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ـرب» بعيدًا عن الكره واالفتتان
أوروب� ��ا ك�م��ا ف��ي ال��والي��ات امل �ت �ح��دة ،ي�ب��دو عالم
ّ
ّ
صناع القرار على ضفتي املحيط األطلسي كأنه
مصاب باالنطوائية وما يرافقها من وهن الفكر
ومراوحته على نحو دائ��ري مقفول على نفسه،
ُ
ما يؤدي إلى هذا الخطاب األجوف والهجاسي
ُّ
العدواني على السواء.
والتهجمي ّ
زد على ذل��ك أن س�لام ال�ع��ال��م م��ا ك��ان أب �دًا بهذه
الهشاشة التي نراها ماثلة َّفيه اليوم.
�ؤل��ف ،ح��اول� ُ�ت ّ
تخيل
أخ �ي �رًا ،ف��ي خ��ات�م��ة ه��ذا امل�
امل�خ��زون الهائل وامل��ده��ش من الطاقة اإلبداعية
إطالق نهضة الثقافة والفكر في
إلعادة
الكامنة
ّ
ّ
أوروبا ،لو أنها تخلت عن الدوغمائية والتقليد
امل�ت�ح�ك�م��ة ب��ال�خ�ط��اب ال �غ��رب��وي .وف ��ي الخاتمة
أشرح كيف حان الوقت لوضع حد لحرب
عينهاُ ُ ،
األفكار واملثل واألوهام «الطوباوية» ،وبخاصة
عقيدة املحافظني الجدد السائدة والنيوليبرالية
املسؤولتني عن األزمة ّاالقتصادية واملالية التي
نتخبط فيها .كذلك فإنني أحاول أن أظهر كيف
إلزال � ��ة ال �ح��واج��ز ال �ت��ي ت �ك� ّ�ب��ل ال �ف �ك��ر األوروبي،
والن �ع �ت��اق��ه م��ن ال �ع �ق��ائ��د ال �ج��ام��دة ،والنفتاحه
ُعلى الثقافات والفلسفات األخرى في العالم ،أن
تسهم إسهامًا كبيرًا في بناء عالم أفضل أو ،في
أية حال ،أكثر استقرارًا وسكينة.

ُ َ
مسؤولية الخطب الفلسفية والغيبية في
قلق العالم واضطرابه

ق��د ي�ص��دم ال �ق��ارئ امل�ج�ب��ول على ه��ال��ة التعظيم
واالح� �ت ��رام ال �ت��ي ت�ح�ي��ط ب��أس �م��اء ك �ب��ار فالسفة
س��ع ع�ش� ّ�ر ومستهل ال �ق��رن العشرين
ال �ق� ّ�رن ال�ت��ا ْ
ّ
املعزوة
وكتابهما ،إن هو اطلع على املسؤولية
إل ��ى ب �ع��ض ج��وان��ب ف �ك��ره��م ف��ي ت�ش�ي�ي��د فضاء
ذه�ن��ي ،فتح ال�ب��اب على مصراعيه أم��ام أقصى
تجليات العنف الذي تكبدته الشعوب األوروبية
َم� ُ�رت�ين خ�لال ال�ق��رن ال�ع�ش��ري��ن .وم��ن املحتمل أن
ت��ل� َّ�م الدهشة بالقراء الذين ال معرفة لهم بعالم
الثقافات األوروبية
ّ
الفلسفة القلق ال��ذي أفرزته ْ
خ�ل�ال ال�ق��رن�ين امل�ن�ص��رم�ين ،إن ه��م اط�ل�ع��وا على
امل�ك��ان��ة ال�لاف�ت��ة ال�ت��ي يحتلها ه��ذا ال�ع��ال��م ،الذي
ّ
ّ
يمكنه أن يبدو كأنه بعيد ك��ل البعد عن وقائع
الحياة اليومية .لكن األفكار املجردة واملفاهيم
التي تشكل اللغة الفلسفية ليست أبعد ما يكون
عن البراء من السلوكيات الفردية ّواملجتمعية.
وح �ت��ى ل ��و ل ��م ي �ك��ن امل� � ّ�رء ق ��ارئ ��ًا ل �ك��ل م ��ن هيغل
وم��ارك��س ونيتشه ،ف��إن رؤى ه��ؤالء للعالم هي
ّ
الحسية
ال �ت��ي أس�ه�م��ت ف��ي ص�ي��اغ��ة إدراك��ات �ن��ا
ل �ل��واق��ع ،وم ��ا ي�ح�ت��وي��ه م��ن ره��ان��ات وتحديات،
و ّب��ال�ت��ال��ي للسلوكيات املجتمعية والسياسية
املتبعة .فلقد كان ملاركس نفسه أن ّ
عبر بوضوح
للحياة اليومية في
ال لبس فيه عن غزو الفلسفة
ّ َْ
توسلتها لتصبح
املجتمعات ،والطريقة التي
ّ
الحية للثقافة» ،ي��وم «دخ�ل��ت املجالس
«ال ��روح

ومختليات الكهنة وغرف التحرير في الصحف،
وأروق� � ��ة ال �ب�ل�اط��ات وق �ل ��وب امل �ع��اص��ري��ن املألى
ُبغضًا أو املفعمة ّح��ب��ًا»؛ وه��و يستحضر أيضًا
«الحريق الذي أضرمته األفكار» (.)3
وف� ��ي ذل� ��ك امل �ج �ت �م��ع ب��ال �ت �ح��دي��د ،ح �ي��ث تنتشر
ال�ت��رب�ي��ة ،وح�ي��ث ي�ج��د ل��ه التعليم ال�ع��ال��ي نموًا
ُو ُت�ط��ورًا ،تشكل ال��رؤى الفلسفية إل��ى ح��د بعيد
َ
تستحوذ على
نظم اإلدراك الحسي للعالم التي ُ ُ
العقول .وفي الواقع ،تمارس هذه النظم ضمنًا
أو ج �ه��ارًا ت��أث�ي�رًا ب��ال�غ��ًا ع�ل��ى ال�ل�غ��ات واملفردات
واملصطلحات واملفاهيم املستعملة في الحياة
ال �ي��وم �ي��ة ،وع �ل ��ى ب ��رام ��ج األح � � ��زاب السياسية
وأهدافهاّ ،كما على األدب الروائي الكبير ،وبال
شك على ك��ل اإلن�ت��اج امل��وص��وف باألكاديمي .إذ
ّ
إن هذه النظم تؤثر أيضًا على كبار األدباء الذين
يجعلون من مؤلفاتهم الروائية ممرًا لعبور هذه
ال ��رؤى إل��ى معيش الشخصيات الرئيسة التي
يضعونها في صلب الحبكة السردية .ومن شأن
هذه النظم أن تضطلع بهيكلة املناهج التربوية
ّ
امل��درس�ي��ة واألك��ادي �م �ي��ة ع�ل��ى ال �س��واء .ف ��أي جزء
م��ن امل�س��ؤول�ي��ة ه��و ذاك ال��ذي يتحمله املفكرون
واألدب� � ��اء ال��ذي��ن ط � ��وروا ه ��ذه ال �ن �ظ��م الفلسفية
وتلك األنساق امليتافيزيقية الطابع التي أضفت
إفالت
شرعية على إثارة األعمال العنفية ّ وعلى
ً
مجمل ال �ح��روب الشمولية م��ن أع��ن�ت�ه��اُ ،ملهبة
القرن املاضي؟
ف �ت �ط� ّ�ور ال �ط �ب��اع��ة ،وال �ت��رب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ،وامليل
إل ��ى ال� �ق ��راءة ،وال �ن��زع��ة إل ��ى ال�ت�ب� ّ�ح��ر ف��ي العلوم

واكتساب املعرفة املوسوعية ،كما ّإلى استكشاف
واملساحات الثلجية في كل قطبي الكرة
القارات
ً
األرض�ي��ة ،وص��وال إل��ى قمة إف��رس��ت ،وم��ا ال يعد
وال يحصى م��ن الترجمات ّب��ال��واف��ر م��ن اللغات
لألعمال األدبية والعلمية ،كلها خاصيات ّ
تميز
أوروب� ��ا م�ن��ذ ً ن�ه��اي��ة ال �ق��رون ال��وس �ط��ى ،وتعطي
بال ريب سعة وغ��زارة وق��وة لألفكار ،لكن أيضًا
مل��ا يمكن أن تتضمنه م��ن ص��ور نمطية مسيئة
وأف� �ك ��ار م�س�ب�ق��ة غ �ي��ر م�ن�ط�ق�ي��ة .ب��اإلض��اف��ة إلى
ذل��ك ،ال ب��د م��ن األخ��ذ ف��ي االع�ت�ب��ار النرجسيات
واملصالح
الجماعية ،وشهوات القوة والسطوة،
ُ
ناس
بأ
الخاصة
االقتصادية ،واملطامع املفرطة،
ٍ
ّ
�ذه ال�ن��رج�س�ي��ات وت �ل��ك الشهوات،
ي �ج��س��دون ه � ّ
وي �ش �ع��رون ب ��أن م��ا ي�م�ك��ن أن ن�ط�ل��ق ع�ل�ي��ه اسم
ً
إيفاء
«ال � �ق ��در» ـ�ـ�ـ�ـ�ـ الف �ت �ق��ارن��ا إل ��ى ك �ل �م��ة أف �ض��ل
ّ
املضي قدمًا في
باملعنى ـــــ هو الذي يدفعهم إلى
مشاريع القوة والهيمنة .ويتحمل هؤالء قسمًا
كبيرًا من املسؤولية في املآسي والعذابات التي
يمكن األفكار الفلسفية الكبرى أن ت��ؤدي إليها،
م��ا إن ت��وض��ع ح� ّ�ي��ز التنفيذ ف��ي س�ي��اق املصالح
ّ ّ
والشعور
واأله � ��واء .ف�لا ت�ع�ت�ق��دن أن ال �ت��واض��ع
ُ َ
بالشك ،هما من الخصال املعروفة ل��دى النخب
التي تقود العالم ،وهي تعمل في أكثر األحيان
على إفسادها ،فتحيلها إلى انتهازية عقائدية
ك��ري �ه��ة ت �س �ت��دع��ي مل��واج �ه �ت �ه��ا وال �ت �ص��دي لها،
دفاعًا عنيدًا متطلبًا عن املبادئ العليا لألخالق،
القابلة هي األخ��رى لالنحالل الذي يحيلها إلى
ّ
ّ
عدمية مميتة.
تعصب قاهر ونزعات
وف ��ي ال �ت��أم�لات امل �ع��روض��ة ف��ي ال �ف �ص��ول الرابع
والخامس والسادس ،أعود إلى الخطب الفلسفية
وامليتافيزيقية املتناقضة التي أنتجتها الثقافات
األوروبية املختلفة والتي جالت ّوراجت بكثافة
الف�ت��ة عبر ال�ع��ال��م .وق��د ت�م� ّ�ي��زت ك��ل تلك الخطب
لدى الفالسفة واملؤرخني واملعنيني باألخالقيات
وال � ��دارس �ي��ن وال �ب ��اح �ث�ي�ن ،ب �خ �ض��وع �ه��ا لسلطة
مفهوم «ال�غ��رب» صنمًا معبودًا ،أو تموضعها
بالنسبة إليه .تلك هي الحالة في أملانيا ،الواقعة
ببليغ
في قلب أوروبا عينها،
وهي ْحالة تفيض ّ
املعنى في سياق كالمي َ
ومق ِصده ،كذلك فإنها
ت�ن�ط�ب��ق ع�ل��ى روس �ي��ا ،األك �ث��ر ط��رف�ي��ة م��ن حيث
موقعها ال�ج�غ��راف��ي ال�ت��ي أض�ح��ت م��ع ذل��ك ،منذ
عصر اإلمبراطورة كاثرينا الثانية ،قوة أوروبية
س�ي��اس�ي��ة وع �س �ك��ري��ة ع �ظ �م��ى ،ف��ان�ت�ه��ت إل ��ى أن
تصبح ه��ي األخ� ��رى ،م�ن��ذ ال �ق��رن ال�ت��اس��ع عشر،
مجتمعًا منتجًا ل��رؤى ملتهبة ع��ن العالم ،أدى
إل��ى مضاعفة تعقيد وكثافة وأه ��واء العواطف
الفلسفية والسياسية في صميم أوروبا.
�دة مفهومي
وب �ن �ح��و
الواع ،ل �ك��ي ال ت �ه��دد وح� � ّ
ٍ
أوروب � � ��ا وال� �غ ��رب وت �م��اس �ك �ه �م��ا ،ف � ��إن التقاليد
التوصيفية ف��ي ت��أري��خ األف �ك��ار ف��ي أوروب � ��ا ،أو
أيضًا تلك ال�ع��ائ��دة إل��ى األدب ،ق��د تمترست في
تصنيفات ع��ام��ة وم �ج��ردة للغاية أو تسميات
مبسطة ال ّ
تعبر عن تعقيدات وتناقضات صدام
الفلسفية والسياسية ف��ي أوروب ��ا .تلك
األف �ك��ار
ً
فعال ،عندما ُي َ
قسم تطور الفلسفة إلى
هي الحال
ْ
حقبة الحداثة ثم حقبة
ِحقبة كالسيكية ،تتبعها
ّ
ما بعد الحداثة ،أو عندما يصنف التطور األدبي
ّ
كيفية اعتباطية ،مجردة في تعريفها،
في حقب
كمثل الكالسيكية ثم الرومانسية ثم الحداثة ،أو
كذلك وفاقًا لألنواع املختلفة املندرجة في كل من
الشعر واملسرح والرواية والبحث.
املالءمة
�ى
�
�
ل
إ
�ه
وي �ف �ت �ق��ر م �ف �ه��وم ال� �ح ��داث ��ة ع �ي �ن�
ّ ّ
وال�ت�م��اس��ك .وي �ع��ود ال�س�ب��ب ف��ي ذل��ك إل��ى أن كل
واح � ��دة م ��ن ال �ح �ق��ب امل� ��ذك� ��ورة أع �ل��اه ق ّ��د عرفت
�دث�ي�ن .غ�ي��ر أن مفهوم
ن��زاع��ًا ب�ين ال �ق��دم��اء وامل �ح� ِ
ال �ح��داث��ة م��ا ل �ب��ث ه��و نّ�ف�س��ه أن أص �ب��ح مرادفًا
ملفهوم ال�غ��رب ،بحيث أن األول ُي�ق� ِ�ب��ل على دعم
امل �ح �ت��وي األس� �ط ��وري ل�ل�ث��ان��ي؛ ف�ه��ل م��ن املمكن
ّ
تصور حداثة غير تلك ْ التي أنتجها الغرب ،أو
ُ
تلك التي يستطيع أن يلهمها في أي مكان آخر؟
ّ
الضارة للحداثة خارج
وعندما تظهر التأثيرات
أوروبا ،فهي تنسب إلى «بربرية» همجية غريبة
ع��ن ال�غ��رب ،إذ ن��ادرًا م��ا يقام ال��راب��ط التشبيهي
أو امل �ق� َ
�ارن ب�ين األوض ��اع ال�ج�غ��راف�ي��ة والظروف
ال �ت��اري �خ �ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ وه� ��ي ب��ال �ت��أك �ي��د م �خ �ت�ل �ف��ة ،ومن
شأنها أن تخضع لديناميات القسوة الدموية
نفسها التي كان للقارة األوروبية أن عرفتها في
تاريخها.
ّ
وع�ل��ى ه��ذا األس ��اس ،ف��إن ه��ذه ال��رح�ل��ة الطويلة

ّ
التاريخ
ال� �ت ��ي ن �س �ت �ه��ل �ه��ا ه ��ا ه �ن��ا ف ��ي ص �ل��ب ُّ ُ
األوروب � � � � ��ي ،ك �م��ا ف ��ي ت ��اري ��خ األف � �ك� ��ار والنظم
الفلسفية التي تواكب اضطرابات ه��ذا التاريخ
وانقالباته ،إنما هي تستهدف فتح الباب أمام
تفكيك بنية الجوانب املختلفة ألسطورة الغرب.
ّ
منذ
فلقد ك��ان لـ«الحداثة» األوروب�ي��ة أن شيدت ُ ُ
أع �م��ال ال�ف�ي�ل�س��وف األمل��ان��ي ه�ي�غ��ل ،ك �ب��رى نظم
اإلدراك الحسي للعالم حول هذا املفهوم الرئيس
بالتحديد .من هنا ،كان من الضروري االنكباب،
ليس على تحليل الظروف التي شهدت انبثاقه
ّ
ماهية
وب � ��روزه ف �ق��ط ،ب��ل أي �ض��ًا ع �ل��ى ت �ف� ّ�ح��ص
ّ
التطرف ال��ذي يمكن أن ي��ؤدي إليه ،عندما ُ يفقد
ّ
منشأه الجغرافي ،ليتحول إلى آلة عمياء تعنى
ب��إن�ت��اج ال �ه��وي��ات ،وإل ��ى م��واق��ف ف�ك��ري��ة مسبقة
ودوغمائية الطابع.
�ات االختزاالت
�
ي
�ر
�
ب
�
ك
�
ل
�ك
�
ي
�
ك
�
ف
�
م ��ن خ �ل�ال ه� � ُّ�ذا ُ ال�ت
ّ
التاريخية وللنظم الفلسفية التي ولدتهاُ ،يظهر
َّ
هذا املؤلف في منظور جديد األسباب التي أدت
إل��ى ال�ت�م��وض��ع امل��رك��زي ل�ه��ذه ال �ق��ارة الصغيرة،
وهو واق��ع يستحيل تجاهله في تطور البشرية
منذ القرن السادس عشر .فعندما تحطم شعوب
ّ
ّ
تحركيتها
متنو ّعة الحواجز التي تعوق
أوروبية
لتنتشر في كل القارات األخرى ،بأشكال وبإمالء

أي جزء من المسؤولية
ّ
يتحمله المفكرون الذين
طوروا النظم الفلسفية
التي أضفت شرعية على
إثارة األعمال العنفية
من دواف��ع مختلفة ،ال يعود ه��ذا التاريخ مجرد
ت��اري��خ ي �س��رد ب�ب�س��اط��ة ل �ل �غ��زوات واالحتالالت
االس �ت �ع �م��اري��ة ال �ب��ال �غ��ة ال �ق �س��وة وال ��دم ��وي ��ة ،وال
مجرد تاريخ يعرض لإلمبريالية التوسعية ،وال
مقام «املنار» الهادي
تاريخًا يختص بقارة قامت ّ
ف �ح �م �ل��ت ،ع �ب��ر أري �ح� ّ�ي��ة م �ت��رف �ع��ة ع ��ن األغراض
واملنافع الخاصة ،التقدم التقني واأليديولوجية
اإلنسانوية إلى ما بقي من بقاع العالم .زد على
ّ
ذلك ّأن الذي يريد شرح التحوالت التي خضعت
لها كل القارات األخرى منذ نهاية القرن الخامس
عشر ،ال يستطيع أن ّيقتصد في املقال فيمتنع عن
استذكار الطابع الفتاك لتلك النزاعات العسكرية
والفلسفية التي نشبت داخل أوروبا ،والتي أدت
دورًا رئيسيًا ف��ي دينامية ت��دخ�لات األوروبيني
ال�ع�س�ك��ري��ة وال�ع�ل�م�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة وال��دي �ن �ي��ة في
جهات العالم األربع.

تاريخ أوروبا وتاريخ العالم

ّ
ج ��راء ت� ّ
�وس�ع�ه��ا ال �ع��امل��ي ،ك ��ان ل �ك��ل م��ن َج َيشان
أوروبا ،ورغبتها في الوصول إلى الفكر الكوني،

ون �م��اذج �ه��ا ال �س �ي��اس �ي��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة ،وأمزجتها
ّ
املتغيرة ،وأيديولوجيتها
وأنماطها الفلسفية
ال �ش �غ��وف��ة وامل �ل �ت �ه ْ�ب��ة وامل �ت �ن��اق �ض��ة ،أن جعلها
صعبة االجتناب إن نحن شئنا إدراك ما حصل
ّ
ماهية
ف��ي األق �س��ام األخ� ��رى م��ن ال �ع��ال��م ،وف �ه��م
ّ
ذاك ال� � ��ذي ي �س �ت �م��ر ب� ��إث� ��ارة خ ��واط ��رن ��ا وأقض
ّ
م �ض��اج �ع �ن��ا .ف �م �ن��ذ ع � ��دة ق� � ��رون ،ي �ش��رح تاريخ
األميركيتني ،كما تاريخ
أوروب��ا تاريخ القارتني ّ
القارة األفريقية ،وتاريخ كل من اليابان والصني
وال �ه �ن��د وف�ي�ي�ت�ن��ام وروس �ي ��ا وإي � ��ران والسلطة
العثمانية البائدة وتاريخ تركيا الحديثة التي
انبثقت منها ،باإلضافة إلى تاريخ مقاطعاتها
ّ
تحولت إلى دول جديدة
العربية القديمة ،التي
في ختام الحرب العاملية األولى .ويشرح تاريخ
ّ
الكامنة وراء إنشاء
ماهية الدوافع
أوروبا أيضًا
ّ
دولة إسرائيل والدينامية التي تحكمت به.
وب��اس�ت�ط��اع�ت�ن��ا أن ن �ض��اع��ف م ��ن األ ّم �ث �ل��ة على
ال�ت��أث�ي��ر األوروب � ��ي ال ��ذي ج��ال ف��ي ك��ل م�ك��ان من
ال�ع��ال��م ت�ق��ري�ب��ًا ،س ��واء اع�ت�م��د امل �س��ار العسكري
أم امل �س��ار ال�س�ل�م��ي ،ع�ل��ى امل�س�ت��وى ال�ف�ك��ري كما
ع �ل��ى امل �س �ت��وى األدب � ��ي وال �ف �ن��ي .ف �م��ا م ��ن شيء
ف��ي ال�ع��ال��م إال ت��أث��ر ب��أوروب��ا ،وب�خ��اص��ة عندما
ّ
يتوسل ال�ط��رق املختلفة التي
ك��ان ه��ذا التأثير
اعتمدها األوروبيون في سردهم لتاريخ العالم
عبقريتهم،
كما سردهم أيضًا لتاريخهم وشرح
ّ
ون�ج��اح��ات�ه��م وإخ�ف��اق��ات�ه��م ،وب��اخ�ت�ص��ار ك��ل ما
ّ
ع��دوه ق��دره��م االستثنائي ف��ي التاريخ الكوني.
وف � ��ي ال � ��واق � ��ع ،ك ��ان ��ت أوروب� � � ��ا اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة في
تاريخها ال�خ��اص كما ف��ي إشعاعها ونفوذها
ال�ع��امل�ي�ين ال �ل��ذي��ن ت�م� ّ�ي��زه�م��ا امل �ظ� َ�اه��ر املتعددة.
ْ
وم��ن جهة أخ��رى استثارت هي ال� ّ�ق��در نفسه من
اإلع� �ج ��اب وال �ك��راه �ي��ة ح�ي�ث�م��ا ح ��ل��ت ،فأشعرت
اآلخ��ري��ن ب��وج��وده��ا .وف��ي أكثر األح ��والّ ،
سببت

أوروب��ا الحروب األهلية وتلك الفلسفية ،أكانت
علنية أم خ�ف� ّ�ي��ة ص��ام�ت��ة ،ف��ي املجتمعات حيث
ُ ْ
استش ِعر بنفوذها وتأثيرها .فهل ال تزال أوروبا
اليوم ق��ارة صعبة التجاهل؟ أال ت��زال واح�دًا من
امل�ح��رك��ات امل�ه�م��ة ف��ي ت��اري��خ ال�ع��ال��م؟ وه��ل ،بعد
اإلخ �ف��اق��ات امل � ّ
�دوي ��ة ال �ت� ُ�ي آل ��ت إل�ي�ه��ا محاوالت
ال �ت ��وح �ي ��د وم� �س ��اع ��ي امل� �ج ��ان� �س ��ة س � � ��واء بقوة
ال �س�لاح أو ب �ق��وة األف �ك ��ار ،وف ��ي أغ �ل��ب األحوال،
بالقوتني معًا ،تتوصل إلى تحقيق النجاح ،من
خالل دينامية سوق اقتصادية مشتركة ،وعبر
املغامرة الجديدة التي تسعى فيها إلى توحيد
ه��ذه القارة سلميًا؟ أستستمر في قيامها مقام
األن �م��وذج ـــــ امل �ص��در ،ذاك األن �م��وذج السياسي
والثقافي ال��ذي يؤثر في ما بقي من
والفلسفي
ّ
ال�ع��ال��م ،علمًا ب��أن بعضهم أط� ً�روا عليه فرفعوه
إل ��ى ْ
األوج وج �ع �ل��وا م �ن��ه م �ث��اال ي �ح �ت��ذى ،فيما
ّ
ط��ال��ه آخ � ��رون ّ ب��ال �ق��دح وال � � ��ذم ،ف��ي أوروب� � ��ا كما
خارجها ،إذ إن��ه ك��ان بالفعل أنموذجًا أساسيًا
ّ
والرقي،
ملفهوم الحداثة ،و«الحضارة» والتقدم،
ّ
واإلنسانوية.
وف��ي ظ��ل ه��ذا األن �م��وذج ـــــ امل�ث��ال حسب مفهوم
ماكس فيبير ،عرف األوروبيون انفجارات عنف
بركانية الطابع ينبغي إدراك مسبباتها املعقدة:
م��ن إب��ادة شعوب ال�ق��ارة األميركية إل��ى املحرقة
واالستغالل
ال �ي �ه ��ودي ��ة ،م� � ��رورًا ب ��االس �ت ��رق ��اق ً
ّ
واالض�ط�ه��اد االس�ت�ع�م��اري ،وص��وال إل��ى التفلت
العنيف ل�لأه��واء القومية واألي��دي��ول��وج�ي��ة بني
األوروب� �ي�ي�ن أن�ف�س�ه��م .وال ب��د ه�ن��ا م��ن اإلشارة
ّ
العنفية التي
إلى التالزم الحاصل بني األعمال
ّ
كبدها األوروبيون بعضهم لبعض ،وتلك التي
مارسوها بحق غيرهم ّمن الشعوب .فالحروب
ال�ص�ل�ي�ب�ي��ة ال �ت��ي اس�ت�ه��ل��ت ب��ال�ف�ت�ن��ة ض��د يهود
أوروب� � ��ا ل ��ن ت�ل�ب��ث أن ت�ل�ح��ق ب �ح��رب امل �ئ��ة عام،
وأه � � ��وال ق �م��ع األن � � ��واع امل �خ �ت �ل �ف��ة م ��ن الهرطقة
ال��دي�ن�ي��ة ،وف �ظ��ائ��ع ال �ح��روب ب�ي�ن الكاثوليكيني
وال �ب��روت �س �ت��ان �ت �ي�ين ال �ت��ي ال ت �ق��ل خ� �ط ��ورة وال
استطالة ،وال �ح��روب ال�ت��ي ق��اده��ا ل��وي��س الرابع
ع �ش��ر ،وح � ��روب ال� �ث ��ورة ال �ف��رن �س �ي��ة ،ث ��م حروب
نابوليون ،واملجازر القومية التي اصطخبت بها
الحرب العاملية األول��ى ،التي كانت أوروب�ي��ة في
جوهرها ـــــ وأخ�ي�رًا ال�ح��روب القومية والعرقية
واألي��دي��ول��وج �ي��ة ال �ت��ي اس �ت �ش��رت خ�ل�ال الحرب
ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،وه ��ي ال �ت��ي ات �خ��ذت ل�ه��ا على
الدوام من أوروبا ّ
حيزًا مركزيًا .وتجدر اإلشارة
ّ
ب��ال �ت��ال��ي إل� ��ى أن ال��وح �ش �ي��ة ه� ��ذه ق ��د مارسها
األوروب � �ي� ��ون ب� ��ادئ ذي ب ��دء ع �ل��ى أنفسهم

