
صورة اآلخر الحضاري 
نقد االستعالء يف املركزية الغربية

عامر عبد زيد الوائيل]*[

ببلدان  فيام سمي  الكولونيالية  التاريخية  التجربة  الغربية عىل  املركزية  تشكّل  يتوقف  مل 

األطراف يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، بل هي استحالت مفهوماً بقصد إعادة إنتاج أطروحة 

الهيمنة بأشكال وآليات جديدة.

هذه املقالة تسعى إىل إجراء مقاربة نقدية لصورة اآلخر يف املركزية الغربية.

المحرر

يف توصيف فرنان بروديل يقول:«منذ أبد اآلبدين أوما يقارب ذلك، كان هناك رشق متوسطي 

آهل بالسكان وغني بحضارته القدمية جداً، وتنشطه صناعات كثرية، وعامل غريبـ  متاشياً مع املبدأ 

نفسه للغزو الروماينـ  أوغرب بعيد إذا أردنا Far West »وهوغرب متوحش ورمبا غري مثقف«]]]. اذاً 

هكذا كانت البداية يف تصوير الذات باملقارنة مع اآلخر وهي ليست بالرضورة مقارنة إيجابيّة بل يف 

كثري من األحيان منحازة كام سوف يظهر لنا يف بحثنا هذا الذي تكمن غايته يف الكشف عن أطياف 

عن  والكشف  التحليل  يتحقق يف  هذا  أّن  ونجد   ،)Eurocentrism( اوالغربيّة   األوربيّة  املركزيّة 

الداللة التي يحتويها مفهوم املركزيّة وهذا يتطلب تحديد الداللة اللغويّة واالصطالحيّة، ثم إحصاء 

السامت التي ميكن إجاملها يف تلك الظاهرة الثقافيّة، املجتمع الغريب، فهذه املرحلة مهّمة يف 

الظاهرة  التي من املمكن رصدها وهي تعب عن تلك  الوقائع  الظاهرة وتبيان  أبعاد تلك  اكتشاف 

أوتعُد محكومًة بالسلوك النفيس والثقايف ذاتِه،الذي ميكن البحث عنه يف األصول أواملامرسات 

*ـ أستاذ الفلسفة الوسيطة )إسالمّية - مسيحّية(، جامعة الكوفة / العراق.
[1]فرنان بروديل، قواعد لغة الحضارة، ترجمة، الهادي التيمومي، املنظمة العربّية للرتجمة،ط 1، بريوت، 2009م، ص 357.
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من  جملًة  تحكم  التي  املامرسات  كشف  ثم  أصولها،  أنّها  تعتقد  التي  األصول  وتبيان  الثقافيّة، 

النظريّات الثقافيّة ذات أبعاد عرقيّة يف نظرتها إىل ذاتها ومتيزها من غريها، النقاط اآلتيّة:

أّواًل: التأصيل املفهومي:

الفروع . 1 منه  تتشعب  الذي  الثابت  هواملقر  ومركز  ركز،  فعل  مصدر  هي  اللغوي:  التعريف 

واملركزي  هواملنسوب إىل املركز، واملركزيّة، نظام يقيض بتبعيّة البالد ملركز رئيس واحد، 

ونقيضها )الالمركزيّة( وهوالنظام الذي مينح لألقسام املختلفة نوعا من االستقالل املحيل]]].

التعريف االصطالحي: تعرف بأنّها املامرسة غري الواعيَة التي تركِّز عىل االهتاممات األوربيّة . 2

أوالغربيّة عموماً يف مجاالت الثقافة والقيّم  بحسب  الثقافات األخرى]]]. وهي تعني ببساطة 

أّن الغرب ويف قلبه أوروبا هومركز العامل ، واملنتج األوحد للقيّم اإلنسانيّة  ،  والحكم املطلق 

ما  شعٍب  انتقال  تسجيل  يف  األوحد  واملرجع  والتخلف ،  التقدم  معايري  وتقنني  وضع  ويف 

أوثقافٍة محّددة من الببريّة والهمجيّة إيل املدنيّة  ]3].

ومن أجل تحقيق هذه الغايّة البّد من تحديد حدود البحث هنا التي وجدناها تكمن يف مبحثني 

فيام  لها،  أساساً  بها  يعتقد  التي  الغربيّة من حيث »املفهوم واملرجعيات«  يتناول املركزيّة  األّول 

املركزيّة  »نقد  عنوانه  فكان  بالنقد  التوصيف  استكامل  يف  لألّول  استكامالً  الثاين  املبحث  جاء 

الغربيّة« والنقد: هوفتح إلمكان املعنى وملسارات الداللة فيه من ضمن عالقة ليست ذهنيًّة أوفكريّة 

فقط،بل واقعيًّة، وأحياناً ملموسة، ذلك أّن اليقني، مل يعد افرتاضاً يف معنى أحادي أو واحدي، كام 

شأن كل يشء سائر إىل التدخل واالشتباك والتكامل يف معرفة الوجود والعامل]]] فالنقد يكمل األمر 

يف توصيف تلك العالقة امللحميّة بني العامل االسالمي الذي كان يعاين تخلفاً ومتزقاً داخلياً بعد 

توقف حضارته ومتزقها بفعل عوامل الضعف الداخليّة، فكانت الدولة التي ورثتها الدولة العثامنيّة 

تعيش يف حالة من الضعف »والتخلف الحضاري الشامل عىل الرغم من نزعتها العسكريّة ذات 

البأس وهي دولة األتراك العثامنيني« فيام كان الغرب يعيش »التطورات املتالحقة أصبحت هذه 

املواجهة غري متكافئة: فقد أخذ العامل الغريب الصاعد يواصل تقدمه يف كافة امليادين«]5]. هكذا 

http://colleges.jazanu.edu.sa/saf/Documents/fatmahmodafar :[1]- مفهوم املركزيّة الغربّية وجذروها

[2]-  املصدر نفسه، وانظر: املوسوعة الحرة.

[3]- السيد يسني، أوراق ثقافّية املركزيّة الغربّية وتجلياتها املعارصة،

 http://www.ahram.org.eg/Archive/200116/8//WRIT3.HTM

[4]- رسول محمد رسول، نقد العقل التعاريف، حد التواصل يف عامل متغري، املؤسسة العربّية للدراسات والنرش، ط1، بريوت، 2005م، ص 14-13.

[5]- محمد عبد الشفيع، قضّية التصنيع، دار الوحدة،ط1، القاهرة، ص 56-55.
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ظهر مفهوم جديد للقوة والشبكة الخفيّة من عالقات القّوة التي أقامها الغرب مع دول العامل الثالث 

وقد أخذ بالهيمنة عىل مقّدراتها.

املبحث األّول 

املركزّية الغربّية واملرجعّيات الفكرّية يف املفهوم 

ظاهرة ثقافيّة، مبعنى أنها تفرتض وجود ثوابت ثقافيّة مميّزة تشكل املسارات التاريخيّة للشعوب 

املختلفة. ولذلك، فإن املركزيّة األوروبيّة )Eurocentrism( معاديَة للكونيّة ]العامليّة[؛ألنّها غري 

مهتّمة بالسعي إىل قوانني عاّمة محتملة للتطور اإلنساين. ولكنها تقدم نفسها كونيًّة؛ ألنّها تزعم أن 

تقليد جميع الشعوب األمنوذج األورويب هوالحل الوحيد لتحديّات عرصنا]]]، فالبحث يف التمركز 

وآليات التحليل والنقد محكومة بجدليّة العالقة بني األنا واآلخر يف الفكر الغريب، فدراسة األخر 

ال شأن لها، بخصائصه الذاتيّة هو، إمنا بإعادة إنتاج ملركزيّة الغرب، مقابل تهميش اآلخر، والغريب 

»عندما يدرس اآلخر، فهو يعيد إنتاج نفسه، عب إخضاع اآلخر ملنهجيّات العلوم اإلنسانيّة التي تعد 

الثقايف  التي تقود املرشوع  لتلك امليتافيزيقيا اإلنسانيّة نفسها  العليا واألخرية  الرتكيبيّة  املحصلة 

الغريب«]]]، اذ عملت هذه األخرية عىل استدامة اإلحساس اليوناين القديم بالتفوق، وتعضيده بالفكر 

الديني، أوحتى بالتصورات الفلسفيّة والفكريّة. عىل الرغم من احرتامها ألسئلة كبى وتحقيقها يف 

مجاالت معرفيّة ونظريّات هيأت للعقل وضعيّته النقديّة وسلطته املتُسائلة... بل ومراجعتها للنوازع 

الثاويّة خلف الفكر الغريب، والتي كانت إىل عهد قريب مبنزلة يقينيات غري مفّكر فيها… فضالً عن 

مقوالته الكبى كالعقل والذات الغربيني التي أسست نزعة التمركز حول الذات الغربيّة ورسخت 

هيمنتها عىل الثقافات غري الغربيّة.وهذا ما يظهر يف األمثلة التي أوردها عبد الله ابراهيم: 

فإّن أصول التمركز ميكن الرجوع فيها إىل اليونان إذ يتعلق األمر بالتقسيم اليوناين للعامل إىل 

»إغريق« برابرة« أوبعبارة أخرى، إىل »أحرار بالطبيعة« عبيد بالطبيعة« وهوتقسيم يعود إىل أرسطو، 

»اآلخر«  األرسطي  التقسيم  يقرن  وفيام  املبِكر،  العرقي  التعصب  من  نوع  عن  يكشف  وهوتفكري 

مبفهوم العبوديّة الطبيعيّة، ويحرر الذات منها ويخضع األمر يف القرون الوسطى  إىل معيار اإلميان 

فيصالً بني الذات واآلخر، ثم يقوم التفكري الغريب الحديث، باعتامد مبدأ »الحضارة«. ولهذا تتشكل 

[1]- عديل الهواري،املركزيّة األوروبّية: بني الفرض والرفض:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006738151849

[2]- عبد الله إبراهيم، الثقافة العربّية واملرجعيات املستعارة، املؤسسة العربّية للدراسات والنرش، ط1، بريوت، 2004م،، ص 230 وانظر: 

مشيل فوكو، الكلامت واألشياء، ترجمة، مطاع الصفدي وآخرون، مركز اإلمناء القومي، بريوت، 1990م، ص 7.

صورة اآلخر الحضاري
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ثنائيّات ضديّة دامئة: إغريق / برابرة، أحرار /عبيد، مؤمنون / كّفار، متحرضون/ متخلفون. ومهام 

الفلسفي  التفكري  العامل يف جوهر  التعبري؛  محتوى  اختالف يف  مثة  فليس  التعبري  صيغ  تعددت 

الغريب ال ينبغي إال أن يكون كذلك: مركزاً ومحيطاً]]].

ثانيًا: املرجعّيات الفكرّية للمركزّية الغربّية:

يف مجال تحديد الهويّة الغربيّة يف الدراسات التي تنحو نحواً يقوم عىل املركزيّة الغربيّة، نجد 

الرغم من  the west عىل  للهويّة انطالقاً من توصيف مكاين جغرايف هوالغرب  أّن هناك تحديداً 

كونه ليس توصيفاً بريئاً خاليّاً من بطانة نفسيّة تقيم عالقة مع اآلخر بوصفه رشقاً.»فإّن التساؤل فيه 

رضوري حول األنا أيضاً، ذلك أّن هذا الخطاب ال يقيم عالقة بني حدين متقابلني، وإمنا عالقة بني 

آخر وأنا متكلِمة عن هذا اآلخر«]]].

وهوينطلق أيضاً من قراءة حديثه تتجه صوب املايض من أجل تقديم قراءة أمنوذجيّة كام يريدها 

الغريب اليوم ليس كام هي يف املايض بل يتم انتقاء  أحداث من هذا التاريخ يرتجيها القارئ الحدايث 

عن ماضيه كام يريد له أن يكون؛ وهو بهذا يختلق هذا املايض.ينطلق من بحثه عن هويّة يتخيلها 

بسامت محّددة من أجل متايزه عن اآلخر غري الغريب.يقول كافني راييل  يف التمركز العرقي: »ما 

من مجتمع آخر، أنتج مجموعًة من الشعراء والفالسفة والدبلوماسيني املؤمنني بالعنرصيّة كتلك 

التي أنتجتها الطبقة الحاكمة األوربيّة واألمريكيّة، وما من مجمع آخر ربط بني قيمه املدنيّة والخلقيّة 

واالجتامعيّة والشخصيّة  بني العنرصيّة، هذا الربط الوثيق، ولعل هذا وحده ينهض دليالً عىل مدى 

شموليّة االستغالل العنرصي الغريب، لقد ألّح الغربيون كثرياً وطويالً وبشّدة قائلني )إن ما يفعلونه 

مل يكن إال أمراً طبيعياً(«]3].

فإّن هذا النقد الغريب يقابل نقداً آخَر من العامل الثالث ينتقد املركزيّة الغربيّة ويحلل ميولها عن 

اآلخر فيقول: »فإّن التصور عن اآلخر كام قلنا هوفعاليّة نفسيّة مثلام هي سياسيّة تحاول أن متنح 

اآلخر توصيفاً أو تنميطاً وهو قد يكون سلبياً أوال إيجابياً عىل الرغم من كونه سلبياً، وقد ظهرت كثري 

من الدراسات كشفت عن عالقة الغرب املستعمر باآلخر وهي دراسات تدخل يف نطاق يهتم بدراسة 

فهويرى:أّن   )Homi K.BahBah( بابل  هومي  تنميطات  من  يحمله  وما  الكولونيايل،  االستعامر 

[1]- عبد الله إبراهيم، الثقافة العربّية واملرجعيات املستعارة، ص 216.وانظر: أشيل مونتاغيو، البدائّية، ترجمة محمد عصفور، عامل املعرفة، 

الكويت،1982م، ص 260.وانظر: أرسطوطاليس، السياسة، ترجمة أحمد لطفي السيد، الهيأة املرصيّة، القاهرة، 1979م، ص 103-94.

[2] - الطاهر لبيب، صورة اآلخر العريب ناظراً ومنظوراً اليه، مركز دراسات الوحدة العربّية، ط1، بريوت، 1999م، ص 21.

[3]- عبد الله إبراهيم، الثقافة العربّية واملرجعّيات املستعارة، ص 218.

الملف
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املستعمر مييل إىل تنميط املستعمر، من خالل وصفه بصفات ثابتة ومبالغ فيها، ويحرص عىل 

تكرارها، مثل وصف املستعمر بالوحيش واالنحراف الجنيس]]]؛ فهذا التوصيف  يراعي التمييز بني 

الغرب كجهة موّحدة مركزيّة »يدل عىل منط ُوحدوي من الخصائص: )التاريخيّة واألثنيّة والثقافيّة 

النقاء بإزاء األمناط املفارقة أواملختلفة،  والحضاريّة (عموماً، والتي تشكل يف مجموعها ملمح 

قومياً ولسانياً، وما إىل ذلك من معايري التفريق]]].

 فإن كان مجال »اآلخريّة يف السياق الحديث قد اختزل يف الغرب وحده، فإن مجال اآلخريّة يف 

السياق الوسيط كان متشعباً ومتعدداً وممتداً بامتداد املعلوم من العامل آنذاك«]3].

إذ تجىّل هذا الغرب يف )املعاجم األوربيّة املعارصة يتم التمييز بني “الغرب” occident كجهة 

جغرافيّة وبني “الغرب” Occident بحرف O الكبري للداللة عىل العلميّة( مثل مصطلح جيوسيايس 

الغربيّة  أوربا  الرومانيّة”.  اإلمباطوريّة  يف  غرباً  يقع  الذي  القديم  العامل  “جزء  عىل:  يطلق  الذي 

الغربيّة  أوربا  بلدان  األطليس،  الحلف  يف  األعضاء  الدول  عاّمة  وبكيفيّة  املتحدة،  والواليات 

فهذا  بالفرنسيّة(]]]   West Ouest( كلمة  املعنى  بهذا  تختص  وقد  تحديداً،  املتحدة  والواليات 

التحول من التوصيف الجغرايف إىل التوصيف الثقايف ميثله بعض املؤرخني الغربيني الباحثني عن 

بلورة هويّة غربيّة، وقد وجدوا له سندات تراثيّة إذ نلمس أّن هناك توصيفات مكانيّة جغرافيّة مثل 

التوصيف املكاين الذي ظهر »بعد تقسيم اإلمباطوريّة الرومانيّة إىل غرب ورشق يف أواسط القرن 

الثالث امليالدي، وانقسام الكنيسة املسيحيّة إىل غربيّة ورشقيّة ابتداء من القرن الحادي عرش....

الخ«]5] أويجدون له سندات ثقافيّة عب إقامة صالت بني تراثيات متنوعة ومتفرقة فهم ينطلقون من 

حاجات حديثة أومعارصة يف خلق هويّة متامسكة تقوم عىل عقدة التفوق عىل اآلخرين إذ تبحث 

عن مسوغات لها يف الواقع عب التقدم الصناعي والثقايف والعسكري القائم عىل مرجعيّات متنحها 

إنها  إال  متقاطعة  متنوعة وأحياناً  تقوم عىل أصول  الرسديّة  أّن هذه  نجد  لهذا  التفوق عىل غريها؛ 

تقود إىل ثالثة تقاليد فلسفيّة ممثلة بالرتاث اإلغريقي وتجلياته يف الفكر والفن والرتاث الروماين 

املسيحي  ـ  فهواليهودي  الثالث  الرتاث  أّما  السيايس،  والنظام  الروماين  القانون  يف  وتجلياته 

[1] - فاطمة حمد املزروعي، متثالت اآلخر يف أدب قبل اإلسالم، هيئة أبوظبي للثقافة والرتاث، ط1، ابوظبي، 2007م، ص 49.

[2]- صمويل هنتنغتون: الغرب متكرر  وليس منفرداً، القاهرة:مركز الدراسات االسرتاتيجّية، دت، ص 30 فام فوق.

[3] - نادر كاظم، متثالت اآلخر، املؤسسة العربّية للدراسات والنرش، ط1، بريوت، 2004م، ص 15.

http://hekmah.org ،[4] - محمد عابد الجابري، الغرب واإلسالم -1 األنا واآلخر… أومسألة الغرييّة

[5]- طوين بينت وآخرون: مفاتيح اصطالحّية جديدة، معجم مصطلحات الثقافة واملجتمع،  ترجمة سعيد الفاغي، بريوت العربّية للرتجمة 

ط1، 2010م، ص 523.
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»بأّن  اإليهام  تولد  أصول  اصطناع  تم  هكذا  األخالقيّة؛  وتعاليمها  الكاثوليكيّة  بالكنيسة  وهوممثل 

نبتة  تتبع جذورها،  قد منتنع عن  كنبتة  وأنه ظهر  قبله يشء(،  )ليس  بدايّة مطلقة  ما هوإال  الغرب 

منعزلة ووحيدة من املعجزة التاريخيّة«]]].

حتى  وجود  وال  الغربيني-.  -نحن  رؤوسنا  خارج  للرشق  وجود  »ال  هننتش:  تيريي  يقول  كام 

للغرب. فالغرب فكرة تسكننا كام تسكننا فكرة الطرف النقيض. حني ال نشعر بالحاجة ألْن نعرفه: 

نحن الغرب«]]].

عىل الرغم من أّن الواقع يخالف هذه الرسديّات التي أقامتها املركزيّة الغربيّة،هي جزء ال يقوم 

صارت  »بل  بودريار:  جان  يقول  كام  عليه،  االعتامد  ميكن  مصدراً  بوصفها  الحياتيّة  وقائع  عىل 

قيمتها من قدرتها )بفعل التوليد اإلعالمي( عىل غواية الناس، هذه الخالصة التي قّدم فيها بودريار 

مفهوم اليشء، أواملوضوع مبعنى قدرته عىل الغواية«]3] فالبحث عن غواية القوة جعل من الغرب 

يصطنع رسديات لهويته عىل أنّها متفوقة عرقياً وثقافياً عىل الشعوب األخرى، وهي مامرسة تقوم 

عىل تسويغ مرشوع االستعامر الغريب قدمياً وهي اليوم تبير للهيمنة واالختالف عن اآلخر اإلسالم 

اتجاه  الغريب  السلوك  الهيمنة واكتشافها يف  األصويل. هذا ما نجده يف سعينا إىل توصيف تلك 

اآلخر.عىل الرغم من أّن الوقائع تخالف تلك التأويالت التي تقدمها املركزيّة الغربيّة، عىل وفق ما 

تكشفه الوقائع، فالغرب ال يزال منطقة جغرافيّة غري واضحة وغري محددة. ويف كثري من األحيان هو 

توصيف أليديولوجيّة أكرث منه كحقيقة موضوعيّة. إذاً هناك خالف داخل الغرب نفسه حول ما يجب 

عىل الدول أوالً إدراجه يف هذه الفئة، من ناحيّة ومن ناحيّة أخرى، فإن »الغرب« اليوم سوف يشمل 

أوروبا )وخاصة دول االتحاد األورويب( جنباً إىل جنب مع األرايض التي تقع خارج أوروبا التي 

تنتمي إىل العامل الناطق بـ)اإلنكليزيّة، واإلسبانيّة والفرنسيّة(، وباآليت ال يوجد تعريف متفق عليه 

ملا هو»الغرب«، نجد هناك محاوالت انطلقت من نظريّات األعراق التي تحالفت مع االسترشاق 

يف التسويغ لالستعامر الغريب فهذه األطروحات تتمركز حول الغرب عىل أنه جامعة ثقافيّة متفوقة 

عرقياً عىل غريها وهو اعتقاد قد وجدناه  من قبل كمامرسات يف سلوكيّات كثري من األمم، وهووليد  

اعتقاد إنسان بأّن أّمته أوالجنس الذي ينتمي إليه يعد األحسن واألكرث اتِّساقًا مع الطبيعة. يشري إىل 

االعتقاد بأّن جامعة الفرد هي األفضل بني كل الجامعات، وإّن الحكم عىل اآلخرين عىل أساس 

[1]- روجيه غارودي: اإلرهاب الغريب، ترجمة داليا الطوخي وآخرون، القاهرة: مكتبة الرشوق الدولّية، ط10، 2004م، ج10، ص 50.

[2]- تيريي هنتش، الرشق املتخيل رؤيّة إىل الرشق املتوسطي، ترجمة، غازي برو،وس خليل أحمد خليل، دار الفارايب، ط1، بريوت،، ص 9.

[3]- من مقدمة املرتجم، جان بودريار، املصطنع واالصطناع، ترجمة جوزيف عبد الله، مركز دراسات الوحدة العربّية،ط1، بريوت 2008م، ص19.
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أن جامعة الفرد هي مرجع هذا الحكم؛إمياناً بالقيمة الفريدة والصواب التام للجامعة التي ينتمي 

إليها والرتفع عن الجامعات األخرى إىل حد عّدها نوعاً من غري نوع جامعته، وال شّك أّن هذا 

التمركز العرقي يعد عامالً مهامً يف نشأة الرصاعات العرقيّة والتعصبيّة والتي قد تصل يف أحيان كثرية 

الغرب  والثورة واإلرهاب والحروب. وهومتظهر يف سلوكيّات  والتمرد  املذابح واإلبادة  إىل حد 

عىل صعيد املامرسات االستعامريّة بكل عنفها وقسوتها وقد وجد له تسويغ ثقايف يف نظريات 

تعد علميّة قدمت املبر لهذا السلوك املتوحش من قبل املدنيّة الغربيّة،التي كانت تجد لها تبيراً 

ثقافياً شّكل املرجع »املركزيّة الغربيّة« التي قّدمت خطابني األّول اصطناع أصول متعاليّة من خالل 

تبير  يف  العلمويّة  النظريات  من  مجموعة  تقديم  والثاين  الغربيّة،  للهويّة  كبى  رسديّات  وضع  

الهيمنة. وهذه الظاهرة يؤرخ لها مارتن برنال بقوله: »بنهايّة القرن الثامن عرش، كان مذهب« »التطور 

قد أضحى هوالنظام الجذري السائد لقياس األمور، فالديناميّة والتغري أصبحتا تحظيان بتقدير أكرث 

مام كانت تحظى به قيمة االستقرار وبدأت النظرة إىل العامل من خالل منظور زمني تطغي عىل تلك 

التي تنظر إليه من خالل االعتبارات املكانيّة«]]].

1ـ اخلطاب االول، يتمثل يف املرجعّيات اآلتّية:

1 ـ الحضارة اليونانّية الرومانّية: يف القراءات الغربيّة الحديثة واملعارصة هناك تأكيد جازم   .1

عىل اعتبار أن تاريخهم يبدأ مع اليونان وهذا يعني تبير تفوقهم الحضاري املعارص عىل أنه تقدم 

اليونانيّة من أجل غايات أوربيّة معارصة وهذا جعل نقاد  له جذور وقاد هذا إىل اخرتاع املعجزة 

املركزيّة الغربيّة يذهبون إىل اعتبار اليونان اخرتاعاً أوروبياً فلقد تم اخرتاع اليونان املعجزة عىل وفق 

أمُنوذج التأصيل الغريب الساعي إىل تجسيد »وهم مركزيّة«، ذاته املتعاليّة ومتت عمليّة إعادة كتابة 

التاريخ الغريب باعتباره نتاج مميزات الرجل األبيض كام أعيدت كتابة تاريخ اليونان بوصفها األصل 

املعريف والثقايف والحضاري لهذا الرجل عب عمليّة متلك ومصادرة لرتاث الحضارة اليونانيّة.وهذه 

هي اإلمبياليّة التي أشار إليها إدوارد سعيد يف كتابة الثقافة واالمبياليّة وهوينتقد الصفاء العرقي 

ويؤكد باملقابل )إّن أيّة ثقافة مل تعد إال خليطاً من أصول ومكتسبات جديدة(]]] لكننا نجد أّن هناك 

من يعتد باملنجزات اليونانيّة، حتى إّن املنجزات حديثة يف حقوق اإلنسان حاول مؤرخواألفكار 

إرجاعها إىل أصول تعود )إىل الحضارة اليونانيّة الرومانيّة بوصفها تركز عىل الوعي الفردي القائم 

الوهاب يحيى، وآخرون،ج1، املجلس  السوداء، الجذور األفرواسيويّة للحضارة الكالسيكّية، ترجمة لطفي عبد  أثينة  برنال،  [1]- مارتن 

األعىل للثقافة، ط1، القاهرة، 2002، ص 11.

[2]- خالد سعيد، إدوارد سعيد ناقداً-االسترشاق، مركز الحضاريّة لتنمّية الفكر اإلسالمي، ط1، بريوت، 2011م، ص113. 
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عىل الحريّة وحقوق االنسان، حتى عّدت تلك الصفات خلقاً مميزاً لهام وقد متيّز االنسان بوعيه 

الفردي القائم عىل إدراك اإلنسان وحريته وحقوقه ومسؤوليّته الشخصيّة(]]]. عىل الرغم من كونه 

»مل يشك يف حقيقة أّن اإلغريق كانوا تالميذ املرصيني الذين كان ألبناء عرص النهضة اهتامم بهم 

يعادل االهتامم باإلغريق إن مل يزد عليه. لقد أعجب أبناء عرص النهضة باإلغريق؛ ألنّهم حافظوا 

عىل قسم بسيط من هذه الحكمة القدمية ونقلوها إليهم («]]] ومن ناحيّة ثانيّة إن عدداً من »إغريق 

القدماء كان يجمع بينهم شعور يشبه كثرياً ما ميكن تسميته اآلن بالقوميّة....لكّن هذا الشعور كان 

يقرتب )يف الوقت نفسه( باحرتام حقيقي وفعيل كان يكنه اإلغريق للثقافة األجنبيّة، وبخاصة تلك 

الرافدين، وعىل أي األحوال فإن ضآلته باملقارنة مع املوجة  التي قامت يف مرص وفينيقيّة وبالد 

اتجاهان  وهام  و)الشامل(،  الشامليّة(  )أوربا  بعقيديت  اقرتنتا  اللتني  والعنرصيّة  للشعوبيّة  الطاغية 

اجتاحا شامل أوروبا مع ظهور الحركة الرومانسيّة يف أواخر القرن الثامن عرش«]3].

].] ـ الحضارة املسيحّية: عىل الرغم من تأكيد الرسديّات الغربيّة عىل املرجعيّة اليونانيّة )يف 

مجال التأمل العقيل( الرومانيّة )يف مجال الترشيع القانوين(؛ منحت األصول املسيحيّة بوصفها 

أعطت  لكنها  الكنيسة  عىل  وحربها  العلمنة  شعار  رفعها  من  الرغم  عىل  الهويّة  مقِومات  إحدى 

فهنا  األخرى  الرشقيّة  املسيحيّة  األصول  من  لها  غربيّة متييزاً  أصوالً  بوصفها  املسيحيّة  لألصول 

بعد  الرومانيّة  الوثنيّة  بديالً من  أّن املسيحيّة جاءت  الرغم من  العرقي، عىل  بالعامل  الهويّة  تربط 

حروب طويلة وعمليات إبادة للمسيحيني وأقامت الكنيسة مرشوعيتها عىل تلك األحداث وعىل 

أساسها أقامت قطيعًة مع كل الرتاث السابق بوصفه وثنياً ولهذا أقامت عىل أساس ثنائيّة ورثتها من 

ثنائيّة: )مؤمنني / كافرين(،  النجاة نجده متثّل يف  الله املختار وتاريخ  التوراة عىل أساس شعب 

وهوفصل يعتمد عىل معيار اإلميان باملسيحيّة من دون سواها من األديان، ويتامىش مع الطبيعة 

بنتها  التي  امليتافيزيقيّة  الصور  خلفيّة  عىل  الصليبيّة  الحروب  شنت  التي  للمسيحيّة،  التبشرييّة 

متخيالت التمركز الالهويت وتعاليمه الكنسيّة. وأول هذه التأويالت كانت لدى هيجل واآلخر مع 

صاموئيل هنتجنت:

]-]-] - أّما هيجل فقد مزج بني العرق والدين عىل أساس جديل إذ يرى أّن »املسيحيّة تتضمن 

[1]-) Bruno Snell، “Das Bewusstsein von eigenen Entscheidungen im frühen

Griechentum”، Philologus 85 )158-141( ،1930م.

[2]- مارتن برنال، أثينة السوداء،ص104.

[3]- املصدر نفسه، ص 112.
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الحقيقة املطلقة يعني كذلك بالرضورة أنها دين الوحي أوالكشف، فهوالدين الذي يكشف فيه 

الكاملة«]]]. طبيعته  اآلن  تظهر  إذ  عينياً  روحياً  بوصفه  أي  هوعليه  ما  عىل  متاماً  نفسه  عن  اإلله 

وقد حاول تقديم تأويل فلسفي للمسيحيّة من خالل تركيزه عىل ثالثة أجزاء هي: )مملكة األب، 

ومملكة االبن ومملكة الروح(؛ لكنه كان ينظر إىل  املسيحيّة عىل »أنها تحّولت إىل شكل آخر 

من اليهوديّة«]]]؛ أسهم هيغل بأكرث مام فعله أي فيلسوف غريب حديث يف تعميق صورة التمركز 

وعرقياً،  ودينياً  وثقافياً  عقلياً  واألرفع  األسمى  الغرب  بني  التفاوت  أساس  عىل  القائم  الغريب، 

والعامل اآلخر األدىن واألوسط يف كل ذلك، فصاغ بذلك غرباً يرتبع عىل هرم البرشيّة، ويدفع 

باتجاه تثبيتها يف وضع ميكنه أن يظل يف القّمة، ولعل لهذا أثره الواضح اليوم  يف األيديولوجيات 

 - العميقة  تناقضاتها  من  الرغم  عىل   – تجد  اليوم  العامل  تحكم  التي  املختلفة  الحديثة  الغربيّة 

أصوالً مشرتكة لها ومتطورة إىل هذا الحد أوذاك يف الفلسفة السياسيّة الهيغليّة ال سياّم السيايس 

الثاين  النصف  ابتداء من  الغريب  السيايس  الفكر  التي عرفها  العميقة  للتناقضات  منه وكانعكاس 

للقرن الثامن عرش امليالدي. إىل جانب الجدل الحاد الذي أثاره يف مطلع القرن الحايل املنظّر 

التاريخ(  بـ)نهايّة  عليه  أطلق  ما  حـول  فكرته  عب  فوكوياما  فرانسيس  األمرييك  االسرتاتيجي 

أنه عقل كوين  األمرييك عىل  للعقل  األبدي  الحتمي وحتى  باالنتصار  تنبأت  الهيغليّة  أّن  زاعامً 

أّن طالئع ذلك االنتصار متثّلت بسقوط جدار برلني وأثره يف  عىل النظم العقليّة األخرى معتباً 

اإلمباطوريّة السوفيتيّة ووالدة »النظام العاملي الجديد« متمثالً بالسيطرة الكونيّة للنظام الليبايل 

تلك  استنتاجاته  يستند يف  إنّه  عنه الحقاً،  تراجع  األمرييك خاّصة، وهوما  بأمنوذجِه  الرأساميل 

عىل تفسري خاص به ألطروحات هيغليّة حول هذا املوضوع]3].

]-]-] - أّما صاموئيل هنتنغتون )7]9]-008]م( فهوأيضاً من ضمن هذا الجدل الذي يحاول 

هواآلخر أن يؤكد هويته، فهويحيص مثاين خصائص هي: الرتاث الكالسييك مع األغراب والرومان، 

األوربيّة،  اللغات  األرثوذوكسيّة،  منها  مستبعداً  والبوتستانتيّة،  الكاثوليكيّة  الغربيّة  املسيحيّة 

التعدديّة االجتامعيّة، واملجتمع املدين،  القانون،  الروحيّة والدينيّة، حكم  السلطتني  الفصل بني 

يسقط  املعارصة  الغربيّة  الهويّة  املسيحي يف  األثر  مقام  الفرديّة،]]] ويف  النزعة  التمثيليّة  الهيئات 

[1]- ولرتستيس، فلسفة هيجل فلسفة الروح، املجلد الثاين،   ترجمة، إمام عبد الفتاح، دار  التنوير، ط3، بريوت، 2005 م،  ص 196.

[2]-  أرشف منصور، الرمز والوعي الجمعي، رؤيّة، ط1، القاهرة، 2010م، ص 34

.http://www.nizwa.com [3]- دراسات هيغل واإلسالم لوثـريّة فـي ثوب فلَسفي، مجلة نزوى

النظام العاملي، ترجمة، مالك عبيد، دار الجامهرييّة للنرش  بناء  [4]- من مقدمة املرتجم، صاموئيل هننغتون، صدام الحضارات وإعادة 

والتوزيع واإلعالم، ط1، طرابلس، 1999م، ص11.

صورة اآلخر الحضاري



االستغراب

2 0 1 ء 8 شــتا
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

150

املؤلف من الذاكرة الحروب الطاحنة بني الكاثوليك والبوتستانت، وكأنها نوع من املشاجرات 

أوالخالفات...]]].

يف  جديدة  وأساليب  طرائق  تطوير  عب  معرفيّة  زاوية  من  الحداثة  جاءت  لقد  الحداثة:  حقبة 

املعرفة قوامها االنتقال التدريجي من »املعرفة« التأمليّة إىل املعرفة التقنيّة تتسم املعرفة التأمليّة 

إعامل  عىل  قائم  املعرفة  من  منط  فهي  التقنيّة  املعرفة  وانطباعيّة..أّما  ذاتيّة  كيفيّة،  معرفة  بكونها 

العقل مبعناه الحسايب اعتامداً عىل التجربة والصياغة الرياضيّة]]] وهنا نجد ما يذكره أولريش بيك]3] 

الذي كان قد صاغ مفهوم »التحديث االنعكايس« يف كتابه الشهري »مجتمع   املخاطرة ]]]: نحو حداثة  

 جديدة«. ويرى  بيك  يف كتابه الشهري أن    املجتمع   الحدايث   األول   الذي   اكتمل   نضجه   يف الغرب   يف  

ـ  » آليّة «  ذات   طابع   جامد    اكتسبتها   حركة   الحداثة   الغربيّة ؛   القرن   التاسع   عرش امليالدي ، كان   نتيجة   ل

 بسبب   نزوعها   إىل   نوع   عميل   غري   أخالقي ،  ثم   بسبب   نزوعها   النفعي   األناين  . وعالوة عىل ذلك 

يرى بيك أّن فكرة التقدم ترتاجع أكرث فأكرث بينام تتزايد أكرث فأكرث وبالنسبة نفسها تقريباً، إشكاليّة 

الخوف من التقدم. ويتوصل أولريش بيك يف محصلة التحليل إىل حقيقة مدى التمركز عىل الذات 

الذي متارسه الحضارة الغربيّة وكأنها حضارة »السيطرة« عىل الحضارات األخرى، فضالً عن كونها 

حضارة أوروبيّة وبيضاء وذكوريّة.]5] عىل الرغم من أّن الحداثة التي جاءت وريثة اإلصالح الديني 

والنهضة األوروبيّة رسعان ما تحّولت إىل سياسة التسلط وبدايّة النزوع االستعامري الغريب إذ ُدعم 

التمركز العرقي، وبرز إىل الواجهة معيار »التقدم« أو»املدنيّة« لفصل جديد بني الشعوب، إذ بدأ 

الغريب بصورة للتفوق والصفاء والقوة. ثم بدأت، يف العرص الحديث، الحركة األوربيّة التي تجلّت 

بإخضاع مجتمعات العامل وشعوبه لألمنوذج األورويب، عب مختلف أشكال االنتداب واالستعامر 

والسيطرة، ورأت القوى املسيطرة يف الغرب الحديث رضورة إخضاع الشعوب لألمنوذج الغريب 

بوصفه أمنوذجاً أمثَل وأصلَح ملختلف الشعوب، واحتل الغريب )الرجل األبيض( فيه القطب األول 

يف ثنائيّة: املتقدم/ املتخلف التي شّكلت جوهر التفكري امليتافيزيقي الفلسفي الغريب الحديث.]6] 

[1]- املصدر نفسه، ص14.

[2]- محمد سبيال، الحداثة وما بعد الحداثة، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، 2005م،ص9.

[3]- ولد اولريش بيك عام 1944م يف تولف يف هينرتبومرين لكّنه نشأ وترعرع يف مدينة هانوفر األملانّية التي حصل فيها عىل الثانويّة العامة 

قبل أن ينتقل إىل مدينة فرايبورج لدراسة الحقوق يف جامعتها. لكنه بعد ذلك متكّن من الحصول عىل منحة دراسّية وانتقل إىل دراسة 

علم االجتامع والفلسفة وعلم النفس والسياسة يف جامعة ميونخ التي حصل منها عام 1972م عىل درجة الدكتوراه، ثم بعد سبع سنوات 

أخرى عىل درجة األستاذيّة. عمل أولريش بيك أستاذا جامعياً يف كل من جامعة ميونيسرت وبامبج ثم جامعة ميونيخ ومعهد لندن للعلوم 

االقتصاديّة والسياسّية. 

[4]- أولريش بيك، مجتمع   املخاطرة ، ترجمة، جورج كتورة، إلهام الشعراين، املكتبة الرشقّية، ط1، بريوت، 2009م.

http://www.dw.com/ar :[5]- أولريش بيك: العوملة ومخاطر الحداثة تحت املهجر

http://www.nizwa.com [6]- دراسات هيغل واالسالم لوثـريّة فـي ثوب فلَسفي، مجلة نزوى
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الديني  التعبري  أشكال  فيها كل  فانصهرت  السابقة،  الديانات  استيعاب  القادرة عىل  »فهي وحدها 

فأصبح مضمونها هو الحق املطلق«]]]. 

 حقبة ما بعد الحداثة: يثري )عبدالله إبراهيم( سؤاالً يثري مفارقة مهمة يف هذا املجال بقوله: يف 

خضم الجدل الجاري حول وعود الحداثة ومكاسبها، ووسط النقاش الذي رافق حركات ما بعد 

يهدف إىل  اختبار  أمام  الحداثة  ليضع مفهوم  العوملة،  اإلنسانيّة، ظهر مفهوم  العلوم  الحداثة يف 

التحّقق فيام إذا كانت العوملة وسيلة لتعميم نزعة الحداثة عىل مستوى العامل أو أنّها نزعة أيدلوجيّة 

من إفرازات التمركز الغريب الحديث؟]]].

اإلجابة هنا تكمن بالتوظيف األيديولوجي للعوملة التي متارس سلطة أخالقيّة وسياسيّة عىل 

الواقع الذي نعيشه.هنا كثري من الدراسات التي تحاول نقد ما بعد الحداثة من خالل ربطها بالتمركز 

الغريب املعارص، لكّن هناك دراسات تحاول التمييز بينها وبني الحداثة أومرشوع الكونياليّة.وترجع 

عوامل الرفض للحداثة؛بفعل  ما كانت قد أحدثته إرادة القوة الغربيّة التي حاولت وتحاول الهيمنة؛ 

لهذا كانت هناك ردود فعٍل اتجاه الحداثة وما بعدها خلقت مزيداً من العوائق أّما االتصال وتبادل 

األفكار بني الغرب والرشق  وهذه دعت الشعوب يف النهاية إىل اتِّخاذ مواقف وهي تؤكد الهويَّة  

»وبذرائع املحافظة عىل األصالة والهويّة ظهرت ردود أفعال مناهضة للتغريات االجتامعيّة والقيميّة، 

ومصالحها،  لرؤاها  طبًقا  تشكيله  إعادة  تريد  إمباطوريّة  وقوى  العامل،  تجتاح  توترات  ظل  ففي 

ملتبسة  رغبة  يف  وذلك  وبثقافتها،  وبقيّمها،  بنفسها،  االعتصام  إىل  املجتمعات  من  كثري  لجأت 

من الحاميّة الذاتيّة. ومن الطبيعي أن الرغبة يف صيانة الذات ستؤدي إىل درجة من االنقطاع عن 

جملة التحّوالت الجاريّة يف العامل، فيحل الرفض محل القبول، ويسود الخوف بدالً من األمان، 

والريبة مكان الطأمنينة، وتندلع نزاعات ثقافيّة مبوازاة الرصاعات العسكريّة واالقتصاديّة والسياسيّة. 

وتصبح الحروب نوعاً من رصاع األفكار والثقافات]3]. هذا السلوك خلق ثنائيّة بني الغرب والرشق 

فالغرب يتمثل يف »السيطرة واإلقصاء واالحتقار والحقد أوالرفض من اآلخر... ميثل أحد اتجاهات 

كل  اآلخر...«]]]  ضحيّة  دامئا  بأننا،  عميق،  جامعي  شعور  هناك  الرشق  باملقابل  الغربيّة،  الثقافة 

هذا كان البد وأن يدفع إىل مراجعة نقديّة لهذه الصور التي نشِكلها عن اآلخر سواء كانت غربيّة أو 

=https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title  [1]- استعراقّية

[2]- عبدالله إبراهيم، ثقافتنا للدراسات والبحوث،املجلد الخامس، العدد السابع عرش، 2018م،  ص 120.

[3]- عبدالله إبراهيم،  ثقافتنا للدراسات والبحوث،  املصدر نفسه، 118.

[4]- محمد نور الدين أفايّة، الغرب املتخيل صورة اآلخر يف الفكر العريب اإلسالمي الوسيط، املركز الثقايف العريب، ط1، بريوت، 2000م، ص 10.
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رشقيّة.ولعل هناك تيارات كثرية حاولت من أن تقيم تجربة العالقة بالغرب ومتثالتِه عن الرشق وهو 

ما يدخل »االهتامم باملكان، واإلزاحة عن املكان ملمحاً رئيساً من مالمح آداب ما بعد الكونياليّة، 

وهوما يعني هنا ظهور أزمة خاّصة ما بعد الكونياليّة تتعلق بالهويّة واالهتامم بتطور أواستعادة عالقة 

فّعالة بني الذات واملكان لتحديد الهويّة.]]] تلك املراجعة سواء كانت غربيّة أو عربيّة فعىل الصعيد 

العريب هناك اتجاهان، وهذا ما أشار اليه عبد الله إبراهيم بقوله: «التصور املنهجي األّول يقترص 

عىل استعامل املعرفة يف هذا التصور عىل هويّة البنى املجتمعيّة التاريخيّة التي انتجتها. كام تتم 

إدانة املعرفة الغربيّة، ويرتفع الصوت برضورة إنتاج معرفتنا الخاّصة...ال يقترص هذا التصور عىل 

أصحاب املواقف »السلفيّة« بل يخص أيضاً أصحاب املواقف »العرصانيّة« الذين يدعون إىل تبني 

األمُنوذج الغريب بوصفه أمُنوذجاً للعرص كله، والتصور املنهجي الثاين يتخطى استعامل املعرفة 

كهويّة للبنى املجتمعيّة التاريخيّة التي أنتجتها...«]]].

املبحث الثاين:

نقد املركزّية الغربّية 

التي ظهرت وحاولت إعادة تقويم العالقة مع الغرب وما تركته تلك  هناك كثرٌي من الدراسات 

العالقة من آثار يف الذات بفعل سياسة اآلخر الغريب الذي كان يعني كام مر بنا من التمركز حول 

الذات واالستعالء عىل اآلخر، وقد عرفت هذه الدراسات بأنّها كانت )تعني الدراسات الثقافيّة بتحليل 

العالقة املتبادلة بني التحوالت االجتامعيّة والتحوالت القيميّة، فثمة جدل عميق بني الطرفني، فكل 

تحول يف البنيّة املجتمعيّة يعقبه تحول يف نظام القيّم، كام أن انبثاق أيّة أنظمة قيميّة جديدة سيتبعه 

تغيري يف التشكيالت االجتامعيّة الحاضنة لها، مع األخذ باالعتبار أّن القيّم نفسها نسق ثقايف من 

الرموز، واملعاين، والعالقات، والتصورات. وإذا كانت هذه التحوالت بطيئة يف املايض؛ بسبب 

العقود  خالل  أصبح  عامل  يف  كله  ذلك  تذليل  جرى  فقد  االتصال،  وصعوبة  الجغرافيّة،  العوائق 

األخرية شديد التواصل بني أطرافه، فرشع يتبادل األفكار بيرس ورسعة.ولكن مثّة عوائق ثقافيّة جديدة 

بالدرجة التي نتصورها، إذ نشأت حدود رمزيّة  استجدت، فلم يعد تبادل األفكار، والقيّم، ميسوراً 

فاصلة بني املجتمعات؛بفعل النزاعات السياسيّة والدينيّة والثقافيّة. وبذرائع املحافظة عىل األصالة 

والهويّة ظهرت ردود أفعال مناهضة للتغريات االجتامعيّة والقيميّة، ففي ظل توترات تجتاح العامل، 

[1]-  بيل أشكروفت واخرون، الرد بالكتابة النظريّة والتطبيق يف آداب املستعمرات، ترجمة شهرت العامل، املنظمة العربّية للرتجمة، ط1، 

بريوت، 2006م، ص 27.

[2]-  عبد الله إبراهيم، العالقة مع الغرب املوضوع، االشكالّية، املنهج، املركز الثقايف العريب، ط1، بريوت، 2000م، ص 79.
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إىل  املجتمعات  من  كثري  لجأت  ومصالحها،  لرؤاها  طبًقا  تشكيله  إعادة  تريد  إمباطوريّة  وقوى 

االعتصام بنفسها، وبقيمها، وبثقافتها، وذلك يف رغبة ملتبسة من الحاميّة الذاتيّة( ]]].

ما نفهمه من هذا النص أّن العالقة التي كانت قامئة عىل التثاقف أي تأثري الغرب يف عادات  

املنظومة االجتامعيّة وتقاليدها يف أثناء غزو املناطق العربيّة واإلسالميّة تركت تأثريها يف تشكيل 

عىل  القامئة  الغربيّة  السياسات  نتيجة  هويته؛  إحياء  وأعاد  االستعامر  قاوم  عاملنا  لكن  عاملنا، 

اإلقصاء والتعايل عىل االنسان يف عاملنا، وكان البد من أن تدفع اإلنسان العريب واملسلم إىل 

يف  الجارية  التحوالت  جملة  عن  االنقطاع  من  درجة  إىل  ستؤدي  الذات  صيانة  يف  الرغبة  )أّن 

العامل، فيحل الرفض محل القبول، ويسود الخوف بدل األمان، والريبة مكان الطأمنينة، وتندلع 

من  نوعاً  الحروب  والسياسيّة. وتصبح  العسكريّة واالقتصاديّة  الرصاعات  ثقافيّة مبوازاة  نزاعات 

رصاع األفكار والثقافات(]]]. 

إن الرتتيب املكاين والزماين للمعرفة ميكن أن يتّخذ شكالً عن عالقات القوة بصورة مقصودة 

أوغري مقصودة. فاملعرفة التي نشأت يف أوروبا سيتوىل حشٌد من املتعلمني تصدير كبار مثقفي 

أوروبا وما توصلوا إليه من أفكار مؤسسة عىل املعرفة إىل الدول املستَعَمرة، وهوما يجعل استعامر 

العمليّة اإلدراكيّة للتجربة اليوميّة التي سوف تتكرر يف قاعات الدراسة االستعامريّة، يؤدي بكثري 

من العبارات واألفكار إىل أن تتحول إىل جزء من الحيــاة الفكريّة اليوميّة يف أفريقيا]3] لقد وجهت 

كثري من النقود إىل املركزيّة الغربيّة، النداءات األوىل جاءت من أوروبا ومدارسها النقديّة قبل أن 

أمريكا  األنساق. من جنوب  ومتباينة  ثقافات وجغرافيّات مختلفة املرجعيات  تتعاىل أصوات من 

الهامش مستبعدة،  التي تجد نفسها وثقافاتها عىل  العربيّة،  الالتينيّة وإفريقيا، ومن الرشق والبالد 

الثقافة العربيّة. وإذا راجعت  ووعيها بالذات معرقاَلً؛بفعل املركزيّة الغربيّة وإكراهات العالقة مع 

الثقافيّة  العالقة  التثاقف ورشوط  باستمرار عالقتها باآلخر، فقد تساءلت عن معنى  العربيّة  الثقافة 

املتوازنة بني الذات واآلخر. وعىل الرغم بعض االنتكاسات ومظاهر االختالف  والتامهي التي كان 

حجة الشتغال ونقد التفكيكيّة والكتابات ما بعد الكولونياليّة، بغرض محوها وتبني قيّم االختالف 

وتحيني مفهوم الهويّة بفعاليّة الوعي واالنتامء للزمن، فقد ترّسخت بعض أشكال املامرسة النقديّة 

ع أفق الحوار ليفتح خارج الذات يف ماضيها وإشكاالتها الراهنة  يف الفكر العريب املعارص، وتوسَّ

[1]- عبدالله إبراهيم، ثقافتنا للدراسات والبحوث، املجلد ٥، العدد السابع عرش ١٤- ٢٠٠٨م، ص119.

[2]- عبدالله إبراهيم، ثقافتنا للدراسات والبحوث، ص120.

/http://www.alarab.co.uk/article :[3]- جدل العوملة: مفهوم األدب الغريب ومفهوم األدب العاملي
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واىل اآلخر الغريب يف صلته بهذه الذات وإكراهاته التي تلتزمها بوصفها مركزيّة مهيمنة.  ومن هذه 

النقود جاء نقد عبدالله إبراهيم وقد أرجع ظاهرة التمركز ونزعتها حول الذات الغربيّة إىل مجموعة 

من األسس واملرتكزات التي قلّل حضورها وفعاليتها يف الفكر والفلسفة الغربيني من ضمن أبواب 

الكتاب والذي بدا يف أكرث من مناسبة جرداً فلسفياً و/أو تاريخ أفكار حول موضوع »املركزيّة«! 

فهويعود بها اىل:

مرتكزات علميّة وعقليّة متثلها يف انتقال أوروبا من الفكر الالهويت إىل السيطرة عىل الطبيعة . ]

أنا أفكر  الديكاريت  التي هيأت منذ الكوجيتو  العقالنيّة  عىل وفق أسس علميّة وأطر املعرفة 

مستويات  عنارص،ويف  من  الغريب  التمركز  تشّكل  فقد  الغربيّة.  بالذاتيّة  الوعي  موجود  فأنا 

ومظاهر  العقل  مامرسات  من  وجعلت  واملجتمعي،  الفردي  والوعي  الشعور  مّست  عديدة 

هو  ثقافياً  نسقاً  اعتبارها  يف  الغربيّة.  الهويّة  حول  متمحورة  والدينيّة  والفلسفيّة  الفنيّة  التعبري 

غايّة اإلنسانيّة أورضورتها التاريخيّة من أجل التقدم. وها هو ذا هيغل باعتباره مؤرخاً للذاتيّة 

حديث  فيلسوف  أي  فعل  مام  أكرث  يسهم  أنّه  الكاتب،  فيالحظ  العظام،  بناتها  وأحد  الغربيّة 

يف تعميق صورة التمركز الغريب القائم عىل أساس التفاوت بني الغرب األسمى عقلياً وثقافياً 

ودينياً وعرقياً،وبني العامل اآلخر األدىن واألحط يف كل ذلك”.

 مرتكزات فكريّة رصف، من دون إّدعاء وال سند من تقدم املعارف والعلوم، تعود إىل الفلسفة . ]

اليونانيّة.  الفلسفيّة  القدمية والتي ُعّدت مقدمًة رضوريًّة وصارخًة لنوع من املركزيّة  اليونانيّة 

فبقدر ما تأصلت عن هذه األخرية قيم النظر العقيل، بقدر ما متثلتها أمكنة لرتسيخ املركزيّة 

كله  الشفاهي  الرتاث  أرسطو(،  أفالطون،  )سقراط،  الثالوث:  يد  أعدمت عىل  التي  الفلسفيّة 

الذي سبقها أوخالفها سواء أكان يونانياً شفاهياً، أم آتياً من شعوب وثقافات البابرة، هوما يشكل 

مدعاة تساؤل عن أصول الثقافة اليونانيّة والرشقيّة منها بالخصوص، وعن االسرتاتيجيات التي 

أتبعت إلقصاء املختلف والغريب عنها.

 مرتكزات عرقيّة تقول بوجود طبائع محّددة وخاصة تقف سبباً وراء الحضارة الغربيّة. بل وتقيم . 3

تراتبياً للشعوب والثقافات يحدد تاريخها ونظرة األورويب اليها، كام يفرس  من خاللها نظاماً 

رغبة  العريب يف  التمركز  نزعة  تتجىّل  إذ  االنساين.  والفعل  الحضور  من  اواستحقاقها  حظها 

الذاتيّة األوروبيّة يف الهيمنة عىل اآلخر وتصنيفه من ضمن قوالب وصور أبديّة مثل: )الهندي 

األحمر، الزنجي األفريقي، أو اإلنسان الرشقي املختلف(. »والحال إّن فكرة التفاوت أصبحت 
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فلسفًة لها بُعد اجتامعي وسلويك، أّدت إىل انقسام عميق يف الفكر االنساين«.

التعاليم واالستغالل . ] الغربيّة عىل فلسفيّة  الهيمنة  تثبيت  الديني« دوراً يف  »التمركز  أّدى   كام 

الكنيس لقيّم املسيحيّة. قد يكون هذا التمركز استمراراً للعصور الوسطى، بيد أنّه حكم عىل 

الغريب  لألمنوذج  ضامنًة  كان  فقد  االكتشافات.  بعد  مبستعمراتها  األوروبيّة  الدول  عالقات 

واستمراره يف مجتمعاتها، تم توظيفه وتكييف وظائفه مع العقل الحديث املتمركز حول أوروبا 

والذاتيّة الغربيّة]]].

الحقبة  يف  منهام  األّول  الغريب  التمركز  أنواع  من  نوعني  بذكر  التجارب  تلك  إجامل  وميكن 

الكونياليّة والثانيّة معارصة ارتبطت بحقبة العوملة:

أّوال: اخلطاب االول »االستعالء العرقي يف  املركزّية الغربّية«:

 يف بحثنا عن جدليّة العالقة بني الكونياليّة التي جاءت بعد الحداثة نجد أن هناك  تعاضداً بني 

الحداثة وعلومها والسلطة الغربيّة التي كانت متثِّل إرادة القّوة والهيمنة عىل العامل ولعل هذا متثّل 

يف أبرز النظريات التي تفضح االستعالء العرقي ممثاّلً يف نظريّة: »الدارونيّة والتفوق العرقي«.

إّن متظهرات هذا االستعالء العرقي نجده يظهر بأشكال متنوعة لكنها تنطلق من توظيف العلوم 

توظيفاً من أجل تأكيد تفوق العرق الغريب عىل غريه وهذا ما منحته نظريّة التطور وطابعها العرقي 

وقد تم رصد أشكال متنوعة من هيمنة الغرب يف تلك الحقبة.

أّولها، وقد كانت البدايّة يف عام 883]م، قِدم فرانسيس جالتون )ريب داروين( وقد كانت كلمته 

املميزة هي »تحسن النسل« وكان مصدرها اإلغريقي يعني »أحسن منذ الوالدة« أو»نبيل بالوراثة« 

وعرف هذا البحث »بحث تحسني النسل بأنه علم تحسني الساللة البرشيّة بإعطاء الساللة األفضل 

أو أنواع الدماء املميزة  فرصة أفضل للسيادة«. 

كان جالتون يرى أّن العلم معادل للتقدم وغري قابل لالنفصال عنه وإّن البرش قابلون للتحسن، 

نون سالالت النباتات، أليس من املمكن إنتاج أنواع متميِّزة من البرش  فإذا كان مولدو النباتات يحسِّ

باختيار األزواج املناسبة خالل أجيال قليلة؟ كان الفرض العلمي خلق هذا التساؤل، هو أّن أغلب 

الخواص البرشيّة موروثة. وكانت وجهة نظر جالتون مستمدة من إمكان تخطيط االنتقاء الطبيعي 

والتطور يقول جالتون إّن العمليات التطوريّة هي يف حالة تغيري مستمرة، بعضها ملا هوجيد، واألخر 

[1]- عبد الله إبراهيم، املركزيّة الغربّية إشكالّية التكوين والتمركز حول الذات، املركز الثقايف العريب، ط1، بريوت، 1997م.
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للعكس، وإّن واجبنا هوالتدخل عند  اللزوم بتشجيع التغريات  الجيدة، وإحباط التغريات السيئة 

أو الحد منها ومل تكن التغريات البيولوجيّة، وهي فقط املوروثة يف رأي جالتون، بل كان الترشد، 

وصف العقل، والتخلف الذهني والجنون أيضاً موروثني]]]، ولكّن هذه األفكار انترشت بفعل تأييد 

كارل بيوسون عامل اإلحصاء املشهور يف جامعة لندن واألمرييك شارلز دافنبورت الذي زعم يف 

تختلف  األجناس  وأن  بطبيعتها،  العقل  ضعيفة  األجناس  بعض  أن  البرشيّة،  للسالالت  دراساته 

بعضها عن بعض ثم إنّه أقنع مؤسسة كارنيجي بإنشاء معمل )كولدسبينج( لدراسة التطور البرشي. 

وكانت إحدى نتائج انتشار تنظيم التناسل هواستعامل التعقيم ويقدر أنّه بني عامي )907]-7]9]م( 

عقم حوايل 9000 شخص يف الواليات املتحدة باعتبارهم ضعاف العقول، ويف قضيّة مشهورة عام 

7]9]، حكم القايض أوليفر وندل هوملز Windel Holmes  بصحة التعقيم بوسائله املختلفة مبا 

فيها قطع قناة فالوب، وله مقوله شهرية هي أنه »يكفي ثالثة أجيال من  املعتوهني«]]].

يختلف  البرشي  الجنس  بأّن  اّدعت  التي  النازيّة  مع  املطالب  هذه  تصاعدت  وقد  والثانيّة، 

بعضه عن بعض، بأّن ما يجعل اليهودي يهودياً والغجري غجرياً، وعدواملجتمع عدواً للمجتمع، 

إنكار أن هذا  واملختل عقليا مختالً عقلياً هوما يجري يف دمائهم )أي جيناتهم (، ومن الصعب 

املفهوم النازي قد نتج من حركة تحسني النسل، ففي عام ]93]م أصدر مجلس وزراء هتلر »قانون 

التعقيم لتحسني النسل، وهويجب أي مصاب بأي مرض ورايث عىل قبول التعقيم   إذ كانت أرنت 

ترى أّن السياسة يصعب تحديدها أنطولوجياً؛ألنّها ليست كامنة يف ذات اإلنسان كام ظّن أرسطو، 

بل تتجىّل يف العالقات بني الناس وتوجد يف فضاء خارج اإلنسان-الفرد]3]، وهي سياسة أقدم يف 

الخطاب االستعاليئ األملاين اذ ارتكب الجيش األملاين إبادة بحق قبيلتني يف ناميبيا بني )903] 

- 908]م(، بلغ عدد ضحاياها 80.000 شخص. والذين نجوا من املوت توفوا من جرّاء املرض 

أوالتعذيب.

الثالثة، طّور مفكرو الداروينيّة االجتامعية يف أوروبا موقفاً ال أخالقياً تجاه املجتمع اإلنساين، كان 

من شأنه اتخاذ خرييّة العرق األورويب األبيض عىل غريه من األجناس البرشيّة معياراً أوحد للسياسة 

العامة والطهارة العرقيّة، ترى الدارونيّة أّن األخالق غري ثابتة يف حني أّن التطور هوالثابت، قّدمت 

للكثريين فرصة العمل عىل تغيري املبادئ األخالقيّة؛بحجة نسبيّة األخالق وأنّها نتاج عريض للتطور 

[1]- سمّية بيدوح، فلسفة الجسد، دار التنوير، ط1، بريوت، 2009م، ص86-85.

[2]- املرجع السابق، ص87.

[3]- نبيل فازيو، الرشط االنساين وأزمة الحداثة، حنه آرندت يف مواجهة الحداثة،ص385.
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املادي وتغرّيت النظرة لقضيّة حرمة الحياة عموماً والحياة البرشيّة. فحصل النازيون عىل التبير العلمي 

للسياسات التي نفذوها عند وصولهم إىل السلطة، وقد نجم عن هذا الفكر مامرسات وحشيّة وقهريّة 

وظاملة ضد أولئك املعتبين من عرق أدىن وراثياً، كاإلبادة والتصفيّة العرقيّة والتجارب عىل البرش 

وتحسني النسل. كام بّرر هذا الفكر للغربيني استعامرهم  لشعوب العامل وسيطرتهم عليه مبختلف 

الوسائل سواء أكانت عسكريّة أم ثقافيّة، أوفنيّة، أواجتامعيّة، من دون الحاجة إىل وجود مسّوغات 

مقنعة بدعوى أّن هذه الشعوب متخلِّفة وأهلها يف أسفل السلسلة البرشيّة]]].

اخلطاب الثاين: العوملة والتمركز الغريب: 

تعد العوملة شكالً جديداً من أشكال املركزيّة الغربيّة حول الذات ومحاولة الغرب املستمرّة  

)باإلنجليزيّة:  نجدها  العوملة  تعريف  عن  نبحث  وحني  الغرب،  إرادة  إىل  اآلخر  إلخضاع 

Globalization( طبعاً هذه الظاهرة الجديدة استثمرت ممكنات العلم والتقنيّة واإلعالم يف إشاعة 

أفكارها وقيّمها االستهالكيّة وهذا ما مّكنها من اكتساح أسواق العامل وقد شجعت عىل االستثامر 

واالنتقال الحر لرؤوس األموال من دولٍة إىل أخرى، مام جعل تأثريها يزداد اجتامعياً يف ظل اإلعالم 

الفّعالة  الوسيلة  الجنسيّات هي  متعددة  املعلومات مام جعَل) رشكات  تبادل  واالنفتاح يف  الحر 

لنقّل املعلومات، ورؤوس األموال، والسلع بني الدول؛ إذ اتّخذت هذه الرشكات العامل كله ليصبح 

مكاناً لتطبيق عملياتها الخاّصة يف التسويق واإلنتاج(]]]. 

وباآليت تسعى هذه الظاهرة إىل تعزيز التكامل بني مجموعة من املجاالت املاليّة، والتجاريّة، 

من خالل  والعامليّة؛  املحليّة  القطاعات  بني  الربط  العوملة يف  تسهم  واالقتصاديّة وغريها، كام 

تعزيز انتقال الخدمات، والسلع، ورؤوس األموال،  ثم إنّها عمليّة تطبقها املنظامت، والرشكات، 

واملؤسسات بهدف تحقيق نفوذ دويّل، أوتوسيع عملها ليتحول من محيّل إىل عاملّي]3].

العام، وهي تعبري مخترص عن مفاهيم عدة،  العاملي مبعناه  العوملة هي ظاهرة االنتامء  إّن 

أو»سيادة  أو»الكونيّة«  »الكوكبيّة«  تعني:  وهي  املحدودة،  األطر  عىل  الخروج  تشمل  فهي 

عّنا  يغيب  أن  من  ميكن  ال  التعريف  هذا  لكّن  العامل]]]؛  عىل  وهيمنته  الرأساميل«  األمنوذج 

.http://www.nizwa.com [1]-  دراسات هيغل واإلسالم لوثـريّة فـي ثوب فلَسفي، مجلة نزوى

[2]- املركز املرصي لحقوق املرأة، العوملة )كراسات ثقافّية سلسلة تصدر عن برنامج مدرسة الكادر النسائّية(، صفحة 20، 21، 22، 25، 

http://mawdoo3.com  .28 ،27 ،26

[3]-  globalization”، Business Dictionary، Retrieved 52017-4-. Edite

[4]- سليامن بن صالح الخّرايش، العوملة، دار بلنسية، الرياض، ط1، 1420 هـ، ص 8-7.
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ونزوعها  األداتيّة  إىل جذورها  العوملة  يرجع  نزوع  فهناك  تناوله  سبق  ـ كام  »أولريش«  قاله  ما 

الذات وإجبار اآلخر  التمركز حول  يتعارض مع األخالق وينزع إىل  الذي  النفعي االستهاليك 

الجنسيات  متعددة  إذ أخذت رشكات  الوطنيّة  الدولة  بعد  ما  فتح أسواقه يف ظل مقوالت  عىل 

املامنعة  الدول  لدى  العجز  من  مزيداً  تخلق  الكبى  الدول  وتدعمها  عليها  تهيمن  والتي 

وتجبها عىل فتح أسواقها أمام العوملة وإاّل تعرّضت إىل العقوبات.

إن أهم عوامل ظهور العوملة باملعنى املعارص انفراد الكتلة الغربيّة يف الساحة العامليّة، وتطلب 

النظام االقتصادي الرأساميل التدويل والتعومل، كام أن أهم أهداف العوملة املعارصة هو: سيادة 

النظام الغريب، وهيمنة األفكار الغربيّة وثقافتها، فجوهر عمليّة العوملة يتمثل وبصورة خاصة يف 

تسهيل حركة الناس، ويف انتقال كل واحد من املعلومات والسلع والخدمات عىل النطاق العاملي.

إّن النظام االقتصادي الراهن، املعّزز بالهيمنة السياسيّة للغرب، مُيثّل مرحلة جديدة من مراحل 

التطور الرسيع للسياسة املاليّة، ويجّسد صفحة حديثة من صفحات االقتصاد الرأساميل العاملي 

وقد تسمى هذه الصفحة وهذه املرحلة باسم: )العوملة( وهوقد يتّسم بخصائص عديدة من أهمها:

]: ازدياد دور الرشكات متعددة الجنسيات يف االقتصاد العاملي بعد سقوط نظام برييتون، وودز.

الدويل، والبنك  النقد  تتكون من: )صندوق  الثالث والتي  العوملة  أهميّة مؤسسات  ازدياد   :[

الدويل، واملنظمة العامليّة للتجارة(.

3: تعريف مراكز القوى االقتصاديّة العامليّة بالتغيري األكيد املتدرج.

]: تحويل هيكليّة االقتصاد العاملي وتبديل سياسات التنميّة العامليّة وتغيريها.

5: تقهقر أهميّة مصادر الطاقة التقليديّة واملواد األوليّة يف السوق العامليّة وتراجعها.

وباآليت انطباع كل هذه البنود االقتصاديّة املذكورة وغريها مام مل نتعرض لها لالختصار ومخافة 

التطويل بالصبغة السياسيّة وتحكم العوملة السياسيّة بها، وهيمنتها عليها]]].

وهذا من أسباب بروز العوملة السياسيّة الغربيّة. إذ ال يخفى أّن العوملة الغربيّة باللغة العرصيّة 

[1]- وعىل سبيل املثال: إّن االقتصاد األمرييك بات محركاً لالقتصاد العاملي بناتج محيل إجاميل يفوق8511 مليار دوالر عام 1998م  

لبيطانيا، و1811 ملياراً إليطاليا، و688  لفرنسا، و1252 ملياراً  لليابان، و1813 ملياراً ألملانيا، و1320 ملياراً  مبقابل 2903 مليار دوالر 

ملياراً لكندا، و593 ملياراً لروسيا، أي إن الناتج املحيل اإلجاميل للواليات املتحدة وحدها يزيد عن %87 عن مجموع الناتج املحيل 

اإلجاميل للبلدان السبعة األخرى البالغ 9750 مليار دوالر. ومنه يعرف مدى هيمنة أمريكا وتخطيطها ودورها عىل قرارات الرشكات والبنوك 

.1a.htm/http://alshirazi.com/compilations/patg/awlame/4 :واملصارف. انظر: جذور العوملة الغربّية
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وباملفهوم املعارص أصبحت مبعنى األمركة، وهي تعني سيطرة الغرب وهيمنتهم، والتحكم  بالسياسة 

ثقافات  لتطال  أخذت متتد ومتتد  قد  بل  والعباد،  البالد  مختلف  بهام، ويف  والتالعب  واالقتصاد 

أمنوذج  تعميم  إىل  تسعى جادًة  إنها طفقت  بأرسها،  الوطنيّة  الهويّة  من  وتنال  بأجمعها،  الشعوب 

من السري والسلوك، وأمناط من األخالق واآلداب، وأساليب من العيش والتدبري، تتوافق مع الثقافة 

الغربيّة، وتنسجم مع ميول املستعمرين، لتغزو بها ثقافات مجتمعات أخرى، وهذا ال يخلومن توجه 

استعامري جديد، يف احتالل العقل والتفكري، وتسيري العقل والعواطف بعد االحتالل وعىل وفق 

أهداف الغازي ومصالحه الشخصيّة، وقد أشار الرئيس األمرييك األسبق جورج بوش األب، إىل ذلك 

وأكّده حني قال يف أجواء االحتفال بالنرص ومناخ االحتشاد من أجل الظفر يف حرب الخليج الثانّية: 

إن القرّن القادم سيشهد انتشاراً للقيّم األمريكيّة وأمناط العيش والسلوك األمرييك]]].

لكن يبدو أّن األمر يف الغرب نفسِه يعيش حالة من نقد العوملة إذ يشري أولريش بك إىل هذا برصده 

مالمح هذا التحول الذي يعيشه الغرب وآثاره يف الدولة الوطنيّة يف الغرب فيقول: »إن املسيطرين عىل 

النمواالقتصادي، الذين يتقرب إليهم الساسة، يقوضون سلطة الدولة حني يطالبون بخدماتها، ولكّنهم 

مينعون عنها الرضائب...«]]] ثم يشري إىل حقيقة العوملة وآثارها االجتامعيّة بقوله: »إّن النمواالقتصادي 

مل يزد إال يف ثراء األثرياء، الذين يشكلون عرشة يف املائة من بني السكان، لقد استلم  هؤالء العرشة 

يف املائة نسبة ستة وتسعني من املائة من الرثوة اإلضافيّة«]3] ويخلص إىل نتيجة مفادها: »يبدو أّن 

العوملة تحطم االتفاقيّة التاريخيّة بني اقتصاد السوق والدولة االجتامعيّة والدميقراطيّة، التي كانت 

حتى اآلن األمنوذج الغريب الذي دمجه مرشوع الدولة الوطنيّة للحداثة وأثبت مرشوعيته«]]].

اخلامتة:

وهي تعني  أّن الغرب ويف قلبه أوروبا هومركز العامل ، واملنتج األوحد للقيّم اإلنسانيّة  ،  والحكم 

املطلق ويف وضع وتقنني معايري التقدم والتخلف ، واملرجع األوحد يف تسجيل انتقال شعٍب ما أو 

ثقافٍة محّددة من الببريّة والهمجيّة إيل املدنيّة.

عىل الرغم من أن تقدم الرشق وبربرية الغرب بحسب ما مر بنا إذ إن »منذ أبد اآلبدين أوما يقارب 

.1a.htm/http://alshirazi.com/compilations/patg/awlame/4 :[1]- جذور العوملة الغربّية

[2]- أولريش بك، ماهي العوملة؟ ترجمة أبودودو، منشورات الجمل، ط2، بريوت، 2012م، ص 22.

[3]- املصدر نفسه، ص 24.

[4]- املصدر نفسه، ص 28.

صورة اآلخر الحضاري



االستغراب

2 0 1 ء 8 شــتا
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

160

ذلك، كان هناك رشق متوسطي آهل بالسكان وغني بحضارته القدمية جداً، وتنشطه صناعات كثرية، 

وعامل غريب ـ متاشياً مع املبدأ نفسه للغزوالروماين ـ أوغرب بعيد إذا أردنا Far West  »وهوغرب 

متوحش ورمبا غري مثقف«. اذاً هكذا كانت البداية يف تصوير الذات باملقارنة مع اآلخر وهي ليست.

مع أن تلك التصورات ذات طابع عرقي إذ تم كشف املامرسات التي تحكم جملًة من النظريّات 

الثقافيّة ذات أبعاد عرقيّة يف نظرتها إىل ذاتها ومتيزها عن غريها.

املسارات  تشكل  مميّزة  ثقافيّة  ثوابت  وجود  تفرتض  أنها  مبعنى  الثقافيّة،  االنحيازات  فهذه 

التاريخيّة للشعوب املختلفة. لكنها تقدم نفسها كونيًّة؛ ألنّها تزعم أن تقليد الشعوب كلها األمنوذج 

األورويب هوالحل الوحيد لتحديّات عرصنا.

لكن نستطيع أن نقول إن التمركز الثقايف والعرقي قديم، فإّن أصول التمركز ميكن الرجوع فيها 

إىل اليونان إذ يتعلق األمر بالتقسيم اليوناين للعامل إىل »إغريق« برابرة« أوبعبارة أخرى، إىل »أحرار 

بالطبيعة« عبيد بالطبيعة«.

لكن النتيجة التي ميكن أن نستخلصها من التصورات السابقة هي أن األمر ليس أكرث من كونه 

مخياالً إذ ال وجود للرشق خارج رؤوس الغربيني، فالغرب فكرة تسكن الغربيني كام تسكنهم فكرة 

الطرف النقيض. 

الملف




