
ة« ونقد الـ »نحن« »الغربويَّ
لماذا آلت ثقافة الغرب إىل تسويغ األمربيالية؟

]*[
[[[Guy Lanoue غي النو

تناقش هذه املقالة للباحث الكندي يف جامعة مونريال غي النو ما يسميه بـ »التيار الغربَوي« 

الذي نشأ يف الغرب ومارس نوعاً من النقد عىل السلطات املعرفية والسياسية. وقد شارك فيها 

مثقفون غربيون ومن البلدان الخاضعة لالستعامر. أما الغربَوية املعارصة فهي - كام يقول - 

الكاتب ظاهرة عاملية ألنها مرتبطة بصعود ثقافة الغرب عىل مستوى العامل.

يتعرض الكاتب للغربَوية كمفهوم وسلوك يف الوقت نفسه، وينظر إليها باعتبارها ظاهرة تأثُّر 

مثقفني من رشائح واتجاهات فكرية متنوعة بالتحوُّالت التي طرأت عىل السلطة الرأساملية يف 

أوروبا والواليات املتحدة ابتداًء من النصف الثاين للقرن العرشين واىل يومنا هنا.

املحرِّر

إذا كان االسترشاق يشكل إسقاطًا كليًا لفهم غريب عن الرشق وال عالقة له مبالمحه الحقيقية، 

فإّن الغربَوية مختلفة تاًما. إنها، عىل نحو صوري، وكام برزت يف القرن العرشين، الرؤية السالبة 

التي ميلكها اآلخرون عن الغرب، بذلك تتكافأ الغربوية لدى الرشقيني مع الحركة االسترشاقية يف 

الغرب.املعروف أّن هذه الحركة املعروفة تقليدياً يف الغرب تحت هذا االسم، منَْت يف اليابان بعد 

الحرب العاملية األوىل، وأّدت إىل ظهور أيديولوجيا آسيوية جامعة تعمل عىل تربير خطط التوّسع 

بل  الغريب،  باآلخر  منحرصة  نظرٍة  أسرية  ليست  فهي  املعارصة  الغربوية  أما  لليابان.  االستعامري 

طريقة للنظر إىل النسق العاملي بكامله، وبذلك ميكن القبول بهذه النظرة من جانب غري الغربيني. 

*ـ باحث وأستاذ األنرثوبولوجيا يف جامعة مونرتيال- كندا.
.l’occidentalisme et la critique du Nous :العنوان األصيل -

.http://mapageweb.umontreal.ca/lanoueg/LANOUE/lecons/occidentalisme.pdf :املصدر -

- تعريب: عامد أيوب.
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األبعاد  يف  وبخاّصة  العاملي،  النظام  عىل  بالغرب  الخاّصة  والديناميّات  املالمح  هيمنت  وكلاّم 

املالية والصناعية واالقتصادية والسياسية، مارست الغربَوية تأثريًا يف املناطق التي تُعّد هامشية أو 

استعامرية، ويف املناطق التي مل يَلِْجها الغرب فعاًل من خالل أنشطته االقتصادية. بعبارة أخرى، 

نتاًجا غربيًا. بهذا املعنى يكتسب  التي أنتجتها، أي بوصفها  ينبغي تحليلها  من جهة الديناميّات 

الغرب عىل مستوى  ثقافة  ُمرتبطة بصعود  العاملي  النظام املايل  تعقيًدا معيناً ألن هيمنة  التحليل 

العامل. ولقد أّدى ذلك عىل نحو محتوم إىل تركيٍز سيايس وضع وراء نقاب، بصورة جزئية، لناحية 

القبول الطوعي بثقافة غربية بخاّصة يف مناطق ال تقع يف فلك النظام املايل العاملي. باختصار، 

ليس معلوًما البتة كيف ترافقت الهيمنة العاملية للنظم املالية والسياسية يف الغرب مع القبول بصور 

الثقافة الغربية األبعاد السياسية واملالية. من  ثقافية خاصة به، خصوًصا عندما ال تُوظّف جوانب 

ناحية ثانية، تتقاسم الغربوية مع االسترشاق نقد اآلخر وشيطنته، والحّق أّن اآلخر يف الحالة األوىل 

هذه  هو  نفاًذاً  أكرث  نحو  عىل  أتعّقبه  أن  دون  من  هنا  أثريه  أن  أريد  الذي  اليشء  أما  »نحن«.  هو 

املسألة األوىل البسيطة: كيف وملاذا أّسست البُنى الثقافية للغرب ديناميّات تؤّدي، ألجل طويل، 

بالذات  املُتعلّقة  األفكار  بعض  لِدور  واختزالية  سيعة  قراءة  أقّدم  هنا،  العاملية؟  األمربيالية  إىل 

املاّدية  الحتمية  يف  دامئًا  االستغراق  دون  من  املسائل  بهذه  للتفكري  ماّدة  بوصفها  واملجتمع، 

)املناخ، الربوتستانتية والفردانية »الفيربية«( التي يبدو أنّها سيطَرَت عىل مساٍع عّدة لتفسري الدور 

العاملي للغرب.ويا للمفارقة، رمبا تكون أّولية الغرب ُمرتبطًة بهذا النقد الداخيل.

أسباب انتقاد الغرب
وراء  تقف  التي  األسباب  من  الكثري  للغرب، كام مثة  املُناِهض  النقد  لهذا  عدة  أسباب  مثّة 

الجدد  األفالطونيون  فالفالسفة  للغرب.  الفكري  الخطاب  يف  تقليديًا  طابًعا  الغربَوية  اكتساب 

االندماج  الناقص  اإلنسان  الحقيقة ظهرت من خالل محاوالت  أّن  الوسطى وجدوا  القرون  يف 

أتباع  ينقد  الكامل لدى اإلنسان. مل  ولِقابلية  الله  لِكامل  أن يكون مرآًة  يُفرتَض  الذي  الكون  يف 

مقياًسا  ِبوصفه  بالله  اإلنسان  باستبدال  الجديد  األفالطوين  املوقف  فقط  اإلنسانوي  املذهب 

يُشّدد  الذي  رشق-غرب  ومبدأ  الهيغلية«؛  لـ»البوذية  صورة  املثال:  سبيل  عىل  الحقيقة  لتحديد 

التاسع  القرن  مُيثّل مجرّد وهٍم ظهر يف  الفلسفية يف الرشق والغرب  التناقض بني األنساق  عىل 

العقل املحض  اقرتح إحالل كامل  أنّه  للغرب، مبا  نقًدا  أيًضا  نقد ديكارت هو  عرش. ومل يكن 

االلتفاف  عىل  القادرة  غري  الغامضة  واإلنسانوية  الجديدة  األفالطونية  الكالسيكية  النزعة  محل 
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عىل اإلطار الديني، والتي بالتايل تنتهي بنا إىل الرأي العقيم. ويُفرتَض أن تُعرّب عن هذه الصفة 

كان  الذي  الديني  اإلطار  تجاوز  عىل  قادرة  غري  الحقيقة  يف  لكّنها  البرشي،  للذهن  املُتعالية 

يُخفيها. أليس ذلك إدانة أللفي عام من الحضارة الغربية التي أصبحت فاسدة وغري قاِدرة بخاّصة 

عىل اإلجابة عن األسئلة األساسية للوجود سوى عرب تقديم إجابات تُشّجع بروز الهيمنة عليه من 

قبل الكون الذي يرمز ويُجّسد الكامل اإللهي عندهم؟

إلينا  ببعث رسالة  ُمكلًّفا  بالحضارة،  املُلّوث  النبيل وغري  املُتوّحش  أمل يكن روّسو، مع فكرة 

االجتامعي  النظام  يكن  أمل  نفاق؟  ومصدر  فاسًدا،  كان  بأكملها،  الحضارة  املجتمع،  أّن  مفادها 

مجرد عالقة قوة َمخِفيّة تحت شكل العقد االجتامعي؟ وهيغل، بفكرته عن التعايل الجديل التي 

يُفرتَض أن تؤّدي إىل دمج أفالطوين جديد لإلنسان والله )ُممثاًّل بالدولة، حسب فكره( أمل يكن 

يُشري هو أيًضا إىل أّن الحضارة الغربية أنتجت هذا الفرق، وأّن الكامل كان يقوم بذلك عىل ضّم ما 

كانت قد تخلّت عنه الحياة يف املجتمع؟ ماركس الذي كان يُناِقش املوقف الضمني األفالطوين 

الجديد لِهيغل، أمل يُعلن أّن الوضع الطبيعي لإلنسان هو أن يُحّقق ذاته يف عمله من خالل التطابق 

مع العمل الذي تُنِتجه يداه، وهو وضع ال ميكن تحقيقه يف ظّل الرأساملية، خصوًصا حني كان 

التاسع عرش؟ أما فرويد،  القرن  الدارويني يف  الفردي يف املناخ  التحّرر  إليها بوصفها ذروة  يُنظَر 

بافرتاضه أّن الحضارة ولَِدت من مقولة قتْل اإلنسان عند أوديب Œdip عندما أقدم أبناء أورانوس 

Ouranos، بدافع الغرية الجنسية، أمل يكن يُشري إىل أنّه يف صميم الحضارة الغربية كان هناك ّس 

ُمخٍز يجب نقله وإخفاؤه بأشكال عدة تحولت إىل عصاب نفيس.. وهو وضع طبيعي للبرش الذين 

خضعوا يف حياتهم للحضارة الغربية؟ يف السياق نفسه أمل يكن  ليفي – شرتاوس، الذي تأثّر بصورة 

املحارم  ارتكاب  تحريم  هو  اجتامعية  حياة  كل  أساس  أّن  فكرة  يستعيد  وفرويد،  جزئية مباركس 

الذي يدفع األشخاص إىل تجاوز املحيّل من خالل تبادل رشكاء الزواج، وأّن االجتامعي يربز من 

محاولة تفادي الحقارة التي تولَد مع اإلنسان؟. ثم أمل تُحاِوْل كّل التنظريات بشأن النسبية الثقافية 

يف القرن العرشين، وكل عىل طريقته، إزالة الغرب عن موقعه املُتميّز الذي بيّنه املُفّكرون الذين 

يعتنقون فكرة التطّور الداروينية، يشكِّل تايلور ومورغان ومكلينان وسبنس- والذي يعود استعالؤه 

وليس آخراً،  التجسيد األبرز للغرب؟ وأخرياً  حسب هؤالء، إىل ظهور نسق وفكر قانوين بوصفه 

التي  الغرب بوصفه مقياًسا يف تصنيف املجتمعات  الذين رفضوا استخدام  البويزيني  أليس نرص 

ينتمي إليها اآلخر، أليس هذا النرص ال يعدو أن يكون نقًدا للغرب؟
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الغربوية وسخرية القدر
من  مختلفة  بأمناط  الغربية  البلدان  أخذت  حني  الغربوية.  تاُلحق  سخرية  مثّة  الحقيقة،  يف 

الدميقراطية السياسية، وانشغلت ِبتليني البعد االجتامعي من خالل رفض األيديولوجيا القروسطية 

التي تهتّم ِبتقوية العطالة السياسية عرب إنشاء جس بني الروحي والرشوط الوجودية للفردية، شّجع 

املُفّكرون يف غالب األحيان بروز أنظمة سياسية قمعية وعنيفة تقوم عىل إبطال اإلنسانوية الغربية. 

وبال ريب، فإن للفاشية والشيوعية مالحظات نقدية، لكّن غالبية املُفكرين يف القرن العرشين ألقوا 

الضوء عىل نصوص ُملتبسة بوجه ما )تضمنَّت، يف أسوأ الحاالت، تربيرات إللغاء الفردية داخل 

املرشوع الغريب(. وكانوا تِبًعا لذلك غري قادرين عىل الوقوف بوجه هذه النظريات السياسية الساِعية 

إىل إبطال قيمة الفرد لصالح الجامعة القومية. ينبغي أاّل ننىس أّن الفاشية والنازية تُقّدمان نفسيهام 

عىل أنّهام حركتان ثوريتان؛ وإّن نقًدا فكريًا للوضع الراهن ميكنه أن ميَنَح ُمرتََكزًا للقمع السيايس. 

ال شّك يف أّن أسوأ هؤالء املُفّكرين هو مارتن هايدغر، األب الفكري للتفكيك الفرنيس )ومنوذج 

 ،1945 النازي حتى عام  الذي وقع ضحية الحزب  بالنسبة إىل جاك ديريدا(،  التفكري  يُحتَذى يف 

وقام بطرد اليهود من مناصبهم )إضافة إىل نفيهم( يف جامعة فريبورغ منذ سنة 1938 عندما أصبح 

مستشاًرا. هناك مفكرون آخرون مل يفعلوا مثلام فعل هايدغر، وهم: بول فالريي Valéry، هرني 

Benjamin، بول مالروMalraux  )الذي  Bergson، جورج باتايBataille، بول بنيامني  برغسون 

شغل منصب وزير الثقافة يف فرنسا لِفرتة(، وهؤالء ثلّة صغرية يف الئحة طويلة من املُفّكرين الذين 

نقدوا الغرب وُمقّدماته الثقافية والسياسية، أو شّككوا يف القيم الرسمية لأليديولوجيات املُهيمنة يف 

عصورهم )من دون أن يكونوا نازيني(.

مثّة تفسري لنفور املُفّكرين الفرنسيني )إضافًة إىل أتباعهم يف القرن العرشين( من الغرب. هو 

التناقض الغريب الذي أجرِبوا دوماً عىل ُمجابهته. من ناحية، ترتكز الثقافة القومية يف فرنسا، يف 

جزء كبري منها، عىل التخيّل الذي يذهب إىل أّن فرنسا تُجّسد أفضل تجسيد، وبأكرب قدر من األمانة، 

بالتعايل،  املُتعلّقة  الجديدة  األفالطونية  الفكرة   - الكالسييك  العامل  من  املوروثة  العاملية  القيم 

والعالقة الجدلية بني الفكر العقالين، وفوىض الحياة االجتامعية. والحال أنّه ال ميكنها أن تُطالب 

دت القيم العاملية واإلنسانوية بالدرجة  بساللة غري ُمدنّسة. فإيطاليا هي التي أنتجت النهضة، وجسَّ

األوىل، بينام تأّخرت فرنسا يف طريق اإلنسانوية وواصلت بطريقة أو بأخرى إحياء وتجسيد الفلسفة 

القروسطية األفالطونية الجديدة بعدما هجرتها الدول األخرى. يف نهاية املطاف، رفض الفرنسيون 
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لالخرتاق  عرضة  كان  تاريخهم  ألّن  املحيّل،  التاريخ  مُيّجد  الذي  األملاين  الرومانيس  النموذج 

التناقض األسايس: إحالل األفالطونية القروسطية الجديدة محل قيم أرسطو العاملية  بسبب هذا 

)املُشّوهة( يف العامل الكالسييك. ومن جهة أخرى، يُستخرج املرشوع القومي الفرنيس يف جزء 

كبري منه من محاولة خلق سياسة قومية بالتحديد عرب تجيد التاريخ والثقافة املحلّية، ومن خالل 

التأثّر بالنموذج الرومانيس. 

التناقضني فطّوروا طريقة ملحاباة الرومانسية  لقد وقع املُفّكرون الفرنسيون تحت تأثري هذين 

ألنّها مل ترتكز عىل الفكر القومي. ومن خالل تفضيل القيم العاملية املوروثة من العامل الكالسييك، 

السياسية  الثقافة  نقد  ووجوب  الجديد،  الغريب  األفالطوين  الفكر  آثار  نقد  طليعة  يف  هؤالء  كان 

القومية التي هي يف ماهيتها برجوازية ومحلّية. مثّة، إذن، تناقض، فالتفكيك يؤكّد عىل تاريخانية 

الفرد من أجل الذهاب إىل االستنتاج ذاته الذي ذهب إليه هايدغر وديريدا، وهو أّن الفرادة التي هي 

النواة التي يُفرتَض أن تكون ثابتة أمام مجرى التاريخ، مل تكن سوى وهم.

إّن املفتاح املؤّدي إىل هذا املوقف )وإىل كل املواقف املُعارضة، كاملاركسية( هو املفهوم 

الذي لدى املُفّكرين الفرنسيني عن الزمان. أي ليس مدى التاريخ ُمنطلق التحليل التاريخي، وإمنا 

اتّساع الحقل التاريخي )أعني وقوع حدود التاريخ يف املكان، ال أين(. لقد ذهب املُفّكرون الغربيون، 

الذين شاركوا يف السجاالت الفرنسية، إىل ما هو أبعد من االتجاه الكالسييك )الذي يذهب بالتحليل 

دامئًا إىل ما هو أبعد من الزمان(، مثال عىل ذلك: تاريخوية فرنان بروديل الذي عمل عىل توسيع مفهوم 

التاريخ ليك يتضّمن التفاصيل الصغرية؛ وميكن االطالع عىل كتابه )املتوّسط والعامل املتوّسطي يف 

عرص فيليب الثاين، ثالثة مجلّدات، 1949(، وخالصته أّن التاريخ والذات الديكارتية باطالن باعتبارهام 

الرتياق الفلسفي للنسبوية اإلنسانوية ولالتجاه الصوري األفالطوين الجديد(.

عندما يقع عاملقة الفكر الغريب تحت رحمة النقد العنيف لحضارتهم، فليس ِمن املُدهش أن 

نجد فّنانني وُمفّكرين ثانويني اقتفوا آثارهم. أليست رواية الجرمية والعقاب نقًدا للحضارة التي هي 

ليست مصدر الُعصاب النفيس، بل الرّش كذلك؟ ولن نتحّدث عن كافكا الذي دفعه نقده للمجتمع 

الغريب إىل تحويل أبطاله إىل حرشات أو ضحايا بريئة لبريوقراطية العقالنية تاًما لكن تُحرّكها رغبة 

عقالنية للغاية. أمل يستشعر غوغان Gauguin  ورامبو Rimbaud وطأة العيش يف الغرب إىل حّد 

 Byron أنّهام وجدا نفسيهام ُمضطّرين إىل الهرب إىل بولينيزيا وأفريقيا؟ وقبلهام، أمل ميت بريون

يف اليونان وهو يُكافح من أجل إنقاذ مهد الكالسيكية )كام كان يتصّورها( من العدوى الرتكية، وقد 
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قىض فرتة يف املنفى السويسي؟ أمل تكتب زوجة صديقه شييل Shelley إحدى أشهر الروايات يف 

العامل، والتي بهرت فيها سطحية الربجوازية الصغرية اإلنسانية التي من شأن املسخ املزعوم، الذي 

هو أكرث إنسانية من كل الفالحني املحليني الذين يسعون إىل قتله، وحتى أكرث إنسانية من ُمعلّمه 

فرانكشتاين الذي يرى نفسه نصف إله؟ هل نحن ُمجرَبون أيًضا عىل ذكر اليوتوبيا التي ظهرت يف 

 Francis Bacon باكــون  فرانسيس  الرطوبــة:  بفعـل  لياًل  تنمــو  التي  كالفطريات  الغريب  الفكر 

مؤّسس املنهــج العلمي ومؤلّف كتاب )أتالنتس الجديـدة New Atlantis  ( الصادر سنة 1624، 

تومـاس مـور Thomas More مؤلف كتــاب )يوتوبيا  Utopia( الصادر سنة  1516، إدوارد بيالمي 

Edward Bellamy مؤلف كتاب )النظر يف ما مىض Looking Backward( الصادر سنة 1888، 

هـ. ج. ويلز )H. G. Wells( The Shape of Things to come  الصادر سنة 1930، من دون أن 

ننىس الجامعات الطوباوية التي تحاول االنعزال قدر اإلمكان عن تيارات الثقافة الغربية: الشاكرز 

)1750( Shakers، األونيدا )1850( Oneida، األونيت )Owenites )1800، أتباع جوزيف فورييه 

)1800( Joseph Fourier، بروك فارم )Brook Farm )1840، األميش Amish، والالئحة تطول.

الغرَبوية: تميزي طبقي ثقايف 
بإعاقات  بتنا مصابني  أننا جميًعا  اللغة إىل حّد  للغربوية تحويالً يف  السيايس  السلوك  أحدث 

لغوية. ليس هذا مجرد صورة معارصة لِكره الغرب، فقد أنتج هذا السلوك أيًضا لغة فظّة ومبارشة  

وثقافة  الشعبية  للثقافة  ُمناهضة  حركة  ظهرت  العرشين،  القرن  ويف  األفراد.  تهميش  إىل  تهدف 

الضواحي، وتجلّت يف الخمسينيات يف الوقت الذي برزت فيه ظاهرة الضواحي. من أهم كتَّابها 

جون كينيث غالربيث John Kenneth Galbraith، وهو مستشار الرئيس األمرييك الراحل كينيدي 

النموذج  Dwight Macdonald )صاحب كتاب مقاومة  للشؤون االقتصادية، ودوايت ماكدونالد 

األمرييك، بحوث يف اآلثار املرتتّبة عىل ثقافة الجامهري، 1962(، وبول غودمان )النشوء عىل التفاهة 

Growing Up Absurd( وعالِم االجتامع ك. ر. ميلز C. Wright Mills )التخيّل السوسيولوجي

Sociological Imagination, 1959(. وكل هؤالء هاجموا بانتظام املرشوع الرأساميل والضواحي 

مهاجمته  بسبب   )1960( نوبل  جائزة   John Steinbeck ستنبيك  جون  نال  وقد  الشعبية.  والثقافة 

القرن  ويف   .)The Grapes of Wrath, 1939 الغضب  )عناقيد  كتابه  يف  األمريكية  للرأساملية 

 An American أمريكية(  )تراجيديا  كتابه  يف   Theodore Dreiserدريزر ثيودور  بدأ  العرشين 

Tragedy 1925 بتوجيه نقٍد عنيف للعادات الجنسية األمريكية. وهوِجَمت إزالة الذاتية من املجتمع 
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األمرييك يف الفيلم الشعبي الذي ارتكز عىل كتاب نونايل جونسون Nunnally Johnson بعنوان 

)الرجل ذو قميص الصوف الرمادي(. وانتقد ويليام ف. وايت اآلثار الضارّة للرشكات عىل الحياة 

 األمريكية يف كتاب )رجل التنظيم( The Organisation Man, 1956 ويف كتاب )الجامعة الوحيدة(

 The Lonely Crowd, 1950. ال شّك يف أنّها أسامء غري معروفة اليوم إال لدى املُلّمني بأحوال 

ذلك العرص، لكّني سدتها ألّن أصحابها كانوا معروفني جًدا عىل املستوى الشعبي، منهم علامء 

اجتامع ومؤرّخون ملعت أسامؤهم يف املسلسالت بسبب مواقفهم التي تُهاجم الغرب، وهو ما قاد 

إىل إنتاج حلقات مسلسل self-help التي بدأ عرضها يف السبعينيات، فقّدمت لنا أِداّلء لاللتفاف 

عىل االستالب الذي، بعد مئة عام تقريبًا من النقد الفلسفي واألديب، كان يُنظَر إليه بوصفه جزًءا 

طبيعيًا من الحياة االجتامعية. ويف الثقافة الشعبية، شهدنا يف الستينيات  بروزشخصية البطل املُضاّد 

التي مثّلها كلينت إيستْوود Clint Eastwood يف فيلم راكِب الدراجة البسيط Easy Rider. وأصبح 

جيمس بوند ُممثاًّل معشوقًا ليس فقط ألنّه أثار إعجاب الكثري من املُمثاّلت، من بينهن أورسوال 

الطبقة املتوسطة، فمن املُمكن  ثقافة  نفاق وفقر  أثبت  أيًضا ألنّه  بل   ،Ursula Andressأندريس

 Licence )إنقاذ الغرب فقط من خالل تجاهل الُخلُقيّة العرفية،هذا إضافة إىل فيلم )رخصة للقتل

to kill الذي هو مبثابة نقل خارق للسلطة املحصورة يف الدولة. لكن جيمس بوند الفقري هو من 

خارج الطبقة الشعبية، قُّدَر له العيش عىل طريقة مجتمع املقاهي لكن بشكل َمخِفّي دامئًا، ومل 

يقبله أحد من املجتمع املُحتشم. وملّا مل يجد مواساة من بويس غالورPussy Galore أو املرأة 

الصينية شو مي Chew Me، اضطُّر إىل إقامة عالقة صداقة مع األحمق يف االستخبارات املركزية 

فيليكس ليتري Felix Leiter وكان عليه أن يرشح بشكل دائم كيف يؤّدي العامل عمله وان يُنقذه من 

حامقاته، ألّن فيليكس مال إىل االعتقاد بالخلقية العرفية.

حركة  وهي  التملّك(  حول   PPT:أنظر(  Beats »ِبيت«  حركة  بروز  أيضاً  الخمسينيات  شهدت 

ثقافية لها مبادرتان وعبارتان رمزيتان، getting high digging it تُعيدان إنتاج البعد العمودي للهرميّة 

االجتامعية التي تُهاجمها بانتظام، فهذه الهرمية تقليد ال يبدو أنّها تَعيه، ألنّها يف حركة ُمستمرّة، يف 

السيارة، يف القطار، يف تعاطي املخّدرات، واالنفصال عن الحياة األمريكية التقليدية. وأصبح جاك 

كِْرواك  Jack Kerouac وألِن جنسربغ  Allen Ginsberg بطلني. وكان رفْض حركة ِبيتBeat للتقاليد 

التي كانت ترغب بشدة يف تجسيد  العرص  الطبقة املتوسطة يف ذلك  تقاليد  الثقافية )عىل األقل 

الحلم األمرييك بالضاحية( هادماً بحيث إنّه أصبح هناك مؤيّدون لها Beatniks، أي أِضيَفت، يف 

مجالت الطبقة املتوسطة مثل Life  و Look الراغبتني بإعطاء جمهورهام رعشات من الخوف مع 
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هذه النظرة السطحية إىل الهامش املزعوم للمجتمع، الالحقة –nik التي يف الجو الهذياين املعادي 

للروس يف ذلك الوقت، تسمح ألشباه املُفّكرين بأن يتحّولوا إىل أسار روسية ومجموعة منبوذين 

من املجتمع ميكن أن يكونوا مصدر تهديد  يف حال أرادوا أن يصبحوا جواسيس لدى السوفيات. 

وأصبح الفرد املُستقيم، يف لغة تلك الحركة، حدائق عامة )غري قادرة بذلك عىل الدوران / الجريان، 

 Allen وهي صورة ُمستقاة من الشاعر ألِن جنسربغ ،rolling stone والتنّقل كام الصخرة املتدحرجة

Ginsberg واستخدمتها املجموعة املُجانسة. بهذه الصفة، ترى حركة ِبيت عىل نحو جيّد، ألنّها 

تُثريانجذاب الطبقة املتوّسطة بالكلّية إىل األشكال الَهْوديناميكية لسيّاراتهم وآالت تحميص الخبز 

ذات الشكل املُستدير واألثاث الطليعية والحديثة يف ذلك العرص، التي، بحسب نقد حركة ِبيت

beat، ليست إال عبارات ُمؤثّرة تُخفي الحقيقة: إّن الطبقة املتوسطة، وبخاصة التي سطع نجمها يف 

الضواحي، هي أكرث امتثالية من النخب ألّن األخرية مبهورة فقط باألشياء التي تُحيط بها.

ِمَن املفيد أّن ُمفّكري ذلك العرص رفعوا الصوت لِينقدوا الضاحية األمريكية. والسبب؟ أنّها ُتثّل 

الَحرَكيّة االجتامعية، وهم طاملا حورِصوا بنموذج جامد، هرمي، يسعى إىل تحويل املعارف القدمية 

التي ال جدوى اجتامعية منها، والتي ُصِبَغت بصبغة شعائرية ودوغامئية، إىل تذكرة دخول إىل حياة 

أفضل ضمن أقلّية هامشية للنخب الحقيقية. إّن حركةBeats تُدرِك ذلك واللغة تتبّدل وهي ُممتلئة 

بالحرية والرتّدد والقواعد املَملِْويّة، ألنها ترفض كل نظام، حتى اللغة بوصفها أداة تقّدم اجتامعي يف 

نظام فاسٍد. حتى اللغة الصحيحة نحويًا هي ُمخّربة / ُمَسفَسفة بهذا النظري كيّل الوجود الذي حّولها 

من نظام نَعرف من خالله العامل إىل استعارة غري قاِدرة عىل فْهم الحقيقة )أنظر:PPT حول حضارة 

اإلنرتنت »دوشباغ« Douchebag(. وال يفهم املُفّكرون من جهتهم، وهو عكس ما زعمته حركة ِبيت

Beat، القدرة الخارقة لهذه الثورة االجتامعية التي وقعت يف الضواحي املجهولة من القارّة األمريكية.

يتمثّل إرث حركةBeats الذي أثّر يف الحركات النقدية وشبه الثورية للستينيات يف عجزها عن 

الفرد.  إعداد نقٍد رفيع يرتكز عىل تحليل االجتامعي؛ واقترصوا عىل األثر الخانق للضاحية عىل 

الكحول  احتساء  من خالل   ،)On the Road الطريق  )عىل  والنفيس  الجغرايف  الهروب،  فّضلوا 

وتعاطي املخّدرات واالعتداء الجنيس. وهم أبناء عرصهم، وورثة الغياب شبه التاّم لتحليل ماركيس 

أو أي تحليل لالختالالت العقلية والتوتّرات والرصاعات عىل السلطة التي تتّسم بها الحضارات. 

وبذلك هم يعتمدون تحلياًل يُركّز عىل الذات، والتفتّح الفردي، وعىل االنفعاالت. بذلك يعرتف كل 

خطاب ِبأولية الفرد، ما يُشّكل مفارقة ساِخرة بالنسبة إىل حركةBeats، ألّن تحليلهم إمّنا كّرر وأخذ 

بالواقع األنطولوجي للرأساملية.
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...وتميزي بييئ أيضًا
أو  يجهل  وهو  الطبيعة،  إىل  الفرد  من  انتقل  أنّه  أي  بنيوياً،  النقد  هذا  أصبح  السبعينيات،  يف 

 Paul بول واطسون ،)Paul Erhlich )Small is Beautiful, 1973 يتفادى االجتامعي: بول إيرليش

Watson، وغرينبيس Greenpeace، نادي سيريا Le Sierra Club )الذي تأّسس يف القرن التاسع 

نظريات  الجديد،  العرص  السبعينيات(  يف  البيئية  الحساسية  منذ  خاّصة  بصورة  فاعل  لكّنه  عرش، 

الطب  رفض  املؤامرة(،  دراسة  علم   PPT:أنظر( الكربى  الرشكات  لصالح  الحكومية  املؤامرة 

األحيايئ - الكل عليه أن يرُّبر هدفه انطالقًا من نقد الغرب.

خالل  اليابانيون  الجنود  كان  الخارج.  من  جاءت  التي  للغرب  النقدية  املالحظات  نطالع  ثم 

الواليات  فقط  )ال  الغرب  ونقد  العاملي،  النظام  الجتذاب  للغاية  رَشِسني  الثانية  العاملية  الحرب 

املتحدة( بسبب غياب العنرص الروحي لديه، وروحية التجارة لديه قبل أي يشء، ورفضه للتقاليد. 

واستمّر هذا النقد بعد الحرب، تُغّذيه حركة ُمناهضة لالستعامر )رعاها فرانز فانون Fanon املُتوىّف 

أجل  من  الثانية  العاملية  الحرب  بعد  وعمل  مارتينيك  جزر  من  يتحّدر  فرنيس  وهو   ،1961 سنة 

الفرنيس  التفكيك  أصبح  الفكري،  الصعيد  عىل  الفرنيس(.  االستعامر  قبضة  من  الجزائر  تحرير 

فرانسوا  به  قام  )باالستناد إىل بحث سطحي  املُفّكرين املعارصين  بالنسبة إىل  الكتاب املقّدس 

 La  ،1979 املعرفة،  تقرير حول  الحدايث:  بعد  ما  الوضع  كيبيك؛  François Lyotard يف  ليوتار 

بهدف   ،PPT Introduction:أنظر(  .Condition postmoderne: Rapport sur le savoir

تأطري أفضل لتداخل املجاالت الفكرية املختلفة(. تتحّقق املوضوعات ضمن هدفني يف النقد 

املعارص- املدينة وهيمنة التجارة، وهو األمر ذاته يف الغرب وحده.

توجد املدن الكربى يف كل مكان من العامل؛ لقد طّورت بلدان وحضارات عدة مراكز مدنية 

هاّمة. لكّن  باحثني عديدين اعتقدوا بأّن هناك اختالفات بني املدن يف الغرب وبقية مدن العامل 

التجّمعات  يف  البحث  جرى  الحقيقة،  يف  وقدمية.  كبرية  األحيان،  بعض  يف  أيًضا،  هي  التي   -

السيايس  الوحيد الذي ظهر، عدا اإلطار  الفارق  العامل.  الغربية عىل  الهيمنة  السكنية عن أسباب 

الخاص بكّل نظام، هو عدد املدن، وهو ما ساّمه الجغرافيون الكثافة املدينية. ويف الغالب، كانت 

يف البلدان والحضارات غري الغربية مدينة واحدة فقط، فيام  املدن األخرى ثانوية دامئًا. وكانت 

املدينة الكربى املركزية مقّر السلطة السياسية أو مكان العبادة.

إعادة  بعد  وبخاّصة  املعارض واألسواق،  مَنَت حول  الغرب  املدن يف  أّن  يبدو  املقابل،  يف 
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التنظيم االجتامعي التي تلت الغزوات الرببرية يف القرنني الثامن والعارش. ومل يكن هذا يف ذاته، 

كام رأينا قبُل، باألمر الفريد بالنسبة إىل الغرب، ألّن التجارة قامئة يف كل مكان حيث توجد مدن 

يف العامل، لكن ما يختّص به الغرب هو أنّه مل تكن املدن مراكز السلطة السياسية مبا هي كذلك. 

لقد أصبحت، بخاّصة بعد القرن الثاين عرش، مراكز للبورجوازية التي تحالفت مع السلطة القومية. 

لتنفيذ سياسة  التجارة  من  تأيت  التي  والرضائب  الدعم  إىل  بحاجة  كانوا  واألمراء  امللوك  أّن  ومبا 

النبالء، فقد كانوا جاهزين إلعطاء مواثيق تكفل اإلدارة  السلطة عىل حساب أسياد الحرب  تركيز 

الذاتية للمدن. وأفىض هذا األمر إىل منّو طبقة بورجوازية يف كل مدينة، وهو ما يُطلق املؤرّخون 

وعلامء االجتامع عليه تسمية النخبة الرشيفة، ألنّها امتلكت جميع صفات السلطة امللكية من دون 

أن تكون نبيلة. وكانت هذه النخبة دميقراطية كفايًة، ُتارس عموًما السلطة بواسطة مجلس بلدي. 

تأثريًا  مارسوا  البورجوازيني  أّن  ويُحتََمل  صغريًا.  ملًكا  كان  البورجوازي  البلدية  رئيس  أّن  والحّق 

عىل سياسات الدولة وأدوات التمثيل لديها، ويف حاالت عدة، أمسكوا بزمام السلطة. والواقع أّن 

األنظمة امللكية التي تصمد هي تلك التي تكتفي بالقيام بدور رمزي. وهي ال تحكم.

إّن مدن الغرب، الذي هو الحضارة أو عىل األرجح الحياة املدنية، والذي يفرتض درجة ما 

ِبثقل رمزي خاّص، ألنّها  ُمحارَصة  للتجارة. وهي  أماكن  ذاتها وُتثّل  الذاتية، تحكم  اإلدارة  من 

الفالحني  وأجداد  الريف  واستغالل  مساواة  الالَّ فكرة  وبخاّصة  بيننا  ما  يف  اآلخر  فكرة  أدخلت 

سة للغرب التي تتناول أصول  واألجداد املستقلنّي من قبل سكان املدن. لُِنذكّر باألسطورة املؤسِّ

هو  اآلخر  استغالل  وأّن  الحقيقة،  هذه  إغفال  عدم  كان  روما  يف  السلطة  مصادر  فأحد  روما. 

الرومان عىل تقاسم  ال نحن، وبذلك حرص  ال نحن، أو عىل األقل استغالل جزء من  استغالل 

املُتحرّض.  نحن  ال  يف  وأدخلوها  قبل  من  غزوها  قد  كانوا  التي  والشعوب  املدن  مع  الغنائم 

خست  ألنّها  بل  الربابرة،  القوطيني  يد  عىل  اجتياحها  بسبب  ال  نعرفه،  ما  وهو  روما،  سقطت 

أسطورة  مع  الواقع  األمر  هذا  وُمِزَج  عنها.  وتُدافع  تُغّذيها  كانت  والتي  بها  املُلَحقة  املقاطعات 

)أي  ألنّها  عرش،  التاسع  القرن  يف  املُستعِمرة  للحضارة  رئيًسا  مقياًسا  ليكون  الرببرية  الغزوات 

الحضارة( وضعت املدينة والريف يف عالقة تقوم عىل افتقاد التوازن، عالقة استغالل اقتصادي 

وسيايس هرميّة تُسترَشف عالميًّا وتُحّول إىل عالقة ثقافية وعرقية: الطوطمية يف صورتها األبسط، 

يتعّذر  واملحيط،  املركز  بني  ثقافيًا،  تبايًنا  وخلقت  تطبيعها،  جرى  ما  سعان  سياسية  فلسفة  أو 

التغلّب عليه ألنّها نُِسبَت إىل اختالفات وراثية تقريبًا )بتجلّيات لغوية وثقافية: الفالحون البسطاء 

نحو  بالكلّية  ُموّجهة  أي  »فولكلورية«،  ثقافات  وميلكون  سليمة  بلغة  يتحّدثون  ال  أنّهم  والدليل 
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النزعة  إّن  اآلخر(.  تطبيع  اسرتاتيجية  لتسهيل  تحّولت  التي  املدينة هي  أّن  يُتصّور  املاض. وال 

االستعامرية املُسترشقة يف القرن التاسع عرش استعادت  بكل بساطة هذا التباين املركز- املحيط 

ليك تعكسه عىل العامل أجمع ال فقط داخل حدودها.

شيطنة املدن
كالدعاية  العرشين  القرن  القومية يف  الحركات  يد  قريب، جرت شيطنة املدن عىل  منذ وقٍت 

الفاشية يف إيطاليا والدعاية النازية يف أملانيا، وهام منطان ُمتطرّفان يندرجان ضمن تيار نجده يف 

الربط بني املدن من جهة، والقذارة وغياب الرشوط الصحية واالنحالل  الشعبية. وجرى  الثقافة 

الجنيس وإزالة الذاتية من العالقات نتيجة التصنيع املُفرِط من جهة، فكل ذلك تجىّل عىل هيئة 

األحزاب  إىل  بالنسبة  العرشين  القرن  يف  خاّصة  أهّمية  امللمح  هذا  اكتسب  املُختَزَل.  الِخصب 

السياسية ذات التوّجه القومي، التي تأثّرت بالرؤية الفيزيوقراطية للرثاء عند األمم، والتي بالنتيجة 

قَِبلَت باملواقف التي قادت إىل إقفال الحدود، وبشكل ساخر، إىل التوّسع األمربيايل واالستعامري 

)يتوقف الرثاء عىل الخريات الواقعية والعينية للبلد، ومن ثّم يُنظَر إىل الشعب بوصفه مصدًرا لليد 

العاملة يُحّقق الرثاء للكّل؛ إّن هذه الرؤية تُوّجه االقتصاد، عالميًّا، نحو البيولوجي والعيني(. لقد طّور 

الفاشيُّون عىل وجه الخصوص برامج سياسية استهدفت الحياة املدينية بشكل خاّص، وساندت 

إلخ...  املتزّوجني،  بغري  العقوبة  وإنزال  صغرية،  لوظائف  الرتويج  خالل  من  والفالحني  العامل 

ولذلك، كان هناك أيًضا نوع من الغوغائية يف سياسات كهذه نقدت عىل نحو غري رصيح النخب 

وكل أنساق الهرمية السوسيو- سياسية التي كانت منذ أمد بعيد بعًدا هاًما يف الحضارة الغربية.

عالوة عىل ذلك، إّن صورة جسد املجتمع الذكوري، التي استُخِدَمت وقُّدَمت من قبل الدول 

فاملدن  املدن.  هذه  يف  مرجعيّات  بسهولة  تجد  أن  مبقدورها  ليس  الغالب،  يف  الغربية  القومية 

استغالل  بسهولة  ميكن  أو  بالريف،  مثاًل  قورنَت  ما  إذا  التاريخي،  املستوى  عىل  التعقيد  بالغة 

للفالح.  الرشيف  العمل  خالل  من  برزت  التي  األمة  رموز  لدعم   sémiotique العالمية  املوارد 

استعارة  تدعمه  للصور  أكرث كمصدر  معروفان  الفيزيايئ  وجانبه  القروي  العمل  بساطة  باختصار، 

جسد املجتمع الذكوري، وبخاصة يف حالة الفالحني، ويصبح اتصاله بالطبيعة ذا طابع أسطوري، 

ما يسمح بانزياح لألسة األبويّة القروية نحو جسد املجتمع ال الذكوري فقط، وإمنا أيًضا األبوي 

ومن ثّم االستبدادي.

التي صَنَع هويّتها  للرأساملية املالية،  أماكن  أيًضا  بيننا: املدن هي  اليهود، اآلخر  املدن وكره 
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اليهود. وبديهّي أّن اليهود مل يكونوا وحدهم الذين كرّسوا أنفسهم ألجل هذا النشاط، غري أنّهم قلّة. 

التي  لكّن استبعادهم من بعض املهن جعلهم عرْضة التّهامات كهذه بسبب تركيزهم عىل املهن 

لجأوا إليها كاملالية املرصفية. لكّن وضوحهم وهيمنتهم املزعومة عىل هذا القطاع ليسا إال مسارًا 

سامية التي  ُمزيًّفا، ألنّهم قد ُعوِملوا بتمييز قبل أن يعودوا إىل هذه املهنة. لعّل السبب األهّم وراء الالَّ

أصبحت ُمرتبطة بكره املدينة وكره الحياة املدينية املُتمثّلة، خطأً، من خالل النشاط املايل لليهود، 

هو أّن اليهود هم يف الغالب من أنصار السلوك والفكر الكوين واملؤّسيس، كاملاركسية. وملّا جرى 

نفي الكثري منهم من مجتمع القيم التي سمحت لهم بصياغة الُهويّات القومية يف القرن التاسع عرش، 

مثل فكرة الدم املشرتك )يُنظَر غليهم بوصفهم ِعرقًا ُمختلًفا(، واللغة الواحدة )باعتبار أنّهم يتحدثون 

فيه  ترعرعوا  الذي  الجغرايف  واملكان  للمسيحية(،  بالعداء  )اتّهامهم  الواحد  والدين  مختلفة(،  لغة 

)فَُهْم عاشوا كمهاجرين يف بعض املدن األوروبية قبل أن يصوغوا هويّة سياسية قومية(، فليس ِمن 

املُدهش أّن الكثري منهم  قَِبلوا مبواقف تُوَصف اليوم بأنّها ليربالية، أي أفكار وقيم تسمح يف املبدأ 

ببناء جامعات تتابعية alternative عىل أساس أيديولوجيات وليس عىل األرجح بواسطة قيم هي 

نفسها ُمرتبطة بالجزء الذي يُتصوَّر عىل أنّه الجامعة املحلّية التي أصبحت كبرية، وأصبحت أمًة. إّن 

املاركسية والنظريات الفرويدية والحركات الفكرية التي قّدمت مناذج تتابعية تُعارض األمة، أصبحت 

كلّها ُمرتبطة باملفّكرين اليهود واملدن التي أقاموا فيها )يف أوروبا الغربية، يعيش غالبية اليهود يف 

املدن، مقارنًة باليهود الذين يعيشون يف أوروبا الرشقية(. وكلاّم بُِنيَت األمة عىل أساس القيم املشرتكة، 

كان اليهود عرضة للتمييز، وجرى شيطنة املدن بوصفها أماكن يُهيمن عليها النظام الرأساميل.

لقد تغّذى كره الغرب يف القرن العرشين من خالل صدور كتاب )بروتوكوالت حكامء صهيون( 

املالية  السيطرة  ترتكز عىل محاولة  املسيحية  مؤامرة عاملية عىل  هناك  أّن  اليهود  فيه  زعم  الذي 

عىل العامل. يف سنة 1921، بيّنت صحيفة »لندن تاميز« أّن الكتاب الذي نرُِشَ يف عام 1864 عنوانه 

األصيل هو حوار مع النريان الجهّنمية Dialogue aux enfers بني ماكيافييل ومونتسكيو، وقد حمل 

نقًدا لنابليون. ومل يأِت عىل ذكر اليهود. ويف عام 1868 طبعت أملانيا الكتاب وتضّمنت النسخة 

الحمالت ضّد نابليون بداًل من اليهود، وأِضيَف فصل يتناول اللقاء بني النخبة اليهودية والشيطان. 

ويف سنة 1891، طُِبَع هذا الفصل وحده وعىل أساسه قام ضابط يف االستخبارات الروسية يُدعى 

)بروتوكوالت حكامء  Pytor Ivanovisch Rachovsky بنرش كتاب  إيفانوفيش راشوفسيك  بيتور 

صهيون( يف عام 1895. ثم تُرِجَم إىل لغات عّدة وأشار إليه هتلر يف كتابه )كفاحي( لتربير سياسته 

للقضاء عىل اليهود.
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ُتثّل  ألنها  متجانسة،  تكون  أن  الرأساملية  طبيعتها  بسبب  الغربية  للمدن  ميكن  ال  باختصار، 

مراكز التمييز الطبقي، وألنها أماكن إليواء املهاجرين من الريف ومن الخارج. وكلاّم حاول أنصار 

الغوغائية أن يصوغوا هويّة قومية عىل أساس أسطوري من القيم املشرتكة، أصبحت الحياة املدينية 

تُرادف مقاومة دسيسة كهذه، ألّن املدينة هي كذلك يف الحقيقة.

ُعَطل إلصالح الذات
من األمثلة عىل ذلك، أن سكان املدن يف القرن التاسع عرش كانوا هم الذين أقّروا الُعطَل التي 

تسمح بإصالح الذات التي أنهكها االتصال القوّي بالحضارة املركنتيلية منزوعة صفة الشخص. 

تُتَصوَّر الُعطل عىل أنّها فرصة املرء يك يتغرّي وذلك من خالل االتصال الوثيق بالطبيبعة. يف القرن 

التاسع عرش )عند الطبقات امليسورة عىل وجه الخصوص، مثل البورجوازية( قصد الناس الجبال 

ومشوا »إىل األعايل« للتخلّص من عدوى »اآلثار الدنيا« للحضارة الصناعية، ويف ما بعد، يف عرص 

الُعطل العاّمة، قصدوا الشواطئ )يف البداية، خصوًصا األماكن التي يقصدها الربوليتاريّون لقضاء 

الُعطلة( لالستفادة من آثار التطهري باملاء. والغريب أن املكانني يشرتكان يف تأمني الهواء الطلق، 

ففي الجبل يستنشق املرء الهواء النقي، وعىل الساحل الهواء املُحّمل بذّرات امللح، الذي يفيد 

يف تطهري الجسم؛ ونشري إىل أنّه يف علم العلل الشعبي وعدوى الجسم، مثّة تعارض بني التغذية 

الزراعة،  عىل  الغربية  الحضارة  ترتكز  الكالسييك،  الفكر  وبحسب  اإلنعايش؛  والتنّفس  الضارّة 

ويُشّكل األكل فيها استعارة تستوجب آثارها الضارّة )يُنظَر دامئًا إىل الصيام، منذ العرص التورايت، 

عىل أنه ُمقوٍّ للجسم(، والتنفس أيًضا كذلك إلدخال ماّدة »نقية« و«واضحة«؛ فرمّبا يكون الهواء 

استعارة للمثال، وتُشّكل األغذية استعارة لالرتقاء نحو مرتبة املثال idealization؛ ونشري هنا أيًضا 

إىل التعارض بني أعىل الجسم - الجهاز التنفيس- وأسفله، أي الجهاز الهضمي.

إىل  يصل  ال  الذي  النزوع  أي  نفسها،  الغربية  للدينامية  تجلّيان  هام  واالسترشاق  الغربويَّة  إّن 

التحّقق الكامل وإمنا يُنذر دامئًا بالظهور بأشكال ُمختلفة تأجيج الخطاب السيايس الذي من شأن ال 

نحن وشبه ال نحن، أو »اآلخر الذي بيننا«. بعبارة أخرى، ميكن أن يُشعل نقُد اآلخر، يف هذه الحالة، 

نقداً لآلخر يفيض إىل ديناميات توتر ينتهي بنا ال محالة إىل العوملة )التي ال أستطيع تناولها هنا(، 

وُمبيًّنا رؤية يشوبها الخوف واإلعجاب يف أوساط غري الغربيني.


