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كي، الرتُّ وثريا كول لدونالد تقديًرا

العربي، الرشق إثنوجرافيا يف الطراز الرفيعي العاِلَمني

َشديد، أنتوني لذكرى وإحياءً

إثنوجرافيا عالم برؤية تمتع الذي الصحفي





وتقدير شكر

وإدراكي فهمي أَثَْروا ن ممَّ وغريهم العائلة وأفراد والطالب الزمالء كلِّ بفضل االعرتاف إن
الرحلة تبدأ يسريًا. أمًرا ليس — عميل إطار هو — حدود بال لعاَلٍم السنني مدار عىل
تشكِّل التي املحارضات إللقاء القاهرة يف األمريكية الجامعة من يتُهما تلقَّ اللتني بالدعوتني
ودونالد كي الرتُّ ثريا من كلٍّ ضيافِة وكرِم بدفء حظيُت القاهرة ويف الكتاب؛ هذا لبَّ
الجامعة أبواب خارج التقيتُهم الذين املرصيون أما حسن، ونوال هوبكنز ونيكوالس كول
الجامعة يف األنثروبولوجيا دَرَسِت التي مبارك سوزان والسيدة الطاقة، وزير مثل —
يف السياسية لألحداث فهمي أَثَْروا فقد — وغريهم نكروما جمال والصحفي األمريكية،

بشأنها. مداركي عوا ووسَّ املعارصة، مرص
كاليفورنيا بجامعة األوسط الرشق دراسات مركز من كلٍّ َدْعم ذلك عن فضًال يُت وتلقَّ
كنيسة استضاَفتْني أيًضا للكتاب. األوَّلية املخطوطة إعداد يف األبحاث ولجنة بريكيل يف
وأذكر الربازيل. يف بعُد فيما بنرشه ب ُرحِّ الذي اإلنسان، حقوق حول خطابي إللقاء روثكو
بعنوان مقايل متابعة يف — الثقافية الديناميكيات أستاذ — بينكستون ريك زمييل جهد
حتى الكتاب) لهذا رابٍع كفصٍل إصداره (امُلعاد املرأة» ومفهوم واالستغراب «االسترشاق
ساَهَم أيًضا املتحدة. الواليات يف للجدل» «مثريًا حينها اعتُِرب مقال وهو بلجيكا، يف نرشه
٢٠٠٧م، عام التَقَطها التي دمشق، يف الكبري األموي الجامع بصورة َعَلمي حمدوني محمد

للكتاب. اإلنجليزية للطبعة غالًفا لتكون
أندريه من لكلٍّ بالشكر أتقدَّم أن بد ال الكتاب، من الرابع بالفصل يتعلَّق فيما
مساعدة من يل قدَّموه ملا َعَربي؛ يقة وِصدِّ مارتن، وجو-آن شامي، وسيتيني سريسوك،
الحاجة أن بالذكر وجدير حولها. والنقاش املقاَرنَة املوضوعات يف البحث يف هائلة



والكرامة الثقافة

األستاذ مع مناقشٍة أثناء األوىل للمرة ذهني يف تبلورت االستغراب فكرة الستكشاف
يتُها تلقَّ التي القيِّمة التعليقات أغفل وال هوبكنز. جونز جامعة من غني أرشف الجامعي
من كلٍّ يف الحضور إىل باإلضافة ديبريت، وجيتا مريس وسهري كيالني ُمنِذر األساتذة من
كلريمونت، وكليات وهارفرد، وأوكالند، بريكيل، وكاليفورنيا ديفيز، كاليفورنيا جامعات

األفكاَر. هذه فيها عرضُت أخرى أكاديميٍة ومؤسساٍت
من ألكثر أطروحات عىل الرئييس املرشف كنُت بريكيل، يف عميل سنوات مدار عىل
وثريا كول، ودونالد (إيران)، فاضل رضا غالم األوسط: الرشق يف يعملون باحثني عرشة
دوماني وأسامة ويتي، وكاثي روزنبريجر، وجون (السعودية)، َعَربي يقة وِصدِّ كي، الرتُّ
سريسوك وأندريه (تركيا)، بارتو وأيفر ستار، وجون (األردن)، شامي وسيتيني (لبنان)،
(أوكرانيا)، إبينجر ومونيكا (سوريا)، جابيان ونيل (إرسائيل)، شني وراشيل (فرنسا)،

جميًعا. منهم تعلَّمت وقد
بي وطالَّ مقدادي، وسلوى جونزاليس، وروبرتو كولسون، إليزابيث زمالئي أنىس وال
وَميسون سريسوك، وأندريه بارتو، وأيفر شامي، وسيتيني َعَربي، ِصدِّيقة السابقني
إبينجر، ومونيكا طالبًا)، كان أن (وقت جونزاليس وروبرتو سانشيز، وألبريتو ُسكَّرية،
وكان له، الناقدة تعليقاتهم وقدَّموا فيه وبحثوا الكتاَب قرءوا الذين وغريهم إبدو، وكريس
يف البساطة ففرضوا ميلريون؛ وطارق نادر، ورالف نادر، كلري هم قسوًة النقاد أشد
كالٍّ كذلك أذكر التعميم. من — هيِّنًا كان ولو — قدر أي قبول يف يتهاونوا ولم األسلوب،
كانَا اللذين فوسرت، جورج آند ماري مكتبة من ماكفارالند وديفيد كالبيسرتي سوزان من
بالعرفان أقرَّ أن بد وال تُحَىص. وال تَُعدُّ ال بُسبُل مساعدتهم لتقديم االستعداد أهبة عىل
الكتاب؛ تحرير يف ملساعدتهم كريتيس وستيفن ميلريون، وطارق تيلور، شرييل من لكلٍّ
الكتاب؛ من كثرية نَُسخ طباعة وإعادة طباعة يف صرب من أبَدتْه ِلَما سيكل فان وكاثلني
عني يغيب ال التي روبرتسون روزايل ومحرِّرتي النهاية؛ حتى لصموده إبدو وكريس
التشجيعية. بتعليقاتهم أفادوني الذين الهوية املجهويل الثالثة والقرَّاء وبشاشتها؛ دعمها
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متهيد

منذ العلوم بني بذاته قائًما فرًعا باعتباره ِعْلمهم الثقافية األنثروبولوجيا علماء أرىس
الشاملة املالحظة عىل يقوم تاريخي تقليد صياغة خالل من الزمان، من ونصف قرن
وممارساتها، أعرافها باختالف إما — باملالحظة القائمني منظور من — أجنبية لشعوب
األخرى، الثقافات إلحدى الفحصالدقيق هذا خالل ومن وضوًحا. أقل أخرى باختالفات أو
لثقافة يمكن كيف استيعاب أي وكرامتها؛ ِعزِّها واستيعاب إدراك عىل القدرة تتأتَّى ربما
قد التي النقطة عىل التعرُّف أو خدمته، تواِصل وكيف الشعوب، أحد تخدم أن مشرتكة
إهدار من عُظَمت أو صُغَرت أللوان أفرادها تعرِّض ثم ومن الثقافة، تلك عندها تنهار
منفصلة؛ وحدات هي كأنما العالم عن عزلة يف تتغريَّ بسيطًة ليست الثقافات لكن الكرامة.
الجماعات بني رسيًعا تنترش التي العنارص دراسة األنثروبولوجيا عاِلم عىل وجب لذلك
باستخدام باملالحظة القائم يخاطر نفسه، السياق ويف الجغرافية. املناطق وعرب الثقافية
التي الثقافية املجموعة من نابعة مثالية بصبغة مصبوغة تكون ما غالبًا — تخيُّلية معايري
وخالل الفوىض. يف الغارق الواقع بعالم لها عالقَة ال مقارنات عقد أجل من — إليها ينتمي
املالحظة من قرن نصف مدار عىل امتدَّْت التي — العربي بالرشق املتعلِّق عميل سنوات
الفكري، االنغالق من درجًة الحظُت — والكتابة املحارضات وإلقاء والتدريس امليدانية
املتحدة الواليات تورُّط ازدياد مع حدَّته زادت الذي الِعرقي، ب بالتعصُّ أحيانًا إليه يُشار
وهذا بمجتمَعيْهما. مقاَرنًة الرشق تعريف ومحاولتهما العربي، العالم شئون يف وأوروبا
مالحظاتنا جودة تعنيه ملا فْهٍم أو أنثروبولوجي تصنيف لتقديم مني محاولة الكتاب
حتى ثقافة أي استكشاف عملية يف تتوافر أن يجب التي الدقة ومدى وكرامتنا، لثقافتنا

نحن. بكرامتنا مقاَرنًة أخرى إنسانية كرامٍة أيِّ استيعاُب لنا يتسنَّى



والكرامة الثقافة

١٩٦١م، عام لبنان جنوب يف ميدانيٍّا عمًال العربي بالرشق املتعلِّق عميل شمل وقد
جامعة يف األوسط الرشق حول مقدمة وتدريس ١٩٨٠م، عام املغرب يف ميدانيٍّا وعمًال
وتلبية مقاالت، وكتابة لكتب، نقدية وكتابات عاًما، عىلعرشين يزيد ملا بريكيل يف كاليفورنيا
املوضوعات، من واسع نطاق حول إعالمية لقاءات وإجراء عامة محارضات إللقاء دعواٍت
من رفاقي بني العام الجهل لحالة للتصدِّي العاجلة بالحاجة مدفوعًة كانت ما غالبًا
والرشيعة واإلرهاب، والعنف، املرأة، وْضَع واللقاءات املحارضات تلك وتناَوَلت األمريكيني.
دم، وروابط ولغة، جغرافيا، من فيها بما األوسط الرشق ثقافة أعم وبوجه اإلسالمية،
وصَلتْني لدعوات مرصتلبيًة إىل سافرُت أيًضا ذلك. وغري ل، ُرحَّ وبدو مستقرين، ومزارعني
١٩٨٥م، عام بداية يف بالقاهرة األمريكية الجامعة يف املحارضات من متميزة سلسلة إللقاء
األربع املحارضات دارت الكتاب. هذا لبَّ املحارضات هذه وتمثِّل ٢٠٠٥م، عام أخرى ومرة
بذور وأيًضا االستقرار، إلرساء كوسيلة األيديولوجيات واستخدامات السلطة حول األوىل
سياسات ثم الرشق، عنف عن السائدة األنماط من بالرغم األوسط الرشق يف الالعنف
حول ختامية محارضة وأخريًا املتحدة، الواليات يف العاملة املتخصصة واملعارف الطاقة
هذه رَسَمْت وقد السيطرة». «عمليات مسمى بعُد فيما عليه أطلقت ما أو الخفية، السيطرة
السالم عنه غاب الذي املعارص، العالم يف السلطة ديناميكيات لتحليل إطاًرا املحارضات
يمكن موضوعاٍت املحارضاُت تناوَلِت أخرى: بعبارة واألمريكيني. العرب أعني يف زمٍن منذ
عامٍّ، باهتماٍم تحظى موضوعات أنها غري فقط، املتحدة والواليات للعرب مهمًة اعتبارها

والكرامة. الثقافة مسألة يف التفكري عند بصائرنا ر تنوِّ أن شأنها ومن
للعلوم الوطنية لألكاديمية كتبتُه قد كنُت تقرير من الطاقة حول محارضتي انبثَقْت
املقاالت من وسلسلة ديمقراطي»، مجتمع يف الطاقة «خيارات بعنوان ونُِرش ١٩٨٠م عام
وهو السلطة، حول مقايل أما املتحدة. الواليات يف الطاقة سياسات حول تبعته التي
فقد السيطرة»، «عمليات بعنوان الجامعة لطلبة أُدرِّسها التي التدريبية الدورة موضوع
«عمليات عنوان تحت ١٩٩٧م عام أنثروبولوجي» «كاَرنت مجلة يف ونُِرش بعُد فيما ُروِجع
الالعنف ببذور املتعلِّقة األفكار وتتأصل للسلطة». الديناميكية املقوِّمات دراسة السيطرة:
ونماذج االختالف «تطبيع املثال سبيل عىل منها اإلصدارات؛ من كثري يف العربي الرشق يف
الحرضية املناطق يف «العنرصية بريكلر وإي بينكسِتن آر كتاب يف املنشور التعايش»،
باستمرار موجودة والعنف الالعنف مسألة ألن ونظًرا ٢٠٠٦م. عام الصادر أوروبا» يف
يسبق لم سابق بحث إىل املوضوَع هذا ضممُت فقد اليوم، العربي الرشق منطقة يف
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تمهيد

حاالت يف االجتماعية السيطرة حول بالسعودية املؤتمرات أحد يف عرضتُه قد كنُت نرشه،
الحج. مواسم مثل عات التجمُّ

إيجابية، أفعال ردوَد ١٩٨٥م عام القاهرة يف ألقيتُها التي املحارضات سلسلُة لقيَْت
العالم يف الالعنف بذور بموضوع فوًرا اهتمامهم عن الحضور مشاركة كشفت وقد
اثنني بني عة متوقَّ غري مواجهة يف بالطاقة الخاصة املحارضُة تسبَّبت بينما العربي،
الطاقة مجال يف مهندس واآلَخر النووية، للطاقة معارض عاِلم أحدهما املرصيني؛ من
الكثريَ الخربات هذه علَّمتني الطاقة. وسياسات النووية الطاقة حول اختلَفا وقد النووية،
بالخارج؛ األمريكية الجامعات إحدى يف املعارصة الفكرية الثقافة يف السيطرة آليات حول
— التطوُّر من مزيٍد وتحقيق املعاَرصة يف رغبتهم منطلق من — الخرِّيجون يُلِمُّ حيث
هذه فإن الحال، هذه وعىل وعاداتهم. بتاريخهم إملامهم من أكثر املعارص العوملة بعالم

املتحدة. الواليات داخل األمريكية الجامعات عن اليوَم تختلف ال الجامعات
أغلب إبَّانها وقعت إذ جديد؛ قرن ميالَد ٢٠٠٥م وحتى ١٩٨٥م من الفرتة شهدت
باألساس متمثِّلًة اإلسالمي، العربي والعالم املتحدة الواليات بني تعاقبَْت التي األحداث
يف األب بوش جورج الرئيس شنَّها التي األوىل الخليج حرب اإلمربيالية: الحروب يف
عام للعراق األمريكي والغزو ٢٠٠١م، عام أفغانستان عىل والحرب ١٩٩٠-١٩٩١م،
األحداث هذه املراقبني بعض رأى وقد املتواصلة. األمريكية االحتالل وعمليات ٢٠٠٣م،
الحروب من سلسلة إطار داخل الكثريون رآها حني يف العالقات، يف صدًعا باعتبارها
يُذكِّرنا وهنا ذلك. قبل يكن لم إن (١٠٩٦–١٢٧٠م)، الصليبية الحروب َمنشؤها املقدَّسة
يف إسبانيا بغزو قام الفرتة تلك يف طنجة حاكم زياد بن طارق أن بدورهم املؤرخون

١٥٢٩م. عام فيينا قصفوا األتراك العثمانيني وأن ميالدية، ٧١١ أبريل
كنت االنتباه. يسرتعي ُمِلح طابع ذات القاهرة يف ٢٠٠٥م عام محارضات كانت
واستخدامات املسترتة أو الخفية السلطة بني الصالت عىل ١٩٨٥م عام أكدُت قد
استعراٌض محله ليحلَّ ي والتخفِّ االستتار هذا تراَجَع ٢٠٠٥م عام وبحلول األيديولوجيات،
الخليج وحرب للكويت، حسني صدام غزَو فشهدنا الهائلة؛ الرصيحة للسلطة واضح
واسرتاتيجية املتحدة، الواليات عىل سبتمرب ١١ هجمات وبعدهما ١٩٩٠-١٩٩١م، عاَمْي
الغرَب اجتاحت املقابل يف ٢٠٠٣م. عام العراق غزو يف انتُِهجت التي والرتويع الصدمة
وإما القاعدة لتنظيم تابعني كإرهابيني إما واملسلمون العرب فيها ُوِضع نمطية قوالُب
القانون عن وخارًجا إمربياليٍّا الرشق عني يف الغرب كان بينما انتحاريني، أو كمتمردين

ومنافًقا.
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— العرب بني الالعنف تاريخ دراسة عىل — تعكف زالت وما — قليلة فئة عكفْت
الغربي اإلعالم تيار من اإلعالميني من قليلة فئة وكتبَْت — القاهرة يف محارضتي موضوع
عىل — اآلن وجودها فرتة طول وعن العربية، الدول يف رءوسنووية وجود عدم عن السائد
الدمار أنباء ينقلون كانوا الذين املراسلني من قليلة فئة وأشارت إرسائيل، يف — خطري نحو
دفاع أيَّ تمتلك تكن لم اللبنانية الحكومة أن إىل ٢٠٠٦م؛ صيف يف لبنان يف اإلرسائييل
تعود أخرى ومرة زال. وما اآلذان، يصم بصمت وقتها هذا كل قوبل لكن ال، فعَّ عسكري
مع تتوافق وال عقالنية وغري عاطفية بأنها اإلسالمية امُلثُل لوصف املهيمنة الغربية األفكار
(التي العربية الديكتاتوريات أوصاف عىل الضوء وتسلط الغربية، الديمقراطية األفكار
غالبًا التي العربية الجماهري أخبار نقل من بدًال املتحدة)، الواليات بدعم تحظى ما غالبًا
أماكن يف العاملية املراكز بعض يف نقابلها التي اآلراء من ديمقراطيًة أكثَر آراؤها تكون ما
الثقافية اإلمربيالية، لوضع محاولًة ٢٠٠٥م عام محارضات كانت لذا العالم؛ من أخرى
املهتمني ألغلب واضحة ذلك عىل املرتتبة النتائج تكون ال وقد الضوء، دائرة يف والعسكرية،

عام. بشكل االجتماع علماء أيًضا يالحظها لم بل باألمر،
بهما يُسلَّم ما غالبًا ملفهوَمنْي نقديًة دراسًة ٢٠٠٥م محارضات موضوعات شملت
التي اللغوية) أم الجغرافية أكانت (سواء املناطق مفاهيم باستخدام يتعلَّق أحدهما جدًال؛
عىل والضمنية الرصيحة املقارنة، أهمية يخصُّ واآلَخر عليها، بناءً املعرفة تنظيم يتم
هوية عن وهو املفهومني، كال نقد بعملية يرتبط ثالث، استفهام يوجد ثم سواء. حد
األعمال محبُّو أم العسكرية السلطة أم الحكومات أهي الدراسية؛ للمنح الراعية الجهات
قد املهنية. الدراسية امِلنَح تقيِّد ما غالبًا الراعية الجهات اهتمامات ألن هذا الخريية؟
األغراض؛ لبعض مناسبة تصنيٍف وسيلَة جغرافية أسس عىل الثقافات تنظيُم يكون
يف إدراكنا من بالرغم مثًال، األوسط الرشق أو أوروبا يف الثقافية» «املناطق عىل كالرتكيز
املناطق حدود أن إىل راجع تضليٍل من التصنيف من الشكل هذا يحمله ملا نفسه الوقت
أوروبا تأثُّر املناطق تصنيفات تتجاهل ذلك، عىل عالوًة دقيقة. وال واضحة غري الجغرافية
أخرى، جهة من وأفريقيا وآسيا جهة، من مًعا بينهما فيما بالتواُصل األوسط الرشق أو
أكان سواء الشعوب، بني املستمر التواُصل خالل من تنترش الثقافات أن نعرف وجميعنا
«املنفصلة املناطق فكرة فإن ولذلك القنوات؛ من غريه أم السكاني التحرُّك طريق عن
سلبًا تؤثِّر ما وغالبًا ُمضلَِّلة، فكرة هي ذلك، غري أم جغرافيٍّا سواء حدودها»، داخل
صارت باملناطق املتعلِّقة املفاهيم هذه مثل أن إال والسياسة. واإلثنوجرافيا التاريخ عىل
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داخل الحدود اخرتاق تستهدف الكتاب، بهذا شبيهة كتٍب تسويق يف حتى بعمق مرتسخًة
واألغراض املتاحف أغراض لتالئم تكوَّنت التي األوسط، الرشق فكرة نجد لذا عقولنا؛
مقبوًال يَُعد لم املنغلقة أو املنفصلة املجتمعات مفهوم أن وكما خادعة. فكرًة العسكرية،
املقبولة األكاديمية الجهود يتعارضمع املناطق تمييز فإن علمية، أغراضإثنوجرافية أليِّ
آَخر نموذج أي أو العالم، تاريخ هو املناطق لدراسات املدى الطويل والبديل والضليعة.
تاريخ كتابة احتماالت أمامنا يفتح بما االعتبار، بعني الداخلية والصالت الروابط يأخذ
قد وتخطِّيها املناطق حدود عبور أن غري الحالية. األفق ضيق أمارات من متحرِّر برشي
املنبعث الجوي التلوث أن نعلم كنَّا إذا ولكن الحايل، الوقت يف بالفوىض انطباًعا يعطي
أنه نظن ملاذا الثقافة؟ ف تتوقَّ فلماذا الكندية، الحدود عند ف يتوقَّ ال نيويورك والية من
بالرغم فإنه وباملثل، األوروبي؟ والِعلم اإلسالمي الِعلم بني ومحدَّدة واضحة حدود توجد
فإن سوريا، عن لبنان وفصلت العربي العاَلم حدوَد رسَمْت االستعمارية القوى أن من
بغزارة. ومتداخلة متشابكة تقاليد يضمُّ واحًدا ثقافيٍّا تكوينًا تظل ككلٍّ الشام منطقة

مرِّ عىل املشرتك التداخل لذاك أفضل فهم إىل الوصول يف جوهريٍّا دوًرا املقارنة تلعب
االختالف إدراك كيفية حول منظور لتكوين الوراء إىل بالزمن العودة خالل من العصور،
علماء أن نكتشف فقد بالفعل بالزمن رجعنا إذا أننا صحيح الفهم. سوء وحاالت الثقايف
أوروبا إىل سافروا الذين العرب الة الرحَّ وكان القدماء، الة الرحَّ من هم األوائل اإلثنوجرافيا
والسفراء التجار منهم ومتنوِّعني؛ ُكثًُرا عرش السابع القرن إىل تعود بعيدة أزمان منذ
وإيطاليا وإنجلرتا وفرنسا إسبانيا إىل أسفارهم بت وتشعَّ وغريهم، والجواسيس والدُّعاة
كتابه يف ٢٠٠٦م عام مطر نبيل وثَّق كما املسيحيني، بالد عن وكتبوا وروسيا، وهولندا
القرن الة رحَّ وفد وقد عرش». السابع القرن يف العرب الة الرحَّ أدب املسيحيني: بالد «يف
األوروبيني لحضارات تماًما مكافئٍة ر التطوُّ عاليِة حضاراٍت من أوروبا إىل عرش السابع
من تعلَّموه وما وقياساتهم مالحظاتهم تقريبًا؛ يشء كل عن وكتبوا صادفوهم، الذين
فيها ْت تمَّ التي الزمنية الفرتات وانعكست لخرباتهم. وتقييماتهم أجروها، التي املقابالت
سوى يُرتَجم لم ولكن أخبار، من نقلوه فيما الفرتات تلك شهدتها التي واألحداث الرحالت
الرتجمات يف القلة هذه الغربيون الباحثون ويُرِجع العربية، األسفار أخبار من قليل عدٍد
من بالرغم — الرحالت عن العربية الكتابات بعضهذه ولكن االطِّالع، يف الرغبة غياب إىل
حداثيٍّ بطابع النواحي بعض من تتَِّسم — تحديًدا إثنوجرافية كنصوص تُصنَّف ال أنها

مذهل.
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والعرشين، عرش التاسع القرنني يف واإلثنوجرافيا األنثروبولوجيا علَمِي ِر تطوُّ ومع
بعَض وضعوا الوعي هذا ن تكوُّ ومع اآلخرين، عن بالكتابة الُكتَّاب لدى الذاتي الوعي ازداد
التعبري جاز إن — امُلعَلنَة غري الوصفات وبعض الرصيحة، اإلرشادات وبعَض القواعد،
ُمقيَّدين غري األوائل العرب من األسفار ُكتَّاب كان وملَّا الكتابة. أسلوَب حدَّدت التي —
املوضوعية كتحرِّي أسلوبية قواعد أيِّ باتباع ُملَزمني يكونوا لم االنضباطية، السلطة بهذه
بمراحل، لزمانها سابقة كانت تلك املوضوعية غري الذاتية كتاباتهم أن إال مثًال، العلمية

معها. وتوافقت اآلن نحن كتاباتنا يف صداها فوجدت
يف «الثقافة بعنوان ١٩٦٣م عام كتابًا هنري جولز األنثروبولوجيا عالم ألَّف
االفتتاحي املقال ويعطي بشغف»، مكتوب إثنوجرايفٌّ «نص بأنه وَصَفه اإلنسان»، مواجهة
الكتاب هذا «يتناول فيه: فيقول املتحدة؛ الواليات حول مؤلِّفه آراء عن فكرًة للكتاب
العنارص هذه وعالقة االقتصادية، وِقيَمها االقتصادي هيكلها املعارصة؛ األمريكية الثقافَة
ومخاوفهم املراهقني ومشكالت واألبناء، اآلباء بني والعالقات الوطنية، بالشخصية
والحرب» السن يف والتقدُّم العاطفي باالنهيار كذلك وعالقتها واملدارس، وهمومهم،
احتضار بمرحلة يمر ربما ماديٍّا مجتَمًعا كتابه يف هنري ويصف .(٣ :١٩٦٣ (هنري،
اإلعالن، وصناعة والثانوية، االبتدائية واملدارس املسنني، دور حالة عن فيخرب ؛ عاطفيٍّ
عىل ويأتي والصغرية، الكبرية الرشكات إىل ويشري الذُّهان، مرض من تعاني التي واألَُرس
األمريكية الثقافة عىل ينصبُّ تركيزه ولكن قليلة، مرات العمالقة» «املؤسسات تعبري ِذْكر
تستحقُّ محاولًة هنري عمل يَُعدُّ الرشكات. ثقافة عن تختلف ال كانت لو كما وضوح بكل
يركِّز كان لعمله املفاهيمي اإلطار أن إال عاطفيٍّا»، «تحترض ثقافة لتعريف اإلعجاب
يف متمثًِّال لزماننا الرئييس الكيان عىل فرتكِّز اليوم أعمال أما الوطنية، الشخصية عىل
مع تتشارك األعمال هذه أن من وبالرغم الثانية. الصناعية والثورة املؤسسية الرأسمالية
األبحاث عىل مبنيَّة ألنها نظًرا لألمور؛ دراستها يف أشمل فإنها الدوافع، نفس يف عمله
يف التطوُّر بعَض قنا حقَّ وقد العرشين. القرن سبعينيات خالل أُجِريت التي التاريخية

الشجاعة. هنري جولز فاِتحة منذ االجتماعية العلوم مجال
أننا إال الحايل، وقتنا يف العالم مستوى عىل ملموًسا أمًرا اآلباء ضعف صار لقد
يف ع التوسُّ إىل ٢٠٠٥م عام يف دعوُت وقد أفضل. بصورة الضعف هذا تأطري إىل بحاجة
(١٩٧٧) قلب» بال عاَلٍم يف اآلِمن «املالذ كتابه خالل من قدَّمه الذي الش كريستوفر عمل
الخدمات وِمَهن الدولة إن كتابه يف الش يقول املتحدة. الواليات يف املعارصة األَُرس عن

16



تمهيد

بكل النواَة األرسَة وإن االستهالكية، الرأسمالية سياق يف األرسة محلَّ َحلَّْت قد االجتماعية
ترك األرسة دور انحسار وإن قلب، بال عاَلٍم ظلِّ يف مالذًا بالفعل ر توفِّ نقد من تلقاه ما
هذا متابعة رضورة اقرتحُت وقد إليه. يلجئون آِمٍن مالٍذ دون قلب بال لعاَلم ُعرَضًة األطفاَل
لنتمكَّن عام؛ بوجه األرض أنحاء كافة ويف وبريو والصني وكوريا العربي العاَلم يف األمر
وقد الجامح. العاَلم هذا يف األرسة عىل املؤسسية للرأسمالية الخارجية اآلثار فهم من
كارنيجي مجلس يف والعمل أبنائي، تربية عديدة: خربات خالل من للمسألة فهمي تشكََّل
الشباب من العديد بينهم ومن الطالب، آالف وبالطبع أحفادي، ووجود باألطفال، املعنيِّ
التي التداعيات وما األمريكيني؟ أطفالنا ئ يُنشِّ َمن هو: املهم والسؤال اجتماعيٍّا؛ املنبوذين

العربي؟ والعاَلم املتحدة الواليات بني تربط
كبريًا؛ واحًدا كيانًا ليست ولكنها األمر، هذا يف دوًرا التجارية األعمال تلعب
األرايض ملكيات عىل القائمة الرأسمالية عن تختلف التي — املؤسسية فالرأسمالية
يمكن التبعات وهذه النطاق، واسعة تبعات لها — اإلقليمية الرأسمالية أو الصغرية
مصانع أو رقمية، تقنيات أو حكر، مؤسسات أو مقيدة، ترشيعية سلطات شكل تأخذ أن
التجارية األعمال نجعل أن أردنا فإذا أبنائنا. حياة تجارب أو وماشية، دواجن تربية
يقلق قد حيث األعمال؛ عاَلم إىل التبعات هذه تقييماُت تصل أن يجب اجتماعيٍّا، تستجيب

العمل. أخالقيات بشأن التنفيذيون الرؤساء
أبرز أحَد د يجسِّ املاضيني القرنني تاريخ أن الغثيان حدِّ إىل أسماعنا عىل أُِعيَد لطاملا
تأسيس لركائز وتكراًرا مراًرا التأريخ وتمَّ العاَلم، يف األورو-أمريكي ع التوسُّ تأثريات
التأثري من اإلطالق عىل شعب أيُّ يُفِلت لم أنه والتأكيد واألوروبية، األمريكية الهيمنة
َع التوسُّ البعض اعترب كذلك غريه. أم التجاري أم الديني أم االقتصادي سواء األوروبي؛
املهيمن ع التوسُّ هذا أن افرتاض هو ذلك وراء السبب أن واملحتمل نجاًحا، األورو-أمريكي
األوروبية، العاملية السلطة عن ر التصوُّ هذا ولكن فيه، األصيلة االستثنائية من بنوع يتميَّز
محدَّدة. معانَي تعكس نستخدمها التي الكلمات إنَّ ما. يشءٌ ينقصه األمريكية، واآلن
كما واحد. اتجاه يف كانَا والتأثري االنتشار بأن االعتقاد إىل الناس تدفع كلمٌة ع والتوسُّ
وبقية أوروبا بني تفصل حدوٍد وجود فكرة شحذ يف سببًا كان القومية الدول ظهور أن
األفكار انتشاَر أعاَقِت ثقافية حدود أيِّ وجود بانعدام يقيض الواقع أن حني يف العالم،
أنه هي األساسية النقطة انتقاء. يوجد ولكن مؤثِّر، نحو عىل الثقافية واألنماط الجديدة
التبادالت من متصلة بسالسل يتميَّز برشيٍّا تاريًخا نرى عكسية بطريقة ع التوسُّ قراءة عند
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الغرب إىل الرشق من باإلبر الوخز أو السويش أو اليوجا انتشاَر مثًال ْل تأمَّ والتفاعالت.
إمرباطوريات ع توسُّ عن حتى يتحدَّثون قد املؤرِّخني هؤالء نفس العرشين! القرن خالل
اإلنكا أو اآلزتيك أو الهندية أو املنغولية أو اإلسالمية أو الصينية كاإلمرباطورية — أخرى
واإلسالم املسيحية بني كاملنافسة املنافسات، حكايات عن نسمع القصص هذه كل ويف —
واملنافسات واالمتهان والغزو واالختالف الهيمنة قصص ولكن مثًال. الرشقيَّنْي أو الغربيَّنْي
التعايش، أو التبادالت أو االتحادات أو الرببرية عن قصًصا أيًضا تكون أن املمكن من
١٩٨٩م عام لغد أبو جانيت كتبت كما فيه، املهيمنة القوى د بتعدُّ يتميز عاَلم عن أو
أمني ويخرب ١٢٥٠–١٣٥٠م». بني العاملي النظام األوروبية: الهيمنة قبل «ما كتابها يف
مختلفة قصة عن ١٩٨٤م عام العرب» رآها كما الصليبية «الحروب كتابه يف معلوف
فقد ع؛ التوسُّ عن املعارصة الروايات حالة يف مثًال أو الغربية. الروايات يف يظهر ا عمَّ تماًما
تقدُّم تُقاَوم: ال «إمرباطورية عنوان حمل ٢٠٠٥م عام كتابًا جراتسيا دي فيكتوريا ألََّفت
لتغيري األمريكية الصناعات سَعت كيف فيه تتناول العرشين»، القرن أوروبا يف أمريكا
لرشاء تقبًُّال أكثر األوروبيني لتجعل الزمان، من واحد قرن من أقل يف األوروبية الثقافة
للمعايري بتنوعهم، الوافدون أم املحلية الشعوب سواء الكل، واستسلم األمريكية؛ املنتجات

والعالم. أوروبا يف العامة االستهالكية
وتأثريه، ع التوسُّ لروايات الرئييس القصيص التسلسل تحدِّي املرء يستطيع ال وبينما
وانتشار التبادالت تغفل ألنها معلوماتنا؛ تشوِّش إلينا تَِرد التي األوصاف محدودية فإن
من شمسها فأرشَقْت ع، التوسُّ يف باهًرا نجاًحا املثال سبيل عىل الزراعة قت حقَّ األفكار.
وانتَرشْت وأفريقيا. وجنوبها آسيا ورشق أوروبا أنحاء عىل وسطعت والفرات، دجلة وادي
واالكتشافات التقنيات من غريُها — القومية الدول عن بمعزل — العالم أرجاء كل يف باملثل
أما توثيٍق). خريَ املعماريون وثَّقها (التي البناء ومواد املعادن استخدامات مثل املختلفة،
عدد بأكرب اليوم ويتمتع املسيحية، جانب إىل هائًال عيٍّا توسُّ نجاًحا َق حقَّ فقد العرب إسالم
العالم يف انتشاًرا األديان أرسع أنه كما العربي، العالم خارج يعيشون الذين األتباع من
والغرب، أوروبا من كالٍّ صنَعْت رات التطوُّ هذه كل األرقام. ِت صحَّ إن الحايل؛ الوقت يف

جديد. من صناعتهما وأعاَدْت
الحادي القرن أنثروبولوجيا ص وتلخِّ دراستي، تغذِّي جميًعا املرجعية األُُطر هذه
بيننا، واملشرتك وطبائعكم، طبائعنا، — الناس بني يربط ما عىل تركِّز التي والعرشين
غري سياق يف — اليومية ملشكالتنا وحلولنا ومخاوفنا، وأبنائنا، وبقائنا، وإنسانيتنا،
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تمهيد

يف ع تنوُّ من فيه بما غنيٌّ كوكب األرض كوكب إن والفساد. السلطة حيث من متكافئ
كيانات وإقامة البرش؛ مسريَة أثرى ما هو التنوع وهذا والثقافات، والحيوانات النباتات
العوملة تسوده قديم عاَلم يف االجتماعي ل التحوُّ جْعِل سوى شيئًا يقدِّم ال ومنغلقة منفصلة
مثل مفاهيم أن يدركون منَّا الكثريون بدأ وقد خادعة. فكرة وهذه للرتابط؛ مفتقًرا تحوًُّال
املتضائل، الكوكب هذا عىل بقاءَنا والبعيد القصري املدينَْي عىل تعوق والغطرسة االستثنائية
إعادة لعملية أمارات سوى ليَسْت «احتلوا» وحركة العربي بالربيع الشبيهة الحركات ولكن

املستقبلية. اتجاهاتنا يف االنتشار واسعة نظر
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األول الفصل

مقدمة

أكون بأن هللا حباني لقد الرسمي. تدريبي من طويلة فرتة قبل الكتاب هذا عىل العمل بدأ
من املتحدة الواليات إىل وفَدا لوالَدين ابنة فأنا املهاجرين؛ من األول الجيل من أمريكيًة
لبنان إىل الكربى سوريا تقسيم وقت نفس يف البعض، يعرفها كما سوريا أو الشام، بالد
فقد وهكذا تُحاك. تََزْل لم فلسطني تقسيم خطط كانت بينما مباَرشًة، بعده أو وسوريا
الحوارات من العديد عىل لالطِّالع رائعة فرصًة منحني ا ممَّ والثقافة؛ اللغِة ثنائيَة تربَّيُْت
لديَّ خلق الثقافتني بني فيما نشأتي فإن كذلك واألمريكية. العربية الثقافتني معاني حول
املدارس يف عنهم خٍرب أيُّ سمعي إىل يصل أالَّ يمكن كان شعوٍب معاناة تجاه حساسيًة
والفرنسيني، الربيطانيني واملستعمرين األرمن، مجاعة عن أعلم وأنا فرتعرعُت األمريكية؛
وعرفُت والعربية، اإلنجليزية باللغتني الشعري والتعبري والغربيني، العرب القادة وفساد
األمريكية، املتحدة الواليات نموذج عىل حلمهم صياغة إىل العربية الوحدة دعاِة توِق عن
الخصوص. وجه عىل األمريكية الديمقراطية وعىل األمريكيني، عىل املثالية إضفاء جانب إىل
املجتمعات تلَقاها التي اإلهانات بني ترتاوح العشاء مائدة عىل اليومية النقاشات كانت
قتلهم الذين الشعراء خاصًة املشاهري، العرب والقادة الشتات، ومجتمعات امُلستعَمَرة
بوطنيتهم، االعرتاف من بدًال متمرِّدون إنهم عنهم وقالوا بالرصاص، رميًا املستعمرون
مناقشة جانب إىل أخرى، دينية جماعٍة عىل دينية جماعًة ألَّبَْت التي تَُسد ْق فرِّ وخطط
خت رسَّ النقاشات هذه وجميع إنجالند؛ نيو يف بلدتنا يف صحي رصف نظام مدِّ كيفية

اليومية. الحياة يف املتباَدل االحرتام أهميَة بداخيل
حياة عىل أنثروبولوجيا، عاملة باعتباري عميل، خالل من تعرَّفُت ذلك، بعد
جزر وسكان حقوقهم، من املحرومني األصليني األمريكيني مكان؛ كل يف املستضعفني
والفالحني الحرضية، املناطق يف األقليات أحياء وسكان واألفارقة، األصليني، الهادئ املحيط



والكرامة الثقافة

األماكن. من وغريه األوسط الرشق يف الالجئني مخيمات وسكان الالتينيني، األمريكيني
تطأها لم منطقة لدراسة ١٩٥٧م عام بي خاصة ألطروحة ميداني بحث أوَل وبدأُت
أواكساكا يف جواريز سيريا يف زابوتيك رينكون وهي بعُد، األنثروبولوجيا علماء أبحاُث
عام ويف .(١٩٧٠ (نادر، املستوى عايل افتتاحي طقس بمثابة البحث وكان باملكسيك،
يف ميداني ببحث القياَم قاصدًة بريكيل من انطلقُت أطروحتي، من االنتهاء وبعد ١٩٦١م،
وبينما القرى. يف اإلسالمية الرشيعة عن تمهيدي بحث إعداد يف والرشوع لبنان، يف الصيف
شيعية قرية تكون أن األفضل كان إذا وما مناِسبة، قرية اختيار كيفيَة أستكِشُف كنُت
أُصاب قد ألني لبنانيني؛ وأصدقاء لبنانية أَُرسٍ من التحذيرات من سيٌل غمرني ُسنيَّة، أم
خطر؛ يف سأكون وأني مسلمة، قرية يف عملت إْن يصيبني قد ما ع توقُّ يمكن وال باألمراض،
هراء، هذا أن آَخرون رأى بينما املسيحيني»، يحبون «ال املسلمني أن أخربني أحدهم ألن
والتحذيرات الحوارات ف تتوقَّ ولم السياسية. األفراد بمواقف يرتبط اآلراء اختالف وأن
التي التحذيرات هذه كل أن يف شكٌّ يوجد ال امليداني. العمل مخاطر عن والطويلة الكثرية
مكوثي أن واألكيد ١٩٥٨م، أزمة إىل راجعًة كانت االرتياب جنون من حادَّة كحالٍة بََدْت

القرى. إىل نقيل يف سائق أيِّ تردُّد يف السبب هو كان املسيحية زحلة قرية يف
مدى بمعرفة اهتمامي املسلمة القرى إحدى يف العمل عىل تصميمي من زاد ولكن
الرشيعة وهي القرى، يف النزاعات تسوية إجراءات عىل الرسمية اإلسالمية الرشيعة سيطرة
مع التناُقش من كاملني أسبوعني حوايل وبعد حرضية. مراكز يف األصل يف نشأت التي
عىل للعثور الطرق أنجح إحدى أن أدركت عدة؛ قًرى بني األجرة بسيارات ل والتنقُّ الناس
وليس بالسياسة، املشتغلني املحامني أو السياسيني بمساعدة كان لبنان يف مناسبة قرية
من الريفية املناطق عىل اهتماَمهم يركِّزوا لم الذين اللبنانيني، االجتماع علماء طريق عن
لحكم الخاضعة والقرى الحرضية املراكز بني أواكساكا يف الربط كان حني ففي لبنان.
األفضل الطريقة فإن التنموية، الجمعيات إحدى خالل من بسهولة يتمُّ زابوتيك رينكون
أحزابهم، يف نشطاء كانوا الذين السياسة رجال خالل من كانت لبنان يف الرابط هذا لخلق
السياسيون كان لذا االنتخابية؛ الحمالت يف القرى عن يشء كلَّ يعرفون كانوا ثم ومن
يتعلَّق فيما اللبنانية، القرى مع التعاُمل يف خربًة األكثر هم بالسياسة املشتغلون واملحامون
يف تعيش التي عائلتي يف تمثَّلت استثنائية بميزة لتمتُّعي ونظًرا حال. أي عىل بأغرايض
مسلمة قرية عىل العثور يف بالسياسة، يعمل وكان أقربائي، أحد ساعدني فقد لبنان،
إحباطاتي كانت حيث — املكسيك يف بعميل ومقارنًة البالد. يف القرى أفقر بني من شيعية
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مقدمة

لبنان يف الصعوبات كانت — نفسه امليداني العمل إجراء بمكان بعيد حدٍّ إىل ترتبط
إشكالية ومن مساعدتي، عىل قادًرا كان ربما جامعي طالب إيجاد عن عجزي من ناشئًة
إرضاب وجود ومن صعوبته، من بالرغم تافًها يبدو الذي األمر وهو وسائق، سيارة إيجاد
من الخصوص— وجه وعىل — وأخريًا قضائية، دعاوى أيِّ إىل االستماع ف وتوقُّ للمحامني
ولكنني للعمل. مناسبة قرية أي عن «املوضوعية» املعلومات من نوع أي جمع صعوبة

ذلك. كل من بالرغم مناسبًا موقًعا وجدُت
الطريق ألن لبنان؛ خرائط أغلب عىل مرجعيون، من القريبة لبَّايا، قرية تظهر لم
ثماني بها ويعيش فرد، ١٤٠٠ حوايل سكانها عدد كان حديثًا. إال اكتَمَل قد يكن لم إليها
من متجانًسا مجتمًعا يشكِّلون وكانوا منزل، ٤٠٠ من يقرب فيما ع تتوزَّ كبرية عائالت
عن البحث أو بالواسطة، االستعانة حاالت بتجميع األول املقام يف قمت الشيعة. املسلمني
نزاعات بحدوث وبسهولة طوًعا الشيعة اعرتف زابوتيك، أهل عكس وعىل للنزاعات. حلول
التيار صاَدَف عميل أن أشعرني ا ممَّ املوضوع؛ عن التحدُّث يف إطالًقا يرتددوا ولم بينهم،
يتواصل الذين األشخاص ومستويات أعداد أذهلني كذلك يعارضه. ولم القرية يف السائد
واسطة؛ عن للبحث واضطراره مشكلة يف وقوعه عند الشيعة املسلمني من ريفيٍّ أيُّ معهم
جهة، من يواجهها التي املشكلة نوع عىل بناءً تختلف إليه يلجأ الذي الشخص فشخصية
ذلك، عىل عالوة أخرى. جهة من املدنية املحكمة يف عليه الحْكَم سيتوىلَّ الذي الرجل وعىل
بحيث الشخصية، بالعالقات مذهلة بمعرفة لبنان يف السياسية النخبة أوساط تتمتَّع
أفضل إىل الوصول يستطيع َمن لتحديد والذكاء املعرفة عىل قائمة بلعبة أشبه األمر صار

وقت. أرسع يف العالقات
واإلدارية الشخصية املشكالت كانت زابوتيك، شعب بني األوىل تجربتي عكس وعىل
لم حيث القرية؛ إىل وصويل فور مستوياتها أدنى يف امليداني بالعمل املتعلِّقة والفكرية
التخوُّف أن ثبت كما بالعربية، الحديث فهم عىل لقدرتي مرتِجٍم؛ مع العمل عائَق أواجه
أسكن كنُت التي األرسة سأَلتْني فقد فارًغا؛ تخوًُّفا كان ديانتي بسبب والرفض النَّبْذ من
مسلمة أنني ِعي أدَّ أن نصحوني مسيحية، أني أخربتهم وعندما البداية، يف ديني عن لديها
وملَّا الكذَب، أعتَِد لم بأني ببساطة أجبتُهم ولكنني القرية، يف آَخر شخص أي سألني إن

عهما. أتوقَّ لم واحرتام بانفتاح ُعوِملُت القرية يف القصة هذه انتَرشْت
فيها، التحدَُّث أنفسهم الشيعة هؤالء أََحبَّ التي املوضوعات من بحثي موضوع كان
كما زابوتيك؛ بالد يف إلنجازه أشهر أربعَة استغَرَق ُربما عمًال قليلة أسابيع خالل فأنجزُت
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والكرامة الثقافة

األنثروبولوجيا علماء إرشاد يف يساعد ما كثريًا األدنى الرشق يف األمثال استخدام انتشار أن
غالبًا منها (واملقصود يعاملوك» أن تحب مثلما الناَس «عاِمِل أهمية: ذو الِقيَم أي لتحديد
ال، رجَّ تبهدل و«بدَّك تنكرس»، ال ليِّنًا و«ُكْن عنوانه»، من مبنيَّ و«املكتوب املعاملة)، سوء
لذلك رصماية»؛ وبالقفا مراية و«ِباْلَوجه ولد»، عليها فلِّت مرا، تبهدل بدَّك مرا؛ عليه فلِّت
دراسة إلجراء اإلعداد عىل القائمني األنثروبولوجيني لشباب النصح إسداء بصدد كنُت إذا
األمثال هذه من مجموعة عىل يتعرَّفوا أن بشدة أوصيهم العربي، األوسط الرشق يف ميدانية

ويحفظوها.
واملبالغة تضخيُمها تمَّ فقد األوسط، الرشق يف ميدانيٍّا املرأة لعمل السلبية الجوانب أما
القرية، يف أمضيتُها التي القصرية الفرتة خالل خطر بأيِّ أشعر لم إذ كبرية؛ بدرجة فيها
إحدى لدى إقامتي يف يتمثَّل ذلك وراء الرس كان ربما امرأًة؛ بكوني يتعلَّق فيما وباألخص
السبب كان ربما أو القرية، بنات من «ابنة» جعلني وهذا وحدي، اإلقامة من بدًال األَُرس
عاملة أيُّ تستطيع طبيعي دور وهو للرجال»؛ «كأخوات للنساء تصنيٌف لديهم العرب أن

تحديًدا. فعلتُه ما وهو أرادت، إْن تقبُّله أنثروبولوجيا
السلطة؛ ذات الفئات عىل األخرية السنوات يف األنثروبولوجيا علماء تركيُز انصبَّ
التسويق، ورشكات واملستعمرين، والعلماء، والعسكريني، الحكوميني، املسئولني مثل:
الفالحني، حياة وبني هؤالء السلطة أصحاب حياة بني والربط وغريهم، والجرَّاحني،
أن كيف الطريقة بهذه حوا ووضَّ والجنود، واملساجني، والفقراء، املصانع، يف والعمال
الذاكرة يف تظلُّ القوي الحكم طريقة إن للهيمنة. تجسيًدا يمثِّل للمجتمع الهرمي الهيكل

جديد. من الذاكرة إىل تعود ثم تُنَىس أو لقرون،
واستقبلتهم األوىل العاملية الحرب بعد الجماعية اإلبادة من فرُّوا الذين األرمن إنَّ
يذكرون فتئوا ما واللبنانيون بكرامة، ُعوِملوا كيف يذكرون أخرى، دول بني من لبنان،
القصص من الكثري ويصف لبنان، يف العثمانيون األتراك فعله ما عاًما ٩٠ مرور بعد
الحكومة ولكن الحوادث، من وغريها املحاصيل عىل واستيالء إذالل من فعلوه ما املعروفة
يذكر املنطقة. شعوُب ستذكره ما وهو غزة، لتحرير اإلنسانية املساِعَي اليوَم تدعم الرتكية
الجنرال حثِّ إىل دفعهم ا ممَّ األوىل؛ العاملية الحرب بعد أملانيا تجربَة األنثروبولوجيا علماء
قائلني: فحذَّروه حينها، ارتُِكبَت التي األخطاء نفس تكرار عدم عىل اليابان يف آرثر ماك
بالثقافة املتعلِّقة للتجارب اسون حسَّ تقريبًا مكان كل البرشيف إن العدو.» كرامة تُهِدْر «ال
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بمرور ترتاكم الصغرية اإلهانات أن كما بسهولة، االحرتام غياَب ويستشعرون والكرامة،
أخرى. أوقات يف املتبادل االحرتام يُلطِّفها لم إن الوقت

الكرامة إهدار

ُملطَّف أسلوب وهو أوروبا، يف ع للتنوُّ الدول إدارة حول بروكسل يف مؤتمًرا مؤخًرا حرضُت
مرموقون محامون املؤتمر وحرض أوروبا، يف اإلسالم مع التعامل كيفية عبارة عن بديل
األساتذة من قليل عدد إىل باإلضافة األوروبي، االتحاَد تشكِّل التي الدول أغلب عن ممثِّلون
وتناولْت مختلفة، جنسيات من األنثروبولوجيا علماء وبعض والشام، أفريقيا شمال من
األوسط والرشق أفريقيا شمال من املسلمني املهاجرين أغلبها يف النقاش موضوعاُت
الوطيس حامي موضوًعا يتناول ًصا متخصِّ مؤتمًرا كان باكستان. مثل بعيدة أماكن ومن
صورة يف التنوع ضد التعصُب ر وتفجَّ ع، التنوُّ موضوع تبسيط هدفه سلبي أعمال بجدول
إسبانيا!» يف الزوجات د بتعدُّ نقبل «لن ا: محتدٍّ اإلسباني القايض فأعَلَن انفعالية؛ نوبات
بوجود تقبل التي فالدول هذا؟» كل «عالَم التفكري: إىل األنثروبولوجيا عالم يدفع ما وهو
هو (كما الحبيبات د وتعدُّ ميرتان) فرانسوا الفرنيس الرئيس حالة يف (كما العشيقات
د بتعدُّ تقبل لن الدول تلك ذلك؛ غري به يقبلون ما كان وأيٍّا بريلسكوني)، اإليطايل حال
اإلحصاءات أن عن فضًال رشعية. حقوٍق عىل ينطوي الذي الرشعي اإلسالمي الزوجات
حال، بأي امرأة من أكثر من املتزوِّجني املسلمني املهاجرين نسبة تبلغ فكم االهتمام؛ تثري
وكم الرشعي؟ الزوجات د تعدُّ عليها ينصُّ التي املسئوليات ل تحمُّ حتى يطيقون الذين أو
الزوجات د بتعدُّ اإلسالُم أساسه عىل سمح الذي األصيل املنطق يدرك القانونيني الفقهاء من
الحروب يف الرجال موت بسبب الرجال أعداَد النساء أعداُد فيها تتجاوز التي الحاالت يف
عام لبنان جنوب يف بها عملُت التي الشيعية القرية يف شابه؟ وما العائلية والعداءات
وكانت — نسمة ١٤٠٠ بني من — الزوجات د لتعدُّ وحيدة حالة سوى توجد لم ١٩٦١م،
تدريجيٍّا املؤتمر َل تحوَّ النقاشات، استمرار ومع األخ. وفاة بعد أخيه زوجَة َج تزوَّ لرجل
وازدرائهم، أفريقيا وشمال لبنان من الزائرين القانونيني الفقهاء من للتحقري احتفالية إىل

وتميُّزها. أوروبا باستثنائية كذلك وتذِكرٍة
ومشكالت الثقايف َع التنوُّ درَسِت هولندية أنثروبولوجيا عاِلمُة املؤتمر يف ثَْت تحدَّ
صبيٍّا أن إىل مشريًة حديثها، نهاية يف انفعاالتها يف التحكُّم وفقدت بريو، يف الدول إدارة
محتدم نقاش واندَلَع هولندا. يف مستقبل له يكون لن مغربيني ألبوين هولندا يف مولوًدا
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من بالرغم قالته، ما عىل املهاجرين مع تعاُطًفا أقل هولندي قانون رجل احتجاج بعد
وضع الهولندي الهجرة وزير أن هنا يحرضني األجر. منخفضة عمالًة لبلده رون يوفِّ أنهم
إىل الدخول تأشرية عىل الحصول لطالبي العرشين القرن تسعينيات يف محدَّدة اشرتاطات
مدى لتحديد إباحيًة صوًرا البعُض اعتربه ما رؤية عىل إجبارهم بينها من كان هولندا،
بصفتي — سمحُت ألنني املؤتمر؛ منظم وانزَعَج الهولندية. الثقافة يف انخراطهم إمكانية
هولندا؛ إىل الهجرة إدارة عملية وسلبيات إيجابيات حول نقاش بإجراء — املؤتمر رئيسة
نقاشات عىل مسيطًرا العاطفي االنفعال ظلَّ توافقيٍّا. مؤتمًرا يكون أن املفرتض كان فقد
أفهم لم له. الفرنيس القانون تناُول إطار يف اإلسالمي الحجاب موضوع أُِثري عندما املؤتمر
رحلتي اسرتجعت اإلسالمي. الحجاب باستخدام الرأس تغطية تشكِّله الذي الخطَر قطُّ
وشاهدت سياحي، فندق يف ابنتيَّ مع أمكث كنت ١٩٨٠م، صيف يف املغرب إىل امليدانية
عاريات كنَّ بعضهنَّ إن بل للُعري، تكون ما أقرب سباحة أثواب يرتدين فرنسيات نساءً
وما محيطهن، مع العري من الحالة هذه تناُفر عن باملرة غافالت وكنَّ تماًما، الصدر
عىل يعلِّقون النُُّدل سمعُت رمضان. شهر منتصف يف كان ذلك أن املوقف فداحة ضاَعَف
ولم الفرنيس، العري عن عناوين أيِّ من خَلْت قد الصحف أن الواضح لكن بالعربية، األمر
من خزيهم عن البعض عربَّ أْن املؤكد من كان وإن تحظره، قائمة قوانني أيُّ توجد تكن

األمر.
وسخاء تنظيمه بُحْسِن بروكسل، يف املنعِقد املؤتمر هذا أن رويًدا رويًدا يل خطر
غري أعمال جدوُل له كان والهجرة، الثقافة تخصُّ مهمة بموضوعات واهتمامه تمويله
وازدراء، تحقري احتفالية بالفعل املؤتمر كان لقد .« التحرضُّ فرض «عملية وهو أََال ُمعَلن؛
كاألوروبيني املهاجرين ف ترصُّ رضورة صيف تتلخَّ له امُلعَلنة غري األساسية الفكرة وكانت
اعرتاضه، عدم سبب عن املغاربة املشاركني أحَد سألُت وعندما ين، متحرضِّ يصريوا حتى
مهذَّبني اآلَخرون العرب الضيوف كان عرصيني.» نكون أن يجب «لورا، قائًال: أجابني
وعند بينهم. فيما الحديث عند اإلذعان من القدَر هذا يُظِهروا لم أنهم من بالرغم كذلك،
بثقافات اإلملاَم مرصيستوجب يف القانوني التعليم أن هدوء يف أجاب مرصي، قاٍض سؤال
الدينية، والرشيعة العريف، والقانون البدو، وقانون القرى، قانون مثل مختلفة؛ قانونية
اتخاذ يف الثقايف السياق ألهمية أو االختالف لقبول تجسيد وهذا الدولة؛ قانون جانب إىل
يف بغيًضا كالًما كان بل صاغية، آذانًا يلَق لم كالمه أن إال القضايا، بإحدى يتعلَّق قرار
املمثِّلون القانونيون الفقهاء كان القانون». «سيادة حول األوروبية الدول أفكار سياق
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واإلسالمية األوروبية الهويتني بني الجمع يستطيع ال املرء أن فكرة عىل ون املرصُّ لبالدهم
الفقهاء أن بََدا بينما والدنمارك؛ وهولندا وبلجيكا وفرنسا إسبانيا من الوقت، نفس يف
التسامح عدم حول الثانية العاملية الحرب من درًسا تعلَّموا ربما وإيطاليا ألملانيا املمثِّلني
تدور كانت النقاشات هذه أن إىل انتباهكم ِلَلْفِت داعي وال الجماعية. واإلبادة والعصبية
أفكار تجاه حساسيًة أكثَر يكونوا أن املفرتض كان حرضي، طابع ذوي مشاركني بني
كانت النقاشات أن األمر يف واملفارقة .« التحرضُّ فرض «عملية ومعنى االستثنائية مثل
لإلهانات وجاريًة حيًة نماذَج والتفجريات وجوانتانامو غريب أبو أحداث كانت بينما تدور

ين». «املتحرضِّ عن الصادرة
التعذيب فضائح بسبب الشعبي الغضب من ظاهريًة موجًة املتحدة الواليات شهدت
ولكن يُذَكر، تغيري أي الغاضبة األوليَّة االستجابة تلك يتبع لم ولكن غريب، أبو سجن يف
بوتريو. عامليٍّا املشهور الكولومبي الرسام إىل بالنسبة الحد هذا عند ف يتوقَّ لم األمر
األوىل الصفحَة غريب أبو سجن أخبار َرْت تصدَّ عندما باريس إىل طريقه يف بوتريو كان
نفسه؛ يف الصور أوقَعتْه الذي الهلع زحزحة من يتمكَّن ولم تايمز، نيويورك لصحيفة
لم العمل من انتهائه وعند غريب، أبو فظائَع يرسم باريس يف مرسمه يف شهوًرا فأمىض
عندما وحتى أعماله، عرَض يقبل املتحدة الواليات يف واحد فني متحف عىل العثوَر يستِطع
للجامعة الفني املتحف املعرضيف يَُقِم لم بعرضه، أخريًا بريكيل يف كاليفورنيا جامعة قبَلْت
املتربِّعني من واثنني التدريس هيئة أعضاء من اثنني دعم بفضل الرئيسية، املكتبة يف ولكن
لتقليص التعذيب؛ ألهوال الجماهري مشاَهدة أهمية أدرك الذي املكتبة أمناء كبار وأحد
مثل فهم عىل يساعدنا قد ما يوجد هل هو: والسؤال املستقبل. يف التعذيب ممارسة إمكانية
يتخطَّى األمر أن أم والكرامة؟ الثقافة عن األورو-أمريكية األفكار إطار يف األحداث هذه
الرس هل الثقايف؟ االستعالء أفكار إطار يف إال تفسريه ويَصُعب الثقافية الرقائق هذه مثل
آالف حرض كالهما؟ أم الرقابة؟ أم األمريكي؟ اإلنكار هو بوتريو معرض رفض وراء
الصور من تأثريًا أقوى كانت اللوحات أن البعض ونقل املعرض، ملشاهدة الزائرين من
فوتوغرافية، صور املعروضيف العنف تجاه بالتبلُّد األمريكيني إلصابة نظًرا الفوتوغرافية؛
هناك املعرض إقامة رْفَضها للجامعة التابع الفني املتحف يف السلطات ت َفرسَّ ولربما

حقيقيٍّا. فنٍّا تمثِّل لم بوتريو لوحات أن إىل مستندًة
ليبيا، فوق جوي حظر منطقة بفرض قراًرا املتحدة األمم اعتمدت ٢٠١١م، عام يف
تتجه العراق حرب أن وبََدا طاحنة، — أمريكا بقيادة — أفغانستان عىل الحرب وكانت
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بالجنود املرتزقة من خاصة أمن قوات استبدال ظل يف الدائم االحتالل من حالة نحو
نفَس إيران عىل الحرب طبول أَطَلقت األثناء، هذه ويف األمريكية؛ والقواعد األمريكيني
لة امُلحمَّ التعميمات جانب إىل جديد، من اإلسالمية الشعوب عن املبتذلة القديمة الخطابات

لقرون. متداولًة ظلت التي بالخرافات
أمام نفَسُه كولومبيا جامعة رئيس بولينجر يس يل وجد عندما ٢٠٠٧م، عام ففي
يسَع لم دعوة (وهي بالجامعة خطاب إللقاء نجاد أحمدي اإليراني للرئيس هة موجَّ دعوة
اإليراني الرئيس قدَّم أن إال منه كان ما بها)، االلتزام عليه وجب وإن بنفسه، بولينجر إليها
التقديم خطاب أن فاألكيد الكرامة؛ حفظ عن فضًال اللياقة، قواعد ألبسط افتَقَر بأسلوٍب
كاملة دقائق عرش استغرق لفظيٍّ اعتداءٍ عن عبارة كان هجوميٍّا؛ كان بل تقديميٍّا، يكن لم
وبََدا وقاٍس، تافه ديكتاتور بأنه نجاد أحمدي خطابه يف بولينجر وصف .(٢٠٠٧ (كوبر،
أضاع لقد إيران. عىل الحرب طبول عىل إضافية بَقْرعة ساَهَم قد كان كلمته بختام أنه
عن فعجز للفعالية، مضيًفا صفته عن فضًال ُمعلًِّما، باعتباره الفرصة نفسه عىل بولينجر
إيران استشعار يف سببًا كانت التي األحداث بعض استعراض بإمكانه كان الظلم. إدراك
١٩٥٣م. عام مصدق بمحمد اإلطاحة منذ األقل عىل املتحدة الواليات من الظلم ملرارة
بإمكانه كان األمريكيني. الرهائن واختطاف إيران-كونرتا قضية إىل اإلشارة بإمكانه كان
اإليرانيني كبََّدت التي — إيران عىل العراقية للحرب األمريكي الدعم ِذْكر عىل اإلتيان كذلك
املتحدة الواليات إليها هتها وجَّ التي التهديدات توايل عىل عالوة روح، املليون عىل يزيد ما
األحيان أغلب يف اإلرسائييل اللوبي من بتحريٍض عليها فرضتها التي الحظر وقرارات
كان مرموقة؟! جامعة برئيس بالك فما جامعي، أستاذ أي يفعل أن يجب كان كما —
لحرية دعمه بحجة بولينجر وبرَّره صوره، أسوأ يف السيايس ب للتعصُّ تجسيًدا الخطاب
اإليراني، بالرئيس بولينجر أنزله الذي العلنيِّ التقريع فاصل من الرغم وعىل التعبري.
والنقاش التعبري حرية باسم بوش املتحاِرب لرئيسه التقريع بنفس ه يتوجَّ نجده لم فإننا
بالده ففي وقوًرا؛ كان اللفظية اإلساءات هذه عىل نجاد أحمدي فعل رد أن إال املفتوح.
التقاليد تقيض إيران، «يف امُلهني: األسلوب بهذا ضيوَفه املضيُف يُعاِمل أن امُلعتاد ليس
أن لهم نسمح بحيث بنا، لطالَّ احرتامنا يف صادقني نكون أن للتحدُّث، شخٍص دعوة عند
الطالب لتحصني االتهامات من قائمة لرسد رضورًة نرى وال الخاص، حكمهم يصدروا
َمن املأل عىل جليٍّا كان .(٢٠٠٧ (كوبر، الخطاب» إلقاء قبل حتى التدريس، هيئة وأعضاء

الهمجي. وَمن املتحرضِّ منهما
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نظَّمها التي اإلسالمية» بالفاشية التوعية «أسبوع فعالية إقامَة العام نفس شهد
امُلواَربة لغة حاجز «اخرتاق أجل من البالد، مستوى عىل امُلحاِفظ، األمريكي الحرية مركز
التي الباسلة قواتنا مساعدَة أردنا إن األمريكية، الجامعات تسود التي سياسيٍّا الالئقة
يف املتحدثني أحد عن ونُِقل .(٢٠٠٧ (داود، الخارج» يف الفاشيني اإلسالميني تحارب
اإلسالمية الفاشية وجود «إن قائًال: وللديمقراطيني النسويني للناشطني تقريُعه الفعاليات
مضجر َحْشٍو مجرَد العدو ووحشية همجية عن تفاصيل ْرسَد وأجد فيه، جداَل ال واقٌع
يصريوا أن إىل بحاجٍة اليهود إن أيًضا قال الشخص هذا نفس قتلهم.» يف أرغب أنا …
الجامعات شهدت حني ويف مسيحيني. الجميع كان إن أفضل ستكون البالد وإن «أرقى»،
الفاشية تعبريَ السالم نشطاء أحد وَوَصَف املسلمني»، «شيطنة عىل تحتجُّ مظاهرات كذلك
ضد الكراهية «لرتسيخ أعمال كجدول كلها والفعالية غوغائي»، من «أكثر بأنه اإلسالمية
للتطرُّف امُلحتَِشَدة» «العاصفة عن ويتحدَّثون النار يف ينفخون آَخرون ظلَّ اإلسالم»،
كان ٢٠١٠م، عام وبحلول اإلرهابية. الجماعات تحرك التي واأليديولوجية اإلسالمي
لغويٍّا؛ تواُفقه لعدم الرئيسية اإلعالم وسائل يف يُهاَجم أوباما باراك األمريكي الرئيس

اإلسالمي». «اإلرهاب مثل تعبريات استخدامه لعدم وذلك
الذي الجدل خضم يف األمريكي الشعب من أخرى احتجاج برصخة ٢٠١٠م عام أتى
برَجْي انهيار (موقع زيرو جراوند من بالقرب ومسجد إسالمي مركز تشييد حول أُِثري
(الذي سبتمرب ١١ هجوم ضحايا وذوي السياسيني صوت فَعَال العاملي)؛ التجارة مركز
وساهم وأخرَستْها، الدين» «بحرية املنادية األصوات عىل أيًضا) مسلمون ضحايا فيه راح
وحتى ب. التعصُّ إذكاء يف بالني وسارة جينجريتش نيوت أمثال الجمهوريون امُلنظِّرون
أن إىل هارفرد جامعة يف امُلحاِرض برييتز مارتي فأشار الزلُل؛ طالها األكاديمية األوساط
.(٢٠١٠ (برييتز، للدستور األول التعديل يمنحها التي باالمتيازات جديرين غري املسلمني
إىل وبالنسبة والوطني، الشعبي الخطاب يف جديٍد من الظهور إىل الكراهية لغة وعادت
اإلسالمي للمركز الدعم وجاء لإلسالموفوبيا. للحرية؛ رمًزا زيرو جراوند يمثِّل البعض،
جزيرة عىل ألقاه له خطاٍب يف املرشوع فوصف بلومربج، مايكل نيويورك عمدة من املقرتح
الدين بني الفصل يف حياتنا يف نشهدها قد التي املهمة االختبارات «أحَد يمثِّل بأنه جفرنرز
يعكس هذا كل .(٢٠١٠ (بلومربج، السليم» القرار نأخذ أن بمكان األهمية ومن والدولة،
التنوع أمثال مع تعاملهم يف األمريكيني لتناقض أخرى مرة االنتباه يلفت متقلِّبًا موقًفا

جميًعا. نقدِّرها التي واملساواة والتسامح
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إال اليوم، حتى أكيد غري فسنجده اإلسالمية الفاشية تعبري أصل إىل أتينا ما وإذا
.(٢٠١١ وآَخرون، (عيل الشمويل للِفْكر كغطاء اإلسالم استغالل إىل يشري األعم املعنى أن
األمة «هذه إن ٢٠٠٦م عام القائل هو نفسه االبن بوش جورج الرئيس يُكن أََلْم ولكن،
َمن عىل للقضاء وسيلة أي الستخدام املستعدين اإلسالميني الفاشيني عىل حرب حالة يف
والغزو االنقالبات مخططات بأن العلم مع ،(٢٠٠٦ (بوش، بيننا»؟ من الحريَة يحبون
مدفوعًة تكون ما غالبًا الكراهية إن األمريكية. الخارجية السياسة من جزءًا عمليٍّا تمثِّل
للدفاع ليسمرسًحا التمهيد هذا أن من الرغم وعىل خياليٍّا. أم حقيقيٍّا أكان سواء بالخوف،
واحًدا رسًدا أن إىل سأشري فإنني التاريخية، املواقف ملختلف بعينه أيرسد نظر وجهة عن
أن مفادها بمالحظة ينتهي ،(٢٠٠٧) فيسك روبرت بقلم األوسط، الرشق لتاريخ األقل عىل
االعتبار يف أخذًا ا، حقٍّ مذهٌل الغرب مع تعاُمله يف اإلسالمي العالم به تحىلَّ الذي الصرب قْدَر
األورو-أمريكية اإلمربيالية من ثم أوًال، األوروبية اإلمربيالية من األوسط الرشق له تحمَّ ما

اليوم.
رشًقا «االستعمار عىل الحاذق تعليقهما يف فرينيا وروبرت إليزابيث من كلٌّ ويشري
نحن بماضينا فخر من يملؤنا ما إىل «بالنظر فروق: عدة إىل (٨٨–٩٥ :١٩٩٧) وغربًا»
االستعماري: هم ملاضيهم العربي العالم أفعال ردوِد م تفهُّ الغالب يف يصُعب االستعماري،
احتجاجية مسريات هيئة يف اشتعلت التي الغضب وألوان والغضب، والخزي، الغيظ،
أشدَّ نزاعاٍت حتىصارت تصاَعَدْت وإرهابوحروبعصابات، وثوراتفالحنيوإرضابات
يتحدثون املستعمرون كان الربيطانيني.» عىل ثورتها يف االستعمارية أمريكا كفاح من عنًفا
أم اإليطاليني أم الربيطانيني أم الفرنسيني أم العثمانيني أكانوا سواء مختلفة، بألسنة
التبشري مدارس وجاءت مختلفة، بديانة العثمانيني، باستثناء جميًعا، ودانوا اإلسبانيني،
والزراعة والفن والدين كالقانون أصيلة: ومؤسسات كيانات شأن من لتحطَّ األوروبية
تواصل االستقالل بعد وحتى الرتقي. طريق يف عائًقا العربية اللغة وصارت والري،
وحروب إلرسائيل األمريكي الدعم مع أكثر ويتصاعد ليزيد األوروبي، الوجود عىل االحتجاج
والتقاليد واألدب، بالفنون والفخر الدينية، التقاليد فصارت بعدها، والعراق أفغانستان

الكرامة. عن البحث رحلة يف مميزًة سماٍت التاريخية،
حقيقيٍّا أكان سواء بالخوف، مدفوعًة تكون ما غالبًا الشعبية الكراهية فإن وهكذا
العسكرية السيطرة أفكار يف املتمثِّلة اإلمربيالية الحروب محرِّكات جانب إىل خياليٍّا، أم
الخوف، عامل تقليص يف اآلَخر ثقافة عىل — قليًال ولو — التعرُّف يساعد وقد والتجارية.
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ما تَِعي ال اإلسالميني للفاشيني نقدها يف إيرينرايك باربرا مثل شهرية مفكِّرة أن نجد ولكن
اإلسالمية؛ البالد يف النساء وضع عن حجتها إقامة من لتتمكََّن املسلمات، النساء عن يكفي
ِمثْلها هم َمن أنَّ والالفت وأخرى. منطقة بني اختالفات ألي وجوَد ال وكأنه كتابتها فجاءت
املتحدة الواليات يف للمرأة الحقيقي الوضع عن الكثريَ يعرفون ال املشهورين املثقفني من
وسوف املتحدة والواليات العربي العالم يف العنفاألرسي إحصاءات بني قاِرنوا فقط كذلك!
منظمة (حسب زوجاتهم يرضبون السوريني األزواج من ٪٢٦ كان فإذا الفروُق؛ تذوب
(تشادين رشيكاتهم يرضبون األمريكيني األزواج من ٪٢٦ حوايل فإن الدولية)، العفو

.(٢٠٠٠ وثونس،
واليساريون اليمينيون األمريكيون، يعقدها التي املقارنات أن كيف دائًما يدهشني
املرأة فيها تعيش التي األوضاع أن افرتاِض أساِس عىل تتمُّ اآلَخر مع سواء، حد عىل
مكان أي يف أو مثًال العربي العالم يف املرأة أوضاع من النواحي جميع من أفضل األمريكية
ح أوضِّ أن (١٩٨٩ (نادر، املرأة» عىل والسيطرة واالستغراب «االسترشاق يف حاولُت آَخر!
والغرب الرشق بني الحوارات من جزءًا شكَّلت التي لها املقاِبلة واألخرى القطعيَة االدِّعاءاِت
الصليبية الحروب لشنِّ الثاني أوربانوس البابا َدَعا عندما األقل، عىل ١٠٩٥م عام منذ
التي السيطرة عمليات عن االنتباه ل تحوِّ امُلضلَِّلة الثقافية املقارنات إن إذ القدس؛ لتحرير
املجتمعات يف النساء صور تُستخَدم أن يمكن كيف َح أوضِّ أن أردُت وغربًا. رشًقا تتمُّ
الوضع أن تظنون كنتم «إذا فمبدأ نفسه؛ املرء مجتمع يف للنساء مجحفة بطريقة األخرى
سبعينيات يف االتجاهني. كال يف استخدامه يمكن هناك» النساء إىل انظروا سيئ، هنا
يف األقل عىل يتمثَّل املتحدة الواليات يف النسوية الحركة طموح كان العرشين، القرن
طفل رعاية إجازة عىل الحصول حق ويف الرجال، مع والفرص األجور يف التكافؤ تحقيق
بالرغم مساوية، أجور عىل نحصل ال هذا يومنا حتى زلنا وما االتحادي، القانون بنص
حقِّ عىل حصلنا ولكننا مطالبنا؛ بقية عىل ينطبق والوضع ن، التحسُّ بعض حدوث من
إىل طبيعية، غري صدور عىل والحصول وصدورنا، سيقاننا تعرية وحق الجنس، ممارسة
الحقوَق النساء آثَرت آَخر، بأسلوب الجامعة. مهاجع يف املرتفعة االغتصاب معدالت جانب
ذلك مع ولكنهن واالقتصادية، والقانونية السياسية الحقوق عىل والجنسية الشخصية
كافة ومن آَخر مكان أي يف النساء من أكرب بحرية تتمتع األمريكية املرأة بأن يقني لديهن
القانون وبمقتىض زمٍن منذ يحصلن األوسط الرشق يف قريناتهن أن من بالرغم النواحي،
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بهما شخصيٍّا أنا أتمتَّع لم حقان وهما الرجال، مع متساٍو وأجر طفل، رعاية إجازة عىل
. قطُّ

مالحظِة نطاَق املرأة» عىل والسيطرة واالستغراب «االسترشاق مقايل َع وسَّ كذلك
أن فكرة لتشمل الغرب، أجل» «من موجود اإلسالمي العاَلم بأن القائلِة سعيد إدوارد
االغتصاب معدالت مقارنة إن حيث اإلسالمي؛ العاَلم أجل» «من موجود اآلَخر هو الغرب
أخواتهن من أفضل ظروًفا يعشن املسلمات النساء أن إىل يلمح وغريه األرسة دعم وغياب
والسيطرة املرأة مقاومة لتقييد مهمًة وسيلًة تَُعدُّ االتجاهني كال يف واملقابلة الغربيات،
نتيجًة يكون ال الجنسانية األيديولوجيات ظهور أن إىل أرشُت مقالتي ختام ويف عليها.
أيًضا ولكن فقط، معنيَّ مجتمع يف واملرأة الرجل بني املساواة عدم حول الداخيل للجدال
املختلفة. الجغرافية واملناطق املجتمعات يف السائدة األيديولوجيات بني الدائرة للحوارات
دة معقَّ متكاِملة مسائل هي املجتمع يف واملرأة الرجل عيِش وترتيباُت أوضاُع آَخر، بأسلوٍب
يُستَخَدم ما عادًة الذي األسلوب وهو وبينهم»، «بيننا الكيل املستوى بفروق ربطها يمكن
باعتباره األفغاني الربقَع الخرباء بعُض استغلَّ النسق هذا وعىل الحرب. أهوال لتربير

.٢٠٠١ لغزو التمهيد مرحلة خالل أفغانستان لتحرير الحاجة عىل «دليًال»
ختها ورسَّ الثقافية، الهيمنة من نوًعا األعمال ومؤسسات الحكومة أقاَمت الغرب، يف
والتعليمية اإلعالمية املؤسسات طريق عن العرب إىل ونقلتها شعوبها بني ونرشتها
وعقول» قلوب «تكسب بأنها املحاوالت هذه وصفت االبن بوش جورج عهد يف والتنموية.
(سكَّرية، الوظيفي والتدريب التعليمية املجهودات خالل من األساس يف وذلك املسلمني،
للهيمنة التأصيل يف اًال فعَّ دوًرا الدينية والقوى القوميات لعبَِت الرشق ويف .(٢٠٠٨
الوضع تدهور يف غالبًا تسبََّب مما الهيمنة؛ لهذه التصدِّي جهود يف وكذلك الجنسانية،
مناقشة فعدم حاليٍّا. السعودية العربية اململكة يف الحال هو كما النساء، إىل بالنسبة
ضد التحيُّز إىل يؤدِّي العالم مناطق ُمختلف بني التفاُعل عملية إطار يف الهيمنة أنظمة
تكنولوجيًة سطوًة يمتلك غرٍب جانب من واحًدا)، كيانًا كان لو (كما اإلسالمي العاَلم
يف ونضعه للمرأة معاملتهم أسلوب عن فكرتنا بها ن نُكوِّ التي للطريقة نتيجة وذلك أكرب؛
— أوضاَعه الغرُب بها يرى التي املتنامي م التقدُّ نظرة فإن الوقت، نفس يف نمطي. قالب
عن االنتباه تحويل عىل يعمل ما وهو ودائمة، مرتسخة — ضوئها يف نفسه عن ويرىض
وبأسلوب املتحدة. والواليات الغربية أوروبا يف الجنسانية السيطرة لبَْسط املتنوعة اآلليات
املرء مجتمع يف النساء أنماطخضوع تعزِّز األخرى املجتمعات يف النساء صور فإن أبسط،
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معدل إىل فانظرن سيِّئ، هنا الوضع أن تعتقدن كنتن «إن مثل: عبارات يف كما نفسه،
األرقام هذه (قارنوا سوريا» يف الرشف جرائَم ْلَن «تأمَّ أو املتحدة.» الواليات يف االغتصاب
ممارسات يف بالفعل يحدث ما ولفهم املتحدة)! الواليات يف لزوجاتهم األزواج قتل بنَِسب
السياق هذا إطار يف اإلسالمية الفاشية عىل املعلِّقني تأكيدات يف انظر النساء، إخضاع
الناحيتني كلتا ففي أبوية؛ مجتمعات جميعها والغربية الرشقية املجتمعات األعرض.
األخرية النسوية املوجات عن النظر برصف مختلفة، بأساليب لإلخضاع النساء تتعرَّض
األستاذات أعداد زيادة (مثل نًا تحسُّ النواحي بعض تشهد الحاصل. ر بالتطوُّ تتباهى التي
معدالت ارتفاع يف (كما النوعية النواحي تتدهور بينما واملحاميات)، والطبيبات الجامعيات
نسبة وصلت ،(١٣٦٦ :٢٠١١) لهوانج ووفًقا الجامعات). أحرام يف النساء اغتصاب
العلماء لصالح ٪٣٢ إىل ١٩٧٤م عام والنساء الرجال من العلماء رواتب بني الفارق
التوظيف فرص تكاُفؤ للجنة اإلحصائية البيانات أظهرت ٢٠٠٩م، عام ويف الرجال.
فرص أمام مرئيٍّ غري حاجًزا يواِجهون النساء ومن األقليات مختلف من العاملني أن
يف والثمانني الرابع الرتتيب يف املتحدة الواليات جاءت التايل العام ويف أعمالهم، يف يهم ترقِّ
بدول مقارنًة وذلك املتحدة، لألمم التابع الدويل بالبنك الخاص الجنساني الوضع مؤرش
يف لألنثروبولوجيا األمريكية الرابطة اجتماعات ويف املؤرشات. من عدد يف ُمصنَّفة أخرى
«سواء أنه إىل (٢٠١١) كيالني منذر أشار ٢٠١١م، عام انعقَدْت التي مؤخًرا، مونرتيال
يف حارضًة تكون فإنها البحرين، يف كما بة محجَّ أم تونس يف كما سافرًة [املرأة] أكانت
قائًال: كلمته واختتََم الخليج»، وحتى األطليس من العربية الدول تزلزل التي املظاهرات

الزوال.» إىل طريقها يف العرب حول املنترشة الخرافات «جميع

العظيم ل والتحوُّ االختالف تطبيع

إدراك إىل اإلنسان يقود العرقية والحلول العرقية املشكالت مجاَيلِ يف التفكري مجرد إنَّ
الكون ُمصِلحو يبذله الذي العمل كمِّ إىل انظر هذا. عرصنا شواغل أهم من االختالف أن
التعاُمل عىل اإلرصار هذا مثل «مشكلة»، باعتباره االختالف مع التعاُمل إطار يف البسطاء
مستحوذ غري االختالف يكون متى وعن السبب، عن التساؤل إىل يدفعني األساس هذا عىل
القومية، الدول ظهور إىل االختالف مشكلَة البعض يعزو الدرجة؟ هذه إىل االهتمام عىل
(انظر االختالف أساس عىل غالبًا تُعنيَّ التي الحدود رسم إىل بدوره يؤدِّي ما وهو
الرغم عىل أنه إىل اإلطار هذا نفس داخل آَخرون ويذهب .(١٩٧٨ إلياس، نوربريت
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بالهوس ى يُسمَّ ما بسبب مشكلًة تَُعدُّ فإنها جديًدا، شأنًا ليست (الهجرة) الحركة أن من
اللغَة اإلسبانيُة تَُعدُّ الذين الالتينية، األصول أصحاب املثال: سبيل فعىل بالتجانس؛ القومي
حاليٍّا. كاليفورنيا والية يف األكرب الِعرقية الجماعة هم اإلنجليزية، وليست ألغلبهم األوىل
األخذ مع خصوًصا واملهاجرون، الوطنيون يجتمع عندما فعليٍّا يحدث الذي ما ولكن
بالفطرة؟ «متسامحني» أنفسهم يرون واألمريكيني األوروبيني القوميني أن االعتبار يف
ال املهاجرين. صنيعة أنها شكَّ ال املشكالت أن ضمنًا يعني هنا «بالتسامح» والتحيلِّ
املهاجرين؛ هؤالء يريدون الصناعية للمؤسسات التنفيذيني الرؤساء أن الناس يفهم
العمال عكس عىل نسبيٍّا، بالخضوع ويتسمون األجر، منخفضة عمالًة رون يوفِّ ألنهم
ال التي األعمال إلنجاز استخدامهم يتم كما للنقابات، التابعني واألمريكيني األوروبيني
٢٠١٠م). سبتمرب ٢١ تايمز، (نيويورك بها القيام يف واألمريكيون األوروبيون يرغب
من هربًا الوسطى أمريكا ومواطني املكسيكيني هجرة تكون ما غالبًا ذلك، إىل باإلضافة
املتحدة الواليات جيش من مدعومًة تكون ما غالبًا التي بالدهم، يف االستبدادية األوضاع

الخارجية. والسياسة
بني التشابُه مالمُح تتوه ما كثريًا االختالف، عن الحديث يف االنهماك هذا كل ومع
فيرشبان واحدة؛ استهالكيًة عاداٍت يتبعان أوروبا يف فكالهما واملهاجرين؛ املحليني السكان
ويشاهدان الكمبيوتر، أجهزة ويستخدمان الغازية، املرشوبات من غريها أو الكوكاكوال
املدن أن ننىس ما كذلك وكثريًا الرسمية. لألزياء املوضة خطوط نفَس ويتبعان التلفاز،
وقبل الوسطى العصور منذ الثقافات دَة متعدِّ كانت لطاملا لندن مثل العاملية املركزية
،١٩٩٠ (أسد، شبيهة أخرى ومدن وبروكسل ومدريد باريس ومثلها اإلسالم، وصول

.(٤–٧ املالحظات خاصة
الرشق يف والوضع املسلمني املهاجرين مع املعارصة أوروبا مشكالت بني قاِرْن
لضمان ذلك كان وربما أعىل، مثًال باعتباره التعايش مبدأ ترسيخ تمَّ حيث اإلسالمي،
بأنها الوسطى العصور إسبانيا فرتة تُوَصف كيف وانظر ،(٢٠٠٦ (نادر، للجميع البقاء
وقدَّموا فتاجروا واليهود، واملسيحيون املسلمون خاللهما تعايََش ومكانًا زمانًا كانت
تنقسم كيف والِحْظ ،(٢٠٠٥ لوني، ٢٠٠٢؛ (مينوكال، واألدب الفن يف فريدة إسهامات
الجماعات بني الفصل إن واملسيحي. واليهودي املسلم أقسام: ثالثة إىل اليوم دمشق سوق
تحقيق عىل قادرٌة الِعرقية املجتمعات إن إذ السياقات؛ هذه مثل يف ُمجِديًا يكون املختلفة
الطائفة باسم تُعَرف مناطق يف املدن يف فيعيشون بالفعل؛ قه تحقِّ إنها بل التعايش،
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دامت التي العثمانية اإلمرباطورية وكانت االجتماعية. بالطبقة ليس ولكن تسكنها، التي
بالقانون املتعلِّقة األمور يخص فيما الذاتي بالحكم تتمتَّع أقليات مناطق تضم عام ٥٠٠

والدين.
املهاجرين وجود يف الكامنة باملزايا نعرتف أن العالقات د تعقُّ عند بمكان األهمية من
أنه كما والهندسية، العلمية واألفكار املطابخ، ع وتنوُّ الفني، ق التذوُّ حيث من واالختالط
الرشق إىل أوروبا من العكسية الهجرة سبب كان قرون مدار عىل أنه نتناىس أالَّ الجيد من
سكان إن حتى الحج، أداء أو االستعمار أو التجارة ممارسة أو الحروب اندالع هو األوسط
الفرنسيني من اآلالف مئات هجرة بسبب الجنسيات متنوعي كانوا أفريقية الشمال املوانئ
اإلسكندرية سكان من ٪٢٥ كان ١٩٠٧م عام ويف واليونانيني. واإليطاليني واإلسبانيني
كان حينها ١٠٨-١٠٩)؛ :١٩٦٩ (عيسوي، األجانب من بورسعيد سكان من و٢٨٪

الطبيعي. الوضع هما واالختالف ع التنوُّ
أيَّ يستشعرون ال فهم التاريخ، بهذا األوروبيني معظم معرفة لعدم نظًرا ولكن
وأغلب األوروبية. املدن إىل أفريقيا شمال من املهاجرين انتقال عند بالجميل ِعرفان
يحاولون أنفسهم األوروبيني أن يعون ال — اطِّالعهم لعدم نظًرا — أيًضا املهاجرين
نفسها. أوروبا داخل لالختالفات طمٍس من األوروبي االتحاد به يقوم ما مع التأقلم
املعايري» عن «التعامي أن اإلدراك تمام يدركون األوروبيني التنفيذيني الرؤساء أن غري
االختالف حول القائمني الحوارين بني الدمج ويتعنيَّ األرباح. صايف صالح يف يصبُّ
أي جديدة؛ ليربالية طبيعة ذات اجتماعية بهندسة ميلء عاَلم ظلِّ يف الثقايف واالختالط
ن تكوُّ من ذلك يصاحب وما اإلقليمية الحدود عرب والعمالة الرأسمايل االستثمار انتقال
أو الثقافية االختالفات حدوَد تتعدَّى أخرى ومشكالت الشباب، بطالة من عالية ِنَسب

الدينية.
يف كما خفيٍّا، يكون قد ما كلَّ الضوء دائرة إىل أدفع أن مقاالتي خالل من أحاول
الواليات يف سواء بأنواعها، الدينية واألصولية املؤسسية الرأسمالية تقيمها التي املؤسسات
اآلباء عالقات يف صدٌْع — داٍع أي دون — عنها ينتج والتي العربي، العالم يف أم املتحدة
اإلطار هذا يف إلحاًحا واألكثر األهم والتحدي األجيال. بني الفجوة اسم عليه نُطِلق وأطفالهم
املؤسسية، للرأسمالية املسترتة والبيئية االجتماعية والنتائج الخارجية التأثريات تقييم هو
من مختلًفا نوًعا تمثِّل املؤسسية الرأسمالية إن إذ الجامح؛ عاملنا يف يجري ما ندرك وأن
من وبالرغم واألطفال. للعائالت الحميمية البيئة عىل ومباِرشة خطرية آثار له الرأسمالية
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آثارها عليهم الواقعة األشخاص فإن الدبلوماسية، من نوًعا اعتربها ويلسون الرئيس أن
عاَلم إىل نتائُجها تصل تقييمات لعمل بحاجة فنحن التوصيف. هذا يف معه يتفقون ال
الجامحة األفعال ضحايا صالح يف فقط يصبُّ ال الصالت هذه رسم إن حيث األعمال؛
من يعانون شخصيٍّا أنهم يدركون قد الذين كذلك القادَة يفيد بل املؤسسية، للرأسمالية
األعمال ممارسات عواقب إنكار عىل تقوم لثقافٍة ج تروِّ املعايري» عن «التعامي من حالٍة

املجتمع. عىل
التواصل من مزيٍد إىل فيه نحتاج الذي الوقت يف بالغطرسة، اليوَم العاَلم يعجُّ
فيها. أنفسنا ونرى مرآتَنا ل لنتأمَّ الوراء إىل بالتاريخ نرجع أن يفيدنا قد لذلك التوافقي؛
إدوارد حتى الطهطاوي رفاعة «من بعنوان — الكتاب هذا من الثاني الفصل يتناول
مبدأ تبنِّي خالل من تعلُّمها يمكن التي الدروس — والكرامة» الثقافة يف دروس سعيد:
يف املذكورين العرب املفكِّرين من وغريهما وسعيد الطهطاوي يتفق إذ املتبادل؛ االحرتام
البرش، بني الهرمي ج التدرُّ عىل تقوم عدسة خالل من األمور إىل النظر رفضهما يف الفصل،
يرفض كما كذلك؟ ألسنا برش؛ جميًعا إننا القول يمكن النهاية ففي املكانة؛ استعالء وعىل
الحال؛ بطبيعة الشعوب أو الثقافات بقية عىل بعينه شعٍب أو ثقافٍة أفضليِة فكرَة كالهما
كانت التي الخط األحادي ر للتطوُّ األوروبية عرش التاسع القرن نظريَة كتاباتهما فتحدَّْت
الوحشية، هي: مستويات ثالثة إىل البرشية تقسيم عىل تقوم وكانت سائدًة، زالت) (وما
الحكمة ولكن . التحرضُّ األول؛ للمستوى األوروبية الثقافة ر تصدُّ مع ، والتحرضُّ والرببرية،
شوكة قويت وإن بعينها، ثقافة عىل أو بعينه شعب عىل حكًرا ليست العنف أو الجشع أو
امتالك بني للمساواة داعي ال إذ التاريخ؛ من فرتة أي خالل الشعوب من غريه عن ما شعٍب
تلك خاصة القوة، استعماالت أن من الرغم عىل الرقي، أو ق التفوُّ احتماالت وبني الشوكة

اإلنسان. بقاء احتماالت تحديد شأنها من التكنولوجي، بالتدمري املدعومة
عامٍّ إطاٍر داخل يُوَضع لم إْن االختالف هذا فإن االختالف، فهم أهمية من الرغم وعىل
العربي» «العقل مثل كتاٌب يقدِّم وهنا ب؛ التعصُّ من خطري نوٌع يحيطه فقد اإلنسانية، من
عىل ويركِّز التنوع أوجه يتغاىضعن إذ ذلك؛ عىل معاًرصا دليًال باتاي لرافائيل (١٩٧٣)
العرب. عن اإلنسانية صفة لنزع كوسيلة النمطية، القوالب م ويعمِّ املتجانسة التعميمات
الطفيفة، والفروق االختالفات إدراك إىل يفتقر بأسلوب األمريكي، الجيش لجأ وهكذا
املعارك لخوض الجنود تدريب يف والجنس الخصوصية حول نمطية قوالب استخدام إىل
تعريف ولكن غريب. أبو مثل سجون أسوار داخل التعذيب ممارسة وكذلك العراق، يف
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(جونزاليس، باتاي أمثال من األنثروبولوجيا علماء عىل حكًرا ليس الِعرقي التعميم حاالت
جودة يف تأريخيٌّ كتاٌب فحتى املواقف؛ نفَس يتبنَّون كذلك فاملؤرخون ٩٥-٩٦)؛ :٢٠١٠
«عاطفية» عيِّنة من مبتذلة بكلمات يُختتَم (١٩٦٣) ناتينج أنتوني بقلم «العرب» كتاب
األيرلندي الشعب أن إىل يشري أنه مع بأكملها، أمة لوصف و«عنيفة» عقالنية» و«غري
بسحر يمتاز الشعبني كال أن ناتينج إضافة الصورة ل تُجمِّ وال الصفات! تلك نفس يمتلك
أوقات يف النسيان يطالها الصفات هذه فمثل صفات؛ من ذلك إىل وما فكاهة خاصوحسِّ
العرب من كالٍّ أن إىل اإلشارَة ذلك عن عوًضا الكاتب يستطيع كان كالحروب. األزمات
عىل البعض بعضهم قتال عىل داَوموا األوروبيني أن أو االستعمار، من عانوا واأليرلنديني

١٤٥٣م. حتى ١٣٣٦ من امتدت التي عام املائة حرب يف عام ١٠٠ مدار

والتاريخ واإلثنوجرافيا املقارنة

مسألًة أيًضا تصري قد بل فقط، للعمل معَلنة وسيلًة كونها عىل املقارنة تقترص ال قد
(نادر، ضمنيٍّا أم رصيًحا استخدامها كان إن حسب عىل ذاتها، حد يف معها التعاُمل يتعنيَّ
الطهطاوي. رفاعة يُدَعى شهري الة رحَّ الكتاب هذا من الثاني الفصل يتصدَّر .(١٩٩٤
بعد باريس إىل وساَفَر عرش، التاسع القرن من األول الثلث يف الطهطاوي رفاعة عاش
ِقَرص من الرغم وعىل عرش. التاسع وأوائل عرش الثامن القرن أواخر ملرصيف نابليون غزو
ُعرَضًة كانوا الذين املرصيني، عىل عظيمًة كانت آثاره فإن مرص، يف الفرنيس الوجود فرتة
عاشوا الذين من وأقرانه الطهطاوي كتابات من ويظهر ألوروبا. األشد العسكرية للقوة
وعن شعوبهم عن كتابتهم أسلوب بنفس أوروبا عن كتبوا أنهم الفرتة، تلك نفس خالل
هدف وكان قابلوها، التي العجائب عىل منفتحني فكانوا منهم، القريبة اآلسيوية الشعوب
مرة ألول نُِرش قد الطهطاوي كتاب أن من الرغم وعىل الحظوه، ما كلِّ َوْصف كتاباتهم

٢٠٠٤م. عام حتى إنجليزية ترجمة أيُّ عنه تَصُدر لم فإنه ١٨٣٦م، عام
وحاَوَل باريس، يف الفرنسيني بني سنوات خمس من أكثر الطهطاوي رفاعة قىض
أو الفرنسيني، نظافة عىل يعلِّق فأخذ الفرنسية، العادات بني التمييز الفرتة تلك خالل
الثقافة داخل املوجودة التبايُنات إىل النظر الفتًا املتوفني، جثث مع تعاُملهم طريقة عىل
عىل منصبٍّا كان اهتمامه ولكن واملرصيني. الفرنسيني بني نفسه الوقت يف ومقاِرنًا الواحدة،
كشعبني، واملرصيني الفرنسيني مع التعاُمل فتجاَوَز اإلنسانية؛ وخرباتهم طبائعهم تناُول
زعمنا ما إذا كذلك. العلمي رهم تطوُّ ومظاهر العسكري، تنظيمهم أساليب ليستكشف
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أفضل أننا طيَّاته يف يفرتض الزعم هذا فإن نسائهم، معاملَة يُحِسنون ال العرب أن نحن
(نادر، سواء حد عىل ورشًقا غربًا العلماء يرفضه افرتاض وهو الناحية، هذه من منهم
أن ننكر أننا يعني هذا قولنا فإن عنيف، شعب العربي الشعب إن قلنا وإذا .(١٩٨٩
عدم عىل وليس العنف، عىل مؤًرشا يَُعدُّ املتحدة الواليات يف الصناعي العسكري املجمع
املقارنات إجراء عند املقارنة» «طرف عن التساؤل تشجيع علينا ينبغي ولذلك العنف؛
اآلَخر الطرف عن عقالني وغري عاطفي بأنه يشء أيِّ وْصِف عند نسأل كأْن البسيطة،
هو ما كل إن إذ ظروف؟ أي تحت أو ماذا مع أو املقارنة كانت َمن فمع معه؛ يُقاَرن الذي
بالذكر وجدير املشرتك. التفاُهم من حالة إىل نصل حتى رصيًحا يصري أن ينبغي ضمني
يُوَضع أن يمكن يشء أي أنَّ يعني ال أنه كما للنسبية، مراِدًفا ليس النَِّشط املوقف هذا أن

التمييز. عىل القادر العقل تقدير هو األمر يف ما كل مقارنة؛ طرف
يف الخالف جذور حول كنظرية: «اإلثنوجرافيا عىل الثالث الفصل يركِّز
األعرض واملجتمع املهنة من كالٍّ تنظِّم التي امُلعَلنة غري القواعد وعىل األنثروبولوجيا»،
الفصُل يستعرضها التي اإلثنوجرافية والنماذج األنثروبولوجية. األبحاث يرعى الذي
امُلعَلنة غري القواعد من أكثر أو واحدة فتُخالف اإلثنوجرافية، إجراءاتها يف باإلبداع تتميَّز
اإلثنوجرافيا عاَلم ل تحمُّ أحيانًا عليه يرتتَّب ا ممَّ اإلثنوجرافيا؛ دوَر تحدِّد التي عليها امُلجَمع
تخرج «ال العلمي: باإلبداع املهتمني تكبح التي القواعد تلك أمثلة ومن العواقب. لبعض
غريَ أو غريبًة أسئلًة تطرح «ال أو منك»، األعىل السلطَة تتخطَّ «ال أو النظام»، عن
غري القواعد عن اإلعالن عند يحدث ماذا التاريخية». «الحقائق إىل وااللتفات مألوفة»،
تصري الحاالت هذه مثل يف األخرى؟ بالشعوب القرَّاء معرفة عىل ذلك يؤثِّر وكيف امُلعَلنة؟
الكاتب نيَّة هي هذه كانت إذا ا عمَّ النظر برصف سياسية أفعاًال امُلستعَرضة التجارب
أو الوصف» «مجرد عن يزيد كمجال اإلثنوجرافيا علَم الفصل هذا يتناول ولذلك ال؛ أم
إىل مناسبًا فهًما وأنفسنا اآلخرين فهم لنا تتيح أنثروبولوجية كوسيلة بل الرأي»، «طرح
والجغرافيا والتاريخ االجتماع كعلم شقيقٍة علوٍم عىل اإلثنوجرافيا تأثري كان لقد ما. حدٍّ
يَُعدُّ الوصف إن حتى الوصف، من ا خاصٍّ نوًعا تمثِّل فهي مذهًال؛ تأثريًا النفس وعلم
الدراسات أن إال ذاته، حد يف نظريًة باعتباره اإلثنوجرافية األنشطة من يتجزَّأ ال جزءًا
نقوم فنحن جزئيٍّا؛ املقصود هو وهذا واحد، أسلوب من أكثر من ن تتكوَّ اإلثنوجرافية
يف مفيًدا يكون قد يشء أيِّ ومقاَرنِة والتأريخ، املستندات، وتحليل ، والعدِّ باملالحظة،
سواء كبرية، بدرجة مفهوم غري كان اإلثنوجرافيا علم أن إال الناس. حياة أسلوب تنظري
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ليس وانتشاًرا رواًجا يلقى جعله يف ساَهَم ما وهو خارجه، أم األنثروبولوجيا علم إطار يف
مكاٍن يف االنعزال أن غري كذلك. األدبي االستكشاف يف بل االجتماعية، العلوم بني فقط
دراسًة يَُعدُّ ال ما، مكاٍن عىل والرتدُّد الخروج مجرد أو األسبوع، نهاية عطلة خالل ما
وال وتحليلها، القضائية الدعاوى عد وال النوعي، االنحياز مجرد وال سليمة، إثنوجرافية
والنظرية العملية جوهر هو االنتقاء إن بل معها؛ واالنتقال العسكرية للحمالت االنضمام
هو وهذا الرضر. إيقاع عدم عىل املبنيُّ األخالقي املوقُف كذلك ويشاركه اإلثنوجرافية،
الضعيفة باألطراف يتعلَّق فيما ته ِعالَّ عىل هو كما الواقع ننقل هل اآلن: األهم السؤال
دور حول دارت التي النقاشات أساَس الرضر إيقاع عدم مسألة مثَّلت وقد والقوية؟
(جونزاليس، وأفغانستان العراق إىل األمريكية القوات مع املسافرين األنثروبولوجيا علماء
غري اإلجماع ذلك إىل أِضْف األنثروبولوجيا؟ عالم يمثِّلها التي الجهة هي فما .(٢٠٠٩

الرضر. يشكِّل ما عىل امُلعَلن
نتج أن يحدث ولم األنثروبولوجي، اإلطار داخل اإلثنوجرافية الدراسات أنواع تعدَّدت
الحرب ويالت وسط الشعوب فدراسة بعينه؛ واحد نموذج سيايس سياق أو دولة أي عن
الحالية الفرتة يف ولكن انتقالية. مرحلة اجتياز خالل أو ْلم السِّ نعيم يف دراستهم تختلفعن
االستغراق بأنثروبولوجيا البعض يصفه ما أو بالذات، الوعي عىل تركيٍز من به تمتاز وما
املايض يف األنثروبولوجيا عالم عىل االستعمار بتأثري ما حدٍّ إىل االعرتاف بدأ الذات، يف
العني فأصبحت الجديدة، والليربالية الجديد االستعمار إىل بالنسبة ونفساليشء والحارض،
اعتمدوا الذين سواء — اإلثنوجرافيا علماء إن إذ والتدقيق؛ للفحص خاضعًة تالحظ التي
أكاديميٍّا تدريبهم كان أو املتاحف أحد يف تدريبهم وا تلقَّ وَمن التدريب، يف أنفسهم عىل
أو الربيطانيني اإلثنوجرافيا كعلماء البلدان، مختلف من والقادمون الجامعات، إحدى يف
التأثريات من مزيًجا عملهم يف يعكسون جميعهم — اليابانيني أو األمريكيني أو الربازيليني
املنتَج تَُعدُّ اإلثنوجرافيا أن من الرغم وعىل والنظرية. والثقافية واملجتمعية الشخصية
اإلثنوجرافية النظرية فإن الثقافية، االجتماعية األنثروبولوجيا علماء ملجهودات األسايس
يف النقص مدى يدركون أنفسهم األنثروبولوجيا علماء ألن بدقٍة؛ نفسها للعملية تخضع
املعرفة بأن اعرتاف وهذا للنقد، خاضعًة النتائج تكون ثم ومن عملنا، منهجيات من أيٍّ
أن يجب لذا — واألحياء الفيزياء يف حتى أو األنثروبولوجيا، يف سواء — حياديًة ليست
مهما معرفتنا، إن إذ والعجرفة؛ بالكرب امليلء العالم هذا يف مساهمتنا هو التواُضع يكون

أبًدا. كاملة وغري منحازًة دوًما تظل قيمتها، بلغت
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اإلسالمية األبوية املجتمعات يف املرأة عىل السيطرة قضيَة فيتناول الرابع الفصل أما
إىل الدافع الوعي أي ١٩٩٤)؛ (نادر، املقاَرن الوعي عىل االعتماد فوائد ويطرح والغربية،
مثل بها؛ ُمسلَّم بافرتاضات املحيط السياق توسيع ثم ومن املقارنة، طرف عن التساؤل
التحفيزي التساؤل هذا قادني وقد سيئة.» معاملة تُعاَمل املسلمات «النساء بأن القول
وكانت املرأة»، عىل والسيطرة واالستغراب «االسترشاق مقال كتابة إىل املقارنة طرف حول
الواليات يف الذع نقٍد من الَقاه ما بعد بلجيكا يف فوًرا نرشه عىل املوافقة ِت تمَّ أْن املصادفة
يتمُّ التي السيطرة ديناميكيات لرشح جهدي أقىص املقال هذا يف استودعُت وقد املتحدة،
الربيع اندالع أن شك وال أبوي. كالهما مجتمَعنْي يف املرأة يف التحكُّم أجل من اتباعها
للنساء املعتاد النمطي ر للتصوُّ يه تحدِّ يف أكاديمي مجهود أيَّ فاق قد ٢٠١١م عام العربي
املرأة عىل يسيطر اإلسالمي األبوي املجتمع أن يظن كان َمن كلِّ لدى املقهورات املسلمات

حديد. من بيٍد
املتحدة الواليات يف األطفال تنشئة املؤسسية: «األصولية أناِقش الخامس الفصل ويف
أطفالنا. مستقبل من جميًعا إلينا بالنسبة أهم هو ما يوجد فال األماكن»؛ من وغريها
كلٍّ يف الجماهري نظر عن مسترتًة تبدو روابط عىل املناقشة هذه خالل من الضوء وأسلِّط
يف أكَّْدُت وقد العربي. والعالم املؤسسية، االستهالكية الحركات مهد املتحدة الواليات من
مىض فيما كانوا الذين اآلباء إن آَخرون: قاله أن سبق ما (١٩٨٠ (نادر، يل سابق مقال
زيادة مع ناَريْن بني اليوَم صاروا مسئوليتهم، لون ويتحمَّ أبنائهم عىل بالسلطة يتمتعون

أبنائهم. تربية يف سلطتهم وانحسار مسئوليتهم
سياقات فيدرس األوسط» الرشق يف الالعنف وبذور «الثقافة السادس الفصل أما
عىل إليها ل التوصُّ تمَّ التي النزاعات حل وأساليب اندلَعْت، التي العنف ألحداث مختلفة
وبني الواحد املذهب أفراد بني الفروق مع للتعاُمل الغربي االستعمار قبل قرون مدار
واملالَحظ والقرويني. الحرض بني أو واملستقرِّين، القبائل بني أو املختلفة، الدينية املذاهب
دينية، أم كانت علمانيًة الدول؛ إدارة عىل يساعد ال السطحية النمطية النماذج رسم أن

بالسلوك. التنبُّؤ عىل وال
اإلنسان حقوق وقضايا املعايري عن «التعامي — والثامن السابع الفصالن يتناول
بالرتتيب املهني» واالستقالل السياسة الصمت: حاجز و«كرس العرص» نفاق امُلعلَّقة:
االلتفات من الحدِّ إىل الحاجة عىل الضوء ويسلِّطان املعلَّقة، اإلنسان حقوق قضايا —
مقال أن بالذكر وجدير اإلنسان. حقوق انتهاكات تعريف عند الِعرقي ب التعصُّ ألبعاد
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حول الرابع الفصل مثل مثله امُلعلَّقة» اإلنسان حقوق وقضايا املعايري عن «التعامي
بسبب الربازيل يف األوىل للمرة نُِرشَ إذ املرأة»؛ عىل والسيطرة واالستغراب «االسترشاق
حاجز «كرس بقضية الخاص الفصل أما يتناولها. التي الِعرقي ب التعصُّ مشكلة نفس
امتداد وهو ٢٠٠٣م، عام العراق غزو من أسبوع قبل كتابته من انتهيُت فقد الصمت»
تسيطر عاَلٍم ظلِّ يف املقبولة األنثروبولوجية املمارسة حول والتساؤل املوضوع لنفس
«دروس»، بعنوان الختامي الفصل أما مختلفة. مهيِمنة قًوى األكاديمية أوساطه عىل
تطبيق خالل من أنفسنا، وعن العربي العالم عن تعلُّمها يمكن التي الدروس فيستعرض
يقرتح كما األنثروبولوجيا، َصنْعة ممارسة يف والتاريخ واإلثنوجرافيا املقارنة أساليب

جديدة. هات لتوجُّ اسرتاتيجيات
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الثاني الفصل

سعيد إدوارد الطهطاويحتى رفاعة من

والكرامة الثقافة يف دروس

رؤية عىل والقدرة … الحق عن االنحراف أسباب أهم من الِعرقي ب التعصُّ إن
يف اإلسهام وإن … الِعرقي ب التعصُّ افرتاءات عن بعيًدا … وتقييمها اإلنسانية

األنثروبولوجيا. علم مآِثر أهمَّ يكونان ربما … ه التوجُّ هذا ترسيخ
٨٤٩ :١٩٤٨ كروبر، إل إيه

مقدمة

وفرضالسيطرة للهيمنة الغربية املمارسات أن ندرك أن اليوم، خاصًة بمكان، األهمية من
يف أكانت (سواء أخرى احتماالت توجد إذ حتميًَّة؛ ليست إنها أي امُلسلَّمات؛ من ليست
يحدث وهذا النور، إىل تظهر أن يمكن جديدة فثقافات املستقبل)، أم الحارض أم املايض
داءٌ الِعرقي ب التعصُّ لكن عاملية. عالقات إلقامة املثمرة الطرق من العديد وتوجد بالفعل،
املساعدة شأنه من ككلٍّ عاملنا تاريخ عىل واالطِّالع منشؤه، كان أيٍّا والعجرفة الِكْرب يولِّد
حول املرتكِّزة القصَص يُثِري العاملي التاريخ هذا فمثل الوخيمة. عواقبه تقليص عىل
االستثنائية، عن أيديولوجيٍّا لة امُلحمَّ األورو-أمريكية أو األوروبية وينقضالروايات الغرب،
وعادًة األورو-أمريكية، الحدود عن بعيًدا أقايصاألرض إىل إمربياليًة مسالَك تسلك والتي
العاَلم» هي آسيا «كانت املايض من ما وقت يف الديمقراطية. بناء احتماالت تقوِّض ما
لدى «الغرب» إىل النظرَة يتناول أكرب عمل من جزء املقال وهذا ،(٢٠٠٨ (جوردون،
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واإلسالمية والهندية والصينية اليابانية كالحضارة قائمة؛ أخرى حضارات من الة رحَّ
(الغرب) الكلمة معنى كان أيٍّا ذلك)، غري أم العرقي ب بالتعصُّ تتسم رؤيًة أكانت (سواء
ا مباِرشً احتكاًكا احتكُّوا الذين واألعداء والتجار، والعلماء، والدبلوماسيني، املبرشين، لدى

الجديد. والعالم بأوروبا
مع والعرشين، عرش التاسع القرنني تعليقات عىل الرتكيز يف رغبتي من الرغم وعىل
معرفة املفيد من فإنه سعيد، وإدوارد الطهطاوي رفاعة عمل إىل خاص بشكل اإلشارة
شعوبًا وقابلوا الخليقة، بدء منذ األرض شعاب يف البرش سار لقد سبقهما. َمن يوجد أنه
هذه عن أخبار أي ل نسجِّ لم ولكننا منهم، واقتبسوا فيهم آراؤهم لهم وكانت أخرى،
البوذي الصيني املبرشِّ انطلق امليالد بعد السابع القرن ففي مؤخًرا. إال والرحالت األسفار
انطباعاته وكتب الهند، هو إليه بالنسبة الغرب وكان ،(١٩١١ (بيل، غربًا تشيونتسانج
الطائفي، الطبقي االجتماعي لنظامهم تفصيليٍّا وصًفا ًما ُمقدِّ الهندية الحضارة عن
يف الهند يف السائدة الديانُة كانت ومناخهم. ألراضيهم، زراعتهم وأسلوب تأدُّبهم، وصور
بعد الهندوسيُة محلَّها لتحلَّ الحني ذلك منذ األمُر َر وتطوَّ البوذية، هي تشيونتسانج زمن
األزمنة إن والجاينيني. والسيخ املسلمني من كبرية أقليات إىل باإلضافة للظهور، عودتها

الديانات. تهاِجر ومعها ، تتغريَّ
(فراي، فضالن ابن العربي الداعيَة املسلمني خليفُة أرَسَل امليالد بعد ٩٢٢ عام ويف
نهَر صعوِدِه أثناء وقابَله اإلسالم، اعتناق إىل التتاَر ليدعو روسيا إىل بغداد من (٢٠٠٥
يف الخرز وكان األحذية، ويلبسون الخرز يحملون االسكندنافيني التجار منظُر الفولجا
أقدَم فضالن ابن كتبه ما ويَُعدُّ الصني. وحتى الكونغو من املتداَولة العملة هو الفرتة تلك
الفولجا نهر إىل سفرهم أثناء االسكندنافيني للتجار تفصيليٍّا وصًفا يقدِّم معروف نصٍّ
تجاًرا اإلسالمي الداعيُة وقابََل والصني، الهند من املثِمرة الربية التجارة أرباَح ليجنوا
الهمج من مجموعًة إليه بالنسبة كانوا بالغة؛ درجة إىل وتقاليدهم سلوكياتُهم أذهَلتْه
النظافة حيث من سواء أرضه، يف هللا مخلوقات أقذُر أنهم ورأى ، للتحرضُّ املفتقرين
االغتسال أمور فضالن ابن انتباه عىل استحوذ ما أكثر وكان السلوكيات. أم البدنية

لديهم. الجنسية واملمارسات واالستحمام
القرون خالل الصليبية الحمالت عاَرصوا الذين العرب املؤرِّخني ت سجالَّ وتُظِهر
رواية بحسب فضالن ابن لنقد مماِثًال نقًدا عرش، والثالث عرش والثاني عرش الحادي
الرشق بني كانت املواجهة أن العرب املؤرخون هؤالء رأى حيث (١٩٨٤)؛ معلوف أمني
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يف تألف تكن لم التي الغرب، يف تكنولوجيٍّا املتقدِّمة الربية» و«الوحوش ثقافيٍّا املتقدِّم
للكتب وتقديرهم العرب عقالنية بني فقارنوا والوحشية؛ والتعذيب الدماء سوى األساس
يتعلَّق فيما شبيهة استهجانية مالحظات كذلك وتوجد للكتب. وتدمريهم الغربيني وبني
إال الصليبية، بالحمالت املرتِبط الديني ب والتعصُّ ع، التنوُّ ورفض القضائية، باملمارسات
اتَّبَعها التي العالج فأساليب الطب؛ مجال يف كانت والغرب الرشق بني الكربى الفجوة أن
تكن لم الطبية ممارساتهم يف األوروبيني) عىل العرب أطلقه الذي االسم (وهو الفرنجة

العرب. األطباء اتَّبََعها التي الوسائل عكس عىل املرىض، تشفي
كلٍّ أعمال تشري وكما الطرفني، عن الصادرة الروايات هذه مثل بني املقارنة وعند
العرب املؤرخون كتبه فيما نجد ،(١٩٧٨) سعيد وإدوارد (١٩٨٩) لغد أبو جانيت من
فكلٌّ الغرب؛ عدسة يف للرشق ا تامٍّ انعكاًسا العرب، عن الغربيون كتبه وما الغربيني عن
واآلَخر املتحرضِّ الجانب بني املقارنات وهذه همجيٍّا. باعتباره اآلَخر إىل ينظر منهما
من تمتدُّ أخرى حضارات قلب يف هذا يومنا حتى مستمرًة تَزل لم تكنولوجيٍّا، املتقدِّم
نتناقش ونحن — ًرا مؤخَّ مغربي حاكم أخربني فقد اليابان؛ إىل وصوًال طارق جبل
«الفرنسيني أن — املغرب يف فرنسية خفيف ماء مفاعالت وْضِع قرار يف الحكمة حول
التكنولوجي التقدُّم إن التكنولوجيا.» يملكون ولكنهم حضارة، وال ثقافة أيَّ يملكون ال
وإما باألسود إما العاَلم املالحظني بعُض ن يلوِّ وبينما بالرضورة. الحضارَة يساوي ال
اململكة ويف يشء. يمسهم وال ثقافيٍّا نون محصَّ بأنهم أوهاٍم من آَخرون يعاني باألبيض،
مصداقية مدى عن سألُت وعندما تغريب، دون من حداثٍة شعاَر رفعوا السعودية العربية
سيفواي متجر الفتِة إىل السعوديني أحُد يل أشار الواقع، أرض عىل املعتقدات هذه تطبيق
رفاعة ولكن الصالة.» أوقات عدا فيما ساعة، ٢٤ «مفتوح عليها مكتوبًا وكان جدة، يف
باألساس، الفرنسية أو األوروبية، الثقافة حول مالحظاته يف دقًة أكثر كان الطهطاوي

سنرى. كما

وفرنسا الطهطاوي رفاعة

املواجهات من جديدة سلسلة ببدء إنذاًرا ١٧٩٨م عام ملرص النابليوني الغزو كان
ساندرا وتصفها الصليبية، الحروب منذ تها ِحدَّ يف األوىل كانت والغرب، العرب بني
جذريٍّا. اختالًفا مختلفتني ثقافتنَْي بني إجباري اتصال بمنزلة بأنها (١٩٨٦) ناداف
بعنوان ناداف بقلم للغاية وجيز مقال خالل من الطهطاوي بعمل يل عهٍد أول وكان
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اهتماًما أثمَرت نابليون مغامرة ولكن والغرب». الطهطاوي رفاعة منعكسة: «صور
باسم املعروف العظيم األوروبية البعثات عرص بزوغ يف تمثََّل بالرشق جديًدا أوروبيٍّا
قلة من بالرغم الغرب، استكشاف إعادة يف الرشق بدأ الفرتة تلك نفس ويف االسترشاق.
كلِّ بني الزمنية الفرتات وطول أوروبا، إىل الة الرحَّ أوائل لكتابات اإلنجليزية الرتجمات
من جزءٌ بأنها األوىل الكتابات هذه مطر نبيل ويصف .(٢٠٠٣ (مطر، وأخرى ترجمة
تغيري، إلحداث مكرَّسة إسالمية إلمربيالية روَّاًدا الة الرحَّ يكن لم إذ بالفعل؛ موجود تقليد
يف إخوانهم من العديد اتبعها التي الدقة بنفس أوروبا عن تجريبية أخباًرا دوَّنوا «بل
وخالية متفتحة، بعقول ذهبوا لقد … اإلسالمي العالم داخل رحالتهم لوصف الدين
الُكتَّاب هؤالء نظر «إذ ٣٢)؛ :٢٠٠٣ (مطر، بيضاء» كصفحة سابقة معلومات أي من
استنكاره» وليس واجتماعيٍّا، ثقافيٍّا مختلف هو ما لتجربِة وسيلًة باعتباره السفر إىل
دينيني، أو حكوميني ملسئولني هة موجَّ كتاباتهم كانت عندما خاصًة ٣١)؛ :٢٠٠٣)
حينها يوجد يكن ولم اجتماعي، ونظام وديانة وتقاليد أراٍض من رأوه ما فوصفوا
عن (الكتابة «لالسترشاق» مقاِبًال يَُعدَّ حتى الغرب) عن (الكتابة حقيقي «استغراب»

الرشق).
الطموح الحداثة رائُد يرسلها علمية بعثة أول يف مشاِرًكا الطهطاوي رفاعة كان
فرنسا، يف أعوام خمسة الطهطاوي وقىض الغرب، إىل (١٧٧٠–١٨٤٩م) عيل محمد
الفرتة خالل مالحظاته حول كتاٍب بنرش قام ١٨٣٤م عام ويف باريس. يف معظمها عاش
«الرحلة» كتاب أما باريز». تلخيص يف اإلبريز «تخليص بعنوان ١٨٣١م إىل ١٨٢٦ من
كتبه فقد وتقاليدهم، الفرنسيني سلوكيات عن انطباعاته الطهطاوي فيه َل سجَّ الذي
املرصيني «سلوكيات بعنوان القاهرة عن لني إدوارد الربيطاني كتاب مع تقريبًا بالتزاُمن

.(١٨٣٦) وتقاليدهم» العرصيني
تقاليد ذات غريبة «أرض عن عربية إثنوجرافية دراسة أوَل الطهطاوي نرش عندما
للفرنسيني والفكرية والسياسية االجتماعية لإلنجازات وصًفا قدَّم أوروبا، يف غريبة»

الدقيق: تعليقها يف ناداف وتقول وأكثر.

عالقٍة طرَيفْ كأحد الطهطاوي رفاعة إىل بالنسبة النهاية يف الغرب يقف ال
ل والتأمُّ للمالحظة كمادة يقف ال أنه كما الرشق، مع املطَلق االختالُف يحكمها
ويدعو بالتباُدل، يسمح مناًخا ر يوفِّ هو بل اختالفه، من انطالًقا والوصف
من متعارضتني تبدوان قوتنَْي بني تفاعلية عالقات وإقامة املشرتك، ل للتأمُّ
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الذات إلبعاد وسيلًة أخرى ثقافة استعراض عمليُة تصري ال وبذلك الخارج.
والستكشاف للتكاُمل، وسيلًة ذلك من بدًال تصبح ولكنها النهاية، يف اآلَخر عن
.(٧٦ :١٩٨٦ (ناداف، والغرب الرشق مرآتَِي بني الصورة انعكاس إمكانية

القاهرة بني ولني؛ الطهطاوي بني مقالها من سابق جزء يف ناداف قارنَْت وقد
موضوعي كمالِحظ مسافته عىل القاهرة ملقاهي وصفه يف لني يحافظ جهة، فمن وباريس.
يقرتح ال إنه حتى عمًدا»، نفسه يحجب «أن — ناداف تقول كما — ويحاول منحاز، غري
الجهة من الطهطاوي أما الغربية. ونظرياتها القاهرة مقاهي بني مقاَرنٍة عْقِد إمكانيَة
فريوي وفخامة، مساحة إلضفاء كوسيلة للمرايا الفرنسيني استخدام إىل فيشري األخرى
من بها ملا نافذة؛ عظيمة قصبة أنها ظننُت بها، وُمْكثي القهوة بهذه دخويل «حني قائًال:
وقعوًدا مشيًا تعدُّدهم وظهر الزجاج، جوانب كل يف صورهم ظهرت … كثريين ناٍس
الطهطاوي، ويثبت .(١٥٣ :٢٠٠٤ (نيومان، املرآة» يف صورنا عدة رأيت حتى … وقياًما
الشخيص الجانبني تصوير عىل قادرة املرآة وأن صورته انعكاس تمييز خالل من

الغربية. التقاليد يتناول عمٍل يف تقاليده حضوَر واملوضوعي،
إثنوجرافية «دراسة يف استكشافه، أعاد باألحرى أو الغرَب، الرشُق استكشف لقد
عىل مقالها يف ناداف وتركِّز .(٧٤ :١٩٨٦ (ناداف، غريبة» تقاليد ذات غريبة ألرض
والدينية، العلمانية بني الثقافتني؛ بني االختالف خط فيظلُّ والغرب؛ الرشق بني التقابالت
الطهطاوي إلعجاب استعراضها طول عىل قائًما الروحي، والتكامل الفكري التقدُّم وبني
مشرتكة أنها يرى التي املقاهي، باستثناء بالده، عن جذريٍّا املختلفة األرض تلك بطرق
خاص ككيان األخرى الجهة من لني إدوارد وصف إليها يشري بينما والغرب، الرشق بني

وحدها. بالقاهرة
الطهطاوي رفاعة إىل بالنسبة النهاية يف يقف ال الغرب إن قولها يف ة ُمِحقَّ ناداف إنَّ
يسمح مناخ إىل يشري هو بل الرشق، مع املطلق االختالف يحكمها عالقة طرَيفْ كأحد
قوتني بني تفاعلية عالقات إقامة إىل االنتباه ويلفت املشرتك، ل للتأمُّ ويدعو بالتباُدل،
منصَب توىلَّ القاهرة إىل عودته ولدى ذلك. عىل ع ويشجِّ الخارج، من متعارضتني تبدوان
خالل من لنفسه، مميزة مكانة إفراد من ًفا مثقَّ بوصفه وتمكََّن الرتجمة، مدرسة مدير
ذلك عىل وساَعَده واألوروبية، العربية الثقافتني بني املشرتكة النقاط إيجاد عىل قدرته
للتحديث الهادفة اإلصالحية مجهوداته ولكن الرتجمة، صيف كمتخصِّ تدريب عىل حصوله

49



والكرامة الثقافة

ومعيشته مكانته فعرَّضت للجدل، مثريًة كانت مرص إىل عودته عند األوروبي الطراز عىل
للخطر.

يمكن كما تماًما عدة، بقراءات تناُولها يمكن الطهطاوي بعمل الشبيهة األعمال إن
الطهطاوي لعمل (٢٠٠٤) نيومان دانييل ترجمة مثًال انظر عدة. بتفسرياٍت ترجمتها
«مستوى عنوان تحت (٢٠٠٤) روبنسون فرانسيس حها نقَّ والتي اإلنجليزية، اللغة إىل
لالعتناء الفرنسيني حبِّ حول الطهطاوي مالحظاِت حة املنقَّ النسخُة تنقل إذ نظافتهم»؛
وإشارته األقباط، واملسيحيني الفرنسيني املسيحيني بني ومقارنته الخارجية، بنظافتهم
والسمني الغثِّ بني التمييز وبعد الفرنسيني. من كذلك نظافًة أكثر كانوا الهولنديني أن إىل
املقارنات بها تميََّزْت التي الفطنة عىل يده وضع عن عجز أنه نجد روبنسون، كتبه فيما
الذي املقارنة يف الطهطاوي مبدأ إن الطهطاوي. عقدها التي املستويات املتعددة الدقيقة
معلِِّميه ملراجعات الطهطاوي تضمني يف حتى مالحظته يمكن روبنسون إليه يفطن لم
جانب إىل النقدية آرائهم عن التعبري ملصادره أتاح مما كتابه؛ يف الفرنسيني وأصدقائه
الصورة من يتجىلَّ ما ولكن .(٢٩٨–٣٠٢ ،٢٧٨–٢٨٧ ،٢٤٩ :٢٠٠٤ (نيومان، تفسرياته
موضوعي عاِلم نابغ؛ لعاِلم نموذج هو معلِِّميه) نقد من الرغم عىل (ربما للعمل الكليَّة
ويتمتع باريس، يف ذلك وبعد القاهرة، يف األزهر جامعة يف تعليمه ى تلقَّ بالحيادية، يتحىلَّ
الالزم من أكثر ينبهر ال — عمله من يتضح كما — وهو غطرسة، دون بالنفس بالثقة
يسعى ولكنه نيومان)، لرتجمة روبنسون تنقيح عكس (عىل باريس يف يراه ما بكل
ذلك يف وينجح لباريس، األبعاد ومتعددة ة ُمِلمَّ صورة جلدته ألبناء ينقل ألن جاهًدا

بالفعل.
بالبعثة الطهطاوي رفاعة التَحَق نيومان. لرتجمة الشخصية قراءتي إىل واآلن
إرشاف تحت طالبًا، ٤٤ وعددهم باريس، إىل املسافرين للطلبة إماًما ليكون املرصية
عاًما. ٢٦ العمر من يبلغ الوقت ذلك يف الطهطاوي وكان البعثة، رئيس جومار مسيو
البالغة أهميته ثبتَْت الذي التدريب وهو الرتجمة، فنِّ عىل ليتدرَّب وحده اختياره وتم
متأثًِّرا — البعثة بدء منذ الطهطاوي أظَهَر وقد بعُد. فيما الشاب اإلمام إىل بالنسبة
من للتعلُّم متَِّقدة حماسًة — بالقاهرة) األزهر يف املعرفة الواسع (معلِّمه العطار بحسن
محاِفًظا اإلسالمية، العربية بثقافته كه وتمسُّ الشديد ثباته مع بذلك، ا تامٍّ والتزاًما الغرب،
حركة وهي النهضة، رائَد الطهطاوي رفاعة ويَُعدُّ الثقافية. وهويته كرامته عىل بذلك
الغربية النماذج بعض تبنِّي إىل بوعي داعيًة القاهرة، يف األساس يف تركََّزْت تقدُّمية عربية
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الذي االجتماع علم عىل مطَِّلًعا الطهطاوي رفاعة كان العربية. الثقافة لتناِسَب وتعديلها
يف دوركايم إميل عمل إىل بالنسبة محورية أهمية ذا كان والذي — خلدون ابن سه أسَّ
أوًال، بحثه مادة تجاه موقفه يربز الطهطاوي كان ولذا — القرن نفس من الحق وقت
يستهلُّ نجده وهكذا واإليمان. العلم من وكلٍّ ًما تقدُّ األكثر ر التطوُّ بني بالربط يقوم ثم
الُغلُو، أو املبالغة عىل وليس عيان، شهود روايات عىل قائم عمله أن فرضية بتقرير كتابَه
.(٩٩ :٢٠٠٤ (نيومان، التحامل» أو بالتسامح ترتبط أخطاء من يخلو «ال أنه من بالرغم
العمل يف أمىض إنه أي سنوات؛ خمس ملدة العمل» ميدان «يف الطهطاوي وانخرط
كان وإن املعارصين، األنثروبولوجيا علماء من ٪٩٩٫٩ يقيض ا ممَّ أطول فرتًة امليداني
دراسته؛ أثُر يطوله أن بُد ال بحثه يف مثله ر تبحَّ َمن أن شك وال رسميٍّا. طالبًا بوصفه ذلك
(نيومان، الغفلة» نوم من اإلسالم أمم سائَر يوقظ «أن آِمًال ر، التطوُّ دعاة من فصار
املتكافئة بالعنارص يعجُّ ًدا معقَّ كان الطهطاوي سلكه الذي الطريق أن إال .(١٠٠ :٢٠٠٤
الفرنسيني أساتذته أن من الرغم وعىل أخرى. واإلعراض تارًة وبالِبْرش الغامضة، وغريها
الدائر الحوار فإن ، التحرضُّ معنى عن مفهومهم اعتناق إىل تحويله يف يرغبون كانوا
ال املرصيني، إىل باريز» تلخيص يف اإلبريز «تخليص كتابه نقله الذي نفسه، وبني بينه
يف ا مباِرشً نقًال الواقع ينقل فتجده تماًما، الفكري لالستعمار أسريًا عقله وقوَع يعكس
أطباقهم، أصناف أو لطعامهم، الفرنسيني تناُول طريقة كوصف عمله؛ أجزاء بعض
ينامون التي ة األَِرسَّ أو للطعام، إعدادهم طريقة أو يستخدمونها، التي املائدة أدوات أو
ومبادئ حكمهم أسلوب أو اللغة، أو الناس، عىل وأثره املناخ أو ة، والعفَّ النساء أو عليها،
الوصف يتواَرى أخرى أجزاء يف ولكن باملخازن، أسماها التي واملتاحف لديهم، العدالة
معظم يف نراها التي الخفية أو الضمنية املقارنات استخداَم الطهطاوي يتجنَّب املبارش.
رصيحة، مقارناته يجعل بل الرشق، عن غريها أو الحديثة األورو-أمريكية الروايات
فهو به؛ املحيطني من املزعوم املكانة واستعالء العجرفة ويتحدَّى آرائه، عن ويعربِّ
الرياضيات فنوَن األوروبيني تعليم يف الفضل لهم العرب أن إىل املثال سبيل عىل يشري
«إن قائًال: ويستطرد للمتقدِّم»، يعود «الفضل أن ريب وال والسياسة، والقانون والعلوم
يف الغربية البالد إىل احتاجت ولكنها الرشعية، العلوم يف برعت قد … اإلسالمية البالد
فهو مرصيٍّا، دارًسا باعتباره والطهطاوي .(١٠٥ :٢٠٠٤ (نيومان، تعرفه» ال ما كسب
ملبادئ إجالله يف ورصيح واضح هو ذلك ومع ثقافته، وتاريخ بتقاليد تامة دراية عىل
كذلك يلحظ ولكنه ،(١٩٦ ،١٩٤ :٢٠٠٤ (نيومان، الفرنسية واملساواة واإلخاء الحرية
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الدين رجال عىل الزواج حظر أن ويرى فقط، اسًما باملسيحية يدينون الفرنسيني أن
امات الحمَّ يقارن فهو مالحظته! لقوة ويا عليه. املرتتبة املخزية لألفعال نظًرا مريع؛ أمٌر
الرغم عىل يراها والتي نظافًة، األقل املرصية البخار امات بحمَّ األنظَف، الخاصة الفرنسية
نظًرا يعَرقون؛ ال فرنسا يف الناس أن كما الجملة»، يف وأحسن وأتقن منها «أنفع ذلك من
تعليقات إن .(٢٣٣-٢٣٤ :٢٠٠٤ (نيومان، فقط املغطس عند إال متوافر غري البخار ألن
ال فهو ٢٥٢)؛ :٢٠٠٤ (نيومان، والذم املدح بني تجمع نفسه هو يشري كما الطهطاوي

القاهرة. عن عمله يف لني إدوارد قدَّمها التي العلمية» «املوضوعية اتِّباع ِعي يدَّ
واللغة، الخريية واألعمال بالتجارة يتعلَّق فيما خصوًصا ينقلها، التي النماذج أما
األعمال عن حديثه معرض يف الطهطاوي يقول حيث كذلك؛ تنويرية طبيعة ذات فهي
«إن التعليقات: هذه مثل عنه يصدر الذي الوحيد املسلم أو العربي ليس وهو الخريية؛
يمنعون ال أنهم إال … بأموالهم ال وأفعالهم، بأقوالهم إال املواساة عندهم ليس الفرنسيني
الحقيقة يف وهم باملكافأة، وثقوا إذا إال هبته ال استعارته يطلبون ما أصحابهم عن
النمط هذا ملثل تفسرٍي عن بحثه وعند .(١٧٥ :٢٠٠٤ (نيومان، الكرم» من للبخل أقرب
(نيومان، التالية الصفحة ويف العرب»، يف الكرم «أن إىل: النهاية يف ل يتوصَّ السلوك من
يتحدَّث ثم والفقري.» الغني سواء األشغال، من يكلُّون ال «إنهم يقول: (١٧٦ :٢٠٠٤
فيقول: ،(٢٣٧–٣٩ :٢٠٠٤ (نيومان، الحق جزء يف باريس يف الخريية املؤسسات عن
الناس أيدي يف ما يسأل ال اإلنسان إن حتى الخري، لفعل ة املعدَّ املارستانات «رشعت
الشغل عىل القادر إعطاء أن يرون وأيًضا إكرامها، يقلُّ املتحرضة البالد إن نعم، …
تعليقاته الطهطاوي كتب .(٢٣٩ :٢٠٠٤ (نيومان، ب» التكسُّ عدم عىل له إعانة فيه شيئًا
أمريكا» يف «الديمقراطية كتابه صدر (الذي توكفيل دو عمل مع تقريبًا بالتزاُمن هذه
الطهطاوي عمُل يَُعدُّ ولذلك الطهطاوي)؛ كتاب صدور من عامني بعد أْي ١٨٣٥م؛ عام
وطليعة العامة، الرعاية مؤسسات حول توكفيل دو لتعليقات التمهيدي العرض بمنزلة

العرشين. القرن يف فوكو ميشيل لدراسات
يف منه أكثر باريس بمدينة للجمهور الخري «فعل أن بعُد فيما الطهطاوي ويقرُّ
قد حيث حدته»؛ عىل واحد لكل ال اململكة، أو [ ككلٍّ املجتمع [أي الجملة إىل بالنسبة غريها
الطهطاوي ويُتِبع .(٢٤١ ،٨٩ :٢٠٠٤ (نيومان، أبًدا» السؤال ينبغي ال «أنه البعض: يزعم
إليه الهمة ورصف به، والشغف املكسب و«محبة اإليرادات فيه يتناول بقسم التقرير هذا
ألسنتهم عىل عندهم املستعَملة التوبيخ كلمة إن حتى والتواني، الكسل وذم … بالكلية
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عىل عظيمة ِحيَل … «لهم أن: تاٍل جزء يف ويضيف والتنبلة.» الكسل لفظة هي الذم يف
فعىل للمصاريف»؛ املقتضية باألشياء تعلُّقهم «عدم طريق عن حتى الغنى» تحصيل
يرتتب ا ممَّ ٢٤٨)؛ :٢٠٠٤ (نيومان، خدم» عدة له «العسكري مرص يف تجد املثال سبيل
ينتقد ذلك كل من الرغم وعىل فرنسا. يف جندي يتكلَّفها أن يمكن ال مصاريف تكبُّد عليه
بينهم تؤلِّف أو الناس بني تجمع ال إذ لغرابتها؛ األوروبية الرأسمالية املبادئَ الطهطاوي
يف عنه مختلف الفرنيس التوزيع نظام أن إىل ويشري ،(٢٣٧–٢٤٨ :٢٠٠٤ (نيومان،
تخلق التي باملؤسسات متأثًِّرا ، شخيصٌّ وال ( دينيٌّ (وال خاصٌّ ال عامٌّ، إنه حيث مرص؛

.(٢٤١ :٢٠٠٤ (نيومان، وترشذمهم الناس بني الفروق
دة ممهِّ اعتبارها أيًضا يمكن بل عبقرية، فهي باللغة املتعلِّقة الطهطاوي رؤى ا أمَّ
الذي الرتجمة، فن يف اه تلقَّ الذي التدريُب إليها الوصول يف وساَعَده بنجامني، والرت لرؤى
اللغة حول تساؤالت طرح يف بدأ حيث اللغة؛ يف الدقيقة للجوانب حساسيًة أكثر جعله
كيف مثًال الطهطاوي د يُعدِّ إذ باملرة؛ املجال هذا ظهور قبل حتى بالثقافة وعالقتها
من املرتادفة غري الكلمات من ضخًما عدًدا باقتباسها ثراءً أكثر الفرنسية اللغة صارت
كثرة إىل «بالنسبة صحيح: العكس أن إىل كذلك يلتفت ولكنه والالتينية، اليونانية اللغتني
اللفظية، البديعية واملحسنات فيها، ف والترصُّ العبارات وتالعب املرتادفة غري الكلمات
عند ركاكًة العربية يف املحسنات من يكون ما ُعدَّ وربما منها، خاٍل الفرنيس اللسان فإن
:٢٠٠٤ (نيومان، العربية» من لهم يُرتَجم ما ظرافة «تذهب فإنه وإجماًال الفرنسيس.»
األخرى عن بها تتفرَّد بخواصَّ تتميَّز اللغتني من كالٍّ أن اإلدراك تمام يدرك وهو .(١٨٢

دوًما. للرتجمة قابلًة تكون وال االستخدام، يف
بني والحميميَة الُقْرَب باريس» يف «إمام كتاب قراءة من انتهائه مع املرء ويستشعر
ومتشابهتني مختلفتني ثقافتني بني التباُدل إمكانيَة يستشعر التباُعد. وليس مرصوفرنسا
نقطة باعتباره الكتاب، صفحات طوال يتجىلَّ ما أهم هو العقل إن الوقت. نفس يف
يحاول ال الطهطاوي ولكن بيننا، تجمع التي املشرتكة اإلنسانية ترسيخ نحو انطالق
تحقيق إمكانية عىل ليؤكِّد يستغلُّها بل إخفاءها، أو االختالفات تجنَُّب ذلك من بالرغم
نهايات يف أوروبا إىل املسلمني هجرة عن بعُد يكشف لم حينها املستقبل كان التعايش؛
ب التعصُّ حالُة عليها ترتَّبَْت التي والعرشين، الحادي القرن وبدايات العرشين القرن
أوروبا يف املعارصة النقاشات من يظهر كما األوروبية، األرايض عىل بالتعايش املتعلِّقة

الرأس. غطاء أو الحجاب حول
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بني الفرق حول املتبرصة الطهطاوي رؤى عىل شاهدة أخرى حوادث ثالث تقف
أثناء األوىل الحادثة وقعت اإلنسانية؛ معنى بخصوص والعرب الفرنسيني من كلٍّ منظور
تركي، «يا عليه: مناديًا ثَِمل رجل صاح عندما الباريسية الشوارع أحد يف الطهطاوي سري
وماَزَح الحلوى لبيع قريب متجر إىل الطهطاوي فقاده ثيابه، من وجذبه تركي!» يا
فأجابه نَُقًال؟» أو ُسْكًرا الرجل هذا بثمن تعطيني أن تريد «هل قائًال: املتجر صاحب
(نيومان، اإلنساني» النوع يف ف الترصُّ يجوز بالدكم، مثل هنا «ليس املتجر: صاحب
بهذه وهو اآلدميني من يَُعدُّ ال الشخص هذا بأن الطهطاوي فأجابه ،(٢٢٢ :٢٠٠٤
أكرب، بدرجة املوقف هذا يف الطهطاوي نظر وجهة فهم ويمكن ومىض. وتركه الحالة،
املالحظات من عدًدا الطهطاوي رأى أن بعد وقعت التي الثانية بالحادثة قارنَّاه ما إذا
رجل جثُة باريس إىل ت أُحِرضَ حيث بالحيوانات؛ الفرنسيني هوَس اعتربه ما بخصوص
يف وُعِرَضت ملرص، املستعِمرة القوات من فرنسيٍّا قائًدا اغتياله أثناء استُشهد مرصي
امتعاضه؛ وأثار الطهطاوي ع روَّ ما وهو النباتات، حديقة يف الترشيح رواق قاعات إحدى
ذلك ومع بإنسانية، ويعاملونها حيواناتهم، بسبب ضجة إثارَة الفرنسيون يستطيع إذ
بحرمان يكتفوا لم إذ تماًما؛ كرامته من حقيقي، إنسان رجل، تجريد عىل قادرون هم
للناظرين جثَّته عرضوا ولكنهم مناسبة، بطريقة الرتاب جسده مواراة يف حقه من املرصي
إىل وتقيٍّا صالًحا مسلًما بصفته الطهطاوي يميل حني ففي وهكذا، غريب. كائن وكأنه
يمكن كيف استيعاب من يتمكَّن لم مرتبًة، أقل كائنًا يثمل أن لنفسه َسَمح رجل اعتبار
أدنى تستحقُّ ال باعتبارها البرشي الجنس من كاملة ملجموعة ينظروا أن للفرنسيني
االحرتام مبادئ أنبل هو الحلوى متجر صاحب عنه َ عربَّ ما يكن أََلْم االحرتام؛ من قدٍر
بدوا الفرنسيني ولكنَّ نفسه؟ الطهطاوي يُجلُّها التي الِقيَم تلك البرش، بني واملساواة
التي واألخرية الثالثة الحادثة أما االحرتام. بهذا املرصيني معظم معاملة عىل قادرين غري
مسلَّتنَْي بنقل الفرنسيون قام عندما مرص، استعمار بعد فوقعت النقطة، هذه بها أختتم
… يَُعدُّ يشء بعد شيئًا الرتاث] [هذا «َسْلب أن الطهطاوي ويرى فرنسا، إىل مرص من
وهكذا !(٣٥٩ :٢٠٠٤ (نيومان، بالغصب» أشبه فهو به، للتحيلِّ الغري حيل اختالس من
ومن آدميني، كافة البرش اعتباُر بداهًة املرصيني عىل ينبغي حني يف أنه الطهطاوي رأى
ينبغي واملرصي و«الرتكي» العربي أن الفرنسيون يرى كرامتهم، حفظ يستحقون ثم
كرامته عن والتخيلِّ الفرنسية الِقيَم تبنِّي خالل من إنسانيته إثبات أوًال منهم كلٍّ عىل

األصلية. الثقافية
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سعيد إدوارد عام: مائة بعد

سعيد إدوارد ُولِد الطهطاوي، كتاب من العربية النسخة صدور عىل عام مائة مرور بعد
يف العايل تعليمه عىل وحصل لبنان، يف وعاش مرص يف تعليمه سعيد ى تلقَّ فلسطني؛ يف
جامعة يف املقارن لألدب أستاذًا ٢٠٠٣م عام وفاته وحتى لسنوات وظلَّ املتحدة، الواليات
عطاءً وأكثرهم العرشين القرن يف العرب املفكرين أبرز كان ولعلَّه نيويورك، يف كولومبيا
بل فكريًة، عاصفًة (١٩٧٨) «االسترشاق» كتابه أثار وقد وناقًدا. كاتبًا أعماله حجم يف
سعيد إدوارد رحلة كانت لقد األبد. إىل انتقدها التي االسترشاق صناعَة أيًضا غريَّ ربما
فامتدَّ القيود، من متحرًِّرا األفق واسع هو كان مثلما قة، وخالَّ استثنائيًة رحلًة العلمية

العاَلم. أنحاء جميع يف مختلفة وجماعاٍت أناًسا ليلمس أثُرها
أصاِدف لم ذلك ومع شخصيٍّا، هو وعنه سعيد، إدوارد أعمال عن ُكِتب ما أكثر وما
عند إال — الطهطاوي عن ناداف ساندرا ملقال املماِثل — سعيد عن غزول فريال مقاَل
يف اإلسالمي العربي الرتاث «صدى عنوان يحمل قصري مقال وهو املوضوع! لهذا كتابتي
املقال يتميَّز .(١٩٩٢) تحليلية» قراءة سعيد: «إدوارد كتاب يف نُِرش سعيد»، إدوارد أعمال
قائم فكري لتقليد تصوًرا لديَّ خ ترسِّ استثنائية محاولًة ويمثِّل التعقيد، وعدم بالبساطة
الطهطاوي؛ عمل يف مرة ألول منه ملحًة الحظُت قد كنُت واملسلمني، العرب املفكرين بني
و«باحث «ناقد»، مثل: تعبرياٍت (١٥٨ :١٩٩٢) وتقييمها وصفها يف غزول تستخدم إذ
يف كوزموبوليتاني أو مثالية معاٍن عىل الرتكيز يف عامليٍّا و«ليس املقاَرنة»، الدراسات يف
نسَقنْي بني نفسه سعيد «يجد وتكتب: شائعة»، خارجية قرشة تحت االختالفات طمس
مهيمن خطاب ظل يف لآلَخر املتاحة الثقافية املساحة توسيَع محاِوًال … حضاريني
العربية الثقافتني بني وصل حلقَة تمثِّل أعماله أن غزول ترى حيث ألوروبا»؛ ب ومتعصِّ
وتعرية املفتَعلة، املعيارية الحواجز لتحطيم «نموذج تقديم خالل من والغربية، اإلسالمية
التي املنهجية مهاجمة طريق عن وذلك خة، املرتسِّ النظر ووجهات بها امُلسلَّم املغالطات
طريقه يتحسس سعيد أن وتستطرد .(١٥٩ :١٩٩٢) «االسترشاق»» كتاب يف إليها تستند

نحو:

النهج حدوَد يتجاوز إذ العاملية؛ حيث من مستًوى أعىل مقاَرن نهج َطْرح
حالة من التخلُّص بهدف األساس، يف ألوروبا املتعصب الكوزموبوليتاني
تحقيق كيفية وتبيان والذات/اآلَخر، الرشق/الغرب بني الثنائية التقابل
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ثم ومن املتبادل؛ واإلثراء ع بالتنوُّ يمتاز كيل إطار ظلِّ يف بينهما التعايش
االعرتاف إعادة يف غرضه ص ويتلخَّ الجيتو. عزلة من شة امُلهمَّ الثقافات تحرير
أوجه إبراز طريق عن الثقافات، حوار سياق يف اإلسالمية العربية بالثقافة
الغربية نظريتها أمام اللحظة تلك حتى امللحوظة غري واالئتالف التشابه

.(١٦٠-١٦١ :١٩٩٢) وترسيخها

من ويُحِدث سعيد، يتبعه الذي املتطور األسلوب إبراز مقالها يف غزول وتحاول
بتلر ويليام األيرلندي الشاعر يتناول فتجده الفكري؛ الحوار أسلوب يف تغيريًا خالله
ابن مع فوكو وميشيل املقال، نفس يف درويش محمود الفلسطيني والشاعر ييتس
كان هذا وسلفه سلٌف، له كان «فوكو أن بيان يف األسلوب ذلك أهمية وتتمثَّل خلدون.
عاش الذي العظيم العربي والفيلسوف خ املؤرِّ خلدون، ابن أن إىل سعيد وينبِّهنا عربيٍّا.»
بالخطاب، يتعلَّق أحدهما نْي: شقَّ إىل تنقسم املؤرِّخ «مهمة أن رأى عرش، الرابع القرن يف
ألسلوب رائع من أكثر «وصف سعيد قول حد عىل وهذا» املدنية؛ بالسياسة يتعلَّق واآلَخر
سابقه» من تنويًرا أقل ليس … وفوكو خلدون ابن بني والفارق … التحلييل فوكو
ولكن وقوية، شاملة تكون «ال السلطة أن خلدون ابن يرى حيث ١٦٢)؛ :١٩٩٢ (غزول،
اه، ويتحدَّ فوكو عند السلطة منطَق يقوِّض املنظور وهذا لالنهيار، ومعرضة ضعيفة
وبأسلوب .(١٦٢ :١٩٩٢ (غزول، السلطة» ظاهرة إىل للنظر جديدة أساليَب ويطرح
الغربي، الخطاب يف التحريف أوجه مراجعة إىل سعى سعيد إدوارد إن غزول تقول آَخر،
لتكوين يجتهد فكالهما الطهطاوي؛ منظور يشبه واقعيًة أكثر منظور إىل الوصول بهدف

بالغرب. املرتبَطنْي األفق وضيق العصبيات عىل التغلُّب بإمكانه جديٍد منظوٍر
ذكراه يف — املوسيقى عالم يف رشيكه — سعيد إدوارد عن بارينبويم دانييل يتحدَّث

فيقول: (٢٠٠٤)

التعليم يعانيه الذي املتواصل التدهور نقد إىل ص للتخصُّ الرافضة نزعته قادته
… بالتفاصيل يهتم سعيد كان … نفسه الوقت يف وُمنِصًفا الذًعا نقًدا املوسيقي
ومع آَخر، يشء أي من أهم وكأنها بالتفاصيل يهتم الذي هو وحده والعبقري
هذه خالل من لها العام اإلطار رسم يف ينجح بل الكربى، الصورة يُفِلت ال ذلك
والقوة، السيطرة بني بوضوح يُفرِّق كيف جيًدا يعرف أيًضا كان التفاصيل.
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غفل ما وهو السيطرة، تعني ال املوسيقى عالم يف القوة أن العلم حقَّ وَعِلم
العالم. يف السياسيني القادة من الكثري عنه

العنارص، بني الفصل واستحالة الرتابط عن سعيد مفهوَم كذلك بارينبويم ذكر
باملشاعر املنطقي التفكري لدمج الدائمة والحاجة يشء، كل ترابط مفهوم و«إدراك

االحتواء.» عن مفهومه ذلك كان … الحدسية
عىل تعليقه خالل من سعيد يربط كيف فهو خاص، بشكل اهتمامي يثري ما أما
الفرنسيني بسلوكيات نفسه الطهطاوي قيَّد بينما إذ العالم؛ وبقية الغرب بني الغرب
الغربي األكاديمي التناول عىل سعيد إدوارد ركََّز باريس، يف ومؤسساتهم وتقاليدهم
وقد العرب، صفوة من كالهما كانا واإلمربيالية. االستعمار من قرٍن من أكثر بعد للرشق
كافة» الجوانب تشمل متكاملة دراسًة األمور «يدرسان بأنهما قبُل من وصفتُهما أن سبق
األكاديمي التمثيل استخدامات عىل منصبٍّا األسايس سعيد تركيز كان .(١٩٦٩ (نادر،
وتشكيله، صياغته وحتى بل الرشق، «إدارة عليها كان التي املهيِمنة القوى إطار يف لألمور
إبَّان والخيالية والعلمية واأليديولوجية والعسكرية واالجتماعية السياسية النواحي من
— بعُد فيما فوكو مثل — الطهطاوي كان .(٣ :١٩٧٨ (سعيد، التنوير» بعد ما فرتة
عمليات نطاق ع وسَّ فقد سعيد تحليل أما فرنسا، يف الداخلية السيطرة بعملية ا مهتمٍّ
يستعرض كتالوًجا البعض، وصفه كما «االسترشاق»، كتابه يَُعدُّ ولهذا خارجيٍّا؛ السيطرة
خالل من وتكراًرا مراًرا تظهر «التي واملسلمني، العرب ضد الغربي االنحياز مظاِهَر
وغريها؛ األكاديمية والنصوص الرحالت قصص تعرض التي واألعمال األدبية، األعمال
سعيد غرض وكان .(٢ :١٩٧٨ (سعيد، الغربيني» وعي إىل الرشق لصورة ترسيب عملية
املسيطر التحيُّز ويقيضعىل القمعية، طبيعته ويكشف الخطاب، من النوع هذا يُعرِّي أن

هذا؟ هدفه لتحقيق اتَّبََعها التي األساليب هي ما ولكن املشهد. عىل
بني ١٩٧٣م حرب بعد محطَّمة» «خرافات بعنوان ١٩٧٥م عام مقاًال سعيد كتب
األكاديميني، العلماء من عدًدا ذاِكًرا الخرافات، تعمل كيف فيه بنيَّ وإرسائيل، العرب
١٩٧٨م. عام «االسترشاق» لكتابه تمهيًدا ذاك مقاله وكان الخرافات، من مجموعًة ًدا ومعدِّ
نزعة ولديهم السالم، تحقيق عىل قادرين غري فالعرب وشاملة: كثريًة خرافاٍت املقال ضمَّ
غري وهم للعدالة، صلة بأي الواقع يف يُمتُّ ال العدالة عن مفهوًما ويعتنقون انتقامية،
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فيُشاع امُلجرَّدة»؛ «العنرصية ى مسمَّ سعيد عليها يُطِلق مفاهيُم وجميعها بالثقة؛ جديرين
يبدءون وال شائنة، ثقافات ويعتنقون والتكيُّف، اإلذعان رضورة عىل يؤكِّدون أنهم عنهم
بحسب العرب، سمات من ليست املوضوعية أن كما األزمات، وقوع بعد إال ف الترصُّ
يتمتعون الغرب أهل وحُدهم نظرهم. وجهات سعيد عنهم ينقل الذين األكاديميني هؤالء
وجامدون سلبيون العرب بينما ومنطقيون، ومساِلمون عقالنيون فهم الحقيقية؛ بالِقيَم
هي بل بالخرافات، تلك ي أسمِّ ال ولكني صفات. من ذلك إىل وما ر التطوُّ عن وعاجزون
نفِسِه. بعيِب غريه يعيب مَلن نماذج الخطاب؛ يف وازدواجية دعائية حمالت ملحض نماذج
اإليمان، عرص ى يسمَّ فيما الغربية أوروبا كانت نيل، ماك ويليام العاملي املؤرخ وبحسب
عن عاجزًة كانت إذ ٣٣)؛ :٢٠٠٤ (الزار، األرض وجه عىل للحرب نزوًعا الحضارات أكثَر

بسالم. العيش
،(١٩٦٢) باتاي رافائيل اإلرسائييل األنثروبولوجيا عالم كتاب من فقرًة سعيد وينقل
والتغيري والثقافة املجتمع الذهبي: الطريق إىل الذهبي النهر «من عنوان يحمل الذي
األوسط. الرشق يف التغريب مقاومة ُمعضلة حلِّ كيفية ويتناول األوسط»، الرشق يف
فيه يتناول الذي ،(٨٣ :١٩٧٣) العربي» «العقل كتاب ِذْكر عىل كذلك سعيد يأتي ثم
لدى التفكري يف قصوًرا يراه ما األنثروبولوجيا) علماء عىل أسف بكل (املحسوب باتاي
ويباِلغ العربي، والخطاب العربية الشخصية ويزدري العربية، لألرسة وفشًال العرب
فكرية مدرسة مناقشة بصدد فقط ليس هنا وسعيد العرب. عند الجنسية الجوانب يف
من التحيُّز من النوع هذا مثل خطورة يناِقش ولكنه لها، الداعمة واملؤسسات معيَّنة

واالقتصادية. والسياسية االجتماعية النواحي
الحقائق يمزج فهو املخرضمني؛ الدعاية رجال أسلوب يتبع هذا أسلوبه يف وباتاي
خارجه، هم ن وعمَّ العربي العالم داخل األمور ببواطن املطَّلعني عن وينقل باألكاذيب،
وتقنعه قارئه تخدع بثقة ويكتب وخارجه، العربي العالم داخل ب التعصُّ وتر عىل ويلعب
عن حديثه يف خلدون بابن عمله بداية يف باتاي ويستشهد يقول. بما دراية عىل بأنه
عرش الرابع القرنني بني عاَشا اللذين املقريزي، أحمد الدين تقي وبتلميذه العرب، البدو
عىل الثبات وعدم والرتدُّد الُجبْن مثل تعبرياٍت تحليلهما يف واستخدَما عرش، والخامس
العربية اللغة حول حوراني بأقوال واستشهد العربية، باألمثال كذلك استعان بل املوقف،
عىل عالوة يصف وهو خاللها»، من العاَلم [العرب] يرى التي املعيبة «املرآة ليكشف
عىل الوقت طوال ويعمل امللذَّات، وحب والخداع بالكيد الوطنية املرصية الشخصيَة ذلك
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خياًرا أماَمه يجد لن النهاية يف العربي العقل (١٤٢ :١٩٧٣ (باتاي، بأن رأيه برهنة
الغرب يف متغلغلة العربية الثقافة أن عن يبدو فيما غافًال الغربية، األعراف قبول سوى

قرون. منذ
واملغاالة، املبالغة، مثل: رئيسية كلمات يستخدم باتاي نرى باللغة املتعلِّق الجزء ويف
من بالرغم يُنبِّه ولكنه الضيافة، كرم تشمل البدوية الِقيَم بأن يعرتف وهو والتكرار،
حول (١٥٦ :١٩٧٣) التعميمات ويُطِلق بدني. مجهود أي بذل من ينفرون أنهم إىل ذلك
يشء كلِّ يف التناُقض يرون إذ والعاَلم؛ لإلنسان رؤيتهم يف االستقطاب نحو العرب «ميل
وال التطرُّف، ملالمح ويلتفتون ل، التحوُّ من بدًال التضاد ويالحظون التدرُّج، من بدًال
غري صورة يف األخرى تلو املرة العربي العقل ر ويصوِّ الطفيفة»، الفروق إىل يفطنون
مختلف يف إبداعهم عن التعبريَ يختارون فنَّانون والعرب نفسه. عىل السيطرة عىل القادر
حتى ولكن األدب، يف التكرار وأساليب موسيقاهم، يف كما التكرار خالل من الفن مجاالت
لإلذعان؛ يضطرون سوف ريب ال العرب بأن (١٨٦ :١٩٧٣) يتنبَّأ نجده بذلك يقرُّ وهو
يدرسون الطموحني العرب املوسيقيني ألن نظًرا معدودة؛ العربية املوسيقى «أيام إن إذ
الخالف إىل النزوع أن وبما املوسيقى.» من الغربي النمط تُدرِّس موسيقية أكاديميات يف
واعتناق القديمة ِقيَمهم عن التخيلِّ العرب عىل ينبغي العربي، العقل صفات أبرز من يَُعدُّ
باتاي مراعاة عدم مذهل هو وكم .(١٧٩ :١٩٧٣) املقابل يف لها مناقضة جديدة ِقيَم
أو لليهود وصًفا النوع هذا من جادٍّ أكاديمي عمل أي صدر كان ولو التاريخية! للدقة

واهتاجت. الدنيا َالنقلبت السود،
العربي» «العقل كتاب من ١٩٨٣م سنة طبعة استُخِدَمت ذلك، كل من الرغم وعىل
الحرب لخوض أُرِسلُوا الذين األمريكية البحرية قوات لتدريب ٢٠٠٤م عام يف لباتاي
دعائية حملة صياغة عىل ِليَْقِدر السمعة السيئة النازية ممثل جوبلز يكن لم العراق! يف
ولَِم أكاديميٍّا؟ عمًال باعتباره العمل هذا إىل يُشار ملاذا أتساءل: وأنا تلك. من أفضل
جنود يقرأ فلماذا السيف، من أقوى القلم كان وإن األمريكية؟ العسكرية تستخدمه

تحديًدا؟ لباتاي األمريكية البحرية مشاة
االسترشاق كتابات نتها تضمَّ التي العنرصية التأكيدات أن (١٩٧٨) سعيد رأى
تلك ترسيخ عىل أنفسهم املسلمون العرب تواَطأ لقد بل وحده، الغرب صنع من ليست
يقتبس وهو املرآة، يف نفسه سعيد يواِجه الرشق. بمعاونة كان ذلك فكل النمطية؛ القوالب
أنفسهم الزنوج ولكن الزنوج، مفهوم يصنع َمن األبيضهو «الرجل فانون: فرانز كلمات
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البيضوإحالل واملوظفني الضباط عن االستعاضة إن الزنجية.» ملفهوم سون يؤسِّ َمن هم
يف باملرة يسهم ال «الغربية»، السياسية السلوكيات تقليد أو محلهم، ملونني لهم أقران
املجتمع لشكل وإبداعية جديدة مفاهيم تكوين إعادة هو املطلوب إن املشكلة؛ مع التعامل
صور نفس إنتاج إعادة عن يختلف جديد إطار يف املقاومة حشد أجل من والثقافة،
عازلة ليست «الثقافات العالم: لتاريخ شامًال فهًما يتطلَّب كله وهذا جديد، من الظلم
من قبلها العرب استعار العرب، من الغربية العلوم استعارت وكما يشء؛ منها ينفذ ال
الدائن ومفهوِم واإلقراض، باالقرتاض أو بامللكية يوًما تُقاس ال فالثقافة واليونان؛ الهند
املتبادل االعتماد أنواع وكافة املشرتكة والخربات صات بالتخصُّ ولكن البحت، واملدين
السيطرة مساهمة مدى تحديَد اللحظة هذه حتى استطاع َمن … املعنية األطراف عىل
:١٩٧٨ (سعيد، والفرنسية؟» اإلنجليزية للدولتني الهائلة الثروة تكوين يف اآلخرين عىل

.(٢١٧
لديه كان بل بالحداثة، وال بالتقليدية تتسم ال واسعة برؤية يتمتع سعيد كان
بعضها الثقافات «كل العوملة: الحتماالت اإليجابي الجانب ورأى العالم، لتاريخ ر تصوُّ
قائمة واحدة منها فليس اإلمرباطورية، مفهوم إىل جزئيٍّا ذلك ويعود ببعض، مرتبط
ومتباينة مختلطة، متداخلة جميعها بل بغريها، تتأثَّر لم بصفاتها خالصة وال بذاتها
املتحدة الواليات عىل ينطبق أظن ما عىل وهذا واختالف، عجيب ع بتنوُّ وتتميز العنارص،

.(٢٥ :١٩٩٤) الدرجة» بنفس الحديث العربي العالم وعىل املعارصة،
ومع «االسترشاق»، كتاب صدور منذ املسار تصحيح بهدف واملقاالت الكتب تتابعت
الخرافات اختالق من عام ألف أوروبا: يف «محمد كتاب مؤلِّفة — ريفز مينو تَْلِفت ذلك
املتوازنة اآلراء هذه تجاُهل يتمُّ ما «غالبًا أنه إىل كتابها مقدمة يف االنتباَه — الغرب» يف
داخل بعمق مرتسخٌة والتحيُّزات املبتذلة األفكاَر وكأنَّ القديمة، االفرتاءات إحياء سبيل يف
لطاملا املستفيد؟ وَمن .(١١ :٢٠٠١ (ريفز، أبًدا» زعزعتها يمكن ال بحيث الغربية العقلية
خرافة ولكنها الخرافات، إحدى فهي زالت؛ وما مستفيدًة األوروبية االستثنائية كانت
زال؛ وما سماتها أهم أحَد التنظيم كان وطاملا واستعمارية، إمربيالية أغراًضا تخدم
عام للبنان اإلرسائييل والغزو ٢٠٠٣م، عام للعراق األمريكي الغزو تربيراِت الِحْظ فقط

٢٠٠٨-٢٠٠٩م. يف غزة يف اإلرسائييل والدمار ٢٠٠٦م،
معلِّم ،(١٨٣٦) جومار فرانسوا آدم املهندس الجغرايفَّ يداِخل لم كيف كذلك ْل تأمَّ
من املستلَهم املرصي العقل استعمار مرشوع نَْرش من حرٍج أيُّ الفرنيس، الطهطاوي
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أشبهه (وما والتعليم الصدمة خالل من ثماره يؤتي بحيث م واملصمَّ النابليوني، الفكر
ذهب ٢٠٠٨)؛ سكَّرية، (انظر املسلمني) وعقول قلوب لكسب االبن بوش جورج بمرشوع

باتاي: مثل ذلك يف مثله العنرصية، دعايته يذيع جومار

أنفسهم البلد أهل يف نغرس أن علينا ووجب باألمر، إال … لتسري مرص تكن لم
أن وبما أوروبا. أرض عىل وجودهم أثناء ذلك ولكن والعلوم، الفنون مبادئ
نفسها العلوم أن كما تماًما الرشقية، اللغات عىل غريبة العلمية املصطلحات
عائق زعزعة … سوى محتوم سبيل من أمامنا يكن لم كله، الرشق عىل غريبة
الخديوي نائب كان ولو والغرب. الرشق بني القديمة الحواجز وتحطيم الدين،
طويلة فرتة منذ هنا للدراسة املرصيني من مائتني أو مائة أرسل قد مرص يف
هي ا ممَّ ًما تقدُّ أكثر الحضارة وبناء التجديد عملية َلكانت مثًال، ١٨١٣م كعام

.(١١٢ :٢٠١١ الدين، (تاج اليوم عليه

اللذين الصارَخنْي واالستعالءَ الغطرسَة للنظر الفٍت نحٍو عىل املرصيني من أعداد تقبََّلْت
يسبقهم لم «كأن والعرشين، عرش التاسع القرنني يف األوروبية والعلوم بالفنون ارتبَطا
تشويه) (أو تحريف عىل الفرنسيني قدرة إىل نبََّه الذي الطهطاوي، تعبري حدِّ عىل أحد»
بمنطق امُلحرَّفة الحقائق تلك تعزيز خالل من املنطق، قانون مع يتناىف بما املعتقدات
مظاهر من يوًما يكن لم الصدق لعل ولكن والصدق. الحقيقة مظهَر يُلِبسها فلسفي
الواسع القوي تأريخه يف الجربتي أشار كما والفتنة، واإلرباك الصدمة بل االسترشاق،
كذلك .([١٧٩٨ األوىل [الطبعة ٢٠٠٣ (الجربتي، ١٧٩٨م عام ملرص الفرنيس للغزو األثر
ت فتمَّ مرص، لفتنة الفرنسيني سبيل هي كانت اللغة أن إىل نفسه الطهطاوي أشار
خالل من العربي التاريخ قراءَة العرُب وتعلََّم العربية، إىل الفرنسية النصوص ترجمة
اآلن؛ إىل يزل ولم والكرامة، بالثقافة محدًقا الخطر صار وهنا األوروبي، التاريخ سياق
األوروبية االستثنائية أساس عىل املبنية التاريخ بروايات يَقبلون املرصيون أصبح إذ
العاَلم يف الحقيقي وانتمائهم بتاريخهم إحساسهم من شيئًا وفقدوا هم، هم تخصُّ وكأنها
العراق، عىل ينطبق ربما َدْرٌس السيف» من أقوى «القلم .(٢٠٠٢ الدين، تاج (انظر
من األول العقد خالل التمرُّد ملكاَفحة برتيوس الجنرال مجهودات مثل مرشوعات وعىل

والعرشين. الحادي القرن
والسيطرة» والثقافة التعليم والعقول: القلوب «كسب عنوان يحمل أحدث عمل ويف
عملية عىل الخصوص وجه وعىل األفكار، حرب عىل سكَّرية َميسون تُركِّز (٢٠٠٨)
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الثقافات تحويُل خاللها يتمُّ التي الجديدة االستعمارية املواجهات إبَّان األفكار صياغة
«الرشق شباب بني الثقافية البيئة تغيري أو معينة ُهويات احتواء يمكن بحيث واستغاللها،
بأفعال يرتبط عام دبلومايس مرشوع من جزءًا يَُعدُّ سكَّرية تصفه الذي هذا إن األوسط».
تشكيل إعادة إىل يهدف الجوانب متعدد مجهود عن عبارة وهو األمريكية، العسكرية
عن استعمارها يتمُّ الشابة العقول بأن تقول وهي العربي؛ العالم يف الثقافية البيئة
األعمال ريادَة تدريبُهم ويشمل جدًدا، ليرباليني مواطنني يصبحوا أن الشباب تعليم طريق
الالمركزية وتحقيق الحر) التعليم مقابل (يف العمل إىل املدرسة من واالنتقال والقيادة

املجتمعي. التعليم عىل عالوة
الدفاع لوزير نائبًا حينها وكان — ٢٠٠٢م عام منذ أعلن ُولفويتس بول إن حتى
يف ننترص حتى علينا ويتعنيَّ … عقول ومعركة أفكار معركة «هذه أن — األمريكي
ينبغي هذا لنا يتسنَّى وحتى … األفكار حرب يف أوًال ننترص أن اإلرهاب عىل الحرب
وصارت .(٤ :٢٠٠٨ (سكَّرية، العسكرية» غري األدوات عىل أكرب بدرجة نركَِّز أن علينا
العالقات تأثري كتابها خالل من سكَّرية وتستكشف بوش. إلدارة شعاًرا العبارات هذه
ملديري (خاصًة الزيارات وتبادل واملنشورات، امَلعارض، شمل الذي العامة/التسويق،
األمريكيني) املحامني (نقابة واملحامني واملعلمني الجامعات وأساتذة كالصحفيني الرأي
أمريكا صورة لتحسني محاوالت وجميعها األهلية)؛ املنظمات ورؤساء السياسيني والقادة
بنماذج الشبيهة الثقافية اإلمربيالية من نوًعا يمثِّل فيما الشباب من العربي الجمهور أمام
تعبري السياسية العلوم مجال يف عادًة عليه يُطَلق ما وهو املاضية، الثقافية اإلمربيالية

«الناعمة». القوة
بكتاب والديمقراطية اإلنسان حقوَق يتناول جديد كتاٍب استبدال تمَّ العراق ويف
الفردية ملفهوم للرتويج وإنما الديمقراطية، تعليم بغرض ليس الوطنية، الثقافة
جامعة يف الهندسة لكلية السابق العميد قول حد وعىل الحرة. السوق وأيديولوجية
الثالثة والثريان األسد قصة إلغاء سبب هو وهذا تقسيمنا، تفريدنا، يريدون «هم بغداد:
أو الواحد البلد مستوى عىل بها مسموح غري الوحدة ألن الثالث؛ الصف مقرَّر من
سكَّرية تصفها التي الحرب تلك .(٢٦٣ :٢٠٠٨ (سكَّرية، األجيال» بني أو العربي العالم
متفرِّقة، قومية وطنيات إىل العربية الوطنية تقسيم أوًال تَُسْد؛ ْق فرِّ مبدأ عىل تقوم
إال هي ما وتلك القومية. الدولة نفس داخل طائفية وكذلك ِعرقية انتماءاٍت إىل ثم
معلِّم بها أوىص التي النماذج تلك عن البتة تختلف ال معارصة ثقافية إلمربيالية نماذج

١٨٣٦م. عام جومار الطهطاوي
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حريٌّ ولذلك أوصالهما، يف والدعاية األيديولوجيات تغلغلت وعاَلٍم زماٍن يف نحيا نحن
أبو جانيت َت عربَّ وقد بها. املسلَّم املعارف يف نتشكََّك أن األكاديمي، الوسط يف خاصًة بنا،
املنظومات نظرية ى يُسمَّ فيما وإسهامها يها تحدِّ يف لطيف بأسلوب الفكرة هذه عن لغد
بني العاملي النظام األوروبية: الهيمنة قبل «ما كتابها يف تُذكِّرنا إذ الحديثة؛ العاملية
خالل من وسائل: ثالث خالل من الغربية املعرفة تتغريَّ كيف (١٩٨٩) ١٢٥٠–١٣٥٠م»
والتاريخ)، واالجتماع والسياسة االقتصاد بني ما حالتها (ويف املختلفة العلوم بني التبادل
جماعة مثل الغربي العاَلم خارج من علماء أنتجه الذي العمل تجميع طريق عن أو
«الحقائق» تُدَرس التي املسافة تغيري خالل من أو الهندي، التأريخ يف التبعية دراسات

التجريد. مستوى منها؛
األوروبية العصبية بمدى القاهرة تاريخ عىل عملها خالل من لغد أبو اقتنَعْت وقد
جرينيت لدراسة قراءتها خالل فمن «املدينة»؛ (١٩٥٨) فيرب ماكس كتاب يحملها التي
العاَلم مدن أكرب عىل يدها وضَعْت الصني، يف عرش الثالث القرن هانجتشو مدينة حول
إليمانويل (١٩٧٤) الحديث» العاملي «النظام لكتاب قراءتها وبعد ًرا، تطوُّ وأكثرها
التي العاملية األنظمة اعتبار إىل نزعوا وغريه فالرشتني بأن قناعتها زاَدْت فالرشتني
هذه كل العدم. من ظهرت وكأنها عرش السادس القرن يف وتكوَّنَْت أوروبا عليها هيمنت
األوروبية، الهيمنة قبل فيما العاَلم نظام عن الكتابة إىل لغد أبو قادت الفكرية املواجهات
«مجموعًة وضمَّ والصني، أوروبا غرب شمال بني امتدت شاسعًة مساحًة يغطِّي كان الذي
ظلِّ يف أوروبا من وأجزاء األوسط والرشق آسيا يف املرتابطة الفرعية األنظمة من مبهرة
رأسمالية يشبه ا ممَّ بدءًا االقتصادية، األنظمة من متنوعة مجموعة [شمل] عاملي نظاٍم
َمْت قدَّ لقد .(٣٥٣ :١٩٨٩ لغد، (أبو الدولة» إنتاج نظام يشبه ما وحتى الخاص القطاع
يمكن وكيف املتاحة، التاريخية االحتماالت عدَد لنا ويبنيِّ املدارك، ع يوسِّ عمًال لغد أبو
لعمليات تخضع حيوية أنظمة جميًعا وأنها مختلفة، بأساليب العاملية األنظمة تنظيم
أخرى أنظمة مع القديمة والعناُرص األنظمُة أحيانًا فيها تندمج دورية هيكلة إعادة
ما عىل التعرُّف إن الرشق. وسقوط الغرب قيام بساطة يف ليس األمر إن إذ جديدة؛
مراقبو يشري كما األوروبية، الهيمنة ييل سوف ما شيئًا بأن ن التكهُّ إىل يقودنا سبق
بل قائمًة، حضارة أيُّ تظل وال خالد، نظام من هناك ليس عام. بشكل وآسيا الصني
نستكشف بينما التواُضع إىل يدفعنا الحقيقة هذه مثل وإدراك وتسقط، الحضارات تقوم

قه. وتحقُّ البرشي الجنس لبقاء املحتملة بُل السُّ
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املستقبل»، «دراسة أجل من املايض» «دراسة من النوع هذا إيضاح نماذج أفضل ا أمَّ
«العلم عن بحثه يف وخاصًة كولومبيا، بجامعة األستاذ صليبا جورج أعمال يف فتجدها
ُكِتبَت فلكية نصوًصا صليبا درس فقد (٢٠٠٧)؛ األوروبية» النهضة وصناعة اإلسالمي
يف الشاطر ابن أعمال (مثل عرش والثالث التاسع القرنني بني فيما اإلسالمي العالم يف
أمثال (من أوروبا يف النهضة عرص علماء أعمال ضمَن بعُد فيما دمجها وتمَّ دمشق)،
الجدير الغربي. العلمي نحن إرثنا من جزءًا النهاية يف صارت حتى كوبرنيكوس)،
كذلك، بالعربية أعماًال تصدر كانت األوروبية النرش ودور الرتجمة مدارس أن بالذكر
عرش؛ السادس القرن حتى العربية النصوَص يجمعون كانوا اإليطاليني أن عىل عالوًة
ظهر قد «الحديث» العلم كان ما إذا حول الدائر بالجدل تتعلَّق صليبا أعمال فإن وهكذا
يف السبب ملعرفة مستمرًة األبحاُث تزال وال اإلبهام. الشديد «الغرب» هذا يف مرة ألول
تناَوَله تساؤل وهو آَخر؛ مكان أيِّ دون أوروبا يف إال فرًضا تقع لم الظاهرة هذه أن
العلم أن املفرتض بينما أنه إىل التَفَت الذي (١٩٦٩) نيدام جوزيف العاِلم مثل أشخاص
السادس القرن يف األوروبية النهضة عرص خالل وتحديًدا — الغرب يف ُولِد قد الحديث
متميزًة مرتبًة بالفعل بلغتَا قد كانتا واإلسالمية الصينية الحضارتني كلتا أن إال — عرش
يُقال ذلك من الرغم وعىل الخصوص، وجه عىل الطبيعية العلوم ويف العلمية، املعرفة من

األخرى. الحضارات تلك يف وليس الغرب يف نشأ الحديث العلم إن
األفكار «أكثر فإن الغربي، العلم استقاللية إثبات يف الرغبة من الرغم وعىل
مأخوذًة كانت األوروبي، النهضة عرص خالل استخدمت التي إبداًعا، والفلكية الرياضية
التي امللتوية الطرق من العديد خالل من الصينية، أو اإلسالمية/العربية الحضارات عن
التاسع القرن وخالل وغريه. صليبا أوضح كما (١ :٢٠٠٢ (صليبا، اآلن» تحريها يتمُّ
العلم عن بانفتاح يتحدَّثون الناس كان بالتاريخ، الجهل عَرص صليبا يه يسمِّ الذي عرش،
العلم أن رين متصوِّ اإلغريقية، للحضارة العبقرية الرتبة يف املمتدة وجذوره الحديث
بعد مقبوًال يعد لم الجهل هذا أن إال للتاريخ، واضح تزييف يف رصًفا غربيٍّا منتًَجا
عاِلم عن (٢ :٢٠٠٢) صليبا وينقل العلم. تاريخ يف قت تحقَّ التي املعارصة اإلنجازات
املنظور خالل من العلمية الثورة استرشاَف أردنا «إذا قوله: جراهام يس إيه الصينيات
إىل ال النظر الختيار املؤيدة األسس من الكثري يوجد أنه شك فال األفضل، التاريخي
منذ تركستان وحتى إسبانيا من أطراُفها ْت امتدَّ التي اإلسالمية الثقافة إىل بل اليونان،

٧٥٠م.» عام
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عىل ينطوي أمر هو ثقافية أو لغوية أو قومية بعالمات العلم إنتاج عملية تمييز إنَّ
(١٩٩٦ نادر، (انظر األخرى» «العلوم مجال يف بيننا من واملشتغلون املخاطر، من الكثري
ينادي لذا الحدود؛ هذه من بأيٍّ تعتد ال نفسها العلمية اإلجراءات أن إدراًكا يزدادون
الغربية أو اإلغريقية أو العربية العلوم مثل صفات استخدام عن للتخيلِّ زمالءه صليبا
دراسات تشويه يف تتسبَّب إنها بل تحليلية، كتصنيفات جدواها لعدم نظًرا خطابهم؛ يف

العلم. تاريخ
والصني اإلسالم الحديث: العلم «فجر لكتاب التحلييل مقاله يف صليبا وتناَوَل
أن أوالها تصحيحها: رضورَة رأى خرافات ثالَث َهف؛ توبي لكاتبه (١٩٩٩) والغرب»
العربية العلوم ترجمة أن وثانيتها اإلغريقي، للعلم حفٍظ مجرد إال هو ما العربي العلم
النهضة أن وأُخراها عرش، السادس القرن وليس عرش الثالث القرن مع انتهت أوروبا يف
ترتَّب الذي (١٩٩٩) الرد إىل َهف التحليل دفع وقد بحتة. مستقلَّة أوروبية ظاهرة كانت
بوضوح يبنيِّ َهف رد ألن نظًرا لالهتمام؛ مثري أمر وهو ،(٢٠٠٢) صليبا من آَخر ردٌّ عليه
حدود وراء فيما التفكري عن العجز يف املتمثِّلة العمل، يف املسترشقون يتبعها التي اآلليات
فاألفكار نفسها؛ العلمية األساليب مع ذاته حدِّ يف يتناقض هذا أن هنا واملفارقة الدول،
مركز وتتجاوز الثقافات، انتشار عىل تقوم رؤية إىل بحاجٍة إننا الحدود. عند ف تتوقَّ ال
ما لفرتة السياسية الجغرافية الديناميكيات يف ل املتأصِّ األفق الضيق املناطق دراسات

الباردة. الحرب ظل يف أو العاملية، الحرب بعد
َر وفَّ الذي الشكوك» «منهج عملهم يف اتبعوا املسلمني العلماء إن صليبا يقول وأخريًا،
استندت التي االفرتاضات فحص خالل من السابقة، العلمية األعمال يف للشك عمل إطار
االفرتاضات باستبعاد «يقوم نقديٍّا أسلوبًا صليبا َوَصف وتحديًدا العلمية. النتائج إليها
املسلمني العلماء عىل وأطلق ،(٩٦ :٢٠٠٧) األدلة» دائرة توسيع طريق عن الباطلة
تفسريها يمكن تناقضاٍت عن تلك شكوكهم أو مسائلهم كشفت وقد «الشكَّاكني»، اسم
بن محمد من املسلمني للعلماء اآلَخر بعَد مثاٍل رضب خالل ومن وهكذا .(٩٧ :٢٠٠٧)
ذا نقديٍّا أسلوبًا صليبا يُِربز الهيثم، وابن الرازي بكر أبي وحتى األفريقي) (ليون الوزان
االعتماد إمكانية مدى يف النقدية الروح هذه تشكَّكت كيف خالله من ح ويوضِّ بديلة، بنية
وعىل أخطاء. من بها ما حت صحَّ ثم ومن نفسها، الكالسيكي اإلغريقي العلم أُُسس عىل
النصوص فإن اإلسالمية، العلمية لالكتشافات عًرصا كان عرش الثالث القرن أن من الرغم
عىل ُقِرئت قد كانت إن هذا الغرب، يف القرَّاء من الكثريَ تجد لم الفرتة تلك أنتجتها التي
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عرش، السادس القرن خالل املسلمني علماء اكتشافات تواُصل من الرغم وعىل اإلطالق.
جديًدا نوًعا يصف صليبا كان منها. املزيد استعارة تجنُّب قرَّروا الغربيني العلماء فإن
املسلمون العلماء فكان ٢٣٥)؛ :٢٠٠٧) الشكوك عن الكتابة وهو أََال العلمية؛ الكتابة من
امُلتَّبع للرأي هذا ورفضهم خاطئ.» أنه نرى ولكننا امُلتَّبَع، الرأي هو «هذا مثًال: يكتبون
العلماء ضد األوروبيون املؤرخون تحيََّز لقد .(٢٤٦ :٢٠٠٧) باملالحظات مشفوًعا يكون
محليون مالِحظون أشار بينما النقد، بعد إليها لوا توصَّ التي املبتكرة واألفكار املسلمني
كما هذا، يومنا حتى مستمرٍّا املتشكِّكني من تياًرا تضمُّ الشام منطقة أن إىل آَخرون

.(٢٠٠٧) طالب نسيم بقلم السوداء» «البجعة كتاب أوضح

ختامية تعليقات

هو ما تحدِّد عمليات داخل عالقة مكان كل يف الناس فعقول بقوتها؛ الثقافة تتميَّز
رشًقا مكان، كل يف الراجح التفكري حدود يدفع َمن نجد ذلك ومع وراجح، معقول
أعظم بعُض هؤالء ِمن فيحرضني الكلمتني؛ هاتني معنى عن النظر برصف وغربًا،
ثم نيدام، جوزيف مثل آخرون عامليون ومؤرخون ماكنيل، ويليام مثل العاَلم؛ مؤرخي
ذاك سعيد، إدوارد ثم السيطرة، آليات ضد يكافح وهو الطهطاوي إىل بفكري أنتقل
الذي القفص، نفس ليحلِّل الزمان من بقرن بعده أتى الذي املقارن األدب االختصايصيف
لألمور. األكاديمي بالتناول املرتبط التفكري من الضيق النمط ذلك داخله يقبع ما عادًة
العقل، عن عامًة فكرًة ن يُكوِّ إذ يشء؛ ألي األكاديمي التناول يسبق ما غالبًا التحيُّز ولكن
أخوه إليه َل توصَّ ما عىل يبني جميعنا إن إذ البرشية؛ الجهود جميَع خاللها من ويرى
يقول وكما اآلن. وحتى األرض سطح عىل قدماه خَطْت إنسان أول منذ البداية، من
مفهوم إىل جزئيٍّا ذلك ويعود ببعض، مرتبط بعضها الثقافات «كل :(٢٥ :١٩٩٤) سعيد
ومتباينة مختلطة، متداخلة جميعها بل بذاتها، قائمة واحدة منها فليس اإلمرباطورية،
األوىل. الدرجة من أنثروبولوجي منظور وهو واختالف.» عجيب، ع بتنوُّ وتتميز العنارص،

والكرامة. الثقافة دروس يف موجودان فهما سواء؛ حدٍّ عىل واملجدِّدين األوائَل تذكَِّر
وغريهم، صليبا وجورج سعيد وإدوارد الطهطاوي واتَّبَعه أصُفُه الذي املنهج وهذا
كاألسلوب املحتَملة التصنيفات من آَخر عدد أي أو إسالميٍّا عربيٍّا كونه عىل يقترص ال
أخذ عن عبارة وهو كذلك، أنثروبولوجي منهج هو بل البيئي، والعلم السليم العلمي
أحداث بني للربط أكرب سياق ضمن ووضعها معزولة تبدو التي األفكار أو األحداث
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ويليام مثل عامليون مؤرخون انخَرَط ما هو تحديًدا هذا أن واألكيد متباينة. تبدو وأفكار
أو األوروبية كاالستثنائية ضمنية أُُطٍر استكشاف األسلوب هذا ويتيح عمله. يف ماكنيل
يصفه ملا املكوِّنة العنارص عن والكشف أوروبية)، أم كانت (عربية الثقافية العنرصية
(سعيد، املكانة استعالء رصوَح تمثِّل والتي عليها»، امُلتََّفق الفهم «أنظمة بأنه سعيد
ذلك يدركون بيننا، من األفضل هؤالء األقل عىل أو األنثروبولوجيا، وعلماء .(٧٩ :١٩٧٨
أزمنة إىل بهم عاَدْت دراسًة اإلنسانية األوضاَع دراستهم بفضل وذلك غريهم؛ من أفضل
التي الحدود أن يدركوا ألن كافية وكانت تقريبًا، األخرية عام ألف املائتَْي شمَلِت سحيقة

والشعوب. األفكار بانتشار يتعلَّق فيما تقريبًا إليها يُلتَفت ال الثقافات ترسمها
الثاني القرنني بني ما تحديًدا املاضية، األزمنة أحد يف إمرباطوريًة خان جنكيز أقام
الصني من يمتدُّ عاملي نظام أول هي تلك إمرباطوريته وكانت عرش، والثالث عرش
والهندية الصينية الحضارات بني للربط كوسيلٍة بالتجارة مستعينًا الدانوب، نهر حتى
األنثروبولوجيا لعاِلم أخري عمٌل يشري حيث ذلك؛ من أوروبا استفادت وقد واإلسالمية.
التأثري بفضل ت تغريَّ األوروبية الحياة معالم كافة أن إىل (٢٤ :٢٠٠٤) ويذرفورد جاك
والتجارة، الخرائط، قراءة وطريقة والتكنولوجيا، الحرب، أسلوُب فتغريَّ عليها؛ املغويل
بالًغا تأثًُّرا لألوروبيني اليومية الحياة مظاهر وتأثََّرْت وامللبس. واألدب، والفن، والطعام،
أصناف وصناعة جديدًة، ماكيناٍت واستخدامهم للقتال، جديدة طرًقا تعلُّمهم جانب إىل
والسرتات الرساويل ولبسوا املغولية، األقمشة استخدام إىل وتحوَّلوا الطعام، من جديدة
النقر من بدًال األقواس مستخدمني املوسيقية آالتهم عىل وعزفوا واألردية، األقبية من بدًال
الثامن القرن وبنهاية ذلك ومع جديد. بأسلوب لوحاتهم ورسموا بأصابعهم، أوتارها عىل
«حكايات يف تشورس جيفري َده ومجَّ بيكون روجر أَجلَّه الذي — خان جنكيز صار عرش،
بالدمار استمتع الذي الرحمة، العديم للغازي ومثاًال للرببرية نموذًجا — كانرتبري»
خاصة تقنية إنجازات بأي إسهامهم عدم من بالرغم املغول إن ذاته. حد يف للذة كمصدر
يف والبضائع املنتجات فنرشوا ألخرى؛ حضارة من كثرية مهارات نقلوا فإنهم بهم،
تركيبات وصنعوا مسبوقة، غري واخرتاعات مبتكرة منتجات إلنتاج ودمجوها مكان، كل
وقد باملرونة؛ يتميَّزون فكانوا أيًضا؛ األحوال مختلف مع تكيَّفوا فإنهم كذلك فريدة.

معها. التكيُّف فعليه الصني ُحْكم أراد إْن أنه مثًال خان قوبالي إمرباطورهم أدرك
وهزيمة غزو من فقط، محارب ألف ١٠٠ قوامه بجيٍش خان جنكيز تمكََّن لقد
التاريخ، مرِّ عىل آَخر رجٍل أيُّ قه حقَّ ما ضعَفْي ومساحاتها سكانها أعداد فاَقْت مناطق
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هو األذهان يف الحارض الوحيد إرثه ظلَّ بينما النسيان، طي يف صارت إنجازاته ولكن
خان جنكيز أقامه الذي العاملي النظاَم اليوم يتذكَّر َمن وأحفاده. أبنائه وعنف عنفه
يتذكَّر؛ أن يجب الكل عاملية؟ أبجدية ونظام الدويل والقانون الحرة التجارة عىل واعتمد
كبَش — املناسب الوقت يف — صاروا املغول وألن اإلنساني، التاريخ من جزء هذا ألن
ومن والعرب؛ والهند والصني فارس وبالد واليابان روسيا مثل أخرى أمم لفشل الفداء
يوليوس أمثال من القادة من غريه أن ومع التاريخ. نظر يف ُمدانًا خان جنكيز أضحى ثم
كان وحده خان جنكيز فإن أفضل، معاملًة لقوا ربما ونابليون األكرب واإلسكندر قيرص

التاريخية. الضحية
تستطيع الحديثة الحضارات أن إىل عام بشكل القديمة الحضارات ممثِّلو أشار وقد
جميًعا أننا فكرة تقبُّل مثًال بإمكاننا بدء، ذي بادئ األقدم. الحضارات من الكثري تعلُّم
خياَريْن ضمن بالرضورة منحرصة ليست قراراتنا أن يعني ما وهو واحدة، ألصول فروع
واإلمكانيات االحتماالت من والكثري الكثري يوجد بل والتقليدية، كالحداثة فقط، اثنني
له امُلالِزمة الطبيعية ونتيجته املتبادل، واالحرتام لإلنسان، الفردية الكرامة من النابعة
أن إال الثقايف، والفناء الجمود خيار يوجد وبالطبع للتعايُش. الجمِّ االحرتام يف املتمثِّلة
تأتي الجديدة والفرص االحتماالت أن إدراك هو التاريخية املعرفة جوانب أفضل أحد
العالج أو املرصيف العمل أو األفالم أو الفن مجال يف كاإلبداع عة؛ متوقَّ غري جهات من
ذلك من أيٍّ حدوث تخيُّل يمكن ال ولكن اإلنساني؛ التعاطف حركات أو الطعام أو
املدى عىل دروًسا التاريخ دروُس تصبح عندما أو هراء، مجرد التاريخ نعترب كنَّا إْن
تايمز. نيويورك صحيفة صفحات عىل اإلثنني أيام صباح يف املرء يقرؤها فقط القصري،
عىل اعتمادهم خالل من األنثروبولوجيا علماء أدركها التي الوحيدة املؤكدة الحقيقة إن
ذلك ومع أيًضا. تسقط ولكنها تقوم، الحضارات أن هي للدراسة، طويل زمني إطار
االستمرار كيفية اختيار ولكن وتستمر، تواِصل البرشية الروح أن أيًضا التاريخ يكشف

الواحد. الكوكب هذا سكان نحن منَّا، واحد كلِّ إىل راِجع
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الثالث الفصل

كنظرية اإلثنوجرافيا

األنثروبولوجيا يف الخالف جذور حول

من مزيج ثمرة هو العلمي التفكري يف التقدُّم أن يف تتلخص أراها كما املسألة
العلم. أدوات أغىل هو املزيج وهذا امُلقيَّد، والتفكري الحر التفكري

(٧٥ :١٩٧١) العقل» إيكولوجيا نحو «خطوات بيتسون، جريجوري

مقدمة

ولكن فقط، املضمون حيث من وصًفا وصًفا؛ كونها يف اإلثنوجرافيا معنى اختزال شاع
يخصُّ فيما الحقائق من ملجموعٍة تحليل عملية بأنها تُعرَّف النظرية ولكن كنظرية. ليس
الحقائق، من مجموعة أي تحكم التي املجردة أو العامة املبادئ أو ببعض، بعضها عالقة
الحياتية أهميته له نظريٍّا مجهوًدا نظري وجهة من اإلثنوجرافيا يجعل تأكيد بكل وهذا
— ذاتها حد يف اإلثنوجرافيا فإن ثم ومن والحارض. املايض يف والرشح الوصف حيث من

نظريٍّا. جهًدا تَُعد — تفسريية كأداة منها االستفادة وكذلك
الناس بني العيش عىل اشتملت قد اإلثنوجرافيا ممارسة أن تاريخيٍّا واملعروف
كيف فهم ومحاولة املشاركة»، خالل من و«املالحظة بينهم» و«الوجود معهم والتحدث
األنثروبولوجيا عاِلم بينها ومن ظواِهَره، وتُفرسِّ عاَلَمها للدراسة الخاضعة الجماعُة ترى
وغري بينها فيما مرتابطة فالثقافات الشمول؛ بفكرة اإلثنوجرافيا َربْط َدَرج كذلك نفسه.
حتى جميًعا يتناولها أن يجب لها وصف أيَّ فإن ولذلك متكاملة؛ أنظمة وتمثِّل مجزَّأة
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يف وكتابتها اإلثنوجرافية الدراسات إجراء كان ما ودائًما منقوص. غري كامًال يكون
بني والتداُخل االرتباط أوجه مناقشة حتى أو افرتاض مجرد من تعقيًدا أكثر حقيقته
ألسلوب مشاهداتنا أم فْعَله؟ الناس ِعي يدَّ ما الدراسات ل تسجِّ فهل الثقافية. العنارص
القائم األنثروبولوجيا عاِلُم خالله من يراهم أن هم يرغبون الذي املنظور أم حياتهم؟
إن بل تعريفها، عن النظر برصف وصف، مجرد يوًما اإلثنوجرافيا تكن لم باملالحظة؟
يمكن ال للوصف. تنظري هي فاإلثنوجرافيا ذاته؛ حدِّ يف نظريٌّ أسلوب وصفها أسلوب
الذي املدى حول قطُّ كامل إجماٌع يحدث لم أنه كما ثقافة، أليِّ الكيلِّ الحجم افرتاض
الحدود، مسألة مع التعاُمِل عند وخاصًة مقبوًال، معيَّنة لثقافة الكيل الحجم هذا معه يَُعدُّ
وقائع عىل «قائًما نقًال اإلثنوجرايف النقل اعتبار معايري حول اتفاق أيُّ كذلك يحدث ولم
غياُب ويَُعدُّ السائد. التياَر تشكِّل التي العلمية املمارسات يف مشكلًة يمثِّل ما وهو فعلية»،
عملية إجراء عىل ع تشجِّ إذ األنثروبولوجيا؛ إثنوجرافيا قوِة نقطَة التام اإلجماع أو االتفاق
األوساط داخل ة املتغريِّ العوالم مع تتالءم — اإلثنوجرافيا» «ممارسة هي — حيوية

وخارجها. األكاديمية
حول األنثروبولوجيا علم ر تطوُّ بدايات منذ مستمرٌّ الجدل أن كيف نرى وهكذا
تكتنف التي الشكوك مع بالتزامن وغريبة، معزولة جماعات بني «الوجود» عملية تجميل
التساؤالت جميع عن اإلجابة إىل األحيان بعض يف سَعْت منهجيٍة يف القصور أوجه
احتماالت كثرة حول التناُقُش سبََّب نفسه الوقت يف اإلنساني. بالوضع املتعلِّقة األساسية
والحاجة امليدانية مجهوداتنا استقرار مدى حول ارتباًكا، األقل عىل أو قلًقا، اإلثنوجرافيا
بدايات (١٨٩٦) موني جيمس مع عرش التاسع القرن يف َرْت تطوَّ للتجديد. املستمرة
يف اإلثنوجرافيا عاِلم بدأ ثم الغربي، للفكر الناقدة واإلثنوجرافيا النقدية اإلثنوجرافيا
آر إتش دبليو نظر وجهة من الطبيعية العلوم يف معملية تجربة يُجري كأنه العمل
[الطبعة ١٩٨٤) مالينوفسكي برونيسالف منظور من أقل وبدرجة ،(١٩٠٦) ريفرز
البيئة، أو اإليكولوجيا عاِلم عمله يف اإلثنوجرايف ليُشبه األمُر َر تطوَّ وبعدها .([١٩٢٢ األوىل
كما ما حدٍّ إىل وأيًضا ،([١٩٣٦ األوىل [الطبعة ١٩٥٨) بيتسون جريجوري رأي يف وذلك
العمل يف اإليكولوجي والنموذج .([١٩٥٤ األوىل [الطبعة ١٩٦٥) ليتش إدموند سري يرى
الذي النموذج وعن املعميل، النموذج عن يختلف تعريفه، عن النظر برصف اإلثنوجرايف،
بالعمل أحيانًا وترتبط خطيٍّا، تتابًُعا واألثُر السبُب فيها يتتابع فرضيٍة إثبات يحاول

براون. رادكليف آر إليه النظري

74



كنظرية اإلثنوجرافيا

جميًعا ولكنهم ، معنيَّ بنموذج هم يلتزموا ولم مدرسة، أيُّ الروَّاَد هؤالء تَحُكم لم
إىل هون يتوجَّ كانوا األغلبية. اتبعتها التي املعايري أساس عىل اإلثنوجرافيا مارسوا
دراساتهم ويكتبون بيوتهم، إىل يعودون ثم فيه، ويُِقيمون ويالحظون، الدراسة، مكان
باألساليب منها يتعلَّق ما ذلك يف (بما عملهم منهجيات ينتقون كذلك وكانوا اإلثنوجرافية.
— عملهم يف للتقدُّم لزومها رأوا التي األساليب تلك وتصميم ابتكار يهابوا ولم ية)، الَكمِّ
غري الشعوب ثقافات إنقاذ محاولني — الطارئة األنثروبولوجيا ى مسمَّ عليها يُطَلق كان

األورو-أمريكية. االستعمارية املغامرات بفعل تنمحي أن قبل الغربية
تخضع كانت للنقد القابلة غري بها امُلسلَّم اإلثنوجرافية املعايري أن من الرغم وعىل
اإلثنوجرافيا ممارسة كيفية حول اإلجماع حاالت أو القواعد بعض فإن بالفعل، للنقاش
القرن ستينيات يف املقتضبة التلميحات بعض وجود من بالرغم بانفتاح، تُناَقش لم
حتى ١٩٦٩)؛ (هايمس، األنثروبولوجيا» اخرتاع «إعادة كتاب نرش مع خاصًة العرشين،
نفسه، القرن من الخمسينيات يف هارفرد جامعة يف العليا دراساتي إتمام أثناء إنني
اإلثنوجرايف. العمل ماهية حول بالفعل قائم ُمعَلن غري إجماع يوجد أنه فهمُت قد كنت
خاتمة مع أخرى مرة نرشه وأُِعيد ١٩٣٦م، عام «نيِفن» الرائع كتابه بيتسون نرش
جامعة تدريس لهيئة أًىس من ذلك سبَّبَه ا ممَّ (بالرغم ١٩٥٨م عام إضافية منهجية
بعنوان امُلحَكم ليتش إدموند كتاب صدر الدراسة). يف العلمي للمذهب ميًال األكثر هارفرد
القوة عىل الرتكيَز ليتش فيه َد وتعمَّ ١٩٥٤م، عام العليا» بورما يف السياسية «األنظمة
الدراسات إجراء يف تتمثَّل وهي واضحًة؛ امُلعَلنة غري القواعد ظلَّت ذلك، ومع واستعماالتها؛
وتجاُهل ومنفصلة، بحدود ُمقيَّدة كيانات كأنها عنها والكتابة غربية، غري مجتمعات عىل
أوجه وتجاُهل وإمربيايل، استعماري حضور أيِّ مع التعاُمل تشمل التي القوة سياسات
ساَدا اللذين الخط األُحادي والتطور االستثنائية مبدأ واستنكار وبينهم»، «بيننا الشبه
اإلقبال ولعلَّ ذلك. من بالرغم ممارستهما يف االستمرار مع عرش التاسع القرن خالل
والنجر وكاسرير فيتجنشتاين أعمال قراءة عىل العليا الدراسات طلبة بني العريض
من باللُّغويات الطالب هؤالء اهتمام عن النظر برصف — املاركسية) فالسفة (وليس
نحو سبيله يف كان الذي الفلسفي التقيصِّ لعملية الوحيدة اإلشارة هو كان — عدمه

التالية. العقود خالل التطوُّر من مزيٍد
لم الذي لإلجماع امُلكوِّنة العناَرص أظنُّها ما لوصف الفصل هذا ص أخصِّ أن وأودُّ
ويف األنجلو-أمريكية. األنثروبولوجيا يف اإلثنوجرافيا حول النخبة ربوع يف معَلن غري يَزل
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والتعليق مختلفة، مستويات عىل اندَلَع الذي للنقد نماذج بنقل أقوم سوف هذا مسعاي
كما اإلثنوجرافيا من مختلفة ألجزاء والرائج الواسع — التهميش أو — القبول عىل
عن األنثروبولوجيا علماء بعض رضا عدم إىل واإلشارة األنثروبولوجيا، علماء يمارسها
عىل بالتعليق أخريًا والختام األنثروبولوجيني، غري بها يقوم التي اإلثنوجرافية املمارسات
املهنية فرض من األنثروبولوجيا لتحرير الدعوات خالل من لإلثنوجرافيا املستمر التجدُّد
أحٌد ذلك يلحظ أن دون لزمالئنا، إسكاتها يف قوية فإنها ُمعَلنة تكن لم وإن التي عليها،

األحيان. أغلب يف

امُلعَلن غري اإلجماع

تطور بدايات يف ُمربًَّرا أمًرا غربي غري مجتمع أي يف باملشاركة املالحظة أسلوب اتِّباع كان
األنثروبولوجيا علماء وكان التغريب، من نوًعا باعتباره األنجلو-أمريكية األنثروبولوجيا
التجديَد بأن قناعٍة عىل وهم ثقافتهم عن بعيد مكان إىل ينتقلون السيناريو هذا بحسب
الذي الشعب عن ما يشءٍ اكتشاف لهم سيُتيحان فيه يواجهونهما اللذين والغرابَة
اإلنسان». «علم باعتباره األنثروبولوجيا علم يف يُسِهم سوف ا ممَّ فهمه؛ أو يزورونه
وكان أنثروبولوجية، دراسة أي يف الرئيسية العملية املرحلَة باملشاركة املالحظة ومثَّلت
أفريقيا يف قبلية قرية أو الهادئ املحيط جزر من أيٌّ شيوًعا البحثية املواقع أكثر بني من
يف ص يتلخَّ األنثروبولوجيا عاِلم هدف وكان األمريكي، الغربي الجنوب يف هندية بلدة أو
كيف واستكشاف البحث، موضوع للشعب االجتماعي للنظام املكوِّنة األجزاء استكشاف
تشبيهه يف براون رادكليف نموذج يتبع أحيانًا بحدود، ُمقيَّد إطار داخل مًعا تتناَسب
أجل من الجوانب متعدِّدة تفسريات تُساق أن يحدث وكان العضوي. بالكائن للمجتمع
إغالق وكان يحدث، كان ما نادًرا ذلك أن إال املمكنة، الفكرية االحتماالت نطاق توسيع
جريتس كليفورد مقال ذلك عىل ومثاٌل شيوًعا؛ أكثر وتنوُّعها التفسريات د تعدُّ أمام الباب
اإلثنوجرافية دراسته يف مساحٍة أيَّ يجد لم الذي إندونيسيا، يف الديوك قتال عن (١٩٧٣)
والزمان، املكان ذلك نفس يف الحكومية القوات قتلتهم إنسان مليون نصف عن ليكتب
للحذف معتاد نموذج وهو السفلية، الحوايش إحدى يف إال املذبحة ِذْكر عىل يأِت فلم
الالحق جريتس كتاب عىل ١٩٩٩م عام تعقيبي يف بيَّنُْت وقد األنثروبولوجيا. تاريخ يف
واحد» أنثروبولوجيا عالم عقود، أربعة الزمان، من قرنان الوقائع: بعد «ما بعنوان
املذكورين الفالسفة من واقتبََس الوضعية، الفلسفة رفض جريتس أن كيف (١٩٩٥)
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١٩٦٦م سنة مذابح فكانت واالقتصادية؛ السياسية القوة مع التعاُمل عن وعجز باألعىل،
:١٩٩٥) اإلطالق» عىل ذكرى أيَّ تمثِّل … تكاد «ال إليه بالنسبة باري يف ارتُِكبت التي
معرفة تَُعدُّ أو انعكايس أو إنساني طابع أي ذات معرفًة تمثِّل ال شك دون ومن ،(١٠

األدبية. لإلثنوجرافيا مناسبة أو موقعية،
مائة من أكثر مدار عىل ما بنظريٍة مصحوبًا دوًما باملشاركة املالحظة منهج كان
وظيفية أم وظيفية النظرية تلك أكانت سواء األنجلو-أمريكية، اإلثنوجرافيا ُعمر هي عام،
حتى أم نسوية أم رمزية أم رية تطوُّ أم تقدُّمية أم ماركسية أم تفسريية أم ِبنيوية
لِعلَمي واملنهجية النظرية العمل أُُطر تغريُّ إىل وبالنظر بسيطة. نقدية نظرية مجرد
أنهما سنجد للبحث، ومنهجني علميني فرعني باعتبارهما واإلثنوجرافيا، األنثروبولوجيا
تتمثَّل باإلثنوجرافيا يتعلَّق فيما النظرية وكانت والتجديد. اإلبداع عىل دوًما منفتَحنْي ظالَّ
العرشين القرن مدار عىل تتطوَّر فلم األنثروبولوجية النظرية أما الكتابة، أسلوب يف
يصوِّرون ما غالبًا األنثروبولوجيا مؤرِّخي أن من الرغم (عىل مباِرش خطِّي بأسلوب
البنيوي، الوظيفي إىل الوظيفي النهج من َرْت فتطوَّ األسلوب)؛ بهذا تمَّ َرها تطوُّ أن
تلك وكلُّ القائمة، نهاية وحتى والنقدي واالنعكايس التفسريي النهج إىل البنيوية، إىل
تغريُّ أي حدوث أنفي أن بهذا أقصد ال وأنا بأخرى. أو بدرجٍة اليوم تُستخَدم النظريات
االفرتاضات من ضمني هيكل يف تغيري أي حدوث عدم بمعنى الزمن؛ مرور مع جذري
تغريُّ يف إبداعيًة بََدْت طاملا األنثروبولوجيا أنَّ عنيُت بل املتداخلة، واملنهجية النظرية
أو جانبًا األنثروبولوجيا علماء بعض واتخاذ املتناِفسة املدارس من فبالرغم نظرياتها.
واإلثنوجرافيا، األنثروبولوجيا يميِّز ما أهم هو ليس االنقسام فإن النظري، جدالهم يف آَخر
فيما أشري وسوف امُلعَلنة، غري العنارص تلك تشمل التي املشرتكة، العناُرص تُميِّزهما بل

معارصيه. ألعمال املرء تقييم كيفية لتبيان محدَّدة إثنوجرافية ألعمال ييل

١٨٩٦–٢٠٠٠ اإلثنوجرافية: القيمة تحديد

وأُجِري متعدِّدة، محميات غطَّى علمي مرشوع عىل موني جيمس َعِمل ١٨٩٦م عام يف
املتحدة الواليات من الرشقية والجنوبية الرشقية املناطق يف به املتعلِّق امليداني العمل
البيوط صبار واستخدام الدين عىل الرتكيز مع والشايان، والكيوَّا الشريوكي قبائل مع
األشباح رقصة «ديانة صيته ذاع الذي كتابه يف موني اهتمَّ وقد املختلفة. الطقوس يف
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«السيطرة اصطالُح اليوَم عليه يُطَلق أن يمكن بما ١٨٩٠م» عام السايوكس هنود وثورة
املدنية وبالحقوق للدين، السيايس وباالستغالل االجتماعية، وبالحركات واملقاومة»،
األوروبيني وأعمال األصليني السكان حركات بني عمله يف وقاَرَن للهنود؛ واإلنسانية
من حرمان من الهنود عاناه ما مع والتعاطف م التفهُّ من حالٍة إلثارة كمحاولة البيض
باعتبارها األذى صنوف من بهم لحق ملا املأساوية التداعيات وروى ومعيشتهم، أراضيهم
بِذْكر موني قيام أن يبدو ولكن البيض. مجتمع مطالب من أكثر لحمايتهم تدعو أسبابًا
االستقبال بسبب (وربما الهندية الشعوب عن اإلثنوجرافية دراسته يف رصاحًة البيض
واألساتذة، األمريكية، والحكومة ين، املبرشِّ حفيظة أثار قد القرَّاء) جموع بني لكتابه الجيد
ما إىل بالوحشية وصموها التي الشعوب تحويل إىل سعوا الذين األنثروبولوجيا وعلماء
ذلك أن كادِّعاء إنسانية بدفوٍع األحيان بعض يف مستعينني ، والتحرضُّ بالتقدُّم ى يُسمَّ
األنثروبولوجيا عاِلم موني، قام وقد األصليني. األمريكيني إلنقاذ الوحيد السبيل هو
دراسته يف البيض بِذْكر بنفسه، نفسه درَّب الذي مهاجَريْن، أيرلنديَّنْي ألبَويْن املولود
كانت قاعدًة فخاَلَف األصليني، األمريكيني وبني بينهم فيه ساَوى بأسلوب اإلثنوجرافية
اآلَخر، تتناول اإلثنوجرافيا أن يف وتتمثَّل عرش، التاسع القرن نهايات يف بالفعل ُمعَلنة غري
ونتج وبهم. بنا الخاصة املقاربة تتناول وال عليه، انترصوا َمن مع املتداِخل اآلَخر وليس
محبٍّا أو بواس، فرانتس أمثال من أكاديميني جانب من هاويًا واعتباره نبذه ذلك عن
إجراء من ُمِنَع ثَمَّ ومن الهندية؛ الشئون ومكتب الحكوميني املسئولني جانب من للهنود

.(٢٢٢–٢٣٥ :١٩٨٤ (موزيس، األمريكية املحميات أرايض عىل ميداني عمل أيِّ
إىل ماَلْت التي السائدة النظر وجهات كانت موني، وفاة وقت مع وبالتزامن ولكن،
عامًلا األنثروبولوجيا عاِلم من تجعل التي املعايري َدِت حدَّ قد املجال عىل املهنية فرض
سابًقا موني كان السطح. إىل يربز صية» التخصُّ «الكفاءة من نوع وبدأ هاويًا، أو حقيقيٍّا
عىل واملستعَمرين املستعِمرين بني عمله يف جمع فقد األصعدة؛ من العديد عىل ألوانه
األمريكية الجمعية قيام قبل البحث ألخالقيات نسًقا بالفعل أرىس وبهذا املساواة، قدم

بعقود. املهنة أخالق قواعد بوضع لألنثروبولوجيا
عمله خالل من مالينوفسكي أكَّد ١٩٢٢م، عام وتحديًدا عقود، عدة مرور بعد
عن اإلثنوجرافيا، من العلمي الجانب عىل الهادئ، املحيط يف تروبرياند جزر سكان مع
االنتباه وثانيها اإلحصائي، التوثيق أولها للبحث: منهجية مبادئ ثالثة تحديد طريق
وآِخرها للمالحظة، الخاضع والسلوك الفعلية الحياة يف للتقييم القابلة غري العنارص إىل
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مالينوفسكي درس وقد األصليني. السكان عقلية تُبنيِّ التي الكالمية التعبريات تسجيل
الهدف وكان األنثروبولوجيا، عاَلم دخوله قبل بولندا يف والفيزياء والرياضيات الفلسفة
األصليني، السكان نظر وجهة «استيعاب عىل اإلثنوجرافيا عاِلم مساعدة منهجياته من
سنلمح أننا غري ،(٢٥ :١٩٨٤ (مالينوفسكي، للعالم» رؤيتهم وإدراك بالحياة، وعالقتهم
«الحدائق كتابه حول معارصيه تعقيبات طالعنا ما إذا مالينوفسكي يواجهه كان ما

:(١٩٣٥) وسحرها» املرجانية

يف الخوف وتصورات العظمة ألوهام نظريًا يَُعد الذي السحر، استخدام إن
عىل املحدودة اإلنسان لقدرة الثابتة النتيجة يكون قد الُعصابي، الشخص
الثقافة» «أساس باعتباره الطريقة بهذه به اإلشادة ولكن بيئته. يف التحكم
:١٩٣٦ (سترين، علمية أسس عىل مربَّر غري أمر مالينوفسكي فعل كما

.(١٠١٨

امليداني «العمل ى مسمَّ اليوم عليه يُطَلق أن يمكن فيما رائًدا مالينوفسكي كان
والصداقة التجارة عىل القائم كوال» «خاتم نظاَم فوَصَف العلمية؛ ته دقَّ ويف املواقع» د املتعدِّ
لحفظ أساسيٍّا نظاًما وكان الجزر، مجتمعات من سلسلٍة بني يربط الذي املتبادلتنَْي،
والدعم االلتزام خالل من الحياة مدى فيه الرشكاء ارتباط يمتد حيث االجتماعية؛ العالقات
للقرَّاء انطباًعا تروبرياند جزر شعوب لحياة وصفه يف مالينوفسكي وينقل املتبادَلنْي.
عقالنيًَّة، باعتبارها األسلوب، بهذا الثقافات عن الكتابة كانت وقد عقالنية. حياة بأنها
القائلة لألفكار رفضه من انطالًقا ومحرِّروه، مالينوفسكي يمارسها واعية اسرتاتيجيًة
الساكن «يختلف الشخصية: املصلحة من انطالًقا فقط ف تترصَّ البدائية الشعوب بأن
بُنِي الذي الغامض البدائي االقتصادي اإلنسان عن ودم لحم من املخلوق الحقيقي األصيل
:١٩٨٤) التجريدية» لالقتصاديات املذهبية االستدالالت من العديُد التخيُّيل سلوكه عىل
اإلثنوجرافية دراساته فرتك عمله، يف املقاَرن املنهج مالينوفسكي يتبع لم .(٦١-٦٢
والنظام، القانون تتناول أكانت سواء ما، حدٍّ إىل ضمنية مالحظات خالل من عنَّا تتحدَّث

الجنسانية. أم والدين، والعلم السحر أم
،(١٩٣٢) دوبو» «مشعوذو كتابَه فورتشن ريو النيوزيلندي أصَدَر عرشسنوات بعد
اعتَربَ إثنوجرافيا عاِلم بصفته ألنه األسرتالية؛ االستعمارية السلطات انزعاج فيه يروي
بالذكاء يتميَّز تواُفًقا يخلق االجتماعي، التحكُّم من نوًعا — نسبية بصورة — حر السِّ
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وظيفة له كانت فالسحر متقدِّمة. قانونية آليات تمتلك ال التي املجتمعات يف االسرتاتيجي
بذلك فخاَلَف وأهمية، اعتباًرا فورتشن وأعطاه امليالنيزي، دوبو شعب إىل بالنسبة
بالحطِّ يقيض الذي االستعمارية السلطات وضعته الذي املعياري اإلطار ذلك القاعدة؛
للدراسة املعياري اإلطار أن من الرغم وعىل الرببرية. درجة إىل يمارسه وَمن حر السِّ من
تفضيالت مع حتى أو واإلمربيالية االستعمارية األهداف مع يتناسب لم اإلثنوجرافية
التبشريية البعثة أو الحكومة فرضته الذي التهديَد استَغلَّ فورتشن فإن األصليني، السكان
عمله، إنجاَز االستعمارية السيطرُة له أتاَحْت حيث حر؛ السِّ عن معلومات عىل للحصول
والجدير االستعمارية. السلطة فيه تسبَّبت الذي االجتماعي االضطراَب عاَرَض ولكنه
السكان عىل « التحرضُّ «فْرِض هدف دوًما يتشاركوا لم األنثروبولوجيا علماء أن بالذكر
املستقلون األنثروبولوجيا علماء — ١٩٣٠م عام بعد — ُمِنَع وعليه وتطويرهم، األصليني
بعد حكومية مناصب أيِّ يف فورتشن يُعنيَّ ولم بابوا، يف ميدانية أعمال أيِّ إجراء من

كامربيدج. جامعة يف بالفعل حينها يعمل كان ولكنه الثانية، العاملية الحرب
إبشتاين، وإي جلوكمان، ماكس اتُِّهَم تبعته التي والعقود العقد ذاك نفس يف
العمل مواقع إىل الوصول من تماًما وُمِنعوا الشيوعي، اليسار إىل باالنتماء ُورسيل، وبيرت
امليدانية دراسته جلوكمان أجرى السابق. القرن يف موني جيمس مع حدث كما امليداني،
ما نُِرش الذي مقاله واعتُِرب أفريقيا، جنوب يف ١٩٣٨م حتى ١٩٣٦م عام من امتدَّْت التي
هجوًما الحديثة» الزولو بالد يف االجتماعي الوضع «تحليل بعنوان ١٩٤٠–١٩٤٢م بني
الفصل استحالة تبنيِّ شاملة دراسة عن عبارة بحثه كان املستقلة. القبيلة مفهوم عىل
ثقافية مجموعات من «يتكوَّن واحًدا مجتمًعا أفريقيا جنوب رأى حيث املفاهيم؛ بني
.(٦٤ :١٩٩٥ (ماكميالن، بينها» فيما وتتقاطع وتتداخل ترتاكب … ومتغايرة متنوعة
و«الحطِّ طعامهم وتناولِه األصليني السكان حياِة أسلوَب التِّباعه جلوكمان انتُِقَد كما
إجراء من ُمِنع ثم الشيوعية، وباعتناق للروس بتأييده واتُِّهم مستواهم»، إىل نفسه من
من وبالرغم األصليني. السكان شئون سكرتري ِقبَل من املنطقة يف آَخر ميداني عمل أي
األنثروبولوجيا ظلَّت االستعمارية، السلطات مع األنثروبولوجيا علماء من كثري تعاُون
املفروضة املعايري من العديَد وتحدَّت املوروثة، للمعارف وإزعاًجا بلبلًة تسبُِّب كِعْلٍم
بريتشارد إيفانز إي إي كتاب مع األمر نفس وتكرََّر االستعمارية. اإلدارة جانب من
،(١٩٣٧) األزاندي» شعب بني حر والسِّ والنبوءات «الشعوذة بعنوان — اإلثنوجرايف —
أمًرا بََدا ما وهو األزاندي، شعب حياة يف الشعوذة تلعبه الذي الدور فيه يصف الذي
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نموذج مع رأينا كما الربيطانية، االستعمارية السلطات نظر وجهة من عقالنيٍّ غري
بوصف فورتشن من أكثر تماَدى بريتشارد إيفانز أن إال دوبو. شعب لدى حر السِّ
ينزل بالء كل يف دور «للشعوذة به: خاصة متفرِّدة عقلية صاحب بأنه األزاندي شعب
.(١٩ :١٩٣٧) ولتفسريه» البالء عن للتحدث يستخدمونه الذي املصطلح وهي باألزاندي،
«السبب»، دوَر الشعوذُة فيه تلعب الذي للبالء األزاندي شعب تفسري لطرق أمثلة فقدَّم
النمل أن األزاندي يدرك إذ األمثلة؛ تلك أفضل للحبوب صومعٍة انهيار حادثة وكانت
أقام وقد الشعوذة. هو بذلك قيامه يف السبب ولكن الصومعة، دعامات يأكل األبيض
الثقافة يف «نحن» معنا واضحة مقارنة اإلثنوجرافية الدراسة تلك يف بريتشارد إيفانز
األزاندي شعب لدى الشعوذة مفهوم بني تشابُه وجود القرَّاء من لكثري عنَّ «ربما الغربية:
شخًصا يصيب … عندما اإلنسانية، املعرفة من الرغم وعىل فمثًال، لدينا؛ الحظِّ ومفهوم
يزعزع .(٦٥ :١٩٣٧) ُسِحَر» إنه األزاندي يقول بينما عاثر، حظه إن نقول مكروه أيُّ ما
يستخدمها التي األدوية عن يكتب عندما البدائية» «العقلية مفهوم ذلك بعد بريتشارد
ونوع االستخدام، وأسلوب والنباتات، لألشجار املحدَّدة استخداماتهم فيُصنِّف األزاندي،
امُلجرَّد: «العلم بعنوان كتاب تحريَر ١٩٩٦م) (يف تولَّيُت عدة بسنوات ذلك بعد النشاط.
نَْرش يف مشكالٌت شخصيٍّا وواجهتني واملعرفة»، والقوة الحدود حول أنثروبولوجي بحث
املواضيع بنفس يتعلَّق فيما زمالئي مع خضتها التي النقاشات بعض بسبب الكتاب
البدائية العقلية أن أدَّعي هنا ومن بريتشارد. إيفانز ملعتقدات مماثلة بمعتقدات الخاصة

إليها. التطرُّق عند الخاطئ السياق يف ُوِضعت وإن وحيًَّة، قائمًة زالت ما كمفهوم
األورو-أمريكية، االستعمارية مع األنثروبولوجيا علماء تواطؤ مالحظة ويمكن
حيث االستعمارية؛ للمصطلحات العلماء هؤالء استخدام يف االستثناءات، من بالرغم
وألَصق «البدائيني»، بتعبري للدراسة الخاضعة الشعوب إىل التاريخ مدار عىل أشاروا
تشابههم مدى يُظِهر وهذا غريه؛ دون وحده هو بعاَلِمه التحرضُّ صفَة اإلثنوجرافيا عاِلم
اشتملت التي — واملقاَرنة رية التطوُّ البحث مناهج إن حتى املستعِمرين؛ املسئولني مع
من أوليَّة مرحلة يف تعيش كانت البدائية باملجتمعات إليها يُشار ما بأن قناعٍة عىل
عىل الباحثني ع تشجِّ كانت — بالفعل الحديثة املجتمعاُت تجاوزتها أن سبق التطوُّر
القانون كتقسيمات ذاتي؛ وعي دون من بمجتمعاتهم الخاصة التصنيفات استخدام
هؤالء دوًما يوجد كان ولكن اآلخرين؛ لوصف «طبيعية» أنها لو كما والسياسة، والدين

الجماعة. صفو يعكِّرون الذين
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العديَد ([١٩٣٦ األوىل [الطبعة ١٩٥٨) «نيِفن» بكتابه بيتسون جريجوري نخالف
اإلياتمول لشعب دراستُه فجاءت اإلثنوجرافية؛ الدراسات لكتابة املقبولة القواعد من
أيِّ بحسب ليس األقل عىل منقوصًة، الجديدة غينيا يف سيبيك نهر منطقة يف املقيم
اإلياتمول طقوس من فقط واحًدا طقًسا دراسته يف وصف حيث للكلمة؛ تقليدي تعريف
يف الطقَس لكم أقدِّم «سوف قائًال: كتابه بيتسون وافتتح . ككلٍّ املجتمع يتناول ولم
العنارص سأصف ذلك وبعد مفهوم، وغري شاذٍّا يبدو حتى سياقه من مبتوًرا البداية
العنارص تلك بمختلف االحتفايل الطقس َربْط يمكن كيف ح وأوضِّ الثقايف، لسياقه املختلفة
الطقس لرشح تجربًة الكتاب فصول من فصٍل كلُّ يمثِّل وهكذا .(٣ :١٩٥٨) الثقافية»
إيضاَح الوظيفي املنهج يتناول الذي الفصل يف بيتسون فحاَوَل مختلفة؛ عدسة خالل من
وَكبْت التغيري، نحو السبيل انسداد ضمنًا يعني املنظور هذا مثل خالل من الرشح أن
نقًدا بيتسون عمل ويَُعدُّ َمَرضية. أعراًضا باعتبارها الرصاعات إىل يُنَظر وأن اإلبداع،
وفيرش ماركوس عمَل طويلة بفرتٍة بذلك سبق قد وهو القياسية، الكالسيكية لإلثنوجرافيا
عملية لطبيعة دراسة بمنزلة كتابه كان الثقايف. النقد وتناَوَل ١٩٨٦م عام صدر الذي
،(٢٨٠ :١٩٥٨ (بيتسون، الصورة أجزاء تجميع يف «العلماء» ألسلوب واستقراء الرشح،
التي املعرفة اكتساب لعمليات وصٌف الواقع يف «هي النظرية املفاهيم بأن يحتجُّ وفيه

.(٢٨١ :١٩٥٨) أكثر» ال … العلماء يتبعها
األكثر الشخصيتني أن إىل األنثروبولوجيا لتاريخ قراءتي خالل من لُت توصَّ وقد
وكان ليتش. وإدموند بيتسون جريجوري كانَا الِعرقي ب التعصُّ نقد يف واألبرز أهميًة
أحُد ويَُعدُّ اإلطالق. عىل رصاحًة واألكثر بيتسون من تجريًدا األقل األرجح عىل ليتش
نهاية بعد كامربيدج جامعة يف دراساته بدايات يف والده إىل أرسلها التي الخطابات

والثاقبة: الواضحة لرؤيته مميًَّزا نموذًجا بقليل، األوىل العاملية الحرب

بعد النضج حتى كاملًة بلوغه سنوات أمىض الذي «األول» الجيل هو جيلنا
مجموعٌة لدينا ن تتكوَّ أن بُد ال وهكذا ْلم، السِّ أيام يف دراستي بدأَْت إذ الحرب؛
الحرب َسَطرت لقد لنا. السابقة األجيال عن االختالف تمام تختلف الِقيَم من
أي دون من كليًة جديد آَخر عرص بميالد وأِذنَت عظيم، لعرص النهاية قصَة
الحايل، وضعها يف الحضارَة ِل تأمَّ فقط االستقرار. من مستًوى أدنى أو معايري
األمريكي، األعمال عاَلم يف املتمثِّل الرهيب العظيم الجربوت جهة من فستجد
طوال اتبعناها التي الرصينة التجارة لسياسة منطقي َخَلف إال هو ما الذي
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هائل األمريكي) األعمال (عاَلم الجبار الوحش هذا أضحى وقد املايض، القرن
السيطرة عىل القدرَة أيًضا فَقَد بل به، التحكُّم ممكنًا يَُعد لم عظيًما الحجم
دورات يف يعمل أن — آلياته بسبب — عليه محتًَّما وأصبح تماًما، نفسه عىل
فيها يتجه مرة كل مع والدمار البؤس حامًال والكساد، االزدهار من متعاقبة
الة، الفعَّ الفتَّاكة اآللة بها فتقف األخرى الجهة أما األسفل. نحو البندول
مجال ال القسوة، هذه ظل ويف … السوفييت الروس ِقبَل من تجاهك مصوَّبة
الغربي األعمال لعاَلم املايل والجربوت السوفييتي اآللة عالم بني لالختيار

الضخم.
كامًال. الِعلم مضمار يمتد االثنني، هذين عن وبعيًدا ثالثة، جهة من ولكن
أطلقوا للرشور منبٍع أيَّ األوىل العلمية اإلنجازات أصحاب بَخَلد يدور يكن لم
تقدُّم أمام يشء أيُّ يقف أن يستحيل واليوم العنارص. ألغاز يف أوغلوا حني
— مفرَّ ال — القادمان القرنان يشهد وسوف بأرسه. العالم يُباد أن إالَّ العلم
أوًال بنفسه نفَسه اإلنساُن ر يُدمِّ لم إن بالكامل، ميكانيكيٍّا ليكون العاَلم َر تطوُّ

… العرص رمز هي فاآللة هذا؛ سعيه يف
عن االرتقاء من اإلنساَن مكََّن ما كلُّ تدريجيٍّا الحياة من يُنَزع وهكذا
علينا؛ املفروض الحياة أسلوب رسعة بنفس الثقافة وتُغتال الوحوش، مرتبة
(تامبيا، البال هادئي يتفكَّرون أسالفنا كان حيث الكفاح عىل ُمرَغمني فرصنا

.(٢٨-٢٩ :٢٠٠٢

— قبُل من موني مثل ذلك يف َمثَله — ليتش إىل بالنسبة األنثروبولوجيا كانت
1.(١٣ :١٩٨٩ (ليتش، اآلَخر تتناول ما بقدر نحن تتناولنا

بل ديناميكي؛ مقابل جامد أو بدائي، مجتمع مقابل حديث مجتمع يوجد ال
قواربهم، وبناء الوجودية، مشكالتهم حل عليهم فاآلخرون عاقلون، جميعنا
مفتوحة، االجتماعية األنظمة إن لذلك. احتياجنا قدر بنفس مرضاهم، وعالج
تشوُِّقنا وراء والرسُّ مطلًقا، متواِزنًة تكون أن يمكن وال بحدود، ُمقيَّدة وغري

ألنفسنا. بفهمنا ا مباِرشً ارتباًطا يرتبط فيه نراه ما أن هو اآلَخر، ملعرفة

من نوًعا بهم ويُلِصُق بالجهل األصليني السكان يَِصم قديم تقليد إىل ليتش تطرَّق
كتب كما — آَمَن وقد العقالني. التفكري عن والعجز بالخرافات واإليمان النضج عدم
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الغربيني العلماء عىل بأن — (١٩٤٨) والدين» والعلم «السحر كتابه يف مالينوفسكي
تماًما هم مثلهم البدائية، املجتمعات عليها يُطَلق ما شعوِب وصدق عقالنية افرتاض
للسلوكيات العقالنية التفسريات اكتشاف من يتمكَّنون الطريقة وبهذه مجتمعاتهم، يف
مربَّر غري أمًرا املعايري يف االزدواجيُة كانت كما إليهم. بالنسبة ُمستغَربة تبدو قد التي
يُطبَّق بينما البدائي، اإلنسان عىل ما معياٌر يُطبَّق أن يجوز ال إذ ليتش؛ نظر وجهة من
ال أنه مؤِمنًا وكان . املتحرضِّ اإلنسان ى يُسمَّ ما عىل االختالف تمام مختلف آَخر معياٌر
األصليني، بالسكان الفكري ر التأخُّ صفاِت تُلِصق عنرصية بأيديولوجيات التمسك يمكن
ولكنه الرومانسية، املدرسة أتباع اعتنقها التي التاريخ حماية أخالقيات ليتش وعاَرَض
طابع يحمالن أنهما رأى اللذين التطورية أو التطبيقية األنثروبولوجيا مع كذلك يتفق لم

الجديدة. االستعمارية
متعارصون يدرسونها التي والشعوب األنثروبولوجيا علماء أن ليتش رأى وقد
اآلَخر. من أكثر عرصيٍّا يَُعدُّ ال أحدهما إن أي ٤٢٩–٤٥٥)؛ ،٢٥٩–٢٦٣ :٢٠٠٢ (تامبيا،
له ينقلون وَمن األنثروبولوجيا عاِلم أن تعني التي املوقعية، املعرفة فكرة ر طوَّ كما
موضوعيني يكونوا أن يستطيعون ال ثم ومن مختلفة، مواقع يف يوَجدون املعلومات
املعارصون النقاد بها يتسم التي النرجسية ليتش يحب ال للكلمة. املنضبط باملعنى
نظري. وجهة من فكره كفة ح ترجِّ مزايا وجميعها النقدية، لدراساتهم كتابتهم وأسلوب
أو ليتش َرها تصوَّ التي بالسهولة ليس امُلعَلنة غري اإلجماع حاالت عىل الخروج أن غري
اها تحدَّ التي االفرتاضات عن أعينهم يُغمضون األنثروبولوجيا علماء يَزل لم إذ رها؛ صوَّ
أن يف يتمثَّل ١٩٦٩م عام ُولف إريك أشار كما ذلك يف والسبب اليوم، حتى ليتش
جزءًا هي تشكِّل الذي للمجتمع انعكاٌس هي بل ، مستقالٍّ ِعلًما ليست األنثروبولوجيا
يدرسونها؛ التي كالشعوب تماًما ثقافاتهم داخل عالقني علماؤها يكون ثم ومن منه،
ُولف مالحظات وترتبط مختلفة. بدرجات ولكن متواطئني جميًعا نكون الشكل وبهذا
املايض يف اإلثنوجرافيا علماء من مبدعينا مع تعاملنا كيفية بموضوع ا مباِرشً ارتباًطا
نخبة لتحليل ثقافيٍّا مدفوعًة ليست األنجلو-أمريكية الثقافة إن سواء. حدٍّ عىل والحارض
لكتابة َزتْني حفَّ التي املالحظة وهي السلطة، واقع حول أنفسنا تثقيف أو السلطة
،(١٩٦٩ (نادر، االجتماعي» الهيكل يف العليا للمستويات األنثروبولوجية «الدراسة مقايل
مستويات لكلِّ الشاملة الدراسات تواِجه التي واالعرتاضات للعوائق تحليًال فيه وقدَّمت

االجتماعي. الهيكل
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الدراسة مكان عىل فقط تركِّز الكالسيكية اإلثنوجرافية الدراسات جميُع كانت إذا
جزر وسكان أندمان، جزر وسكان تودا، قبيلة مثل: — الِعرقية املجتمعات وعىل
علماء أعمال أن عن يُقال ما صحَّ وإذا — وغريهم ودوبو أزاندي وشعب تروبرياند،
اإلثنوجرافية الدراسات من نوٍع فأيُّ األصلية؛ ثقافتهم عىل جزئيٍّا تعتمد اإلثنوجرافيا
الجديدة، اإلمربياليات وصعود املتسارعة، العوملة عالم سياق يف الظهور يف بدأ قد
الصناعية الوسائل تمكَّنَِت يشء، كل من فبالرغم األنثروبولوجيا؟ اخرتاع إعادة يف والرغبة
[الطبعة ١٩٩٣) ناش ُجون درست معه. وتغيرينا العالم تغيري من املتغرية والتكنولوجية
يَُعدُّ عاملي نظام من جزءًا تشكِّل مناجم يف العاملني بوليفيا هنود مثًال ([١٩٧٩ األوىل
مجال يف العاملني (١٩٩٦) جسرتسون هيو درس بينما كذلك، منه جزءًا األصيل بلدها
شأنها من شامل، دمار أسلحة ينتج مكان وهو قومي، أمريكي مخترب يف النووية األسلحة
الطبية األنثروبولوجيا عاملة أما األرض. وجه عىل املوجودة الشعوب كافة عىل التأثري
لدى اليأس سنِّ إدراك يف التفاوت درست فقد ،(١٩٩٣) لوك مارجريت املرموقة النقدية
«تغريُّ تحديد يف والعقاقري األدوية دور إىل اإلشارة مع الشمالية، وأمريكا اليابان يف املرأة
املكان ذلك فلسطني، يف ثورة» «مذكرات كتاب (١٩٩٥) سويدنبريج تيد ودرس الحياة»؛
املواقع صارت لقد العالم. أنحاء كل يف إثنوجرافيٍّا، يكن لم إن سياسيٍّا، صداه يرتدَّد الذي
بعضها ارتباط ويزداد أكرب، واقتصادية سياسية دوائر من جزءًا اليوم اإلثنوجرافية
عىل تركِّز التي اإلثنوجرافية الدراسات حتى إنه بل العاملي، التبادل خالل من ببعض
التناغم: «أيديولوجية عنوان تحمل التي شخصيٍّا أنا دراسِتي مثل — بعينها مجتمعات
أهمية ذات تَُعدُّ — (١٩٩٠ (نادر، الجبليَّة» زابوتيك قرى إحدى يف والعدالة القانون
اإلسبانية االستعمارية السيطرة مدار عىل خت ترسَّ التي النزاعات فضِّ أدوات ألن عاملية؛
املعمول التهدئة أساليب يف إيجادها يمكن املجتمع مستوى عىل تبيَّنتُها والتي البالد، عىل
روبرت ويتحدَّث ذلك. شابه وما الدولية واالتفاقيات الدويل القانون مضمار يف بها
البوكابوكا شعب عند املعرفة ِبنيات التاريخ: «صناعة كتابه يف (١٩٨٧) بوروفسكي
ال أمر وهو املايض، عن املعرفة لتكوين املختلفة الطرق عن األنثروبولوجيا» علماء وعند
يغريِّ الفكر. أنماط بعض لدى للنقاش قابًال يََزل لم ولكنه تقريبًا، اليوم عليه خالف
فيبالغون يتبعونها، التي والتقاليد النظرية تفسرياتهم باستمرار األنثروبولوجيا علماء
والجمود ع، التنوُّ حساب عىل التجانُس أهمية يربزون ثم ومن مواقعهم، تحديد دقة يف
فإن بيتسون، يشري وكما نفسه، الوقت يف ليتش. منه حذََّر ما وهو التغيري، حساب عىل

إبداعية. نتائج إىل يُفِيض أن املمكن من واملقيَّد، املنفتح التفكري أسلوب

85



والكرامة الثقافة

املعارضة فإن أعاله، املذكورين اإلثنوجرافيا لعلماء منارصين وجود من الرغم وعىل
قد واملقيدة، املقيدة، غري واملنفتحة واالنتقائية، اإلبداعية، األعمال تواِجه كانت التي
مثل: لها؛ صفات نة متضمِّ األعمال تلك عىل تصدر التي األحكام محلها وحلَّت استُبِدَلت
عدائية تعبريات وجميعها علمية»، «غري أو تحليلية» «غري أو «سياسية» أو «صحفية»
وبني ومجتمعاتهم أنفسهم بني ما ساووا عندما اإلثنوجرافيا، علماء أن اعتبار من نابعة
معلن. غري إجماًعا وخرقوا الحدود تخطَّوا قد يدرسونها، التي واملجتمعات الشعوب
التي الحدود تعيني أو مقبولة إثنوجرافية دراسة أي تشويه السهل من يَزل لم وهكذا
العلم أن اآلن طويلة فرتة منذ واضًحا صار قد أنه من بالرغم وذلك بها، تلتزم أن يجب
مستمرٍّا، النقاش زال وما كذلك. يكون أن يمكن وال السياسية، الناحية من محايًدا ليس
موقف يخفي مفهوم سوى ليست أنها مع العلمية، املوضوعية لصالح املايض، يف كان كما

أقل. وال أكثر ال الذاتية؛ شديَد يكون الذي العاِلم،

اإلثنوجرافية الدراسات جماهري

األصليني السكان لحكم ذكرتُها التي اإلثنوجرافية الدراسات استخدام املستحيل من لعله
شني للُمهمَّ اإلثنوجرافيا فوائُد صاَرْت لقد ممكن؟ ذلك أن أم موحدة؛ إجراءات خالل من
املصلحة وما اآلَخرين؟ لصالح نتحدَّث أن معنى ما الحايل. وقتنا يف شكٍّ محلَّ البرش من
َمن فلصالح ما، منفعة أو فائدة لها كانت وإن شخص؟ ألي اإلثنوجرافيا ُقها تحقِّ التي
فرع أي شأن ذلك يف شأنها اإلثنوجرافيا، استغالل املمكن من املنفعة؟ أو الفائدة هذه
األهداف أنواع كافة لخدمة العصور، مر عىل بالفعل استُِغلَّْت وقد آَخر، بحثي علمي
الخاص اإلنساني املضمار مرشوع مثًال انظر والحميدة. الكريهة والسياسية، األخالقية
التعاُون عىل يقوم الذي ،(٢٠٠٩ (جونزاليس، وأفغانستان العراق يف األمريكي بالجيش
إىل يؤدِّي أن يُفَرتَض بما امُلحتلَّة، والشعوب للجيش تابعني أنثروبولوجيني علماء بني

االفرتاض. هذا صْدِق عىل مادي دليٍل أيِّ وجود عدم من الرغم عىل األرواح، إنقاذ
أيَّ أحدثت الحديثة اإلثنوجرافية األعمال أن اآلن حتى العالم مستوى عىل يُالَحظ لم
النظر األفضل كان إذا ما حول الجدل بعض هناك لكن خة، املرتسِّ الفكر أنماط يف تغيريات
فيه منغمس «إنه الرتوبرياند: شعب عن مالينوفسكي قال فحني املستقبل. أم املايض إىل
(٨٣ :١٩٨٤) الخارج» من األشمل الصورة رؤية عىل قادر غري فهو ولذا كوال]، [خاتم
كليفورد وكرَّر نفسه. اإلثنوجرافيا عاِلم عىل تنطبق هذه عبارته أن بباله يخُطر لم ربما
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وإجابة املحارضات إحدى إلقاء أثناء العرشين القرن تسعينيات يف املعنى نفس جريتز
هذا يؤدُّون كيف يعرفون ال األصلية] [الشعوب «هم بريكيل: جامعة يف األسئلة بعض
بالتوازن القوة تحليل الستبداله لالنتقاد (١٠ :١٩٦٥) ليتش وتعرَّض العمل.» من النوع
التام تقديره إىل أشار عندما وذلك االجتماعية، للديناميكيات األسايس الحجر باعتباره
انطباًعا وأعطت املستويات، أعىل عىل أُجِريت التي االجتماعية التحليالت من الهائل للكمِّ
لإلثبات، قابًال واقًعا يَُعدُّ ما وهو بالتوازن، طبيعي بشكل تتصف االجتماعية األنظمة بأن
األوىل [الطبعة ١٩٩٣) ناش ُجون أما كالوهم. تبدو التحليالت تلك مثل أن إىل وأشار
عىل والعمال العمل أصحاب من كالٍّ ليشمل عملها نطاق بتوسيع تحدَّت فقد ([١٩٧٩
يف العاملة الطبقة وتجاه املناجم، ال عمَّ تجاه اآلخرون يتبنَّاه الذي السلوك سواء، حٍد

عام: بوجه صناعيٍّا األضعف املجتمعات

«التبعية» وبني «العقالني»، أو و«الحديث» «التقليدي» بني املقابلة إن
ثقايف إطار يف والنمو األمور تفسري إعادة فرصة من تحرمنا و«االستقالل»
قادرة ولكنها العالم، يف املتطورة املركزية للمدن الثقايف اإلطار عن يختلف
متقدِّمة أحيانًا تكون بديلة تكيُّف وأساليب جديدة مدارك توليد عىل ذلك مع
.(٣١٠ :١٩٩٣) الصناعية املجتمعات من تصلنا التي النماذج عن بمراحل

يف شة امُلهمَّ العاملة القوى إىل بالنسبة العقالني السلوك ماهية يف يشكِّك هذا وترصيحها
الذي ليتش عدا (ما اإلثنوجرافيا علماء زال ما ذلك ومع املستقلة، االقتصادات من أيٍّ
عن مختلفان أنهما لو كما والتطور الحداثة عن دوًما يتحدَّثون بارًزا) استثناءً يمثِّل
مارجريت تساءَلْت وعندما الثقافية. االستعمارية أو الخط األُحادي الثقايف ر التطوُّ ثقافة
يَُعدُّ أنه من نابعًة املرأة لدى اليأس بسن املتعلِّقة التناقضات كانت إذا عما (١٩٩٣) لوك
املتعلِّقة املتواَرثة املعرفة بتحدِّي قامت ثقافيٍّا؛ راسخة وجسمانية نفسية واقعيًة، ظاهرًة
الشمالية، أمريكا يف الطب مجال يف عام بوجه أحٌد فيها يجادل ال التي اليأس، بسن
اليابانية، للمواد البسيط التفسري مجرد املرشوع هذا بنتائج تتجاوز «أن عىل مت وصمَّ
وسوف .(١٩ :١٩٩٣) كبري» حدٍّ إىل ضمنية الشمالية أمريكا مع املقارنة جعل ما وهو
الضوءَ اآلن أسلِّط سوف ولكني الختامية، مالحظاتي يف الضمنية املقارنات مسألة أتناول
ليتش دعوة عىل مبنِيًَّة بَدْت بطريقٍة متجاوَريْن النموذجني عرض يف لوك أسلوب عىل

باملثل. الغربية العقليات لفحص اإلثنوجرافيا لعلماء األوىل
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لروبرتو — جوائز عىل الحاصل — (٢٠٠١) زابوتيك» يف «العلم كتاب يضمُّ
من واحد وجونزاليس اآلن. حتى طرحتُها التي املوضوعات لبعض رشًحا جونزاليس،
أو التكنولوجية، العلوم مقابل الِعرقية العلوم َوْهم عىل املتمردين األنثروبولوجيا علماء
املمارسات أن كتابه يف يطرح وهو العلم». لدينا املعرفة/نحن لديهم «هم ثنائية وهم
مقابل يف «التقليدي» بند تحت تصنيفها يمكن ال زابوتيك شعب يتَّبعها التي الزراعية
األصلية التأثريات من بدءًا التأثريات من متنوعًة مجموعًة تعكس ألنها «الحديث»؛
زابوتيك أهل يزرع املثال: سبيل عىل املعتادة. الصناعية التأثريات إىل وصوًال التقليدية،
(مثل وأدواٍت (كالحرث) أساليَب كذلك يستخدمون ولكنهم املحلية، الذرة من أنواًعا
مثل أجنبية محاصيَل استقدموا كما األوسط، والرشق أوروبا من الحديدية) النِّصال
املتداخلة الزراعة مثل املحلية؛ املمارسات بحسب يزرعونها ولكنهم السكر، وقصب القهوة
إنتاج يف نحن/هم مفهوَم جونزاليس يفكُّ الطريقة وبهذه التعاوني. العمل وترتيبات
حون. يلمِّ وغريه ليتش كان كما السائد للنموذج بديلة الحتماالت املجال ُمفِسًحا املعرفة،
بوروفسكي لروبرت التاريخ» «صناعة كتاب شأن شأنه زابوتيك»، يف «العلم كتاب ويَُعدُّ
ُزجَّ الذي األنثروبولوجيا علم يف املعرفة إنتاج عملية يف نظر إعادة بمنزلة ،(١٩٨٧)
كثريًا. النقاد أشار كما البداية منذ األوروبية السيطرة وفرض ع التوسُّ عمليات يف به
يصحُّ ال عاملية وأخرى ِعرقية أو محلية علوم إىل العلوم تقسيم أن جونزاليس ويرى
السائدة املعايري تفكيُك هو حاليٍّا املفروض الفكري والتحدي العلم، يف للتفكري كأسلوٍب
يف املتمثِّل «االسترشاق»، سعيد إدوارد أسماه بما املرتبطة املساواة عدم عىل والقضاء
والحفاظ املكانة باستعالء التميَُّز املتحدة والواليات ألوروبا يتيح بما الثقايف االنحياز
بأن فيها تقول التي ناش ملحوظة نطاق من كتابه يف جونزاليس ع يوسِّ كذلك عليها.
العاملة للقوى شيئًا تعني ال … العقالني السلوك ملاهية َدة املحدِّ األوروبية «التصنيفات
كيف (١٩٧٦) بريتشارد إيفانز فرسَّ أن َسبَق وكما .(٢٥١ :١٩٩٣ (ناش، شة» امُلهمَّ
يصف واألثر، بالسبب التجريبية املعرفة مع األزاندي شعُب ماَرَسه الذي حُر السِّ تواَفَق
تمثِّل املجهودات هذه العائليني. املزارعني ملمارسات والعلمي املنطقي األساس جونزاليس
الذين هؤالء من أخرى تفكري أساليب تحرير إىل يهدف أنثروبولوجي تقليٍد من جزءًا
«الشعوب عىل يطبِّقونه قد ا عمَّ تختلف «الحديثة» الشعوب عىل معايري تطبيَق يقبلون
يقعون ثم ومن عليهم، تُطبَّق التي املعايري عن مختلفة علينا معايري وتطبيق التقليدية»،

نفسها. اإلثنوجرافيا يف تظهر التناقضات تلك نفس أن شك وال التناقضات. يف
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باعتباره العليا» بورما يف السياسية «األنظمة كتابه يرى ليتش كان ١٩٦٤م، عام يف
املناخ ظل ويف األخرى»، باألساليب مقارنًة األشياء إىل للنظر جديد ألسلوب ج يروِّ «عمًال
وضعيًة، وأقل شموليًة أكثر ملنهٍج داِعًما عمله اعتبار يستطيعون القرَّاء كان لكتابته العام
املقابل، االتجاه يف ا جدٍّ بعيًدا تأرجح قد البندول أن ليتش َح رصَّ ١٩٧٧م عام بحلول ولكن
يف السبب ولعل التجريبية»، املالحظة عن كدفاع [كتابي] لتقديم مضطرٌّ «أنني لدرجة
كتاب من الثانية (الطبعة التفسريي األسلوب اتجاه يف األنثروبولوجيا ترنُّح كان ذلك
أن عليه ليتش، كمرشوع مرشوٍع يف ع للتوسُّ يسعى شخص أي إن .(١٦-١٧ ليتش،
وهذا العالم، حول املعرفة تكوين ممارسات من العديد بني والشبه االختالف أوجَه يدرك
أردنا إْن رصيحة، مقارنات إىل الضمنية املقارنات ل تحوُّ بلزوم للدفع أخرى مرًة يقودني
النظرة تذبذُب من بالرغم أنه هو واملهم اآلَخرين. خربات من التعلُّم يف أمٍل أيَّ نمتلك أن
األحدث، اإلثنوجرافية الدراسات يف واالختفاء الظهور بني الخارجية والنظرة الداخلية
«مشكلة مع التعاُمل اتجاه يف أنملة قيَد نتحرَّك لم األنثروبولوجيا علماء نحن فإننا

الِعرقي». ب التعصُّ
املراجعات بعض معاينة بنا يجدر إذ للحظات؛ أخرى مرة جونزاليس إىل نعود
علماء من القليل «فقط النقاد أحد تقدير يف الشاب. املؤلِّف هذا عمل تناولت التي النقدية
للذرة أن أو باأللم، يشعر حيٌّ كائٌن األرض أن فكرَة بجديٍة يتدبَّرون سوف الزراعة
:٢٠٠٣ (بينتيل، بعلم» ليست ولكنها االحرتام، تستحق روحانية معتقدات هذه روًحا؛
اآلَخرين آراء افرتاض من فبدًال الكايف؛ بالقدر املسألة يدرس لم الناقد هذا أن إال .(٣٥٨
هؤالء دراسة خالل من مرشوعه استكمال بنا يجدر مسبًقا، جونزاليس عمل بخصوص
الزراعيني العلماء أن نعرف أن لنا أين فمن أيًضا. بالجامعات الدارسني الزراعيني العلماء
لالهتمام املثري مباِرشة؟! مقاَرنًة نعقد لم إن مساوية، وظيفية معتقدات لديهم ليست
اتجاه من بالرغم املقارنة، هذه عقد إىل بوضوح دعوا اآلَخرين النقاد بعض أن هو ا حقٍّ
طرح مجرد إن ِعلًما؟» املمارسات هذه ى تُسمَّ أن يُفرتَض «هل اآلتي: للتساؤل آَخر ناِقد
االجتماع علماء من العديُد يََزل لم إجماًعا انتَهَك قد جونزاليس أن إىل يشري التساؤل هذا
ممارسات مع املساواة قدم عىل زابوتيك شعب ممارسات وضعه بمجرد به، كون يتمسَّ
«أن الغالب يف به يُقَصد العلم، لدينا ونحن املعرفة لديهم هم فمفهوم: الغربي. العلم

علمية». مؤسسات لدينا
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عنوان تحمل التي األوىل، اللحظة منذ للجدل املثرية اإلثنوجرافية الدراسة ويف
املعملية للحياة الداخيل املنطَق يفحص جسرتسون هيو نجد ،(١٩٩٦) نووية» «طقوس
مكتبة يف كاليفورنيا يف دراسته جسرتسون أجرى وقد ُمسلَّماتها»؛ «أهم دراسِة خالل من
أسلحًة مون يصمِّ العلماء أن يف تتمثَّل له وفًقا امُلسلَّمات أهم وكانت الوطنية، ليفرمور
يف جسرتسون ويصف أبًدا. النووية األسلحة استخدام عدم لضمان املعامل داخل نوويًة
تجسيًدا تَُعدُّ والتي املعمل، يف تُجَرى التي املتعدِّدة االجتماعي التواُصل عمليات دراسته
مشاركتهم لهم ويربِّر العلماء هؤالء يقود الذي امُلعتََقد ذلك التفكري؛ يف األسلوب لهذا
طريقة اتساق عدم جسرتسون وصف ويعكس األرض. وجه عىل األسلحة أقوى بناء يف
ر» «تبخُّ ملصطلح جسرتسون استخداَم العلماء أحد صوَّب إذ اإلطالق؛ عىل العلماء تفكري
عىل أُسِقَطت التي النووية القنبلة بضحايا لحقت التي اآلثار لوصف م» «تفحُّ من بدًال
للتفاصيل» تلتفتون ال أنكم [هي] العلماء غري [أنتم] «مشكلتكم قائًال: فعلَّق هريوشيما،
ر التبخُّ بني التفريق عىل قادرين علماء لدينا أن نجد وهكذا .(١١٠ :١٩٩٦ (جسرتسون،
بهدف التدمري شديدة أسلحة بناء وراء املنطق كان ما إذا يتساءلون ال ولكنهم م، والتفحُّ
الدقيق ص التخصُّ أو املهنية، ولعلَّ اليوم. بالية أو خاطئة اسرتاتيجية يمثِّل ربما الردع
استطاعتهم دون تَُحول — تحديًدا النوويني العلماء هؤالء حالة يف — بعينها تفاصيل يف

األشمل. املستوى عىل االتساق تحقيق ومحاولة األكرب الصورة تدبَُّر
(١٢ :٢٠٠٣) س» للتنفُّ «مساحات اإلثنوجرافية دراستها يف تشني نانيس وتلفت
الفاصل اإلطار تعيني إعادة عىل «ساعَدْت قد النقدية الطبيَّة األنثروبولوجيا أن إىل االنتباَه
نفسه الحيوي الطبِّ فهم إىل األمُر وصل حتى األخرى، الطب وأنواع الحيوي الطب بني
يف غائرٌة كونج التيش رياضة ملمارسات ودراستها الِعرقي»، الطب من نوًعا باعتباره
ل وتحوُّ العاملية، الرأسمالية مع االنخراط إعادة عىل القائم الحديث الصني تاريخ عمق
للربح؛ الهادفة الطبيَّة املنظومة إىل الدولة من املدعوم الطبية الرعاية نظام من الصني
الدويل، وأحيانًا الوطني املستوى عىل ممارسيها بني الرتابَُط كونج التيش رياضة تعيد إذ

حدود. بأي املقيَّدة غري لإلثنوجرافيا نموذًجا مقدِّمًة
عن تجريبيٍّ انرصاٍف بمثابة تَُعدُّ هنا املذكورة اإلثنوجرافية الدراسات من العديد
الدراسات ولكن معه، تعاُمله يف الرصاحة غاية يف ليتش كان الذي عليه امُلتََّفق النموذج
حالة يف مثًال انظر ذاتها. حد يف نموذًجا تشكِّل أن املمكن من التجريبية اإلثنوجرافية
هو يتبعه الذي املنهَج ينتقد أن التفسري ألنواع الواعية معالجتُه له أتاَحْت كيف بيتسون
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األساس، يف إثنوجرافية دراسًة يَُكن «لم نموذًجا اإلثنوجرافية دراسته مثَّلت لقد شخصيٍّا؛
كانت بل آَخرين»، علماء يد عىل بعُد فيما وتركيبها تجميعها لحني للبيانات رسٍد إعادَة أو
هذه البيانات تجميع وعمليُة البيانات. تجميُع طريقها عن يمكن التي للطرق «دراسًة
دراسته بيتسون بدأ .(٢٨٠-٢٨١ :١٩٥٨ (بيتسون، «التفسري»» بكلمة أعنيه ما هي
معرفيٍّا نموذًجا َر وفَّ الطريقة وبهذه اإلياتمول، شعب لدى النيِفن طقس باستعراض
األسلحة علماء عىل كذلك تطبيقه يمكن ما وهو ، تلقينيٍّ بأسلوب الطقس نظام لفهم
السيايس للنظام نموذج رسم يف ليتش نجح كذلك جسرتسون. درسهم الذين النووية
عامل، نظام من كجزء كامنة تناُقضات من بها ما عىل الضوءَ به يُلِقي كاشني لوالية
جسرتسون عقدها التي املقاَرنة ولكن ونادر. ناش من لكلٍّ مفيدة فكرة تلك وكانت
عىل كانت النووية، لألسلحة املناهضة النشطاء وحركة املعملية املؤسسات إحدى بني
املرأة لدى اليأس سن مرحلة إدراك بني لوك أقاَمتْها التي املقاَرنة قوة مستوى نفس
تكن لم جسرتسون عقدها التي املقارنة أن إال واليابان، الشمالية أمريكا من كلٍّ يف
وحدة فإحداهما املقاَرنُة؛ شملتهما اللتني املؤسسيتني الوحدتني لطبيعة نظًرا منضبطًة؛
النشطاء. املواطنني من مكوَّنة ديمقراطية لشبكات تابعة واألخرى عسكرية، صناعية
تصنيفاتهم صياغة بإعادة اإلثنوجرافيا علماء قيام أهمية تبنيِّ كنظرية، واإلثنوجرافيا،
زمنًا استغَرَق الفهم هذا إىل الوصول أن من بالرغم النظرية، ر تطوُّ يف منهم كإسهام
املقاالت فإن الطبيعي، الوضع عىل الحفاظ يف الًة فعَّ أدواٍت تمثِّل النماذج أن وكما طويًال؛

املهمة. بنفس تقوم التحليلية
وثريا كول دونالد من كلٌّ أجراها التي للدراسة تحليَله (١٩٧ :٢٠٠٠) دينريو يختم
الغربي الشمايل مرص ساحل اإلجازات: وصنَّاع املستقرون «البدو عنوان تحت الرتكي

إنهما: إذ أفقهما؛ لضيق الباحثنَْي بتأديب ،(١٩٩٨) « املتغريِّ

دوَر صان ويتقمَّ التقليديني، األنثروبولوجيا علماء دور إطار من يَخرجان
ستجنيها التي النسبية «الفوائد عن فيتساءالن السيايس، والتحليل الدفاع
القرى [تلك لتشييد األموال رءوس من طائلٍة مباِلَغ استثماِر نتيجَة املنطقُة
الغربية القوى ضد البدو مصالح عن الدفاع يف تلك ورغبتهما السياحيَّة].»
والرتكي كول أداء قوُة تتجىلَّ حيث واحد؛ آٍن يف وضعف قوة موِطَن تمثِّل
أضعُف يظهر بينما مطروح، يف االجتماعية الحياة لتعقيدات رشحهما يف
الدراسة موضوع عن فينحرفان األكاديمية، املسافَة يفقدان عندما لهما أداءٍ
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طْرَح إن املثال: سبيل عىل سياسية. دالالت ذات موضوعات نحو ويُرشدان
رضوري وغري ثانويٍّا أمًرا يَُعدُّ لسيناء اإلرسائييل لالحتالل وعنيف ساخٍر نقٍد
اإلشارة إن آَخر: مثال ويف .(٢٣ :١٩٩٨ والرتكي، (كول لالنتباه ومشتِّتًا
الربيطانيون «زَرَعه أريض لغم بسبب بدويٍّ فتًى إصابة لحادِث ارتجاًال
وضيِّقَة املغزى عديمَة تبدو عاًما؛ ٥٠ منذ ون»» «املتحرضِّ واإليطاليون واألملان
النص يف ليستا ون» «املتحرضِّ كلمة يف التنصيص عالمتَا ،٨٨ :١٩٩٨) األفق

للتأكيد). أضفتهما إنما األصيل،

األنثروبولوجيا إثنوجرافيا خارج من مشاهدة

صارت اإلثنوجرافيا أن الحالية اإلثنوجرافية األعمال بمجموع صلٌة له َمن كلُّ يعرف
الباحث أن االجتماع علماء بعض ويكتب تقليعًة. أيًضا صارت ربما بل اليوم، رائجًة
محدَّد: علمي بفرع يرتبط ال املهن، أصحاب من كغريه مهنيٍّا أو عاِمًال يَُعدُّ اإلثنوجرايف
النفس وعلم السياسية والعلوم والجغرافيا الرتبية طالُب يرغب فن فن؛ فاإلثنوجرافيا
أن إال التاريخية، الناحية من صهم تخصُّ مجال من أصيًال جزءًا يَُعدُّونه وقد اكتسابَه،
معني. لغرض وتخصيصها استخدامها بحسب األمر واقع يف تتغريَّ اإلثنوجرافيا ماهية
يف املقبولة األساليب أحَد اآلن اإلثنوجرافيا أصبحت املثال، سبيل عىل الرشكات، عالم يف
إلجراء مسبوقة غري زيادًة اإلثنوجرافيني الباحثني عىل الطلب وزاد السوق، أبحاث إجراء
اإلثنوجرايف العمل مكونات بعُض ذلك عن فضًال استُِعريَت لقد بل األبحاث، من النوع هذا
التشاركي، البحث إىل باملشاركة املالحظة أسلوب َل فتحوَّ متنوعة، ألغراض الستخدامها
الدويل، البنك مرشوعات ضمن تُجَرى التي األبحاث إطار يف الخصوص وجه عىل وذلك
النقيض وعىل اآلَخر. صوت بتمثيل يتظاهر الذي اإلثنوجرايف الباحث يجريها التي أو
البحث أِي ما»؛ مكاٍن يف الوقت «تمضية ومجرد اإلثنوجرافيا بني املساواة تتم ذلك، من
إثنوجرافية دراسة إجراء املمكن من أنه البعض يظن بل ي، الكمِّ البحث مقابل يف النوعي
شيوًعا األكثر هو الرسيع» «التقييم أسلوب أن نجد وعليه مثًال؛ أقل أو أسابيع ستة خالل
استخدام يف االنتشار لهذا الحتمية النتيجة وكانت التطبيقية، األنثروبولوجيا يف اليوَم
املعريف فرعها تعرُّض هي السوق، عالم ويف املختلفة املعرفية الفروع بني اإلثنوجرافيا
،(٢٠٠٤) سكَّرية ميسون َمتْه قدَّ بحٌث النقد هذا أمثلة ومن عليه. الثناء أو للنقد، األصيل
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جامعة يف عليا دراسات طالبَة كانت بينما — الدراسية الحلقات أحد يف األصل، اللبنانية
تحريرها». أو اإلثنوجرافيا يف «التحكُّم عنواَن له واختاَرْت — بريكيل يف كاليفورنيا

عام يف األنثروبولوجيا وعلماء اإلثنوجرافيني بالباحثني لسكَّرية لقاء أول كان
شاتيال مخيم يف العمل أثناء بريوت، يف األمريكية بالجامعة طالبًة حينها وكانت ١٩٩٣م،
الباحثني من عدًة موجاٍت شاتيال مخيم يف سكَّرية وشهدت الفلسطينيني. جئني لالَّ القريب
املقيم الفلسطيني الشباب من الثالث الجيل عىل أبحاثَهم بعضهم وأجرى اإلثنوجرافيني،
اإلثنوجرافيني الباحثني من باالستياء شعوٌر سكَّرية لدى ن سيتكوَّ سنرى (وكما فيه
لبنان، يف الفلسطينيني جئني لالَّ مخيًَّما عرش اثني أحد هو شاتيال مخيَّم وأنشطتهم).
كانوا ن ممَّ املتحدة والواليات أوروبا من إثنوجرافيني باحثني الوقت بمرور اجتذََب وقد
واملعمار. العامة والصحة والتعليم النزاع وحل اإلنسان بحقوق تتعلَّق موضوعاٍت يبحثون
من طالٌب أجراه بحٌث املخيَّم يف أُجِريَت التي اإلثنوجرافية املرشوعات أوائل بني ومن
األطفال إىل املذبحة ذكرى انتقاِل كيفيَة يتناول وكان ١٩٩٥م، عام كولومبيا جامعة
عن «فضًال أنه: (٢٠٠٤) سكَّرية ورصدت عاًما، ١٨ إىل ٩ من العمرية للفئة املنتمني
يف كذلك تزرع املقابالت تلك كانت املذبحة]، [حول املقابالت إجراء بعملية املرتبط األلم
يف القول جملة وجاءت معها.» التعاُمَل يستطيعون ال لقوى ضحايا أنهم األطفال عقول
اهتمام رسُّ «ما عمره: من عرشة الرابعة يف فتًى ساَقه تساؤل صيغة يف املوقف وصف
— مالحظاتها أوىل إىل سكَّرية ل وتتوصَّ األحياء؟» إيذاء تواُصل مع … باملوتى الباحثني
كانوا اإلثنوجرافيون الباحثون بقولها: — اإلثنوجرافيا عالم خارج من ُمشاِهد بصفتها

املخيَّم. يف مبحوثيهم يُؤذون
مخيم يف نرويجيٌة أنثروبولوجيا باحثُة مكثَْت العرشين القرن تسعينيات أواخر ويف
سكَّرية بت وعقَّ األطفال، حقوق حول إثنوجرافية دراسة إلجراء أشهر ثمانية ملدة شاتيال
يملكونها، ال األشياء أي عن دوًما يُسألون األطفال «كان قائلًة: ذلك عىل بحثها يف (٢٠٠٤)
الباحثة واستعانت منها.» يُحَرمون التي األطفال» «حقوق وعن إليها، يفتقرون وأيها
إن مثًال األطفاَل لتسأل باملناسبة) تسويقي ابتكار (وهو تركيز بمجموعات النرويجية
باإليجاب األطفال ردُّ جاء وعندما املخيم، داخل اللعب يف حقهم عىل يحصلون كانوا
مالعب لديكم هل «[ولكن] هو: ردُّها كان ابتكروها، التي األلعاب عن الباحثَة وأخربوا

ُمنتَهك.» اللعب يف كم حقُّ فإذن لديكم] يكن لم [إن … خرضاء؟ وساحات
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وشاهَدْت املخيَّم، أطفال يُِديره برنامًجا اليونيسيف منظمة موََّلت الحقة، فرتة ويف
تعلَّموه ما اليونيسيف ملسئويل يكرِّرون وهم األطفال هؤالء نفَس الناقدة، امُلتاِبَعة سكَّرية،
ليسوا أنفسهم وأنهم املشكالت، من حفنة سوى ليست حياتهم أن السابقني؛ الباحثني من
أنهم تعلَّموا لقد الضحية. عقلية هي وتلك الحيلة، العديمي املساكني من مجموعة سوى
ًرا مقدَّ كان فإذا عنهم؛ بالنيابة مشكالتهم لحلِّ ما مكاٍن يف ما شخٍص إىل حاجة يف أطفال
إحدى ملساعدة بحاجٍة لزاًما فهم «طبيعيني»، أطفاًال يصريوا وأن واللهو، اللعُب لهم
أنفسهم يََروا أن إىل و«الندرة» «االحتياج» مفهوُم دفعهم فقد وبذلك األهلية؛ املنظمات
يركِّزون اإلثنوجرافيون والباحثون اإلنسانية األنشطة مجال يف العاِملون دام وما ُمْعِوزين.
املشكلة، أهمية يف ويعتربونها اللعب، يف الالجئني مخيم داخل الطفل حق مثل أشياء عىل
املشكلة سبب هو الذي للنزاع حلٍّ إليجاد والحاجة السياسية الفلسطينيني قضيُة فستُغيَّب
حينها، سكَّرية رأت وهكذا نفسية. مشكلة إىل السياسية املشكلة وتستحيل األول؛ املقام يف
عمالء األجانب اإلثنوجرافيني الباحثني هؤالء أن املجال، خارج من مالِحظة باعتبارها
وتحريرهم، بهم االعرتاف أجل من جليل بكفاح األطفال هؤالء انشغال من فبدًال تهدئة؛
وعنارصخاضعة الحيلة وقلييل ومعوزين ومساكني ضحايا الالجئني مخيم أطفال أصبح
املعِنيَّة األهلية الجمعيات بمساعدة وذلك ، التسكينيِّ « «اإلنسانيِّ ل للتدخُّ زة ُمجهَّ للتهدئة
الوضع هذا ضوء يف أنه إىل سكَّرية وأشارت اإلثنوجرافيني. والباحثني املشاريع بإقامة
ُمعِوزين أناس خلق خالل من السيطرة إلحكام عملية عن عبارة اإلثنوجرافيا تكون
عىل تركِّز أبحاث وإجراء مرشوعات وإقامة أسئلة طرح طريق عن للتهدئة، خاضعني
تتبنَّاها جديدة خارجية رؤية تطغى وبذلك لها. حلَّ ال التي امُلعِضَلة املشكالت املشكالت؛
ويفقد املحتمل، غري والحارض املاضية، باملعاناة املرتبط املعنى عىل خارجية جهاٌت

منهما. ميئوًسا غامَضنْي ويصريان لهما، معنًى كلَّ واملستقبل الحارض
علماء متابَعَة ببريكيل كاليفورنيا بجامعة التحاقها بعد سكَّرية واصَلْت
األنثروبولوجيا علماء فوجَدْت النقدية، نظرتها خالل من واإلثنوجرافيا األنثروبولوجيا
يُطَلق ما مثل لبنان؛ يف الباحثني مع خربتها إىل بالنظر غريبًة تها عدَّ موضوعاٍت يف غارقني
تتجنَّب بطريقة األكاديمي العمل تقديم كيفية ومشكلة والحياد، التمثيل أزمات عليها
مبحوثيهم صوت» لوا «يوصِّ أن يهابون األنثروبولوجيا علماء كان ملاذا للسياسة. التعرُّض
وهل بالتعليم؟ السياسة صلة عن التساؤل مجرد عىل شخص أيُّ يجرؤ وكيف للعالم؟
مع املرء تعاُمُل يكون عندما خاصة سيايس»، غري بحثيٍّا «أسلوبًا ى يُسمَّ ما فعًال يوجد

َحِرجة؟ ومواقف حقيقيني أشخاص
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ا ممَّ ا؛ مهمٍّ منهجيٍّا مفهوًما بوصفه لسكَّرية يلوح «التشاُرك» منهج ظلَّ بريكيل، يف
كانت الطمث، انقطاع فرتة تناول مزعوم تشاركيٍّ لبحٍث موقًفا ذاكرتها إىل استحَرضَ
اإلنجليزي املصطلح ترجَمِت أن هو الباحثُة فعلته ما أول كان شاتيال؛ مخيم يف تتابعه
لهذا دقيق مكاِفئ وجود لعدم نظًرا جديدًة؛ عبارًة ُمبتِكرًة العربية، إىل menopause
«سن هي الباحثة اختارتها التي البائسة العبارة وكانت العربية، اللغة يف االصطالح
األربعني سن أواخر يف عادًة تبدأ الفرتة تلك أن املخيم يف للنساء الباحثة ورشحت اليأس».
جميع عند اليأس سن !٤٨ ال «سن سنٍّا: األكرب النساء إحدى قالت وهنا الخمسني، وأوائل
«سن عن شيئًا تعرف املرأة تكن لم وطننا.» من ُطِردنا عندما ٤٨ يف بدأ الفلسطينيني
فلسطني، من ١٩٤٨م عام تمَّ الذي القرسيِّ النزوح عملية وبني بينه فربَطْت اليأس»،
بعنف امُلسنَّات النساء من أخرى سيدة هاجَمتْها املصطلح، رشح الباحثة حاوَلِت وعندما
من فلسطني، قضية عن املخيم يف النسوة انتباِه تشتيَت تحاول جاسوسة بأنها واتهَمتْها
يكشف مثايل نموذج هذا ويف «بأجسادهن». النساء كاهتمام تافهة أمور عىل الرتكيز أجل

األنثروبولوجيا. من عاريًة اإلثنوجرافية األبحاث تكون أن يمكن كيف
اإلثنوجرافيا من األخرية عام املائة تتناول دراسية بحلقة ذلك بعد سكَّرية التحَقْت
مجموعة أول عىل اطِّالعها عند صدمٌة أصابتها أخرى ومرة ببريكيل، كاليفورنيا جامعة يف
صٌة مخصَّ «َقطًعا أنها رأت إذ ١٩٦٠م؛ حتى ١٨٩٦م من الفرتة حول الدراسات من
يف االجتماعية العمليات لتفسري مة ومصمَّ النطاق، صغرية موضوعات مع للتعاطِّي
العرشين القرن تسعينيات مرحلة إىل وصلت عندما أنها إال بحدود»، امُلقيَّدة املجتمعات
القائمة القوة لهياكل «تحليلها أن إىل أشارت — ناش ُجون ألعمال وبالتحديد —
كذلك، عاملية قوى عن بل محلية، عوامل عن فقط تَنتُج ال التي االجتماعية والتفاوتات
ووجدت فقط.» املحيل [النطاق] داخل اإلثنوجرافيا انحصار مفهوم [عىل] خروًجا يَُعدُّ
األول الحداثي الخطاَب لتجاوزهما روحها إليها ْت ردَّ حريًة وجونزاليس لوك أعمال يف
دراسة منحتها كذلك استعالء. من بهما يرتبط وما الغربية واالستثنائية التقدُّم عن
(٢٠٠٣) الديمقراطية» «تسويق بييل جوليا وكتاب (١٩٩٠) التناغم» «أيديولوجية
قالت وكما للتحرير. يهدف مرشوع يف دور لعب عىل قادرة اإلثنوجرافيا بأن انطباًعا
وقد االستعماري، املايض يف الحالية املمارسات جذوُر «ترضب :(٢٠٠٤) بعُد فيما
االستعمارية، والتأثريات املحلية، واملعرفة التاريخ، بني واملقارنات الصالت دفعتني
دراسة نحو نفيس لحمل الفعلية؛ واملمارسات الثقافية، واأليديولوجية العاملية، والهيمنة

الحارض.» الستيعاب التاريخ
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نهايًة انتَهْت واإلثنوجرافيا األنثروبولوجيا مع الدراسية سكَّرية تجربة فإن ذلك، مع
شهدتها كما واإلثنوجرافيا، األنثروبولوجيا لعلماء السابق بُغُضها ل تحوَّ إذ سعيدة؛
باعتبارها لإلثنوجرافيا نقديٍّ تقديٍر إىل الفلسطينيني، لالجئني شاتيال مخيم يف تُماَرس
واإلبداع الفكر الحتماالت اآلفاق فتح تستهدف مرشوعات يف كذلك توظيفه يمكن نشاًطا
بدرجة يتميَّزون ممارسيها إن بل النمط، أُحادية ليست واإلثنوجرافيا الحارض. الوقت يف
التي األغراض حيث ومن يتبعونها، التي املفاهيمية األُُطر حيث من ع التنوُّ من عالية
باعتبارها سكَّرية قصة ولكن حدين. ذات أيًضا وهي البحثية، نشاطاتهم تستهدفها
قصتها أنقل وأنا والزمانية، املكانية الظروف عن تماًما منفصلًة ليست إثنوجرافية باحثة
أنقلها ولكني الحالية، للمرحلة وصلت حتى اإلثنوجرافيا تطوَّرت كيف ح يوضِّ كَمثَل هنا
َمثَل َمثَلها فيه، ف والترصُّ العالم عىل التعرُّف معنى حول النقدية أفكارها ألن كذلك
الجنس مون يُقسِّ ن ممَّ لغريها يها تحدِّ تواِصل بهم، أستشهد الذين األنثروبولوجيا علماء
ال االجتماعية؛ العلوم أساليب ويستخدمون ذلك، أثناء منه جزءًا ويحتقرون البرشي
بعض تحويل يف للمشاركة بل اإلنسانية، والكرامة اإلنساني باإلبداع االحتفاء أجل من
للمعونات بائسة أدوات مجرد كانوا وإن لآلخرين، وأدوات دراسة موضوعات إىل الناس

اإلنسانية.

ختامية تعليقات

الذين األشخاص فيه يعيش الذي الزمان نفس يف نعيش وكأننا بالفعل فنا ترصَّ إذا
إثنوجرافيني باحثني باعتبارنا فسنستطيع لبعض، بعضنا وكمعارصين لدراستهم، نسعى
مثًال البدء ونستطيع الطرق، من كثري خالل من بيننا املشرتك الواقع هذا يف اإلسهاَم
لوك ودراسُة رصيحة. مقارنات إىل األوقات أغلَب ضمنيًة ظلَّت التي املقارنات بتحويل
الواليات يف النساء خربات بني باملقارنة فيها تكتِف لم التي — الطمث انقطاع فرتة حول
بني الظاهرة مع التعاُمل يف االختالف بدراسة أيًضا عليها زادت بل واليابان، املتحدة
وخضوع تبعية دراسة كذلك نستطيع رائًعا. استثناءً تَُعدُّ — البلدين يف الطب علماء
بيتسفيلد، لعمال دراستها يف (١٩٨٩) ناش ُجون فعلت كما األول، العالم مواطني
العالم شعوب أن وهي استيعابها؛ الثالث العالم شعوب عىل يَصُعب حقائق عن كاشفًة
الدعاية نظام ندرس أن نستطيع أو األخرى. هي ُمستعَمرة شعوب الغالب يف األول
ال هذا يومنا «حتى :(١٨٦ :١٩٨٧) تشومسكي يقول الواقع. إنكار عملية يغذِّي الذي
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فيتنام»؛ هاَجَم َمن هي املتحدة الواليات أن يف املتمثِّلة البسيطة الحقيقة مواجهة نستطيع
فعيلٍّ، تعليق أي دون الفيتناميني، إىل اللوم تحويل يف املتحدة الواليات نجحت حيث
األعمال؛ تحكمه مجتمع يف طبيعي أمر هذا أن تشومسكي ورأى وعي، دون حتى وربما
وأقام واإلعالن»، التسويق عالم يف املوجودة والغش التالعب نماذج عىل قائم «مجتمع
هي ليست روسيا و[أن] أفغانستان، غزوا أنهم يعلمون الروس «كان مباِرشًة: مقاَرنًة

ذلك. األمريكيون يعتقد لم بينما ر»، املترضِّ الطرف
الجوائز، من العديد حصد الذي الكندي والروائي الكاتب سول، رالستون جون يقول
األيديولوجيات، قرن كان العرشين القرن إن (١٩٩٧) الواعية» غري «الحضارة كتابه يف
املحافظني وأيديولوجية االجتماعية، والعلوم الحرة، السوق رأسمالية بينها من ذكر التي
أفقها وضيق تصلُّبها يف مماِثلة قناعات عىل قائم «وجميعها النفيس، والعالج الجدد،
وهكذا .(٧٣٢ :١٩٩٧ (نادر، والفاشيون» البلشفيون اعتنقها التي العنيدة للقناعات
«الحضارة»، ع يوزِّ الدويل] النقد وصندوق الدويل كالبنك [ومؤسساته الغرب يزال «ال
الشخيص االختيار عىل بالنفع ستعود تُقاَوم ال وقوة موضوعي بأنه االقتصاد ر ويصوِّ
يف يسهم الخطأ من املعصومة الخفية السوق بيد اإليمان إن .(٧٣٣ :١٩٩٧ (نادر، الحر»
القضية، هذه علينا بها تسيطر التي والقوة العالم، يف التجاري والتعاُمل األعمال قضية
كما أنثروبولوجيا علماء باعتبارنا بل عام، بشكل الشعب من أفراًدا باعتبارنا فقط ليس

سابًقا. أبنيِّ أن حاَوْلُت
القوي اكتساب كيفية عن كثريًا تختلف ال للقوة الضعيف اكتساب كيفية دراسة إنَّ
الربط عىل يساعدنا مؤثًِّرا نشاًطا نقائصها، كل من بالرغم اإلثنوجرافيا، وتظل لسلطته.
أكثر انقسامنا فيه يزداد زمٍن يف يتشاركونها التي والخربات مختلفني أشخاص بني
الدراسات إجراء استمرَّ إذا ولكن بعض. عن بعضنا انعزال أيًضا فيه يزداد بل فأكثر،
بني نقيمها التي املقارنات ظلَِّت وإن وانغالق، بحدود ُمقيَّدة نطاقات داخل اإلثنوجرافية
تحقيق من اإلثنوجرافيا تتمكَّن فلن الدقيقة، األكاديمية أعمالنا يف ضمنيًة واآلخرين أنفسنا
معارصة أنثروبولوجية أبحاث إجراء أمام وواسعة مفتوحة اليوم اآلفاق إن الغرض. هذا
غري والنهب الَكنْز عمليات أو الواقع تغريِّ التي التجارية القوى ألن أحٌد؛ إليها يتطرَّق لم
إن قال عندما ا محقٍّ ليتش كان لقد السياسية. الناحية من مرتَّبًة تكون ما نادًرا املنظمة
نفعل، لم إن األمر واقع يف إننا بل اآلَخر، ومن منَّا املكوَّنة الثنائيات لتجاوز حان قد الوقت
األمن خطط أصحاُب أو التسويق رجاُل أو االجتماعية العلوم تحالفاُت تَستَِغلُّ فسوف
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إلحكام كوسيلة اإلثنوجرافيَة دراساِتنا أنفسهم، األنثروبولوجيا علماء حتى أو القومي
وبينما اإلمربيالية). الحروب يف حدث (كما التنوير لنرش ال متزايدة، بصورة السيطرة
وسوء استغالله تاريُخ يشري لإلثنوجرافيا، امُلعَلنة املهمة يف بارًزا عنًرصا التنوير هذا يَُعدُّ
وعمليات واإلمربيالية واالستعمارية اإلثنوجرافيا بني لصيٍق تواُفٍق وجود إىل استخدامه
تطبيق رضورة عىل ليتش يُلِحُّ السبب ولهذا العدائية؛ األعمال من وغريها األُحادية الغزو
عىل يطبِّقونها كما مجتمعاتهم ِفْكر عىل واملصداقية العقالنية معايري نفس الغرب علماء

و«البدائية». األصلية الشعوب ِفْكر
بأسلوب اإلثنوجرافيا ملمارسة رأيي يف حتًما ة الدقَّ هذه تقودنا فسوف ذلك، فعلنا إن
حينما الناس يقصد ماذا أعمايل: أحد يف تساءلُت املثال، سبيل عىل الرصيحة. املقارنة
مجتمعنا؟ مع املرأة؟ هذه يقارنون َمن مع القهر؟ من تعاني املسلمة املرأة إن يقولون
— يرون َمن دهشِة يف املتحدة الواليات يف املرأة ضد امُلماَرس العنف معدالُت تتسبَّب قد
بافرتاضاتنا الترصيح فإن ولذلك اآلخرين؛ من أخالًقا أفضل أنهم — أنفسهم أعني يف
كذلك. أنفسنا وعن اآلخرين عن مدهشة ونتائج مذهلة بصائر اكتشاف إىل يقود ما غالبًا
هم هل والعنف؟ بالعدائية اليانومامي قبائل تُوَصف بَمن مقارنًة املنوال، نفس وعىل
العسكرية االسرتاتيجيات واضعي من أم املدن؟ عصابات إحدى أعضاء من عنًفا أكثر
األوسط؟ الرشق يف متعددة جبهات يف األمريكي الجيش توريط عن يتورَّعون ال الذين
يف التفكري كذلك بنا حريٍّا أليس الصينية، السجون يف التعذيب عن نتحدَّث وحينما
موظفون أو أمريكية جهات تمارسه الذي التعذيب أو األمريكية السجون يف التعذيب
سجني ألف ٨٠ حوايل فهناك األمريكية؛ السجون يف تعذيب يوجد بالطبع أمريكيون؟
وبني بيننا تفصل التي الحدوَد نتخطَّى إن وما االنفرادي. الحبس يف محجوزين أمريكي
جميع من عمالء وجود — التعذيب تاريخ إىل بالنظر — مثًال نكتشف حتى اآلَخر
باملقارنة يرتبط الذي بالذات، الوعي وهذا التعذيب. ممارسة يف متورطني العالم أنحاء
مع يتناسب بما والتواضع والتنوير التفاعل إىل تلقائيٍّا يقودنا اكتشاف، أداَة باعتبارها

أوضح. نحو عىل اإلنساني الوضع دراسَة يستهدف علٍم
عبارة العلم» أدوات «أغىل أن — املقال هذا ُمستهلِّ يف جاء كما — بيتسون اعترب لقد
ووسائل لألنثروبولوجيا الحايل والوضع امُلقيَّد، والتفكري الحر التفكري من مزيج عن
هذا يف االجتماعية بالعلوم َم التقدُّ لها يهيِّئ متميًِّزا وضًعا يَُعدُّ بها املرتبطة البحث
قيوًدا علمائها عىل ويفرض يضبطها، األنثروبولوجيا عىل املهنية فرض إن حيث االتجاه؛
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التحرُّر بدعاة األجدى أن كما رائًجا. أو سليًما أو جيًدا اعتباره يجب ما بخصوص
عىل قائًما علًما وليس إبداعي، علٍم لصالح عملهم يكون أن األنثروبولوجيا ممارسة يف
وليس ديناميكي علم ، معنيَّ نطاق عىل مقصوًرا وليس شامل علٍم واإلعادة، التكرار
االستعمارية املمارسات يف بتورُّطه ُوِصَم ما كثريًا بحثي عمل تحايش من وبدًال جامًدا.
نستخدمها بحتة فلسفية مصطلحات خلف واالستتار األمريكية، اإلمربيالية وممارسات
تمنحنا التي القوة اعتناق علينا منه، نتربَّأ ثم ومن العمل، بهذا عالقتنا عن للدفاع
ال إذ الحارض؛ الوقت يف والعمل التفكُّر آفاق فتح أجل من املقاَرنة اإلثنوجرافيا إياها
ومواطنني، علماء باعتبارنا أكتافنا عىل امُللقاة األخالقية املسئولية من نتهرَّب أن يمكن
من مجموعة باسم عام، بشكل الناس وعن ندرسهم ن عمَّ أكثر أنفسنا عزل خالل من
الذي الطريق إن زمالئنا. عىل التربُّؤ حالة نفس بفرض أو الزائفة، املوضوعية املعايري
الذي الطريق مهم، يقسِّ الذي ال الناس بني يجمع الذي الطريق هو اتباعه علينا يتعنيَّ
السياسية الجغرافية واملناطق املعرفية الفروع بني النقدية الرؤى انتشار نسبة يرفع
(هايمس، األنثروبولوجيا» اخرتاع «إعادة كتاب هدف كان ولذلك يعيقها؛ الذي ال املختلفة
النوع أو بالِعرق يتعلَّق فيما سواء رسوًخا، مفاهيمنا أكثر يف التشكيك هو (١٩٦٩
هذه مثل تجذب فأََلْن كافية، غري عدَّدتُها التي املزايا أن فرضنا إذا وحتى العلم. أو
من القرَّاء من أعرض نطاًقا — بنا يتعلَّق ما كلِّ يف املتداخلة — األنثروبولوجية الدراسات
إىل بحاجة إننا املعارصين؟ األشخاص وبحياة الحالية الحرجة باملواقف ارتباطها خالل
اإلنسانية، للكرامة املتباَدل االحرتام إىل أيًضا وبحاجة واآلخر»، «نحن مفهوم عىل التأكيد

أفضل. نظريات إىل باإلضافة
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الرابع الفصل

واالستغرابوالسيطرة االسترشاق
املرأة عىل

االهتمام هذا وبعض املرأة، وضع تحسني بقضية عامليٍّا اهتماًما الحايل عرصنا يشهد
السياسات من انتقل املرأة حياة «تحسني» اسرتاتيجيات تنفيذ أن إال الغرب، مصدره
الغربية الدول لدى األساسية1 العقائد ومن املتحدة. األمم أعمال جدول إىل للدول القومية
ل والتحوُّ الغربية االقتصادية التنمية بأن اإليمان ذلك سواء، حد عىل الغربية وغري
اعتقاد جانب إىل هذا الثالث، العالم دول يف املرأة وضع تحسني شأنهما من الصناعي
وضع يف يِعشن الغربية األوروبية والدول املتحدة الواليات يف النساء بأن منتِرش آَخر
غري تَُعدُّ التي املجتمعات يف بأخواتهن مقارنًة — مجتمعهن رجال إىل بالنسبة — أفضل

عدة. مستويات عىل اعرتاضاٍت تواِجه االفرتاضات وهذه رة»، «متطوِّ
الغرب من أساتذٌة يُجِريها التي املتزايدة الدراسات إىل ه مردُّ االعرتاضات هذه أحد
ونتائجه ونطاقه ووسائله وأهدافه ر التطوُّ تعريف يف تشكِّك والتي الثالث، العالم دول ومن
اعرتاض ينشأ بينما .(١٩٧٧ وأولسن، نيلسون ١٩٧٨؛ ريحاني، املثال سبيل عىل (انظر
العالم يف ِعرقية أو دينية أو قومية حركات من جزءًا يشكِّلن الالتي النساء من آَخر
االستغالل. من يعانني الالتي الغربيات أخواتهن من أفضل وضعهن أن ويرين الثالث،
الغربية الخطابات من ة مهمَّ أجزاءً لها املقابلة واالدعاءات االدعاءات هذه مثل وتمثِّل
أن إىل التنويه يجب ولكن هنا، منها البعض سنتناول خطرية تبعات ولها والرشقية؛
هو وال بينها، من واألسوأ األفضل إلثبات املجتمعات تدريج ليس الفصل هذا غرض
عن ينأى األمر واقع يف هو بل املرأة، وضع بتحسني املتعلِّقة التساؤالت عن لإلجابة ه موجَّ
الغربيني بني الشائعة األوضاع» و«تحسني «التقدُّم» أمثال من التبسيط املفرطة األفكار
املقاَرن. البحث يف كأدوات قيمة ذات غري نفسه الوقت يف ولكنها الرشقيني، نخبة وبني



والكرامة الثقافة

أن يمكن األخرى املجتمعات يف املرأة صور أن كيف توضيح هو الفصل هذا من هديف إن
يف الذكورية العقائد تنترش حيث نفسه؛ املرء مجتمع يف النساء إىل بالنسبة ُمجِحَفة تكون
األهمية يف غاية تحديًدا ع التنوُّ وهذا األنماط، اختالف مع ولكن املعارصة، القومية الدول
الثقافية املقارنات فإن آَخر، وبأسلوب املختلفة. األبويَّة األنظمة استمرارية عىل للحفاظ
التي العمليات عن االنتباه تحويل عىل تعمل التي املكانة استعالء مزاعم تدعم امُلضلَِّلة

.(١٩٨٩ (حاتم، العاملني كال يف املرأة يف التحكُّم خاللها من يتم
أنفسنا نجد فسوف والغرب، الرشق بني ما الجنسانية العالقات نقد درسنا ما إذا
يُستََغل قد إذ الجنسانية؛ تأصيل يف املقارنة أسلوب استخدام يف التفكري نحو مدفوعني
يكون وهنا املكانة. استعالء املقاَرنَة تؤكِّد حينما للسيطرة، كأداة لآلَخر ه املوجَّ النقد
الحضارات تستغلها أساسية أداًة لآلخر ه املوجَّ النقد يصبح كيف أولهما: نْي؛ شقَّ ذا السؤال
الثقافات نساء وعىل مجتمعاتها يف املرأة عىل سيطرتها فرض عملية يف القومية والدول
القائل االعتقاد لسيطرة الذكورية العقيدة ديناميكيات تخضع كيف وثانيهما: األخرى؟
مكانة أن العكس؛ أو الحضارة، تطوَّرت كلما ن تتحسَّ الرجل إىل بالنسبة املرأة مكانة بأن
أجل من واحد تساؤل يف السؤاالن هذان ويندمج الحضارة؟ ارتقت كلما تعلو الرجل
تعمل كيف واملتفاِعلة: امُلعاِرصة العاملية األنظمة يف الذكورية العقيدة ديناميكيات تناول

نفسه؟ املرء مجتمع يف املرأة عىل للسيطرة كأداة األخرى الثقافات يف املرأة صور
الحقيقي»، «الخطاب ومفهوم الهيمنة، مفهوم من البحث لهذا النظري اإلطار ينبثق
— (١٩٧١) جراميش ره صوَّ كما — فهو الهيمنة مفهوم ا أمَّ املكانة؛ استعالء وفكرة
و/أو طبقات اهتمامات وتعكس الوقت، مرور مع ر تتطوَّ الفكرية األنظمة بأن يفيد
هذه وتُنتَج الخاصة، وِقيَمها معتقداتها تعميم من تمكَّنَْت املجتمع يف معيَّنة مجموعات
هيكلة وتكون فة»، امُلثقَّ «النَُّخب عمل خالل من إنتاجها ويُعاد العقائد أو املعتقدات
وذلك الهيمنة، أو القوة وليس القبول عىل قائمًة لجراميش، وفًقا عنها، الناتجة السيطرة
االنتباه ل فيُحوِّ فوكو تحليل أما كسلطة». «الدولة وليس املدني» «املجتمع خالل من
تَُعدُّ التي والسلطة الحقيقة عالقات يف «التفكري إىل األيديولوجية حول التنظري من
«الخطاب عن مفهومه ويشري ،(١٦٠-١٦١ :١٩٨٦ (سمارت، الهيمنة» مقوِّمات أحد
ويطرح للواقع، البديلة الرؤى عىل الخطاب حظر إىل (١٩٧١ (جراميش، الحقيقي»
ويتفق صورها. مختلف يف السلطة عمل طريقة َفْهم عىل للمساعدة املفاهيم من مجموعًة
من وال واإلكراه، القوة خالل من «ليس تنشأ هيمنة عالقة وجود يف وفوكو جراميش
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تتغلغل التي واألساليب املمارسات طريق عن باألحرى ولكن بالرضورة، االتفاق خالل
.(١٦٠-١٦١ :١٩٨٦ (سمارت، والحاجات» والرغبات، واألذواق، واألبدان، العقول داخل
جراميش واهتمامات أفكار نفس حامًال والغرب الرشق بني العالقَة سعيد إدوارد ويتناول
طابَع يحمل لخطاب محدَّد، وثقايف تاريخي سياق يف أمَكن، كيف فيتساءل: وفوكو،
السؤال، طرح يف الطريقة وبهذه و«القوة»؟ «السلطة» بني العالقة عن يَنتُج أن الهيمنِة
أكََّد عالقٌة تجمعهما والغرب الرشق أن وافرتض املقارنة، عاَلم نحو املجاَل سعيد َه وجَّ

بالرشق. مقاَرنًة استعالئية» «مكانة يف فيها نفسه وضع الغرب أن
أجل» «من موجود اإلسالمي العالم بأن سعيد مالحظة نطاق من الفصل هذا ع يوسِّ
ر يوفِّ وأنه اإلسالمي، العالم أجل» «من موجوٌد اآلَخر هو الغرَب أن فكرة لتشمل الغرب،
الهيمنة، أفكار أما عليها. وتسيطر املرأة مقاومة تقيِّد التي املقارنة للدراسة ا مهمٍّ مصدًرا
تسلِّط التي التكميلية النظرية األدوات دور فتلعب املكانة، واستعالء املقيَّد، والخطاب
الغربية واألوروبية األمريكية الكتابات يف املرأة خضوع عقائد بني املقابلة عىل الضوء
تساعدنا أدوات لنا توفر سوف كما أخرى، جهة من اإلسالمي العربي والعالم جهة، من
النموذج ويبنيِّ لآلخر. والنمطية املتماثلة الصور عن تصدر التي امُلحرِّكة القوى فهم عىل
كربى من منطقتني بني حدثت التي للتفاعالت نتيجًة الجنسانية تأصيَل هنا أطرحه الذي

العربي. والرشق األوروبي الغرب وهما أََال العاَلم؛ مناطق
العقائد من جزءًا الغالب يف تشكِّل النسوية االسرتاتيجيات فإن آَخر، صعيٍد وعىل
هيكل بشكِل مبارشًة ترتبط وإنما األصل، يف نسوية ليست إنها أي املسيطرة؛ الذكورية
بمعنى كذلك؛ صحيًحا يكون قد العكس أن شك وال .(١٩٧٥ (رايرت، الذكورية السيطرة
واملقاَومة الخضوع) (أو التكيُّف بأنماط مرتبطًة تكون قد الذكورية السيطرة أشكال أن

النساء. صفوف بني املوجودة

السيطرة وعمليات الثقافية الهرمية

كلية طالبات مسامع عىل ١٩٥٥م عام ألقاها محارضٍة خالل بريتشارد إيفانز عن نُِقل
القائدة رشف عىل امُلقدَّمة املحارضات سالسل ضمن بإنجلرتا، لندن يف كوليدج بيدفورد

املرأة: لحقوق املنارصة فوسيت؛ الراحلة

كلٍّ يف التاريخية واملجتمعات الرببرية واملجتمعات البدائية املجتمعات تعرض
جميعها، يف ولكن تقريبًا، االجتماعية املؤسسات أنواع كل والرشق أوروبا من

107



والكرامة الثقافة

دوًما السيادة كانت للحضارة، االجتماعي البناء شكل عن النظر وبرصف
الحضارة. ارتقت كلما وضوًحا يزيد ذلك ولعلَّ للرجل،

مليئٌة محارضته أن إىل بريتشارد، إيفانز محارضة عن نقَال اللذان املحرِّران، يشري
:١٩٨٠ وليكوك، (إيتنَي الحضاري» بالرقي الخنوع يربط … «ال ألنه بالتناقضات؛
تفوح ملقارنٍة نموذًجا يقدِّم الحضاري والرقي الخنوع بني الربط بعدم وقراره ،(١-٢
«استعالء سعيد يه يسمِّ ما يستدعي ما هو وهذا والتناقض؛ التضارب رائحُة منها
املعرفة بنية يف يتغلغل إنه بل الثقافات، بني السيايس املستوى عىل فقط ليس املكانة»،
فكيف العاملية، النساء خضوع أطروحة سمتَْي هما والتناقض الغموض كان وإذا ذاتها.
مفهوم استغالل طريق عن التناقضات؟ هذه مع وغربًا رشًقا الحضارات مربِّرو يتعامل

املكانة. استعالء
إلدوارد للجدل املثري «االسترشاق» كتاب صدر فقد الثاني، الفصل يف أوردنا كما
هجوًما اد النقَّ من كثريٌ ورآه الرشق، عن الغربية للمؤلَّفات كنقٍد ١٩٧٩م عام سعيد
تحليًال عمله فجاء بالًغا، فوكو ميشيل بأعمال سعيد تأثُّر وكان االسترشاق؛ علماء عىل
أدار التي اآلليات حول االسترشاق محور ويدور الثقايف. للتحكُّم أداًة بصفتها للمعرفة

قائًال: بنفسه العمليَة سعيد َوصف وقد بالرشق، عالقتَه خاللها من الغرب

يشغلها التي الخاصة املكانة عىل قائم بأسلوب الرشق م تفهُّ هو االسترشاق:
فحسب، ألوروبا مجاِوًرا الرشق فليس الغربية. األوروبية الخربة يف الرشق هذا
حضارتها مصدُر وهو األوروبية، املستعمرات وأقدم وأغنى أعظم موقُع إنه بل
وأكثرها اآلَخر صور أعمق من صورًة يمثِّل وهو الثقايف، ومناِفُسها ولغاتها
صورة تحديد يف ساَعَد قد الرشق أن ذلك إىل أِضْف األوروبيني. لدى تواتًرا
والخربة والشخصية والفكرة املضادة، الصورة باعتباره الغرب) (أو أوروبا

.(١-٢ :١٩٧٨ (سعيد، املضادة

وإعادة الرشق، عىل للهيمنة غربي «أسلوٌب بأنه (٣ :١٩٧٨) االسترشاق سعيد يصف
«من الرشق مع التعاُمل يف وأسلوٌب الخطاب من نوٌع إنه ويقول عليه.» والتسلُّط بنائه،
األوضاع وتسوية للطالب، وتدريسه ووصفه، عنه، معينة آراء واعتماد عنه، التحدُّث خالل
إىل الرشق صورة بترسيب منافذها تسمح مقبولة شبكة وهو … عليه والسيطرة فيه،
اليد له تكون بحيث الرشق، مع العالقات من سلسلة يف الغربيَّ فتضع … الغربيني وعي
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كالشمس؛ واضحًة االسترشاق أساتذة اسرتاتيجياِت سعيد رأى منها.» عالقة كل يف العليا
كأنها ر تُصوَّ للرشق عقائدية وبنظرة العنرصية من مختلفة بأنواع كتاباتُهم تعجُّ إذ

للتغيري. قابلة وغري مثالية خالصة
إىل الرشق صورة بترسيب منافذُها تسمح [التي] املقبولة «الشبكة تلك ومفهوم
فقط هو الشبكة هذه عرب ب يترسَّ فما الِفْكر؛ عىل السيطرة عملية يشبه الغربيني» وعي
لديه ليس سعيًدا أن من الرغم وعىل الرشق. عن بمعرفته والخرباء األساتذُة لنا يسمح ما
من املسترشقني (فأغلب الرشق يف أكان سواء املرأة، وضع حول مباَرشًة ليقوله الكثري
لتوضيح االسترشاقية الشبكة عن فكرته من االستفادَة أودُّ فإنني الغرب، يف أم الرجال)
والغربي الرشقي العاَلْمني من كلٍّ يف خاضعة كفئة النساء وضع عىل اإلبقاءُ يتمُّ كيف
اآلَخرون هم يستخدمون الرشق ُكتَّاب أن إىل اإلشارَة ذلك عىل عالوة أريد سواء. حدٍّ عىل
خاللها. من معه ويتعاملون الرشقيني، وعي إىل الغرب صورَة منافذها من بون يُرسِّ شبكًة
ى ُمسمَّ عليها نُطِلق أن يجوز التي الرشق وشبكة االتجاهني. كال يف ليسصامتًا «اآلخر» ف

الرشقيَّات. النساء عىل للسيطرة كأداٍة كذلك تُستخَدم «االستغراب»

والغربية الرشقية الشبكتني خصوصية

فإن — سنرى كما — املرأة يف يؤثِّر واالستغراب االسترشاق من كالٍّ أن من الرغم عىل
يمثِّل االسترشاق أن حني ففي اآلخر.2 عن تماًما مختلفة عمليًة يمثِّل منهما واحٍد كلَّ
عنه نعرف أيديولوجيٍّا أو تاريخيٍّا صنًفا يمثِّل ال االستغراب نجد تحليلها، يمكن بنيًة
سوى هناك وليس كبري، درايس جسد يف عة ُمجمَّ غري بالغرب املرتبطة واألفكار الكثري،
يتضح وبذلك الغرب؛ حول معارصون عرب أساتذة كتبها للغاية قليلة ومقاالت كتب
الغرب، حول الدائر الحديث كثرة عىل باالسترشاق، مقارنتها يمكن كتابات وجود عدم
الرؤية هذه أن إال خاللها، من َره تصوُّ نستطيع للغرب أصولية إسالمية رؤية ووجود
الغرب صورُة خاللها من ب تترسَّ التي «الشبكات» أن كما املسلمون. يتشاركها بالكاد
تقريبًا، مفهومة غري الصورة هذه بترسيب الرشق قيام طريقة ولكن بالفعل، موجودٌة
من بالرغم العربية، اللغة يف أصيلة غري كلمة ذاتها حدِّ يف «االستغراب» كلمة إن بل
وعندما يُستَخَدم، ما نادًرا — االستغراب — امُلشتَق التعبري هذا أن كما اشتقاقها. إمكانية
اللغة يف للكلمة الشائع االستخدام إن إذ سياقه؛ ضمن ذلك يكون أن ينبغي يُستَخَدم
«االسترشاق» تعبري فإن أخرى، جهة من ولكن، والدهشة. ب التعجُّ بمعنى يكون العربية
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عدد وصل حيث الرشق؛ عن الصادرة للكتب املتزايد الحجم من جزئيٍّا تعريفه اكتسب قد
من املمتدة القرن ونصف القرن فرتة خالل وحده العربي الرشق عن الصادرة الكتب
الكتب هذه كانت وقد ،(١٩٨١ (سالمة، كتاب ألف ٦٠ إىل ١٩٥٠م، حتى ١٨٠٠م عام
ارتفاع مع (خاصة الغربيني وعي إىل الرشق صورة ترسيب يف فعاليًة اآلليات أكثر إحدى
إىل لالنتباه يدفعنا ما وهو بالرشق)؛ مقاَرنًة الغرب يف والكتابة القراءة معرفة معدالت
واإلذاعة والصحف الكتب األخرى: الثقافات صور «ترسيب» ل املتاحة املتعددة الوسائل

والتليفزيون.
طبيعة عن تعبريًا لكونها نظًرا الوسائل؛ هذه ورشح توضيح بمكان األهمية ومن
الرشق يف للناس متاًحا الغرُب صار واليوَم لها. نتيجة وكذلك والغرب، الرشق بني العالقة
الطريقة؛ بنفس للغرب متاًحا ليس الرشق أن إال الحديثة، االتصاالت تقنية خالل من
الربامج أو األمريكي الغرب أفالم أو الدرامية املسلسالت طريق عن نفَسه يقدِّم فالغرب
صورًة ترسم التي الوسائل مختلف خالل من للرشق تفسريه يقدِّم كما الليلية، اإلخبارية

بات. محجَّ نساؤهم كإرهابيني للعرب
كذلك مدركون فإنهم الغربي، التكنولوجي م بالتقدُّ منبهرون الناس أن مع ولكن
وجرائم املخدرات وإدمان واالغتصاب الفضائح أخباُر تحتلُّ حيث االجتماعية؛ ملشكالته
الرشق يف اإلخبارية اإلعالم وسائل كربى يف بها بأس ال مساحًة الغرب يف والتحرُّش القتل
الة فعَّ آلية تَُعدُّ فإنها املشكالت، تلك مثل عىل التعليق ندرة من وبالرغم العربي. األوسط
العامة والخطابُة السليم اإلدراُك يدفع إذ للرشق؛ امُلحاِفظ الطابع عىل لإلبقاء للغاية
بفضل الغرُب منها يعاني التي االجتماعية املشكالت من أمان يف بأنهم االقتناع إىل الناَس

دينهم.
القبضة لتربير تُستََغل إذ املرأة؛ وضع عىل بشدة تؤثِّر الغرب عن املتوافرة واملعرفة
كعربيَّات، تُعاَمل النساء تَُعِد فلم األوسط؛ الرشق دول من كثري يف املرأة عىل املسيِطرة
يَُعْد لم كما الهوية. يف شديدة أزمًة عليهن يفرض ما مَّ محتَمالت»؛ «غربيات كأنهن بل
عليه تكون أن يُفرتَض وما العربية، املرأة ف لترصُّ املناسب األسلوب حول إجماٌع يوجد
والدينية. السياسية العربية للقومية املتنوعة األُُطر داخل األمر يختلف بل طموحاتها،
حياتها عىل تتعدَّى ألنها الغربية؛ الطموح نماذج من تمتعض املسلمة العربية واملرأة
برمته األمَر أعطوا قد الدينيني القادة بعض إن بل اإلسالمية، «لألصولية» كمربِّر وتُستَغل
املؤسسات عن للبحث يلتفتون أمراضه، تصدير عىل الغرب لوم من فبدًال داخليٍّا؛ منظوًرا
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تساعد التي العوامل أحُد يتمثَّل األمر واقع ويف الخارج. من األمراض بتلك تأتي التي
الكثري سكان بني السياسية أنشطتها عىل الرشعية إضفاء يف الدينية الجماعات من العديد
األقل، عىل جزئيٍّا ولو املسئولية، حكوماتهم تحميل نحو النزعة هذه يف املسلمة، الدول من
تجريُد أصبح التي الحصار» «عقليَة يُثِري وهذا الوطن. إىل «األمراض» هذه جلب عن
ًفا ترصُّ باعتباره عنه التغايض ويتم تماًما، ُمربًَّرا أمًرا ظلِّها يف حقوقها من العربية املرأة

وقائيٍّا.
الغربيني إىل زمن منذ القائمة الرشق نظرَة نظريٍّا عكست هذه الحصار» و«عقلية
فيه تنقسم ثنائيٍّا دينيٍّا مفهوًما املسلمون يعتنق حيث محتملني»؛ «مسلمني باعتبارهم
للرشق املسترشقني نظرة كانت فإذا كافرين. إىل وإما مؤمنني إىل إما العالم شعوب
األقل، عىل نظريٍّا يرون، املسلمني فإن ،(١٩٧٨) سعيد يقول كما بالعنرصية، تطفح
اعتناق إىل فقط بحاجة وأنهم بطبيعتهم، مرتبًة» «أقلَّ أو «أرشاًرا» ليسوا الكافرين أن
ِسمات عىل قائم غري املسلمني عند املكانة استعالء أن لنا يتضح ثم ومن «الَقيِّم»؛ الدين
كافة. البرش بني مشاركتها يمكن دينية أفكار قبول عىل ولكن بعينه، ِعرًقا تُميِّز جوهرية

األخرى والثقافات الِفكر، وأنظمة املكانة، استعالء

كل وداخل املختلفة، الحضارات بني للسيطرة كوسيلٍة املكانة استعالء استحضار
الغرب ففي مختلفة؛ بآليات تنفيذه ويجري مختلفة أشكاًال يأخذ ِحدة، عىل حضارة
من ًما تقدُّ األقل األناس حياة لتغيري تنموية برامج صورة يف املكانة استعالء يَُرتَجم
(انظر االقتصادية بالتنمية ذلك يف امُلستخَدمة اآلليات وتتعلَّق التكنولوجية، الناحية
عىل للمساعدة الغرب يستخدمها اسرتاتيجيًة التنمية تصري وهكذا .(١٩٧٨ ريحاني،

التقدُّم. إىل يرمز الذي التكنولوجي واملجتمع التقدُّم لفكرة الرتويج
مختلًفا شكًال يأخذ للسيطرة كوسيلة املكانة استعالء استحضار فإن الرشق، يف أما
شغل إذ ماديًة؛ وأقل فلسفيًة أكثر الرشق بأن الخطابية املزاعم حيث من االختالف تمام
ومخطَّط دة، موحَّ وديانة عاملية، «بعقيدة نفَسه الحديثة اإلسالمية الحركات من العديد
تحديًا تشكِّل أن بها يُقَصد رؤية وهي ٤)؛ :١٩٨٧ (ستوارس، عادل» ملجتمع مثايل
الغربي الطرفني ونيَُّة املسلمني، فقراء من الضخمة لألعداد لألمل ومنبًعا تحديًدا، للغرب
تسويغ يتزايد السياق، هذا ويف الخالص. يف بالرغبة سواء، حد وعىل هنا تتسم والرشقي
كلٌّ يستطيع حيث «باآلَخر»؛ ربطه عند النحو هذا عىل وضعها واستمرار املرأة خضوع
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املرأة وْضِع تسويَغ «اآلخر»، عىل استعالئية مكانة اتخاذ خالل من والغرب، الرشق من
أسطورة عىل الحفاظ يستطيع دام ما األقل عىل «اآلخر»، هذا مع عالقته يف والتحكُّم لديه
تزداد — الغربية لألنماط الثقايف واالنتشار الحداثة ظل يف — إنه إذ وإبقائها؛ اآلَخر
إىل األقرب أن من الرغم (عىل اآلَخر الطرف عىل مكانته استعالء طرف أي ادِّعاء صعوبُة
استعالء أنماط بنفس تميُّزه طرف أي ادِّعاء هو صعوبًة يزداد ما إن نقول أن الحقيقة
املزعومة االستعالئية مكانته عىل الحفاظ من األمر واقع يف الغرب تمكَّن طاملا إذ املكانة؛
وما السياسية األنظمة أو التكنولوجيا أو العلم أو الدين طريق عن مختلفة أوقات يف
الجديدة التكنولوجيا هذه تأتي الغربية، التكنولوجيا الرشق يستعري وعندما ذلك). إىل
الغرب، يف الجنسني بني العالقات شكُل معها وينتقل معني، حياة بأسلوب مصحوبًة
إىل وبالنسبة الرشقية الثقافات إىل بالنسبة املوقف د تُعقِّ أزمة حدوث ذلك عن وينتج

اإلسالم. يف للموقف حلٍّ عن للبحث البعَض ز يُحفِّ مما نسائها؛
بالتنمية املرتبطة املعتقدات بني التبايُن من تنشأ املرأة إىل بالنسبة األزمة أن إال
االعتقاد االقتصادية بالتنمية املتعلِّقة الحجج تدعم الغرب، يف عليها. املرتتبة والنتائج
سوف الفرد، وتعزيز العمل، قوة وتحديث الغربية، التعليمية األنظمة انتشار مع بأنه
التقدُّم فإن ثَمَّ ومن التقليدية؛ األبوية الِقيَُم ترعاها التي الرجل هيمنة من املرأة تتحرَّر
االقتصادية، التنمية مع قان يتحقَّ سوف الجنسني بني ما العالقات يف املتزايدة واملساواة
التنمية يف املرأة «دور النقدي كتابها يف العكس لتقول بوزروب إسرت جاءت ولكن
التنمية أن يف واملتمثِّلة — بوزروب إليها انتهت التي النتائج كانت .(١٩٦٥) االقتصادية»
نفس ويف الرجل، عىل اعتمادها من وتزيد للمرأة الذاتي االكتفاء بمستوى تنحدر كانت
استنتاج وتأكَّد صاعقة.3 نتائج — العمل أيام يف عليها امُللقى العبء تُضاِعف الوقت
األبحاث طريق عن األفضل، نحو بالرضورة ليس ولكن ، تتغريَّ املرأة حياة بأن بوزروب
وكانت — األصلية بوزروب لدعوى التاليني العقدين مدار عىل أُجِريَت التي الجنسانية
ودراسات الدقيقة، واإللكرتونيات املالبس صناعات عىل أُجِريَت كالتي حالة دراسات تضمُّ
الكاريبي وجزر الالتينية وأمريكا وأفريقيا آسيا من مناطق يف الصناعي اإلنتاج ع توسُّ
روجرز، ١٩٧٦؛ بولدينج، ١٩٧٦؛ وشمينك، تشيني ١٩٧٦؛ دانجلر، ١٩٧٦؛ (تينكر،
فإنه النتائج، تلك من الرغم وعىل .(١٩٨٧ أونج، ١٩٨٣؛ وفيمانديز-كييل، ناش ١٩٨٠؛
األقل البلدان يف املرأة تحرير يف تسهم االقتصادية التنمية بأن القائلة اآلراء تَزل لم
البنك مثل مؤسسات يف رئيسية أساس أحجاَر أيًضا تَُعد بل االنتشار، واسعَة ًرا، تطوُّ
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كرمز الغربية املرأة مكانة استعالء مفهوم إن الدولية. للتنمية األمريكية والوكالة الدويل
مثل بها تتسم التي املتناقضة واآللياُت ٌل، ومتأصِّ راسٌخ مفهوٌم الغرب، مكانة الستعالء

ذاتها. حد يف لالهتمام مثريٌة باستمرار املعتقدات هذه

والغرب الرشق واملقارنة: الرؤية أساليب

األخرى الثقافات صور ترسيب بها يتم التي األساليب وإيضاح تفسري بمكان األهمية من
والرشق، الغرب بني العالقة طبيعة عن تعبريًا تمثِّل األساليب هذه إن حيث الشعوب؛ لوعي
ناداف ساندرا عقدتها التي املقارنة فإن الثاني، الفصل يف ذكرُت وكما كذلك. لها ونتيجًة
ثالثينيات يف الباريسية املقاهي إىل لرحالته مرصي عاِلم/مرتجم وصف بني — (١٩٨٦)
أن ح توضِّ — الفرتة نفس إبَّان للقاهرة إنجليزي الة رحَّ ووصف عرش، التاسع القرن
عنه، منفِصًال مراِقبًا بصفته يصفه الذي املشهد من نفسه يخبِّئ أن يستطيع الكاتب
انعكاَس املرصي الة الرحَّ فيذكر للموضوع؛ والذاتية املوضوعية الرؤيَة يعكس ربما أو
يصبح ال ناداف، تشري وكما يصفه. الذي املشهد من أصيل كجزء املقهى مرآة يف صورته
لالندماج وسيلة بل اآلخر، عن الذات إلقصاء وسيلًة األخرى للثقافة الة الرحَّ هذا تمثيُل
النقاط إيجاَد محاِوًال الثقافتنَْي بني املرتجم دوَر املرصي الة الرحَّ ص فيتقمَّ والتكامل؛4
املرصي املجتمع صورة ليعكس املرآة اإلنجليزي الة الرحَّ يرفع بينما بينهما، املشرتكة

املنعكسة. الصورة من جزءًا هو يكون أن دون
تتناول التي النسوية الكتابات ابتعاد لنمط مفيًدا مثاًال ناداف مالحظات وتقدِّم
املسلمة املرأة أن لو «كما الغربية، املرأة تتناول التي الكتابات مع املقارنة عن الرشق
به» الخاصة الفريدة وأحكامه لقوانينه فقط يخضع الكائنات من مختلًفا نوًعا تمثِّل
تُقام التي — األمريكية املؤتمرات تركيز أن شك ال معروف). غري النرش تاريخ (رسام،
وقد مدلوله، له الثالث العالم يف املرأة عىل — املعتاد يف للمرأة العاملي الوضع حول
إىل واملزاج»، «الجنس عنوان تحت ١٩٢٦م عام الصادر كتابها يف ميد مارجريت سَعْت
نظريتها دور وبني مجتمعها يف الرجل مقابل الغربية غري املرأة دور بني ضمنيٍّا املقارنة
دراسة يتم أن ميد وقت منذ األنثروبولوجيا عالم يف امُلتَّبَع والتقليد املتحدة. الواليات يف

رصيح. غري بأسلوب الغرب يف املرأة وضع جوار إىل األخرى الثقافات يف املرأة وضع
(١٩٨٠) واالستعمار» «املرأة كتابهما يف ليكوك وإلينور إيتنَي مونا من كلٌّ تربط
أخرى. جهة من الغربية االستعمارية والعمليات جهة، من ووضعهما الجنسني أدوار بني
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الغربية االستعمارية املمارسات جرَّاء املرأة عىل الواقع التأثري عن كتابتهما من الرغم وعىل
عن الضخمة الكتابات يتناول واحد مقال يوجد ال فإنه الصناعية، الرأسمالية انتشار مع
ويَُعدُّ واألمريكية. األوروبية املرأة النساء؛ من الغربية التصنيعية للنزعة األوىل الضحية
قد أنه رغم الوضع بأن توحي التي السيطرة عمليات أحد الرصيحة املقارنات انعداُم
وهذه آَخر. مكان أي يف أو األوسط الرشق يف بمراحل أسوأ أنه إال هنا، سيئًا يكون
واملرأة الرجل ووضع مجتمعها، يف الرجل مقابل الغربية املرأة وضع بني الدقيقة املقارنة
األساسية املكونات تحليل أن ذلك يف السبب ولعلَّ اآلن؛ حتى تُجَر لم الثالث، العالم يف

النامي. بالعالم عالقاتنا عىل خطًرا يشكِّل قد الغربيني لدى املكانة الستعالء
عىل بنجاح املكانة الستعالء األساسية املكونات تحليل تمَّ فقد اإلسالمي، العالم يف أما
االستعماري االصطدام بدء منذ اإلسالمي العالم أُجِربَ وقد ، استعماريٍّ عيٍّ توسُّ غرٍب يد
من عليه تُفَرض كانت ما غالبًا التي للحداثة، الغربية املعايري مواجهة عىل الغرب مع
ازدياد إىل والخارجية الداخلية التحديث مساعي أدَّْت فقد ذلك من الرغم وعىل الخارج.
عىل قامت الذي اإلسالمي»، «النبض كتاب ويف هيمنته. ق وتعمُّ الغرب عىل االعتماد
اصطدام عند تنشأ التي لألزمة التأريَخ الُكتَّاُب يحاول (١٩٨٧أ)، ستوارس باربرا تحريره
(انظر ذاته اإلسالم جوهَر يتحدَّى علمانيٍّ بفكٍر اإلسالمية الحضارة يف املكانة استعالء
يجابهه الذي التحدِّي درجة يف ذلك من بالرغم تغاِيل ستوارس أن إال .(٤ ١٩٨٧أ: ستوارس،
وحده، التحدِّي عىل التقييُم يقترص أالَّ وينبغي يْن، حدَّ ذات العلمانية إن حيث اإلسالم؛
مجلَّدها، يف املشاركني للُكتَّاب وفًقا اإلسالمية، واألصولية كذلك. الفعل ردَّ يشمل أن بل
كحالة، تفسريها يمكن بل مثًال؛ التنموية كالربامج للكلمة، الغربي باملعنى برنامًجا ليست
الذاتي االرتقاء نحو هة موجَّ حركة أي الحديث، العالم سياق يف إسالمي معنًى عن كبحث

التنموية. الربامج يف الحال هو كما (خارجيٍّا) اآلَخرين تغيري نحو وليس (داخليٍّا)،
(ستوارس، اإلسالمي» النموذج واألرسة: واملرأة الدينية «األيديولوجية مقال ويعِرض
ستوارس وتدرس ومسئولياتها. وحقوقها املسلمة املرأة لدور ا معاِرصً تأويًال ١٩٨٧ب)
القاهرة يف صدر الشعراوي، الشيخ املرصي الكاتب بقلم املسلمة للمرأة شهريًا دليًال
ومدى املرأة حياة أساسه عىل تُقيَّم أن يجب الذي املثايل النموذج ًما مقدِّ ١٩٨٢م، عام
مذهًال استعراًضا يمثِّل بالكامل املقال أن من الرغم وعىل حقيقية. إسالمية حياًة كونها
استعالء اسرتاتيجية عىل انتباهي أركِّز سوف فإنني الداخلية، السيطرة السرتاتيجيات
تعرضها التي املختارة املجموعة يف وتَِرد الشعراوي. الشيخ بها يستعني التي املكانة
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اإلشارات هذه مثل تُستََغل وربما وتزدريه، الغرب قدر من تحطُّ متكرِّرٌة إشاراٌت ستوارس
عن الصادر االستفزازي النقد عىل للردِّ أو صورة، أفضل يف اإلسالمي النموذج لتقديم

السرية.5 إلصالح ببساطة أو الغرب،
الشيخ لسان عىل التالية املقارنات املرأة بحقوق يتعلَّق فيما ستوارس وتعرض

الشعراوي:

فاملرأة آَخر؛ دين أي يف ليست كاملة مدنية حقوًقا للمرأة اإلسالم أعطى لقد
وبعد يشء، أي يف ف تترصَّ ال ألبيها، الوالية تابعة الزواج قبل كانت اليهودية
تشرتط أن للمرأة يجوز ال أنه الفرنيسعىل القانون وينصُّ زوجها، تتبع الزواج

عنه. مستقلَّة مالية ذمة لها تكون أن الرجل عىل
هي ما خواصها. املرأة تُفِقد الغربية الحضارة أن لوجدنا نظرنا ولو
يف املرأة ج تتزوَّ فحينما اسمه؛ ثم وسمته، شكله لإلنسان؟ األوىل الخواص
أبيها اسم أو باسمها حتى تحتفظ أن ها حقِّ من ليس زوجها. إىل تُنَسب أوروبا
عىل عزَّ الحديثة، النهضة أوائل يف بالغرب «املقلِّدين» الفتتان ونتيجًة أمها. أو
عائالتهن، وأسماء آبائهن، أسماء ينسني أن وَقِبلن اسمهن، يُنَىس أن النساء
من بالرغم التطبيق، صعب هذا وكان فقط؛ باسمها تحتفظ املرأة واستمرت
زوجها باسم ى وتتسمَّ أرستها واسم اسمها املرأة ترتك وأمريكا أوروبا يف أنه
اإلسالم يف ولكن اسمها؟ تُسَلب أن بعد للمرأة مساواة وأي حقٍّ فأي وأرسته.
يقولوا: لم منهن، واحدة كل به ف وتترشَّ الخلق أرشف وهو الرسول، زوجات
أبي بنت عائشة قالوا: ولكنهم محمد. زوجة يقولوا: لم هللا. عبد بن محمد مدام
الغرب ولكن آبائهن. وأسماء بأسمائهن احتفظن … عمر بنت حفصة أو بكر
أخذَتْها التي الحرية ولكن مالها، يف وال اسمها يف ال حقوق أي املرأَة يعِط لم
لتحلَّ للمرأة فاحتاجوا للحرب، الذكور جنَّدوا عندما الحرب بسبب كانت املرأة
عملها. إنتاج عىل ليحصلوا الحقوق، بعض فأعطوها املدني، العمل يف محلَّهم
شيئًا تفهم لكي طبيعيٍّا إعداًدا ة ُمعدَّ ليست املرأة إن يقول مثًال سقراط
قسًطا ليعطيها جاء أفالطون األوالد. وتربية للمطبخ ة ُمَعدَّ ولكنها … العلم يف
بتأليف أريستوفان الساخر الفيلسوف وقام الدنيا، عليه فقامت التعليم، من
من قسًطا نالت التي املرأة عىل فيها وتندَّر املتحذلقات»، «النساء اسمها: رواية
أيًضا. النساء» «برملان اسمها روايًة وألََّف الفرنيس، موليري بعده جاء التعليم.
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(ستوارس، ومسلمة.» مسلم كل عىل فريضة العلم «طلب ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول قال لقد
.(٢٦٧-٢٦٨ ١٩٨٧ب:

الزوجات د تعدُّ لقضية تناُوله يف اإلسالمي النظام عن أخرى مرة الشعراوي ويدافع
الغرب: مع املقارنة خالل من

اعرتاض — االعرتاض بهذا يل جاء وقد أمريكا، يف ونحن مرًة سألني مَلن قلُت
قلت — الواحدة املرأة عىل الرجال د تعدُّ وعدم رجل، إىل بالنسبة املرأة د تعدُّ
للبغاء. إباحة الواليات بعض يف هنا قالوا: للبغاء؟ إباحة بالدكم يف أعندكم لهم:
لذلك تتعرَّض التي املرأة عىل يُكَشف قالوا: املجتمع؟ لصحة احتطتم ماذا قلت:
قلت: األمراض. من عليها املرتدِّدين وسالمة سالمتها لضمان مرتني أسبوع كل
هو واحد ملاء إال تتعرَّض ال ألنها ال؛ قالوا: … متزوِّجة؟ امرأة عىل كشفتم هل
يف الرجال ماء يتعدَّد حني إال يأتي ال األمراض من الخبيث ألن … الزوج ماء
يتعدَّد أن يُِبح ولم املرأة، د تتعدَّ أن أباح حني هللا صدق إذن قلت: واحد. مكان

املرأة. عىل الرجال
فيه يريحون مكانًا لهم فجعلتم الشباب أرحتم قد كنتم إذا قلُت: ثم
لرُيِحن الفتيات لتأتي شباب فيه يجلس مكانًا تجعلون ال فلماذا غرائزهم،
عىل دليل هذا قلُت: . قطُّ ذلك يحدث لم قالوا: الغريزة؟ عناء من أيًضا أنفسهن

.(٢٨٠-٢٨١ ١٩٨٧ب: (ستوارس، باملرأة يُزري هذا أن

والحظوة باإلجالل يتمتعن النساء من األمهات أن إىل ليشري الشعراوي ويستطرد
حني: يف اإلسالم، يف

الكاملة الرعاية يؤدُّون وال أمهاتهم، ينسون األبناء وجدوا األوروبيون املفكِّرون
عندنا ولكْن بأمهاتهم، األبناء ليُذكِّروا السنة؛ يف يوًما يجعلوا أن فأرادوا لهن،
لهذا رضورة هناك ليس إذن … بيتها يف لحظاتها من لحظة كلِّ يف لألم عيُد
أنه حني يف الغرب، مناقب من منقبة أنه عىل ذلك أخذنا ولكننا عندنا، العيد

مثلبة.
ولكن آَخر. مكان يف يعيش وأبوه ملجأ، يف تعيش أمه الولد يرتك أوروبا يف
ثم (أمك الحقوَق اإلسالُم رتََّب األبوين حاجة قدر وعىل تكاتًفا، أعطانا اإلسالم
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حرج، فال للسؤال تعرََّض لو حتى رجل، أباك ألن … أبوك) ثم أمك ثم أمك
.(٢٨١ ١٩٨٧ب: (ستوارس، ال األم وإنما

َلُهو الزمن عرب بُْعٍد عىل من الثقافات املتداِخل للحوار الشعراوي استخدام إن
للسيطرة. كوسيلة للمقارنة استخدامه مثل تماًما ذاته، حد يف التحليل يستحق أمٌر
للمنارصين ومثاًال الصيت، ذائعة إعالمية شخصيًة يَُعدُّ الشعراوي بأن ستوارس وتُعلِّق
رأس لتكون املسلمة املرأة تسليح إعادة عىل يعملون الذين التقليدي للمذهب املعارصين
ًها موجَّ ليس ذلك وراء والدافع الغرب. أثَر يواجه اجتماعيٍّ نظاٍم بناء عملية يف الحربة
من تحطُّ التي الغربية للممارسات فعٍل ردُّ هو بل الغربية، الرأسمالية ضد بالرضورة
وتتشكَّك أعمَّ. بشكل الغربية األفكار مع التكيُّف عىل ع تشجِّ والتي الرشقية، املرأة قيمة
ة ُمِحقَّ وهي الشعبية، الصحف يف له ل يُؤصَّ الذي اإلسالمي النموذج صدق يف ستوارس
يف واملرأة الرجل ملكانة تفسريها يف تتباين وأنها ُمجتهدة، القرآن تفسريات أن زعمها يف
إذ املقتطفات؛ هذه ِذْكر من أستهدفها التي األساسية النقطة هذه ليست ولكن اإلسالم،
للجنسني اإلسالمية للنماذج التأصيل يف ا مهمٍّ دوًرا يلعب الغرب أن هو تُبيِّنه ما أهم إن
خاصة الغرب، مع تضادها من رشعيتها النماذج هذه تكتسب حيث عليها؛ املحافظة ويف

وماديٍّا. بربريٍّا الغرب ذلك يكون عندما
نرش عىل يعمل متدين رجل هو بل بثوري؛ هو وال دين بعاِلم الشعراوي ليس
أن يُؤِمنَّ إليه يستمعن الالتي والنساء املعارص، املرصي املجتمع يف املرأة دور حول أفكار
فرُيَدِّدن املجتمع، يف كفئة باحرتام يُعاَملن ال خاصًة، واألمريكيات عامًة، الغربيات النساء
األفالم بصناعة ذلك عىل ويَُدلِّلن الجنيس، لالستغالل أدوات هن األمريكيات النساء أن
ُمعرَّضات الغرب يف النساء أن يُشاع إذ عديدة؛ مليارات إىل قيمتها تصل التي اإلباحية
معدَّالت الصدد هذا يف تُذَكر القاهرة. يف الوضع عكس عىل يومية، بصفة االغتصاب لخطر
النساء صورة أن أبًدا يُغَفل وال املتحدة، الواليات يف األرسي والعنف املحارم زنا ممارسة
تحوي حيث بمثله؛ ذلك كل الغرب يف نحن ونقابل للمرأة. مهينة األمريكية ت املجالَّ يف
املجتمعات يف املرأة معاملة ألسلوب الناقدة اآلراء من الكثريَ األمريكية اإلعالم وسائل
ضدهم، والتحيُّز ونسائهم، املسلمني، صورة بتشويه باستمراٍر نقوم أننا كما اإلسالمية،
عىل (انظر بالرجعية موسومة نمطية قوالب يف ووضعهم عنهم، اإلنسانية صفة ونزع

.(١٩٦٧ ١٩٦٣؛ فانون، املثال سبيل
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وُمضطَهد، للشفقة مثري كشخٍص املسلمة املرأَة النمطية القوالب هذه ر تصوِّ ما غالبًا
فاملرأة معينة: اختالف نقاط عىل الرتكيز خالل من النمطية القوالب هذه تُشكَّل ما وعادًة
واملجتمع الغربي؛ امُلراِقب إىل بالنسبة للخضوع رمًزا يمثِّل وهو الحجاب، ترتدي املسلمة
ويف بالعار، عذريتها تفقد التي املرأَة ويَِصُم البكارة، غشاء بمسألة هوس لديه اإلسالمي
الصغريات للفتيات اإلسالمية املجتمعات تيسء إذ املعايري؛ ازدواجية عىل تشجيع ذلك
من جزء برت وهو — الختان أو بالغصب، الزواج أو الَجرب، مثل: مختلفة؛ بأساليب
ُد تعدُّ ويُستََغل — املرأة لدى الجنسية الرغبة من يحدُّ إنه يُقال التناسلية األعضاء
الذي باملسِّ اهتمام ويوجد وماديٍّا؛ نفسيٍّا املرأة إخضاع يف الطالق وسهولُة الزوجات
املرأة. مقاومة تتَّخذه الذي األسلوب عىل كذلك والرتكيز األرواح؛ لطرد التعزيم يتطلَّب

ويستحق رجعيٌّ األوسط فالرشق السياسية؛6 تداعياتها لها النمطية القوالب هذه
التي الشبكة إن ذلك. أثناء التحرضُّ وفرض التحديث، إىل بحاجة وهو ثقافته، نزدري أن
معاملة لكيفية نظرتنا عىل تقوم املنطقة يف اإلنسانية مستوى منافذها خالل من نحدِّد
عىل السيطرة عوامل أهم أحَد يَُعدُّ العربية املرأة مكانة به نُقيِّم الذي واألسلوب نسائها.
وإىل فيه املرأة وضع إىل بالنظر ا ً تحرضُّ أكثر فالغرب كذلك؛ صحيح والعكس اآلخرين،
السابق األوسط الرشق دراسات مركز رئيس مهدي، محسن رأي بحسب ولكن حقوقها،

هارفرد: جامعة يف

تاريخ يف تشويه حملة ألخبث طويلة فرتة منذ أوسطية الرشق املرأة تتعرَّض
لإلسالم املناهضة الدينية املنشورات أوائل يف رشارتها أُطِلَقت حملة البرشية،

.(١٩٧٧ (مهدي،

يصفن املسلمات النساء أن السياق هذا إطار يف نعرف أن لالهتمام املثري ومن
يف أعمال رائدات فهن ثقافتهن؛ يف نَِشطات مشاِركات وبأنهن والفخر، بالعزة أنفسهن
ثقافية جماعات سن أسَّ وأخريات مهنيٍّا، تدريبًا ى تلقَّ منهن والعديد التجارية، املرشوعات
بها حقوق أستاذة أول السودان يف الخرطوم جامعة حقوق كلية عيَّنَت فقد وأدبية.7
ويف اإلطالق، عىل السيدات من أساتذة تعيني يف هارفرد جامعة حقوق كلية تبدأ أن قبل
املغرب يف الرباط جامعة تدريس هيئة أعضاء بني السيدات نسبة بلغت ١٩٨٠م عام
يكن لم وضع وهو للرجال، مساٍو وأجٍر باألمومة متعلِّقة حقوق عىل يحصلن وُكنَّ ،٪٣٨
ولكن شخصيٍّا. أنا بها أُدرِّس التي الجامعة فيها بما أمريكية، جامعة أي يف متوافًرا
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األنثروبولوجيا عاِلمة ملالحظة إغفال فيه للخضوع رمًزا باعتباره الحجاب إىل النظر
يف املعارصة اإلسالمية الحركات يف للحجاب دراستها بعد (٤٦٥ :١٩٨١) الجندي فدوى

أن: الحَظْت إذ مرص؛

من وليست وموظفة متعلِّمة وهي الظهور، يف بدأت جديدة مرصية امرأة
قوية رسالًة تحمل حازمة حركة من جزءًا يمثِّل فالحجاب بة. ومحجَّ النخبة

واألصالة. الحداثة بني الجمع بداية إىل ترمز

مرتبطًة تكون أن إمكانيَة لها ر توفِّ إنها حيث املرأة؛ بأزمة صلة ذات الهوية تصري
املرأة معايري أساس عىل وليس خاللهما، من عليها الحكم يتم وأن وثقافتها، بتاريخها

الغربية.
يف جليٍّا واضحني أمرين استدامته عىل والحفاظ املرأة خضوع تطوُّر يصبح وهكذا
يهيمن ومجتمعاتهما ُمسيِطرة، أبوية ألنظمة خاضع فكالهما والغرب؛ الرشق من كلٍّ
ذلك عىل عالوة الرجل. حكوماتهما عىل يهيمن وتحديًدا، رصيحة، بصورة الرجل عليها
ويشكِّل عام، بشكل كفئة الرجال من أطول ساعات والغرب الرشق من كلٍّ يف املرأة تعمل
أن من الرغم وعىل واملحرومني.8 الفقراء بني األغلبيَة الثقافتني كلتا يف واألطفال النساء
منهما كلٍّ يف األقل مكانتها فإن املرأة، وضع د تُمجِّ أيديولوجيات تضمُّ املنطقتني كلتا
والغرب الرشق من كلٍّ يف املرأة خضوع خ ويُرسَّ الرجل. عن الناقصة بطبيعتها تُربَّر
وقلة والتبعية باالنصياع تتسم أوضاع إىل فيؤدِّي ثقافيٍّا، غ ويُسوَّ مؤسسيٍّا، ترسيًخا
من يتم الذي — الثقافتني كلتا يف الجنسانية تأصيل أسلوب فإن كذلك والفقر، الحيلة
لألفراد يسمح — الخارجية بالثقافة مقارنًة الداخلية الثقافة بمثالية انطباٍع نقُل خالله
املشرتكة الصفات تجاُهل مع اآلَخر، عىل باالستعالء بالشعور والغرب الرشق من كلٍّ يف
عن يبتعد الذي (١٩٩٤ (نادر، املقاَرن بالوعي التحيلِّ تتطلَّب املقارنة أن إال بينهما.
كما اآلَخر وبني بيننا االختالفات عىل تعتمد التي االنقسامية، الطبيعة ذات املقارنات
إليجاد املقارنات َعْقد علينا ينبغي لذا سواء. حدٍّ عىل والغربية الرشقية الخطابات تُبيِّنها
الخصائص إبراز إىل تنزع االنقسامية املقارنة عمليات ألن بيننا؛ والتشابه االلتقاء نقاط
األنظمة معايري أعىل صاحب الطرف صورة يف الغرب تُظِهر وال طرف، لكل املميِّزة
جاك تحليل إن وروحيٍّا. أخالقيٍّا أعىل مكانة يف كذلك وتبيِّنه بل فحسب، التكنولوجية
بني للفرق (١٩٧٧ (جيشار، جيشار بيري املؤرخ قدَّمه الذي للوصف (١٩٨٣) جودي
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تُدَرس املقارنة يف أسلوبًا يصف حيث باملوضوع؛ الصلة وثيُق والغربية، الرشقية الِبنيتنَْي
كذلك؛ ثالثة زاوية من بل فحسب، الغرب أو الرشق نظر وجهة من ال املقارنة، أوجه فيه
التي الفروق فإن هذه، األفضلية نقطة ومن وهكذا، الكربى. الصحراء جنوب أفريقيا مثل
كذلك تزداد وإنما ،(١٠–١٢ :١٩٨٣ (جودي، وحسب طفيفًة تبدو ال جيشار ِعيها يدَّ

.(١٩٨٦ وفيرش، (ماركوس وغرضها املقارنة طبيعة تجاه حساسيتنا

فرضالسيطرة يف األفكار دور

يف املرأة عىل السيطرة وتعتمد املرأة، خضوع عىل اإلبقاء يف ا مهمٍّ دوًرا األفكار لعبت
نرش يف محوريٍّا دوًرا اآلَخر هو يلعب الذي التقدُّم، مفهوم عىل كبريًا اعتماًدا الغرب
يف التقدُّم مفهوَم تشكِّل التي األساسية الفكرة وتتمثَّل الغربية. املرأة خضوع أنماط
تُالَقى ولكنها طاغيًة، لذلك املناقضة األدلُة تَُعدُّ الواقع، يف أنه، حني يف التصاعدي، التغيري

الوقت. نفس يف باإلنكار
جامعة يف األكاديمية األوساط يف املرأة بوضع املعنية الفرعية اللجنة أصدرت
نة امُلتمعِّ الدراسة هذه يف الباحثون والحظ ١٩٧٠م، عام تقريًرا بريكيل يف كاليفورنيا
هيئة عكس عىل تصاعديٍّا، ليس التدريس هيئة يف العامالت النساء عدد أن التفصيلية

الرجال. من التدريس

األعىل باملجلس (العضوات متدرِّجة وظائف يف العامالت النساء نسبة ارتفعت
األستاذ درجتَي إىل بالنسبة خاصًة والرابع، الثالث العقدين خالل للجامعة)
إذ األخرية؛ عاًما العرشين خالل انخفَضْت ولكنها املشارك، واألستاذ املساعد
بالرغم العرشينيات، يف كانت كما ٪٢ إىل السيدات من األساتذة نسبة عادت
من املشاركني األساتذة نسبة أما الخمسينيات. خالل ٪٤ نسبة تخطِّيها من
مستوى أن غري العرشينيات، بأواخر مقارنًة ٪٥ إىل فانخفضت السيدات
لالنتباه؛ لفتًا األكثر هو السيدات من املساعدين األساتذة نسبة يف االنخفاض
الرقم نصَف تمثِّل النسبة وهذه ،٪٥ نسبة حاليٍّا النساء عدد يتجاوز ال إذ
–١٩٢٥ من الفرتة خالل النسبة ثلث من وأقل العرشينيات، أوائل يف ل امُلسجَّ
إىل حاليٍّا السيدات من املساعدين األساتذة عدد وصل وبالفعل ١٩٤٥م.
األساتذة عدد بينما تقريبًا، العرشينيات يف العدد نفس أْي فقط؛ سيدة ١٦
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(سكوت السابقة قيمته أضعاف ثالثة من أكثر أْي ٣٠٥؛ الرجال من املساعدين
.(١٩٧٠ وكولسون، وإيرفني-تريب

عضوات وضع عن التقرير هذا قرءوا ن ممَّ بيننا من الكثريين تقديرات تحطََّمْت وقد
باتجاٍه ر يتطوَّ التقدُّم أن ر تصوُّ كان إذ ببريكيل؛ كاليفورنيا جامعة يف التدريس هيئة

ن.9 تحسُّ يف األمور أن دوًما بََدا لقد الجميع: عقول يف ًخا مرتسِّ تصاعديٍّ
األمور بأن مقتنًعا املرء دام ما التصاعدي؟ التقدُّم فكرة أهمية كانت ماذا ولكن
التوتر. ويقلُّ بالراحة يشعر فسوف التصاعدي)، (النموذج سابًقا عليه كانت مما أفضل
النموذج يُستَخدم وهكذا عًة، متوقَّ السياسية الالمباالة تكون أن يجب آَخر جانب من ولكن
ق يحقِّ ساحة عن عبارة املرأة وضع أن يرى الذي الفريق أما للسيطرة. كأداة التصاعدي
حالة وتمثِّل الواقعية. إىل األقرب فهو أخرى، تارًة الخسائَر ويتكبَّد تارًة املكاسَب فيها
النساء من للعديد الذهنية للحالة وصًفا اليوم املتحدة الواليات يف السياسية الالمباالة
ف يترصَّ بينما خسارتها، يمكن ال املكاسب هذه وأن مكاسَب، قنا حقَّ أننا يرين الالتي
خالل مفِرًطا ًما تقدُّ ق حقَّ قد املرأة وْضَع كأنَّ امُلسيِطرة، املؤسسات بينهم ومن اآلخرون،
آخرون يدَّعي أخرى، جهة من العرشين. القرن ستينيات منذ للغاية قصرية زمنية فرتة
منذ املجاالت بعض يف قت حقَّ ا ممَّ أكثر خرست املرأة أن األكاديمية واألوساط اإلعالم يف
بعد املرأة وضع يف مشابه انحدار حدوث عىل دليل ويوجد العرشين، القرن ستينيات

.(١٩٦٩ (كنودسن، املتحدة الواليات يف التصويت حقِّ عىل حصولها
دورية يف مقاًال بوردو جامعة من كنودسن دين االجتماع عالم نرش ١٩٦٩م عام
الوظيفي». التفكري وفشل الخرافات أشهر املتدهِور: املرأة «وضع بعنوان فورِسز سوشيال
خالل املتحدة الواليات يف تدهور قد املرأة وضع أن كيف املقال يف كنودسن ح ويوضِّ
والتعليم والدخل الوظائف من يتبنيَّ كما ١٩٧٠م، حتى ١٩٤٠م من املمتدة عاًما الثالثني
الرجل، بوضع مرتبٌط املرأة وضع أن دراسته يف كنودسن ويزعم ذلك. عىل كمؤرشات
التي اإليجابية التطورات مع وضعها يف واضحة إيجابية رات تطوُّ أيِّ مقاَرنُة ينبغي وأنه
تزيد الرجل مكاسب أن الحاالت معظم يف وجد وقد املجال. نفس يف للرجل قت تحقَّ
وضعها. تدهور من عانت قد املرأة وأن الزمن، بمرور املرأة مكاسب عن كبري بفارق

مالحظتني إىل لدراسته، األساسية التجريبية النتيجة بجانب كنودسن، ويشري
رسمي معياري هيكل أمام «ونحن تساؤل: صيغة يف أوالهما يطرح تثقيفيتني، إضافيتني
تكون أن يمكن ماذا القانونية، العقوبات يف تعزيزات من لحقه وما باملساواة، ينادي
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بل املساواة؟ النعدام الواضح التصاعدي ر التطوُّ عىل الدليل هذا لتفسري املتاحة التربيرات
املنحى؟» هذا فضح عن املستمر االجتماعية العلوم عجز تفسري هو ما ذلك، من وأكثر
تربِّر التي التفكري أنماَط الثانية مالحظته يف يصف بينما .(١٩١ :١٩٦٩ (كنودسن،
أنها يُعتََقد التي األدوار بتلك يتعلَّق فيما املؤسسية، املساواة عدم إبقاء وُسبَُل مصادَر
للعلوم امُلحاِفظة «الطبيعة أن إىل كنودسن وينتهي واملرأة». للرجل املالئمة «األدوار
فرديٍّ منظوٍر تبنِّي خالل من التطوُّر هذا يف األخرى هي أسهمت قد الحديثة االجتماعية

قائًال: يستطرد ثم .(١٩١ :١٩٦٩) الوظيفية» التفسريات وهيمنة

يف الرجل مناَفسة املرأة حق من ليس أنه مفادها التي القناعة إىل بالنظر
تلقاء من ق تتحقَّ نبوءًة مًعا العمل وأصحاُب املرأُة تخلق للوظائف، السعي
قائمة الجنسني بني املساواة بأن االعتقاد استمرارية ذلك عىل ويرتتَّب … نفسها
االجتماع علماء يعزِّزه ما وهو الجهد، بعض إىل إال نحتاج ال وأننا بالفعل،

.(١٩٢ :١٩٦٩)

دورية عىل العثور يف صعوبًة الَقى أنه شخيص اتصال يف كنودسن أطلعني وقد
علماء يَعَلق إذ لبداهتها؛ وإما صحتها تصديق لعدم إما بحثه، نتائج نْرشَ تقبل علمية
لتربير ستُطَرح التي بالذرائع وأكِثر ثقافتهم، يف السائدة العقلية نفس حبال يف االجتماع
تظل سوف وهكذا كنودسن. فعل كما يهدموها أن حاولوا ما إذا أعمالهم نرش عدم

تغيري. دون قائمًة املرأة عىل الراهنة السيطرُة

املرأة عىل السيطرة يف الثورة استغالل

الدوام، عىل إليه للوصول السيطرة عملياُت تسعى الذي الهدَف الراهن الوضع يمثِّل ال
للتحكُّم التقليدي الشكل تغيري إىل العكس؛ إىل الثورية الحكومات من الكثري تسعى بل
اسرتاتيجية تغليف مع الدولة، إىل العائلة من السيطرة قبضة تحويل إطار يف املرأة يف
الهندسة طريق عن — التقدُّم صور إحدى وهي — الحداثة باسرتاتيجية املكانة استعالء

األحيان. بعض يف القانونية
كالسيكيٍّا مقاًال األمريكي السياسة العلوم أستاذ (١٩٦٨) ماِسل جريجوري أصدر
السوفييتية املحاوالت فيه وصف تقليدية»، بيئة يف الثوري للتغيري كأداة «القانون بعنوان
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الهجوم كان وقد املسلمة، األرسة لتفكيك العرشين القرن من الثالث العقد منتصف يف
يف: والتأثري إلثارة دة متعمَّ محاولة عن عبارة

ثورة إحداث يف يُسِهم أن شأنه من ما األجيال؛ وبني الجنسني بني التوترات
الخلية من انطالًقا واألدوار، والعالقات والعادات للِقيَم تقليدية منظومة أي يف
:١٩٦٨) املمتدة األبوية املسلمة األرسة وهي املنظومة؛ لهذه املكوِّنة األساسية

.(١٩٦

— السنوات بعض مرور وبعد — فإنه السوفييتية، التجربة فشل من الرغم وعىل
بقيادة الليبي النظام وهو إسالمية، مظلة تحت مشاِبهة بتجربة آَخر ثوري نظام جاء
تدمري يف السوفييت تجربة من أنجَح كانت القذايف تجربة أن ويبدو القذايف. ر ُمعمَّ

التقليدية. الِقيَم منظومات تحطيم إىل باإلضافة املرأة، دعم مجموعات
السيطرة أسلوب عىل الطارئ التغريُّ حول مبدئية دراسًة َعَربي يقة ِصدِّ أجرت وقد
وثمار الليبية املرأة ضعيفات: بنات قويات، «أمهات بعنوان الليبي املجتمع يف املرأة عىل
يف للمرأة ة املتغريِّ املكانة لدراسة مثالية نماذَج دراستها يف واستخدمت امُلرَّة»، التغيري
عىل مختلفة نقاط يف وفتياتهن األمهات تجربة بني املقارنة خالل من الليبي، املجتمع
مواليد من البنات بينما العرشين، القرن عرشينيات يف األمهات مولد كان إذ جيلني؛ مدار
،١٩٨٤) دراستها الباحثة وتبدأ نفسه. القرن من الخمسينيات وأوائل األربعينيات أواخر

أن: بمالحظة (١-٢

إىل التقليدي الحياة أسلوب من ٍل تحوُّ عمليَة يَُعدُّ ال املرأة مكانة يف التغيري
باالغرتاب واملقصود االغرتاب. إىل التقليدي األسلوب من ٌل تحوُّ هو بل الحداثة،
توفري عىل القدرَة للمجتمع الثقايف الهيكُل معه يفقد الذي الوضع ذلك هنا

معنًى. ذات جديدة تجارب وخلق لالندماج، ُسبُل

الليبي: املجتمع يف االجتماعي التغيري أن إىل كذلك وتشري

التبعية من حالة إحداث إىل وأدَّى املستقلة، القوية مكانتَها املرأة من انتزع
بناتهن ومكانة األمهات مكانة َر تصوُّ محاولتي يف تخطَّيُْت وقد … والخضوع
والسياسية االجتماعية املنظمات أثر تفسري نحو الشخصية العالقات حدوَد

عليها. واملسيطرة لخرباتهن امُلكوِّنَة نطاًقا، األوسع واالقتصادية
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ا ممَّ الداخلية؛ الهجرة معدالت ارتفاع إىل ١٩٥٩م عام نهاية يف النفط اكتشاف أدَّى
إىل ١٩٥٦م، عام ٪٨٠ بنسبة القروي الطابُع عليه يغِلب مجتمع من الليبي املجتمع ل حوَّ
من هائلة بأعداد أتى كما ١٩٦٩م، عام ٪٨٠ بنسبة الحرضي الطابع عليه يغِلب مجتمع
النساء عىل الطارئ التغيري َص تلخَّ وقد النفط. رشكات لدى بالعمل لاللتحاق األجانب
شابَّات إىل بيوتهن، يف قابعات بات محجَّ سيدات من تحوُّلهن يف للباحثة، وفًقا الليبيات،
املكاتب يف منازلهن خارج ويعملن سياراتهن، ويَُقْدَن الغربية، الصيحات أحدث يرتدين

وبالجيش. بالجامعات ويلتحقن واملستشفيات، واملصانع واملدارس
نطاق توسيع يف ا مهمٍّ دوًرا لعبت ات متغريِّ ثالثة توجد أنه َعَربي يقة ِصدِّ وترى
وأثر املؤسيس، التعليم تأثري وهي: تعريفها؛ إعادة أو تقليصها أو والتزاماتها املرأة حقوق
املرأة عمل تأثري وأخريًا األزواج»)، «ارتباط مفهوم عليها (وأضيف النواة األرسة ظهور
خضوع هيكلة يتمُّ كيف املتغريات هذه فْحِص خالل من ِصدِّيقة وتُبنيِّ املنزل. خارج
َف توقُّ تعني مثًال فاملدرسة والعجز؛ والتبعية االنصياع بمواقف تُقيَّد حتى سيٍّا مؤسَّ املرأة
الحياة تجربة فقداُن ذلك عىل ويرتتب االجتماعية، للتنشئة األوَّيل اإلطار توفري عن العائلِة
مجموعات وتكتسب السابق. يف يتبادلنها األعمار مختلف من النساء كانت التي العائلية
قراءة العملية هذه وتشمل األرسة، إطار خارج الحياة بناء يف أهميًة املدرسة يف األقران
الفردية الهوية عن البحث مبدأ عىل الروايات من النوع هذا ويركِّز العاطفية. الروايات
النمَط الروايات د تُمجِّ كما واملجتمعية؛ العائلية القيود ثقل عن بعيًدا الشخصية والحرية
النقلة مع تماًما وتتناسب املشرتكة، والنشاطات الرفقة عىل وتركيزه الزواج يف الغربي
الداخلية. الهجرة معدل ارتفاع مآالت أحَد ذاتها حد يف تَُعدُّ التي النواة، األرسة شكل إىل
صالح يف دوًما يَُصبَّ لم الصغرية الزوجية (األرسة) الوحدة هذه ظهور أن غري
فإن الغربي، النسق بحسب مكوَّنة أنها من فبالرغم َعَربي. يقة لِصدِّ وفًقا الليبية املرأة
وجود إىل االفتقار إىل تنزع والزوجات األزواج بني العالقة فظلت رشقيٍّا؛ كان جوهرها
النحو عىل األزواج ارتباط يميِّز ما أهمَّ تَُعدُّ التي العاطفية والروابط املشرتكة االهتمامات
مرتبط أساسية بصفة الليبي الرجل بأن اإليمان زعزعة من تتمكَّن ولم املثايل، الغربي
التخيلِّ يعني النواة األرسة نطاق يف العيش كان ذلك، عىل عالوة وثيًقا. ارتباًطا بأمه
كانت التي والرفقة، والتفاهم املتبادل للدعم مصدًرا شكَّلت التي النسائية الُعَصب عن
العالقات شبكات عن االنعزال بأن َعَربي ِصدِّيقة وتزيدنا األمهات. لجيل مهمة جميًعا
وإظهار التبعية إىل االستقاللية من املرأة وضع َ غريَّ قد النسائي للتضامن الشخصية
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من الرجَل النسائيِة العالقات شبكات عن التام املرأة انعزاُل ومكََّن للزوج، االنصياع
يشعرن الالتي األمهات عن (٢٧ :١٩٨٤) الباحثة وتنقل عليها. الكاملة سيطرته فرض
نكن لم نشاء، َمن ونزور نشاء حيث نذهب … ُحرَّات كنَّا «لقد قوَلهن: بناتهن بمعضلة

اليوم.» نساء … كحالكن الرجال رحمة تحت يوًما
دون املرأة عىل مقصورًة كانت منزلية أمور يف قرارات يتخذون الرجال صار
أرست وقد املجتمع. يف وضعهن لضمان أزواجهن عىل يعتمدن النساء وصارت الرجل،
مع وتتناقض وزوجاتهم، الرجال بني بالطبقية تتسم لعالقٍة األساَس ات التغريُّ هذه
واملرأة الرجل بني العمل تقسيم عن والناتجة املساواة، عىل القائمة التقليدية العالقات

التكاتُف. عىل قائمة بطريقة
خارج الليبية املرأة عمُل يعنيه ملا النهائي تقييمها يف وبشدة َعَربي ِصدِّيقة تؤكِّد ثم
العمل إىل خروُجها عزََّز حيث حياتها؛ عىل وسيطرتِها لقوتِها املرأة فْقِد عىل املنزل،
يف النساء تحكَُّم أن بالذكر والجدير عاملًة. زوجًة بوصفها عليها الرجل سيطرة من
«يُسَمح» بناتهن جيل يف بينما مؤسسية، أُُسس عىل قائًما كان األمهات جيل يف ممتلكاتهن
ويتحكَّم كاملًة، واألطفال املنزل مسئولية ل تحمُّ يف االستمرار مع ولكن بالعمل، للنساء

ألنفسهن.10 تعريفهن ويف املالية زوجاتهم موارد يف الرجاُل
الليبية الحالة يف املنزل خارج والعمل الصغرية واألرسة التعليم عوامل تضافرت لقد
وتفرض للمرأة، املتاحة الخيارات نطاق من تحدُّ سيطرة، فرض عمليات مًعا لتصري
النسائية. الدعم مجموعات تعزيز دون من بمفردها حلُّها عليها يتعنيَّ معضالت عليها

أطفالها: أعني يف األم صورة عىل يطرأ الذي التغيري جانب إىل كله هذا

التنشئة عملية عىل أثره االجتماعية العالقات لشبكات الكامل النمط لتغريُّ كان
بتلك رابطتهم أمهاتهم مع املعزولون األطفال يفقد حيث لألطفال؛ االجتماعية
التنشئة عملية يف املهم دورها لها كان التي األجيال، املتعددة عات التجمُّ
األطفال إحساس من تعزِّز كانت [والتي] … واحد جيل منذ االجتماعية
الذهاب مثل أخرى أنشطة وصارت أمهاتهم. بها تتمتَّع التي العالية باملكانة
عملية يف الجديدة املكونات هي الكشفية واألنشطة الرياضية النوادي إىل
أساس عىل فقط تتحدَّد ألمه الطفل نظرُة أصبحت وهكذا االجتماعية؛ التنشئة

11.(٢٢ :١٩٨٤ َعَربي، يقة (ِصدِّ وباألب به عالقتها طبيعة
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املرأة إلخضاع متعدِّدة أنظمة

بعض؛ جانب إىل بعضها القمعية املنظومات من مختلفة أنواع تُوَجد أن أحيانًا يحدث
(١٩٨٦ لغد، (أبو ناحية من الريفي املجتمع يف املرأة حياة مقارنة ممكنًا يصري بحيث
الذي النسائي بالتضاُمن إطارها يف تشعر وقد واإلخوة، األب حماية يف تكون التي —
من الحرضي املجتمع يف املرأة وحياِة — هناك الجنسني بني الفصل عمليَة يصاِحب
جانب (إىل األزواج فيها يتوىلَّ صارمة إسالمية أوضاع ظلِّ يف تعيش التي أخرى، ناحية
مقاومتها النسائية الُعَصب تدعم وقد عليها، والسيطرة املرأة حماية مهمة واإلخوة) األب
الدول قوانني تنصُّ كذلك .(١٩٨٤ رو، ٩٩–١٢١؛ :١٩٨٦ (الرتكي، السيطرة لهذه
أيًضا هناك ولكن املرأة. حقوق بحماية أيًضا الدولة تقوم أن عىل الحديثة القومية
مجموعات عىل تقيضمنظوماتهم الذين التطوير رائدي أو للمحدثني امُلعَلنة غري القوانني
يقعن النساء بعض أن يحدث والذي .(١٩٨٣ رسام، ١٩٨٢؛ (جوزيف، النسائية الدعم
النسوة هؤالء مقاومُة وتأخذ املنظومات، هذه من كلٍّ يف قمًعا الجوانب ألكثر فريسًة
الحركات شكَل والغرب الرشق يف الذكورية السيطرة تطرُّف صوِر أشدَّ يواجهن الالتي
ويف حياتهن. عىل سيطرتهن السرتداد كوسيلة أو به يُحتََمى كمالٍذ تُتََّخذ التي اإلسالمية،
منظومة، كلِّ من الدعم ومجموعات املقاَومة أساليب بني بالجمع يقمن أخرى حاالت
(جانسن، الغالب يف فيها طرًفا الرجال يكون ال اختيارهن، من جديدة حياًة ويعشن

.(١٩٨٧
الفهم نطاق توسيع إىل الحاجة عىل (٢٢٥–٢٤٠ :١٩٧٩) كيدي نيكي أكََّدت وقد

والرشقية: الغربية املرأة لتجربة واملقاَرن التاريخي

يسريًا ميٍّا تقدُّ تحوًُّال بالغرب املتأثِّر الحديث الحياة أسلوب إىل ل التحوُّ يكن لم
والعلماء األساتذة من الكثري ويستخدم األوسط. الرشق يف املرأة إىل بالنسبة
هو الِعرقي ب بالتعصُّ ينضح آَخر لتعبري بسيط كمرادف «التحديث» تعبريَ
األساس يف الحداثة أن إىل ح يُلمِّ الذي الضمني املعنى عىل محافظني «التغريب»،
إما الجميع حياة بأسلوب وترتقي مستقيم، خط يف تسري تقدُّمية عملية هي
ردُّ يكون أن ع نتوقَّ أن يجوز وال … للغاية قصرية فرتة خالل وإما فوًرا
قد الحداثة، أو الغربي، التأثري كان إذا بما يتعلَّق فيما بالرضورة واحًدا الفعل
واحدة. جماعة أو فئة إىل بالنسبة حتى تدهورها أو األوضاع تحسني إىل أدَّى
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الرأسمالية ظهوُر أدَّى الغربية أوروبا يف حتى أنه نجد بالنساء، يتعلَّق ففيما
الدخل ومصادِر املهامِّ من العديد عن املرأة إزاحة إىل عرش السابع القرن يف
ذاته القرن ولكن الوسطى، العصور منذ نصيبها من كانت التي اإلنتاجية
ظهور أوجه من آَخر كوجٍه وتقدُّمها النسوية الِفَكر أوىل ظهوَر كذلك شهد
األوسط الرشق يف واملحلية الغربية الرأسمالية أثر كان وباملثل … الرأسمالية
املدن يف والِحرفيات والبدويات حات الفالَّ من أعداٌد فقَدْت حيث … وجهني ذا
تُشرتَى صارت يصنِّعنها ُكنَّ التي السلع ألن نظًرا تدريجيٍّا؛ اإلنتاجي دوَرهن
… النساء منتجات من ضئيلة فئة أن من الرغم عىل خارجيني، منتجني من

كبريًا. رواًجا راجت

صالٌت تربطهم كانت الذين أوسطيني الرشق الرجال أن إىل كيدي تشري ذلك، عىل عالوة
عندما بالتحرُّر املرأة مطالب دعموا بالحداثة، يُوَصفوا أن وأرادوا الغربيني األعمال برجال
مهنية حياة وتحقيق الحجاب عن والتخيلِّ حديث تعليم عىل الحصوَل يعني التحرُّر كان
ذات الطبقات من النساء حياة أسلوب بني اختالٌف يظهر بدأ تدريجيٍّا، وهكذا، ناجحة.
الالتي دخًال األقل الفئات إىل ينتمني َمن الحرضيات والنساء واملتوسطة، العالية الدخول

التقليدي. الحياة أسلوب تغيري يف ميزة أيَّ رجالهن يََر لم
األوسط، الرشق يف النساء من مختلفة طبقات تطوُّر وصف يف كيدي انربت وبينما
إىل يؤدِّي قد بما املهاجرين من متعدِّدة مجموعات يضم الغرب كان حدة، عىل كلٌّ
منظومات من أكثر أو منظومتنَْي بني عالقًة نفَسها ما امرأٌة فيه تجد قد وْضٍع خلق
مرصي رجل من متزوجة مكسيكي أصل من أمريكية سيدة حالة يف كما املرأة، إخضاع
بمجموعة ارتباط أي ودون منعزلة نواة أرسة إطار يف املتحدة، الواليات يف وتعيش
الحرضية، املراكز يف املرأة إخضاع منظومات النتشار ونظًرا وهكذا، نسائي. تضامن
يف لة متأصِّ تكون ما عادًة (التي املرأة دعم ملجموعات مشابهة حركات لغياب ونظًرا
أوضاع فإن املنعزلة، النواة لألرسة الواسع ولالنتشار انتقالها)، ويصُعب املحلية البيئة
بريتشارد إيفانز األنثروبولوجيا عاِلم كان وربما والغرب. الرشق من كلٍّ يف تتدهور املرأة
— االختالفات عن النظر برصف — أنه عىل أكَّد عندما مصيبًا (١٩٨٠ وليكوك، إيتنَي (يف
ارتقت كلما وضوًحا يزيد ذلك ولعلَّ للرجل، دوًما السيادُة كانت املجتمعات جميع «يف
تطرَّقنا التي بالتناقضات مشبًَّعا للمسألة بريتشارد إيفانز صياغة أسلوب إن الحضارة.»
أيُّ ويُقابَل مستمر، ن تحسُّ يف املرأة وضع َلكان تصاعديٍّا، التقدُّم كان فلو سابًقا؛ إليها
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تحويل خالل من معه التعامل يتم أو إنكاره أو قدره من باالنتقاص العكَس يُثِبت دليل
أيَّ بأن يقول لألمور السليم اإلدراك إن األخرى. الثقافات يف املرأة صورة إىل العدسة
أخرى سياقات يف أبديُت وكما ولكن، ن. يتحسَّ أن بُد ال الوضع وأن تصاعديٍّا، يكون تغيري
من التخفيف يف والثالث األول العاَلمني بني الرصيحة املقارنة تُسِهم قد ،(١٩٨٧ (نادر،
أعىل بدرجة الواقع أرض عىل يحدث ما رؤية يتيح بما معيَّنة تقدُّميَّة أيديولوجية سطوة
الغرب يف املرأة تواجهه الذي املتشابه املأزق عىل الرتكيُز لنا يتيح وربما الوضوح. من
هنا ويحرضني عنَّا، محجوبًة تََزْل لم لالنحياز مصادر اكتشاَف سواء؛ حدٍّ عىل والرشق

املقارنة. من النوع لهذا مثاالن
السيطرة لقضية مقارنة نظرة الجنسانية: والسيطرة «الخضوع بعنوان دراسٍة يف
األرسة يف املرأة مكانة عىل الجنسانية السيطرة أثر (١٩٨٤) ِسن جيتا تبحث املرأة» عىل
األسلوب بني دراستها يف ِسن وتُفرِّق والغرب، الهند من كلٍّ يف العمل وسوق واملجتمع
الذي الغرب وأسلوب الهند، يف الجنسانية للسيطرة — بالعمل املتعلِّق غري أو — املباِرش
األمر انتهى الثقافات انتشار ومع بالعمل. وبتعلُّقه الشخيص الطابع عن بابتعاده يتسم
(٢٨٩ :١٩٨١) ِسن وجيتا بينرييا لورديس من كلٌّ تشري ثم الهند. يف النمطني بوجود
قد املال رأس «تكديس أن إىل االقتصادية، التنمية يف املرأة دوَر يتناول ثاٍن مقال يف
ففي جديدة»؛ أنماًطا يقدِّم ولكنه املرأة، عىل األبوية للسيطرة التقليدية األنماط يُضِعف
األبوية بالسلطة الرأسمالية السيطرة «استُبِدَلت — املثال سبيل عىل — آسيا رشق جنوب
الجنسانية وسماتهن الشابات حياة تتحدَّد حيث أبوية؛ أنماًطا واتخذت األرسة، داخل
٢٨٩؛ :١٩٨١ وِسن، (بينرييا العمالة» ضبط يف الرشكات تتبعها التي السياسات عىل بناءً
املرأة منِْح إىل الرجال هجرة زيادة تؤدِّي قد ذلك، عىل عالوة .(١٩٨٧ أونج، كذلك انظر
األرايض نقص مع ولكن الكفاف، زراعة ممارسة مجال يف االستقاللية من أكرب مساحًة

الرجال. من األَُجراء عىل النساء فيه تتَِّكل جديٌد وضٌع ينشأ
وقد الغربية، اإلنتاج تقنيات مع املرأة إخضاع ومنظوماُت أيديولوجياُت تنترش
العاملي االقتصاد آثار إىل — أرشُت أْن سبق كما — النسوية الحركة أساتذة تنبََّه
منظوماُت تلعب حيث الربمجية؛ التقنيات أهمية إىل كذلك تنبَّهوا كما املرأة، حياة عىل
نرش يف ا مهمٍّ دوًرا األمريكية اإلنتاج وتقنيات البضائع تصدير مع انترشت التي األفكار
والنظر األزواج، ارتباط ومفهوم املنعزلة، النواة األرسة مثل املرأة؛ إخضاع أيديولوجيات
وبناتهن األمهات بني تربط التي الثنائية العالقة أن ومفهوم خادمًة، باعتبارها األم إىل
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الخيار كان ثم ومن ١٩٨٧)؛ (نادر، التعاون وليس بطبيعتها، ما بشكٍل بالعدائية تتسم
وفًقا األمريكيني، لدى االجتماعي للحراك األنسب هو ببناتهن األمهات عالقة بفصل املثايل
هذا .(١ :١٩٨٤ (لو، الحراك هذا أمام عائًقا يمثِّل ترابطهما أن حني يف الُكتَّاب، لبعض
وفيما األزواج، ارتباط نموذج مع تناَسَب قد وبناتهن األمهات بني الفصل أن عىل عالوًة
من مزيٍد ِذْكر مع والغرب، الرشق من كلٍّ يف األفكار هذه تطبيِق كيفيَة أبنيِّ سوف ييل

مختلفة. إثنوجرافية دراسات من األمثلة
(مخلوف، اليمن» شمال يف والحداثة املرأة الحجاب: «تبديل بعنوان بدراسٍة وأبدأ
الدراسة تتناول منعزل. ولكنه د، ومعقَّ وطبقي تقليدي مجتمع يف املرأة حول (١٩٧٩
منذ املرأة وقوَة الحجاب، ارتداء وممارساِت الجنسني، بني والفصَل األيديولوجيات، َ تغريُّ
التي اِت التغريُّ الدراسة، صاحبة مخلوف، كارال وتحلِّل اليمن. شمال يف ١٩٦٢م ثورة
عالقة انتقال يف يتمثَّل املرأة وْضِع تغريُّ وراء الرس أن إىل مشريًة الحداثة، عن نتجت
العالقة من االنتقال تحديًدا أكثر بتعبرٍي أو األزواج، إىل النساء من املرأة حياة يف التضامن
يتمتَّع التي وزوجاتهم، الرجال بني الثنائية العالقة إىل وبناتهن األمهات بني الثنائية
بدأ اليمني، املجتمع يف ات التغريُّ هذه ل توغُّ ومع السيطرة. من أكرب بدرجة الزوُج فيها
تدهور إىل إشارة هذا ويف األب)، بعيد يحتفلون ال (ولكن األم بعيد االحتفال يف اليمنيون
اعتماد الزدياد نظًرا املرأة؛ به تقوم أهميًة أقل لدوٍر تضخيٍم من األم عيد يف ملا األم؛ دور
الحايل.12 ووضعهن املستقبل يف رعايتهن لضمان أطفالهن من بدًال أزواجهن عىل النساء
وسوف الغربي، الحياة أسلوب اكتساب عىل اليمنية املرأة تعمل ذلك عن فضًال
يتعلَّق فيما الشخصية، حياتها عىل أكرب بسلطة التمتع من التغري هذا بفضل تتمكَّن
— مخلوف دراسة تشري كما — الشاهد ولكن املثال. سبيل عىل حياتها رشيك باختيار
من وغريها عائلتها مع بالتضامن زوجها عىل املتزايد واالعتماد الفردية تستبدل املرأة أن
ونمٍط بالزوج، لالرتباط جديد نموذٍج بني ممزَّقة حاليٍّا املرأة نجد ثم ومن جنسها، بنات
األمهات بني الفصِل نموذَج فإن كذلك النساء. وأقاربها باألم االرتباط عىل يقوم تقليدي
اليمني، للرجل االجتماعي الحراك مع يتناسبان ال األزواج، ارتباط مفهوم ونْرشَ وبناتهن
املجتمع يف واألبناء الوالدين بني الفصل ألنماط مالءمته حول السابق النقاش خالف عىل
وراءهم ُمخلِّفني — للعمل اليمنيني الرجال هجرُة ستزيد حيث ١٩٨٤)؛ (لو، األمريكي

األب. غياب مع املنعزلة النواة األَُرس أعداد من — وأطفالهم زوجاتهم
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األمهات بني والفصل األزواج ارتباط مفهوم تعميم نحو الضغط كيفية إدراك ولعلَّ
جامعة يف أُدرِّس كنُت أطفايل أول ُولِد عندما لالهتمام. مثريًا أمًرا يَُعدُّ الغرب يف وبناتهن
وضعُت قد وكنت باألمومة، خاصة إجازات تمنح الجامعة تُكن ولم بريكيل، يف كاليفورنيا
العون، يد يل لتقدِّم والدتي فحَرضْت الدرايس؛ العام بدء من أسابيع ثالثة قبل طفيل
بأربع معي وإقامتها زيارتها من األوىل األربعة األسابيع مدار عىل والدتي واستُقِبَلت
زلِت أما نادر، «مدام ثم هنا!» إىل الحضور منك لطيف نادر، «مدام متتابعة: تحيات
نادر؟» مدام ستغادرين «متى وأخريًا: نادر؟» بالسيد يعتني َمن نادر، «مدام ثم هنا؟»
ابنة «لورا للمجتمع: الرشقية البنية عن َة وُمعربِّ بسيطة ووالدتي والدي ردود وجاءت
بالحماقة هم «هل والدي: قال بينما تحتاجني.» دامت ما أبقى وسوف أيًضا، نادر السيد
تُدرِّس وهي للتوِّ طفلها وضعت قد لورا بينما بنفيس، االعتناء أستطيع ال أنني ليظنوا
ارتباط بمبدأ املقتنعني نظر وجهة من «الطبيعي»، من كان كامل؟» بدوام الجامعة يف
يُسَمح ال بينما أطفاله، والدة الزوج يحرض أن وبناتهن، األمهات بني والفصل األزواج

باملجيء. للجدة
فيها يتمُّ االبنة، به تمرُّ الذي الوالدة لحدث سابقة أخرى مرحلة توجد الواقع، يف
االلتحاق مرحلة وهي أََال املتحدة؛ الواليات يف وابنتها األم بني الفصل رضورة عىل التأكيد
برضورة يُنَصحون فإنهم البالد، مستوى عىل كلية أي لزيارة اآلباء دعوة فعند بالجامعة.
(كوبرين ناضجني ويصريوا يشبُّوا أن ألبنائهم أرادوا هم إْن بأبنائهم، رابطتهم عن التخيلِّ
عالوة مبكرة، مرحلة يف أطفالهما عن باالنفصال الوالدان يُوَىص وهكذا .(١٩٨٨ وتري،
يف مثًال مرشفات وجود خالل من الطالب عىل الوصايَة الكليَّات تواِصل ال ذلك، عىل
يقومون أشخاص استخدام بأن القناعة من انطالًقا «الفتيات»؛ عىل لالطمئنان املخادع

عتيًقا. أمًرا صار األهل مقام
األهل، عن االنفصال عىل املرتتبة النتائج عىل بأمثلة حاِفٌل األنثروبولوجيا أدب إنَّ
العالقات؛ هذه مقابل يُدَفع فادح وثمن األرسية، العالقات تواجهها صعوبات يف متمثِّلًة
البنات انفصال عند آلَخر جيل من النسائية الثقافة نقل عملية يف صدٌْع يحدث حيث
يف شيرب-هيوز نانيس بيَّنَت كما الفردي، املستوى عىل خطرية تبعاٌت ولهذا أمهاتهن. عن
الربازيل رشق شمال يف عملها خالل فيها واكتشفت جوائَز، عنها حصَدْت التي دراستها
إحدى وتمثَّلت أطفالهن. يُرِضعن كيف يعرفن ال والداتهن عن انفصلن الالتي البنات أن
مستوى عىل أما .(١٩٨٥) التغذية سوء من األطفال معاناة يف ذلك عىل املرتتبة النتائج
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نرش عملية ييرسِّ األرسية العالقات قطع فإن املركزية، والحكومات الحداثة اسرتاتيجيات
جديدة.13 وأيديولوجيات نماذج وقبول

تصاحب التي السيطرة املكانة، استعالء طريق عن السيطرة إىل يُضاف وهكذا،
انتشار ومع القومية. الدول وتنمية للشعوب الواسعة والهجرة العاملي االقتصاد ر تطوُّ
غالبًا سابًقا، أرشنا وكما عليها. املفروضة السيطرة تتضاعف للمرأة امُلخِضَعة العقائد
عدم ملمارسات مقاومتها أو املرأة، إىل بالنسبة الخضوع، مع التعايش مسألُة ترتبط ما
املعتاد يف تكون املجموعات وهذه النسائية، الدعم بمجموعات الجنسني؛ بني املساواة
أكرب بسهولة بالنوع املرتبطة املعتقدات تنتقل وبينما النساء. انتقال مع وتتفكَّك محليًة
ل املتأصِّ النسائي التضامن ينتقل ال تغيري، بال نفسها عىل للحفاظ قابليًة أكثر وتكون
حدة ازدياُد رأيي يف ذلك كل عن وينتج السهولة، هذه بنفس الدعم مجموعات داخل
تعرُّض إىل املرأة إخضاع ألنماط املتعدِّدة للمنظومات الرتاكمي األثُر ويؤدِّي املرأة. إخضاع
نتيجًة تكون بل بأعينهم، نساءً أو رجاًال فيها السبب ليس ألزمة، الجنسني بني العالقات
املرأة استجابات تشمل ال الجنسني، بني العالقات حول األفكار من مجموعة ر لتطوُّ

رة. معمِّ لة متأصِّ بمنظومات املرتبطة مقاومتها) (أو التكيفية

املرأة عىل والسيطرة والدين والتنمية االستعمار

املرأة عىل األوروبية للسيطرة األساسية الثقافية الذراع دوَر االقتصادية التنمية تلعب
إلحكام أساسيٍّا عامًال املرأة عىل السيطرُة شكََّلِت ما غالبًا ذلك من الرغم وعىل اليوم،
كناوس بيرت السياسية العلوم أستاذ ويصف االستعمار. أوقات يف السياسية السيطرة
الفرنيس املستعِمر كان حني ،(١٩٨٧ (كناوس، الجزائر يف األبوية السلطة وبقاء استمراَر
األبوية السيطرة من «تطهريهم» طريق عن الجزائريني عىل الحضارة» «لفرض مدفوًعا
اإلسالم ِعقد َفْرط إىل الفرنسيون عمد هذه، الحضارة فرض مهمة إطار ويف العربية.
هو ما كلِّ بذل «تمَّ هذا خضم ويف الثقافية؛ وشبكته االقتصادية التحتية بنيته وتفكيك
:١٩٨٧ (كناوس، املرأة» عىل يفرضه الذي املصري من الجزائري الرجل إلخجال ممكن
فيه تحكََّم للسلطة هرمي هيكل يف تمثَّلت التي — العربية األبوية السيطرة ولكن .(٢٧
باقيًة ظلَّْت — دائًما ثانوية مرتبة يف وُوِضَعت املرأة أُخِضَعت بينما عليه، وهيَمَن الرجل
الثورة، بنية عنارص وأحد اإلسالمي، النموذج تطبيق يف الشديدة الرغبة عنارص كأحد
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فيما وإسالمية عربية الجزائر واستعادة االستعمار لطرد االشرتاكي الجهد عنارص وأحد
الثورة. بعد

الحرضية الصغرية الربجوازية والطبقة الجديدة، الوسطى الفالحني طبقة كانت
الثقايف االستيعاب بعملية أخرى فئة أي من أكثر املهدَّدتني الفئتني هما أيًضا، الجديدة
ومع الجزائريني، أوضاع تدهور مع أنه كناوس وينقل الجزائرية. املرأة دور وتغريُّ
ههم وتوجُّ ألراضيهم الفالحني فقدان ومع لالنهيار، تركه أو اإلسالمي التعليم نظام تدمري
األبوية السلطة إقراَر أعاَد إسالميٌّ إجماٌع ببطءٍ تشكََّل النقدي؛ واالقتصاد للتوظيف
األبوية األرسة نموذج داخل املرأة تحريِر أفكاُر نَت ُضمِّ الثورة تطور ومع العربية.
وأخرى لالستعمار، مرًة مرتني؛ ضحيًة تصري الجزائرية باملرأة فإذا الجديدة؛ الثورية
املطرقة بني نفسها الجزائرية املرأة وجَدِت فَقْد الثورة، بعد فيما أما األرسي. النمط لهذا
املنزل، خارج وظائف يف جزائرية امرأة ألف ٢٠٠ من أكثر تعمل حيث والسندان؛
العربية الِقيَم عىل الحفاظ يف التقليدي دورهن لعب ذلك من بالرغم منهن يُنتَظر ولكن
احتجاًجا اندلعت التي الحاشدة املظاهرات يف جليٍّا استياؤهن اتضح ولكن اإلسالمية.
يف صياغته أُِعيدت عندما ١٩٨٤م، عام إال تهدأ لم والتي ١٩٨١م، عام األرسة قانون عىل

اإلسالمي. األصويل النشاط عودة أعقاب
عن الجزائري املجتمع داخل غربيٍّ طابٍع ذات جديدة استعمارية ذلك بعد لت توغَّ
راية تحت ويوجد .(١٩٨٦ (رهنما، التنمية» راية «تحت املرأة عىل السيطرة طريق
وهو إليه، الوصوَل مجتمع أيُّ يتمنَّى ما أقىص يمثِّل للحياة عامليٌّ نموذٌج هذه التنمية
التي املجتمعات مثل لالستمرار، صالحًة تَُعْد لم التي االجتماعي التنظيم ألشكال البديل
هذه روَّاد ويأتي الحجاب. فيها النساء وترتدي واملرأة، الرجل بني الفصُل فيها يتم
ومن ذكرُت. أن سبق كما واملرأة الرجل حول أفكاًرا طيَّاتها يف تحمل بتقنيات التنمية
أن فرضية بسبب الرجل ليستخدمها َمت ُصمِّ التي الزراعية اآلالُت التقنيات هذه أمثلة
املرأة أن فكرَة تحمل التي الحمل» منع «حبوب أو الرجال، من دوًما يكونون املزارعني
د تهدِّ قد الحبوب هذه أن من الرغم (عىل السكانية الزيادة من الحد عن املسئولة هي
عملية يف األوىل الخطوَة غالبًا تمثِّل التي الغربية التجميل مستحرضات أو صحتها)،
برضورة ضمنيٍّ إيعاٍز عىل وتنطوي للجمال، معنيَّ مفهوم عىل املرأَة تُعرِّف متكاملة
السن يف التقدُّم مظهر اكتساب تجنَُّب تشمل قد (التي املوضة صورة بقية استكمال

املظهر.14 بهذا املرتبط السلوك نمط وتعلُّم أمهاتهن)، رسعة بنفس
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الغربية األنماط لهيمنة املتصدية املقاومة دوَر الرشق يف اإلسالمية الحركات تلعب
ومع الدين، خالل من املعارضة هذه عن التعبري ويتم املرأة، عىل بالسيطرة املتعلِّقة
مثل االقتصادية؛ املفتوح) الباب (أو «االنفتاح» سياسات إىل النظر يتم املعارضة هذه
التي كتلك املغلق)، الباب (أو «االنغالق» سياسات أو مرص، يف السادات اتبعها التي
أساسه عىل سينبني الذي الطريَق د تمهِّ أنها عىل النارص. عبد حكم تحت السادات سبقت
بهياكل بت رحَّ قد االنفتاح سياسات أن الذكر عن وغنيٌّ واملرأة. الرجل بني العالقة شكُل
منظومات من العديد االنغالق سياسات صدَّت بينما العربية، الهياكل ناَفَسِت جنسانية
طرحتُها التي األمثلة يف كما مجتمع، أي يف جنساني هيكل أي أن واألكيد املرأة. إخضاع
صداه يرتدَّد سوف اليمن)، حالة يف ومخلوف ليبيا، حالة يف َعَربي يقة ِصدِّ (دراسة سابًقا
أن كذلك شك وال العقول، استعمار معركة من مفرَّ فال واألبناء؛ اآلباء بني العالقة يف
بالنسبة هذا الفعل رد يختلف وقد فعل. رد لها يكون السيطرة صور من صورة أيَّ
بتناول املحيط التضييق يف يتشابهان ولكنهما والغرب، الرشق يف والنساء الرجال إىل
القائمة املنافسة من جزءًا أن يتضح فسوف بعيد، من األمر لنا تأمَّ إذا ولكن الجنسانية.
أساسيٍّا دوًرا تلعب التي الرشقية، املرأة عىل السيطرة حول يتمحور والغرب الرشق بني

الرشقية.15 التقاليد استمرارية عىل الحفاظ يف
وقد املختلفة. الثقافات من الرجال بني املنافسة ديناميكيات فهم عىل التاريخ يساعد
بقائها ومدى الجزائرية األبوية السلطة دراسة عىل قائًما (١٩٨٧) كناوس أسلوب كان
واملجتمع التقليدي، الجزائري املجتمع يف تمثَّلت فرتات؛ أربع مدار عىل واستمراريتها
املعضالت أنواع وكانت الثوري. بعد ما واالشرتاكي والثوري، الحديث، والتقليدي الحديث،
مع ومعانيها شكلها يف وتتباين تختلف النساء اتبعتها التي والتكيُّف املقاومة وأنماط
هذا خاللها من نرى نافذًة أمامنا يفتح التاريخ أن كيف نرى وهكذا املراحل. تلك من كلٍّ
الدراسة إن إذ االستعمار؛ قبل ما فرتة أنتجته الذي املعارص األوسط الرشق من الجزء
النظرية اختبار تتيح للمنطقة، الغربي االستعمار قبل ما إىل وتعود ق تتعمَّ التي التاريخية
عىل األبوية السلطة من نمطني طَرَح والغربية الرشقية الثقافتني اختالط بأن القائلة
أو املايض، تتناول التي اإلثنوجرافية الدراسات فإن كذلك وضعها. تحسني من بدًال املرأة
لنا تتيح لالستعمار، تتعرَّض لم مناطق تتناول التي املعارصة اإلثنوجرافية الدراسات

وامُلستعَمر. املعارص العربي بالعالم املتعلِّقة الفرضيات اختبار
قبل فيما اإلسالمي العالم يف الحياة أسلوب استكشاف عىل املؤرخون ويعمل
السالفة إشارتي من يتضح كما التقليدية، النمطية القوالب عن يختلف الذي الحداثة،
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الذي (١٩٨٥) ماركوس ألبراهام دراسة من آَخر مثال عىل عالوًة هذا كيدي. دراسة إىل
تعداد (كان عرش الثامن القرن منتصف يف سوريا يف حلب محاكم سجالت بدراسة قام
كانت شاسعة. عثمانية لوالية اإلدارية والعاصمة نسمة)، ألف ١٠٠ إىل يصل سكانها
املتعلِّقة التعامالت يف تفصل كانت التي الرسمية املقاصة غرفة هي الرشعية املحكمة
وقد للتظلُّم. إليها يلَجئُون واألحياء الطبقات مختلف من والنساء الرجال وكان باألمالك،
املنازل بملكية يتعلَّق فيما املرأة مكانة بخصوص عة متوقَّ غري نتيجة إىل الدراسة لت توصَّ
أكرب بدرجة املتاحة االستثمارية املجاالت أحد العقارات كانت حيث العقارية؛ واملعامالت
عىل والتأكيد الثروة جمع مبدأ بني تعارٌض ثمة يكن لم أنه ويبدو املرأة، إىل بالنسبة
إعادة عىل ماركوس أجراها التي الدراسة هذه وتجربنا والرجال. النساء بني الفصل
والنزعة كالحداثة ظواهر حول املعارصون األساتذة يقيمها التي الفرضيات يف التفكري
السبب يكون وقد بينهم. فيما والعالقات البرش أدوار عىل تؤثِّر إنها حيث التصنيعية؛
دور حول معيَّنًة فرضياٍت تبنِّينا هو حلب يف واملرأة الرجل بني العالقة لغرابة الوحيد
والنساء الرجال أن يبدو ولكن ،(١٩٧٧ وأولسن، (نيلسون اإلسالمية املجتمعات يف املرأة
باملعامالت املتعلِّقة األمور مع التعاُمل يف غضاضًة يجدوا لم عرش الثامن القرن حلب يف
مدى دراسة املفيد من سيكون اإلطار، هذا ويف ذلك. إىل وما والوقفية واملالية العقارية
بشكٍل الثالث العالم دول يف الثنائية باالقتصاديات املرأة وإنتاجية املال رأس تكوين تأثُّر

.(١٩٨٦ تاكر، ١٩٧٦؛ (بولدينج، أعمَّ

الهويات بني التمييز رضورة الخالصة:

األمم محاوالت يف املتمثِّل األكرب إطارها يف الجنسانية األيديولوجيات دراسة علينا
حرب يف كما بينها، فيما املتزايد التفاعل سياق يف هوياتها عىل الحفاظ واملجتمعات
املنظومات يف املرأة إخضاع عقائد فْهَم نريد كنَّا إْن وذلك أفغانستان، عىل املتحدة الواليات
باعتبارها املرأة إخضاع مسألة إىل النظر يمكن وباختصار، األبوية. للسلطة الديناميكية
ظلِّ يف الخطر استشعاُر عليها يتزايد التي األمم يف املعنوية السلطة عىل للحفاظ محاوالٍت
الجنسانية األيديولوجيات نشأة أن نجد السياق هذا ويف الدولية. القوة عالقات رات تطوُّ
مجتمع يف واملرأة الرجل بني املساواة عدم حول الداخيل للنقاش نتيجة مجرد تكون ال
مختلفة؛ مجتمعات يف السائدة األيديولوجيات بني للنقاشات كذلك نتيجة ولكنها ، معنيَّ
متكاملة منظومات هي الجنسني بني العالقات أشكال تأخذها التي الرتتيبات إن إذ
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(١٩٣٤) بيندكت روث كانت اآلَخر». وبني «بيننا العامة بالفروق ربطها يمكن دة معقَّ
و«اآلخرين» «مجموعتنا» بني الفروق أن فكرة تطرح التي األوىل األنثروبولوجيا عاملة هي
عمل يف جديدة داللًة فكرتُها تكتسب واليوَم املجموعة، داخل املعنوية السلطة عزَّزت قد
أغراضهم أجل من اإلسالمي العالم أقاموا قد الغربيني أن فكرة فيه يطرح الذي سعيد
املأخوذة الصور بها تتالءم التي الطريقة تحليُل ينقصها سعيد أعمال أن إال الخاصة،
بها ن يُكوِّ التي الطرق أو اإلسالمي، للعالم الغربي املنظور مع الجنسني بني العالقات عن
حني جوهريًة أهميًة املسائل هذه وتكتسب الغرب. حول رؤاه اإلسالمي العربي العالم
والسياسية، االقتصادية للتبعية ة املتغريِّ الهياكل فهم بهدف «اآلَخر» تفسريات نتناول

والسيايس. االقتصادي الجانبني بني املتباَدل واالعتماد
الجنسانية، للُهوية الثقايف بالتفسري املعِنيَّة الدراسات تواِجه التي التحديات أهم ومن
والتحليل االعتبار. يف الجنسانية األيديولوجيات عىل تَستَِجدُّ التي ات التغريُّ أخذ عن العجُز
التفسريات عن حتميتها يف تقلُّ ال جامدة صور رسم إىل أحيانًا يؤدِّي للجنسانية الثقايف
تقوم الذي «املنطق أن إىل ساندي وتشري املجتمع. يف الرجل/املرأة ألدوار البيولوجية
:١٩٨١) يُذَكر» تغيري دون التايل إىل جيٍل من ينتقل الجنسني أدوار مخطَّطاُت عليه
اتساع من وبالرغم واالقتصادية. االجتماعية البيئة عىل شديد اختالل يطرأ لم ما ،(١٥
التي األماكن من القليل يوجد العالم، بقية عىل الغربي واألوروبي األمريكي التأثري نطاق
ال ولكن والسيايس، االقتصادي للتغريُّ نتيجًة جذريٍّا تبدًُّال الجنسني أدوار فيها تتبدَّل لم

الغرب. وبني بينه االرتباط جرَّاء من التغريُّ يف رشيًكا كان األوسط الرشق أن شك
الدراسة يف وامُلقاَرن التاريخي األسلوبنَْي إن الفصل هذا خالل من أقول وإنني
تكبت عمليات لوالهما، الخفاء يف ستظل كانت عملياٍت عىل الضوء إلقاء يف مفيدان
ترتبط بل األصل، يف نسويَّة ليست املقاَومة اسرتاتيجيات فمثًال األنشطة. وتكبح املعرفة
من كلٍّ يف املرأة أوضاع تحليل وعند الذكورية. السلطة هيكل بشكل ا مباِرشً ارتباًطا
وضع خالل من دراستها وعند عامة، مناقشة إطار يف والعربي الغربي األبويَّنْي املجتمَعنْي
ارتباط مدى يتضح العاملية، االقتصادية الحركات جوار وإىل بعض جوار إىل بعضها
ويتضح مثًال)، والغرب الرشق (بني الذكورية املنافسة بأنماط الذكورية السيطرة أشكال
تَُعدُّ فهي لألرسة، راعيًة بوصفها املجتمع يف املرأة ملرتبة نظًرا بأنه القائل املنظور معنى

األكرب. املحلية السيطرة أنظمة إىل بالنسبة جوهرية أهمية ذات
ختها ورسَّ الثقافية الهيمنة من نوًعا األعمال ومؤسسات الحكومات أقامت الغرب يف
واملؤسسات اإلعالم وسائل طريق عن العربي العالم إىل ونقلتها شعوبها، بني ونرشتها
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الدينية النزعة وبعدها القومية النزعة كانت فطاملا الرشق، يف أما والتنموية؛ الرتبوية
الهيمنة. لهذه التصدِّي جهود يف وكذلك الجنسانية، للهيمنة التأصيل يف قويَّنْي عنرصين
كال مناقشة عن العزوف ويؤدِّي دوامة. يف غارقًة املرأَة للعمليتني املحرِّكة القوى وترتك
للطريقة نتيجًة العربي العالم ضد التحيُّز إىل عامة، تفاعلية عملية إطار يف النظامني
التقدُّم نظرَة فإن الوقت، نفس ويف للمرأة. معاملتهم أسلوب عن فكرتُنا بها ن نُكوِّ التي
خٌة مرتسِّ — ضوئها يف نفسه عن ويرىض — أوضاَعه الغرب بها يرى التي املتنامي
الجنسانية السيطرة لبسط املتنوعة اآلليات عن االنتباه تحويل عىل يعمل ما وهو ودائمة،

املتحدة. والواليات الغربية أوروبا يف
مجتمع يف وتبعيتها املرأة إخضاع تقاليد تعزِّز األخرى املجتمعات يف املرأة صورة إن
الدول صعود مع عام بشكل املرأة لسلطة تراجع حدث أنه املحتمل من أيًضا نفسه. املرء
لظهور القوي الدعِم عىل عالوًة هذا املرأة؛ إلخضاع متعددة منظومات ر وتطوُّ املركزية
املتزامن والظهوِر املرأة، وْضَع يُفاِقم مما واحدة منطقة يف املرأة إلخضاع متعدِّدة أنظمة
الرجال عنه يعربِّ الذي النحو عىل متزايًدا، قويٍّا نقًدا املرأة إخضاع أوضاع نقد لعمليات
األصلية الثقافة نقد بني التزامن صورة يف املقاومة تظهر وهنا اآلَخر. املجتمع من والنساء

غربي. منظور من املرأة حقوق عن الدفاع أشكال أحد وبني
التفاؤلية والنظرة التنموي الدعم برامج يف موجودًة اإلخضاع آليات كانت وإذا
األكاديمية الوسيلة فإن إذن الرشق، يف الدينية األصولية ويف الغرب، يف املدى القصرية
االسترشاقية الترسيب شبكات ثقل من ٍف متخفِّ منهٍج اتِّباع تتيح التي واألنثروبولوجية
الجنسانية الدراسات ِن تضمُّ ويف املرأة، يف التفكري أسلوب تغيري يف تتمثَّل االستغرابية، أو

الفرضيات. صحة الختبار ُمهيَّأ مقاَرن تاريخيٍّ ٍر لتصوُّ
كيف فهم عىل — الهيمنة نظرية وخصوًصا — الثقافية النظرية تساِعد ما، حدٍّ إىل
املنظومات هذه تبدو وكيف سيطرٍة، أداَة باعتبارها األفكار من معينة منظومات تعمل
الداخلية» املقاَرنة «الدراسة آليُة أثبتت وكما معينة. مجموعة مصالح إىل بالنسبة بديهيًة
املرأة)، سلطة فيها (بما املجتمعات داخل الجنسني بني العالقات ترتيبات فهم يف فعاليتَها
العالقات من كاملة دة معقَّ أنساق تنظيم بكيفية أعىل بدرجٍة االهتمام كذلك علينا ينبغي
ومجتمعات األول العالم مجتمعات بني ما املقارنة الدراسة إطار يف والنساء الرجال بني
اسرتاتيجيات يف لة املتأصِّ السيطرة وسائل عىل الضوء إلقاء سبيل يف الثالث، العالم

املكانة.16 استعالء
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وتقدير شكر

فراير لباربرا اإلسالمي» «النبض كتاب من مقتبسة مادة عىل يحتوي الرابع الفصل
عام النرش حقوق املعارصة، العربية للدراسات تاون جورج جامعة مركز ستوارس،

١٩٨٧م.
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هوامش

(1) Throughout the text, I use dogma advisedly, to highlight the prob-
lem ofmeaning in such descriptions as “male dominance” or “female sub-
ordination.” These are often used as articles of faith, assumed but not ex-
amined. For an attempt to explicate different types of “male dominance,”
see Peggy Sanday’s Female Power and Male Dominance (1981). As Fou-
cault (1978: 93) points out, power “is not an institution, and not a struc-
ture: neither is it a certain strength we are endowed with; it is the name
that one attributes to a complex strategical relationship in a particular
society.”

(2) The differences between orientalism and occidentalism were
brought to my attention through a fruitful discussion with my graduate
student Saddeka Arebi of texts that were written in Arabic on the West. In
this context it is instructive to refer to Eric Wolf’s Europe and the People

without History. Wolf argues (1982: 6-7) that the categories of East and
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West encourage us to create false models of reality. However, the indige-
nous peoples of the East and the West use these two categories as folk
categories that describe “the other.”

(3) While this is generally true, some think that Boserup’s study advo-
cates policy prescriptions no different from those of development agen-
cies (see, for example, Beneria and Sen, 1981).

(4) See also the discussion of this same point in Chapter 2, pp. 24–50.
(5) The male bias in ethnographic reporting is being documented.

See for example, Nelson (1974), Pastner (1978), and also Rattray (1955:
84: quoted in Rogers, 1980: 145). When Rattray’s informants commented
that they did not stress the role of women to the anthropologists because
“the white man never asked us this; you have dealings with and recognize
only men, we supposed the Europeans considered women of no account
and we know you do not recognize them as we have always done!”

(6) See for example, Bullough (1973: especially pages 134-135).
Stereotypes, by definition, may carry part truths or no truths. These areas
of seeming contrast are based on the assumption that veiling, the cult of
virginity, forced marriage, clitoridectomy and polygyny are characteris-
tically “Islamic.” These institutions predate Islam as Herodotus reported
in the fifth century BC, and cross-cultural research reveals that they are
known to different religions and cultures in Latin America, India, sub-
Saharan Africa, Sri Lanka and Europe.

(7) An exhibition in the College Library at Harvard University arranged
by Alice C. Deyab in 1988 reported that women in the Arab world had
published their ownmagazines for almost 100 years and these magazines
then numbered over 300. In contrast to the owners of Western women’s
magazines, who were predominantly male, some 95% of those who owned,
published, edited and wrote Arab women’s magazines were female (Har-
vard University Library Notes, March 24, 1988).
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(8) The fact that women constitute the majority of the poor and im-
poverished is evident enough in American culture (see, e.g., Scott, 1984).
In the Third World the same is true (see e.g., Sarri, 1985). Sarri discloses
that, while women comprise more than half the world’s population, they
own less than 1% of its property and earn only 10% of its income.

(9) See Diamond (1974) for a discussion of the notion of progress as
inherent in Western civilization.

(10) See also Hochschild (1989) for an analysis of the double shift
problem for American women wage workers.

(11) See also Ervin-Tripp et al., 1984.
(12) See Johnson (1988) for a discussion of the dynamics of these two

roles in American culture.
(13) See for example, Ashraf Ghani, Order and Conflict: Consolidation

of Power through Law: Afghanistan 1880–1901. Unpublished manuscript.
(14) Jane Collier (1986) provides an example of how fashion enters in

to control even the anthropologist’s observation of what is beautiful.
(15) Fanon’s A Dying Colonialism (1967) illustrates how the French

colonialists planned and based their strategies and tactics in Algeria on
this conception of women as a key to culture.

(16) For an example of positional superiority, see the front page ar-
ticle in the San Francisco Chronicle, June 27, 1988, “Women Called Poor,
Pregnant and Powerless.” In worldwide studies of the status of women,
Western categories of wage, numbers of children and levels of school-
ing, show Western societies are among the top dozen societies, while, not
surprisingly, the women of Muslim societies are found at the bottom of a
ladder that looks very much like a nineteenth century unilineal model of
social evolution.
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الخامس الفصل

املؤسسية األصولية

األماكن من وغريها املتحدة الواليات يف األطفال تنشئة

أو للتقويم ا حقٍّ حاجتهم يف يكمن ال السبب فإن بالعجز، اآلباء يشعر حينما
اليوم. مجتمع يف نسبيٍّا عاجزون أنهم يف ولكن التعليم، أو العالج

١٩٧٧ باألطفال، املعنيِّ كارنيجي ومجلس كينستون

مقدمة

من معني نوع ظهور مع عرش التاسع القرن أمريكا يف املؤسسية األصولية حركة نشأت
قد املؤسسية األصولية أن ما حدٍّ إىل املعلوم ومن أجر. مقابل والعمل التصنيعية النزعة
الذي االهتمام يلَق لم هذا أن غري املتحدة، الواليات يف األطفال تنشئة يف ا مهمٍّ دوًرا لعبت
وحدها بالطفولة املتعلِّقة السياسات مع التعاُمل إىل راجًعا أحيانًا كان ما وهو يستحق،
بني التفاعل تداعيات فإن ذلك عىل عالوًة القومي. الحكومي لإلصالح مساوية وكأنها
التفاُعل هذا عىل يرتتَّب وما األمريكية، الدينية واألصولية األمريكية املؤسسية األصولية
مثًال، العربي العالم يف الدين لغة باستغالل عنها التعبري يتمُّ أصولية لحركات تحفيٍز من
— العربي العالم يف الناس يخىش أحد. إليها يلتفت أن دون الكرام مرور تمرُّ كادت
التقليدية األرسية ثقافاتهم تكون أن — أخرى اعتبارات أي واألقرباء األرسة تسبق حيث
عىل األمريكية والحروب األمريكية املؤسسية السياسات بني الروابط أن شك وال خطر، يف
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التي العناَرص تمثِّل أنها كما مكان، كل يف لألرس االجتماعي االنهيار يف تتسبَّب «اإلرهاب»
بديهيٍّا تفكَّرُت وقد الديني. التجديد إىل الدعوة وتربِّر الخارج، ويف هنا اآلباء بني تجمع
من آَخر أو جانبًا تناوَلْت كثرية تاريخية دراسات من نُِرشَ ما نتيجة الروابط هذه كل يف
واملشكالت األمريكية، الخارجية السياسة إن املتحدة. الواليات يف األطفال تنشئة عملية
واملذهب عمًدا، األمريكية الصناعة بناء وإعادة األمريكية، األرسة تواجه التي الخطرية
النشطاء وعمل التعليمية، واالختبارات الطبية، والعقاقري لألطفال، والتسويق اإلنجييل،
لها العنارص هذه كل اإلسالمي؛ العالم يف أو هنا سواء املبارش، غري أو املبارش سواء
لكيفية اإلمكان قدر والتوثيق الوراء، إىل قليًال للرجوع بحاجة ولكني متعاقبة، تداعيات

األرسة. مستوى عىل تحوًال أحدث بما وأوروبا املتحدة الواليات يف األمور ر تطوُّ
ونحن فحسب، إسالمية وليست عاملية، ظاهرة الديني الطابع ذات األصوليات إن
السياسات ظلِّ يف مرحلتهم ويعيشون ينشئون األطفال أن املتحدة الواليات يف جدًال نسلِّم
عىل اثنان يختلف لن ولكن اإلعالمي، والرتفيه واملدارس األرس وسياسات الحكومية،
واألطفال الحديثة، اإللكرتونية التقنيات بسبب العالم شهده الذي الهائل التغريُّ حجم
املتحدة الواليات يف ينا تلقَّ فقد ذلك، عن فضًال لطة. السُّ شكل اختلف مهما التأثري يطولهم
املجتمع يف يفتُّ سوف التجارية واألسواق الديمقراطية بني الدمج أن من التحذيرات
وجود إىل — قليلة باستثناءات إال — نفتقر ونحن اليمينية، السياسات ويعزِّز املدني
يف (املتباينة املتغريات هذه كلُّ خاللها من تتفاعل التي الطريقَة يفرسِّ متكامل تحليل
ظهور أن فكرَة ٢٠٠٥م عام ناقشُت وقد والطفل. األرسة عىل وتؤثِّر حد) أبعد إىل قوتها
بفقدان مرتبًطا يكون قد سواء، حدٍّ عىل والعربية األمريكية املجتمعات يف الدينية األصولية
من للخطر األرسية الِقيَم بتعرُّض الشعور عند األبناء تربية عملية يف للسيطرة اآلباء
النواحي هذه كل ذلك. مع بتأثريها يشعرون ولكن املثقفني، غري يعيها ال ما غالبًا قوى

تاريخي. سياق داخل واستيعابها تنقيحها إىل تحتاج

تدريجيٍّا الثقافة تصنيع

القصَة (٢٠٠٥) تُقاَوم» ال «إمرباطورية كتابها يف جراتسيا دي فيكتوريا املؤرِّخة تروي
يف العرشين، القرن أوروبا عىل األمريكيني الصناعة رجاِل تغلُّب كيفية حول امُلشوِّقة
يطرح وهو ويلسون وودرو بالرئيس القصة تبدأ سلميٍّا». العاَلم «غزو أجل من رصاعهم
أذواق «فرض يف أوالهما تمثَّلت األعمال»؛ «ديمقراطية خالل من للنرص اسرتاتيجيتني
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أذواق «دراسة يف األخرى وتمثَّلت املنشودة»، األسواق صاحبة الدولة عىل امُلصنَِّعة الدولة
األذواق تلك وتلبية ،(١ :٢٠٠٥ جراتسيا، (دي املنشودة» األسواق صاحبة الدول …
الطريقة هي الثانية االسرتاتيجية هذه أن هو واعترب التصنيع، خالل من واالحتياجات
فن وكان باملبيعات، الخاصة الفلسفة هذه قلب يف والذوق الرغبة كانت وهكذا األمريكية.
ترى التي ويلسون، نظر وجهة من ومرتابَطنْي متداخَلنْي الدولة شئون إدارة وفن البيع
دنفر يف العاملي» البيع «فن مؤتمر يف ١٩١٦م عام ألقاها التي رسالته أن جراتسيا دي

واضحة: كانت

أطِلقوا … التذوق قيود بل املبادئ، قيد هو ليس العالم هذا يف األكرب القيد إن
ُملَهمني وانطِلقوا العالم، أرجاء كل يف خارًجا لتحلِّق وخيالكم ألفكاركم العنان
والعدالة الحرية نرش هي مهمتكم وأن املتحدة، للواليات انتمائكم بفكرة
للعالم ر ستوفِّ التي البضائع وبيعوا واْسَعْوا حللتم، أينما اإلنسانية واملبادئ
:٢٠٠٥) األمريكية املبادئ العتناق وتحوِّلهم والسعادة، الراحة من مزيًدا

.(١-٢

التسويِق خالل من العالم استمالَة استهدف إذ اإلغواء؛ عىل ويلسون سياسة قامت
عادات نرش عىل يعتمد الذي للديمقراطية األمريكي واملفهوِم املدروس، الجماهريي
املالبس نفس وارتداء امُلتلَفَزة اإلعالنات مشاهدة خالل من االنتشار، الواسع االستهالك

املدارس. يف «الحقائق» نفس وتعلُّم
أن فهي جراتسيا، دي كتاب يف خاصة بصفة للذهول املثرية الحقائق أكثر أما
منه انحدر الذي املكان أوروبا، استهدفوا املتحدة الواليات ُمصنِّعي وكبار ويلسون
األذواق أساس عىل األوروبيني قيَّموا حيث خطتهم؛ طبَّقوا كيف ح توضِّ وهي أغلبهم.
االستهالكية والبضائَع الجماهريي، والتسويَق الهوليوودية، األفالَم لهم وقدَّموا األمريكية،
األقسام؛ املتعددة الكبرية التجزئة متاجر طريق عن طرحوها األخرية وهذه األمريكية.
هذه مثل أن إال لالدِّخار. تدعو التي الثقافية بِقيَمهم البضائَع األوروبيون استبدل وهكذا
التي املثال، سبيل عىل اليوم اإليطالية البطيئة الوجبات كحركة مقاومة، لقيت الحركات
ناقدة نماذج جانب إىل الرسيعة، بالوجبات املرتبط الحياة ألسلوب ناقًدا نموذًجا تقدِّم
هولندا من بدءًا األخرى، البلدان من عدٍد يف املتطرِّفة الغربية االستهالكية للِقيَم أخرى

وراثيٍّا. املعدَّل الطعاَم وتناِهض العضوية الزراعة تؤيِّد اسكندنافيا، إىل ووصوًال
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تلك نفس استهدفت كيف جراتسيا دي قبل املتحدة الواليات يف املؤرِّخون وصف وقد
إلقناعهم نفسها األساليب بغالبية مستعينني األمريكيني، املواطنني التصنيعية املصالح
الكيفيَة نوبل ديفيد ويوثِّق نمطية. وخدمات بضائع تحتكرهم مستهِلكني يصريوا بأن
مة امُلصمَّ «أمريكا اآلن الكالسيكيات من صار الذي كتابه يف الهدُف، ذلك بها َق تَحقَّ التي
التعليمية واملؤسسات الصناعة لرجال املتشابكة املصالح كانت حيث (١٩٧٧)؛ قصد» عن
مع لتتوافق أدوارها رْسُم أُِعيد أن بعد األمر يف يد لها جميعها، العسكرية واملؤسسة
كذلك كامل. حياة أسلوب تصنيع ثم أوًال، البضائع تصنيع حيث من املؤسسية املصالح
يف التحكُّم «خرباء كتابه يف الجماهريي التسويق أساليب صعوَد إيوين ستيوارت تناَوَل
ْج «روِّ بعنوان وفرانك وايالند كتاُب تناَوَل بينما ،([١٩٧٧ األوىل [الطبعة ٢٠٠١) الوعي»
هذه ومثل املعارصة. الرشكات لثقافة املضاد الهجوَم بعُد فيما (١٩٩٧) ملعارضتك»
اشتغل وكيف الحديثة، األمريكية املؤسسية الثقافة نشأة كيفية عن فكرًة تعطي الكتب
إذ النفسية؛ والبضائع األمريكية والرغبات االحتياجات وصنَّعوا التسويق، عىل ممثِّلوها
الجماهري مستوى عىل األذواق وتوحيد امُليرسَّ واالئتمان التقسيط وخطط اإلعالنات كانت
ى يُسمَّ ملا استمراًرا هذا يف أن البعض ويرى جديدة. روًحا خلَقْت عملياٍت جميعها
تكون قد أصويلٍّ طابٍع ذات حركة عن عبارة وهو ١٩٤٤)؛ (بوالني، العظيم» ل «التحوُّ
لعلَّها بل أخرى، أماكن ويف املتحدة الواليات يف بعينها أصولية دينية بحركات مرتبطًة
متجاِوزًة العالم، أرجاء يف كهذه حركة تنترش عندما يحدث الذي فما جذوتها. أشعلت
تحليالت عمل كهذه أسئلٍة عىل اإلجابة تتطلَّب واألوروبية؟ املحلية األسواق غزو مرحلة
وبنسبة — األمريكي املجتمع يف املحيل الوالء ل تحوُّ لكيفية ومتشابكة األوجه متعدِّدة
من يكون ربما ولكن التجارية. للعالمات والءٍ إىل — العالم أنحاء جميع يف متزايدة
التقاليد جَرِت حيث األوسط؛ الرشق يف التحوُّالت هذه مثل حدوِث تخيُُّل بمكاٍن الصعوبة
األهمية. حيث من الصدارة مركَز والقبيلة للعائلة الوالء أو املحيل الوالءُ يحتل أن عىل

الطفولة عىل تبعاته بدقٍة حدَّدنا ما إذا ل التحوُّ هذا نتائج استيعاب يف نبدأ ربما
نبنيِّ أن أوًال علينا ولكن املؤسسية، األصولية من النوع هذا َمنشأ املتحدة، الواليات يف
التاسع القرن أمريكا يف نشأت حركًة باعتبارها املؤسسية األصولية خصائص أهمَّ بإيجاٍز
الدور خضع صاحبتها. التي باألجر العمل وظاهرة التصنيعية النزعة ظهور مع عرش
عمل يف مبكرة فرتة منذ للتحليل األطفال تنشئة يف املؤسسية األصولية تلعبه الذي املهم
التصنيعية النزعة ظل يف األرسة تحوُّل حول (١٩٧٨ (١٩٧٧؛ املثري الش كريستوفر
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املؤسسية التنشئة بفهم الكايف بالقدر إجماًال االجتماع علماء يهتم لم ذلك ومع األمريكية؛
يرتبط ما وهو األمريكية، الثقافة وَرشذَمة لألطفال، التسويق خالل من األمريكية لألرسة
يف املتحدة الواليات يف اإلنجيلية الربوتستانتية الدينية األصولية بظهور — رأيي يف —
الرأسمالية تستويل كيف تحديًدا الش وصف وقد الوالدين. سلطة تراُجع تجاه فعل ردِّ
أساليب وباستخدام املساعدة، باملهن االستعانة طريق عن الوالدين سلطة عىل املؤسسية
استغالله التسويق خرباء يستطيع باألمان إحساٍس عدم الصغار لدى تخلق نرجسية
األصولية بني الجمع يف املفاَرقة عىل الفصل هذا نهاية يف الضوءَ أسلِّط وسوف بعُد. فيما
دينية أصوليات قيام عىل ع يشجِّ بما األمريكية، الدينية واألصولية األمريكية املؤسسية

األوسط. كالرشق العالم من أخرى أجزاء يف أخرى
بما (١٩٩٨) العاملية» الرأسمالية أوهام الكاذب: «الفجر جراي جون كتاب أوضح
وأشار العاملية، الرأسمالية نظام أنتجها التي االستقرار انعداِم حالَة للَّبس، مجاًال يدَع ال
أبرز أحَد يَُعدُّ جراي أن بالذكر جدير عاًما. ٧٠ حوايل قبل ليتش إدموند السري إليها
املستشارين أقرب أحَد الفرتات من فرتٍة يف وكان بريطانيا، يف السيايس االقتصاد رجال
نيويورك صحيفة من اد النُّقَّ أحد وعلََّق بريطانيا. يف الجديد واليمني ثاترش ملارجريت
النظام أن بفكرة — يصدح بل — الجديد جراي كتاب «ينادي قائًال: كتابه عىل تايمز
يدرك وهو … مستقر وغري عميل وغري منصف وغري أخالقي غري العاملي االقتصادي
مرشوع هو إنما طبيعيٍّا، تحوًُّال ليس الحرة واألفكار والبضائع األسواق إىل َل التحوُّ أن

.(١٩٩٩ (زكريا، األمريكية» القوة عىل قائٌم سيايسٌّ
املتزايد ل للتحوُّ أساسية تبعات أنه يرى ا عمَّ حنقه عن نقاشه بدايات يف جراي ويُعربِّ
إنجلرتا يف قائمة كانت طاملا التي االجتماعية، واألسس الجذور ذات األسواق عن بعيًدا
كانت الحايل. بأسلوبها الحديثة الليربالية نحو واالتجاه عرش التاسع القرن منتصف قبل
الهندسة مجال يف للتجريب ساحة بمنزلة إنجلرتا يف عرش التاسع القرن منتصف فرتة
االقتصاد من جديًدا نوًعا خلقت الحرة السوق يف جديدة مؤسسة فأُقيَمت االجتماعية؛
عىل ذلك أثِر مراعاِة دون العمالة، أسعار فيها بما البضائع، كافِة أسعاُر معه ت تغريَّ
واستبدال االجتماعية، األسواق «تحطيم — لجراي وفًقا — التجربة هدف وكان املجتمع،
االجتماعية االحتياجات عن بمعزٍل تعمل التنظيمية القيود من متحرِّرة أخرى أسواق
تمثِّل وهي العظيم»، ل «التحوُّ بوالني أسماها التي التجربة وهي ،(١ :١٩٩٨) مكانها»
مشابه ٍل تحوُّ إىل كتابه يف جراي وينبِّه هذا». لزماننا واالقتصادية السياسية «األصول
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الدويل، والبنك العاملية، التجارة منظمة ستار تحت اليوم يعمل العظيم التحول لذاك
مؤسسات وجميعها واشنطن»، «إجماع ى يُسمَّ ما إىل باإلضافة الدويل، النقد وصندوق
يربط ثم العالم. مستوى عىل الحرَّة بالسوق ى يُسمَّ ما لفرض تسعى فلسفًة تعتنق
الحرة األسواُق أسَهَمِت «لقد :(٢ :١٩٩٨) قائًال الشخيصوالسيايس املستويني بني جراي
أخرى؛ متطورة دولة أيُّ تعرفها لم درجٍة إىل االجتماعي االنهيار يف املتحدة الواليات يف
مرة الفكرة نفَس ليكرِّر ويعود أخرى.» دولة أي يف منها أضعُف أمريكا يف فاألرسة
االقتصادية املخاطر تزايد جاء «لقد :(١١٢ :١٩٩٨) كتابه من الحق جزء يف أخرى
األرسُة فيه تَُعدُّ مجتمٍع ظلِّ يف العرشين القرن أمريكا يف الرأسمالية للطفرة املصاِحبة
التي روسيا ذلك يف بما أوروبية، دولة أي يف األرسة من عام بوجه وتفكًُّكا ضعًفا أكثَر
أخريًا ويشري الشيوعي.» الحكم من عاًما سبعني مدار عىل املمتدة األرسة نموذج فيها دام
إحدى األرسة، عىل الواقعة آثارها خالل من تقوِّض، األمريكية الحرة «السوق أن إىل
نفسها» لتجديد الليربالية الرأسمالية الحضارة عليها تعتمد التي االجتماعية املؤسسات

.(١١٤ :١٩٩٨)
وجوَد سابًقا) ذكرنا (كما الشاب ليتش إدموند استشعار من الرغم وعىل وهكذا،
الذي … األمريكي األعمال عالم يف املتمثِّل العظيم «الجربوت يشوب التوازن عدم من يشءٍ
املايض» القرن طوال اتبعناها التي الرصينة التجارة لسياسة منطقيٌّ َخَلف إال هو ما
العاملية الحرة للسوق الكاذب» «الفجر تبعات ل يتأمَّ جراي فإن ،(٢٨ :٢٠٠٢ (تامبيا،
املساواة، عدم واستفحال األرسة، ضعف من االجتماعي: االستقرار عدم أوجه حيث من
هذه وقوع كيفيَة تحديًدا ح يوضِّ لم جراي أن غري وأكثر. السجناء، معدالت وارتفاع
أرسًة األمريكية األرسة من جعلت التي العمليَة الحالة، هذه يف ح، يوضِّ لم أو اآلثار،
املذهب وكذلك املؤسسية األصولية أوجه أحِد فْهَم ن تتضمَّ التي العملية وهي مفكَّكة؛
األشبه — الحماسة وفهم األمريكية، األرسة عىل للتأثري اتحادهما يف األمريكي اإلنجييل
كانت لو كما الطفولُة خاللها من تُعاَمل التي — التبشريية باملهام املرتبطة بالحماسة

مؤسسًة.

والدينية املؤسسية األصوليَّتان:

الواليات يف األطفال تنشئة املؤسسية: «األصولية عنوان وضعُت عندما — ببايل يخطر لم
املؤسسية؛ األصولية مصطلح بأصل أفكِّر أن — مرة ألول األماكن» من وغريها املتحدة
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يوجد أن املتحدة الواليات يف لألطفال التسويق عن قراءاتي من املنطقي من بََدا فقد
بالفعل، املصطلَح صاغوا قد كانوا والدارسني املفكِّرين من عدًدا أن إال املفهوم، هذا مثل
أيٌّ يكن ولم اإلنرتنت، شبكة عىل تعريَفنْي له وجدنا إذ حدة؛ عىل كلٌّ صاغوه ولعلَّهم
قاٍس تجاُهٌل املؤسسية: «األصولية ييل: كما األوِل نَصُّ فجاء ثناءً؛ أو مدًحا يحمل منهما
«األصولية أن عىل الثاني نَصَّ بينما ،(٢٠٠١ (يانكوفسكي، األرباح» د يهدِّ يشء ألي
يف يمتلكون ال عادل غري اقتصاديٍّ نظاٍم لقبول العالم شعوب أغلب مناشدُة املؤسسية:

.(١٩٩٧ (جوما، وردي» مستقبل يف بالثمار يَِعدهم بينما قوة، وال حوًال ظلِّه
األسبق التنفيذي الرئيس شريمان، جوردون قاله ما مع التعريفان هذان ويتَّفق
أُدرِّسه كنُت الذي األنثروبولوجيا صفِّ عىل ألقاها محارضٍة يف مافلر، ميداس ملؤسسة
مخاوف أهم كانت العرشين. القرن ثمانينيات منتصف يف السيطرة عمليات حول
املربِّرات «ما بتساؤل: حديثَه فاستهلَّ البيئة، عىل املؤسسية العملية بتأثري تتعلَّق شريمان
تأثريات هي ما بحدوثه؟ تسمح أو ذلك، احتمال عىل مجتمًعا بوصفنا عنا تشجِّ التي
من جزءًا لنكون ل التحمُّ مجرد نتجاوز وتجعلنا االستسالم، عىل تغرينا التي … السيطرة
(شريمان، وتدمريها؟» وإبادتها األرقام بلغة األرض قيمة لحساب البشعة العملية هذه
كان بل العاديني، األمريكيني التنفيذيني الرؤساء أحَد شريمان جوردون يكن لم .(١٩٨٧
عىل الحق بكلمة السلطَة واجهوا طاملا الذين املؤسسات مديري من قليلة فئٍة من واحًدا

السابقة. العقود مدار
وتوىلَّ ميداس بمؤسسة الخاص االمتياز نظاَم أنشأ شريمان أن بالذكر وجديٌر
كان كما اإلقطاعي؛ للنظام عرصيٌّ تطويٌع بأنه وصفه الذي النظام وهو إدارته،
املؤسسية األخالقيات بني قاَرَن حينما الوعي، تمام املؤسسية العملية سري كيفيَة يعي
«وهي بالثانية، ُقوِرنَت ما إذا االنتهازية مثال فاألوىل املسيحية؛ اليهودية واألخالقيات
إنه حتى ،(١٩٨٧ (شريمان، تحقيقه» يمكننا ما نفعل سوف أننا … ببساطة تعني
يف شريمان تطرَّق كذلك البدائية». األخالقيات «نموذج بأنها االنتهازية هذه وصف
حتى وأهدافها، بخططها الطوعي االلتزام يف استمرارنا عىل الرشكات حْرِص إىل حديثه
تستدرج وكيف الحياة؛ قيد عىل للبقاء كبٍرش نحتاُجه ما تلويَث يعني ذلك كان إن
املرءوسني كل يقوم بحيث مكانه، يف كلٌّ وخاضعني مطيعني ليكونوا األشخاص الرشكات
لألهداف مالحقتهم يف والِقيَم األمور عىل الحْكَم ويعطِّلون طواعيًة، يُؤَمرون بما التابعني
النظام هذا مماِرِيس أن وكيف الحر، االقتصاد نظام عن أيًضا شريمان تحدََّث املؤسسية.
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ل تتحمَّ ال الرشكات أن وكيف لحمايته، ويتعاضدون صفوَفهم دون يوحِّ األمريكيني من
من بحر يف … تمُخر «هي بل وراءها، تخلِّفه الذي باإلرث تهتم وال أفعالها تبعات
السيطرة عملية إيجاز يمكن بأنه محارضته اختتم شريمان أن غري النفعية.» الذرائع
الدورة يف متواطئون كلنا األمريكيني فنحن العاملي». «التواطؤ هما: كلمتنَْي؛ يف املؤسسية
«فالتكنولوجيا أسهم. َحَمَلة وإما موظَّفني وإما مستهلكني إما بصفتنا كاملة، املؤسسية
الذين هؤالء أن شريمان يعترب ولذلك الجميع.» تكتسح الراحة ُسبُل من ره توفِّ وما
مع تعاُطفه دفعه وقد ِقلَّة، ولكنهم لزماننا الحقيقيون األبطال هم النظاَم يعارضون
مفهوم تكرار إىل الشخيص، نجاحهم رهائَن باعتبارهم الرشكات يف التنفيذيني املسئولني
صدُّ ويتعنيَّ .(١٩٨٧ (شريمان، معاَرضة تواجهها حتى َمها تقدُّ ستواِصل املؤسسات أن
أوجز كما النفعية بالذرائع ع والتذرُّ واالستغالل املسئولية بانعدام امُلتَِّسم الطابع هذا
الحني ذلك منذ آَخرون أشار وكما ،(١٩٩٥) النظام» «معارضة كتابه يف رايش تشارلز
منتصف يف األوَّيل التحول منذ مرَّت قد طواًال عقوًدا أن إال .(٢٠٠٩ تيت ٢٠٠٩؛ (هو،
نحو االجتماعية واألسس الجذور ذات األسواق عن بعيًدا إنجلرتا، يف الفيكتوري العرص
استُبِدَلت فقد وعليه والسياسية؛ االجتماعية الضوابط من املتحرِّرة السوقية العقلية
االجتماعية» االحتياجات عن بمعزل تعمل التنظيمية القيود من متحرِّرة أخرى «أسواق
أشار حينما شريمان وَصَدَق .(١٢–١٤ كذلك ١؛ :١٩٩٨ (جراي، االجتماعية باألسواق
جزءًا صارت الهائلة املؤسسية القوة هذه أن إىل العرشين القرن ثمانينيات منتصف يف

فيها. رشكاء رصنا جميعنا وأن حياتنا، من يتجزَّأ ال
لتكوين املؤسسية األصولية بمصطلح لالستشهاد يس املؤسَّ العالم يف آخرون لجأ وقد
الحركات بني استخدامه شيوع احتمال من الرغم عىل شريمان، له فصَّ أن سبق ملا ٍر تصوُّ
مقالة يف متناهيٍة برصاحٍة األمر عن جالفني النفيسجون والعالم الطبيب عربَّ إذ الشعبية؛
وعلينا ألمريكا، تهديًدا املؤسسية األصولية «تُشكِّل قائًال: ٢٠٠٢م عام كتبها افتتاحية
املعركة صعوبتها يف تتخطَّى سوف املعركة هذه أن إال ملكافحتها، كافة مواردنا حشد
هذا مواجهة يف فائدة ذات غري واالقتصادية العسكرية قوتنا تكون وسوف القاعدة، ضد
لياقتنا عىل االعتماد علينا املؤسسية، األصولية عىل الحرب كسب أجل فمن لذا العدو؛
نزعتنا عىل «التغلُّب علينا بأن ويواصل .(٤ :٢٠٠٢) بشجاعة» ذاتنا ومعرفة األخالقية
إىل لنصل نفوسنا أغوار نسرب أن يجب بل السلطة، أصحاب عىل … لالعتماد الطبيعية
الحرب، هذه يف املعركة ميدان أما عنا. ضلَّ الذي التوازن ونستعيد األمريكية ِقيَمنا جوهر
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هذه تكون سوف أفغانستان. تالل وليس أمريكا، يف العمل وأماكن واملدارس البيوت فهو
وحركة العربي الربيع حركات يف منه نسخًة حاليٍّا نشهد ما وهو املواطن.» حرَب الحرب

احتلوا.
الِقيَم عن تتحدَّث املتحدة الواليات يف السياسية املعسكرات نسمع ما وكثريًا هذا
جزءًا إن املؤسسية. باألصولية األمر يتعلَّق حينما نادًرا يصري الكثري هذا ولكن األمريكية،
رشكة وبكارثة البيئي، التدهور حيال بقلقه يتعلَّق للعمل شريمان جوردون عزم من
بالغضب آَخرون يشعر وباملثل سبتمرب. ١١ بمأساة بعُد فيما البعض شبَّهها التي إنرون
رشكة كارثة «إن األمريكية: األرسة تفكيك يف يس املؤسَّ التسويق يلعبه الذي الدور حيال
األشخاص من شبكة وجوَد تفضح العاملي، التجارة مركز هجمات مثل مثلها إنرون،
(جالفني، أطفالنا» ومستقبل مؤسساتنا وأمانة أرسنا أْمَن وأفعالهم ِقيَُمهم د تهدِّ الذين

.(٤ :٢٠٠٢
بحٍث يف األعمال، عالم يف الشاب الباحث — (٢٠٠٤) ويسرتن سايمون ويفرتض
األصولية صعود بني صلة وجود — لألصولية» امُلحرِّكة االجتماعية «القوى بعنوان كتَبَه
ويتساءل: التغيري، إىل الداعني سيِّني املؤسَّ املديرين وظهور املتحدة، الواليات يف املسيحية
املؤسسية الثقافات تبنِّي إىل «القطيع» تقود أن دون من قويًة القيادة تكون «كيف
ويسرتن انتباه يلفت الذي التقارب وهذا األصولية؟» بالحركات تُذكِّرنا التي الشمولية
املسيحي «اليمني يف متمثِّل ديني أحدهما األصوليات؛ من مختلفني نوعني بني يوجد
الجديدة»، الليربالية الحرة السوق وأنصار «التشاركية يف متمثِّل علماني واآلَخر الجديد»،
ويسرتن يلتفت ذلك، ولتحقيق غموضه. كشف يتعنيَّ ع ُمتوقَّ غري تحالًُفا يشكِّالن واالثنان
هذين بني ويجمع قوتَها، الدينية األصوليُة منها تستمدُّ التي األساسية املحركة القوى إىل
العلمانية األصولية تتشارك إذ املشرتكة؛ الثقافة يف: تتمثَّل واحدة مظلة تحت الكيانني
بامتالك واليقني الذات، بصالح كالقناعة معينة؛ ومزاِعَم ِقيًَما الدينية واألصولية املؤسسية
:٢٠٠٨ (ويسرتن، امُلرتابَة والعقليات الدعوي، والحماس االختالف، تقبُّل وعدم الحقيقة،
:٢٠٠٨) بينهما الشبه أوجَه ح توضِّ قائمٍة يف النقاط هذه كل ص يُلخِّ ثم ،(١٤١–١٦١

.(١٤٥
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املؤسسية والثقافة املسيحية األصولية بني الشبه أوجه

للتغيري الداعية القيادة

االمتثال عىل تقومان ثقافتني لخلق املعياريَّة والسيطرة الداللة ذات والقوى املعتقدات إىل تستند
الذكورية. السيطرُة عليها تهيمن القيادة وهذه والديناميكية؛ النشاط الوقت نفس ويف والتجانس،

الحقيقة بامتالك واليقني الذات، بصالح القناعة

بينما الحرة، السوق سبيل سوى آَخر» سبيل من «ليس بأنه املؤسسية الحرة السوق ثقافة تؤمن
الدين. ممارسة يف طريقتها سوى آَخر» سبيل من «ليس بأنه األصولية املسيحية تؤمن

التعدُّدية ورفض االختالف، تقبُّل عدم

الثقافة لدى للتعددية املقبول الوحيد والشكل آَخر». سبيل من «ليس بأنه االثنان يؤمن أخرى، مرة
يف آَخر أسلوب أي بينما الغربية، السوق ديمقراطية إطار داخل امُلقيَّدة التعددية هو املؤسسية
بغرض محبَّذ أمر فهو االختالف أما والتطاول. التعدِّي قبيل من يَُعدُّ االقتصادي والتشغيل اإلدارة

الفكريني. النظامني من أيٍّ هيمنة يتحدَّى يشء أي بمعنى املعاِرضة؛ األيديولوجيات هزيمة

النمو

مفهومه بحسب كلٌّ السوق»، يف أكرب «حصة كسب إىل املؤسسية والثقافة األصوليني من كلٌّ يهدف
الخاص.

«الدينية» الدعويَّة الحماسة

ُجُدد. وأتباٍع جديدة أسواٍق اكتساب/غزو إىل ويهدف بوفرة بها يتمتَّع كالهما

الهيكيل التنظيم

األَُرس تشبه عمل وِفَرق/مجموعات ُمسطَّحة، هرمية طبقية خالل من تعمل مؤثَِّرة جذَّابة قيادة هو
الكل فيه يتشارك متناِغم، أكرب مجتمع ظل يف وذلك القيادية، املهامُّ أفرادها بني ع تتوزَّ حجمها، يف

املعايري. مع املتفقة السيطرُة وتجمعهم والِقيَم، الرؤى يف

من عاملية أعمال أجندة لوصف املؤسسية األصولية مصطلح استخدام كذلك يجوز
ذ تُنَفَّ التي األجندة وهي الفصل، هذا مستهل يف ويلسون الرئيس إىل املنسوب النوع
تلوِّث التي والالفتات اإلعالنية واللوحات واإلنرتنت والتليفزيون اإلعالن خالل من حاليٍّا
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تورونتو جامعة يف الفخرية األستاذة فرانكلني أورسوال ذلك عن وتُعربِّ العامة. املساحات
شبيه احتالل تحت واقعون «نحن قائلة: شديدة برصاحة (٣١١ :٢٠٠٠ كالين، (انظر
املرة هذه ولكن الثانية، العاملية الحرب إبَّان والنرويجيني للفرنسيني النازي باالحتالل
يحتلونها الذين هؤالء من بالدنا اسرتداد وعلينا التسويق، رجال من قواُمه االحتالل جيُش
استعمار عملية فتصف (٢٠٠٠) كالين ناعومي أما العامليني.» أسيادهم عن بالنيابة
وصفة يه تسمِّ بما اقتصادية، وكذلك سياسية اجتماعية قوى طريق عن اليومية الحياة
ذات بهيمنة تتسم الغربية األصولية من نوٍع إىل آَخرون اد نُقَّ يشري بينما حكومة». «املاك
املساحات وتحتل االختالف، وترفض متشابهة، أحادية ثقافات وتخلق شمولية، نزعات
الثقافات هذه معه تتبنَّى الذي املدى إىل فقط األخرى بالثقافات وتقبل والخاصة، العامة
هذا فريدمان). حول ،٢٠٠٥ ونادر، هريتز ٢٠٠٠؛ فريدمان، (انظر االستهالكية الِقيَم
املؤسسية؛ األصوليات تأثري وتصف نسمعها التي الناقدة األصوات من مجموعة عىل عالوًة
واحتالل (١٩٨٧) وهاِبرماس بريطانيا، عىل الرشكات واستحواذ (٢٠٠١) مونبيو مثل
يتحدى ويسرتن سايمون أن إال الصامت. واالستحواذ (٢٠٠١) وهريتز الحياة، عالم
ال كأنما حدة، عىل كلٌّ واملؤسسية الدينية األصوليتان خالله من تُناَقش الذي األسلوب
جوردون مالحظات يكرِّر فنجده تشابههما؛ عىل فقط مقترص واألمر صلة، بينهما توجد
نطاق أو مجال عىل السيطرة اقتصار عدم حيث من املؤسسية، اإلدارة حول شريمان
دون الخصوصية انعدام ويُحول متاح، غري فاالختالف وشامل؛ عامٌّ هدفها إن بل واحد،
فقط، واحد بُْعٍد ذات مؤسسية شخصية بناء إىل اإلدارة تهدف إذ معارضة؛ أي حدوث
تنشئة عىل العوامل هذه كافِة تأثريَ ييل فيما ونتناول أقرانَه. فرد كلُّ فيها يراقب وثقافة
السياق حول نسبيٍّا الطويلة التوِطئَة هذه كانت ولكن األمريكي، الشباب وحياة األطفال
بتعريٍف ويقبلون «الحداثة»، يطبِّعون َمن ملقاَومة ًة مهمَّ الطفولة إطاره يف تتربعم الذي
األول) الفصل يف (املذكور املغربي كالسيد االستهالكية، التنمية يف متمثِّل للتقدُّم واحد

عرصيني.» نكون أن يجب «لورا، قال: الذي

املتحدة الواليات واألطفال: التسويق

وعرشين أربٍع مدار عىل املتحدة الواليات يف الشباب ُمستهِدفًة التسويقي الغزو عجلة تدور
ما وغالبًا وأرباًحا. مبيعات الدوالرات من املليارات بعرشات ُمعزَّزًة العام، طوال ساعة
إذا الغزو هذا من أطفالهم لحماية الالزمة واملنظَّمات للموارد األمريكيون اآلباء يفتقر
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للوسائط أطفاله تعرُّض ِمن منهم كلٌّ يحدَّ أن فعله يستطيعون ما وغاية احتاجوها، ما
أن — ذلك عىل عالوًة — عليه ولكن مثًال. التليفزيون مشاهدة من يمنعهم بأن التسويقية،
وهذا الكثري. ذلك وغري اإلعالنية للَّوحات ورؤيتهم للكمبيوتر، أطفاله استخدام من يحدَّ
يتيح إذ املنزل؛ يف تعليَمهم أطفالهم ى يتلقَّ الذين اآلباء إىل بالنسبة حتى مستحيل شبه
يصُعب التسويق من نوٍع ممارسة التفاعلية والتقنيات اإلنرتنت االفرتايضوشبكة الواقع
تعرُّض مراقبة يصعب ولذا لفرد»؛ فرد من التفاعيل «التسويق ى ويُسمَّ فيه، التحكُّم
يبعدهم التسويق أن األمريكيني اآلباء من العديد يشعر أن غريبًا وليس للتسويق. األبناء
ال التجاري االستغالل من عالم نحو أخرى جهة من األبناء يجذب بينما أوالدهم، عن

القيود. من بقليٍل إال يعرتف
وذلك لألطفال؛ املؤسسية التنشئة مع للتعاُمل العموم يف مستعدِّين اآلباء يكن لم
ووسائل الحكومة كانت السنني. عرشات مدار عىل التدريجي له وتوغُّ لتقدُّمه نظًرا
خمسينياته، إىل ووصوًال العرشين القرن ثالثينيات خالل لألرسة الدعم تقدِّم اإلعالم
بصور للغاية، مبكرة سنٍّ من بدءًا األطفال، وقت اجتيح نفسه القرن أواخر بحلول ولكن
لعالمات ومنتجات الرسيعة واملأكوالت والعنف والجنس واملال كاملادية موضوعاٍت تناوَلْت
رويًدا والرشكات املؤسسات أثر وظهر بيبيس، إىل وصوًال ديزني من بدءًا مختلفة تجارية
صار واليوم فرديني. عمالء إىل وتقسيمها األرسة قوام تفكيَك استهدافها يف متمثًِّال رويًدا
يتعرَّضون أيًضا هم فأطفالهم األمريكيني؛ اآلباء بمخاوف يشعرون أخرى دول يف اآلباء
واللوحات الفيديو وألعاب التليفزيون عرب إليهم اآلتية عامليٍّا َلة امُلعدَّ الصيحات من لوابٍل
يف اآلباء هؤالء ظنُّ هو الوحيد والفارق الشفهية. اإلعالنات طريق عن وحتى اإلعالنية،
بدًال األمريكية، الثقافة من جزءًا تمثِّل ة الفجَّ التجارية الدعاية تلك أن األخرى الدول
ويوجد أنفسهم. األمريكيني عىل ُفِرَضت أمريكية سية مؤسَّ ثقافة من جزءًا كونها من
يف بإرادتهم، املؤسسية األخالقيات هذه يف يرغبون األمريكيني اآلباء بأن افرتاض بالفعل
عن النظر برصف املشرتكة، املخاوَف هذه مكان كل يف اآلباء يعي أن ينبغي الذي الوقت

الجنسية.
أساسيٍّا عائًقا يشكِّلون اآلباء أن يرون املتحدة الواليات يف التسويق خرباء أن والواقع
(رالف املال» يدفعون َمن هم ولكنهم الطريق، اآلباء «يعوق أحدهم: َقْول لدرجِة أمامهم،
طريق عن املشكلة هذه مع التسويق رشكات وتتعامل .(٧ :١٩٩٦ كوكو، من بتعاون نادر
األمثلة أبرز بني ومن اآلباء، سلطة من للتحرُّر تدعوهم لألطفال مباِرشة رسائل توصيل
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ومزعجون وبلهاء الحيلة قليلو وكأنهم الكبار ر تُصوِّ التي ماكدونالدز إعالنات ذلك عىل
الفيديو ألعاب رشكات تتبعه الذي األسلوب نفسه وهو عام، بشكل للعرص مواكبني وغري
يف ومثلها وقيمتهم، اآلباء قدر من يحطُّون حيث نينتندو؛ ألعاب زمن منذ إعالناتها يف
الشكَل امُلعِلن رسالة تأخذ وهكذا سيمبسون». «عائلة كمسلسل التليفزيونية الربامج ذلك
أعداد يف كبريٌ تزايٌد يوجد واليوم والَديْك.» من أفضل ونستوعبك نفهمك «نحن التايل:
إذ لألطفال؛ البيع كيفيَة املبيعات أخصائيي تُعلِّم التي الرائجة والكتب األكاديمية الكتب
للعدد نظًرا واألحياء؛ البيوت من العديد يف املوجود الفراَغ االسرتاتيجيات بعُض تستهدف
الواليات يف األبوين كال فيها يعمل والتي بمفردها، بعزلة تعيش التي األرس من املتزايد
الرتويج يف جهدهم قصارى ويبذلون املكاِفحة، األَرس املبيعات رجال فيستغل املتحدة؛
نفسها اإلعالناُت ساعَدِت التي الوالَديْن مخاوَف أيًضا اسرتاتيجيتُهم تستغل بل والدعاية،
إىل املهد «من التجارية للعالمة الوالء باسرتاتيجية الشبيهة واالسرتاتيجيات خلقها. يف

بها. تتسبَّب التي للمشكالت الفادح الثمَن تراعي ال اللحد»
األمريكيني باألطفال يهتموا لم األنثروبولوجيا علماء أن امللحوظ أن من الرغم وعىل
(هريشفيلد، األبحاث من كامل قرٍن مدار عىل الكايف بالقدر املتحدة الواليات يف الطفولة أو
درست وقد األنثروبولوجيا. عاَلم يف اليوم تزايد يف باألطفال االهتمام أن يبدو ،(٢٠٠٢
خاصة مؤتمرات فحرضت لألطفال، التسويق قطاَع ١٩٩٦م عام كوكو ليندا الباحثة
مع لقاءات وأجرت منشوراتهم ودرست التسويق، خرباء مع لقاءاٍت وأجرت باإلعالن،
نادر (رالف أوًال» «األطفال بعنوان مقالها بداية ويف امُلستهَدف»؛ «الجمهور أو األطفال
لألطفال التسويق مجال يف مشهور خبري عن كوكو تنقل ،(١ :١٩٩٦ كوكو، من بتعاون
أسواًقا»؛ يساوون الدوالرات يف مرضوبني «األطفال أن تأكيَده ماكنيل، جيمس يُدَعى
زاَدْت فهم، ترصُّ تحت املوجود املال وزاد املال، يف األطفال تحكُّم زاد كلما أنه بمعنى
التحدي فإن هنا ومن وعقولهم. حياتهم إىل تصل جذب عوامل إليجاد التسويق حاجة
دور من وتَُحدُّ األطفال، إىل مباَرشًة تصل طرق إيجاد هو ق امُلسوِّ يواجهه الذي األول
السوق باحثو حدَّد وقد املال. يف املتحكمني باعتبارهم تماًما تقصيهم ال ولكن الوالدين،
يلعبوا أن يمكن األطفال أن أوَّلها الهدف: هذا تحقيق يف استغاللها يمكن أساليب ثالثَة
املنتجات. لهم ليشرتوا عليهم باإللحاح آبائهم إزعاَج استطاعوا قد داموا ما اًال فعَّ دوًرا
بضغط انشغالهم عن لتعويضهم ألطفالهم املنتجات لرشاء اآلباء تحفيز يمكن أنه وثانيها
للتطلُّع سواء حدٍّ عىل واألبناء اآلباء دفع يمكن وأخريًا معهم؛ كاٍف وقٍت قضاء وعدم العمل

اآلباء. سلطة تقويض خالل من واإلرشاد اإلجابات عن بحثًا نفسها الرشكات إىل
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الثالثة لألساليب نماذَج (١٩٩٦ كوكو، من بتعاون نادر (رالف كوكو جمعت وقد
األطفال خاللها من يتعلَّم التي ِر التطوُّ عملية التسويق خرباء درس حيث وعرضتها؛
بالنظام مدفوعني — أنهم كما طلباتهم، وتُلبَّى املنتجات رشاءَ آبائهم من يطلبون كيف
ما وهو آبائهم، عىل اإللحاح عىل األطفال لحثِّ اإلقناع أساليَب استغلوا — التسويقي
الرتويج يف بالذنب اإلحساس عاِمُل يُستَغلُّ كذلك اإللحاح». «قوة امُلسوِّقني بعض يه يسمِّ
لفرتات إال أطفالهم اآلباء من كثريٌ يرى ال إذ وآبائهم؛ املفاتيح» «أطفال لدى تحديًدا
املنزل، خارج يعمل كليهما ألن وإما فقط، األبوين أحد تضمُّ األرسة ألن إما قصرية؛
بعد منازلهم يف تُِركوا الذين األطفال عدد بلغ ١٩٩٦م عام ويف أخرى. ألسباب وإما
التليفزيون؛ سوى األحيان بعض يف وحدتهم يؤنس أن دون بأنفسهم ليعتنوا املدرسة
رشاء ويمكن ماليني. ١٠ من يَقُرب ما إىل العدد وصل واليوَم طفٍل، ماليني ٧ من أكثَر
من عودته لدى الطفل بانتظار الطاولة عىل وتركها األطفال لهؤالء صة امُلخصَّ املنتجات
طريق عن للطفل إعدادها يمكن التي الوجباُت تُتيح فمثًال الخاوي. املنزل إىل املدرسة
اإلعالنات تلك وأكثر الخاصة». «وجبتي خيار طريق عن الطعام تحضريَ املايكروويف
اهتمام من ويسخر الطفل، لعالم مواكبني وغري أغبياء وكأنهم اآلباء ر يُصوِّ الذي هو مكًرا

ألطفالهم! الراعني املعلِّمني امُلربِّني اآلباء من يسخر وصحته؛ الطفل بسالمة األبوين
األطفال ز تحفِّ التي العوامل إىل ل للتوصُّ متنوعة بأساليب السوق باحثو استعان وقد
يصفون هؤالء بعض إن حتى لجذبهم، استغاللها يمكن التي واألشياء وتحرِّكهم،
جانب إىل باملشاركة، املالحظة بأسلوب يستعينون ألنهم إثنوجرافيا؛ علماء بأنهم أنفَسهم
أفضل، بأسلوب األطفال ِقيَم الستهداف سعيهم يف واالستبيانات، الرتكيز مجموعات
أساليب بعض وترتبط التجارية. املصالح مع تتناسب بحيث الِقيَم هذه تشكيل وكذلك
يف ورغبته أقرانه، بني مقبوًال يكون أن يف الطفل برغبة امُلسوِّقون يستخدمها التي الجذب
أكرب يبدو أو السن»، يف «يكرب بأنه وإحساسه واالستقاللية، والقوة الحب عىل الحصول
الرتكيز مجموعات تكون الطريقة وبهذه األساس. هذا عىل ف ويترصَّ الحقيقية، سنِّه من
«أبحاثًا األنثروبولوجيا علماء بعُض يها يسمِّ للسيطرة، دة ومتعمَّ ُمدبََّرة آليات بمثابة
التسويقية. املمارسات هذه مثل أخالقيات يف اآلَخر البعض يشكِّك بينما رسمية»، غري
خرباء مع صادمة برصاحة اتسمت لقاءات بعض كوربوريشن) (ذا «الرشكة» فيلم ويضم

األخالقيَة. االعتباراِت تماًما يتجاهلون تسويقيني
وتستهدف التسويق. قطاع عىل الطفل ر تطوُّ أبحاَث الرشكات من رشكة تطبِّق
يف بوصفهم عامني، حتى يوم سن من األطفاَل الرشكة لهذه التسويقية التطوير خطط
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مراحل باعتبارها سنوات ٧ إىل ٣ من واألعمار األبوين/االستكشاف، عىل االعتماد مرحلة
وهكذا، األدوار، السيطرة/لعب مراحل باعتبارها سنة ١٢ إىل ٨ ومن الناشئة، االستقاللية
من مرحلة لكلِّ املناسبة التسويقية الجذب عواِمَل تحدِّد معيَّنة سمات بني الربط مع
بمرحلة تُوَصف التي ،١٥ إىل ١٣ من األعمار تُركِّز املثال: سبيل فعىل الطفل. ر تطوُّ مراحل
وتصنيفات املخ، من واأليرس األيمن للنصفني البيولوجي التطور عىل املبكِّرة، املراهقة
منتجات وسوق األقران. بني والقبول األبوين، عن واالستقالل الذاتية/االجتماعية، الهوية
ضخمة سوٌق شخص، مليون ٣٠ عن املتحدة الواليات يف قوامها يزيد التي املراهقني،
العمل سوق يف األمريكي الشباب مشاركة إىل ذلك يف السبُب يعود وال طائلة، أمواًال تُِدرُّ
بالعالمات ون ومهتمُّ واعون املتحدة الواليات يف املراهقني ألن وال مراهقته، سنوات بحلول
مدخٌل وهذا وجذَّابني»، «عرصيني يكونوا أن يف رغبة لديهم ألن بل واملوضة، التجارية
عالم يف الحال هو وكما آَخر، وبأسلوب والجمال. الصحة منتجات إعالنات ملسوِّقي جيلٌّ
الناشئني الشباب لدى باألمان اإلحساس عدم جوانَب امُلسوِّقون يستهدف إجماًال، اإلعالن
— كوكو تُنبِّه كما — ومخاوفهم املراهقني قلق استغالل عىل الرتكيز وهذا وطموحاتهم؛
املسوِّقون يفعله ما ولكن املراهقون، يواِجهها التي املشكالت تفاُقم يف بالتسبُّب ينتهي
(رالف املبيعات زيادة أجل من تلك باألمان اإلحساس عدم جوانب تضخيم هو الواقع يف
أحد — (الجبهة) «فرونتالين» برنامج أنتج وقد .(٢٠ :١٩٩٦ كوكو، من بتعاُوٍن نادر
«ذا اسم يحمل وثائقيٍّا فيلًما — املشاهدة ذروة وقت يف تُذاع التي التليفزيونية الربامج
هذا تأثريَ يتناول (٢٠٠١ (جودمان، والجاذبية) العرصية (تجار كول» أوف مريشانتس
بالجمال العناية ومنتجات واألزياء الجنس حول املراهقني أفكار عىل التسويق من النوع

والكرامة. الذات وقيمة
التعليقات غالبية وأشارت الفيديو، ألعاب مثل تقنيات عىل األخرى املالحظات ركََّزِت
هذا، عىل األوىل األمثلة من كومبات مورتال ولعبة وخارجها؛ األلعاب يف املوجود العنف إىل
واألعمدة الرءوس واجتثاَث القلوب، اقتالَع ن وتتضمَّ شخصان فيها يشارك لعبة وهي
أصناف من ذلك وغريَ وتفجريَهم، بالكهرباء، وصْعَقهم نصَفنْي، إىل الناس وشقَّ الفقارية،
وذلك شديدة، فوىض من تسبِّبه بما حاًال بأفضل املنزلية الفيديو ألعاب وليست العنف.
قواعده له افرتايض عالٍم إىل املراهقني فينقل املراهقة، لسن املصاِحب بالتمرُّد يتعلَّق فيما
بصيغاتها مبيًعا األعىل األدوار ص تقمُّ ألعاِب جانب إىل هذا الخاصة. وخياالته ومعتقداته
ديوتي، أوف كول مثل كثرية ألعاٌب بينها ومن ستيشن)، بالي بوكس، (إكس املختلفة
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يف يحارب جندي شخصيِة َص تقمُّ الالعُب فيهما يستطيع اللتني أونَر، أوف وميدال
القتَل» أطفالنا تعليم عن فوا «توقَّ كتاُب وينبِّه العالم. حول املواقع من وغريها أفغانستان
أكاديمية يف أمريكي أستاذ أحدهما لكاتبنَْي وهو — (١٩٩٩ ودي-جايتانو، (جروسمان
تبليد من اإلعالم به يقوم ما تبعات إىل — نفسية عاِلمة واآلخر العسكرية بوينت ويست
من الضغَط حاولوا ن ممَّ وغريهم األمريكيني اآلباء أن إال العنف. تجاه األطفال أحاسيس
من الكثريَ قوا يحقِّ لم الفيديو، ألعاب لصناعة الحكومي التنظيم من نوٍع استصدار أجل
ألن نظًرا األمر؛ يف متورِّطة نفسها الحكومة أن إىل جزئيٍّا ذلك وراء السبب ويعود النجاح،
الحرب، حول تدور التي الفيديو ألعاب يف املجتمعة والرتفيه والحرب االستهالك مفاهيم

.(٢٠١٠ (جونزاليس، البنتاجون إىل بالنسبة مهمة تجنيٍد أداَة تمثِّل
التسويقية النماذج من الكثري بني أخريًا خياًرا باعتباره املوسيقى تسويق إىل وننتقل
نشاط أيُّ األرجح عىل يوجد «ال املوسيقى: عن األنثروبولوجيا علماء أحد يقول املتاحة.
البرشي السلوك بلوغ عىل وقادر العمق، بهذا النفاذ عىل قاِدر آَخر إنساني ثقايف
تأثري إن كوكو وتقول .(١٩٦٤ (مرييام، الغالب» يف فيه أيًضا التحكم بل وتشكيله،
بقطاع مدفوًعا العرشين، القرن خمسينيات منذ هائٌل الشباب عىل التجارية املوسيقى
أقسام إىل مة ُمقسَّ املراحل هذه من مرحلة وكل العمرية، املراحل بحسب م ُمقسَّ موسيقي
يف كذلك الصغار فصل بل البالغني، عالم عن سنٍّا األحدث الجيل لفصل فرعية أخرى
إن وهكذا. الشبابية»، «الِفرق أو رة، املتأخِّ املراهقة مرحلة عن املراهقة قبل ما مرحلِة
ثقافة ومع األنداد، من عاَلٍم مع تتعاَمل التجارية املوسيقى قطاع ينتجها التي املوسيقى
ة املاسَّ بحاجتها وتتسم والسلوكيات، واألساليب األفكار من الخاصة منظومتها لها شبابية
وتعاطَي والفوىض والقتَل االغتصاَب العمالقة التسجيل رشكاُت د تمجِّ بينما لالنتماء،
حجمه يبلغ شبابي موسيقي قطاع إطار يف واألطفال، النساء معاملة وإساءَة املخدرات

للبالغني. صة املخصَّ األعمال سوق حجم ضعف
الشبابية املوسيقى عىل الالئمة تُلَقى الشباب بني العنف معدَّالت ارتفاع ومع
كوكو وتقتطف واللياقة. األدب قواعَد ولتجاُهلها العنف، وعىل اللذة مبدأ عىل لتشجيعها
نماذَج تَُعدُّ أنها إىل باإلشارة هنا سأكتفي التي الفاضحة، األغاني كلمات بعَض عملها يف
دون التجارية النزعة ذات الصناعات هذه مثل إليه تتمادى أن يمكن الذي للحدِّ مثاليًة
املواد إنتاج قطاع ذلك عىل ومثال املسئولة؛ العمل ألخالقيات مراعاة أو ذاتية رقابة أي
يتجاوز — للشباب أذًى من فيه يتسبَّب ما مع — الذي املتحدة، الواليات يف اإلباحية
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أو الدوري بطوالت ينظِّم الذي الريايض القطاع حجَم التقديرات لبعض وفًقا حجمه
يف ليتش إدموند أشار وقد .(٢٠٠١ (ريتش، نفسها هوليوود أفالم إنتاج قطاع حجَم
عىل السيطرة فَقَد هائًال وحًشا بوصفها التجارية األمريكية النزعة تلك إىل لوالَديْه خطابه
اإلعالنات تدفع بينما ال. أم أيشرتون القراَر؛ األطفال من املستهلكني أو لآلباء تارًكا نفسه،
كل يف باإلدمان أشبَه صارت التي السلع من وغريها الغذائية التجارية العالمات بأسماء
الشباب إغراء بهدف اإلنرتنت، وعىل التليفزيون شاشات وعىل املدارس يف حتى مكان،
الجديدة» االستهالكية والثقافة التجاري الطفل ليشرتي: «ُولِد كتاب مثًال (انظر األمريكي
تعليمية، بأنها ويصفها التجارية اإلعالنات عن البعض يدافع ٢٠٠٤م). عام شور بقلم
الصغار شعور يف تتسبَّب ورصيحة واضحٌة تالُعٍب عمليُة تحليلية نظر وجهة من أنها إال
يسيطر عاَلٍم يف منبوذون أنهم وشعورهم جذورهم، مع التواُصَل وفقدانهم بالوحدة
جاء بتحذيٍر عمَلها كوكو وتختم باألمان. اإلحساس وعدُم والتناُفُس األقران ضغُط عليه
جديًدا مظهًرا بوصفه األطفال من العديُد منه يعاني الذي اليأس تفسريُ يجوز «ال فيه:
(رالف وِقيَمنا» ثقافتنا يف هائٍل ٍل لتحوُّ نتيجًة بوصفه ولكن األجيال، بني األزلية للفجوة
الثقافة يف تحوًُّال كونه عىل يقترصكذلك ال إنه بل .(١٠٥ :١٩٩٦ كوكو، من بتعاون نادر
يف رشارته تنطلق فما هائلة؛ تحوُّالت العالم حول كثرية ثقافاٌت شهدت إذ بنا»؛ «الخاصة
مجرد من أكثر هو فيما ويظهر شاسعة، وملسافات بعيًدا ينتقل األمريكية الرشكات مقار
(١٩٣٢ (هكسيل، شجاع» جديد «عاَلم رواية أحداث كانت ما ولنتذكر رشائية. عادات

السعادة. عقار سوما، حوله؛ تتمركَّز
عن حديثه معرض يف ([١٩٥٦ األوىل [الطبعة ٢٠٠٦) فروم إريك قال وقد
الغربي املجتمع يف الحب عاطفة خ تفسُّ حول َكتَبَه فصٍل يف والدين، االقتصاديات

املعارص:

أخرى جهٍة ومن السياسية، الحرية مبدأ عىل جهة من الرأسمايل املجتمع يقوم
االجتماعية ثم ومن االقتصادية، العالقات لجميِع امُلنظِّم هي السوق أن مبدأ عىل
يبني واحد فكل آليِّني؛ بني العالقات األساس يف اإلنسانية العالقات وتشبه …
يف االختالف وعدم اإلمكان، قدر القطيع من بالقرب بقائه عىل باألمان شعوَره
بالبقية االلتصاَق الجميع يحاِول بينما ولكْن عنه. أفعاله أو مشاعره أو تفكريه
امُلسكِّنات من العديَد ر توفِّ حضارتنا أن إال … وحيًدا الكل يظل اإلمكان، قدر
فيتغلَّب … شعوريٍّا الوحدة من الحالة هذه عن التغاُفل عىل الناَس تساعد التي
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خالل من الروتيني؛ واإللهاء التسلية خالل من الالشعوري يأسه عىل اإلنسان
والرتفيه التسلية صناعُة له تقدِّمها التي واملشاهد لألصوات السلبي االستهالك
واستبدال جديدة، أغراض رشاء من امُلستََمد بالرضا الشعور خالل من …

.(٧٩-٨٠ :٢٠٠٦) فرصة أرسع يف بها أخرى
عن عاجزون فهم الحب، مشاعر تبادل عن اآلليون يعجز مثلما ولكن،
التي الدينية النهضة فكرة مع صارًخا تناقًضا يتناقض ما وهو … اإلله حب

.(٩٦ :٢٠٠٦) هذا زماننا يشهدها

بني (٢٠٠٤) التجاري الطفل حول شور جولييت بحُث يربط ال ذلك، عىل عالوًة
الذين األطفال أن إىل فيه تشري هي بل األطفال، لدى والسعادة االستهالكية النزعة
عالقتهم زادت استهالكهم زاد وكلما لالكتئاب؛ ُعرَضًة أكثر يكونون أكثر، يستهلكون
األحدث األبحاث وتزيد الطرفني. من كلٍّ لدى الِقيَم منظوَمتَي تناُقض مع تدهوًرا بآبائهم

املالحظات. هذه إليه تطوَّرت ما تفاصيل

أمريكي نموذج البيولوجي: الطبي والنموذج التجارية والنزعة املخدرات

بحٍث بكتابة طالبي أكلِّف وفيه السيطرة»، «عمليات منهج تدريَس الجامعة يف أتوىلَّ
سري طريقَة ويصفون اليومية، حياتهم يف يشهدونها معينة سيطرة عمليَة فيه يحدِّدون
«تقديرهن عىل اإلعالنات تأثري عن ًَة ُمعربِّ الطالبات كتابات تأتي ما وغالبًا العملية. هذه
الذي املفهوم مع املرآة يف انعكاساتهن مقارنة عند الذاتية بقيمتهن وشعورهن ألنفسهن»
عىل أنه إىل باإلشارة مقاالتهن يختمَن ما وغالبًا الجسد؛ وشكل للجمال معياريٍّا صار
حيالها، بالعجز يشعرن فإنهن لها»، يتعرَّضن التي «السيطرة لعملية إدراكهن من الرغم
الحال بهن ينتهي ما وغالبًا ألنفسهن، ضحايا فيه يصبحَن ٍك َرشَ يف «عاِلقات» وبأنهن
فهو سواء، حد عىل والطالبات الطالب من كلٌّ يتناوله الذي املوضوع أما االكتئاب. إىل
ولكن الشوارع، يف املروِّجني من تُشرتَى التي املخدرات هنا املقصود وليس املخدرات.
يَُعدُّ ال املنطقي غري التايل املقطع فإن ولهذا الطبيب؛ من بوصفات تُشرتَى التي املخدرات

نادًرا:

للعيش أبي وانتقاَل ، والديَّ طالَق بالجامعة األول لعاِمي السابق الصيف شهد
إىل أمي وانتقلت سنوات، ثالث قبل بها عالقتُه بدأت التي الرسية عشيقته مع
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وصباي، طفولتي ذكرياِت أركانُه شهَدْت الذي بيتَنا وِبْعنا كاليفورنيا، شمال
ثمانية العمر من البالغ عمي وابن جدتي إصابُة َصْت وُشخِّ قطتي، وماتت
التحقُت ثم عالجها، إىل سبيَل ال الرسطان من رة متأخِّ بمرحلة عاًما وعرشين
وبعض األحداث هذه جرَّاء من شديد اضطراب من أعاني وكنُت … بالجامعة
… األمان بعدم إحسايس بخصوص حلها من أتمكَّن لم التي األخرى املشكالت
أنصتَْت وبالفعل بالجامعة، االستشاريني أحد إىل بالتحدُّث البعض ونصحني
عقار تناُوِل يف أبدأ أن يجب بأنني أخربتني ثم … النفسية الطبيبة …
لالكتئاب مضادة عقاقري أي تناُول يف رغبتي عدَم لها فأوضحُت … بروزاك
هذا يعالج سوف الربوزاك وأن كيميائي، خلل من أعاني بأنني فأخربتني …
الرحيَل. الجامعة مني تطلب قد للعالج رفيض واصلُت إن وبأنني … الخلل
ما لشخٍص للفضفضة إال أحتاج وال إال، ليس عصيبة بفرتة أمرُّ أنني لها أكَّْدُت
املركز أن ألكتشف آخرين طالب عدة مع وشاركتُها مخذولًة قصتي وحملُت …
الطالب. عىل لالكتئاب املضادة العقاقري بفرضه معروف بجامعتنا الصحي

الذي املدى فيه تناوَلْت جائزًة، عنه ْت استحقَّ مقاًال وكتبَْت عملها نفسها الطالبة واصَلِت
(لوليوف، املتحدة الواليات يف عاديٍّا أمًرا النفيس التأثري ذات العقاقري تناوُل معه صار
وحالة «السعادة»، من دائمة لحالة الرتويج خالل من العقاقري هذه مثل ق وتُسوَّ .(٢٠٠٤

اإلنسان. فيها يرغب قد التي امُلثىل الحالة بأنها تُوَصف شعورية
«طبيعيني»، أناًسا ليَُعدُّوا لهم تؤهِّ التي باملعايري الوفاءَ للناس الدوائية العقاقري تُتيح
لوليوف وتعي العالم. مستوى عىل الطبيعية» «الحالة تلك تعريفات انترشت وقد
األمراض، بهذه املصابني األشخاص بالفعل تساعد العقاقري وأن نفسية، أمراٍض وجود
األمراض تشخيصات يف االلتباس حاالت من تستفيد العقاقري رشكات بأن تحتجُّ ولكنها
األساليب مستخدمني بأنفسهم، تعريفه حدَّدوا طبيعي لنمط الرتويج طريق عن النفسية
ومرتاَح وسعيًدا ومتوازنًا طبيعيٍّا اإلنسان يصبح عقاقريهم بتناول أنه فيدَّعون التسويقية؛
وهو «الطبيعي»، السلوك ماهيَة العقاقريُ د تحدِّ وهكذا الحياة. ضغوط من والخاطر البال

سنٍّا. األصغر األجيال عىل هائًال أثًرا يُخلِّف األخالقية املنظومة يف تحوًُّال يَُعدُّ ما
تناُوُل تضاَعَف و١٩٩٤م ١٩٨٨ عاَمْي بني ما «الفرتة يف: أنه إىل لوليوف وتشري
الواليات وشباب صغار من ألف ٩٠٠ بني مرات خمس إىل ثالث من االكتئاب مضادات
كشفت بينما .(٥٣ :٢٠٠٢ (ماهوني، عاًما و١٩ عامني بني العمرية الفئات يف املتحدة
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بني املركزي العصبي الجهاز عقاقري تناُوِل ازدياَد ٢٠٠٢م عام أُجِريَت أخرى دراسة
األول املركَز احتلَّ الذي ريتالني عقار بينها ومن ،٪٣٢٧ بنسبة و١٩٩٩م ١٩٨٥ عاَمْي
التي الدراسات من بعدد مقالها يف لوليوف وتستشهد األخرى.» الطبية الوصفات بني
أطفال لعالج االكتئاب بمضادات تويص التي الطبية للوصفات الرسيع التزايَد تبنيِّ
سن من باملدرسة لاللتحاق السابقة العمرية املرحلة من للغاية، السن حديثي أمريكيني
مضادات استخدام عىل للموافقة للضغط اآلباء يتعرَّض ما وعادًة أعوام. ٥ حتى يوم
إىل بالنسبة كارثية نتائج أحيانًا عنه تنجم الذي األمر وهو أطفالهم، ملساعدة االكتئاب
تعاطي بني ربطت حديثة دراساٌت عنها كشفت التي الحاالت بعض يف كما األطفال،
األطفاَل تُخِضع الحكومية املدارس أغلب أن بالذكر الجدير واالنتحار. االكتئاب مضادات
االنتباه)، وتشتُّت الحركة فرط (اضطراب االنتباه بتشتُّت إصابتهم الكتشاف لالختبارات
األمراض ضمن حاليٍّا يُصنَّف صار (والذي «باملرض» األطفال إصابة اكتُِشَفت وإن
املالئمة العقاقري بتناول يُطاَلبون فإنهم واإلحصائي)، التشخييص للدليل وفًقا النفسية
األمريكيني األطفال من املاليني يتناول الطريقة وبهذه فصولهم؛ بدخول لهم يُسَمح حتى
النشاط مجرد أم امللل أم االكتئاب أجل من الغالب يف ذلك أكان سواء االكتئاب، مضاداِت
الخرباء يخىش والنمو، التطور مرحلة يف تزال ال تكون األطفال أمخاخ ألن ونظًرا الزائد.
قد طويلة لفرتات العقاقري هذه مثل استخدام أن من أيًضا، أنفسهم األطفال بل واآلباء،
تشري كذلك .(٩٤ :١٩٩٨ (كلوجر، للغاية «رخًوا» يكون الذي الطفل، مخ ر تطوُّ يؤذي
عضلة عىل وتؤثِّر اإلدمان تسبِّب قد جانبية آثاٌر له الريتالني عقار أن إىل الدراسات بعض

.(٢٠٠٣ (ويليامز، للكوكايني الجانبية باآلثار شبيهة وهي القلب،
األطفاَل يُعلِّم الذي السياسية، واملدارسواألوساط العقاقري بنيرشكات التعاون وهذا
يَُعدُّ املجتمع، يف املقبول السلوك تعريف مع التكيُّف من ليتمكَّنوا العقاقري عىل االعتماَد
يف سية. املؤسَّ األصولية يف االجتماعية املعايري وتوحيد للسيطرة الظلمة حاِلَك مظلًما جانبًا
التهدئة يف الكيميائية األساليب تُستَخَدم ألدوسهكسيل للكاتب شجاع» جديد «عاَلم رواية
تعيد املعارصة املتحدة الواليات ويف املجتمع، عىل السيطرة أجل من العقل عىل والسيطرة
هائلة أعداٌد حاليٍّا ولدينا وممارسته، النفيس الطب تدريس طريقة تحديَد األدوية رشكاُت
٢٠١٠م عام قيمتُها وصلت طبية، بوصفات تُؤَخذ التي للعقاقري امُلتَلَفزة اإلعالنات من

دوالر. مليارات ٥ إىل
فيما حدود بأي اعرتافها عدم يف املجاالت بقية عن املؤسسية األصولية تختلف وال
كتب االجتماعية، واألسس الجذور ذات األسواق عن ٌل تحوُّ ذلك ويف أرباحها. صايف عدا
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فإن ولهذا .(١٩٩٨) الكاذب» «الفجر كتابه يف جراي جون وبعده (١٩٤٤) بوالني عنه
داخل الجامعات طالب عنه يبحث ما هي جالفني جون عنها تحدََّث التي الذات معرفة
الواليات يف للمخدرات الطبي التعاطي مسألَة دراستهم خالل من واآلخرين، أنفسهم
األصولية تشبه املؤسسية العلمانية األصولية أن إىل تلك دراستُهم بهم وتصل املتحدة،
. دعويٍّ حماٍس من األصوليتني كلتا تظهره وما الذاتي، بصالحها القناعة يف الدينية
مثل املستوى رفيع كياٌن قدَّمها التي التوصيات تتجاهل الرشكات فإن ذلك عىل عالوًة
تحت األمريكية األرسة قاطبة: «أطفالنا تقريره يف باألطفال املعنيِّ كارنيجي مجلس
قوي بحسٍّ تتمتع رشكات لدينا تكون أن «ينبغي أنه إىل فيه نَبَّه الذي الضغط»، وطأة
أو جديدة أرباٍح تحقيُق املسئولية هذه عىل يرتتب لم إن حتى االجتماعية، باملسئولية
:١٩٧٧ باألطفال، املعني كارنيجي ومجلس (كينيستون املؤسيس» النمو معدل زيادة
يف للنفط الربيطانية الرشكُة فيها تسبَّبت التي البيئية الكارثة إىل نظرنا ما إذا ولكن .(٧٠
صحوة أي حدوث عىل واحدًة بادرًة نجد فلن الحال، واقع عىل ا ً مؤرشِّ باعتبارها الخليج
أن من الرغم عىل البيئة، مع أم األطفال مع تعاملها يف سواء املؤسسية، األخالقيات يف
للمؤسسات الحكومي التنظيم غياب دالالت إىل ظون يتيقَّ قد الكوارث هذه مثل ضحايا

الكربى.

التعليمية االختبارات قطاع والتعليم: املؤسسية األرباح تلتقي عندما

املتحدة الواليات يف التعليمية االختبارات قطاع إقامة مبادرة ألصحاب األوليَّة النية لعلَّ
االجتماعية الطبقة عىل ذلك يف االعتماد وعدم بالجامعات، االلتحاق يف العدالة ضمان كانت
وهذا تماًما، النقيض عىل جاءت النتائج أن إال االجتماعية، عالقاته أو امتيازاته أو للُمتقدِّم
يرتبط بحادٍث اليوَم يشتهر (صحفي نرين أالن بقلم ١٩٨٠م عام ريادي تقريٍر يف موثَّق
التقرير). كتابة وقَت برينستون بجامعة الثاني عامه يف كان ولكنه الرشقية، بتيمور
وأرجحية لإلبداع ضعيًفا مقياًسا باعتباره املعياري التقييم اختباَر تقريره يف نرين وصف
الرشق من لاللتحاق املتقدمني عن فضًال املتحدة، الواليات يف واألداء األكاديمي النجاح
مستواها يف ارتقت التي النقدية الدراسات من عدٌد الحني ذلك منذ أُِعدَّ وقد األوسط.
بعضها إجراء عىل وقام األمريكيني، للطالب االختبارات إعداَد وتناوَلْت الوقت، بمرور
سنَّه الذي طفل» أي عن التخيلِّ «عدم قانون تنفيذ بدء ومع أنثروبولوجيون. علماء
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مؤخًرا أخربني وكما أنفسهم؛ واألطفال اآلباء جانب من يتزايد النقد صار بوش، الرئيس
فإن: الوضع، واصًفا أوين، بيني الرتبوي، األنثروبولوجيا عالم

يؤدِّي ال لالختبار، االبتدائي الثالث الصف يف يزالون ال صغار أطفال إخضاع
قادرين وغري باكني ينهارون تالميذَ رأيت فقد دقيقة؛ نتائج عىل الحصول إىل
درجة من األهم األمر لكن االختبارات. من ملزيٍد إخضاعهم عند األداء عىل
األطفال عن تختلف أوقات يف ر يتطوَّ عقله أن إدراكه هو وقلقه الطفل توتُّر
لدراسة تُجَرى التي األبحاث كثرت مهما البالغون يدركه ال ما وهو اآلخرين،
فيها تُستجَىل التي «اإللهام» بلحظة الحالَة هذه املعلمون ي ويسمِّ اإلنسان. مخ
املعروضة املجردة األفكار من املراَد فجأًة التلميذ ويدرك املستغلقة، األمور
يزعزع األوقات كلِّ يف األطفال مستويات تساوي ع توقُّ فإن ولهذا أمامه؛

.(٢٠٠٩ شخيص، (تواُصل الطويل املدى عىل والبالد ومدارسهم، األطفاَل

قيمتها تتجاوز املتحدة الواليات يف الحكومي التعليم قطاع ميزانية أن بالذكر جدير
منه الهدُف مؤسسيٍّا، يًا تعدِّ االختبارات إعداد مبادرُة وتَُعدُّ أمريكي، دوالر مليار ٣٠٠
األبحاَث يجرون الذين النفس علماء ويشري الحكومي. التعليم عىل السيطرُة النهاية يف
الذكاء قياس يف إال تفيد ال االختبارات أن إىل الذكاء من املختلفة األنواع موضوع عىل
عىل الضغط زاد وكلما الذكاء. من األخرى األنواَع تهمل بينما الحسابي، والذكاء اللغوي
الذكاء من األخرى األنواع تلك تعرََّضْت االختبار، اجتياز أجل من الطالب لتعليم املدارس
املعتاد التقليدي التعلُّم فيصري النقدي، التفكري لتطوير أهميتها من بالرغم للتهميش
املعلمني جذب صعوبة إىل كذلك يؤدِّي ما وهو النتيجة؛ املعياري والتفكري القاعدة، هو
اإلداري والتسلَُّط تعديلها، املعلمني عىل يحظر التي املناهَج إن حيث وجمعهم؛ املبدعني
أفضل تنفري إىل ينتهيان ما غالبًا االختبارات، يف الدرجات مستويات رفع إىل يهدف الذي
بالربامج وااللتحاق الخصوصيني، املعلمني إىل الوقت نفس يف الطالب ويلجأ املعلمني.
حساب عىل مختارة قلٌة منها يستفيد التي التعليمية سيلفان كمراكز املؤسسية التعليمية

انتشاًرا. األوسع الحكومي التعليم
انتباههم. ويتشتَّت الطالب يتململ تكرار، عملية ومجرَد مملًَّة املدرسة تصري وعندما
الطالب عجز هو األمريكيني الرتبويني الخرباء قلق أسباب أحد يصري أن عجب ال لذا
هو الرتكيز تعريف أن ويبدو الجديدة. للوسائط نتيجًة يكون قد الذي الرتكيز، عن
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هي تفتقر قد معلِّمٍة إىل فقط واالنتباه الجلوس عىل والقدرُة معنٍي، وضٍع يف السكوُن
الدرايس اليوم كان ما إذا للغاية، صعبة ًة مهمَّ يصبح الرتكيز أن إال الرتكيز. إىل نفسها
اإلنصات مع بسكون خاللها يجلسوا أن الطالب من يُنتَظر تأديبية فرتات إىل ًما مقسَّ
الجلوس عىل قادر غري طالب أي حالُة َصت ُشخِّ ما وإذا الة. الفعَّ املشاركة من بدًال
العقاقري، تناُوُل عليه يُفَرض فسوف االنتباه، وتشتُّت الحركة فرط باضطراِب ساكنًا
الخانع؛ الخاضع الشباب من جيلٌّ لدينا يصبح فسوف «ساكنًا»، الجلوس من تمكََّن وإْن
بعضهم نَُسًخا وإما األطوار، غرباء إما يصريوا أن أمامهم املتاح االختياُر صار وبهذا
ذلك، عن فضًال .(٢٠٠٦ (روبرتس، الرعب عىل يبعث ذاته حد يف وهذا بعض، من
األوسط! الرشق إىل وحماس بكثافة التعليمي نظاَمنا األمريكية الدعم مؤسساُت تُصدِّر
من — الجديدة الوسائط تطويَر يصاحب الذي التفكري عمليات يف الجذري ل التحوُّ إن
أخذ دون من حتى ُمذِهًال، تحوًُّال يَُعدُّ — آيبود وأجهزة محمولة وهواتف آلية حاسبات
دون األمريكية التعليم أيديولوجيات تصدير فإن ثم ومن االعتبار؛ يف الثقافية الفروق

اإلرصار. سبق مع فشًال يَُعدُّ الثقافية البيئات مراعاة

وسياسية ودينية اقتصادية األصوليات:

ومجلس (كينيستون باألطفال املعنيِّ كارنيجي مجلس تقرير من األخري الفصُل يضمُّ
من العديد أن من هذا تميُّزه وينبع مميًَّزا، ترصيًحا (١٩٧٧ باألطفال، املعني كارنيجي
تُْلِق لم نفسانية نظر وجهة من صيغت قد األمريكية، األرسَة تناوَلِت التي النظريات
هذه صيغت بينما األرسة، تواجهها التي باملشكالت يتعلَّق فيما الوالَديْن عىل إال باللوم

واملجتمع: بالثقافة يتعلَّق بما النتيجُة

البال املطمئنَّة األرس عن الحكايات كتب توردها التي الصورة لتلك نشتاق قد
يختلف واقٍع ظل يف اآلن نحيا ولكننا مصريها، يف املتحكِّمة الخاطر الهادئة
واملواطنون اآلباء ليتعاَمَل الوقت حان وقد الصورة. هذه عن االختالف تماَم
الكثرية الجديدة األشكال مع الحكوميون واملسئولون الخاصة األعمال وقطاُع
الواقع؛ مع لتتماىش وسياساِتنا أفكاَرنا َل نعدِّ وأن القديمة، لألرسة تظهر التي
أو العالج أو للتقويم املاسة حاجتهم إىل يرجع ال بالعجز اآلباء شعور إن إذ
تقترص وال اليوم. مجتمع ظل يف نسبيٍّا عاجزون بالفعل أنهم إىل وإنما التعليم،
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تعليم أو األُرسي العالج أو الفردي التغيري عىل الوضع هذا تغيري متطلبات
وسيايس؛ واقتصادي اجتماعي تغيري حدوث كذلك يتطلَّب ولكن األطفال،
أن ينبغي وال كذلك، اجتماعية مشكالت هي األطفال مشكالت من والعديد
أيًضا سياسيٍّا يكون أن يجب بل فقط، الشخيص الجانب عىل التغيريُ يقترص

.(٢١٣-٢١٤ :١٩٧٧)

سنوات، عرش خالل تنفيذها يمكن التي واألرسة» الطفل «سياسة إطار رْسُم ذلك تال
عبارَة: للتقرير الداخيل الغالُف حمل بينما ممكن»، هو ما كل تحقيق أجل من و«رؤية
التقليدية العليا املكانة استعادة يف يرغب َمن كلُّ يقرأه أن ينبغي تقرير قاطبة» ««أطفالنا
األوسط، الرشق يف وليس املتحدة، الواليات يف يحدث هذا األمريكيني.» حياة يف لألرسة

بعُد. ليس
النشاط من فورًة كارنيجي مجلس تقرير إلصدار التالية السنوات شهَدت وبالفعل
وطأة تحت تقع التي األمريكية األرسة حول سواء، حدٍّ عىل والديني العامِّ الوسَطنْي يف
مثل العامة، باملصالح ُعنيت جمعيات وتشكََّلْت ق؛ منسَّ غري كان أغلبه ولكن الضغط،
التجارية، النزعة استفحال تبعات من األمريكيني لتحذير التجارة»، من «التحذير جمعية
سن من لألطفال الرسيعة املأكوالت تسويق عىل عامليٍّ تويصبفرضحظٍر حملٌة وأُطِلَقت
مجموعٍة َسنِّ أجل من التجارة» من «التحذير جمعيُة ضغَطْت كذلك فأصغر. عاًما ١٢
للتأثريات التصدِّي عىل للمساعدة اآلباء»، حقوق «ميثاق عليها أُطِلَق اإلجراءات من
ترشيعات تسعة عىل اآلباء» حقوق «ميثاق واشتمل األطفال. عىل رة املدمِّ التجارية
األطفال «َدُعوا قانون ومنها: األمريكي؛ الكونجرس أمام بالفعل بعضها ُعِرض مقرتَحة،
هة املوجَّ اإلعالنات عن «املساءلة وقانون الطفل»، خصوصية «حماية وقانون وشأنهم»،
«فضح وقانون الوالدين»، «إنصاف وقانون إعالنات»، بال «مدارس وقانون لألطفال»،
ن تكوَّ وقد عمومها. يف تُذَكر تكن لم النتائج أن إال آِخره؛ إىل بالطفل»، اإلرضار أوجه
الرشكات سيطرة كقضية وغريها؛ القضايا هذه لنرصة املواطنني جماعات من العديد
كبرية بدرجة عليها يستحوذ الرسيعة املأكوالت قطاُع صار التي املدرسية، الوجبات عىل
وقد املدارس. من متزايدة أعداٍد حدائق ازدهار يف ذلك عىل الفعل ة ردَّ وظهرت حاليٍّا،
الرائجة واملخدرات والكحوليات والتبغ املدارس أمن بني ُطِرَحت التي املوضوعات تنوََّعِت
الفرتة وتشهد شك؛ دون من اإللكرتونية واأللعاب التليفزيون عىل عالوًة الشوارع، يف
تبيع حيث النقاش؛ دائرة ضمن الخصوصية بحماية املتعلِّقة املوضوعات طْرَح الحالية

170



املؤسسية األصولية

عرض وقد عامني. سن من األطفال وبيانات بأسماء قوائَم التجارية الوساطة جهاُت
وتيد أوريجون، والية من وايدن رون هما — األمريكي الشيوخ مجلس أعضاء من اثنان
منَْع ويشمل املمارسات، هذه مثل لوقف قانوٍن مرشوَع — أالسكا والية من ستيفنز
التسويق ألغراض عرشة السادسة دون لألطفال الشخصية البيانات بيع من الرشكات
مشاركة بشأن ٢٠١٠م عام لهذا مشاِبٌه قانوٌن ُسنَّ وقد الوالدين. مواَفقة دون التجاري
إذ الترشيع؛ لهذا سابقة وجود بالذكر وجدير العسكري. التجنيد جهات مع البيانات
جريمٌة للُقرصَّ البيع أن امليالد قبل ١٧٥٠ عام سنَّها التي رشيعته يف حمورابي اعتََرب

اإلعداُم. عقوبتُها
أكرب لظاهرٍة َعَرٌض إال هو ما الطفولة عىل التجارية النزعة فْرَض أن شك وال
وصف وقد َكُكلٍّ. املتحدة الواليات عىل الرشكات سيطرة وهي: أال سابًقا؛ إليها نا أَرشْ
يُنَظر إما الثمينة الثقافية الِقيَم «إن قائًال: شخيص حوار يف الوْضَع بوهانان بول زمييل
أو عليها االستيالء يجري وإما التسويق، أمام عوائَق باعتبارها التاريخ مرِّ عىل إليها
أيَّ يضمَّ لم املايض أن غري املؤسسية.» األرباح خدمة يف مباَرشًة تسليعها أو استغاللها
املقيَّد غري يس املؤسَّ ل التدخُّ من الراهنة الحالة مع بعيد من ولو للمقارنة قابلة سابقٍة
نتقبَّل وبالتعوُّد تدريجيٍّا رصنا ولكننا تجارية. غريَ تَُعدُّ سبق فيما كانت مساحاٍت يف
بدخول الحكومية املدارس سماح مثل الخيال؛ من رضبًا املايض يف كان ما العموم يف
مختلف عن إعالنات من به تطفح بما الفصول، إىل التجارية التليفزيونية املحطَّات
وسبق بها. املتربَّع التليفزيون أجهزة تكلفة ِلتُطيق تَُكن لم املدارس أن ة بحجَّ املنتجات،
تأثري تنظري يف واملؤرخني االجتماع لعلماء امُلزري اإلخفاق إىل الش كريستوفر أشار أن
تقرتب التي املوضوعاُت تكون ما غالبًا ولكن األرسة، عىل للحكومة األعرض السياسات
حمل الذي خطابي يف قلُت وكما لها. التعرُّض محظور موضوعاٍت السلطة مصادر من
األبحاِث شأن من فإنه ،(١٩٨٠ نادر، (لورا األمريكيني؟» األطفاَل يربي «َمن عنوان
املسئولية ع توزُّ ر تطوُّ حول شائقة حقائق عن الكشُف األطفال حول الرائدة رة املتطوِّ
عىل والتأثري وإسكانهم وإلباسهم أطفالنا تغذية يف املشاركني األشخاص جميع بني
(كلينتون، كاملة قريٍة تعاُوَن واحد طفل تربيُة تتطلَّب وقد فهم؛ وترصُّ تفكريهم طريقة
تَزل لم أنها من الرغم عىل نادرًة، القرى صارت لقد بل بقرية، الرشكة وليست ،(١٩٩٦

األوسط. الرشق يف وبكثرة موجودًة
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املستقبلية االتجاهات املؤسسية: األصولية إىل عودة

سابًقا ذكرت كما — األعمال مجال يف املتخصصني األكاديميني األساتذة بعض يفرتض
(اليمني ديني أحدهما األمريكية؛ األصوليات من مختلفني نوعني بني تقاُرب وجوَد —
ولكن الجديدة). الليربالية الحرة السوق (أنصار علماني واآلَخر الجديد)، املسيحي
الذات، بصالح (القناعة األصوليتني بني املشرتكة السمات مالحظة عن النظر برصف
يبدو امُلرتابَة)، العقليات الدعوي، الحماس االختالف، تقبُّل عدم الحقيقة، بامتالك اليقني
التجارية النزعُة ر فتدمِّ بعًضا، بعضها ًال مكمِّ كذلك بينهما فيما تتعاقب التداعيات أن
الكرامَة تنقل التي الثقافية والسمات األرسي االستقراَر واالقتصادية السياسية الجامحة
الدينية الخطابة إىل اللجوء إىل بالعجز يشعرون الذين اآلباء يدفع ما وهذا األجيال؛ بني
املتحدة الواليات يف مشاهدته يمكن ما وهو جدٍد، أتباٍع واستقطاب القوة عىل للحصول
تكون ما غالبًا التي العبارة تلك األرسة»، «ِقيَم حول اإلنجيليني املحافظني التفاف يف
الخارج يف يحدث بالعجز الشعور عن الناتج نفسه الفعل رد ولكن مبَهمًة، إليها اإلشارة
إىل ل التحوُّ تغذِّي العسكرية، العمليات بشنِّ مصحوبًة التجارية، املصالح فعوملة كذلك.
مونوز، (انظر ذلك عىل واحًدا مثاًال إال ليس األوسط والرشق العالم، حول األصوليات

.(٢٠٠٠
التقليدي املجتمع قواَم الجنسيات املتعددو سيون املؤسَّ التسويق رجاُل يمزِّق ومثلما
حيث البلدان؛ من غريها يف التقليدية الثقافات كذلك يمزِّقون فإنهم املتحدة، الواليات يف
التي والصدمات والهزَّات للعراقيل أوسطية الرشق املجتمعات يف الشباب تعرُُّض يتزايد
السياسات أو العمل، فرص وندرة االقتصادي التغريُّ جرَّاء من األساس يف به تلحق
الحكومات تتبعها التي الحادة السياسات أو اإلرسائييل، باالحتالل املتعلِّقة الحكومية
الحرب مثل األمريكية الحرب أو املتحدة، الواليات من املدعومة االستبدادية العربية
املتعلِّقة «الُحرَقة» عليه تُطِلق ما (٢٠٠٧) باندولفو ستيفانيا وتوثِّق العراق. يف الدائرة
االقتصادية لألزمات السياسية األخالقية اإلسالمية والتهيئة أوروبا إىل الرسية بالهجرة
أصبحت األساسية العمرية بالفئات املتعلِّقة األفكار إن بل األرسية، األدوار تغريُّ سياق يف
محليَّة فئًة «الشباب» فئة كانت إذا ا عمَّ (٢٠٠٢) الرتكي ثريا فتتساءل معاَرضًة؛ تواِجه
التي للفجوات آَخرين محليني وعلماء هي دراستها يف وذلك الخارج، من مستوردة أم
االستهالك وأنماط وامللبس والعنف اللغة مثل أموٍر بخصوص وآبائهم الشباب بني تتسع
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التأثريات مع الشباب وتَواُفق العوملُة فيها ساهَمْت مشكالت وجميعها العموم، بوجه
ذلك. عىل جليٍّا مثاًال مُرص وتَُعدُّ الغربية،

أدَّى ما وهو دماء، أي إراقة دون النارص عبد جمال املرصي الرئيس ثورة انطلقت
النارص عبد الرئيس وفاة ومع االشرتاكية، االقتصاديات وقيام بالفخر العرب شعور إىل
منها استفادت التي الدخل توزيع إعادة خطط من املرصي االقتصاد انتَقَل ١٩٧٠م، عام
عهد يف األجنبي) لالستثمار الباب (فتح االنفتاح سياسة إىل األدنى، االقتصادية الطبقات
حسني الرئيس عهد يف وازدادت استمرت التي (١٩٧٨–١٩٨١م)، السادات أنور الرئيس
يف الغرب مع املواَجهة من املرصية السياسات انتقلت وباملثل (١٩٨١–٢٠١١م). مبارك
الفور عىل املؤسسية لإلعالنات األبواب فتح شمل ما وهو معه، التواُفق إىل نارص عهد
مع واالقتصادية) (السياسية العالقات يف تغيري حدوث وكذلك ،(١٩٨١ (الجندي، تقريبًا
اعتربها أو االقتصادية»، «األصولية ى مسمَّ التحوُّل هذا عىل البعض أطلق وقد إرسائيل.
والكورية اليابانيَة الرشكاِت اآلن تشمل (التي الجديدة املؤسسية االستعمارية من جزءًا
أوجه كافة عىل الحالتني كلتا يف الحفاظ مع فقط)، الغربية الرشكات وليس والصينية،
من بالرغم الفرق ولكن .(١٩٩٩ (سميث، العاملية الدينية باألصولية املرتبطة الجمود
األوسط الرشق مجتمعات يف يوجد ال — املتحدة الواليات عكس وعىل — أنه هو ذلك
ولهذا تعارٌض؛ يوجد بل املؤسسية، واألصولية الدينية األصولية بني مشهوٌد تعاُطٌف
املقابل ويف الجسد، بتغطية تتميَّز اإلسالمي للِّباس جديدٍة أشكاٍل ظهوَر مرص يف نالحظ

املرأة. جسد تعرية يف تسهب التي الغربي، لإلعالم املميزة اإلعالنات يف النقيَض نجد
٢٠٠٦؛ (هريشكايند، العلمانيني امُلنظِّرين بني فيما حاٍم نقاٌش حاليٍّا ويجري
أن أم باملايض ومرتبطًة محاِفظًة بطبيعتها األصوليات كون حول (٢٠٠٥ محمود،
:٢٠٠١) ونيجري هارت ويشري .(٢٠٠٠ باألساس(أرمسرتونج، ومبتكرة عرصية أفكارها
هي بل اإلطالق، عىل الوراء إىل عودة ليست التقليدية األرسة إىل «العودة أن إىل (١٤٨
(أو املعارص» االجتماعي للنظام مضادٍّ سيايسٍّ مرشوٍع من جزءًا يمثِّل جديٌد ابتكاٌر
لتهديٍد املقاومة من وشكًال للترشذم، وتحديًا املؤسسية»)، «األصولية تسميته يحسن ما
أشار وقد باملؤسيس. هنا يُوَصف ولكن الحداثة، أو بالعلمانية أحيانًا إليه يُشار ملموٍس
األصولية أنصار خروج وهي البحث، من مزيًدا تحتاج مسألٍة إىل ويسرتن سايمون
مسار عن — األرسة انهيار ملقاومة كيانًا باألساس تَُعدُّ التي — األمريكية املسيحية
ِقيَمهم وتوفيق األعمال عالم مع التكيُّف خالل من عمومها، يف الدينية األصولية املقاومة

173



والكرامة الثقافة

السالح هي االستهالكية تصري الوضع هذا ضوء ويف .(٢٩ :٢٠٠٤ (ويسرتن، معه
اإلطالق عىل تقليديٍّا بأمريكية ليست أمريكية ِقيَم عن دينية أفكار تصدير يف الرئييس
أداء يف الخلل عن ناتجة مؤسسية ِقيَم هي وإنما املثال)، سبيل عىل اإلهدار أو (كالتبديد
املسيحيني األصوليني بني الِقيَم توفيق أن ًرا ُمقدِّ ويسرتن يستطرد ثم والسوق. الرشكات
يف يرون ن ممَّ التابعني من مزيٍد استقطاَب ييرسِّ مجاًال ر يوفِّ الحرة السوق وأصوليي
التقليدية األرسية الِقيَم أن اإلنجيليون يرى بينما ولكن جديًدا. عدوٍّا االجتماعية األجندات
املؤمنون معها يتحالف التي األطراف تكون قد ،(٢٠١٤ (فرانك، الليرباليني من خطٍر يف

األمر. واقع يف املتحدة الواليات يف الِقيَم هذه تدمري يف السبب نفسها هي املسيحيون
التفاصيل إىل استناًدا تتشكَّل التي اللَِّبنات تمثِّل األنثروبولوجية الرؤى إن
ينبغي الحايل، عرصنا يف املؤسسات أقوى تَُعدُّ األعمال رشكات ألن ونظًرا اإلثنوجرافية.
الدراسات مع املهيمنة، املؤسسة بهذه املتعلِّقة اإلثنوجرافية املعلومات قلَُّة تتعاَدَل أن
الهيمنة لتبعات دراستهم يف األنثروبولوجيا علماءُ عليها َعِمل التي الغنيَّة الوثائقية
من نعاني فنحن .(٢٠٠٨ ونادر، ماتي ٢٠٠٣؛ (دوكاس، الوقت مرور مع املؤسسية
ال التي عة املتوقَّ غري التحالُفات تفسري من نتمكَّن وحتى التاريخية، السطحية من حالة
بأسلوب األصولية، إىل ل التحوُّ عمليات بني للربط نحتاج املبدئية، باملالحظة جليًَّة تكون
الرأسمالية. من معينة وأنواع الربوتستانتية بني واَزى عندما فيرب بأسلوب يكون ما أشبه
األصولية بني تُرَسم الروابط فإن الفصل، هذا يف املطروحة املناقشة يخصُّ وفيما
يف عنها الناجمة الحصار وعقليِة فحسب) أمريكيًة تَُعْد لم (التي األمريكية املؤسسية
الذي الخطر أن من الرغم عىل هذا العربي، الرشق يف اإلسالمية األصوليات بني الخارج
متغلغًال والعرشين، الحادي القرن بحلول أضحى، املعارصة املؤسسية األصوليُة تفرضه
الربُط باالهتمام الجدير من فإنه ولهذا، بأرسه. العاملي السيايس الجغرايف املشهد يف
بينهم الربط وهذا عامة، بصفة العربي الربيع وأحداث والعنف والحروب، الشباب، بني
األصولية إن إذ األصغر؛ املحلية أو القومية املمارسات دراسَة يتجاوز بما االهتماَم يستأهل
تتباين التي اإلمربيالية ملقاَومِة الغربية غري الدينية األصولية قيام يف تسبَّبَْت قد املؤسسية
سواء االقتصادية، الحتمية أن إال عسكرية. هجمات يف تتورَّط ما وغالبًا اليوَم، أشكالُها
الثقافية؛ تجلياتها بل الجوهرية، النقطة هي ليست أصولية، غري أم أصولية أكانت
عن منفصلني فرديني مستهلكني الواحدة األرسة أفراُد يصبح بحيث األطفال تنشئة أي

174



املؤسسية األصولية

ترتبط املعنى وبهذا منفصلة. فردية كيانات إىل يتحوَّلون أو األكرب، األرسية الوحدات
الديني. باملعتقد ترتبط مثلما االقتصادي، النظام من بنوع وثيًقا ارتباًطا األصولية

األعمال، ريادة لتدريس صفٍّ عن قصًة سكَّرية ميسون الرتبوية الباحثة وتروي
إذا أنه هي امُلستهَدفة الرسالة وكانت األردني، للشباب الطفولة» «إنقاذ منظمة قدَّمته
يحيدوا وأالَّ أعينهم، نُصَب هدٍف وْضُع عليهم يتعنيَّ األعمال، عالم يف النجاَح الشباُب أراد
الشباب ألحد سؤاًال املحاِرضُ َه وجَّ الدرايس الفصل نهاية ويف حدث. مهما الهدف هذا عن
منزل واحرتق جديد، مرشوع إلنشاء دينار ٥٠٠ ادََّخر قد كان إذا سيفعله ما يتخيَّل بأن
أجاب سيفعل؟ فماذا دينار، ٤٠٠ اقرتاَض مأًوى بال أصبح الذي الجار منه فطلب جاره،
تنفيذَ يواِصل أن يجب بل خاطئة»! «إجابة املعلم فقال املال، يُقرضه سوف بأنه الطالب
يتطلَّب الحالة، هذه يف عمي!» هو جاري؟ أُردَّ أن «أتريدني الشاب: فقال عمله؛ خطة

الجديدة. الليربالية مبادئ إىل األرسة من األولويات تحويَل النجاُح
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السادس الفصل

الالعنفيف وبذور الثقافة
األوسط الرشق

للشعوب الحقيقية الحياة م؛ امُلتوهَّ العربي العالم ال الفعيل، العربي العالم
النمطية. للقوالب مة امُلتوهَّ الحياة ال الفعلية،

(٦ :٢٠١٠) زغبي جيمس

مقدمة

تالقت التي التقاليد تعدَّدت إذ ع؛ بالتنوُّ تحديًدا، العربي والعالم األوسط، الرشق يحفل
سماتها تمييُز الصعب من أصبح بحيث املاضية، عام األلف مدار عىل املنطقة هذه يف
من وبالرغم تنظيم. من ذلك شابََه ما يوًما ُوِجَد إن الالعنف، بتنظيم يتعلَّق فيما األصيلة
القاهرة، يف األمريكية الجامعة يف ١٩٨٥م عام ألقيتُها التي محارضتي يف يل خطر ذلك،
منترشًة تكون قد التي واالجتماعية الثقافية األبعاد إىل االنتباه لْفُت املفيد من سيكون أنه
سلوك مع للتعاُمل األفكار، بعض إىل ل التوصُّ حينها يمكن وربما املنطقة، يف األقل عىل
أفضل املنطقة ِقيَم مع تتالءم التي والثقافية، االجتماعية السيطرة حاالت يف األفراد
الغربية القومية الدوُل تتبعها التي البرشية اإلدارة أو اإلجباري االنسجام نماذج من

العربي. العالم يف لتُطبَّق وتُستَوَرد املعارصة،
— يقولون كما — اإلسالم إن األوسط. الرشق يف القانوني التعاُمَل أوًال ْل َوْلنتأمَّ
كما فالقانون للقانون؛ املرموقة املكانُة هي إدهاًشا اإلسالم سمات وأشُد حياٍة، أسلوُب
األوسط الرشق يف الناس ويميل املجتمع. يف الرئيسية التنظيمية القوة هو الديُن عنه يعربِّ
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يصدم ما هو هذا األقل عىل أو الحياة، أمور مناقشة يف الدينية التعابري استخدام إىل
االجتماعية مشكالتهم يواِجهون ما غالبًا التحديد وجه عىل والعرب الغرب. من املتاِبع
أوسطية، الرشق والشعوب ال. أم قانوني منتًدى يف أكانوا سواء القانونية، اللغة باستخدام
(ماير، له وامُلطبِّق بالقانون الواعي الشعب بمظهر يَظهرون مثًال، باألمريكيني مقارنًة
الرشعي أم العريف أكان (سواء القانون وتطبيق َسنِّ عىل القائمني فإن ولهذا ١٩٨٥)؛
كذلك لُوِحظ قانوني. وعي لديه جمهوٍر مع يتعاملون األوسط، الرشق يف املحيل) أم
(الثروة املحدودة املوارد عىل الحصول أجل من الرصاع يف النظام يفرض القانون أن
فقد األوسط، الرشق يف املحامني وجود من وبالرغم والكرامة)، الرشف أو املكانة أو
النسبي والغياُب أنفسهم، عن باألصالة املتخاصمون يتحدَّث أن املحاكم يف العادة صارت
عىل املعتِمد العدالة ونظام القايض. إىل املحكمة قاعة يف الرتكيَز ل يحوِّ والدفاِع للمحامني
قها يحقِّ أن يستطيع ال بطريقٍة القانونية العملية داخل العادي الشخَص يجذب القايض

املحامي. عىل املعتِمد العدالة نظاُم
عدة عن (١٩٥ :١٩٨٦) املحاكم عىل أجراها مقاَرنة دراسة يف شابريو مارتن ويُعربِّ
الصحيحة األمور بتناُول اإلسالمية الرشيعة تكتفي «ال فيقول: مفيدة، إضافية مالحظات
منها، واألفضل الجيدة، األمور كذلك تتناول ولكن القانونية، النظر وجهة من والخاطئة
الفكر يف األصيلة املبادئ أحد أن إىل ويشري األخالقية.» الناحية من اإلطالق عىل واألفضل
وليس املؤمنني، إجماع عىل بناءً د يتحدَّ والدين القانون يف الحق أن اإلسالمي الترشيعي
املتنوِّعة اآلراء من كبرية بمجموعة اإلسالم ب يرحِّ كما . حيٍّ شخص أيِّ أوامر إىل استناًدا
للرشيعة، مختلفة مدارس وجود عىل األمُر يقترص «ال الشامل: اإلجماع هذا إطار داخَل
املفهوم إن بل رأينا، كما الواحدة املدرسة داخل مختلفة آراء وجود كذلك يجوز ولكن
للتماثل.» فرًضا وليس املتجدِّد، العفوي االتفاق من نوٌع العموم يف هو لإلجماع اإلسالمي

.(٢٠٣ :١٩٨٦)
املتناثرة املبادئ من وافرة مجموعة من أوسطية الرشق البلدان يف القانون ن ويتكوَّ
إطار يف تجاهلُها، وأحيانًا بينها، من واالختياُر جْمُعها فيتم لها، حَرص ال ميادين يف
والقانون العريف والقانون اإلسالمية الرشيعة امتزجت وقد القضائي. القرار اتخاذ عملية
ويرى املحلية. القانونية األنظمة من أجزاءً وأصبحوا االستعماري، القانون من املوروث
بينما الحالية، الحكوماُت إليها تلجأ التي الخياراِت َعت وسَّ االستعمارية الفرتة أن البعض
والجنائية والتجارية اإلدارية القوانني من الجديدة الدوُل استعاَرتْه ما أن آَخرون يرى
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قانوُن يكون ربما ولكن لالستعمار. السابقة الفرتات عن الخيارات من زاد الغربية،
زيادة عىل الحكوماِت يجرب بما النظام، عىل الجمود من نوًعا أدَخَل قد القومية الدول
اإلسالمية املحاكُم تَُعدُّ القومية الدول ويف اإلسالمية. الرشيعة أو العريف القانون إىل اللجوء
صحة عىل يُدلِّل مكان يوجد وال للسيطرة، ومدنيًة اجتماعيًة أداًة مًعا العريف والقانون

أفغانستان. مثل املركزية غري الدول من أكثر ذلك
الدراسات أغلب أكََّدْت باملحاكم؟ الشبيهة املؤسسات خارج السيطرة عن ماذا
عىل شديًدا تأكيًدا ذلك) غري أم االسترشاقية (سواء األوسط الرشق تناَوَلِت التي األكاديمية
املجموعة عىل الرتكيز هذا وأن قويٌة، األفراُد إليها ينتمي التي األساسية املجموعات أن
يكون العشرية) أم الساللة أم النواة األرسة هي املجموعة هذه أكانت (سواء األساسية
استُخدمت وقد األرسية. العالقات إىل تستند ال التي الثانوية املجموعة ر تطوُّ حساب عىل
يف أو مثًال، املحاكم يف الهرمي، ج التدرُّ نظام غياب لتفسري األرسية املجموعات أولوية
ولكن حقيقيٌة، املنطقة يف باألرسة املرتبطة الكبرية األهمية إن عامة. بصفة الحكومات
يعرتف ال الثانوية/املدنية، الجماعات غياب عىل يركِّز الذي التعميم هذا من اآلَخر الجانب
«التلقائية». الضوابط من كبري بعدد تتميَّز وتنظيمية ُمنظَِّمة قوة اإلسالم بأن يبدو فيما
دراسة إجراء أثناء التلقائية الضوابط هذه بعض ملشاهدة الفرصُة يل أُِتيحت وقد
شهر بحلول يحتفلون وقتَها املغربيون كان ١٩٨٠م. صيف يف املغرب يف ميدانية
قبل األخري اليوم يف كعادتهم باملصطافني مزدحمًة الرباط شواطئ وكانت رمضان،
عىل تماًما، مرتاديه من الشاطئ خال الشهر من األول اليوم بداية مع ولكن رمضان،
حركة مراقبة أو الشاطئ، إىل الزيارات ملراقبة مسئول أو رشطي وجود عدم من الرغم
االنضباط عىل واعتمدت داخليًة القيود كانت النهار. أثناء الطعام لتناُول املطاعم زوَّار
تناُولهم أو للتدخني تنظيمهم يف الصوَم يراعون الطعام ومحبُّو نون املدخِّ فكان الفردي،
سوى عليها يُعَرض لم أنه الحظُت فقد رمضان، شهر خالل املحاكم قاعات أما للطعام.
عىل للنظر الفتًة عامٍّ بشكٍل االنضباط حالُة كانت التعيري. بغرض السكِّريين من قليلة فئة
السيطرة خالل من ذلك َق تحقَّ وقد العام، الحيِّز يف وخصوًصا املجتمع، مستويات كافة
وهي املواطنني، سلوك بمراقبة الرشطُة تفرضها التي االجتماعية السيطرة ال الثقافية،
دولة أي أو املغرب تستطيع ا ممَّ أكثر موارَد الحالة هذه مثل يف تتطلَّب قد التي املهمة
عنارص زيادَة الذاتي االنضباط آلياِت نْقُص استدعى فقد الغرب، يف أما حْشَدها. أخرى
الدول يف طيَّة الرشُّ العمليات من أرخص اآلليات هذه تَُعدُّ بينما تقنياتها، ر وتطوُّ الرشطة
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مكة إىل الحج أو كرمضان دينيٍة مناسباٍت تنظيُم العسري من سيكون ودونها األفقر،
الحج، أو الصوم يف تان املهمَّ السمتان هما الذاتيَّنْي والتنظيم االنضباط فإن لذا سنة. كلَّ
وليس املشرتكة، اإلقليمية اآللية هي هذه حالتنا يف الجوهرية واآللية تقليديٍّا، األقل عىل

امُلستعارة. الخارجية الثقافة

والَحجُّ املتنافر التغريب

يكون قد تدعمه؟ التي اآلليات وما ذاتيٍّا؟ يُنظَّم املختلفة الثقافة جوانب من جانب أيُّ
أخرى، مجتمعات يف بالذنب الشعور أو املجتمعات، بعض يف التنظيم آلية هو الخوف
وهذا والرشف. العار بمفهوَمِي مرتبطة اآلليات هذه أن فاألرجح األوسط الرشق يف أما
من أنه إىل لالنتباه (٩٥-٩٦ :١٩٥٨) بورديو دفع ما هو والعار الرشف عىل الرتكيز
وبالرغم املجموعة. عن الغرباء أمام والعيوب واإلخفاقات النزاعات إظهاُر املسموح غري
رشف ميثاق يف املرأة بمكانة مقرتنًة املفاهيم هذه مثل يصفون ما غالبًا العلماء أن من
امليثاق يشمل املثال: سبيل فعىل بكثري. أوسع صًدى لهما والعار الرشف فإن الجماعة،
مناسبة لكل خاصًة ومقوالٍت األدب، لحسن وقواعَد لغوية، ِصيًَغا األدب لحسن املجتمعي
أفرادها، سلوك عىل نفوذًا تمتلك املجموعات فإن لذا والِحشَمة؛ الكرامة مفهوَمِي تعكس

.(٩٥ :١٩٥٨ (بورديو، اليومية» الحياة يف األفعال «أبسط يف وتؤثِّر
يتجاوزان ألنهما والعار؛ الرشف ملفهوَمِي الجمعية الدالالت دراسة كذلك علينا
بالرشف، تتزيَّن التي بالجماعات أنفسهم الناس يربط حيث الخاصة؛ الجماعة حدوَد
األرسة مكانة وترتقي عشائرهم. من رشًفا واألهون أهميًة األقل املجموعات عن ويتخلَّون
املجموعات سمعة تسوء بينما ف، الترصُّ يف كياستها وبمدى صالحات من إليها يُنَسب بما
الحقوق من مجموعٌة بالرشف وترتبط بالعار. املوسومة ت والزالَّ األخطاء خالل من
الحروب يف لخصومه يستسلم الذي للعدوِّ األماِن منُْح يتعنيَّ إنه أي اللجوء؛ حق مثل
الذي العدوِّ ُل وتحمُّ األمان. طالبًا ضحيته لبيت الذهاب يستطيع القاتل إن بل والغزوات،
درجات بأقىص َ التحيلِّ يتطلَّب — أخرى سياقات يف نشري سوف كما — ضيًفا يصري
ف الترصُّ عىل املرتتبة بالرِّْفعة والتمتُّع التبجيل هو هنا الجزاء أن إال النفس، ضبط
ق وتتحقَّ ألصحابه. والعاَر الخزَي القواعد بهذه االلتزام عن العجُز يجلب بينما برشف،
ذلك» عىل مثال «وأفضل يوفيه، َمن حساب عىل باملبدأ يُوىفَّ حينما الرشف مراتب أسمى
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الحاالت هذه ويف طلبه. إذا للعدوِّ األمان بمنح االلتزام «هو — الباحثني أحد يشري كما —
.(٢٥٨ :١٩٦٦ (زيد، نفسها» الحياة من أهمُّ إليه بالنسبة الرشف أن عمليٍّا الرجل يُثِبت
مة املقسَّ الطبيعة ذات املجتمعات يف االجتماعية السيطرة يف ا مهمٍّ دوًرا الرشف ويلعب
مفهوَمِي ألن ونظًرا املرصيني. البدو حالة يف كما الحكومية، للسلطة مؤخًرا امتثلت التي
تنظيم يف دورهما أهميَة نحزر أن يمكننا العربي، املجتمع يف انتشاًرا أكثر والعار الرشف
يحمل مثًال الديمقراطية املجتمعات ففي لألسوأ. أم لألفضل سواء املجتمعي، السلوك
ا (رسٍّ بالذنب الشعور من العام للصالح أعظم فائدًة العام) املستوى عىل (جهًرا العار

الشخيص). املستوى عىل
غري السيطرة وسائل من العديُد العالم من الجانب هذا يف يوجد ذلك، عىل عالوًة
مثًال الخالف حاالت ففي الداخيل؛ الالمركزي بطابعها ضوابُطها تتَِّسم التي الحكومية
ما خالل من بالسيطرة يتمتعون رون ُمَوقَّ وسطاءُ التصعيد فتيِل نْزَع يتوىلَّ ما غالبًا
ال (التي الواسطة خالل من لجماعاتهم الحلول إىل لون فيتوصَّ االحرتام؛ من به يحظون
األطراف وتعويِض ألصحابه الحق ردِّ عىل تعتمد التي الرشوة) وبني بينها الخلط يجوز
تطرحه الذي النظري النموذج فإن كذلك .(١٩٦٥ نادر، (انظر تصعيد أيِّ حدوث ملنع
بغرض واملحكومني، الحاكم بني مفتوٍح اجتماٍع عقد يف األساس يف يتمثَّل املجلس فكرُة
لتحقيق تُستخَدم ال القوة بأن انطباًعا أعكس أن أقصد ال ولكني وحلِّها. املشكالت تناُوِل
نصيبَها أوسطية الرشق الديكتاتورية األنظمُة أظهَرِت لقد بل املنطقة، هذه يف األهداف
زة ُمجهَّ تكون ما غالبًا الحديثة القومية فالدولة مواطنيها. ضد ه املوجَّ العنف ممارسة من
أساليب تظل ذلك، من الرغم وعىل ولكن، اليد؛ طليَقِي عسكري وكيان رشطة بجهاز

التطوير. من ملزيٍد قابلًة املنطقة يف قوية ثقافيًة بذوًرا العنيفة غري السيطرة
والحكم السيطرة أفكار مع تنتقل ال الغرب يف امُلتَّبعة العنيفة غري األساليب ولكن
سيطرتها. إلحكام كبريًا اعتماًدا القوة عىل الجديدة األمُم تعتمد ولهذا منه؛ املأخوذة
القومية الدولة مبدأ مثل الخارج من املأخوذة املتنافرة املبادئ إىل ناحيٍة من هذا ويعود
خاصًة املحلية، السيطرة أساليب تُزاِحم الحداثة أن إىل يعود أخرى ناحيٍة ومن املركزية،
األنظمُة خلَّفته الذي اإلرث بسبب وأيًضا الديكتاتورية، لألنظمة الغربية القوى دعم مع

االستعمارية.
الحجِّ بموسم يتعلَّق فيما السيطرة إحكام أساليب يف التناقضاُت هذه وتتجىلَّ
مرِّ عىل الحكومات ِل تدخُّ قلَّة إىل املنطقة هذه تاريُخ يشري حيث املثال؛ سبيل عىل
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أخرى أنواًعا املشرتكة عالقاتُهم اتبعت الذين للمواطنني، الشخصية الحياة يف التاريخ
الدول ولكن بالفعل. بعضها إىل أرشُت والتي الديني، أو العريف كالنظام األنظمة من
لفرض بآليٍة األسف مع مصحوبًة تكون — اإلشارة سبقت كما — الجديدة القومية
يف حكومٍة أيَّ فإن ذلك، عىل عالوة التقليدية. السيطرة أساليب تقويض عىل تعمل القوة،
من نوعني ملواَجهِة زة مجهَّ تكون العالم، حول الحكومات كل مثل مثلها األوسط، الرشق
العالم يف «داخليًة» أزماٍت باعتبارها امُلصنََّفة األزمات ولكن والخارجية، الداخلية األزمات:
سواء األخرى، اإلسالمية الدول يف تنشأ التي األزماِت ما حدٍّ وإىل تقليديٍّا تشمل العربي
والسعودية العراق أو والسعودية، إيران بني الحال هو (كما عربية غري أم عربية أكانت
الفئة ضمن املؤمنني غري من قوامها يكون التي الدوُل تُصنَّف بينما الشيعة/السنة)، —
يف داخيلٌّ خالٌف بأنه الخالفات أحد يُوَصف قد بينما وهكذا الحال. بطبيعة الخارجية
جوازات بحمِل — قومية لدوٍل النتمائهم نظًرا — املواطنون يُطاَلب اإلسالمي، العالم
موسم يف األمم بني االختالفات إبراز إىل يؤدِّي ما وهو ألخرى، دولٍة من لالنتقال سفر
إىل إشارتهم عند العلماءُ عنه يتحدَّث ا ممَّ جانبًا يمثِّل التناُقض من النوع وهذا الحج؛

املتنافر. التغريب
املشكلة هذه إىل اإلشارة من السياسية العلوم أساتذة تحليالُت تخلو ما عادًة ولكن
األهلية؛ الرصاعات يف الخارجية األطراف دوَر تناولهم عند — املتنافر التغريب مشكلة —
النزاعات أن حني يف إليهم، بالنسبة به وُمسلٌَّم بديهيٌّ أمٌر القومية األمم وجود ألن نظًرا
علماء نظر وجهة من ترتبط االستعمار، عهد نهاية منذ خارجية أطراٌف فيها تسبَّبت التي
الخارجيني الحلفاء أن جانب إىل الداخيل، الرصاع بحاالت وثيًقا ارتباًطا األنثروبولوجيا
الدول بني النزاعات من كبري عدٍد يف الداخلية الشئون يف ما بدرجٍة بالفعل متورِّطون

ذلك. عىل األمثلة أبرز من إيران/العراق وحرب الثانية. العاملية الحرب نهاية منذ
فإنه نقاشاتنا، هامش عىل إال الشامل املنظوَر هذا نتناول ال أننا من الرغم وعىل
األفراد؛ عىل للسيطرة املتاحة األساليب حول يدور نقاش أي إىل بالنسبة جوهريٍّا يظل
عرب والتنظيم والعار، الرشف مفهوَمِي طريق عن املباِرشة غري السيطرة ُسبُل إن إذ
واملحاكم املجلس مثل العامة املنتديات من مزيٍد وعقد بالواسطة، كاالستعانة الوسطاء
يحتشد حني الحجِّ موسم يف الالعنف لضمان جوهريًة أساليَب جميعها تَُعدُّ اإلسالمية؛
بجهاز استُعنَي ما وإذا واملدينة. مكة يف العالم أنحاء جميع من البرش من اآلالُف حرفيٍّا
األساليب، هذه حساب عىل الطراز األوروبية القومية الدولة من جزءًا يمثِّل الذي الرشطة
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محلية، مشكالٌت األصل يف هي مشكالٍت تدويَل أو املشكلة، تصعيَد التبعات تشمل فقد
يتفق وقد االعتداء. أثاره ما أو باالعتداء البادئ عن النظر برصف عنيفة مواجهات أو
املشكالت لجميع الحل هي الغاشمة القوة أن عىل أوسطية الرشق الشعوب من القليل
املواجهات، تتفادى التي بل السُّ إىل للِّجوء يميلون األغلبية ولكن محدَّدة، حاالت باستثناء
إللحاق املماِثلة السيطرة وسائل أو الرشيعة، باستخدام تقيض التي اإلسالمية الحلول أو
وتشمل طويلة، قرون مدار عىل األوسط الرشق ثقافة من جزءًا كانت طاملا والتي العار،
الثقافية. املعايريَ ينتهكون الذين األفراد سلوك ضبط يف نفسه الحشد دوَر الحجِّ حالة يف

والواقع النمطية القوالب بني ما

فضِّ وعمليات التنازع عمليات لدراسة ١٩٦٠م لعام التالية الفرتة يف أبحاثي ُجلَّ كرَّسُت
الغربية إيريان من السالم إحالل أو التناُزع عمليات حول أبحاثَهم طالبي وأجرى النزاع،
اإلكوادور؛ إىل تركيا ومن لبنان، إىل وصوًال غانا ومن بافاريا، حتى الجديدة غينيا يف
عرشة يف القانون التنازع: «عملية كتاب يف األبحاث لهذه اإلثنوجرافية النتائج ت ونُِرشَ
ح يوضِّ كما الدراسة، وقت يف املجتمعات بعض كانت .(١٩٧٨ وتود، (نادر مجتمعات»
إيريان حول كوخ أبحاث مثًال (انظر غريها من للنزاع إثارًة أو عنًفا أكثَر الكتاب،
كما املكسيكية)، الواهاكا زابوتيك قبائل حول نادر وأبحاث الجديدة، غينيا يف الغربية
التاريخية واملسارات غيابهما، أو العنف أو للنزاع امَليْل انتشار بني الربُط ممكنًا كان
أنه إىل شك دون من أبحاثنا انتهت وقد االجتماعية. للِبنيات املختلفة السمات أو لألحداث
ما أحيانًا إذ العنف؛ اندالع وراء السبب هي االجتماعية الِبنيات أن دوًما االدِّعاء يمكن ال
الحال هو كما معيَّنة، ثقافات خارج اندلَعْت قد وديمومته، للعنف األوىل الرشارُة تكون
بني أو ،(١٩٧٨ (روفيني، اإليطاليني وُحكَّامهم ساردينيا جزيرة أهايل بني العالقة يف

.(١٩٩٠ (نادر، اإلسبانيني والغزاة للمكسيك األصليني السكان
بني العنف توزيع يف التفكري تتيح إنها حيث من مفيدًة التنازع دراسُة وتَُعدُّ
هذا أن من وبالرغم الخصوص. وجه عىل أوسطية الرشق والثقافة عموًما، الثقافات
الرشق يف القائمة للمشكالت سهلة حلوًال يقدِّم ال قد املسألة مع التعاُمل يف املسلك
يشري وكذلك معه. والتعامل العنف إىل للنظر جديدة زوايا يبنيِّ ربما أنه إال األوسط،
بنفسها، مصائرها يف التحكَُّم خاللها من العربية الشعوُب تستطيع سياسة إىل تحديًدا
وكيفية السيطرة، لفرض وسيلًة باعتباره العنف إىل للجوء املناسب الوقت حيث من
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ثقافات من تحريٍض عن ناجًما يكون العنف بأن الكامل االعرتاف مع استخدامه، ومدة
نوعية أن اآلن للجميع اتضح إذ األوسط؛ الرشق نطاق خارج خاصة ومصالح ومجتمعات
باستعانته يتميَّز عنف فهو املنطقة؛ يف معتادة غري األوسط الرشَق تجتاح التي العنف
والجنود، املدنيني بني أو واألطفال، والنساء الرجال بني يُفرِّق وال الحديثة، بالتقنيات
بعض يف السنني مئات إىل تصل قد طويلة لفرتات البيئة عىل حرِبه آثاَر يُخلِّف وسوف

شخصية. ذكريات من النفوس يف يرتكه ما جانب إىل األحيان،
األعنف، الجهات هوية حول تساؤًال يفرض العنف لفهم األشمل املنظور أن إال
الواليات يف العنف. ملمارسة األشمل اإلطار داخل األوسط الرشق موقع حول وتحديًدا
وجه عىل منها العربية أوسطية، الرشق والشعوب الالتينية أمريكا شعوب تُقوَلب املتحدة
االثنتان تحتلُّ حيث بالعنف؛ تتسم ثقافاٍت إىل منتمني أفراًدا باعتبارهم الخصوص،
واألمريكية األوروبية الدول أن من بالرغم العنيفة، الشعوب قائمة عىل مرتفعة مراتَب
البنادق تعترب كنَت إذا (إال التقنية العالية الحربية املاكينات أنتََج َمن أول هي كانت
األدبية األعمال من متزايدة أعداٌد حاليٍّا توجد ولكن التقنية»). «منخفضة معدات واملدافع
الكتب يف بالعنف تُوَصم نمطية قوالب ضمن ُمدَرجون تحديًدا العرب أن كيف تتناول
ومجرد األمريكية، اإلعالم وسائل من وغريها والصحف والتليفزيون واألفالم املدرسية
إظهار النمطية القوالب تلك بها تعيق التي الطريقَة يبنيِّ األعمال هذه عىل االطِّالع

.(٢٠٠٨ ٢٠٠١؛ (شاهني، املوضوعية الحقائق
يُسنَد أن األمريكية، السينما يف العرب لها يتعرَّض التي الَقْولبة عملية ضمن ومن
أدوار يف العرب يظهر بينما معروفني، أمريكيني ممثِّلني إىل اإلرسائيلية الشخصيات أداء
منذ يجري ما وهو بُْعد، عن يظهرون أو الشاشة عىل يظهرون ال الذين القساة اإلرهابيني
يف الجئًة فتاًة عربي شخص يقتل (١٩٦٠) (إكسودس) «الخروج» فيلم ففي بعيد. زمن
ليون) ذا آند ويند (ذا واألسد» «العاصفة فيلم ويف بوحشية، عمرها من عرشة الخامسة
(١٩٧٧) (نتوورك) «شبكة» فيلم ويف أمريكية، امرأًة عربي إرهابي يختطف (١٩٧٥)
العرب أن من للعرب معاٍد النزعة ساميِّ ناِقم تقرير خالل عدوانيٌّ إخباري معلِّق يحذِّر
ويُذَكر الوسطى، القرون بي بمتعصِّ ويصفهم املتحدة، الواليات عىل سيطرتهم يبسطون
الشاطئ» إىل الذهاب «أحد فيلم أحداث وتدور أوسكار. جوائز أربع حصد الفيلم هذا أن
كرة دوري نهائي مشاهدي لقتل عربي إرهابي مخطَّط حول (١٩٧٧) صنداي) (بيتش
املتحدة، الواليات رئيس بينهم ومن بول، السوبر بمباراة يُعَرف ما أو األمريكية، القدم
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ويف املباراة. ملعب فوق تليفزيونيٍّ بثٍّ منطاِد يف تفجريها يتمُّ فتَّاكة قنبلة طريق عن
أوضَحْت وقد العاملي. املايل النظاَم «العرب» ر يدمِّ (١٩٨١) أوفر) (رول «انقالب» فيلم
«األجدى قائلًة: به الخاصة الدعائية مقابالتها يف رصاحٍة بكل الفيلم رسالَة فوندا جني
وهم اسرتاتيجيٍّا، علينا يسيطرون فهم العرب؛ نخىش نكن لم إن عقوَلنا نفحص أن بنا
الصحافة» حريَة ويكبتون املرأة، ويناهضون وأصوليون، التقلُّب، رسيعو مضطربون
رايت) إز (رونج الصواب» هو «الخطأ فيلم قصة أما .(٣٠ :١٩٩٢ بارينتي، يف: (وارد
ثوري لقائد نوويتنيصغريتني قنبلتني لتسليم مستِعد عربي» «ملك حول فتدور (١٩٨٢)
أخباٍر تناُقل تمَّ كذلك نيويورك. وبعدها إرسائيل يف لتفجريهما القذايف، بشخصية شبيه
عن أمريكي، دوالر مليون ١٥ تبلغ بميزانية فيلم عمل يف باراماونت رشكة تفكري حول
ويزرعون ليبيٍّ دعٍم عىل يحصلون الفلسطينيني من مجموعة حول أحداثها تدور رواية
املخرج أفالم مثل — الصورة لهذه معاِكسة أمثلة توجد وبالطبع نيويورك. يف قنبلًة
فيها يُوَضع التي النمطية القوالب فإن ذلك ومع — العقاد مصطفى األمريكي السوري
الرشق داخل العنف من نوٍع إثارة عىل ع تشجِّ قد عنيفة، شعوبًا باعتبارهم العرب
رواية ويف دفاعيٍّا. فعٍل ردَّ بوصفه والعنف العداء أيًضا تربِّر قد بل وضده، األوسط
مبيًعا، األكثر الكتب قائمة عىل الثالثة املرتبَة احتلت التي يوريس، ليون للكاتب «الحاج»
والُجبن «بالكسل العرب يُوَصف ١٩٥٦م، إىل ١٩٤٤ من الفرتة خالل أحداثها ودارت
ويقول واالغتصاب»، والرسقة والقتل والشهوانية الثقة استحقاق وعدم والخداع والغرور
العالم قسوة مع التعاُمل مهمِة تويلِّ يف اليهود نحن نتورَّط أخرى «مرًة الرواية: يف اليهود
بالكراهية نحيا قوم «نحن نفسه: العربي الرواية بطل ويقول بل ورشوره.» اإلسالمي
نقدِّم لم أننا كما … أحد أي مع بسالٍم التعايش عىل قادر غري واإلسالم والظالم، واليأس
االغتياالت تعترب كنَت إذا إال بالبرشية، االرتقاء أجل من طويلة قرون مدار عىل إسهام أيَّ

والعنف. الكراهية ناَر جان يؤجِّ ا حقٍّ والجهل العنرصية برشية.» هدايا واإلرهابيني
التحرير حروب إىل الغزو حروب من العنف؛ من الكثري شهد قد العالم أن األكيد
يف بالساندينستيني اإلطاحَة الكونرتا ومحاولة السلفادور، يف األهلية كالحرب والتأسيس؛
املتحدة الواليات بقيادة واجتياحها ألفغانستان السوفييتي االتحاد واجتياح نيكاراجوا،
جواتيماال يف املايا لهنود الجماعية واإلبادة للبنان، اإلرسائييل االجتياح إىل إضافًة بعُد، فيما
يف الفيتنامي والغزو الحمر، الخمري ضد الكفاح وكذلك الربازيل، يف األمازون وهنود
واملواجهات أفريقيا، جنوب يف امُلماَرس والعنف زيمبابوي، يف القبلية والحروب كمبوديا،
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ننىس وال الهند، يف غاندي اغتيال بعد السيخ ومذبحة واملسلمني، الهندوس بني العنيفة
وامُلالَحظ وإنجلرتا. أيرلندا شمال يف األيرلندي الجمهوري الجيش ماَرَسه الذي العنَف
أحداثُها وقعت قد األيرلندي، الجمهوري الجيش عنف باستثناء األمثلة، هذه جميع أن
واالتحاد املتحدة الواليات بني التسليح سباق كان الخلفية يف ولكن الثالث، العالم يف
للعنف األمثلة هذه من العديد يف الُعظمى القوى تورُّط عىل عالوًة مستمرٍّا، السوفييتي
كيف األمريكية اليومية الصحف يف ترى سوف ذلك من وبالرغم الثالث. العالم يف الدائر
يتسمون َمن َفْهَم الداكنة»، البرشة ذات و«الشعوب العربي للعالم النمطية القوالب خ ترسِّ

مكان. كل يف املنترشون السالح تجار وليس بالعنف،
العالم، حول العنف إليقاف الداعية والحركات املجموعات تنترش نفسه الوقت يف
منهم نعرفها التي والحركات املجموعات ولكن االهتمام، من القدر بنفس يحظون ال وهم
النووية واألسلحة املدنية الحقوق بقضايا — بالكامل يكن لم وإن — باألساس مدفوعة
األمريكية املدنية الحقوق حركُة املجموعات هذه ومن البقاء؛ البيئية/قضايا والقضايا
شمال تشيبوا وجماعة العرشين، القرن ستينيات يف كينج لوثر مارتن الدكتور بقيادة
األشجار»)، «ضموا شعارها السيدات، من أغلبها بيئية (جماعة الهيمااليا جبال يف الهند
يف املالذ وحركة العنرصي، التمييز ضد أفريقيا جنوب يف وأتباعه توتو األسقف وكفاح
إىل بالخطر، حياتُهم املهدَّدُة الوسطى أمريكا الجئي حماية إىل الهادفة املتحدة الواليات
غري الحركات وبالطبع األشخاص، هؤالء حماية سبيل يف املدني القانون مخاَلفِة درجة
وفريق املتحدة، اململكة يف جرينهام ساحة سيدات النووية: لألسلحة املناِهضة العنيفة
أملانيا يف الُخرض وحركة املتحدة، الواليات يف الحرب مناهيض ورابطة ليفرمور عمل
القدر نفس عنها يتوافر ال التي الرشقية أوروبا يف للسالم الداعية والجماعات الغربية،

حرة. فلسطني وحركة املعلومات، من
الرتاُجَع تحديًدا األوسط الرشق يف الالعنف واحتمالية العنف ظاهرة َفْهُم ويتطلَّب
عرب والالعنف للعنف امُلحرِّكة القوى الستيعاب بُْعٍد عن النظر ثم الوراء، إىل خطوًة
تتجه قد ولكن عنيفة»، «تُوَلد ال واملجتمعات والثقافات الدول فإن بدء ذي بادئ التاريخ.
املثال سبيل عىل السويدية فاإلمرباطورية مختلفة؛ فرتات خالل لم السِّ أو العنف نحو
وتدمريًا، تخريبًا أوروبا عرش السابع القرن يف أدولفوس جوستافوس عهد يف اجتاَحْت
إليه. وينزعون السالم صنَّاع من اليوَم السويديني نرى بينما البرش، من اآلالَف وقتلت
العاملية الحرب إىل وصوًال عنيفني عسكريني شعبنَْي واألملان اليابانيني من كلٌّ كان كذلك
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إىل َها وتوجَّ التسليح صناعة عن يَا تنحَّ فقد الحرب خسارة لظروف نظًرا ولكن الثانية،
قول لدْحِض الحديث العالم يف ة ُحجَّ أفضَل يمثِّالن وهما الطاقة، وتنمية البيئية التنمية
الدفاع، وصناعة التسليح صناعة دون يرتنَّح سوف األمريكي اقتصادنا أن يدَّعون َمن
كارثة بعد القريب املستقبل يف األسلحة بيع نحو يتَِّجهون قد اليابانيني أن من بالرغم
اليهودي الشعب فأعراف الُعنف؛ إىل لم السِّ من تتحوَّل شعوب كذلك وتوجد فوكوشيما.
هتلر أطَلَق حتى عنيًفا شعبًا يكونوا لم كشعب واليهود األصل، يف إنسانية أعراٌف مثًال
والدولة بالصهيونية املرتبطة اليهودية القومية ر تطوُّ إىل ْت أدَّ التي الدموية سياساته
قوتهم بناء نحو يُدَفعوا ولم للسالم، ُمِحبٍّا شعبًا كانوا الذين املرصيون وكذلك اإلرسائيلية.

العرشين. القرن يف إال العسكرية
األمم أن فسنجد العنف، أعمال يف املستخَدمة التقنيات عىل انتباَهنا ركَّزنا وإْن
الجنس عرفها التي الحربية التقنيات أكثر صناعة يف الرائدة األمم من األورو-أمريكية
وفرنسا وبريطانيا السوفييتي واالتحاد املتحدة الواليات — اإلطالق عىل تدمريًا البرشي
سبيل عىل منها هائلة؛ عنف أعمال يف تقنياتهم تسبَّبَْت إذ — وإرسائيل واليابان وأملانيا
إبَّان اليابان يف املدنيني عىل عمٍد عن نوويَّتنَْي قنبلتنَْي املتحدة الواليات إسقاط املثال:
أعمال من كبرٍي جانٍب أساَس الحربية التقنياُت تشكِّل واليوَم الثانية. العاملية الحرب
األوسط الرشق أو الوسطى أمريكا مثل مناطق إىل َرة امُلصدَّ واألسلحة الدولية، التجارة
أو الصني أو أملانيا أو املتحدة اململكة أو فرنسا أو روسيا أو املتحدة الواليات يف تُصنَّع

إرسائيل.

الدولية القبضة يف صغرية عوالم

الصغري العالم إىل — لخلفيته وامُلبنيِّ للوضع األشمل اإلطار توضيح بعد — اآلن أعود
الشام منطقة يف األوسط. الرشق يف بالبحث األنثروبولوجي العاِلم يتناوله ما عادًة الذي
عىل مستِمرٌّ الدويل العنف أن كيف ونالحظ بعض، ضد بعضهم العنَف املواطنون يثري
اتََّجهُت وقد داخلية. وأخرى خارجية سمات وله عدة، أوجه له العنف وهذا واسع، نطاق
حيث لبنان؛ جنوب إىل األوسط الرشق يف األنثروبولوجي امليداني بالعمل بدأُت ما أول
١٩٨٢م، عام اإلرسائيلية السيطرة تحت بعُد فيما وقعت شيعية، مسلمة قرية توجد
أحيانًا يؤدِّي الذي املجتمع، يف السائد والتحزُّب املؤسسات ازدواِج أثَر درسُت وهناك
عائلتني: إىل مة مقسَّ وكانت التبغ، زراعة هو للقرية األسايس النشاط كان العنف. إىل
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أفراُد فيها ج يتزوَّ بالكامل، شيعيًة القرية وكانت والرَِّحم، القرابة أساس عىل و(ب) (أ)
هناك كان وما بعض، من بعضهم (ب) العائلة وأفراد بعض، من بعضهم (أ) العائلة
العائلتني بني ينشب نزاٍع أيُّ د يُصعَّ أن الوارد من كان ولذلك القرية؛ يف ثالثة فرقة من
— عنف أحداث نشوب عند — والحلُّ بأكملها. القرية تطال حرٍب إىل ل ليتحوَّ و(ب) (أ)
تحزٍُّب لحدوث تجنُّبًا وسيط، أو واسطة، عن بحثًا القريَة املتخاصمان الطرفان يغادر أن
إىل يلجآ أن الشيعة، من املتخاصمان كان إذا حتى الجائز، من وكان القرية، يف خطري
لحلِّ ط للتوسُّ األرثوذكس، املسيحيني من األرجح عىل يكون أخرى، ديانة من ر موقَّ رجل

النزاع.
١٩٧١م، عام الشيعة مع البحثي عميل يف الرشوع عىل أعوام عرشة مرور وبعد
تناَوَلْت ببريكيل، كاليفورنيا جامعة يف االقتصاد يف دكتوراه رسالِة مناقشِة يف شاركُت
أن الرسالة صاحب الطالُب إليها ل توصَّ التي النتائج بني ومن لبنان، يف التنمية موضوَع
التسبُّب شأنه من هذا وأن والفقراء، األغنياء بني الفروق اتساع إىل تؤدِّي كانت التنمية
من كانوا الشيعة أن بالذكر والجدير تفاُقمه. أو بعُد فيما سيايس اضطراٍب حدوث يف
العرشين القرن ستينيات بدايات من كلٍّ يف ذلك، من وبالرغم البالد. يف الفئات أفقر
األهلية الحرب (إبَّان نفسه القرن سبعينيات ومنتصف لبنان) يف ١٩٥٨ أزمة (بعد
بحت، دينيٌّ نزاٌع بأنه النزاَع يصفون األمريكيني األخبار مذيعي أغلب كان اللبنانية)،
غريها، أو الحاسمة االقتصادية للعوامل تُذَكر ال إشارٍة مع واملسلمني، املسيحيني بني
من العديَد تضمُّ الشام يف القروية املناطق أن الواقع بل باملرة. إليها اإلشارة تجاُهل أو
قرية يف وجوده النادر الوحيد املزيج بينما واملسلمني، املسيحيني بني املختلطة القرى
تتناسب للوضع الخارجية التفسريات فإن ذلك ومع الشيعي-السني؛ املزيج هو واحدة
مسلمني. وإما مسيحيني إما عموًما منقسمني باعتبارهم للعرب ص املخصَّ القالب مع

— العنف إثارة أسباُب ُحرَِّفت للبنان، اإلرسائييل واالحتالل الغزو مع ١٩٨٢م، عام
وبالرغم املتحدة. الواليات يف األقل عىل أو العاملية، األخبار يف — الحالة هذه يف اإلرسائييل
اإلرسائيليني أن يظن األمريكي الشعب أغلب ظلَّ ، التغريُّ يف بدأ األمريكي الرأي أن من
رابع من وكان لبنان، جنوب يف الناشطني اإلرهابيني ضد أنفسهم عن يدافعون كانوا
الشبكة تغيري من الجماهري تنوير يف الراغبون األمريكيون فون املثقَّ يتمكَّن أن املستحيالت
اإلرسائييل كالغزو ساِفٍر وضٍع ظلِّ يف حتى العربي، العاَلَم خاللها من الناُس يرى التي
بصورة (أو (١٩٧٨) «االسترشاق» كتاب يف سعيد إدوارد أشار وقد ١٩٨٢م. عام للبنان
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العاَلِم تحليُل جرى طاملا التي الشبكة هذه إىل (١٩٨١ اإلسالم»، «تغطية كتاب يف أفضل
الخارجية الغربية النظرة من أصيًال جزءًا صارت والتي زال، وما خاللها من العربي
تفسري محاوالُت لقيت ١٩٨٢ غزَو تلت التي النقاشات ويف قرون. مدار عىل للرشق
السيطرة، خالل من — ع التوسُّ يف ورغبًة جشًعا باعتباره اإلرسائييل والعدوان العنف
من املياه من كبرية كميات وعىل الرخيصة، العمالة عىل االقتصادية، أم السياسية سواء
لحساب الغربية الرؤية شبكة واستبعدتها اء، صمَّ آذانًا — زهيد بثمن الليطاني نهر
واإلرسائيليون اإلرهابيني هم العرب فكان رشسني؛ كمعتدين للعرب النمطية الصورة
النفسية املقوِّمات استكشاِف محاوالُت الشبكة من استُبِعَدت وكذلك حدوَدهم. يحمون
الفلسطينيون يصبح (حيث العدوان إزاحة نظرياِت إىل باالستناد اإلرسائييل للعدوان
(اليهود املضَطهد الطفل متالزمِة أو األوسط) الرشق نازيي اإلرسائيليني إىل بالنسبة

غريهم). يضطهدون املضطَهدون
تتداخل لها مرسًحا األوسط الرشق من تتخذ التي الخارجية األحداُث باختصار،
املنطقة يف متوطٌِّن األوروبي األجنبي ل التدخُّ إن إذ الداخلية؛ املالحظات من العديد مع
يف السوفييت مثل الرشقية، أوروبا من لة امُلتدخِّ األطراف أكانت سواء طويلة، قرون منذ
إرسائيل مثل عليها، املعتِمدة الدول أو الغربية أوروبا من أم اليمن؛ أو مرص أو سوريا
وقت منذ املنطقُة ظلَِّت وقد بعُد. فيما وأفغانستان للعراق األمريكي والغزو لبنان، يف
وبيدًقا الغرب يد يف بيدًقا ١٧٩٨م ملرصعام نابليون غزو بعد ولقرون الصليبية الحمالت
الرشق إىل أتت الباردة الحرب يف شاركت التي األوروبية الشعوب فكافة الرشق؛ يد يف
كاألسلحة، منتجاتها األوسط للرشق لتبيع ثم كالنفط، الطبيعية الثروات ألخذ األوسط
العالية القتل وماكينات السالح تجارُة تأتي حيث البضائع؛ أنواِع أهمَّ اليوَم صارت التي

للمنطقة. َرة امُلصدَّ املنتجات رأس عىل التقنية
أصبح األوسط الرشق أن إىل ِمراًرا إصداراته يف األمريكي الرتبوي الصندوق وأشار
واإليرانيون العرب يمتلك حيث العسكرية؛ للقوى تمرُكًزا العالم مناطق أكثر أحَد
جميُع تمتلكه ما عددها يف تفوق مقاِتلًة حربيًة وطائراٍت دباباٍت مجتِمِعني واإلرسائيليون
كانت حروب خمس ١٩٤٨م عام منذ املنطقة شهدت وقد أوروبا. يف الناتو حلف قوات
العالم محيط يف النطاق الواسعة الحروب من عدٍد عن فضًال فيها، طرًفا إرسائيل دولة
والقوات وإيران، والعراق وإثيوبيا، الصومال بني خصومات من وقع ما منها العربي،
الغربية، الصحراء يف الجزائر من املدعومة املغاوير جماعات ضد واملوريتانية املغربية
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ألفغانستان السوفييتي الغزو زاد العربي العالم من الرشق وإىل وتشاد. الليبية والقوات
من كلٍّ مخاوف من إيران شهدتها التي واالضطرابات العرشين القرن ثمانينيات يف
من وغريهما والغاز النفط إمدادات انقطاع احتمال من سواء حدٍّ عىل والغربيني العرب

كذلك. للغزو التعرُّض من بل املوارد،
مبيعات يف الباردة الحرب إبَّان العربية املشكالت يف العظمى القوى ل تدخُّ تجىلَّ وقد
والتمرُكز العربية، بعضالدول يف أجانب عسكريني مستشارين وتعيني رة، املتطوِّ األسلحة
األمريكي والدعم معينة، عربية دول يف وسوفييتية أمريكية عسكرية ملعدَّات املسبق
كل السلطوية. الحكومات من وغريها السعودية واململكة إلرسائيل والرصيح الواضح
زعزعة شأنها من داخلية إقليمية نزاعات أيِّ إلخراس قويٍّا حافًزا ر توفِّ األنشطة هذه
بالديمقراطية منادية انتفاضات أي اندالع أو الخارجي ل للتدخُّ الدافع وتوفري االستقرار،
وسوريا والبحرين واليمن ومرص تونس يف ٢٠١١ العربي الربيع من بدءًا شهدنا (مثلما

الدول). من وغريها
األوسط؛ أرضالرشق عىل تتواصل كانت الرشقي-الغربي الرصاع أحداث أن امُلالَحظ
وهي واملسيحيني؛ واليهود املسلمني املنطقة: سكان هوية يف لدقيقة تَفكَّر السبب؟ فما
مشكلة مضطهدون؛ اليهود: مشكلة مشكالت: من بها يتعلَّق ما حيث من تُوَصف جماعات
نفسه هو أخرى مرة املتَّبَع واألسلوب أقلية. املسيحيني: مشكلة شأن؛ ذوي غري املسلمني:
االسرتاتيجية، هذه تطبيق أساتذة هم الربيطانيون وكان تَُسْد»، ْق «فرِّ االستعمار: أسلوب
حينها الخارجية وزير شخص يف منها األمريكية النسخة واتضحت الفرنسيون. وكذلك
يتبعها ما غالبًا يطبِّقها التي املكوكية الدبلوماسية سياساُت كانت الذي كيسنجر، هنري
االستعمارية السياسات من املعارصة الصور أما القتىل. من اآلالف، مئات بل آالف، سقوُط
اإلبادة، إىل الهادفة الحربية التقنيات بسبب تفاُقًما زادت فقد تَُسْد، ْق فرِّ مبدأ عىل القائمة

النفط. هي زالت وما كانت الجوهرية القضية ولكن
للعنف نقدها يف املتحدة الواليات نفاق تصف التي املصادر من العديد بني ومن
اإلرسائيليني نمدُّ املتحدة) (الواليات نحن بينما اللبنانيني، املواطنني ضد اإلرسائييل
املحتوم» «املثلث بعنوان تشومسكي نعوم كتاب نجد التقنية»، العالية القتل «بماكينات
الرشق غزو الحضارة: أجل من العظمى «الحرب الشامل فيسك روبرت وكتاب ،(١٩٨٣)
املناطق عىل تُسَقط التي العنقودية القنابل األسلحة هذه شملت وقد .(٢٠٠٥) األوسط»
تُظِهر كما واحدة»، بقنبلة ممكن عدد أكرب «قتل لضمان العالية السكانية الكثافة ذات
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للقتال زة مجهَّ صوتية، فوق إرسائيلية مرياج طائرات ١٩٨٢م عام لبنان حصار أفالُم
بمدافع إسقاَطها هباءً الفلسطينيون يحاول بينما املدينَة تهاِجم وهي القنابل، وإلقاء
بالءً األمريكيون األسلحة ُصنَّاع أبىل فقد إيران/العراق حرب يف أما للطائرات. مضادة
تَُعدُّ األمثلة هذه ولكن الطرفني! لكال األسلحة بيع من املراحل إحدى يف تمكَّنوا إذ حسنًا؛
عام أفغانستان وغزو ١٩٩١م، عام األوىل الخليج لحرب تمهيدية عروٍض مجرد اليوَم
وأخريًا لبنان، عىل الالحقة اإلرسائيلية والغارات ٢٠٠٣م، عام العراق وحرب ٢٠٠١م،

الليبية. الثورة أحداث يف الناتو حلف وقوات األمريكية القوات ل تدخُّ

السالم؟ من املستفيد َمن والالعنف: الثقافة

تربط، التي الصالت حيث: من أوسطي الرشق للمجتمع بنموذَجنْي التايل النقاش يتعلَّق
فقط ليس تُفرِّق، التي العوامل عىل الغالب يف الغربية الدعاية تركِّز تُفرِّق. التي والِبنى
العرب، وحدة من الخارجية املخاوف بسبب كذلك وإنما األوسط، الرشق غزو بغرض
والتشديد التأكيد العربي العالم شعوب من يقتيض تربط التي الصالت وجود ولكن
كل حول اختلفوا إذا العرب بأن مزحٌة انترشت العرشين القرن سبعينيات يف عليها.
الخطوة فإن لذا وفريوز؛ كلثوم أم صوتَْي جمال عىل مجتمعون األقل عىل َفُهْم يشء،
خصوًصا املشرتكة، الروابط إيجاد هو العنف تجنُّب أو الالعنف تحقيق باتجاه األوىل
التي الشبكة لتغيري الخارج ويف هنا عليها والتشديد الرتكيز ثم والشعر، املوسيقى يف
الرشق أبناءُ أحيانًا معهم فيها يشرتك والتي خاللها، من األوسط الرشَق األجانُب يرى
املتحدة والواليات إرسائيل بني الثقايف التباُدل أن هنا بالذكر وجدير أنفسهم. األوسط
ذلك جانب إىل توجد بأرسه. العربي والعالم املتحدة الواليات بني الثقايف التباُدل من أكرب
حلِّ يف البستاني إميل ل امُلبجَّ الشيُخ السيايسُّ َط تَوسَّ فمثًال االجتماعية؛ البنيوية املبادئ
نيويورك صحيفة وكتبت العرشين، القرن أربعينيات يف لبنان شمال يف الرعاة مشكالت
األوسط، الرشق يف القبيل النظام ِقَدم قديٌم ٌ مبدأ الغري ط توسُّ مبدأ إن الواقعة. عن تايمز
بديلة حلول إليجاد داعية حركات شكل يف املتحدة الوالياُت استعاَرتْه ٌ مبدأ باملناسبة وهو
للوصول سعيه يف املبدأ لنفس برتايوس الجنرال استعارة عن فضًال املنازعات، لتسوية
وأساليب التفاوض أن إىل هذا ويرجع وأفغانستان؛ العراق يف َقبَليَّة» «اسرتاتيجية إىل
أكثر الغري َل تدخُّ ن يُثمِّ الذي العاَلم، من الجزء هذا يف جدوى ذاِت غريُ لوجه وجًها اللقاء

أخرى. آلية أي من
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بالخاليا)، أحيانًا تُشبَّه (التي السكنية األحياء داخل الفصل» «مبدأ كذلك يوجد
من وبالرغم عليه. والحفاظ السالم صنع يف عليه الضوء تسليط ينبغي أسلوب وهو
املفصولة األحياء فإن التمييز، عىل بالقضاء املنادية الغربية املبادئ مع يتناقض أنه
بالد حضارة زمن منذ املتقاِرب الحرضي التعايُِش من قرون مدار عىل صالحًة كانت
الحرضية املناطق يف املتَّبَع الحايل االنتخابية الدوائر نظام إىل وصوًال القديمة، الرافدين
األكثر البيئات يف املهني أو الديني أو الِعرقي الفصل ولكن كافة؛ األوسط الرشق أنحاء يف
األغنياء من كلٍّ بني االجتماعية، الطبقة أساس عىل الفصل أمام املجاَل يُفِسح قد حداثًة
ُمسبِّبٍَة مشكالت من النموذج بهذا يرتبط ما ندرك املتحدة الواليات يف ونحن والفقراء،

والخالف. للشقاق
مع التعاُمل يف دوًرا فون املثقَّ يلعب أن تقتيض التي تقاليُده لديه األوسط والرشق
الغرب، تقليد عدم يعني قد وهذا االجتماعي، بالتقدُّم واالهتمام االجتماعي الظلم حاالت
العوامل هذه كلُّ وتجتمع االجتماعي؛ االرتقاء لتحقيق رشقي نموذج إىل ل التوصُّ وإنما
للتقدم. نموذًجا باعتبارها الكلمة، هذه تعنيه ما كان أيٍّا للحداثة، تقييم أيِّ من كجزء
العرشين القرن ثمانينيات بدايات يف خطابًا ألقى قد األردن ملك حسني امللك أخو كان
بحماس يتحدَّث َطِفَق ثم السالم؟ من املستفيد َمن تساءََل: وفيه بريكيل، جامعة يف
التجاري التباُدل من عهًدا واصًفا السؤال، عىل إجابته باعتبارها االجتماعية التنمية عن
إال عريًقا؛ ُعرًفا يَُعدُّ أيًضا وهذا اإلرسائيلية، الحدود فيها بما الحدود كلَّ يعرب والفكري
للمستمعني، املعنوية الروَح يرفع أن املفرتض من كان الذي حديثَه تجاَهَل الجمهور أن
لبنان؟ اإلرسائيليون سيحتلُّ هل هو: لطرحها بريكيل أساتذُة باَدَر التي األسئلة أول فكان
يستطيعون ال ومستعارة غريبة فكرة للحرب؛ مفهوًما الرشِق عىل الغرُب فرض لقد
اتجاٌه هو الالعنف فلسفاِت غْرَس فإن ولهذا تبعاتها؛ َل تحمُّ البرشي الجنس وال هم
تُجحف التي األطراف مع التباُدل زيادة هي لتحقيقه األوىل والخطوة شك، دون ُملهم
َ تفاَجأ وقد عنهم. االستغناء إمكانيَة يرون ثم ومن العنف، قوالب يف يضعونهم إذ بالعرب
يف الفلسطينيني املثقفني منازل نهبوا عندما لبنان غزو يف شاركوا الذين اإلرسائيليون
العربي يبدأ عندما فيبنيِّ النمطي، القالب من اآلخر الوجه أما كتبًا. فيها وجدوا إذ بريوت

للعرب. املعادون الساميون منه عه يتوقَّ ما مع يتناسب بما ف الترصُّ يف نفسه
فكيف االجتماعية، بالبنية ومرتبطًة وسياسيًة ثقافيًة الالعنف بذور كانت وإذا
اآلليات ليست السياسية؟ األهداف لتحقيق العنيفة غري املمارسات من االستفادة يمكن
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ثالثينيات منذ إليها الفلسطينيون لجأ فقد الفلسطيني؛ الكفاح عىل بالجديدة العنيفة غري
استخدام عىل األمثلة أبرز بني ومن املسلَّحة، املقاومة أساليب جانب إىل العرشين القرن
بعُد فيما إلرسائيل العربية واملقاطعُة ،١٩٣٦ إرضاُب الفلسطينية القضية يف الالعنف

.(١٩٩٥ (سويدنبريج،
التهويد وسياسُة وغزة، الغربية الضفة يف يعيشون فلسطيني ماليني ٣٫٥ يوجد
استخداَم املقاومِة أساليُب َن تتضمَّ أن يمكن ال لذا للمقاومة؛ املتاحة االحتماالت كلَّ تُغريِّ
تفعيل يف وتأثريًا فعاليًة األكثر هي العنيفة غريُ األساليُب ظلَّت ولهذا الغاشمة؛ القوة
العالم عرف ولو األسلحة. امتالك حظر مع خصوًصا أيًضا، املتاحة الوحيدة بل الكفاح،
كما العربي»، «العنف من املنطقي غري الخوف من التخلُّص يف ملموٌس أثٌر له لكان هذا
اإلرسائيلية للقوى عية والتوسُّ العنرصية املالمح فْضِح يف أخرى ناحية من كثريًا سيَفِرق
للمقاومة؛ استُخِدَمت التي والعراقيل املظاهرات عن ١٩٨٥م عام ثُْت تحدَّ وقد العسكرية.
املطبوعة االستمارات توقيع ورفض اإلرسائيلية، املستوطنات تشييد يف العمل رفض مثل
جامعات من إرسائيل، عن مستقلَّة تحتية ِبنية وبناء ملئها، أو بالعربية املكتوبة أو

ذلك. إىل وما ومدارس ومستشفيات ومكتبات ومؤسسات ومصانع
وااللتماسات، التجارية، واإلرضابات املدارس إرضابات تمثِّل املحتلة األرايض ويف
غري لالسرتاتيجيات نماذَج اإلرسائيلية؛ البضائع مقاطعة ومحاوالت االحتجاج، وتلغرافات
ومركَّزًة قويًة حملًة املحتلة الجوالن هضبة يف السوريون املواطنون أطلق كذلك العنيفة.
هضبة عىل اإلرسائييل القانون لفرض اإلرسائيلية املحاوالت عىل ا ردٍّ العنيفة غري للمقاومة
غري األساليب استخدام يف وذكاؤها تنظيُمها الحملة هذه عن نُِقَل وقد السورية، الجوالن

العنيفة.
املواطنني؛ بني للعنف معالجتها يف العنيفة غري األساليب اختلفت فقد لبنان، يف أما
َعِمَلت التي االجتماعية السيطرة من نوًعا اكتَسَب النساء) (بني عامٌّ رأٌي َن تكوَّ حيث
عنهم، واإلعراض للخطر البالد استقراَر عرَّضوا الذين األفراد أو املجموعات عزل عىل
إىل أدَّْت التي السالح تجارة من يستفيدون كانوا ن ممَّ اللبنانيني عىل الضوء إلقاءُ فتمَّ
قابلًة تكون ولكنها ضيق، نطاق عىل تبدأ األساليب هذه ومثل بالبالد. الداخيل العنف
الحكومة؛ عن بعيًدا الالعنف صوُر فيها تتجىلَّ حركٍة إىل ل تتحوَّ حتى والتضاُعف للنمو
معيَّنٍة مواقَف اتخاذ عن عاجزين الحكوميون واملسئولون الحكوماُت تكون ما غالبًا إذ

محبوبة. مؤثرة شخصيات أو أهلية منظمات عن إال تصدر أن يمكن ال
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هو ١٩٨٥م عام بالقاهرة األمريكية الجامعة يف ملحارضتي العام املوضوع كان
الثالث، العالم يف أخرى عنف أحداث أي أو األوسط، الرشق يف العنف مشكلة حلول أن
النمطي القالب يف املتزاِمن التغيري ويعني كثرية. أوجه مع وتتكيَّف تتغريَّ أن ينبغي
من منهم التخلُّص أو عنهم االستغناءَ ون يستحقُّ ال ثم ومن بًرشا، العرب يصبح أن
العرِب تعريف إعادُة هي الحل لتطبيق األوىل والخطوة األورو-أمريكية. النظر وجهة
والحضارة ذلك. بعد املتباَدل االحرتام ثم أوًال، الذات باحرتام املتعلِّقة بأعرافهم أنفِسهم
تعتمد لم حضارة أنها ذلك يف والرسُّ تاريًخا، وأطولها الحضارات أعرق من تَُعدُّ املرصية
الرشق املجتمع أن وتكراًرا مراًرا ذكرُت وقد خارجية، قًوى أي عىل أو الخارج عىل
تجنُّب عىل تعمل التي القائمة، االجتماعي التنظيم مبادئ من العديَد يضم أوسطي
املخطَّط من جزءًا يشكِّل أن يمكن وتفصيلُها وتفسريُها املبادئ هذه ودراسُة العنف،
مواَجهَة الخارجية القوى قرََّرِت فإذا العرب. املفروضعىل النمطي القالب لتحطيم األوَّيل
يكون أن ويجوز ذلك. عىل يساعدهم سببًا لهم تقدِّم ال أرضك، عىل البعض بعضها
ات للتغريُّ املفرغة الحلقة لفكِّ نماذج تقديم عىل قادرين أخرى، أمة أي من أكثر العرب،
والواقع النامي. العالم من أخرى مناطق يف نرى كما العنف، زيادَة تسبق التي الرسيعة
منذ للرشق املرسوم الدوَر يًا مؤدِّ ما حدٍّ إىل كان الرشق عىل املسيطر العنف نوع أن
الرشق فيه يجرِّب مكانًا يصبح أن عىل قادر األوسط الرشق أن إال الصليبية، الحمالت
يف لة املتأصِّ املتجدِّدة، الطاقة أنواَع أو التقنية، العالية الجديدة العقاقريَ مًعا والغرب
تعزيز يف دوًرا تلعب التي واملعمار، والفن بالشعر كذلك املعروفة املنطقة تلك املنطقة،

األرض. كوكب عىل الثقافات

الكرامة ق تحقُّ

— بالقاهرة محارضتي من قرن ربع مرور بعد أْي — ٢٠١٢م عام بحلول قت تحقَّ
«الربيع اليوَم ى يُسمَّ بما احتفاءً جاءت وكأنما الواقع، أرض عىل الالعنف احتماالُت
ل وامُلوصِّ بالديمقراطية املنادي العلماني املساَر تُوثِّق الكتب من مجموعٌة ت نُِرشَ العربي».
كتاُب ١٩٩٠م عام صدر حيث الالعنف؛ ألعمال مفاِجئًة انتفاضًة للبعض يبدو ما إىل
جرانت وبي كرو آر (تحرير: األوسط» الرشق يف العنيف غري العربي السيايس «النضال
املباِرش والفلسطيني الدويل العمل فلسطني: من حي «بث كتاب وتاله إبراهيم)، وإس
ويف ٢٠٠٣م. عام الدين) عالء وإل ستوملان إن (تحرير: اإلرسائييل» االحتالل ضد
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غري واملقاومة األوىل الفلسطينية االنتفاضة هادئة: «ثورة كتاب ظهر ٢٠٠٧م عام
العنيف غري النضال املدني: «الجهاد كتاُب ٢٠٠٩م عام وتبعه كينج)، (إم العنيفة»
كتاب وصدر ستيفان)، إم (تحرير: األوسط» الرشق يف والحوكمة الديمقراطية وإرساء
اإلرسائييل» لالحتالل العنيفة غري واإلرسائيلية الفلسطينية املقاومة للعداء: «رافضون
الذي قمصية مازن كتاب ٢٠١١م عام يف ثم ٢٠١٠م، عام الكوستا) كوفمان إم (تحرير:
هذه وتغطِّي والتمكني». األمل من تاريخ فلسطني: يف الشعبية «املقاومة عنوان يحمل
الجوالن هضبة من تفصيليًة؛ تغطيًة ١٩٨٥م عام ملحارضتي متاحًة تُكن لم موادَّ األعمال
حزب إىل إرسائيل من أفريقيا، شمال إىل اللبنانية االنتفاضة من الغربية، الصحراء إىل
ساخرة، نكات تظاهرات، الشارع، مرسح عروض إرضابات، مقاطعات، إيران؛ إىل هللا
غري مواجهات الربملانية، الجلسات من انسحابات اعتصامات، املنازل، أسطح هتافات
الحقوُق فيه ل تتأصَّ أن ع يُتوقَّ ال الذي املكان ذاك األوسط، الرشق يف هذا كل عنيفة؛
من مهابًة أقلُّ شباٌب الشوارع إىل وانطلق الصربُ، ونفد الخوُف، انكرس وتنجح. املدنية
عنها، الرجوَع العنيفة لالسرتاتيجيات املؤيدون قرَّر ذلك عىل وعالوًة آبائهم؛ من املخاطرة
اإلسالمي العمل وجبهة تركيا، يف والتنمية العدالة وحزب مرص، يف املسلمني اإلخوان مثل:

األردن. يف
من ٢٠١١م؟ عام ربيع قبل األحداث هذه بمثل الغربي العاَلُم يحتِف لم ملاذا ولكن
لجهود سابًقا املذكور النموذُج اإلخبارية التغطية من قدر بأقل حظيت التي النماذج بني
الجربي، االستيعاب ملقاومة الدرزية األغلبية ذات املحتلة السورية الجوالن هضبة سكان
يونيو حرب إبَّان اإلرسائيلية القبضة يف الجوالن وقوع بعد فْرَضه إرسائيُل أرادت الذي
بما فعليٍّا، إليها الجوالن أرايض بضمِّ ترشيًعا إرسائيل سنَّْت ١٩٨١م عام ويف ١٩٦٧م.
قرار لنقض التماًسا بدايًة ُروز الدُّ م فقدَّ اإلرسائيلية؛ الهوية قبول عىل ُروز الدُّ إجبار يعني
العمال، جانب من تعاُوٍن عدم حملة إطالَق أعلنوا الخطوة هذه فشلت وعندما الكنيست،
فكَّ حتى عنيفة غري مواجهات يف اإلرسائيليني الجنود ومواجهة التجوال، حظر وكرس

.(١١٩–١٣٠ :٢٠٠٩ كينيدي، سكوت (آر حصاَرهم اإلرسائيليون
إطاًرا تضع األوسط الرشق أرايض يف الالعنف عن العلمية الدراسات هذه قراءة إن
الديمقراطيَة االنتفاضاِت تنسب التي العربي للربيع الصحفية التفسريات حول جديًدا
صحيفُة نسبَْت وقد الجزيرة. قناة إىل أو تقنيات، من شابه وما الفيسبوك إىل الجديدة
أعمال إىل العنيفة غري العربية الثورة يف الفضَل (٢٠١١ (ستولبريج، تايمز نيويورك
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أستاذ جعل ا ممَّ إطالًقا؛ العربي الشباُب عنه يسمع لم الذي شارب جني األمريكي الكاتب
استخدموا الغربيني الصحفيني أن من يشكو خليل أبو أسعد اللبناني السياسية العلوم
ألحداث التاريخي اإلطاَر ْلنا تأمَّ ما إذا ولكن الفضَل. العرَب ليحرموا استعمارية أساليَب
نقاش محلَّ جهٍة أليِّ الفضل إلسناد الفورية املحاوالت هذه كلُّ تصبح فسوف املنطقة،
خالل من األوسط للرشق ل امُلسجَّ التاريخ مدار عىل الالعنف بذوُر أزهرت إذ وجدل؛
إىل العنف من التأرُجُح جرى وهكذا املرجوَّة؛ النتائَج ق يحقِّ ال العنف أن حقيقة إدراك

الالعنف.
العربية التقاليد حول اإلثنوجرافية الدراسات من كبري عدٍد توافر من الرغم وعىل
خالد مقال فإن والثقافية، االجتماعية السلطة شكل يف املتحكِّمة أوسطية والرشق
تقريبًا يرصد (١٩٩٠) العربي» التاريخ يف العنيف وغري العنيف «الكفاح القشطيني
باإلضافة باملنطقة، مرَّت التي والثقافية والدينية اإلقليمية والحركات التنوعات مختلف
(بل عرش السابع القرن منذ شئونها يف الخارجية القوى ِل لتدخُّ املرتفعة قابليتها إىل
يف العرَب (١٠ :١٩٩٠) القشطيني ويصف رأيي). يف أيًضا األوىل الصليبية الحملة منذ
التجار، من األساس يف مكوَّنًة «كانت حينها الحاكمة الطبقات إن قائًال السابع القرن
بعني وذلك العسكرية، العظمة عىل دليًال باعتبارها النماذج هذه إىل ينظرون فكانوا
توجد «ال العربي التاريخ أن إىل بعُد فيما ويشري االنتهازية»، املتشكِّكة التجار طبقة
ويقتبس برلني»، أو ستالينجراد أو جاليبويل أو طروادة أو قرطاجة مثل مالِحم به
اإلسالمي، العهَد سبقت التي الطويلة» «الحروب «حتى قوله: جلوب جون الجنرال عن
الضحايا» من الكثري سقوط يف تتسبَّْب لم وغارات مناوشات مجرد األمر واقع يف كانت
عن تخلَّوا «العرب أن: إىل إشارته يف القوم نخبة عن يتحدَّث أنه شك وال .(١٠ :١٩٩٠)
إىل والتفتوا والتتار)، واألتراك (الُفرس املسلمني من لغريهم العسكرية والحياة الحروب
والهندية، اإلغريقية الكالسيكية األعمال ترجمة … الحضارة يف جاذبيًة األكثر العنارص
والحب واملوسيقى واألدب والشعر بالفن والتمتُّع والفلسفة، والرياضيات العلوم وتطوير
«من أنه يحذِّر القشطيني ولكن .(١٢ ،١٩٩٠) والرتحال» والسفر الراقي الطهي وفن
ينطبق شعب أي يوجد فال — باملرة عنيف غري شعب العرب بأن االعتقاد السذاجة
من القليلة القلة سوى فيه ليس العربي العالم أن إال — اإلطالق عىل الوصف هذا عليه
القشطيني قدَّمها التي الرسيعة التقدمة هذه وتستحق .(١٢ :١٩٩٠) املجرمني» القتلة
العربية والثقافة لإلسالم التقليدية الصورة زعزعة بهدف فقط ذلك كان إْن حتى القراءَة،

بطبيعتها. عنيفًة كياناٍت باعتبارها
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حيث أعمق؛ فهًما الَقبَليَّة العدالَة تتناول التي اإلثنوجرافية الكتابات تتيح وباملثل
مقاله يف — سوريا رشق شمال من َقبَليَّة بدوية أصول من عاِلم — خلف سليمان يصف
لكبح البدو وجهود والسالم الحرب بندوَل (١٩٩٠) البدوي» املجتمع يف العنف «فض
أن البْدُو فيُؤِمن القتل؛ حاالت يف ٍد معقَّ حمايٍة نظاِم إطار يف املنازعات وتسوية العنف
سعى مالذًا، يَُعدُّ بدوي بيت كل أنَّ يعتربون ألنهم نظًرا ولكن بالثأر، األخذ واجبهم من
أن عن فضًال هذا بالفعل؛ الحماية وُمِنحوا أعدائهم ببيوت االحتماء إىل الجناة بعض
الوساطة مرحلة أثناء يف الضحية جماعة تهديدات من الحمايَة للجاني رون يوفِّ البدو
وضح يف «مختبئًا الدن بن أسامة عىل العثور ضوء يف القراءَة يستحقُّ آَخر مقال (وهو
برسعة وتُسوَّى النطاق، ومحدودُة األجل، قصريُة البدو نزاعاِت إن باكستان). يف النهار»

ريب. غري من
لتجنُّب طويلة فرتات مدار عىل األوسط الرشق رها طوَّ التي اآلليات من وبالرغم
املنطقة عىل طرأَْت التي الرسيعة ات التغريُّ مع التكيُّف محاولة فإن العنف، تصعيد
الحروُب لدينا صار إذ مسارها؛ عن اآلليات هذه انحراف إىل ْت أدَّ املعارصة، الفرتة خالل
حدوٌد تفصلها مختلفة «دول» إىل اإلسالمي العالم وتقسيُم واالستقالُل، االستعمارية،
عربية/إرسائيلية حروب وخمس وإرسائيل، االستيطاني، واالستعمار فيٍّا، تعسُّ ُرِسَمت
لبنان يف األهلية الحروَب ذلك إىل أِضْف ،(١٩٨٢ ،١٩٧٣ ،١٩٦٧ ،١٩٥٦) ١٩٤٨م منذ
مفاجئًا. يبدو العربي الربيَع تجعل نسبيٍّا الحديثة العوامل هذه وكل والعراق؛ والسودان
العالم، سكان من ٪١٠ من أقلَّ سكانُه يشكِّل الذي األوسط الرشق أن مراًرا تكرََّر وقد
جعله حيث األخرية؛ عاًما الخمسني خالل العالم يف املسلَّحة النزاعات من ٪٢٠ شهد
القوى ل لتدخُّ ُعرَضًة والغاز النفط من به الخاص واالحتياطيُّ االسرتاتيجي موقُعه
التي العسكرية لقدرته وبنائه عرش، التاسع القرن منذ الداخلية شئونه يف الخارجية

.(٢٠٠٦ (خالدي، القومية الدول نشأة منذ األورو-أمريكية القوى َمتْها قدَّ
تخطيطه يف السليمة اآلليات عىل املرء يركِّز أن ينبغي القشطيني خالد لفكر ووفًقا
الصرب «مفهوم يف: املتمثِّلة اآلليات هذه إحدى بالفعل اقرتح وقد الالعنف، لتحقيق
–١٧ :١٩٩٠) العنيفة» غري األفعال جميع يف أساسيٍّا ُمكوِّنًا يَُعدُّ الذي األصيل الراسخ
إىل القشطيني يشري كذلك الصرب. مفهوم تتناول آية مائة من أكثَر يضم والقرآن .(١٩
«َمن اإلسالم: بمبادئ ويُذكِّرنا التعاون، وسحب املدني للعصيان التاريخي االستخدام
(١٠٥٨–١١١١م) الغزايل اإلمام كان وقد ِملَّة.» وال له ديَن فال ظالم، حاكم مع يتحاَلف
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أن من الرغم عىل عنف، بال تكون أن ينبغي ظالم بحاكم اإلطاحة إن قال حني واضًحا
رؤية يريد َمن ولكن العنف. باستخدام بالحكَّام اإلطاحَة تُبيح اإلسالمية الِفَرق بعض
العملية؛ باألمثلة مليئًا العربي التاريخ يجد فسوف العربي، العالم يف الالعنف بذور

قرون. منذ خة مرتسِّ الالعنف فسوابق
أن فالواضح الالعنف، تحقيق الحتماالت أخريًا َه ُوجِّ الذي االهتمام من وبالرغم
عدم إليه أدَّى ما هو العنيفة، غري باألساليب االهتمام نحو التحوُّل هذا أسباب أحد
لإلنسان، والجمعية الفردية للكرامة وفقدان ودمار موت من العسكرية القوى تكافؤ
أسلفنا، وكما الحراك. من جديد لنوٍع نماذَج باعتبارهم اليوَم الشباب إىل يُنَظر فأضحى
وكرامة إنسان كل كرامة ترتدَّد؛ الكرامة كلمُة وصارت الخوُف، بداخلهم انكرس فقد
الغربية والقوى فلسطني. أم لبنان أم تونس أم العراق أم مرص أكانت سواء دولتهم،
الكرامة حساب عىل يكون ذلك ولكن االستقرار، تشرتي الديكتاتورية الحكومات بدعمها
الذي والذل الديكتاتوريون، الحكَّاُم يفرضه الذي فالذل للشعوب؛ والجمعية الفردية
أنحاء يف املتظاهرون عنه يعربِّ ما هو وهذا الكرامَة، يسحق اإلمربياليُة القوى تفرضه
أدناه. إىل العربي العاَلِم أقىص من النار وجه يف أجساَدهم يضعون حينما العربي العالم

واالحرتام. االجتماعية والعدالة الحريَة تعني فالكرامة
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السابع الفصل

املعايريوقضايا التعاميعن
املُعلَّقة اإلنسان حقوق

العرص1 نفاق

مقدمة

١٩٤٨م، عام اإلنسان لحقوق العاملي اإلعالن منذ اإلنسان» «حقوق التعبري استخدام َدَرج
حقوِق نموَّ الفصل هذا ويتناول الشائع. املعنى عىل ضمنًا يدل ال الشائع االستخدام أن إال
أن من الرغم وعىل خاصة. بصفة للمرأة اإلنسان بحقوق االهتمام مع وانتشارها اإلنسان
يستدعي هذا وقتنا فإن اإلنساني، املجتمع تاريخ يف بارزة عالمًة كان ذاته حدِّ يف اإلعالن
الشخصيني، معارفنا ومن اإلعالم وسائل عرب إلينا يصل ما عىل فبناءً االحتفال؛ ال َل التأمُّ
حقوق مجال يف نشطاء إىل اآلن بحاجة نحن العالم، حول يحدث ملا الخاص تحليلنا ومن
عامليني، مواطنني النشطاء هؤالء يكون أن ويجب مىض. وقت أي من أكثر اإلنسان
الشخصية، غري وسماتها السلطة وتركيز العالم عىل التكنولوجيا تأثري لرسعة ظني متيقِّ
اللتني واليمن باكستان حربَْي يف كما الوطن عن بعيًدا تَُشنُّ التي الحروب يف تنعكس كما

العمل. من الكثري إىل بحاجة العالم إن بُْعٍد. عن أمريكا فيهما تتحكَّم
أحاَطْت التي القيود باستعراِض أبدؤها املوضوعات؛ من العديَد الفصُل هذا ويغطِّي
منذ َق تحقَّ الذي الكبري املفاهيمي التقدُّم ندرك حتى اإلنسان، لحقوق األصيل باإلعالن
أدَّى التي اإلعالن، يف امُلعلَّقة القضايا عىل بعدها أعلِّق ثم العرشين، القرن أربعينيات
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الفئات نظر وجهات شملت اإلنسان، حقوق ألعمال جديدة أُُطر رسم إىل األولوية َمنُْحها
االعرتاف إىل أدعو وأخريًا املرأة. وعالم الرابع، والعالم الثالث، العالم مثل: َشة امُلهمَّ
كذلك سيطرة. كل عن الخارجة التجارية النزعة عىل املرتتبة اإلنسان حقوق بانتهاكات
منذ الذات َل تأمُّ يتطلَّب ُمقاَرن منظوٍر خالل من بالكامل الفصل موضوعاِت أتناول
مجال يف العاملني األورو-أمريكيني النشطاء بدور الذاتي بالوعي والتحيلِّ األوىل، اللحظة
اإلنسان حقوق نشطاء يقفز أن إىل الحايل القرن يف حاجتنا لُوِحظت وقد اإلنسان. حقوق
حني تتطلَّب األمام إىل القفزة هذه مثل أن غري نشاطهم، مجال يف األمام إىل عمالقة قفزة
ذات فلسفية أرضية يف بجذورها تتشبََّث أن اإلنسان لحقوق معينة انتهاكات مع تتعامل

االختالف. نقاط وتتجاوز اإلنسانية املعاناة مع تتعامل شاملة، معايري

األوىل القيود

الحرب بعد فيما العاملي املشهَد تخيَِّل نفسها. املبادرة يف املتحدة األمم إعالن أهميُة تكمن
حول تتناقش الثالث العالم ودول والشيوعية الغربية الدول ووفود الثانية، العاملية
من يتناقش منهم وكلٌّ فلسفية، أسس عىل اإلنسان لحقوق املستقبيل اإلعالن محتوى
الكونفوشيوسية الفلسفة إدماج عىل ون ُمِرصُّ الصينيون املمثِّلون الخاصة: نظره وجهة
الليرباليون يدافع بينما األكويني، توما القديس تعاليم عىل والكاثوليكيون اإلعالن، يف
أشقَّ وما ماركس. كارل آراء عن والشيوعيون جيفرسون، وتوماس لوك جون آراء عن
اإلنسان، حقوق مقوِّمات حول املختلفة املتنوِّعة األطراف تلك مثل بني اتفاٍق إىل ل التوصُّ

األوىل. الخطوة أخذوا أنهم األقل عىل لهم يُحَسب ولكن
عىل ودأبت اإلنسان، لحقوق املتحدة األمم لجنة رئاسَة روزفلت إليانور تولَّْت وقد
الديانات كل لدى مقبول إعالن بصياغة ُمكلَّفون جميًعا بأنهم العمل يف رشكائها تذكري
والفجوات الهائلة الخالفاُت ظلَِّت جهودها كل من وبالرغم والثقافات. واأليديولوجيات
صياغة يف املشاركني بني من يكن لم ذلك عن فضًال األطراف، بني تفصل الشاسعة
اإلسالمية، الشعوب من أو الثالث بالعالم ى يُسمَّ ملا األصلية الشعوب عن ممثِّلون اإلعالن
روزفلت كانت روزفلت. السيدة وجود من بالرغم كذلك ضئيلًة النساء مشاَركة وكانت
امليثاَق تقِرص أن تريد رشقية دول أمامها، القائم الوضع مع تعاَمَلْت لذا عملية؛ سيدة
للحريات الغربية اإلعالنات مقابل يف جانب، من واالقتصادية االجتماعية الحقوق عىل
آَخر. جانب من اإلنسان لحقوق الفرنيس واإلعالن األمريكية الحقوق وثيقة يف الواردة
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الكاملة، العمالة تضمن الطابع اشرتاكية مواد بضمِّ تواُفٍق إىل النهاية يف املجموعة وانتهت
اللحد. إىل املهد من االجتماعي والضمان الالئقة، الصحية والرعاية املالئم، واإلسكان

يتعلَّق فيما الوسط الحلوَل ترتِض لم ألنها روزفلت؛ بالسيدة اإلشادة وتنبغي هذا
إعالن يكون أن «نأمل كلماتها: وبنص إجماع؛ إىل الوصول ملجرد أساسية حقوق بأي
حقوق إعالن الفرنيس الشعب إطالق مستوى عىل حدثًا اإلنسان لحقوق العامة الجمعية
من شابهها ما واعتماد الحقوق، لوثيقة األمريكي الشعب واعتماد ١٧٨٩م، عام اإلنسان
األوىل السنوات كانت .(٧٣ :١٩٨١ (بريجني، أخرى» دول يف مختلفة أزمنة يف إعالنات
روزفلت السيدة ترشيح عند بسنوات وبعدها ومثريًة، حماسيًة املتحدة األمم عمر من
األوروبية السوق أبو مونيه، جان عليها أثنى عليها، تحصل لم التي نوبل، جائزة لنَيْل
إرصارها كان إسهاماتها أعظم أن األساس يف «أرى قائًال: (٣٣٧ :١٩٧٢ (الش، املشرتكة
بالنسبة العالم كان … الواقع أرض عىل واملساواة بالحرية الراسخ إيمانها تطبيق عىل

روزفلت: تقول بينما سكانه.» بجميع ، بحقٍّ واحًدا عاَلًما إليها

من القريبة الصغرية األماكن يف حال؟ أي عىل العاملية اإلنسان حقوق تبدأ أين
عىل رؤيتها معها يستحيل َغر والصِّ الُقرب من درجًة تبلغ التي األماكن البيت؛
الفرد؛ إىل بالنسبة العالَم تمثِّل ذلك من بالرغم ولكنها العالم، يف خريطة أي
املزارع أو املصنع يرتادها، التي الجامعة أو املدرسة فيه، يعيش الذي الحي
أو امرأة أو رجل كل يسعى األماكن هذه مثل يف بها. يعمل التي املصانع أو
لم وإْن تمييز، دونما والكرامة، والفرص العدل يف باملساواة التمتُّع إىل طفل
آَخر مكان أي يف لها معنى فال األماكن، هذه يف معنًى الحقوق لهذه يكن

.(٩٠ :١٩٩٤ روماني، ورد: (اقتباس

— تبنَّني حيث لعرصهن؛ ينتمني كنَّ الجديدة» «الصفقة ونساء روزفلت ولكنَّ
اعتبارات أي قبل االجتماعية الرعاية وعامالت أوًال، امُلصِلحات دوَر — يؤدِّيَن وظللن
.(١٩٨١ بريجر، ١٩٨٤؛ واليتمان، (هوف-ويلسون لآلخرين األفضل يدركن ُكنَّ أخرى:
إذ مؤقتة؛ إنجازات املرأة حقوق عن الدفاع مجال يف إنجازاتهن كانت آَخرون، أشار وكما
طبقاتهن إىل مستندًة السياسة يف الناشطات النساء َقتْها حقَّ التي الهزيلة املكاسُب كانت
تحليل أي وكان االجتماعية، واملؤسسات الثقافية األيديولوجية يف املرتسخة االجتماعية
هؤالء إىل بالنسبة املنال بعيَد أمًرا لتغيريها هادفة أجندة وإعداد العنارص هذه ملثل
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والحقوق والطموحات السياسية املشاركة عىل — محدوًدا تركيًزا — ركَّزن الالتي النسوة
الجذرية. القضايا عىل الرتكيز من بدًال الفردية،

امُلعلَّقة القضايا

تَزل لم التي القضايا نفسها هي روزفلت السيدة زمن منذ امُلعلَّقة دة املعقَّ القضايا إن
الحقوق عىل نركِّز فهل ثنائية: بدائل حول املباحثات تدور وفيها اليوَم، أمامنا مطروحًة
عىل العامة بالقضايا االهتماُم بنا األجدى هل الجمعية؟ الحقوق حساب عىل الفردية
السيادة بني التوازن تحقيق محاولة مع املشكالت تزيد كذلك الخاصة؟ القضايا حساب
نفسها اإلنسان حقوق قضية فإن وأخريًا، العاملية. اإلنسان وحقوق للدول القومية
أيًضا أمريكية بل غربية، هيمنة حركة من جزءًا بوصفها املتزايد لالهتمام محوًرا تَُعدُّ
حقوق إعالن صياغة لجنة تظل يشء، كل من وبالرغم .(١٩٩٠ (رينتيلن، باألساس
الهادفة الحركة أن شك وال بالفعل. األوىل بالدرجة غربيَّتنَْي ككلٍّ املتحدة واألمم اإلنسان
تحت تسري كبري حدٍّ إىل كانت اإلنسان بحقوق لالرتقاء جديدة دولية منظومة لخلق
املسودات تنظيم توىلَّ َمن هي األمريكية الخارجية وزارة كانت حيث األمريكيني؛ قيادة
— نفسه الهدف تحديد حتى بل املتحدة، الواليات يف االجتماعات أهم وانعقدت األوىل،
شخص لكل إنكارها. يستحيل أمريكية نكهٍة ذا كان — دولية حقوق ميثاق صياغة
وال … ل التنقُّ وحرية والدين والضمري التفكري وحرية واألمن والحرية الحياة يف الحقُّ
أو إنسان أي عىل القبض يجوز وال للتعذيب، تعريضه أو شخص أيِّ اسرتقاُق يجوز
مسوَّدتنَْي باستثناء اإلنجليزية باللغة كافة املسوَّدات ُحرَِّرت وقد فيٍّا. تعسُّ نفيه أو حجزه
نفهم أن تواِجهنا تَزل لم التي التحديات استيعاَب أردنا إن الرضوري ومن فقط. اثنتني
األخرى. تلو الواحدة القضايا هذه ييل فيما أتناول سوف لذلك اإلعالن؛ صياغة تاريَخ

وخطريًا ا مهمٍّ أمًرا الجمعية الحقوق مقابل يف الفردية الحقوق عىل الرتكيُز كان
األصلية الشعوب عىل ستعود التي الفائدة أن يعني كان إذ األصلية؛ الشعوب إىل بالنسبة
األصليون السكان فيه يؤمن الذي الوقت يف ضئيلًة، تكون سوف املتحدة األمم إعالن من
الهنود السكان حقوق كافة بني األهم هي الهندية للشعوب الجمعية الحقوق أن ألمريكا
يف والحق الذاتي، الحكم يف الحق فتأمني للخطر؛ تعرًُّضا وأكثرها ألمريكا األصليني
ولغاتهم ثقافاتهم عىل الحفاظ يف والحق واملوارد، لألرض املجتمعية بامللكية االحتفاظ
تحتاج حيث الجمعية؛ اإلنسانية الحقوق حماية لضمان تدعو جميعها دينهم، وعىل
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كمجموعة، بقائها عىل للحفاظ الخاصة املائية ومواردها ألراضيها الهندية الجماعاُت
اإلبادة بمنزلة واقعه يف يَُعدُّ منها منعهم أو منهم املائية واملوارد األرايض هذه وأَْخذ

.(١٩٩٨ ونادر، (أُو الِعرقية
بصريته وجالء نظره ببُعد تميََّز باحث وهو — (١٩٩٢) فوك ريتشارد يتناول
من نوع وهو املعايري»؛ عن «التعامي ظاهرة — اإلنسان حقوق بقضايا يتعلَّق فيما
التي الثقافات إىل تنظر التي الحداثية للرؤى مصاِحبًا يكون البصرية فقدان أو التعامي
وينبغي والرجعية، التخلُّف أشكال من شكًال باعتبارها الحداثة قبل ما فرتة يف تواجَدْت
االستقالل احرتام منطلق من ليس وذلك نفسها. األصلية الشعوب لصالح عليها التغلب
األخالقيات فضاء داخل والعادل املنظَّم الدمج منطلق من وإنما املجموعات، لتلك الثقايف
زالت وما األصلية الشعوب تعرََّضِت — التنمية باسم — وهكذا خرييًة. األكثر الحداثية
٤٧-٤٨)؛ :١٩٩٢ (فوك، الثالث العالم من كثرية أجزاء يف والترشيد للتدمري تتعرَّض
عملية من االستبعاد أن فوك ويرى الفكرية. وملكياتهم النباتي بتنوُّعها ثرواتهم فتُنَهب
للتفسري؛ يحتاج ال والسبب الحقوق. لهذه إنكاٌر ذاته حد يف هو اإلنسان حقوق صياغة
الفلسطينيني أن واملفارقة ١٩٤٨م، عام الصياغة جهود يف تشارك لم األصلية فالشعوب

١٩٤٨م. عام بيوتهم من مطرودين كانوا ألنهم فيها؛ يشاركوا لم أيًضا هم
يف الحميمة للعالقات الخاص الحيِّز حساب عىل بالدولة االهتمام أسهم وباملثل،
الزوجات، ورضب كالتعذيب، باملرأة: تحديًدا املرتبطة اإلنسان حقوق من العديد استبعاد
عام ومنذ نفسها. الحياة وحق الجنيس، والتحرُّش اإلنجاب، قرارات يف التحكُّم وحق
األبحاث من العديد صدور والخاصعىل العام بني ما االنقسام هذا إدراك َع شجَّ ١٩٤٨م،
يف السيدات ماليني حياة عىل تؤثِّر التي بالدولة، املتعلِّقة غري العوامل حول القانونية

عملهن. وأماكن منازلهن
عىل العاملية اإلنسان حقوق مقابَل الدولية اإلنسان حقوق عىل الرتكيُز طغى كذا
أقوى فيه نرى الذي املجال هو وهذا القومية، والنسبية السيادة مثل حساسة قضايا
ولكنهم اإلصالح، غرضهم يكون ما وغالبًا اإلنسان، حقوق عن واملدافعني للنشطاء أداءٍ
بصالحهم اإليمان من كبرية جرعاٌت وتملؤهم وضعهم، ل تأمُّ عن تماًما الهني يكونون
بصحبة غالبًا اإلنسان، حقوق شارحني الدولية النسائية املؤتمرات يف فينطلقون الذاتي،

بعُد. فيما لهذا أتطرَّق وسوف املشابهة، اإلصالحية العقلية أصحاب القوميني
بمعنى (١٩٧٨)؛ سعيد إدوارد عنها كتب التي الغربية املكانة استعالء قضايا وأخريًا
أحد حتى أو الغربي، الخطاب من جزءًا باعتباره اإلنسان حقوق خطاب مع التعاُمل
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عضو أي أو املشرتكة، الثقافية للقضايا شخصحساس أي إن الغربية. الهيمنة خطابات
تؤدِّي القضايا هذه أن يعرف الثالث، بالعالم ى يُسمَّ ما دول من أيٍّ ممثِّيل من ظ متيقِّ
الخطاب من النوع هذا يظهر ما وغالبًا كامًال، اإلنسان حقوق بمفهوم االستخفاف إىل
أو عامليًة فكرًة يتناول ال وكأنه أحٌد، إليه يلتفت أن دون الكرام مرور ويمر صحفنا، يف
صحيفُة املثال سبيل عىل نَرشْت اإلنسان. بحقوق تتعلَّق عامليًة تكون أن املفرتض من
يستعرضون أمريكيون دين «رجال عنوانه: خربًا (١٩٩٨ (إيكهولم، تايمز نيويورك
اإلنسان: حقوق قضايا من جوهرية «قضية الفرعي وعنوانه الصني»، يف العقيدة قضايا
رموز من املستوى رفيُع وفٌد «بدأ ييل: كما الخرب يُستََهل الصني». يف العقيدة حرية
الصني يف أسابيع لثالثة تستمر جولة إطار يف اليوَم بكني إىل الوصوَل أمريكية دينية
استقراًرا اإلنسان حقوق قضايا أقل إحدى وهي البالد، يف العقيدة حرية ممارسة ملتابعة
ا حادٍّ اختالًفا املجموعُة تواِجه «وسوف منه: آَخر جزء ويف األمريكية.» الدبلوماسية يف
(إيكهولم، الحوار» إلقامة سعيها إطار يف العقيدة حرية معنى حول النظر وجهات يف

.(١٩٩٨
ليستعرض املتحدة الواليات يزور صينيٍّا وفًدا مثًال تخيَّْل واحدة، للحظة التبايَن ِل تأمَّ
األشباح رقصة أكانت سواء العقيدة، حرية ممارسة يف األصليني األمريكيني السكان حقَّ
١٩٧٨م عام قانون من الرغم عىل أنه كيف وانظر الرؤى؛ استرشاف أم البيوط عقيدة أم
األخريين العقدين خالل الفيدرالية املحاكُم قَضِت األمريكيني، للهنود العقيدة حرية بشأن
من أكثر يف العقيدة حرية ممارسة من األصليني األمريكيني بحرمان العرشين القرن من
الشمالية الهندية املقربة حماية رابطة ضد لينج قضية مثًال (انظر متتابعة قضايا عرش

.(١٩٩٨ وأُو، نادر يف الغربية،
األمريكية. لألقليات السيايس االضطهاد ليستعرضقضايا جاء صينيٍّا وفًدا تخيَّْل أو
وأغلب اإلطالق)، عىل األعىل تكن لم (إن العالم يف السجن معدالت أعىل أحد ببالدنا إن

األقليات. من السجون نزالء
عىل لآلخرين؛ املتحدة الواليات تقدِّمه شيئًا تمثِّل بدايتها منذ اإلنسان حقوق إن
لحقوق عيادًة بريكيل يف كاليفورنيا جامعة يف هول بولت حقوق كلية تضمُّ املثال: سبيل
قضايا يف وتحقيقاٍت قانونيًة خدماٍت مجانًا تقدِّم منشأة عن عبارة وهي اإلنسان،
العيادة عمالء أوائل بني ومن والخارج. الداخل من للعمالء اإلنسان حقوق انتهاكات
عىل للحصول يسعيان فرديني الجئني وكانَا أفريقيتني، دولتني من شخصان يوجد كان
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حدِّ يف خدماتُها تَُعدُّ التي األمريكية، والتجنُّس الهجرة دائرة من السيايس اللجوء حق
أنها سنجد الهجرة، لنظام الكاملة الصورة إطار يف لها تأمُّ عند ولكن سيئة، غري ذاتها

االتساُق. يعوزه مشهٍد يف تسهم
حقوق عن القراءة يف الفصل هذا لكتابة التحضري خالل أسابيَع قضيُت وقد
ولكن وُمجرَّد، فنيٌّ منها كبري جزءٌ املؤلفات، من هائلة أعداٌد عنها توجد التي اإلنسان،
عن مدافعني ظهور هو الكتابات من النوع هذا عىل طرأت التي التطورات أهم من
لنعرف لنا لينقلوه الكثري لديهم وهؤالء أورو-أمريكية، غري دول من اإلنسان حقوق
الهيكيل التكيُّف برامج حول الشائقة املقاالت إحدى تشري املثال: سبيل عىل أنفسنا.
جرَّاء من اإلنساني الوضع عىل املرتتبة السلبية النتائج إىل (٤٣٠ :١٩٩٤ (كوينياها،
من بدًال الرتاُجع من عانَْت قد غانا أن إىل االنتباَه الكاتبة تلفت إذ الهيكيل؛ التكيُّف
عن املدافعون ويقول االجتماعية. والرعاية والتوظيف والتعليم التغذية مجاالت يف التنمية
والعمل والتعليم الغذاء عىل الحصول حقوق إن الثالث العالم دول من اإلنسان حقوق
النقد صندوُق يفرضها التي الرشوط بسبب معنًى، بال أصبَحْت االجتماعية واملساعدات
الحصول قبل بها الوفاءُ الدعم عىل الحاصلة الدولة عىل يتعنيَّ والتي عام، بوجه الدويل
املستوى عىل بديونها الوفاء عىل قادرًة اعتبارها قبل أو الدويل، البنك من التمويل عىل
اإلجمايل العبء زاد الدول، من وغريها غانا يف الهيكيل التكيُّف لربامج ونتيجًة الدويل.
من اإلنسان حقوق يحرِّر كتاٌب أخريًا صدر وقد إنسانية، غري مستويات إىل املرأة لعمل
(توينينج، جنوبية» أصوات اإلنسان: «حقوق عنوان تحت مالئم بأسلوب محدوديتها
حول والهند، وكينيا السودان من جنوبية» «آراءً حقوقيني أربعة يعرض وفيه ،(٢٠٠٩
(مريس، آَخرون قام بينما اإلنسان؛ حقوق خطابات يف العاملي الطابع تحقيق إىل الدعوة
نوربالنت، مثل املنشأ، األمريكية اإلنجابية التقنيات استخدَمِت تجارب بتوثيق (١٩٩٥
بعًضا، بعضها يلغي فاملؤسسات مرص. يف اإلنسان لحقوق جسيمًة انتهاكاٍت باعتبارها
عىل يُلَغى األمريكيني اإلنسان حقوق عن املدافعني مجهود أن هو تحديًدا هنا واملقصود

نفسها. حكومتهم يد
ذلك ويرجع ١٩٤٨م، عام االهتمام محور هي املشكالت هذه مثل تُكن لم ولكن
تنصبُّ الوقت ذلك يف األهداف كانت إذ للمشاركني؛ املحدود العدد إىل األول املقام يف
انفتَحْت فقد اليوَم أما بها، باملقارنة محدودًة العوملة عمليات وكانت القومية، الدول عىل
تقنيات بفضل اإلنسان حقوق مسرية وجه يف سواء حدٍّ عىل والعراقيل الفرص أبواُب
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والزيادة الثقافات، بني والتعليم اإلعالمي، واالهتمام والسياحة، والسفر واملواصالت، النقل
الكوب، من املآلن النصف إىل نظرنا وإذا أنواعه. بُمختَلف البرشي التفاُعل يف الهائلة
جنوب الشياباس انتفاضة يف ا مهمٍّ تنظيميٍّا دوًرا املثال سبيل عىل السائحون لعب فقد
عنف ضد القرويني عن الدفاع يف ا مهمٍّ دوًرا عدة دول من السائحون لعب كما املكسيك،
مستثمري ضد األمريكيون تظاهر السائحني، عن وفضًال املكسيك. يف موريلوس يف الدولة
واألوروبيون والكنديون األمريكيون الصحفيون وتناقل موريلوس، يف املتحدة الواليات
تكنولوجيا طريق عن َلت ُسجِّ التي اإلنسان حقوق انتهاكات أخباَر كذلك واملكسيكيون

الفيديو.
غري مفتوحة تواُصل عملية عىل اإلنسان حقوق وضع ن تحسُّ احتماالت وتعتمد
اإلنسان؛ حقوق لتناول انفتاًحا أكثر فلسفة إىل بحاجة فنحن عقائدي، ل تدخُّ بأي ُمقيََّدة
حقوق دعم يأتي أن يجوز الفرد، جنسية عىل يعلو اإلنسان حقوق مفهوم أن وبما
الذي الشخص دولة نفس من مواِطنًا كان إذا ا عمَّ النظر برصف شخٍص، أي من اإلنسان
التواضع ويَُعدُّ العميل. التفكري إىل للجوء أقوى سبب وهذا ال، أم للتهديد حقوُقه تتعرَّض
وثالث وثاٍن أول جيل ووجود الشغف؛ مثل مثله عمل، خطة ألي املهمة املقومات من
الناحية من التقدُّم من شيئًا ق نحقِّ أننا يعني نرى، ما نحو عىل اإلنسان، حقوق من

املفاهيمية.
احتماَل (٣٤٣ :١٩٩٦) هرينانديز-ترويول بريتا الكندية القانون أستاذة وتَُسوق
ألي تحليلية دراسة أيِّ بصالحية الحكم يجوز «ال التايل: النحو عىل الثقافية الهيكلة إعادة
ذات و«الخارجية» «الداخلية» األطراف نظر وجهة من أُجِريَت إذا إال ثقافية، ممارسات
للدولة التابعني املرأة عن املدافعني عىل يجب املثال: سبيل عىل املمارسات.» بتلك الصلة
ظاهرَة مثًال انظروا لآلخرين. معيَّنة ممارسات تفسري كيفية يف نوا يتمعَّ أن الصناعية
كان إذا االجتماعية الرعاية مزايا من األمهات وحرمان الفقر، وتأنيث الزجاجي، السقف
إصالح «معادلة من يستفيدون ال اآلباء بينما الحكومة، به تسمح ا ممَّ أكثر أطفاٌل لديهن
التي الفرص بنفس تتمتَّع ال «املرأة أن حقيقَة هرينانديز تُِربز كما االجتماعية». الرعاية
املساواة عدم أن مالحظة «إنَّ وتشري: الحايل.» يومنا يف مجتمع أي يف الرجل بها يتمتَّع
التعاُمل من املتحدة الواليات يف أطراف أيَّ تمنع … عاملية حقيقة هي إنما الجنسني بني
مثل األخرى»» «األماكن يف فقط موجودًة باعتبارها الجنسانية واملخاوف املشكالت مع
نتحدَّث فنحن .(٣٢٩ :١٩٩٦) الغربية غري التقاليد صاحبة الدول أو الثالث العالم دول
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أعداد أحد يورد بينما الحرب، يف البيولوجية لألسلحة حسني صدام استخدام عن مثًال
البيولوجية لألسلحة املتحدة الواليات استخدام توثِّق أعماًال ١٩٩٨م عام نيشن مجلة
يف نحيا جميًعا أننا القصيد بيت .(٩ :١٩٩٨ مارس، ٩ (نيشن، كوبا ضد والكيماوية

زجاج. من بيوت

اإلنسان حقوق أجل من حكومي غري مجهود

واستفحلت تفاقمت الذي األوسط الرشق إىل امُلعلَّقة القضايا عىل بالرتكيز اآلن أنتِقُل
سواء. حدٍّ عىل وخارجية داخلية أطراٌف ترتكبها التي اإلنسان حقوق انتهاكات فيه
لبنان، عىل إرسائيل بغارات سيتأثَّر كان الظلم ملاهية سليم إدراٌك لديه شخٍص أيُّ
عمليات نَْت تضمَّ التي العراق، وحرب بغداد، وقصف ١٩٩١م، عام الخليج بحرب أو
اليمن يف الدولة وعنف األخرية باالنتفاضات سيتأثر وكذلك مدنيني، عىل عشوائية قصف
التليفزيون، شاشة عىل الخليج حرب مشاهد متابعة أتذكَّر وليبيا. وسوريا والبحرين
كلينتون انتخاب وبعد بيننا، من الكثري عىل أثرها تركت سريياليًة التجربة تلك كانت
فكَّْرُت وحينها شهرية، عراقية فنَّانة مقتل يف القصف عمليات إحدى تسبَّبت مباَرشًة
القصف عملية كانت ملا املتبادل، االحرتام من مزيٌد التواُفق، من مزيٌد يوجد كان لو أنه
أعماُل فيه استُخِدَمت اإلنسان حقوق أجل من عمل رشارَة أشعَلْت أنها غري وقعت، هذه
لتنظيم أخريني صديقتني مع يل وصديقة أنا فتعاونُت لإليضاح؛ كوسائط عربيات فنَّانات
إىل الوصول هو املجلس واجهت التي التحديات أول وكان املرأة، لفنون العاملي املجلس
العاصمة واشنطن يف املعرض هذا وافتتاح معرض، إلقامة والتخطيط عربيات، فنانات
هيِّنة، املهمة تكن لم األمريكيني. السياسة صنَّاع إىل أخباره وتصل بأمره يُعَرف حتى
أن بعد األوسط، الرشق يف الوضع إىل اإلنساني الطابع إرجاع هو العمل عىل باعثنا وكان

للتواُصل. قنواٍت نفتح أن هدفنا كان إنسانيته. من وتجريُده شيطنتُه جَرْت
وَجذََب الخليج، حرب نريان رماد عىل أُِقيمت منظمة هو املرأة لفنون العاملي واملجلس
يف املرأة لفنون الوطني املتحف يف سابق معرض أي من أكثر روَّاًدا االفتتاحي املعرض
(النشاشيبي أخرى منشورات يف املجهود هذا عن بالفعل كتبنا قد أننا وبما واشنطن.
َْن عربَّ الالتي العربيات الفنانات هؤالء من بعًضا أذكر أن فقط هنا أود ،(١٩٩٤ وآَخرون،
يف عام بوجه والكرامة اإلنسان بحقوق عالقتهن عن الخاصة الفنية وأعمالهن بكلماتهن
أفعالهن بردود قصصهن تميََّزْت وقد الَخِربَة، والبيئة واالحتالل املسلَّحة الرصاعات إطار
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وكشفت الحوادث، من وغريها األرسية الحياة ودورة والهجرة والتلوُّث الحرب تجاه
ثقافًة ويخلق بنشاٍط، والهيمنة السيطرَة يقاِوم سيايس طابع ذي فنٍّ عن أعمالهن
والعرشين، عرش التاسع القرنني خالل للحرب ساحًة العربي الرشق كان وقد جديدًة.
هؤالء يَُفت لم وضع وهو األخرية، عام املائتَْي مدار عىل األجنبي للحكم العرُب وأُخِضع
مشرتكة دوافع جميعها واملوت، والدمار والرتاجيديا العنف أن نجد هنا ومن الفنانات.

النماذج: بعض ييل وفيما بينهن.
أفضل وإحدى لبنان، يف التجريدي الفن رائدات إحدى هي شقري روضة سلوى
يًا تحدِّ بدأ بالفن األول التزامها أن كيف شقري وتسرتجع العربي، العالم يف اتات النحَّ
(أحد مالك شارل بريوت، يف األمريكية الجامعة يف لها درََّس الذي الفلسفة ألستاذ
الذي األوروبية)، النزعة أصحاب اإلنسان، لحقوق العاملي اإلعالن صياغة يف املشاركني
اعتباره عن البُْعد كل وبعيد املستوى، منخفض زخريف فن مجرد العربي «الفن إن قال
الرياضيات طالبة شقري، فبدأت الُعراة.» من فنَّهم يستلهموا لم العرب ألن أصيًال؛ فنٍّا

وألوانه. وأشكاله اإلسالمي الفن هندسة استكشاف يف والفيزياء،
اجتاحت التي االضطرابات من جزءًا كانت فقد أفالطون، إنجي املرصية الفنانة أما
بانفتاح أعمالهن تسييس إىل الفنانات دفعت والتي الثانية، العاملية الحرب عقب املنطقَة
األرايض ك ُمالَّ بني العالقة هيكلة إعادة يف تتمثَّل ماركسية أفالطون اتجاهات كانت أكرب.
معتقداتها بسبب النارص عبد الرئيس عهد يف سنوات أربع ملدة اعتُِقَلت وقد والفالحني،

لوحاتها. من لعدد األساَس التجربة هذه وشكَّلت السياسية،
فلسطني، يف الدائر النزاع مع جديًدا بُْعًدا اإلنسان حقوق أجل من الكفاح واكتسب
حيث ١٩٤٨م؛ منذ العربية والدول إرسائيل بني حروب خمس نشوب إىل أدَّى الذي
لبنان يف الالجئني مخيمات أحد من فلسطينية فنانة وهي — حاطوم منى انجذبَْت
يتباين إذ ؛ سيايسٍّ بأسلوٍب الثنائية املتضادات فنِّها يف فاستخدمت األداء، فن إىل —
املكوِّنان الوجهان دوًما وينكشف واملقاومة، القمُع وكذلك والفوىض، النظاُم أعمالها يف

العسكري/العري. الزي القوة/الضعف، املنترص/الضحية، الواقع: لنفس
من نياتي حورية عنه ت عربَّ فقد االستعماري، باالحتالل الخاص الحوار أما
مناِهضة شعارات لكتابتها لها الفرنسية السلطات اعتقال ذكريات تسرتجع التي الجزائر،
سلسلَة ن وتُدشِّ سنوات بعد لتعود عرشة، الثانية سن يف وهي الحوائط عىل لالستعمار
الجزائر يف النساء «كانت عنها: وقالت للتعذيب»، «ال اسم حملت التي الفنية أعمالها
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عن الغربية االنطباعات كانت بينما للتعذيب»، يتعرَّضن كنَّ ، حتفهنَّ ويلَقنْي يحاِربن
أعمال يف تظهر العربية املرأة فكانت النساء؛ من خيايل لعالم صورًة ترسم الرشق
النساء روعة يشبهن ال نياتي لوحات يف الجزائريات النساء ولكن عارية، نصف ديالكروا
ال تقول نياتي فيها. لة املتأصِّ السلطة ديناميكيات يفضحن بل ديالكروا، لوحات يف

مكان. كل يف للتعذيب
لتسجيل غزة من الشوا ليىل فلسطني يف واالحتالل باالستعمار املتعلِّق الحواُر وألَهَم
الجرافيتي للوحات الفوتوغرافية الصوَر تلتقط فأخذت اإلرسائييل؛ القايسلالحتالل الواقع
خريطَة كذلك َرْت وصوَّ اإلرسائييل، االحتالل جيُش يغطِّيها أن قبل غزة حوائط عىل
أطفال ملنع غزة بشوارع تحيط التي اإلسمنتية الحواجز جوانب عىل ُرِسَمت التي فلسطني
قالت ،« «املتحرضِّ العالم صمت عىل وتعليقها عملها عن حديثها ويف الهرب. من الحجارة

«.« املتحرضِّ «العاَلُم أَقرَّها وعقوبات للتواصل وسيلة لُت سجَّ «لقد الشوا:
وهي كعوش ليىل العراقية الفنانة تعليق هو للحزن إثارًة التعليقات أكثر ولعل

فنِّها: عىل الخليج حرب تأثري عن تتحدَّث

الكثري به] [وكان املأوى ذاك األمريكيون رضب … العراق عىل الحرب أثناء
أرسم وكنت أكرب». «هللا أحدهم: ورصخ كلهم األطفال فجرى األطفال، من
األمر بََدا أذني، يف الكلمتني هاتني وصدى إليها، عدُت وعندما لوحًة، وقتَها
بأرسها الحرب يقاِوم وكأنه بََدا … قوٍة من يملك ما كلَّ استجمع الطفل وكأن
وطمَسا اللوحة، عىل البخاخة األلوان باستخدام فرسمتُهما … الكلمتني بهاتنَْي

قبُل. من بها ن ألوِّ كنت التي الذهبية األلوان كلَّ

الجوي القصف عمليِة جرَّاء من أيًضا الفنانة أختَها فقَدْت َمن هي كعوش أن هنا وأذكر
كلينتون. للرئيس األوىل الرئاسية الفرتة بداية يف ذَت نُفِّ التي الدقيق

الغزَّاوية الفنانة َصِت ولخَّ بالخيانة، شعورهن عن العربيات الفنانات َِت عربَّ
تحاول «قوة الغرب: إزاء العرب يحملها التي الرهيبة املشاعر وصفت عندما مشاِعَرهن
شعٌب أنك عريقًة؛ ثقافًة تمثِّل أنك َفْهَم … كيانك َفْهَم باملرة تحاول أن دون تدمريك
السنوات.» آالف إىل املايضفتعود أعماق يف ترضب جذورك أن عظيمة، حضارة إىل ينتمي
األلم عن تعبريًا أعمالهن «تبدو قائًال: العربيات الفنانات أعمال امُلعلِّقني أحد وصف وقد
الناشطون يستوعبه قد الذي األلم نوع عن تعربِّ أعمالهن إن الهوية.» عن بحثًا منها أكثر
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بحقوق املتعلِّقة همومهن العربيات، الفنانات هموم أن إال اإلنسان، حقوق مجال يف
الصوت أصحاُب اإلنسان حقوق نشطاءُ يحملها التي الهموم نفسها هي ليست اإلنسان،
حقوِق انتهاكاِت تتناول التي للنقاشات التعرَُّض األحيان أغلب يف يتحاشون الذين العايل،
عىل اإلناث، ختان مثل موضوعات عىل للرتكيز خارجية، أطراف ترتكبها التي اإلنسان
حتَفهم لقوا الذين واألطفال النساء بآالف املتعلِّقة اإلنسان حقوق قضايا تجاُهل حساب
الخاصة اإلنسان حقوق تُنظَّم الذين الحجارة بأطفال املتعلِّقة أو بغداد، قصف عمليات يف
يصمُّ « «املتحرضِّ العاَلِم صمُت كان الفنانات أشاَرِت وكما فلسطني/إرسائيل. يف بهم

اآلذان.
ال التي اإلنسان حقوق قضايا عىل امُلهيِمن الصمت هذا يف يساهم بيننا من والعديد
الدول من العديد يف اإلنسان حقوق فكرة عىل االعرتاض أن تنَس وال سياسيٍّا. الئقًة تَُعدُّ
بحقوق املتعلِّقة الغربية املخاوف تمييز أن كما وجيه، والسبب الغربي، منشئها إىل يرجع
حساب عىل املخاوف بهذه االهتمام يجوز وال الِعرقي، ب التعصُّ إطار يف يدخل اإلنسان
عالقة له بها الزائد االهتمام يف السبب ولكن اإلنسان، بحقوق املتعلِّقة األشمل املشكالت
ال ولكننا بربرية. عادة وتلك اإلناث، ختاَن عادًة يمارسون َفُهم املكانة؛ استعالء بمفهوم

األرجح. عىل الرببرية؛ العادات هذه مثل نمارس

اإلنسان وحقوق الصحة

الخليج وحرب العامة «الصحة حول تقريٍر يف اإلنسان وحقوق الصحة بني العالقة تتجىلَّ
عانَى فلقد عشوائيٍّا. املدنيني قصف عمليات تبعات يتناول ،(١٩٩٧ (هوسكينز، الثانية»
محنة من الثانية الخليج حرب نهاية بعد أعوام خمسة عن يزيد ملا العراقيون املدنيون
الصحي والرصُف واملياُه والتعليُم والتغذيُة الصحية الرعايُة خاللها تدهوَرْت عصيبة
بعد حتَفهم لقوا الذين األطفال عدد أن ويُعتََقد مستوياتها، أدنى إىل الخدمات من وغريُها
التغذية سوء إىل يرجع لوفاتهم الرئييس السبب وأن طفل، ألف ٥٠٠ إىل وصل الحرب
بالتطعيم. منها الوقاية املمكن من كان التي باإلسهال، املرتبطة األمراض ظهور وعودة
٢٠٠٧م عام ويف واملعدات. املوارد نقص بسبب بالكاد تعمل الصحية الخدمات وكانت

الدماَر. هذا عزيز نمري باربرا وثََّقت
الدخل، املتوسطة للدول العليا الرشيحة ضمن يُصنَّف الخليج حرب قبل العراق كان
يف الخليج حرب أعقب الذي االنهيار ولكن حديثة، اجتماعية تحتيًة بنيًة يمتلك وكان
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األساسية، االجتماعية الخدمات من وغريها الصحي والرصف واملياه الصحة قطاعات
والتيفود الكولريا مثل امُلعِدية؛ باألمراض اإلصابة معدالت يف ضخمٍة زيادٍة إىل أدَّى
األمهات وفيات نسبة عىل الجسيم األثر بخالف هذا التغذية؛ سوء عن الناتجة واألمراض
َلت وترمَّ ثقيٍل، عبءٍ وطأة تحت ترزحن العراقيات النساء كانت بالوالدة. املحيطة والفرتة
االكتئاب، انتشار من الدولية الدراسات مجموعات لته سجَّ ما عىل عالوًة منهن، ٪١٠
الرضاعة وصعوبة الطمث، مواعيد واضطراب الوزن، وخسارة واألرق، والصداع، والتوتُّر،
مصدر تأثََّر عندما للخطر السكان حياُة تعرََّضْت لقد األمراض. من وغريها الطبيعية،
من مختلفة أنواع حدوث يف تسبَّبَْت التي البيئية املشكالت جاءت ثم مباَرشًة، مياههم

والخراب. الدمار حدة من ِلتُفاِقم السام التلوُّث
بنشاط يعملون املستنقع هذا من الخروج عمليَة قادوا الذين األشخاص أن والواقع
ويرى .(٢٠٠٠ (هيجينهوجن، اإلنسان وحقوق للصحة الحالية الحركة فاعليات يف
هيكل خالل من العامة الصحة يف الحديثة التحديات مع التعاُمَل أن الصحة أخصائيو
حيث البيولوجي؛ الطب يف موجود آَخر منهٍج أي من وأفيد أفضَل يَُعدُّ اإلنسان حقوق
االجتماعية املفاهيم مع مباَرشًة التعاُمل بلزوم إدراًكا العامة الصحة أخصائيو يزداد
أثُر ويتجىلَّ وأسبابها. الوفاة وأوقات الحياة يف األولويَة تحدِّد التي األساسية االقتصادية
الكلية خريجي تسلُّم يف العامة للصحة هارفرد كلية يف املجتمعية املشكالت أهمية إدراك
عىل خاصة بصفة الرتكيز مع شهاداتهم، مع اإلنسان لحقوق العاملي اإلعالن من نسخًة
إىل العامة الصحة أخصائيو يضطر ال والصحة. اإلنسان بحقوق املتعلِّقة منها ٢٥ املادة
(فايز، أفغانستان يف الحكم عىل طالبان حركة استيالء أسوأ: التالية األحداث بأي الحْكم
هذه فكل الرشقية! تيمور يف اإلندونيسية السياسات أم الخليج، حرب مبادرة أم ،(١٩٩٧
عىل وغريه مان جوناثان مع االتفاَق جميًعا كذلك نستطيع بل بالصحة. ضارة األحداث
رودريجوز-ترياس، يف (وارد للخطر» العامة الصحَة تُعرِّض الذكورية «املجتمعات أن:
األزواج من املرأُة له تتعرَّض الذي العنف إن .(١٩٩٦ مان، كذلك انظر ٦٦٣؛ :١٩٩٢
من بها تلحق التي تلك تتجاوز إصاباٍت لها يسبِّب — السابقني أو الحاليني — اق والعشَّ
التفكري أسلوب توضيح ويمكن مجتمعًة. والرسقة واالغتصاب السيارات حوادث جرَّاء
استئصال أو الختان قضية إىل بالرجوع ، ككلٍّ اإلنسان وحقوق الصحة حركة يف الشامل

كليهما. أو البظر
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التي العامة والنقاشات املحارضات من نفوٌر السنوات مدار عىل لديَّ ن تكوَّ لقد
املواجهاِت هذه عن ينتج ما غالبًا إذ أفريقيا؛ يف الختان أو البظر استئصال قضيَة تتناول
عليه، وتصميمه برأيه طرٍف كلِّ تشبُُّث لالتهامات، تباُدٍل من به تتَِّسم وما االستعالئيِة
أدانَه فعندما (الساتي). الهند يف األرامل إلحراق الهندويس بالطقس يذكِّرني ما وهو
وطاملا بأنفسهن. األرامل تضحية عمليات زيادة يف إال ذلك يؤثِّر لم وجرَّموه، الربيطانيون
من كبريًا قدًرا يحمل وأنه ما، خلٌل يشوبه الجنيس التشويه حول الدائر الحوار أن رأيُت

الذات. مراقبة إىل ويفتقر الِعرقي، ب التعصُّ
عنوانه شائًقا كتابًا عليها ُد أتردَّ التي املكتبة أمني أعطاني بالطويلة ليست فرتة منذ
هذا َق حقَّ وقد ،(١٩٩٧ وميلوس، (دينيستون إنسانية» تراجيديا الجنيس: «التشويه
حول الرابع الدويل املنتدى أعمال نتيجة وهو سنوات، منذ فعله يجب كان ما الكتاب
يف ١٩٨٩م عام األوىل دورته (وأُِقيمت بسويرسا لوزان يف أُِقيم الذي الجنيس التشويه
النهج فحوى تصلكم لكي الكتاب مقدمة من جزءًا أقتبس أن يل اسمحوا كاليفورنيا).
األطفال من مليونًا ١٥٫٣ عىل تؤثِّر عامليًة مشكلًة الجنيس التشويه «يَُعدُّ فيه: املتَّبَع
من ومليونان الذكور من ١٣٫٣ يخضع النوع حيث ومن سنويٍّا، الراشدين وصغار
يَُشق جرح أول مع االنتهاك ويقع … عام كلَّ قًرسا الجنيس التشويه لعمليات اإلناث
تعبرياٍت أن من بالرغم ولكن .(٥ :١٩٩٧ وميلوس، (دينيستون آخر» شخص جسم يف
حساسياتنا، يثري قد ا ممَّ وأذًى خطًرا أقلَّ تبدو التناسلية» األعضاء و«برت «الختان» مثل
ع الرُّضَّ حقِّ يف الواقع يف يُرتََكب ما حقيقَة تُخِفي ألنها النهاية؛ يف ضارة تعبريات فإنها
حق يف الجنيس التشويه ترتكب التي الثقافات يف السائدة املعتقدات فبحسب واألطفال.
هي بل األعضاء، تلك بجسده توجد الذي الشخَص التناسلية األعضاءُ تخصُّ ال األطفال،
الدينية، الرموز أو املشعوذين، أو لألطباء، املباِرشة للسيطرة وتخضع للمجتمع، ِملًكا تَُعدُّ
نتيجًة حتفها األطفال من كبرية أعداٌد وتلقى الدولة. أو األقارب، أو القبائل، أفراد كبار أو
عىل يشارفون الذين األطفاُل منهم وأكثُر مباَرشًة، التقليدية الجنيس التشويه لعمليات
عمليات مضاعفات جرَّاء من عام كلَّ حتفهم يلقون الذين ع الرُّضَّ عدُد يُقدَّر إذ الوفاة؛
باإلضافة هذا رضيًعا، ٢٢٩ بنحو الروتيني، الُقْلَفة برت عن الناتجة الجنيس التشويه
الطبي االهتماَم تتطلَّب خطرية مضاعفات من يعاني ٥٠٠ كل بني من واحًدا أن إىل
العربية واململكة أفريقيا يف باألساس التقليدية الجنيس التشويه عملياُت وتُجَرى الطارئ،
األقرب النشأة «إن الكتاب: مقدمُة وتواِصُل الهادئ. املحيط يف ميالنيزيا وجزر السعودية
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أدلًة [تطرح] األطباء، يد عىل املتحدة الواليات تاريخ يف الجنيس للتشويه التلقائية إىل
.(٦ :١٩٩٧) التاريخ» قبل فيما الجنيس للتشويه األسبق األصول حول كاشفًة

صارت الجنيس التشويه حول الصحفية التقارير بعض أن كذلك ألحظ بدأُت وقد
ديسمرب ١٩) تايمز نيويورك صحيفة نرشت حيث ما؛ تغيري يوجد ولعله إنصاًفا، أكثر
من يشابهه وما الختان أن املرصية العليا املحكمة قرار عن خربًا (A3ص ١٩٩٧م:
حول قليلة أيام بعد مقاٌل صَدَر ثم اإلسالمية. الدينية املمارسات من ليس ممارسات
تايمز، (نيويورك الذكور ختان عمليات يف األلم مسكنات الستخدام يدعو كنديٍّ بحٍث
العرتاف االرتياح عن تعربِّ املحرِّر إىل عدة رسائل لتتبعه ،(CTص ١٩٩٧م: ديسمرب ٣٠
التساؤل: طرح مع باأللم، يشعرون الوالدة الحديثي األطفال بأن أخريًا الطبي املجتمع
لذلك؟» داٍع يوجد يَُكن لم إذا اإلجراء هذا املستشفيات من العديد يرتكب ملاذا «إذن
يف التناسلية األعضاء تشويِه ممارساِت بحكمٍة ترفض «أنت أخرى: رسالٌة تُنبِّه بينما
يصبحون رضيع مليون ١٫٦ من يقرب ما أن ِذْكر إغفال عىل تجرؤ كيف ولكن أفريقيا،
٣ تايمز، (نيويورك املتحدة؟» الواليات يف عام كلَّ الروتينية الختان لعمليات ضحايا

.(A28ص ١٩٩٨م: يناير
يف املتحدة، الواليات بينه ومن أجمع، العاَلم الجنيس» «التشويه كتاب وشمل
ولكن فقط، باآلَخرين الخاصة اإلنسان حقوَق يتناول لم إذ للموضوع؛ استعراضه
أعلمها أكن لم التي املعلومات من الكثري كسبُت وقد أيًضا. باألمريكيني الخاصة تلك
مع أُجِريت التي املقابالت بيَّنَِت املثال: سبيل عىل للكتاب. مطالعتي قبل ألحظها أو
والواليات أفريقيا من كلٍّ يف الجنيس التشويه عمليات إجراءَ يقبلون الذين األشخاص
اإلقليَمنْي من واحد كلُّ يمارسها التي الجنيس التشويه ممارسات أن يدَّعون أنهم املتحدة،
ن وتحسِّ ووقائية، وصحية، طبيٍّا، والزمة وتجميلية، مؤملة، وغري لها، حدٍّ أضيق يف تكون
من كلٌّ يرتدَّد ما وعادًة ضارة، وغري طبي، بأسلوب وتُعاَمل وعاَلمية، الجنيس، األداءَ
أيَّ فقدوا قد أنهم تصديق يف األمريكيني املختونني والرجال األفريقيات املختونات النساء

فقدوها. التي األنسجة حجم عن النظر برصف يشء؛
لهم يمثِّل فالختان اإلنسان، حقوق عن الدفاع مجال يف الناشطني إىل بالنسبة أما
والسالمة الشخصية، والسالمة االستقالل، يف املتمثِّلة األساسية اإلنسان لحقوق انتهاًكا
لإلناث الجنيس التشويه ويُماَرس املصري. وتقرير والنفسية، الجسدية والصحة الجسدية،
للذكور الجنيس التشويَه يُماِرس بينما إسالمية، أو عربية دول منها العديد دولة، ٢٢ يف
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وميلوس، (دينيستون يهودي مليون و١٦ مسيحي، مليون و٣٠٠ مسلم، مليار حوايل
.(١٩٩٧

إضفاء عمليَة تناَوَل الذي الفصل ذاك هو تنويًرا الكتاب فصول أكثر أن غري
القوى اختالل كان املتحدة. الواليات يف القرسي الجنيس التشويه عىل املؤسيس الطابع
عن ١٨٤٥م، عام إىل تاريخه يعود بعيٍد زمن منذ املتحدة الواليات يف يُعاَلج العقلية
مشاِبهة ممارسات خالل ومن النساء، لدى الخارجية التناسلية األعضاء استئصال طريق
والوقاية والرصع، االستمناء، لعالج لة امُلفضَّ الوسيلة هي تلك وصارت الرجال، إىل بالنسبة
العمود وانحراف الورك، مفصل وداء املثانة، والتهاب الهضم، وسوء والفتق، الزهري، من
.(١٩٩٧ وشيان، ١٩٩٧؛ فيبلمان، املثال سبيل عىل (انظر الحاالت من ذلك وغري الفقري،
العادات من أصبح ثم الفتيات، عند الشلل لعالج يُستخَدم الجنيس التشويه كان كذلك
الختان إلجراء بحملٍة أشبَه األمُر أضحى ١٩١٤م، عام من وبدءًا األخالقية. الصحية
يف التربيرات واستمرت تجاري، عمل إىل املسألُة َلِت وتحوَّ واسع، نطاق عىل القرسي
اإليدز، من والوقاية البولية، املسالك والتهاب الجنيس، للربود عالًجا — التفسريات تقديم
امُلستأَصَلة الُقلَفة بيع مع — القضيب ورسطان السيدات، لدى الرحم عنق ورسطان
التاريخي الرسد هذا من والهدُف الوطنية. عرب والرشكات البيولوجية األبحاث ملختربات
األمراض ثم الرصع، ثم االستمناء، بسبب كانت باألمر املتعلِّقة الهسترييا أن إىل اإلشارُة
مرة، كلَّ الحل هي الجنسية الجراحات وكانت اإليدز، ثم الرسطان، ثم جنسيٍّا، املنقولة
إحدى أخربتني وقد املسألة، حول املعارص الوضع استيعاب يمكن ال ولكن العلم. باسم
يف جنسية لجراحة خضعت أنها عابٍر، حديٍث يف ببريكيل كاليفورنيا جامعة يف املديرات
بذلك، قامت إن لزوجها جاذبيًة أكثر ستكون أوىصبأنها طبيبها ألن عرشة؛ السابعة سن
(انظر السبب لنفس أطفالها إرضاع من بدًال ثدييها تربط جعلها الذي الطبيب ذات وهو

.(١٩٩١ شيرب-هيوز، كذلك
يعاِرض َمن أنفسهم هم واملمرِّضون األطباء كان العرشين القرن أواخر مع ولكن
عىل وحاَفَظ األطباءُ، انتشاره يف تسبَّب شائًعا عالجيٍّا ً خطأ باعتباره الختان، إجراءَ
هذه من سبب كلِّ دحض ومع وانتشارها، مزعومة طبيَّة أسباٍب اختالُق استمراره
الختان. إلجراء جديدة أسباٌب تُختََلق كانت ما رسعان علمية، أُُسس عىل الطبيَّة األسباب
يمكن ال كما األخرى، االعتبارات عن بمعزل اإلنسان نوع يف التفكري يمكن ال أخريًا،
تناولنا يكون أن ينبغي بل األمور، مع التعاُمل يف األسايس العاِمَل باعتباره معه التعاُمل
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لوضع مونتاجو آشيل قرار أن ذلك عىل واملثال إنسانيٍّا. يكون لكي عدَّة أبعاٍد من ُمنطِلًقا
ُقدَِّمت عريضًة األساس يف كان العالم، حول لألطفال التناسلية األعضاء لتشويه حدٍّ
ح امُلوضَّ الجنسية الجراحة مثال عرض من وامُلراد الهاي. يف الدولية العدل محكمة أمام
والواقع، املثايل النموذج بني اآلَخر، وبني بيننا الفجوة لرأب نموذٍج تقديم هو أعاله
حقوق نشطاءُ معها يحتاج ال وطريقة املكانة، استعالء مفاهيم من للحد وسيلة وتقديم
أو املرأة، لحقوق انتهاًكا تمثِّل التي املمارسات لحماية كدرٍع الثقافة استغالَل اإلنسان
وأساليب املجتمعات قمع بهدف املعنوية لإلمربيالية كسالح اإلنسان حقوق استخدام
يقولون: أناًسا الثانية الخليج حرب خالل رأيس بأذنَْي سمعُت وقد األخرى. الحياة
فعلوا ماذا «انظروا أو نساءهم!» يعاملون كيف يعرفون ال الذين هؤالء «اقصفوهم،

اقصفوهم!» باألكراد،

التجارية والنزعة اإلنسان حقوق

استقرَّْت لقد اإلنسان. وحقوق باملرأة يتعلَّق فيما ِذْكره عىل أعرِّج أن أودُّ أخري أمٌر
الرسمي املستويني وعىل الدولية، والساحة املحلية الساحة عىل اإلنسان حقوق مفاهيُم
كيان عىل منصبٍّا الرتكيز كان الحقوق هذه صياغة من األوىل املرحلة ويف الرسمي، وغري
أسمع لم ولكني الخاصة، واملهنية املنزلية السياقات عىل منها الثاني الجيل ويف الدولة،
الذي ل واملتوغِّ ع املتوسِّ التجاري النظام دور حول مؤكَّدة دراسٍة أيَّ ذلك من بالرغم
حرية إن املرأة». «اختيار أنه أساس عىل األمَر مربًِّرا التشويه، لعمليات بنفسه ج يروِّ
ركََّز وقد تفصيله. ينبغي ٌد معقَّ مفهوٌم — آَخر سياق يف كتبُت أن سبق كما — االختيار
الجمال مفاهيم سياق يف تحديًدا النقطة هذه عىل املرأة حقوق عن املدافعني من العديُد

.(١٩٩٧ (نادر، املعيارية
عمليَة أجرين قد املتحدة الواليات يف امرأة مليون من أكثر كانت ١٩٩٤م عام بنهاية
تكبري بغرض كانت الحاالت هذه من و٨٠٪ — أثدائهن يف السيليكون أكياس زراعة
أخرى بلدان إىل وتمتد الزيادة تواصل األرقام وهذه — (١٩٩٤ (كوكو، الثدي حجم
إجراء سبَب سنفرسِّ كيف ولكن األماكن. من وغريها والصني ولبنان وإيران كالربازيل
النشاط هذا مثل أن رأوا الذين األفارقة اإلنسان حقوق نشطاء من ملجموعة الجراحة هذه
الصلَة يستوعبون أخرى ثقافات من أشخاًصا سنجعل كيف التشويه؟ بند تحت يندرج
حني يف االجتماعية، وقيمتها الشخصية ورفاهتها بنفسها وثقتها املرأة ثدي حجم بني
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املرأة، وجسد لعقل أبويٌّ واستعماٌر واملفاهيم، لألفكار خبيٌث غرٌس ذلك أن هم يرون
طبيعية؟ غري وظاهرٌة

من مستًوى أعىل عىل تعمل صناعٌة — جميًعا نعلم كما — التجميل صناعة إنَّ
التي الرسائل وأبرز هائٌل، املحك عىل واملوضوع فيها املستثَمر املال فحجم التنظيم؛
الثدي حجم وِكَرب والنحافة بالشباب تتعلَّق الجمال ملعايري التجارية الصور تنقلها
من الذاتي باالرتقاء وعًدا الصوُر تلك تبيع كما والسلبية. األوروبية، الوجه ومالمح
بأنه يحدث ما الُكتَّاب أحد وصف وقد الرسمي، الجمال صورة وترويج نرش خالل
الصور فإن وإجماًال، املادي. الوجود لحقائق مجاًال يرتك ال النساء لنفوس ساِحٌق قصٌف
ع وتشجِّ اإلطالق، عىل للتجميل دعاية عملية أفضل تمثِّل النموذجية للمرأة التجارية
والحقن الجفون، وجراحة الوجه، شد الجراحة: طريق عن بمتطلباته الوفاء عىل النساء
الثدي. تجميل جراحات من عديدة وأنواع الدهون، وشفط األنف، وتجميل بالكوالجني،
عليلة إىل مريضة، إىل بنفسها الثقة إىل امُلفتِقَدة التجميل صناعة عميلُة تتحوَّل وهكذا
الرئييس والدور امِلَرشط؛ طريق عن إال وقبحها االجتماعي مرضها عالج يمكن ال مشوَّهة
بالفعل قائم بمرض (تشخيصها باملرض الصغرية األثداء تشخيُص هو التجميل لجرَّاح
«الثدي تكوين إعادة وهو الشفاء، سبيل أو العالج وْصُف ثم الخاليا)، م تضخُّ ى يُسمَّ
الجسم»، «نحت عن دعايًة يقيمون التجميل جرَّاحي تجد أن النادر من وليس الرسمي».

املرأة. ثدي عىل منصبٍّا الرتكيز كان طاملا ولكن
استكشاَف املتحدة الواليات يف الثدي يف السيليكون أكياس زراعة عمليات فهم يتطلَّب
ثدي إن إذ املنظََّمة؛ التجميلية والجراحات التجاري، والتسويق للمجتمع، األبوية النزعة
تكوين عنه ينتج بالنقص، اإلحساس غرس خالل من ره تصوُّ يتمُّ الذي الصحي املرأة
النساء اسأل املرأة؟ لحقوق انتهاٍك حالَة املثال هذا يُشكِّل هل الرسمي». «الثدي فكرة
التشويه عملية إن األفريقيات. النساء اسأل أو ٍة، حادَّ طبيٍة مضاعفاٍت من عانني الالتي
وليست املرأة أجل من أنها يُزَعم الثدي، حجم وتكبري الختان من كلٍّ يف تُرتََكب التي
عىل تُجَرى التي العمليُة أيًضا تحمل بل مظهرها، إنتاج إعادة بغرض وتكون ها، حقِّ يف
أفريقيا؛ يف الجنيس بالتشويه املرتِبط تقريبًا االجتماعي املعنى نْفَس أمريكا يف املرأة ثدي
يف : املعنيِّ الفرد عن بمعزٍل الرتميمية الجراحة إجراء اختيار يجري املكانني كال ففي
املرأُة ل تتحوَّ التي األمور، عىل التجارية النزعة إضفاء لعملية نتيجًة القرار يُتََّخذ بالدنا
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األرسة تتخذ بينما تسليعها، يُجَرى مرضية حالًة باعتبارها وتُعاَمل آلٍة، إىل بموجبها
أفريقيا. يف القرار

يف تقع الثدي يف السيليكون أكياس زراعة مسألة أن يرى البعض كان إذا ولكن
عىل التجارية النزعة إضفاء فلعلَّ اإلنسان، حقوق انتهاكات حيث من الرمادية املنطقة
جون اسأل .(١٩٩٦ (باروز، اإلنسان حقوق نطاق داخل مباَرشًة يُصنَّف نفسها الحياة
:٤٤٣٨٠٣٢ رقم األمريكية االخرتاع براءة موضوع الخلوية، «مو» ساللة مصدر مور،
األمر … أداة مجرد كنُت أنني فجأًة أكتشف أن اخرتاع؟ برباءة لت ُسجِّ وقد شعورك «ما
لقد أقصد، بالخيانة، شعرت … التفاصيل من الكثري يوجد كان رات. التصوُّ كلَّ يتجاوز

.(٢٤٦ :٢٠٠١ باروز، يف: (وارد أبًدا» اسرتداده يمكن ال مني جزءًا امتلكوا
مجلس وأعضاء الطبيب، ضد ١٩٨٤م عام قضائية دعوى مور جون أقام وقد
الخلوية. «مو» ساللة َصت رخَّ التي األدوية ورشكات أنجلوس، لوس يف كاليفورنيا جامعة
خاَن مور لجون امُلعاِلج الطبيب بأن العليا كاليفورنيا محكمة حكمت ١٩٩٠م عام ويف
واملايل البحثي اهتمامه عن إفصاحه بعدم جون، تجاه عاتقه عىل امُللَقى األمانة واجب
جسده، من املأخوذة الخاليا بملكية مور جون دعوى رفضت أنها إال جون، بخاليا
األبحاث يف حيويٍّا دوًرا تلعب البرشية الخاليا عىل تُجَرى التي األبحاث أن أساس عىل
للساللة اخرتاع براءة عىل الحصوَل املتحدة الواليات محاولة قصة نفس وهي الطبية.
حقوق قضايا من القصتان هاتان تَُعدُّ هل الهندية. الجوايمي جماعة من لسيدٍة الخلوية
عىل تؤكِّد الحاالت هذه مثل أن حقيقة من تغريِّ لن فإنها إجابتك كانت أيٍّا اإلنسان؟
الكربى املعاَدلة ضمن الرشكاُت ترتكبها التي اإلنسان حقوق انتهاكات إدراج رضورة
التحدُّث دون أفريقيا يف الجماعي القتل عن نتحدَّث منطق فبأي للمسألة. األشمل واإلطار
دور إىل التطرُّق دون العراق عن الكالم عىل نجرؤ كيف وعجبًا، األسلحة؟ صناعة عن
ابتذالها عىل يساعد الحياة عىل التجارية النزعة إضفاء إن الصناعي؟ العسكري املجمع
علينا ينبغي لذا األسلحة؛ لتجربة الحاجة عىل ينطبق اليشء ونفس بها، واالستهانة
إلقامة عقٌد َع ُوقِّ بوش، جورج الحاكم عهد ويف تكساس يف بجدية. املعاناة مع التعامل
من أغلبه الدخل محدوَد مجتمًعا تحديًدا استهَدَف بالنكا سيريا يف نووية نفايات مكبِّ
بُْعد عىل املوقع اإلنسان؟ حقوق قضايا من تلك تَُعدُّ فهل مكسيكية. أصول من األمريكيني
ص١٩). ١٩٩٨م، مارس ٩ (نيشن، جويف خزان أعىل جراندي، ريو نهر من ميًال ١٦
حياة تدمري ليس األسايس الغرض ألن بالنفي؛ يجيب بريكيل جامعة يف زمالئي أحد ولكن

جانبي. أثر مجرد هذا بل األمريكيني-املكسيكيني،
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ختامية تعليقات

يساعد اإلنسان لحقوق أشمل مفهوٍم تبنِّي أنَّ توضيح من تمكَّنُْت قد أكون أن أتمنَّى
جميًعا، تشملنا واحدة مظلة تحت واآلَخر نحن إدخالنا خالل من النفاق من الحدِّ عىل
أملع بني كارتر الرئيَس األمريكيون يَعترب ال قد للمشكالت. الجذرية األسباب من وتقرِّبنا
رمزيًة أهميًة أعطى تقديٍر أقل عىل ألنه كذلك؛ تراه األخرى الشعوب ولكنَّ رؤسائنا،
هذا إن حيث البداية؛ سوى تلك تكن لم ولكن الخارجية. سياسته يف اإلنسان لحقوق
حقوق روح مصداقية تتطلَّب وباختصار، منصفني. كنَّا إذا إال يفيد ال الرمزي الرأسمال
فإن ذلك، عىل عالوًة ملساعدتهم. نسعى الذين هؤالء وكذلك أنفسنا َل نتأمَّ أن اإلنسان
بني من يحتاج، ما وهو للمشكالت، الجذرية باألسباب أعمق وعيًا تتطلَّب املصداقية
وال الخارج، ويف هنا الصناعية املبيعات الخصوص وجه عىل نفحص أن أخرى، أشياء
من نعرفه ما وهو األوىل؛ بالدرجة سلبيًة بالعوملة املرتبطة الدالالت تكون ألن داعي
إن ولكن ،(١٩٨٩ لغد، (أبو األوروبية العوملة مجهودات قبل ملا التاريخية الدراسات
فعلينا اإلنسان، حقوق مجال يف اإلنجازات لتحقيق لألمام عمالقة خطوٍة أْخذَ أردنا
يف واملجموعات املجموعات أو واألشخاص، املجموعات أو األشخاص، بني التعاون تحقيق
ومعرفة املتبادل، االحرتام عىل قائمٍة فلسفٍة يف ًال متأصِّ يكون حتى العالم، أنحاء جميع
وخارجها، البالد داخل توزيعها يف املساواة عدم عن الناتجة وباألعمال السلطة، بتوزيع
الثقافة عىل املبنية اإلنسان حقوق عن البُْعد كلَّ بعيدٌة تبعاٌت اليوَم عليها ترتتَّب التي

والكرامة.
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الثامن الفصل

الصمت كرسحاجز
املهني1 واالستقالل السياسة

مقدمة

واالستقالل العنف حول تساؤالٍت الخليج حرب عىل األنثروبولوجيا علماء فعل ردُّ أثاَر
الحد يف املساهمة عبء ل بتحمُّ يكفي بما تهتمُّ ال األنثروبولوجيا كانت إذا ا وعمَّ املهني،
حالة يف فعلنا كما العربي، بالعالم املحيط الصمت حاجز كرس خالل من العنف، من
القوى فْكَر األنثروبولوجيا تعكس فهل املهنية؛ املسئولية عن وقتها سؤايل كان فيتنام.
األساسية العقائد من متحرِّرة أنثروبولوجيا لدينا يكون أن يمكن أم السائدة، املهيِمنة

العلم؟ من الفرع هذا حدود خارج الناشئة
شهرًة األماكن أقل من خاص، بشكل والعربي عام، بشكل اإلسالمي العالم يَزل لم
زائفة معلوماٌت الوقت نفس يف عنه تتفىشَّ حني يف العالم، يف اإلثنوجرافية الناحية من
األنثروبولوجيا، علماء من عدٌد قدَّمها التي املمتازة األعمال من الرغم وعىل ومغلوطة.
شيوع درجة نفس عىل املنطقة عن جامٍع كتاٍب وجوَد ١٩٥١م عام منذ افتقدنا فإننا
الحرب منذ ينزع األنثروبولوجيا علم أن والحق كون. كارلتون بقلم «القافلة» كتاب
وقد املنطقة، بخصوص املعرفة إثراء عن واالمتناع الصمت يف اإلمعان إىل الثانية العاملية
٢٠٠١م. سبتمرب عرشمن الحادي بعد تأكََّد أن فتئ ما ولكن الخليج، حرب إبَّان ذلك بان
باحثني تعيينها عند الكربى العلمية األقسام أن املثال، سبيل عىل ذلك ومن
مثل التوتُّر» «مناطق من بُْعٍد عىل يعملون أشخاًصا تختار العربي، العالم من إثنوجرافيني
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اختصاصيني تُعنيِّ مثًال هارفرد فجامعة الغربية؛ الضفة أو السودان أو العراق أو الشام
ميشيجان وجامعة املغرب، يف اختصايصٌّ لديها كولومبيا وجامعة اليمن، أو تركيا يف
يف يعمل عاِلًما مؤخًرا عيَّنت أنها من (بالرغم اليمن يف يعمل أنثروبولوجيا عالم لديها
كاليفورنيا جامعة عيَّنَت بينما تركيا، يف يعمل عاِلٌم لديها ستانفورد وجامعة األردن)،
عاِلَمنْي بريكيل جامعة عيَّنت وبعدها مغاربة، اختصاصيني برينستون وجامعة بريكيل يف
أكرب لدى توتًُّرا يعكس التعيني اختيارات يف النسق وهذا مرص. يف يعمالن أنثروبولوجيَّنْي
الصمت حاجز كْرسِ إمكانية من يُقلِّص التوتُّر وهذا الجامعات، يف األنثروبولوجيا أقسام

قصد. دون أم قصٍد عن ذلك أكان سواء شديًدا، عنًفا تشهد التي باملناطق املحيط
السيايس النقاش وغياب الصمت هذا تفسريَ األنثروبولوجيا علماء بعض ويحاول
ال األنجلو-أمريكيني األنثروبولوجيا علماء أن إىل تشري العلمي النتاج قلة إن الجاد.
ننتقد كنَّا املاضية الطويلة العقود مدار عىل أننا من الرغم عىل برسعٍة، يتعلَّمون
األفريقية املناطق يف العاملني الربيطانيني، البنيوية الوظيفية األنثروبولوجيا علماءَ بحماٍس
املوقف نفس أن إال واإلمربيالية؛ والسلطة واملستوِطنني املستعِمرين لتجاُهِلهم امُلستعَمَرة
يوجد ال إذ جديد؛ بمنعطف ولكن سبتمرب، من عرش الحادي ومنذ الخليج حرب مع تكرََّر
الشعوب عن يتحدَّثون األمريكيني أو الربيطانيني األنثروبولوجيا علماء من قلٍة سوى
عدم عىل األمُر يقترص ال وقد بها، مواطنينا لتعريف يُدَعون أو عنها يكتبون أو األخرى
بشأنهم. كبرية بدرجة ُمضلَّلني يكونون قد بل فحسب، األخرى الشعوب بتلك معرفتهم
حاجز لكرس طريقهم يف األجنبية األصول ذوو األنثروبولوجيا علماءُ يكون قد ولكن

الصمت.

السائدة املهيِمنة والقوى الصمت

سوزان من كلٌّ اشرتك الخليج. حرب يف للتَّفكُّر نعود أن املفيد من لعله أخرى، مرًة
إدارُة أطلَقتْها التي العمالقة التضليل حملة عىل التعليق يف (١٩٩٤) لوتز وكاثرين بولوك
األثرية املواقع «استغالل بعنوان مقاٍل خالل من العرشين، القرن تسعينيات يف بوش
املايض بها استُِغلَّ التي للطريقة فاضحًة نماِذَج كشَفتَا وفيه الخليج»، حرب أجل من
حياة عىل وليس (اآلثار)، ُمسلََّعة أغراض عىل منصبٍّا الرتكيز كان إذ العراقي؛ األثري
اإلعالم وسائُل أشاَرْت كذلك املايض. ذاك جوار إىل هذا حارضنا يف يعيشون الذين الناس
تراث أنَّ معناه بما العراقيني، أسالف وبني «حضارتنا» بني تجمع التي الروابط إىل
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بأرسه)، للعالم واحد تاريخ سياق يف نعمل كنَّا إذا صحيح (وهذا جميًعا لنا ِملٌك العراق
القدر سخرية ومن اإلنسانية. طابَع العراقي التاريخ عىل وأضَفوا األثرية املواقع لوا فبجَّ
التي الروابَط تستغلُّ بينما األبرياء، العراقيني املدنيني تقتل كانت األوىل بوش إدارة أن
الرتاث ذات تقصف وهي العرب من حلفائها إىل بالتَزلُّف العراقيني بأسالف تجمعنا
املواقَع ر تدمِّ طالبان حركة كانت عندما السياق، هذا نفس ويف ولكن، الوقت. نفس يف
نفَس يرتكبون كانوا َمن ِقبَل من بجدارٍة، بربرية أفعاٌل بأنها أفعالها ُوِصَفت األثرية،

العراق. يف األفعال تلك
داخليٍّا، الناشئ الدولة عنف عن أَعدَّه بحث يف (١٩٩٩) يونج ويليام أشار وقد
اإلنسان حقوق قضايا كانت إذا أيَرس يكون األنثروبولوجيا علماء تعاُطِف إثارة أن إىل
األمر تعلُّق عند إنه يقول ولكنه الحكومات، إحدى مع نزاٍع يف َقبَليًَّة شعوبًا تتناَوُل
العلمية واملؤلَّفات اإلعالم يف العموم وجه عىل فيه الضحايا إىل يُشار الذي األوسط بالرشق
لدعم األنثروبولوجيا علماء من قليلة فئة سوى تتحمس ال أمًما، أو عرقياٍت باعتبارهم
دائمة، مناصب يف امُلعيَّنني غري األنثروبولوجيا علماء بأن ًحا ُمرصِّ ويستطرد القضايا. تلك
مرص، أو إيران أو تركيا أو إرسائيل يف يعملون الذين زمالئهم إىل اإلساءة عن يرغبون قد
سويدنبريج تيد ويشري املحلية. لسياساتها األكاديمي النْقَد تقبل ال أخرى دولة أي أو
حالة ويف ألبحاثهم، امُلستجيبني يد عىل سمعتهم لتشويه ُعرضة الباحثني أن إىل (١٩٩٥)
أوف كرونيكال «ذا مجلة عن سويدنبريج ينقل الفلسطينيني عىل تُجَرى التي األبحاث
سديدًة خطوًة الدوام عىل تكن «لم الفلسطينيني دراسة أن إىل إشارتها إديوكيشن» هاير
،(A8ص :١٩٩٢ (كوجلني، مهنيٍّا» االرتقاء يف الراغبني األكاديميني العلماء إىل بالنسبة
األنثروبولوجيا، أقسام أكرب يف وظيفة عن بحثه يف إنه إذ بذلك؛ منه أعَرف يوجد وال
الرائع كتابه من الرغم عىل املنصب، لشغل املرشحني بني الثانية املرتبَة يحتلُّ دوًما كان
مرص، إىل الجزائر من ع تتنوَّ موضوعاٍت حول املتألِّقة وأعماله الثورة»، من «ذكريات

الشام. يف السيايس للتعبري كوسيلة املوسيقية النصوص استخدام حتى
املجتمع إذن عىل «الحصول رضورة متوافر) غري النرش (تاريخ بتيت جويل وتَذُكر
أن إىل وتشري الفلسطينيون»، يعانيها التي العنف قصص لرسد والجماهري األكاديمي
تعليَقه الفلسطينيني أحد عن كذلك وتنقل قبل، ذي من أكثر اليوَم متاًحا صار اإلذن هذا
أن بما يهمُّ، يَُعْد لم األمَر ألن اليوَم؛ أكرب صارت األحداث هذه مثل رسد إمكانية أن

الرقابة. أو األفواه تكميم إىل الحاجة من فان يخفِّ ربما الهزيمة أو االحتواء
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دراسة أيِّ «موازنة» إىل الدائمة الحاجُة بتيت سخَط تثري التي األخرى العوامل من
بالرشعية تحظى حتى فيها إرسائييل حضور أو متحدِّث إضافة خالل من فلسطني، حول
أيًضا الرقابة بل الصمت، إىل تنزع إلثنوجرافيا اإلذعان ثم ومن األكاديمي، املجتمع لدى
هم الفلسطينيني الالجئني أن من بالرغم أنه وتضيف نفسها. واألبحاث الدراسات عىل
بالكاد فقرتني أو فقرة يف إال ِذْكُرهم يأِت لم فإنه الالجئني، جماعات بني واألقدم األكرب
فهناك (١٩٨٩)؛ وأجوايو وزورك زولبريج بقلم كبري بثناء حظي الالجئني عن كتاٍب يف

أثًرا. وراءه يخلِّف وال يتبخر العنف
بقلم كتابًا اخرتُت قد كنُت األفواه؛ تكميم قوى ِذْكر بمناسبة موقٌف ويحرضني
أنثروبولوجي درايس برنامج ضمن لتدريسه (١٩٩١) ِشدَّة» يف «نساء بعنوان بتيت
يف الفلسطينيني جئني لالَّ مخيٍم حول إثنوجرافية دراسة عن عبارة الكتاب وكان تمهيدي،
عن بضغط يسألونني األمور أولياء من جماعٌة زارني أْن النتيجة وكانت لبنان، جنوب
قد ذلك أن إىل التلميح مع إرهابيون، وهم الفلسطينيني عىل إنسانيٍّ طابٍع إضفاء سبب
اتهامات حملة من واحد نموذج وهذا للسامية. معادية ميوًال الصفِّ استرشاف إىل يؤدِّي
الصمت هذا أن غري مَضْت. عدة سنوات مدار عىل مشاِبهة تجارب عرب صداها يرتدَّد
ودفعه إلينوي)، والية عن (الجمهوري فينديل بول األمريكي الكونجرس عضو أضجر
ومؤسسات أشخاص بالقول: «املجاهرون كتابه يف هذه األفواه تكميم عملية توثيق إىل
بعد سكوت «ال كتاب ٢٠٠١م) (عام وتاله ،(١٩٨٥) اإلرسائييل» اللوبي مواجهة يف
العلوم أستاذُ أصَدَر ذلك وبعد أمريكا»، يف اإلسالم عن املزيفة الصور مواجهة اليوم:
استغالل إساءة حول خوتزباه: وراء «ما الشهري كتابَه فينكلشتاين نورمان السياسية

٢٠٠٥م. عام التاريخ» وتشويه السامية معاداة
ات التغريُّ يف بدوره أسَهَم امُلطَِّلعة النقدية املراجعات يف الرتاجع وهذا
عالم — ويلِكن باتريك ويشري الجامعات. يف نشهدها التي الهيكلية/املؤسسية
بعنوان كتبه نادر مقال مستهل يف — لندن جامعة جولدسميث، كلية يف أنثروبولوجي
لحرب اإلخبارية التغطية سمات أبرز «إحدى أنَّ إىل الخليج»، وحرب واإلعالم «املثقفون
بني بالوفيات الكامل شبه االكرتاث عدم كان السائدة األمريكية الصحافة يف الخليج
الحرب هذه ملثل املدمرة للتبعات تام تجاهٍل يف … (٥ :١٩٩١ (هريمان، العراقيني
إن قائًال املعارضة؟» األصوات كانت «أين ويتساءل: ،(٣٧ :١٩٩٥ (ويلِكن، األحادية»
تراُجِع يف تسبَّبَْت التي املؤسسية ات والتغريُّ الهيكلية ات للتغريُّ نتيجة هو الصمت ذلك
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املثقفني أن يعني الجامعات يف الهائل َع التوسُّ أن ويلِكن ويرى امُلطَِّلعة. النقدية التعليقات
زيادة إىل أدَّى ا ممَّ املؤسيس؛ للتنظيم خضعوا قد إنهم أي الدولة؛ داِخَل انصهروا قد
قدرة وعدم املتخصصني، غري من الشاملة الخربات أصحاب العلماء واختفاء ِص، التخصُّ
(أو الخليج حرب بحجم ضخم سيايس حدث تقييم عىل شهرية مثقفة عامة شخصيات
املحاسبة» «ثقافات كتاب ويستعرض نقديٍّا. تقييًما سبتمرب) من عرش الحادي أحداث
املجتمع يف حدثت التي ات التغريُّ لتلك إثنوجرافية لدراسات نماذَج (٢٠٠٠ (سرتاذيرن،

ويلِكن. ملالحظات املناِسَب السياَق ر يوفِّ بما األكاديمي
العامة، الشخصيات من مثقفني بثالثة االستشهاد خالل من رؤيته عىل ويلِكن ويدلِّل
معلوماٍت تقدِّم وال للمعارضة، ملحة أي من تماًما وخاليًة عموميًة أحاديثهم كانت ْن ممَّ
من شكل أو ،« افرتايضٌّ «واقٌع بأنها الخليج حرب أولهم وَصَف للمعارضني؛ مفيدًة
الحرب أن الثاني رأى بينما للحرب، فعليٍّا التصدِّي إىل املرء فيه يحتاج ال الحروب أشكال
انعكاس مجرد الحرب أن فكتب الثالث أما النزاع، يف الفصل الستحالة نظًرا حتمية
غري تقييمات جميًعا أنها يف حق ومعه املتحدة. الواليات يف املحاربني من طائفة لنزعة
األكاديمية الشخصيات من معارضة أي من بالفعل خالية وقتَها الصحافة كانت نقدية.
تشومسكي نعوم هما أنثروبولوجيٍّا؛ عامًلا منهما أيٌّ ليس جامعيَّنْي، أستاذين باستثناء
ديبول، جامعة يف وقتها يعمل كان الذي فينكلشتاين نورمان وتبعهما سعيد، وإدوارد
بأنه له ووصفها عليه ثنائها من الرغم عىل ٢٠٠٧م، عام تعيينه تثبيت رفضت التي

متميٌز. ومدرٌس اإلنتاج غزير عالٌم
«أين مقاله: يف األنثروبولوجي الصمت فيه تناَوَل الذي الجزء يف ويلِكن ويتساءل
مشريًا العنرصية)؟» االدِّعاءات (أو بة املتعصِّ االدِّعاءات لتقابل األنثروبولوجية األصوات
اململكة يف وتهاونهم املتحدة الواليات يف األنثروبولوجيا علماء أغلب صمت إىل هذا بتساؤله
السلبي العنف ويف الخليج حرب يف القصف عمليات يف املشاركتني الدولتني املتحدة؛
املدنيني من ضخم عدٍد وفاة عنها ونتج العراق، عىل ُفِرَضت التي العقوبات يف املتمثِّل

وناجازاكي. هريوشيما عىل النووي القصف ضحايا عدَد تجاَوَز
لالقتصاد، لندن كلية يف الخليج حرب حول أُِقيم قد مؤتمًرا أن ويلِكن ويُِقرُّ
القرابة أنظمة أن: إىل وانتهوا ومجازيٍّا، عقالنيٍّا الحرَب األنثروبولوجيا علماءُ عاَلَج وفيه
أبوي، لنظام خاضعني كانوا والعراقيني التقسيم، عىل قائمًة كانت والشيعية الكردية
ذكر كما املشكلة. من جزءًا تمثِّل العربية/اإلسالمية واألنظمة عقليٍّا، مضطرب وزعيمهم
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يف بتفانيه فقط املتقدم «العالم فيها: يقول جيلنر إرنست إىل منسوبة تعليقات كذلك
العالية األسلحة امتالك عىل وائتمانه به الوثوق يمكن الذي الوحيد هو االقتصادية التنمية
األرايض. من املزيد عىل بالسيطرة يهتم أو العدواَن يُقدِّر يَُعْد لم الغرب ألن نظًرا التقنية؛
:١٩٩٥ (ويلِكن، األمانة.» هذه بحمل جدارته عدَم أثبََت فقد أخرى، ناحية من ام صدَّ أما
األنثروبولوجيا بأن الجزم إىل (٦ :١٩٩١ (مري-حسيني، املالحظني أحد وذهب بل (٥٩
قواعُد فيه تتحكَّم عاَلٍم يف أي السياسية»؛ الواقعيُة تحكمه عاَلٍم «يف تقدِّمه ما لديها ليس
للتنظيم خضعوا قد املثقفني األنثروبولوجيا علماء أن إىل ويلِكن وانتهى الذاتية. املصلحة
املنظَّم». املسئولية «انعدام (١٨ :٢٠٠٨) ميلز رايت يس عليه أطلق ما إطار يف املؤسيس
يتحرسَّ بينما لألحداث، األشمل اإلطار عىل التعليق عىل قادرين أشخاًصا يريد اإلعالم إن

اإلثنوجرافية «الدراسات عىل الرتكيَز لون يفضِّ الذين األنثروبولوجيا علماء حال عىل ويلِكن
من وننتظر مختلف، بأسلوب الوضع عن نُعربِّ أن ويجوز الداخلية. والتحليالت الدقيقة»
توضيَحه. األنثروبولوجيا تستطيع الذي لألحداث األكرب العمق معرفة يف يرغب أن اإلعالم
كفاءة، عدم أو ثقايف فهم سوء عن ناتجًة ليست وأفغانستان العراق مشكلة إنَّ
سقوط ادِّعاء إن الحرب. تخلِّفه الذي الشامل الدمار إلخفاء دعاية حقيقتها يف ولكنها
عقد مدار عىل الغرب من واالقتصادي العسكري الدعم ي تلقِّ عىل داَوَم س َرشِ نظاٍم
واهية، ة حجَّ مجرد هو األبوي، النظام عىل حرب بفعل أو مة ُمقسَّ معارضة يد عىل كامل
العلمية «األبحاث أو االسترشاق مفهوَم أيًضا األذهان إىل يعيد إنه بل فحسب، ذلك وليس
فيض أو املعلومات نقص أن كما سعيد. إدوارد عنها كتب طاملا التي بة»، املترسِّ الغربية
دوايت املوسيقى عاِلم كتب وقد األحاسيس. تبليد يف بدوره يساِهُم املغلوطة املعلومات
توماس أن إىل املثال سبيل عىل مشريًا الثقافية، الرتجمة عن (٢٠ :١٩٩١) رينولدز
بوصفه العرب»، مع «التساُمح ملبدأ مناِهًضا يَُعدُّ تايمز نيويورك صحيفة من فريدمان
فيها يفهم وال يشء، أيَّ أحٌد فيها يقصد ال أرٌض ثقافيٍّا، فريدة «ظاهرة بأنها املنطقَة

يشء.» أيَّ أحٌد
الذي املرشوع ذلك الصمت، حاجز كرس أجل من بُِذَلت التي املحاوالت بني ومن
العربي» العالم يف الفنانات التغيري: «قوى اسم حمل الذي السابع الفصل يف ذكرناه
عثر وفيه الحديث، الفن لتيارات ينتمني عربيات لفنانات فنيٌّ معرض وهو ،(١٩٩٤)
حياتهن تعرََّضْت ما كثريًا موهوبات، عربيات فنانات عىل املرأة لفنون العاملي املجلس
العنف، ر تصوِّ التي لوحاتهن يف انعكست التي املعاِرضة أصواتهن بسبب للخطر
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ذلك إلقامة املبذول الجهد وراء الهدف وكان واملقاومة. والثورة، والحرب، والتعذيب،
تستطيع مجاٍل خالل من املعاِرص، العربي العاَلم إىل اإلنساني الطابع إرجاع املعرضهو
عىل املطبق الصمت إىل مرئية بأساليب االنتباه لفت أنه كما استيعابَه، الغربية النخبُة
واشنطن يف (١٩٩٤) املرأة لفنون الوطني املتحف يف املعرض افتُِتح وقد األحداث.
اإلطالق عىل يُقام كبري معرض أول وهو البالد، حول كربى مدٍن عرش يف وجاَل العاصمة،
عربيات؟ فنانات واحد: فعل ردِّ يف املعرض روَّاد واشرتك املعارصة. العربية للثقافة
يروا أن يتخيَّلوا لم آرائهن؟ عن ن يعربِّ عربيات فنانات العربي؟ العالم إىل ينتمني فنانات
عربيات. فنانات بل عرب فنانني لسن أنهن عن فضًال آرائهم، عن ون يعربِّ عرب فنانني

املغلوطة. املعلومات ترديد قوة هي هذه
يكون قد فإنه ضئيٌل، سبتمرب من عرش الحادي منذ التغيري حجم أن من وبالرغم
صوت سوى نسمع نكن لم األمر بادئ ففي األمور. عىل نحكم أن ألوانه السابق من
سنتينل، جورنال ميلووكي صحف يف مقاالته ويف بيمان، ويليام األنثروبولوجيا عالم
لألحداث الجذرية األسباَب بيمان يتناول ديسباتش، كولومبيا وذا َصن، بالتيمور وذا
أنه بََدا ملا بسببها للشجب يتعرَّض التي اإلسالمي، والعالم املتحدة الواليات بني كالعالقة
إحدى اختتم بيمان أن بالذكر وجدير سبتمرب. من عرش الحادي ألحداث تفسري ال تربير
حرب اندالع وإمكانية األمريكي التسليح سباق تتناول بجزئية (١٩٨٩) القديمة مقاالته

حينها؟ إليه أصغى الذي ذا َمن ولكن الخليج، يف
األنثروبولوجيا علماء بعَض ألهَمْت سبتمرب من عرش الحادي أحداث أن والحق
الشعوري االستقراَر زعزَعت التي الصدمة عن وآَخرون كالينمان آرثر عربَّ حيث بالفعل؛
جامعة من الرشعي الطب أنثروبولوجيا عاِلمة فرانس دايان عَرَضت كما األمريكي،
تقديَم الجامعات، من وغريها كولومبيا جامعة من آثاٍر وعلماءُ الحكومية، كولورادو
درس الذي أبراهام، نبيل األنثروبولوجيا عاِلم أما زيرو. جراند موقع يف خدماتهم
قلق عن تحدََّث فقد ميشيجان، ديربورن، منها أماكن يف العربية-األمريكية املجتمعات
عليها. وأثره اإلرهابية الهجمات تال الذي العنرصي والغضب املجتمعات تلك ومخاوف
الذي األمريكيني عىل واإلجابة سياقها، يف األمور وْضَع لوتز كاثرين حاولت أخرى ومرة
ولكن اإلسالم. سماحة عن القدس من قليبو عيل تحدََّث بينما يكرهوننا؟» «ملاذا سألوا:
وينصحوهم الناس ليعلِّموا تقدَّموا َمن هم املعنيَّة املناطق من األنثروبولوجيا علماء كان
الرغم وعىل الخارجي. ل التدخُّ من عقود بعد مستقلًة أفغانستان بناء إعادة كيفية حول
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(انظر إدواردز ديفيد مثل القول، وبالغة بالفصاحة تميََّزْت أخرى شخصيات وجود من
فإن كوارتاريل)، أنثروبولوجيكال دورية من ٢٠٠٢م شتاء عدد يف ١٧٩–١٨٦ الصفحات
إخبارية «ساعة مثل برامج يف انتشاًرا األوسع الحضور صاحب كان (٢٠٠١) غني أرشف
وصحيفة يس، بي ويس إس بي بي ومحطات املسائية»، يس بي إيه و«أخبار ِلهرر» مع
اليوَم، أفغانستان يف املتمثِّلة الكارثة ماهيَة بعناية ح يوضِّ كان حيث تايمز؛ فاينانشيال
املناسب. املستقبيل بالتحرُّك لينصح السيايس والتحالُف باالقتصاد بمعرفته مستعينًا
َرْت تصدَّ اللذين فرينيا، جيه وبي فرينيا روبرت من كالٍّ فإن أخرى، ناحية من ولكن،
ومرص العراق يف األنثروبولوجي البحث من سنوات بعد مبيًعا األعىل الكتب قائمَة كتبُهما
بل ،(١٩٩٧ وفرينيا، (فرينيا والحكومة اإلعالم من كبري لتجاُهٍل تعرََّضا فقد واملغرب،
رأس عىل نُوِقش التي — ٢٠٠٣م عام األمريكيني األنثروبولوجيني اجتماعات يف حتى
األبرياء املدنيني وفاة جانب إىل العراق، يف األثرية املواقع نهب عملياُت أعمالها جدول

حضورهما. من بالرغم للحديث منهما أيٌّ يُدَْع لم — هناك

األحاسيس تبليد

يف تعتمد بل نفسه، العلم إطار داخل األفكار عن كشف عملية مجرد األنثروبولوجيا ليست
األوىل والخطوة ،(١٩٩٩ (ُولف، األعرض السياسية االجتماعية البيئة عىل كذلك تشكيلها
كيفية اكتشاف هي أعمالها، جدوَل نطاًقا األوسع السائدة األيديولوجيات تحدِّد أن لتجنُّب
الخارجية التأثريات تجاهلنا إن ولكن األنثروبولوجيا. علم عىل األيديولوجيات تلك تأثري
بالقوة املتعلِّق البُْعد من كبريٌ جانٌب يفوتنا فسوف الداخلية، األبعاد عىل الرتكيز لصالح
العربي العاَلمان يكون ربما عليه. الضوءَ ولوتز بيمان يسلِّط ما هو وهذا والسلطة،
عدم من تعانيان اللتني العالم يف الوحيدتني املنطقتني — األرجح عىل — هما واإلسالمي
إريك ولكنَّ الصالت. بإقامة تقوم بهما خاصة املواقع متعددة إثنوجرافية دراسات وجود
املتبقية ا جدٍّ القليلة العلوم من واحد العلم «هذا تفاؤله: عىل حاَفَظ (١٣٢ :١٩٩٩) ُولف

املسبِّبات.» تعدُّد احتمالية يف النظر عىل قادرون نحن … [و] املالحظة، عىل القائمة
يتم لم ولكن الخليج، حرب إبَّان ساد الذي الشامل الصمت مسبِّبات َدْت تعدَّ وقد
ومنها: األنثروبولوجية؛ الدراسات يف تُذَكر ما نادًرا بل املسبِّبات، هذه من أيٍّ إبراز
الصليبية الحمالت انتهاء عدم واحتمالية اإلسالم، مقابل املسيحية الديني؛ الحماس (١)
تحدَّى الذي ١٠٩٥م، عام الحمايسِّ الثاني أوربانوس البابا خطاب منذ األقل (عىل أبًدا
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املجمع العسكرية؛ الهيمنة و(٢) عتباته). عىل اإلسالم تواجه أن املسيحية أوروبا فيه
عن بمعزل أحيانًا يعمل الذي أيزنهاور، الرئيس منه حذَّرنا الذي الصناعي العسكري
الذين (واألشخاص األسلحة لتجربة الحاجة تلك العنرصية؛ و(٣) الديمقراطي. الحكم
أو الرببرية الجماعات عىل تجربتها من أفضل وال صالحيتها، من للتأكُّد يستخدمونها)
عىل والنافذ القوي الصهيونية األيديولوجية تأثري األيديولوجيات؛ و(٤) األدنى». «األعراق
املختلفة، الحرب أشكال تجاه اإلحساس تبليد اإلطالق عىل واألهم (٥) الغربيني. فني املثقَّ
يليها، الذي السلبي العنف حقيقة أو أبًدا الحرب حقيقة ملواجهة االضطرار عدم يعني بما
والسياسية الدينية األيديولوجيات، لعبت وقد مزدوجة. معايري خالل من الحروب وتربير
املعارضة أفواه تكميم يف دوًرا والرباجماتية الذاتية واملصلحة والعنرصية سواء، حد عىل
الصمت قبضة ارتخت سبتمرب من عرش الحادي أحداث بعد ولكن والحارض. املايض يف
يف وغريهم األنثروبولوجيا علماء وانربى يكرهوننا؟» «ملاذا األمريكيون تساءََل إذ قليًال؛
إن ولكن واملنطقة. اإلسالم حول التساؤالت من وغريه التساؤل هذا عن اإلجابة محاولة
بيمان وويليام لوتز كاثرين أعمال عىل املسيئة األفعال ردود من يشء أيِّ استنباَط أردنا
يف الصعوبات من املزيد ملواجهة جميًعا نضطر فربما العام، التيار مع املتوافقة غري

املستقبل.
شأنها، يف ق للتعمُّ بحاجة أننا أرى التي الجوانب، هذه لكل الشاملة والقضية
النازية أملانيا يف جرى ما تحديًدا هو اإلحساس تبليد إن اإلحساس. تبليد قضية هي
داخل َزْرعه جرى ما كذلك وهو أحٌد، بها يحفل أن دون الجماعية اإلبادة بمرور وسمح
اإلبادة وليست املعارصة. الساحة عىل العديدة الجماعية اإلبادة لعمليات امُلحرِّكني هؤالء
ولكنها فحسب، باألمم الخاصة الداخلية واألحداث القومي النسيج من جزءًا الجماعية
األحادية، العسكرية العمليات لتبعات التامة والالمباالة الحروب. من يتجزَّأ ال جزءٌ كذلك
أو ليبيا يف املتحدة الواليات أو العراق، يف حلفاؤها أو املتحدة الواليات تجريها التي سواء
ليبيا يف الناتو أو أفغانستان، يف «التحالف» قوات أو لبنان، يف اإلرسائيليون أو السودان،
عنرصيًة أعماقه، يف يكون، ربما الذي الصمت عىل تتغذَّى الالمباالة هذه ٢٠١١م. عام
يف متخفية ثقافية عنرصية عام؛ بشكل اإلسالمية والبالد العرب ضد بعمق خًة مرتسِّ
عكس عىل سطحيٍّا، تطرًُّقا األنثروبولوجيا علماء أغلُب إليه َق تطرَّ الذي االسترشاق هيئة

أخرى. أماكن يف اتبعوها التي املستنرية املواقف
العديد وجود يف العالم، يف منطقة أيِّ حول حقيقية معرفة تتوافر أن ويستحيل
أنثروبولوجيا من جزء أي يف تَفكَّْر؛ تناولها. املحظور واملوضوعات الخرافات من
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ذات املنطقة تلك الخليج، عىل الغربية االقتصادية املصالح تأثريَ نتناول العربي العالم
لألنظمة الغربي والدعم النفط دول بني العالقات نتناول أين االسرتاتيجية؟ األهمية
«الديمقراطية» الدولة هي إرسائيل أن خرافَة تتناول التي الدراسات أين الديكتاتورية؟
دراسة عمل أن نرى قد العنرصي؟ التمييز تمارس أنها رغم األوسط، الرشق يف الوحيدة
عرب إرسائيل داخل إىل لبنان جنوب من السطحية والرتبة للمياه إرسائيل سحب حول
الدراسة يف يُسِهم قد متقطِّع، بشكل بريوت يف الطاقة محطات قصف مع األنابيب،
قوة إرسائيل أن حقيقَة يتناول األنثروبولوجيا علماء من أيٌّ لإلمربيالية. األنثروبولوجية
الخريطة من العربي العالم محو من تُمكِّنها تكنولوجيًة قوًة يديها تحت تمتلك عسكرية
املعايري؟ وازدواج امُلطبََّعة العنرصيَة يتناول األنثروبولوجيا علماء من أيٌّ واحٍد؟ يوٍم يف
ُقِبَلت، َلما اليهودية أو املسيحية عن ِقيَلت لو اإلسالم عن أشياء قوُل ممكنًا يَزل لم
قضية عن املصادر أحد ينقل كذلك. شديدة وبسهولة القيود، هذه تحت نعمل ما وكثريًا
األطفال من مماِثل عدد وفاة أثَر تخيَّْل الشهر، يف عراقي طفل ٤٠٠٠ وفاَة العقوبات
مناطق أوضاع توثيق عىل يعمل أنثروبولوجيا عاِلم كم إرسائيل. أو املتحدة الواليات من
يكون أن املفرتض من يوثِّق؟ ما ضمن العربي العاَلَم ويشمل العالم بقية يف الحرب
الثقافية القوى سيطرة من حساسيًة األكثر الخصوص، وجه عىل األنثروبولوجيا، علماء
ندرسها، التي الشعوب تعاني وباملثل عملنا، أداء أجل من نعاني إننا عليهم. املهيِمنة

بالدنا. وباملثل
العالم وبني اإلسالمي، العالم حول املنترشة املضلَِّلة الثقافية املعلومات يف نظرنا لو
البيولوجية للمعلومات املوازي الثقايف النموذج بمنزلة أنها َالكتشفنا والغرب، اإلسالمي
وإذا وغريهم. وامُلعاقني جنسيٍّا واملثليني والغجر اليهود عن النازيون نرشها التي املضلَِّلة
النقد؟ بنفس الثقافية الناحية نتناول ال فِلَم الشناعة، بهذه البيولوجي التضليل كان
املعادية السامية عىل ذاته املنطَق نُطبِّق ال فِلَم مقبولة، غريَ السامية معاداُة كانت وإذا
يفِطن وال ،(٢٠١١ وآخرون، (عيل اإلسالموفوبيا عباءة تحت أحيانًا ى تتخفَّ التي للعرب،
تنحِرَف أن السهل من يصري البيِّنات، تجاهل عند للسامية؟ معاداًة باعتبارها أحٌد إليها
كان وقد السياسية. باألمور وتتعلَّق مسارها عن الذاتية للرقابة تخضع التي األسئلُة
أن (١٩٧٧) املمارسة» نظرية «مخترص بورديو بيري كتاب من نتعلَّم أن ا حقٍّ بنا جديًرا
ذات الجماعات مصالح لخدمة قصٍد عن ُمستََغلَّة تكون قد علنًا تُذَكر ال التي األشياء
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جورج إدارة إعالن قبل الصمت حاجز كرسوا َمن هم فقط قليلني أن هنا ويُذَكر السلطة،
العراق. عىل الحرَب االبن بوش

العراق غزو يف تكرََّرْت أخطاء

انتخابات بعد الوْضَع فيتنام يف القدامى املحاربني وأحد األنثروبولوجيا علماء أحد وصف
للحكومة: الثالث األذرَع فقدنا «لقد قائًال: مواربة، بال ٢٠٠٠م عام األمريكية الرئاسة
واجبه عن تناَزَل حينما والكونجرس الرئيس؛ القضاة اختار حينما القضائية السلطة
املعارضني.» لألمريكيني اإلصغاء رفضت عندما التنفيذية والسلطة التنفيذية؛ للسلطة

الكونجرس؛ أيدي يف الحرب إعالن سلطَة املتحدة للواليات سون املؤسِّ اآلباء َوَضَع لقد
حفنٍة حقِّ من صار ذلك من وبالرغم مفتوحة، مناقشًة القرارات مناقشة تتسنَّى حيث
األمريكية القوات بحياة تُخاِطر قرارات اتخاذُ واحدة وامرأة املنتَخبني غري الرجال من
الصحية، والرعاية األمريكية، املدارس ومستقبل العراقي، الشعب وحياة املحاِربَة،
اعرتض وقد رها، تصوُّ يمكن ال باهظة الحرب تكلفة إن القدامى. حلفائنا مع وعالقاتنا
الذي خطابه يف الحرب، بإعالن اختصاصه عن الكونجرس تناُزِل عىل بريد السيناتور
اتََّحَدْت ولكن .(٢٠٠٣ (بريد، األفواه» ِمي ُمكمَّ األيدي مكتوِيف نتابع «ونحن عنوان حمل
ضباط كبار بني املعارضة األصوات إسكات وجرى للحكومة، الثالث األذرُع اآلن بالفعل
مراًرا بها الجماهري رءوس حشو تمَّ واهيًة افرتاضاٍت هذا لكل املربِّر وكان الجيش،
تربطه صالت وتوجد شامل، دمار أسلحَة يمتلك العراق أن (١) الغثيان: حد إىل وتكراًرا
مخطئون، األطليس، شمال حلف من الحلفاء ذلك يف بما العالم، بقية أن و(٢) بالقاعدة،
العقوبات من عاًما عرش اثني من بالرغم لتحريرهم، بنا بون سرُيحِّ العراقيني أن و(٣)
عدم من وبالرغم ١٩٩١م، منذ اليومي القصف من وبالرغم األطفال، وفيات من واآلالف
املعلومات ضعف عىل يدلُّ فإنما يشء عىل دلَّ إْن التنبؤات من النوع هذا الغزو. رشعية
مستشارين مجموعة وسط الرئيس ينعزل حينما يحدث ما عىل مثال وهذا االستخباراتية،

الذاتية. والرقابة الصمت ساد وهكذا الشخصية. مصالحهم غري هم تهمُّ ال
لسياستنا تبعات توجد لن أنه ا حقٍّ أنظن العربي! العالم عن نعرف ما أقلَّ ما ولكن
— شارون ألرييل وأخرى حسني لصدَّام سياسة لدينا نحن املعايري؟ املزدوجة الخارجية
— حياتهم وتدمري أبرياء مدنيني قتل مسئوليَة ل ويتحمَّ متوحش كَليْهما أن من بالرغم
ألف ١٧ مقتل عن مسئول شارون بينما األكراد، عىل الكيميائية الغازات أطلق ام فصدَّ
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لالنتفاضة استفزازه احتساب دون هذا وشاتيال، صربا مجزرة قبل حتى لبناني مدني
الزدواج آَخر نموذج ويف املتحدة. الواليات من أسلحة عىل يحصل كان وكالهما الحالية؛
إس إس يو األمريكية املدمرة عىل مسلمون إرهابيون ذَه نفَّ الذي الهجوم أُدين املعايري،
عام ليربتي إس إس يو األمريكية املدمرة قصف عملية عىل البنتاجون َ تسرتَّ بينما كول،
مواطنون فيها وقىض ،(١٩٧٩ (إينيس، إرسائيلية حربية طائرات ذَتْها نفَّ التي ١٩٦٧م
شامل، دمار أسلحَة تمتلك التي املنطقة يف الوحيدة الدولة هي إرسائيل نحبهم. أمريكيون
النووي السالح لنزع الحاجة عىل يخيِّم نووية إلمكانيات إيران امتالك عىل الرتكيز ولكن

العالم. مستوى عىل
عام منذ بريكيل كاليفورنيا، جامعة يف العربي العالم وثقافات شعوب درَّسُت لقد
العالم. من الشاسعة املساحة بهذه الجهل بعمق الفرتة تلك طوال وُصِدمت ١٩٦٠م،
للحمالت أرَّخوا الذين العرب فاملؤرِّخون الطرَفنْي؛ رؤى انعكاَس الحظُت أبحاثي ويف
الطب، بفنون الجاهلني الهمجيني، الرعاع من مجموعًة كانوا الصليبيني أن رأوا الصليبية
قاله ما نفسه وهو للتكنولوجيا، امتالكهم من الرغم عىل الحضارة، أو للثقافة املفتقرين
يف األردن ملكة نور امللكة وتنقل الغاشمة. بالقوة وصفهم حني الربيطانيني عن غاندي
لزوجها: قوَله األب بوش جورج الرئيس عن (٣١٠ :٢٠٠٣) إيمان» «وثبة مذكراتها
العالم نفط من ٪٢٥ يف يتحكَّم أن حسني] [صدام الضئيل الديكتاتور لهذا أسمح «لن
بمختلف األصوليني جميع إن .« املتحرضِّ «العالم هما هنا األهم والكلمتان «. املتحرضِّ
العقائد كافة من أرقى وأنها األصدق، هي عقائدهم أن طبيعتهم بحكم يرون ألوانهم

. املتحرضِّ غري العاَلم بند تحت جميًعا تدخل التي األخرى،
الكويت غزو أن األوىل الخليج حرب وقت يف الكويت وجيهات إحدى أخربتني وقد
أن رأى حسني امللك أن نور امللكة تخربنا بينما حلُّه، العرب عىل وجب عائليٍّا خالًفا كان
الغربية القوات دخول دون الحيلولَة كانت ته مهمَّ وأن فشلت، قد السالم إلحالل جهوده
يتعامل األردن ملك نَدَع لم ملاذا الراديكاليني. اإلسالميني يستفز قد الذي األمر املنطقة، إىل
ولكن السلطة.» «عجرفة ألجاب: اليوَم بيننا فولربايت السيناتور كان لو املشكلة؟ مع
الصليبية الحمالت لعلَّ الديني: الحماس خالل من العجرفة؟ هذه عن التعبري يجري كيف
منه حذََّر الذي الصناعي العسكري املجمع العسكرية: الهيمنة خالل من ؛ قطُّ تنتِه لم
من الديمقراطية؛ القرار اتخاذ عملية عن بمعزل أحيانًا يعمل والذي أيزنهاور، الرئيس
للتضامن القوي التأثري وأخريًا ما؛ شخٍص عىل األسلحة لتجربة الحاجة العنرصية: خالل
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وضع وهو األمريكية، الخارجية والسياسة املحلية األصولية الصهيونية األيديولوجية بني
أمن عىل خطًرا يشكِّل باعتباره بانفعاٍل، ترومان الرئيس دفاع وزيُر فوريستال منه حذََّر

املتحدة. الواليات
تشكِّل ال الغزو وقت يف كانت سيادة، ذات لدولٍة األحادي الغزو تبعات نواِجُه واليوَم
مرضب بحمل أشبُه — يل جاٌر وصفه كما تماًما — واألمُر املتحدة، الواليات عىل تهديٍد أيَّ
وكان األمريكيني. بحياة التالعب واستسهال الحرية يعكس بما نحل، خلية إىل بيسبول
عن العراق إىل الديمقراطية نحمل نحن ناحية، فمن العجيبة؛ األمور من الخطاب ازدواج
للديمقراطية املروِّجون يتجاهل وكالعادة ديمقراطية، غري بأساليب أُعِلنَت حرٍب طريق
للديمقراطية راسخ فهم لوجود ويفتقرون مساعدتها، يحاولون التي الشعوب تقاليَد
ديمقراطية سوى توجد ال أنه معلومة تكرار من الرغم وعىل بها. أتوا التي السياسية
عىل أُجِريَت حديثة دراسٌة َلْت توصَّ الغثيان، إثارة لحدِّ األوسط الرشق يف فقط واحدة
الدول مواطني من فقط قليلة فئة أن من الرغم عىل أنه إىل املسلمة، وغري املسلمة األمم
تقريبًا واحد الديمقراطية مبادئ احرتام فإن ديمقراطية، بحقوق يتمتعون اإلسالمية
بشكل وتصويرهم تضخيمهم يُجرى ممثِّليهم أن غري والغربية، اإلسالمية املجتمعات يف
بعده ومن ألفغانستان الحايل األمريكي والغزو اإلعالم. وسائل يف بالخشونة يوحي
لألمريكيني املعادية النمطية القوالب لصناعة املفرغة الدائرة تفاُقم إىل إال يؤدِّي ال العراق

العرب. أو للمسلمني واملعادية
مع أفعالها تواُفِق اختبار إىل األحداُث فيها تضطرها أوقاتًا أحيانًا األمُم تواِجُه وقد
مقارنة عىل ُمجَربًا نفَسه الوطنية الصادق املواطن يجد األوقات هذه مثل ويف مبادئها،
مثل يف تُتََّخذ التي القراراُت د وتحدِّ العاجلة، الوطنية والسياسات باألغراض الوطنية امُلثُل
ُمبتِعدًة تنحدر أن وإما ُمثُلها باتجاه ترتقي أن فإما األمة؛ مصريَ الفاصلة املراحل تلك
يف عدائية أعمال ارتكاب إىل بلري وتوني االبن بوش جورج قيادة تحت تحوَّلنا لقد عنها.
عن فضًال فيتنام، حرب إبَّان هانوي قْصَف فاَقْت مدنية، سكنية مناطق وسط العراق
عرشينيات يف باملر غارات تجعل والتي الوطنية، قانون غطاء تحت ت تمَّ التي األعمال
النقطة باملقارنة. تافهًة تبدو نفسه القرن خمسينيات يف املكارثية ومآيس العرشين القرن
السالم فحركة األحادية. للحرب العاملي الرفض كانت األحداث تلك كل وسط املضيئة
كبريًا شوًطا قطعت قد شك ال والديمقراطية العالم، بقاء عىل الحفاظ إىل تهدف العاملي
باملعارضة ذلك يفعلون ما وأحيانًا العالم، مصري تقرير يف يرغبون والناس األمام، إىل
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«الحكومات يُقال: فكما النووية. الهجمات عن الحديث مواجهة ويف لحكوماتهم املبارشة
السالم.» تصنع والشعوب الحرب، تُعلن

فيما كمواطنني أقىصجهودنا هي العراق حرب قبل للسالم الداعية املظاهرات كانت
وصحيح حكومتهم. أفعال عىل يوافقون األمريكيني جميع فليس الوطني؛ باألمن يتعلَّق
يتعرَّضون كانوا ما كثريًا الذين للسالم، الداعية املظاهرات تلك يف املشاركني أن أيًضا
التحرُّك إىل بحاجة نحن لذا حكومتهم؛ مع التواصل يف اآلن حتى ينجحوا لم للمضايقات،
يتعلَّق فيما املطَلق يف حتمي يشء يوجد ال بأنه اليقني مع الدويل، الصعيد عىل أكرب بدهاءٍ
أحد تعليق أن يجدون سوف الحرة السوق أنصار وحتى الصناعي. العسكري باملجمع
رشاء أن نرى نحن الصني، «يف قال: حينما األمريكية اإلمربيالية عىل الصينيني املراقبني

وجاهته. له لنهبه»، الحرب شنِّ من أرخص النفط
عام للعراق الشامل والغزو أفغانستان، وغزو ١٩٩٠م، عام الخليج حرب قبل
العربي، العالم يف األكربَ تَُعدُّ وكانت مستقرًَّة، العراقية الوسطى الطبقة كانت ٢٠٠٣م،
يف إنجازاتها للمرأة وكانت تقريبًا، كله الشعب يغطيان الصحية والرعاية التعليم وكان
لثقافته مراعية خطة له تَُعدَّ فلم الغزو، بعد ما عراق أما وغريه. املهني العمل ساحة
كرامة تهدر «ال أن قواعدها أوىل كانت التي اليابان، دخوله قبل آرثر ماك الجنرال كخطة

العدو.»
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العربة

عاملية؛ حضارة أنها الغربية الحضارة ادِّعاء … قبول يف االستمرار يمكننا ال
علينا املنطق. قوة عىل ال القوة، منطق عىل كبرية بدرجة قائمة عامليتها ألن
مأخوذًا جديًدا نسيًجا مًعا نَِحيك وأن األخرى، الحضارات استكشاف إعادة

والشعوب. الثقافات مختلف من
٢٠٠٣ شيفجي،

امُلستفاَدة الدروس

بديهية، دروًسا السابقة الفصول من كلٍّ من امُلستفاَدة والكرامة الثقافة دروُس تبدو ربما
تنوََّعْت وقد ِحدة. عىل موضوع كلِّ محتوى حملها التي التشويق درجة عن النظر برصف
إىل الرشق من أتوا الذين عرش التاسع القرن الة رحَّ أخبار من بدءًا الكتاب موضوعات
تكميم عىل القادرة األنثروبولوجية، والدراسات األبحاث يف املهيمنة القوى إىل الغرب،
العالم يف إقليميٍّا املوجودة الالعنف بذور إىل املتنافرة، األصوليات إىل املراقبني، أفواه
الحرضية. الحياة إىل االستقرار، وحياة الرتحال حياة تسودها التي املناطق من العربي
هذه بني القائمة الصلة رشح يف األخري الفصل هذا يف أواجهه الذي التحدِّي ويتمثَّل
اإلنسانية بالتقاليد بها ترتبط أن يمكن التي الكيفية وبيان ظاهريٍّا، املنفصلة املوضوعات

وتنوََّعْت. أصولنا اختلفت مهما وجودنا تحفظ التي
بعد شيفجي عيىس األستاذ كتبه حمايس مقاٍل من مأخوذ أعاله املذكور االقتباس
زالوا ما «املتنوِّرون» كان إذ مباَرشًة؛ ٢٠٠٣م عام للعراق املتحدة الواليات اجتياح
ذلك؟ يمكن فكيف املايض؛ يف فون يترصَّ الربابرة كان كما ٢٠٠٣م عام يف فون يترصَّ
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مستوى عىل البرش إليه وصل ما أفضَل تتبنَّى عمالقة حضارة إلقامة إمكانية توجد وهل
بها يستطيع التي لألريحيَّة نظًرا مقبولة؛ غري واإلمربيالية اإلمرباطورية بدائل إن العالم؟
واإلتيان األرض، وجه عىل من بأرسها بريئة شعوب مْحَو العسكرية التقنيات أصحاُب
بها يتغريَّ التي الرسعة إن البرشي. اإلنجاز من السنني آالف ثمار وتدمري البيئة، عىل
التي العامة االرتياح عدم حالة يف السبب لكن مسبوقة، غريُ هذا زماننا يف يشء كلُّ
اكتساب ُفَرَص ولعل التكنولوجيا. باستخدام للتدمري عنها امُلعَلن اإلمكانية هو نحياها
األحداث مراقبة خالل من حتى أو التاريخية األزمنة خربات من عربة ألي السياسيني
ِعَربٌ تتوافر أن عىس ولكن البصرية، تعمي السلطة فغطرسة ضئيلة؛ ُفَرٌص املعارصة،

األقل. عىل السليم الطريق إىل التعلُّم يف الراغبة الشعوَب تهدي
عن الجمعي بتعبريهم العاَلمني بني نواِفذَ الرشق من القادمون الة الرحَّ فتح لقد
املالحظات بتسجيل يقيض أسلوبهم وكان مرة، ألول الغرب مع تعاُملهم عند دهشتهم
واملبارشة؛ الرصيحة املقارنة عىل ويقوم الوقت، نفس يف حالهم ل تأمُّ مع اآلَخر حول
كما األشياء، عىل حكمهم إصدار عن يمتنعوا لم األوائل الة الدارسني-الرحَّ أن نجد ولهذا
«بمقدورنا كتبوا: ما ضمن ومن موضعه، يف بالثناء الترصيح عن كذلك يُحِجموا لم
وبأعرافهم، بالنفس وثقٍة بكرامٍة بذلك قاموا ولكنهم األخرى.» الشعوب تلك من التعلُّم
األمور صحة عىل فحكموا للكلمة، املعاِرص باملعنى ر التأخُّ أو بالدونية قطُّ يشعروا لم
منفصلني وال موضوعيني ال براجماتيني، فكانوا العالم، عىل تأثريها بحسب خطئها أو
األعراف بني املشرتكة العوامل عن بحثوا بل للمالحظة، الخاضع بحثهم موضوع عن
فهما سواء»، حد عىل واملجدِّدين األوائل «تذكَِّر بينهم؛ فيما التعايش وإمكانيات املختلفة

والكرامة. الثقافة دروس يف موجودان
األوائل من ًصا تخصُّ أكثر كانوا وإن الة، رحَّ علماء أيًضا هم األنثروبولوجيا وعلماء
امُلقيَّد والتفكري الحر التفكري إىل يلجئون األنثروبولوجيا علماء وأفضل عليهم، السابقني
مع األوىل بلقاءاتهم األساس يف تتعلَّق التي خرباتهم، عن الكتابة يف سواء حد عىل
باستخدام مالحظاتهم بتسجيل كذلك يقومون وهو أوطانها، يف األصلية األخرى الشعوب
علماء أن من وبالرغم الوصف. لعملية تنظريًا اعتبارها يمكن التي اإلثنوجرافيا
أكثرهم أن إال التناغم، يسودها واحدة وحدة ليسوا األنجلو-أمريكيني األنثروبولوجيا
ة. بِحدَّ الغربية االستثنائية مبدأ نقد يف وينخرطون يتشكَّكون َمن هم فقط حساسيًة
أفضل عىل ينطبق وهو برش»، «جميعنا بأن القائل املبدأ هو العمل قواعد أبسط ولعلَّ
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القواعُد هذه تعوق عندما ملهنتهم امُلعَلنة غري القواعَد يخالفون الذين األنثروبولوجيني
والرصيحة الضمنية املقارنات دراساتهم يف يعِقدون كذلك وهم االستيعاب، عىل قدرتَهم
البدائية»، «العقلية ى يُسمَّ بما املتعلِّقة املفاهيَم خاللها من ويزعزعون سواء، حدٍّ عىل
شاملة، نظرًة لألمور وينظرون نفسها، التفسري عملية طبيعَة عملهم يف يستكشفون كما
ملاهية األورو-أمريكية املفاهيَم الفكرة بهذه ويتَحدَّون عاقلون» «جميعنا أن يرون وهم
وهذا يدرسونها. التي للجماعات الكرامة صفَة خاللها من ويردُّون العقالني، التفكري
باستغالل البرشي الجنس تقسيم يف يرغب مَلن يتصدَّى األنثروبولوجيا علماء من النوع

اآلخرين». عىل التحرضُّ «فرض َوْهِم
العالقات من العديد بوجود يتسم عاَلًما فيتناول املختلفة، األصوليات تحليل أما
لم إذ العالم؛ عىل التجارية النزعة فْرِض خالل من مجهولة، وأخرى معلومة جهات بني
من متداخلة أنواع ثالثة توجد مجهولتان. كلتاهما جهتنَْي بني مباِرشة عالقاٌت توجد تَُعْد
اإلسالمية. واألصولية اإلنجيلية، واألصولية املؤسسية، األصولية هي: العالم؛ يف األصوليات
الديمقراطية بني دْمٍج عن عبارة هي — سية املؤسَّ األصولية — األصوليَّات هذه وأوىل
لألرس والكرامة واالستقرار التقاليد يف ترغب والكنائس املساجد بينما التجارية، واألسواق
يف بالعجز األنحاء جميع يف اآلباء يشعر إذ عامليٌة؛ العنارص كافة بني والصالُت واألطفال.
املتحدة، الواليات يف نشأت ِقيٍَم طريق عن األطفال تنشئة يف تشارك تجاريٍة نزعٍة مواجهة
هي عامة مصلحة وبني االنتشار، الواسع االستهالك أو العام الذوق بني ما وتساوي
فجوة فتحُدث التجارية. العالمات إىل األرسة من االنتماءُ فيه ل يتحوَّ حياة أسلوب تصنيع
معاِكٌس آَخر فعٍل ردُّ يدفع بينما عليها، التداعيات لتعاُقب نتيجًة األرس داخل األجيال بني
«التغريب اسَم هذا عىل البعض ويُطِلق ودينيٍّا؛ سياسيٍّا للتعاُضد واألبناء اآلباء أجياَل

املتنافر».
األوسط الرشق يف الالعنف ببذور املتعلِّق املبدئي النقاش أن من الرغم عىل وهكذا،
يمكن فإنه والتاريخ، الدويل واإلعالم واملجتمع الثقافة مثل عناَرص يتناول أن يتعنيَّ
العرب الساميني تَِصُم التي النمطية القوالب لهدم كرتياق الالعنف بذور استخدام
تمرُّ التي الظروف إن بل عنيفة، غري أو عنيفة تنشأ العالم يف منطقة توجد ال بالعنف.
العالية األسلحة ار فتجَّ نقيضه؛ وإما العنف إما لحدوث اإلمكانيات تخلق منطقة كلُّ بها
(الدينية والتقاليد التاريخ بينما النطاق، واسع عنف لحدوث إمكانيًة يخلقون التقنية
وتكراًرا، مراًرا فشله العنف يُثبت عندما خصوًصا الالعنف، يسود أن يتيحان وغريها)
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أمة أيُّ تكرس عندما أو أسلحة)، وجود (عدم األساس من العنف خيار ينعدم عندما أو
املحركة القوى دراسة يف قنا تعمَّ كلما وينجيل ينكشف هذا كل داخَلها. الخوف حاِجَز

والالعنف. للعنف
عىل أو العنف، من تحدُّ التي الضوابط من والكثري بالكثري األوسط الرشق يحفل
ومفهوَمِي القانون، عىل القائمة والثقافة النفس، ضبط مثل: تصعيده؛ دون تَُحول األقل
من الرغم وعىل الالعنف. أو العنف من املستفيد عن والتساؤل والواسطة، والعار، الرشف
العدو كرامة إهدار أن الواضح من فإنه هيِّنًا، ليس النقاط هذه من كلٍّ مع التعاُمل أن
يحثُّ القرآن أن من وبالرغم سواء. حد عىل البعيد واملدى القريب املدى عىل سيئٌة فكرٌة
مرأًى عىل االنفجار إىل املدنية الحقوق وفْقُد الكرامة إهداُر يؤدِّي قد ولكن الصرب، عىل
إىل البعض ينظر لذا العصور؛ مر عىل عليها خالَف ال حقيقة وهذه الجميع. من ومسمٍع

الكرامة. السرتداد جماهريية حركًة باعتباره العربي الربيع
يستفيد أو يلمحها أن دون تميض قروٍن، مدار عىل املستقاة الدروس تلك كل ولكنَّ
قابلة الشعوب وهل الضالالت؟ مكافحة خالل من التنوير نَْرش إذن يمكن فهل أحٌد؛ منها
إيقاع وذات محدودًة الحياة تكون عندما أنه هنا واألكيدة الواضحة املالحظة للتعلُّم؟
حتى املجموعة، بقاء عىل للحفاظ وتُستَخَدم الوقت بمرور الحلول تُبتََكر ما، حدٍّ إىل ع متوقَّ
الحلول ترشيع يمكن بأنه الظنُّ السذاجة من ولعلَّه منها. الوحيد الغرض هو هذا كان إن
بشكل األفكار تنترش أحيانًا لكن املعارص، العالم ومخاوف الحياة تعقيدات مع للتعاُمل
اللحظة تأتي ثم والديمقراطية، املدنية الحقوق أفكار انتشار مع حدث كما تصاعدي،
كما ًعا متوقَّ يكن لم ولهذا انفجاٍر؛ لحظَة كان العربي والربيع االنفجار. لحظة الفاصلة،
.(٢٠١١ (كيالني، العربية»؟» «الثورات تعربِّ «عمَّ بعنوان له مقاٍل يف كيالني منذر أشار
بل املشكالت، مع للتعامل امُلثىل للطريقة مثريًة خالصًة الكتاب هذا يضمُّ ال وختاًما،
ألنهم العصور؛ مرِّ عىل البقاء عىل البرش قدرة عىل مبنية تفاؤٍل طاقَة يحمل فقط هو
وهذا البقاء، كيفية تعلَُّم يحاول كامل كوكٌب اليوَم ولكننا البقاء. كيفية أحيانًا تعلَّموا
طراز من ثورية فعاليات العالم مستوى عىل نشهد إننا سابق. تحدٍّ أي يشبه ال تحدٍّ
برغبة ترتبط مشاعر عن تعربِّ سرتيت، ُول إىل التحرير ميدان من بدءًا «احتلوا»، حركة
يكتسب فسوف ولهذا ؛ ككلٍّ كوكبنا مستوى عىل للتغيري والحاجة الحياة قيد عىل البقاء
باتجاه ولكن إخضاع اسرتاتيجيات جديدًة؛ اسرتاتيجياٍت تتطلَّب جديدًة معانَي ُم التقدُّ

معاكس.
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(املعاكس) اإلخضاع اسرتاتيجيات

جزءًا تقليديٍّا تمثِّل لإلخضاع مختلفة باسرتاتيجيات األنثروبولوجية النصوص تمتلئ
الشعوب مع للتعاُمل األورو-أمريكية القوى استخدمتها التي الهيمنة اسرتاتيجية من
حديثًا مفهوًما يَُعدُّ وهو التقدُّم، بمبدأ ترتبط االسرتاتيجيات هذه أن والواضح األخرى.
زالوا، وما الناس، كان حيث أوروبا؛ يف األوىل الصناعية الحضارات مع مرة ألول ظَهَر
علماء جهود من الرغم وعىل االجتماعي. رهم تطوُّ بحسب مختلفة فئات ضمن يُصنَّفون
القرن بدايات يف الخط األُحادي ر التطوُّ نظرية لنقد األورو-أمريكيني األنثروبولوجيا
تلتها؛ التي اإلخضاع اسرتاتيجيات تشكيل يف اشرتكت قد األنثروبولوجيا فإن العرشين،
معارصون؛ أنهم من بالرغم عرصيني يُعتَربون ال الناس بعض أن وتعني «الحداثة»؛ مثل:
املصطلحات ومن ر. التطوُّ بمعايري تَِف لم التي الجماعات إىل تشري لفظة وهي ر» و«التأخُّ
وصف ويف البرش. من معينة مجموعة سوى يمتلكه ال عنرص وهو «الِعرقيُة»، األخرى
أو أفرو-أمريكي، مثل تعبريات يف منها، انحدروا التي األصول إىل باإلشارة األشخاص
أو أنجلو-أمريكي مثل أخرى تعبريات أن حني يف عربي-أمريكي، أو مكسيكي-أمريكي،

ندر. فيما إال تُستَخَدم ال أمريكي-إرسائييل، أو فرنيس-أمريكي
االفتقار مبدأ خالل من تلك اإلخضاع اسرتاتيجياِت الغربيون املفكِّرون َخ رسَّ وقد
عىل قائم قانون وجود إىل تفتقر اإلسالمية املجتمعات إن البعض كقول ٢٠٠٥)؛ (نادر،
الشعب إخضاع لتربير اليوم حتى تُستخَدم زالت وما فيرب، بصمة كانت وتلك العقالنية،
الصينيني إن كذلك ويُقال عقالنيًة. أكثر قانونية سيادة إىل «بحاجة» هو الذي العراقي
مفهوم أما اإلطالق. عىل قانونًا لديهم بأن الزعم يمكن كان إن هذا القضاء، إىل يفتقرون
األماكن مثل الغربية؛ غري الثقافات عىل األساس يف ينطبق يبدو ما فعىل اإلنسان، حقوق
ناحية من الرجال أقاربهن من حمايتنا إىل بحاجٍة فيها املسلمات النساء إن يُقال التي
البنك مثل قوية اقتصادية مؤسسات تستخدمها أخرى يات مسمَّ عىل عالوًة هذا األب.
وعاَلٍم ثاٍن وعاَلٍم أول عاَلٍم إىل العاَلم تصنيف مثل التبعية؛ درجات عن للتعبري الدويل
قائًما زال ما الخط األُحادي ر التطوُّ أن عىل دليل هذا كل ويف رابع. عاَلٍم وحتى بل ثالث،

اًال. وفعَّ
يُشار أناٌس بها يعيش كونيتيكت، والية يف صناعية بلدة يف ترعرعت شخصيٍّا أنا
وأمريكيون-أيرلنديون، وأمريكيون-بولنديون، أمريكيون-إيطاليون، — بأصولهم إليهم
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إىل أتوا أجداَدهم أن يبدو آَخرين أناٍس مقابل يف — سوريون أو وأمريكيون-لبنانيون
حال، أي وعىل «ِعرق». أي من ينحدرون ال ولذا مايفالور؛ السفينة ظهر عىل البالد
باتجاٍه الخضوع إىل — مني ذاتي وعي غري عن كان وإن — مدفوعة أنني شعرُت فقد
األنثروبولوجية «الدراسة مقاِيل يف ١٩٦٩م عام إىل ترجع طويلة فرتة منذ معاِكٍس
«إعادة هايمس ديل كتاب يف نُِرشَ الذي االجتماعي»، الهيكل يف العليا للمستويات
للبحث خاضع موضوع أي دراسة إىل فيه دعوُت (١٩٦٩)؛ األنثروبولوجيا» اخرتاع
تمتنع التي البنوَك نشمل كأْن الجوانب؛ كافَة تشمل متكاملًة دراسًة األنثروبولوجي
األقليات أحياء ساكني املتحدة الواليات فقراءَ دراستنا عند للفقراء القروض منح عن
األفريقية؛ الشعوب عىل إثنوجرافية دراسات إجراء عند املستعمرين ونشمل الجيتو؛ أو
دراساٍت َم نقدِّ حتى واملستعَمرين، واملضطهدين الفقراء، جانب إىل النخب وندرس
مثًال أفريقيا فهم لنا يتسنَّى فكيف أيًضا. أكثر علمية بل أكثر، مالئمًة أنثروبولوجيًة
يَزل لم لالستعمار؟ تالية أنها املفرتض من فرتٍة يف واستمراره االستعمار فهم دون
نفط يف األجانب املزايدون يتحكَّم بينما سرياليون، يف املاس مناِجَم يمتلكون الربيطانيون
الثمني، املورد لهذا األمثل باالستخدام غريهم من أدرى أنهم يعتقدون ألنهم العراق؛

أيًضا. الرشكات تلك وجود يف يرغبون العراقيني القادة بعض أن عىل عالوًة
حركات من سيًال واجهنا املتحدة، الواليات يف املدنية الحقوق حركة أعقاب يف
أنهم يبدو ولكن أحد، يدري ال حيث من ع التنوُّ دعاُة ظهر ع». «التنوُّ أو االختالف
سطحيًة اختالفاٍت تَُعدُّ البرش بني اختالفات أيَّ أن فرضية قبول يف صعوبًة واَجهوا
من ويدوم األعراق إخضاع مفهوُم يتبلور وهكذا جميًعا. فيه يشرتكون ما بتقدير مقارنًة
«مشكلًة». باعتباره االختالف ويف والثقافية، االجتماعية الهندسة يف متفانية خربة خالل
األمريكيون يُحَرم متى اإلطالق؟ عىل مشكلًة االختالُف يُشكِّل متى البعض: يتساءل وقد
يف غاية مسألًة واالختالف املساواة بني الفجوة رأُْب يكون متى االقرتاع؟ يف هم حقِّ من

أهميتها؟ تفقد ومتى األهمية؟
سمات من اإلقصاء، عمليات لتيسري وإبرازه االختالف، عىل الرتكيز كان طاملا
ع التنوُّ من التجانس استخراج أيديولوجية فإن وباملثل االستعمارية، والهيمنة السيطرة
وتجازف األقليات، مع للتعامل املتحدة الواليات تتبعها التي الثقافية الهندسة أساس هي
أن التجانُس أيديولوجيات تضمن فمثًال الثقافية! بالفاشية شبيٍه فكٍر بنشأة خاللها من
نفسه يطرح الذي التساؤل ولكن االستهالكية، أذواقنا تتشابه وأن الكوال جميًعا نرشب
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املتبادل؟ االحرتام أو التعايش يظهر وأين التجانُس؟ أو االختالف من املستفيد َمن هو:
ولكن ودين، عادات من يحملونه وما املسلمني، املهاجرين من هلٌع لديهم األوروبيني إن
تساؤالتنا ننقل أن علينا اإلسكندرية؟ األوروبيون ار التجَّ يجتاح أن املرصيون خاف هل
الحدود حول أنثروبولوجي بحث امُلجرَّد: «العلم كتاب صدر ١٩٩٦م عام يف التاريخ. عرب
أساليب خضوع عىل املرتتبة النتائج جزئيٍّا وتناَوَل ،(١٩٩٦ (نادر، واملعرفة» والقوة
العلمية؛ األساليب تتعدَّد وحدها أوروبا يف فحتى واحد؛ علمي ألسلوب مختلفة علمية

بها. واالعتزاز للعلم التعدُّدية الطبيعة أهمية أسباب عن الكتاب هذا يف كشفنا لذلك
من االستفادة بكيفية مهتمًة — زالت وما — القومي األمن دولة كانت وطاملا
عىل الباردة الحرب أثر الخفي: «العنرص مقايل يف استفدُت وقد األنثروبولوجيا. علم
مثل األنثروبولوجيا علماء من غريي استفاد كما — (١٩٩٧ (نادر، األنثروبولوجيا»
باستخدام معرفتنا نطاق توسيع يف املعلومات حرية قانون من — برايس ديفيد
األنثروبولوجيا علماء ومشاركُة السلطة. لخدمة (٢٠٠٨) األنثروبولوجية» «االستخبارات
العرشين. القرن بدايات منذ تصاُعد يف ولكنها بجديدة، ليست األوسط الرشق إعمار يف
اآلثار عاِلَم روزفلت ديالنو فرانكلني استدعى الثانية العاملية الحرب انقضاء فبعد
املأهولة غري املناطق معرفة يف لرغبته فيلد، هنري األوسط الرشق شئون يف ص املتخصِّ
الستغالل الطرق أفضَل عرفوا طاملا األورو-أمريكيني أن واملعلوم األوسط. الرشق يف
كان الذي الوقت يف باألخص عنهم، يختلف روزفلت يُكن ولم املأهولة»، غري «املناطق
نقل حول حينها الدائر النقاش إىل باإلضافة املوارد، أهم من يَُعدُّ فيه النفط احتياطي
كان لقد فيها. للغرب قدم موضع لتأسيس املنطقة إىل الثانية العاملية الحرب الجئي
أجزاء استقرار زعزعة يف األوىل اللحظة منذ سببًا فيه، الرغبة وازدياد النفط، اكتشاف

الشمالية. أمريكا يف السكان القليلة األماكن وبعض وأفريقيا األوسط الرشق من
مرشوع (يف األغراض هذه ملثل العمل يقبل أنثروبولوجي عاِلم كل مقابل يف ولكن
آَخرون يوجد االبن)، بوش جورج رئاسة فرتة خالل أُطِلَق الذي مثًال اإلنساني املضمار
استغالل حول املعارصة وبالنقاشات للشعوب، الجماعية الرفاهية بقضايا ون يهتمُّ
فيهم بمن الناس، أغلب أن غري .(٢٠٠٩ (جونزاليس، عسكرية ألغراض األنثروبولوجيا
من قليل عدٍد سوى يتطلَّب ال العالم تغيري ولكن يبالون. ال األنثروبولوجيا، علماء
سنوات العرش أوًال ْل َفْلنتأمَّ ذلك، نصدِّق لم وإن ميد. مارجريت تقول كما األشخاص
الليربالية وأثر االبن، بوش رئاسة ظل يف العاصمة واشنطن تاريخ يف والتالية السابقة

اإلمرباطورية. خدمة يف الجديدة
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متميزة دراساٌت فيها تُعَرض للكتاب معارض إقامة فيه نشهد الذي اليوم يأتي قد
نهر تيار ضد «السباحة كتاب عرض عىل أحرص ولسوف العامة، األنثروبولوجيا يف
فيه توثِّق التي عزيز، نمري باربرا والصحفية األنثروبولوجيا لعاِلمة (٢٠٠٧) دجلة»
املتحدة الواليات فرضتها التي االقتصادية، العقوبات من عاًما عرش الثني القاتلَة التبعاِت
وتسبَّبَْت ٢٠٠٣م، عام العراق لغزو السابقة الفرتة خالل املتحدة واألمم املتحدة واململكة
بأبصارنا نُشيح نحن كنَّا بينما شخص، مليون ١٫٥ بنحو يُقدَّر ما أرواح إزهاق يف
يشريون بل املنكوبة، املجتمعات بدراسة يكتفون ال امَلَهَرة الباحثني إن الوضع. ونتجاهل
٢٠٠٣؛ (دوكاس، والقومية املحلية التحوُّالت بني الروابَط مقيمني نكبتهم، أسباب إىل

.(٢٠٠٣ وفاكونت، شيرب-هيوز
الدراسات نقيض هي املعاكس اإلخضاع اسرتاتيجيات فإن الصورة، تكتمل وحتى
الرفاهية منظور من البحث أساليب عن كذلك وتختلف الضحايا، عىل تركِّز التي
التغيري وعمليات مبحوثيها بني املعاكس اإلخضاع اسرتاتيجيات تربط بل االجتماعية،
العاقل اإلنسان ساللَة لون يتأمَّ إذ األنثروبولوجيا؛ علماء يجيده ما هو وهذا األشمل.
املركزية، الدول إلقامة ر التطوُّ من يكفي ما حدوث وبعد السنني، من اآلالف مدار عىل
التاريخ دراسُة تزوِّدنا أن وعىس البرشي، الكائن لذلك امُلحتَملة الوجهة يف يتفكَّرون

للبحث. مفيد بمنظوٍر
عرش، الثامن القرن يف إنجلرتا إىل الهند من (١٨١٤) خان طالب أبو مريزا ساَفَر
نابليون مرص؛ يف نابليون عن — العرب مؤرِّخي أعظم وهو — (١٧٩٨) الجربتي وكتب
الرجالن هذان ارتحل وقد العكس. يمارس هو بينما والتحرير بالحرية ينادي كان الذي
االستعالء مفاهيم سيطرة وقبل العاَلم، هو الرشق كان حينما قومهما يف الرشيفان
أُحاديَة النقديُة دراساتُهما تُكن لم إذ وإيجابًا؛ سلبًا أنفسنا عن الكثريَ ليُعلِّمانا الغربية،
التي العقوباُت تحتويه الذي الرعب» «كم أوًال طالب أبو يناقش املثال: سبيل فعىل االتجاه.
كالكتا، محاكم وبني بينها مقاَرنًة يعقد ثم الهند، يف الربيطاني القانوني النظام يفرضها
يُتََّهمون الذين الشهود إعادة فيها يجري معروفة هندية بدعاوى االستشهاد خالل من
وجاء دراسته، يُجِري وهو قومه حاَل طالب أبو َل تأمَّ لقد جزاء. دون بيوتهم إىل بالكذب
املال من أتعابهم عىل القضاة، مثل املحامون، يحصل أن فاقرتح بنَّاءً؛ النهاية يف نقده
دراسته إىل وباإلضافة مالية. دواٍع عىل تنبني قد للتأخري دوافع أي من للتخلُّص العام
الهندية للمرأة املمنوحة الحريات بني يقارن نجده اإلنجليزية، القانونية للحريات النقدية
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ال فهو بها؛ امُللَصَقة اآلراء من اآلسيوية املرأة ساحة لتربئة محاولٍة يف الربيطانية، واملرأة
بأنها أجرأ بادِّعاءٍ يتقدَّم بل املقهورة، (النخبوية) اآلسيوية املرأة صورة بدحض يكتفي
وأن منفردة، ممتلكات حيازُة ها حقِّ من إذ األوروبية؛ باملرأة مقاَرنًة أكثر بحريات تتمتَّع

جماعتها. أو عائلتها رجال من ٍل تدخُّ دون تديرها
بعض بني الطاقة حول نقاشاٍت يف العلمية غري املعتقدات من الكثري تسود وباملثل،
تُقاس»، أن من «أرخص النووية الطاقة واالقتصاد: السياسة ورجال الطاقة علماء
القومي اإلنتاج إجمايل للنمو، مساٍو التقدُّم الراهن، الوضع عىل الحفاظ يعني التغيري
عىل اإلنفاق زيادة أكرب، اقتصاديٍّ نموٍّ تحقيق يعني الطاقة نمو الرفاهية، زيادَة يعني
حلِّ عىل قادرٌة الفنية الحلول اإلنفاق، نقُص ه يغريِّ بينما الحياة أسلوَب يغريِّ ال الطاقة
لحلِّها مساٍو للمشكالت النظري الحل الكوارث، وقوع دون والحيلولة اإلنسانية املشكالت
وتوفريها الطاقة حفظ للمستقبل، التخطيط يمكن حقيقية، األرقام الواقع، أرض عىل
.(٢٠١٠ (نادر الفشل وإما النمو إما أفضل، ذلك كان الحجم زاد كلما قمعية، أساليب
بيانات وتوجد كأمثلة، هنا أوردها املعتقدات من صغرية مجموعة سوى تلك وليست
من واملعاناة املوارد عىل خوضالحروب إىل تقودنا التي املعتقدات هذه كلَّ تدحضتقريبًا
والضالالِت األوهاَم يدركون الذين واألطباء العلماء أقلَّ وما تجنُّبها. يمكن صحية مآٍس

نماذجهم! يف املرتسخة
ونادر، (ماتاي قانونية» غريَ القانون سيادُة تكون عندما «الغنيمة: كتاب ويجمع
والضالالت واألوهام األورو-أمريكي ع التوسُّ من عام ٥٠٠ خالصَة طيَّاته بني (٢٠٠٨
الستغالل التوثيَق ماتاي وأوجو أنا أردنا وفيه األورو-أمريكي، باالستعمار املرتبطة
عدل كاتب كولومبوس اتََّخذ أن منذ اإلمربيالية، املغامرات يف القانون سيادة أيديولوجية
العالم إىل رحلته يف ماريا سانتا السفينة ظهر إىل به وصعد إسكوبيدا رودريجو اسمه

الجديد.
(١٧٩٧) سويرسا يف فاتيل دي وإيمرييش (١٦٩٨) إنجلرتا يف لوك جون ساق
وزراعتها حرثها الرجل األرضيستطيع من مساحة «أكرب فهي: بالقانون؛ الغنيمة معنى
(٦٧ :٢٠٠٨ ونادر، (ماتاي امُلباحة األرايض وبفكرة واستخدامها»، وِفالحتها وتحسينها
بول بوش الرئيس أرسل ٢٠٠٣م عام يف تُقام. التي للسلطات تخصيصها يمكن التي
يعرف ال أنه املفرتض من مكاٍن يف القانون، سيادة فْرِض بزعم العراق إىل بريمر
لتربير أمٍر ١٠٠ بدوره بريمر بول وطبَع ديكتاتوري، حكم تحت كان ألنه القانوَن؛
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رئيَس — آنذاك — باعتباره األمريكية للرشكات األفضليَة بموجبها وَمنَح العراق، نهب
استُخِدَمت التي الوصفة ذات وهي ،(١١٨ :٢٠٠٨ ونادر، (ماتاي املؤقتة االئتالف سلطة
عمَل حسني صدام حظِر فرتِة ومدَّ األقل، عىل عام ٥٠٠ من يقرب ما منذ للنهب
اململوكة العراقية رشكة املائتي بخصخصة (٣٩) رقم األمر وسمح العمالية. النقاباِت
العراقية، الرشكات حجم من ٪١٠٠ إىل تصل حصًصا األجانب بامتالك والسماح للدولة،
األرباح جميع وتحويل الوطنية»، الرشكات «معاملة نفس األجنبية الرشكات ومعاملة
تراخيص ومنح البلد، خارج إىل الرضائب من وُمعًفى مقيٍَّد غري تحويًال األخرى واألموال
حصانًة األجانب املقاولني منح فقد (١٧) رقم األمر أما عاًما. ٤٠ إىل ُمددها تصل حيازة
إمكانية من فعليٍّا العراق حرَمِت بريمر أوامر فإن وبذلك العراقية. القوانني من تامًة
فضًال هذا اإلعمار؛ أعمال يف العراقيني املوظفني أو العراقية للرشكات األفضلية منح
عىل املحليني املنتجني يجرب ا ممَّ العراقية؛ السوق بإغراق األجنبية للمنتَجات السماح عن
٢٠٠٣م مايو يف الصادر ١٣٣٠٣ رقم األمريكي التنفيذي األمُر منح كذلك العمل. ترك
املنتجات أو العراقي النفط عىل تسيطر أو تتملك التي األمريكية للرشكات شاملة حصانة
ال أنه عىل ينصُّ الذي الدويل القانون بموجب قانونية غري بريمر أوامر إن العراقية.
زلنا وما لها، مماِثل مجتمٍع إىل هزمته الذي املجتمَع ل تحوِّ أن مستعِمَرة دولة ألي يجوز

ال. أم ممتدٌّ أثٌر األوامر هذه لكلِّ كان إن نشهد أن بانتظار
باعتباره التاريخ ذلك طوال إليه يُشار ظلَّ عريًقا تاريًخا القانون سيادة ملفهوم إنَّ
تركِّز التي امُلتَّبَعة االسرتاتيجية من كجزء بمكان، األهمية من ولكن إيجابيٍّا»، ً «مبدأ
يتناسب غامًضا استغالًال القانون سيادة مبدأ استغالُل يُوَقف أن العام، الصالح عىل
عند للوجود؛ سببًا أو رمًزا كان لو كما السياسية األطراف من طرف كل واحتياجات
القانون سيادة اعتبار يتعنيَّ وعليه املثال. سبيل عىل أخرى دولة أي أو العراق احتالل
السياسة حول األمريكي الخطاب يف أساسيًة عقيدًة بوصفها تُستَخَدم عندما قانونية غريَ
لتربير تُستَخَدم عندما أْي — األبيض» الرجل «عبء من ضخًما جزءًا — الخارجية
غري القانون سيادة اعتبار وينبغي آَخر. مكان أي يف أم العراق يف سواء اإلمربيالية،
املواطنني من جاعلًة األهواء، وبحسب في وتعسُّ إجرامي بأسلوب تُطبَّق عندما قانونية
تهدف التي جنيف اتفاقية مثل معاهداٍت ونص روح تنتهك حني أو ضحايا، األضعف
السلطة أصحاب د يتعمَّ حني أو الغنائم، وكسب بالنهب املتعلِّقة الحروب من الحد إىل
خالل من أو مزدوجة معايري عىل بناءً تطبيَقه أو القانون، تطبيق عدَم منهجي وبأسلوب
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وراء االنتهاكات إخفاءَ يتيح فال املعاكس اإلخضاع أسلوب أما مختلفة؛ فئات بني التمييز
فكان الجغرافية؛ املناطق تسمية مغزى كذلك يتناول كما القانون. سيادة أيديولوجيات
تسميَة أطلق َمن هو األمريكية، البحرية القوة منارصي أبرز أحد ماهان، ثاير ألفريد
إثارة مع ولكن هذا، يومنا حتى تُستخَدم صارت التي ١٩٠٧م، عام األوسط» «الرشق
(كوبيس، أين؟ من الرشق وإىل بماذا؟ مقاَرنًة أوسُط فهو التسمية، معنى حول الجدل

.(١٩٧٦

جامعة تاريخية دراسات

املايض بني والقديمة الجديدة الروابَط تُجِمل الكتاب هذا تَْي دفَّ بني عة امُلجمَّ املقاالت
الفرديني اإلثنوجرافيني الباحثني بني ببعض، بعضها الجغرافية املناطق بني والحارض،
التي واألبحاث الدراسات من ملزيد بحاجة نحن الجماهري. من األعرض والقطاع ومهنتهم
َمورٌد أنها فسنجد كمثاٍل املياه أخذنا وإذا عاملي، إطار داخل املختلفة األطراف بني تربط
من األنهار حول الدولية النزاعات دراسة فعند لذا الحية؛ الكائنات كل تحتاجه أسايسٌّ
العمل يف أسلوبه كان إذا بإبداٍع، التفكري من الباحث يتمكَّن أن يستحيل نقدي، منظور
إذ دوليًة؛ منطقًة الدانوب نهر حوض يُعتََرب املثال: سبيل عىل .(١٩٩٥ (نادر، محدوًدا
دولة. من أكثر حدوَد يقطع الذي األردن نهر ومثله دول، ثمانَي النهر مجرى يقطع
نهر أما العلوي، األردن نهر يف ويصبُّ ١٩٦٧م قبل ما إرسائيل يف ينبع اللدان فنهر
الذي بانياس ونهر العلوي، األردن نهر يف ويصبُّ لبنان جنوب من فينبع الحاصباني
يشكِّل الريموك نهر بينما العلوي، األردن نهر يف يصبُّ سوريا يف الجوالن هضبة من ينبع
رضورة تتضح وهكذا السفيل. األردن نهر يف ويصبُّ واألردن سوريا بني الفاِصَل الحدَّ

املياه. قضية لفهم الحدود كلِّ تخطِّي
النطاُق يشمل أن بُد فال األنثروبولوجي، للخيال العنان إطالق أردنا إن ولكن
صدام كان فإذا واملقارنة؛ واإلثنوجرافيا التاريخ من كالٍّ — بالتزامن — للبحث األعرُض
«طمس يف تسبَّبَْت العراق حرب فإن العراقية، التعليمية املؤسسات َث حدَّ قد حسني
عن نتساءل وربما والباحثني. األساتذة واستهدفت العراقية، الجامعات يف الحداثة» معالم
(جسرتسون، الَعسَكرة؟ من ملزيد أُخِضَعت هل الحرب؛ إبَّان األمريكية الجامعات مصري
معدل زاد فِلَم الديكتاتورية، حسني صدام دولة عهد يف متحرِّرًة املرأة كانت إذا .(٢٠١١
ترتبط وهل البالد؟ يف الغربي ل التدخُّ ظل يف بيتها من خروجها عند «الحجاب» ارتدائها
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يف للنساء امُلعلَّقة واملشكالت االغتصاب ملعدالت املتصاعد باالرتفاع األحداث هذه مثل
الخيال، يحرِّر بعض جوار إىل بعضها املالحظات هذه مثل وضع إن األمريكي؟ الجيش
أبويني؛ نظاَمنْي بني التناُفِس لدراسة زنا يحفِّ قد فيما األمور، بني الروابط إقامة يف فنبدأ

أمريكي. واآلَخر عربي أحدهما
— الثقافات بني ما امُلجاَوَرة طريق عن — مقاَرنٍة عقد إىل ميد مارجريت لجأت
باأللفة الشعور كرس خالل من املتحدة والواليات ساموا من كلٍّ يف املراهقة أنماط بني
بالنسبة ومعتاد مألوف هو ما «رؤية» عىل األمريكيني أجَربَ أسلوب وهو التعوُّد، كرس أو
النتائج يف التدبُّر من القارئَ يُمكِّن مألوفة غري سياقات يف املألوف األمر فوضع إليهم.
ُول وشارع التحرير ميدان متظاهري مراقبة املثال: سبيل عىل البديلة. االحتماالت أو
ال الجيل هذا بأن كذلك ويظهر بل فحسب، هذا ليس ولكن الشباب، تحدِّي يُظِهر سرتيت
الخيال؛ عجز هو العجز أنواع أقىص إن تعليمه. إتمام بعد أمامه مستقبل أي يسترشف
ف» «تترصَّ كذلك والرشكات ذاك، أو هذا تفعل بأنها تُوَصف ولكن بًرشا، ليست فاألسواق
ودم، لحم من بًرشا ليست أنها من الرغم عىل املتحدة، الواليات يف شخصية حقوًقا وتُمنَح
صاحب الجيل يرفض ما يرى التحدِّي جيَل ولعلَّ آَخر؛ وتفعل أمًرا تقول والحكومات

الواقع. الختبار الحاجة وهو رؤيتَه؛ الدفاعي املوقف
غريب، هو ما كلِّ عىل املعتاد يف يَنَصبُّ كان األنثروبولوجيا تركيز أن من الرغم وعىل
وصفه يمكن ما يوجد ال والتليفزيون، اإلنرتنت يف املتوافرة ة امُلعاِرصَ التقنيات مع فإنه
يسِبق لم إذ — أيًضا عجيب بل — غريٌب شكَّ ال اليوَم العالم تكوين أن إال اليوم، بالغرابة
الحايل وقتنا فإن ولهذا اليوَم؛ يحدث بما شبيه يشء أيَّ اإلنسانية تاريخ شهد أن قطُّ
يفتح قد ا ممَّ املدى؛ الطويل امتداده عىل ْلناه تأمَّ ما إذا االختالف تمام مختلًفا يبدو قد
يوجد قبُل. من رؤيتها من معها نتمكَّن لم درجٍة إىل قريبًة تكون قد أشياء عىل بصائرنا
باعتباره التقدُّم بني الديمقراطي، والعمل الديمقراطية بني والعمل، القول بني َفْرق كذلك
معالم «طمس أو ر للتأخُّ مًة مقدِّ باعتباره التقدُّم وتعريف البرشية إلسعاد مثاليٍّا نموذًجا
وأصلنا هويتنا تقييم إعادَة يعني والدراسات األبحاث يف األخالقي االلتزام إن الحداثة».
جامع تاريخ أْي — هون؟ متوجِّ نحن أين وإىل جئنا؟ أين ومن نكون؟ َمن — ووجهتنا

محدَّد. غرض له متكاِمل
املعرفة من لالستفادة الفرصُة لنا تُتاح أن يعني الجامع التاريخ هذا وجود إن
األوسط الرشق يكون ربما املثال: سبيل عىل ألنفسنا. قيمة ذي يشءٍ لتعلُّم والبيئة بالثقافة
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ُزِرَعت الذي املكان فهو اإلطالق؛ عىل ل ُمسجَّ تاريخ أطول صاحبة الجغرافية املنطقة هو
املتواِصل بتدهورها معروفة األوسط الرشق يف البيئة أن عىل عالوًة مرة، ألول الحبوب فيه
يوجد املياه، ندرة معدالت أعىل من تعاني العالم يف دولة ١٥ بني فمن التاريخ. مرِّ عىل
عىل الواقع هذا مع التكيَُّف الناُس تعلَّم كيف .(٢٠١١ (أحمد، األوسط الرشق يف منها ١٢
وبما املياه؟ مقاييس وانخفاض ر، والتصحُّ الرتبة، تآُكل مع تكيَّفوا كيف قرون؟ مدار
مع تعامل فكيف واملركزية، ص بالتخصُّ املرتبطة األوىل املدن صاحُب األوسط الرشَق أن
تُعاَلج كانت الحرضية الفروق إن للبالد األصليون السكان يقول املستويات؟ يف التفاوت
أو الحرضية، املناطق يف الحجاب ارتداء مثل الطبقات؛ بني املساواة أساليب خالل من
بالكامل، بيضاء مالبَس والفقراء األغنياء ارتداء انتشار من السودان يف يحدث ما مثل
السالم كان كذلك بالحسد. اإليمان إىل ترجع التفاُخر بعدم تقيض قواعد وجود عىل عالوًة
الضوابط ولعلَّ التعايش. فلسفات انتعاش يف سببًا املختلفة الدينية الجماعات بني السائد
بأسلوب املجتمعات. يف الحياة عىل والحفاظ للبقاء وسائَل تمثِّل العار كمفهوم التلقائية
تستطيع الشعوب وجميع جمعية. مشكالت مع للتعامل تنشأ الجمعية املحاوالت آَخر:
املشكالت لنفس جميًعا مواجهتها مع خاصًة األخرى، الشعوب دراسة من االستفادَة
يوجد فال السكان؛ ونزوح املوارد أجل من والحروب والعنف املناخ تغريُّ من الجمعية

و«اآلخر». «نحن» ملفهوَمْي البعيد املدى عىل مكان
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