
االستعمار المنتشر
نحو نظرية معرفة لفهم زمن ما بعد االستعمار

[1[

أحمد رهدار]*[

النظرية  لإلحاطة  مسعى  رهدار  أحمد  الربوفسور  اإليراين  للباحث  الدراسة  هذه  تشكل 

الباحث إىل إعادة تأصيل مفهوم االستعامر  الغاية يسعى  بالتاريخ االستعامري، وألجل هذه 

واملفاهيم الفرعية التي ُولدت منه عىل امتداد األحقاب الحديثة.

وقد توّصل أخرياً إىل ما أسامه "االستعامر املنترش" كمفهوم يحيط بالحصيلة اإلجاملية 

بعض  مع  تنرش  الدراسة  هذه  أن  إىل  نشري  وحديثاً.  قدمياً  العامل  ف  االستعامرية  للتجارب 

االختصارات التي افرتضتها اعتبارات تقنية إال أنها مل تؤثر عىل منطقها الداخيل ومقاصدها 

املعرفية.

المحرر

أي  تقديم  ودومنا  عنهم  رغام  اآلخرين  من  االستفادة  هو  عمومية  معانيه  أكث  يف  االستعامر 

القديم  من  شكله  بتغيري  قام  تخصه  وألسباب  اآلن،  وحتى  القديم  منذ  االستعامر  لهم.  تعويض 

بالتسلط  املتمثلة  ـ  روحه  أن  إال  والتحوالت  التطورات  هذه  رغم  ولكن  املعارص،  شكله  وحتى 

عىل اآلخرين ـ ما زالت كام كانت... تحول االستعامر من شكل آلخر ـ كام هو حال كل الظواهر 

االجتامعية األخرى ـ تم بشكل متدرج ال بشكل مفاجئ، لذلك فمن الصعوبة وضع حدود زمانية 

أو مكانية بني هذه التحوالت دون االستفادة من وسائل مساعدة وإشارات وطرق محددة. إّن عرصنا 

الحايل يشهد وجود استعامر هو من أشد أنواع االستعامر تعقيدا وهو الذي يتميز بخصائص منها 

التخفي واالنتشار والتجهز بأدوات تقنية وحديثة و... إلخ. يف هذا الزمان، تم تعريف دول الغرب 

*ـ عامل دين وأستاذ العلوم السياسية ف جامعة باقر العلوم – قم، ورئيس مؤسسة )فتوح انديشه( للدراسات والتحقيقات اإلسالمية – قم.
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بالعامل األول، رمزا لالستعامر، كام تم تعريف دول الرشق بالعامل الثالث رمزا للمستعمرات. إن 

التعرف عىل ماهية ووجوه خطط االستعامر يف أي عرص كان، وتاريخ تطوره وتحوله إىل أشكال 

معقدة أكث فأكث، يساعد املستعَمرين  يف فهم االستعامر والقدرة عىل مواجهته، وهذا املقال هو 

يف صدد ذكر خصائص األشكال املختلفة لالستعامر وتبيني ظاهرة االستعامر املعارص الذي يعد 

من أكث أنواع االستعامر تعقيدا.

الصفوة،  املعارص، صحوة  االستعامر  الجديد،  االستعامر  القديم،  االستعامر  الهامة:  األلفاظ 

صحوة العامة، والتكنولوجيا املخفية.  

االستعامر املعارص:

االستعامر املعارص هو أحد أشكال االستعامر الذي يكون فيه املستعمرون وأتباعهم املحليون 

املنترش«   االستعامر ب»االستعامر  من  النوع  هذا  تسمية  للعيان، وميكن  أو غري ظاهرين  متخفني 

والذي بناء عليه، فإن نوايا املستعمرين وأهدافهم تواصل تتابعها دومنا احتياج ألي متثيل من قبل 

شخص ما أو حدث خاص، ويف هذا النوع من االستعامر يبلغ »التخفي واالنتشار« حدا يصعب معه 

حتى بالنسبة للنخب والصفوة كشف أتباع وأعوان االستعامر. يذكر ميشيل فوكو الفارق ما بني القدرة 

والسلطة ]1]فيقول »القوة ليست سلبية دامئا، فهي ذات وجه إيجايب وبّناء أيضا، كام أن إجراء القوة ال 

يعني أن مجريها هو صاحب القوة، ألنها ليست ملكا طيعا ألحد وال ميزة يتميز بها أحد. من وجهة نظر 

فوكو وخالفا ملا هو معروف، فإن القوة ليست شيئا تعود ملكيته للطبقات من أصحاب السلطة فيام 

تحرم منها الطبقات الضعيفة، بل إن كال الطبقتني متساويتني يف كونهام جزًءا من شبكة القوة.

وبناء عىل ذلك فالقوة ليست منحرصة يف الديكتاتوريني والحكام بل هي منترشة وموزعة عىل 

كل النظام االجتامعي. ونتيجة لذلك ال ميكن تغيري القوة من خالل االنقالب العسكري أو الثورة، 

إن عالقة القوة تشبه لعبة الشطرنج التي يف كل خطوة منها ميكن إما الحد من حركة الخصم أو فتح 

فرص جديدة أمامه للتحرك«]2].

السلطة،  بالرضورة دليال عىل وجود  [1] - من وجهة نظر فوكو، ف كل عالقة اجتامعية هنالك عالقة قوة، ولكن كل عالقة قوة ليست 

والسلطة خاصة باملواقع التي تكون عالقة القوة فيها ثابتة وغري متغرية وذات شكل هرمي ومحرومة من الحرية تقريبا. إذاً فوجود أو عدم 

وجود السلطة يرتبط بدرجة اللي داخل عالقة القوة. أحد األمثلة التي يطرحها فوكو لتوضيح الفارق ما بي القوة والسلطة هو مكانة النساء 

ف القرني 18و19 داخل املجتمعات الغربية، حيث ف ذلك الزمان مل يكن أمام املرأة الكثري لتختار، فإما أن تخدع زوجها، أو ترسق ماله، 

أو متتنع عن الخضوع له، ولكن رغم ذلك فإن هذه الخيارات مل تكن لتعطي املرأة إمكانية قلب عالقة القوة لصالحها، وف نهاية األمر  

)ورغم هذه الخيارات(كانت النساء تحت السلطة.  

[2]- شاهرخ حقيقي، أكرث من املدنية،  )طهران:ط1، 1379(ص 195 ـ 196 .
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يف  الحال  كان  كام  ـ  عالقات  هنالك  يحصل  ال  أنه  إىل  باإلضافة  املعارص،  االستعامر  يف 

االستعامر القديم ـ  ما بني االستعامر والقادة املحليني، فإن هؤالء األخريين يرفضون بشدة نسبهم 

إىل االستعامر. والحقيقة هي أن االستعامر املعارص يسعى لتطبيق أسس تربيته الفكرية والسياسية 

عىل قواته الذين يقومون بتنفيذ مساعي االستعامر دون أن يدركوا ذلك. إن االستعامر يف شكله 

هذا يضع أكث جهده عىل الحقول الربمجية، فمثال هم يقومون بتعريف املعايري العلمية مبا يتناسب 

ومصالحهم السياسية يك يجربوا أعداءهم السياسيني يف البالد املستقلة والتي كانت يف قرون مضت 

املستعِمر،  أهداف  بتحقيق  يقومون  وبالنتيجة  املعايري،  قبول هذه  لهم، يجربونهم عىل  مستعَمرة 

وبناء عىل ذلك يقومون برتسيخ قوتهم من خالل علومهم]1]. وإن أحد أكث األمثلة شيوعا والتي 

توضح عملية فرض املعايري عىل األمم التي يف طور االستثامر، هو إعطاء املصداقية للمجالت 

الثالث، ويكتب أحد  العامل  العلمية يف  يتم تعيني املناسبات  بناء عليها  ISI  والتي  املعروفة ب 

:ISI أصحاب الرأي منتقدا املصداقية الحرصية املعطاة ملجالت ال

»إن ISI  ليست فقط معيارا يتم بناء عليه ترتيب الدول علميا وتعيني درجات ومراتب العلامء، بل 

وأيضا تحتل مركزا عاليا وكأنها الهيكل املقدس ويصري من الحرام والجهل مواجهتها بسؤال ملاذا 

أو طلب تعليل منها، إن هذا األمر ليس بالظلم القليل بل هو مبثابة إضعاف لصلة الوصل ما بني 

العلم واملجتمع العلمي يف الدولة وإتاحة املجال أمام  التصنع وتحوير املقاالت، إن ISI التي تعترب 

من الضورات الهامة يف تثبيت قوة العلم والتكنولوجيا، ال ميكنها أن تكون الباين األسايس ملعقل 

علمنا نحن، ISI يف جامعاتنا ليست فقط مركزا للفهرسة أو لنرش املعلومات، بل هي ميزان ومعيار 

للعلم ومحددة لصالحيات الجامعيني العلمية، فإذا كان ألحد ما أي صلة أو نسبة تربطه مع املجلة 

املقبولة لديه والتي قام هو أيضا بكتابة مقال فيها فهذا يعني بأنه عامل بال شك، وأما إن مل يكن له ذلك 

فهذا يعني بأنه خارج من دائرة املعرفة، إن إلزام العلامء بهذا العمل وربط مسألة االرتقاء يف املراتب 

الجامعية  بامتالك مقالة يف الـ ISI ليس باألمر الجيد ورمبا يتعارض وروح العلم، هذه اإللزامات عادة 

ما تُتخذ بناء عىل خلفيات سياسية، وهي من التدابري التي مل يتخذها السياسيون بل اتخذها بعض من 

الجامعيني من الذين ال يعلمون الكثري عن األمور السياسية، وتكون حجتهم يف الدفاع عن موضوع 

[1]- ف عرصنا الحايل، تحدث ميشيل فوكو عن وجود عالقة خاصة ما بي القوة والعلم، فهو ف كتابه علم دراسة األنساب يقول:»العلم 

قوة« ولكنه مل يقصد بذلك أن العلم يولد القوة أو انه عند حصولنا عىل العلم أوال فان هذا العلم يصبح وسيلة الجراء القوة، ولكنه أراد 

القول بأن العلم يوضح لنا عالقات القوة وأنه يتجىل العلم ف عالقات القوة بشكل أسايس، وبهذا املعنى فال ميكن لنا الفصل ما بي العلم 

والقوة وبالتايل دراسة أحدهام دون اآلخر.

ر.ك: أكرث من املدنية، ص199

االستعمار المنتشر
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إلزامية الكتابة يف الـ ISI دامئا هي بأننا ال منتلك معايري أدق منها. والجواب هنا هو: أينام ُوجد العلم 

ُوجدت معايريه، فلنبحْث لِنجَد املعيار أو املعايري. ونحن طاملا ال نعتمد عىل جامعيينا، فهذا يعني 

بأننا لن نستطيع الحصول عىل نظام بحث وعلم. إن عدم االعتامد هذا قد يرتافق يف بعض األحيان 

مع نوع من التحقري والخشونة، حيث إن إجبار الجامعي عىل كتابة مقالة يف املجلة الفالنية لتأكيد 

مصداقية صالحيته العلمية هو أمر بالغ يف عدم االحرتام لكال العلم والعلامء، فالعلم حيثام كان فهو 

علم. والعلم هو الذي يعطي الصالحية للمجالت وليس العكس، إن أغلب الجامعات إما ال تعطي 

عالمات أو تعطي عالمات قليلة لقاء مقاالت األساتذة إذا نرشت يف مجالت ال تنتمي إىل الجامعة أو 

يف مراكز علمية أخرى أو عدم إظهار انتامء املقال للجامعة، إن معنى ذلك هو بأن العلم ليس مهام 

يف ذاته بل أن الجامعة هي املهمة، واملعيار متعلق بالجامعة ال مبرتبة األستاذ«]1].

بالثقافة« أظهر وبشكل جيد كيف تقوم املؤسسات  إدوارد برمن يف كتابه املعروف »التحكم 

العاملية من قبيل مؤسسة هرني فورد وكارينيك وراكفلر بأمور تبدو ثقافية يف ظاهرها ـ  كتأسيس 

جامعة يف بلدان العامل الثالث، وقبول طالب من تلك البلدان وأيضا تأليف كتب علمية ألجلهم ـ  

إال أنها تقوم بتوجيه الثقافة العلمية يف بلدان العامل الثالث، ]2] وخالل هذه العملية، حتى الصفوة 

له  التخطيط  تم  مبا  بالفعل  يقومون  أنهم  مسألة  إىل  ينتبهون  ال  الثالث  العامل  يف  الجامعيني  من 

مسبقا. إّن بحثنا هنا ليس حول انعدام التبادل الثقايف واالكتفاء باقتباس الطرق من الغرب، بل هو 

املطلعني  أحد  وبتعبري  الثالث،  العامل  تعميمه يف  ما ميكن  ماهية  إىل  الحقيقي  التنبه  عدم  حول 

املستحسنة  األمور  من  وهو  بل  فحسب،  َمعيب  غري  أمرا  ليس  والتعميم  األخذ  املعارصين:»إن 

األخذ  يكون  وأن  هذه،  التعميم  عملية  ألجل  مناسبة  الظروف  تكون  أن  برشط  ولكن  واملفضلة، 

والتعميم عن تفكر ومتحيص، بهذا الشكل فإنه لن يكون هنالك وجود ألي هجوم ثقايف. بحيث 

يصري أخذ أي يشء من أي مصدر كان أمرا ميكن تسميته بالتبادل الثقايف، فإذا كانت جامعة ما 

الثقافية، حتى ولو حصلت  جاهلة مبا تفعل وما تقول، فمن املُسلَّم أن تصبح عرضة للهجامت 

عىل كل املعارف العاملية، ولكن يف حال كانت الجامعة واعية ومدركة لتلك األمور فإن ما ميكن 

أن تتلقاه هو مبثابة مواد تأسيسيّة تقيم املدينة وأنظمة الحياة. إن هذا يعني بأن العقل واإلدراك ال 

يخرسان وجودهام وال ينكمشان يف مقابل ما يتم تلقيه، بل يقومان بتسخري هذه املعارف والعلوم 

الثقايف ال يجب تنايس أمر  املتلقاة كوسيلة تخدم مصالحهام، صحيح أنه ضمن مسألة الهجوم 

الثقايف  فالهجوم  القضية،  يبعدنا عن أصل  الجزئية قد  الغوص كثريا يف األمور  أن  الجزئيات، إال 

[1] - رضا داوودي، »وهم االنتشار العلمي عن طريق زيادة املقاالت ف فهرست ال ISI »مجلة إيران، بتاريخ 1386/5/21 )صفحة الثقافة والفكر(.

[2]- راجع: إدوارد برمن، التحكم بالثقافة، ترجمة حميد اليايس، )تهران:ين، ط 3، 1373(.
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يعترب هجوما عىل ثقافة الجامعة، ولكن ثقافة الجامعة ليست فقط مجرد آداب وتقاليد، بل هي يف 

األغلب األساس غري املريئ وراء الفهم واإلدراك.. نحن جميعا، ندرك األشياء من خالل ثقافتنا، 

الهجوم  معنى  إدراك  نستطيع  ال  فإننا  وحاليا  واإلدراك،  العقل  معها  انعدم  الثقافة،  انعدمت  وإذا 

الثقايف كام يجب، ألننا مل نألف الثقافة الغربية أو نطلع عىل باطنها الحقيقي، إال أن هذا الهجوم 

ليس بالحدث املفاجئ أو العارض الذي تم التصميم له من قبل رجال السياسة بحيث يستطيعون 

تغيريه متى شاؤوا، إمنا هو مرحلة يف التاريخ الغريب، الذي يتجىل فيه من جهة حلم تحقق عامل 

الناظرة برتقب  العيون  ثانية  العقول، ومن جهة  تنميته عىل مستوى  يتم  فريد ووحيد والذي  غريب 

وقليلون هم أولئك الذين ينظرون إىل األفق املقابل وإن وجد من يفعل فإن الوحشة متأل كيانه. 

يف العامل الغريب كان البرش محور كل األشياء، أما يف عامل اليوم فليس من املعلوم أين هو مكانه 

بالضبط، أو ما هو مصريه حتى؟«]1].

 جتاوز تغيري نظرة الصفوة إىل تغيري عقيدة العامة:

فيه »تغيري نظرة«الصفوة  الذي كان  الجديد  يف االستعامر املعارص ـ وعىل خالف االستعامر 

يف األمم املختلفة سبيال لتحويل هذه الصفوة عن شكلها السابق باإلجبار ـ أصبح »تغيري عقيدة« 

العامة سبيال لتحويل وتغيري شكل هذه الرشيحة من األمم عن شكلها السابق.

يف أثناء عملية تغيري نظرة الصفوة، يستطيع املستعمر إزالة الصفوة أو رشاَءهم بوعود شخصية، ورغم 

أن ذلك سيكلّفها أمثاناً باهظًة ورغم أنه ال ميكن إزالة الصفوة وال ميكن رشاؤهم جميعا، إال أن قيام 

املستعمر بهذين األمرين ميكن أن يخفف من ضغط الصفوة قليال، إىل درجة ميكن معها إيصال احتامل 

قيام الثورة إىل الصفر، يف حني أنه ضمن عملية تغيري عقائد العامة ليس هنالك أي إمكانية لتخفيف قيام 

ثورة من خالل الدفع لهم أو إزالتهم، فعندما تتغري آفاق أذهان جامعة ما تتسع معارفهم وهذا يؤدي إىل 

ارتقاء ثقافتهم وتعميمها أكث، ويف هذه الحالة فإن مواجهتهم ستكلف االستعامر أمثاناً باهظًة.

 دخول الدين إىل حمافل القوة:

يف االستعامر املعارص ـ  وبعكس االستعامر الجديد الذي تم فيه حذف الدين من محافل القوة 

ـ  استطاع الدين ولوج محافل القوة، الدين الذي كان قد مات إلهه]2]، وتفوح من إالهياته فلسفة 

موت الله، يقول نينان اسبارت:

[1]- رضا داوودي اردكاين، رسالة ف باب التقليدي والتجدد،  )طهران: ساقي، ط 1، 1384(، ص 96 ـ 97. 

[2]- إشارة إىل رسالة نيتشه »موت اإلله«.
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»حتى أوائل سنوات ال 80 ]من القرن ال20[. كان هنالك ميل بني املفكرين يف العلوم السياسية 

العتبار الدين إما غري موجود يف السياسة أو أنه غري ذي أهمية تذكر، ومنشأ هذا األمر مأخوذ من 

األسس اإليديولوجية كالتي عند املاركسيني، ومن موارد صادرة عن رغبة عامة موجودة يف أصل 

العلامنية، حتى أن بعض علامء ذلك الزمان كانوا غافلني عن أبعاد الدين السياسية بسبب اهتاممهم 

بتحقيق أهدافهم، ورغم أن تيار التجديد كان يؤدي يف بعض اتجاهاته إىل تقوية األفكار العلامنية 

داعية  التيار  ذلك  تيل  التجديد  من  موجة  كانت  الوقت  ذات  ويف  أنه  إال  واسع،  بشكل  ونرشها 

إىل ترسيخ الدين ودوره يف املجتمع. يعتقد بعض املفكرين املعارصين بأن تنامي هذه املوجة 

الجديدة سيعقبها إيجاد نوع من العالقة بني الدين بأشكاله املختلفة وبني السياسات والدول ذات 

القوميات املوحدة... والذي هو الوضع املتعارف عليه يف أنحاء املجتمع العاملي ـ  كعالقة فعل 

ورد فعل، وحاليا حيث ظهرت األديان الكربي عىل أنها القوى العظمى يف العامل وأنها تلعب دورا 

هاما يف الحسابات ما بني القوميات واملؤسسات الدينية، فإنها كذلك ذات تأثري فّعال يف داخل 

الدول أيضا حيث تؤثر عىل سلوك القادة السياسيني وحياتهم الدينية«]1].

يف عرص االستعامر املعارص، مل يجرؤ املستعمرون ولو ملرة واحدة عىل محاربة الدين َعلَناً، 

ليس هذا فحسب بل وقاموا بادعاء تدينهم ومتسكهم بدين خاص حتى أنهم سعوا إىل التوفيق يف 

ما بني مناسباتهم السياسية والدينية من خالل إظهار إميانهم بقدرة الدين يف املحافل السياسية من 

قبيل أن الدين يهب التوافق الجامعي، ويوجه السياسة لتحقيق األهداف الغيبية، ويعطي مرشوعية 

للسلوكيات....والخ، وكمثال عىل ذلك ميكن اإلشارة إىل تقرير طويل عن ورود الدين إىل املحافل 

السياسية يف جامعة أمريكا:

»شهدت الواليات املتحدة ومنذ بداية عام 1979 منو وتوسع املسيحية السياسية ومؤسسيها ـ أو 

ما يدعى مبسيحيي اليمنيـ  ومن جملة مظاهر إحياء الدين أنه ما بني خمس إىل ثُلث األمريكيني قاموا 

بإعادة إجراء غسل التعميد من جديد )املسيحيون الذين ولدوا مرة ثانية(، وكذلك الزيادة يف تعداد 

أتباع الكنيسة من املتعصبني واملغالني، عرض القنوات التلفزيونية لعبارات مثل »األكثية األخالقية«، 

»االئتالف املسيحي« »إحياء املؤسسني«، »مجلس متابعة العائلة«، »التأكيد عىل األرسة«، »ائتالف 

القيم املنسية«واحدة بعد األخرى، وقيام مؤسسات »اليمني املسيحي«باملطالبة بعدم اإلجهاض، 

وتحريم الزواج بني الجنس الواحد، والسامح بإقامة الصالة داخل املدارس ورفض بعض القوانني 

األساسية التي كانت تفصل بني الكنيسة والدولة. ويف سنوات ال 90 ]من القرن ال20[ تنامى »تيار 

[1]- بيرتال بركر، نهاية العلامنية ترجمة افشار امريي، ) طهران، بنكان، ط1، 1380( ص 9 ـ 10.
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والكونغرس  الجمهورية  الرئاسة  انتخابات  يف  مؤثرة  قوة  فيها  أصبح  درجة  إىل  املسيحي«  اليمني 

األمرييك وأوجد كذلك ائتالفا مع اليمينيني السياسيني داخل الحزب الجمهوري لتشكيل جامعة 

سميت بـ»حزب الله األمرييك«، ومنذ بداية سنوات ال80 ]من القرن ال20[ بدأ العمل لفتح أبواب 

الحزب الجمهوري أمام اليمني املسيحي، حيث قام رونالد ريغن ممثل الحزب الجمهوري يف عام 

1980 بإقامة ائتالف مع القس بييل غراهام، رئيس  مؤسسة »الشباب املسيحي« والقس جريي فالويل 

رئيس مؤسسة »األكثية األخالقية«. ولقد كان ريغن خالل منافساته االنتخابية كثريا ما يكرر شعار 

»اإلنجيل هو الحل الوحيد«، ولذا فقد شكل اليمني املسيحي قوة واضحة التأثري يف فوز كل من 

ريغن وجورج بوش األب، وكذا فإن الحزب الجمهوري سمح للقس بات رابرتسون رئيس »االئتالف 

املسيحي« برتشيح نفسه يف مرحلة االنتخابات الرئاسية األوىل عام 1988، وهذا األمر تكرر مرة أخرى 

عام 2000 خالل املرحلة األوىل لالنتخابات الرئاسية عندما سمح لغري بوئر ممثل اليمني املسيحي 

برتشيح نفسه. ويف إطار االستفادة من الدين خالل املنافسات االنتخابية لشهر ديسمرب من عام 1999 

داخل الحزب الجمهوري قام جورج بوش االبن املرشح لرئاسة الجمهورية بإعالن أن »عيىس املسيح 

هو الفيلسوف السيايس املنتخب بالنسبة يل«، وعندما قام مذيع مشهور يف قناة NBC بسؤاله عن 

قصده من وراء هذا الكالم، أجاب ب»أن املسيح هو األساس والقاعدة التي أحيا معها، سواء آمن به 

اآلخرون أم مل يؤمنوا«. يف أوائل سنوات ال 2000، وخالل املؤمتر الوطني للحزب الجمهوري، تم 

افتتاح جلسة املؤمتر »بنشيد املسيح«و قام بوش بإعالن أن »مرشوع« اليمني املسيحي مبني عىل 

الرتكيز عىل إلغاء القوانني التي تقوم بوضع فواصل ما بني الكنيسة والدولة، وكذلك فقد قام بوش 

بدعوة ابن القس بييل غراهام مؤسس اليمني املسيحي، إىل املؤمتر ليقوم بقراءة الدعاء وليطلب 

الحارضون الربكة من املسيح«]1].

االستعامر املعارص فعل أم رد فعل؟

علم  إىل  وباستناد  قام  االستعامر«  »بعرص  املعروفة  القرون  الغريب، وخصوصا يف  العامل  إن 

اإليبستمولوجيا وعلم االسترشاق، بتقسيم العامل إىل طرفني:

علم  واجه  اآلن،  وحتى  العرشين  القرن  منتصف  ومنذ  الرشق«،  و»اآلخر:  الغرب«  »أنا: 

األبستمولوجيا املبني عىل فوارق األنا ـ اآلخر يف االسترشاق تحدينَْي أساسيَّنْي هام:

مابعد الحداثة: الرسالة الكربى التي قام االسترشاق  بإرسائها كانت تقسيم العامل إىل قسمني 

[1] - رضا هالل وعيل حجتي، املسيحية والصهيونية واملؤسسي االمريكيي، قم، اديان، ط1، 1383( ص 23 ـ 25.
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والقيم  األصالة  يعني  األول  القسم  كان  و»اآلخر« حيث  »األنا«  أو  الغرب«  و »غري  »الغرب«  هام 

والغنى واألفضلية وأما القسم الثاين فكان يعني عكس ما عناه األول، ومعرفة هذا الثاين كانت فقط 

من خالل توضيح معنى »اآلخر« مع القسم األول، حيث كلام تم التأكيد عىل أن هذا القسم الثاين 

هو اآلخر وعىل عدم أصالته يف الوقت نفسه، كان هذا يؤدي إىل ارتفاع مستوى نجاح االسترشاق. 

القسم  األصالة حكرا عىل  منطقتني وتجعل  العامل إىل  بتقسيم  تقوم فحسب  الحداثة ال  بعد  فام 

الغريب بل وأيضا كانت تقيس الثقافات العليا والدنيا وفقا »ملحيطها املحيل« وبناء عىل ذلك  متنح 

صفة األصالة ملن تشاء. يف الحقيقة فإن ما بعد الحداثة، تقوم بوضع أكث ادعاءات التحّض مركزية 

ـ والذي هو منح نصف العامل »الغرب األصالة دون غريه ـ  أمام تحدٍّ حقيقي]1].

العوملة: العوملة أيضا تقوم بوضع طرف آخر من األبستمولوجيا واالسترشاق أمام تحدٍّ جديد، 

فادعاء االسترشاق املحوري املستند عىل »ثنائية النظام العاملي« كان راسخا بإتقان، ويف الوقت 

نفسه فإن علم املعرفة املعومل هو متاما بعكس علم معرفة الرشق، حيث يرى العامل هو فقط عاملاً 

واحداً بثقافة ومدنية واحدة، ويف واقع األمر فإن علم املعرفة املعومل أزال طرف »اآلخر«و»الغري« 

الذي كان موجودا يف وجهة نظر االسترشاق، وقام بضمه وإذابته داخل »األنا«، فصار كل الكون 

مغطى تحت ظل األنا، وبتعبري الربوفسور برنر:

»العوملة نزعت عن مباحث الرشق والغرب يف االسترشاق صفة األهمية، ومنذ القرن 17 وما بعد، 

فإن االسترشاق قام بطرح مفهوم عميق »لآلخر« يف ما يخص الثقافات املختلفة. مفهوم »اآلخر« 

وضع حجر األساس ملرشوع علم اإلنسان داخل مجتمع تقليدي، وتجربة »اآلخر« االستعامرية، 

كانت مسألة بالغة األهمية يف ما يخص مبدأ الوجود الكبري، فالله أعطى كاّلً من الحيوان واإلنسان 

مرتبة بعينها، وإذا أخذنا بعني االعتبار عوملة العامل وظهور سياسات متعددة الثقافات كطابع هام 

[1]- أحد الكتاب املعارصين ف هذا املجال يكتب: 

أصحاب ما بعد الحداثة يعتقدون بأن مقوالت االسترشاق قد خالطتها معاٍن دخيلٌة، وبناء عىل ذلك فإنه وخالل عمليات التبادل الثقاف ما 

بي الثقافات غالبا ما تكون األمور الحاصلة غري حقيقية وبعيدة عن املطلوب، بحيث تشابهه فحسب، لذا فام هو مطروح ف مل الرشق 

منفصل وبعيد عن الرشق ذاته والقول بأن الرشق ذو معنى مفيد هو أكرث إفادة للغرب منه للرشق، وهكذا فهنالك عالقة ما بي »االستعراض 

الجديد« واالستعامر، وبالرغم من النواقص واملحدوديات، فانه ال شك بأن كال من ما بعد الحداثة والعوملة قد أوقعا أسس االسترشاق 

النظرية واملعرفية ف تحدٍّ صعب، وبفاهيمهام املختلفة يعكسان رواية مختلفة عن عالقات »األنا« و»اآلخر« و»الغرب« »والرشق« والتي 

من خاللها ميكن ألصحاب تلك الثقافة والهوية إعادة استعراض دقيق لحقيقة الثقافة والهوية.

محمد رضا تاجيك ف مقدمة: برايان ترنر »االسترشاق، ما بعد الحداثة والعوملة«، ترجمة محمد رضا تاجيك، )طهران: مركز األبحاث 

االسرتاتيجية، ط1، 1381( ص22.
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يف كل األنظمة السياسية، فإن مفهوم العامل الغريب لن يكون له البقاء أكث ألن معنى »اآلخر« قد 

تم تحويله إىل مستوى محيل«]1].

يقول أحد الكتاب املعارصين: »نقد ما بعد الحداثة البّناء، ليس هجوما بنيانيا خارجيا، أو حركة 

تحطيم األسس داخليا وهدم عامرة بديعة املنظر، بل الّنقد البّناء هو تشييد بناء تكون أدق نسائجه 

َمُحوكة فقط من حطام  البناء القديم، وبناء عىل ذلك فإن البحث هنا ليس يف مسألة اإلطاحة مبرشوع 

حديث وحذف وطرد الراديكالية »النظام الصدقي« املاضية، وتعريف ما هو مبثابة »اآلخر« عىل أنه 

مختلف، بل حول مناظرة عن تخريب أي شكل من أشكال املركزية، والنظرة االزدواجية، وشفافية 

قد  أوال  الحداثة  بعد  ما  أصحاب  يكون  أن  متوقعا  فليس  لذا  القيمة،  مستويات  وتسلسل  الهوية، 

أغلقوا مساحة حوارهم خارج حدود خطاب الغرب والحداثة املتسع )كقاعدة معرفية لالسترشاق(، 

تحديد  األقل  عىل  أو  و»األنا«  »املنت«  من  بدال  و»اآلخر«  »الهوامش«  ترسيخ  يف  النجاح  وثانيا 

تعريف خاص بهم، إن خطابات ما بعد الحداثة القليلة هي نتيجة ملعرفة مرحلة أخرى من الحياة 

وتحول الفكر يف البالد الغربية، ومبعنى آخر، فإن ما بعد الحداثة وليدة ل»األنا«، وتختلف متاما 

عن خطابات أو نظريات املباين األخرى، »النظام الصدقي«، وكلامت »اآلخر الخارجي« النهائية، 

حيث إن خطاب هؤالء هو يف أغلبه يشتمل عىل »اآلخر الداخيل« ورسالة تحرر للمهمشني من 

البرش واملطرودين، وبعبارة أخرى، إذا وافقنا قول فوكو من أنه ال ميكن وجود تحليل دومنا خطاب 

محدد، وإذا أخذنا باالعتبار طبيعة عامل الحداثة... فإنه وبالطبع سيتبع ذلك قبولنا بأن تحليالت ما 

بعد الحداثة والعوملة أيضا ليست مبستثناة من تلك القاعدة، وإمكانية التحرر الكامل غري ممكنة 

من بناء خطاب الغرب واالسترشاق غري الصحيحني«.

فوكو ومسألة السلطة املعارصة:

ميشيل فوكو]2] )1926 ـ 1984( فيلسوف فرنيس معارص، درس مسألة السلطة يف عرص ما بعد 

الحداثة وتفاوتها يف العصور املاضية، ولقد أثبت برباعة أن السلطة واالستعامر املعارص يجري 

بشكل متسع ومخفي ومن داخل العلوم اإلنسانية، ولعل أهم اإلنجازات العلمية التي قدمها فوكو 

[1] »االسترشاق، مابعد الحداثة والعوملة« ص 298 ـ 299.

[2]- ف عام 1948 نال شهادة ف الفلسفة من جامعة الرسوبون وف عقد 1950 ومن ذات الجامعة حصل عىل شهادة علم النفس ودبلوم ف 

الباثالوجيا وكام أنه أخذ شهادة الدكتوراه ف جامعة هامبورغ لكتابته رسالة ف باب الجنون، وف عام 1963 صار أستاذا ف جامعة كلرمون 

الفرنسية وعالوة عىل تدريسه للفلسفة فقد قام بتدريس تاريخ نظم األفكار، التاريخ، العلوم السياسية وعلم االجتامع، وكثري ممن تناولوا 

آثاره بالرشح يعتقدون بأنه ال ميكن جدولة أفكاره ضمن فروع العلوم االجتامعية، ومن هذه الجهة، اعترب  فوكو ابنا غري مبارش للبنيوية، 

ولعلم آثار الثقافة الغربية، والعبثية والضياع ف العلوم االجتامعية، ولعل ما يختلف به فوكو عن غريه من علامء االجتامع هو من حيث إنه 

ينظر إىل العلوم االجتامعية من الخارج وليس من داخلها ويستخدم مفاهيم وعبارات ليست رائجة كمفاهيم مستخدمة ف علوم االجتامع.

االستعمار المنتشر
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وفرويد  ماركس  بأفكار  بال شك  تأثر  هذا  تحليله  فهو يف  واملعرفة«،  القوة  »تحليل عالقات  هي 

واملعرفة  الرغبة  »اتصال  مرشوع  وفرويد يف  بالقوة«  األفكار  »عالقة  مرشوع  يف  ماركس  ونيتشة، 

ونيتشة يف مرشوع »العالقة يف ما بني العلم واإلرادة املتوافقة مع القوة«، وكل هذا هيأ لفوكو الجّو 

املناسب ليثور عىل الحداثة.

إن آثار فوكو تنقسم من حيث محتواها إىل ثالثة أقسام: قسم تأثر بهرمنطيقيا هايد التي بلغت 

أوجها يف كتاب »تاريخ الجنون«، وقسم مرتبط بعلم اآلثار املعريف الذي يحتوي عىل تحليل شبه 

بنيوي أو نصف بنيوي، وغالبا ما يتجىل يف كتاب »تكوين املستوصف1963«، »األلفاظ واألشياء: 

يتعرض  الذي  السالالت  بعلم  مرتبط  وقسم  املعريف1969«،  اآلثار  و»علم   ،»1966 األشياء  نظام 

ملسألة العالقة يف ما بني الكالم واملعرفة من جهة، والقوة من جهة أخرى، وتتضح أيضا يف كتاب 

»العناية والعقاب«املجلد األول »تاريخ األجناس« و»نيتشه: علم السالالت والتاريخ« 1971. إن 

دافع فوكو األسايس يف هذا القسم هو يف التساؤل عن كيفية الوصول إىل العقالنيات الخاصة، 

العقالنيات املبنيّة عىل عالقات القوة والعلم فيام تحّول البرش فيها إىل وسائل. إن أهم نقطة وصل 

إليها فوكو يف هذا السياق هي أن نفس العلوم اإلنسانية واالجتامعية قد أصبحت جزءا من عملية 

تحكم  كيفية  إىل  يشري  السالالت  وعلم  اإلنسان،  فوق  السلطة  ترسيخ  أو  إرساء  وعالقات  القوة 

اإلنسان بنفسه وبغريه عن طريق تأسيس »كيانات الحقيقة«، وملخص وجهة نظر فوكو يف ما يتصل 

بالعلوم اإلنسانية والقوة والسلطة والذي وضعه يف كتب مثل »علم السالالت«، هو كالتايل:

إن ما هو كامن يف أصل علومنا وهوياتنا، ليس هو الحقيقة وإمنا هو تنوع يف املجريات، فام 

يُظن بأنه حفظ  علم السالالت متكامال، قد جعله متبعثا وأظهر عكس ما كان يبدو بأنه متقارن 

فيه. إن علم السالالت بتحليله للسالالت التاريخية ينفي االستمرارية عنها وبالعكس فهو يكشف 

عن عدم ثبات وتعقيد وتعدد االحتامالت املوجودة حول األحداث التاريخية، فاإلنسان يظهر يف 

أكث  بتحليل هذه االحتامالت وتلك، وبشكل  يقوم  السالالت  بإطالالت مختلفة، وعلم  التاريخ 

عمومية، فإن أي لحظة من التاريخ ليست بإثبات لحوادث املايض وال مرحلة يف خط يتكامل، 

وإمنا هي لحظة خاصة تشري إىل تعامل السلطة املحفوف بالخطر ومعركة القوى، وفقط من خالل 

هذا السبيل ميكن »ملجموعة من التيارات« باملرور.

يستطيع تحمل  أحد  التاريخية، ألن ال  للوسيلة  أي مكان  يتبقى هنالك  السالالت ال  يف علم 

مسؤولية اإلطالالت أو الظهورات املحتملة، واإلنسان يصل من شكل معني يف السلطة إىل شكل 

س وباستمرار عىل أشكال من السلطات والعنف يف إطار من القانون، وبذلك  آخر، فالتاريخ أُسِّ
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فإن علم السالالت، تاريخ الظواهر، واألمور التي اُعترُبت غري تاريخية تعود فتُظهر أن العلم ملتصق 

بالزمان واملكان.

إن طريقة علم السالالت تهدف إىل الكشف عن العوامل الكثرية التي تؤثر يف صنع الحوادث 

البنيوية  يتجنب فرض  السالالت  أن علم  أي  بينها،  ما  العوامل يف  تشابه هذه  والتأكيد عىل عدم 

مابعد التاريخية عىل تلك العوامل، وفوكو قام بالدعوة إىل نظرية »بناء الوقائع التاريخية«، فليس يف 

التاريخ ما هو طارئ، ونتيجة لذلك يتم تحطيم البداهة الطارئة يف أصل العلم ويف أعاملنا.

إن املعنى أو األساس ليس كامنا يف األمور واألشياء، لكن اليشء الوحيد الظاهر واملستخدم هو 

طبقات من التعابري ترتاكم فوق بعضها مشكلة الحقيقة والضورة والبداهة، واإلنسان من خالل خلقه 

للحقيقة والضورة يلقي بحكمه عىل اآلخرين، بينام ليس هنالك من وجود ألصل ومنشأ وحقيقة أي 

، ويف هذه الحالة يصري  عامل شامل وغري مقيد بزمن، وبالتايل فليس هنالك من وجود ألي تقدم وترقٍّ

من املمكن التحدث فقط عن نهاية السلطات والتبعات، وبهذا الشكل فمن الطبيعي انعدام وجود 

االنتامءات الكلية واملميزة كأساس وأصل ثابت، حتى نفس جثامن اإلنسان يصري تابعا للتاريخ ومن 

خالل نظام العمل واالسرتاحة يتالىش، وبناء عىل ذلك فإن موضوع علم السالالت ليس سري التاريخ 

وال نوايا الوسائل التاريخية، بل هو الوقائع واألجزاء الناتجة عن املنازعات، وتعامالت القوى وروابط 

القوة، ولذا فالعلم واملعرفة أيضا ليسا سوى نظرة تاريخية فحسب.

الخالص  التفّكر  إىل  ليتحوال  التجريبي  أصلهام  من  التملُّص  عىل  يقدران  ال  واملعرفة  العلم 

الصايف، بل تم تلقيهام ضمن روابط عميقة مع القوة وبالتوازي مع تقدم ترسيخ القوة، ففي أي مكان 

فإن  املثقفني،  بني  الرائجة  التّصورات  وبناء عىل  للظهور،  فرصة  للمعرفة  يكون  القوة،  فيه  تبسط 

املعرفة ميكنها النمو فقط يف حال توقفت عالقات القوة، ولكن من وجهة نظر فوكو، فإنه ال ميكن 

تدخل  معرفة ال  أي  هنالك  فليس  وباملقابل  ميدان معريف  قوة دون تشكل  أي عالقة  قيام  تصّور 

العالقات  ونتائج  آثار  من  هي  املنهج  تعريف  وكذا  الوسائل  وتعريف  القوة،  تركيب عالقات  يف 

األساسية القامئة يف ما بني املعرفة والقوة والتغيريات التاريخية فيهام.

إن القوة عادة ما يتم إجراؤها بصورة غري مستقيمة داخل املجتمع الحديث، وبعيدا عن سبل 

واقع  لوجودها هي يف  دليال  عقلية ومرشوعة ومتتلك  تبدو  التي  العالقات  من  فالكثري  اإلجبار، 

األمر دليل عىل إرادة القوة والسلطة، فإذاً ليك نستطيع النظر بوضوح إىل عالقات القوة، املتخفية 

تحت نقاب املرشوعية والتوافق، يجب علينا التسلّح بوسيلة نظرية جديدة، فاألطر النظرية التقليدية 

ليس لها القدرة عىل تحليل أشكال القوة والسلطة الحديثة. إن املسألة املحورية يف فلسفة هوبز 
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القوة  أمام  الحدود  رسم  أو  واملرشوعية  القوة  تعريف  كانت  بعده  من  جاؤوا  اللذين  واملفكرين 

املرشوعة، وبعبارة أخرى تعيني حقوق الفرد يف مقابل سلطة الدولة، ففي أفكار هوبز القوة هي 

اإلرشاف وسلطة الفرد أو الجامعة من األفراد عىل فرد أو جامعة أخرى من األفراد، ويعد كل من 

الحق والقانون من املفاهيم األساسية، إال أن فوكو يعترب أفكار هوبز مثاالً غرَي ناضج كفاية لتوضيح 

للحق  معنى القوة يف العامل الحديث، فهو يرى »أي فوكو« بأن ظهور القوة الحقيقي ليس نقضاً 

وللقانون. يف نظرية هوبز تعترب القوة عالقة كَِسواها من العالقات االقتصادية واالجتامعية والجنسية 

والعائلية...إلخ، إال أنها تختلف يف ذات الوقت عن  هذه العالقات أو الروابط. إال أنه يف نظرية 

فوكو لعلم السالالت فالعكس هو الصحيح حيث إن القوة جزء ال يتجزأ عن العالقات األخرى، بل 

وهي قسم نابع من باطن تلك العالقات.

النظام  ذ بصورة إجبارية، تقيّد سلوك األفراد، بينام يف  تنفَّ التقليدي  كانت  النظام  إن القوة يف 

الجديد، فإن السلوك املطلوب من الفرد هو نفس السلوك »الطبيعي والعادي« وفقا ملا خلق عليه، 

ويف نظرية هوبز وخالفا لرأي فوكو، فإن إجراء القوة أو القدرة كان عن وعي  ومعرفة عىل الدوام، 

يتم تطبيقها من قبل فرد أو جامعة معينة،  أو  القوة  النظرية، تصدر  فإنه يف هذه  وإضافة إىل هذا 

وبالتايل فإنه وعىل الدوام ميكن أن نجد منشأ ومنبع القوة يف مكان ما، ولكن وبحسب تعبري فوكو، 

فالقوة ال يتم إعاملها من جهة أفراد معينني، وهي مجموعة معقدة وشبكة متداخلة من العالقات، 

القائد  نظرية  فإن  القوة،  يعّدون رشكاء ومساهمني يف إعامل  الشبكة  األفراد يف هذه  وألن جميع 

والتابع مل تصل بعد إىل الدرجة الكافية من الّنضوج يك تلّم مبعنى ظاهرة القوة الجديدة.

إن املجتمع دومنا عالقات قوة، يصبح مجردا وغري ممكن الوجود، لسبب هو أن الحياة يف 

املجتمع ليست سوى تأثريات يف أفعال اآلخرين والقوة هي ميزة ذاتية يف كل عالقة اجتامعية، 

وبعبارة أكث دقة فإن صفة االجتامعي يف أفعال البرش تأخذ معناها من القدرة يف التأثري عىل اآلخرين 

أو التأثر بهم، وبناء عىل ما سبق فإنه فقط األفعال التي ليس لها تأثري عىل اآلخرين أو األفعال غري 

املتأثرة باآلخرين، فقط هذه األفعال ميكن إخراجها من دائرة عالقات القوةـ   أي ما ميكن أن يسمى 

يف نهاية األمر باألفعال غري االجتامعية ـ .

القوة تحض يف كل العالقات اإلنسانية، وضمن هذه العالقات يسعى طرف لرتويض الطرف 

للتغرّي  قابلة  هي  بل  األبد  إىل  بالثابتة  ليست  العالقات  هذه  أن  إال  أمره،  تحت  وإخضاعه  اآلخر 

والتحّول، فإذاً عالقة القوة أيضا قابلة للتغرّي وتحّول األطراف فيها، وهي تعطي كُالًّ من الطرفني قدرا 

من الحرية فإذا ما اختّل تعادلهام بشكل كيل فإن أحد الطرفني يستطيع فرض قدرته عىل اآلخر يف 
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حال واحدة هي إمكانية أن يقوم الطرف الثاين عىل األقل بقتل نفسه أو أن يرمي نفسه من النافذة أو 

أن يقتل الطرف األول، وهذا يعني وجود مساحة من القدرة عىل املقاومة داخل عالقات القوة. فإذاً 

ميكن أن نجيب عىل من يّدعي بأن وجود القوة ينفي وجود الحرية، بأنه وبدليل ما سبق قوله فإن 

وجود القوة يف كل مكان يعني وبالتأكيد وجود الحرية أيضا يف كل مكان، مع التأكيد كذلك عىل 

وجود السلطة، وكذا فالقوة يف ذاتها وجوهرها ليست رشا اجتامعيا، وتطبيق القوة عىل اآلخرين 

ليس بأمر ميكن انتقاده أو رفضه، ولكن برشط أن تكون العملية بصورة »لعبة اسرتاتيجية« أي عالقة 

هذا  يف  الثبات  له  يكون  أن  ودون  مسبق  بتصميم  مكانته  يف  الشخص  تعيني  فيها  يكون  هالمية 

املوقع، وأن يكون لكال الطرفني القدرة عىل قلب املواقع.

االستعامر املعارص والتكنولوجيا املخفية:

التي  التكنولوجيا  كل  باستخدام  فقط  يكتفي  ال  أنه  هي  املعارص  االستعامر  مميزات  إحدى 

كانت يف خدمة االستعامر الحديث، والتي استفاد منها يف تحقيق أهدافه، بل ويقوم »االستعامر 

الخاصة،  التكنولوجيا  تجاوزت  مميزة  أنواع  منها،  حداثة  أكث  أنواع  وتركيب  بتطويرها  املعارص« 

حيث يكتب نيل بستامن عن هذا النوع:

»قسم من التكنولوجيا تظهر تحت النقاب، وهي ما يطلق عليها راديرد كيبلينغ]1] اسم التكنولوجيا 

الساكنة. إنها يف ظاهرها ال تشابه أحد التكنولوجيات األخرى أو متاثلها، وهذه الحقيقة ال ميكن 

التحقق من صدقها من خالل اختبارات الذكاء، وفحص األفكار، أو املسح العام وباقي الوسائل 

التي تخضع لدرجة من الضبط أو التقنني، بل ميكن إثبات صدقها من خالل البطاقات املرصفية، 

وطرق وصول املحاسبة واختبارات الكفاءة وتعيني القدرات، فمثال يف مجال التعليم وضمن حقل 

الدراسات األكادميية، تعترب اصطالحات من نوع الوحدة الدراسية والدورات األكادميية نوعا من 

التكنولوجيا التعليمية، واملهم هنا أن السبب وراء نظام الوحدات هذا يبقى مخفيا]2].

لقد ساعدت التكنولوجيا الساكنة املتخفية االستعامر املعارص عىل الذهاب بظاهرة االستعامر 

نحو الربمجيات والحاسوب، ويرشح نيل بستامن هذه التكنولوجيا الساكنة واملتخفية وفقا ملا ييل:

تكنولوجيا اللغة:

التي لديها  لنا ما هي األشياء  أّن لكل يشء اسامً فحسب، بل وتوّضح  اللغة معرفة  ال تكسبنا 

[1] - Rudyard Kipling.

[2] - نيل بستامن، »التكنو بوليا، تسليم الثقافة إىل التكنولوجيا« ترجمة صادق طباطبايئ،  )طهران، اطالعات، ط2، 1375( ص221.
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العامل إىل مقولتني: األوىل عينية واألخرى ذهنية،  لنا  تقسم  اللغة  قابلية إطالق اسم عليها. هذه 

وتعلن أمامنا بأّن هنالك وقائع ميكن النظر إليها عىل أنها عملية ووقائع أخرى عىل أنها شيئية. وهذه 

أفكارنا عن طبيعة روابطنا مع اآلخرين  الزمان واملكان واألعداد، وتهب  تعلمنا عن  اللغة كذلك 

شكال معينا، فحياتنا تدور يف حدود اللغة وإمكان االستفادة منها والتالعب بالكلامت، ونحن ال 

نستطيع أبدا تصور شكل العامل الذي يحيا فيه أناس آخرون غرينا ويتكلمون لغة مختلفة، ألننا غالبا 

ما نتخيّل بأن الكل يف هذا العامل يرون ويفرتضون كام نفعل نحن، ويف هذا املجال فإنه من النادر 

جدا التوجه إىل هذه االختالفات أو التساؤل عن هذا االفرتاض املقصود.

البناء  اإلمكانيات ويف  التفاوت يف  بها، وبسبب  لنفسها مجاال وميدانا خاصا  لغة متتلك  كل 

اللغوي يف ما بني لغتني، فمن البديهي وجود االختالف يف ما بني اللغتني عىل صعيد وجهات النظر 

ومستويات فهم العامل، وفقط أولئك املطلعون عىل كال اللغتني وتاريخهام يستكشفون مثل تلك 

االختالفات]1]، فإذا اللغة، قياسا بالوسائل واألدوات األخرى، تعترب أداة متتلك أيديولوجيا خاصة 

يتصل مبوضوع  التوجيه عندما  منفصلة عنا، وهذا  نفسها  ما تحفظ  األمور حيث غالبا  توجيه  يف 

تلقينا للعامل إىل درجة يصبح من الصعب معها  اللغة، فإنه ينغرس عميقا يف شخصياتنا وطريقة 

التعرف إىل هيكل التوجيه البنايئ دون الخضوع لتعليم خاص يف هذا املجال. وبعكس التلفزيون 

والحاسوب، فإن اللغة ال تظهر عىل أنها نوع من الرتقي أو التوسع يف قدراتها، بل تعترب جزءا طبيعيا 

مام نحن عليه، إال أنه ويف أغلب األحيان ميكن لجملة أن تلعب دورا هاما شبيها مبا ميكن آللة 

القيام به، وهذا بالضبط ما ميكن أن نراه وبوضوح كامل يف استامرات الجمل التي نسميها األسئلة، 

وأكث من أي مكان آخر.

الفهم عندما يجيبون عن األسئلة  يبدون عىل مستوى عال من  الجامعات  فمثال أغلب طالب 

املحدودة بعدة إجابات، إال أن األمر يختلف مع األسئلة التي تحتاج رشحا، حيث تتعلق إجابتنا فيام 

إذا كانت حيادية وموضوعية بنفس شكل السؤال الظاهري الذي إما يسّهل اإلجابة أو يجعلها أكث 

تعقيدا، فامذا لو قمنا بتغيري شكل السؤال قليال ليتناسبـ  ويف ذات الوقتـ   مع إجابتني مختلفتني، 

نظري ما قام به قسيسان اثنان، مل يكونا مطمئنني من إمكانية أن يقوم الفرد بالعبادة والتدخني يف ذات 

 Susumn تونكاوا  سوسومو  نظرية  بنقل  اليابانية   )Yomiuri( يوري  يومي  صحيفة  قامت  سنوات،  عدة  قبل  املثال  سبيل  عىل   -[1]

Tonegawa الفائز بجائزة نوبل لعام 1987، والنظرية هي أن: اللغة اليابانية ال متتلك القدرة والوضوح الكافيي لعرض األبحاث العلمية 

والتحقيقية، صاحب النظرية ـ الذي يحمل صفة أستاذ تكنولوجيا املاسوجوست ـ خاطب  مواطنيه قائال بأنه يجب علينا السعي من أجل 

تغيري العملية الفكرية لدينا ف مجال العلم وهذا ما ميكن تحقيقه من خالل استخدام اللغة اإلنكليزية، ويجب التنبه إىل أنه ال يريد توصيف 

اإلنكليزية عىل أنها تتفوق عىل اليابانية، بل يقصد بأّن هذه اللغة أنسب من أجل تحقيق األهداف العلمية، بعنى أن هذه اللغة وسائر اللغات 

الغربية متتلك بعض االتجاهات األيديولوجية التي تفتقدها اليابانية.
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الوقت، فقاما بإرسال سؤالهام إىل البابا ضمن رسالتني، حيث قام األول بطرح سؤاله هكذا: هل 

يجوز للفرد يف أثناء عبادته تدخني السيجار؟ فكان الجواب بالنفي، ألن العبد يف حني عبادته يجب 

أن يحقق مسألة توجه العابد نحو معبوده، وأما الثاين فقد قام بطرح سؤاله هكذا، هل يجوز للفرد أثناء 

تدخني السيجار، القيام بالعبادة أيضا؟ وجاء الجواب نعم ميكن، حيث إّن عبادة الخالق يف أي وضع 

وحال أمر جيد. إّن شكل السؤال قد يكون بحد ذاته مانعا من الوصول إىل حل صحيح للمسألة، 

فيكفي أن يتغري ظاهر السؤال املطروح حتى يأيت الجواب عىل شاكلة ما سبق]1].

يف االستعامر املعارص تم االستفادة وبأشكال مختلفة من هذه القدرة يف اللغة: فمن جهة قامت 

لغة  إىل  تحولت  والتي  ـ  اإلنكليزية  كاللغة  االستعامر  لغة  مزايا  بني  ما  املنطقية يف  املوازنة غري 

عاملية، بسبب املدة الطويلة يف بقاء االستعامر ـ  وما بني مزايا لغات أخرى، وإثبات أن اإلنكليزية 

هي األفضل وهذه األفضلية كانت تطال أيضا بقية امليادين املدنية األخرى، وهذا يف حال هو أن 

املوازنة العلمية يف ما بني مزايا لغتني يجب أن يكون شامال لكافة جوانبهامـ   وليس فقط يف املزايا 

الخاصة التي تتصف بها، ومثال ذلك:

تتناسب  اإلنكليزية  اللغة  أن  املبني عىل  الياباين  تونكاواي  رأي سوسومو  نقبل  أننا  فرضنا  لو 

وبصورة خاصة مع العلوم الحديثة، فإنه من الضوري طرح سؤال هو: هل ميكن للغة اإلنكليزية 

أيضا االرتقاء يف املجال األديب والوصول إىل املرتبة التي بلغتها الفارسية مثال؟ أو هل ميكن لهذه 

اللغة أن توازي يف املجاالت القواعدية اللغة العربية؟وهل ميكن اعتبار ارتقاء الفارسية يف املجال 

األديب دليال عىل ارتقائها يف جميع ميادين املزايا اللغوية وبالتايل تعميم هذه األفضلية عىل كافة 

وجوده املدنية؟

تكنولوجيا اختبار الذكاء:

فرانسيس كالتون]2] )1822 ـ  1911( هو واضع علم الصحة الوراثية واألبحاث املعروفة املتعلقة 

بالصحة والوراثة، وهذا العلم يساعد األبوين من خالل خطة جينية مدروسة لتوليد نسل أفضل. كالتون 

كان يعتقد بأن أفعال البرش وسلوكهم ميكن إخضاعها للقياس من خالل الطرق اإلحصائية، حيث إنه 

استفاد من هذه الطريقة يف اختبار عىل جميالت بريطانيا العظمى، وبيان كمي عن امللل وآثار العبادة، 

وأهم اختبار قام به كالتون  من خالل تطبيق هذه الطريقة هو اختبار أثر الوراثة يف الذكاء، حيث قام 

يف مخترب يف معرض عاملي عام 1884، بحساب مستوى ذكاء األفراد من خالل قياس حجم الرأس، 

[1]- تكنوبويل، ص 199  ـ 203.

[2]- Francis Galton.
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مقابل دفع كل فرد ملبلغ مايل، ويف حال طالب أحدهم برد ماله ـ  مهام كانت درجة ذكائه ـ  فإنه ال 

يحصل عىل عالمة تضاف إىل مستوى ذكائه، ووفقا لحسابات لؤيز ترمان]1]، فإن مستوى الذكاء لدى 

كل من كالتون، وشارلز داروين وكربنيك هو وبالرتتيب كالتايل 200، 235، 100!.

يف كتاب »اإلنسان الذي يقيس خطأ«، لكاتبه ستيفني جي غولد]2]، جاء أن أهم خطأ ارتكب 

يف عملية اختبار الذكاء اإلنساين هو يف استخدام الطرق اإلحصائية يف قياس َمَعاٍن ذهنية مجردة 

كالذكاء والتعامل مع هذه األمور وكأنها أشياء مادية ـ  ميكن قياسها باألعداد وترتيبها وتعريفها، 

نتائج  عنه من  ينتج  وما  قياسه ضمن طرق إحصائية  يتم  الذي  الذكاء  يعد  اآلخر  تورندايك]3]، هو 

وأفكار هو يشء غري معترب عىل اإلطالق. ديفيد مك كالند يكتب مبستوى أشد مرارة ماييل: »يجب 

أن يخجل علامء النفس من ترويجهم ملفهوم  هو الذكاء، والذي أوجدوا له خططا الختباره أيضا«. 

وكذا وايتسن باوم يعلن ما ييل: »إن تخيل إدراج الذكاء داخل جداول كمية لقياسه، يحّمل  املجتمع 

بأكمله خسائر غري مألوفة، خصوصا يف املجاالت املرتبطة بالرتبية«، كذلك فإن هارولد كاردنر]4] 

أورد بعضا من هذه اإلشكاالت يف كتابه »القوالب الذهنية«.

والسؤال هنا هو: مع كل ما سبق ذكره من هذه االنتقادات املوجهة ضد النتائج املأخوذة من 

قياس الذكاء اإلنساين وفقا للطرق اإلحصائية، لَِم ال تزال  هذه اإلحصائيات هي األساس الذي يتم 

بناًء عليه وضع الخطط االجتامعية ـ السياسية؟

السياسية عىل املعادالت  وأفضل جواب ميكن تقدميه أمام هذا السؤال هو غلبة املعادالت 

يف  علمية  تفسريات  من  االستعامرية  الربامج  عىل  سيطرأ  ما  تخمني  السهل  فمن  ولذا  العلمية، 

الذكاء لدي  ارتفاع مستوى  بإثبات  لو خرج أحد هذه األبحاث  فيام   باألفارقة والزنوج،  يتصل  ما 

األفريقيني واآلسيويني، عىل ذكاء الناس يف أوروبا، رغم أن ذكاء الزنوج هو أقل من البيض.

تكنولوجيا اختبار األفكار العامة:

أداة ضغط،  وكأنه  يبدو  التي  املخفية  التكنولوجيات  من  آخر  نوع  هو  العامة  األفكار  اختبار 

املوجهة،  األسئلة  خالل  ومن  إنهم  حيث  ممكن،  حد  أقىص  إىل  املعارص  االستعامر  تخدم 

أهدافهم وتحقيقها، وهم  يقومون مبتابعة  الواقعة،  الكاذبة وغري  والنتائج  املنتخبني  واملجيبني  

[1] - Lewis Terman.

[2] - Stephen Jey Gould.

[3] - Thorndike .E.L.

[4] - Howard Gardner.
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إذا  علميا، حيث  أساسا  الدميقراطية  يعطي  العامة  األفكار  ما يخص  التحقيقات يف  بأن  يّدعون 

أن  إال  إليه  نهدف  وما  نعتقده  ما  عىل  إطالعهم  الضوري  من  فإن  لنا،  ممثلنِي  مرشحونا  كان 

املشكلة تكمن يف ما ييل:

ترضون  هل  سألونا،  إذا  فمثال:  علينا،  تُطْرح  التي  األسئلة  وظاهر  بشكل  تتعلق  إجاباتنا   )1

أدىن شك سنجيب بشكل مختلف متاما عام  فإنه وبدون  الطبيعية؟  البيئة  تلويث  باالستمرار يف 

ميكن أن نرّد به عن سؤال هو: هل تظنون بأن أهمية املحيط الطبيعي تأيت يف املرتبة األوىل؟ أو 

يقوم املنظمون بطرحها،  التي  الطبيعي؟واألسئلة  الحفاظ عىل املحيط  أهم من  الشارع  أمن  هل 

عادة ما تكون محدودة يف إجابتَْي نعم أو ال، ومن الواضح أن هذه املحدودية ال ميكنها شمول 

كل أطياف األفكار العامة، ألن املجال املرتوك ألجل التعبري عن العقائد ضئيل جدا، فال ميكن 

أبدا لإلجابات املحدودة بنعم أو ال تبيني النقاط الهامة القيمة املسترتة يف عقائد األفكار العامة. 

يف مثل هكذا وضع، تتحول األفكار العمومية إىل إجابات نعم أو ال عىل أسئلة غري واضحة أو 

مدروسة.

2( بناء عىل طريقة اختبار األفكار، تصري العقيدة شيئا موجودا يف باطن اإلنسان، وميكن ملنظمي 

أسئلة العقائد العامة التحقق منها وقياسها عند الحاجة من خالل األسئلة، إال أن هذا االفرتاض يلقى 

انتقادا شديدا، فمثال: جفرسون يعتقد بأن العقيدة والرأي ليسا باليشء اآلين، بل هام نتيجة تحصيل 

العلم بشكل متواصل، وتساؤل وبحث دائم وتبادل لوجهات النظر، فيمكن لسؤال واحد استثارة 

جواب معني أو إعطاء اإلجابات أشكاال جديدة مختلفة، ولذا فاألصح أن نقول بأن العقيدة ليست 

بضاعة ميكن امتالكها يف وقت ما وفقدها يف وقت آخر، والظن بأن العقيدة ميكن اعتبارها شيئا 

نستطيع قياسه، أمر يؤذي عملية االعتقاد وأصل التفّكر اإلنساين.

3( إن ظاهر وطريقة طرح األسئلة يف املسح الجامعي، تنفي عمليا ما يعرفه الناس عن أصل 

املوضوع الذي يتم السؤال عنه وكلياته، فإذا قمنا بالفصل يف ما بني فكرتني هام »ما الذي يعتقده 

الناس بخصوص موضوع ما« وبني »ما يعرفه الناس عن موضوع ما«، فإن نتائج املسح ستختلف 

يعتقدون  األمريكيني  من   72% أن  من  الشاملة  املسوح  أحد  أظهره  ما  ذلك:  عىل  ومثال  كليا، 

بأن  يظنون   28% بينهم  نيكاراغوا،  إىل  أمريكا  طرف  من  االقتصادية  املساعدات  قطع  بوجوب 

نيكاراغوا موجودة يف آسيا الوسطى، و%18 منهم يظنونها قريبة من نيوزالند، و%4.27 يعتقدون 

نيكاراغوا  بني  خلطوا  هؤالء  أن  هنا  )ويبدو  بأنفسهم  مشكالتهم  حل  األفارقة  عىل  يتوجب  بأنه 

بأن  حتى  يعرفون  ال  السؤال  عليهم  طُرح  ممن   8.61% فإن  سبق  من  إىل  وإضافة  ونيجرييا(، 
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%23 من املبحوثني مل يستطيعوا تحديد معنى  أمريكا تقّدم املساعدات لنيكاراغوا، وأخريا فإن 

املساعدات االقتصادية أصال!.

4( ورابع مشكلة يف ما يخص موضوع اختبار األفكار هو حقيقة أنه يقوم بتغيري موقع املسؤولية 

واتخاذ  بالتصميم  املنتخبَون  يقوم  أن  من  فبدال  الناس،  انتخبهم  الذين  والسياسيني  الناس  بني 

القرارات بناء عىل مؤهالتهم وتفكراتهم، وبالتايل يصبح كل منهم مسؤوال عن قراره، بدال من هذا 

يتوجب عليهم التأمل يف معطيات اختبارات األفكار العامة يف املسوح الشاملة، وبناء عىل ذلك 

يضّحون بخرباتهم الخاصة يف قبالة ما يبدو أن الناس يريدونه يف تلك النتائج]1] ، ويف هذه الحال، 

هل يرتتب عىل ذلك تحميل املسؤولية للناس أم للمنتَخبني السياسيني يف أمور قد قُررت مسبقا؟]2] 

تكنولوجيا اإلحصاء:

تكنولوجيا اإلحصاء تقدم كميات مكثفة من املعلومات غري املفيدة أبدا والتي تجعل من مسألة 

تشخيص املفيد من غري ذلك أمرا أصعب مام هو عليه يف الواقع، فاملسألة هنا ليست فقط يف 

املعلومات  جعل  دورا  يلعب  بدوره  بها  واملتاجرة  املعلومات  تعميم  أيضا  بل  املعلومات  وفرة 

بأكملها تعرض متوازية ومرتادفة. ويف عرص االستعامر املعارص الذي اتحد فيه كل من الحاسوب 

واإلحصاء جنبا إىل جنب، فإن هنالك كميات هائلة من املعلومات املهملة كالنفايات والتي تسقط 

يف املحاورات العامة]3].

حتى اليوم كثري من الكتب تناولت موضوع تأخر املسلمني بالدراسة والتحقيق، وهذا دون النظر 

إىل إشكالية أن قليلني هم من يعلمون أين تقع بالضبط نقطة »التقدم« لنحتسب عىل أساسها تأخر 

املسلمني، وقليلون جدا هم من يتوجهون إىل هذه املسألة، حيث يكفي أن يكون السبب ليس يف 

قلة املعلومات لديهم، وإمنا يف كثتها، فكثة املعلومات تسلب اإلنسان الفرصة الالزمة للتأمل 

والتدقيق، وبناء عىل هذا، يصعب اعتبار كثة انتشار الكتب واملجالت مصداقا للنمو والتوسع.

إن النمو الكمي يف هكذا نوع من املكتوبات ـ  والتي مبساعدة من علم اإلحصاء يتم تقدميها 

[1]- منتج أحد الربامج التلفزيونية وباالستناد إىل نتائج اإلحصائيات  يقوم بإدارة الربنامج معتربا مستوي املشاهدة هو املؤرش عىل نجاح 

الربنامج، فاليوم الربامج األفضل هي الربامج البسيطة، التي تجذب نسبة أعىل من املشاهدين، وأما الربنامج السيئ فهو الذي يشاهده عدد 

أقل من املشاهدين، وبالنتيجة فان أقىص ما ميكن أن يهتم به املنتجون هو قدرتهم عىل جذب املاليي ملشاهده برامجهم وبالتايل فليس 

عىل املنتج االهتامم بأمور من مثل )السنن واآلداب ومؤرشات علم الجامل واملسائل املرتبطة بوضوح املوضوعات املتنوعة، ورعاية 

الوصول إىل املطلوب وتكون املعيار  الذي ميكن من خالله  الخيط  العامة هي طرف  األذواق والقدرات وما إىل ذلك، وتصري األفكار 

الوحيد الكاف ف هذه الربامج.

[2]-  راجع: تكنوبويل، ص 212 ـ  219.

[3]- تكنوبويل، ص219.
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للناس بطريقة منظمة يف مجموعات مرتبة مسبقاـ   طاملا أنه مل يتحول إىل منو كيفي، فإنه لن يكون 

فحسب عالمة عىل عدم التقّدم بل وسيكون عني التأخر وتضاعف الجهل كذلك.

األمور، وتكنولوجيا  التأّمل يف حقيقة  أمام  الطريق  تقطع  إن اإلحصائيات يف كثري من املواقع 

اإلحصاء قامت بتحويل أغلب األمور الكيفية إىل كمية، ولهذا السبب فإن فهم األمر عىل ما هو عليه 

يف الواقع صار أمرا بالغ الصعوبة، فهل حقا ميكن قياس أمور كاألخالق والتبليغ الديني و... وتحويلها 

إىل أعداد وإحصائيات؟ وهل حقا ميكن قياس قدرات الطالب من خالل االختبارات املؤمتتة؟

النتيجة وطريق احلل:

1 ـ  االستعامر ظاهرة تاريخية وليست مختصة فقط بالعرص الحديث، رغم أن االستعامر يف 

وعلة  الحداثة،  عرص  قبل  ما  االستعامر  عن  مضاعفة  بأضعاف  تعقيدا  أكث  هو  الحديث  العرص 

ذلك يف أنه وبناء عىل فلسفة التاريخ الدينية، فإن مجرى »الحق« هو مسري »استكاميل« ومجرى 

»الباطل« يف مقابل جريان الحق، ذو مسري »متضخم ومعقد«، وحيث إن االستعامر هو أحد مظاهر 

وممثيل مسري الباطل، فإنه يتأثر مجبورا بكل من التضخم والتورم، وإذا قبلنا أن االتجاه العام يف 

جميع مجاري الوجود هو مسري الحق وأن الباطل تابع ملسري الحق، فإنه ميكن وبجرأة القول بأن 

يتعلق طبعا مبيزان قدرة  االستعامر يف جميع أشكاله وقبل أن يكون »فعال« فانه »انفعال«، وهذا 

املقاومة والتخريب، وبنفس الدرجة ميكن أن نجَد الضعف يف جبهة الحق. وبالتأسيس عىل ما 

سبق فان أفضل سبيل ملواجهة االستعامر هو»االتجاه اإليجايب نحو جبهة الحق« لتقوية الجبهة 

أكث فأكث، وليس بالضورة تطبيق »االتجاه السلبي نحو جبهة الباطل« بهدف تضعيفها]1].

2(- يف أي شكل من االستعامر، يكون السعي نحو تلقني املستعَمرين ثقافة مستعِمرهم، وبعبارة 

أخرى، فاالستعامر يريد تحقيق نوع من روح الخضوع وتنفيذ األوامر يف املستعَمرين، وبناء عىل 

االبتكار  لروح  وإفقادهم  املستعَمرين،  مسخ  عىل  يعمل  وجوهه  أشد  يف  املستعِمر  فان  ذلك 

واإلبداع، ومن هذه الناحية فإن أهم سبيل يف مواجهة االستعامر هو االجتهاد للتحرر من قوانني 

املستعِمر وبهدف إيجاد وتقوية اإلبداع واالبتكار الخالق.

3(- يف االستعامر املعارص هنالك بؤرتان اثنتان متثالن السند القوي لالستعامر وهام:

[1]- طبعا فإنه يجب االنتباه إىل أن  التداخل الشديد بي السلب واإليجاب ال يسمح بالفصل بينهام، واملقصود من االتجاه اإليجايب نحو 

الحق واالتجاه السلبي نحو الباطل، هو وصفهم باألصالة، حيث ميكن ف باطن االتجاه اإليجايب، إعامل السلبي وبالعكس، فإذا ما كان 

اتجاٌه ما إيجابيا فإنه ميكن ومن خالل توضيح وتبيي السلبي إيضاح وإظهار اإليجايب، وكذا فان االتجاه السلبي ميكن تبيينه من خالل 

اظهار وتوضيح االتجاه السلبي با فيه من وجوه إيجابية ميكن البحث فيها.

االستعمار المنتشر
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»املذهب« و»املنظمة الدولية«، فاملذهب يعطي الرشعية لالستعامر واملنظمة الدولية تعطيه 

القانونية. إن دخول الدين إىل محافل االستعامر املعارص وضمن مناسباته هو من أهم ما يتميز به 

االستعامر املعارص عن االستعامر الحديث، فاالستفادة من عنرص املذهب يف االستعامر املعارص 

يحقق إمكانية تشكيل ائتالف أكرب وأكث دواما وأهمية ومرشوعية، وكثري من املشاريع املسيحية ـ 

اليهودية يتم تحقيقها حاليا من خالل املساندة املذهبية، فعىل األقل يقدر عىل إيجاد جبهة مخالفة 

وبأفضل الطرق، حتى ضمن أفضل عالقات الصداقة يف ما بني البالد اإلسالمية والغربية، فال ميكن 

إزالة املواجهة اإلسالمية ـ  املسيحية. ومن جهة أخرى، فان »املنظمة الدولية« تاريخيا تأسست 

بعد عهدين استعامريني هام القديم والحديث وبعد أن قامت الدول االستعامرية بوضع يدها عىل 

كمية ال يُستهان بها من ثروات مستعَمراتها، والهدف من تأسيسها كان صحوة عامة الشعوب يف 

مواجهة نهب ثرواتهم من قبل مستعِمريهم من طرف، ومن طرف آخر إلدامة خطط االستعامر من 

مستعمراته ولكن بصورة قانونية. ويبدو أنه يجب مضاعفة الجهد من أجل تجديد هوية ومكانة كل 

بدوره  األمر  هذا  ألن  االستعامرية،  برامجهام  إلجراء  سعيهام  يف  الدولية  واملنظمة  املذهب  من 

يسمح بإيجاد نوع من الصحوة والثقة الجامعية يف شعوب الدول املستعَمرة وبالتايل يصعب عىل 

االستعامر تطبيق خططه عليهم.

فام مييز  االستعامر،  من  القدمية  األشكال  آخر  بعد  يوما  تختفي  االستعامر،  4(- ضمن عملية 

االستعامر الحديث واملعارص عن األشكال القدمية منه، أنهام غري مبارشين، وخالفا ملا يقال من أن 

االستعامر املعارص عاد من جديد مبساندة من وسائل اإلعالم يقيم عالقة مبارشة مع املستعَمرين، 

يجب أن نقول بأن االستعامر املعارص وبالعكس استطاع ومبساعدة وسائل اإلعالم إخفاء نفسه أكث، 

التي مل تنل حظا  حيث إنه صار يعرض نوعا من الحرية واملساواة الكاذبتني أمام عيون الشعوب 

وافرا منهام، كام أنه استطاع الرتويج التجاه معنوي مرتبط مبارشة مع خطط االستعامر وعىل اتصال 

باملعنويات اإلنسانية الباطنية، بني الناس يف كل أنحاء الدنيا وإجبارهم عىل تقبلها، وللحديث تتمة...

الملف


