلقى 

اجلامعة الإ�سامية باملدينة املنورة يف ال�سعودية.  

للق�ساة  التي قدمناها  املخت�سرة  تلك اخللفية  بعد 

دورهم من  لإي�ساح  الآن  �سننتقل  ال�سميلية،  ْرع يف  وال�سمَرّ

ْرعية.  �ساأو�سح  خال الو�سف الإثنوغرايف للمحكمة ال�سمَرّ

ْرعي ونوع اخلافات والنزعات التي �سعى  دور القا�سي ال�سمَرّ

حللها اأو اإ�سدار الحكام فيها،  مع تقدمي مثال لحدى 

اأوفق  اأن  واآمل  ْرع.  ال�سمَرّ فيها  نظر  التي  العملية  احلالت 

ْرع بالتو�سط  يف اإي�ساح الكيفية التي يقوم بها قا�سي ال�سمَرّ

ريمَ  واأعرافهم وتقاليدهم املحلية من  بني عادات اأهل احلمَ
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ْرعي الإ�سامي من جهة  جهة، وبني الرتاث الفقهي وال�سمَرّ

التغيريات  اإحداث  ْرع   لل�سمَرّ ذلك  كل  يتيح  وكيف  اأخرى، 

ارتبطت  اأخ��رى.ل��ق��د  جهة  م��ن  وثقافتهم  عاداتهم  يف 

بق�ساة  كبريًا   ارتباطًا  وامليدانية  ال�سخ�سية  جتاربي 

والفجرية،  وكلبا،  دب��ا،   يف   ْرعية  ال�سمَرّ باملحاكم  ْرع  ال�سمَرّ

وخورفكان،  ولذلك �ساأختار اإحداها للتو�سيح.   

حمكمة وقا�شي كلبا: 

ْرعية يف كلبا من املحاكم الرئي�سية  ُتعدرّ املحكمة ال�سمَرّ

يف هذه املنطقة من الإمارات،  وتوجد حماكم اإ�سامية 

اأخرى يف املنطقة ال�سمالية منها تعمل اإما يوميًارّ اأو مرة 

 )22(

يوميًارّ.  فتعمل  كلبا  حمكمة  اأما  الأ�سبوع،  يف  واحدة 

اآلف  ع�سرة  م�ساحتها  تبلغ  اأر���س  على  املحكمة  �سيدت 

ومبنى  الأم��ريي  الديوان  من  بالقرب  وذلك  مربع،  مرت 

لوحة  توجد  للمحكمة  الرئي�سة  البوابة  ف��وق  البلدية. 

عبارة    الأ�سود  وباللون  بالعربية  عليها  مكتوب  بي�ساء 

ْرعية«.   »حمكمة كلبا ال�سمَرّ

ومكاتب  رئي�سة  ق��اع��ة  م��ن  املحكمة  مبنى  يتاألف 

للق�ساة حتتل حوايل ثلث م�ساحة املحكمة، اأما امل�ساحة 

خا�س  م�سجد  ب��ن��اء  يف  ا�ستغالها  مت  فقد  املتبقية،  

من  املحكمة  مبنى  يتكون  لل�سيارات.  وموقف  باملحكمة 

طابقني، ُخ�س�س جزء كبري من الطابق الأر�سي مكتبًا 

لكبري الق�ساة،  وي�سم اأي�سًا قاعة جلل�سات املحكمة تبلغ 

م�ساحتها  منطقة  توجد  كما  مربع،  مرت   600 م�ساحتها 

اإىل  بالإ�سافة  لانتظار،  خم�س�سة  مربع   مرت   1600

مكتب للت�سجيل وال�ستقبال. وهناك اأي�سًا غرفة لنتظار 

خا�سة  وم��ع��زول��ة  اأ���س��غ��ر  غ��رف��ة  على  ت�ستمل  ال��رج��ال 

والأر�سيف  لل�سجات  غرفة  كذلك  توجد  كما  بالن�ساء. 

مكتبني،   في�سم  الثاين،   الطابق  اأم��ا  �سحية.  ومرافق 

الق�ساة،  ب�سغار  خا�سة  حمكمة  كقاعة  الأول  ُي�ستعمل 

حالة  يف  الن�ساء  ملقابلة  خم�س�س  مكتب  وبجانبها 

جل�سات ال�ستماع اخلا�سة جدًارّ. 

ْرع،  قبل ال�سبعينات من القرن املا�سي،   واعتاد ال�سمَرّ

يعقد  اأو  منزله  يف  ال�سيوف  غرفة  يف  املحكمة  اإق��ام��ة 

اجلل�سة يف جمل�س ال�سيخ. ومل يحتفظ الق�ساة ال�سابقون 

ت�سلم  كانت  واإمنا  عنهم،   ال�سادرة  القانونية  بالوثائق 

�ست املحكمة،  منذ ال�سبعينات  للمتخا�سمني.  وقد خ�سمَرّ

من القرن املا�سي،  موظفًا يدون الق�سايا يف  �سجل خا�س 

واليوم،   بدرا�ستها.  ذلك  بعد  ْرع  ال�سمَرّ ليقوم  ق�سية  بكل 

�سرطيني  اإىل  اإ�سافة  الق�ساة  مب�ساعدة  كاتبان  يقوم 

و�ساٍع واحد. 

ت�ستمر �ساعات العمل يف املحكمة بني ال�ساعة  ال�سابعة 

والن�سف �سباحًا  حتى الواحدة والن�سف  ظهرًا. وينتظر 

اأو ق�سايا تنظر  الرجال والن�ساء ممن لديهم معامات 

فيها  املحكمة يف قاعات منف�سلة. ي�سل القا�سي عادة 

وقوفًا  احل�سور  ويحييه  �سباحًا  الثامنة  ال�ساعة  حوايل 

عند مدخل املحكمة،  تاركًا خلفه حذاءه ثم يدخل غرفة 

ْرع وكل من يف  املحكمة.  ويعدرّ خلع الأحذية بالن�سبة لل�سمَرّ

القاعة،  من عامات احرتام املحكمة.  ولهذا ينبغي لكل 

من ياأتي اإىل قاعة املحكمة اأن يدخل بقدمني عاريتني.  

كبرية  واح��دة  املحكمة؛  غرفة  يف  من�سدتان  توجد 

الغرفة  جوانب  وح��ول  للكاتب.  �سغرية  واأخ��رى  ْرع  لل�سمَرّ

الثاثة الأخرى هناك �سفان من الكرا�سي. و توجد اأمام 

كرا�س مرتا�سة خم�س�سة جللو�س  اأربعة  ْرع  ال�سمَرّ مكتب 

ق�ساياهم.  لعر�س  ال�سكاوى  مقدمي  اأو  املتخا�سمني 

توجد خلف القا�سي خزانة كبرية للكتب، مزدحمة بكتب 

الكثري  ْت  فمَرّ �سُ وبجوارها  الإ���س��ام،  عن  خمتلفة  دينية 

من  التقاومي الإ�سامية القدمية واحلديثة، ويتم تعليق 

التقاومي احلديثة على الرفوف.   

ْرع قاعة املحكمة حتى يدخل بعده  وما اإن يدخل ال�سمَرّ

الأوىل،  الق�سية  ماع  ب�سمَ يبداأ  اأن  وقبل  كلهم.   احل�سور 

ال�سادرة  الوثائق  توقيع  يف  الوقت  من  القليل  يق�سي 

يردد  الأوراق،  اإىل  وينظر  يوقع  وبينما هو  عنه حديثًا.  

الت�سبيحات ب�سوت مرتفع، ثم ينادي على املدعي الأول 

اأو �ساحب الق�سية اأو امللتم�س ليمثل اأمامه جال�سًا. 

اإليها  ال�ستماع  ويتم  املحكمة  يف  الق�سايا  ُتعر�س 
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اإىل  وال�ستماع  اجللو�س  احل�سور  بقية  ومبقدور  لنًا،  عمَ

ْرع بقية  وقائع الق�سية. ويف الكثري من الق�سايا يدعو ال�سمَرّ

اخلاف  حل�سم  اأو  ال�سلح  يف  للم�ساعدة  احلا�سرين 

حال  اأية  وعلى  فيه.   ُحكمًا  وي�سدر  هو  يدر�سه  اأن  قبل 

والتعامل  الن�ساء  ح�سور  ت�ستدعي  التي  الق�سايا  ف��اإن 

العاقات اجلن�سية بني  الأم��ور اخلا�سة ج��دًارّ،  مثل  مع 

خا�س.  مكتب  يف  عادة  ْرع  ال�سمَرّ اإليها  ي�ستمع  الزوجني،  

اإىل  املنعقدة  املحكمة  جل�سات  اأث��ن��اء  القا�سي  ويعمد 

الطرائف  بع�س  بطرح  الق�سية  جدية  م��ن  التخفيف 

على احلا�سرين و�سرد الق�س�س امل�سلية اأو اإبداء بع�س 

التعليقات الطريفة بخ�سو�س الق�سايا املعرو�سة عليه، 

ال�ساعي،   من  ويطلب  التاريخ،  من  ق�س�سًا  ي�ستمد  وقد 

عني  املدرّ ال�ساي. ويف غ�سون ذلك مينح  تقدمي  م��رارًا،  

ي�سجع  كما  وق�س�سه،   طرائفه  م��ن  الت��ع��اظ  فر�سة 

لح.    ح وال�سُ عني بال�سفمَ احلا�سرين على اإقناع املدرّ

اللهجة  ْرع لغة مميزة جدًارّ؛ فهو يتكلم  ال�سمَرّ ي�ستعمل 

العربية  امل�سطلحات  حديثه  على  تطغى  لكن  املحلية 

تقريبًا  ظهرًا  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  وعند  الف�سيحة. 

ْرع جل�سته موؤقتًا، ليذهب مع موظفي املحكمة  ُينهي ال�سمَرّ

الظهر،  �ساة  لأداء  املحكمة  م�سجد  اإىل  واحل�سور 

ولتبداأ اجلل�سة مرة اأخرى حال انتهاء ال�ساة وت�ستمر 

بعد ذلك حتى الواحدة والن�سف بعد الظهر.  

املحكمة  اإج���راءات  تخ�س  مكتوبة  قواعد  توجد  ل 

ْرع ي�سغي اإىل املدعي ثم يعطي املدعى  ْرعية ؛ فال�سمَرّ ال�سمَرّ

من  لأي   
ٍ
حم��ام توكيل  يتم  ول  ل��اإج��اب��ة.   فر�سة  عليه 

القا�سي  دور  ميار�س  اأن  ْرع  ال�سمَرّ من  ُيتوقع   بل  عني  املدرّ

كبري  مع  ح�سرتها   التي  اجلل�سات  ويف  معًا.  واملحامي 

يطلبون  قد  اأنهم  وج��دت  الأ�سغر،  والقا�سي  الق�ساة 

ال�سهادة،  بعد �سماعهم لكا الطرفني،  اإذا ما اعتقدوا 

باأهمية وخطورة الق�سية املعرو�سة.  وعند وجود ال�سهود 

اأما  لل�سهادة يف احلال،  ا�ستدعاوؤهم  يتُمرّ   املحكمة،   يف 

عني  املدرّ من  ��ْرع  رّ ال�����سمَ فيطلب  وج��وده��م،  ع��دم  حالة  يف 

اإح�سارهم اإىل املحكمة،  و ُيعاد فتح الق�سية مرة اأخرى 

ْرع ق�سايا  حاملا ي�سل ال�سهود اإىل املحكمة. ويدر�س ال�سمَرّ

عني الذين يعر�سونها مبا�سرة عليه يف املحكمة، اإما  املدرّ

الأطراف  اأحد  مببادرة  اأو  املتنازعني،  الطرفني  باتفاق 

عن  ا  اإمرّ ْرع  لل�سمَرّ حُتال  ق�سايا  هناك  اأن  على  املتنازعة؛  

الأرا�سي  اإدارة  اأو  ال�سرطة،  اأو   احلاكم،  دي��وان  طريق 

بل  النزاع،  �سفة  لحتمل  التي  الق�سايا  بع�س  بالبلدية. 

تكون من النوع املبا�سر مثل اإ�سدار �سهادة املياد،  ونقل 

امللكية،  ومعامات الطاق والزواج،  وت�سجيل ال�سفقات 

التجارية يف املحكمة. 

ْرع  عون بل يدر�سها ال�سمَرّ فهذه الق�سايا لي�س فيها مدرّ

اأمر  ي�سدر  ث��م  وم��ن  بال�سهود،  بال�ستعانة  احل��ال  يف 

ْرعية الق�سية.  وهناك ق�سايا  تت�سف  املحكمة لإثبات �سمَرّ

مثل  ���س��ارخ،  بو�سوح  الإ�سامية،  لل�سريعة  بانتهاكها 

جتاهل ال�سريعة يف عقد الزواج اأو الطاق،  اأو ارتكاب 

للمرياث.  ال�سرعي  وغ��ري  اخل��اط��ئ  التوزيع  اأو  ال��زن��ى 

عني  املدرّ اإىل  بال�ستماع  الق�سايا  ه��ذه  ْرع  ال�سمَرّ ويدر�س 

واإىل ال�سهود ويعلن ُحكمه يف الق�سية عند وجودهم يف 

ْرع يف مثل هذه احلالت  اجلل�سة نف�سها. يهدف حكم ال�سمَرّ

وقوع  دون  احليلولة  واإىل  ب��احل��ال،   الأم��ور  ح�سم  اإىل 

تاأديب  اإىل  الإ�سامي، مثلما يهدف  املجتمع  احلرام يف 

من ينتهك ال�سريعة جهًا اأو عن نية مبيتة. 

على  عون  املدرّ يعر�سها  التي  الدع��اء  ق�سايا  وحُت��ل 

مينحهم  اإذ  ؛  اأع��اه  للق�سايا  م�سابهة  بطريقة  ْرع  ال�سمَرّ

وجود  �سريطة  م�سكاتهم  ملناق�سة  كافيًا  وقتًا  ْرع  ال�سمَرّ

الدعامة  ْرع،   لل�سمَرّ بالن�سبة  ال�سهادة،   وُتعدرّ  ال�سهود. 

مينح  الإ���س��ام  اأن   ذل��ك  احل��ك��م،  لإ���س��دار  الأ�سا�سية 

دليٌل  امل�سلم  �سهادة  اأن  اإذ  كربى،  قيمة  امل�سلم  �سهادة 

دعاواهم  ع��ون  امل��درّ يقدم  عندما  ولذلك  اإمي��ان��ه.  على 

ليديل  ال�ساهد  بح�سور  ياأمر  فاإنه  للقا�سي  واتهاماتهم 

على  اإ�سدار حكمه  حا�سمًا يف  عامًا  بو�سفها  ب�سهادته 

ْرع يف اإ�سدار حكمه يف الق�سية بل  الق�سية. ول يت�سرع ال�سمَرّ

ُيقدم فر�سًا كثرية للتو�سل اإىل ال�سلح بني املتخا�سمني.  

ويف منا�سبات كثرية،  يطلب من �سهود الق�سية اجللو�س 
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معه لر�سم خطة ال�سلح اأو قد يدعو اإىل حمكمته وجهاء 

عني للتو�سل اإىل ال�سلح.   قرية اأو مدينة املدرّ

ْرعية يف  ويف اأكرث الق�سايا املقدمة اإىل املحكمة ال�سمَرّ

ْرع اأن يتو�سل  املدينة،  والتي �سهدتها بنف�سي،  يحاول ال�سمَرّ

اإىل ال�سلح من خال جهود وُجهاء القرية، اإذا ُح�سمت 

وق�سايا  ال��زوج��ي��ة  وال��ن��زاع��ات  اخل��اف��ات  م��ن  الكثري 

حالة  ويف  الطريقة.  بهذه  ��ريمَ  احلمَ منطقة  يف  الأرا���س��ي 

اللوم  و�سع  اإىل  ْرع  ال�سمَرّ يلجاأ  املحاولت،   ف�سل مثل هذه 

وال�سغينة  الكراهية  بنمو  �سمحوا  لأنهم   عني  املدرّ على 

ْرع جهده للتو�سل اإىل ال�سلح  عندما يبذل ال�سمَرّ بينهم.    

يلجاأ  فاإنه  فيها  ْرعي  ال�سمَرّ يعلن حكمه  اأو  الق�سية  وح�سم 

ريمَ من خال منا�سدتهم بو�سفهم م�سلمني  اإىل اأهل احلمَ

عليه  اهلل  �سلى  حممد  نبيهم،  دي��ن  يتبعون  �ساحلني 

القبيلة وعاداتها  وقيم  اأعراف  ينا�سد فيهم  و�سلم، كما 

وال�سالفة«  نة   »ال�ِسرّ ب�  املعروفة حمليًا  النبيلة،  وتقالديها 

ْرع يف ح�سم اخلاف عند عدم  ال�سمَرّ ي�ستفيد منها  حيث 

تعار�سها مع ال�سريعة الإ�سامية.  

ا�ستخدام  كان  اإذا  ْرع  ال�سمَرّ �ساألُت  املرات  اإحدى  ويف 

ال�سريعة  يف  جائزًا  املحلية  القبلية  والعادات  الأع��راف 

اجلزيرة  الإ�سام يف  ولد  »لقد   : فاأجابني  الإ�سامية،  

العربية، واأما الأعراف و العادات التي كانت تتعار�س مع 

الإ�سام فقد ماتت منذ زمن بعيد، ول اأرى �سببًا مينعنا 

مع  تتعار�س  ل  التي  والعادات  الأعراف  الإفادة من  من 

ال�سريعة ؛ فال�سريعة جُتيز ا�ستخدام مثل تلك الأعراف 

والعادات اإذا كانت تعود بالنفع على امل�سلمني«.  ولهذا،  

اخلاف  ق�سايا  من  الكثري  يف  ��ْرع،   رّ ال�����سمَ ينا�سد  مثًا، 

ريمَ  احلمَ اأه��ل  مينحها  التي  العظيمة  القيمة  الإدان���ة،   اأو 

قبيلة  اأي  واحد،  ف«  »�سمَ اأبناء  ب�سفتهم   القبلي  لولئهم 

انتماءات  بني  وذل��ك من   ، واح��د  قبلي  اأو حلف  واح��دة 

وكثريًا   ، ��ريمَ احلمَ اأهل  لها  ينتمي  خمتلفة  »�ْسُفوف«  قبلية 

للخاف  اإنهائهم  لعدم  للمدعني  اللوم  ْرع  ال�سمَرّ يوجه  ما 

ل�  منهم  اعتبار  دون  املحكمة،  اأب��واب  اإيل  ي�سل  وتركه 

يلجاأ  التي  العديد من احلالت  القبلي. وهناك  »�سفهم« 

ريمَ  احلمَ اأهل  من  املتخا�سمني  منا�سدة   اإىل  ْرع  ال�سمَرّ فيها 

نة   »ال�ِسرّ وتقاليدهم  واأعرافهم  »�سفهم«  �سرف  لحرتام 

حكم  اإ���س��دار  وجتنيبه  بو�ساطته  للقبول  وال�سالفة«، 

ْرعي يف الق�سية املتنازع عليها.  �سمَ

ماأ�س�سة  تاريخه  عرب  ��ريمَ  احلمَ اأهل  جمتمع  وا�ستطاع 

ا�ستطاع   حيث  وال�سالفة«،  نة   »ال�ِسرّ من  كثرية  اأع��راف 

النظام  ال�سبط الجتماعي وفر�س  من خالها تكري�س 

يتم  التي  الكثرية  الُعرفية  املوؤ�س�سات  بني  ومن  ال�سلطة. 

من خالها حل اخلافات وتفاديها، مثًا  املوؤ�س�سة املعنية 

فعة، واأخرى حلماية الأر�س التي يجعلها  بحماية حق ال�ُسرّ

»مرفوقة«،  لاآخرين  م��اذًا  القبلي  املجل�س  اأو  ال�سيخ 

وهناك   ة«،  ��ومَ ���سْ »رمَ واملحدود  الب�سيط  للتعوي�س  واأخ��رى 

اأخرى  »ْمرا�ساة«،  الكبري  للتعوي�س  واأخرى  »الغرامة«،  

مثل »الِفدية« يف املوت اأو القتل بق�سد اأو بدونه. ول تعدرّ 

بطبيعتها  متعار�سة  الكثري،   وغريها  املوؤ�س�سات،   هذه 

اإىل  ْرع  ال�سمَرّ مع تعاليم ال�سريعة الإ�سامية، ولذلك يلجاأ 

ا�ستخدامها عند الرغبة ملنع ارتكاب اأي �سيء قد ُيف�سح 

مثًا،   فهو،   اأمام ح�سول ممار�سات منحرفة.   املجال 

�سيمنع وُيبطل اأي عقد زواج يح�سل بالإكراه لدفع املراأة  

اإعطاء  ابن عمها.  ويف حالة  ال��زواج من  للموافقة على 

الزواج  عقد  �سيلغي  فاإنه  معقوًل،  م��ربرًا  ال�سفة  ه��ذه 

ومينح املراأة  احلق يف رف�س الرجل  الذي ل ترغب يف 

ْرع اأن يعتمد على خمتلف  القرتان به. وهكذا،  على ال�سمَرّ

اخلافات  ح�سم  يف  املحلية  ريمَ  احلمَ اأهل  وتقاليد  عادات 

يف حمكمته،  اأن يختار بني املوؤ�س�سات العرفية التي تتفق 

اأو تتاءم معها،  وبني تلك املوؤ�س�سات  وتعاليم ال�سريعة 

ريعة اأو تنحرف عنه.  التي تتعار�س مع قانون ال�سمَرّ

اأنتقل الآن اإىل جزء اآخر من الدرا�سة، حيث اأهدف 

من خاله اإىل ت�سوير احلياة اليومية وذلك من خال 

ْرعية، مربزًا   اختياري لأحد الأيام العادية يف املحكمة ال�سمَرّ

الق�سايا  ون��وع  جُممل  وكذلك  املعرو�سة،  الق�سايا  نوع 

املعرو�سة على احدى املحاكم وذلك خال عام 1988م. 

املحكمة  فيها  التي نظرت  الق�سايا  و�سيت�سح من خال 
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الرفيع  الإ�سام  ثقافيًا بني  و�سيطًا  ْرع ب�سفته  ال�سمَرّ ودور 

والأع���راف  جهة،  م��ن  الإ�سامية  ال�سريعة  يف  املتمثل 

ال�سعبية لأهل  الثقافة  اأي  املحلية،  والتقاليد  واملعتقدات 

ريمَ من جهة اأخرى.  احلمَ

 احلياة اليومية يف املحكمة: 

يناير  الأ���س��ب��وع م��ن  ال��ي��وم ه��و الث��ن��ني،  منت�سف 

والن�سف  الثامنة  ال�ساعة  بني  ْرع  ال�سمَرّ و�سل  1988م.  

والتا�سعة �سباحًا تقريبًا، وبداأ مبا�سرة النظر يف الق�سية 

اجلل�سة يف متام  انتهت  اأن  اإىل  اأمامه  املعرو�سة  الأوىل 

ال�ساعة الواحدة وخم�ٍس واأربعني دقيقة بعد الظهر، بعد 

ظهرًا  ع�سرة  الثانية  عند  ا�سرتاحة  القا�سي  اأم�سى  اأن 

 
)23(

ملدة ن�سف �ساعة لإقامة �ساة الظهر. 

الق�شية االأوىل: 

بداأت الق�سية الأوىل حينما تقدم رجل وجل�س على 

ْرع عن  ْرع، وبعد اأن �ساأله ال�سمَرّ اأحد الكرا�سي املقابلة لل�سمَرّ

ق�سيته، رد الرجل : »يا �سيخ، اأتيت لأخربك اأن زوج اأختي 

اأن  تويف موؤخرًا وهي الآن يف العدة »دين«، وقد خولتني 

اأكون وكيلها يف جميع الق�سايا اخلا�سة مبرياث زوجها، 

ْرع: »هل لديك  ال�سمَرّ «. ف�ساأله  الأر�س  خا�سة  ح�سته يف 

قاعة  بعيدًا يف  اجلال�سان خلفه  الرجان  قال  �سهود؟«  

ْرع  املحكمة: »نحن ال�سهود يا �سيخ«. اأخرب ال�ساهدان ال�سمَرّ

توكيًا.   اأعطته  باأنها  اأخاها  تخرب  الأخ��ت  �سمعا  اأنهما 

وزوجها  والأخ  الأخ���ت  اأ�سماء  القا�سي  ن  دورّ اأن  وبعد 

اأوراق  حترير  الكاتب  من  طلب  وال�ساهدين،   املتوفى 

التوكيل، واأبلغ الرجل باملجيء للمحكمة يف اليوم التايل 

لت�سلم ورقة التوكيل.

 الق�شية  الثانية: 

ْرع من الأ�سخا�س الآخرين يف قاعة املحكمة  طلب ال�سمَرّ

يف  ام��راأة  فتقدمت  م�سكاتهم،  ويطرحوا  يتقدموا  اأن 

اخلم�سني من العمر ب�سحبتها ابنها ال�ساب وجل�ست على 

ْرع واأخربه اأن والده  الكر�سي املقابل. حتدث البن اإىل ال�سمَرّ

تويف منذ زمن طويل واأن عمه الآن يريد توزيع مرياثهم 

وترغب والدته يف اأن يكون ابنها وكيًا عنها يف الق�سايا 

ْرع والدته  املتعلقة بتح�سيل ن�سيبها من الإرث. �ساأل ال�سمَرّ

اإن كان كام ابنها �سحيحًا، فاأجابت:»نعم يا �سيخ«، ثم 

طلب من اثنني من احلا�سرين ليكونوا �سهودًا على هذا 

وال�سهود عن  وابنها  الأم  �ساأل  ثم  نعم«.  قال:»  التوكيل، 

اليوم  اأ�سمائهم فكتبها، ثم طلب من البن احل�سور يف 

التايل للمحكمة لت�سلم التوكيل. 

 الق�شية الثالثة: 

تتعلق الق�سية الرابعة برجال من قبيلة الكنود  اأتوا 

ْرع تق�سيم املرياث  من وادي مي؛ طلب الأب وابنه من ال�سمَرّ

موؤخرًا.  وتويف  اجلي�س  يف  جنديًارّ  عمل  له  بابن  اخلا�س 

ْرع اأن زوجة املتوفى تريد اأن يكون �سقيق  كما اأخربا ال�سمَرّ

املتويف وليًا على اأطفالها حلني بلوغهم �سن الر�سد. كان 

املتوفى يف الثاثني من العمر، وترك وراءه عائلة مكونة 

000ر45  من  ويتاألف مرياثه  وبنتني.  وولدين  زوجة  من 

خدمته.  �سنوات  لقاء  اجلي�س  من  عليه  ح�سل  دره��ٍم 

ب�سهادتهم.  املتوفى  وال��د  مع  ج��اءوا  �سهود  ثاثة  اأدىل 

وفاة  كيفية  عن  �ساأل  العائلة،  هذه  يعرف  ْرع  ال�سمَرّ ولأن 

البن وقدم تعازيه اإىل الأب وابنه قبل اأن يبداأ بالعملية 

»هذه  ْرع:  ال�سمَرّ قال  امل��رياث.  بتوزيع  اخلا�سة  احل�سابية 

ال�سابقون  منهم،هم  الأف�سل  ل�سنا  ونحن  اهلل  م�سيئة 

ونحن الاحقون«. ثم بداأ بح�ساب اإجمايل اإرث املتوفى،  

الأب  واأخرب  وورقته  قلمه  ْرع  ال�سمَرّ رفع  قليلة  دقائق  وبعد 

اأما  امل��رياث،  من  ال�سفد�س  املتويف  واأم  هو  ن�سيبه  ب��اأن 

زوجة املتوفى فلها الُثمن، ويوزع الباقي بني اأبناء املتوفى، 

ْرع. وقد  ال�سمَرّ ُيردد  الأنثيني« هكذا كان  »للذكر مثل حظ 

�سي�سدر  الآخرين  الطلبني  اأن  املتوفى  والد  ْرع  ال�سمَرّ اأبلغ 

بتوزيع  خا�س  الأول  الطلب  ال��ت��ايل؛  ال��ي��وم  يف  حكمها 

املرياث  والثاين خا�س بولية العم »�سقيق املتوفى« على 

اأطفال املتوفى.  
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 الق�شية الرابعة:  

��ْرع  رّ ال�����سمَ ع��ل��ى  امل��ع��رو���س��ة  ال��ق�����س��اي��ا  اآخ����ر  تتعلق 

على  ع��ون  امل��درّ ح�سر  ط��اق.  حالة  ح��ول  اليوم،بخاف 

من  الأول  الطرف  يتاألف  املحكمة.  اإىل  طرفني  �سكل 

وب�سحبته  عمره   من  الع�سرين  يف  �ساب  وه��و  ال���زوج، 

الزوجة  والد  �سوى  فلم ي�سم  الثاين  الطرف  اأما  والده، 

الذي ح�سر نيابة عنها.  

ْرع املتخا�سمني: »ما م�سكلتكم ؟«. رد والد  �ساأل ال�سمَرّ

الزوج: »تزوج ابني منذ �سنة من ابنة هذا الرجل. كانت 

زوجة �ساحلة يف الأ�سهر القليلة الأوىل من الزواج، لكن 

اأخ��ذت يف  ثم  والدها كثريًا،  بيت  تزور  ب��داأت  بعد ذلك 

الفرتة الأخرية ترف�س القيام باأي عمل منزيل يف بيتنا. 

ن�سحها ابني مرات كثرية، ولكن بعد اأ�سبوعني ردت عليه 

بفظاظة ف�سربها واأر�سلها اإىل بيت اأبيها. رجاًء يا �سيخ 

ابني يريد تطليقها، لقد عانينا الكثري من هذه العائلة«. 

ْرع والد الزوجة عن �سحة ذلك، فاأجاب:  ثم �ساأل ال�سمَرّ

»اأن ابنته كانت �سابة �سغرية جدًارّ  و�سحتها �سيئة اأي�سًا 

طوال  الكبرية  العائلة  هذا  باأعمال  القيام  ت�ستطيع  ول 

طلب  يف  زوج��ه��ا  عائلة  ليعار�س  اأن��ه  واأ���س��اف  ال��ي��وم، 

رد  حديثه  م��ن  ال��زوج��ة  وال��د  انتهى  وعندما  ال��ط��اق. 

ْرع بغ�سب، موجهًا اللوم لوالد الزوج والزوجة  عليه ال�سمَرّ

لت�سجيعهما ابنيهما على امل�سي ُقدمًا يف  ق�سية الطاق. 

واأ�ساف: »اإن مل تكونا حكيمني، فمن املوؤكد وجود من هم 

اأكرث حكمٍة منكما، اأنا لن اأ�سمح بالطاق. تعال غدًا مع 

عن  الكام  قبل  املرات  مئات  باملو�سوع  را  وفِكرّ واليكما، 

الطاق، الذي هو اأبغ�س احلال عند اهلل«. 

عون اإىل املحكمة ب�سحبة  ويف اليوم التايل ح�سر املدرّ

ْرع التو�سل اإىل حل و�سط بني  الوايل الذي اقرتح على ال�سمَرّ

العائلتني. وافقت عائلة الزوجة على اأن تاأتي ابنتهما اإىل 

زيارتهم كل اأ�سبوع، واأنهم �سيبذلون جهدهم ليتاأكد لهم 

اأن ابنتهم تقوم بجميع واجباتها يف بيت زوجها. ويجب 

على الزوج اأن يدفع لزوجته مبلغ خم�سمائة درهم ب�سبب 

مبلغ   لوالدها  يدفع  واأن  بحقها،  ارتكبه  ال��ذي  اخلطاأ 

ْرع على  وة«.وافق ال�سمَرّ �سْ خم�سمائة درهم اأخرى  اأي�سًا ك�»رمَ

ذلك وهناأ العائلتني على ال�سلح، وحذر الأبوين من ترك 

ووعد  اخلطاأ.  طريق  اإىل  فيو�سانهما  لأبنائهما  الأمور 

الوايل مبتابعة ق�سيتهم واأكد له اأنه لن ي�سمع عنهما يف 

امل�ستقبل �سوى الأخبار الطيبة.                                       

نوع وعدد احلاالت التي نظر فيها قا�شي 

ْرع خالل عام 1986م ال�َشّ

عدد الق�شايا املنظور فيها نوع الق�شية  

9 عقود زواج    

75 ت�سديق بيانات عقود زواج  

30 حالت طاق   

19 �سكوك خا�سة بالن�ساء املرتمات 

39 �سكوك �سهادات املياد  

63 تق�سيم املرياث   

26 �سكوك ِملكية   

37 توكيل    

9 ة     تعيني بنورّ

19 اإقرار    

12 ت�سحيح ال�سم ال�سخ�سي واللقب 

339 املجموع    

 

يتبني من الق�سايا الأربع اأعاه نوع العمل الروتيني 

ْرع، كما تتجلى قيمة ال�سهادة عند اأهل  الذي يقوم به ال�سمَرّ

ريمَ بو�سفها متثل اإميان امل�سلم والأ�سا�س الذي يرتكز  احلمَ

ْرعي موثوق. كما تو�سح  اإ�سدار حكم �سمَ ْرع يف  ال�سمَرّ عليه 

اأهل  بني  ال�سلح  اإيديولوجيا  اأهمية  الرابعة  الق�سية 

ْرع وللمحكمة.   ريمَ واأهميتها لل�سمَرّ احلمَ

�ساأنتقل الآن لو�سف ق�سية  خاف  بني عيال حممد 

بن ح�سن حول مرياثهم من ملكية الأر�س. تهدف الق�سية 

ْرع على م�ستوى القرية، كما �ستو�سح  اإىل اإظهار دور ال�سمَرّ

وزعماء  ْرع  وال�سمَرّ ال�سيخ  �سلطة  بها  تتعاون  التي  الكيفية 
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الوادي البارزين لتقليل ال�سراعات عن طريق التو�سط 

بني �سكان الوادي وم�ساحلة الأطراف املتخا�سمة. يبذل 

ْرع ق�سارى جهده لينجح يف مهام الو�سيط واحلكم،  ال�سمَرّ

ول ي�ستعمل دوره كقا�ٍس ب�سورة �سارمة  ومطلقة اإل عند 

ْرع من دوره  ال�سرورة الق�سوى. وتنعك�س نتيجة موقف ال�سمَرّ

، ويلعب  ريمَ يف تقلي�س اخلافات التي تن�سب بني اأهل احلمَ

اإيدولوجيا الإجماع وجعلها الأكرث   موقفه هذا يف فر�س 

املوقف، هو  ْرع ملثل هذا  ال�سمَرّ تبني  وراء  وال�سبب  هيمنة. 

اأنه اإذا اأ�سر على العمل ب�سفة قا�سيًا ف�سيكرث ال�سراع 

ريمَ بدًل من الت�سامن  والإجماع.  واخلاف بني اأهل احلمَ

ْرع بال�سرامة، اإل  وعلى الرغم من �سرورة اأن يتحلى ال�سمَرّ

اأن عليه اأن ل ي�سمح للمجتمع  بالنق�سام، بل يتحتم عليه 

اأن يتو�سل اإىل حلول و�سطية دائمًا، اأي بني تراث ال�سريعة 

احل�سرية،  وامل��راك��ز  املثالية،  �سورتها  الإ�سامية،يف 

والرتاث ال�سعبي واملمار�سات املحلية لاأهايل مبا فيهم 

ريمَ يف الهوام�س والأطراف.   اأهل احلمَ

ْرع واملتنازعون من اأهل احَلرَي:  ال�َشّ

تتاألف ِبْدنة عيال حممد بن  ح�سن، وهم بدنة فرعية 

من ع�سرية بن �سعيد من قبيلة الزيود، من اأربع عائات، 

اأبناء متزوجون،�سامل،  وثاثة  الأرملة، ظبية،  الأم  هي: 

وعلي، وح�سن، وابنتني متزوجتني هما: فاطمة، ورو�سة. 

تويف حممد،الأب، وهو يف اخلام�سة وال�سبعني من عمره، 

نخيل  ب�ستان  لهم  وخ��لرّ��ف  ُع�سال  م��ر���س  بعد  وذل���ك  

عام  الأب  تويف  وعندما  ْنية«.  »احلمَ ا�سمها  تبغ  ومزرعة 

جانب  اإىل  الأر���س  يف  معًا  الثاثة  اأبناوؤه  عمل  1975م 

عملهم جنودًا يف اجلي�س م�ستعينني كذلك ببع�س الُعمال 

على   التبغ  زراعة  بذلك  ووا�سلوا  احلقل،  يف  الزراعيني 

رجلني  م��ن  اأختاهما  ت��زوج��ت  ال�سراكة.  نظام  ح�سب 

»ُغربتيه«،  نف�سه  ال��وادي  ول  ذاتها  القبيلة  من  يكونا  مل 

ومل تكن لهن ح�سة باملحا�سيل لكن كانتا �سعيدتني لأن 

عناية  وحمل  جماعيًا  تزرع  كانت  الأر�س  من  ح�ستهما 

واهتمام اأخوتهما.  

ورو�سة،  الأختان، فاطمة  1985م، وجدت  ويف عام 

ب�سبب  الأر�س  �سيطر على  الأكرب،�ساملًا، قد  اأخاهما  اأن 

اأ�سبوعني  مدة  املنزل  عن  وح�سن،  علي  الأخوين،  تغيب 

نظرًا لطبيعة عملهما يف اجلي�س. ا�ستغل �سامل غيابهما 

من  العديد  واأج��رى  الأر���س  يف  كثرية  اأم���واًل  وا�ستثمر 

جدران  ب��ن��اء  واأع���اد  ال�سياج  رمم  حيث  الإ���س��اح��ات 

املدرجات الزراعية. كما بداأ با�ستخدام جزء من الأر�س 

ا�ست�سلح  ثم  املحروثة،  ب��الأر���س  حتيط  التي  م«  ���رمَ »حمَ

ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  التايل.  املو�سم  وحرثها يف  الأر�س 

بئرًا  كذلك  وحفر  نخيل جديدة،  �سجريات  بزراعة  قام 

جدار  ببناء  ق��ام  كما  املائية.  القنوات  وبع�س  جديدة 

الوادي  قعر  يقابل  لاأر�س  الرئي�س  اجلانب  من  وقائي 

حلماية الأر�س من اإ�سرار ال�سيول.  

بداأ  وتو�سيعها،  ل��اأر���س  �سامل  ل�ستثمار  ونتيجة 

دوافعه  عن  والقال  القيل  ويتبادلون  يتحدثون  القرويون 

ذريعًة  ال�ستثمار  ا�ستخدام  ينوي  اإن��ه  قالوا  اخلفية؛ 

باأكرب ح�سة من  ثمَم يطالب  لل�سيطرة على الأر�س ومن 

الأر�س اإذا اأراد الأخوة توزيعها بعد ذلك. وبداأت فاطمة 

ورو�سة ب�سماع الإ�ساعات اليومية عند اللتقاء بالن�سوة. 

للتحقق  اأر�سلت فاطمة ورو�سة زوجيهما  ونتيجة لذلك، 

مما فعله �سامل بالأر�س.   

التقت فاطمة ورو�سة مرات كثرية واأخربتا والدتهما 

اأخويهما ال�سغريين بالإهمال  عن غر�س �سامل واتهمتا 

وال�سذاجة، وراأتا اأن غر�س �سامل هو اخلطة التي اأعدها 

م�ستغًا غياب اأخويه املتكرر وعدم رغبتهما يف ا�ستثمار 

الأم  رف�ست  واقعًا.  اأم��رًا  عليها  هيمنته  وجعل  الأر���س 

عن  البتعاد  منهما  وطلبت  ورو���س��ة  فاطمة  ادع���اءات 

لهتمامه  ب�سامل  ت�سيدا  اأن  يجب  قائلة:  الأر���س  �سوؤون 

اأو جوابها  اأمهما  بالأر�س. مل تر�س الأختان عن موقف 

ولذلك قررتا التحدث مع اأخويهما علي وح�سن.  

بعد اأ�سابيع قليلة التقت فاطمة ورو�سة بح�سن وعلي 

ادعاءاتهما  على  وعلي  ح�سن  يوافق  مل  ان��ف��راد.  على 

واتهاماتهما لأنهما وجدا اأن جهود �سامل يف حت�سني الأر�س 
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هي جزء من ت�سحيته، بينما مل يهتم اأي منهما بذلك. مل 

ت�سغ الأختان اإىل كامهما وقررتا، بدًل من ذلك، روؤية 

�سامل لتطلبا منه اأن يعطيهما ح�س�سهما من املحا�سيل 

واأكدتا  وحده.  الأر�س  بِحراثة  ال�ستمرار  اأراد  اإن  نقدًا 

اأنه اإن مل يوافق على اقرتاحهما هذا، فابد عندئذ من 

تق�سيم الأر�س بينهم بو�سفهم ورثة �سرعيني. 

اأ�ساء  الذي  �سامل  فعل  رد  هو  ال�سديد  الغ�سب  كان 

معاملتهما ب�سدة ثم اتهمهما باجل�سع قائًا اإنه يف الوقت 

�سوى  تفعان   تكونا  مل  الأر���س  على  فيه  حافظ  ال��ذي 

اجللو�س وانتظار املال جاهزًا. فاجاأ �سامل اأختيه بذهابه 

اإىل  لي�سعى  التايل  اليوم  �سباح  يف  ال�سيخ  جمل�س  اإىل 

تق�سيم الأر�س؛ الإرث الذي تركه لهم والدهم.

 مل يتعجب ال�سيخ من روؤية �سامل يف جمل�سه ول مما 

حممد«  »عيال  بني  اخل��اف  اأ�سبح  اأن  بعد  منه  �سمعه 

العائلة  هذه  من  اأحد  يتوقع  مل  لكن  القرية.  يف  معروفًا 

بارزًا من  رجًا  ال�سيخ  وطلب  الإرث.  بتوزيع  ُتطالب  اأن 

من  ليطلب  جمل�سه  يف  احلا�سرين  م��ن  ال��زي��ود  قبيلة 

يف  النظر  الأرا���س��ي،  منازعات  جلنة  اأع�ساء  رف��اق��ه، 

الوايل  من  اللجنة  تاألفت  بالنتائج.  واإب��اغ��ه  الق�سية 

الزيود.  قبيلة  بارزين من  واأربعة رجال  ال��وادي  واأم��راء 

بارز  ع�سو  وهو  اللجنة،  عن  �سيف  احل��اج  ينوب  بحيث 

فيها. واأو�سى ال�سيخ اأع�ساء اللجنة باأن يكون هدفهم هو 

ل�سامل  الن�سح  بتوجيه  وذلك  العائلة  اأفراد  بني  ال�سلح 

لإعطاء مبلغ من املال كدخل �سنوي من الأر�س لأختيه. 

وافقتا،  ورو�سة،  بفاطمة  �سيف  احل��اج  التقى  وعندما 

واأخويهما، على اقرتاحه لكنمَرّ �ساملًا رف�س واأخرب احلاج 

لتجنب  الأر�س  بتق�سيم  اللجنة  تقوم  اأن  ب�سرورة  �سيف 

احلاج  وا�ستخدم  امل�ستقبل.  يف  اأك��رث  خافات  ح��دوث 

لكنه  �سامل  لإقناع  الو�سائل يف حماولته  �سيف عددًا من 

اللجنة  اأع�ساء  اإىل  الرجوع  عليه  ف�سل يف ذلك، وحتتم 

لإباغهم باإ�سرار �سامل على تق�سيم الأر�س. 

ومع ف�سل جهود احلاج يف التو�سط، طلب رجل بارز 

اآخر من اأع�ساء اللجنة، هو احلاج عبد اهلل، ال�سماح له 

ويف  اللجنة.  اقرتاحات  على  املوافقة  على  �سامل  باإقناع 

هذه املرة، وجد احلاج عبد اهلل اأن �ساملًا مل يكن الوحيد 

الإخوة. رجع احلاج  الأر�س بل جميع  توزيع  الراغب يف 

حممد«  »ع��ي��ال   ب��ق��رار   واأبلغهم  اللجنة  اإىل  اهلل  عبد 

بخ�سو�س تق�سيم اأر�سهم.  التقى احلاج �سيف واحلاج 

اأع�ساء اللجنة، بال�سيخ واأخرباه  عبد اهلل، بالنيابة عن 

املتمثل  حممد«  »عيال  طلب  وحقيقة  جهودهما  بنتيجة 

يف تق�سيم اأر�سهم. وقد اأبلغني احلاج عبد اهلل واحلاج 

ح�سول  لتفادي  الأر���س  تق�سيم  على  وافقنا  »لقد  علي: 

اأمام  القرار  وو�سعنا  »عيال حممد«،  بني  اأكرث  خافات 

اأع�ساء  جهود  مناق�سة  وبعد  عليه«.  للم�سادقة  ال�سيخ 

اللجنة وافق ال�سيخ، لكنه اأ�سر على عدم بناء اأ�سوار اأو 

اأ�سِوجة »ْح�سار« بني الأر�س املق�سمة. وهذا يعني اأنه ل 

يحق لأحد من ورثة »عيال حممد« اإن�ساء اأو بناء اأ�سوار اأو 

اأ�سِوجة ُتعلرّم حدود اأر�سه والكتفاء بو�سع الأحجار التي 

يطلق عليها »الِيواميد« يف زاوية كل اأر�س منهم عاماٍت 

يف  جميعًا  ي�سرتكوا  اأن  الأط��راف  جميع  وعلى  للحدود. 

من  اإليها  والو�سول  ا�ستخدامها  ويكون  املوجودة،  الآبار 

حق اجلميع. وقد برهنت طريقة توزيع الأر�س هذه باأنها 

اإنها �ستقلل من التوتر احلا�سل  املُْثلى على املدى، حيث 

بني اأفراد العائلة وجتعل بع�سهم يعتمد على بع�س. 

ويف النهاية اأ�سدر ال�سيخ اأمره للجنة برفع الق�سية 

ْرعية قبل ال�سروع بتق�سيم الأر�س. وبعد  اإىل املحكمة ال�سمَرّ

ْرع جل�سة  ال�سمَرّ اأ�سهر على بدء اخلاف، عقد  �ستة  مرور 

اهلل  عبد  واحل��اج  واأختاهما  الثاثة  الإخ��وان  ح�سرها 

ْرع،  عون على كرا�سي اأمام ال�سمَرّ واحلاج �سيف. جل�س املدرّ

اأما احلاج عبد اهلل واحلاج �سيف فجل�سا على  الكرا�سي 

يعرفهما،  ْرع  ال�سمَرّ ولأن  ْرع.  ال�سمَرّ مكتب  ميني  اإىل  الواقعة 

الق�سية،  على  واإطاعه  اإليه  بالذهاب  ال�سيخ  اأمرهما 

باخت�سار، وعلى القرار الذي تو�سا اإليه.  

»عيال  اأب��ن��اء  ا�ستدعائه  بعد  اجلل�سة  ��ْرع  رّ ال�����سمَ ب��داأ 

ب�سوت  ا�سمه  نطق  منهم  ف��رد  كل  من  طالبًا  حممد«، 

ن احلاج �سيف واحلاج عبد اهلل ا�سميهما  م�سموع، كما دورّ
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حممد«  »عيال  من  الرجال  ْرع  ال�سمَرّ اأخ��رب  الق�سية.  يف 

ينتج  قد  لكن  باأر�سهم،  فعله  يريدون  فيما  �سرر  ل  اأنه 

و�ستزداد  لبع�سهم،  الكراهية  ي�سمرون  عندما  ال�سرر 

والأ�سِوجة على  الأ�سوار  اإن�ساء  الكراهية من خال  هذه 

»الأر�س التي ورثوها من اأبيهم «. 

ْرع بجهود اللجنة وبالطريقة التي ينبغي اأن  اأ�ساد ال�سمَرّ

ْرعية  ال�سمَرّ الِق�سمة  قوانني  وفق  الأر�س   تق�سيم  فيها  يتم 

حممد،  باأرملة  ْرع  ال�سمَرّ اهلل  عبد  احلاج  ر  وذكرّ للمرياث. 

وكلت  لكنها  املحكمة  اإىل  احل�سور  تريد  ل  التي  ظبية، 

كما  ا�سميهما  ْرع  ال�سمَرّ ن  دورّ املحكمة.  يف  لتمثيلها  اللجنة 

اأماه عليه احلاج عبداهلل، وبداأ يح�سب عدد احل�س�س 

ْرعيني. وبعد خم�سني دقيقة اأعلن عن  لكل من الورثة ال�سمَرّ

ح�سة كل فرد يف العائلة على النحو التايل:  

ن�شيب عيال حممد من االأر�ش

ْرعية   وفق الق�شمة ال�َشّ

الن�شبة   احل�شة  م�شتوى   ا�شم  

املئوية من املرياث  القرابة باملتوفى  الوريث 

12%  1/8 زوجة   ظبية 

22%  14 ابن   �سامل  

22%  14 ابن   ح�سن 

22%  14 ابن   علي  

11%  7 ابنة   فاطمة 

11%  7 ابنة   رو�سة 

كل  »ن�سيب«  ح�سة  اأن  بعدها،  ْرع  ال�سمَرّ يل  و�سرح 

وبح�سب  املتوفى  من  قرابته  درج��ة  ح�سب  �ستوزع  ف��رد 

الزوجة  بعزل  ح�سة  »اأب��داأ عادة  ْرع:  ال�سمَرّ قال  اجلن�س. 

قبل كل �سيء، وهي الُثُمن، ثم درا�سة العاقة بني الوريث 

تق�سيم  بعد ذلك  وي�سهل عليمَرّ  واملتوفى بح�سب اجلن�س، 

ح�س�س الورثة بهذه الطريقة«.   

قائًا:  للورثة  اأمنيته  ْرع  ال�سمَرّ نهاية اجلل�سة كرر  ويف 

على  رابة«  »ال�سْ واخلافات  املحرمات  اجتناب  »عليكم 

اأبيكم وترتكون كل  �ستموتون جميعًا مثل  لأنكم  الأر�س، 

�سوى  يغطيكم  ل  قبوركم  اإىل  وتذهبون  وراءك��م  �سيء 

الكفن، فلماذا هذا التكالب واجل�سع على احلياة املادية«. 

ْرع اأبناء حممد واحلاج �سيف واحلاج عبد  ثم �سافح ال�سمَرّ

ْرعي خال ثاثة اأيام،  اهلل ووعدهم باإعداد ال�سك ال�سمَرّ

ْرعية للق�سية بعد  وهكذا اأ�سدرت املحكمة ال�سكوك ال�سمَرّ

ثاثة اأيام.

حممد«  »ع��ي��ال  اأر����س  يف  اللجنة  اأع�����س��اء  اجتمع 

يف  يتجولون  املحكمة،وبداأوا  جل�سة  انعقاد  من  يوم  بعد 

ون اأنواع اأ�سجار النخيل، وعدد  املزرعة واحلقول وهم يعدرّ

الأحوا�س »الِيلْبات« املوجودة يف املزرعة. ثم التقوا مرة 

اأخرى بجانب البئر بينما كان �سامل واأخواه يجل�سون معًا، 

وبداأوا يقرتحون حول اأجزاء الأر�س التي �سياأخذها كل 

وريث، وا�سعني يف ح�سبانهم التق�سيم العادل لنوع اأ�سجار 

النخيل وعددها وقرب اأحوا�س املزرعة من البئر. 

وم���ع ق��ل��ي��ل م��ن ال��ت��ع��دي��ات، واف����ق الإخ�����وة على 

الواحدة بعد الظهر، ُدعي  اللجنة. ويف متام  اقرتاحات 

وليمة  اأع��دت  حيث  الأم��ري  جمل�س  اإىل  اللجنة  اأع�ساء 

مب�ساحلتهم.  احتفاًء  والأع�ساء  حممد«  »عيال  لأبناء 

وُتِورّجت امل�ساحلة باتفاق »عيال حممد« على اإبقاء بع�س 

الأحجار »اليواميد« عامات عند زوايا اأرا�سيهم لتبيان 

والأ�سِوجة. كما  الأ�سوار  بناء  بعدم   التقيد  حدودها،مع 

اتفقوا على اأن ي�ستخدم ويزرع �سامل الأر�س كلها، ذلك 

اأنهم وجدوا اأن ا�ستخدامه لها هو  اأف�سل و�سيلة لحيائها.

�سيف  واحل��اج  اهلل  عبد  احل��اج  التقى  التايل،  اليوم  يف 

حممد  اأرملة  التقيا  كما  ال�سلح.  نتيجة  واأبلغاه  بال�سيخ 

وبناته لإطاعهم عن ح�س�سهم من الأر�س وموقعها. 

 اخلامتة: 

جمتمعًا  اأن  كيف  اإي�����س��اح  اإىل  املقالة  ه��ذه  �سعت 

فيه  ال��دي��ن  رج��ال  افتقاد  ي�سكل  حيث   ،» ���ريمَ احلمَ  « مثل 

الدينية«  »الأر�ستقراطية  ب�  اإرن�ست غيلرن  اأ�سماه  ما  اإىل 
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وذلك نظرًا لغياب  ما ميكن اأن ي�ستندوا اإليه: كقد�سية 

اأو  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  ن�سب  اإىل  انتمائهم 

 الأمر الذي كان من املمكن اأن  
)24(

الأولياء ال�ساحلني، 

ال�سلطة  �سلم  يف   متقدمة   مكانة  احتال  من  ميكنهم 

.على اأن  ريمَ الجتماعية يف جمتمع قبلي اإ�سامي مثل احلمَ

ريمَ مل  غياب ظاهرة الأ�ستقراطية الدينية يف جمتمع احلمَ

يرتتب عليه غياب اأو اأي فراغ للدين ب�سكل عام اأولل�سلطة 

درا�ستي  ���س��وء  يف  وج���دت  ل��ذا  خ��ا���س،  ب��وج��ه  الدينية 

ريمَ بع�سًا من مظاهر ممار�سة  الأنرثوبولوجية ملجتمع احلمَ

ْرع«  ال�سلطة تتج�سد فيما هو متعارف عليه حمليًارّ ب� »ال�سمَرّ

ع«. لذا �سعيُت  للك�سف عن  دور كل من قا�سي  ومَرّ و» املْطمَ

ْرعية يف  ْرع، وذلك من خال دوره  يف املحكمة ال�سمَرّ ال�سمَرّ

من  وذل��ك  للحري،  املحلي  املجتمع  يف  ع  ��ومَرّ واملْ��طمَ املدينة، 

كل  ي�ستخدم  اجتماعيني،  كفاعلني  اإليهما  النظر  خال 

منهما راأ�س ماله الرمزي والجتماعي والثقايف، وكذلك 

يف  دوره��م��ا  لتاأدية  اخل�سو�س،  يف  املجتمع  م��ال  راأ���س 

)25(

ممار�سة ال�سلطة بنجاح. 

اأنرثوبولوجيتان يف  درا�ستان  موؤخرًا   جريت 
ُ
اأ لقد    

غاية الأهمية عن دور الواعظ يف املجتمعات الإ�سامية، 

قام  الأوىل  ؛  ��ريمَ اأهل احلمَ ع كما هو معروف عند  ومَرّ املْطمَ اأو 

اأعايل  يف  امل�سجد  اإم��ام  دور  ح��ول   غافني  باتريك  بها 

اإمام  دور  اأنطوان  عن  ريت�سارد  بها  قام  م�سر،والثانية 

يف  املحلية  املجتمعات  اإح��دى  يف  اجلمعة  �ساة  م�سجد 

 وركز كل من غافني  واأنطوان  على دور هاتني 
)26(

الأردن. 

ال�سخ�سيتني على م�ستوى املجتمع املحلي، واأظهرا اأهمية 

امل�سجد يف حتديد  ودور  واملواعظ،  الإ�سامية  الطقو�س 

مظهر الواقع الجتماعي يف املجتمعات الإ�سامية.  

وؤُم  يمَ الذي  الوقت  ففي   ، ريمَ احلمَ اأهل  لدى  ع  ومَرّ املْطمَ اأما 

اأبناء القرية يف �ساتهم اليومية ويلقي عليهم خطبة يوم 

اجلمعة، ويتوىل م�سئولية امل�سجد، فاإنه يوؤدي اأي�سًا دوره 

ال�سبط  على  املحافظة  يف  فعلها  متار�س  دينية  ك�سلطة 

اأن  هو  هنا  املختلف   الأم��ر  ولكن  املجتمع.  يف  والنظام 

بها  يتمتع  التي  نف�سها  والقوة  ال�سلطة  ميتلك  ل  ع  ومَرّ املْطمَ

ْرع اأو الأولياء يف جبال اأطل�س يف املغرب اأو �سوات يف  ال�سمَرّ

  
)27(

�سمال غرب باك�ستان اأو ح�سرموت يف جنوب اليمن.

ومع ذلك جند اأن مكانته، بو�سفه واعظًا واإمامًا لل�ساة، 

ت�ستمر مبنحه ال�سلطة والتاأثري للتحكم بطقو�س املجتمع، 

ومتكنه اأي�سًا من فر�س اأيديولوجيا امل�ساواة والت�سامن 

��ريمَ ك��اإخ��وة يف الإ���س��ام  وك��اأف��راد ينتمون  بني اأه��ل احلمَ

 . ريمَ اإىل»�سف« احلمَ

منزلته  طريق  عن  بالوادي  حتكمه  ع  ��ومَرّ املْ��طمَ يوا�سل 

ال�سلطة  دور  اأن   اإل  لل�ساة،  واإم��ام  للمجتمع  كواعظ 

ل  املجتمع  يف  الجتماعي  ال�سبط  جم��ال  يف  الدينية 

يتوقف عند هذا احلد بل ميتد اإىل اأبعد واأعمق من ذلك، 

اإنه يقوم بكل ذلك من خال الدور املوؤثر الذي ميار�سه 

ْرعية يف املدينة.   ق�ساة ال�سرع عرب املحكمة ال�سمَرّ

اأهل  حياة  يف  ْرع  ال�سمَرّ بها  يحظى  التي  الأهمية  اإن 

اأي  املدينة،  الدينية يف  ال�سلطة  دور  اإىل  ت�سري  ل  ريمَ  احلمَ

الوادي  يف  للحري  املحلي  املجتمع  على  وتفوقها  املركز،  

اأن  اأهمية  اأي�سًا  تظهر  بل  فح�سب،  هام�سًا،  ب�سفته 

املتجلي  الإ�سامي  ُمعتقده  مع  ُمت�سقًا  ��ريمَ  احلمَ ابن  يكون 

يف ممار�سته. ومع اأن من دواعي وجود ال�سلطة الدينية 

بني  التمييز  ���س��رورة  ��ريمَ  احلمَ اأه��ل  من  للفرد  ُتظهر  اأن 

ممار�سات احلال واحلرام من خال ا�ستخدام  اأحكام 

اأهل  حمافظة  اأن  اأي�سًا  تبني  اأنها  اإل  الدينية،  ال�سلطة 

املحافظة على  اأي�سًا   يتطلب منهم  ريمَ على هويتهم  احلمَ

الهويتني الإ�سامية والقبلية معًا. 

يظهر  مل  املجتمعية  احلياة  يف  ْرع  ال�سمَرّ انغما�س  اإن 

نظام  من  كجزء  فقط  »الإم��اري«  ال�سيا�سي  النظام  لنا 

�سيا�سي مركزي، يت�سح اأنه هو ال�سائد كنمط عام يف كل 

اإمارة على حدة، واإمنا اأظهر لنا اأي�سًا العتماد املتبادل 

املركز؛  يف  ْرع  ال�سمَرّ وجود  وب�سبب  والهام�س.  املركز  بني 

مبقدوره  اأ�سبح  امل��ت��ط��ورة،  الدينية  ومعرفته  بخربته 

الجتماعي  ال�سبط  تكري�س  يف  ال�سلطة  هذه  ا�ستخدام 

�سرعية  وم��راق��ب��ة  ع��ني  امل��درّ مب�ساحلة  اإم���ا  وال��ن��ظ��ام 

راأيه  باإبداء  اأو   ، ��ريمَ احلمَ اأهل  عند  الإ�سامية  املمار�سات 
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ريمَ  كي يبقوا على  ْرعي الديني الذي يحتاجه اأهل احلمَ ال�سمَرّ

تتباين  الديني.وبالنتيجة،  معتقدهم  مع  وتوافق  ات�ساق 

ْرعية  ال�سمَرّ ال�سوؤون  على  مق�سورة  تكون  ول  ْرع  ال�سمَرّ اأدوار 

الدينية فقط؛ اإذ ُيعدرّ دوره جزءًا من ن�سق ثقايف يتحول 

ثقافة  بني  و�سيط  اأي  ثقايف؛  و�سيط  اإىل  ْرع مبوجبه  ال�سمَرّ

يف  احل�سر   اأهل  وثقافة  والفاحية  القبلية  ريمَ  احلمَ اأهل 

ْرع،  ُيدخل على املمار�سات  املدينة. ولذلك فهو، اأي ال�سمَرّ

ذلك،  من  والأه���م  ج��دي��دة،  ومعايري  ِقيمًا  الإ�سامية 

تاأويات متجددة، اأي  اجتهادات جديدة كلما ا�ستدعت 

احلاجة. 

روؤيتنا  نقت�سر يف  اأن ل  اإذًا، ويف �سوء ذلك، علينا 

ريعة، بو�سفها قانونًا  ْرع كما لوكان مياأ ثغرة بني ال�سمَرّ ال�سمَرّ

غري  الإج��راءات  خال  من  الجتماعي  والواقع  مثاليًارّ، 

 كما ل 
)28(

املنهجية والإ�ستبدادية كما يراها ماك�س فيرب. 

ْرع، بو�سفه منتميًا لدين  ينبغي اأن ننظر اإىل مثل هذا ال�سمَرّ

ال�ساملة  املعرفة  متطلبات  اإىل  يفتقر   « الإ�سام،الذي 

ْرعي«   ال�سمَرّ التحليل  الفكري يف  التدريب  ويعوزه  بالقانون 

ْرع �سمن املفاهيم   بل ينبغي اأن نفهم ال�سمَرّ
)29(

براأي فيرب،

)30(

الثقافية والعاقات الجتماعية التي يعمل فيها.

ريمَ وم�سدر قوته  ْرع بني اأهل احلمَ ويبدو اأن منزلة ال�سمَرّ

التي يبني عليها �سلطته تربهن على اأنه و�سيٌط ثقايٌف يف 

وبو�سفه  قا�سيًا،  بو�سفه  ميار�سهما:  اللذين  الدورين 

ومن  حمكمِته.  يف  القانونية  املوؤ�س�سة  اأ�سكال  من  �سكًا 

ميثل  املدينة،  يف  ْرعية  ال�سمَرّ املحكمة  يف  موقعه  خ��ال 

الإ�سام  اإىل  املنتمي  الإ�سامي  والفقه  ال��رتاث  ْرع  ال�سمَرّ

من  �سنوات  عرب  اإل  ْرع  ال�سمَرّ منهما  يتمكن  ول  العريق، 

التعليم الديني، ول يتم ذلك اإل يف مراكز العلم  البعيدة 

حيث ُتدر�س علوم الفقه والدين، وحيث  ُتطاع ال�سريعة 

الإ�سامية وُيعمل بها.  

فهو  علم،  ورج��ل  �سرعًا  بو�سفه  اإليه  نظرنا  واإذا 

ال�سبط  على  املحافظة  عن  عندئذ  م�سوؤوًل  لي�س  اإذًا 

الجتماعي يف املجتمع القروي لوادي حام  فح�سب، بل  

و�سيطًا ثقافيًا اأي�سًا، يتو�سط بني تراث الإ�سام الرفيع 

ريمَ ال�سعبي. اإذ يوؤكد اأنرثوبولوجي معروف  وُتراث  اأهل احلمَ

املوؤداة من  الأدوار  الهدف من  اأن  اأنطوان  مثل ريت�سارد 

ال�سريعة  ماءمة  هو  واملحكمة  ْرعي  ال�سمَرّ القا�سي   ِقبل 

 
)31(

وتقاليده. الفاحي  املجتمع  ع��ادات  مع  الإ�سامية 

اأي�سًا مبوقع  ْرعي يتمتع  ال�سمَرّ اأن القا�سي   وميكننا القول 

�سيا�سي، يتمثل ذلك يف دوره يف اإر�ساء النظام وال�سبط 

الذي  الرجل  اأي�سًا،  للنزاعات. وهو،  من خال ح�سمه  

ريمَ    يحظى بال�سلطة من خال دوره كو�سيط بني اأهل احلمَ

ففهم  اأخ���رى؛  م��ن جهة  وال�سنة  وال��ق��راآن  ج��ه��ة،   م��ن 

ْرع، واإىل  القراآن وال�سنة يحتاج اإىل املعرفة التي لدى ال�سمَرّ

م�سوؤوليته ال�سجاعة يف تاأويل القراآن وال�سنة جلعلهما يف 

 
)32(

متناول النا�س، بل ممكنة يف احلياة العملية اأي�سًا.

وثمة م�ساألة اأخرى من املهم الإ�سارة اإليها وهي اأنني 

درا�سة  يف   يرغبون  الذين  الأنرثوبولوجيني  معظم  مثل 

مليًارّ  عمَ اأكون  اأن  يف  رغبت  النا�س،  من  حمددة  جمموعة 

اأريد اختيار جمموعة �سغرية  اأنني كنت  اأي  يف مهمتي، 

اأن  واعتقدت  حُمدد،  �سمن جمتمع  يعي�سون  النا�س  من 

ما  ا�ستخدام  يف  اأك��رب  فر�سة  �سيمنحني  ال�سرط  ه��ذا 

اأتيح يل من وقت ومن موارد حُمددة. اإل اأن واقع حياة 

، وحال انتقايل لهذه املنطقة، غريرّ كثريًا من  ريمَ اأهل احلمَ

ريمَ كانوا على غري ما  تلك الرغبة،اإذ وجدُت اأن اأهل احلمَ

املدن  ي�سكنون  الذين  احل�سريون،  اأ�سدقائي  يل  و�سفه 

ول  منعزلون  �سكان  اأنهم  من  الإم���ارات،  يف  ال�ساحلية 

ميتلكون اأية �سلة بالعامل اخلارجي. احلقيقة على العك�س 

، الذين جئُت ملعرفتهم،  ريمَ من ذلك؛ فقد كانت لأهل احلمَ

عاقة اقت�سادية و�سيا�سية واجتماعية و ثقافية م�ستمرة 

الإم��ارات  من  وال�سحراوية  ال�ساحلية  باملناطق  لي�س 

فح�سب، بل اأي�سًا باملناطق الأخرى النائية جدًارّ التي هي 

اأبعد من مناطق يف اجلزيرة العربية ذاتها.  

، يف  ريمَ ومثلما تبني من احلالة الراهنة، اأن لأهل احلمَ

جمتمعاتهم البعيدة، اأفرادًا وجماعات كانوا ول يزالون 

م�ستوى    على  العاملة  واملوؤ�س�سات  بالأفراد  عاقة  على 

املراكز احل�سرية الإماراتية يف املا�سي، اأو على م�ستوى 
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ينبغي  فهل  احلا�سر.  يف  الوطنية  الفيدرالية   الدولة 

العاقة  ه��ذه  ناأخذ  اأن  الأنرثوبولوجيني،  نحن  علينا، 

بني املجتمع والفرد، والرتاث ال�سعبي والتقليدي، اأو بني 

املركز اأو الهام�س بعني العتبار، واإىل اأي حد؟ لقد ناق�س 

عدد من الأنرثوبولوجيني الفائدة، بل النتائج الإيجابية 

 
)33(

املرتتبة عن هذا النوع من املقاربة. 

ومع اختاف ن�سبة الرتكيز على الطريقة التي تتوا�سل 

وتتفاعل بها جمتمعات الأطراف مع  املراكز، جُتمع هذه 

الدرا�سات على اأمر واحد: اإنها تهتم بروؤية الكيفية التي 

الثقافات  على  التغريات  اإدخ��ال  اإىل  املركز  بها  يعمد 

البعيدة يف الأطراف، كما اإنها توؤكد اأهمية الك�سف عن 

الدور الذي يوؤديه الفرد اأو املوؤ�س�سة ب�سفتهما قوة فاعلة 

فهي  احلالية  درا�ستنا  اأما   
)34(

التغريات.  ه��ذه  مثل  يف 

ترغب، باملقابل، يف اأن ت�سيف ُبعدًا  اآخر: وهو احلاجة 

يف  والتاريخية  والإثنوغرافية  الأبحاث  من  املزيد  اإىل 

طبيعة دور الفرد واملوؤ�س�سة يف ثقافات جمتمعات ال�سرق 

الأو�سط املعقدة من اأجل ت�سليط �سوٍء اأكرث على الطريقة 

التي حتولت بها هذه املجتمعات عرب التاريخ.
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ثالثة مناذج معيارية 

للدميقراطية
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يورغن هابرما�س

 ترجمة وتقدمي حممد الأ�سهب *
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"نظرية  ب��خ�����س��و���س  ه��اب��رم��ا���س  اأب���ح���اث  ت��ع��د 

والدمقراطية"  املتاأخرة"احلق  كتبه  يف  الدمقراطية" 

 ،1999 -الأمة"  ال���دول���ة  ب��ع��د  م��ا  "جمرات   ،1992

"�سجال العدالة ال�سيا�سية مع راولز" 1996، والندماج 
املقال،  ه��ذا  منه  ترجمنا  ال��ذي   ،1996 اجلمهوري" 

ال�سبعينات  فرتة  يف  ال�سابقة  الفل�سفية  لأبحاثه  امتدادا 

يف  ال�سو�سيولوجية  و"اأبحاثه  الكلية"  "التداوليات  حول 

فرتة الثمانينات، واأخريًا اأخاقيات املناق�سة اإىل جانب 

زميله كارل اآتو اآبل· 

اإن نظرية الدميقراطية عند هابرما�س تتاأ�س�س على 

فا�ستنادا   ،Pragmatique التداولية  الفل�سفة  معطيات 

توا�سلية  جماعة  تاأ�سي�س  هابرما�س  يريد  املبحث  لهذا 

هيمنة  با�ستثناء  وال�سلطة  والهيمنة  الإك��راه  من  خالية 

مفهوم  ويعد   ·meilleur argument· حجة  اأف�سل 

"الت�ساور"  déliberation يف هذه النظرية من املفاهيم 
"دعاوى  ورف��ع  النقد  ح��ق  للفرد  يعطي  لأن��ه  املركزية 

عمومي  ف�ساء  اإط��ار  يف   validity claims �ساحيته" 

دميقراطي يكون فيه احلق متكافئًا بالن�سبة للجميع من 

اأجل امل�ساركة يف ت�سكيل راأي عام واإرادة �سيا�سية معربة 

عن امل�سالح العامة· 

اإن العملية الدميقراطية عند هابرما�س ل تختزل يف 

)اجلماعيون  ما  جلماعة  اخلا�سة  امل�سالح  عن  الدفاع 

الفردية  امل�سالح  ع��ن  ول   )communautariens

الدميقراطية هي  واإمنا  راولز،  مع  ال�سيا�سية  الليربالية 

هذا  وعلى  ككل·  للمجتمع  العامة  امل�سالح  عن  تعبري 

ف�ساء  ظل  يف  بالدفاع  مطالب  مواطن  فكل  الأ�سا�س 

واإقناع  العامة  امل�سالح  ه��ذه  عن  دميقراطي  عمومي 

الآخر بتبني راأيه اعتمادا على منطق احلجاج والت�ساور 

واملناق�سة·

"ثاثة  عنوان  حتت  هنا  املرتجمة  امل�ساهمة  وتعد   

الذي  للنقا�س  للدميقراطية" ا�ستمرارا  معيارية  مناذج 

والدميقراطية"  "احلق  كتابه  يف  هابرما�س  اب��ت��داأه 

ال�سيا�سية  الفل�سفة  اإىل  اأ�س�سه  ترجع  الذي  الأخري  هذا 

الأمريكية مع راولز ودوركني وم�سلمان· ويف هذا املقال 

بدللته  لكن  م��ت��داول��ة  مفاهيم  هابرما�س  ي�ستح�سر 

الفل�سفية اخلا�سة، �ساأحاول اأن اأو�سحها لأنها �ستتكرر يف 

هذا الن�س· خا�سة واأن النموذج الذي يقرتحه هابرما�س 

 deliberative الت�ساورية"  ب"ال�سيا�سة  اأ�سماه  وال��ذي 

ليورغن هابرما�س· ففي  "املتاأخرة  ال�سيا�سية  الفل�سفة  التي حت�سر يف  الأ�سئلة  �سوؤال الدميقراطية من  يعد 

الوقت الذي كان يعتقد نقاد هابرما�س اأنه و�سل اإىل اأوج اإبداعه الفل�سفي �سنة 1981 باإ�سداره للكتاب ال�سخم 

الثاين· واجلزء  الأول  التوا�سلي"اجلزء  الفعل  "نظرية 
�سيفاجئ هابرما�س يف مطلع الت�سعينات الأو�ساط الفل�سفية بكتاب ل يقل اأهمية عن كتاب 1981 حتت عنوان 

"احلق والدميقراطية: بني الوقائع واملعايري" 1992· الذي يو�سف الآن باأهم كتاب يف الفل�سفة ال�سيا�سية يف القرن 
الع�سرين بعد كتاب راولز "نظرية العدالة" 1971· وقد تزامن �سدور الكتاب مع التحولت التي عرفتها اأوروبا 

بعد انهيار املع�سكر ال�سرقي و�سقوط جدار برلني· هذه الأحداث عمقت ب�سكل اأكرث اهتمامات هابرما�س بنظرية 

الدميقراطية· فهابرما�س يعترب اأن الدميقراطية ميكن اأن ت�ساهم يف حل امل�ساكل التي يعرفها الوقت الراهن �سواء 

تلك املتعلقة بالفرد اأو باجلماعة·

ثالثة مناذج معيارية للدميقراطية
يورغن هابرما�س 

ترجمة: حممد الأ�سهب
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واجلمهوري  الليربايل  للنموذجني  بديل  هو   politik

بالرغم من اأنه ي�ستمد عنا�سره من كا النموذجني·

و�ساأعتمد يف هذه التحديدات على هوام�س وحتديدات 

التعديات·  بع�س  اإدخ���ال  مع  م�سدق  ح�سن  الباحث 

)ح�سن م�سدق: 2005 �س 38-26(·

-1 الليربايل:

ي�ستعمل هابرما�س هذا املفهوم ا�ستعمال خا�سا اإىل 

"اجلمهوري" فالليربالية ل تعني الليربالية  جانب لفظ 

القت�سادية وال�سيا�سية التي ت�ستند اإىل حماية ا�ستقال 

املجال اخلا�س لاأفراد و�سرعية اقت�ساد ال�سوق من جهة 

يعني  لذلك  اأخرى، خافا  الفردية من جهة  واحلريات 

فا�سفة  اأطروحات  هابرما�س  عند  الليربالية  م�سطلح 

على  ي�سددان  اللذين  ودوركني  راولز  وال�سيا�سة  القانون 

يف  الت�ساوي  نف�س  اح��رتام  وبالأخ�س  امل�ساواة  �سرورة 

اأو ما ي�سميه راولز حجاب اجلهل  �سياق جمتمع تعددي 

.the veil of ignorance

Répubicain 2 اجلمهوري-

اجلمهوري  املنظور  اإر���س��اء  هابرما�س  ح��اول  لقد 

الكا�سيكي  اجلمهوري  املنظور  عن  بديا  التوا�سلي 

رو�سو(  ت�سور  )نقد  الجتماعي  العقد  على  القائم 

واإكره الدولة، ففي ا�ست�سافته من طرف �سعبة الفل�سفة 

بجامعة ال�سوربون �سنة 2001 اقرتح هابرما�س منظورا 

مادية  فر�سيات  على  كليا  يقوم  املناق�سة  لأخاقيات 

بالأ�سا�س· عك�س ما كان يردده يف اأطروحته الأوىل التي 

بالأ�سا�س، بحيث  كانطية  تعتمد منطلقات نظرية  كانت 

حتول كليا اإىل تبني منطلقات التحليل الل�ساين وخا�سة 

اأو�ستني،  بوهلر،  من  كل  عند  ال��ت��داول  علم  منطلقات 

وبراندوم، و�سورل·

حاليا  هابرما�س  يقرتح  ال�سيا�سية  الناحية  م��ن 

�سروط مواطنة عاملية -يف ع�سر العوملة- تتعدى حدود 

واللون  للجن�س  ال�سيقة  ال�سوفينية  والنظرية  الأوط��ان 

تقوم  اأن  يجب  الأ�سا�سية  املواطنة  اأن  ويعترب  والثقافة، 

على حقوق عاملية للفرد تتخطى حدود ال�سيا�سة الوطنية 

للفل�سفة  القوي  احل�سور  يظهر  وهنا  الكوكب،  لت�سمل 

ولتحقيق  "الكو�سموبولت"،  مفهوم  وخا�سة  الكانطية 

املجتمع  حركات  على  نظره  يف  تتوقف  املهام  فاإن  ذلك 

املدين املناه�س لا�ستبداد وعدم احرتام حقوق الإن�سان 

و�سد التمييز العن�سري والتوزيع الدويل اجلديد للعامل 

بزعامة قطب واحد·

Communautarisme مذهب اجلماعيني

الليربالية  الفردانية  و�سد  امل��ذه��ب،  ه��ذا  فاأتباع 

يدافعون عن اخل�سو�سيات  ودوركني  راولز  التي ميثلها 

Taylor الذي لفت النتباه اإىل  اجلماعية تناول تايلور  

الأطروحات  يف  تكمن  اجلماعيني  اأط��روح��ة  اأهمية  اأن 

الأفراد مرتبطة  اأن هوية  ترتكز على  التي  الأنطولوجية 

بطريقة مركبة باجلماعات التي تعد جزءًا منها· ومذهب 

يف  ظهر  ال�سيا�سية  الفل�سفة  يف  مذهبًا  يعد  اجلماعيني 

اأمريكا يف بداية الت�سعينات وهو ي�سري اإىل جمموعة من 

املفكرين )Sandel،MaCintyre، Walser(·يتقا�سمون 

هاج�س التاأكيد على دور اأهمية اجلماعة يف �سقل الروح 

الوطنية كيفما كانت هذه اجلماعة· فقد حمل رواد هذا 

التيار ب�سدة على التيار الليربايل لرتكيزه على الفردانية 

اأن  واحلال  املجتمع:  يف  اأول  والفرد   Iindivudialisme

اإىل اجلماعة ميكن اعتباره �سرطا ممكنا  هذا النتماء 

لا�ستقالية والتحقق الذاتي·

من  امل��ق��دم  والتقييم  الفهم  اإط���ار  اإن  ال��واق��ع،  يف 

والقيم  واملعايري  الثقافية  والتقاليد  والدين  اللغة  طرف 

امل�سرتكة، اأو بفعل اقت�سام جتربة تاريخ م�سرتك، تعترب 

هويتهم  ع��ن  بحثهم  يف  نقطة  ل��اأف��راد  متنح  عنا�سر 

وحتديد الغايات التي من خالها يريدون توجيه وجودهم 

وهو ما يربر اأهمية اجلماعة على الفرد· 

 الن�ش االأ�شلي

ثالثة مناذج معيارية للدميقراطية

-I-

الت�سورين  م��ن  ك��ل  على  امل��ق��ال  ه��ذا  يف  �ساأحيل 

فكاهما  لل�سيا�سية،  و"اجلمهوري"  "الليربايل" 
امل�سطلحان  فهذان  مثالية  من��اذج  بو�سفهما  يقدمان 
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الوليات  يف  املثار  الفل�سفي  النقا�س  حقل  اليوم  مييزان 

املتحدة الأمريكية، من طرف من ن�سميهم باجلماعيني 

·communautariens

 Frank م�سلمان   فرانك  اأعمال  �سوء  يف  �ساأ�سرع 

للدميقراطية  النموذجني  هذين  بو�سف   Michelman

من  وذل��ك  �سجالية،  ب�سفة  بينهما  فيما  املتعار�سني 

ت�سوراتهما  ح��ول  املختلفة  نظرهما  وج��ه��ات  خ��ال 

ت�سكل  لطبيعة  ت�سورهما  وط��ري��ق��ة  احل��ق  للمواطن، 

على  تنفتح  والتي  الثانية  الفقرة  ال�سيا�سية· يف  الإرادة 

النموذج اجلمهوري،  املفرط لاأخاق يف  نقد احل�سور 

النموذج  وهو  اإجرائية  طبيعة  ذا  ثالثا  ت�سورا  �ساأطور 

الذي اأف�سل ت�سميته "بال�سيا�سة الت�ساورية"·

جمال  ه��و  الدميقراطية  العملية  دور  ت�سور  اإن 

هي  الليربايل  الت�سور  يف  فوظيفتها  بينهما،  الختاف 

هذا  يف  الدولة  وتقدم  املجتمع  مل�سلحة  الدولة  برجمة 

كن�سق  واملجتمع  العمومية،  ل���اإدارة  كجهاز  النموذج 

الجتماعي  وعملهم  العاديني  الأف���راد  ب��ني  للعاقات 

"مبنينة" structuré باقت�ساد ال�سوق· فال�سيا�سة مبعنى 
ت�سكل الإرادة ال�سيا�سية للمواطن تقوم يف هذا النموذج 

اإزاء  باجلميع  اخلا�سة  امل�سالح  واإب��راز  جتميع  بوظيفة 

جهاز الدولة التي تتحدد وظيفتها اخلا�سة يف التوظيف 

امل�ساريع  حتقيق  بهدف  ال�سيا�سية  لل�سلطة  الإداري 

امل�سرتكة·

اجلمهوري،  الت�سور  ح�سب  فال�سيا�سية  املقابل،  يف 

اإن  العك�س  الو�سطية بل على  الوظيفة  ل تختزل يف هذه 

يف  الجتماعية  التن�سئة  ب�سريورة  هنا  تت�سكل  ال��دول��ة 

ك�سكل  تت�سور  ال��ن��م��وذج  ه��ذا  يف  فال�سيا�سة  كليتها· 

فيه  يدرك  الذي  الو�سيط  اأخاقية،  حياة  ل�سياق  تاأملي 

اأع�ساء اجلماعة املت�سامنة وامل�سكلة عفويا، ارتباطاتهم 

وعاقاتهم املتبادلة، وب�سفتهم مواطنني يف الدولة فاإنهم 

املوجودة  ال�سروط  والوعي  ب���الإرادة  ويتقنون  يوؤطرون 

لاعرتاف املتبادل بهدف تاأ�سي�س رابطة لأ�سحاب حق 

نف�سه  الوقت  ويف  ومت�ساوين  اأح��رار   Sujet du droit

فحتى املعمارية الليربالية للدولة واملجتمع طراأت عليها 

للتنظيم  الرتاتبية  ال�سلطة  جانب  فاإىل  مهمة·  حتولت 

وهي �سلطة �سيادة الدولة و�سلطة التنظيم غري املمركزة 

وم�سالح  الإداري��ة  ال�سلطة  جانب  اإىل  وبالتايل  لل�سوق، 

لاندماج  ثالث  كم�سدر  الت�سامن  يظهر  النا�س  كل 

كنموذج  ال�سيا�سية  ل��اإرادة  ال�سكل  فهذا  الجتماعي· 

التو�سل  الذي مت  والإجماع  التفاهم  لإدراك  �سيغ  اأفقي 

اإليه بوا�سطة التوا�سل، بالرغم مما لديه من اأولوية �سواء 

تقرير  ملمار�سة  بالن�سبة  معيارية،  اأو  تكوينية  جهة  من 

م�ستقل  وب�سكل  توجد،  اأن��ه  نفرت�س  املواطنية،  امل�سري 

املجتمع  يف  اخلا�سة  وامل��ب��ادلت  العمومية  الإدارة  عن 

القت�سادي، قاعدة اجتماعية م�ستقلة التي بف�سلها لن 

مماثا  ول  الدولة  على  حكرا  ال�سيا�سي  التوا�سل  يكون 

لبنية ال�سوق· ففي الت�سور اجلمهوري، يكت�سب الف�ساء 

املجتمع  من  املوؤلفة  التحتية  وبنيته  ال�سيا�سي  العمومي 

ف�ساءين  اعتربا  فكاهما  اإ�سرتاتيجية،  دلل��ة  امل��دين 

التفاهم بني املواطنني ي�سمنان لهذه املمار�سة  ملمار�سة 

بني  القطيعة  )1(· بخ�سو�س 

قوة الندماج وال�ستقالية 

ذلك  يتقابل  القت�سادي  واملجتمع  ال�سيا�سي  التوا�سل 

الربط بني ال�سلطة الإدارية املوؤ�س�سة على التوا�سل الذي 

يجد م�سدره يف ت�سكل الراأي والإرادة ال�سيا�سية·

اإذا قارنا  هاتني املقاربتني املتناف�ستني فيما بينهما 

�سنجد اأن لهما نتائج خمتلفة· 

الت�سورين  ب��ني  اختافا  ال��ب��داي��ة  يف  ن��اح��ظ   اأ- 

و�سع  يحدد  املواطن·  ملفهوم  روؤيتهما  بخ�سو�س  معا 

املواطنني ح�سب الت�سور الليربايل باحلقوق الذاتية التي 

يتمتعون بها يف عاقتهم بالدولة اأو باملواطنني الآخرين· 

فاملواطنون يف هذا النموذج مبا اأنهم اأ�سحاب حق بقدر 

ما ي�سعون وراء حتقيق م�ساحلهم اخلا�سة يف حدود ما 

الدولة، مبا  ي�ستفيدون من حماية  فهم  القانون،  �سطره 

يف ذلك احلماية من تدخات الدولة ذاتها التي تنتهك 

الذاتية  احلقوق  ال�سرعي· اإن  للتدخل  ال�سرعي  التقييد 

والذي  فرعيا  هام�سا  متنح  التي  ال�سلبية  احلقوق  هي 

اإكراه خارجي·  كل  اأ�سحاب احلق من  يتحرر  اإطاره  يف 

لها   التي  ال�سيا�سية  نف�سه ينطبق على احلقوق  الأمر  اإن 
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البنية نف�سها· هذه احلقوق ال�سيا�سية ت�سمح للمواطنني 

بالدفاع عن م�ساحلهم اخلا�سة ب�سكل ميكنهم يف نهاية 

على  تاأثريا  متار�س  �سيا�سية  اإرادة  ت�سكيل  من  املطاف 

عن  خا�سة  اأخ��رى  م�سالح  مع  بالتوحد  وذلك  الإدارة، 

ت�سكيل  واأخ��ريا  برملانية  فرق  وت�سكيل  الت�سويت  طريق 

بهذه  اخلا�سة·  م�ساحلهم  حماية  لهم  ت�سمن  حكومة 

الطريقة فاأ�سحاب احلق باإمكانهم التاأكد من اأن �سلطة 

·)2(

الدولة متار�س مل�سلحة اأع�ساء املجتمع 

الت�سور  ح�����س��ب  امل���واط���ن���ني  و����س���ع  ي��ت��ح��دد  ل   

ميكنهم  التي  ال�سلبية  احلريات  بنموذج  "اجلمهوري" 
فاحلقوق  عاديني،  مواطنني  ب�سفتهم  بها  ال�سطاع 

التعبري  حق  امل�ساركة،  حقوق  الأوىل،  وبالدرجة  املدنية 

ت�سمن   ل  فهي  اإيجابية،  حقوق  بالعك�س  هي  ال�سيا�سي 

ممار�سة  يف  امل�ساركة  ب��ل  خ��ارج��ي،  اإك����راه   ك��ل  غياب 

جماعية بدونها ل ي�ستطيع املواطنون حتقيق ما يطمحون 

اأي ذوات م�سوؤولة �سيا�سيا جلماعة الذوات احلرة  اإليه: 

·)3(

واملت�ساوية فيما بينها

يف هذا الجتاه فاإن ال�سريورة ال�سيا�سية ل يجب اأن 

ت�سمح بب�ساطة مبراقبة ن�ساط الدولة من طرف املواطنني 

ممار�سة  يف  قبليًا  ا�ستقاًل  �سابقا  اكت�سبوا  ال��ذي��ن 

Pré- ال�سيا�سية  قبل  ما  وحرياتهم  اخلا�سة  حقوقهم 

politique· فهذه ال�سريورة ل تقوم بوظيفة الربط بني 

�سفة  وباأية  لي�ست  الدولة  �سلطة  لأن  واملجتمع،  الدولة 

العك�س،  على  بل  الدميقراطي  النظام  يف  اأ�سلية  �سلطة 

التوا�سل  على  موؤ�س�سة  لل�سلطة  ال�سيا�سية  فال�سريورة 

للمواطنني·  م�سري  تقرير  ممار�سة  اإط��ار  يف  وم�سكلة 

وم�سرعنة لكونها حتمي هذه املمار�سة عن طريق ماأ�س�سة 

م�سرعنة  لي�ست  الدولة  فوجود   ·)4(

العامة احلريات 

املت�ساوية،  الذاتية  احل��ق��وق  بحماية  الأوىل  بالدرجة 

واإمنا ي�سمان �سريورة ت�سمل ت�سكل الراأي والإرادة، هذه 

الأحرار  املواطنون  يتفاهم  �سياقها  يف  التي  ال�سريورة 

التي  واملعايري  الأه���داف  ح��ول  بينهم  فيما  واملت�ساوون 

اأن هذه  تكون يف خدمة امل�سالح امل�سرتكة للجميع· كما 

يت�سرف  اأن  اجلمهوري  املواطن  من  تقت�سي  ال�سريورة 

تبعا للم�سالح التي هي بالطبع م�سالح اجلميع·

ب- اإن ال�سجال حول املفهوم الكا�سيكي "ل�ساحب 

احلق" املتمتع باحلقوق الذاتية انطلق من ال�سجال الذي 

الت�سور  ذاته· فح�سب  احلق  مفهوم  رهانه حتديد  كان 

الليربايل، يكمن معنى كل نظام قانوين يف كونه ي�سمح 

-ويف كل احلالت- بتحديد احلقوق امل�ستحقة لعدد من 

الأفراد مقابل الت�سور اجلمهوري، ت�سور هذه احلقوق 

الذاتية عن النظام القانوين املو�سوعي الذي ي�سمن يف 

ممكنة،  ويجعلها  امل�سرتكة  احلياة  كمال  نف�سه   الوقت 

كل  وا�ستقال  احلقوق،  يف  امل�ساواة  على  يتوقف  وذلك 

اأي يف  الأوىل،  املتبادل، ففي احلالة  والح��رتام  الذوات 

من  انطاقا  القانوين  النظام  نقيم  الليربايل،  الت�سور 

احلقوق الذاتية، بينما يف الت�سور الثاين نعطي الأولوية 

مل�سمون احلقوق املو�سوعية·

يف احلقيقة، هذه املفاهيم املتفرعة ثنائيًا مل تتناول 

التي  للحقوق   Intersubjective "البيذاتي"  امل�سمون 

تطالب بالحرتام املتبادل للحقوق واللتزامات يف �سروط 

العرتاف املتماثلة· فال�سيغة اجلمهورية متنح على الأقل 

للكل ت�سورا للحق يعطي اأهمية مت�ساوية لكمال الفرد مع 

ميكن  فقط  فيها  التي  للجماعة  الذاتية· وكمال  حقوقه 

اأفرادا  اأن تتعارف بينها ب�سكل متبادل ب�سفتها  للذوات 

تربط  اجلمهورية  فال�سيغة  اجلماعة·  من  اأع�ساء  اأو 

الدميقراطية  الإجرائية  بالطريقة  القوانني  م�سروعية 

بني  داخ��ل��ي  متا�سك  على  ك��ذل��ك  حمافظة  مل��ي��اده��ا؛ 

الا�سخ�سية  والهيمنة  لل�سعب  امل�سري  تقرير  ممار�سة 

يف  القوانني  لي�ست  للجمهوريني،  "فالبن�سبة  للقوانني 

نهاية املطاف �سيئا اآخر �سوى حتديدات الإرادة ال�سيا�سية 

املهيمنة، بينما بالن�سبة لليرباليني، فالعديد من احلقوق 

جتد اأ�سا�سها دائمًا يف "قانون اأ�سمى" �سادر �سواء عن 

عقل متعال بالن�سبة لل�سيا�سة اأو عن وحي ما·

انطاقا من وجهة نظر جمهورية، فهدف كل جماعة 

بالن�سبة جلزء كبري يف  يكمن  الذي  امل�سرتك  هو اخلري 

تنفيذ  تاأ�سي�س،  حتديد،  يف  ال�سيا�سي  جمهوده  جن��اح 

اأقل  مب�سطلح  )اأو   "Right" احلقوق  جمموع  وحماية 
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واأخاق هذه  ل�سروط  الأكرث ماءمة  القوانني(  حتديدا 

اجلماعة، يف املقابل، ومن وجهة نظر الت�سور الليربايل، 

القانون الأ�سمى، تقدم  فاإن احلقوق تكون موؤ�س�سة على 

بنيات متعالية وت�سكل عوائق  مفرو�سة اأمام ال�سلطة لكي 

امل�سالح  )وهي  واملختلفة  املتعددة  امل�سالح  متابعة  يتم 

الطرف  ه��ذا  بني  و���س��راع  تعار�س  مو�سوع  تكون  التي 

·)5(

والآخر( بكيفية مر�سية وممكنة 

و�سعية  حل��ري��ة  كممار�سة  الق����رتاع   اأ���س��ب��ح  لقد 

امل�سري  لتقرير  مكونا  لأنه  لي�س  للحقوق،  "براديغما" 
اأن  كيف  وا�سح  وب�سكل  يظهر  لكونه  واإمن��ا  ال�سيا�سي 

الندماج يف جماعة لذوات مت�ساوية يف احلقوق مرتبط 

املواقف:  واإتخاذ  م�ستقلة  م�ساهمات  يحمل  فردي  بحق 

"على كل واحد اأن يهتم بقبول الكل يف القرتاع لأن لدينا 
 )2( منفعلني  اأو  مندجمني  نكون  اأن   )1( بني  الختيار 

للكل  املعطاة  بال�سمانة  مندجمني  بكوننا  الأم��ر  يتعلق 

ب�سكل متبادل بحيث يجب اأن تكون امل�سالح احليوية لكل 

واحد حمفوظة من طرف الآخرين )3( يف ظل �سروط 

فاإن  املعا�سر،  الأمريكي  املجتمع  يف  املتجذرة  التعددية 

مثل هذه ال�سمانات ميكن اأن متنح، لكن فقط للحفاظ 

ي�سمع  اأن  فيها  واح��د  لكل  ميكن  ال�سيا�سة،  مظهر  على 

من  املكونة  الت�سريعية  ال�سريورة  �سوته" )6(· فبوا�سطة 

حقوق  من��وذج  تقت�سي  التي  البنية  ه��ذه  ف��اإن  احلقوق، 

اإن  احلقوق·  كل  اإىل  تنقل  ال�سيا�سي  والتعبري  امل�ساركة 

الأهداف  لقتفاء  اخلا�س  احلق  مينح  الذي  الرتخي�س 

اخلا�سة املختارة ب�سكل حر تفر�س علينا يف الوقت نف�سه 

من  عليه  املتوافق  الإ�سرتاتيجي  الن�ساط  حدود  احرتام 

طرف اجلميع·

ج: تعرب التحديدات املفهومية املختلفة لدور املواطن 

طبيعة  يخ�س  فيما  ج��دًا  عميق  اختاف  عن  وللحق، 

تختزل  الليربايل  الت�سور  ففي  ال�سيا�سية·  ال�سريورة 

املواقع  احتال  اأجل  من  �سراع  اإىل  بالأ�سا�س  ال�سيا�سة 

الإدارية·  ال�سلطة  يف  بالت�سرف  بعد  فيما  ت�سمح  التي 

�سريورة  تتحدد  وال��ربمل��ان،  العمومي،  الف�ساء  ففي 

الفاعلني  باملناف�سة بني  ال�سيا�سية  الراأي والإرادة  ت�سكل 

ورائه  من  هدفهم  اإ�سرتاتيجي  بفعل  جماعة  امللتزمني 

احلفاظ على مواقع ال�سلطة، ويقا�س جناح املعركة هنا 

باملوافقة التي مينحها املواطنون لعدد من ال�سخ�سيات 

الت�سويت· فر�سى  ا�ستنادا على عملية  والربامج وذلك 

الأ�سوات  بعدد  يقا�س  الليربايل  الت�سور  يف  امل��واط��ن 

عن  الناخبون  يعرب  الت�سويت  اآلية  فعرب  عنها·  املعرب 

اختيارات  بنية  لها  النتخابية  قراراتهم  اأن  اختياراتهم 

الفاعلني نف�سها يف ال�سوق الذي يكون فيه الفعل موؤ�س�سًا 

لهم  تخول  ق��رارات  اأنها  النجاح· كما  عن  البحث  على 

اكت�ساب العديد من مواقع ال�سلطة التي تت�سارع حولها 

الأحزاب ال�سيا�سية بهدف حتقيق النجاح لنف�سها اأي�سا· 

ال�سلطة   output وخم��رج  الأ���س��وات   Input مدخل  اإن 

اأي�سا خلطاطة الفعل الإ�سرتاتيجي نف�سه. يف  يخ�سعان 

مقابل هذا الت�سور فاإن ت�سكل الراأي والإرادة ال�سيا�سية 

الت�سور  العمومي والربملان ل يخ�سع ح�سب  الف�ساء  يف 

لبنيات  واإمن���ا   Marché ال�����س��وق  لبنيات  اجل��م��ه��وري 

م�ستقلة  لتوا�سل  عمومي موجه نحو التفاهم، فال�سيا�سة 

ال�سوق  لي�س  املواطنني  م�سري  تقرير  ممار�سة  مبعنى 

قيمة  يكت�سب  ال��ذي  هو   conversation التخاطب  بل 

من  ت�ستخل�س  كما  ال�سلطة  بني  البنية  يف  الرباديغم 

امل�سكلة  الأغلبية  اآراء  يعك�س  بو�سفه  ال�سيا�سي  التوا�سل 

التي  الإدارية  وال�سلطة  العمومية  املناق�سة  على  اعتمادا 

التي تت�سارع من  الدولة· فالأحزاب  تت�سرف يف جهاز 

اأجل ولوج مواقع �سلطة الدولة يجب عليها كذلك اأن متتثل 

ال�سيا�سية  املناق�سات  وا�ستقالية  الت�ساوري  لاأ�سلوب 

التعاون  بخ�سو�س  اأكيد  موقف  اإىل  يحيل  "فالت�ساور 
الجتماعي وباخل�سو�س اإىل اإرادة القتناع باحلجج التي 

املطالب  ل  الآخرين  كذلك مطالب  العتبار  بعني  تاأخذ 

التي نعرب عنها نحن فقط· فالت�ساور يتم بو�ساطة تبادل 

وجهات النظر على اأ�سا�س النطاق من نية ح�سنة0 مبا 

يف ذلك ما يعرفه امل�ساركون  بالطريقة التي يفهمون بها 

اأجرينا  اإذا  اإننا  بحيث  اخلا�سة-  احليوية  م�ساحلهم 

فاإن  لهذا   ،
الأحكام" )7( �سي�سمل مطابقة  فاإنه  القرتاع 

قوة  ميتلك  ال�سيا�سة  حلبة  يف  املمار�س  الآراء  �سجال 
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امل�سروعية لي�س فقط باملعنى الذي ي�سمح باحتال مواقع 

ال�سلطة واإمنا كذلك ما دام اأن املناق�سة ال�سيا�سية تتبع 

بالن�سبة  ذلك  يف  مبا  الإلزامية،  قوة  م�ستمرة  وب�سفة 

ال�سيا�سية فا ميكن  الهيمنة  بها  التي متار�س  للطريقة 

ويف  ال�سيا�سات  اأ�سا�س  على  الإداري��ة  ال�سلطة  ا�ستعمال 

حدود القوانني املتبناة يف اإطار العملية الدميقراطية·

-II-

للمقارنة بني النماذج الدميقراطية املهيمنة حاليًا، 

خا�سة يف الوليات املتحدة الأمريكية، ن�سري اإىل ال�سجال 

الدائر بني اجلماعيني والليرباليني" فالنموذج اجلمهوري 

اجلانب  اأن  اأرى  نف�سه  الآن  يف   و�سلبيات  اإيجابيات  له 

الإيجابي يتمثل يف كونه يحافظ على املعنى الراديكايل-

الدميقراطي لتنظيم الذاتي للمجتمع املنجز من طرف 

اأنه  كما  بينهم،  القائم  التوا�سل  يوحدهم  مواطنني 

منوذج ل يختزل الأهداف اجلماعية فقط يف م�ساومات 

ال�سلبي  اجلانب  اأما  املتعار�سة·  اخلا�سة  امل�سالح  بني 

من وجهة نظري، فيكمن يف كون هذا النموذج مبالغ يف 

املثالية ويخ�سع العملية الدميقراطية لف�سائل املواطنني 

املوجهة نحو اخلا�س العمومي Salut public فال�سيا�سة 

ل ترتكز فقط، وبالدرجة الأوىل، على الهوية اجلماعية 

بخ�سو�س التفاهم الأخاقي· واخلطاأ الذي وقع فيه هذا 

النموذج يكمن يف اختزال املناق�سة ال�سيا�سية يف الإفراط 

يف ا�ستح�سار امل�ساألة الأخاقية اأثناء حتلياته، ول�سك 

بالهوية اجلماعية هي مكون  املرتبطة  املناق�سات  اأن  يف 

للجماعة  املنتمون  يعي  فبوا�سطتها  لل�سيا�سة  اأ�سا�سي 

بينهم  فيما  بها  يتفاهمون  التي  الطريقة  نف�سه  الآن  يف 

اأو ك�سكان جلهة  اأو دولة  كاأع�ساء لأمة حمددة جلماعة 

ما···اإلخ كما يكون لديهم وعي بالتقاليد التي ي�سعون اإىل 
تطويرها، وانطاقا من الهوية نف�سها يعي هوؤلء الطريقة 

التي يريدون العي�س بها مع الآخرين واجلماعات املهم�سة 

يف  لكن  فيه·  العي�س  يتمنون  ال��ذي  املجتمع  نوع  واأي�سا 

�سروط التعددية الثقافية والجتماعية· فالأهداف املهمة 

�سيا�سيا تخفي غالبا امل�سالح والتوجهات الأك�سيولوجية 

لكلية  اإذا  واملكونة،  كليتها،  يف  اجلماعة  لهوية  املكونة 

�سكل احلياة املتقا�سمة ب�سكل "بيذاتي" بني النا�س· هذه 

امل�سالح والتوجهات الأك�سيولوجية التي تتعار�س ب�سكل 

اتفاقا  ت�ستدعي  نف�سها  اجلماعة  نطاق  يف  خمتزل  غري 

من  بالرغم  بلوغه،  الأخاقية  املناق�سات  ت�ستطيع  ل 

اأبدا  يتحقق  اأن  ميكن  ل  الذي  التفاق  هذا  تاأثريات  اأن 

ًباملناق�سة، ل يجب اأن ي�سر بالقيم الأ�سا�سية التي ت�سكل 

مو�سوع اإجماع داخل ثقافة ما·

اإن توزيع امل�سالح بوا�سطة اتفاق بني الأحزاب التي 

تعتمد على اإمكانياتها وعلى قدرتها على فر�س العقوبات 

وبكل تاأكيد فاإن مفاو�سات من هذا النوع، تقت�سي اإرادة 

جميع  طرف  من  مقبولة  نتائج  اإىل  والو�سول  التعاون، 

اللعبة حتى واإن كان  اإط��ار اح��رتام قواعد  الأح��زاب يف 

لأ�سباب خمتلفة· لكن التفاقات ل ت�ستخل�س من اأ�سكال 

ال�سلطة   neutratise حُتِيرّد   التي  العقانية  املناق�سات 

فعدالة  احلقيقة،  يف  الإ�سرتاتيجي·  الفعل  وت�ستبعد 

العقانية  والإجراءات  بالقت�ساءات  التفاقات مرتبطة 

التفاقات  هذه  عقانيا،  تربيرا  بدورها  ت�ستدعي  التي 

من ذات النمط املعياري ت�ستح�سر من خال وجهة نظر 

العدالة· خافا للق�سايا الأخاقية، فاإن ق�سايا العدالة 

ل حتيل يف طبيعتها اإىل جماعة حمددة· فاحلق املوؤ�س�س 

الأقل  على  يجب  �سرعيا  يكون  لكي  ال�سيا�سة  بوا�سطة 

اأن يكون متطابقا مع مبادئ اأخاقية تدعي ال�ساحية 

الكونية فيما وراء اجلماعة القانونية الواقعية·

 deliberative  ل يكت�سب مفهوم ال�سيا�سة الت�ساورية

اأهمية اإمربيقية اإل اإذا اأقمنا وزنا لتعدد اأ�سكال التوا�سل 

فقط  لي�س  اجلماعية،  الإرادة  تت�سكل  بوا�سطتها  التي 

بالتفاهم الأخاقي حول الهوية اجلماعية، واإمنا اأي�سا، 

العقاين  والتفاق  امل�سالح  بتوزيع  نف�سه،  الوقت  ويف 

باملعنى الغائي بوا�سطة اختبار الو�سائل املائمة، وكذلك 

التما�سك  وفح�س  الأخ��اق��ي  التربير  على  بالعتماد 

القانوين· يف هذا ال�سياق، فالنموذجان  ال�سيا�سيان اللذان 

مثاليني  منطني  بو�سفهما   FM مي�سلمان  بينهما  قابا 

ينبغي·  كما  بينهما  فيما  وتتكاما  تتداخا  اأن  ميكنهما 

مبا  "مماأ�س�سة"  املتطابقة  التوا�سل  اأ�سكال  كانت  فاإذا 

dialogique و�سيا�سة  فيه الكفاية، فاإن �سيا�سة حوارية 

اأداتية ميكنها ما اأن تتحددا يف و�سط امل�ساورات· اإن كل 
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�سيء متعلق اإذا ب�سروط التوا�سل والإجراءات التي تخول 

لل�سكل املماأ�س�س للراأي والإرادة قوة �سرعيتهما·

اأن  اأري��د  ال��ذي  للدميقراطية  الثالث  النموذج  اإن 

ميكن  فيها  التي  التوا�سل  �سرط  على  يرتكز  اأق��رتح��ه 

حمظوظة  �ستكون  ال�سيا�سية  ال�����س��ريورة  اأن  اف��رتا���س 

لإظهار نتائج معقولة لأنها �ستتم يف نطاقها على اأ�سا�س 

النموذج الت�ساوري·

اإذا جعلنا من املفهوم الإجرائي لل�سيا�سة الت�ساورية 

فالختافات  الدميقراطية  لنظرية  معياريا  م��رك��زا 

يعترب  ال��ذي  اجلمهوري  للت�سور  بالن�سبة  م��رة  تت�سح 

بالن�سبة  وم���رة  اأخ��اق��ي��ة،  ج��م��اع��ة  ب�سفتها  ال��دول��ة 

حار�سا  ب�سفتها  الدولة  يعترب  الذي  الليربايل  للت�سور 

الثاثة  النماذج  لهذه  القت�سادي· ومبقارنتنا  للمجتمع 

ت�سرتعي  التي  ال�سيا�سة  بعد  من  انطلق  للدميقراطية، 

الدميقراطي  الت�سكل  �سيا�سة  الآن،  حل��دود  انتباهنا 

وعمل  العامة  النتخابات  عرب  تتم  التي  والإرادة  للراأي 

الربملان·

الت�سور  يف  تتم  لن  ال�سيا�سية  ال�سريورة  ه��ذه  اإن 

الليربايل اإل على �سكل اتفاق م�ستخل�س من بني خمتلف 

لها  تبعا  التفاقات  تتاأ�س�س  التي  فالقواعد  امل�سالح، 

على  اعتمادا  النتائج  عدالة  تثبيت  وظيفة  لها  والتي 

وظيفة  اأي�سا  لها  كما  والكوين،  العادل  الق��رتاع  و�سيط 

التنظيمية،  وقوانينها  الربملانية  للفرق  التمثيلي  الت�سكل 

املبادئ  م��ن  انطاقا  م��ربرة  تكون  القواعد  ه��ذه  فكل 

الدميقراطي  فالت�سكل  املقابل،  يف  للد�ستور·  الليربالية 

لاإرادة ح�سب الت�سور اجلمهوري، يتم عرب تفاهم حول 

فالت�ساور  م�سمونها،  م�ستوى  فعلى  اجلماعية،  الهوية 

ثقافيا-اأي  موؤ�س�س  اإجماع  خلفية  على  يعتمد  اأن  ميكن 

الثقافة امل�سرتكة امل�سكلة لهوية اجلماعة، وهو اإجماع يتم  

"املطق�سنة"  الذاكرة  بوا�سطة  جديد  من  اإنتاجه  اإعادة 

Ritualité لفعل جمهوري موؤ�س�س·

يف �سوء هذين النموذجني ت�ستعري نظرية املناق�سة 

املفهوم  يف  وتدجمهما  اجلانبني  ك��ا  م��ن  عنا�سرها 

الإجرائية  ه��ذه  والقرار·  للت�ساور  امل��ث��ايل  الإج��رائ��ي 

املفاو�سات  ب��ني  داخ��ل��ي��ة  ع��اق��ة  تقيم  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

الإجرائية  ه��ذه  ت�سمح  كما  العدالة،  ح��ول  واملناق�سات 

الدميقراطية كذلك بافرتا�س اأنه يف مثل هذه ال�سروط 

للجميع·  ومن�سفة  معقولة  نتائج  على  احل�سول  ميكن 

الكونية  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  اإىل  ي��ع��ود  العملي  فالعقل 

ا�ستثمار  اأجل  من  الواقعية جلماعة حمددة  والأخاقية 

ت�ستعري  التي  احلجاجية  والأ���س��ك��ال  املناق�سة  ق��واع��د 

اللغة  على  القائم  التوا�سل  بنية  من  املعياري  م�سمونها 

·)8(

الدميقراطية  للعملية  البنيوية  الأو�ساف  هذه  تفتح 

ما  كل  اإن  اإذ  واملجتمع،  للدولة  معياري  ملفهوم  الطريق 

التي  تلك  منط  من  عمومية  اإرادة  وج��ود  هو  تقت�سيه 

الدولة  اأن�ساق  مع  احلديثة  الع�سور  بداية  يف  ط��ورت 

مع  وظيفية  ت�سامنية  عاقة  يف  طورت  والتي  الأوروبية 

الن�سق القت�سادي الراأ�سمايل·

اإن ت�سكل الراأي والإرادة ال�سيا�سية للمواطن ح�سب 

خاله  م��ن  ال���ذي  الو�سيط  ه��و  اجل��م��ه��وري،  الت�سور 

�سيا�سية·   Totalitaire كلية  ب�سفته  املجتمع  يتكون 

تقرير  ممار�سة  لأن  الدولة،  يف  مركزه  يجد  فاملجتمع 

واعية  اجلماعة  يجعل  للمواطنني  ال�سيا�سي  امل�سري 

بذاتها وتت�سرف مع ذاتها عن طريق الإرادة اجلماعية 

الذاتي  التنظيم  هنا  تعني  فالدميقراطية  للمواطنني· 

كهذا  لل�سيا�سة  ت�سورا  اإن  حيث  للمجتمع·  ال�سيا�سي 

ففي  ال��دول��ة،  جهاز  م��ع  �سجالية  عاقة  على  يحافظ 

ناحظ    Hanna Arnedtلأرنت ال�سيا�سية  الكتابات 

توجه  وهو  اجلمهوري  احلجاجي  التوجه  وا�سح  ب�سكل 

التي  املدنية   Privatisme "اخل�سو�سية"  النزعة  �سد 

البحث عن  Dépolisé، و�سد  متيز �ساكنة غري م�سي�سة 

ال�سرعية با�ستعمال الأحزاب التابعة للدولة étatisé· اإن 

الأمر يتعلق هنا يف هذا النموذج باإعادة العتبار للف�ساء 

العمومي ال�سيا�سي اإىل حد اأن مواطنة جمددة ت�ستطيع 

�سلطة  متلك  اإع���ادة  متمركز  غري  �سريذاتي  �سكل  ويف 

الدولة املتحررة من هذه الأ�سكال بو�سفها بريوقراطية·

اإن الف�سل بني جهاز الدولة واملجتمع ح�سب الت�سور 

فقط  تعوي�سه  ميكن  لكن  جت���اوزه،  ميكن  ل  الليربايل 

املعيارية  فالإيحاءات  احلقيقة  يف  دميقراطية·  بعملية 
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اأن  يجب  وامل�سالح  لل�سلط  منتظم  لتوزيع  ال�سعفية 

فالت�سكل  املفهوم،  الأدن��ى  احلد  احلق· ففي  بدولة  تتم 

الدميقراطي لاإرادة ملواطنني يت�سرفون يف م�ساحلهم 

اخلا�سة لي�س �سوى عن�سر من عنا�سر الد�ستور، فهذا 

الدولة  �سلطة  ينظم  اأن  نف�سه،  الوقت  يف  يجب  الأخ��ري 

الأ�سا�سية،  احلقوق  منط  )من  معيارية  احتياطات  مع 

ف�سل ال�سلط، واإلزامية الإدارة نحو القانون(· واأن يقود 

ال�سلطة لتاأخذ بعني العتبار، وعلى نحو مائم، امل�سالح 

الجتماعية والتوجهات الأك�سيولوجية وهذا �سيتم طبعا 

جهة  من  ال�سيا�سية  الأح��زاب  بني  املناف�سة  طريق  عن 

واحلكومة واملعار�سة من جهة ثانية·

 اإن مثل هذا الت�سور ال�سيا�سي املتمركز حول الدولة 

ملواطنني  واقعية  ما  �سيئا  فر�سية  عن  التخلي  ميكنه 

قادرين على الفعل جماعة يف الواقع، هذا الت�سور غري 

ال�سيا�سية  لاإرادة  معقول  لت�سكل   input مبدخل  موجه 

واإمنا مبخرج output حل�سيلة اإيجابية لن�ساط الدولة· 

يحدث  ال��ذي  املكون  ت�ستهدف  الليربالية  فاملحاججة 

املبادلت  يعيق  وال���ذي  ال��دول��ة  �سلطة  يف  ا���س��ط��راب��ا 

الجتماعية امل�ستقلة للمواطنني العاديني· فقوام النموذج 

الليربايل لي�س تقرير م�سري املواطنني الذين يت�ساورون 

ملعايري  اخل�سوع  هو  واإمنا  ب�سوؤونهم،  يتعلق  بينهم  فيما 

دولة احلق ملجتمع اقت�سادي ي�سمن اخلا�س العمومي 

املفهوم يف معنى غري �سيا�سي، وذلك باإجراء انتظارات 

ال�سعادة اخلا�سة ملواطنني ملتزمني بالإنتاج·

اإن نظرية املناق�سة التي ت�سم للعملية الدميقراطية 

النموذج  بها  يقوم  التي  تلك  من  ق��وة  اأك��رث  اإج���راءات 

بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  تلك  م��ن  اأق���ل �سعفا  ول��ك��ن  ال��ل��ي��ربايل 

كا  م��ن  ع��ن��ا���س��ره��ا  ت�ستعري  اجل��م��ه��وري،  ال��ن��م��وذج 

النموذجني وتعيد التاأليف فيما بينهما بطرائق خمتلفة· 

املناق�سة  نظرية  مينح  اجلمهورية  النزعة   مع  فالتفاق 

ال�سيا�سية،  والإرادة  الراأي  ت�سكل  ل�سريورة  مهمة  مكانة 

لكن دون اأن يفهم من ذلك اأن د�ستور دولة احلق جمرد 

ومبادئ  الأ�سا�سية  فاحلقوق  نظرها،  ففي  ثانوي:  �سيء 

دولة احلق هي بالعك�س من ذلك مبثابة جواب ناجت عن 

ماأ�س�سة اقت�ساءات العملية الدميقراطية املطلوبة ب�ساأن 

ال�سيا�سة  حتقيق  تخ�سع  ل  النظرية  هذه  اإن  التوا�سل· 

يكونون  املواطنني  من  جمموعة  اأن  ل�سرط  الت�ساورية 

اأن  تنتظر  واإمنا  ب�سكل جماعي،  الت�سرف  على  قادرين 

تكون الإجراءات املائمة مماأ�س�سة·

مفهوم  مب�ساعدة  اأب��دًا  تعمل  ل  املناق�سة  نظرية  اإن 

كماكرو  وممثلة   الدولة  حول  ممركزة   اجتماعية  كلية 

ذات Grobssubject/ Macro sujet)طبقة اجتماعية، 

لغايات  تبعًا  تت�سرف  اإل���خ(  اأخاقية  جماعة  �سعب، 

حمددة· كما ل متو�سع اأي�سا هذه الكلية يف ن�سق ملعايري 

ال�سلطة  توزيع  واع  غري  وب�سكل  تنظم  والتي  د�ستورية 

فهذه  عامة،  ب�سفة  ال�سوق·  من��وذج  ح�سب  وامل�سالح 

فل�سفة  يف  املوجودة  الفكر  اأ�سكال  عن  تتخلى  النظرية 

م�سري  تقرير  مم��ار���س��ة  منح  اإىل  ت��ن��زع  ال��ت��ي  ال��وع��ي 

الهيمنة غري  تربط  اأو  باأكمله  املجتمع  ت�سمل  املواطنني  

بينها·  فيما  متناف�سة  فردية  ب��ذوات  للقوانني  املعروفة 

جماعي  كفاعل  امل��واط��ن��ون  اعترب  الأوىل  احل��ال��ة  ففي 

الثانية،  احلالة  يف  اأما  با�سمه،  ويت�سرف  الكلية  يعك�س 

خا�سعة   كمتغريات  ي�ستغلون  الفردانيون  فالفاعلون 

لل�سدفة يف �سريورات ال�سلطة التي حتدث دون علمهم ما 

دام اأن الختيارات الفردية نف�سها ل ميكن اأن تكون لها 

قرارات جماعية واعية، واإمنا باملعنى املجازي فقط، يف 

املقابل، فنظرية املناق�سة تعتمد على "البيذاتية العليا" 

التفاهم  ل�سريورة   Inersubjectivité.Superieure

الفرق  يف  مماأ�س�سة  م���داولت  �سكل  على  يجري  ال��ذي 

الف�ساء  يف  التوا�سل  �سبكات  ويف  جهة،  من  الربملانية  

غري  ال�سبكات  ثانية· هذه  جهة  من  ال�سيا�سي  العمومي 

املربجمة  ال�سيا�سية  الفرق  وخارج  داخل  بذات  املوجهة 

ق�سد البلوغ اإىل قرارات، ت�سكل احللبات التي ميكن فيها 

ت�سكيل عقاين للراأي والإرادة بخ�سو�س موا�سيع ذات 

ب�سدد  واأي�سا  باأكمله،  للمجتمع  بالن�سبة  كربى  اأهمية 

النظامي  غري  فالت�سكيل  تنظيم،  اإىل  حتتاج  موا�سيع 

للراأي ينطلق من اختيارات مماأ�س�سة وقرارات ت�سريعية 

اإىل  التوا�سل  عن  الناجتة  ال�سلطة  تتحول  بف�سلها  التي 

مثلما جند يف  الإدارة،  للتطبيق من طرف  قابلة  �سلطة 

النموذج الليربايل فاإن احلد بني الدولة واملجتمع يكون 
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حمرتمًا·

بو�سفه  "البيذاتي"  النموذج  يف  امل��دين  فاملجتمع 

امل�ستقلة،  العمومية  للف�ساءات  اجتماعية   ق��اع��دة 

والإدارة  الق��ت�����س��ادي  الفعل  ن�سق  ع��ن  ك��ذل��ك  يتميز 

العمومية، فمن وجهة نظر معيارية هذه الطريقة لفهم 

توزيع  اإع��ادة  �سرورة  اإىل  منطقيا  تقود  الدميقراطية 

املوارد الثاثة: املال، ال�سلطة الإدارية، والت�سامن· هذه 

احلديثة  املجتمعات  ت�سبع  خالها  من  التي  امل��وارد  هي 

املعيارية  فالتاأثريات  والتنظيم·  الندماج  يف  حاجياتها 

يف هذا النموذج تبدو وا�سحة. يف الواقع، فقوة الندماج 

ح�سرا  ُترجع  اأن  ميكن  ل  والتي  للت�سامن،  الجتماعي 

للم�سادر الأ�سلية للتوا�سل، يجب اأن تت�سع يف الآن نف�سه 

ويف  امل�ستقلة،  العمومية  للف�ساءات  الوا�سع  املجال  عرب 

احلق  بدولة  املماأ�س�سة  والإرادة  ال��راأي  ت�سكل  اإج��راءات 

والقانون، كما اأن قوة الندماج هذه ميكن اأن تثبت ذاتها 

�سد القوى الأخرى وهما : قوة املال وال�سلطة الإدارية·

-III-

الطريقة  على  نتائج  له  الت�سور  هذا  اأن  يف  ل�سك 

ال�سعبية· فالت�سكل  وال�سيادة  ال�سرعية  بها  �سنفهم  التي 

وظيفة  ل��ه  ال��ل��ي��ربايل،  الت�سور  ح�سب  ال��دمي��ق��راط��ي، 

"�سرعنة" ممار�سة ال�سلطة ال�سيا�سية ونتائج النتخابات 
جتيز احتال ال�سلطة احلكومية· بينما احلكومة يجب اأن 

تربر ال�ستعمال الذي تقوم به هذه ال�سلطة اأمام ال�سعب 

والربملان· مقابل ذلك، فالت�سكل الدميقراطي لاإرادة، 

اإنه  ج��دا:  مهمة  وظيفة  له  اجلمهوري،  الت�سور  ح�سب 

ي�سكل املجتمع ب�سفته جماعة �سيا�سية ينع�س من جديد يف 

كل فرتة انتخابية ذاكرة هذا الفعل املوؤ�س�س· فمن خال 

�سلفا،  �سيا�سة حمددة  لتحقيق  ملتزمة  فهي  برناجمها، 

اإن جلنة اأو بالأحرى جهاز الدولة متثل جزءًا من جماعة 

�سيا�سية تدير نف�سها بنف�سها· فهي لي�ست اإذا قمة ل�سلطة 

الدولة املميزة· يتعلق الأمر يف نظرية املناق�سة بتمثل اآخر 

واقت�ساءات  الإج��راءات  البداية:   منذ  فيه  يدرج  الذي 

التوا�سل املتعلقة بالت�سكل الدميقراطي للراأي والإرادة، 

والتي ت�ستغل كموزع ecluse ذي اأهمية كربى للعقلنة 

 Rationalisation املناق�سة  على  املوؤ�س�سة  اخلطابية 

discursive التي يف �سوئها ت�ساغ القرارات املتخذة من 

والعدالة·  بالقانون  املرتبطتني  والإرادة  طرف احلكومة 

اأقل  لكن  ب�سيطة،  �سرعنة  من  اأكرث  هنا  تعني  فالعقلنة 

من ت�سكيل لل�سلطة· فال�سلطة التي متتلكها الإدارة تغري 

الرتكيبة عندما ترتبط بت�سكل دميقراطي للراأي والإرادة 

الذي ل يكتفي مبراقبة ممار�سة ال�سلطة ال�سيا�سية بعد 

بيد  الربنامج،  اإع��داد  يف  ي�ساهم  واإمن��ا  الأوان،  ف��وات 

فهو  الت�سرف،  على  ق��ادر  وح��ده  ال�سيا�سي  الن�سق  اأن 

التي  ال��ق��رارات  لتخاذ  حم��ددة  لقدرة  املالك  اجلزئي 

املوؤ�س�سة  العمومي  الف�ساء  بنيات  تلزم اجلماعة· بينما 

الذين  الغيورين  من  وا�سعة  �سبكة  ت�سكل  التوا�سل  على 

اخلا�سة  الإ�سكالت  متار�سه  ال��ذي  ال�سغط  يعار�سون 

العام  فالراأي  موؤثرة·  اآراء  تثري  والتي  باأكمله  باملجتمع 

كمحول اإىل �سلطة ح�سب اإجراءات دميقراطية موؤ�س�سة 

اأن  فقط  واإمنا ميكنه  يهيمن  اأن  ل ميكن  التوا�سل  على 

يو�سع من جمال ا�ستعمال ال�سلطة الإدارية·

تكييف  يف  اأ�سله  ال�سعبية  ال�سيادة  مفهوم  يجد 

يرجع  الذي  ال�سيادة  لتمثل  اجلمهوري  التقييم  واإع��ادة 

البداية  يف  ارتبط  والذي  احلديثة  الع�سور  بدايات  اإىل 

لها  ت�سمح  للو�سائل  ب�سيادة احلكومة· فالدولة املحتكرة 

ب�سفتها  كدولة  وتقدم  م�سروع،  ب�سكل  القوة  با�ستعمال 

القوى  ب��اق��ي  على  التغلب  على  ق���ادرة  ل�سلطة  م��رك��زا 

الأخرى يف العامل·

بودان  اإىل  يعزى  ال��ذي  الفكر  من  ال�سكل  ه��ذا  اإن 

ال�سعب  اإرادة  اإىل  رو���س��و  ج��اك  ج��ان  حوله   Boudin

الذاتي  للحكم  الكا�سيكية  الفكرة  مع  ومزجه  املوحدة؛ 

احلديث  املفهوم  مع  واأدجم��ه��ا  ومت�ساوية  ح��رة  ل��ذوات 

املعياري  الت�سامي  هذا  من  الذات· بالرغم  ل�ستقالية 

اأي  لل�سعب  جت�سيد  بتمثل  مرتبطًا  ال�سيادة  مفهوم  بقي 

اجلمهوري،  الت�سور  يف  فيزيائيًا-·  حا�سر  ال�سعب 

فال�سعب احلا�سر على الأقل بالقوة-باملعنى الأر�سطي- 

يف  مبدئيا·  عنه  يفو�س  ل  وال��ذي  ال�سيادة  �ساحب  هو 

ال�سيادة ل يحتاج  الواقع، فال�سعب يف منزلته ك�ساحب 

اإىل متثيل· تتاأ�س�س ال�سلطة امل�سكلة على ممار�سة تقرير 

م�سري املواطنني باأنف�سهم ولي�س بالعتماد على ممثليهم، 
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فالنموذج الليربايل املعار�س للنموذج اجلمهوري، يقدم 

احلق  دول��ة  ويف  ال�سيادة·  ملفهوم  واق��ع��ة  اأك��رث  ت�سورا 

الدولة  ف�سلطة  الت�سور،  لهذا  بالن�سبة  والدميقراطية، 

التي هي ملك لل�سعب "ل متار�س اإل بوا�سطة النتخابات 

وال�ستفتاءات وكذلك، بالعتماد على الأجهزة اخلا�سة 

وهذا  والعدالة"  التنفيذية  وال�سلطة  بالت�سريع،  املكلفة 

الأملاين· الف�سل  الد�ستور  الأ�سا�سي  القانون  به  يقر  ما 

20للد�ستور·

يف احلقيقة اإن الت�سورين معا لن يكونا بديلني  كاملني 

واملجتمع،  الدولة  الإ�سكالية ملفهوم  املقدمة  اإذا قبا  اإل 

اإما  واأجزائه· فالكل مكون  الكل  ينطلق من  وهو مفهوم 

من ال�سيادة العامة للمواطنني اأو من الد�ستور على العك�س 

من هذا، فمفهوم املجتمع املوؤ�س�س على نظرية املناق�سة 

لكن يطور وبطريقة  يقابل �سورة جمتمع غري متمركز، 

اإدراك وحتديد  متباينة حلبة �سيا�سية نوعية لها وظيفة 

الوقت  ويف  برمته،  املجتمع  تهم  التي  امل�ساكل  ومعاجلة 

نف�سه جمتمع موؤ�س�س على هذه النظرية يطور ، كذلك، 

الف�ساء العمومي ال�سيا�سي·

اإن "ذات" Soi اجلماعة القانونية التي تنظم نف�سها 

مو�سوع  ل  التي  التوا�سل  باأ�سكال  من�سغلة  ذات  ه��ي 

حمدد لها �سلفا، والتي تنتظم بالعتماد على املناق�سة، 

بالتفكري  ت�سمح  بطريقة  وذلك  والإرادة،  ال��راأي  ت�سكل 

ثمة  نتائج معقولة· لي�س هنا  للخطاأ  القابلة  نتائجها  اأن 

ال�سعبية،  ال�سيادة  بفكرة  قارناه  الذي  للحد�س  تكذيب 

واإمنا هذه الفكرة نف�سها توؤول يف �سياق "بيذاتي"·

معروفة،  غ��ري  اأ�سبحت  ال��ف��ك��رة  اأن  م��ن  ب��ال��رغ��م 

فال�سيادة ال�سعبية ل ترجع اإىل الإجراءات الدميقراطية 

ب�ساأن  بقوة  املطلوبة  لاقت�ساءات  القانوين  والو�سع 

التوا�سل، اإل لثتبت نف�سها ب�سفة �سلطة ناجتة با�ستعمال 

التوا�سل· يف احلقيقة،  فهذه ال�سلطة هي نتاج تفاعات 

والف�ساء  "ماأ�س�ستها" دولة احلق  التي  الإرادة  تلك  بني 

التي  الف�ساءات  هذه  الثقايف،  باحلقل  املعباأ  العمومي  

الذي  املدين  املجتمع  جمعيات  يف  اأ�سا�سها  لها  بدورها 

تف�سله م�سافة بني الدولة والقت�ساد·

املعياري  فالت�سور  القانونية،  اجلماعة  بخ�سو�س 

بالتاأكيد  يتطلب  نف�سها  حول  الت�ساورية  لل�سيا�سة  الذي 

منوذجا للتن�سئة الجتماعية موؤ�س�سا على املناق�سة لكن هذا 

النموذج ل ميتد لي�سمل املجتمع باأكمله الذي يندرج فيه 

الن�سق ال�سيا�سي املوؤ�س�س على دولة احلق والقانون كن�سق 

منتظم، مبا يف ذلك الطريقة التي تدركها بها ال�سيا�سة 

املركب  للمجتمع  مكونًا  تبقى  فهي  نف�سها،  الت�ساورية 

لنظرية  املعيارية  العتبارات  من  يتهرب  كلية  ب�سفته 

الدميقراطية  الروؤية· فت�سور  هذه  من  احلق· انطاقا 

املوؤ�س�س على نظرية املناق�سة اأدرك وجهة النظر البعيدة 

اأن  فكرة  عن  تدافع  روؤي��ة  وهي  الجتماعية،  العلوم  عن 

الن�سق ال�سيا�سي ل يوجد يف القمة ول يف مركز املجتمع، 

كما اأنه لي�س النموذج املبنني Structurant  له· واإمنا هو 

الفاعلة يف  الأخ��رى  الأن�ساق  للفعل من بني  ن�سق  جمرد 

املجتمع· وما دام هذا الت�سور الت�ساوري ي�سطلع باإيجاد 

حل للم�ساكل الجتماعية التي تنطوي على خماطر تهدد 

اندماجه يف غياب توفره على �سمانات؛ فاإنه يجب على 

الن�سق ال�سيا�سي اأن يكون قادرا على التوا�سل واعتماده 

التي  الأخ��رى  الفعل  جم��الت  كل  مع  احلق  و�سيط  على 

وطريقة  بنيته  كانت  كيفما  ال�سرعي  النظام  �سكل  لها 

يتوقف  ل  املبتذل،  وباملعنى  ال�سيا�سي  فالن�سق  تنظيمه، 

املالية  امل�ساهمات  مثل  ن�سقية  اأخ���رى  خ��دم��ات  على 

للن�سق القت�سادي، واإمنا بالعك�س من ذلك، فال�سيا�سة 

الت�ساورية �سواء متت ح�سب الإجراءات النظامية للت�سكل 

نظامية  ل  بطريقة  فقط  اأو  والإرادة  للراأي  املماأ�س�س 

�سيا�سة  فاإنها  ال�سيا�سي،  العمومي  الف�ساء  �سبكات  يف 

ب�سياقات عامل معي�س مائم من جهة ومعقلن  مرتبطة 

من جهة ثانية· فاأ�سكال التوا�سل ال�سابقة باخل�سو�س، 

والتي متر عرب  امل�ساورات مرتبطة مبوارد العامل املعي�س، 

مبعنى اآخر، بثقافة �سيا�سية موؤ�س�سة على احلرية وتن�سئة 

اجتماعية متحررة �سيا�سيا، خا�سة مبادرات اجلمعيات 

التي ت�ساهم يف ت�سكل الراأي العام· ففي هذا العامل املعي�س 

تتكون املوارد ويتولد جزء كبري منها عفويا وهي موارد ل 

ت�سمح يف كل الأحوال بتدخات اجلهاز ال�سيا�سي·
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الهوام�ش واالإحاالت

- هذه ترجمة للن�س الأ�سلي: ومت مراجعة الرتجمة من قبل د. عز الدين اخلطابي.

- Traduit de habermas j” l ‘ integration republicane” tr Rainer Rochlitz.Fayard 1998.

 Voir H.Arendt "Essai sur  la révolution" Tr. M. chrestein, Paris Gallimard 1967, "Du mensonge  1-

.à la violation" Tr G. Durand, Paris, Calmann-levy 1972

 Voir F.I. Mchelman "Political Truth and the rule of law" - Tel Aviv university Studies  in law  2-
-n!8 احلقيقة ال�سيا�سية ودور القانون- 1980·

 les rupublicain de choc Bumper-sticker خا�سة  اجلمهوريون  اإليه  نظر  كما  ال�سيا�سي  املجتمع  "اإن   

·Republicains qui afficheent leurs convictions sur leurs pare-choc

هو جمتمع لأ�سحاب احلقوق اخلا�سة ، فهو رابطة مبداأها الأ�سا�سي هو حماية: حياة، حريات، واملمتلكات اخلا�سة 

لاأفراد الذين ي�سكلون اأع�ساءه، فهذا املجتمع يربر وجود الدولة مبدى احلماية التي توليها لهذه امل�سالح ما قبل-

�سيا�سية Pré-politique وهدف الد�ستور يف هذا املجتمع هو اأن ي�سمن اأن جهاز الدولة اأي احلكومة باخل�سو�س، هو 

تاأمني مثل هذه احلماية للنا�س ب�سفة عامة، ل حماية امل�سالح اخلا�سة باحلاكمني واأقربائهم· اإن وظيفة املواطنة 

حقوقكم  هي  لديكم  التي  فالقيمة  احلمائية،  الغاية  لهذه  طبقا  للت�سرف  احلاكمني  ودفع  الد�ستور  حتريك  هي 

ال�سيا�سية·  حق الت�سويت، الكام، اإباغ الت�سورات اخلا�سة للجهات املعنية لأخذها بعني العتبار- وهي الو�سيلة 

التي منحت لكم للتاأثري على الن�سق، بحيث ميكنه اأن يحافظ ويحمي بطريقة مائمة حقوقكم اخلا�سة ذات طبيعة 

ما قبل- �سيا�سية وم�سالح اأخرى"· مي�سلمان·

"propos de la liberté positive et de  la liberté négative. voir C.h. Tylor "What is Humain action  3-

.in Philosophical papers 1 combridge. combridge university Press 1985-ما معنى الفعل الإن�ساين

.F.I Michleman " Political Truth" Loc. cit. p: 284  4-

للحقوق،  للم�ستلمني  جمتمعًا  فقط  لي�س  الأول  املقام  يف  ال�سيا�سي  فاملجتمع  للد�ستور،  املدين  للت�سور  "تبعا 
ي�ستطيع  فيه  الذي  العمومي  الف�ساء  وتنظيم  الأ�سا�سي هو خلق  مبداأها  رابطة   اإنه  للمواطنني،  واإمنا هو جمتمع 

النا�س التحاج والتحاور بخ�سو�س املفاهيم املائمة للوجود الجتماعي، واملفاهيم التي �سيحددون تعاريفها ب�سكل 

جماعي هي التي �ستعرف كمفاهيم تعك�س م�ساحلهم امل�سرتكة· وبالتايل فالدولة هنا وجودها مربر بهدفها القائم 

على تاأ�سي�س الف�ساء العمومي الذي يف اإطاره ميكن لاأ�سخا�س حتقيق احلرية مبعنى ال�ستقالية املعززة بوا�سطة 

ال�ستعمال العمومي للعقل يف الف�ساء العمومي عرب احلوار اخلايل من الإكراه واخلارجي"·

"F.I Michleman " Conception of democrcy in Americain Constutisional argument: voting right  5-
.Florida law. Review N! 41- 1989 p: 446 -ت�سور الدميقراطية يف اجلدال الد�ستوري الأمريكي: حق الت�سويت-  

.Ibid P: 448  6-

 F.I Michleman Conception of democrcy in Americain Constutisional argument: the case of  7-
.pornography regulation

- ت�سور الدميقراطية يف اجلدال الد�ستوري الأمريكي: حالة الأفام واملن�سورات اجلن�سية الإباحية·

:Tenesse low Review V/56. 1989. P:293  

 Voir J-Habermas "la souverainté populaire comme procedure" Tr.M.. Hunyad Lignes. N! 7.  8-
.1989. P: 50-59
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اإن هوؤلء الكتاب من اأقوى ال�سارحني للحجج والقيم، 

ون ما بعد احلداثة �سمن الفل�سفة الأكادميية. من  التي تكرّ

اأي�سًا،  اأن تكون ا�ستجابتي لأعمالهم هي،  اإذن،  املحترّم، 

اأعمالهم.  يف  �ساأتتبرّعها  التي  الأكرب  لل�سورة  ا�ستجابة 

الإحاطة مبا بعد  باإمكانية  اأعتقد  اأين  لكن هذا ل يعني 

احلداثة، حتى ب�سكلها الفل�سفي، يف تلك ال�سفحات التي 

الأول،  املقام  يف  هو،  �سياأتي  ما  اإْذ  للدرا�سة.  اخرتتها 

عر�س ملقدار حمدد من ال�ستك�ساف الن�سي.

مما ل�سك فيه اأن الن�سو�س، التي اخرتتها، ُتظهر 

بع�س الهتمامات امل�سرتكة، التي قد يكون اأكرثها اإثارة، 

اجلن�س  التنوير  ر  �سورّ فقد  ال�سمولية.  لفكرة  الكره  هو 

ومعنويٍّ  عقليٍّ  �سامل  اإثبات  يف  من�سغل  باأنه  الب�سري 

�ساملة.  تاريخية  جتربة  مو�سوع  فهو  وبالتايل  للذات، 

ميكن  �سمويل  اإن�ساين  بعقل  اأي�سًا،  التنوير،  طالب  كما 

باأنها   وال�سيا�سية،  الجتماعية،  امليول  تقييم  مبوجبه 

"تقدمية" اأو خاف ذلك )لأن هدف ال�سيا�سة، تعريفًا، 
. ترف�س ما بعد احلداثة 

)2(

هو اإثبات العقل يف املمار�سة(

كما  العقل،  وحدة  مبداأ  ترف�س  اأنها  اأي  ال�سورة،  هذه 

ر الإن�سانية فردًا اأحاديًا يكافح من  اأنها ترف�س اأن تت�سورّ

اإىل هدف الن�سجام التام )مبخزونه من  اأجل الو�سول 

التامني  وال�ستقرار  التما�سك  اأو  امل�سرتكة(  املعتقدات 

)باملمار�سة ال�سيا�سية(.

بطرائقهم  جميعهم،  الثاثة  فا�سفتنا  يو�سح 

علم  يف  التعددية  اإىل  احلداثة  بعد  ما  دعوة  املختلفة، 

ماأخوذون  فجميعهم  واملعرفة.  وال�سيا�سة،  الأخاق، 

ممار�سات  عن  "الت�سريع" عبارة  اأو  التربير  اأن  بفكرة 

حتافظ على بقائها ب�سبب ميل جماعات اإن�سانية تاريخية 

لفعل  وجيهًا  �سببًا  ذلك  ولي�س  بهذا  لاعرتاف  معينة 

"التنوير"  جميعهم  ويربطون  به.  لاإميان  اأو  ما  �سيء 

حملية،  عقانية   مبادئ  بني  ات�سال  اإقامة  حملة  مع 

بغية جعلها خا�سعة ملعيار واحد. لكن هذا هو بال�سبط 

ي�سكون يف  ي�سكو منه مفكرو ما بعد احلداثة، لأنهم  ما 

جدارة الإجماع، بو�سفه مثال خطاب �سبطي يحتذى به. 

من  العمل  �سيا�سة  على  العرتا�س  املمكن  من  اأنه  يبدو 

اأ�سبح  لأنه   ، الأول  اثنني:  لعتبارين  الإجماع  هذا  اأجل 

ذاته،  بحد  م�سلًا  لكونه  والثاين  تاريخيًا،   متجاوزًا 

وم�سكوكًا فيه.

يظهر الدعاء الأول، يف الأغلب، على �سكل تعليقات 

د  حول هزمية ال�سرتاكية الثورية يف الغرب، حيث يتق�سرّ

كعرف  بال�سم  املارك�سية  املثال،  �سبيل  على  ماكينتاير، 

-I-
اإن مل�سطلح  “ما بعد احلداثة “ �سحرًا مبا�سرًا، لأنه يوحي، على نحٍو متناق�ٍس ظاهرًا، اأن "احلداثة" اأ�سبحت 

يف عداد املا�سي. وبالتايل، هناك حاجة لوعٍي جديٍد من�سجٍم مع اأحوال اجتماعية جديدٍة. لكن امل�سطلح، بالطبع، 

ا ُيفرت�س اأن تكون عليه ال�سمة املميزة لهذه الأحوال اجلديدة، اأو للوعي امل�ساحب. ل يف�سح عمرّ

غالبًا ما تتخذ تفا�سري ما بعد احلداثة يف اإطار النظرية ال�سيا�سية الثقافية من فكرة "التنوير" نقطة اإ�سناد 

�سلبية. لذلك اأنوي النظر يف هذا البحث اإىل بع�س اأمثلة اجلدال املعاداي للتنوير، واأدر�س معناها من وجهة نظر 

 Jean-Francois ن�سوية. �سوف ا�ستخدم يف هذا البحث كتابات ثاثة فا�سفة م�سهورين هم: جان فران�سوا ليوتار

.Richard Rorty 
)1(

Lyotard،  واآللي�سداير ماكينتاير  Alasdair Maclntyre،  وريت�سارد رورتي

الن�ضوية وما بعد احلداثة*
�سابينا لفيبوند
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2322 0 0 9

ليوتار  يزعم  مماثلة،  وبلهجة    .
"م�ستهِلٍك")3( �سيا�سٍي 

املفقودة  ال�سردية  اإىل  النا�س فقدوا احلنني  "معظم  اأن 

من  حالة  نحو  تنزع  التي  الإن�سانية،  فكرة  اإىل  " )اأي 
التحرر ال�سمويل، الذي ي�سفي توقعه معنًى على التقدم 

ملثل  املت�سائل  التاأثري  يربط  اأنه  كما   ،
)4(

التاريخي

الراأ�سمالية  بناء  اإعادة  مع  الكربى"  "ال�سرديات  هذه 

التجديد  … وهو   )1960 بعد  املتقدمة )ما  الليربالية 

الفردي  ال�ستمتاع  وثبرّت  ال�سيوعي،   البديل  اأزال  الذي 

.
بالب�سائع واخلدمات")5(

ال�سعي وراء  اإن  القائل:  اأي الدعاء  الثاين،  الدعاء 

اإجماع مثايل هو �سعي م�سلل، يجد التعبري عنه يف حجج 

اللغة"  "األعاب  لحتمالية،  تقبًا  اأكرث  �سلوك  اأجل  من 

احلداثة  بعد  ما  اأن  هذا  يعني  ل  وخ�سو�سيتها.  عندنا 

�س بالفعل، بل ال�سحيح هو العك�س  تقررّ اأن املوجود مقدرّ

اللذين  وليوتار،  رورتي،  عند  احلال  هي  كما  متامًا، 

د التجديد. ومع ذلك، ينكر الدعاء  يثمنان التجديد ملجررّ

اأي  وفق  "لعبة" باأخرى  ا�ستبدال  تقييم  اإمكانية  الثاين 

ذلك،  عك�س  اأم  "تقدميًا،"  اأكان  )�سواء  مطلق  معيار 

باملعنى املحدد يف النظرة الغائية للتاريخ(. والفكرة هي 

مبا اأنه لي�س للتاريخ اأي اجتاه )اأو مبا اأنه مل يعد ممكنًا 

األعاب  اأي �سكل جديد من  اأن له اجتاهًا(، فاإن  التفكري 

�سيكون  احلايل،  ال�سكل  ا�ستبدال  يف  ينجح  قد  اللغة، 

اأقل  اأو  اأكرث  يكون  لن  فهو  �سلفه.  مثل  "عر�سيًا" متامًا 
بعدًا عن "حتقيق العقل )ال�سمويل( يف املمار�سة".

اأن نكت�سف يف هذا الأدب ميًا  اإذن،  لي�س مفاجئًا، 

يرغب  حيث  اخلطابي،  للن�ساط  غائية  اأو�ساف  نحو 

 " رورتي اأن يجريرّ الحرتام، الذي يتمتع به " ال�ستعام 

enquiry6 حاليًا اإىل املحادثة. وتقود تاأمات ماكينتاير 
امليثولوجيا،  اأن  مفادها  نتيجة  اإىل  الأخاق  بخ�سو�س 

اأية  اأع�ساء  يتعلم  خالها  من  التي  الأمناط  �سل�سلة  اأي 

  وطبيعي األرّ ُتفهم 
ح�سارة هويتهم، هي "لب الأمور.")7(

اإىل متثيل وحيد  تهدف  "امليثولوجيا" اأنها  اأو   املحادثة 

باملعنى  �سوى  "احلقيقة،"  با�سم  جدير  لواقع  وم�ستقر 

التي  ال�سلبية  ال�سمة  هي  وهذه  ال�سرطي.  اأو  ال�سياقي 

تائم ال�سروط، مو�سوع البحث، ب�سبب دورها يف �سرح  

التفكري". يف  احلداثة  بعد  "ما 
وراء  وال�سعي  الفكري  الن�ساط  بني  الطاق  لكن 

اإجماع مثايل هو مو�سوع مهم لدرجة ل ميكن الئتمان 

�سرنى  كما  بنجاح.  منتقاتني  كلمتني  اأو  كلمة  اإىل  به 

الذي مل  �سكل احلياة،  اإن  بو�سوح  روتاري  يقول  لحقًا، 

يكون  �سوف  �سرطية،  حقيقة  من  اأكرث  نحو  يطمح  يعد 

ال�سكل  من  اأف�سل  العري�سة،  الثقافية  املعايري  وفق 

ليوتار  مي�سي  حني  يف  بذلك.  القيام  يف  ي�ستمر  الذي 

 لأنه 
اأبعد من ذلك  في�ساوي الطموح مع "الإرهاب،")8(

ع اأو "الختاف".  يعتقد اأنه يقود، حتمًا، اإىل كبح التنورّ

اإعادة  اإىل  الكلية،" اأي  "اإىل حرب على  يدعو  اإنه  حتى 

قد  اإنه، يف حني  القائل  املعتاد  الليربايل  املذهب  اإثبات 

يكون من املوؤ�سف وجود �سرورة لو�سع قيود على احلرية 

با�سم النظام الجتماعي، فاإنه يجب على املرء اأن ي�سعى 

ع الفكر واملمار�سة يف "نظام اأخاقي"  بن�ساط ل�سم تنورّ

.
وحيد اأو يف "كل مهم")9(

اأن  توؤهلنا  الن�سو�س  هذه  بني  القوية  ال�سراكة  اإن 

بالإ�سارة  نف�سها  ف  تعررّ حركة  احلداثة"  بعد  "ما  نرى 

حقيقة  نكران  ميكن  ل  عليها.  فعل  وردة  احلداثة،  اإىل 

اأنه ل توجد طريقة واحدة تو�سح من خالها م�سادرنا 

الثاثة ردة الفعل هذه، اإل اأنهم متحدون يف معار�ستهم 

اأمام  ذاته  املوجود  يربر  اأن  ب�سرورة  التنوير  مطالبة 

ت�سريع(، من  )اأو  "حمكمة عقل" �سرمدية. فكل تربير 
وجهة نظرهم، هو دومًا حملي ومت�سل ب�سياقه. ويجب 

معيار  بو�ساطة  ال�سرعية  من  معيار  كبح  اإىل  ُينظر  األ 

اأنه اقرتاب من معيار نهائي يتجاوز النحياز  اآخر على 

املحلي. لكنه، يف اأبعد تقدير،  نتيجة لا�ستف�سار الذاتي 

من قبل تقليد معني.

)اأكرث  كمناف�س  اأحيانًا،  هذه،  الت�سريع  روؤية  ُتقدم 

هذه  ف  وُتعررّ "اأفاطونية".  امل�سماة  للروؤية  جاذبية( 

من  ماأخوذ  وحيد  مبداأ  اإىل  بالإ�سارة  الأفاطونية 

اأو مت�سي  تتجاوز  اأن احلقيقة  التاريخي، وهو  اأفاطون 

املتكررة  فال�سمة  عندنا.  احلقيقة  معايري  من  اأبعد 



2 0 0 9233

الأفاطونية،  اأن  الزعم  هي  احلداثة  بعد  ما  لنظرية 

اأي مل يعد ممكنًا الإميان بحقيقة  بهذا املعنى، قدمية، 

فائقة يجري مبوجبها قيا�س كل الإجناز الفكري للجن�س 

الب�سري حتى الآن، فيظهر اأنه قا�سر. ويطال ال�سك ما 

بعد احلداثي، اأي�سًا، مفهوم احلقيقة هذا اإىل الطريقة 

و�سيلتنا  اأفاطون  رها  ت�سورّ التي  لا�ستعام،  املميزة 

ميتد  اأخرى،  بكلمات  احلقيقة.  املعرفة  اإىل  للو�سول 

دياليكتيكية:  كعملية  الب�سري  الفكر  �سورة  اإىل  ال�سك 

اأي عملية تولد نتيجة اإيجابية )جمموعة معتقدات كانت 

ثابتة متامًا، لأنها غري قادرة على املزيد من الإ�ساح( 

ا�سطياد  )طريقة  �سلبية  لطريقة  م�ستمر  تطبيٍق  عرب 

التناق�س الداخلي وت�سفيته(.

فاإن  املعرفة،  يف  الدياليكتيكية  النظرية  لهذه  تبعًا 

وهي  ال�ستعام،  غاية  متيز  هذه  الإيجابية  النتيجة 

وجود  عدم  ب�سبب  الفكر،  عندها  ينتهي  التي  النقطة، 

اإمكانية للمزيد من التقدم. لكن مل يعد ُينظر اإىل هذا 

الأمل بحما�س �سمويل لأنه اأ�سبح مثريًا للجدل. وبالتايل، 

بعد  ما  "للمحادثة"  ميزًة  نراه  كي  مدعوون  نحن 

احلديثة، التي تهدف )على النقي�س من الدياليكتيك( 

لنا  توفر  اإنها  جمودها:  اإىل  ولي�س  ا�ستمراريتها،  اإىل 

اإمكانية م�ستقبل ل متناٍه، ومفعم يف مرحلة ما، بق�س�س 

.
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الإتقان، "وباختاف مثري ومثمر" يف مرحلة اأخرى

بعد  ما  تقييم  اإعادة  مبحاذاة  مثري  تطور  يوجد 

"الواقع"   مع  اأو  املح�سو�س  العامل  مع  لتعاملنا  احلديث 

جلهة الفرد الأخاقي املدرك. هنا يوجد، اأي�سًا، بع�س 

التربير التاريخي لإل�ساق �سفة "اأفاطونية" على وجهة 

النظر، التي تثور ما بعد احلداثة �سدها. ففي جمهورية 

اأفاطون ُيفرت�س اأن مي�سي تقدم النظرية الدياليكتيكية 

امل�سابهة  النزعة  مع  جنب  اإىل  جنبًا  تام  ان�سجام  نحو 

ممار�سة  تقورّي  فبينما  امل�ستعلم.  عقل  يف  لان�سجام 

اأن  عليرّ  فاإن  واجلودة،  للحقيقة  فهمي  الدياليكتيك 

د عقلي تام، اأي نحو حالة  اأت�سور نف�سي متقدمًا نحو توحرّ

اأية �سمة  نوبة عاطفية مفاجئة، ول  اأية  ت�ستطيع فيها  ل 

غري مدرو�سة �سابقًا الإخالمَ برتتيب معتقداتي وقيمي.

اأو  املوحدة  الفردية  من  املثايل  النموذج  هذا  اإن 

باحلرية  الآن،   وحتى  اكت�سافه  منذ  "املركزة" يرتبط، 
بها  تعد  التي  احلرية،  لي�ست  هذا،  ومع  ال�سخ�سية. 

د تلك احلالة ال�سلبية للتحرر من القيود اخلارجية  جمررّ

Hume، على  هيوم  اأكدرّ  التلقائية،" التي  – “احلرية 
له  �سبيل املثال، اأنها النوع الوحيد، الذي ميكننا اأن نف�سرّ

 ناجمة عن تنظيم 
بو�سوح. بل اإنها "حرية اإيجابية")12(

)املعروفة  الإيجابية  فاحلرية  للعقل.  منا�سب  داخلي 

ل  عقل  حالة  حتقيق  عن  تنتج  الذاتي"(  "بال�ستقال 
تقلب  اأن  امل�ستع�سية  العواطف  اأو  للبواعث  فيها  ميكن 

الفرد احلقيقي )فرد  ال�سادرة عن  والأوامر  القرارات 

بهذا  التامني(.  وال�ستقرار  لان�سجام  مثاًل  بو�سفه 

تاأثري  من  يتحرر  اأن  يعني  حرًا  املرء  يكون  اأن  املعنى، 

غري  النقدي  حكمنا  ها  يعدرّ التي  والرغبات،  املعتقدات 

عقانية.

اإن النتيجة املنطقية لهذا النمط من النقا�س هي اأن 

تتحقق  الذين  لأولئك  اأي حتفظ  ُتعزى من دون  احلرية 

اأي فقط للكائن العاقل  اإمكانية العقل ب�سكل تام،  فيهم 

الرغم  على  يخ�سنا،  )وهذا  لاآخرين  وميكن  متامًا. 

بدرجات  الهدف  هذا  عن  بالطبع،  رون،  مق�سرّ اأننا  من 

متفاوتة( ال�ستمتاع  ب�سعور حرية ذاتي يف اأعمالنا. ولكن 

اأن نت�سور، يف  اإذا بقينا نتطور فكريًا، فاإننا حمكومون 

يف  الن�سبية  احلرية  عدم  متاأخرًا(،  كان  )ولو  ما  يوم 

اأمناط �سلوكنا احلالية.

ون اأمل حتقيق احلرية الإيجابية كعن�سر  ميكننا اأن ندرّ

اإزالة القيود العر�سية  اآخر يف روؤية التنوير، وذلك عرب 

)اأي غري العقلية( من طريقة تفكرينا وعلمنا. لقد كان 

"الفرد املركزي" الكا�سيكي حرًا لأنه مل يعد حتت رحمة 
بها،  التنبوؤ  التي ل ميكن  ال�سهوة  اأو  العاطفة  نوبات من 

وعلى نحٍو م�سابه، فاإن الفرد احلديث حر بف�سل حترره 

وبالتايل،  يفهمها،  ل  التي  الجتماعية،  القوة  تاأثري  من 

ل ميكنه مقاومتها. على �سبيل املثال، ت�سجعنا ال�سيوعية 

على العمل من اأجل احلرية بهذا املعنى من خال فهم 

النظام القت�سادي الراأ�سمايل والإيديولوجية امل�ساحبة 
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له، وتدعونا الن�سوية )نحن الن�ساء(، على الأقل، اأحيانًا 

اإ�سارات  عن  الداخلية  حياتنا  ويف  �سلوكنا  يف  نبحث  اأن 

التغلرّب،  ن من  نتمكرّ املراأة، كي  التاأقلم مع ح�سارة تكره 

تدريجيًا، على الكره الذاتي الذي ي�سببه التاأقلم. )كانت 

هذه هي الفكرة وراء "رفع الوعي"(.

ال�ستقالية،  نحو  الطويل  الزحف  اخت�سار  ميكن 

من خال التغلرّب على غبائنا )اأو ب�سكل اأدق جعل اأنف�سنا 

اأقل عر�سة للقيد اخلارجي(، بكلمة "جتاوز". والتجاوز 

يف الإطار الأخاقي وال�سيا�سي، كما يف الإطار املعريف، 

هو امل�سي اإىل ما هو اأبعد. فال�سعي وراء ذاتية متوحدة 

حمدودياتنا  فوق  الرتقاء  حماولة  �سكل  ياأخذ  متامًا 

العقلية الراهنة.

يف  معاديًا  انتباهًا  هذه  التجاوز  فكرة  جذبت  لقد 

نقاد  من  جزئيًا،  العداوة،  تاأتي  الأخرية.  ال�سنوات 

حق،  عن  لحظوا،  الذين  احلديثني،  بعد  ما  التنوير 

)اإن  ال�سمويل".  "العقل  بفكرة  الفكرة  تلك  ارتباط 

اجلزئي  الفهم  حمدوديات   فوق  الرتقاء  اأحاول  كنُت 

اإذن، اأين اأهدف اإىل  اأو املحلي لاأمور، فمن املفرت�س، 

يتحدث  وهكذا،  �سمويل(.  اأو  د،  ومتجررّ مكتمل،  فهم 

الأخرية  الكلمة  عن  متعالية  جازمة  بعبارات  ماكينتاير 

الرجل  التنويري،  الأ�سلوب  ذي  الأخاق  ا�ستقال  يف 

"الرجل  اأو   Nietzschean Übermensch النيت�سي 

. ومن الوا�سح اأن هذا الفرد يحتاج اإىل 
الذي يتجاوز")13(

م�ساعدة عامل اجتماعي نف�ساين لأنه معزول، ومنهك، 

�سواء". حٍد  على  ون�ساطاته  عاقاته  يف  "وقا�سر 
وعلى الرغم من ذلك، فمن املثري لاهتمام بخ�سو�س 

نقدًا  الن�سائية  الأو�ساط  ن�سمع يف  بداأنا  اأننا  مو�سوعنا، 

للتجاوز كمثال اأخاقي. كانت احلجة، منذ البداية، اأن 

الآخر  تلو  رات  ت�سورّ برنامج  ابتدعت  الغربية  الفل�سفة 

الرجل،  اأن  مفادها  اأ�سا�سًا  واحدة  فكرة  تو�سل  كي 

خلفية  مقابل  يقف  للجن�س  الكامل  اأو  الطبيعي  املمثل 

على  تتمثل،  اخللفية  تلك  واأن  البحتة؛  "الطبيعة"  من 

اأفاطون من  ا�س  ُحررّ الأنوثة. يخرج  اأو  باملراأة  الدوام،  

نهار  �سوء  اإىل  املراأة  برحم  �سبيه  عام"  "ح�س  كهف 

املعرفة؛ وي�سل مواطنو هيغل اإىل الن�سج مبغادرة عامل 

الأ�سرة اخلا�س الغام�س، حيث تكون املراأة هي النابغة 

املرتاأ�سة. باخت�سار، مت ت�سوير الرحلة من الطبيعة اإىل 

�سروط  وفق  ال�ستقالية  "التبعية" اإىل  اأو من  احلرية، 

يبداأ  الذي  املحمي،  الأنوثي  حميطه  من  الذكر  هروب 

.
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حياته فيه

و�سلنا اإىل نقطة التقاء ظاهري بني الن�سوية وما بعد 

العنا�سر  اأحد  امل�سرتك جتاه  الربود  — وهي  احلداثة 

الأ�سا�سية يف منوذج التنوير. وحان الوقت الآن كي نحول 

اإىل  الن�سوية،  الهتمامات  �سوء  يف  وندر�س،  انتباهنا 

عاقة  يف  تتاقيا  اأن  النزعتني  لهاتني  ميكن  مدًى  اأي 

�سداقة.

-II-
اإن اإحدى اأوىل الأفكار، التي ُيحتمل اأن تخطر   

يف البال يف اأثناء اأي تاأمل تاريخي يف الن�سوية، هي اأنها 

ظهور  روؤية  وميكن  منوذجي،   نحٍو  على  حديثة  حركة 

امل�ساواة اجلن�سية هدفًا �سيا�سيًا عمليًا، وعن�سرًا واحدًا 

د املوروث، من خاله  د، الذي مهرّ يف م�سار الأحداث املعقرّ

تقليدي  غري  حياة  لأ�سلوب  الطريق،  قرون،  مدى  على 

باملعنى  "احلداثة"  باحلقيقة  وهو   — بعيد  حد  اإىل 

فرتة  اإىل  فيه  ن�سري  الذي  )املعنى  للكلمة  التقني  �سبه 

تاريخية(.

خلقها  التي  تلك،  هي  "احلديثة"  الظروف  اإن 

الأمم.  بني  للتجارة  املتعاظم  ع  والتو�سرّ التقني،  م  التقدرّ

اإنها ظروف من النوع، الذي يقتلع النا�س من جماعات 

ذواتهم  على  حفاظًا  التفاو�س  على  ويجربهم  قدمية، 

يف  الرئي�س  الن�س  اإن  حرة".  راأ�سمالية  "�سوق  �سمن 

ر فكرة احلداثة هذه هو و�سف كارل مارك�س واأجنلز  تطورّ

ال�سهري لفو�سى احلياة ون�سوئها يف ظل الراأ�سمالية. وهو 

مع ذلك، و�سف يتم التعوي�س عنه عرب روؤيتهما الإيجابية 

 
)15(

للنظام القت�سادي القدمي باأنه حامل للنظام اجلديد.

وتبعًا لوجهة النظر هذه، اإن  "انهيار كل العاقات الثابتة 

" يخلق الفر�سة التاريخية لاإن�سانية، املمثلة،  املتجلرّدة 
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يف املقام الأول، بالطبقة العاملة ال�سناعية، كي متتلك 

الثورة.  عرب  اخلا�س  اجلماعي  وجودها  على  ال�سيطرة 

الطبقة  متتلك  التقليدية،  املارك�سية  املعايري  فبح�سب 

الدور،  لهذا  ال�سرورية  املوؤهات  كل  املدنية  العاملة 

نة من اأنا�س حديثني، رجاًل )ون�ساء اأي�سًا، واإن  لأنها مكورّ

احلياة  اأ�ساليب  من  ة  عنورّ حترروا  اإ�سكاليًا(،   هذا  كان 

النظر املحدودة اخلا�سة  التقليدية، وبالتايل من وجهة 

ت�سكل مثل هذه  الف�سل يف  ويعود  الفاحني.  باأ�سافهم 

الطبقة اإىل اأن رعب احلداثة يت�سمن، اأي�سًا، وعدًا، وهو 

اأن ال�سلطة التع�سفية �ستختفي عاجًا اأم اآجًا.

ما،  حد  اإىل  الوعد،  هذا  مثل  يحر�سه  من  يزال  ل 

�سمن عادة التفكري التنويري. اإذ ت�سري ا�ستجابتهم اإىل 

تعاطف مع رف�س التنوير ربط اأي زخم اأخاقي اأو معنوي  

مع املوروث يف حد ذاته.

د املرء نف�سه ن�سويًا، ويبقى  ر اأن يعرّ ي�سعب، الآن، ت�سورّ

البناء  اإعادة  يف  احلداثة  بعد  ما  وعد  جتاه  مباٍل  غري 

"املوروث"  ميتلك  اأنثوية،  نظر  وجهة  فمن  الجتماعي. 

ُيح�سد عليه. ومع ذلك،  تاريخيًا ل  )باخت�سار( �سجًا 

املوروثة"  "القيم  تثبت  اجلن�سية،  العاقات  جمال  يف 

)الزواج، ملكية البيت، واحلياة العائلية برمتها…الخ( 

اأية  ت�ستمر  مل  اإذ  التغيري.  على  ا�ستع�ساًء  الأكرث  اأنها 

�سفة من �سفات امل�سهد ما قبل احلديث مثلما ا�ستمرت 

ال�سيطرة الذكورية، لأن النظام الطبقي مبني على اأ�سا�س 

التفكري  اأن  املوؤكد  ومن  اجلن�سي.  البيولوجي  الختاف 

"والزوج،"  "الزوجة"  مثل  مفاهيم،  فيه  ت�سبح  بزمن 

بالية  مفاهيم  يحر�سانه،  الذي  الأخاقي  اجلو  كل  مع 

"الفاح"  كلمات  تفعل  مثلما  العقل  بانهيار  تت�سبب 

د، م�ساعفات  "والإقطاعي". ومع ذلك، لو قيمنا، بتجررّ
الرف�ص "احلديث " لامتيازات غري املكت�سبة على اجلن�س 

اأن  لنا  يجوز  ثقافية(،  كبنى  والأنوثة  الذكورة،  )اأق�سد 

ر هو جزء ل يتجزاأ من ال�سفقة.  ن�ستنتج اأن هذا التطورّ

واإذا كان الأمر كذلك، فيتبع اأن الن�سويني ميتلكنون مثل 

ن  بقية النا�س، على الأقل يف الوقت الراهن، �سببًا كي يعدرّ

.
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احلداثة" م�سروعًا غري كامل "م�سروع 

ماذا نفهم، اإذن، من املقرتحات القائلة اإن امل�سروع 

قد نفد وقوده، واإن حلظة اإعادة بناء املجتمع على اأ�س�س 

عقلية ومت�ساوية قد ولت؟ �سيكون من الطبيعي جدًا لأي 

اأكرث من ُبنى  اأو  امرئ يقع يف النهاية الق�سوى لواحدة 

القوى القائمة )اجلن�س، العرق، الطبقة الراأ�سمالية( اأن 

ي�سعر بوخزة اخليبة عند �سماع هذا اخلرب. ولكن األي�س 

اأن  �سخ�س  لأي  ميكن  فكيف  بال�سك؟  ن�سعر  اأن  متوقعًا 

يطلب مني القول وداعًا  "لل�سرديات ما بعد التحررية،" 

كاملة  غري  م�ساألة  يزال  ل  اخلا�س  حترري  اأن  حني  يف 

تعتمد على اخلطاأ وال�سواب؟

ال�سمويل،"  "العقل  فكرة  على  ثانية  ز  نركرّ دعونا 

وعلى ال�سك يف هذه الفكرة موؤخرًا. لحظنا اأن الأ�سئلة 

اأثريت بني الن�سويني ب�سبب الإح�سا�س بالعاقة التاريخية 

الهرمي  التعار�س  يف  والإميان  العقانية  النماذج  بني  

الأخري  التعار�س  يرتبط  "والطبيعة".  "العقل"  بني 

والتخبط  بدوره مع ازدراء "مبداأ احللول،" واملحدودية، 

الرئي�سة،"  الوجود  )"اأوزان  عامة  الوجود  يف  د  املج�سرّ

. وتبعًا لهذا التحليل، ي�سبح 
)18(

كما عر�سها اأفاطون(

خطاب "التحرر" و"ال�ستقالية" التنويريني، واأمثالهما 

. بهذا 
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دة م�ساركًا يف فنتازيا الهروب من احلالة املج�سرّ

املعنى، يغذي اخلطاب اأحد اأكرث النحرافات �سهرة يف 

اه  ح اأن يكون لأية فل�سفة تتحدرّ احل�سارة الأوروبية، وُيرجرّ

قوة نقدية هامة.

بالفعل، اإن النظرية الن�سوية مدينة جدًا اإىل جهود 

"تطبيع" علم  الفل�سفة يف القرن املا�سي، وما بعده، يف 

الذي  الن�ساط،  متثيل  يف  اأخرى،  بعبارة  اأو  املعرفة، 

الطبيعي  التاريخ  من  جزءًا  "ا�ستعام،" بو�سفه  ندعوه 
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واملادية الطبيعية  التحاليل  نْت  مكرّ فقد  الب�سر.  لبنى 

اجلامعات،  املدار�س،   – املعرفة  اإنتاج  موؤ�س�سات 

"جمهورية �سناعة الثقافة" الأو�سع - من ف�سح الدور، 
غري املتكافئ، الذي لعبته اجلماعات الجتماعية املختلفة 

يف حتديد معايري القيمة. بهذا الطريقة، ك�سفت ال�سمة 

ال�سابق  يف  ت،  ُعدرّ التي  القيم  ملنظومة  الإيديولوجية 

منو  يف  املثال،  �سبيل  على  نوا،  )متعرّ مو�سوعية  عمومًا، 
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الأدب(.  يف  "للعظمة"  الأكادميية   املعايري  يف  ال�سك 

اأية حركة  ت�ستفيد  ما  مثل  ال�ستفادة،  الن�سوية  ت�ستطيع 

ال�سمة  حول  اأفكارنا  اأن  اإدراك  من  اأخرى،  راديكالية 

ال�سخ�سية، والتقنية، اأو الفنية اأو حول الو�سوح والإقناع 

يف النقا�س ل "تهبط من ال�سماء،" اإمنا تتو�سطها عملية 

ل متناهية، تقريبًا، من التعليم والتدريب الجتماعيني.

النقدية  الإمكانية  ُتظهر  النجاحات  هذه  اأن  يبدو 

ثقة  ت�سمن  "للعقل،" وبالتايل  متعدد  اأو  حملي  ر  لت�سورّ

الأف�سل  من  نتائج،  اأية  اإىل  القفز  قبل  لكن  الن�سويني. 

فيها  يتم  التي  الطرائق،  اإىل  اأكرث  ن  بتمعرّ ننظر  اأن  لنا 

احلداثة.  بعد  ما  نظرية  قبل  من  املفهوم  هذا  ت�سغيل 

م فيما تبقى من هذا البحث ثاثة مو�سوعات  �سوف اأقدرّ

موؤهلة بتميرّز اأن تكون ما بعد حداثية. و�سوف اأعر�س، يف 

كل حالة، اأ�سباب ال�سك يف اإمكانية اأن ترى الن�سوية يف 

ما بعد احلداثة حليفًا نظريًا. ولت�سهيل الإ�سناد، �سوف 

اأ�سع عامات على املو�سوعات الثاثة ما بعد احلداثية، 

"التعددية  التوايل:  على  ندعوها  اأن  باإمكاننا  حيث 

الديناميكية،" "التعددية الهادئة،" "وتعددية النزعة".

علينا اأن نتذكر، ونحن نبداأ �سردنا، اأنه ل غبار على 

الروؤية اجلماعية يف حد ذاتها )اأق�سد، يف الفكرة القائلة 

ر  التي تف�سرّ تاريخيًا وثقافيًا(،  اإن معايري احلكم تتحدد 

العداوة ما بعد احلداثية لنموذج الإجماع املثايل. فمن 

ملزاعم  املنظورية  بال�سمة  كثريًا  املرء  ُيعجب  اأن  املمكن 

يحاول  ال�ستعام  اأن  ذلك،  مع  يرى،  اأنه  اإل  معرفة، 

بال�سرورة اأن يجعل كل "وجهات النظر" حول احلقيقة 

ن بنية تفكري، اأو منظومة  يف حالة توا�سل، وذلك كي يكورّ

هذا  بداية.  نقطة  اأية  من  اإليها  الو�سول  ميكن  قيم 

نظريات  اأنع�س  املفرح،" الذي  "الأمل  النهاية،  يف  هو، 

معرفة ان�سجامية، من اأفاطون اإىل �سي .اأ�س  . بري�س 

حال  باأية  وا�سحًا،  ولي�س   .
)21(

بعده وما   C.S.Peirce

عندما  النظريات،  هذه  على  �سيتحتم  اأنه  الأحوال،  من 

 Kantian الكانتي  املبداأ  تنبذ  اأن  طبيعيًا،  منحًى  تنحو 

Postulate القائل اإن هناك "م�سلحة خا�سة للعقل" يف 

. ويف احلقيقة، 
)22(

ت�سوير الواقع باأنه نظام وحيد ومتحد

لي�س هناك، من حيث املبداأ، �سبب يفر�س على املعرفة 

اإنها  ر بح�سب معايريها اخلا�سة  – اأي  الطبيعية األرّ ُتف�سرّ

ت�سري اإىل فكرة تنظيم  ح�سارة اإن�سانية وحيدة ومتحدة 

كانت،  اخليالية" عند  "النقطة  ا�ستعارة   هى  – وهذه 
اأن  ويبدو  املمكنة،  التجربة  حدود  خارج  تتو�سع  التي 

.
)23(

جميع م�سارات الن�ساط العقاين تلتقي فيها

"خيالية" هو، من وجهة  اإن الزعم اأن هذه النقطة 

املخاوف  اأهمية  لعدم  ت�سجيل  د  جمررّ املعرفية،  النظر 

املتعلقة بزمن الو�سول اإىل هدف ال�ستعام، اإن كان لنا 

)اأبدًا( اأن نتوقع ذلك. وميكننا القول،  لو تابعنا لربهة 

احلديث بلهجة كانتية، اإنه وعلى الرغم من اأن النظرية 

مل  اإْن  م�ستحيلة  �سٍك،  دون  �ست�سبح،  الأخاق(  )مثل 

فاإن  ذلك  ومع  الذاتية.  "الأحكام"  اإىل  العقل  ينجذب 

تعاقدٍي  غري  الأخاقي(  اجلهد  )مثل  النظري  اجلهد 

اأ�سا�سًا: مبعنى، اإن مل تكن من�سغًا، حقيقة، باأي منهما، 

الإ�سهامات  كل  اأن  ب�سمان  م�سروطًا  اإ�سهامك  �ستجعل 

املطلوبة لتحقيق هدف املمار�سة اآتية بالفعل. اإذن، نحن 

التزام  اأي  اإميان،  لركن  املعريف  باملعادل  هنا  مهتمون 

بال�ستمرار يف البحث عن اأر�سية م�سرتكة مع الآخرين. 

وهذا، يف احلقيقة، �سيء لي�س بالإمكان التخلي عنه حتت 

.
طائلة الغو�س يف "كره العقل والإن�سانية")24(

لا�ستعام  العقاين  ر  الت�سورّ متثيل  يتم  اإن  ما 

النف�سي:  للتف�سري  حاًل  �سيدًا  ت�سبح  حتى  ك�سيا�سة 

ة عن مزاج ما، اأو عن حالة نف�سية  ها معربرّ اأي ميكن عدرّ

"اهتمامات"  عن  كانت  حديث  نها  ت�سمرّ فكرة  )وهذه 

العقل(. هنا على هذه الأر�سية النف�سية، ُتطلق النزعة، 

وي�سبح  الديناميكية" حتديها.  "التعددية  دعوتها  التي 

لأن  ميدانية،  لدرا�سة  منا�سبًا  مو�سوعًا  هنا  ليوتار 

الكربى"  "ال�سرديات  ك�سوف  حول  التاريخية  اأطروحته 

ر نف�سها فت�سبح، نوعًا ما، �سل�سلة من القرتاحات  تطورّ

الوا�سحة حول مو�سوع ال�سحة العقلية ما بعد احلديثة.

كما راأينا اأعاه، يوؤمن ليوتار اأن مثل التنوير العقلى 

التي  اللغة  لعب  بكل  يتحكم  ل  معدرّ "اإجماع  يف  املن�سود 

اخليال  على  ي�ستحوذ  يعد  مل   
اجلماعة،")25( تلعبها 
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الرئي�س  احلافز  اأن  الأيام،  هذه  يعتقد،  اإنه  اجلماعي. 

"قدرات  من  ال�ستفادة  يف  الأمل  هو  الفكري  للن�ساط 

واإن  دة،" حتى  معقرّ ومفاهيمية  مادية  "اآلية  التمثيل" ل� 

مل يكن م�ستخدموها "ميلكون لغة عليا، اأو�سردية كربى، 

ي�سفون بو�ساطتها الهدف النهائي ال�سحيح لتلك الآلية 

الظروف، جتاوز  ، حتت هذه   وقد مترّ
)26(

وا�ستخدامها".

"املعرفة،"  لت�سريع ق�سط مزعوم من   الطلب العقاين 

"منطق  اأو  املحدود عن جتدد خطابي  البحث غري  عرب 

اأي اعتقاد متبٍق  اإىل  النظر  بالتايل، يجب   
خاطئ.")27(

باأن للفكر هدفًا واقيًا، اأي مكانًا ما ميكنه ال�سرتاحة فيه، 

هو عامة تاأقلم قا�سرة مع ما بعد احلداثة. اإن الوعي ما 

بعد احلديث حقيقة هو وعي جتريبي، مقاتل، "وقا�س،" 

لأنه ينكر على نف�سه عزاء الأ�سكال احل�سنة، اأي الإجماع 

ن من امل�ساركة اجلماعية يف التوق  يف الذوق، الذي ميكرّ

.
اإىل ما هو �سعب املنال")28(

اإن ما بعد احلداثة، بالن�سبة اإىل ليوتار، اإذن، عبارة 

عن امتداٍد للحداثة، من حيث اإنرّها ت�سعى لاإف�ساح عن 

موؤلفة  جتربة  هذه  الهدف.  عدمي  فو�سوي  عامل  جتربة 

التقنية  بهرجة  �سمن  اإدارتها  تتم  والأمل  الفرح،  من 

الكانتي.  اجلليل  مثل   
)29(

اخليال، تذهل  التي  العالية، 

ملثل  املطابق  الوعي  نوع  ب�ساأن  خمتلفان  املوقفني  لكن 

�سمن  احلداثة  وتبقى  بها.  اجلدير  اأو  الظروف  تلك 

ر ال�سيطرة التاأملية على  "م�سروع التنوير" بقدر ما ت�سورّ
)باإعادة  اإنهائها  طريق  على  خطوة  بو�سفها  احلداثة، 

فر�س جماعي لنظام الفو�سى، كما هي احلال يف نظرية 

اأما ما بعد احلداثة، فرتيدنا اأن   
)30(

الثورة املارك�سية(.

نغو�س ب�سكل رومنتيكي يف الدوامة دون اأن جنعل هدفنا 

اأن نظهر على الياب�سة.

تهمة  الإجابة عن  الن�سويني  القراء  كيف يجب على 

"احلنني" املوجهة نحو املثل العقانية العليا؟ ميكن اأن 
جند عند درا�سة هذه امل�ساألة اأنه من املفيد العتماد على 

�س ت�سكل احل�سا�سية املف�سح  الدليل التاريخي، اأي، تفحرّ

اإ�سارة  فهمنا  ما  واإذا  ال�سلة.  ذات  الن�سو�س  يف  عنها 

قرة، فيمكننا اأن نتعمق اأكرث يف  بع�س تعليقات ليوتار املورّ

جو معاداة التنوير عرب كتابات نيت�سة- الذي قد يكون، 

ميله  حيث  من  ق�ساوة،  "املثالية"  اد  نقرّ اأكرث  عمومًا، 

ليكت�سفه  املثايل  العامل  مع  احلقيقي  العامل  مقارنة  اإىل 

"العدمية،"  ن  تكورّ التي  هي  النزعة  هذه  اإن  قا�سرًا. 

على  رها،  ي�سورّ نزعة  وهي  النيت�سية،  املعايري  بح�سب 

اإىل  منتقل  مر�س  باأنها  اأعلى،  موؤ�س�ساتي  م�ستوى 

لاأفاطونية  امل�سرتك  التاأثري  عرب  الأروربية  احل�سارة 

"ممتعة" بف�سل  وامل�سيحية. وبقدر ما ت�سبح الإن�سانية 

اخلا�سة  نيت�سة  فكرة  تكت�سب  ما  بقدر   
)32(

املر�س، هذا 

وذلك  هو(،  عي  يدرّ هكذا  )اأو  عامليًا  تاريخًا  مغزًى 

"الرباءة  اإىل   والعبور  اخلا�س  عتبة  اإىل  باإي�سالنا 

الثانية" من الإحلاد. لكن حالة "الإحلاد" لي�ست �سهلة 

املنال بالقدر الذي يتخيله العديد من املفكرين الأحرار 

"هم  بالقول:  زمانه  و�سعيي  على  نيت�سة  يعلرّق  املزيفني. 

يزال  ل  ’اإذ  حرة...  �سخ�سيات  كونهم  عن  بعيدون 

الأ�سد  ال�سك  يرقى  حني  يف  باحلقيقة‘،  اإميان  لديهم 

اإىل اكت�ساف اأن حقائق الإن�سان )هي يف نهاية املطاف( 

.
د اأخطاء ل ميكن دح�سها")33( جمررّ

قد يبدو، من النظرة الأوىل، اأن نقد نيت�سة للحقيقة 

موجه، ب�سكل رئي�س، اإىل اأن�سار علم معرفة تاأ�سي�سي وفق 

املعرفة  اأن  يوؤمنون  الذين  لأولئك  )اأي  جتريبية  مبادئ 

جتريبية(.  حم�س  لأنها  ثابتة  فر�سيات  على  ت�ستند 

نحٍو  على  لذعًا،  جنده  اأعم،  نظر  وجهة  من  لكننا، 

"لاإميان  بديلة  بطريق  يتعلق  فيما  الأقل،  على  مت�ساٍو 

ممار�سة  يف  املج�سدة  الطريقة  بتلك  اأي  باحلقيقة،" 

الن�سجامية  النظريات  يف  )و�سمنًا(  الديالكتيك، 

احلديثة. وبالفعل، يرى نيت�سة يف طريقة النقا�س، التي 

ابتدعها �سقراط واأفاطون املفتاح النف�سي لكل جتليات 

العقانية الاحقة. لأن عادة التفكري عند �سقراط هي 

من  ال�سراع،  حل  يف  والرغبة  الإمكانية  تفرت�س  عادة 

خال التاقي التدريجي لكل الأحزاب حول وجهة نظر 

�سبغة  الفكرة  لهذه  اإن  لذلك،  وتبعًا  وم�ستقرة.  وحيدة 

ياحظ  كما  ال�سراع،  اإزالة  لأن  الدوام،  على  عامة 

�سيء،  كل  قبل  يروق،  اأن  اإىل  قابل  هدف  هي  نيت�سة، 
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لأولئك الذين ميكن توقع هزميتهم يف ال�سراع. بكلمات 

اأخرى، يروق لل�سعفاء:

حيث ل تزال ال�سلطة جزءًا من ال�ستخدام املقبول، 

ي�سدر  واإمنا  اأ�سبابًا‘  يعطي  ’ل  الذي  ال�ستخدام  وهو 

اإذ   … ج  املهررّ من  نوعًا  الدياليكتيكي  ي�سبح  اأوامر، 

اأية  ميتلك  ل  عندما  فقط،  الدياليكتيك،  املرء  يختار 

فقط  يكون  اأن  ميكن  فالدياليكتيك  اأخرى…  و�سيلة 

�ساحمَ دفاٍع اأخري يف اأيدي اأولئك الذين مل يبق لديهم اأي 

.
)34(

�ساح اآخر، ولهذا ال�سبب كان اليهود دياليكتيكني

خمل�سة  نيت�سة،  نظر  وجهة  من  العقانية،  تبقى 

وينك�سف  املطرودين؛  عند  القوة  اإرادة  يف  لأ�سلها 

ال�سربات  حلبة  من  ال�سراع  حتويل  يف  برغبتها  ن�سبها 

يحكمه  الذي  النقا�س،  حلبة  اإىل  ال�ستعرا�س(  )اأو 

واملادي  الجتماعي  امل�ست�سعف  ميتلك  حيث  القانون، 

اإن هذه الرغبة متيرّزالعقانية، كحليف  الربح.  اأمًا يف 

طبيعي للحركات الدميقراطية، يف العامل احلديث. لأن 

هدف هذه احلركات هو قلب الأحوال الجتماعية، التي 

الطبيعي  "النظام  عن  للتعبري  �سرورية  نيت�سة  ها  يعدرّ

للمرتبة،"اأي اإنها تهدف اإىل اإزالة خمتلف اأنواع العاقة 

الطبقية، ومن ثم اإزالة خمتلف اأ�سكال ال�ستغال ونزع 

امللكية. )بعبارة اأخرى، اإن هذه احلركات ت�سعى اإىل اأن 

�سمنه  ميكن  اجتماعيًا  نظامًا  ة،  حدرّ اأكرث  ب�سكل  متيز، 

العاقلني،  الأ�سخا�س  لكل  الختيارية  امل�ساركة  قع  تورّ

عوائق  اإليها  النتماء  دون  حتول  نهايات"  "مملكة  اأي 

ترتبط بالطبقة، اأو بالدين، اأو بالعرق، اأو باجلن�س على 

اأعلى،  اإن احلقيقة، كمثل �سبطي  باخت�سار،  التوايل(. 

اإنه  اجتماعيًا.  الأدنى  العقل  من  نوع  وليدة  اإذن،  هي، 

"ال�ساحلني  جلعل  ال�سريرة  نزعتهم   – الرعاع   غيظ 

بالفطرة" ي�سعرون بال�سوء حول اأنف�سهم -  مما يف�سح 

الإن�سانية  ت�سمح  وحاملا  الأعلى.   املثل  هذا  اأمام  املجال 

لنف�سها اأن تقع يف �سراك "ال�سعي وراء احلقيقة،" فاإنها 

اإىل طريق تعريف الف�سيلة الفكرية باملقارنة مع  تنزلق 

النف�سية  للحرب  كاأداة  الرعاع  ابتدعها  التي  الزريلة، 

"اأف�سل منهم." وهذا عيب مناق�سة املرء  �سد من هم 

اأو اللتزام )عن غري ق�سد دون �سك، لكن هذا  ُه،  نف�سمَ

ُيعزز فقط قوة تخويف الطريقة الدياليكتيكية( باإثبات 

نيت�سة  اقرتاح  جراأة  )لحظوا  ال�سلة.  ذات  الفر�سيات 

القائل اإن مناق�سة الذات لي�ست خطاأ باأي معنى مطلق 

بل جمموعة  الب�سرية،  الكائنات  اأن  يوؤكد  فهو  اأبدي،  اأو 

معينة من تلك الكائنات، هي التي وقعت على الن�سجام 

كمعيار قيمة يف تقييم العمليات الفكرية(.

ويحلم نيت�سة، اأي�سًا، يف التغلرّب على "احلداثة،" بكل 

ب�ساعتها الفو�سوية، لكن ذلك، من وجهة نظره، لن يتم 

واإمنا  ال�سيا�سية،  التنوير  طموحات  حتقيق  عرب  اإجنازه 

عرب ال�سفاء من "مر�س" ُمثل التنوير العليا، كاحلقيقة، 

ويوافق  "هلل"(.  احلديثون  )الورثة  والأخاق  والعقل، 

يف  امل�ساواة  اإىل  الداعية  النزعات  كل  جمع  على  نيت�سة 

اأوروبا، طوال القرون الأخرية، من ليربالية، وا�سرتاكية، 

ون�سوية على حد �سواء،  حتت عنوان "احلداثة". بكلمات 

اإنه يعد الن�سوية عن�سرًا يف الربنامج ال�سيا�سي  اأخرى، 

من  للكثري  ميكن  نظر  وجهة  هذه  وبالفعل،  العقاين.  

  وميكن تلخي�س وجهة النظر هذه 
.)35(

الن�سويني تبنيها

الطوباوية،  احلالت  يف  الأقل  على  الن�سوية،  اإن  بالقول 

)باملقارنة مع حالتها الغا�سبة وامل�ساك�سة، وهما بالطبع 

احلرب  اإنهاء  اإىل   تطمح  اإليها(  بالن�سبة  اأ�سا�سيتان 

اأو م�سداقية  ب�سفافية  وا�ستبدالها  والن�ساء  الرجال  بني 

توا�سلية.

ال�سمئزاز  التعبري عن  اأن  الآن،  املعروف جدًا،  من 

"عامة  الأخاقي من احلرب هو، بالن�سبة اإىل نيت�سه، 

 لكن رمبا ل يوجد نوع من احلياة تكون 
حياة منحدرة.")36(

فيه العقانية وال�سامية اأكرث اإزعاجًا له مما هي احلالة 

النقطة  هذه  يف  نيت�سة  اإميان  فقوة   .
)37(

اجلن�سانية يف 

توحي له بعاقة حميمية، بل و�سبه مفهومية، بني فكرة 

غاية  التحرر من  وفكرة  ناحية،  العقل، من  التحرر من 

مفهوم  العاقة  هذه  يتو�سط  اأخرى.  جهة  من  الن�سوية 

عنها  التعبري  املفرت�س  من  التي  ال�سفة  وهي  الرجولة، 

"اأي يف رف�س  يف حب "اخلطر،  واحلرب، واملغامرات، 

احلل الو�سط، والأ�سر، وامل�ساحلة، واخل�ساء.")38(

احلريف  مبعناها  لي�س  املقولة،  هذه  نفهم  اأن  علينا 

ففي  املعريف.  مبعناها  اأي�سًا،  واإمنا،  وح�سب،  الوا�سح 
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عامل يفتقر اإىل احلقيقة، عامل انتفى فيه التناق�س بني 

حد  يف،  التجربة  تف�سري  ي�سبح  و"املظهر،"  "الواقع" 
اأعمال  اأو  باإمياءات،  وللمجازفة  لاإبداع،  جماًل  ذاته، 

اإثباتها  اأمان  ال�سعي وراء  التعبريية، اخلا�سة دون  املرء 

)اأي دجمها يف هيئة نظرية م�سرتكة ثابتة(. اإن الن�ساط 

يت�سمن  لن  الإن�سانية،  يف  و  بل  امل�ستقبل،  يف  الإدراكي 

املزيفة  اخلا�سة  )"الذات  فقط  واحل�سية  للفردية  كبتًا 

اأي�سًا،  العائدة للنظام الن�سجامي"(، واإمنا �سيت�سمن، 

اإخ�ساعها لإرادة مهيمنة:

�سد  نحرت�س  دعونا  الفا�سفة،  اأعزائي  هنا،  من 

وجود  يفرت�س  الذي  واخلطر،  القدمي  املفهومي  الوهم 

دعونا  والأمل".  الإرادة  عدمي  العامل،  الأزيل،  "الفرد 
"العقل  مثل  املتناق�سة  املفاهيم  اأفخاخ  �سد  نحرت�س 

بحد  و"املعرفة  املطلقة،"  و"الروحانية  ال�سايف،" 

اأن نرى بعني  ذاتها": فهذه املفاهيم تتطلب منا، دومًا، 

ل ميكن تخيلها اأبدًا، عني لي�ست موجهة يف اجتاه معني، 

التي  النا�سطة،  التف�سريية  قواها  تكون  اأن  وُيفرت�س 

ت�سبح الروؤية من خالها عبارة عن روؤية �سيء ما فقط، 

عبثية  العني  من  تتطلب  القوى  هذه  لأن  قا�سرة.  قوًى  

معرفة  فقط،  ن�سبية  روؤية  فهناك  الدوام.  على  وهراء 

عن  تف�سح  اأن  للعواطف  ن�سمح  ما  وبقدر  فقط،  ن�سبية 

�سيء واحد، وبقدر ما ت�ستخدم من عيون، عيون خمتلفة، 

يف مراقبة �سيء واحد، بقدر ما يكون" مفهومنا،" عن 

هذا ال�سيء اأكرث كماًل، واأكرث مو�سوعيًة. لكن ماذا يعني 

اأن نزيل الإرادة ب�سكل كامل، اأن ُتعلرّق كل اأنواع العاطفة، 

اأننا قادرون على ذلك، فماذا يعني ذلك  على افرتا�س 

 .
)39(

�سوى اإخ�ساء الفكر؟ 

احل�سول  حماولة  اإن  با�ستمرار،  لقوله  بالإ�سافة 

تعني  اأنانية" للواقع  "غري  اأو  �سخ�سية،  غري  روؤية  على 

اآخر، عمله  نيت�سة، يف مو�سع  العقل، ي�سف  "اإخ�ساء" 
ب�سكل عام، اأنه "معاٍد لكل الن�سوية الأوروبية )اأو املثالية 

على  ويتكلم   .
الكلمة(")40( تلك  ف�سلنا  )نحن(  اإن 

 .
ذكورية")41( اأكرث  ت�سبح  �سوف  اأوروبا  باأن  "اإميانه 

"الن�سوية،" اإذن، موجودة يف كتابات نيت�سة، لي�س كا�سم 

اأن  الرغم من  �سيا�سية معا�سرة وح�سب، )على  حلركة 

لديه، بالطبع، الكثري مما يقوله حول حترر الن�ساء على 

كم�سطلح  اأي�سًا،  واإمنا،   
)42(

املبتذل(، الناقم  امل�ستوى 

ُيعتقد(  خمت�سر عن العجز العقلي املت�سمن )اأو هكذا 

كاحلقيقة،  عليا،  �سبطية  مثل  مع  الفكر  ربط  يف 

بقدر  غ  الفكر مفررّ اأن  نيت�سة  والواقع، واجلودة. ويجادل 

منح�سرة  غاية  نحو  غوتي(  )عبارة  "بالرتقاء"  قبوله 

يجد  اأن  للفكر  م�ستقرة  متامًا ميكن  با�ستمرار، كحالة 

ال�سام �سمنها.

مل يكن دافعي لإقحام نيت�سة يف النقا�س دافعًا �سلبيًا 

ي رغبة يف ال�سخرية من عر�سه للمعنى  بحتًا. ولي�س لدرّ

النف�سي للعقانية املعرفية وال�سيا�سية، اأي من  تف�سريه 

امل�سروعمَ العقاينَّ تبعًا للرغبة يف اإزالة ال�سراع وعاقات 

ال�سلطة التع�سفية. بب�ساطة، اأريد اأن اأقرتح اأن ناأخذ على 

حممل اجلد فهمه اخلا�س لعمله كاإ�سهام يف التغلرّب على 

نقدي  مبوقٍف  كن�سويني  نحتفظ  اأن  واأريد  "الن�سوية". 
نيت�سة  مو�سوعات  من  واحد  ظهور  عودة  جتاه  منا�سب 

"احلداثة"  كبت  وهو  احلديثة،  الفل�سفة  يف  الرئي�سة 

.")43(

بو�ساطة �سكل اأ�سلب من الذاتية، واأقل �سعفًا

عليرّ التاأكيد اأن تبيان ال�سمة الذكورية اأو "الحتجاج 

بعد  ما  للنظرية  وكذلك  نيت�سة،  لفل�سفة  الذكوري" 

اأن  يهدف  ل  ال�سريحة،  النيت�سية  بحالتها  احلداثية، 

مة تربهن اأن القيم، التي يحتقرها هذا املوروث  يكون مقدرّ

"اأنثوية،"  لأنها  ف  امل�سررّ موقعها  ت�ستعيد  اأن  ت�ستحق 

وبهذا املعنى فهي جيدة. ل اأق�سد الإيحاء اأنه علينا اأن 

نلتفت اإىل نيت�سة كي نفهم ما هو "ن�سوي" اأكرث منه اإىل 

افرتا�سي  اإمنا  ال�سائدة.  اجلن�س  اإيديولوجية  متعهدي 

احلداثية،  بعد  ما  النظرية  قراءتنا  عند  علينا،  اأنه  هو 

د اإ�سارات النغما�س يف فنتازيا جماعية للفاعل  اأن نرت�سرّ

اأو للهوية الذكورية. فلو طبقنا على النيت�سيني طريقتهم 

لة، لأمكننا اأن ن�ساأل: من يظن اأنه  الن�سبية اخلا�سة املف�سرّ

من املهني جدًا الوقوع يف موقف "احلنني اإىل الوحدة،" 

ز" مبا يكفي  "املركرّ اأو التوق اإىل عامل الأفراد الإن�ساين 

.
)44(

للكام عن فهم بع�سنا بع�سًا

ة
وي

�س
ن
ال
يف 
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-III-
النوع  ا�ستجابة م�سككة بذلك  اأجل  اأجادل من  كنت 

ب�"التعددية  و�سفته  الذي  احلديث،  بعد  ما  املوقف  من 

املوقف  هذا  يتغذى  اقرتحُت،  كما  الديناميكية". 

من  رجعي  نفور  يف  التاريخي  اأ�سلها  يكمن  باعقانية 

احلركات الجتماعية احلديثة، وخا�سة من احلركة نحو 

امل�ساواة اجلن�سية. اأما الآن،  فاأحتول اإىل املو�سوع الثاين 

"التعددية  من مو�سوعات ما بعد احلداثة الثاثة، وهو 

"دعوة  على  من�سبًا  اهتمامنا  يكون  و�سوف  الهادئة". 

اأي   – واملعتاد  للمحلي  احلديث  بعد  ما  الكت�ساف" 

املعادل الجتماعي لنبعاث هند�سة حملية.

بني  �سا�سعًا  بونًا  هناك  اأن  الأوىل  للوهلة  يبدو  قد 

لأ�سلوب  الراديكايل  نبذه  اأي   اخلا�سة،  نيت�سة  روؤية 

القرتاح  وبني  احلقيقة،  نحو  "ال�سقراطية"  احلياة 

التنوير  م�سروع  من  بالتخل�س  املنادي  احلديث  بعد  ما 

خلق  حماولة  املثال،  �سبيل  )على  املطلق  الت�سريع  يف 

ومع  ئه(.  يخطرّ اأن  عاقل  كائن  لأي  ميكن  ل  جمتمع 

بالقول  العرتا�س  ميكن  باحل�سبان،  الفرق  هذا  اأخذ 

بعد  ما  النظرية  خطاب  يف  نيت�سية  اآثار  اكت�ساف  اإن 

هام�سية.  من  اأكرث  فل�سفية  اأهمية  بذي  لي�س  احلداثية 

دثة )كما  لأن قراءة تلك النظرية، بو�سفها نيت�سية،  حمرّ

يق�سي العرتا�س( يعني اإغفال نقطتها املركزية. اإذ ل 

الف�سيلة  اأو  احلقيقة  البحث عن  احلداثة  بعد  ما  تدين 

البحث   – م�ستقلة  حملية  تخاطبية   جماعات  �سمن 

اأن  ميكن  كما  "احلقيقة،"  عن  تختلف  "حقيقة"   عن 

"الف�سيلة"  عن  تختلف  "ف�سيلة"  اأو  رورتي،  ي�سوغها 

هو  حيث  من  الب�سري،  الكائن  متيرّز  الف�سيلة   )وتعني 

ب�سري، دون اإ�سارة اإىل اأي دور اجتماعي(. اإنها حتتفظ 

بنقدها فكرةمَ وجوِب تقييم ن�ساط كل من هذه اجلماعات 

مبجملها  جعلها  حماولة  علينا  اأي    - �سمويل  مبقيا�س 

"متنا�سبة".
ت�سلرّم  احلداثة  بعد  ما  نظرية  اأن  ندرك  اأن  يجب 

الطبيعي  العلم  "األعاب اللغة" املحلية –  طوعًا مبقدرة 

التاأمل يف ذواتها  الأخاقية…  الخ -  على  والتقاليد 

�سنعها  معينة  "حركات"  على  قيمة  اأحكام  واإطاق 

امل�ساركون فيها اأو تاأملوا فيها. )اأي اإنه باإمكانهم، ح�سب 

هذا  "هل  قبيل،  من  اأ�سئلة  يطرحوا  اأن  الت�سليم،  هذا 

اإ�سهام م�سروع يف النظرية العلمية؟" اأو "هل هذا النوع 

عليها يف  املتعارف  العليا  املثل  مع  من�سجم  ال�سلوك  من 

جماعتنا؟"( وهكذا، "اإن ال�سمة املثرية يف املعرفة العلمية 

ما بعد احلديثة هي اأن اخلطاب بخ�سو�س القواعد التي 

ليوتار؛  عند  مو�سح"  ب�سكل  فيها  منح�سرة   عها  ي�سررّ

نظرية  اإحياء  تاأكيد  اإىل  اق  التورّ ماكينتاير،  اأن  حني  يف 

اأخاقية مرتكزة على الف�سيلة وغري معار�سة بال�سرورة 

)الأخاقي(  "الرتاث  اأن  ويدعى  والإبداع،  للنقا�س 

الداخلية  و�سراعاته  حججه  من  بقاءه  ي�ستمد  ال�سحي 

اخلا�سة .")46(

ب�سبب  الأول،  املقام  يف  مهم،  الإقرار  هذا  اإن 

اأن منيز مبدئيًا بني  لنا  الذي يثريه وهو: كيف  الت�ساوؤل 

رف�س عقانية التنوير ورف�س الت�سريع يف حد ذاته؟ هذا 

اأن  اإعامنا  فبعد  املطاف.  نهاية  يف  جدًا  مهم  الإقرار 

النقدي،  التاأمل  على  املقدرة  تت�سمن  العقلية  املوروثات 

ا�ستحوذت  قد  التنوير  قوى  اأن  نفرت�س  اأن  بحق  ميكننا 

كانت  واإذا  احلايل.  اجلدال  يف  ال�سامية  الأر�سية  على 

نقد  املبداأ، على  قادرة، من حيث  اجلماعات اخلطابية 

�سيقرر  الذي  من  نت�ساءل:  اأن  لنا  يجوز  عندئٍذ  الذات، 

الدوام  األي�س هناك على  ياأخذونه؟  �سوف  اأي مدى  اإىل 

جمال للمزيد طاملا اأنه ميكن توجيه اأي نقد مفهوم نحو 

وما  ظله؟  يف  نعي�س  الذي  التاأملي  اأو  الأخاقي  النظام 

الدياليكتيكية  للمراجعة  املحدود  اللتزام غري  هو ذلك 

التزامًا  بال�سبط  يكن  مل  اإن  والتطبيق،  النظرية  يف 

تنويريًا يف جذب كل �سيء يف احلياة للمثول اأمام حمكمة 

.
)47(

العقل؟

هناك  لي�س  اأنه  هو  التحدي  لهذا  املحتمل  اجلواب 

اأن  من  الرغم  على  هنا،  لاإحراج  حقيقي  �سبب  من 

اأية  جتد  ول  حائرة،  بالفعل  تكون  قد  احلداثة  بعد  ما 

اأن  ميكن  الذي  املدى  لتحديد  م�سبقة  ر�سمية  طريقة 

اإذ لي�س هناك من �سبب حقيقي  التاأمل النقدي.  ي�سله 
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ب�سكل  فهمه  ميكن  حال،  اأية  على  ال�سوؤال،  لأن  للحرج، 

من  كواحد  فقط  اأي  الوجودي،  اأو  العملي  باملعنى  اأمثل 

بني الأ�سئلة العديدة، التي تدعو اإىل الختيار اجلماعي 

املرتورّي والافت يف عموميته غري العادية. يعر�س روتري 

امل�ساألة باإيجاز:

وريث  اأن  نف�سه( على  رورتي  )اأي  الذرائعي  يراهن 

�سيكون  التنوير،  ثقافة  اأنتجت  "العلمية،" التي  الثقافة 

اأف�سل …  )هذه الثقافة الوريثة هي ثقافة( ل يتم فيها 

ول  وال�سعراء،   الفيزيائيني  اإىل  ول  الكهنة،  اإىل  النظر 

اإىل احلزب على اأنهم اأكرث "عقانية" اأو اأكرث "علمية" 

�ستبقى  هذا،  …  ومع  بع�سًا  بع�سهم  اأو "اأعمق" من 

عبادة البطل يف مثل هذه الثقافة، لكنها لن تكون عبادة 

كاأطفال لاآلهة مييرّزهم قربهم من اخلالدين  لاأبطال 

اإعجاب  د  جمررّ �ستكون  بل  الب�سري.  اجلن�س  بقية  عن 

جيدين  كانوا  الذين  ال�ستثنائيني،  والن�ساء  بالرجال 

قاموا  التي  الأمور  من  جدًا  خمتلفة  باأنواع  القيام  يف 

.
)48(

بها

"احلداثة  يدعوه  ما  �سد  ماكينتاير  �سكوى  اإن 

الفردية الليربالية،" و�سد "الذات احلديثة" امل�ساحبة 

فال�سمة  ثقافية.  اعتبارات  على  اأي�سًا،  ترتكز،  لها، 

ترتبط بعاقة خارجية  اأنها  "الذات" هي  لهذه  املميزة 

من  بها  ت�سطلع  قد  التي  املختلفة،  الأدوار  مع  حم�سة 

تنهمك  التي  ال�ساطات  اأن   ذلك  ويعني  اآخر.  اإىل  وقٍت 

فيها ل تتخللها، بحيث يوؤدي النقطاع عنها اإىل تقوي�س 

التحرر  الثمن املدفوع مقابل هذا  . يتج�سد 
)49(

�سامتها

الراديكايل، كما راأينا، بامل�سري احلزين للرجل النيت�سي، 

الذي ي�ستخدمه ماكينتاير نقي�سًا يوازي مفاتن اأر�سطية 

منتع�سة. فالفحوى العملية لربناجمه الأر�سطي اخلا�س، 

’جتاوز‘  وراء  ال�سعي  نوقف  اأن  علينا  يجب  اأنه  هي 

�س اأنف�سنا لبناء اأ�سكال حملية  "اأخاقي و�سيا�سي،" ونكررّ
الكيا�سة  على  �سمنها  املحافظة  ميكن  التي  للجماعة، 

اإىل  بالن�سبة  اأما   .
والفكرية")50( الأخاقية  واحلياة 

"اإرهاب،"  ليوتار، فقد لحظنا م�سبقًا ا�ستخدامه كلمة 

يف و�سف فكرة ال�ستعام كعملية دياليكتيكية تهدف، يف 

نهاية املطاف، اإىل كمالها اخلا�س اأو انغاقها.

اإل اأنه وعلى الرغم من التذكري القيرّم ال�سادر عن 

"العقل  مثل  �سيء  وجود  بعدم  القائل  احلداثة  بعد  ما 

املحلي،  العرف  يف  اأ�سا�س  اأي  عن  املنعزل  املح�س،" 

فاإين ل اأعتقد اأنه يجب على الن�سويني، اأي�سًا، اأن يتاأثروا 

باإفراط يف هذه الن�سخة املعدلة من النظرية. اأعتقد اأن 

لدينا مربرًا هو اأن نكون حذرين، لي�س فقط من الروؤية 

اأي�سًا  واإمنا  الت�سريع،  لنهاية  امل�سروطة  غري  النتي�سية 

ما،  حد  اإىل  "اأف�سل،"  �سيكون  اإنه  القائل  لقرتاحه 

اأبر�سية.  بروح  الت�سريع  متارين  تنفيذ  ق�سد  عن  مت  لو 

فاإذا كانت الن�سوية تطمح اأن تكون �سيئًا اأكرث من حركة 

اإ�ساحية، ف�سيتحتم عليها، اإذن، اأن جتد نف�سها عاجًا 

اأم اآجًا ت�سك بحدود الأبر�سية.

على  يجب  اأقول:  قليًا  ال�ستعارة  هذه  ولتو�سيح 

احلديثة  بعد  ما  النظرية  تعجز  ما  يعلموا  اأن  الن�سويني 

�سامل  تنقيح  اإجناز  ميكننا  كيف  وهو  �سرحه،  عن 

ال�سردية،  والنماذج  الجتماعية،  املخطوطات  ل�سل�سلة 

املتوافرة  اإلخ،   ... العي�س  ك�سب  وو�سائل  احلياة،  وطرق 

�سبيل  على  تاأملوا،  ون�ساء.  رجال  من  الأفراد  لدى 

ال�سرورية  اإمنا  بغرابتها،  املده�سة  امل�ساريع  يف  املثال، 

واإعادة  العاملية،  واملوارد  الرثوة  توزيع  اإعادة  مثل  جدًا، 

تخ�سي�س العمل والفراغ، ومنع احلرب والدمار البيئي. 

عفا  ما  �سيئًا  هناك  اإن  لنا  �سيقال  �سك،  دون  ح�سنًا، 

عليه الزمن يف عادة العقل ذاتها، التي ل يزال باإمكانها 

الكا�سيكي،  الإن�ساين  اجلدول  من  النوع  هذا  �سياغة 

تقاليدنا  لكل  "الإفا�س" املزعوم  ياحل�سبان  الأخذ  مع 

ملا  م�سرتك  "حنني  اأي  ال�سيا�سية )ماكينتاير( واختفاء 

اإذا  اأخرى،  جهة  من  لكن  )ليوتار(.  املنال"  بعيد  هو 

منظمة  �سيا�سية  معاجلة  اأية  اإيجاد  بامل�ستطاع  يكن  مل 

اأي  اإيجاد  ميكن  فكيف  والعمل،  والقوة،  الرثوة،  مل�سائل 

ع، ب�سكل منتظم،  ال للنظام الجتماعي الذي يوزرّ حتٍد فعرّ

عادل؟  غري  نحو  على  اجلن�سني  بني  ه  واأعباءمَ ه  فوائدمَ

ي�سمل  اأن  اأنه جلميل من رورتي  وهكذا، علىالرغم من 

الن�ساء مع الرجال يف طبقة "احلكام اخلرباء،" الذين 
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الأفاطونيني  الفا�سفة  احلكام  حمل  يحلون  �سوف 

اأن  لنا  "كيف"  غام�سًا  يبقى  الذرائعية،  طوباويته  يف 

اجلن�سني،  بني  للقوة  عادل  تق�سيم  حتقيق  من  نتمكن 

والنظرية  املعرفة  نظرية  قبل  )من  "ُي�سمح" لنا  مل  ما 

لعدم  الراهنة  البنيوية  الأ�سباب  نعالج  اأن  ال�سيا�سية( 

امل�ساواة اجلن�سية. لكن هذا يعني هجومًا على كل موؤ�س�سة 

البيولوجية  يعتمد على الفرتا�سات  اأو عرف  اجتماعية 

كل  على  اأي  والأنثوية،  الذكورية  "الطبيعة"  بخ�سو�س 

�سيء يف اأ�سلوب حياتنا املعتادة، الذي ميكن اإرجاعه اإىل 

املفهوم الوظيفي القائل اإن الن�ساء موجودات لأجل تنا�سل 

اجلن�س الب�سري وتربيته. وهذا بدوره لي�س ذلك النوع من 

الربنامج الذي ميكنه اأن يتعاي�س مع موقف �سعيف، غري 

تدخلي، جتاه املخزون احلايل من "الأدوار" الجتماعية 

اأو الوظائف املتخ�س�سة. وهكذا، تبدو ما بعد احلداثة 

الإقرار،  ت�ستطيع  اأن  اإما  التالية:  املع�سلة  تواجه  وكاأنها 

راأ�سًا  العامل  "قلب  ب�سرورة   
)51(

الن�سوية، لأهداف  وفقًا 

ًا، وبالتايل تفتح الباب مرة  على عقب،" كما مت اإيجازه تورّ

ثانية للفكرة التنويرية باإعادة بناء كاملة للمجتمع على 

اأ�س�س عقانية. اأم اأنها ت�ستطيع اأن تعيد تاأكيد احلجج، 

جتيز  وبالتايل  الفكرة،  تلك  �سد  م�سبقًا  �سيقت  التي 

"من  وهو  اأخرى،  اأماكن  يف  كما  هنا  امل�سكك،  التفكري 

�سيفعل هذا، وملن، يف ظل تعددية جديدة وم�ستقرة على 

نحو خمٍز؟")52(

اأكرث  م�ستوًى  على  ماكينتاير،  نقا�س  يت�سمن 

لعودة  الرجعية  املعاين  حول  الأدلة  من  الكثري  حد�سية، 

و�سفه  اأن  يعني  ل  هذا  املعتادة.  لاأخاق  مفرت�سة 

اإر�ساد، وكروؤية اأخاقية، بعيد  "للميثولوجيا،" كم�سدر 
جدًا عن ال�سواب، من الناحية الظاهرانية. فمن ينكر 

ال�سفة امل�سرتكة لاأفكار، التي ن�ستند اإليها عندما ن�سرع 

يف البناء اخليايل حلياتنا، بو�سفها �سل�سلة من حوادث 

م لنا "الأ�سطورة،"  متحدة وذات معنى؟ دون ريب، تقدرّ

اخلا�سة،  لتجربتنا  اإ�سراقًا  اأكرث  مفهومًا  املعنى،  بهذا 

مًا. اإل اأن النظر بتمعن اأكرث  وجتعلنا اأقل ملًا واأكرث حتكرّ

نظر  وجهة  من  طماأنينة  اأقل  يجعلنا  العملية  لأ�ساليب 

ال�سيا�سة اجلن�سية. ي�سور ماكينتاير العملية كما يلي:

اأن  "ماذا عليرّ  اأن اأجيب فقط عن ال�سوؤال:  ميكنني 

اأفعله؟" اإذا ا�ستطعت الإجابة عن ال�سوؤال ال�سابق، وهو 

ندخل  دورًا؟"  لنف�سي  اأجد  ق�س�س  اأو  ق�سة  اأية  "يف 
املجتمع الإن�ساين …  بواحدة اأو اأكرث من ال�سخ�سيات 

اأن نتعلم ما  – اأدوار مت جتنيدنا لها - وعلينا  املن�سوبة 

هي كي ن�سبح قادرين على فهم كيفة ا�ستجابة الآخرين 

لنا، وكيف ت�سبح ا�ستجاباتنا عر�سة للتف�سري. اإذ يتعلم 

وما  ذلك،  تعلم  يح�سنون  ل  اأو  الطفل  هو  ما  الأطفال 

اأدوار  تكون  قد  وما  �سواء،  الوالد/الوالدة، على حٍد  هو 

هي  وما  فيها،  ُوِلدوا  التي  امل�سرحية  يف  ال�سخ�سيات 

حول  الق�س�س  �سماع  خال  من  وذلك  الكون،  اأ�ساليب 

وامللوك  املفقودين،  والأطفال  ال�سريرات،  الآباء  زوجات 

من  تواأما  تر�سع  التي  والذئاب  وامل�سللني،  اجليدين 

ال�سبيان، والأولد الكبار، الذين ي�سيعون اإرثهم يف حياة 

)53(

تهتك في�سبح عليهم الذهاب والعي�س مع اخلنازير.

فاإنها  القطعة جديًا،  الق�سد من هذه  كان  ما  واإذا 

هي  الأ�سطورية  لذخريتنا  الزاوية  حجار  اأن  تفرت�س 

 Grime‘s Fairy اخلرافية  غرمي  وحكايا  الإجنيل، 

والاتينية.  الإغريقية،  الكا�سيكية،  والأعمال   Tales

واإن كان احلال كذلك، ف�سيتحتم على جميع الليرباليني 

اجليدين اأن ي�ساألوا اأنف�سهم فيما اإذا كان بامل�ستطاع، على 

ال�سكان  من  الن�سائي  الن�سف  اإىل  الطلب  معقول،  نحٍو 

من  املت�ساقط  العاماتي  الغبار  من  نف�سه  يلملم  اأن 

الن�سائي  الدور  يكون  اأن  امل�سادر. )فهل م�سادفة  هذه 

الوحيد، يف قائمة ماكينتاير الطويلة، لكائن ب�سري على 

الواقع  لكن  ال�سريرة"؟(.  "اخلالة  دور  هو  حال،  كل 

الة عندنا، اأي  اأق�سى من ذلك بالطبع. فامليثولوجيا الفعرّ

تلك التي تقرر الأخاق املعتادة لعامل )ما بعد( حديث، 

ملجموعة  طبقًا  وجرياننا  اأنف�سنا  تو�سيح  اإىل  تدعونا 

مو�سوعاتية نوعًا ما من "ال�سخ�سيات املن�سوبة":  مثل 

الأمهات اخلريات والأمهات ال�سيئات، والن�ساء املوظفات 

اجلمال،  الفاتنات  )املغفات(  وال�سقراوات  ال�سلبات، 

ن اأف�سل  و�سيدات البيوت العاديات، والن�ساء اللواتي ل�سرّ
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املعتوهات،  ال�سحاقيات،  والن�ساء  ن،  يكرّ اأن  يجب  مما 

املو�سومات ...  وباإمكان اأي امرئ يقراأ جريدة اأو ي�ساهد 

تلفزيونًا اأن يزيد على هذه القائمة.

قد نت�ساءل فيما اإذا كان من العدل اإعطاء مثل هذا 

التاأويل القامت لنموذج الهوية ال�سخ�سية "الق�س�سي."  

رة وحتويلها،  فما املانع من ا�سرتداد بع�س الأدوار املتوافرّ

معظم  األي�ست  تقدمية؟  غايات  نحو  امة،  هدرّ بروح 

اأو  الع�سرين،  القرن  اأواخر  يف  ال�سيا�سية،  الثقافات 

بع�سها على كل حال، متنورّعة مبا يكفي كي تزود النا�س 

 ... الكلل  يعرف  ل  الذي  )النا�سط  النقدي  العقل  ذوي 

اإلخ( بخيوط ق�س�سية بديلة؟

اخلطوة،  هذه  ا�ستبق  قد  ماكينتاير  اأن  يبدو  لكن 

كواحٍد  "للمحتج"  ذكره  من  الرغم  وعلى  لأنه، 

الجتماعية  الدراما  يف  العادية  "ال�سخ�سيات  من  

"اجلميل"  )مع  النموذج  هذا  يودع   
احلديثة،")54(

و"البريوقراطي"( يف نوٍع من �سجن يقطنه اأولئك الذين 

رهنوا ذاتهم للوهم. ويفرت�س ماكينتاير اأن هذه الأدوار 

على  ت�سفي  قد  متميز،  ب�سكل  احلديثة،  الجتماعية 

يعتمدون،  اأنهم جميعًا  زائفة، مبا  حامليها جمرد هوية 

ب�سكل اأو باآخر، على ال�سرديات الأخاقية، التي اأحدثها 

التنوير. وبخ�سو�س "املحتج، فاإن ال�سردية ذات ال�سلة، 

 التي، على ما يبدو، اأن 
)55(

هي �سردية احلقوق الطبيعية

ماكينتاير يرى يف الدفاع عنها اأ�سا�سًا لل�سيا�سة املعار�سة. 

ويجب التخلي عن اأية فكرة تقول اإن "الحتجاج "قد يولد 

مفهومًا حم�سو�سًا للف�سيلة ال�سخ�سية، ومن هنا، اأ�سلوب 

حياة ما بعد حديث قابل للتطبيق.

ل�سك يف اأنه من ال�سواب اأن نرى الن�سوية يف عاقة 

ولو  منها.  تنبثق  التي  الثقافة  مع  عام،   ب�سكل  �سلبية، 

مب�ستطاع  يكون  فلن  ماكينتاير،  م�سطلح  ا�ستخدمنا 

احلياة"  "ق�س�س  جمموعة  عن  تر�سى  اأن  ن�سوية  اأية 

لو  اأخرى،   جهة  من  والن�ساء.  للفتيات  حاليًا  رة  املتوافرّ

امليثولوجية  القرتاحات  جمموعة  اإىل  بالنظر  توجهنا 

�سوق،  باأي  نتطلع،  اأن  علينا  اأنه  يعني  ل  فهذا  اخلا�سة، 

مزعومة،  اأر�سطيه   
ومدنية")56( "اأخاق  نظام  اإىل 

رغبة  ذاتها  بحد  الكلمات  هذه  تثري  )وبالفعل  وجديدة 

غام�سة يف اقرتاف الأذى الجتماعي( .

املبتذل  الو�سف  بقبول  ملتزمني  ل�سنا  ذلك،  ومع 

بدًل  "لاحتجاج." وميكننا،  تبعًا  الراديكالية  لل�سيا�سة 

من ذلك، اأن ن�سري اإىل الهدف الإيجابي، الذي ت�سرتك 

هدف  وهو  الأخرى،   التحرر  حركات  مع  الن�سوية  فيه 

اأن  ظاهرًا،  متناق�س  نحٍو  على  احلركات،  هذه  يوؤهل 

لأن  نف�سه.  ماكينتاير  من  �سدقًا  اأكرث  اأر�سطيتها  تكون 

جديرة  حياة  حتديد  يف  مهتمة  جميعها  احلركات  هذه 

التي  ذاتها  امل�ساألة  وهي  وبنائها:  الب�سرية  بالكائنات 

الفردية  ال�ساحلة"  "احلياة  باأن  نف�سه  اأر�سطو  يعتقد 

. ومن املثري لاهتمام اأن هذه امل�ساألة 
)57(

تندرج يف كنفها

الأخاقية  اإن معرفته  بالأحرى،  اأو  ت�ستوقف ماكينتاير، 

تعك�س اجتاه معرفة اأر�سطو مبعاملته م�سروع الفرد كنوع 

من التب�سر يف امل�سروع اجلماعي :

اأن  هو  اجلواب  الفردية؟  احلياة  وحدة  تتكون  مم 

واحدة.  حياة  يف  دة  املتج�سرّ احلكاية  وحدة  هي  وحدتها 

اأن  يعني  ؟"  اإيلرّ بالن�سبة  اجلديد  هو  "ما  فال�سوؤال:  

اأمثل  اأعي�س هذه الوحدة ب�سكل  اأن  اأ�ساأل، كيف ميكنني 

واأكملها، واأن اأ�ساأل "ما هو اجليد لاإن�سان؟"  يعني اأن 

على  الأجوبة  جميع  يف  م�سرتٌك  حكم  هو  ا  عمرّ اأ�ساأل 

.
)58(

ال�سوؤال ال�سابق 

النظرية  على  الطريق  �سد  هو  العك�س  هذا  اأثر  اإن 

اإىل  العودة  اإىل  الطامح  ر  املنظرّ واإجبار  ال�سيا�سية، 

اإىل  العودة  اأي  اإيديولوجيًا،  "امليثولوجيا" امل�سبعة  حقل 

مها  يقدرّ التي  املختلفة  ال�سردية  الأمناط  بني  الختيار 

اأن  يتبني  اأن  اإذن،  ال�سخرية،  من  الراهن.  املجتمع 

نيت�سة،  دوافع  عن  جدًا  خمتلفة  لي�ست  ماكينتري  دوافع 

حول  در�ٍس  مو�سوعمَ  نيت�سة  ا�ستخدامه  من  الرغم  على 

خماطر الفردية النيت�سية، وذلك، على كل حال، يف تلك 

الأخري يف  يتاأمل  ن�سبيًا حني  املتيافيزيية  اللحظات غري 

احلديثة.")59( لاأفكار  الهائل  "الغباء 
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-IV-
من  الثالث  املو�سوع  ندر�س  اأن  اأخريًا،  يبقى، 

التعددية":  "النزعة  املو�سوعات ما بعد احلداثية، وهو 

ما(  نوعًا  موؤقت  بديل  بحق  )وهو  امل�سطلح  هذا  اأقدم 

ذكره،  �سبق  ر  تطورّ على  اإيجابية  �سمة  لإ�سفاء  كو�سيلة 

العقانية  املثل  �سد  الفعل  ردة  يف  اأي  �سلبي،  ب�سكل 

د متامًا. للحرية الإيجابية، وللفرد الإن�ساين املتوحرّ

اإن مراجعة ت�سوير الفردية ب�سكل عام وكاأنها "غري 

مركزية " و "م�ستمرة " هي مبنزلة خروج عن جمال هذا 

البحث. على اأي حال، لقد مت �سرح هذه احلجج بو�سوح 

 .
)60(

للقراء الأجنلوفونني من قبل منظرين لغويني واأدبيني

الرغبة"  "فل�سفة  ل�  تقييم عام  اأي  م  اأقدرّ اأن  ول ميكنني 

اإلهابه  )اأق�سد  التاريخي  املادي  للرتاث  كوريث حمتمل 

املقاومة �سد اأدوات ال�سيطرة ال�سيا�سية والجتماعية(. 

ومع ذلك، ميكننا ال�ستفادة من حقيقة اأن تلك ال�سجايا 

من التفكري املعادي للتنوير قد بداأت ترتك اأثرًا على نوع 

والن�سويون  ال�سرتاكيون  انتجه  الذي  الثقايف،  التعليق 

.
)61(

الربيطانيون

مركزية  اأهمية  الدوام،  على  الن�سوية،  اأعطت 

ل�سيا�سة الختيار والتذوق ال�سخ�سيني، ولأن ذلك الأمر 

لهذه  معاجلتها  يف  احلركة،  تقدم  اأن  ينبغي  مغزى  ذو 

للحالة  تنازلت كبرية  الأخرية،  ال�سنوات  امل�سائل طوال 

الراهنة غري العقانية. ورمبا كانت النزعة الأكرث اأهمية 

هي فقدان الثقة بفكرة الوعي الزائف: بكلمات اأخرى، 

اجلمالية  ا�ستجاباتنا  اإن  القائلة  بالفكرة  الثقة  فقدان 

الن�سوي  التحليل  نقدًا، على �سوء  تتطلرّب  والعاطفية قد 

للعاقات اجلن�سية.

خطوة  اتخاذ  يعني  الزائف"  "الوعي  رف�س  اإن 

لأنه  التنويرية.  �سيا�سة احلداثة  التخلي عن  نحو  كبرية 

اإنه ميكن الو�سول اإىل  يعني رف�س وجهة النظر القائلة 

ال�ستقال الذاتي ال�سخ�سي عرب التجاوز التقدمي لبنى 

تاأملية �سابقة وغري كافية.  ويف حالتنا فاإنه يعني جتاوز 

ر يف عمل القوة الذكورية. م�ستويات غري كافية للتب�سرّ

الآن  يعتقدون  الن�سويني  الُكتاب  من  كثريًا  اأن  يبدو 

اأننا �سنكون اأكرث اأهلية للتفكري بخ�سو�س �سيا�سة احلياة 

ال�سخ�سية، فيما لو و�سعنا التنوير وراءنا. والكتاب املوؤثر 

)معبودات  ويل�سون  اإليزابيت  كتاب  هو  ال�سدد  هذا  يف 

 Elizabeth Wilson، واحلداثة(  املو�سة   : الأحام  يف 

 Adorned in Dreams، Fashion and Modernity

1985((، الذي ي�ستهجن نزعة "الثوب العقاين" �سمن  

معار�سة  تعبري  كو�سيلة   " "املو�سة  ويوؤكد  الن�سوية، 

)كامنة(:

)تكتب ويل�سون( قد نكون مقيدين اجتماعيًا، لكننا 

لنا  ت�سمح  ثقافتنا  يف  �سدوع  عن  با�ستمرار،  نبحث، 

بلحظات حرية. ولأن املو�سة هي متامًا لعبة على م�ستوى 

.
)62(

ما ...  فيمكن لعبها من اأجل املتعة

ال�سحفية  قبل  من  ذاته  املو�سوع  تناول  مت  لقد   

�سوزان مور Suzann Moore، التي كتبت يف الدفاع عن 

ت الن�ساء امل�سقولة: جمارّ

ن�ستفيق الآن على اأهمية الفنتازيا، واملتعة، واملو�سة، 

لن  الأمور  هذه  ت�ستبعد  التي  ال�سيا�سة  باأن  �سعور  وعلى 

اإىل  املتعة  جنلب  اأن  ميكننا  ول   ... اأبدًا  �سعبية  تكون 

ال�سيا�سية  النية  عرب  ال�سحيح  الإيديولوجي  الف�ساء 

فقط. اإذ اإن القول باأنه ميكننا القيام بذلك اأبدًا، يتاأتى 

ربتها  ت�سرّ الي�سار  �سائدة عند  اأخاقية  نخبوية  مناخ  من 

.
)63(

الن�سوية عن غري وعي

جريدة  يف   Brenda Polan بولن  بريندا  ْت  و�سنرّ

الغاردين The Guardian موؤخرًا هجومًا على الن�سويات 

اللواتي  يرف�سن املفاهيم املعتادة للكيفية التي يجب على 

الن�ساء الظهور بها:

عن  ال�سادر  النقد  ذلك  هو  يزعجني  نقد  اأكرث  اإن 

عني ال�ساح لأنف�سهن يف  اللواتي يدرّ الن�ساء املتزمتات، 

ع ي�ساوي الرباءة.  اعتناقهن املبداأ القائل اإن غياب الت�سنرّ

الإمتاع،  رف�س  عن  ينم   ... للت�سنع  العدواين  فالغياب 

والفتتان، وراحة العني. اإن هذا لغرور كبري؛  فهو اإعان 

ن، واإن الإجماع اجلمايل خاطئ،   بعدم �سرورة اأي حت�سرّ

واإن اللواتي ي�سرتكن فيه جمنونات )25 اآب 1988( .

اإن فكرة املتعة بارزة يف جميع هذه الن�سو�س – �سواء 
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يف �سيغتنا اأو ال�سيغة الأكرث فجاجة عند بولن؛ فاملتعة 

ومن  وجودنا  تربر  )وبالتايل  لاآخرين  مننحها  التي 

املفرت�س اأننا ن�ستحوذ على �سيء من الإ�سباع الرنج�سي 

امل�سموح به للن�ساء ب�سكل تقليدي(. اإن كلمة "متعة" يف 

جميع الأحوال هي كلمة  قابلة للظهور با�سطراد وكاأنها 

قة  اخلارّ اأو  التقدمية  الإمكانات  روؤية  ق�سية  ح�سمت 

اأن  يفرت�س  وهذا  ال�سك.  بعني  اإليه  ُينظر  كان  �سيء  يف 

ن  نفررّ قد  بق�سيتهن،  ال�سرر  احلقن  قد  الن�سويات 

النا�س بذهنهن غريالواعي يف املكياج، واللبا�س الن�سوي 

الداخلي، وما �سابه ذلك. لكن هذا ي�ستدعي العرتا�س 

التايل: من الذي يريد الدعاء اأن الأنوثة التقليدية، حتى 

 
)64(

للن�ساء؟ اأن تكون ممتعة  اأتع�س �سورها، ل ميكن  يف 

وا�سع  ب�سكل  مقبوًل  كان  بطويلة،  لي�ست  فرتة،  منذ 

اأن �سراء  املثال، وجدت  اأين، على �سبيل  لو  كاأمر بدهي 

احلزن.  اأو  امللل  درء  على  �سي�ساعدين  اجلديدة  الثياب 

نقطة  هي  واإمنا  ق،  الت�سورّ مل�سلحة  حجة  لي�ست  هذه  اإن 

بداية للتاأمل يف حاجاتي غري امل�سبعة خافًا لذلك. واإذا 

كانت هذه مل تعد اأر�سية م�سرتكة بني الن�سويني، فالأمر 

م يف  ل لي�س داًل على تقدرّ القابل للنقا�س هو اأن هذا التحورّ

احلكمة اأو الإن�سانية، بقدر ما هو ماذ ملوا�ساة املغلوبات 

على اأمرهن، اأو للواتي ل ميلكن قوة �سرائية اأكرث من قوة 

التاأثري على جمرى حياتهن امل�سرتكة.

ما  التحذيرات  يف  �سحيح  هو  ما  بالطبع  وهناك 

"ال�سامة  بعد احلداثية �سد الإ�سرار الكبري جدًا على 

وهذا   – اأم  الذات  من  اأكانت  �سواء  الإيديولوجية،" 

حماذير  هنا  توجد  �سك،  دون  الآخرين.  من   - اأ�سوء 

من  وبالتايل،  النف�س.  وغ�س  الغرور  و�سوحًا  اأكرثها 

التكيرّف  ملحاولة  م�ستقبل  وجود  بعدم  الإقرار  املعقول 

البعيدة جدًا عن  املتعة  تعريف  مع  نظرية،  اأر�سية  على 

مقدراتنا احلالية للتمتع بحياتنا فعليًا. لكن اإن قبلنا اأن 

اأي   _ حتررية  تكون  قد  املقدرات  هذه  يف  التحورّلت 

بنا  حلق  الذي  الأذى  بع�س  باإ�ساح  الأمل  تعطي  اأنها 

ملتزمات   ، اإذن  فنحن،   – كن�ساء  اإظهارنا  خال  من 

قوى  بخ�سو�س  الراهنة،  احلالة  مدى  اأن  بفكرة  �سلفًا 

ال�ستمتاع عند املراأة، هو م�ساألة بحاجة لتقييم �سيا�سي. 

ويف هذه احلال، �سُتفهم الأخاقية الطارئة اأو النخبوية 

اأنها  الأخاقية"  الراديكالية  احلركات  لدى  الأخاقية 

بكلمات  اأ�سا�سية.  عناد  عامة  من  بدًل  اإفراط،  رذيلة 

اأخرى، ل يكمن اخلطر يف عدم الرغبة يف جعل رغباتنا 

العقاين،  فهمنا  مع  متفقة  التجريبية(  )املح�سو�سة، 

واإمنا يف معاجلة العمل بطريقة غري متقنة وتثري، حكمًا، 

ردة فعل وا�سمئزازًا.

مرة اأخرى، اأحيانًا يكت�سب الحتفاء ما بعد احلدثي 

املبا�سر  املتعة  دور  على  لعبه  خال  من  خ�سلة،  باملتعة 

. اإن فكرة الذاتية املكونة 
)65(

يف تقوي�س النظام النف�سي

ال�سرطية  اأو  املرنة  وبالتايل  خطابيًا(،  )اأو  اجتماعيًا 

لكن   .
)66(

الإمكانات من  عامٍل  اأمام  الباب  تفتح  اأ�سًا، 

اإن ترباأْت الن�سوية كلية من اإغراء "التنوير،" �ستكون يف 

حرية عند التعبري عن الرغبة يف جعل هذه الإمكانيات 

حقيقة. اإذ ميكن للذاتية اأن تكون مرنة بقدر ما ترغب، 

الطموح  عن  انف�سلت  متى   – الروؤية   هذه  اأن  اإل 

لن   - الن�ساء  مل�سلحة  املعقولية  بناء  اإعادة  يف  الن�سوي 

ويكمن  �سيا�سية حمددة.  منفعة  اأية  بعد ذلك  لها  تكون 

اإنه خافًا للمظاهر  فحواها ال�سيا�سي يف املعنى القائل 

روتني  تنوعات  يف  والرد  ولاأخذ  املروعة،  )للتوحيدية 

"اأ�سلوب" التمثيل الثقايف للفرق اجلن�سي(،  ميكننا اإعادة 
واأقل  ا�ستقالية  – اأكرث  اأف�سل  كاأنا�س  اأنف�سنا  �سياغة 

ا�ستجداء – لل�سفقة. اأنا�س "اأف�سل،" بح�سب الهاماتنا 

د �سرط النغما�س يف  الراهنة، بالطبع، لكن هذا هو جمررّ

ع اأحد من النظرية الن�سوية اأن  الن�ساط التاأملي. فهل توقرّ

متحو بني ع�سية و�سحاها كل اأثٍر للميثولوجيا، التي هي 

بلغة الفروق اجلن�سية يف �سميم الأمور؟ اإن كان اجلواب 

 ،" "املتعة  نحو  األي�ست موجة احلما�س احلالية  بالنفي، 

.
)67(

باحلقيقة، عامة ت�ساوؤمية مريعة ؟

اأن  هو  الت�ساوؤمية  من  النوع  لهذا  البديل  اأن  اأقرتح 

اأنها  على  جهودهم  يف  التفكري  يف  الن�سوييون  ي�ستمر 

املختلفة  املحلية  ال�سيا�سية  الربامج  نحو  لي�س  موجهة 

ينتفي  نهاية املطاف، نحو نظام عاملي  واإمنا، يف  فقط، 

ة
وي

�س
ن
ال
يف 
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فيه النظام الطبقي، اجلن�سي، واأ�سكال احلياة الداخلية 

اأنه  مبعنى  لي�س  "عاملي،"  الربنامج  هذا  تخ�سه.  التي 

اأي�سًا،  واإمنا،  فقط،  الأر�س  يف  زاوية  كل  اإىل  يتوجه 

مبعنى اأنه يهدف، يف النهاية، اإىل اللقاء مع اأهداف كل 

تلك احلركات امل�ساواتية اأو التحررية الأخرى. )�سيكون 

مل  ما  اجلن�سية،  امل�ساواة  اأجل  من  العمل  ف  التع�سرّ من 

يوؤمن املرء اأن املجتمع الإن�ساين قد ت�سوه بعدم امل�ساواة 

يف حد ذاتها(.

اإذا كان هذا و�سفًا اإجماليًا للن�سوية، فالذي يتبع هو 

اأنه يجب على احلركة ال�ستمرار يف روؤية نف�سها عن�سرًا 

اأكرث  �سمة  كونها  من  بدًل  التنوير،  حداثة  من  فرعًا  اأو 

"اإثارة" )اأو جمموعة �سمات( يف امل�سهد الجتماعي ما 
املرغوب  من  ف�سيكون  يتبع،  ل  الذي  اأما  احلديث.  بعد 

فيه للحركة الن�سائية، �سواء على �سعيد العامل اأو �سعيد 

�سلطة  بو�ساطة  ال�سيطرة  حتت  تبقي  اأن  بعينه،  بلد 

مركزية ما )هذا ال�سبح "ال�ستبدادي" الذي اأ�سبح ما 

الباردة  احلرب  مقاتلي  مع  بال�سرتاك  احلديثني،  بعد 

الن�سوية  كانت  واإذا  ا�ستح�ساره(.  يف  مولعني  القدماء، 

املثال،  �سبيل  على  ال�سمالية،  والأمريكية  الأوروبية، 

يف  ت�سرتك  اأنها  ال�سوداوات،  الن�ساء  قبل  من  متهمة، 

عن  تخلق،  �سكواهن  فاإنرّ  املحيطة،  الثقافة  عن�سرية 

موؤ�سرات  وجمموعة   - جديدًا  �سيا�سيًا  برناجمًا  حق، 

 )68(

اخلوا�س مغايرة  عامة  "حياة  هدف  نحو  جديدة 

ر يجعل  ب�سدق. فمن املوؤكد اأن مثل هذا النوع من التطورّ

لكنه ل  �سبق.  توحدًا مما  اأقل  احلركة )بلغة جتريبية( 

بدًل  النتباه،  ويلفت   
)69(

للن�سوية املثلى  بالوحدة  ي�سر 

اإىل �ساأٍن ما ت�سبح فيه الن�سوية قا�سرة عن  عن ذلك، 

النظر  "لوجهة  ك�ساغلة  النموذجية  الذاتية  �سورتها 

التقليدي  الي�سار  من  النقي�س  على  )وهذا  ال�سمولية" 

الليربايل بالذنب" اأو حرية  "ال�سعور  الذكوري(. فلي�س 

د هو الذي يعطي التهامات بالعن�سرية  ال�سمري باملجررّ

اأهمية عاجلة، واإمنا الذي يعطيه هو اللتزام التاأ�سي�سي 

للن�سوية يف اإزالة الت�سوه التاأملي )الأناين(.



2 0 0 9247

الهوام�ش واالإحاالت

ا�سم الكاتبة وعنوان املقالة وامل�سدر باللغة الإنكليزية:   *
Sabina Lovibond,  “Feminism and Postmodernism,”  Postmodernism: A Reader,  edited by 

Thomas Docherty (Calombia University Press, New York: 1991),  pp.390-414.

�سوف اأعتمد على الكتب التالية ب�سكل خا�س:  .1

PNC�ليوتار، )احلالة ما بعد احلديثة : تقرير حول املعرفة( ُيرمز له فيما بعد ب  

Lyotard, The Postmoderm Condition: A Report on Knowledge (hereafter PMC)

.AV�وكتاب ماكينتاير )بعد الف�سيلة: درا�سة يف النظرية الأخاقية( يرمز له فيما بعد ب

MacIntyre, After Virtue: A Study of Modern Theory, 1981 (hereafter AV)

Ph.MN�وكتاب رورتي )الفل�سفة ومراآة الطبيعة( يرمز له فيما بعد ب  

Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, 1980 (hereafter Ph. MN) 

ومقالة  " الذرائعية والفل�سفة" يف كتابه )نتائج الرائعية( الذي اأعيدت طباعته يف كتاب )بعد الفل�سفة: نهاية اأم   

حتول؟(

“Pragmatism and Philosophy” in his Cousequences of Pragmatism 1982, reprinted in 

Kenneth Baynes, James Bohman and Thomas McCarthy (eds), After Philosophy: End of 

Transformation?(MIT Press, Cambridge, MA, 1987).

من الوا�سح اأن اأية حماولة لفهم اأي نقا�س معقد يف عر�س موجز قابل اأن يقود اإىل بع�س الإقراط يف التب�سيط،   

وعلى الأخ�س يجب ماحظة اأن رورتي ي�سري يف كتاب )الفل�سفة ومراآة الطبيعة( اإىل عزل التنوير العلم عن الدين 

وال�سيا�سة ك�"مورثنا الثقايف الأغلى ثمنًا" )�س 333(. ومع ذلك،فاإن احلافز الرئي�س لكتابه هو الإعراب عن "الأمل 

اأن الفراغ الثقايف الذي تركه انح�سار علم املعرفة  )اأي، اللتزام يف اإي�سال اخلطاب بقدر منا�سب( لن يتم ملئه 

ر معاٍد للتنوير.  )�س315(. وهذا ما مييزه فيما نحن ب�سدده كمنظرّ

اأية  من؟  )عدالة  وهو  الأحدث  ماكينتاير  كتاب  يف   After virtue الف�سيلة(  )بعد  كتاب  موا�سيع  تطوير  ويتم   

.N 1، 1988 ، عقانية؟( طبعة جامعة نوتردام

Maclntyre, Whose Justice? Whose Rationality? (University of Notre Dame Press, Notre Dame, 

1N, 1988).

للتعبري عن هذا النوع من وحدانية الكون الفكرية، قارن مع كانت Kant يف ت�سديره "للمبادئ امليتافيزيقية للحق"   .2

يف كتاب )املبادئ امليتافيزيقية للف�سيلة( ترجمة جيم�س غيلينغتون ،1964 )�س 5 ( . حيث يقول :"مثلما ميكن اأن 

يوجد عقل اإن�ساين واحد، فاإنه ل ميكن اأن توجد عدة فل�سفات، اأي اأنه ميكن اأن يوجد نظام فل�سفي حقيقي واحد 

يعتمد على مبادئ مهما كان النا�س قد تفل�سفوا واختلفوا، غالبًا،  بتناق�س حول الفر�سية ذاتها".

Kant, “Preface to The Metayhysial Principles of Right”  in The Metaphysical Principle of 

Virtue, transl. James Ellington, )1964(, p.5.

AV، �س ، 224.  .3
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PMC ، �س ، 41 .  .4

امل�سدر ال�سابق  ، �س  38 .  .5

Ph.MN، �س ،  318.  .6

AV، �س ، 201.  .7

PMC، �س، 82.  .8

فيما يخ�س "النظام الأخاقي" قارن مع كتاب )درا�سات اأخاقية( للكاتب اإف. اإيت�س. براديل،  مطبعة جامعة   .9

اأوك�سفورد، اأك�سفورد 1962 ،  �س ، 177  

F.H. Bradley, Ethical Studies )Oxford University Press, Oxford, 1966(, p.177.

اإيت�س جويت�سان ، مطبعة غرين وود ،  “الكل املهم،"   قارن مع كتاب )طبيعة احلقيقة( ، للموؤلف  وبالن�سبة اإىل   

وي�ستبورت ، CT،  1906، اأعيد طبعه يف 1969،  �س 68 وما بعدها .

H.H. Joachim, The Nature of Truth )Green Wood Press, Westport, CT, 1906, Repub.1969(, 

pp.8.ff.

هي  يقول  كما  )فال�سابقة  احلديثة  "�سحة" التجربة  احلداثة   بعد  ما  جتربة  يف  ليوتار  يرى   ، املثال  �سبيل  على   .10 

جزء من التالية وترث منها مبداأ  "كل ما مت تلقيه… يجب ال�سك فيه" )PMC ، �س 79(؛ وعلى النقي�س من 

املميزة  ال�سمة  اإنرّ  والت�سميم، حيث  الفن  املحدثني يف جمال  بعد  ارتباطًا مبا  اأكرث  ماكينتاير  موقف  يبدو  ذلك، 

وربطها،  للتعبري  التقليدية  الأ�سكال  على  ال�ستياء  اإعادة  – اأي  املا�سي  مع  ما  موجودة يف عاقة  املدر�سة  لهذه 

رغم ذلك، مع املعرفة التاريخية املكت�سبة يف مرورها عرب احلداثة )قارن مع كتاب ت�سارلز جينكز )ما هي ما بعد 

احلداثة؟(،  1986  الطبعات الأكادميية )لندن ، �س ، 18(

Charles Jencks, What is Postmodernism? Academy Editions )London, 1986(  p.18.

Ph.MN ، �س ، 318.  .11

"مفهومان للحرية" يف  اإ�سحاق برلني   "ال�سلبي" للحرية قارن مع مقالة  "الإيجابي" و  بالن�سبة اإىل هذا الو�سف   .12

كتابه )اأربعة مقالت حول احلرية( مطبعة جامعة اأوك�سفورد، اأوك�سفورد ، 1969 .

Isaiah  Berlin, “Two Concepts of Liberty”, in his Four Essays on Liberty (Oxford University 

Press, Oxford, 1969).

AV ، �س ، 239.  .13

حول هذه القراءة ل�)اجلمهورية VII( قارن مع كتاب لوي�س ايرغاري )منظار املراأة الأخري( ترجمة جيليان �سي   .14

جيل، مطبعة جامعة كورنيل، اإثاكا N.Y.، 1985، �س243 وما بعد.

Luce Irigaray, Speculum of the Other Woman, transl. Gillian C. Gill (Cornell University Press, 

Ithaca N.Y. 1985), pp. 243ff.

وحول اإعادة ت�سور اأو�سح لفكرة الذكورية كتجاوز، قارن مع )رجل العقل: "الذكر" والأنثى" يف الفل�سفة الغربية(   

ملوؤلفه جينيفيف لويد، مطبعة جامعة ميني�سوتا، مينيابولي�س، 1984.

Genvieve Lloyd, The Man of Reason: “Male” and “Female” in Western Philosophy (University 

of Minnesota press, Minneapolis), 1984.

مارك�س وانغيلر  “بيان احلزب ال�سيوعي"  يف كتاب كارل مارك�س )ثورات 1848: الكتابات ال�سيا�سية( ، املجلد 1،   .15
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حتقيق ديفيد فرينباخ، طبعة بينغوين، هارموند�س ورث،  1973،  �س ، 70. 

Karl Marx, The Revolutions of 1848, Political Writings Vol.I, ed. David Fernbach (Penguin 

/NLB, Harmonds worth, 1973), p.70.

“اإن التطوير امل�ستمر لو�سائل الإنتاج، والت�سوي�س غري املنقطع لاأحوال الجتماعية، والقلق والتحري�س املت�سمرين  مييزون 
احلقبة الربجوازية عن كل احلقب التي �سبقتها. اإذ تتم اإزالة كل العاقات الثابتة واجلامدة، مع كل ما يتبعها من 

نة حديثًا مهجورة قبل اأن تتحجر. فيذوب كل ما هو  الآراء واملحاباة القدمية الواهية، وت�سبح جميع الأ�سكال املكورّ

ن�سًا ... "  �س ي�سبح مدرّ �سلب لي�سبح هواء، وكل ما هو مقدرّ

يتابع مار�سال بريمان هذا التحليل بعمق يف كتاب )كل ما هو �سلب يذوب لي�سبح هواء: جتربة احلداثة( مطبعة   

�سيمون و�سو�سرت، نيويورك ، 1982 ، الف�سل الثاين .

Marshal Berman, All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernism (Simon 

Schoster, New York, 1982), Ch.2, Ch4.

ملراجعة امل�ساكل هنا، قارن مع كتاب اآلي�سون اأم. جاغر )ال�سيا�سة الن�سوية والطبيعة الإن�سانية( مطبعة رومان واآلن   .16

هيلد، لهام ،  MD، 1983 ، الف�سل الرابع.

Alison M. Jaggar, Feminist Politics and Human Nature (Roman & Allan held, Lanham, MD, 

1983).

وميكن اأن جند املزيد من النقا�سات اجلدلية بخ�سو�س نواق�س طرائق املارك�سية املعروفة جتاه �ساألة املراأة" يف   

ترجمته  الن�ساء(  مادي ل�سطهاد  البيت  حتليل  من  )قريبًا  كتابها  “ يف  الرئي�س  “العدو  ديلغي  كري�ستني  مقالة 

وحققته ديانا لوينارد مطبعة هات�سن�سون لندن ، 1984.

Christine Delphy, Close to Home, A Materialist Analysis of Women’s Oppression وtransl. and 

ed. Diana Leonard (Hutchinson, London) 1984.

“الزواج التعي�س ينب املارك�سية والن�سوية: نحو احتاد اأكرث تقدمية"   Heidi Hartmann ويف مقالة هيدي هارمتان  

 Lyndia يف كتاب )الزواج التعي�س بني املارك�سة والن�سوية: نقا�س حول الطبقة والأبوية( حققته لينداي �سارغينت

Sargent، مطبعة بلوتو، لندن، 1981.

Lyndia Sargent, ed., The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism A Debate on Class and 

Patriarchy  (Pluto Press, London, 1981).

اأنظر مقالة يورغن هابرما�س “Jurgen Habermas”  “احلداثة – م�سروع غري مكتمل،" يف كتاب توما�س دوت�سرتي   .17

)ما بعد احلداثة : جمموعة مقالت خمتارة( ، نيو يوركن 1993.

Thomas Docherty, ed., Postmodernism: A Reader (New York, 1993).

18. Republic VII، 519  ،ص.

كان ف�سح هذه الفانتازيا واحدًا من م�ساغل الكتابة الن�سوية حول ال�سور الإباحية. قارن مع كتاب �سوزان غريفن   .19

)ال�سور الإباحية وال�سمت: انتقام الثقافة من الطبيعة( مطبقة هاربر رو، نيويورك، 1981.

Susan Griffin, Pornography and Silence: Culture and Revenge against Nature )Harper & Row, 

New York, 1981(.

اأم مادي": يوجد يف نظرية املعرفة �سل�سلة من املواقف مبعثها ف�سل البحث الديكارتي عن اليقني. ففي  “طبيعي   .20
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اإحد طريف ال�سل�سلة، الطرف "الو�سفي" اإن جاز التعبري، لدينا على �سبيل املثال روؤية كوين يف املعرفة اأو ما �سابهها، 

تن�سجم مع  ت�سريحه  اأنها  "كما  الطبيعي،  العلم  لذلك مع  وتبعًا  النف�س،  تتفق مع ف�سل يف علم  بب�ساطة،  التي، 

املربمج القائل "اإننا نبحث عن فهم للعلم كموؤ�س�سة اأو عملية يف العامل." )قارن مع مقالته "علم املعرفة املطبرّع" يف 

كتابه )الن�سبية الو�سعية ومقالت اأخرى(، مطبعة جامعة كولومبيا، نيويورك ، 1969، �س82،84.

W. V. Quine, Ontological Relativity and Other Essays (Colombia University press, New York 

1969), pp.82,84.

وتبحث يف   ، ال�سيا�سي  باملعنى  الربنامج  تتبنى  التي  النظر  العديد من وجهات  لدينا  "النقد" الآخر،   ويف طرف   

ُين�سب  اآخر  �سيء  لكل  اأي�سًا،  واإمنا،  وح�سب،  )الطبيعي(  للعلم  لي�س  الأ�سا�س  ت�سكل  التي  اخلفية  القوة  عاقات 

ف. اإذ با�ستطاعة "الطبيعية املعرفية" اأن تقوم بوظيفة م�سطلح كمظلة يغطي ال�سل�سلة  اإليه لقب "املعرفة" امل�سررّ

الكاملة لكل املواقف؛ ورمبا كان اأف�سل ادخار "املادية املعرفية" كمجموعة بديلة لها، اأي لتلك التي ت�سعى لتطبيق 

امة  الطريقة املارك�سية يف املادية التاريخية على املو�سوعات امل�سار اإليها. )لكن ل ت�ستنفد املارك�سية اخليارات الهدرّ

وفوكو(. نيت�سة  عمل  )لحظوا  التي مل يعْد بالإمكان تلخي�سها حتت عنوان "النقد". 

املجلد   ، اأفكارنا وا�سحة" يف كتابه )جمموعة مقالت(  "كيف جنعل  اإىل موقف بري�س، قارن مع مقالته  بالن�سبة   .21

اخلام�س، مطبعة جامعة هارفرد، كيمربيدج، م�سا�سوت�س، 1934، �س.268. 

C. S. Peirce, Collected Papers, Vol. V (Harvard University Press, Cambridge, MA, 1934), P. 268.

“يت�سجع معظم اتباع العلم بالأمل املفرح القائل اإن عملية التحري فيما لو ُدفعت اإىل مدى اأبعد، �سوف تعطي جوابًا   

واحدًا لكل م�ساألة يتم تطبيقها عليه. ويتج�سد هذا الأمل العظيم يف مفهوم احلقيقة والواقع .

. Ab48/B 676 )نقد العقل ال�سرف(  .22

.Ab44/B 672  ،امل�سدر ال�سابق  .23

.Phoedo، 89d ،اأفاطون  .24

.PMC, p.65  .25

امل�سدر ال�سابق، �س، 52.   .26

امل�سدر ال�سابق، يجد هذا املو�سوع �سدى له يف و�سف رورتي للقوى املحر�سة للخطاب ما بعد املعريف الذي يت�سمن   .27

.)Ph. MN, p. 264( "اإ�سارة اإىل الرجال الأذكياء الذين يفكرون بال�سيء اجلديد

PMC  .28، �س،  81.

امل�سدر ال�سابق، �س، 77. قارن مع كتاب كانت، " نقد احلكم اجلمايل ."  .29

Kant, Critique of Aesthetic Judgement.

 . اجلديد(  الي�سار  )جملة  قارن مع مقالة بريي اأندر�سون "احلداثة والثورة" يف   .30

Perry Anderson, Modernity and Revolution, New  Left Review, 144,113.

وهي باملنا�سبة مقطوعة حتتوي على ت�سحيح مفيد للميل اإىل خلط اإزالة التناق�س مع حمو اخلاف. )للح�سول على   

جواب اأكرث للتهمة القائلة اإن اخلطاب الذي يهدف اإىل احلقيقة )ال�ساملة( ي�سعى بال�سرورة اإىل "التوحيد ب�سكل 

النظرية  وادعاءات  البنيوي  بعد  ما  الفكر  التحلل:  ديو�س )منطق  بيرت  كتاب  املتعددة" قارن مع  للمواقف  ق�سري 

التقليدية(

Peter Dews, Logics of Disintegration: Post Structuralist Thoughts and the Claims of Critical 
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Theory, 1987, pp.220ff

الكلمات املقتطعة هنا تظهر على ال�سفحة 222.  

PMC ،  �س ، 39. لقد حذفت ، لأ�سباب تتعلق ب�سيق املقال، اأي نقا�س لختاف ليوتار الوا�سح مع نيت�سة  بخ�سو�س   .31

عنا من فهم  الدعاء اأن "العدالة كقيمة لي�ست مهجورة ول هي م�سبوهة" )�س ، 66( . ل اأظن اأن هذه بال�سرورة متنرّ

حجته العامة مبا اأن فكرة وجوب اإنقاذ العدالة تنال اهتمامًا �سطحيًا يف كتاب )حالة ما بعد احلداثة( باملقارنة مع 

الفكرة القائلة بوجوب التخلرّ�س من ال�سمولية.

32.  قارن مع كتاب نيت�سة )ن�سب الختاق(

Nietzsche, The Genealogy of Morals, Random Hanse, New York, 1969, (hereafter GM). Essay 

II, § 1-6.

)ن�سب الأخاق( املقالة الثالثة.  .33

GM, Essay III, § 25 (transl. Watter Kauffmann, 1969); The Gay Science )Random House, New 

York, 1974( (hereafter GS), §265 (transl. Kauffmann, 1974).

)�سفق الأوثان( "م�سكلة �سقراط."  .34

Twilight of the Idols, “The Problem of Socrates”, § 226, transl. R. J. Hollingdale (Penguin, 

Harmondsworth, 1968).

بها عر�س احلائط.  ب�"ن�سوية الختاف" وي�سرب  ي�ستهني  املفهوم  اأن هذا  الوا�سح  الكل، فمن  “العديد" ولي�س   .35

اأعتقد اأن التاأمل ب�ساأن الختاف اجلن�سي ميكن اأن يقوي من كا الناحيتني ال�سيا�سية، ولكنه مييل يف نهاية املطاف 

اإىل وجهة النظر القائلة اإن "متجيد ال�سخ�سية الأنثوية يت�سمن اإهانة كل اللواتي يحملنها". )تيودر اأدورنو، الأخاق 

يف حدودها الدنيا، 1974، �س96( .

Theodor Adorno, Minima Moralia, 1974, p.96.

ومع ذلك، ل ميكنني هنا اأن اأثبت النقطة.  

قارن مع مقالة كوفمان يف كتاب )ن�سب الأخاق، �س، 154(.  .36

Cf. GM, Loc. Cit. (Kauffmann, p.154).

“اإن �سيطرة املندارين )حكام ال�سني( تعني على الدوام اأن هناك �سيئًا ما خطاأ، وهكذا يعني حلول الدميقراطية   

انحطاط  على  دالة  موجوده  اأخرى  �سمات  واأية  ال�سفقة  ودين  للن�ساء،  وامل�ساواة  احلرب  حمل  الدولية  واملحاكم 

احلياة".

رات- مهما كانت م�سروعه – القائلة اإن نيت�سة ر�سول فظ  يجب و�سع هذه ال�سمة يف �سكل جلي مقابل جميع املذكرّ  

�س للدم )قارن مع كتاب جيليان روز  “دياليكتيك العدميية: ما  للعدوان ولي�ست  اإرادة القوة “ عنده م�ساوية التعطرّ

بعد البنيوية والقانون.(

Gillian Rose, Dialectic of Nihilism: Potstrucluralism and Law (Blackwell, Oxford, 1984), pp. 

200ff.

"احلرب، اأي ال�سحة الفريدة ..." ولكن تبقى  اأن يرثثروا حول  اإنه ملن �سوقية امل�ستقبليني الإيطاليني  دون �سك،   

اأن عامة القهر الروحي هي اعتبار احلرب، والأذى،  وال�ستقال  احلقيقة بالن�سبة اإىل نيت�سة يف نهاية املطاف 

حترف النتباه عن كمال العامل.
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نيت�سة "ملاذا اأكتب مثل هذه الكتب املفيدة ؟"  .37

F. Nietzsche, “Why I Write Such Good Books?”, Ecce Homo, §5, transl. Kauffmann (Random 

House, New York, 1969). 

الكره  الأقل  و�سائله احلرب، على  ومن  للفل�سفة. احلب،  الوحيد اجلديد  التعريف  اإنه  للحب؟  تعريفي  �ُسمع  “هل   

املميت للجن�سني."

38. GS, §377 (transl. Kauffmann).

39. GM, Easay III, §12 (transl. Kauffmann).

نيت�سة )الفجر(، ترجمة كوفمان، مطبعة جامعة كيمربيدج، كيمربيدج،1982، مقدمة 4.  .40

F. Nietzsche, Daybreak, transl. Kauffmann (Cambridge University Press. Cambridge, 1982), 

Preface, § 4, 

GS. §362, and cf, GM, Essay III ad fin حيث اإن الإعان اأن "الأخاق �سوف تندثر تدريجيًا الآن" ي�سري اإىل   .41

الأمل التاريخي ذاته.

نيت�سة، )ما بعد اخلري وال�سر(،  بينغوين، هارموند�سورث، 1973، 9-231.  .42

Cf. F. Nietzsche, Beyond Good and Evil (Harmondsworth, Penguin, 1973), §§ 231-9.

لهذه  لكن  الأيام.  هذه  اجلديد  النيت�سة  اخلطاب  يف  للن�سوية" مكبوتًا  لي�س من املفاجئ اأن يكون مو�سوع "العداء   .43

املادة املكبوتة طريقتها يف العودة �سمن اأطٍر ي�سبح فيها م�سروع الت�سريع التنويري مو�سوع نقد. يعر�س فين�سان 

دي�سكومب Vincent Descambes مثاًل يو�سح فيه اأفكار ليوتار يف كتابه )الفل�سفة الفرن�سية احلديثة( ترجمة اإل 

�سكوت فوك�س وجي اإم هاردينغ، مطبعة جامعة كيمريدج، كيمربيدج، 1980، �س، 182.

Lyotard, Modern French Philosophyو transl. L. Scott  Fox and J.M. Harding )Cambridge 

University Press, Cambridge, 1980(, p.182.

حيث يقول : “بعبارات اأكرث عمومية، ما اإْن ن�سبح واعني اأن ’احلقيقة‘ هي فقط التعبري عن اإرادة احلقيقة حتى   

يجب علينا مواجهة واقع اأن هذه "احلقيقة" تك�سف عن رف�ٍس خجول للعامل بقدر ما هو "غري �سحيٍح" )م�ستقر 

نيت�سة من  ي�سعى  الذي  ذاته  املنمق  رف�س خجول! هذا هو اخلطاب  ال�ساخر:  التوبيخ  وعادل(." لحظوا  ومنظم 

خاله اأن ي�سع التنوير يف موقع دفاعي، وهو اخلطاب الذي يربط عادة التفكري املوجهة نحو احلقيقة مع "اخل�ساء" 

)مبعنى علم النف�س التحليلي(.

قاعدة  اأية  له  يكون  اأن  دون  الأخاقية، مي�سي  باللغة  الذي،  الفرد  من املوؤكد اإن لفكرة الغريب اأو "البدوي" )اأي   .44

حملية( اأ�سجانها اخلا�سة، بل وحتى مربراتها اخلا�سة )اإذ يجب علينا اأن ننكر على اأنف�سنا املتع اخلاطئة كي ل 

ننحرف عن البحث عن املتع ال�سحيحة، اأي عن عامل اأف�سل(. لكن عامة النخبة الذاتية التكوين – “اأر�ستقراطية 

اإنه  املعتمد عليه،  البيت  روؤ�ساء  "الآخر" من  البدوي هو  للنظام الربجوازي.  د جانب  الروح" النيت�سية فهي جمررّ

جن" الذي هرب من م�سيدة املنزلية. قارن مع مقال جايلز ديلوز "اأمهات واأخوات وزوجات مريعا"  الذكر "غري املدرّ

يف كتابه )نيت�سة والفل�سفة(.

Gilles Deleuz, "Terrible Mothers, Terrible Sisters and Wives”: Nietzsche and Philosophy, 

transl. Hugh Tomlinson )Athlone Press, London, , 1983(, p. 189.

وقد بداأت هذه الكلي�سة الثقافية جتذب بع�س النقد الن�سوي الذي ت�ستحقه بجدارة. قارن مع كتاب ديربا كاميون   

واإليزابيث فريزر )�سهوة القتل: حتقيق ن�سوي يف اجلرمية اجلن�سية(.
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Deborah Cameron and Elizabeth Frazer, The Lust of Kill: A Feminist Investigation of Sexual 

Murder )Oxford, Polity Press, 1987( esp. pp. 52-69; 155-162.

كما ويحتوي كتاب باربرا اإيهرنريت�س )قلوب الرجال : الأحام الأمريكية والهروب من اللتزام( على مادة ذات   

�سلة باملو�سوع .

Barbra Ehrenreich, The Hearts of Men: American Dreams and the Flight from Commitment 

)New York, Doubleday, 1983).

PMC، �س، 54.    .45

AV ، �س، 242.  .46

اإبقاء م�سروع التنوير حيًا، مبا  "الت�سريع من الداخل"  رمبا ل ي�ستطيع  اأن هذا النوع من  اأحيانًا،  يوحي البع�س،   .47

اأن داخليته يف اخلطاب الذي يعتمد عليه متنعه من اأن ي�سبح �سادقًا على الإطاق.  يبدو اأن هذا هو تفكري ليوتار 

الذي يقول، اأي�سًا، يف العلم )ما بعد احلديث( اإنه "غري قادر على ت�سريع نف�سه مثلما ُيظن اأن العلم قادر على ذلك" 

)PM، �س، 40؛ مترّ اإ�سافة التوكيد( . لكن ي�سبح هذا التعليق يف غري مو�سعه متامًا، لول الفرتا�س )غري املمتحن( 

القائل اإن اأي ت�سريع ي�ستحق هذا ال�سم يتطلب الو�سول اإىل معيار ت�سريع فائق بكل ما يف الكلمة من معنى، اأي، اإىل 

�سيء ما م�ستثنى من �سمة املحدودية وال�سرطية التي تقرتن بكل اخلطاب الإن�ساين. )وميكن ماحظة هذا الفرتا�س 

تطبيقًا يف حماولة تكذيب حداثة التنوير باإطاق اأحرف كبرية فيت�سيه على الأفكار التطبيقية التي يثريها : "العقل" 

و"احلقيقة،" اإلخ( .

"الذرائعية والفل�سفة" يف كتاب باينز وبومان ومكارثي )ما بعد الفل�سفة( �س �س، 56-55.  .48

Baynes, Bohman and McCarthy, After Philosophy , pp. 55-56.

Cf AV، �س، 30.  .49

ت اإ�سافة التوكيد . امل�سدر ال�سابق، �س ، 30؛ مترّ  .50

وبالطبع تلك اخلا�سة بال�سرتاكية اأي�سًا، على الرغم من اأن املرغوب هنا هو تب�سيط النقا�س.  .51

قارن مع )�سهوة القتل( Cameron frazer, The Lust to kill, p. 175 )ت�سري هذه املاحظة يف اإطارها الأ�سا�سي   .52

اإىل "تعددية" املمار�سة اجلن�سية(.

AV، �س، 201.  .53 

امل�سدر ال�سابق، �س، 238.  .54

امل�سدر ال�سابق،  �س، 9-68.  .55

امل�سدر ال�سابق، �س ، 244.  .56

Aristotle, Nicomacheam Ethics, I,2 . )الأخاق فرع من ال�سيا�سة(  .57

AV، �س، 203.  .57

 Twilight of the Idols، يف  موجودة  ال�سلة  ذات  الأخرى  املقاطع    ،Cf Beyond Good and Evil, 239  .59

العتبارات  كل  من  الرغم  على  للجدل  مثريًا  نيت�سة  ت�سويره  يف  واٍع  ماكينتاير  اإن  بالطبع   .،Expeditions. 39

ك�Aufklärer لكنه يقرر بفظاظة األ يبايلرّ بها )AV, P.241( . ومع ذلك بالنظر اإىل مفهوم نيت�سة الوا�سح ب�ساأن 

ر منطقي ل�"نقد العقل " الكانتي ، فاإين غري مقتنعة اأن ماكينتاير ينجح يف حتديد اأي خلل يف ن�سو�س  عمله كتطورّ

نيت�سة.

 Seyla Benhabib حبيب  بن  �سيا  كلمات  على  بحرارة  اأ�سادق  اأن  ميكن  الذكر،   ال�سابق  للنقا�س  وكحا�سية   
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ودرو�سيا كورنيل Drucilla Cornell يف مقدمتهما لكتاب Feminism as Critique املحقق من قبلهما، 1986، 

املنظورات  فاإن  ذاته  الليربايل  للمفهوم  نقدها  امل�سرتكة يف  العديدة  العنا�سر  الرغم من  "على  �س.�س.13-12: 

الن�سوية واجلماعاتية تختلف فيما بينها، حيث يوؤكد اجلماعانيون على و�سع النف�س املحررة �سمن �سبكة العاقات 

هوياتنا   على  التفاو�س  اإعادة  اإىل  ينظرن  لكنهن  املتو�سعة،  النف�س  من  اأي�سًا  بداأن  الن�سويات  فاإن  والق�س�س، 

النف�سية، واجلن�سية، وكذلك اإعادة تكوينها ال�ستقايل من قبل الأفراد كاأمرين �سرورين لتحرر الن�ساء والتحرر 

الإن�ساين.

الف�سل   ،1985 �س،  لندن،  ماكميلني،  اللغوية(  والنظرية  )الن�سوية  كامرون  ديربا  اإىل  املثال،  �سبيل  على  انظر،   .60

ال�سابع؛ توريل موي )ال�سيا�سة اجلن�سية/الن�سية: النظرية اللغوية الن�سوية( 1985، �س 66، احلا�سية؛ وجاكلني روز 

)اجلن�سانية يف جمال الروؤية( فري�سو، لندن، 1986، خا�سة املقدمة؛ وكري�س ويدون )املمار�سة الن�سوية والنظرية 

ما بعد البنيوية( باكويل، اأوك�سفورد، الف�سلني 4 و 5. 

Cf. For example Debrah Cameron, Feminism and Linguistic Theory (Macmillan, London  

1985), ch. 7; Torli Moi, Sexuall/Textual Politics: Feminist Literary Theory (1985), pp.66ff; 

Jacqueline Rose, Sexuality in the Field of Vision (Verso, London, 1986), esp. Introduction; 

Chris Weedon, Feminist Practice and Post- structuralist Theory (Blackwell, Oxford, 1987), 

chs, 4.5.

من اأجل بيان غري الن�سوي للنقا�س �سد "ال�سامة ال�سيا�سية" يف جمال الذوق،  قارن مع مقال روبرت اإملز يف جملة   .61

من  بع�سًا  اأن  الافت  فمن   .Robert Elmes, New Socialist, May, 1986  ،1986 اأيار  اجلديد،  ال�سرتاكي 

ادعاءاته يف مقالته ب�ساأن "امل�سمم ال�سرتاكي" ذات طابع اأفاطوين )"لي�س هناك فارق بني ال�سكل وامل�سمون، 

فكاهما يعك�سان بع�سهما بع�سًا. وتبدو الأ�سياء اجليدة جيدة…”(.  لكن ت�سبح هذه الدعاءات من فمه بعيدة 

عن املعنى العقاين، مبا اأن اأملز يفرت�س يف حتديه لأي تقليد "اأفاطوين" اإن ما يبدو جيداً  ي�سبح قابًا للمعرفة 

�سيا�سية. معيارية  اأحكام  اإطاقها  يف  بالفعل  النظرية  تفوق  املظاهر  اأن  اأكرث مما هو جيد – اأي 

اإليزابث ويل�سون )معبودات يف الأحام(، فريغو، لندن، 1985، �س، 244.  .62

Elizabeth Wilson, Adorned in Dreams (Virago, London, 1985),  p.244. 

تنتهي  لكنها  للتطهريية،  ب�سيط  واملو�سة" بنقد  "الن�سوية  املو�سوم  ف�سلها  يف  نف�سها  تقيرّد  ل  ويل�سون  اأن  لحظوا   

لأن  املمتع جماليًا،  النفعي  اللبا�س  ما من  �سكل  بحثًا عن  لي�س  مي  التقدرّ امل�سروع  "اأن  قوية هي:  بر�سالة حترميية 

ذلك �سيكون تخليًا عن الو�سيلة، بل علينا اأن ن�ستخدم اللبا�س كي نعربرّ عن طموحاتنا الأكرث ج�سارة ونكت�سفها ". 

ت اإ�سافة التوكيد(. )�س247 مترّ

"املتع امل�سموحة" يف جملة الن�ساء Women‘s Review، August، 1986 )اإن ترتيب املقتطفات معكو�س(.  .63

"عدم امل�ساواة ال�سيا�سية التي يتم ال�ستمتاع بها جن�سيًا  قارن مع و�سف كاثرين ماكينون للتع�سب اجلن�سي باأنه   .64

لة: خطب يف احلياة والقانون( مطبعة  حتى واإن كان ال�ستمتاع غري متكافئ؛" وذلك يف كتابها )الن�سوية غري املعدرّ

جامعة هارفريد، كيمربيدج، م�سا�سوت�س، 1987، �س، 7.

Catharine A. Makinnon, Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law (Harvard 

University Press, Cambridge, MA, 1987), p.7.

تقول لنا مور Moore يف مقالتها "املتع امل�سموحة" اإننا "ل�سنا ممهورات بختم الأنثوية ب�سكل ثابت، لكن الأنثوية   .65
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يف عملية اإعادة خلٍق لذاتها على الدوام". اإل اأن ذلك ل مينعها من الكتابة عن "بداية ال�سبعينات )عندما( كان 

ًا من  بع�س الن�ساء يحاولن ب�سكل يائ�س احل�سول على النوع املنا�سب من الفنتازيا اجلن�سية، التي ل تتطلب بالفعل اأيرّ

الأ�سياء التي جتعل اجلن�س مثريًا ". وعلى الرغم من النربة ال�ساخرة، فاإن هذه الكلمات تت�سمن، بو�سوح، اأننا نعلم 

ما الذي "يجعل اجلن�س مثريًا. ح�سنًا، هل نعلم؟  اإنه من ال�سهل جدًا القول اإنِك اإن كنِت مهتمة "باجلن�س"، عندئٍذ 

ل ميكنك جتنب املعرفة. دون �سك هذا �سحيح من ناحية، لكن من الناحية الإ�سرتاتيجية،  فاإن املبداأ الأكرث نفعًا 

للن�سويات )واملعار�سني الآخرين للنظام الأبوي( هو اأن نفرت�س اإنه ما يزال هناك الكثري مما يجب تعلمه.

هذه هي الحتمالت التي حاولت ال�ستحواذ عليها بح�سب مفهوم "اجلذب نحو املو�سوعية عند كوين": والذي تعنيه   .66

هذه العبارة اأنه ميكننا اأن ن�سحب اإىل اجلهة الأخرى، اأي، ميكن اأن توجد مقاومة واعية ذات طابع �سيا�سي لعمليات 

التكييف الجتماعي. قارن مع �سابينا لفيبوند )الواقعية واخليال يف الأخاق( باكويل، اأوك�سفورد، 1983، �س، 

194، حا�سية 58.

Sabina Lovibond, Realism and Imagination in Ethics (Blackwell, Oxford, 1983), pp.58ff; 194.

بالن�ساط  وال�سعور  الت�ساوؤم  وبني  البنيوي  بعد  ما  بني  املميرّز  املزج  ب�ساأن   Terry Eglton اإيغلتون  تريي  كلمات  اإن   .67

)الراأ�سمالية، احلداثة وما بعد احلداثة، 64(،  تبدو ذات �سلة قوية بامل�ساألة بو�سفه تعليق على �سيا�سة "الت�سدعات" 

و"اللحظات".

قارن مع الف�سل رقم /4/ املو�سوم "املو�سوعية واجلمهور املدين: بع�س م�سامني النقد الن�سوي للنظرية الأخاقية   .68

وال�سيا�سية" لكاتبته مريون يونغ Merion Young يف كتاب )الن�سوية كنقد(  حتقيق اإ�س بن حبيب ودي كورنيل، 

بوليتي، اأوك�سفورد، 1987. 

S. Benhabib and D. Cornell (eds), Feminism as Critique (Polity, Oxford, 1987).

كما يجب اأن يكون قد اأ�سبح وا�سحًا الآن اأين ل�سُت مقتنعة بروؤية "التنوير" التي اأثارت مقولة يونغ القائلة اإنه "ل   

ر مثل هذا التجديد للحياة العامة على اأنه ا�ستعادة ملُُثل التنوير" )�س730(. ميكننا ت�سورّ

ر الن�سوية اأنها حركة وحيدة اأ�سًا )لأنها مكونة من هدف وحيد، هو اإنهاء ال�سطهاد  اأي اأنها ل تكورّن حجة �سد ت�سورّ  .69

اجلن�سي(.
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التي  امل��داري��ة  اإفريقيا  اللحظة  تلك  منذ  وحظيت 

كان العرب ل يعلمون حتى وجودها قبل ظهور الإ�سام 

وبالعتماد  املكتوب.  العربي  الأدب  يف  متزايد  باهتمام 

مدى  على  العر�سيني  واملخربين  الرحالة  رواي��ات  على 

واملوؤرخون  اجلغرافيون  لنا  يقدم  الثمامنائة  ح��وايل 

واإن  اأفريقيا  الطاع عن  تو�سع  اإفادات  العرب  والأدباء 

كانت اإفادات متفاوتة القيمة.

 وقد مت متثيل اأفريقيا على اأنها تت�سمن اأربعة اأقوام 

كربى:

ال�سرقي  ال�ساحل  كانوا ميتدون على  الذين  · الزجن 
موقادي�سيو  اأو  زاي���ا  م��ن  اب��ت��داء  الإف��ري��ق��ي��ة  ل��ل��ق��ارة 

بال�سومال وحتى �سوفال باملوزمبيق.

ابتداء  النيل  وادي  يحتلون  كانوا  الذين  والنوبة   ·
والنيل  الأزرق  النيل  ملتقى  غاية  اإىل  الأول  ال�سال  من 

الأبي�س.

· واحلب�سة �سكان اله�سبة الإثيوبية وقد ا�ستهروا بني 
العرب بكونهم اآووا امل�سلمني الأوائل امل�سطهدين يف مكة 

اإبان حياة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.

· ثم ال�سودان �سكان ال�سافانا جنوب �سحاري ليبيا 
وباد املغرب.

ا�ستعمل  قد  ال�سودان  م�سطلح  اأن  يبدو  اأن��ه  غري 

ال�سوداء  ال�سعوب  جمموع  اإىل  الإ�سارة  اأجل  من  كذلك 

فيفرت�س اأن »احلب�سة والزجن وال�سودان اأ�سماء مرتادفة 

على الأمم املتميزة بال�سواد«. اأما تعبري "باد ال�سودان" 

واإن كان يعني ا�ستقاقا "اأر�س ال�سود" فاإننا �سنطلقه يف 

بحثنا هذا على ال�سود الغربيني خا�سة اأي �سود ال�سودان 

ال�سنغايل  النيجريي الذين بحكم ان�سجامهم الن�سبي يف 

العي�س مع العامل العربي الأمازيغي  جند لهم ح�سورا ل 

يكاد ينقطع يف الأدب العربي املكتوب.

الأ�سا�سية لهذا الأدب  املوؤلفات  ولنذكر بداية بع�س 

لليعقوبي  البلدان  كتاب  فهناك  اإفريقيا:  يغطي  ال��ذي 

للم�سعودي  الذهب  وم��روج  للمياد(،  التا�سع  )القرن 

لبن  الأر���س  �سورة  وكتاب  للمياد(،  العا�سر  )القرن 

حوقل )القرن العا�سر للمياد(، وكتاب امل�سالك  للبكري 

انطلق العرب بعد وفاة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يف حرب جهاد مقد�س بقيادة اخللفاء الرا�سدين جعلتهم 

بف�سل فتح م�سر و باد املغرب يت�سلون للمرة الأوىل بال�سعوب ال�سوداء. فقبل البعثة املحمدية مل تعرف العرب 

572 �سلطانهم املتجرب على اململكة احلميارية  "الذين ب�سطوا ملدة طالت حتى �سنة  اإفريقيا غري احلب�سيني  من 

باليمن"

اجلنوبية  ال�سفاف  يف  حتديدا  اجلمل  بف�سل  و  العرب  التجار  انخراط  الأوىل  امل�سلحة  الغزوات  تلك  وتا 

لل�سحراء لينتهوا اإىل اإر�ساء روابط تبادل جتاري متوا�سل بني اإفريقيا ال�سوداء جنوب ال�سحراء و العامل العربي. 

و �ست�سهد القرون الاحقة من القرن الثامن اإىل القرن ال�ساد�س ع�سر منوا تدريجيا لعاقات �سيا�سية ودبلوما�سية 

على قاعدة تلك العاقات القت�سادية. 

ر
خ

لآ
 ا
ة

األ
�س

م
يف 

بــالد ال�ضـــود
يف روايات املوؤلفني العرب القدامى*

دري�سا دياكيت

ترجمة: املبارك الغرو�سي
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)القرن احلادي ع�سر للمياد( وكتاب روجار لاإدري�سي 

)القرن الثاين ع�سر للمياد( وكتاب ال�ستب�سار  جمهول 

التاأليف )القرن الثاين ع�سر للمياد( وم�سالك الأب�سار 

للعمري ورحلة ابن بطوطة وكتاب العرب لبن خلدون.

حدود غري دقيقة:

تعرف  اأرا����س مل  ه��ي جمموعة  ال�����س��ودان  ب��اد  اإن 

الن�سو�س العربية حدودها بدقة فهي ح�سب اإ�سحاق بن 

احل�سني)حوايل 950م( متتد من املحيط الأطل�سي اإىل 

الإ�سطخري  ميثلها  بينما  القلزم(  الأحمر)بحر  البحر 

اأنها اأر�س معزولة ل جتاور اأي مملكة واأنها تنتهي  على 

ال�سحاري  وتف�سلها  )الأطل�سي(  املحيط  البحر  اإىل 

بكل  في�سجل  املقد�سي  اأم��ا  وم�سر.  امل��غ��رب  ب��اد  ع��ن 

ب�ساطة:"اأما باد ال�سودان فاإنها تتاخم هذا الإقليم )اأي 

املغرب( وم�سر من قبل اجلنوب".

تنتمي  ن�سو�س  عن  املاأخوذة  البيانات  هذه  ت�سهد 

غياب  على  للمياد(  العا�سر  القرن  )اأي  نف�سها  للفرتة 

الدقة الذي ميز حماولت املوؤلفني العرب لتعيني حدود 

فالتخوم اجلنوبية تظل �سبابية فقد كان  ال�سود.  لباد 

طرف  من  بحق  جمهول  الباد  لهذه  اجلنوبي  اجل��زء 

)احلر  الوبيء  طق�سه  ب�سبب  يجراأوا  مل  الذين  العرب 

واكتفوا  الغابة.  ه��ذه  داخ��ل  املجازفة  على  وال��رط��ب( 

واخليل  اجلمل  فيها  يتمكن  التي  اجلهات  يجوبوا  ب��اأن 

ت�سف  اأيدينا  بني  التي  الروايات  اأن  رغم  ال�سمود  من 

وال�سعوب املوجودة مبا�سرة جنوب  املمالك  باخل�سو�س 

ال�سحراء، واأما بخ�سو�س باقي املناطق فقد كانت هذه 

الروايات �سدى ملا راج من اإ�ساعات وق�س�س اأ�سطورية 

وحكايات ماأت بالعجيب والعجاب.

اأنهم  على  ال�سودان  متثيل  مت  فقد  العموم  وعلى   

م�سرتكًا  ج��دًا  لها  اأن  يفرت�س  متعددة   اأقواما  ي�سمون 

لدعوة  ال�سواد  "بلون  تلون  الذي  نوح  بن  وهوحام  واحد 

لونه"فباعتمادهم  يف  اأثرها  ظهر  اأبيه  من  عليه  كانت 

الظاهر على كتاب الأ�سفار امل�سهور يف العامل الإ�سامي 

�سواد  العرب  الكتاب  اأرجع عدد كبري من  التوراة  با�سم 

لون ال�سودان لهذه اللعنة التي اأ�سابت حام بالنقي�س من 

ال�سوداء  الب�سرة  اأن  فكرة  اآخ��رون عن  كتاب  دافع  ذلك 

)ال(  و"اأبدانهم  اجلعد  الق�سري  و�سعرهم  لل�سودان 

احلرارة  عن  ناجمة  هي  اإمنا  نحيفة"..  )ال(  ياب�سة 

املفرطة التي متيز البيئة حيث ي�سكنون.

خلدون  اب��ن  النظرية  ه��ذه  على  احلجة  اأق��ام  وق��د 

الذي اجتهد يف الآن ذاته يف دح�س نظرية اللعنة حيث 

بطبائع  لهم  علم  ل  "ممن  باأنهم  اأن�سارها  ينعت  اإن��ه 

الكائنات".

ينفيان  الطرفني  اأن كا  الأم��ر مل مينع  ولكن هذا   

عن ال�سود كل اعتدال يف جممل طرائق عي�سهم "لأنهم 

اأحوالهم بعيدة من  م�ستوح�سون غري م�ستاأن�سني وجميع 

اأحال الأنا�سي قريبة من اأحوال البهائم".

�شالون يف ديانتهم:

متيل  التي  النظرية  ال��ب��ن��اءات  ع��ن  النظر  وبغ�س 

قوالب  يف  واجتماعها  وع��ادات��ه��ا  ال�سعوب  اإف���راغ  اإىل 

ت�سنيف جامدة )مرتبطة ببنية القرتاب اأو البتعاد من 

اأو  اجلغرايف  جمالها  بح�سب  وال�ستئنا�س  ال�ستوحا�س 

حتى بح�سب لون ب�سرتها(، فاإن الن�سو�س العربية تقدم 

ن�سجل كرثة  اأن  دون  هنا  ولن منر  كذلك طابعا حيويا. 

الذي  التطور  نن�سى  اأننا لن  واآخركما  التكرار بني كاتب 

وعاداتها  ال�سودانية  املجتمعات  القرون  مر  على  عرفته 

خال  من  ال�سيا�سية...ويظهر  بنياتها  وكذا  وتقاليدها 

العاملني  ي�سكان  والتجار  الإ�سام  اأن  الن�سو�س  هذه 

الرئي�سني يف تطور املجتمعات ال�سوداء وقد كانت اأحكام 

على  بناء  تتاأ�س�س  ال�سود  بخ�سو�س  ال��ع��رب  الكتاب 

مفاهيم الإ�سام خا�سة.

ميثمََّلون  ال�سود  ك��ان  امليادي  العا�سر  القرن  فقبل 

عموما باعتبارهم كفارا وجمو�سا يعبدون ال�سم�س والنار 

متاأ�سلني"لأن  وثنيني  كانوا  اآخ��ر  بتعبري  اأو  والأ�سنام، 

وتقومي  واحل��ك��م  والآداب  بالديانات  املمالك  انتظام 
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اخل�سال  لهذه  مهملون  وه���وؤلء  امل�ستقيمة  ال��ع��م��ارات 

ولحظ لهم يف �سيء من ذلك".

 وكان هوؤلء الأدباء ي�سفون، اأحيانا مبهارة واإتقان 

املجموعات  ملختلف  الدينية  وال�سعائر  فائقني،الطقو�س 

يعبدون ملوكهم بدل  الذين  بالزغاويني  ال�سودانية بدءا 

يقد�سون"  الذي  غانا  �سكان  وحتى  القدير  العلي  عبادة 

ول  حر�س  الغابات  "ولتلك  غابات  يف  و�سعت  دكاكري" 

اأو  باللملم  م��روراً 
فيها"  ما  معرفة  ول  دخولها  ميكن 

بلدهم  "ففي  وعباداتهم  ديانتهم  يف  ال�سالني  الدمدم 

له  يتاألهون  ام��راأة  �سورة  يف  �سنم  عليها  عظيمة  قلعة 

ويحجونه".

الروابط  تعمق  م��ع  وب��ال��ت��وازي  ال��ق��رون  م���رور  م��ع 

جديد،  دين  ال�سود  بني  ظهر  الإ�سامي  العربي  بالعامل 

الإ�سام.  اإنه  العرب:  الأدب��اء  لدى  الوحيد  الدين احلق 

بالفعل، فال�سورة التي ر�سمها اأدباء نهاية القرن العا�سر 

املجتمعات  عن  ع�سر  والثاين  ع�سر  احل��ادي  والقرنني 

على  بال�سم  ول��و   - اأ�سلمة  متت  اأن��ه  تظهر  ال�سودانية 

منطقة  ملوك  وك��ذا  التجارية  احلوا�سر  اأغلب  الأق��ل- 

ال�ساحل املعروفة وقد مت ذكر حالت اعتناق للدين احلق 

داخل  م�سلمة  اأحياء  وكذا  ال�سود  للملوك  حج  ورح��ات 

احلوا�سر الكربى مثل غانا وكوكو.

وال�سودان  الوثنيني  ال�����س��ودان  ب��ني  التمييز  ف��ب��داأ 

معروفني  احل��ال  بطبيعة  امل�سلمون  كان  وقد  امل�سلمني. 

املدن  ي�سكنون  اأنهم  على  ويقدمون  غريهم  من  اأك��رث 

اإر�ساء  اإىل  الأمر  انتهى   . اللبا�س  من  املخيط  ويلب�سون 

�سلم قيم اأ�سا�سه درجة الت�سال بالإ�سام حيث جند يف 

اأعلى ال�سلم امل�سلمون العرب والرببر ثم يليهم ال�سودان 

الذين  ال�سودان  بعدهم  وياأتي  الإ���س��ام  اإىل  املهتدون 

املجاورين  ال��دم��دم  جن��د  ال�سلم  اأدن���ى  ويف  يوؤمنون  ل 

للم�سلمني وكذا الدمدم النائني الذين يظهرون على اأنهم 

متوح�سون  )cannibales( وميكن اعتبار هوؤلء الدمدم 

»الرببري«  اأن  ومب��ا  ال�����س��ودان،  ب��اد  »ب��راب��رة«  مبثابة 

»العامل  م��دار  اإىل  دخوله  مبجرد  كذلك  يكون  اأن  يكف 

املتح�سر«. فالدمدمي لي�س كذلك مبجرد انفتاحه على 

الإدري�سي  نرى  ولذلك  الإ�سامي،  العربي  العامل  تاأثري 

الثاين  القرن  اأوا���س��ط  يف  اللملم  اأر���س  اأن  اإىل  ي�سري  

ع�سر كانت تبتدئ على بعد ع�سرة اأيام فقط من بري�سي 

ي دولة مايل  )على نهر ال�سنغال( وت�سم مايل ودو ، مهدمَ

امل�ستقبلية..

ال دين وال عقل:

مو�سى  مان�سا  ع��ه��د  يف  ذل���ك،  ب��ع��د  ق���رون  ب�سعة 

اأوجها  ت�سهد  م��ايل  مملكة  كانت  وبينما  )ال��ق��رن14(، 

تبداأ  اللملم"وغدت  ل"باد  ال�سمالية  احلدود  تراجعت 

عند تخوم الغابة. ُوتظهر الإفادات التي اأوردها العمري 

يف  وي�سبههم  مايل  ملك  اأع��داء  األ��د  اأنهم  على  الدمدم 

ذلك بالتتار ويف حقيقة الأمر فمع تقدم انت�سار الإ�سام 

اأ�سبح الرواة العرب مييزون بني ال�سودان اأنا�سا ف�ساء 

وهم اأولئك امل�سلمون الذين "ي�سومون وي�سلون ويحجون 

اإىل مكة كل �سنة م�ساة"؛ اأما الآخرون الذين ينعتون يف 

غالب الأحيان بالدمدم اأو حتى بالهمج فهم اأمم متخلفة 

با  كانوا  توح�سا" وملا  �سالتهم  عن  الأغراب  "ياأكلون 
دين، فهم با عقل.

الأخرى  العادات  بع�س  عن  العرب  الأدب��اء  حتدث 

بالق�سوة  مطبوعة  الأم��ر  اأول  لهم  ب��دت  وق��د  لل�سودان 

والعنف وهكذا كان "بناوؤهم بالطني والق�سب واأقواتهم 

من الذرة والع�سب وماب�سهم اأوراق ال�سجر يخ�سفونها 

عليهم اأو اجللود واأكرثهم عرايا من اللبا�س".

ثياب خمتزلة:

القرن  الع�سور)بني  كل  من  ال���رواة  خمتلف  رك��ز   

الذي  العري  ه��ذا  على  ع�سر(  ال��راب��ع  وال��ق��رن  التا�سع 

لكن  ابن خردادبة  اإىل ذلك  اأ�سار  كما  يكون عاما  يكاد 

القرون؛  م��رور  مع  دق��ة ومتييزا  اأك��رث  غ��دت  الإف���ادات 

فبداية من القرن الثالث ع�سر وحتى قبل ذلك �سيظهر 

ل  الذين  هم  الوثنني  الكفار  وك��ذا  الأدغ���ال  �سكان  اأن 
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ي�سترتون بينما"امل�سلمون منهم ي�سرتون فروجهم بعظام 

اأو جلود".

ومع ذلك فقد مت ذكر زراعة القطن وكذلك تقنيات 

اإذ  البكري  طرف  من  ع�سر  احلادي  القرن  منذ  الن�سج 

�ساغيات  تدعى  جميلة  م��اآزر  تنتج  املناطق  بع�س  كانت 

بعر�س اأربعة اأ�سبار ومثلها طوًل، ويبقى يف الآن من  نف�سه 

خال الن�سو�س العربية اأنه فقط "من خالط البي�س )اأي 

العرب( اأو تخ�س�س اتخذ لبا�سه من ال�سوف والقطن 

وذلك جملوب له". ويظهر ح�سب اإفادات الأدباء العرب 

القدامى اأنه يف جمموع باد ال�سودان كان اعتماد األب�سة 

اأثبت  امل�سلمني. وجند من بني من  لنفوذ  نتيجة  القطن 

هذا الدور لاإ�سام البكري الذي كتب يف معر�س ذكره 

الإ�سام:"فلم  ملكها  واعتناق  )الإ�سام(  امللل  مملكة 

اأ�سلم  يديه( حتى  على  اأ�سلم  الذي  الرجل  )اأي  به  يزل 

تي�سر عليه وعلم  واأقراأه من كتاب اهلل ما  نيته  واأخل�س 

الفرائ�س ما ل ي�سع جهله ثم ا�ستانا به اإىل ليلة اجلمعة 

فاأمره فتطهر فيها طهرًا �سابغًا واألب�سه امل�سلم ثوب قطن 

كان عنده".

ذلك اأن الدعاة تعهدوا  باملنا�سبة باأن يلب�سوا امل�سلمني 

 جوهريًا 
ً
ال�سودان اجلدد"كما يليق" حمققني بذلك مبداأ

من مبادئ الدين. وبعد ذلك يف القرن الرابع ع�سر جعل 

اأجمل  ارتداء  ال�سرف  من  لاإ�سام  املعتنقون  ال�سودان 

قمي�س  اإل  لأحدهم  يكن  مل  ولو  اجلمعة:"  يوم  الثياب 

خلق غ�سله ونظفه و�سهد به اجلمعة".

اأكواخ من ق�شب اأو بيوت من طني:

اأما بخ�سو�س م�ساكنهم فقد كان ال�سودان اأحيانا   

ويربون  واأدغ��ال  مغارات  يف  يعي�سون  اأنهم  على  ميثلون 

اأبنائهم يف جتويفات يحفرونها يف الرمل واأحيانا يقدمون 

على اأنهم يقيمون يف اأ�سجار عجيبة ميكنها اإيواء ثاثني 

من  العرب جدية متكنوا  املوؤلفني  اأكرث  لكن  فار�س  األف 

اأو بيوتًا  اأكواخًا من ق�سب  اأغلبهم ي�سكنون  اأن  ا�ستنتاج 

يت�ساوى يف هذه احلال  ما  الأوق��ات  من طني ويف غالب 

امللوك ورعاياهم - اإىل غاية فرتة معينة بطبيعة احلال. 

الإ�سارة  متت  حم�سن  ملكي  لبناء  واح��دة  حالة  هناك 

بعد  البكري  ويذكر  العا�سر.  القرن  خال  كوكو  يف  اإليه 

اأنه هناك يف مدينة امللك  ذلك يف القرن احلادي ع�سر 

بغانا »امل�ساكن بينها مت�سلة ومبانيهم باحلجارة وخ�سب 

ال�سنط وللملك ق�سر وقباب...«  و�سحيح  اأنها جماورة 

لأكواخ ذات �سقوف مكورة.

بخ�سو�س  ال�����س��ه��ادات  ه��ي  فقليلة  ال��ع��م��وم  وع��ل��ى 

تطورت   لكنها  ال�سودان،  لدى  حجر  من  معمار  هند�سة 

مرة اأخرى على حد زعم الرواة العرب بف�سل املهارات 

العربية الإ�سامية. ويبدو اأن امل�ساكن امللكية هي اأول من 

ا�ستفاد من هذه املهارات كما ي�سهد على ذلك هذا الن�س 

لبن خلدون: »فرجعنا اإىل ح�سرة ملكه )مان�سا مو�سى( 

فاأراد اأن يتخذ بيتا يف قاعدة �سلطانه حمكم البناء جملا 

بالكل�س لغرابته باأر�سهم فاأطرفه اأبو اإ�سحاق الطويجن 

ببناء قبة مربعة ال�سكل ا�ستفرغ فيها اإجادته وكان �سناع 

اليدين واأ�سفى عليها من الكل�س وواىل عليها بالأ�سباغ 

ال�سلطان  من  ووقعت  املباين  اأتقن  من  فجاء  امل�سبعة، 

موقع ال�ستغراب لفقدان �سنعة البناء باأر�سهم«.

الثابت: اأكل حلوم الب�شر

عاداتهم  �سمن  لل�سود  الغذائية  ال��ع��ادات  تن�سوي 

وال�سدة   اخل�����س��ون��ة  وت��ت��ج��ل��ى  وال�������س���دي���دة،   اخل�����س��ن��ة 

بع�سهم.  ل��دى  الب�سر  حلم  اأك��ل  ع��ادة  يف  باخل�سو�س 

وتعترب الإ�سارة لهذه العادة من ثوابت الن�سو�س العربية 

املتخلفني  الكفار  خ�سائ�س  من  اأنها  اأغلبها  تذكر  كما 

�سكان الأدغال الذين ت�سبه عاداتهم عادات احليوان.

على اعتبار اأنهم �سعوب معزولة ينعت هوؤلء الوثنيون 

اأو اللملم وهم مذكورون عند  اآكلو الب�سر با�سم الدمدم 

امل�سعودي  وعند اأغلب الكتاب العرب لكن هناك �سعوبا 

الأقاليم )القرن14(  »الأنكار« عند  اأخرى مذكورة مثل 

والذين ي�سرتكون يف طبائع الدواب املتوح�سة اأو حتى كل 

ال�سعوب املحيطة ببحرية كوري )بحرية ت�ساد( مثل بدي 
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اأي�سا ح�سب  الب�سر هي  تاأكل حلوم  التي  وكوري  وجابي 

جريانهم  اإىل  دفعوه  ميت  لهم  مات  »واإذا  �سعيد:  ابن 

وكذلك يفعل معهم جريانهم«.

يف  املتوح�سة  للب�سر  الآك��ل��ة  ال�سعوب  ه��ذه  وبع�س 

وثنيتها واملتمردة يف غالب الأحيان كانت خا�سعة حلكم 

اأو  للعبيد  خزانا  بادهم  من   جعلوا  م�سلمني  �ساطني 

حتى ف�ساء لل�سجون. فنجد ابن بطوطة يذكر حالة قا�س 

اأبي�س نفي ملدة اأربع �سنوات من طرف ملك مايل مان�سا 

مو�سى اإىل باد الوثنيني الآدمني فيقول: »واإمنا مل ياأكله 

الكفار لبيا�سه لأنهم يقولون اإن اأكل الأبي�س م�سر لأنه 

مل ين�سج والأ�سود هو الن�سج بزعمهم«.

اأطعمة اأخرى:

اأقوام عباد  وزيادة على اللحم الآدمي تف�سل بع�س 

الأوثان الكاب على اخلرفان كما اأنهم ياأكلون اجلرذان 

لكنه  وال��ث��ع��اب��ني«45  والأف��اع��ي  اأن���واع احل��ي��ات  »وجميع 

اأكلهم  على  »الغالب  كان  فقد  الوثنيني  هوؤلء  وبا�ستثناء 

القطاين )ع�سايد خمتمرة( واخلبز عندهم ل يوجد اإل 

.

طرفة عند امللوك املتخلقني باأخاق البي�س«

الربية   الثمار  على  يعي�سون  ل  فال�سودان  ذلك  ومع 

فقد ظهروا يف وقت مبكر يف الن�سو�س العربية كمزارعني 

يعي�سون على غلة  زرعهم، وهي بالأ�سا�س الذرة البي�ساء 

كثريا  منت�سرة  باخل�سو�س  والذرة  الفا�سوليا.  وحبوب 

لهم  غ��ذاء  كونها  اإىل  العمري  وي�سجل  الأرج���اء  كل  يف 

وعلفًا خليولهم وطعامًا لدوابهم. وح�سب الإدري�سي فهذه 

ال�سودان  احلبوب كانت ت�سلح ل�سنع �سراب ي�ستح�سنه 

اإفريقيا  يف  امل�سهورة  ال���ذرة  بجعة  الأم���ر  تعلق  ورمب��ا 

الغربية .

والرز  الفوين  فهي  املزروعة  الأخ��رى  احلبوب  واأم��ا 

النت�سار.  قليل  ك��ان  واإن  والقمح  برية  اأن���واع  له  ال��ذي 

"اأهل املدن يزرعون الب�سل والقرع  بالإ�سافة اإىل ذلك 

  ويذكر العمري من بني 
والبطيخ ويعظم عندهم كثريا".

الفاحة اخل�سرية الفا�سوليا والباذجنان وامللفوف.

لن نطيل يف ذكر و�سفات الطبخ عند هذه ال�سعوب 

يف  )اأي  البكري:"وبها  عند  الإ�سارة  هذه  �سنذكر  لكننا 

الواحدة  تباع  حم�سنات  طباخات  �سودانيات  اأودغ�ست( 

منهن مبائة مثقال واأكرثهن حت�سن عمل الأطعمة الطيبة 

من اجلوزنيقات والقطايف واأ�سناف احللويات".

وكذلك  بل  وح��ده  زرعهم  على  ال�سودان  يتغذى  ول 

اأغلب  يف  املجفف  واللحم  وال��دج��اج  وم��واده  اللنب  على 

الأحيان وعلى ما �سيد من ال�سمك. 

وهذا يعني اأن هذه الأقوام كانت توفر حاجة عي�سها 

ال�سرورية، بل وت�سل اإىل اإخراج فائ�س ي�سدر نحو مدن 

ال�سمال مثل تازاغا وولطا.

خزان للعبيد:

ك��ث��ريًا لدى  وت��ق��رتب  ع��ادات��ه��م غريبة  ك��ان��ت  ومل��ا 

بع�سهم من عادات احليوان و"ليعرفون نبوة ول يدينون 

ي�ستعملون  ول  الكتابة  ول  القراءة  يعرفون  ب�سريعة" ول 

عقلهم يف احلكم على الأمور، فقد راأى العرب الأوائل يف 

فاإ�سافة  الأوىل.  بالدرجة  للعبيد  خزانا  ال�سودان  اأر�س 

اأثره  اقتفى  ال��ذي  اخلال�س  ال��ذه��ب  اأر����س  كونها  اإىل 

يجلب  الذي  الباد  ال�سودان  اأر�س  كانت  العرب  التجار 

منها العبيد؛ وقد عرفها كذلك اأحد كبار علماء امل�سلمني 

احلادي  )القرن  البريوين  وهو  الو�سطى  القرون  خال 

ع�سر(. وابتداء من اليعقوبي )890( كانت م�ساألة جلب 

الكتاب  قدمها  عديدة  اإف��ادات  مو�سوع  ال�سودان  العبيد 

العرب. ويقول اليعقوبي بهذا ال�سدد “وبلغني اأن ملوك 

ال�سودان يبيعون ال�سودان من غري �سيء ول حرب”.

وق����د ك����ان ه������وؤلء ال��ع��ب��ي��د ي��ب��اع��ون م����دة ق���رون 

ويورد  م��ط��ردًا.  طلبًا  اأظ��ه��روا  الذين  خ�سو�سًا  للعرب 

يباعون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  العبيد  اأن  ال���س��ط��خ��ري)951( 

ولي�سومن”النوبة  ال�سودان  من  كانوا  الإ�سام  باد  يف 

اأوالزجن اأواحلب�سة اأوالبجة”.

ي�ستح�سنون خا�سة  كانوا  ال�سودان  العبيد  اأن  ويبدو 

كانوا  حيث  واليمن  م�سر  ذلك  يف  مبا  البلدان  هذه  يف 
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باد  يف  ي�ستخدمون  وكانوا  وخداما،  طوا�سي  ي�سارون 

العبيد  مطاردة  وكانت  ال�سكر.  ق�سب  لزراعة  املغرب 

ممار�سة �سائعة بني ال�سودان؛ فكان منهم من ي�سرقون 

اأبناء بع�سهم البع�س لبيعهم للتجار حال جميئهم. لكن 

اأكرب اأعداد العبيد كان ياأتي من خال الغارات والغزوات؛ 

اإذ كانت اإمارات وممالك املنطقة املعتنقة لاإ�سام غالبا 

فيها.  لتاأ�سر  الوثنية  تبا�سر حمات على اجلماعات  ما 

ويثبت على هذا الأمر الزهري )1154�61( والإدري�سي 

)1154( وابن �سعيد )1286( وابن خلدون )1375�82( 

كما  لأنه  الأ�سرى   جمهور  ي�سكلون  الوثنيون  كان  فقد   .

يبني ذلك ابن �سعيد: »وهذه املدينة كالقرية حتت طاعة 

وكانوا  باملغرب«.  الرقيق  يعرف جن�سهم يف  مللم..  كفار 

اأخرى  لأقطار  ينقلونهم  الذين  للتجار  يباعون جماعات 

الأق�سى  امل��غ��رب  اإىل  ع��ام  ك��ل  يف  منهم  »ي��خ��رج  حيث 

اأعداد كثرية«. ويثبت ابن بطوطة هو كذلك اأهمية هذه 

التجارة الذي يخربنا اأنه وهو عائد من مايل حيث اأقام 

مدة ثمانية اأ�سهر )1352�1353( اأنه �سافر �سمن قافلة 

حتتوي حوايل �ست مائة من العبيد الن�ساء.

اأهم م�سادر  كانت من  العبيد  اأن جتارة  يعني  هذا 

حت�سل  )التي  باملنطقة  والإم��ارات  ال��دول  لهذه  الدخل 

مقابل ذلك على اخليول وامللح بالتحديد(، ذلك لأن هذه 

ول  ا�ستئنا�س  ول  ول وحي  لها   �سريعة  ل  التي  الأق��وام، 

لذاتها  توؤ�س�س  كيف  مفارقا-  يبدو  ما  وهو  علم، عرفت 

يف  جوهريًا  دورًا  بع�سها  لعب  منظمة  �سيا�سية  كيانات 

عاقات التبادل مع العامل العربي الإ�سامي. 

 كيانات �شيا�شية منظمة:

غالب  يف  ت��دع��ى  ك��ان��ت  ال�سيا�سية  الكيانات  ه��ذه 

الأحيان مب�سطلح ممالك لكن من الراجح اأن بع�سها مل 

تكن �سوى اإمارات وراثية تتمتع بدرجة من ال�ستقال.

الثامن  القرن  بني  فيما  العرب  الكتاب  اكتفى  لقد   

والقرن العا�سر بذكر بع�س املدن املهمة باعتبارها اأكرب 

مراكز باد ال�سودان. وكانت اأ�سماء تلك املدن ت�سري يف  

فاملراكز  لها.  عوا�سم  ت�سكل  التي  للممالك  نف�سه  الآن 

واملمالك التي جرى ذكرها اأكرث اآنذاك هي غانا وكوكو 

والكامن  )اأو زغاوة(. ويبدو اأن غانا وكوكو كانتا يف تلك 

ات�سعت  �سلطتهما  اأن  املنطقة مبا  اأكرب ممالك   احلقبة 

لت�سمل عددا من امللوك الآخرين.

ن�سهد  ب��داأن��ا  ع�سر  وال��ث��اين  احل��ادي  القرنني  ويف   

ممالك  وكوكو  غانا  اإىل  اإ�سافة  العربية  الن�سو�س  يف 

واإمارات �ستى وخ�سو�سا باملناطق التي تقع على �سفاف 

و�سيا  و�سنغانا  ت��ك��رور  لنذكر  ال�سنغال.  نهر  حو�س 

اأكرب  الإف��ادات  بهذه  اأمدنا  وقد  وبريزا..  وزفكو  وكلنبو 

جغرافيني عرفهما الغرب الإ�سامي البكري والإدري�سي.

وقد مت ذكر امللل اأي�سًا )وكذلك دو(؛ لكنه بينما يتحدث 

البكري )القرن 11( عن اعتناق ملكها لا�سام يذكرها 

الإدري�سي �سمن باد اللملم غري املتح�سرة.

اأما كتاب القرنني الثالث ع�سر والرابع ع�سر فيمثلونها  

باعتبارها مكونة اأ�سا�سًا من »مملكتني« كبريتني تغطيان 

البحر  وحتى  الأطل�سي  املحيط  من  الإفريقية  الأدغ��ال 

الأحمر: اإنهما مملكتا مايل والكامن ويجب اأن نلحق بها 

بورين وكلتاهما ت�سمان ممالك مراكز متعددة. وهكذا 

ع�سرة  ثاث  العمري  بح�سب  ت�سم  كانت  مايل  فمملكة 

فتمتد  الكامن  اأما  وكوكو،  وغانا  تكرور  بينها  مملكة من 

حوا�سر  وت�سم  ف��ازان  مملكة  حتى  ك��وارو  مملكة  من 

جاجه واملغزاة والعا�سمة جيمي ونيفي وماتان...

امللك اأول الكهنة:

دورًا  يلعبون  زعماء  واملمالك  احلوا�سر  هذه  ويقود 

امل�سئول  ف��الأم��ري  الأهمية؛  يف  غاية  ودينيًا  اجتماعيًا 

املكلفني  الكهنة  اأول  يعترب  ال�سعب  ورف��اه  �سعادة  عن 

بطقو�س ال�ستغفار والقربان ال�سرورية لهذه الرفاهية؛ 

ولذلك فهو مو�سع اإجال كبري حتى عندما يعلن حتوله 

لاإ�سام. ويقول ابن بطوطة بهذا ال�سدد اإن »ال�سودان 
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اأعظم النا�س توا�سعا مللكهم ،واأ�سدهم تذلا له ويحلفون 

با�سمه«.

 وقبل ذلك بكثري اإبان الوثنية اخلال�سة ر�سد الكتاب 

العرب طابع القدا�سة عند امللك والذي تعتقد بع�س تلك 

ال�سعوب يف ربوبيته. وبالتايل فاإن له عادات تخت�س به 

مغايرة متاما لعادات عامة النا�س.

كانت  الزغاويني  ملك  فاإن  املهلبي  وبح�سب  وهكذا 

دون  يحيا  بكونه  ا�ستهر  ومل��ا  خفية.  ياأكل  اأن  ع��ادة  له 

الذي  اجلمل  ي�سادف  من  كل  ي�سفي  كان  فاإنه  طعام 

كوكو  مملكة  يف  البكري  وي�سجل  امللكية.  املئونة  يحمل 

اأنه »ي�سرب بجلو�س امللك )للطعام(  حيث امللك م�سلم 

الطبل وترق�س الن�ساء ال�سودانيات«، ويتوقف الن�ساط يف 

املدينة حتى ينتهي امللك من اأكله.

حمري  ولغز  امللك  اأك��ل  ح��ول  حمري  لغز  اإذن  هناك 

بح�سب  امل�سلم  الكامن  ملك  كان  وبذلك  �سخ�سه.  حول 

رواية العمري يبقى متخفيا عن اأنظار رعاياه ول يظهر 

ل  العام  باقي  وطيلة  الكربى،  الحتفالت  مبنا�سبة  اإل 

يكلم اأحدا ولوكان اأمري الأمراء اإل من وراء حجاب.

اأما يف مايل فامللك يرتدي ثيابا يحرم على اجلميع 

اأخد  ما  واإذا  ح�سرته  يف  العط�س  مينع  تقليدها.كما 

العط�س اأحدهم فاإنه يرمتي اأر�سا ويعط�س دون اأن يلحظ 

اأحد الأمر. واإذا ما كان العاط�س هو امللك فاإن احل�سور 

ي�سربون على �سدورهم. ثم اإن من يدخل منتعا حذاءه 

لدار امللك فعقابه املوت.

وهذا التبجيل للملك ميتد اإىل ما بعد موته، فيحظى 

والقرابني  الأموات  الأرواح بطقو�س  بعامل  التحاقه   بعد 

اإفادات  تربزه  ما  ح�سب  وذلك  دورية،  ب�سفة  وال�سراب 

البكري بخ�سو�س ملك غانا.

يف  ممعنة  معتقدات  ع��ن  امل��م��ار���س��ات  ه��ذه  تنبثق 

القدم وتو�سح بجاء مدى الرتباط الوثيق بني ال�سلطة 

ال�سيا�سية وال�سلطة الدينية.

اإثبات حالة دون م�شعى نقدي: 

جتنبنا  اأننا  البحث  هذا  نهاية  يف  القارئ  �سي�سجل 

املذكورين.  املوؤلفني  لكتابات  التاريخية  القيمة  مناق�سة 

التي  ال�سورة  ا�ستخا�س  هو  ب�ساطة  بكل  الهدف  كان 

تعك�سها لنا الن�سو�س العربية القدمية بني القرن الثامن 

اأن  والأكيد  نقدي.  م�سعى  اأي  دون  ع�سر  الرابع  والقرن 

هذه ال�سورة مرتبطة جدًا باملعتقدات واملفاهيم الثقافية 

غياب  فاإن  ثانية،  جهة  ومن  الإ�سامي.  العربي  للعامل 

�سحة  تر�سيخ  يجعل  الن�سو�س  هذه  يف  العيان  ال�سهود 

الأ�سطورة قد  اأن  بالتايل  اأمرًا �سعبًا، فيفرت�س  الوقائع 

وقد  التاريخية.  احلقيقة  حمل  الأحيان  بع�س  يف  حلت 

الأ�ساطري  اإىل  البحث  هذا  �سمن  الإ���س��ارة  عدم  اآثرنا 

املوا�سيع  اإن  الأم���ر  حقيقة  يف  اخل��راف��ة.  يف  املفرطة 

واأع��راف  وع���ادات  دي��ن  هي  حولها  ت��دور  التي  الكربى 

�سعوب ال�سودان، وهي تقدم عموما يف بعدها املحلي اأي 

باعتبارها اإنكارًا للحياة التي تخلو من القيم، الأمر الذي 

يدل على اجلهل وعلى التوح�س والغ�سب الإلهي.

اأما القيم احلقيقية فتقتفي اأثر الإ�سام الذي ترويه 

املتكاثرين  ال�سودان  يرفع  وال��ذي  ال�سحراوية  التجارة 

اأن يكونوا   النا�س امل�ستاأن�سني. فاإما  اإىل �سفوف  باطراد 

اأو اأن  قد متكنوا من اإقامة بنيات دول قوية من ذاتهم، 

يكونوا قد تعلموا بو�سائلهم اخلا�سة حرث الأر�س وتوفري 

مل  ال�سودان  اأن  هو  املهم  يهم.  ل  اأمر  فهذا  حاجاتهم، 

تاأثري العامل العربي  اإل بف�سل  يكت�سبوا ف�سائل الإن�سان 

الإ�سامي. اإنها بالتحديد الفكرة الأ�سا�س التي يبدو اأنها 

تهيمن على الن�سو�س العربية التي قمنا بدرا�ستها. 

 Notre Librairie جم��ل��ة  م���ن  م�����س��ت��ل  امل���ق���ال   *
الفرن�سية  �سمن عدد 85 )اأكتوبر دي�سمرب 1998( 

واإفريقيا  العربي  امل��غ��رب  مو�سوع  ع��ن  اخل��ا���س 

باملدر�سة  اأ�ستاذ  هو  دياكيت  ودري�سا  ال�سوداء. 

العليا بباماكو. 
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العلوم االإن�ضانية

وم�ضاألة االأمنوذج العلمي

�سامل يفوت

كلية الآداب والعلوم الإن�سانية، جامعة حممد اخلام�س الرباط
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اإغراء املنهج التجريبي وجاذبيته:

الطبيعة منوذجا  الإن�سانية من علوم  العلوم  اتخذت 

تبعيتها  عن  احلديث  ميكن  املعنى  وبهذا  يحتذى.  علميا 

لهذه الأخرية، تلك التبعية التي جتلت يف اقتبا�س املناهج 

التي  املحاولت  جميع  كون  يف  جتلت  كما  والت�سورات، 

كانت تهدف اإىل اإقامة علوم اإن�سانية، باملعنى ال�سحيح، 

اإذ  الطبيعية.  العلوم  من  باأخرى،  اأو  ب�سورة  ا�ستوحت، 

يف  الفيزيائي"  النف�س  "علم  بها  قام  التي  املحاولة  يف 

الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�سر مع كل من فيخرن 

باأن  را�سخا  اإميانا  جند   WEBER وفيرب   FECHNER

خا�سة  النف�س  وعلم  عامة  الإن�سان  علوم  تقدم  �سبيل 

واأن  العلمي،  الأمن��وذج  واتخاذها  للفيزياء  تبعيتها  هو 

الظواهر  م��ن  الكمي  اجل��ان��ب  لدرا�سة  اهتمامه  يوجه 

لقوانني  م��ا  وال��ي��ق��ني  ال�سبط  م��ن  لها  ق��وان��ني،  وو���س��ع 

"فيخرن"  من  كل  و�سع  ال��روح  بهذه  الطبيعية.  العلوم 

و"فيرب" قانونهما ال�سهري حول عاقة �سدة املنبه ب�سدة 

الإح�سا�س )وهو قانون ريا�سي لاإح�سا�س يقول: اإن �سدة 

املنبه تزداد ح�سب متوالية هند�سية بينما �سدة الإح�سا�س 

معينة  عتبة  هناك  اأن  اأي  عددية،  متوالية  ح�سب  ت��زداد 

تدعى العتبة الفارقة لبد ح�سبها من ازدياد ن�سبة معينة 

يف املنبه احل�سي لكي ي�سبح الفرق حم�سو�سا به(.

كما اأ�س�س فونث WUNDT �سنة 1875 اأول خمترب 

على  اأن�ساأه  التجريبية  ال�سيكولوجية  للدرا�سات  علمي 

اإخ�ساع  باإمكانية  اإميانا منه  غرار املختربات الفيزيائية 

التجريبية  لاأ�ساليب  الإن�سان  لدى  النف�سية  العمليات 

واملختربية نف�سها يف العلوم الفيزيائية ... ال�سيء نف�سه 

"اأوغ�ست كونت"  جنده يف علم الجتماع الذي �سمي مع 

الطبيعية  بالفيزياء  له  ت�سبيها  الجتماعية.  الفيزياء 

م��ن ح��ي��ث ه��ي ع��ل��م "دقيق" وت��اأك��ي��دا ع��ل��ى الأه����داف 

جعل  يف  واملتمثلة  به  منوطة  "كونت"  يراها  ك��ان  التي 

ال��دخ��ول يف متاهات  م��ن��اأى ع��ن  العلم اجل��دي��د يف  ه��ذا 

بتكري�سه  لها  الت�سدي  على  ق��ادرا  وجعله  الإيديولوجيا 

التي  لتلك  مناق�سة  للمجتمع  "و�سعية"وواقعية  نظرة 

كر�ستها التيارات ال�سرتاكية احلاملة التي عرفتها فرن�سا 

يف عهد "كونت"... ينبغي درا�سة قوانني املجتمع بالدقة 

وعلى  للطبيعة  العلمية  القوانني  بها  تدر�س  التي  نف�سها 

اأ�س�س وركائز مو�سوعية وحمايدة ل دخل فيها لرغبات 

الباحث وم�ساعره الذاتية.

مقدمة:

واإىل  الإن�سانية  العلوم  اإىل  النظر  التجريبي يف  الطبيعية واملنهج  العلوم  ي�ستلهم منوذج  هيمن مناخ و�سعاين 

�سروط اإمكان قيامها. وهو ما اأدى اإىل اختزال مو�سوعها. واإق�ساء كل ما اعترب طفيليا عليه كالوهم والأ�سطورة 

والأ�سئلة  ال�سوؤال  الإن�سانية؟ هذا  العلوم  اأمام معقولية  والأيدولوجيا. فهل تعترب هذه الأخرية بحق عائقا  والرمز 

املتفرعة عنه هو ما تريد هذه الورقة تناوله بالفح�س و الدر�س.

يتحدد غر�سنا يف هذا البحث، اإذن يف حماولة اإبراز رهانات ومدارات املعقولية العلمية يف العلوم الإن�سانية.

العلوم االإن�ضانية

وم�ضاألة االأمنوذج العلمي
�سامل يفوت
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وعليه فاإن علم الجتماع مطالب باأن يدر�س الواقعات 

كما هي، ل كما ينبغي اأن تكون، اأي الهتمام بها يف جترد 

حماولة  املحاولة  بهذه  و�سبيه  الأه��واء.  عن  وكلي  كامل 

اأن  وح��اول  اأملانيا  يف  ن�ساأ  ال��ذي  ال�سكلي  الجتماع  علم 

لهذا  اإقامة علم الجتماع.  الريا�سي يف  املنهج  ي�ستوحي 

قال ب�سرورة اأن يكون هذا الأخري مق�سورًا على درا�سة 

عن  النظر  بغ�س  و�سورها  الجتماعية  الظواهر  اأ�سكال 

ذلك  كل  من  يريد  وكان  الفعلية،  الختبارية  م�سامينها 

يدر�س  دقيق  م�ستقل  علم  �سبغة  الجتماع  علم  اإعطاء 

امليكانيكا  تفعل  مثلما  الظواهر  بني  القائمة  العاقات 

مفاهيم  �سوى  حتتويان  ل  اللتان  والريا�سيات  النظرية 

يف  تطبيقها  اأث��ن��اء  نفعها  يظهر  عامة  وق��واع��د  جم��ردة 

اإل  يهتم  لن  الجتماع  علم  اإن  الأخ��رى.  اجلزئية  العلوم 

عامة  عاقات  هي  حيث  من  املجتمع  داخ��ل  بالعاقات 

فاإنه  امليداين   الباحث  اأما  فيها عنا�سر متعددة.  تدخل 

يجد يف تلك العاقات العامة هياكل يوؤطر فيها الظواهر 

العينية التي يدر�سها. ويطول بنا احلديث هنا اإذا حاولنا 

اإن�سانية  علوم  لإقامة  املعروفة  املحاولت  خمتلف  �سرد 

م�ستوحاة من العلوم الطبيعية.

اأ�سبحت  املحاولت  هذه  كل  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

يف ذمة التاريخ، ومل ت�سب الهدف املنهجي الذي �سعت 

مثل  الروحانية  يف  مغرقة  فعل  ردود  اأث���ارت  ب��ل  اإل��ي��ه، 

برغ�سون  الفرن�سي  الفيل�سوف  عند  نلحظها  التي  تلك 

النف�سي  احلدث  خ�سو�سية  اأكد  الذي   H. BERGSON

ونوعيته ممثا يف " معطيات ال�سعور البديهية" ويف فك 

الرتباط بني "املادة والذاكرة".

اأدركت وحدة  اأنها  اإن �سبب ف�سل تلك املحاولت هو 

يف  تبنيه  �سرورة  اأدرك��ت  كما  التجريبي،  العلمي  املنهج 

الزمن،  من  طويلة  ملدة  و  �سائدا،  العتقاد  ظل  ميادين 

اأنها ميادين ل ميكن اأن تخ�سع للتحديد اليقيني وال�سبط 

العلمي، اإل اأنها مل تدرك اأن املنهج العلمي التجريبي، رغم 

وحدته تلك، يتلون بتلون املو�سوع ويتخ�س�س بتخ�س�سه، 

الإن�سانية  الظواهر  خل�سو�سية  قيمة  كبري  تعط  مل  لذا 

ونوعيتها. اإننا نذكر هذا دون اأن ننفي الوجوه الإيجابية 

لتلك املحاولت التي هي وجوه تتلخ�س يف جانب حر�سها 

وو�سعي  علمي  اأ�سا�س  ذات  اإن�سانية  علوم  مياد  على 

كباقي العلوم.

اعتربتها  التي  اخل�سائ�س  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جتدر 

على  العلمي  للفكر  مميزة  خ�سائ�س  الإن�سانية  العلوم 

الأفكار  ونبذ  باحلتمية  واإميان  مو�سوعية  من  الإط��اق، 

امل�ستبقة والتجرد ... بداأت تعرف ت�سييقا يف �ساحيتها 

الكوانطية  الفيزياء  ويف  الع�سرين  ال��ق��رن  مطلع  منذ 

بالذات.

فيه  الإن�سانية  العلوم  تتلم�س  كانت  ال��ذي  املناخ  اإن 

كان  الدقيقة،  العلوم  من  كغريها  قيامها  نحو  طريقها 

مناخا و�سعانيا يقوم على �سد نظر العامل اإىل الواقعات 

العلمية  للمعرفة  ووح��ي��د  واح��د  كمو�سوع  ال��واق��ع  واإىل 

مع  ومو�سوعي  واقعي  هو  ما  يف  الأخ��رية  هذه  واختزال 

من  ما  كل  اأي  عليه،  ومتطفا  دخيا  يعترب  ما  اإق�ساء 

وكلها  ويتخيل،  ويرمز  ويوهم  ويزيف  ي�سو�س  اأن  �ساأنه 

والتعامل  الواقعي  املو�سوع  اإىل  الن�سداد  تهدد  عمليات 

كونت  اأوغ�����س��ت  و�سعانية  روح  ح�سب  م��ع��ه،  باإيجابية 

والو�سعانية املحدثة.

كان  الإن�سانية  العلوم  يف  نوعي  حتول  يح�سل  ولكي 

لبد واأن يتم الإقرار والعرتاف برمزية الواقعي و واقعية 

الرمزي، وتعيني الأبعاد الرمزية ملا هو واقعي، بل الإعاء 

من �ساأنها يف درا�سته.

النوعي  التحول  ه��ذا  البنيوية  ال��ث��ورة  د�سنت  لقد 

املنهجي واملعريف ذاهبة به اإىل اأق�سى حدوده املمكنة.

فتنة الرمزي وجاذبية البنية

قوامها  ث��ورة  كانت  البنيوية  الثورة  اأن  القول  ميكن 

يف  ي��درج  ك��ان  ما  ولكل  للرمزي  العتبار  رد  يف  الرغبة 

"جمرد  ه��ي  وال��ت��ي  الفوقية"،  البنية  اأو  "البناء  خانة 
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وال�سروط  امل��ادي  للواقع  اأي  التحتية"  للبنية  انعكا�س 

التاريخية، والذي هو بناء فوقي "ي�ستحق وحده" اأن توىل 

والتحليل  والدرا�سة  البحث  من  ال�سرورية  العناية  اإليه 

الكل  تف�سر  �ساملة  قوانني  هي  التي  قوانينه  وا�ستك�ساف 

املجتمعي، ح�سب التقليد املارك�سي.

الإن�سانية من  العلوم  الرغبة  تلك  رياح  اأ�سابت  وقد 

والل�سانيات  النف�س  وعلم  الجتماع  وعلم  اأنطربولوجيا 

والتاريخ ... وال�سيميولوجيا وغريها.

كتاب  �سرتو�س  ليفر  كلود  اأ���س��در   1955 �سنة  ففي 

البنيوية  لتقبل  الطريق  به  مهد  احلزينة"  "املدارات 
والبنيات  الأبنية  عن  للك�سف  ممنهجة  حماولة  بو�سفها 

القرابة  اأنظمة  يف  تتجلى  كما  العميقة  الكلية  العقلية 

والأنظمة الجتماعية الزواجية ...

ي�ستلهم ليفر– �سرتو�س يف حماولته النطربولوجية 

غريت  نظره  يف  هي  والتي  املعا�سرة  الفيزيائية  العلوم 

تعد  مل  الفيزيائي:  ال��واق��ع  اإىل  نظراتنا  عميقا  تغيريا 

ت�ساوي هذا الأخري بالواقع احل�سي ومبعطيات احل�سا�سية 

وذلك  وريا�سيا  نظريا  بناء  وتبنيه  تركبه  اأ�سبحت  بل 

بو�سع مناذج له جتمع خ�سائ�سه بكيفية �سورية خال�سة 

ل جمعا تراكميا بل جمعا عائقيا وبنيويا. فمبادئ العلم 

الفيزيائي ونظرياته ت�سكل مناذج ن�سنعها لاإف�ساح عن 

وينبغي  املتوارية خلف مظاهره.  للواقع  البنية احلقيقية 

كانت  ف��اإذا  الأنطربولوجيا.  يف  نف�سه  ال�سيء  نفعل  اأن 

للظواهر  ك��ربى  عناية  اأول��ت  قد  التطورية  الجت��اه��ات 

هي  حيث  م��ن  عليها  بحثها  ورك���زت  املنعزلة  اجلزئية 

ظواهر تتحول يف الزمان وتختلف باختاف املكان، فاإن 

تلعب  اأن  حاولت  ال�سرتو�سية  الأنطربولوجية  الدرا�سة 

بالن�سبة للعلوم الإن�سانية الدور ذاته الذي لعبته الفيزياء 

باجلزئيات  ل  العتناء  اأي  الطبيعية:  العلوم  يف  الذرية 

الفردية بل بو�سعها داخل املنظومة وداخل �سياقها الكلي 

مثا،  القرابة،  كبنيات  الظواهر  درا���س��ة  اأي  وبنيتها، 

منطقيا،  واأ�سبق  اأ�سمل  كل  داخل  عن�سر  اإنها  حيث  من 

�سهلة  لغة  ميثل  باعتباره  الريا�سي  التعبري  وا�ستعمال 

وي�سرية ت�سفي على �سري البحث ونتائجه طابعا من الدقة 

وال�سبط يقربها من العلوم الطبيعية.

جتلى هذا وا�سحا يف كتاب "البنيات الأولية للقرابة" 

حيث قدم ليفر- �سرتو�س ر�سوما ومناذج تو�سيحية تعك�س 

تلك البنيات. كما حاول يف كتابه "اأ�سطوريات" اأن يك�سف 

عن البنيات العميقة للتفكري الأ�سطوري.

اأما يف امليدان النف�سي فقد قام جاك لكان )1901-

قراءة  اعتربت  "فرويد"  لفكر  جديدة  بقراءة   )1981

بنيوية. حيث التاأكيد على اأن ت�سكيل "الأنا" اإمنا يتحقق 

من خال ت�سدعات وت�سويهات متاثل ما يحدثه انعكا�س 

اإرها�سات  على  ينطوي  تاأكيد  وهو  املرايا.  على  املرايا 

نظرة جديدة تعاك�س ما األفه التيار الفرويدي من اإحلاح 

"لكان" لنف�سه  اختط  الذات.  اأو  الأنا  �سيكولوجية  على 

ي�ستند  التعامل مع ن�سو�س فرويد،  به يف  طريقا خا�سا 

بداهة  على  القائمة  الديكارتية  التقاليد  رف�س  اإىل 

الكوجيطو ويقني اإدراك الذات لنف�سها، موؤكدا  اأن اإدراك 

حاجات  نتاج  هو  بل  خال�س  اإدراك  نتيجة  لي�س  ال��ذات 

ومازجا  العامل اخلارجي؛  مع  تو�سطات  بو�سفها  اجل�سد 

بني عاقات التو�سط يف الل�سانيات البنيوية والديالكتيك 

لديه جانبا من  النف�سي  التحليل  نحو جعل  الهيغلي على 

تاريخ اجتماعي وا�سع املجال. اإن ا�ستح�سار الآخر كمكون 

من مكونات الذات يف اإدراكها لذاتها جعل التداعي احلر 

لديه ينقلب اإىل اأداة منهجية تك�سف عن كل من الأ�سول 

الثقافية والفردية. ك�سف "لكان" هذا املفهوم الثوري يف 

اإدراك  اأ�سا�س  تعك�س  والتي  املراآة"  "مرحلة  اأ�سماه  ما 

الذات بوا�سطة الغري.

اإذا كان "ليفي - �سرتو�س" قد طبق الأ�سول املنهجية 

باإيجاد  الجتماعية  الظواهر  على  البنيوية  لل�سانيات 

لوعي  من  ن��وع  يف  الأ�سطوري  لل�سرد  م�سرتكة  عنا�سر 

الأمناط العتيقة فاإن "لكان" نظر اإىل الرموز امل�ستخدمة 

يف الأ�ساطري الثقافية وال�سخ�سية ليعني على الك�سف عن 
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الفكر الواعي والاواعي للفرد يف ال�سياق اخلا�س بهذا 

الفكر.

الل�سانيات  مبادئ  ا�ستخدام  اأن  على  "لكان"  يلح 

اأن  ذل��ك  لفرويد.  فهمنا  اإىل  ي�سيف  دو�سو�سري  عند 

الفعاليات اللغوية وحدها هي التي ت�ساعدنا على اإدراك 

تعقد العاقات املتغرية دوما بل على اإدراك املعنى بعون 

"لكان" لغة الاوعي يف  الثنائية. ي�سع  التعار�سات  من 

عند  الرغبة  لغة  هي  م�ستقلة  بنية  اأو  منف�سل  م�ستوى 

الهو. وهي لغة غري عقلية باملعنى الفرويدي وتت�سمن كل 

العاقات الثنائية لعلم اللغة.

اإن الاوعي، ح�سب "لكان" ملئ بالآخر واللغة دون 

اللغة،  �ساكلة  على  مبني  الاوعي  اإن  للجن�س.  اإق�ساء 

وال�سلة بينهما اأ�سا�سية يف عملية التحليل النف�سي.

ال�ساغل  ال�سغل  الن�س،  لغة  على  الرتكيز  �سيتحول 

لرولن بارط من ثمة اهتمامه بالبحث يف ال�سيميولوجيا 

اأو يف علم العامات من حيث حياتها يف املجتمع ويف عملية 

التوا�سل التي من اأبرز مكوناتها التوا�سل بالكتابة.

كل  يف  ك��ام��ن��ة  ال�����س��ل��ط��ة  اأن  ع��ل��ى  "بارط"  ي��رك��ز 

يف  تتحكم  التي  الآليات  اأك��رث  يف  حا�سرة  اإنها  خطاب. 

الطبقات  وعند  الدولة،  يف  رهافة،  الجتماعي  التبادل 

واجلماعات، لكن اأي�سا يف اأ�سكال املو�سة والآراء ال�سائعة 

واملهرجانات والألعاب والعاقات ...

اللغة بطبيعة بنيتها تنطوي على عاقة ا�ستاب  اإن 

قاهرة. لي�س النطق اأو اخلطاب بالأحرى تبليغا، كما يقال 

عادة: اإنه اإخ�ساع، فاللغة توجيه واإخ�ساع معممان.اللغة 

هي التي تتكلم ال�سخ�س و لي�س ال�سخ�س الذي يتكلمها.

يف اللغة، اإذن، خ�سوع و�سلطة متتزجان با هوادة. 

فا مكان للحرية اإل خارج اللغة.

درا�سة  قط  تكون  اأن  لل�سيميولوجيا  ميكن  ل  وعليه 

كذلك  تبدو  اأنها  من  الرغم  على  وه��ذا  اللغة،  وراء  ملا 

تك�سف  وهي  اللغات.  على  تنكب  لغة  مادامت  وهلة  لأول 

بال�سبط  واأخرى  لغة  بني  قيام عاقة خارجية  ا�ستحالة 

عندما تتخذ الدليل اأو العامة مو�سع تفكريها.

ل تن�سد ال�سيميولوجيا الذهاب اإىل ما وراء الدليل اأو 

العامة، بل ت�ستمتع بها كوهم اأو لوحة فنية.

وعلى  �سوت  كل  على  ق�ساء  الكتابة  ت�سبح  هكذا 

اإنها هذا احلياد واللف الذي تتيه فيه ذاتيتنا  كل اأ�سل. 

الفاعلة. هذا ما اأ�سبح يطلق عليه "موت املوؤلف" وقد مت 

اإن  حيث  من  القارئ  ومياد  الن�س،  مياد  مع  بتزامن 

اللغة هي التي تتكلم ولي�س املوؤلف.

يازم موت املوؤلف مياد الن�س، وهو مياد يازمه 

مياد ال�سلطة، �سلطة الن�س اأو �سلطانه اأو نظامه.

يف  متميزة  و  ب��ارزة  مكانة  ال�سلطة  مفهوم  �سيحتل 

ذلك  يف  الف�سل  ولعل  املعا�سرة.  الإن�سانية  الدرا�سات 

هذا  تطوير  يف  البنيويون  لعبه  ال��ذي  ال��دور  اإىل  يرجع 

العديد  يتجاوز  جديد  مركزي  كمفهوم  وبلورته  املفهوم 

من  اأ�سا�سا  واملنحدرة  منت�سرة  كانت  التي  املفاهيم  من 

الأدبيات املارك�سية.

فقد اأكد فوكو، خ�سو�سا يف اإرادة املعرفة اأن اخلطاب 

ل يعك�س حقائق اأو وقائع بل ي�سور متثات اأو األوانا من 

اإنه  وامل�سلحة.  واملوؤ�س�سة  القوة  تتخفى  حيث  التمثيل 

خلق جديد للواقع اأو اإعادة اإنتاج له على �سعيد الت�سور 

متخلية  معرفة  مو�سوع  الواقع  من  يجعل  مما  والتمثيل 

ومتوهمة. اإن املوقف التقليدي من م�ساألة ال�سلطة انطبع 

مب�سلمات من بينها:

ملك  يف  ال�سلطة  اأن  مفادها  والتي  امللكية:  م�سلمة 

مقابل  يف  والقهر.  الغلبة  اأ�سا�سها  ملكية  وه��ي  طبقة 

هي  مما  اأك��رث  اإ�سرتاتيجية  ال�سلطة  اأن  فوكو  يوؤكد  هذا 

اآثارها ومفاعيلها اإىل متلك ما بل تعود  ملكية ول ترجع 

اإىل تدابري وحيل و و�سائل وتقنيات واأفعال. فهي متار�س 

ال�سائدة  الطبقة  حتتكره  حقا  لي�ست  تتملك،  مما  اأكرث 

يطعن  ول  الإ�سرتاتيجية.  مواقعها  بل هي مفعول جممل 

هذا الطرح، بطبيعة احلال، يف وجود طبقات و�سراعات 

طبقية، بل يريد اأن ير�سم لذلك لوحة مغايرة لتلك التي 
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عودنا عليها التحليل التاريخي التقليدي، مبا فيه التحليل 

املادي التاريخي. اإن ال�سلطة نقط مواجهة ل ح�سر لها، 

بوؤر عدم ا�ستقرار، �سراعات، انقاب يف عاقات القوى. 

بفرديات  تتحدد  بل  متجان�سة  لي�ست  ال�سلطة  ف��اإن  لذا 

تت�سرت  و  عربها  لتمر  "ال�سلطة"  تتخذها  فردية  ونقط 

خلفها.

م�سلمة انح�سار ال�سلطة وانح�سار موقعها : ومفادها 

اأن ال�سلطة �سلطة الدولة والفئات املرتبطة بها يف حني اأن 

اأثر يفرزه املجتمع، ونتائج لكثري  اأو  الدولة ذاتها مفعول 

من الدواليب والبوؤر التي جتد مكانها يف م�ستوى خمتلف 

اأمت الختاف عن ذلك الذي توجد فيه ال�سلطة. لذا فان 

تنح�سر  بل هي منت�سرة ل  املوقع،  ال�سلطة غري حمددة 

براين  موقع  يف  ال�سلطة  عائق  )لي�ست  مميز  مكان  يف 

بالن�سبة لباقي اأنواع العائق ... ول حتتل موقع بنية عليا 

... بل توجد حيثما كان، وتلعب دور منتج مبا�سر(.

وبدل الهرمية التي ما انفكت تطبع املوقف املارك�سي 

املحايثة  من  نوعا  الوظيفي  التحليل  يطرح  التقليدي، 

والتقنيات  ال�سلطة  ب���وؤر  ت�سكل  حيث  ال��ث��اوي  وامل��ث��ول 

بينها  فيما  املرتبطة  القطاعات  م��ن  ع��ددا  التاأديبية 

كالأ�سرة واملدر�سة وامل�سنع...

اإن عاقة ال�سلطة هي جمموعة عائق القوى التي ل 

تخرتق القوى الغالبة اأكرث من اخرتاقها للقوى املغلوبة.

فيهم  وتتكلم  وتخرتقهم  املغلوبني  حتا�سر  اإن��ه��ا 

بها، هم  يرتكزون  التي  الكيفية  وبذات  نف�سها  بال�سورة 

التاأثري وال�سطوة اللذين متار�سهما عليهم  بدورهم، اإىل 

يف �سراعهم �سدها.

ومن وظائف ال�سلطة التي مل يتم النتباه اليها انها 

تنتج الواقع، كما تنتج احلقيقة قبل اأن ت�سفي عليها رداء 

اإيديولوجيا وقبل اأن جترد ومتوه. ومن هنا اتخاذها �سكل 

"وعي مغلوط" مثلما يحلو للتحليل الكا�سيكي اأن يقول، 
اأفكارا  بال�سرورة  يحمل  ل  الربوليتاري  كون  يف  يتجلى 

بني  تطابق  يوجد  ل  احلقيقة  يف  ك��ان  واإن  بروليتارية، 

الأدبيات  اأن  ذلك  ب�سدده،  نحن  وما  املغلوط".  "الوعي 
ا�ستثناء  اأو  عر�س  جم��رد  تعتربه  التقليدية  املارك�سية 

للقاعدة يف حني اأن انت�سار ال�سلطة اأ�سلي ومتاأ�سل فيها 

"ادوارد  رائعة  بكيفية  اأكده  "فوكو" وما  ما ذكره  ح�سب 

بني  الفرق  يتمثل  اإذن  هنا  لل�سلطة.  حتليله  يف  �سعيد" 

قطاع  جم��رد  ال�ست�سراق  جعل  اإىل  الرامية  امل��ح��اولت 

الطبقي  طابعه  على  التاأكيد  مع  فوقية،  بنية  من  نظري 

عند  املغلوط"  "الوعي  مفهوم  اإىل  واللجوء  التاريخي، 

القت�ساء، واملحاولت اجلديدة الرامية لعتباره ت�سكيلة 

خطابية تاريخية برزت على اأر�سيتها من حيث هي تربة 

معرفية مواقف �ستى تلتقي يف الأ�سا�س النظري الواحد، 

واإن كانت تختلف يف ما بينها كمواقف.

هذه  حياد  جتعل  للمعارف،  حمايثة  �سلط  اإذن  ثمة 

ال�سدد  بورديو" يف هذا  "بيري  اأكد  وقد  الأخ��رية وهما. 

اأن علم الجتماع ينزعنا عن الرباءة التي ت�سمح لنا باأن 

اأبرز  كما  املوؤ�س�سة.  منا  تنتظره  مبا  الر�سا  بكامل  نقوم 

اأنه، اإىل جانب اخل�سائ�س املادية التي متيز الأفراد اإىل 

اأ�سا�سا رمزية تنتج  طبقات، ثمة خ�سائ�س متباينة هي 

عن عاقة الأفراد مع ذوات قادرة على اإدراكهم وتقدير 

خال  م��ن  اإليها  ينظر  اأن  كذلك  ه��ي  تتطلب  قيمتهم 

منطقها اخلا�س. وعليه، وخافا للفيزياء الجتماعية، ل 

ميكن لعلم الجتماع اأن يرتد اإىل جمرد ت�سجيل لأق�سام 

هذا  ي��وؤول  اأن  دون  اأنواعها،  مبختلف  املادية  املوؤ�سرات 

العلم اإىل جمرد تقرير من التقارير.

العاقات  ف��ه��م  ع��ن  الج��ت��م��اع��ي  ال���دار����س  يعجز 

يكونها  ال��ت��ي  املتمثات  ا�ستح�سار  دون  الجتماعية 

رموز  لعبة  هي  والتي  اأنف�سهم  عن  املجتمع  ذلك  اأف��راد 

واإ�سرتاتيجيات رمزية.

لذا فاإن ادعاء الدرا�سة املو�سوعية للمجتمع ينطوي 

عن�سر  ه��و  الأخ���ري  ه��ذا  يف  ه��ام  لعن�سر  اإق�ساء  على 

التمثات الرمزية املتبادلة.

الختافات  ب���اأن  ال��ق��ول  رف�����س  ال���ازم  فمن  ول���ذا 
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والفروق ل توجد اإل لكون الأع�ساء يعتقدون اأو يتوهمون 

اأن  ذات��ه،  الوقت  يف  القبول،  ال��ازم  من  لكن  وجودها. 

الفروق املو�سوعية التي توجد يف الرثوات املادية وما تذره 

من فوائد تتحول اإىل امتيازات معرتف بها يف التمثات 

التي تكون لدى الأع�ساء.

فكل اختاف وفرق معرتف به معقول كفرق م�سروع 

يعمل بفعل ذلك كراأ�سمال رمزي يخول ف�سل المتياز.

"اإن املو�سوعية العلمية ل تكتمل اإل اإذا هي �سدقت 
كذلك على التجربة الذاتية التي تقوم �سدها. والنظرية 

احلقيقة  اعتبارها  يف  اأدخ��ل��ت  اإذا  اإل  مائمة  تكون  ل 

اجلزئية التي تدركها املعرفة املو�سوعية. وكذا احلقيقة 

لتلك  جتاهل  هي  حيث  من  الأوىل  بالتجربة  اخلا�سة 

احلقيقة". "بيري بورديو الرمز وال�سلطة، �س. 77".

�سبق ل� "كارل مانهامي"، رائد علم اجتماع املعرفة، اأن 

والطوباوية"  "الإديولوجيا  بعنوان  كتابا   1929 �سنة  اأ�سدر 

انتقد فيه اأطروحة اأن الإيدولوجيا "وعي زائف" مثلما اعتقد 

�سرورة  على  موؤكدا  الأملانية"،  "الإيدولوجيا  "مارك�س" يف 
النتقال من هذا الفهم اإىل فهم جديد قوامه اأن  الدار�س 

وجدت  حيثما  املتبادلة  العاقة  ك�سف  على  مق�سورًا  نف�سه 

بني وجهة النظر الفكرية التي يوؤمن بها واملكانة الجتماعية 

اإىل  النظر  ن�سبي يف  اأ�سلوب  اعتماد  وكذلك،  ي�سغلها،  التي 

الأمور، اأي العرتاف باأن كل الفكر التاريخي مرتبط باملكانة 

املقررة الثابتة التي ي�سغلها  املفكر يف حياته.

بهذا املعنى ي�سبح املوقع الجتماعي للباحث وموقعه 

العقدي منظومة مرجعية ت�سكل عن�سرا من موقفه، ول 

هو  وهذا  عليه.  ودخيا  طفيليا  عن�سرا  حال  باأي  متثل 

ما ي�سمى باملنظورية والقائمة على اعتبار موقع الدار�س 

التي  النتائج  م��ن  ج��زءا  الجتماع  ع��امل  اأو  الباحث  اأو 

معرفة  لكل  ن�سبي  طابع  اإذن،  ثمة  بحثه.  اإليها  يتو�سل 

تاريخية، اجتماعية متنع من الكام عن حقائق مطلقة 

ومنف�سلة عن القيم ومكانة الذات. ول �سلة لها بال�سياق 

الجتماعي.

يف  الإيديولوجي  العن�سر  اإىل  النظر  من  اإذن  بد  ل 

الفكر الب�سري مرتبطا دائما بو�سعية احلياة التي يعي�سها 

الأفراد. ولي�س بال�سرورة يف ذلك اأي مربر للقول بوجود 

زلل اأو خطاأ اأو زيف يف هذه احلقيقة.

�سنة  "التو�سري"  م��ع  ال��ط��رح  ه��ذا  ح��ق��ا،  ل  تكر�س 

ق��راءة  وق��راءت��ه  م��ارك�����س  ع��ن  دف��اع��ه  �سياق  1965 يف 

مارك�س  ملفهوم  مغاير  فهم  عن  الدفاع  قوامها  جديدة، 

لاإيديولوجيا.

اإذن، كيف تكر�س اجلزم بواقعية الرمزي  يتبني لنا 

واخليايل والوهمي، وكيف تقررت رمزية الواقع و واقعية 

الرمزي. لقد مت الإعاء من �ساأن هذا الأخري الذي اأ�سحى 

ي�سكل واقعا اجتماعيا ل يقل واقعية عن الفعاليات املادية 

الفكر  وخل�سائ�س  للعلم  الو�سعاين  التحديد  ظن  التي 

العلمي. اإنها وحدها مو�سوع الدرا�سة العلمية.

التقليدية،  املجتمعات  يف  يعمل  الرمزي  امل�ستوى  اإن 

خ�سو�سا، الدور ذاته الذي يلعبه القت�ساد يف املجتمعات 

الراأ�سمالية. وهذا ما جعل الدرا�سة ال�سو�سيولوجية تتجه 

نحو هذا اجلانب املغبون متخذة اإياه مو�سوعها املف�سل.

خامت���ة

العلوم  م��ي��اد  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  انطبعت  ل��ق��د 

والإيديولوجي  الرمزي  اختزال  بالإ�سرار على  الإن�سانية 

مل�سلحة  والأ���س��ط��وري  وال�ستعاري  واخليايل  والوهمي 

ميادها،  من  الثانية  املرحلة  اأما  واملو�سوعي.  الواقعي 

لكل ذلك  العتبار  برد  ات�سمت  فقد  البنيوية،  الثورة  مع 

نف�سه  املو�سوعي  ال��واق��ع  من  يتجزاأ  ل  ج��زءا  واعتباره 

اأو  الواقع  على  متطفًا  اأمرًا  الإيديولوجيا  لي�ست  وعليه، 

عائقًا خارجيًا اأمام قيام معرفة علمية به، بل هي مكون 

من مكوناته.

لنف�سها  بلورت  قد  الإن�سانية  العلوم  تكون  وبذلك 

منوذجا للعلمية غري و�سعاين، بدت �ساحيته وا�سحة يف 

دور  عن  الكام  بداأ  حيث  عامة،  الإب�ستمولوجي  الدر�س 

اخليال والوهم و ال�ستعارة وغريها يف العلم عامة.
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 "The Question Of Art" يزاوج كتاب �سوؤال الفن

اإذ ي�ستعني  اإنه ي�سهرهما معًا؛  بني هاتني املقاربتني بل 

ووربريتون بالفل�سفة لتعريف الفن وفح�س ماهيته. لذا 

يعد الكتاب مدخًا لفهم فل�سفة الفن، وبالتايل حماولة 

لاإجابة عن ال�سوؤال الكبري : ما الفن ؟ 

ب�سبب حمولتها  بالفل�سفة  ا�ستعانته  ووربريتون  يعلل 

الدللية  حب احلكمة، وال�سعي وراءها. فالفل�سفة وفقامًَ 

عميقًا  حتفر  بل  املظاهر،  عند  تقف  ل  التعريف  لهذا 

البعيد ملفهوم  الغور  امل�ستقرة يف  ال�سلبة  بالنواة  للظفر 

يف  امل��وؤل��ف  مع  متفقًا  واأج���دين  بعينها.  ممار�سة  اأو  ما 

تعريف  اإع��ادة  يف  يتمحور  للفل�سفة  احلقيقي  ال��دور  اأن 

اإيجاد حلول لإ�سكاليات  امل�سكات و�سياغتها، ولي�س يف 

لي�ست   الفل�سفة  فم�سوؤولية  ؛  والو�سوح  باملبا�سرة  تت�سم 

تقدمي الإجابات اأو احللول، بل اإ�سفاء الو�سوح والإت�ساق 

على الطريقة التي ُتطرح بها الأ�سئلة.

ذكره،  �سلف  ما  على  وورب��ريت��ون  اأط��روح��ة  تنه�س 

عن  للحديث  الكتاب  من  الأول  الف�سل  خ�س�س  حيث 

عاقة الفل�سفة بالفن، ور�سم فيه كذلك اإ�سكالية الكتاب 

وخمططه، واأبان امل�سقة التي ينطوي عليها ت�سمية �سيء 

عمًا  ن�سف  جتعلنا  التي  وال�سروط  الفني،  بالعمل  ما 

املاأزق  ه��ذا  على  وورب��ريت��ون  ويدلل  بالفني.  اآخ��ر  دون 

باأمثلة �س�ائقة من الفن املعا�س�ر – وهي بالفع�ل حالت 

قلقة – كا�ست�سهاده بتقدمي الفنان مارك والينجر اأح�د 

م�سمى  عليه  اأطلق  فنيًا،  عمًا  بو�سفه  ال�سباق  اأح�سنة 

A real Work Of Art، وكذلك اإعادة تذكرينا بحادثة 

معر�س  يف  �سارك  حينما  ال�سهرية،  دو�سامب  مار�سيل 

اأدوات  من  بقطعة   1917 عام  نيويورك  مدينة  يف  فني 

يف  وحظيت   - كبريًا  لغطًا  اآن��ذاك  اأث��ارت   - املياه  دورة 

نهاية املطاف باعرتاف النقاد بكونها عمًا فنيًا.

اإن هذين املثالني وغريهما، ينظر اإليهما ووربريتون 

اأن  الفني يجب  العمل  "اأن  دليًا على �سعوبة  بو�سفهما 

يكون من �سنع يدي الفنان، اأو معربًا عن عاطفة اأ�سيلة، 

. ويوؤكد ووربريتون 
اأو اأن يكون ذا م�ستوى جمايل رفيع")1(

اأن الفل�سفة مل تقل كلمتها النهائية يف هذه املع�سلة، ولذا 

يتناول فل�سفيًا - اأي من خال جهد عقلي منظم يفح�س 

احلجج ويقدم حججًا م�سادة – نظريات فنية خمتلفة 

وزعها يف كتابه على اأربعة ف�س�ول، وختمها بف�سل خام�س 

و�سع فيه ما انتهى اإليه من ح�سيلة معرفية. 

النظرية  ال���ث���اين  ال��ف�����س��ل  يف  امل���وؤل���ف  ي��ف��ح�����س 

ممثليها  اأب��رز  باإ�سهام  ذلك  يف  وي�ستعني  "ال�سكلية"، 
للفنون  املتكاملة  وبنظريته  كلف  بيل  الفني  ال��ن��اق��د 

عام  ال�سادر  "الفن"  كتابه  يف  قدمها  كما  الب�سرية 

1914، ويوؤكد املوؤلف اأن "ال�سكلية" ل تعد حم�س نظرية 

الفنية.  اللوح�ات  لتاأمل  ومتكامًا  مت�سقًا  برناجمًا  بل  ؛ 

"ال�سكل  ملفهوم   ال�سهري  كلف  تع�ريف  امل��وؤل��ف  ويذك�ر 

ومتيز  الإن�سان،  يد  اجرتحته  عمل  "اأي  املميز" بكونه  

ينظر اإىل نايجل ووربريتون على اأنه اأحد اأن�سط فا�سفة اجليل اجلديد يف بريطانيا، فقد قام بتاأليف عدد 

من الكتب اأ�سابت جناحًا معقوًل يف العامل الإجنلو – �ساك�سوين  توزع م�سمونها ما بني تلك التي كتبت كمدخل 

للفل�سفة وبع�س تفريعاتها، واأخرى يف فل�سفة الفن، حيث اأ�سدر كتابًا عن املعماري اإرنو غولد فينغر وحرر اآخرًا 

عن امل�سور الربيطاين املعا�سر بيل براندت.

من�سور مبارك

�ضـوؤال الفـن

ن
ف

ال
يف 
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نفو�س م�ساهدين  اإثارة م�ساعر جمالية يف  بقدرته على 

كلف   نظر  يف  املميز  وال�سكل  فنية".  بحا�سية  يتمتعون 

عاقات  يف  والألوان  والأ�سكال،  اخلطوط،  من  "مزيج 
حمددة. ولي�ست جميع الأ�سكال مميزة، فلئن كان �سيء 

ما مميزًا، فذلك ب�سبب من العاقات بني تلك اخلطوط، 

. ويجزم املوؤلف اأن كلف اأفاد من 
والأ�سكال، والألون")2(

خربته الطويلة بالر�سم يف تطوير تلك النظرية، عار�سًا 

م�ستعينًا  ووا���س��ح،  �سل�س  نحو  على  كلف  لآراء  بعدها  

– بلوحات فنية للتدليل على مواقف  – يف الوقت عينه 
الأخري،  كلوحة �سيزان )Lac d،anncey )1896  ولوحة 

فريث، )Padding Stating 1860(. وينتهي ووربريتون 

اإىل القول باأن النزعة احلد�سية يف النظرية ال�سكلية هي 

ثارت  التي  الوجيهة  علة �سعفها، وم�سدر العرتا�سات 

يف وجه تلك النظرية واأ�سعفتها اإىل حد كبري.

نظرية  اإىل  الثالث  الف�سل  يف  وورب��ريت��ون  ينتقل 

اأخرى، فيعر�س نظرية الفيل�سوف الربيطاين كولينغوود 

كما ت�سمنها كتابه "The Principles Of Art"ال�سادر 

مركزيني  �سوؤالني  عند  ووربريتون  ويتوقف   .1928 عام 

الفن  بني  الفرق  وما  ؟  الفن  ما   : الكتاب  ذلك  اأثارهما 

الزائف والأ�سيل؟  ويلتقط ووربريتون اخليط، من خال 

الفقرة ال�سهرية التي مييز فيها كولنيغود ما بني احلرفة 

والفن، اإذ احلرفة براأيه :  "باخت�سار، هي ن�ساط يروم 

ومت  قبلها،  ت�سوره  ج��رى  منتج  اإىل  خ��ام  م��ادة  حتويل 

ال�سمات  كذلك  ويو�سح  م�سبقًا..."  خلقه  يف  التفكري 

العديدة املرتبطة باحلرفة بقوله :  "تتطلب – على �سبيل 

املثال – متييزًا بني الأ�سياء امل�ستخدمة والنتائج املبتغاة 

 .
من ا�ستخدامها : اأي التمييز ما بني الو�سائل والغاية")3(

وي�سرب يف ذلك مثاًل النجار قبل �سروعه ب�سنع طاولة 

ما، اإذ لبد واأن لديه فكرة م�سبقة عن املادة التي يجب 

من  والهدف  قيا�س�اتها،  وعن  الطاولة،  منها  ت�سنع  اأن 

– ل  – بح�سب كولينغوود  الفنان  اأن  ا�ستخدامها. غري 

يتبع هكذا نهج، طاملا اأنه يجهل م�سبقًا ما �سيقوم بعم�له. 

ويدلل ووربريتون – كاأمارة عن ر�ساه  على ذلك التمييز 

– با�ست�سهادين لبيكا�س�و وللر�سام الربيطاين فران�سي�س 

العم�ل  يكون  اأن  ا�ستحالة  على  كليهما  فيه  يتفق  بيكون، 

جهة،ما  فمن  بدئه.  قبل  مكتملة  ذهنية  فكرة  الفني 

يف  اأ�سا�سية  عنا�س�ر  اإل  وامل��ف��اج��اأة  والإل��ه��ام  احلد�س 

العمل الفني. ومن جهة من �ساأن هذه العنا�سر اأن تنق�س 

�ساأن  من  كولينغوود   يقلل  هكذا،  القبلية.  الأفكار  مبداأ 

احل�رفة، والتقنيات امل�ستخدمة يف اإجناز العمل، فالفن 

“ العاطفة معربًا عنها  اإل  اإليه ما هو  بالن�سبة  الأ�سي�ل 

.
بطريقة �ساحرة")4(

يتحرر ووربريتون يف الف�سل الرابع - ويحرر القارئ 

معه - من �سيق النظريتني ال�سالفتني، فيحلق يف الأفق 

جتاوز  قا�سدًا    - فتغن�ستني  مع  حت��دي��دًا   - الفل�سفي  

الأ�سا�سية  اخلوا�س  خ��ال  من  الفن  تعريف  حم��اولت 

للعمل الفني ك�ساأن كلف وكوليننغوود، متناوًل الإ�سكالية 

مفهوم  ان��ط��اق��ه   نقطة  وج��اع��ًا  اأرح���ب،  منظور  م��ن 

ل�هذا  تعريفه  فبعد  لفتغن�ستني.  العائلي"  "الت�سابه 
اأن   : فتغن�ستني  ل�سان  على  وورب��ريت��ون  ي��ورد  املفهوم، 

حماولة الظفر بتعريف للفن لي�ست �سوى عبث ل طائلة 

م�سرتك  قا�سم  بوجود  القائلة  الفر�سية  اأن  طاملا  منه، 

الفنية هي فر�سية يف غري مكانها، مطلقًا  الأعمال  بني 

من  الرغم  فعلى  العائلي".  "الت�سابه  م�سطلح  عليها 

العائلة  اأف��راد  بني  م�سرتكًا  �سيئًا  هنالك  اأن  يبدو  ل  اأنه 

- على �سبيل املثال - اإل اأن ثمة منط من ال�سبه املتداخل 

واملتجاوز يجعلنا نعتقد بذلك. وي�سدق ذلك على فكرة 

"الألعاب " التي ل يوجد قا�سم م�سرتك بينها بل جمرد 
منط من ال�سبه املتداخل واملتجاوز. ويرى فتغن�ستني "اأن 

ذلك املبداأ كمثال ميكن التدليل عليه، ولكن حينما ننظر 

ي�ستند  عامًا  تعريفًا  تعريفه  املتعذر  فمن  كمفهوم  اإليه 

ووربريتون   ويتنكب   .
والكفاية")5( ال�سرورة  �سرطي  اإىل 

مناق�سة هذه النظرية عند تناوله وجهة نظر الفيل�سوف 

 - فتغن�ستني  اأطروحة  على  توكاأت  التي   - فيتز  موري�س 

حماولة  اأن  طاملا  للتعريف  قابل  غ�ري  الفن  باأن  القائلة 

فيتز  يلجاأ  اإذ  بالأ�سل.  منطقي  خطاأ  اإل  هي  ما  تعريفه 

فالأول  مغلق.  واآخ��ر  مفتوح  مفهوم  بني  ما  التمييز  اإىل 

يف نظره متوافق مع نظرية فتغن�ستني "ال�سبه العائلي"، 
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ال�سرورية  ال�سروط  املغلق   املفهوم  يف  تتوافر  حني   يف 

الفا�سفة  باأن  فيتز  يعتقد  وهكذا،  لتطبيقه.  والكافية 

ك�سف منط  ما هو مهم يف  الرتكيز على  عليهم  يتوجب 

ال�سبه املتداخل واملتجاوز.

اخلام�س  الف�سل  ذل��ك  بعد  وورب��ريت��ون  يخ�س�س 

 ،Institutional Theory املوؤ�س�ساتية  النظرية  لتحليل 

النظر  لي�ست  "اإنها   : بالقول  العامة  خطوطها  م��ربزًا 

اإىل العمل الفني كما يبدو للعيان، ولكن  بالأحرى، اإىل 

قاموا  من  وكذلك  �سانعه،  معه  تعامل  كيف   : �سياقاته 

امل�سرتك يف  ال�سيء  اإنها نظرية جتلي  وتقييمه.  بعر�سه 

الأعمال الفنية من خال لفت انتباهنا اإىل خوا�سها غري 

 .
الظاهرة، اأو خ�سائ�سها العائقية")6(

مبدع هذه  ديكلي،  مقولت جورج  ووربريتون  ويفند 

القرن  �سبعينات  ومطلع  �ستينات  اأواخ���ر  يف  النظرية 

املا�سي. ويرتكز نقد ووربريتون يف اأن تلك النظرية اأ�سبه 

ما تكون بالنظرية الإجرائية يف الفن، وهي بذلك تقابل 

بالإ�سارة  الفني  العمل  تعرف  التي  الوظيفية  النظرية 

للممار�سات الجتماعية ال�سائدة التي ظهر خالها، اأكرث 

من النظر اإىل ال�سمات الداخلية للعمل ذاته. لذا فاإنها 

دومنا  فنيًا،  عمًا  ما  �سيء  من  جعل  �ساأنها  من  نظرية 

حاجة لاإحالة على عنا�سر فيه بادية للعيان. 

وجيهًا  م�سوغًا  يقدم  �سبق  ما  اأن  القول  عن  غني 

حقيقتها  يف  تكون  ق��د  التي   - الأ���س��ي��اء  بع�س  لعتبار 

الأمريكي  كاأعمال  اأ�سياء عادية -   وموقعها الجتماعي 

اآندى وارهول اأعماًل فنية. ويو�سح ووربريتون باأن مفهوم 

مفهومًا  كونه  اأوًل،  ب�سمتني،  يت�سم  الفني  للعمل  ديكي 

كامنًا.  فنيًا  عمًا  بو�سفه  �سيء  اأي  ي�ستوعب  عري�سًا 

مع  عائقية  بخوا�س  يرتبط  الفني  العمل  ك��ون  ثانيًا، 

الفنان، اأو مع �سياق فني، اأو من خال عر�سه يف قاعة 

فنية.

ما  تدح�س  مناه�سة  حججًا  وورب���ريت���ون  وي��ق��دم 

تهدم  التي  تلك  اأب��رزه��ا  ؛  ديكي  نظرية  وتنق�س  �سبق 

ي�سرب  اإذ  ديكي.  اإليها  التي ذهب  الفني  ال�سياق  فكرة 

"عامل  خ��ارج  "اأنتجت"  فنية  باأعمال  املثل  وورب��ريت��ون 

بامل�سادفة  اكت�سفها  التي  ويلي�س  األفرد  كاأعمال  الفن" 

ينظر  وورد، حيث مل  وكري�ستوفر  نيكل�سون  بن  الفنانني 

ويلي�س اإىل نف�سه كفنان ومل يخالط اأي جمتمع فني حينما 

اأنتج اأعماله الفنية ومل ينظم معر�سا فنيا لأعماله . اأما 

املثال الآخر فهو الأعمال الفنية املتميزة التي قدمها بع�س 

اأنف�سهم  العقلية ممن مل يعتربوا  املر�سي يف امل�سحات 

فنانني على الإطاق.

ويختتم ووربريتون كتابه بف�سل �ساد�س واأخري يعر�س 

فيه باقت�ساب موقفه من النظريات ال�سابقة، ويف ظني 

اأن ذلك الف�سل هو اأ�سعف ف�سول الكتاب، فلئن عر�س 

ومل  و�سائق،  واف  نحو  على  ال�سابقة  النظريات  املوؤلف 

ينف�س يديه يف النهاية عن اإ�سكالية كتابه، اإل اأنه مل يكن 

تعريف  اأهمية  ببيان  بداأ  فهو  م�سعاه.  يف  ودقيقًا  عميقًا 

الفن، والتي تتمثل يف : اأوًل، بكونها تعيننا على النتهاء 

بحالت  الأم��ر  يتعلق  حينما  وبخا�سة  وا�سح،  راأي  اإىل 

القلقة"   "الأ�سياء  امل��وؤل��ف  اأ�سماها  التي  كتلك  �سعبة 

كاأعمال وارهول اأو قطعة دو�سامب . ثانيًا : باأنها ت�ساعدنا 

يف تلك احلالت التي نعود فيها اأحيانًا اإىل املا�سي ملعرفة 

ال�سبب يف و�سف اأعمال �سابقة باأنها اأعمال فنية، فبع�س 

النظريات الفنية جتعل املهتمني بالأعمال الفنية كاأمناء 

املتاحف والقاعات الفنية، اأو الفنانني اأنف�سهم يف مناأى 

عن الأخطاء واخللط يف كافة جوانب عامل الفن. ثالثًا: 

يف  املوجودة  الأ�سياء  بتلك  معرفة  على  يجعلنا  ذلك  اأن 

وفقًا  فالفن  كبريًا.  انتباهًا  منا  ت�ستحق  والتي  العامل 

له  اأن  العامل، طاملا  يحتل مكانة مركزية يف  لكولينغوود 

قيمة اأخاقية كربى.

وينتهي ووربريتون اإىل القول اأن م�سكلة الفن �ستبقى 

دون حلول طاملا بقيت الأ�سئلة تطرح ب�سورة جمردة اأو 

بعمومية �سديدة، واإىل اأن ت�ساغ اأ�سئلة تتعلق بعمل يعينه، 

ي�سريًا،  اأمرًا  وقيمته  العمل  تق�سي حالة  �سيكون  اآنذاك 

وكذلك تقرير ما اإن كان فنًا  من عدمه. ويرى ووربريتون 

الفن  فم�سكلة  بالإخفاق،  لل�سعور  يدعو  ل  اأمر  باأن ذلك 

يهتمون  اأ�سخا�س  يطرحها  اأ�سئلة  كونها  تعدو  ل  برمتها 

بالأعمال الفنية ل بفكرة الفن بحد ذاته. ومن هنا تاأتي 

ن
ف
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ن�سيحة ووربريتون ب�سرورة الرتكيز على الأعمال الفنية 

نف�سها.

�سعف  نقطة  الأخرية  ووربريتون  ماحظة  تبدو  قد 

الأول من  الف�سل  اأعلن يف  اأنه  الكتاب؛ طاملا  رئي�سة يف 

الكتاب باأنه يهدف اإىل تعريف الفن باألف لم التعريف 

املنطقي،  والت�ساق  الفل�سفي  التفكري  ذلك  يف  متو�سًا 

مثنيًا على ذلك بدح�س النظريات ال�سابقة التي قدمت 

اإىل  ينتهي  النهاية  يف  ولكنه  قا�سرًا،  راآه  للفن  تعريفًا 

العرتاف ال�سمني ب�سعوبة تلك املهمة، ما يجعل مقدمة 

الكتاب مناق�سة لنتيجته التي انتهى اإليها. 

على الرغم من ذلك، يقدم الكتاب م�سكلة الفن على 

الفل�سفية،  امل�سطلحات  معا�سلة  يتحا�سى  مب�سط  نحو 

فقراءته ل تتطلب دراية عميقة بالفل�سفة اأو الفن. ولهذا 

ال�سبب حتديدًا، فاإنه يعد مدخًا مائمًا  لدرا�سة فل�سفة 

الفن. واأ�سري يف هذا ال�سياق اإىل اأن ووربريتون قد ا�ستبعد 

اجلمال  فل�سفة  ميدان  يف  معروفة  نظريات  كتابه  من 

والفن؛ كنظرية التمثات، اأو نظرية الفن بو�سفه جماًل، 

يتمثل يف ح�سره  للموؤلف  مقب�وًل  اأجد مربرًا  قد  ولكني 

مو�سوع الكتاب يف الفنون الب�سرية. 

يتميز الكت�اب -من جانب اآخر- بتق�سيمه اإىل ف�سول 

الفن،  اإ�سكالية  تتناول  فل�سفية  لنظرية  منها  كل  ُكر�س 

النظريات  تلك  كل  تناول  من  املوؤلف  ن  مكرّ ال��ذي  الأم��ر 

ووفرت  القارئ،  عن  بعيدًا  امللل  تدفع  �سجالية  بطريقة 

على املوؤلف ذاته م�سقة الت�سعب يف مو�سوعات اأخرى قد 

تفلت من يديه مو�سوع كتابه.

كما اأن املوؤلف اأ�سفى على الكتاب جانبًا بيداغوجيًا 

وجماليًا -يف الوقت عينه- با�ستعانته بالأعمال الفنية عند 

حتليله للنظريات الفل�سفية، وهو ما �ساعد على تب�سيط 

املاحظات والأفكار لذهن القارئ غري املتخ�س�س ونزع 

عن الكتاب لغة التجريد.

املثقف  القارئ  اإىل  التوجه  البدء  منذ  املوؤلف  اأراد 

تعقيد  والفل�سفية دومنا  الفنية  النظريات  العام وعر�س 

اأو غمو�س، فكان له ما اأراد.
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