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رأي
«تاريخ أوروبا وبناء أسطورة الغرب» بعيدًا عن الكره

حتى قبل أن تصبح الشعوب األخرى خارج
القارة ،ضحية لها .وبالتالي ،يصعب التوفيق
ب�ين ه��ذه األع�م��ال العنفية وتلك الفظائع ،وبني
ّ
تصور أوروبا أو
النمطية واملبتذلة التي
الصيغ ّ
كأنه املكان ّ
املميز النبثاق عهد العقالنية
الغرب
واإلنسانوية الكونية.
وف ��ي ض ��وء م��ا ت �ق��دم ،ت �ب��رز ال �ح��اج��ة إل ��ى إعادة
ق��راءة واستكشاف ت��اري��خ أوروب ��ا بغية إيضاح
ه � ��ذه امل� �ف ��ارق ��ة وإدراك م �س� ّ�ب �ب��ات التفجيرات
العنفية التي أثارها األوروب�ي��ون ،كما تلك التي
ّ
ول��دت هذه القوة في ابتداع اإلن�ج��ازات العلمية،
والفنية ،والتقنية امل�ت�ط��ورة ،وف��ي التسريع من
وتيرتها في ه��ذه ال�ق��ارة ذات املساحة املحدودة
ل�ل�غ��اي��ة .وب��ال�ت��ال��ي ،ث� ّ�م��ة ت�ل�ازم ب�ين وج�ه�ت�ين في
تاريخ أوروب��ا ،واح��د كالح وآخ��ر ساطع ،تسعى
الدراسة إلى تبيان محركاته املعقدة .ومما
هذه
ّ
ال شك فيه ،أن هذا التاريخ يقدم لنا منذ الحروب
العميق
الصليبية أغنى املواقع ملشاهدة التأثير
ّ
ّ
ال��ذي ت��ول��ده األف �ك��ار وال�ب�ي�ئ��ات الثقافية ف��ي كل
م��ن ال�ح�ي��اة ال�س�ي��اس�ي��ة وال �ع��ادات والسلوكيات
داخ ��ل ك��ل م�ج�ت�م��ع ،ل�ك��ن أي �ض��ًا ب�ين املجتمعات.
َّ
مصممة للسفرَّ ،أي
ف��األف �ك��ار ،ف��ي واق ��ع ال �ح��ال،
ل �ك��ي ت��رت� ِ�ح��ل ع ��ن م �ن �ب �ت �ه��ا ،وت �ت��أق �ل��م وتتوطن
ومختلفة ،ف��ي امل�ك��ان كما في
ف��ي بيئات بعيدة ّ
ال��زم��ان .وم��ن ش��أن ك��ل رح�ل��ة ت�ش��رع بها األفكار
أن ّ
تحولها ّإما إلى األفضل ،أو إلى األس��وأ ،على
ّ
ص�ع�ي��د ال �ن �ت��ائ��ج وال �ع��واق��ب ال �ت��ي ت �ج��ره��ا على
حياة املجتمعاتّ .
وثمة صعوبة أكبر في إيقاف
ً
انتقال األفكار مقارنة بتداول السلع والبضائع.
ف��ال��رس��م ال �ج �م��رك��ي ع �ل��ى األف� �ك ��ار ه ��و السجن،
وح �ظ��ر اس �ت �ي��راد األف �ك��ار ه��و ال��رق��اب��ة أو الحكم
باألشغال الشاقة .في املاضي كان الجزاء اإلعدام
ح��رق��ًا .وك�م��ا ّس�ن��رى ع�ل��ى ام �ت��داد ه��ذه التأمالت
والخواطر ،فإن الشعار السياسي الحديث ما هو
إال نتيجة لفكرة فلسفية ،ومناخ ثقافي ،وفضاء
ذه �ن��ي ،ون �ظ��ام إدراك � ��ي م�ع�ت�م��د ف��ي ال �ن �ظ��ر إلى
املعاصرة ،فما هي إال
العالم .أما الفكرة الفلسفية ْ ّ
إعادة رسم للعالم ،وهي ّوإن حلت محل تلك التي
ورث�ن��اه��ا م��ن ال��دي��ن ،إال أن �ه��ا ت�ب�ق��ى ،ع�ل��ى نطاق
واسع ،مشبعة بوافر من ُ
البنى القديمة.
ّ
ٍ
إن�ه��ا إذًا رحلة ع��اب��رة لتاريخ أوروب��ا ولألفكار
األوروب �ي��ة ،ف��ي ال��زم��ان كما ف��ي امل�ك��انّ ،تلك التي
نشرع بها ها هنا .رحلة في الزمان ،ألن األفكار
األوروب �ي��ة ل��م تنفك ع��ن اخ�ت��راع وإع ��ادة اختراع
امل��واري��ث الثقافية ال��زائ�ل��ة ال�ت��ي أسقطت عليها
الثقافات األوروبية املختلفة نفسها في املستقبل:
اإلرث اإلغ� ��ري � �ق� ��ي ،واإلرث ال� ��روم� ��ان� ��ي ،وإرث
مسيحية القرون الوسطى ،وإرث العهد القديم،
وإرث القبائل الجرمانية ،واإلرث املوصوف بإرث
اإلصالح البروتستانتي .فمن عصر النهضة إلى
الرومانسية ،ثم إلى حقبة ما بعد الحداثة ،مرورًا
بفلسفة عصر التنوير ،والصوفية األملانية وتلك
السالفية ،كانت الثقافات األوروبية ّعلى الدوام
تبحث عن قارة مفقودة ( ،)Atlantideعلها تبتدع
املستقبل على نحو أفضل.
ّ
وهي أيضًا رحلة عابرة للمكان ،ألن هذه األفكار
ّ
وتلك البيئات الثقافية املتنوعة قد ُص��درت في
رك� ُ�اب ال�غ��زوات ّوالفتوحات أو ،في ّأي��ة ح��ال ،قد
ْ
است ْج ِل َبت إلى كل مكان من العالم تقريبًا .وهي
سرعان ما أوج��دت أهل الفكر والثقافة أو نخبًا
ج��دي��دة ،ك��ان لهذه األف�ك��ار اآلتية من ال�خ��ارج أن
تناقضًا،
أنتجت لديها اآلث��ار واملفاعيل األك�ث��ر ّ
وفي بعض األحيان األكثر عنفًا .وفي كل مكان
من العالم تقريبًا ،من أملانيا إلى روسيا ثم الشرق
األوس��ط وال�ش��رق األق�ص��ى ،ك��ان لهذه األف�ك��ار أن
أيقظت الحماسة والرفض في آن واحد ،وأن أثارت
االف�ت�ت��ان وال�ت�ف��ان��ي كما االش�م�ئ��زاز والبغضاء.
وكما سنرى في الالحق من فصول هذا الكتاب،
عندما تنظر ثقافات ومجتمعات أخرى بعضها
إل� ��ى ب �ع��ض وي �ن �ت �ق��د ب�ع� ّض�ه��ا ب �ع �ض��ًا ،أو ترى
نفسها ضحية للغرب ،فإنها تفعل ذلك في أكثر
األحيان في ضوء الواحدة أو األخرى من األفكار
أنتجتها الثقافات
الرئيسة القوية والدافعة التي
ّ
األوروب �ي��ة الكبرى :األص��ال��ة ،وال�ت�ج��ذر ،والوفاء
ل �ل �ت��راث ،وص� ��ون ال �ق �ي��م ،وال �ت �ف � ّ�وق ف ��ي اإلدراك
امل�ي�ت��اف�ي��زي�ق��ي ل�ل�ع��ال��م ك�م��ا ل�ت��اري�خ��ه ،والرسالة
ال��روح�ي��ة التي ينبغي إه��داؤه��ا إل��ى ال�ع��ال��م .من
ُّ
التخي ّلية واألسطورية
ه�ن��ا ،تصبح ال��وظ��ائ� ّ�ف
َّ
مجتمع ،وظ��ائ��ف مدولة
التي يحتاج إليها ك��ل ً
على نحو خطير ،ع��اك�س� ّ�ة ل�ص��دام األف �ك��ار التي
كان لها في ما مضى أن هزت الثقافات األوروبية
املختلفة بعنف بالغ ،لدرجة أسهمت معها في
تفجير ال �ح��رب�ين ال�ع��امل�ي�ت�ين ال�ل�ت�ين ض � ّ�ج بهما
القرن العشرون .لهذا السبب ،ترانا قادرين اآلن،
الهوي ّ
ّ
تية املرتكزة على
عند مشاهدة التشنجات
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أساس أسطوري وغيبي ،التي تثير االضطراب
ف ��ي ع ��ال ��م ال � �ي� ��وم ،ع �ل��ى اس �ت �ح �ض��ار املناخات
الثقافية األوروب �ي��ة ت�ل��ك ،ال�ت��ي ك��ان��ت قائمة في
ّاملاضي.
إن عالم الفترة الذهبية في أوروبا ،أي ّعند نهاية
الحرب العاملية األول��ى ،يبدو اليوم كأنه ينبثق
ً
ّ
ّ
الجياشة نفسها لإلقبال
ثانية ،زاخ �رًا بالحدة
ع�ل��ى ال �ح �ي��اة ،وال �س �ف��ر ،واإلث� � ��راء ،واالستهالك،
وال�ب�ن��اء بطريقة فيها م��ن الفحش وال �ش��واذ ما
يثير االستغراب .في وقت ال تزال فيه نار املبادئ
ال�س�ي��اس�ي��ة امل�ي�ت��اف�ي��زي�ق�ي��ة ت�ك�م��ن ت�ح��ت الرماد،
ّ
التهجم الكالمي املتواصل
كما يشهد على ذلك
م ��ن ال� ��دوائ� ��ر اإلع�ل�ام �ي ��ة وال �س �ي��اس �ي��ة الغربية
بحق ك��ل م��ن ال�ص�ين وإي ��ران ،وس��وري��ا وروسيا
واإلس�ل��ام؛ وه��و م��ا ي��ؤك��ده ال��دع��م األع �م��ى الذي
الحكومات الغربية تأييدًا لالحتالالت
تغدق به
ّ
ّ
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة وات �س��اع امل�س�ت��وط�ن��ات ّوتمددها،
وع�ل��ى غ��زو ال �ع��راق وأف�غ��ان�س�ت��ان ،وك��ل ذل��ك في
غياب ّأية مراعاة لقواعد القانون الدولي.
ّ
وفي الجهة املقابلة للحد الغربي للفكر ،ال تنقصنا
اللعنات التي تدين الحرب الصليبية الجديدة،
ّ
ـ«يهومسيحية»،
وه ��ي ه ��ذه امل� ��رة ت��وص��ف بال
وتشجب العودة إلى إمبريالية توسعية ال تطاق،
وال� �ع ��ودة إل ��ى م�س��رح�ي��ة ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ّ
تزين
نفسها ع�ل��ى ن�ح��و خ�ب�ي��ث ،ب�ك�س��اء ّاإلنسانوية
وغطاء حقوق اإلنسان .أليست هذه كلها إشارات
تنذر باستعار حريق جديد؟
أم��ا م��ا يثير ال�ق�ل��ق أك �ث��ر ،ف�ه��و يكمن ف��ي إعادة
اس�ت�ع�م��ال م �ف��ردات امل�ع��اج��م األوروب �ي��ة القديمة
وم� ��ا ت �ح �ت��وي ع �ل �ي��ه م ��ن امل �ل �ت �ب��س وامل �ب �ه��م من
األلفاظ واملصطلحات ،التي تجتاح عالم البحث
ُ
خضع نفسه في
األكاديمي ،وهو عالم غالبًا ما ي ِ
ُالواقع لهذه األساطير الكبرى ،وال سيما عندما
تعنى املباحث بالجغراسيا واألنثروبولوجيا.
وف��ي ال�غ��ال��ب م��ن األح �ي��ان أي �ض��ًا ،ي � ّ
�زود البحث
األك��ادي �م��ي وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ب��امل��ادة ال�ت��ي تغذي
ّ
الغيريات الجذرية في
املخاوف الوجودية ،وقلق
طريق ّاملواجهة والصدام الكامل الشامل.
ذل � ��ك أن ان� �ت� �ش ��ار ال� �ع ��ومل ��ة ع� �ل ��ى وق � ��ع األفكار
وال � �ت� �ص ��رف ��ات األوروب� � � �ي � � ��ة ،ي� � � ��زداد ع� �ل ��ى نحو
متواصل خطرًا وعنفًا كما يشهد له تاريخ القرن
املنصرم ،والغزوات التي تعرضت لها دول ذات
س� ًي��ادة ف��ي مستهل ال�ق��رن الجديد (ونعني بها
كال من العراق وأفغانستان) .ومن ّ
امللح أيضًا أن
نسعى إلى استبيان مواضع الصدوع الزلزالية
التي تهدد الكرة األرضية بهزات جديدة ،في ظل
هذا الصدام الذي نشهده لألفكار والحساسيات
رؤى ُ عن العالم.
الثقافية ،كما ملا تستتبعه من ُ
وال بد كذلك من أن ندرك كيف أمكن نظمًا فلسفية
عالية األه�م�ي��ة وف��ائ�ق��ة ال ��رواج ،وأف �ك��ارًا تنضح
ُ ً
تشجيعها
نبال وإنسانوية وتدعو اإلنسان إلى
ّ
واالرتقاء بنفسه إلى روحية أعلى ،أن ّتنتج كل
العنفية ال�ت��ي ت��ول��دت من
ه��ذا ال�ك��م م��ن األع �م��ال
ً
ّ
رح��م أوروب� ��ا ع�ي�ن�ه��ا ،ب��ال�غ��ة ف��ي امل��اض��ي حدها
األق �ص��ى ،وال �ت��ي ال ت ��زال ال �ي��وم ت�ه��ددن��ا ،نتيجة
االنتشار الدولي املتزايد الكثافة لهذه األفكار.

االنتشارات العسكرية الجديدة وامللتبسة
ألوروبا في العالم

ّ
إن االح�ت��دام األخ�ي��ر لألعمال العنفية الداخلية
األوروب� �ي ّ��ة خ�ل�ال ال �ح��رب ال�ع��امل�ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ،هو
الذي حض األوروبيني على التخلي عن األهواء
ّ
لينكبوا على توحيد
القومية واأليديولوجية،
ّ
متوسلني التبادل الحر ،وتحقيق سوق
قارتهم،
م� ّ
�وح��دة ّوإرس ��اء عملة مشتركة ،ب��اإلض��اف��ة إلى
تعميم ك��ل م��ن الحرية ال�ف��ردي��ة ودول��ة القانون.
فهل لهذا األنموذج الجديد أن يحقق لألوروبيني
ال�ه�ن��اء وال��رف��اه ،وه��ل ل��ه أن ينشر ض�ي��اءه على
القارات األخرى؟ وهل هو يندرج في استمرارية
تاريخ القارة أم في القطيعة عنه؟ ّ
أثمة استمرارية
ّ
في املطامح اإلنسانوية والكونية؟ أثمة قطيعة
ف��ي االس�ت�خ��دام امل�ت�ط� ّ�رف وامل �ف��رط للعنف الذي
غالبًا م��ا م� ّ�ي��ز ت��اري��خ األوروب �ي�ي�ن ،أك��ان ذل��ك في
عالقاتهم املتبادلة أم في عالقاتهم مع شعوب
القاراتْ األخرى؟
ل�ك��ن ،إن ص� ّ�ح ذل ��ك ،فكيف ال�س�ب�ي��ل إل��ى تفسير
انتشار ّاأللوية العسكرية األوروبية وتسويغه،
ّ
متنوعة (م��ن علم منظمة
وق��د تظللت ب�ب�ي��ارق
األمم املتحدة ،إلى علم منظمة حلف دول شمالي
األطلسي ،وعلم ق��وات ّخاصة كما ف��ي العراق)،
مل��واج �ه��ة ح� ��االت م �ت��أزم��ة ف ��ي ك ��ل م ��ن البلدان،
وال �ش��رق األوس ��ط ،وأف��ري�ق�ي��ا ،أو أي م�ك��ان آخر؟
وك �ي��ف ال �س �ب �ي��ل إل� ��ى ت�ف�س�ي��ر م ��ا ي �ق��دم��ون� ّ�ه من
دع��م ل�لان�ت�ش��ار ال�ع�س�ك��ري األم�ي��رك��ي ف��ي ك��ل من
العراق وأفغانستان؟ أفي هذا النهج إسهام في
تحقيق السالم العاملي ،أم هو املقدمة املنطقية

َ
ُ
وت ّ
جر
التي تنذر بغزو جديد ُيخضع العالم له،
إليه الدول األوروبية تحت راية الدفاع عن القيم
امل �س� ّ�م��اة غ��رب�ي��ة ،وذل ��ك ف��ي س�ي��اق ت� ّ
�وس��ع القوة
ال� ْع�س�ك��ري��ة األم �ي��رك �ي��ة ف��ي ال �ع��ال��م وانتشارها؟
وإن ّ
صح ذلك ،فما الذي يفعله إذًا في عام 2009
ج�ن��ود م��ن الجنسيات األوروب �ي��ة املختلفة ،في
جبال أفغانستان ال��وع��رة ،حيث سبق للجيش
اإلم �ب��راط��وري ال�ت� ّ
�وس�ع��ي ال�ب��ري�ط��ان��ي أن حصد
ف��ي ال �ق��رن ال �ت��اس��ع ع�ش��ر ه��زي�م��ة ن �ك��راء ،وحيث
كان للجيش السوفياتي أن أخفق إخفاقًا ذريعًا
ف ��ي أواخ � ��ر ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ال �ق ��رن ال �ع �ش��ري��ن؟ وما
الرتباء الدنماركيون والبولنديون
ال��ذي يفعله
ْ
واإلي � �ط� ��ال � �ي� ��ون ،إن اك �ت �ف �ي �ن��ا ب� �ه ��م ف�ل��ا تطول
الالئحة ،ف��ي ص�ح��ارى ب�لاد ال��راف��دي��ن وبواديها

ُأي ْع َقل أال تكون أوروبا
اليوم ،وهي التي أنجبت
الواليات المتحدة ،إال الحقًا
لهذه القوة العظمى
وم�س�ت�ن�ق�ع��ات�ه��ا ،ب �ع��د م �ض� ّ�ي ن �ص��ف ق ��رن على
إزال��ة االستعمار؟ أيكونون حقًا جنود السالم،
ال �ض��ام �ن�ي�ن إلق ��ام ��ة «ن� �ظ ��ام دي� �م ��وق ��راط ��ي» في
َ
العالم ،أم هم ال يفعلون س��وى ال��ع� ْ�ود على بدء،
فيستأنفون تقاليد غزو العالم والسيطرة عليه،
سائرين في أعقاب ّ
توسع قوة الواليات املتحدة
ّ
العظمى وتمددها ،الحاملة ملشعل الغرب؟
التي
كثيرة هي األسئلة الصعبة املطروحة هناَّ ،
س �ت �ح� ً�اول امل�لاح �ظ��ات ال�لاح �ق��ة ف��ي ه ��ذا املؤلف
استحالة
جاهدة توضيحها وتفسيرها ،في ظل
ّ
فيها .ولعل
الوصول إلى إجابات
قطعية ال لبس ّ
ّ
لكنه أحسن
األصل،
أوروبي
في نظرة َمن لم يكن
َ
األوروب� �ي ��ة ف� ِ�أل��ف �ه��ا ،وقد
االط�ل��اع ع�ل��ى ال�ث�ق��اف��ة ْ
كانت مكتسبة لديه فلم ُيف ِطر عليهاّ ،ما ال يحمل
أيضًا لكل الذين هم
فائدة لألوروبيني فقط ،لكن ّ
خ��ارج أوروب��ا وال يعتقدون أن الفكر السياسي
األوروب � � ��ي ق ��د اس�ت�ن�ف��د ك ��ل خ�ص��وب�ت��ه وطاقته
اإلب��داع �ي��ة ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى األش� �ك ��ال األخ � ��رى من
أيضًا
ّالفكر السياسي .وال بد لي
من أن أضيف َّ
ُ
الفرنسية ،التي كتبت بها ه��ذا املؤلف
أن اللغة
ّ
قد اشتهرت التصافها بالوضوح والدقة .فهي
خ�ل�ف��ت ال�لات�ي�ن�ي��ة ،وق��ام��ت م �ق��ام ل�غ��ة الحضارة
األس��اس �ي��ة ف ��ي أوروب� � ��ا خ�ل�ال ّ ال �ق� ً�رن�ين السابع
وال �ث ��ام��ن ع �ش��ر .وال ن �ن �س��ى أن ك �ل�ا م ��ن الذوق
الفرنسي ،واألدب الفرنسي ،واملوضة الفرنسية،
ّ
معيارية ،بالنسبة
بمنزلة رفيعة أصبحت
تمتع
ٍ
إل��ى الثقافات األوروب �ي��ة األخ ��رى ،كما بالنسبة
إلى ثقافات أخرى ّ
توسط انتماؤها بني أوروبا
وآس� �ي ��ا ّ .وت �ل��ك ك��ان��ت ال� �ح ��ال ب �ن �ح��و خ ��اص في
وضع كل من الثقافة الروسية ،والثقافة التركية
ال�ع�ث�م��ان�ي��ة وال �ث �ق��اف��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ال �ت��ي تضررت
وأف ��ادت ف��ي آن واح ��د ،م��ن امل �ب��ادرات واملشاريع
�آس وشدائد
األوروب�ي��ة ،وما حملته معها من م� ٍ
وتقدم ونمو في آن معًا ،حيثما قادتها حيويتها
أن
ال �غ��ازي��ة .وب��ال�ط��ري�ق��ة عينها ،ك��ان ل�ت��أث�ي��ره��ا ّ ً
تحوال
انعكس ،حتى في الهند
والشرق األقصىّ ،
عميقًا في املجتمعات التي ّ
مسها ،س��واء اتخذ
ً
ل��ه ش�ك�لا ليبراليًا أو محافظًا متمسكًا بتقليد
السلف ،أو جذريًا ،أو ثوريًا ماركسيًا ،بل أيضًا
ّ
مثل القيم ّالجمهورية على الطريقة الفرنسية.
أل� �ي ��س ك � ��ل م ��ن ال �ف��رن �ك��وف��ون �ي��ة والكومنولث
البريطاني القائمني اليوم ،طيفًا ّشاحبًا ومتأخرًا
عن تلك املنزلة القديمة ّالتي احتلتها لغة فرنسا
ولغة إنكلترا وع��ادات كل منهما املسلكية ،علمًا
ّ
ب��أن هاتني القوتني العظميني قد تنافستا على
اإلمساك بزمام أمور العالم وقيادته طوال القرن
ال�ت��اس��ع ع �ش��ر؟ أل�ي�س��ت ال��والي��ات امل �ت �ح��دة ،منذ
نهاية الحرب العاملية الثانية ،القوة العسكرية،
والعلمية والثقافية العظمى التي تقود العالم،
ت��ارك� ً�ة أوروب� ��ا ع�ل��ى ه��ام��ش ال �ت��اري��خ ال ��ذي ّ
مر؟
ْ َ
ُأيعقل أال تكون أوروبا اليوم ،وهي التي أنجبت
العظمى
الواليات املتحدة ،إال الحقًا لهذه القوة
ّ
ال�ت��ي أض�ح��ت إمبريالية توسعية ل��درج��ة تذكر
بما ك��ان ّمن ح��ال اإلمبراطورية الرومانية؟ وال
ن�ن�س��ى أن ش �ب��ح ان �ح �ط��اط ت �ل��ك اإلمبراطورية
وانحاللها ،التي استوحت منه أوروبا في عصر
ُ
النهضة ،قد الزم الفكر األوروب��ي كما اله َجاس،
ت �م ��ام ��ًا ك �م ��ا ي�ل�اح ��ق ال � �ي� ��وم ال �ف �ك ��ر السياسي
االستراتيجي األميركي .وماذا ّعن مركب أوروبا،
الذي هو اليوم أكثر ثباتًا في تعلقه بالجمهورية
األميركية التوسعية مما كان عليه خالل القرن

ّ
ال�ع�ش��ري��ن؟ أي مصير ّ يمكن أن ي�ك��ون ّبانتظار
أوروب� � � ��ا ،وب �خ��اص��ة أن� �ه ��ا ت �ق �ب��ع ف ��ي ظ� ��ل قوس
عواصف الشرق األوسط العاتية ،الذي ّ
يطوقها
ّ
ويتربص بها؟
ك��ان��ت ل �ل �ق��وى األوروب � �ي� ��ة ال �ع �ظ �م��ى مسؤولية
ت��ار ّي�خ�ي��ة مهمة ف��ي ال�ع��دي��د م��ن ال �ن��زاع��ات التي
ط��رب��ة م��ن ْال�ع��ال��م .فهل
ت �م��زق ه��ذه املنطقة امل�ض� ّ
اللبق من اللعبة
ص
التخل
ستقوى أوروب��ا على
ِ
بالتهديد
املثقل
الجو
هذا
ظل
فتنسحب منها ،في
ّ
�ي ،ي�ق��ال ف�ي��ه إنه
�
ج
�و
�
ل
�و
�
ث
�
ي
�
م
�وري
�رب أس �ط�
ّ
ب�ين غ � ٍ
يقل عنه ُّ
تخي ّلية،
«يهومسيحي» ،وبني شرق ،ال
يقال فيه ّإن��ه «عربي ـــــ إسالمي» ،وهو ّ
جو بات
ّ
ال�ي��وم ي� َّ
ّ
يجسد تمامًا صحة
�وص��ف كما ل��و أن��ه
مقولة «ص��راع الحضارات»؟ ولقد كان لجيوش
منظمة حلف شمالي األطلسي أن انتشرت في
العالم ،في ظل راية هذا الصراع بالتحديد ،منذ
بداية هذا القرن ،واحتلت دولتني سيدتني ،هما
تفعله أوروبا
أف�غ��ان�س�ت��ان وال �ع ��راق .ف�م��ا ال ��ذي
ّ
في مثل هذا املشروع ،الذي ال بد أن يذكرنا بما
أت��ت ب��ه ف��ي امل��اض��ي ،ي��وم كانت تقود عملياتها
ّ
مسوغة سلوكها ذاك برغبتها في
االستعمارية،
بسط النظام والحضارة؟

أزمة الثقافة في القرن الحادي والعشرين
واألشكال الجديدة لإلرهاب

َّ
ّ
�ؤل��ف م� ّ
�وج��ه إل��ى ال�ق��ارئ التائه القلق،
إن ه��ذا امل�
ّ
ّ
غربي األص��ول أم شرقيها .ول��م أكتب هذه
أك��ان
ال �ص �ف �ح��ات دون خ �ش �ي��ة أن أرت� �ك ��ب ف ��ي بعض
ّ
كيفية قد تتعرض لالنتقاد
األحيان اختصارات
م��ن ال�ب��اح�ث�ين امل�ت�ب� ّ�ح��ري��ن ،أو ع�ل��ى ال �ع �ك��س ،أن
ّ
أنتهي إلى الغموض لشدة رغبتي في الربط بني
األح��داث واألف�ك��ار والحقب وامل��راح��ل التاريخية
االقتصادية واالجتماعية ،التي غالبًا
والظواهر ُ
ُ َ ْ
ما أهملت أو أزيلت من الذاكرة ملصلحة غيرها
م��ن األح ��داث وال�ف�ص��ول وال�ظ��واه��ر االقتصادية
ّ
التخصص
واالجتماعية .ففي عصر يبرز فيه
املتنامي في مختلف العلوم والحقول ،باإلضافة
إلى تجزئة املعارف ،يبقى مثل هذا العمل الذي
ُ
قمت ّبه محفوفًا باملخاطر.
غير أنني آم��ل أن يستطيع بحثي ه��ذا اإلسهام
في إدخ��ال بعض الترتيب إلى تصادم ّاملفردات
ص �ط �ل �ح��ات امل �ص �ط �خ �ب��ة ،ال �ت��ي ت �ه��ز العالم
ُوا َمل � َ
امل ��ع ��ول ��م ال� ��ذي ن�ع�ي��ش ف �ي��ه .ف ��األن ��واع املختلفة
واملتناقضة من اإلرهاب الفكري تثير االضطراب
ّ
املتنوعة
في كوكبنا ،وتسمح بازدهار األشكال
م��ن إره ��اب ال��دول��ة واإلره� ��اب ال ��ذي تضطلع به
ّ
ّ
عبثية ال�ط��اب��ع ،ت��دع��ي تطهير
ج�م��اع��ات عنيفة
ال �ب �ش��ري��ة ب �ش �ت��ى األس ��ال� �ي ��ب ،ان� �ت� �ظ ��ارًا لنهاية
البشرية بنهاية األل�ف��وي��ة ( ،)millenaristeال بد
ّ
أن تذكرنا بما أمكن له الحدوث في أوروب��ا ،في

الدكتور جورج قرم (أرشيف ــ بالل جاويش)

