مستقبل الغرب الرقمي

َّ
ّ
الالثقافية ّ
األوروبي�ة
للقارة
األصول
[*]

عمر األمني أحمد عبد الله

[[[

تستعيد هذه الدراسة للباحث واملفكر السوداين عمر األمني أحمد عبد الله املرتكزات

الالهوت ّية واأليديولوج ّية التي قامت عليها حضارة التقنية يف الغرب األورويب .ويف هذه
ليبي البعد الرببري
االستعادة يالحظ الكاتب ما يسميه باألصول الالثقاف ّية للقارة األوروبيةّ ،
الذي نشأت فيه تلك القارة ،واألثر العميق الذي ترتب عليه .فقد جاءت التقنية برأيه كمحصولٍ
تاريخي لهذا البعد ،وهو األمر الذي تدل عليه وقائعية العرص الحديث وخصوصاً لجهة تهافت
ٍّ
البنية األخالق ّية والقيم ّية للمجتمع الغريب.

المحرر

ٍ
وتاريخي يف آنٍ
واحد؛ جغراف ًّيا فهي كانت ضمن
يف
بات معلوماً أ ّن أوروبا هي وجو ٌد جغرا ٌّ
ٌّ
مختلف بعد اكتشاف العامل الحديث أي بعد اكتشاف
جغرافيا العامل القديم ثم أصبح لها وجو ٌد
ٌ
األمريكتني وأسرتاليا.
وقد قامت أوروبا ما بعد الحداثة بإضافة أمريكا الشاملية وأسرتاليا إىل نظامها السيايس الذي
أصبح ميثل العامل األول أو املركز الحضاري .وأصبحت هي حاكم ًة لهذا العامل مبا لها من قو ٍة.
مل أ ّو َل وميثله
ثم أضافت إليها الحقًا اليابان بعد الحرب العاملية الثانية ،فانقسم العامل إىل عا ٍ
مل ثانٍ متثله بعض الدول الوسيطة يف التحاقها ببعض الدول األوروب َّية مثل
املركز األورويب ،ثم عا ٍ
مل أخريٍ ميثل قاع التخلف والفقر وميثل العامل الثالث
الربازيل وتايالند ومؤخرا ً دول الخليج ،وعا ٍ
ويقع يف هامش النظام الذي صاغت عليه أوروبا عاملنا املعارص.
*ـ مفك ٌر وأستا ٌذ يف الفلسفة اإلسالم ّية  -السودان
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ٌ
مصطلحية:
مستدركات
ٌ
قد يتداخل االستعامل املصطلحي تداخالً قد يخل مبا نقصده هنا يف هذا املبحث ،فام نعتقد
أنه دون هذا التداخل يستند إىل صحيح املفاهيم اللغوية كأصو ٍل ينبغي أالَّ يفارق صحيحها صاحب
مثال عىل ذلك قولنا «معرفة علمية» وهذا لف ٌ
حٌ .
ظ يربط ما بني متخالفني يف
أي صياغ ٍة ألي مصطل ٍ
بأي
املنشأ ،فاإلنسان ال ميلك العلم ولكنه ميلك معرفته .لذلك فاتصال املعرفة بالعلم ال يلقي ّ
ٍ
تعلقات معرفي ٍة .ولوال ذلك
ظال ٍل معرفي ٍة عىل العلم ،بل يظل العلم يف كامل صحته مرتفعاً عن أي
لكانت املعرفة العلمية التي تط ّهر منها العلم  -كام هي مسألة دوران الشمس حول األرض التي
كان يقول بها املعلم اإلغريقي أرسطو -حقيق ًة علمي ًة وراسخ ًة إىل يومنا هذا .لكنها معرف ٌة ثبت
بطالنها دون أن تؤثر عىل الحقيقة الراسخة بأن األرض هي التي تدور حول الشمس كحقيق ٍة ثبت
رسوخها علميًّا مل تصب بدنس الجهل والغفلة املعرفية التي يتصف بها اإلنسان مبا ال يؤثر عىل
حقيق ٍة علمي ٍة أصيل ٍة.
فام نعرفه من املعرفة العلمية الصحيحة كان كام تقرر الحقًا حول الخطأ املعريف للمعلم أرسطو،
أو جهالً كام هو قول علامء الفيزياء بعد إساحق نيوتن وقبل اكتشاف الطيف الكهرومغناطييس .إن
سائل يرسي يف األسالك ،فذلك يدلل عىل طفولتنا ويفاعتنا املعرفية ،ويدلل
ٌ
الكهرباء ما هي إال
كذلك عىل هطلنا وعدم معرفتنا مبا منتلكه من علمٍ والذي هو قليل جدا ً.
ٌ
استدراك مه ٌّم يثريه هذا السؤال عن القياس الكمي ألوروبا .يثور هذا السؤال خاص ًة عندما نصطدم
مبفهوم االتحاد األورويب .لكن يسعفنا ما يُثار هذه األيام حول (الربيكزيت) أي خروج بريطانيا عن
مبفهوم يشار إليه أعاله حول
حظرية االتحاد األورويب ،كذلك يصطدم مفهومنا عن االتحاد األورويب
ٍ
الكيفية األوروبية إذ تنضم حينها ،أمريكا الشاملية بشقيها وأسرتاليا واليابان فنعتربها ضمن هذا املصطلح.
كمً غري كاملِ
موجبات االصطدام املفهومي ينحل عندما نالحظ أن االتحاد األورويب نفسه ّ

تجاري يقوم عىل اتفاقٍ بني أعضائه عىل تجنب موجبات املنافسة التجارية
االنسجام ،إذ إنّه اتحا ٌد
ٌّ
يف وجه الخصوم التجاريني ،والذين هم بالرضورة خصو ٌم سياسيون .مع ذلك فالخصومة بني
عضوية االتحاد األورويب والتي هي ضمن ما هو مقدو ٌر عليه يف إطار التفاهم السيايس ال تتصادم
كثريا ً مع واقع إخوتهم خارج هذا االتحاد ممن ينضوون تحت قبعة النظام الرأساميل االحتكاري
للعامل األول ،فيصبح حينها ما نقصده من مصطلح أوروبا هو مفهوماً سياسيًّا ال نكاد نرى فيه فرقاً
بني الواليات األمريكية وفرنسا وإنجلرتا وأملانيا...إلخ.
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يبدو أن النظر ألوروبا يف التاريخ يوصلنا ببساط ٍة إىل أنها يف حارضنا ترى نفسها ممسك ًة مبقود
العامل املعريف والعلمي ،فهي لذلك ترى نفسها ذات مسؤولي ٍة معرفي ٍة وعلمي ٍة نظري ٍة وعملي ٍة تجعل
العامل مصط ًّفاً حولها مأخوذًا مبقوده بواسطتها.
وال يبدو أن هذا األمر قد حدث كيفام اتفق .فأوروبا هي يف واقع األمر ممسك ٌة مبقود العامل
تتخل عنه إىل يومنا هذا .فإذا كان األمر كذلك فإن
ّ
السيايس واالقتصادي منذ القرن الثامن عرش ومل
إمساكها بالقياد املعريف يبدو عندها طبيعيًّا ومنطقيًّا ما يجعلها تعتقد وتعلن بعد ذلك من اعتقادها
رصاح ًة أنها صاحب ُة القول الفصل العلمي يف هذا العامل.
نظر ٌة بسيط ٌة إىل هذه النتيجة تجعلنا نرى أن استيالء أوروبا عىل السلطة السياسية واالقتصادية
لهذا العامل مل يكن بسبب قدرتها العسكرية فقط ،إمنا إضاف ًة إىل ذلك فقد كان حراكها عرب سلسل ٍة
من التطور اإلنساين ،عرب دولتها يف حاالتها الثالث :دولة اإلمرباطورية ،ثم دولة النبالء (أي القنانة
واإلقطاع) ،ثم دولة سيادة الطبقة الربجوازية والرأساملية (أي مايسمى بالجمهورية) .وكانت أوروبا
ترى يف حملها العامل إىل عبور دولة ما قبل الرأساملية إىل الدولة الرأساملية الحديثة بعيد القرن
حق اإلنسان َّية .ثم ساعد
الثامن عرش ،أي بعيد استعامر العامل ،أن تلك رسال ٌة يجب أن تؤديها يف ّ
ٍ
تحوالت عميق ٍة يف بنية املجتمع اإلنساين،
عىل ذلك إنجاز الثورة الصناعية وما حدث بعدها من
وذلك كان تعزيزا ً ملا تراه من رسال ٍة تطويريّ ٍة كانت تؤديها لصالح اإلنسانيَّة.
ويبدو أ ّن أوروبا بعد إنجازها ثورة التحول الصناعي مل تتوقف عندها بل أضافت بعدا ًجديدا ً ،وذلك
ٍ
جديد وهو التحول إىل ثور ٍة جديد ٍة أال وهي الثورة اإللكرتونية ،وهي اآلن تسترشف
بإضافة إنجا ٍز
ٍ
ٍ
جديد
كبعد
عه ًدا جدي ًدا هو عهد الثورة الرقمية مبا يف ذلك من إضافة وسائط التواصل االجتامعي
ٍ
تحوالت عميق ٍة قد ال نستطيع إجادة التحسب لها .ويبدو أن هنالك سؤاالً كبريا ً :هل
يضع العامل أمام
كان نتاج ما تحقق يف أوروبا من منو عرب مراحل دولتها املختلفة ،ثم ما أوصل إىل ذلك من ثور ٍة
كل ذلك كاف ًيا ألن يسلم العامل ألوروبا قياده يك تنجز تحوالً يف
صناعي ٍة ثم ثور ٍة إلكرتوني ٍة ،هل كان ّ
مجتمعي كبريٍ يف عاملنا املعارص؟!
النقالب
ضخامة تحوالت الثورة الرقمية التي رمبا تؤسس
ٍ
ٍّ
ٌ
عميقة يف املفاهيم العلمية األوروب َّية
إشكاالت
ٌ
يف يتسم بأنه ميتلك ناصية العلم ،لكان ذلك
ولو كانت أوروبا متسك مبقو ٍد ذي سدا ٍد معر ٍّ
مدعاة التفاقنا معها اتفاقا تا ّماً ،ومدعا ًة كذلك الصطفافنا خلف مقودها .لكننا نرى االعوجاج
منهجي كب ٍ
الظاهر يف هيئتيها املعرفية والعلمية .فهي تعاين من خللٍ
ج من ظنها أنّها متتلك
ري نات ٍ
ٍّ
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ناصية العلم ،يف حني أن علومها ال تستخرج إال من باب علم اإلبستملوجيا التي يُقصد بها ما هو
[[[
تجريب صادقٍ .
مربه ٌن عليه علم ّياً من
ٍ
مستخرج من املعرفة .فهو يقرر ذلك وهو
وهذا النوع من التفكري األورويب يرى أن العلم
ٌ
ري آب ٍه بطفولته املعرفية التي كان يرى فيها إىل ٍ
قريب أن األرض هي مركز الكون وأن
عهد
ٍ
مطم ٌ
نئ وغ ُ
الشمس تدور حوله وأن الكهرباء ما هي إال ٌ
سائل يرسي يف األسالك .ومل يسعف أوروبا استنتاجاتٌ
ذهني ٌة تجريبي ٌة الحق ٌة أثبتت خطأ ما كانت ترى مام ذكرنا أعاله ثم صححته ،وقد كان هذا التصحيح
يقتيض أن ترى أوروبا طفولتها العلمية تحيط مبعرفتها .لكنها يف سبيل تجاوز االعرتاف بطفولتها
تجريب
املعرفية يف مجال العلم ،خلُصت بعد ذلك بأن أضافت مفهوماً يقول أن العلم ما هو إال
ٌ
تراكمي يصحح ثم يزحزح بعضه بعضاً مبا ال ميكننا بأن نضع له ح ّدا ً تعريفياً ذا ٍ
يف ميكن
ثبات معر ٍّ
ٌّ
أن نركن إليه .فتحررت من خالل الطفولة املعرفية حولته بإلقائه عىل كاهل العلم.

ري .فإذا مل تكن الشمس تدور حول األرض أصالً
خلل
هذا املوقف ميكن أن يرى فيه ٌ
منهجي كب ٌ
ٌّ
منذ بداية تكوينها ،فإن ما سبق تقريره حول ذلك ،بكونها تقوم بالدوران حول األرض يف يوم من
بي .هذا الخطأ يشكل قصورا ً ال يختص به حقيقة دوران األرض حول الشمس،
األيام ،هو خطأٌ ّ ٌ
وهذه هي الحقيقة العلمية التي ال يلحق بها أي خطأ يف حقيقتها التكوينية ،بل كل الخطأ ناتجاً يف

وعن فهومنا الغضّ ة .إذ إن العلم ال يرتاكم كام هي الحقائق الجوهرية القانونية التي ترسي يف عاملنا
ملفهوم
منذ نشأته وتكوينه األول ،إمنا الذي يرتاكم هو معرفيتنا لها التي هي كانت نفسها خاطئة
ٍ
علمي هو يف كامل صحته وسداده.
ٍّ

ناتج عن طفولة أوروبا املعرفية وطفولتها العلمية ،ليس هو
ويبدو أن الخلل الذي ذكرنا أنّه ٌ
بالعامل املعروف ألوروبا يك يُكبح جامحها يف أن تتحكم يف مقود اإلنسان العلمي واملعريف.
لكنها مع ذلك أمسكت به يف نهاية أمرها ،وذلك لتحكمها السيايس يف عاملنا املعارص .وذلك أم ٌر
يحتاج إىل ٍ
مزيد من التوضيح.
اخللفية التارخيية لنظام أوروبا املعريف
بالرجوع إىل ما كان حادث ًا يف تاريخ الفهوم األوروب َّية -التي رأينا أنها كانت يف طفولتها ويفاعتها
مل كان بالكاد يتخارج من تخوم
املعرفية -فذلك أم ٌر ال تالم أوروبا عليه ،إذ إنها ليست بدعاً من عا ٍ
[[[ -أندريه الالند ،معجم تقنيات ونقد الفسفة ،الجمعية الفلسفية الفرنسية.1901\5\23،
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العرص الحجري الحديث تخارجاً وئيدا ً يف اتجاه الوصول للحضارات اإلنسان َّية .األوىل يف حويض
واديي نهر النيل األدىن ،فتلك فرت ٌة زمني ٌة ال تتجاوز ألفني ونصف عام ،وهي فرت ٌة قصري ٌة ج ًّدا مقارن ًة
بآماد التجذيب اإلنساين وانتقاالته .فالدولة الرومانية مثالً يف أوروبا قد قامت بصور ٍة ما مبالمس ٍة
تاريخ ّي ٍة لبعض عصور العرص الحجري الحديث .فقد كانت أوروبا جلها وقارة آسيا وقارة إفريقيا
كلّها كانت مازالت تعتمد اآلالت الحجرية يف كثريٍ مام كانت تود أن تنجز به أعاملها ،فاإلنسان
اإلفريقي أو األورويب إىل تخوم القرن الثامن عرش كان يطحن حبوبه الغذائية بأحجار (الرحى)،
ٍ
سامت متدلي ًة من العرص
وكان يتسخدم الفخار يف أدوات طبخ وتناول الطعام ،وتلك كلها كانت
الحجري املتأخر أو ما يسمى بالعرص الحجري الحديث .ورغم اكتشاف املعادن قبل تلك الفرتة
بكثري إال أن استعامالتها قد اقترصت عىل الجوانب العسكرية فقط ،فقد ساعد اكتشاف املعادن
يف صنع اآلالت الحربية كالسيوف والرماح والعربات التي تجرها الخيول ،يف حني ظل االحتياج
خ متأخ ٍر يعود إىل العرص الحجري حيث كانت صناعة الفخار
اإلنساين للفرد يف منزله يقبع يف تاري ٍ
تخي أدواته املنزلية .وقد صار حال اإلنسان يف شأن احتياجاته
فقط هي التي تساعد الفرد يف ّ
املنزلية ينتظر عهدا ً الحقاً سيتحقق بعد الثورة الصناعية يف أوروبا التي انتظمت بُعيد القرن الثامن
عرش يك تحل أدواتٌ معدني ٌة مكان أدواته الخزفية.
حملت هذه التحوالت التي انتظمت من املركز الحضاري يف حوض وادي النيل وحوض البحر
ٍ
تغيريات جوهري ًة يف بنية املجتمع بحسب تراكم خرباته العملية يف الحضارات القدمية
املتوسط
أي مابعد إنسان العرص الحجري ،ثم التحوالت األوروبيَّة الالحقة ،أي مابعد الدولة الرومانية (دولة
القنانة) ،ثم الثورة الصناعية ،ثم املرحلة األخرية التي تحالفت فيها طبقة الرأساملية والربجوازية
تاريخي
بسجل
ٍّ
إلنجاز مرحلة التحوالت إىل دولة الجمهورية .كل هذه التجمعات كانت تحتفظ
ٍّ
كل
لتطور مجتمعاتها وتطور أنظمتها السياسية لكنها يف عمومها كانت تحمل مفاهي َم تستند عىل ِّ
أسطوري.
ماهو
ٌّ
وقد يعترب ،يف أوروبا ،القر ُن التاسع عرش عه َد ظهور الذهنية التجريبية واملؤسسة العلمية مبا
فيها من معامل الختبارات هذه الذهنية التجريبية .وترى أوروبا أن تطور هذه الذهنية هو تجرب ٌة
أوروبي ٌة متت نتيج ًة لرتاكم الخربات العملية التي أدت إىل تراكم املفاهيم املعرفية ،تلك التي أدت
كام هو املفهوم األورويب -إىل ظهور مفاهيم علم ّي ٍة متحققاً منها ومجرب ًة معملياً كام هي الظاهرةح لكثريٍ من املفاهيم
الكهربائية مثالً .ومبا أداه ذلك الظهور لهذه الذهنية التجريبية من تصحي ٍ
األسطورية التي تستند إىل األساس األسطوري ،فإن أوروبا يف ذلك الحني قد استرشفت بعد الثورة
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الصناعية واالنقالب املجتمعي الذي صاحبها ثورة التطور العلمي الالحقة لظهور اآللة البخارية
خاص ًة بعد اكتشاف الفحم الحجري ثم البرتول.
ح
وال تبدو ألوروبا مراجعاتٌ كانت ينبغي أن تستدرك بها لتصحيح معارفها أن العلم كمصطل ٍ
ين نزل منذ القرن السابع امليالدي ،الذي انتظر بعد ذلك خمسة قرون يف خفا ٍء مل
أصله
إسالمي وقرآ ٌّ
ٌّ
ح فقط هو الذي
ينبجس إال يف القرن التاسع عرش يف الثورة العلمية يف أوروبا [[[.وليس العلم كمصطل ٍ
ظهر ،بل كان مصاحباً لظهوره ظهور آليته العلمية ،وهي نظام الحساب العرشي ،تلك التي أسست
ٍ
ملقايسات يف الرياضات وأساليب ملعالجة الكم والكيف وفق هذه اآللية ،ما كان ممك ًنا إحداث أي
إسالمي استند إىل طريق ٍة استندت بدورها إىل
أصل
علمي دونها .فقد كان للحساب العرشي ٌ
منج ٍز
ٌّ
ٍّ
أصو ٍل تنزيليّ ٍة أوضحها وعلمنا إياها املصطفى -عليه أفضل الصالة وأتم التسليم -كمسلمني يجب
علينا معرفة كيفية حساب الزكاة واملواريث وحسابات الديون والتجارة كقيمٍ تعبدي ٍة .هذه الطريقة
التي علّمنا إيّاها املصطفى تستند إىل طريقة الحساب العرشي الذي يبدأ بالرقم العرشي (صفر)
وتنتهي حساب آحاده بالرقم (تسعة) ( ،فتلك عرشة كاملة)[[[ ومتثل األساس يف حساب النظام
العرشي .وقد اعتمد حساب الزكاة واملواريث عىل أساس (الصفر) كرقمٍ له أهميته يف عملية الجمع
والطرح والقسمة كذلك يف الكسور العرشية وجمع ورضب وقسمة الكسور االعتيادية ،وأيضاً يف
ٍ
حزم حساب ّي ٍة تتكون من آحا ٍد وعرش ٍ
ومئات..إلخ يسهل كتابتها،
ات
طريقة تحقيب الكم الرقمي إىل ٍ
ما كان يذخر به الرتاث الحسايب اإلسالمي وتخلو منهام كافة تجارب الحساب اإلنسان َّية يف كافة
ٍ
عمليات حسابيّ ٍة
أي
قارات الدنيا[[[ ،ومثالنا الظاهر عىل ذلك هو عجز الحروف الرومانية عن إجراء ّ
لعدم وجود حرف (الصفر) فيه ولعدم وجود تحقيب اآلحاد والعرشات واملئات تلك التي جاء بها
ألول مرة يف البرشية بحساب الزكاة واملواريث وعلّمنا لها أستاذنا املصطفى عليه أفضل الصالة
وأتم التسليم وسيدنا أمري املؤمنني عىل بن أيب طالب ك ّرم الله وجهه.
وعىل الرغم من وجود آلية الحساب العرشي وعلموية موضعتها للفصل الكمي والكيفي
للمسائل املطروحة يف التجريب املجتمعي اإلنساين ،إال أن سيادة املفاهيم العلمية قرصت عن
كل اإلنسانيَّة ،واختصت بها
أن تصحح خلل الطفولة واليفاعة املعرفية التي ألقت بظاللها عىل ّ
أكرث ما اختص به سواها الدولة الرومانية ثم دولة القنانة ثم دولة التحالف الرأساملية والربجوازية
[[[ -عمر األمني أحمد ،العلم واملعرفة والعقل :مقاربات نقدية ومفاهيمية ،فرح غرافيك ،الخرطوم .2013
[[[ -استعارة من التنزيل الحكيم
[[[ -عمر األمني أحمد ،مرجع سابق
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الالحقة .فالذهنية اإلنسان َّية التي صاحبت الفتوحات اإلسالمية للعامل مل تكن تلقي بكثري ظالل
االستعباد واالستحواذ والتسلط ،فدخلت معظم الشعوب اآلسيويّة يف كنف اإلسالم كر ّد فعلٍ لعدل
هؤالء الغزاة فيهم مقارنة بسطوة وعسف اإلمرباطوريات التي كانت تحكمهم قبلها وتسومهم سوء
العذاب .ثم انتزع اإلسالم طوعاً ال كر ًها الجزء الرشقي من اإلمرباطورية الرومانية ،أي تركيا ومنطقة
مسيحي
بزي
البلقان ،تلك التي فضلت الدخول يف اإلسالم عن االستمرار يف وثني ٍة روماني ٍة ملتبس ٍة ٍّ
ٍّ
كان نتيج ًة ملواءم ٍة أحدثها ما يسمونه بالرسول(بولس) ما بني ذهنيتني الوثنية الرومانية والذهنية
املسيحية الناشئة.
ومل يكن الرشاد هو ديدن ما تبقى يف الدولة الرومانية الغربية بعد تفككها إىل دويالت ،فقد
سادتها ذهني ٌة سلطوي ٌة متنزل ٌة تنزالً حقيقيّاً عن سليلتها الباطشة ،وهي الدولة الرومانية القدمية ،فقد
خاضت الدول األوروبيَّة املتخندقة يف حدودها للدولة الوطنية القطرية حربني طاحنتني انتظمت
كل أوروبا من أقصاها إىل أدناها ،وأسموها زورا ً وبهتاناً بالحرب العاملية األوىل (-1914
فيهام ّ
1918م) والحرب العاملية الثانية (1945-1939م) .وهام يف واقع أمرهام ليستا حربني عامليتني ،إمنا
هام حربان أوروبيتان ،ميكن أن يشريا إىل يفاعة الذهنية األوروبيَّة املمسكة بشؤون إدارة الدولة .إذ
ال ميكن أن توصف الذهنية التي أدت ملقتل عرشات املاليني من األوروبيني يف هاتني الحربني
كل البنية املدنية األوروب َّية أن نقول أنّها كانت نتيجة ذهني ٍة معقول ِة التفكري ،بل هي
وهدم وتكسري ّ
ذهني ٌة منفلت ٌة ال مطاوعة لها للحكمة والعقل السليم.

ثم كان أن قاد توازن الرعب بني الخصامء األوربيني املتحاربني ،أي ما يسمونهم بـ(الحلفاء)
ضد دول (املحور) إىل وضع السالح جانباً وذلك رضوخاً لتوازن ميزان الرعب ورضوخاً دون
استعامل آلة الفتك والتدمري التي أصبح ميتلكها كافة أطراف الدويالت األوروبيَّة املتصارعة .وقد
قاد وضع هذا السالح واالتفاقيات الناتجة عنه إىل أن اتجهت الدول األوروبيَّة التي تقاسمت العامل
بني قواها الفعالة ،فقامت إنجلرتا وفرنسا وإسبانيا والربتغال باقتسام العامل يف ما بينهم .فحكمت
أوروبا العامل من أقصاه إىل أدناه وذلك بعد أن غزته ثم استولت عىل سلطاته ومقدراته ،وذلك
كامل .قام هذا االستعامر بنهب ثروات شعوب العامل وتسخري بعضها
ً
باستعامره استعام ًرا استيطانيًّا
يف منظومة استعبا ٍد لبناء بعض املناطق التي تحتاج للعاملة ،فتم اسرتقاق السود يف أمريكا الشاملية
ويف كثريٍ من املناحي األوروب َّية ،وذلك مضاف إىل استعبادهم يف بلدانهم كمعظم حال غرب
وجنوب إفريقيا إىل منطقة البحريات وبعض مناطق رشق إفريقيا كروديسيا الجنوبية وجنوب إفريقيا
وتنجانيقا ...إلخ.
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قادت أوروبا العامل بعد ذلك مرغامً إىل هجر أنظمته السياسية التقليدية ،ثم التحول باتباع
النظام السيايس الجديد الذي أجربت العامل عىل اإلمساك به ،أال وهو الدولة الوطنية القطرية.
ٍ
واحد ،هو قياد الهيئة العامة لألمم
عاملي
وقد أحكمت سيطرتها بهذا النظام أن جعلته تحت قياد
ٍّ
املتحدة ،ثم وضعت أعالها مجلس األمن الدويل الذي يدين مبطلق سلطاته إىل أوروبا.
حضاري كانت هي
انتظام
محصلة هذه الرتتيبات قد أدت إىل أن تقوم أوروبا بقياد العامل يف
ٍ
ٍّ
تشكل مركزه ،فهو غري مكفو ٍل له إال أن يظل هامشاً لها ميدها باملواد األوليَّة ويستهلك منتجاتها
ٍ
ترتيبات أوروبي ٍة دعته للخروج عن مرحلة االحتالل االستيطاين
الصناعية .وقد سار هذا النظام بعد
إىل مرحلة التحكم االقتصادي والسيايس ،فوضعت يف أعىل تلك املجتمعات املتُحكّم عليها
نخب ًة هي من أهل البالد املستع َمرة نفسها لك ّنها متحكم ٌة سلطويًّا وتابع ٌة للمركز الحضاري األورويب
كوكيل ٍة له يف تلك البالد.
ٍ
جديد قامت فيه برجوازيات العامل الثاين والثالث بوضع
ومع اكتامل النشوء اقتىض واقع حا ٍل
شعوبها يف خ ّ
ط سلسلة االلتحاق مبا ُسمي مبرحلة (مابعد الحداثة األوروبية) ،ذلك الذي يعني يف
مجمله ارتفا َع قامة مجتمعات العامل الثاين والثالث إىل مستوى مستهلك ملنتجات العامل األول،
ٍ
ين يتوافق مع االنضباط العاملي يف منظومة الدولة الوطنية
وما يقتيض ذلك من
تحديث شكال ٍّ
عاملي هو نظام األمم املتحدة ومجلس األمن الدويل.
بنظام
القطرية الصغرية املتفككة املحكومة
ٍ
ٍّ

وقد أجاد املاسكون بالعاملني الثاين والثالث من اتباع سادتهم ،فأمسكوا بأنظم ٍة سياسي ٍة تابع ٍة
ملنبعها -أي نسق التمركز الحضاري -فأجاد سياسيو العاملني الثاين والثالث ،وتفوقوا عىل أنفسهم
ٌ
موكول لهم ،فساهموا مساهم ًة فعال ًة يف ما يريده ويرضاه العامل األول األورويب من
يف إنجاز ما هو
ٍ
كمصنف
تكسريٍ لألنظمة البنائية ملجتمعات العاملني الثاين والثالث ،ومن ثم وأد الثقافة املجتمعية
أسايس ملجتمعات العاملني الثاين والثالث ويخلو منها متاماً اجتامع إنسان العامل األول.
ٍّ
تأويل ما وراء اخللفية التارخيية األوروبية-:
ٍ
لتوصيف صارت نتائجه عىل أيامنا هذه ماثل ًة للعيان ،فقد سار املجتمع العاملي يف
انتظم رسدنا
سري ٍة وسريور ٍة وصريور ٍة تتل ّبس الرتتيب الذي وضعته أوروبا ملسري هذا العامل ،أي كام ذكرنا املركز
ٍ
عاملي كبريٍ منتظمٍ تحت لواء الدولة الوطنية القطرية.
هامش
الحضاري وما يتبعه من
ٍّ
وتسري موصوفات هذه الرسدية وهذا النمط عىل إحالل الداء األورويب املقيم ،ذاك الذي أفرز
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مثل هذا النمط وشكل ما وراء هذه الصريورة التاريخية ،التي تسري عىل محصلة الذاتية األوروب َّية
ذات الخلو التام عن الثقافة كمكونٍ
سهل عىل بقية العامل.
ً
مجتمعي هام ويكون حينها أمر إحالله
ٍّ
وللركون إىل هذه النتيجة ينبغي أن نعرف أن العداء الذي يك ّنه العامل األورويب األول للثقافة
هو دا ٌء مقي ٌم يتصل باألصول التكوينية لالجتامع األورويب ،فالثقافة بوصفها نظاماً يتضمن هوية
أفراد املجتمع الذي ينتمون إليه ،ويتصل ببنية تلك املجتمعات التكوينية ،بحيث يصري هنالك
ٌ
يف عا ٌم عىل جامع من القيم والعادات والتقاليد واملوروثات التي ينبغي أن ينصلح الفرد
اتفاق ثقا ٌّ

بانتظامه خاللها ،فمصطلح (ثقافة) العريب يعني التعديل والتسوية .ثقّف قناة الرمح معناه أن قنا ًة
جة تبعاً لألخرى .عليه فهي يف
ج ًة تم ربطها إىل أخرى مستقيمة تسمى (ثِقافة) فاستقامت املعو ّ
معو ّ
املجتمع تعني تسوية وتعديل الفرد ليكون صالحاً للعيش وسط الجامعة .لذلك متيل املجتمعات
تحتي ملجتمعاتها إىل جامعيّ ٍة يف تربية األفراد عىل ٍ
التي تأخذ بالثقافة كمكونٍ
أسايس
منط متفقٍ
ٍّ
ٍّ
تجريب أصبح ضمن ثوابت وموروثات
عليه مسبقاً بواسطة هذه الجامعة ،متت صياغته خالل
ٍ
تلك املجتمعات ،وهذه موروثاتٌ تنضبط غالباً بضامنات كريم العادات واملعتقدات .وملا كان
نشوء االجتامع األورويب عىل عنرص كفاءة وفعالية األفراد ،ويشمل ذلك قدراتهم عىل الرصاع من
أجل االستحواذ عىل املكانة االجتامعية أو االقتصادية[[[ فإن تأويل نشأة األفراد يف املجتمعات
األوروب َّية ،يؤدي إىل وضعه تحت مصطلح ( )cultureذلك املصطلح الذي ميكن تأويله هو
اآلخر إىل معاين النمو واإلنبات .والنمو واإلنبات هنا ال يفيد تسوية وتعديل األفراد وال تربيتهم
الجامعية التي تؤدي إىل تكوين مجتمعٍ مك ّونٍ من أفرا ٍد ذوي هويّ ٍة مشرتك ٍة .فام يقوله منظرو الغرب
أن مجتمعهم يقوم عىل ثقافة الفردانية .ومع تحفظنا عىل إضافة مصطلح (ثقافة) العريب األصل ذي
الجذر التأوييل الذي يخالف الجذر التأوييل ملصطلح ( )cultureفإن الفردانية هنا تهزم املصطلح
(ثقافة) الذي يقوم عىل جامع ّي ٍة ظاهر ٍة وباطن ٍة.

بنيوي ظاه ٌر يلتصق ببنية املجتمع األورويب ،وال أدري أيرجع هذا
فالفقد الثقايف هو عوا ٌر
ٌّ
العوار إىل البنية البيولوجية للمجتمع األورويب أم إىل البنية االجتامعية؟!
مجتمعي ،فهو سمة يتسم بها الفرد األورويب
تكويني
ومع مييل بالطبع إىل أن العوار هو عوا ٌر
ٌّ
ٌّ
يف نزوعه إىل التحكم والتفرض والسيطرة ،وهذا بالطبع ال ميكن أن يكون صف ًة بيولوجوي ًة بقدر
ما يكون صف ًة مكتسب ًة اجتامعياً رمبا قاد إليها نزو ٌع إىل التمرد الذي ينتاب الفردانية األوروب َّية منذ
[[[ -فرانسيس فوكوياما ،نهاية التاريخ واإلنسان األخري .ص.151
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رس ممتد ٍة تك ّون
نشأتها الباكرة .وال يالحظ يف اجتامع اإلنسان األورويب نشوء بطون وعشائر وأُ ٍ
قبائل باملفهوم الرشق أوسطي للقبيلة .وأظن أن هذا ينسجم مع هجرة اإلنسان األول أي إنسان
العرص الحجري من أرض كوش ،أي أرض النيل العظيم بفرعيه التاريخيني سيحون وجيحون أي
النيلني األبيض واألزرق [[[ ،إىل أرض الجزيرة العربية ومنها إىل أواسط آسيا عرب باب املندب ومنها
ٍ
هجرات تقول أغلب الدراسات التاريخية
إىل الهند والصني ثم إىل أوروبا عرب جبال القوقاز يف
أنها كانت إلنسان العرص الحجري الوسيط بُعيد ذوبان الجليد يف أوروبا قبل عرشة آالف عام قبل
ني مالحظة استيطان قبائل اليونان واإليطاليني ثم القبائل الجرمانية ثم قبائل
امليالد .ويسودين يق ٌ
الغال ،أي فرنسا الحالية ،إضافة إىل بعض القبائل األخرى (الفايكينغ) و(األنجلو ساكسونيني) إىل
قبائل متسلح ٌة بسالح إنسان العرص الحجري الوسيط وجاهزة للدفاع
ُ
أقىص الشامل ،فهذه كلها
عن حيازاتها األرضية التي ستحتكر فيها الحقًا صيد حيواناتها وجمع خرياتها الزراعية .فمجمل
ري أسطوريّ ٌة آلله ٍة ذات
سرية التاريخ األورويب ما قبل نشوء الحضارات يف هذه املناطق هي س ٌ
[[[
ٍ
أريض طا ٍغ تتصارع يف ما بينها  -كاإلله (هريكوليزو زيوس) واآللهة (أوروبا) نفسها
ين
بعد جسدا ٍّ
ٍّ

يف امليثولوجيا اإلغريقية والرومانية القدميتني -المتالك سطوة التحكم والسيطرة .ثم لحق بذلك
أقدم ِس َي التاريخ األورويب كحرب (طروادة) التي ال نتمكن لالستدالل عىل موقعها استدالالً آثارياً
كامالً حتى اآلن ،أو فرسان املائدة املستديرة يف أسطورة األدب اإلنجليزي تلك التي ال ميلك
ٍ
إثباتات تاريخي ٍة لكليهام (إسبارتا وفرسان املائدة املستديرة)
اآلثاريون اإلنجليز أو األوروبيون أي
ولكننا ال نطالب بهذه اإلثباتات ،إذ إنه يكفينا من هذه األساطري االستدالل أن معظم تاريخ أوروبا
القدمية كان يقوم عىل الرصاع العسكري الضاري [[[.لكن الشاهد هو أن مثل هذا التحملق السلطوي
العنيف طبع دولة أثينا بطابعه فقامت كدول ٍة تستعبد ما حولها من أُ ٍ
ناس يخدمهم عبيد مجلوبون من
إفريقيا وآسيا وأوروبا نفسها ،وعىل ذلك سارت الدولة الرومانية تلك التي غزت واستولت عىل
العامل القديم من حوض السند إىل أقىص مغربه ما قبل بحر املانش .فكلتا الدولتني كانت تقوم
نظام هو أشبه ما يكون بالنظام الطبقي لكنه أكرث إيغاالً بأنه نظا ُم ٍّ
رق وعبوديّ ٍة ،أي طبق ٍة عليا
عىل ٍ
للملوك وال ُمالّك وطبق ٍة للمملوكني وطبق ٍة نصفي ٍة مساعدة بني هذا وذاك تتكون غالبها من الجنود.
هذا كله يشري إىل أن تأويل األصول التاريخية التي منت وترعرعت عليها املركزية األوروب َّية
[[[ -منترص الطيب (بروفيسور) ،التاريخ الورايث للسودان والساحل وما جاورهام ،إصدارات :مركز األمة للبحوث والدراسات ،الخرطوم،
 ،2018ص.15
[2]- The encyclopaedia prittanica , the Greek mythology,2002.
[[[ -فرانسيس فوكوياما ،مرجع سابق .ص.151
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ٌ
أصول ال ثقاف ّيةٌ ،فذلك موروثٌ
ثابت يتمدد فعله يف سلوك املركزية األوروب َّية الذي
التاريخية هي
ٌ
ٍ
وسلطوي .وقد نرى مظاهر شتى
اقتصادي
وحديث
ين
ٍّ
ٍّ
انتهى بها األمر إىل استعامرين :قديمٍ استيطا ٍّ
ٍ
بتشكيالت مختلف ٍة ،إذ متيل صياغة
لهذا األمر الذي يبدو ظاهرا ً كعوار َم يف بنية املجتمع األورويب
مفاهيم االجتامع األورويب إىل تكل ٍ
ُّس ظاه ٍر تعتقله هذه الرغبة السلطوية املتحكمة ،وذلك يف
ٍ
وسع من مواعني مفاهيميه
وعي
مقابل
ٍ
متولد ومتك ّونٍ يف مجتمع الرشق والرشق األوسط ،الذي ّ
لتحمل شتّى صنوف ثقافته املتع ّددة املآخذ وكثرية التشابهات والتاميزات .وال بد أن مييل هذا
أوسطي ببنية هذا االجتامع بحكم أنه مالز ٌم لنشأة املجتمع
وعي رشق
االختالف التكويني يف
ٍ
ٍّ
اإلنساين يف مختلف تجلياته التاريخية أيّاً كانت درجة اختالف بنياته األساسية يف مختلف مراحل
منوها التاريخي ،سوا ًء أكان يف بداية تخليق املجتمع يف شقيه البدوي واملتمرص ،أم يف بعد ذلك
يف بداية مجتمعه التمديني.
ٍ
صنوف شتّى ،وله مآخ ُذ شتى ويُسفر كذلك نتائج
والحديث عن البنية الثقافية هو حديثٌ ذو

تنصب يف مختلف تجليات الثقافة وعىل مختلف تجلياتها ،وتؤخذ اللغة ،ال بوصفها
َشتى ،كلها
ّ

حامل ملختلف هذه التجليات الثقافية يف ظرفيها كح ّي ٍز حاملٍ ،
ً
خطاب وحسب ،إمنا بوصفها
لغ َة
ٍ
ج لهذه املفاهيم .وال نفارق هذه النقطة إال بعد أن نوضح أن تجليات الثقافة يف
وكمصد ٍر منت ٍ
املجتمع الرشق أوسطي أكرث ما تبني يف تع ّدد معانيها ،تبعاً لتع ّدد مآخذ مصطلحاتها التي تعرب عن

يف متنوعٍ.
واقع حا ٍل ثقا ٍّ

مصطلح ثانٍ
مصطلح تا ٍل لذلك
متخارج عنه يسمى (الناس) ثم
فاملصطلح (إنسان) ،يأيت بعده
ٌ
ٌ
ٌ

مصطلح راب ٌع يسمى (البرش) ،فرنى يف ذلك التعدد أنه يأيت ال من باب غنى
ويسمى (الربيّة) ثم
ٌ
ح
التنوع اللفظي وحسب ،بل من مفاصل ٍة ثقافي ٍة بعينها لبنية تطور اإلنسان ،بحيث يأخذ كل مصطل ٍ
ٍ
وخام ،والناس
يل
من هذه املصطلحات حقه يف تبيني مفاصل ٍة واضح ٍة ما بني اإلنسان،
ٍ
كبعد أ ّو ٍّ

ٍ
كأناس يعدون إعدادا ً خاصاً،
كوجود تا ٍل يختلف من حيث بنيتهم التكوينية التاريخية ،ثم الربيّة
ثم أخريا ً البرش كبني ٍة أكرث تطورا ً ال يرتفق إليها اإلنسان إال بعد مروره عىل مرحلة (االُناسة) ومرحلة
(الربيّة).

وما ال شك فيه هو أ ّن هنالك حكامً كبريا ً للغة والثقافة العربيتني ،ترتفق إليه هاتان الصيغتان،

فال يفارقهام إال وقد أحكم ووضب ما استحكم فيه منهام .هذا الحكم هو القرآن الكريم ذلك الذي
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معنى ومفهوماً .فإذا قايسنا عىل هذا الحكم
يب زياد ًة عىل أنّه معج ٌم للمصطلح العريب
هو حك ٌم عر ٌ
ً
مصطلحاتنا األربعة التي ذكرناها آنفاً الستأنسنا بسلم التطور التاريخي الذي يبني عليه القرآن الكريم
مصطلح اإلنسان ،والذي هو عنده مذمو ٌم بحسب أوليته ،وما يتمثل يف هذه األولوية من قيم ٍة
يأخذها من مايض حياته كحيوانٍ إىل مستقبلها التي تتصل باالُناسة ثم الربية ثم بالبرش ،فاإلنسانيّة

محكو ٌم عليها قرآنياً بوصفها حال ًة ترتاوح ما بني الحيوانية والبرشية ،لذلك هو دامئا مذمو ٌم بحسب
جل وعال ( :قُتل اإلنسا ُن ما أكف َره)[[[ أو قوله( :ا َّن اإلنسان لربِّه
حمله بالشق الحيواين ،فانظر لقوله ّ
لكنود)[[[ أو قوله( :إ َّن اإلنسا َن لفي خُرس)[[[.
وهذا يختلف من مقام األناسة األرفع ،انظر إىل قوله تعإلىعىل لسان ابن مريم عليه السالم:

ِ
ِ
الناس
جل وعال( :وأذِّن يف
ني من دونِ الله )[[[ أو قوله ّ
للناس اتخذوين وأ ِّم َي إله ِ
(أأنت قُلت
َ

كل ضامرٍ .[[[ )...فحيث يتضح أمامنا أن الناس هم أرقى يف سلّم التطور
بالحج يأتوك رجالً وعىل ِّ
ِّ
جل وعال:
التاريخي من اإلنسان ،إذ إنّهم عىل أقلّه يفرقون ما بني الحق والباطل .ثم انظر إىل قوله ّ

رش الربيّة)
(إن الّذين كفروا من أهل الكتاب واملرشكني يف نار جهنم خالدين فيها أولئك هم ّ
وقوله كذلك( :ا َّن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خري الربيّة)[[[ فانقسم الناس حينها يف
[[[

هذه املرحلة بني املؤمنني والكافرين.

ِ
الكتاب والحك َم والنب َّوة ثم َ
للناس
يقول
رش أن يؤت َيه الله
ثم انظر لقوله ّ
جل وعال ( :ماكا َن لب ٍ
َ

يل أمنا إل ُهكم
كونُوا عبا ًدا يل من ُدون الله ،[[[)...أو قوله تعاىل ( :قل إمنا أنا ٌ
برش مثلكم يُو َ
حى إ َّ

ي أن البرش هم يف قمة هذا التصنيف بامتالكهم للكتاب والحكم وارتفاقهم
إل ٌه واح ٌد .[[[)...ثم نتب ّ
بخاصية األنبياء من الوحي .ونستأنس بهذا الحكم القرآين فيدلنا إىل تصنيف هذه املصطلحية يف

متسام للتطور اإلنساين األنايس البرشي.
الثقافة العربية إىل ترتيب
ٍ
[[[ ،17 -عبس.
[[[ ،6 -العاديات.
[[[ 2 -العرص.
[[[ ،116 -املائدة.
[[[ ،27 -الحج.
[[[ ،6 -الب ّينة.
[[[ ،7 -الب ّينة.
[[[ ،79 -آل عمران.
[[[ ،110 -الكهف.
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نحمل هذه املالحظة التي استأنسنا بها يف اللغة والثقافة العربيتني ،فنضعها يف موقف مقارن ٍة

مع مقومات االجتامع األورويب ،فنالحظ أ ّن خلو الثاين عن الثقافة يحمل هذه املقارنة إىل تقرير
خل ّو اللغة األوروب َّية من مثل هذا االرتفاق يف بنية إنسانها .فاإلنسان كقيم ٍة أول ّي ٍة يف اللغة والثقافة
العربية يقابله لفظ (.)human been

يف حني تخلو متا ًما اللغات األوروبيَّة ملا يقابل املصطلح (الناس) أو مصطلح (الربية) أو

يب آخر هو ( )peopleالذي يقابله مصطلح (شعب)
مصطلح (البرش) .وال يسعفنا
مصطلح أورو ٌّ
ٌ

وال املصطلح اآلخر ( )publicالذي يقابل مصطلح (جمهور) .وهذان املصطلحان األوروبيان ال
ميتان بصل ٍة إىل التكوينات الثقافية بقدر ما ميتان إىل صيغة التمدين والتحرض الالحقتني لنشوء
املجتمع غري املتداخلتني مع تكوينه األويل.

س التمركز الحضاري ،نالحظ أن
عندما نعود مرة أخرى إىل بنية الثقافات املفارقة متاماً ألُ ِّ
ٍ
مميزات
مصطلحات (برية)(،برش)(،الناس) التي هي بال مقابل يف اللغات األوروب َّية ،فذلك يحمل

ثقافيّ ًة تفتقدها اللغات األوروبيَّة متاماً ثم املآالت املستقبلية لإلنسان األورويب.

ٍ
فروقات يف بنية التطور العشائري القبيل
ومثل آخ ُر للتاميز الثقايف العريب :نُالحظ وجود
ٌ
ٍ
كتكوينات قبلي ٍة تعمل يف رعي املاشية .نأخذ ذلك كمقارن ٍة لظاهرة
لقبائل (البقّارة) يف السودان
(الكاوبوي) يف أمريكا الشاملية الذي يعمل هو نفسه يف رعي املاشية .فالفرق ما بني البنيتني

ٌ
فرق ظاه ٌر ما بني بنى التعاضد الثقايف املجتمعي وبني استفحال ظاهرة التفرد املصاحب للعنف
والسطوة والسيطرة والتحكم الظاهر يف بنية ( الكاوبوي).

نتائج تأويل ظاهراتية بنية االجتامع األورويب ومآالت الثورة الرقمية
و الحال هذه فال بد أن تكون بنية االجتامع األورويب مصفوف ًة خلف السامت العامة للشخصية

األوروب َّية التي متيل إىل التفرد وحب السيطرة والتحكم ،لذا فقد كانت أبسط مظاهر الشخصية
ٍ
سامت اجتامعي ٍة،
هو تحقيق أكرب قدر من الفاعلية التي تنعجم فيها الشخصانية لتتحول تأويالً إىل
همً مبارشا ً اصطفافه
فتصري الفاعلية االجتامعية هي امليزة التي تصاحب االجتامع الذي بالتإلىيهمه ّ

الحضاري .وملا كان الثقايف مييل أفراده يف جانب إنتاجهم املادي لتلبية حاجاتهم املجتمعية،
ج يزيد عن حاجة
فإن فاعليتهم تصبح متقيد ًة بقيو ٍد ثقافي ٍة ثقيل ٍة حتى ال يصري هنالك فائض إنتا ٍ
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تلك املجتمعات .لذا فقد كان إنتاج تلك املجتمعات ذات البنية الثقافية هو إنتاج كفاية ،يف حني

أ ّن إنتاج املجتمعات ذات التمركز الحضاري يتصل بالتجارة التي تتصل بتنمية رأس املال الذي
بدوره يتصل اتصاالً مبارشا ً بفائض اإلنتاج ،ولو مايزنا بنظر ٍة تأويل ّي ٍة ما بني بنية املجتمع ذي األصول
الثقافية وما بني بنية االجتامع ذي التمركز الحضاري لرأينا كل السامت التي تتصل بالفئة األوىل

ج وتراكمٍ واحتكارٍ...إلخ.
هي سامت كفاية ورضوريات ،يف حني أنّها يف الحالة الثانية سامتُ إنتا ٍ

لذا فقد صارت مآخذ االجتامع األورويب وكافة مناوالته هي مناوالتٌ تتأرجح ما بني الفائدة

ٌ
سوق لترصيف إنتاج العامل
املادية املبارشة واملصالح ذات السامت التجارية ،فالعامل كلّه إما

األول أو مور ُد خامات للصناعة للعامل نفسه ،وتلك املنظومة التي تصبغ بصبغتها كل املناوالت
االجتامعية حتى العلم ،بصفته يرتبط بالتجريب البرشي ويصري إنتاجاً ال يصلح إال باستخدامه يف

رفع وترية املناوالت التجارية املختلفة .فإذا كان العلم نفسه قد وضع كمثا ٍل ما بني الفئتني الثقافية
والحضارية ،فإن اتصاله ببنية الثقافة قد يحرصه يف مجال إنتاج املفاهيم ،إذ تتحقق به الكفاية
التي تنتجه بها هذه الفئة ،أما عند الثانية فال بد له أن يصري سلعةً ،فتكون تطبيقيته هي جواز مروره

ح .وقد يبدو أن الخلل املنهجي قد يتصل
ج ذي مردو ٍد
تجاري واض ٍ
وصالحيته حتى يصري إىل إنتا ٍ
ٍّ
بالفصيلتني ،لكن اتصاله بالفصيلة األوىل ال يلقي عليه بظال ٍل كثيف ٍة إال فقط عرب جهل الفصيلة
مركب وذلك
خلل
األوىل به .أما الخلل املنهجي يف الفصيلة الثانية ذات التمركز الحضاري فهو ٌ
ٌ
التصاله بالتجارة التي تجعله ممعناً يف الذاتية وبعيدا ً عن املوضوعية عىل عكس الفئة األوىل.

مفهوم عام ،فإننا نالحظ أن الداء األورويب القديم
وإذا خرجنا من هذه النظرة التأويلية الستنتاج
ٍ

بإحالل الذاتية بدلً عن املوضوعية -ال يختص فقط بالعلم ،بل صار هو نفسه قيم ًة ظاهراتي ًة تتصلبالبنية التكوينية للمجتمع األورويب .فقد قام العامل األول كدأبه يف تحويل كل ما متسه يده إىل قيم ٍة

تجاري ٍة باستئصال كثري من السامت الثقافية التي تتسم بها املجتمعات التي دانت لسطرية ،ما كان

يؤخذ به كتن ّو ٍع مييز إنسان هذا العامل ،كاألزياء مثالً ذات القيمة الثقافية الظاهرة التي كان تتصف بها
أي فئ ٍة من فئات املجتمعات اإلنسانيَّة كسم ٍة متيزها بها .إال أنه بدخول الصناعة تتحول األزياء إىل
ٍ
ٍ
واحد تفرزه اتجاهاتٌ تعتمد عىل القيمة التسويقية ،أي التجارية ،حتى تم تهديد سامت التنوع
منط
الثقايف لألزياء يف عاملنا املعارص التي أصبحت مهدد ًة بالتحول إىل ٍ
منط أُحادي الجانب.
وميكننا أن نأخذ كنتائج شبيهة لذلك ،أن محصلة املناوالت األوروب َّية لعاملنا املعارص كلها
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حوض ِ
آس ٌن بفعل املصالح الذاتية،
ترمسها أوروبا يف حوض مميزات اجتامعها وهو يف غالبه
ٌ
ٍ
كمناوالت أوروبي ٍة ،فهي تُرى يف مجموعها حامل ًة لجرثومة
فالتقاليد الثقافية والعلوم إذا أُخذت
الخاص األورويب ،فإذا كان الحال كذلك مبا مييز مميزات املناوالت األوروب َّية فال بد أن نرى ما

سيحل بالثورة الرقمية الحالية من مصري .أيكون مصري الثورة الرقمية هو مصري الثورة الصناعية نفسه
التي انتظمت العامل األول ،عامل الرأساملية األوروبية؟ وميكن أن تكون اإلجابة عن هذا السؤال

تعتمد عىل اإلجابة عن سؤا ٍل آخ َر :أمتتلك الثورة الرقمية -إذا ما كان التحكم عليها يتم بواسطة

املنظومة األوروب َّية -ما ميكّنها من التخارج من إشكاليات ذاتيات التمركز الحضاري األورويب

للعامل األول؟!

وقد يكون من يجيب بداه ًة أن الثورة الرقمية يف ذاتها بدأت عرب مركزة وسائل االتصال الرقمي،

ٌ
سؤال آخر أكرث أهمية :أتتيح الثورة الرقمية ما يؤدي
يل للسيطرة والتحكم .هنا يربز
وذلك ٌ
باب أو ٌّ
إىل تأكيد وتأييد سامت الذاتية األوروبية؟! أي هل تُ كّن الثورة الرقمية لسيطرة العامل األول عىل

العاملني الثاين والثالث أن تكون أكرث مضا ًء وفاعلية؟!

وقد ال أستطيع أن أجيب بال ،ذلك أن التطبع يف واقع الحال ال يسبق الطابع األصيل بقدر ما

ينصبغ بصبغته .مع ذلك فإن اإلجابة بنعم قد تطل برأسها من بني براثن السيطرة والتحكم ،إذ إن
املجتمع قد يكون ح ّياً يطالب االجتامع األورويب بااللتفات إىل مرصعه ،إذ إن املجتمع األورويب

الذي وقع رصيعاً بعد طحن الثقافة تحت براثن مخالب السيطرة والتحكم للمركز الحضاري
تطل منه ،تقول كام تقول الثورة الفرنسية وكومونة باريس لطبقة النبالء األوروبيني
ح ّ
فإن بقايا رو ٍ
املتحكمة واملتسيطرة ":لقد طعنتم املجتمع طعن ًة نجالء وألقيتموه رصي ًعا يغالب املوت بعد أن

حضاري" .واليوم قد يُرى يف إطاللة "ظاهرة
انتزعتم روحه الثقافية فحولتموه إىل اجتام ٍع ذي مترك ٍز
ٍّ
السرتات الصفراء" بقايا حيا ٍة ملجتمعٍ مل يتم دفنه بالكامل بل هو يعيش فقط يف غيبوبة .عليه فهذه

الدراسة الصغرية تقرتح أن املجتمع رصي ٌع يف أوروبا ،بحكم النخبة املسيطرة منذ أثينا وروما إىل
دولة االستعامر واإلمربيالية الرأساملية األوروبيَّة الحالية ،وتقرتح أيضً ا هذه الدراسة أنه رمبا تكون
هنالك فرصة مواتية للمجتمع يف أوروبا أن ينهض ،فيزيل قيود الدولة وقيود االجتامع األورويب،

فيتحرر منها ،وبالتايل قد يتحرر العامل من منظومة السيطرة والتحكم للعامل األول ،ورمبا تكون
الثورة الرقمية مبا تعطيه آلفاق سيطر ٍة غري مبارش ٍة إىل انحالل قيود سيطرة وتحكم العامل األول.
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و ميكن أن يُرى أيضً ا يف العامل األول ثورة ال ميكن أن نسميها غري ثورة املجتمع عىل الدولة

املتحكمة يف مقدراته والتي مل يفهم عاملنا الثاين والثالث إىل اآلن أنها دول ٌة ُوضعت عليه بفعل

فاعل .وما يجدر مالحظته هو أن من وسائط اتصال ثورة املجتمع الحالية يف العاملني الثاين
رش ألدب
والثالث والتي ما نسمي جز ًءا منها بالربيع العريب أنها تستعمل أجهزة اتصا ٍل رقميّ ٍة كآليّة ن ٍ
لفض موجبات
هذه الثورة وموجهاتها فتستعمل عىل ما قُرص به التحكم والسيطرة عليها كآلية
ّ

التحكم والسيطرة هذه.

مستقبل قات ٌم
ٌ
خالصة األمر هي أن مستقبل الثورة الرقمية يف أوروبا عىل الرغم من أنه يف غالبه
خافت بعي ٌد ملوجبات كرس أغالل سيطرة التحكم
مستقبل قد ينبعث من قتامته هذه ضو ٌء
ٌ
إال أنه
ٌ

الحضاري عن عاملنا املعارص.
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