امل
بتدأ
في االستفهام عن "ما بعد الغرب"..؟!
محمود حيدر
توشك كلمة «ما بعد» أن تصري الزم ًة مفهومي ًة تُ سك بناصية التفكري الغريب ،وال ترتك له فسحة

من راحة العقل .لكأمنا الغرب استحال ظاهرة زمانية ،أكرث منه حقيقة واقعية راسخة يف جغرافيا

ض باليوم التايل ،وهو ال ينفك ميكث يف جوف الحارض
ومستقرة فيهاَّ .
وإل كيف ِّ
نفس شَ َغ َف ُه امل َ َر ِ َّ
املستمر لحداثته املهزوزة؟

لسنا نرى من إجابة محتملة عىل هذا التساؤل سوى الرغبة املحمومة بالقفز إىل األمام ولو

كان نحو املجهول .نقول هذا ألن ُم َّدعى «ما بعد الغرب» هو ككل امل ُ َّدعيات السابقة عليه ،يأيت
جل «املا بعديات» التي يُعك َُف عليها مثل:
محاطاً بسيلٍ َعر ٍِم من التعريفات والتآويل .والالَّفت أن َّ

ما بعد الحداثة – ما بعد امليتافيزيقا -ما بعد األخالق – ما بعد البنيوية  -ما بعد العلامنية – ما بعد
االستعامر -إلخ ...نزلت إىل حقل التداول وكانت أقرب إىل «تجاوزات معرفية» أعربت يف مجملها

وأن كان الحال ،فام هو حاصل يتع َّدى كونه لعبة لفظية تفرتضها
عن اإلحساس بعدم اليقنيَّ .

ري عن وقائع ومعطيات مختزنة يف الَّالوعي الغريب يجري
غريزة األنس بانتزاع املفاهيم ،بل هو تعب ٌ

استظهارها من مجمل بنيته املفاهيمية الحديثة.

ربرات منهجية
كل ما سبق للتفكري الغريب أن أنتجه يف حقل «املابعديات» َع ِم َل عىل إحاطته مب ِّ
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قصد تجديد حيويته ،ومنعاً للوقوع يف الخواء .مقولة «ما بعد الغرب» وحدها ظلَّت بالنسبة إليه

مصدر قلق ال نفاد له ،ذاك أنها تستحثُّه عىل إعادة النظر بأصل وجوده ،وتدفعه إىل السؤال األشد

هوالً حول مآالته الغامضة.

* *

*

ال شك يف أن مقولة «ما بعد الغرب» ،وبسبب من جاذبيتها االستثنائية ،تحثُّ عىل تظهري نظرية

معرفة ال تني ترسي بخفر وبطء يف حلقات التفكري .وهذا راجع ،يف املقام األول ،إىل ُّ
تعث ظهورها

كمفهوم مكتمل األركان .واملشكلة هنا ليست يف إخفاق الفكر الغريب أو عزوفه عن تصنيع املفاهيم
واملصطلحات ،فذلك مام يُشه ُد له يف إنجازه سواء يف حقل الفلسفة وعلم االجتامع أم يف سائر
العلوم اإلنسانية والعلوم البحتة .أصل القضية واق ٌع يف منزل آخر من منازل النظر واملقاربة .فعبارة

«ما بعد الغرب» تقرتب من كونها قضية كلِّية متصلة بالبنية الحضارية الغربية وتاريخها األشمل...
سيانُها اآلن عىل أرض املداوالت ُّ
فيدل يف األغلب ،عىل وصول هذه البنية إىل املحل الذي
أما َ َ

توضع فيه األختام النهائية عىل سجلها الطويل...

ُ
قد يكون جائزا ً
القول أن العبارة املا َّر ذك ُرها تؤلِّف خالصة «املا بعديات» عىل الجملة ،مثلام

تؤلِّف وعا َءها األعظم .وبهذا التوصيف تكتسب أفقاً وجودياً
ميس املباين الكربى للحضارة
ُّ
الغربية ،كام تستولد أسئلة حاسمة حول بقائها أو فنائها.
رمبا لهذا الداعي ال تنأى املداوالت التي يشهدها النقاش حول «ما بعد الغرب» ،عن االستفهام

حول ماهيَّة الغرب نفسه ،وبالتايل حول دوره ومكانته يف الحضارة العاملية .بهذه املنزلة يغدو

ٍ
عارض عن ظاهر ٍة عارضة؛ ذلك
السؤال استقصا ًء جوهرياً عن حقيقة الغرب ،ال مجرد استفهام
ألن غاية السؤال هنا هي التع ُّرف عىل حقيقة حضارية مبنية عىل املفارقة :تتموضع يف التاريخ
والجغرافيا ،وتتعاىل فوقهام يف اآلن عينه.

الخاص َّية املاهويَّة َّ
تعث الوصول إىل تعريف منجز للغرب كمصطلح ومفهوم.
بسبب من هذه
ِّ

جد ذاته الحضارية ويرفعها
«وعي
ورمبا للسبب عينه أيضاً ،سينشأ
أعراقي» لدى النخب الغربية مي ِّ
ٌّ
ٌ

إىل رتبة الحضارة امل ُ ْنجِية.
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ٍ
كأرض فسيحة مللحمة شبه
حري القول أن رؤية الغرب كثريا ً ما دفعت النظَّار إىل متاخمتها
ٌّ

أسطورية .من هذا النحو يصري سؤال «ما هو الغرب» ،أكرث شَ َبهاً بسؤال «ما هي اليونان» قبل
عرشات القرون .ومع أن لكل من السؤالني س ْمتَ ُه الخاصة ،إال أنهام يشرتكان ويتقاطعان عىل

دعوى التأسيس لتاريخ البرشية .من أجل ذلك بدا االستفهام عن ماهية الغرب ودوره الرسايل

واملؤسس عن ماهية اليونان .وسيكون لهذه املعادلة االستفهامية
مبثابة استئناف للسؤال ال َبديئ
ّ
البي يف م ِّد الفلسفة األوروبية الحديثة بالغذاء اآليت من الحقل اليوناين األول .هذا ما نلقاه
األثر ِّ

وهوسل
املؤسسون للحداثة من ديكارت إىل كانط ،مرورا ً بهيغل
سارياً يف أعامق ما أنجزه الر َّواد
ِّ
ِّ
وهايدغر ،وصوالً إىل سائر املتأخِّرين .هؤالء الفالسفة الذين تص ّدوا لتظهري الداللة األنطولوجية
للذات الغريبة سيجعلون من هذه الذات معيارا ً للتفكري الجوهري يف ماهية اإلنسان املعارص.

وهكذا سرنى كيف ترتقي األطروحة الغربية إىل رتبة مق ِّوم من مق ِّومات جغرافية الروح عىل حد
تعبري هيغل ،والتي صارت تتحكم اليوم يف بنية اإلنسانية الحالية.

الكل أخذ بالحجة نفسها فالسفة ومفكرون سياسيون وعلامء اجتامع :أي أن الغرب قام عىل

تكوين حضاري وميتافيزيقي ،أفىض إىل تف ُّوق اإلنسان األورويب عىل اإلنسان الهندي واألفريقي
فضالً عن سائر األعراق ...التمثيل األعىل ملثل هذا االعتقاد سيجد تعبريه الصارخ يف اكتشاف
املهاجرين اإلنكليز واإلسبان أمريكا وتحويلها إىل أيقون ٍة يحكمون بواسطتها العامل كلَّه .غري أن

ما هو مفارق يف التجربة األمريكية ،أنها قامت أساساً عىل االنسالخ عن أصلها األورويب والبَد ِء

بأصل جديد .هذا هو السبب الذي جعل التأسيس امليتافيزيقي ألمريكا مدفوعاً بعقدة االسترباء من

مصدرها األورويب .وهذا ما أواله الفيلسوف األملاين مارتن هايدغر عناية مخصوصة مل ّا رأى أن
العامل اإلنكلوساكسوين لألمركة ق َّرر تدمري أوروبا باعتبارها ال َب ْد ِء الخاص للعنرص الغريب.

* *

*

مع النشأة األمريكية الخارجة من أصلها األورويب والخارجة عليه يف اآلن عينه ،تشكَّلت أول «ما

بَعدية» كربى يف التاريخ الحديث .وهذا يعني أن أمريكا هي «ما بعد أوروبا» بكل ما ُّ
تدل عليه العبارة
من أبعاد تاريخية وثقافية والهوتية .غري أن املفارقة يف هذا املنعطف من تاريخ القارة األوروبية هي

أن «املا بعد األمرييك» الذي انفصل عن أصله ما لبث أن عاد إىل هذا األصل من أجل أن يحتويه
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ويض َّمه تحت جناحيه يف إطار غرب حضاري تا ِّم القوام .استنادا ً إىل هذه الصريورة ،أمكن لنا أن

اللواعي بني أوروبا
نعرف السبب الذي يجعل كل تنظري حول راهنِ الغرب و ُمقبلِ ِه محكوماً بالجمع َّ

وأمريكا بوصفهام كتلة حضارية واحدة .ومن أجل ذلك ،يصري بديهياً أن يُنظر إىل أطروحة ما بعد

الغرب بوصفها قاعدة كلِّية لدراسة مآالت القارتني األوروبية واألمريكية معاً.

* *

*

تبعاً ملا سبق ،بدا كل تنظريٍ الحق يتناول ما بعد الغرب ،محكوماً مبنهج تتآلف فيه ثالث دوائر:

زمانية ومعرفية وأنطولوجية:

أوالً :مقتىض الدائرة الزمانية ،يشري إىل التعامل مع تاريخ الحضارة الغربية الحديثة بوصفه

مجموعة من األحقاب الزمنية املتعاقبة ،فكلام انتهت حقبة تولد من بعدها ،أو عىل أنقاضها ،حقبة

تالية ،وهكذا دواليك...

ثانياً :مقتىض الدائرة املعرفية ،يتصل بالتح ُّوالت العميقة يف عامل األفكار .وهو ما يجد متثُّالته

عىل وجه الخصوص يف ما حفلت به حقبة ما بعد الحداثة من من ٍّو هائل للمفاهيم املابعديَّة ،التي

تشري إىل عمق اإلحساس بعدم اليقني حيال ِقيَم الغرب الحديثة.

ثالثاً :الدائرة األنطولوجية (الوجودية) ،وهي أبرز الدوائر التي استظهرها الحراك الفكري الغريب،

ال سيام لجهة استشعاراته وتنبُّؤاته بنهاية الحضارة الغربية الحديثة وتب ُّد ِدها .عىل سبيل التمثيل ،لنا أن
نستحرض كتاب «سقوط الغرب» للمفكر األملاين أوسوالد شبينغلر الذي يتوقع فيه انهيار الحضارة
الغربية ،ويصفها بـ «الحضارة الفاوستية» (نسبة إىل يوهان فاوست  )1540-1480التي باعت روحها

للشيطان مقابل املكاسب املادية والنعيم االستهاليك .خالصة هذا العمل ،أ ّن الحضارة الغربية
حقّقت سيادتها العاملية استنادا ً إىل ق ّوتها املادية ،وأن القرنني التاسع عرش والعرشين يشكِّالن

سقف الحضارة الغربية ،وأ ّن نهاية القرن العرشين سوف تكون حافَّة هذا السقف وبداية االنهيار.

غري أ ّن شبينغلر ،وهو سليل موطنه الغريب يف بعده العنرصي سيواجه مشقَّة االعرتاف بأن مثة أمامً

خاصية
غري أوروبية مؤ ّهلة للنهوض بأعباء الحضارة العاملية .ورأى أن العلوم املادية الحديثة هي
ِّ
تكوينية ميتاز بها العقل الغريب الفاوستي تحديدا ً وحرصا ً .يضيف :ومبا أ ّن األمم الرشقية روحانية

فإنّها غري مؤ ّهلة عقلياً حسب زعمه الستيعاب العلوم املادية .عىل هذا األساس ،تنبّأ شبينغلر
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بأن ما سوف يرتت ّب عىل انهيار الحضارة الغربية هو الفراغ والفوىض والحروب ،حيث سيواصل

«الفاوستيون» فرض سيادتهم العاملية عن طريق القوة الجائرة وحروب اإلبادة.

* *

*

لقد تع َّددت آفاق الدراسات الغربية التي تناولت حالة ما بعد الغرب ،ولنا هنا أن نستخلص أهم

ما توصلت إليه عرب أربعة مداخل :سيايس واقتصادي والهويت وفلسفي:

 املدخل السيايس:هو ما تعكسه بيئة من املفكِّرين الغرب ِّيني تسعى إىل رسم نهاية حتم َّية ملستقبل السلطة السياس َّية

واالجتامع َّية للغرب .وينقسم العاملون يف هذا املدخل إىل ثالثة اتجاهات:

االتجاه األول :يعمل عىل تحليل أفول الهيمنة الغرب ّية بعيدا ً عن مسقط رأسها الرشقي أو الغريب.

إل أن غايتها من وراء ذلك هي الدفاع
وعىل الرغم من صدقها يف بيان آفات ومشكالت الغربَّ ،

عنه وضامن ق َّوته وهيمنته.

االتجاه الثاين :يعاين الغرب ويختربه من الداخل ،ثم يتوصل إىل استنتاج مؤ َّداه االنهيار التام

للمنظومة الغربية ،ومن بني هؤالء عامل االجتامع األمرييك أمانوئيل والريشتاين ،واملفكر األمرييك

بول كينيدي يف كتابه املعروف «صعود وسقوط القوى العظمى».

االتجاه الثالث :يتشكَّل من املحلِّلني الذين ينتمون إىل مناشئ رشق ّية ،وقدموا أدلّة تشري إىل

انهيار الهيمنة السياس ّية للغرب املعارص ،ومن بينهم عىل سبيل املثال ال الحرص عامل الجيوبوليتيك

الرويس ألكساندر دوغني ،إىل جانب عدد من الباحثني واملفكرين األفارقة واآلسيويني وتحديدا ً

أولئك الذين أنجزوا دراساتهم حول فكر «ما بعد االستعامر».

ـ املدخل االقتصادي:
جح نهاية أحادية االقتصاد
معظم الدراسات املع َّمقة التي تدور مدار مستقبل العامل الغريب ،تر ِّ

األمرييك ،وتنظِّر لتع ُّددية قطبية تتشكَّل من الصني وروسيا والهند إىل عدد من البلدان اآلسيوية
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األخرى .يف حني نجد بلداناً مثل :بريطانيا ،وإسبانيا ،وفرنسا ،وإيطاليا ،وأملانيا ،أو بكلمة واحدة

أوروبا ،تعاين من مستقبل غامض ومبهم.

َّ
ـ املدخل الالهويت واأليديولويج:

مثة تيارات وازنة تنظر إىل عامل ما بعد الغرب بوصفه عاملاً مييل نحو ترجيح كفة اإللحاد .وهذا

اال ّدعاء ،عىل الرغم من افتقاره إىل األدلّة املنطقية والعملية الكافية ،يُعترب رأياً جا َّدا ً باعتباره منافساً

خطريا ً للمسيح َّية.

واللهويت لحقبة ما بعد
تلقاء ذلك ،هنالك مفكِّرون وعلامء اجتامع قاربوا البعد األيديولوجي َّ

الغرب بصورة معاكسة .فقد أعادوا طرح سؤال الدين واإلميان الديني باعتباره سؤاالً له حضو ُره

البي يف املجتمع املعريف الغريب .نذكر من بني هؤالء :األملاين يورغن هابرماس ،والكندي
ِّ

تشارلز تايلور ،والفرنيس بول ريكور ،واألمرييك من أصل إسباين خوسيه كازانوفا وسواهم .ومن
املعارصين من مييض أبعد من هذا لريى أن أمواج اإلسالم يف البلدان الغربيّة باتت من الكرثة
بحيث بدأ الغريب يستشعر الخطر ،وينتهج شتّى األساليب ملحاربتها .وهذه املحاربة تظهر أش َّد

رضاوة من تلك التي ينتهجها يف مواجهة اإللحاد وسائر التيارات األخرى .ينتمي إىل هذه الرشيحة

عدد من املفكِّرين الغربيني أبرزهم األمرييك صاموئيل هنتنغتون الذي يرى أن مستقبل الغرب مييل

الخاصة إىل التنبُّؤ بأن عام 2050م سيشهد
وتوصل يف تحليالته اإلحصائيَّة
إىل مصلحة اإلسالم؛
َّ
َّ
غلبة اإلسالم ،وأن املسيح ّية يف بلدان مثل إنكلرتا سوف تتح ّول إىل أقل َّية دين َّية.

ـ املدخل الفلسفي واملعريف:
ال تتوقف رحلة الكالم عند حدود ما سبق املرور عليه .فام هو أهم يتعلَّق بالعوامل واملؤث ِّرات

الفلسفية واملعرفية يف التأسيس لـ «املا بعديات» جميعاً ويف مق َّدمها مقولة ما بعد الغرب...

البي أن التأسيسات األوىل لحقبة ما بعد الحداثة مل تكن سوى تأسيس مستأنف لـ «ما
من ِّ

إل ألنها انعطفت
بعد الغرب» يف أفقه الفلسفي .وما كنا لنخلع عىل هذه الحقبة صفة املا بعدية َّ

بالحضارة الغربية نحو مآالت انقالبية عميقة يف أنساقها القيمية طاولت ثوابتها الكربى .ولو أجرينا
مراجعة تحليلية مجملة لتلك الحقبة لوجدنا أن الحضارة الحديثة شهدت انتقاالت جذرية مل
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تقترص عىل التغيري يف السياسة والثقافة وعالقات اإلنتاج ،وإمنا امتدت إىل منهج التفكري وفلسفة

عمل العقل .ولنا يف ذلك شاهد مبني متثَّل بثورة العلم عىل الفلسفة.

مل َّا اخترص إميانويل كانط مرشوعه الفلسفي رائياً أن مهمته العظمى تكمن يف تحويل الفلسفة

مؤسساً لـ «ما بعد الفلسفة» بنسختها الكالسيكية .رمبا َغ ِفل كانط عن
علامً فقد كان ميارس فعالً ِّ
إل أن شغفه من بعد ذلك أوصل التفكري
أن سحر العلم سيحجب قسطاً وفريا ً من جاذبية الفلسفةَّ ،

الفلسفي نحو مآ ٍل ال ق َبل له به .فبدل أن ت ُحفظ الفلسف ُة بوصفها بحثاً دؤوباً عن حقائق األشياء من

خالل السؤال ،جرى تحويلها إىل علم ترسي عليه املناهج الحاكمة عىل سائر العلوم اإلنسانية،

كعلم النفس واالجتامع والتاريخ والرتبية والفن وما سوى ذلك .مع كانط ،ومن قبله ديكارت ،مل
تعد ماهيَّة الفلسفة وهويَّتها عىل سابق عهدها.

يبدو جليَّاً أن الحداثة الغربية بعد املنعطف الكانطي ستوظِّف أطروحة اإلنسان كمركز للكون

لكنها ستميض نحو إخضاعه ألوثان التقنيّة .وهنا ستبدأ إرهاصات «ما بعدية» مستح َدثة عىل يد

بدأب كبري إىل استخالص امليتافيزيقا من معضلتها
الفيلسوف األملاين مارتن هايدغر الذي سعى
ٍ

الكربى من خالل إعادتها إىل مه َّمتها األصلية مبا هي البحث عام يحتجب من أرسار الوجود.
التقنية التي أ َّدت إىل «نسيان الكينونة» مل تعد حسب هايدغر تشكِّل تهديدا ً للمصري اإلنساين ،وإنّ ا

أيضاً ،تبديدا ً ألسس امليتافيزيقا التي انبنى عليها عرص التنوير .ها هنا سيظهر غرب فلسفي آخر غري
الذي عهدناه يف التأسيسات الكربى لعرص النهضة مع ما س ِّمي «أزمة األنسية» ،أي مشكلة حضور

الكائن اإلنساين يف عصور الحداثة املتداعية .لقد كشفت تقنية ما بعد الغرب الكالسييك عن مسار

عام يسري نحو نزع اإلنسانيّة ( ،)Disumanzzazioneوانحطاط ِقيَ ِمها وتهافُت معايريها .لو نظرنا
إىل حقيقة هذا التحول من زاوية فلسفة التاريخ ،أللفيناه تأسيساً
لغرب من طراز غري مألوف .وهذا
ٍ
التأسيس مل يكن سوى افتتاح العقل الغريب ل َبد ٍء جديد يطوي سجالً كامالً من العمر امليتافيزيقي

للحضارة الغربية املعارصة.

هذا املستوى من النقاش ،وإن كان ال يزال منحرصا ً يف بيئات مح َّددة ،يكشف عن وعود

بانعطافات كربى يف بنية العقل الغريب حيال العالقة بني اإلميان الديني والتورات العلمية املعارصة،

ولعل ما يضاعف من تحقُّق هذه الوعود ما نشهده من مراجعات فكرية طاولت مساحة وازنة من
َّ
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يف الذي قامت عليه الحداثة .ويشكِّل النقاش املستح َدث حول دخول العامل
ثوابت النظام املعر ِّ

لتحتل ح ِّيزا ً وازناً من حلقات
ّ
الغريب يف ما ُس ِّمي بـ «حقبة ما بعد العلامن ّية» ،وعودة أسئلة الدين
التفكري ،أحد أبرز العالمات الدالَّة عىل عمق الفراغ املعريف الثاوي يف قلب الحداثة املعارصة.

* *

*

يف هذا العدد من "االستغراب" ،مقاربة ملقولة "ما بعد الغرب" التي يحتدم

إل أنها مل تتح ّول بعد إىل مفهوم تا ِّم القوام ،لذلك جاءت
الجدل حولها منذ عقودَّ .

دراسات هذا العدد لتتاخم هذا املصطلح انطالقاً مام يجري يف الحضارة الغربية

املعارصة من انتقاالت تعكسها "املابعديات" التي حفل بها الفكر الغريب عىل مدى

أجيال ،ومل َّا تنت ِه تداعياته ومؤثراته إىل يومنا هذا.

شارك يف هذا العدد جم ٌع من املفكِّرين والباحثني وعلامء االجتامع من أوروبا

وأمريكا والعاملني العريب واإلسالمي.
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