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ملخص البحث 

تسّلم هذه الدراسة بوصف العوملة تسمية ملّطفة للهيمنة االستعامرية بأشكاهلا 
متخذة  القارات،  عابرة  عربمؤسساهتا  لسياساهتا  االنقياد  ترشعن  التي  اجلديدة، 
من أهدافها املعلنة من مثل )حقوق االنسان، الديمقراطية، حق تقرير املصري، وما 
يشاكلها( سبال لبلوغ اهدافها اخلفية يف تسيريالكيانات السياسية بأنامطها املختلفة 
بني  والفارقية  معنوية،  أو  كانت  ،مادية  مقومات  من  هلا  ما  بكل  هبا  التحّكم  نحو 
اهليمنة االستعامرية فيام كانت عليه عرب العصور وما هي عليه اآلن باختاذها )العوملة( 
نظاما يتلخص بالتحول من اإلخضاع املبارش واملعلن حتت أّي مربر بالقّوة العسكرية 

إىل اإلخضاع غرياملبارش.

من  جمموعة  تفاعالهتا  حتكم  تارخيية  عملية  املعنى  هبذا  الكوننة  أو  والعوملة 
القيم لدوٍل عظمى يف النظام العاملي( من أبرزها الواليات املتحدة األمريكية التي 
تسعى إىل تسيري نموذجها احلضاري يف االقتصاد )حيث آلية السوق وحرية التجارة 
وحقوق  الديمقراطية  شعارات  تربز  )حيث  السياسة  ويف  األساسية(  املبادئ  هي 
اإلنسان(، ويف الثقافة )حيث يتم الرتكيز عىل الفردية وحرية اإلنسان( أي ان عمل 
وتأثري الكوننة هتميش البنى التقليدية وتغريب اإلنسان فيها لذلك فقد ورد يف كثري 
من األقوال )أمركة( إشارة إىل اهليمنة األمريكية والتي أخذت هذا النمط أو اخلط 
الدويل،  )النظام  مفهوم  يستخدم  من  وهناك  العاملية  والسيطرة  اهليمنة  وراء  سعيًا 
النظام العاملي، الوضع أو الرتتيب العاملي أو الدويل، عالقات دولية، عالقات أممية، 

التدويل، العاملية، الكونية، الكوكبية، األممية، املجتمع الدويل.
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 وهناك من يستخدم مفاهيم تدل عىل انتقال الظواهر الدولية من حال إىل حال 
آخر باستخدام )ما بعد( مثل )ما بعد الصناعي، ما بعد احلداثة، ما بعد القومية، ما 
بعد املجتمع العلامين، ما بعد احلرب الباردة، ما بعد املادية، ما بعد االديولوجية، ما 

بعد التأريخ(.

وهناك من يستخدم )ما بني( كالقول بتحول العالقات الدولية من مرحلة )ما 
بني الدول( إىل مرحلة )ما بني األمم( وهناك من يستخدم )عرب أو عابر أو متعدية( 
متعدية  القوميات،  فوق  لإلقليمية،  عابر  للقوميات،  عابر  القارات،  )عرب  مثل 
القوميات،  اجلنسيات( وهناك من يستخدم عبارة )متعددة( مثل )تعدد األعراق، 

األديان، الثقافات، اللغات، متعددة اجلنسيات.

املطالبة  التيارات  وانتشار  العامل  يف  القومية  الدولة  نظام  ضعف  ظاهرة  ان 
باحلرية والديمقراطية هي املؤرش احلقيقي عىل عرص العوملة، ومن مؤرشات )عرص 
العوملة( السياسية واالجتامعية مثاًل انتشار اجلريمة املنظمة واجلرائم احلديثة والفساد 
اإلداري وجرائم املخدرات والعنف واإلرهاب واالنحالل اخللقي، وضعف قدرة 
النظام الداخيل عىل اإلمساك بزمام األمور بالدولة أي اهنيار الدولة القومية وأزمة 
النامية وارتفاع معدالت اهلجرة وازدياد عدد من  املديونية للعديد من املجتمعات 

هم حتت خط الفقر... الخ، هي من مؤرشات عرص العوملة.

ويعملون  القومية  احلدود  بزوال  يرحبون  العوملة  دعاة  ان  من  الرغم  وعىل 
إال  واملحلية،  الثقافية  اخلصوصية  يف  اإلغراق  من  واحلد  القومية  الدولة  إهناء  عىل 
يتوجه  فبينام  والتجزؤ(  )التوحد  مها  متعارضتني  قوتني  بوجود  يصطدمون  أهنم 
االقتصاد إىل التوحد، فإن السياسة تتجه إىل املزيد من التفتت مع نمو الوعي العرقي 
والنزاعات اإلثنية، وهنا يأيت دور األنثروبولوجيا الثقافية للوقوف عىل صريورات 
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األنثروبولوجي  املدخل  هذا  املتعددة.ويأيت  ومؤدياهتا  الثقافية  والسيام  العوملة 
ليفكك أبرز املقوالت هبذا اخلصوص ركونا إىل عدد من املنظرين يف خمتلف احلقول 
املعرفية، مع الرتكيز عىل أبرزأعالم األنثروبولوجيا يف موضوعتنا مها جريار ليكرك 
وقيس النوري لتغاير انتامئهام الثقايف )شامل /جنوب(، وحياديتهام املنهجية الرصفة، 
اشتغاالهتا  بتكريس  املوصومة  الكالسيكية  األنثروبولوجيا  هوية  عن  وانسالخهام 

لصالح القوى العظمى.
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ABSTRACT

Concepts in the social sciences run into controversy as the cultural 
sources pertain to the norms of the society .Although the social sciences 
revert into the natural sciences in tackling some terms; adaptation and  
interaction; to be more scientific, they cull some shrifts to sever the 
researcher from the research paper. The concepts take shape of the 
region in which they are employed, the world bifurcated into north and 
south that is why there should be a difference in the use of such concepts; 
for instance free values, colonialization, globalization, civilization and 
urbanization. The aspects of globalization surge into light as a necessity to 
guide the world into social welfare or it is a form of colonialization reviving 
in another vesture.

The current study endeavours to answer such an inquiry in light of 
both colonialization and globalization anthropologically. It depends upon 
some great anthropological figures; Prof. Dr. Qis Al-Nori and GeranLekeric 
as they represent the north.
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... مقّدمة ...

تظل مسألة نسبية املفاهيم يف العلوم االجتامعية قائمة ما دامت مرهونة بنسبية 
مصدريتها الثقافية من حيث ارتباط أحكامها بمعايري Norms ثقافية ختضع إىل القيم 
األساسية Basic Values التي تعكس غاياهتا، وال شك يف خضوع املعايري إىل التعديل 
والتغيري بام يتواءم وتوجهات ثقافية بعينها حتددها القوى االجتامعية من حيث هي 

.Social Change كلّ  مرهون بالتغري االجتامعي

وعىل الرغم من ركون العلوم االجتامعية إىل العلوم الطبيعية يف كثري من بناءاهتا 
 ...Nuclear و النواة Interaction والتفاعل ،Adaptation االصطالحية مثل التكيف
والضبط  الدقة  قصدت  حماكاة  بوصفها  املنهجية  خصوصيتها  يشوب  مما  وغريها 
التجريبي الذي تتسم به العلوم الطبيعية؛ إال إهنا متكنت من حتقيق نسبة من الضبط 
العلمي عىل الرغم من صعوبة الفصل املوضوعي بني )الباحث( و)مادة البحث( 
ثقافيا  املنحوتة   Termsاملصطلحات تلك  يف  كبرية  املفاهيمية  اإلشكالية  ولكن 
Culturally بحكم عدم توافق أحكامها انطالقًا من بدهية )االختالف الثقايف(؛ وإذا 

 Sub-Cultures الثقافة الواحدة )ثقافات فرعية(  كان هذا االختالف واقعًا قائاًم يف 
فمن البدهيي أن يكون أكرب بكثري بني الثقافات املتغايرة. 

وإذا سلمنا – جداًل – بانقسام العامل إىل )شامل( و)جنوب( فال ريب يف وجود 
تباين جيّل بني الباحثني يف العلوم االجتامعية يف االتفاق عىل ما تعنيه اصطالحات 
معينة إذا ما كانت خاضعة ألحكام متحررة قيميًا Free Values ومنها )االستعامر(
أن  الطبيعي  Globalization ومها حمورا دراستنا هذه، ومن  Colonization والعوملة 
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انطالقا من  ينظر إىل )رضورة( استعامر اآلخر )األدنى(  انحياز )مربر(  يكون ثمة 
)مربرات( كالتحرض Urbanization والتمدن Civilization وغري ذلك بمقابل دعوة 
املفكر القائل برضورة التحرر Liberty واالستقالل وغري ذالك، وهذا ال يمنع من 
وجود دعوات حمدودة تربر رضورة استعامر بلداهنا كام هو احلال –عىل سبيل املثال- 
دعوة األنثروبولوجست الكيني عيل مزروعي القائلة برضورة استعامر إفريقيا ألن 
الشعوب اإلفريقية غري قادرة عىل إدارة نفسها، ومن الطبيعي أن تعد هذه الدعوة 

)خيانة وطنية( بالنسبة لثقافته و)تفكريًا علميًا( بالنسبة للثقافات )الشاملية(. 

وبربوز العوملة واقعًا مثريًا للجدل الفكري تغايرت وجهات النظر بخصوصها 
من حيث كوهنا رضورة إنسانية عاملية تقود إىل السالم العاملي والرفاه االجتامعي أو 

أهنا نمط من االستعامر عاد بشكل جديد.

وحتاول دراستنا هذه اإلجابة عن هذا التساؤل فضال ًعن النظر يف أطروحات 
حمورها هذان املفهومان )االستعامر( )العوملة( بمقاربة انثروبولوجية، وقد تم انتقاء 
اثنني من كبار األنثروبولوجيني الذين نظروا فيهام أوهلام حميل وهو األستاذ الدكتور 
قيس النوري واألخر جريار ليكرك بوصفه يمثل اآلخر )الشاميل( حماولني بيان مدى 
املتناظر  التداخل  الدراسة بحكم  انثروبولوجيًا يف موضوعة هذه  النظر  موضوعية 
قد  األصعدة  هذه  من  وكل  وديني...،  واقتصادي  وسيايس  اجتامعي  هو  ما  بني 

يتناءى أو يتدانى بحسب حمدداته الذاتية أو املوضوعية. 
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املحور األول

االستعامر
Colonialism

والصناعة  بالزراعة  ما  منطقة  تعمري  اي  )َعُمَر(  الفعل  من  لغًة:  االستعامر 
واالستقرار فيها ومل ترد كلمة )استعامر( يف املعجامت األساسية بل هي مشتقة من 
احلديث  العرص  يف  جديدة  داللة  الكلمة  اكتسبت  وقد  و)العمران(  )العمر(  مادة 

فصارت تعني استغالل ثروات الشعوب الضعيفة )1:ص29-ص30(. 

وحيدد جمموعة من الباحثني املعنى ببسط السيادة والنفوذ االقتصادي والسيايس 
املستعمرات  العسكري. وكانت  الغزو  باعتامد  أكثر  أو  أكثر عىل دولة  أو  من دولة 
)الرق  نظام  أي  البرشية  املوارد  لتوفري  تستخدم  حيث  القديم  العامل  يف  غزوها  يتم 
حيث  اإلنساين  التأريخ  امتداد  عىل  نالحظها  ان  يمكن  ظاهرة  وهي  والعبودية( 
املفكرين  )لينني( وغريه من  أعامل  أكثر حتديدًا وتطورًا من خالل  معنى  له  أصبح 
تطور  مراحل  مرحلة من  أعىل  تعد  اإلمربيالية  فإن  لينني  لنظرية  املاركسيني وطبقًا 
الرأساملية االحتكارية )1915( إذ تسعى يف هذه املرحلة إىل إقامة مستعمرات هلا 
يف أي جزء من أجزاء العامل املتخلف أو النامي تعمل عىل استمرار نظامه الرأساميل 
لترصيف  سوقًا  وتصبح  منخفضة  بأسعار  اخلام  باملواد  املستعمرات  تلك  متدُه  إذ 
املجتمع  داخل  الرأساملية  الطبقة  إليها واحلفاظ عىل  املال  ولتصدير رأس  البضائع 
مثل  اجلديدة  اإلمربيالية  مصطلح  وهنالك  االستعامري،  االستغالل  طريق  من 
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مصطلح االستعامر اجلديد لإلشارة إىل االسرتاتيجيات اجلديدة التي تتبناها الدول 
الصناعية لكي متارس هيمنتها السياسية واالقتصادية عىل دول العامل الثالث ذلك 
يف ظل الظروف التارخيية اجلديدة دون الرجوع إىل تبني االسرتاتيجيات لإلمربيالية 

القديمة )2:ص88(.

يقول مونتسكيو يف كتابه املعروف )روح القوانني(: »إذا طلب مني ان أدافع 
أفنت  ان  بعد  أوربا  إن شعوب  أقول  فاين  الزنوج عبيدًا  املكتسب الختاذ  عن حقنا 
سكان أمريكا األصليني، مل تر بدًا من أن تستعبد شعوب أفريقية لكي تستخدمها يف 
استغالل هذه األقطار الفسيحة، وان الشعوب املذكورة ما هي إال مجاعات سوداء 
البرشة من أمخص القدم إىل قمة الرأس وانفها أفطس فطسًا شنيعًا بحيث يكاد يكون 
احلكمة  ذو  –وهو  اهلل  ان  يتصور  أن  للمرء  يمكن  وال  هلا،  ترثى  ان  املستحيل  من 
حالك  جسم  داخل  يف  طيبة-  روحًا  األخص  -وعىل  روحًا  وضع  قد  السامية- 

السواد...«.

إن عبارة مونتسكيو ليست مبنية عىل جمرد السخرية فاإلشارة إىل أن الشعوب 
السوداء أو احلمراء ال روح هلا قد كانت مظهرًا من مظاهر االستعامر األوريب احلديث 
يف أوائل عهده، ورجال الدين أنفسهم مل يتورعوا عن مثل هذه النزعات، وقد كان 
احلمر  اهلنود  إىل  يشريون  الشاملية  بأمريكا  األوىل  االستعامر  مراحل  يف  الدين  قادة 
)بأهنم من ساللة الشيطان( وكانوا يأمرون بالقضاء عليهم بمختلف الوسائل ومنها 
ومن  منها  املناعة  تلك  األصليني  لألمريكيني  ليس  التي  األمراض  بينهم  تنرش  ان 
احلصول  من  األمريكيون  اهلنود  يتمكن  بان  يوصون  احلصبة(فكانوا  أمهها)مرض 
التي كان يتغطى هبا املصابون باحلصبة وكانوا يرون أن هذا اإلجراء  عىل األغطية 

يتفق متامًا مع الدين )1:ص31(.
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التي من شأهنا  ويمكن القول إن االستعامر يعني »العمل أو جمموعة األعامل 
النفوذ بواسطة دولة أو مجاعة منظمة عىل مساحة من األرض مل  السيطرة أو بسط 
تكن تابعة هلم، أو عىل سكان تلك األرض أو عىل األرض والسكان يف آن واحد«.
وقد تكون تلك األعامل عبارة عن استخدام القوة احلربية –وهذا ما يستخدم غالبًا- 
أو قد حتدث السيطرة عىل األرض برشائها »كام اشرتت الواليات املتحدة أالسكا 
من روسيا« أو حتدث بمزيج من القوة والرشاء كام اشرتيت جزر الفلبني من إسبانيا، 
قربص  جزيرة  عىل  بريطانيا  وحصلت  نفسها،  الدولة  برىض  السيطرة  حتدث  وقد 
من  ليس  النفوذ  أو  السيطرة  وعبارة  خاصة،  خدمات  مقابل  العثامنية  الدولة  من 
الرضوري ان تتسلط الدولة عىل مجيع مرافق البالد بل قد يكفي أن يكون هلا نفوذ 
سيايس جزئي، والنرص عىل الدولة أو مجاعة منظمة أريد به أن يشمل االستعامر تلك 
الرشكات التي تألفت يف العصور احلديثة وقامت بأعامل استعامرية عنيفة دون ان 
التسلط  بتأليف الرشكة، واإلشارة إىل ان  يكون للدولة شأن يف ذلك سوى اإلذن 
يقع عىل األرض فقط أي عىل بالد خالية من السكان مثل استيالء الربيطانيني عىل 
والثقايف  االقتصادي  النفوذ  التعريف  هذا  يف  يدخل  وهل  هيالنة،  سانت  جزيرة 
فاإلجابة بنعم الن دخول رأس املال األجنبي يف أي صورة من الصور هو رضب 
لو أدى إىل استخدام  لنفوذ سيايس حتى  تبعات  له  من االستعامر االقتصادي الن 
اآلالف من األيدي العاملة الوطنية وإن املرشوعات الثقافية كاملعاهد الثقافية التي 
أنشأهتا فرنسا هي مظهر من مظاهر االستعامر إذا ما أرادت فرنسا أن جتعل من وجود 
تلك املعاهد الثقافية أو البعثات العلمية أو الدينية ذريعة تتذرع هبا لبسط سلطاهنا 

السيايس )1:ص32-ص36(.

التي سنحاول  القديم واحلديث  غري أن هنالك فروقًا جوهرية بني االستعامر 
فيام ييل إظهار تلك الفروق األساسية بني الطرازين القديم واحلديث:
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مل يكن االستعامر يف العهود القديمة عماًل تقوم به الدول ذات احلضارة املتقدمة . 1
وحدها بل القبائل واجلامعات –الذين هم أقرب إىل الوحشية- إذ هلم من القوة 
احلربية ما مكنهم من السيطرة أما الدول االستعامرية اليوم فإهنا بوجه عام قد 
وجهت أعامهلا االستعامرية نحو بالد يف حالة ضعف سيايس أو تأخر اقتصادي 
وثقايف، وانفردت به األقطار املتمدنة صاحبة الشأن األعىل يف التطور السيايس 

واملايل واحلريب.

إن التوسع االستعامري احلديث قد شمل العامل كله ومل تعد املسافات الشاسعة . 2
واملحيطات الواسعة عائقًا أمام خمالب االستعامر وقد ترتب عىل هذا التوسع 
عبارة  احلديثة  اإلمرباطوريات  أو  الدول  أصبحت  ان  االستعامري  امليدان  يف 
عن أقطار مبعثرة يف أركان األرض ال بوصفها كتلة مندجمة كام كانت الدول 
مجيع  عن  الكشف  إىل  يرجع  هذا  يف  الفضل  وان  القديمة،  واإلمرباطوريات 

األقطار املجهولة واىل سهولة االنتقال ورسعتِه بوساطة املبتكرات احلديثة.

ولعل من أهم الفروق بني االستعامر القديم واحلديث هو أن التوسع القديم . 3
كان من عمل احلاكم األعىل للدولة سواًء أكان ملكًا أم سلطانًا أو غري ذلك أما 
االستعامر احلديث فهو ليس من صنع احد بل هو من صنع الشعوب نفسها 
عن  يتحدث  فهو  الفرنيس  الشعب  أو  الربيطاين  الشعب  هو  الشأن  فصاحب 

مستعمراتِه وممتلكاتِه بيشء من الزهو واخليالء.

ومن الظاهرات املهمة يف االستعامر احلديث أنه ليس من الرضوري أن تقوم به . 4
الدولة بنفسها بل كثريًا ما يتجسد االستعامر يف صور جمموعة أفراد أو رشكات 

عىل اختالف أنواعها.
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ال  الدولة  ان  اجلديدة  االستعامرية  احلركة  به  متتاز  ما  أهم  أن  نرى  وهكذا 
األفراد  من  جمموعة  يشاركها  أو  يسبقها  قد  بل  نفسها،  االستعامر  بأعامل  تنهض 
األول يف سياسة  املرجع  الشعب هو  الديمقراطي جيعل  النظام  الرشكات، وأن  أو 
الدولة االستعامرية، لذلك البد للدولة من تربية العقلية االستعامرية وتوجيهها لدى 

أفراد الشعب قدر اإلمكان )1:ص36-ص40(.

يف  أوربا  يف  ظهرت  عسكرية  سياسية  حركة  فهو  اصطالحًا:  االستعامر  أما 
القرن اخلامس عرش لتتوسع إبان القرنني الثامن عرش والتاسع عرش مع نمو الثورة 

الصناعية استهدفت الشعوب والبلدان الضعيفة )3:ص1(.

قوية  دولة  قيام  عند  يتم  اإلمربيالية  أشكال  من  حمدد  شكل  أيضًا  واالستعامر 
بضم أقاليم أخرى إليها وتعرف هذه األقاليم بوضوح بأهنا أقاليم تابعة. ويف األقاليم 
حتل السلطات االستعامرية حمل املؤسسات أو السلطات احلكومية املحلية )احلكم 
القوة االستعامرية )احلكم غري  بناء  إدماج هذه األقاليم ضمن  يتم  قد  أو  املبارش(، 
املبارش( ويعد االستعامر نتاجًا للحاجة إىل التوسع اإلقليمي وهي احلاجة النامجة عن 
الضغوط االقتصادية يف داخل الدولة املستعمرة والتي حتث عىل البحث عن أسواق 
تاريخ  ينفصم  ال  -وهكذا  القيمة  وفائض  الربح  وعن  جديدة،  وموارد  جديدة، 
االستعامر عن تاريخ نمو وتطور نظام االقتصاد العاملي- فقد بدأ االستعامر األوريب 
هو  الذي  اإلقطاعي  النمط  بتصدير  عرش  والسادس  عرش  اخلامس  القرنني  خالل 
من النظم )االجتامعية واالقتصادية والثقافية( إىل الدول املستعمرة أي إىل األقاليم 
التابعة هلا مثل سيطرة إسبانيا والربتغال عىل أمريكا اجلنوبية والتي استمرت حتى 

القرن التاسع عرش والقرن العرشين )4:ص90(.
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وكان لقيام الثورة الصناعية يف أوربا حوايل منتصف القرن الثامن عرش أثره يف 
ظهور حركة االستعامر األوريب وانتشارها برسعة كبرية فقد تضاعف عدد املصانع 
بشكل كبري، وتدفقت السلع الرخيصة، فكان البد من إجياد أسواق لترصيفها، فضاًل 
فكر  هنا  ومن  اإلنتاجية  العمليات  يف  تدخل  التي  األولية  املواد  عىل  احلصول  عن 
الضعيفة خارج قارهتم، السيام يف آسيا وأفريقيا  بالسيطرة عىل األقطار  األوربيون 
ويف هذا الصدد يذكر »جون فريي« رئيس وزراء فرنسا يف هناية القرن التاسع عرش 
أن )شعوب أوربا تطمع يف االستيالء عىل مستعمرات ألغراض ثالثة، هي الطمع 
يف خاماهتا واالستحواذ عىل أسواقها لبيع ما حتتاجه من مصنوعات الستثامر رؤوس 
يكون  أن  العريب  للوطن  قدر  وقد  السوقي(  موقعه  من  واإلفادة  الفائضة  األموال 
األقطار  بقية  والتنافس االستعامري األوريب، شأنه من ذلك شأن  للنشاط  مرسحًا 

األسيوية واألفريقية )2:ص90(.
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املحور الثاين

العوملة

الشعار  وأن  توحيده«  وتائر  بازدياد  ترشذمًا  يزداد  العامل  »إن  دوبريه:  يقول 
الغريب املعلن )جريان يف عامل واحد Our Global Neighborhood( هو شعار توثيقي 
لنظام جديد أخذ يف دور التشكل ترتسم فيه معامل طريق يقود الدول إىل ختيل بنائي 
قيمي  نظام  إىل  احلاجة  فيها  وتتأكد  والشعوب(  األمم  تضم  صغرية  كونية  )كقرية 
مشرتك، ونظام أخالقي مدين عاملي، وقيادة مستنرية تقود الشعوب إىل جوار دويل 
واحد. وإذا صح ذلك تصبح العوملة أو الكوننة Globalization »هي العملية التي 
املجتمعات  فيها  تنتقل  التي  والشعوب  الدول  بني  احلواجز  إلغاء  بمقتضاها  يتم 
من حالة الفرقة والتجزؤ إىل حالة االقرتاب والتوحد ومن حالة الرصاع إىل حالة 
التجانس والتامثل، وهنا يتشكل وعي  التباين والتاميز إىل حالة  التوافق ومن حالة 

عاملي وقيم موحدة تقوم عىل مواثيق إنسانية عامة« )6:ص125-ص127(.

األبنية  ترشذمت  تعمقت  كلام  االقتصادية  الكوننة  إن  أيضا  »دوبريه«  ويقول 
السياسية، فتظهر النزاعات القومية ردَّ فعل هلذه العملية، تلك النزاعات التي تأخذ 
أحيانًا صورًا بالغة التطرف »دفاعًا عن االنتامء سواًء أكان وطنيًا أم قوميًا أم دينيًا«. 
وإن هذا االتساق الكوين مفروض من الشامل ومن الواليات املتحدة األمريكية عىل 
اجلنوب بل عىل دول الشامل أيضًا هبدف تعميم نظم احلياة والثقافة األمريكية. لذا 

فإهنا عوملة مصطنعة أو زائفة ال تبادل فيها وال تعامل باملثل. 
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من  جمموعة  تفاعالهتا  حتكم  تارخيية  »عملية  املعنى  هبذا  الكوننة  أو  والعوملة 
األمريكية  املتحدة  الواليات  أبرزها  من  العاملي«  النظام  يف  عظمى  لدوٍل  القيم 
آلية  »حيث  االقتصاد  يف  احلضاري  نموذجها  تسيري  إىل  الوسائل  بكل  تسعى  التي 
السياسة »حيث تربز شعارات  املبادئ األساسية« ويف  التجارة هي  السوق وحرية 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان«، ويف الثقافة »حيث يتم الرتكيز عىل الفردية وحرية 
اإلنسان« أي ان تأثري الكوننة يتمثل يف هتميش البنى التقليدية وتغريب اإلنسان فيها 

)6:ص127(.

لذلك فقد ورد يف كثري من األقوال )أمركة( إشارة إىل اهليمنة األمريكية والتي 
أخذت هذا النمط أو اخلط سعيًا وراء اهليمنة والسيطرة العاملية وهناك من يستخدم 
الدويل  أو  العاملي  الرتتيب  أو  والوضع  العاملي  والنظام  الدويل  )النظام  مفهوم 
واألممية  والكوكبية  الكونية  و  والعاملية  والتدويل  أممية  وعالقات  دولية  وعالقات 

واملجتمع الدويل(.

وهناك من يستخدم مفاهيم تدل عىل انتقال الظواهر الدولية من حال إىل حال 
آخر باستخدام »ما بعد« مثل )ما بعد الصناعي وما بعد احلداثة وما بعد القومية وما 
بعد املجتمع العلامين وما بعد احلرب الباردة وما بعد املادية وما بعد االديولوجية وما 

بعد التأريخ(.

وهناك من يستخدم »ما بني« كالقول بتحول العالقات الدولية من مرحلة )ما 
بني الدول( إىل مرحلة )ما بني األمم( وهناك من يستخدم )عرب أو عابر أو متعدية( 
ومتعدية  القوميات  وفوق  لإلقليمية  وعابر  للقوميات  وعابر  القارات  )عرب  مثل 
والقوميات  األعراق  )تعدد  مثل  )متعددة(  عبارة  يستخدم  من  وهناك  اجلنسيات( 

واألديان والثقافات واللغات ومتعددة اجلنسيات( )7:ص3(. 
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ما  حد  إىل  أشبه  هو  هبا  للمهتمني  بالنسبة  العوملة  مفهوم  عىل  االختالف  إن 
باختالف الفالسفة يف االتفاق عىل تعريف الفلسفة فكل فيلسوف عرف الفلسفة 
الفلسفة  تعريف  كان  أخالقيًا  كان  فإن  يضعه  الذي  النظام  وطبيعة  ينسجم  تعريفًا 
أخالقيًا وإن كان مجاليًا أو معرفيًا أو منطقيًا أو ماديًا أو مثاليًا كان تعريفه للفلسفة 
كذلك. وقد يكون من املفيد يف فض هذه التشابكات اخلوض يف التصور املفاهيمي 

عىل أصعدة عدة وهي: 

عىل الصعيد السيايس

اإلنسان  وحقوق  السياسية  والليربالية  الديمقراطية  اعتامد  إىل  الدعوة  فهي 
واحلريات الفردية، وهي إعالن لنهاية سيادة الدولة ولنهاية احلدود ولتكامل حقل 

اجلغرافية السياسية )8:ص44(.

وانتشار  العامل  يف  القومية  الدولة  نظام  ضعف  ظاهرة  أن  السياسيون  ويرى 
التيارات املطالبة باحلرية والديمقراطية هي املؤرش احلقيقي عىل عرص العوملة، ومن 
مؤرشات )عرص العوملة( السياسية واالجتامعية مثاًل انتشار اجلريمة املنظمة واجلرائم 
واالنحالل  واإلرهاب  والعنف  املخدرات  وجرائم  اإلداري  والفساد  احلديثة 
اخللقي، وضعف قدرة النظام الداخيل عىل اإلمساك بزمام األمور بالدولة أي اهنيار 
معدالت  وارتفاع  النامية  املجتمعات  من  للعديد  املديونية  وأزمة  القومية  الدولة 
اهلجرة وازدياد عدد من هم حتت خط الفقر... الخ، هي من مؤرشات عرص العوملة 

)9:ص1(.

حياول »حمسن اخلضريي« يف كتابه »العوملة« تعريف مفهوم العوملة والوقوف عىل 
أهم جوانبه يقول: »إن العوملة مفهوم يعرب عن حالة من جتاوز احلدود الراهنة للدول 
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إىل آفاق أوسع وأرحب يشمل العامل بأرسِه«. أي بمعنى أن العوملة متثل االنفتاح عىل 
العامل والتأثري الثقايف املتبادل بني أقطاره املختلفة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
القومية  الدولة  اهنيار  يف  واملتجيل  السيايس  منها  املتعددة  جوانبها  للعوملة  إن  يقول 
وسيادة الفكر الديمقراطي واملطالبة بحقوق اإلنسان )10:ص15(. فعىل الصعيد 
بالديمقراطية  تبرش  جانب  من  فهي  واضحة  مفارقة  أمام  العوملة  تبدو  السيايس 
وحقوق اإلنسان وحرية الفرد واحلريات العامة ومن جانب آخر تغض البرص عن 
انتهاك تلك القيم يف كثري من بلدان العامل أما بسبب املصالح االقتصادية والتجارية،أو 
بسبب سياسيات الدول أمام مصلحتها السياسية وحتالفاهتا مع الدول )8:ص46(.

عىل الصعيد االقتصادي

أي  فهي  الغربية  األدبيات  من  كثري  تعريف  االقتصادي بحسب  الصعيد  عىل 
)العوملة( زيادة درجة االرتباط املتبادل بني املجتمعات اإلنسانية من طريق عمليات 
أو  واملعلومات.  واألشخاص  اإلنتاج  وتقنيات  األموال  ورؤوس  السلع  انتقال 
اللربالية  أيديولوجيا ومفاهيم  املفتوحة عىل بعضها وهي  العاملية  االقتصادات  هي 
اجلديدة التي تدعو إىل تعميم االقتصاد والتبادل احلر كأنموذج مرجعي، وإىل قيم 

املنافسة واإلنتاجية وهي تعد العامل بالرفاه )دون البنني( وباملزيد من التقدم.

ويصف ) ادوارد لتواك Edward Luttwak( العرص اجلديد بأنه )عوملة االقتصاد( 
أي العمل عىل صهر االقتصادات القروية واإلقليمية يف اقتصاد عاملي وشمويل واحد 
ال مكان فيه للخاملني،وإنام جيري يف السوق الرأساميل هو )الرأساملية النفاثة( إلن 
السكان،  قد أحدثت صدمة لقسم عظيم من  التحوالت  فيها  التي حتدث  الرسعة 
وحتى  املتحدة  الواليات  يف  احلاصل  األرسي  التفكك  سبب  ان  إىل:  يشري  وهو 
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عوملة  بفعل  هو  هلا  املشاهبة  والدول  املكسيك  يف  سائدة  كانت  التي  االضطرابات 
رئيس  Tyll Necker( وهو  نيكر  )تايل  لـ  آخر  قول  )11- ص70(. ويف  االقتصاد 
احتاد الصناعات األملاين (BDI) بأن العوملة أدت إىل حتوالت هيكلية وبرسعة عالية، 
أرهقت  فالعوملة،  لذا  أعبائها،  األفراد مسايرهتا وحتمل  كبري من  يصعب عىل عدد 
التعامل  يستطيع  ال  العمر  من  الثالثني  البالغ  الشاب  ان  فمثاًل  السكان،  غالبية 
منه  أصغر  شاب  مع  باملقارنة  احلديثة  البضائع  أو  الكمبيوتر  أو  التسلية  أجهزة  مع 
بسنوات قليلة ألهنا تفوق مداركه، وعليِه التواصل معها وان هذا التواصل يتطلب 

منه مقدرة عالية من الذكاء واحلركة والتنقل...الخ.

لقد أسهمت ثالثة عوامل يف االهتامم )بمفهوم العوملة( يف الفكر والنظرية، ويف 
اخلطاب السيايس الدويل، هي:

حتى . 1 املختلفة  األسواق  بني  واالتصال  الرتابط  تزايد  أي  املال،  رأس  عوملة 
البورصات  نمو  مع  الكبري،خاصة  العاملي  السوق  إىل  أقرب  حالة  وصلت 

العاملية.

التطور اهلائل يف تكنولوجيا االتصال واالنتقال والذي قّلل –إىل حد كبري- من . 2
أثر املسافات، وانتشار أدوات جديدة للتواصل بني أعداد أكرب من الناس كام 

يف شبكة االنرتنيت.

املختلفة . 3 املصالح  بني  والتنسيق  احلكومية  غري  الصالت  وتزايد  الثقافة  عوملة 
(Net Working) حيث برز  الدولية  الشبكات  لألفراد واجلامعات، فيام يسمى 
التعاون استنادًا للمصالح املشرتكة بني اجلامعات غري القومية، مما أفرز حتالفات 
مثل  النافعة  املجاالت  يف  خاصًة  الدويل،  املستوى  عىل  االجتامعية  القوى  بني 



420

واملافيا  األموال  كتنظيف  القانونية  غري  املجاالت  يف  أو  البيئة،  عىل  احلفاظ 
الدولية للسالح.

ويعملون  القومية  احلدود  بزوال  يرحبون  العوملة  دعاة  أن  من  الرغم  وعىل 
إال  واملحلية،  الثقافية  اخلصوصية  يف  اإلغراق  من  واحلد  القومية  الدولة  إهناء  عىل 
يتوجه  فبينام  والتجزؤ(  )التوحد  مها  متعارضتني  قوتني  بوجود  يصطدمون  أهنم 
االقتصاد إىل التوحد، فإن السياسة تتجه إىل املزيد من التفتت مع نمو الوعي العرقي 

والنزاعات اإلثنية )12ص2(.

العاملية عام 1995م،  التجارة  فان ظهور منظمة  االقتصاد(  لـ )عوملة  وتتوجيًا 
وانتشار  )اجلات(  الكمركية  للتعريفة  العامة  االتفاقية  خلفت  التي  ومقرها جنيف 
التبادل احلر واقتصاد السوق الذي بات أيديولوجية تسيطر عىل العامل من  مذهب 
أقىص رشقه إىل غربه، وظهور الرشكات املتعددة اجلنسيات فأخذت ظواهر عديدة 
القطب  وسيادة  الرشقي  املعسكر  وسقوط  )أمريكا(  والسيام  الغرب  هيمنة  منها 
أبعادًا عسكرية وسياسية واقتصادية وثقافية وبروز  اهليمنة تأخذ  الواحد وان هذه 

املؤمترات واملؤسسات الدولية...الخ، وصندوق النقد الدويل.

وكام هو معروف فإن منظمة التجارة العاملية هي وريثة )اجلات( الذي احتفل به 
العامل عام 1998م بمرور مخسني عامًا عىل وضعه واالتفاق عليه وعند النظر إىل أهم 

أهداف منظمة التجارة العاملية وبعض من رشوط التوقيع عليها:

إلغاء احلواجز والقيود وختفيضها إىل أقل درجة.. 1
حترير التجارة بمعنى سيادة قوانني السوق يف العرض والطلب وإلغاء تدخل . 2

الدولة.
خصخصة االقتصاد.. 3
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انتقال رؤوس األموال والسلع واألشخاص . 4 العاملية بحركة  تكامل األسواق 
عرب احلدود القطرية.

الشفافية يف املعلومات والتكامل يف الصناعة والزراعة ومنح الرشكات متعددة . 5
اجلنسيات حرية االستثامر.

وعند التعقيب عىل أهم تلك األهداف والرشوط فإن الدول كانت يف املايض 
تتدخل ملراقبة حركة النقد والسلع واألشخاص وعملية البيع والرشاء يف األسهم 
الكامل  والتدويل  العاملية  للتجارة  الكامل  التحرير  ظل  يف  ولكن  والعمالت، 
تلك  الثالث وإن  العامل  التي خدعت هبا دول  )الشفافية(  لألسواق يف ظل سياسة 
وسياساهتا  أدواهتا  فإن  اجلنسيات  متعددة  الرشكات  متارسها  ال  املزعومة  الشفافية 
العامل  دول  من  العاملية  األسواق  حركة  من  لتستفيد  للشفافية  تدعو  ولكنها  رسية 

الثالث.

أما البنك الدويل فيقدم رشوطه بشكل نصائح أمهها:

القضاء عىل العجز يف ميزان املدفوعات.. 1
حترير االسترياد من مجيع القيود.. 2
إضافة أسواق للعمالت واألسهم.. 3
إلغاء محاية السلع املحلية.. 4

موارد  رفع  إىل  إضافة  واخلدمات  السلع  عىل  الدعم  الوطنية  احلكومات  رفع 
الدولة وذلك بفرض الرسوم والرضائب املبارشة أو رفع أسعار الوقود واحلد من 
السيولة ومن نمو عرض النقود واألخذ بسياسة التحرير االقتصادي. عىل أساس 
–من  املحيل  االقتصاد  سالمة  تؤكد  صالحية  شهادة  إعطاء  وبعد  الرشوط  تلك 
الدولة املتقدمة للقرض- متنح القروض والتسهيالت املالية وتؤهلها إىل االقرتاض 
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فال  الشهادة  تلك  عىل  حيصل  ال  ومن  واإلقليمية،  العاملية  التمويل  مؤسسات  من 
يستطيع االقرتاض ال من البنك الدويل وال من مؤسسات التمويل األخرى )13: 

ص17-ص18(.

ليس  بالعوملة،  الصلة  التحديات ذات  أهم  االقتصاد  يعد  وعىل هذا األساس 
إن  بل  فحسب،  هلا  الرئيس  واملحرك  العوملة  أساس  هو  االقتصادي  العامل  ألن 
العوملة االقتصادية سيطرت عىل منطق السوق وأثارت خماوف كثري من الدول يف 
العامل وإن سلبيات العوملة االقتصادية مست دواًل عديدة بام فيها الدول العربية وهذا 
ما أكده )كويف عنان( يف افتتاح الدورة الثالثة واخلمسني عام 1998 للجمعية العامة 
العوملة ال كفرصة مواتية لكن كقوة  يعيشون  املاليني  قال:إن  املتحدة حيث  لألمم 
االقتصادية  العوملة  حتدي  وإن  معيشتها.  مستويات  عىل  وكاعتداء  وتعطيل  تدمري 
ال يكون بأدوات اقتصادية فقط، بل هناك أبعاد مرتبطة به منها )البعد االقتصادي 

اخلالص، البعد السيايس لالقتصاد، والبعد الثقايف( )14:ص2(. 

عىل الصعيد الثقايف

إن الثقافة هي »ذلك املستودع املرتاكم من املعرفة واملعتقدات والقيم والفنون 
واألخالق، والقانون، والعرف والعادات وسائر أساليب حفظ البقاء التي اكتشفها 
أو استعارها بنو اإلنسان أو أوجدها لنفسه باعتباره عضوًا يعيش بني مجاعة تؤمن 

وتؤيد وحتافظ عىل ذلك الرتاث« )15:ص87(.

التفكري  وطرق  واملعتقدات  والقيم  األفكار  جمموعة  هي:  أخرى  وبعبارة 
واألدب  الشعبي  والرقص  والتصوير  والنحت  والفن  والعرف  احلياة  وأسلوب 
ويرى  اإلنسان  يتوارثه  ما  وكل  واالنتقال  االتصال  ووسائل  واألساطري  والرواية 
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كبريين  قسمني  إىل  الثقافة  عنارص  تقسيم  يمكن  بأنه  االنثروبولوجيا  علامء  بعض 
)15: ص94-ص111(:

العنارص املادية أو ما يسمى املكونات املادية أو القطاع املادي للثقافة ويقصد هبا . 1
ما أنتجه اإلنسان ويمكن ان نلمسه باحلواس املعروفة فهي ما يستعمله اإلنسان 
يف حياته اليومية من »أدوات، وأثاث، ومسكن، ووسائل نقل وسفر، وملبس، 

وأسلحة، ومباٍن، وحيل، وعادات معينة يف طريقة الغذاء«.

القيم . 2 هبا  ويقصد  للثقافة:  املعنوية  بالعنارص  تسمى  ما  أو  املادية  العنارص غري 
ذلك  جانب  وإىل  واألخالق.  السلوك  وقواعد  والتقاليد  والعادات  والعرف 

هنالك أيضًا.

يطلق . 3 ما  فهو  للثقافة  االجتامعي  القطاع  يسمى  ما  أو  االجتامعية  املكونات 
النظم  هنا هو  (Social Structure) واملقصود  البناء االجتامعي  عليه اصطالح 
التكامل  إىل حالة من  السكان  التي من طريقها تصل جمموعة من  االجتامعية 
والرتابط وهي احلالة الالزمة لتكوين املجتمع، وان البناء االجتامعي هو هيكل 
املجموعة االجتامعية من الناس املستمرة يف الوجود مدة كافية من الزمن وتنشأ 
بني أفرادها عالقات وتفاعالت ينشأ عنها جمموعة من النظم االجتامعية تتيح 
له مركزًا اجتامعيًا يؤدي دوره فيه وحتدد نمط سلوكه املطلوب منه داخل اهليكل 

أو البناء االجتامعي لذلك املجتمع.

العنارص . 4 فيشمل  للثقافة  الفكري  القطاع  يسمى  ما  أو  الفكري  اجلانب 
واملركبات والنظم الثقافية التي يغلب عليها األفكار والعواطف ويتفق أغلب 
االنثروبولوجيني عىل أن هذا القطاع يشمل )اللغة، والفن، والسحر، والدين 

والعلم(.
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يرى بعض الباحثني ان –عوملة الثقافة- ما هي إال عملية تعميم الثقافة األمريكية 
أن هناك عوامل  إىل  الباحثني األمريكيني من حياول اإلحياء  العامل، وهناك من  عىل 
سلبية يف الثقافات األخرى مما يؤدي إىل اللجوء إىل الثقافة األمريكية باعتبارها احلل 
)السحري( جلميع السلبيات املوجودة يف ثقافة اآلخر، ووجود سلبيات يف الثقافات 
مكبلة  ثقافات  هي  صفوة،  أو  نخبة  ثقافات  »أهنا  املثال  سبيل  عىل  األمريكية  غري 
بالقيود وهي ثقافات ذات توجهات دينية وتستخدم لغة ال تفهمها غري فئة قليلة من 
الصفوة أو رجال الدين ومن ثم هي ال تلبي حاجات اإلنسان املعارص«، مما يؤدي 

إىل سيطرة الثقافة األمريكية. 

وقد ذهب )فرانسيس فوكوياما F. Fukuyama( يف كتابه )هناية التأريخ( 1989 
إىل »حتمية سيادة احلضارة األمريكية وهيمنتها يف كل املجاالت ويرى ان احلضارة 
األمريكية قد وصلت أعىل مستويات الرقي والتقدم الذي يمكن أن يبلغه اإلنسان 
يف أي زمان ومكان و أن اإلنسان الغريب صانع هذه احلضارة وهو أعىل وأرقى ساللة 
وأفرزت  )13:ص10(،  البرشية«  خاتم  وأنه  الوجود  إىل  خترج  أن  يمكن  برشية 
الثورة التكنولوجية يف جمال االتصال ظهور اإلنتاج اجلامهريي والذي ينظر إىل العامل 
كرست  لذا  موحدة،  ملعايري  خيضع  ان  جيب  باعتبارِه سوقًا  أجناسِه وشعوبِه  بكافة 
فكرة السوق العاملية جهودها يف جمال صناعة املضامني الثقافية واملضامني األخرى 
ذات االرتباط بالثقافة كاإلعالن والرتفيه، وظهر بذلك مصطلح ثقافة عاملية كونية 

تدفع العلم والعامل إىل الدخول يف قالب ثقايف واحد.

وقد ظلت مسألة إجياد ثقافة عاملية هاجس القادة والساسة األمريكيني ويعتربون 
عدم وجودها عائقًا أمام حتقيق األحالم والطموحات واألهداف اإلسرتاتيجية، ويف 
ذلك يقول جورج بوش الرئيس األمريكي السابق: هناك رشطان أساسيان للنظام 
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الدويل اجلديد املؤسس عىل هيمنة القانون الدويل مل يتوافرا بعد وما زاال بعيدين عن 
التحقيق يف املستقبل القريب مها )17:ص1(:

لتخفيف . 1 العمل،  عىل  قادرين  متامسك  دويل  وجمتمع  دولية  ثقافة  وجود  عدم 
التنافسات وسوء الفهم املتبادل املؤدي إىل الرصاعات وتصادم القيم احلضارية 

بني األمم.

ما زال األمر الواقع احلايل غري مقبول لكثري من األطراف التي ال تتوافق مطالبها . 2
بسهولة مع اإلطار الدويل احلارض.

وقد ظهرت توجهات نظرية تقول بحتمية قيادة أمريكا للعامل، مثل )نظرية هناية 
التأريخ وظهور الرجل اجلديد لـ )فوكو ياما( والتي دعمت فكرة الرأساملية وسمو 
 S. هنتنغتون  )صامويل  لـ  احلضارات  صدام  نظرية  وكذلك  األمريكي(.  النموذج 
يكون  لن  اجلديد  العامل  يف  للرصاعات  األسايس  »املصدر  قال:  إذ   )Huntington

واملصدر  البرش  بني  الكبري  االنقسام  ان  اقتصاديًا،  إيديولوجيًا وال  األوىل  بالدرجة 
الرصاع  حتمية  إىل  دعت  النظرية  ثقافيًا،وتلك  يكون  سوف  للخالف  األسايس 
اإليديولوجي بني الرشق والغرب«. كل ذلك محل مجلة من املفكرين للقول بخطورة 
تلك اإلفرازات ومساسها باألمن الثقايف والفكري للعامل خصوصًا من غري الغربيني 
اإلنجلو  الثقافة  زحف  من  والتوجس  القلق  حالة  تعكس  مصطلحات  وظهرت 

أمريكية، مثل: الغزو الفكري واالخرتاق الثقايف والعوملة الثقافية واهلوية... الخ.

الثقافة  مفهوم  حتول  إىل  الثقافية  والعوملة  الثقافة  يف  الباحثني  من  عدد  ويشري 
والتقاليد  العادات  من  جمموعة  »بأنه  للثقافة  الكالسيكي  التعريف  إىل  النظر  فعند 
وأنامط السلوك املادية واملعنوية التي متيز شعبًا من غريه من الشعوب«، هذا التعريف 
كان كافيًا بحد ذاته عندما كانت املجتمعات تتحكم بالتنشئة االجتامعية، ومل يكن 
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الثورة  ظل  يف  ولكن  الثقافية،  البنية  يف  التأثري  يف  كبرٌي  دوٌر  اخلارجية  للمؤثرات 
الفضائيات  عرب  السلوك  وأنامط  والقيم  لألفكار  اهلائل  التدفق  وهذا  املعلوماتية 
تعد  مل  إليها،  الوصول  السهل  ومن  ومغرية  مشوقة  بأساليب  االنرتنيت  وشبكات 
الثقافة نتاجًا وطنيًا خالصًا ومل تعد النظم السياسية واالجتامعية وال البنى التقليدية 
قادرة عىل التحكم بالتنشئة االجتامعية ومن ثم بمصادر ومغذيات الثقافة الوطنية 

)14: ص1(.

بالبنية  يرتبط  اإلعالم  ألن  والعوملة  اإلعالم  بني  الصلة  بيان  من  لنا  بد  وال 
الوقت  يف  اإلعالم  وعامل  الثقافية  وبالبنية  االقتصادية  وبالبنية  الدولية  السياسية 
احلارض، هو عامل بال دولة وبال أمة وبال وطن ألن احلكومات فقدت السيطرة عىل 
فضائها، وأصبح الفضاء غري املحدود هو املكان الذي تتحرك فيه العوملة اإلعالمية 
قمر  مخسامئة  عىل  يزيد  ما  يستخدم  اإلعالمي  الوطن  هذا  اإلعالم،  وطن  هو  أو 
صناعي تدور حول األرض ويستقبل بثها أكثر من مليار من أجهزة التلفزيون، وإن 
األرضية،  الكرة  شامل  من  تأيت  فيه  التحكم  واليات  تشغيله  ومراكز  مدخالته  كل 
رشكة   300 هنالك  أن  )18:ص66(  اليونسكو  منظمة  إحصاءات  لنا  وتبني 
أوربية و49  أمريكية و80  بينها 144 رشكة  العامل، وجدنا  األوىل يف  إعالمية هي 
إىل اجلمهور هناك 39 رشكة  املعلومات  نقل  األوىل يف جمال  يابانية، ومن بني 75 
أمريكية و25 أوربية و8 يابانية، ومن بني الرشكات 88 األوىل يف قطاع اخلدمات 
)املعلوماتية واالتصاالت بعيدة املدى( نجد 39 أمريكية، 19 أوربية، 7 يابانية ومن 
158 رشكة يف قطاع التجهيزات نجد 75 رشكة أمريكية و36 أوربية و33 يابانية، 
)11:ص67-ص68(.  اسرتاليا وكندا  الشامل يف  تقريبًا يف  بأكمله  الباقي  ويوجد 
وحيدد )بول كريكربايد( أربع مراحل لتأريخ العوملة وهو القائل:إن العوملة الراهنة 
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ما هي إال صورة منقحة ومتطورة لعوملة تعود إىل بداية التأريخ. وتلك املراحل هي 
)14-ص5(:

العوملة قبل احلداثة ما بني بداية التأريخ وعرص النهضة.. 1
العوملة يف ظل احلداثة اجلديدة من 1500- 1800.. 2
العوملة احلديثة من 1850- 1954.. 3
العوملة املعارصة من 1954 وحتى اآلن.. 4

القرن  بدايات  منذ  للعوملة  تارخيية  مراحل  مخس  روبرتسون(  )رونالد  وصاغ 
النشء  مرحلة  اجلنينية  )املرحلة  هي  املراحل  وهذه  هلا  كانطالقة  عرش  اخلامس 
ومرحلة االنطالق ومرحلة الرصاع من اجل اهليمنة وأخريًا مرحلة عدم اليقني(، أن 
هذه التوجهات ترى أن العوملة يف جذور النظام الرأساميل بل هي املرحلة الراهنة من 

مراحل تطور النظام الرأساميل )19:ص30-ص32(.

وعند النظر إىل الوجه اآلخر للعوملة بوصفها فكرًا إنسانيًا فهي ترضب بجذورها 
وجود  قبل  ما  وإىل  وسياسيًا  اقتصاديًا  نظامًا  بوصفه  الرأساميل  النظام  قبل  ما  إىل 
)الفلسفة  ان  القول  ويمكن  السياسية،  اخلريطة  عىل  األمريكية  املتحدة  الواليات 
مها  مبدأين  طريق  من  عوملة  تسميها  أن  دون  للعوملة  ودعا  برش  من  أول  الرواقية( 
الناس عىل  أساس فكرها )القانون الطبيعي( )قانون كل البرش الذي ال يفرق بني 
أساس الدين أو املوطن أو اخللفية االجتامعية واملبدأ اآلخر )الدولة العاملية واملواطنة 
العاملية أو مدينة العامل( ومبدأ هذه املدينة كام يقول )زينون مؤسس هذه الفلسفة( 
يكمن يف أن الناس جيب ان ال يتفرقوا يف مدن وشعوب لكل منها قوانينها اخلاصة 
ألن كل الناس مواطنون، وألن هلم حياة واحدة ونظامًا واحدًا لألشياء كام هو حال 

القطيع املوحد يف ظل قاعدة قانون مشرتك )14:ص1(.
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املحور الثالث

ميكانيزمات العوملة

ثوابتِه  من  ظال  هدفني  نحو  وتطورات  بمراحل  الرأساميل  النظام  مر  لقد 
الداخلية  املتغريات  بحسب  وجتديده  تدعيمه  آليات  تغريت  وإن  وإسرتاتيجيته، 
واخلارجية، ومستندًا إىل االستعامر بثوبه القديم، إذ تركز اهلدف األول عىل التجديد 
إنموذجي  نمط  حتقيق  هبدف  نفسه  الرأساميل  النظام  داخل  يف  واإلبداع  والتطهري 
بالقوة االقتصادية والعسكرية واحلضارية والسياسية يتميز هبا من أي نظم أخرى 
يمكن ان تنافسه، ومتثل اهلدف الثاين يف دعم اهليمنة اخلارجية من أجل حتقيق اهلدف 
واملعلومات  واالتصاالت  التقنية  جمال  يف  خاصة  احلديثة  التطورات  ومع  األول. 
تطورت آليات اهليمنة وجتلياهتا االقتصادية والسياسية والثقافية، فقد اجتهت آلياهتا 
إىل تدويل االقتصاد وتدويل رأس املال وقوة العمل واإلنتاج وكذلك تدويل أنامط 
االستهالك بل تدويل الثقافة نفسها، أي عوملة العامل وجعله قرية صغرية واجتامعيًا، 
مواردها وثرواهتا، وإذا كانت منظمة التجارة العاملية متثل يف املفهوم املاركيس البناء 
التحتي للعوملة فان البناء الفوقي تشكله ثقافة العوملة اجلديدة، التي تتبنى تروجيها 
وترسيخها وتكريسها لوسائل االتصال العابرة للحدود من أقامر اصطناعية وشبكة 

انرتنيت وهواتف نّقالة... الخ.

اجلدد  العامل  سادة  »إن  فيقول:  األمركة  تعني  العوملة  أن  الباحثني  أحد  ويرى 
النمط  الرأساميل  اقتصادهم  يغدو  بحيث  وثقافيًا،  اقتصاديًا  يسودوا  أن  أرادوا 
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إلغاء  بمهمة  االستهالكية  ثقافتهم  تقوم  بينام  عامليًا،  واملسيطر  السائد  االقتصادي 
عاملًا  أصبحنا  أننا  بحجة  العامل  يف  والوطنية  والقومية  املحلية  الثقافات  وشطب 
واحدًا«. وهذا ما أكده ودعا إليه الرئيس األمريكي السابق )بيل كلنتون( يف قوله: 
علينا  ان  نستشعر  وإننا  البرشي،  اجلنس  لكل  صاحلة  قيمها  بأن  تؤمن  أمريكا  »إن 

التزامًا مقدسًا لتحويل العامل إىل صورتنا« )20:ص119(.

ويمكن إجياز العوامل الرئيسة املؤدية إىل تصيري العامل )قرية صغرية( باآليت: 

املنادين . 1 شعار  وهو  العاملي  املستوى  عىل  املستهلك  وأذواق  رغبات  تقارب 
بعوملة األسواق حيث يرون بأن احتياجات ورغبات العامل متجانسة متامًا، وان 
كل مستهلك سواء أ كان يف دولة متطورة أو نامية يرغب يف استهالك املنتجات 

العاملية.

طريق . 2 من  االتصال،  قنوات  وحتسن  السفر  وزيادة  النقل  تكاليف  انخفاض 
وسائل عديدة منها االعتامد املتبادل عىل احلاويات الضخمة والسفن العمالقة 

باإلضافة إىل انخفاض أسعار البرتول.

هو منحنيات اخلربة التي يمكن أن تقود إىل ختفيض تكاليف التصنيع وحتسني . 3
تطوير العملية اإلنتاجية.

هو التطور التكنولوجي اهلائل، الذي يعد سببًا يف تفجر العوملة وتدعيمها.. 4

هو الرسعة والتوقيت، حيث تعترب الرسعة من األسباب اجلوهرية التي دعمت . 5
العوملة بكل جوانبها.

يتمثل يف تدخل احلكومة املحلية بفرض الرسوم الكمركية وتقييد امللكية مما َأّثر . 6
يف صناعتها املحلية.
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يكمن يف اقتصاديات احلجم والتي مفادها )إن املنتج الذي ينتج بحجم كبري . 7
يستطيع أن خيفض تكاليف اإلنتاج وخاصة التكاليف الثابتة( وملا كان السوق 
املحيل بطبيعته حمدودًا وغري كبري كفاية فان احلل يكمن يف اخلروج للعاملية أو 

االجتاه إىل األسواق العاملية.

يف اقتصاديات التنويع، واملقصود بالتنويع مقدرة املصانع عىل إنتاج عدد كبري . 8
من السلع املتنوعة واملختلفة القابلة للتسويق عند مستويات تكلفة أقل.

ومن أهم امليكانيزمات املعتمدة يف حتقيق العوملة هي:

أواًل: الضغوط االقتصادية

ويقوم عىل فكرة وحدة السوق، وإزالة العوائق أمام حركة رأس املال، وحتويل 
األمريكية-  املتحدة  الواليات  رأسها  –وعىل  منتجة  صناعية  جمتمعات  إىل  العامل 
وجمتمعات مستهلكة، والبد للمستهلك ان خيضع للمنتج بطريقة أو بأخرى وهي 
حقيقة يدركها اجلميع وكام هو معروف فان املنتج حيمل هم نرش ثقافته وقيمه ويعرب 
عن جمتمعه بفرض ثقافته املحلية وجعله طابعًا عامليًا وذلك باستخدام جمموعة من 

الوسائل واآلليات االقتصادية والتي مرَّ ذكر بعضها سابقًا ومنها أيضًا:

صندوق النقد الدويل: ويقوم عىل ضبط النقد الدويل واستقراره.. 1
البنك الدويل: وهو منظمة ُأممية يقوم عىل اإلقراض ودراسات اجلدوى يف جمال . 2

اإلنشاء والتعمري للدول املترضرة من احلروب والدول الفقرية.
منظمة التجارة العاملية.. 3

الدول  أهنا تشرتط عىل  فإننا نالحظ  الثالثة،  املؤسسات  تلك  إىل  النظر  وعند 
الراغبة يف االستفادة من مزاياها االقتصادية رشوطًا ال يمكن تصنيفها إال يف اإلطار 
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الثقافية هدفًا عىل الرغم من أن اإلطار أو  الثقايف والفكري، مما يؤكد كون العوملة 
الشكل لتلك املؤسسات اقتصادي.

ثانيًا: التوجيه اإلعالمي 

وسائل  نوايص  متتلك  التي  العمالقة  باملؤسسات  اإلعالمية  اهليمنة  تتمثل 
اإلعالم من قنوات فضائية ودور نرش وغريها.وأبرز هذه املؤسسات هي:

العامل . 1 يف  إعالمية  رشكة  أكرب  وهي   :)Time-Warner( وورنر  تايم  مموعة 
تفوق مبيعاهتا 25 مليار دوالر سنويًا، ومتلك عدة قنوات تلفزيونية أشهرها 
(CNN) التي بلغت من قوة تأثريها يف الرأي العام العاملي عىل الصعيد الثقايف 

والسيايس، التي جعلت بطرس غايل األمني العام لألمم املتحدة السابق يعدها 
العضو رقم 16 يف جملس األمن.

مموعة برتلزمان )Bertels Man(: وهي أكرب جمموعة إعالمية يف أوربا تفوق . 2
مبيعاهتا 15 مليار دوالر سنويًا، ومتتلك عدة قنوات تلفزيونية يف املانيا وفرنسا 

وبريطانيا، و45 دار نرش وأكثر من 100 جملة.

يبلغ . 3 السنوي  دخلها  قوية  أمريكية  جمموعة  وهي   :)Viacom( فياكم  مموعة 
13 مليار دوالر ومتتلك 13 حمطة تلفزيونية أمريكية مهمتها الرئيسة هي نرش 

الثقافة األمريكية.

)Disny(: وهي أكرب منتج ملواد األطفال يف العامل ومتتلك شبكة . 4 مموعة دزين 
(ABC) إضافة إىل جمموعة من القنوات الفضائية، دخلها يفوق 24 مليار دوالر 

سنويًا.
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فوكس . 5 رشكة  ومتلك   :)News Corporation( كوربريشن  نيوز  مموعة 
 22 إىل  إضافًة  التلفزيوين  والبث  السينامئي  لإلنتاج  وسكاي  ستار  وشبكتي 
حمطة تلفزيونية و132 صحيفة و25 جملة، وتعد اليوم أكرب العب دويل يف جمال 

اإلعالم حول العامل، وتزداد خطورة بثها يف بث الربامج بلغات خمتلفة.

مموعة )T.C.T(: وهي جمموعة متخصصة بالبث التلفزيوين عرب الكابل املدفوع . 6
باالشرتاكات، ومتلك قمرين صناعيني للبث حول العامل )21:ص14(.

فضال عن وجود كثري من الرشكات وعدٍد من املحطات التلفزيونية والصحف 
شبكات  جانب  إىل  البحث  هذا  طيات  يف  سابقًا  ذكرناها  التي  واملجالت  العاملية 
وأثرت  برسعة  اخلرب  وصول  سهلت  التي  احلديثة  االتصال  ووسائل  االنرتنيت 
الثورة  أفرزهتا  مبهرة ملحة ومستمرة والتي  بطريقة  الثقافية والسلوكيات  القيم  يف 

التكنولوجية.

ثالثًا: املؤترات واالتفاقيات الدولية

وتستخدم تلك املؤمترات واالتفاقيات الدولية الطرف األمريكي، وهو الصانع 
األسايس واخلفي للعوملة –خصوصًا العوملة الثقافية- بغية اإلحياء للشعوب بأن ما 
عاملي  دويل  مطلب  هو  إنام  الدولية  واهليئات  املؤمترات  لتلك  قرارات  من  يصدر 
وليس مطلب قطب أحادي واحد، ومن أبرز هذه املؤمترات واالتفاقيات املعروفة 

دوليًا وعامليًا:

اليوم العاملي حلقوق اإلنسان.. 1
املؤمتر الدويل للسكان.. 2
اليوم العاملي للشباب.. 3
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املؤمتر العاملي للمرأة.. 4
هيئة األمم املتحدة.. 5
جملس األمن الدويل.. 6

رابعًا: الرشكات العمالقة متعددة النسيات

نوعية  بسبب  السوق  عىل  اهليمنة  يف  الرشكات  تلك  من  الكثري  نجحت  لقد 
منتجاهتا وخدماهتا، وبضخامة رأسامهلا وباندماجاهتا،ويكفي أن نعلم أن رأس مال 
الرشكات املندجمة يف جمال احلاسبات فقط عىل مستوى العامل قد قفز إىل 426 مليار 

دوالر عام 1999 بينام كان 21 مليار عام 1988)20:ص120(. 

وهناك من الشواهد عىل ما أصبح عليه رؤساء هذه الرشكات من القوة والنفوذ 
والتأثري بالتأثري يف الدول ورؤسائها بل إخافتها عند خمالفة القيم الثقافية التي يؤمنون 
هبا عرب تسليط ذلك الغول املسمى بالرشكات العمالقة وهو ما دفع مستشار الرئيس 
أما  بابا،  أو  ان أكون رئيسًا  ُأمني نفيس  السابق كنت  بالقول: يف  السابق  األمريكي 

اآلن فإين أود أن أكون سوق املال إذ سيكون بإمكاين أن أهدد من أشاء.
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املحور الرابع

األنثروبولوجيون واالستعامر

خيتلف معنى األنثروبولوجيـــــــــــــــــــــــا من بلد آلخر فعند األمريكيني تسمى 
باألنثروبولوجيا الثقافية بينام عند الفرنسيني يشار إليها باإلثنولوجيا واإلثنوغرافيا، 
ويف انكلرتا اختار العلامء هناك تسمية هذا العلم باألنثروبولوجيا االجتامعية ونظروا 
إليها باعتبارها علاًم قائاًم بذاتِه ال يدرج حتت أي من التخصصات األخرى أما يف 

روسيا فيشيع استخدام مصطلح اإلثنوغرافيا )22:ص10-ص11(.

وإذا كانت االنثروبولوجيا تعني )علم اإلنسان( فإهنا يف الواقع ليست العلم 
الوحيد الذي هيتم باإلنسان، وهنالك العديد من العلوم هتتم بدراسة اإلنسان أيضًا 
سواًء كانت العلوم االجتامعية أم التاريخ أم علم األحياء وعلم النفس واجلغرافية 
البرشية واألجنة والترشيح والطب وااليكولوجيا والوراثة وغريها،والسؤال املهم 
هنا ما هي امليزة التي متيز الدراسات األنثربولوجية من تلك العلوم،وإذا نظرنا إىل 
أن نجملها يف ثالث جمموعات  يمكننا  اإلنسان  بدراسة  التي هتتم  العلوم  جمموعة 

وهي:

أواًل: مموعة العلوم البيولوجية

وغريها،  والطب...  األجنة  وعلم  والترشيح  والفسيولوجي  البيولوجي  مثل 
بعملية  خيتص  بذاهتا،فيام  قائمة  بيولوجية  كوحدات  الناس  تدرس  الفئة  هذه  فإن 
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يتكون  التي  األعضاء  وظائف  أو  وانقسامها  وتطورها  واخلاليا  اإلنسان  حياة 
لتعرف مكوناته  اإلنسان  إىل عمليات ترشيح جسد  باإلضافة  اإلنسان  منها جسم 
مستوى  إىل  للوصول  وأشكاهلا  تطورها  ومراحل  البرشية  األجنة  ملعرفة  الداخلية 
صحي أفضل ومعرفة األمراض املختلفة التي يصاب هبا اإلنسان وأسباهبا وطرق 
تقترص عىل دراسة  العلوم  الفئة من  فان هذه  العالجية  الطرق  وانسب  التشخيص 

جانب واحد فقط من اإلنسان وهو النظر إليه بوصفه كائنًا بيولوجيًا.

ثانيًا: مموعة العلوم االجتامعية

والتأريخ  االقتصاد  وعلم  السياسة  وعلم  النفس  وعلم  االجتامع  علم  مثل 
اإلنسان،  من  أخرى  جوانب  عىل  الضوء  تلقي  فإهنا  الخ،  البرشية...  واجلغرافية 
االجتامعية  الزوايا  من  معينة  زاوية  عىل  الضوء  إلقاء  إىل  هيدف  منها  علم  وكل 
لإلنسان، فعلم االجتامع هيتم بدراسة احلياة االجتامعية لإلنسان سواء يف شكل زمر 
أم مجاعات أم جمتمعات حملية أم كبرية ودراسة نواحي التنظيم االجتامعي ودراسة 
النظم املجتمعية التي »خلقها اإلنسان« سواء االقتصادية أم السياسية أم الدينية أم 
السيايس  السلوك  بدراسة  هيتامن  االقتصادي  أو  السيايس  والعامِل  الصناعية...الخ، 
مرَّ  التي  التارخيية  األحداث  بدراسة  هيتم  التاريخ  وعامل  لإلنسان،  االقتصادي  أو 
البيئة اجلغرافية ودورها يف  هبا البرش، واملختصون باجلغرافية البرشية يركزون عىل 
التأثري عىل حياة اإلنسان، وإن علم النفس يتناول دراسة اإلنسان كفرد من الناحية 
السيكولوجية وليس من الناحية البيولوجية، موضحًا السامت الشخصية لكل فرد 
تلك  من  علم  كل  أن  نالحظ  فإننا  الخ،  والالشعور...  الشعور  جوانب  وتناول 

العلوم يلقي الضوء عىل جانب اجتامعي حمدد من اإلنسان.
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ثالثًا: الدراسات البيئية

التي توضح العالقات املتبادلة بني اإلنسان والبيئة وما ينتج عن هذه العالقات 
ومنها  باإليكولوجيا  الدراسات  من  النوع  اجتامعية ويسمى هذا  ونظم  أنساق  من 
الخ  االجتامعية....  واإليكولوجيا  البرشية  واإليكولوجيا  الطبيعية،  اإليكولوجيا 

)22:ص11-ص19(.

أما األنثروبولوجيا فإهنا تتميز من العلوم السابقة التي تدرس اإلنسان من عدة 
جوانب:

أواًل: نجد أن االنثروبولوجيا هي علم أشمل من العلوم السابقة وأهنا جتمع يف 
علم واحد اجلوانب البيولوجية واالجتامعية والثقافية لإلنسان فهناك ثالثة جوانب 

مهمة يتطرق إليها عامل االنثروبولوجيا وهي:

الانب البيولوجي: دراسة سامت اإلنسان املورفولوجية والفسيولوجية مثل ما . 1
أصل اإلنسان؟، وكيف نشأ؟، وما املراحل التي مرَّ هبا؟ واألجناس البرشية.

الانب االجتامعي: دراسة اإلنسان بوصفه عضوًا يف املجتمع وانه خلق العديد . 2
من  العديد  وكّون  املختلفة،  املجتمعات  بإنشاء  وقام  االجتامعية  الظواهر  من 
القرابية، وكّون  الدينية أو  النظم االجتامعية سواء االقتصادية أو السياسية أو 
الكائنات  بقية  من  متميز  اجتامعي  بناء  وله  االجتامعية  العالقات  من  العديد 

احلية.
الوحيد احلامل )للثقافة( وال يشاركه فيه أي . 3 الكائن  باعتباره  دراسة اإلنسان 

واملعتقدات  واألعراف  والقيم  والتقاليد  والعادات  اللغة  مثل  آخر  حي  كائن 
ينقل خرباته من جيل  أن  وبإمكانه  االجتامعية  والتنشئة  الرتبية  والفن وطرق 

إىل آخر. 
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بدراسة  وذلك  األخرى،  العلوم  من  االنثروبولوجيا  به  تتميز  ما  هو  ثانيًا: 
املؤرخون  يقوم  فبينام   (Field study) امليدانية  احلقلية  الدراسة  طريق  من  اإلنسان 
النفس  وعلامء  واملخطوطات  واملستندات  القديمة  الوثائق  معتمدين  دراستهم  يف 
ويعتمد  املختلفة  التجريبية  الطرق  باستخدام  املعامل  يف  بحوثهم  بإجراء  يقومون 
الصورة  فان  فباملقابل  األخرى،  والوسائل  التعداد  سجالت  عىل  االجتامع  علامء 
أمتعتُه وحيمل معه أجهزة  الذي حيزم  الشخص  العامة لألنثروبولوجيا هي صورة 
يف  الزمن  من  مدة  لإلقامة  بنفسه  ويذهب  التصوير  وآالت  واملذكرات  التسجيل 
املجتمع الذي ينوي دراسته، لدراسة أنامط احلياة وخصائص الناس وأنامط سلوكهم 

وأساليبهم التكنولوجية.

هبا  االجتامعية  أو  البيولوجية  العلوم  سواًء  التخصصات  من  الكثري  إن  ثالثًا: 
حاجة إىل مساعدة االنثروبولوجيني يف جوانب معينة، وتستفيد من االنثروبولوجيا 
بحكم سمتها امليدانية يف حل الكثري من مشكالت تلك العلوم يف التعامل مع البرش 

وال يكاد يوجد علم إال وتشاركه االنثروبولوجيا اهتامماته.

والفروع  اجلوانب  بكافة  ملاًم  يكون  ان  االنثروبولوجي  عىل  يشرتط  وال  هذا 
من  عديدة  فروع  فاالنثروبولوجيا  خمتص  فرع  أو  ميدان  انثروبولوجي  لكل  بل 
واألنثروبولوجيا  االجتامعية  االنثروبولوجيا  الطبيعية،  أمهها:األنثروبولوجيا 
واللغويات  واالركيولوجيا  واالثنولوجيا  اإلثنوغرافيا  إىل  تقسم  والتي  الثقافية 
الطبية  واالنثروبولوجيا  القانونية  واالنثروبولوجيا  احلضارية  واالنثروبولوجيا 

وانثروبولوجيا االتصال... الخ(.

لذلك فاالنثروبولوجيا هي علم يساعد عىل:
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البدائية . 1 املجتمعات  يف  املحيل  واحلكم  اإلدارة  عن  الناجتة  املشكالت  حل 
والبسيطة.

معاجلة مشكالت التغري احلضاري الرسيع واملساعدة عىل التكيف املناسب.. 2

بأهنا  وازدهارها  نشأهتا  عند  االنثروبولوجيا  هبا  اهتمت  التي  االهتامات  ومن 
علم نشأ يف أحضان املستعمر وبدعم منه لكي خيدم أغراضه االستعامرية سواًء أكان 

االستعامر كالسيكيًا أم حديثًا.

)االنثروبولوجيا  كتابه  يف  ليكلرك  جريار  –بموضوعية-  االهتام  هذا  ويرد 
واالستعامر( انف الذكر من طريق دراسته العالقة بني األنثروبولوجيا واالستعامر 
منذ نشاهتا فيخلص إىل: اهليمنة االستعامرية والقوى اإلمربيالية هي التي استغلت 

االنثروبولوجيا يف خدمة أغراضها. 

وملا كان ميدان االنثروبولوجيا يف بداياهتا املجتمعات »البدائية«)1( أو التقليدية 
االنثروبولوجيني  بعض  كان  فلقد  ببساطة مجيعها خاضعًة لالستعامر  كانت  والتي 
األوائل هبدف دراستهم لتلك املجتمعات يعملون إىل جانب املستعمرين من حيث 
يعلمون أو ال يعلمون، و أن هذا التعامي مل يكتشفه علامء االنثروبولوجيا إال متأخرًا 

خصوصًا مع البدايات األوىل لنشأة هذا العلم )23:ص8(.

ويمكن القول: إن الواقع االستعامري قدم حقاًل لألنثروبولوجيا )خمتربًا( تقيم 
فيه جتارهبا وتتحقق به من مفاهيمها،وباملقابل حيصل االستعامر عىل معلومات ميدانية 

تسهل عليه إدارة شؤونه وتضمن سيطرتُه عىل تلك املجتمعات )23:ص113(.

أما االنثروبولوجيا املعارصة فقد كان هدفها التخلص من املامرسات االستعامرية 
لكن هذا مل حيدث إال ببطء وهذا ما عمل عليه العديد من علامء االنثروبولوجيا من 
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»ذلك  سرتوس  ليفي  بريك  جاك  امتدح  حني  سرتوس  وليفي  مالينوفسكي  أمثال 
العامل االنثروبولوجي الذي فك ارتباطه باالستعامر وأنه شّكل مفهومنا ملا هو عقيل 
ومنطقي وكان أكثر عمقًا يف إيضاح الغرض من االنثروبولوجيا بعيدًا عن املامرسات 

االستعامرية«.

ملحوظة  بصورة  االنثروبولوجيا  ازدهرت  الثانية  العاملية  احلرب  أعقاب  ويف 
استخدام  عىل  وفرنسا  وأمريكا  كربيطانيا  املستعمرة  احلكومات  إقبال  وازداد  كام 
واملواصالت  والبحرية  اخلارجية  وزارة  يف  حّساسة  مراكز  يف  االنثروبولوجيني 
املستعمرة  الدول  بعناية  االنثروبولوجية  الدراسات  حظيت  وقد  واالستعالمات 
الشخصية  واألحوال  احلكم  وأنظمة  السياسية  النظم  ملعرفة  مستعمرات  هلا  والتي 
والعادات  الدينية  واملراسيم  والطقوس  واملعامالت  العائلية  والنظم  واملعيشية 
والترصف والتقاليد مما يساعد تلك الدول املستعمرة يف تشكيل سياساهتا وتلوين 
سيطرهتا،  حتت  وتبقى  والئها  حالة  يف  تظل  كي  اجلامعات  هذه  حلكم  أنظمتها 
استغلتها  كام  سياسيًا  االنثروبولوجية  الدراسات  املستعمرة  البلدان  استغلت  وقد 
عن  بعيدًا  مستقال  علام  وازدهارها  وتطورها  نشأهتا  فرتات  اختالف  عىل  اقتصاديًا 
إذ  نبيلة  إنسانية  قدم خدمات  قد  الدراسة  الفرع من  وان هذا  االستعامرية،  اهليمنة 
إنه أدى إىل رفع املستوى املعييش لتلك الشعوب من طريق تزويدهم بوسائل العلم 
معاجلة  إىل  باإلضافة  احلضاري  التقدم  يف  ومساعدهتم  املتقدمة  واآلالت  احلديثة 
مشكالت التغيري احلضاري الرسيع واملتنوع وساعدت تلك الشعوب عىل التكيف 

املناسب )15:ص81-ص82(.

البائدة  القديمة  للمجتمعات  احتضاهنا  أيضًا  االنثروبولوجيا  عن  واملعروف 
واحلديثة واملعارصة وان هذا العلم يؤمن بالنظرة العلمية الشاملة التي هتتم بالزمان 
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به  هتتم  الذي  فالتنوع  لذلك  للاميض،  امتدادًا  احلارض  باعتبار  واحلديث  القديم 
من  لإلفادة  الشمولية  النظرة  إىل  باإلضافة  علمية  مادة  يشكل  االنثروبولوجيا 
املعلومات والنتائج التي توصلت إليها يف معاجلة مشكالت احلارض وعدم االكتفاء 
النصف  طيلة  هبا  انشغل  التي  البدائية  أو  القديمة  احلضارات  تراكيب  يف  بالتعمق 
األول من القرن العرشين، وإن أعظم ما يميز االنثروبولوجيا من العلوم األخرى 
هي طبيعتها املقارنة بدراسة آالف اجلامعات واملجتمعات البرشية يف كافة القارات 
وعىل كل املستويات احلضارية، كل هذا جعل منه علاًم مؤهاًل لتوفري اأُلطر املناسبة 
لفهم الواقع اإلنساين فهاًم علميًا غري متحّيز وإن توجهاته احلديثة جعلته يف مقدمة 
والرجعية  واالستعامرية  والشوفينية  العنرصية  التيارات  صد  يف  األخرى  العلوم 
لألخذ بيد اإلنسان املقهور والدفاع عن حقوقِه، وهو علم يوفر معلوماته ومناهجه 
ظواهر  من  يعنيها  ملا  التصدي  يف  أيضًا  منه  لإلفادة  والرصفة  االجتامعية  للعلوم 

)25:ص6(.



441

املحور اخلامس

االنثروبولوجيون والعوملة

بيّنا فيام مىض نشأة العلم واجتاهاته ومنطلقاته العلمية والنظرية، وملا كان ميدانه 
واقعة  أغلبها  كانت  فقد  البسيطة  املجتمعات  أو  البدائية  املجتمعات  هو  األسايس 
االيديولوجيا  تغريت  وعندما  املبارش،  االستعامر  أو  االستعامرية  املامرسات  حتت 
وممارساهتا  وسياساهتا  هيكليتها  بناء  إعادة  يف  مليًا  تفكر  وأصبحت  االستعامرية 
االستعامرية عىل غري ما كانت عليه يف السابق سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، متخض 
عن ذلك والدة مصطلحات جديدة ومعارصة وعىل شكل مراحل يف حقب زمنية 
متعاقبة شغلت املفكرين والكّتاب والباحثني كالتنمية والتحرض واحلداثة وما بعد 
احلداثة والعوملة، فكان لزامًا عىل االنثروبولوجيني خوض غامر هذه املصطلحات 

والوقوف عىل أبعادها ومدى تأثريها عىل الواقع اإلنساين.

لذا فقد انصب اهتامم االنثروبولوجيني عىل تغريات اجتامعية معينة خصوصًا 
يف أعقاب احلرب العاملية الثانية، وذلك بعد خلق نظام )عصبة األمم( والتي كان 
انبثقت  وقد  االستعامر،  حلكم  تعرضت  التي  الشعوب  اهتاممها  موضوعات  من 
من )ميثاق عصبة األمم( التأكيد الذي جاء عىل أن »خري الشعوب التي ال تستطيع 

الوقوف عىل أقدامها، وتطورها هو أمانة معقدة يف عنق املدنية« )24 :ص317(. 

فظهرت االنثروبولوجيا بصورة واضحة فرعًا متخصصًا يف منتصف الستينيات 
يف املجتمعات املختلفة خاصة النامية وأجريت الكثري من الدراسات االنثروبولوجية 
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وبدأت االهتاممات بدراسة الظواهر واملشكالت احلرضية وقد تناولت الكثري من 
املسائل احلرضية التي هتتم هبا العلوم األخرى مثل علم االقتصاد والسياسة وعلم 
االجتامع احلرضي، وأصبح لألنثروبولوجيا دور متميز يف هذا املجال، والتي كانت 
قبل ذلك إبان احلرب العاملية الثانية، ميادينها املهمة املجتمعات البسيطة والبدائية، 
لذا فقد تبلورت يف هذه املرحلة اجلديدة رضورة إعادة تعريف االنثروبولوجيا بأنه 
العلم الذي هيدف إىل »دراسة كل الشعوب عىل أنواع املواقف االجتامعية والثقافية«، 
وأشار )لويد وارنر( »ان كل املجتمعات البرشية بدائية أو متحرضة بسيطة أو معقدة 

تعترب موضوع دراسة االنثروبولوجيا« )26:ص3-ص4(.

عهد  هناية  تعد  العرشين  القرن  يف  جديدة  نظرية  اجتاهات  ظهرت  لقد 
االنثروبولوجيا،  بينها  ومن  العلوم  هبا  تأثرت  والتي  تالها  وما  التطورية  النظرية 
هبا  تأثرت  والتي  العلم  فروع  كل  سادت  والتي  الوظيفية  النظرية  ظهرت  وبعدئٍذ 
النظم  أصول  عن  األوىل  بالدرجة  تبحث  ال  حيث  واضحًا  تأثرًا  االنثروبولوجيا 
االجتامعية ومعرفة مراحل تطورها –الذي كان سائدًا يف القرن التاسع عرش- ولكن 
التي تؤدهيا للحفاظ عىل شبكة  الراهن والوظائف  يتم الرتكيز عىل معرفة وضعها 

البناء االجتامعي من االهنيار )22:ص279(.

فالوظيفية عىل أساس هذه التغريات النظرية والعلمية التي سادت العامل كان 
البد أن ينعكس أثرها عىل العلوم وميادينها ومن بني تلك العلوم االنثروبولوجيا 
فقد زادت من اهتامماهتا ووسعت من ميادينها وتفرع العلم إىل فروع اختص كل فرع 
منها بتناول قضايا ذات مساس بالواقع احلضاري املتغري للمجتمعات ومن الفروع 
املعارصة انثروبولوجيا االتصال واالنثروبولوجيا الثقافية باإلضافة إىل الفروع التي 
ذكرناها سابقًا يف طّيات هذا البحث، فمن تلك املصطلحات واملفاهيم التي تتصل 
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االنثروبولوجيا  تبنتها  والتي  واملجتمعات  الثقافة  وموضوع  االتصال  بموضوع 
الثقايف  واالتصال  والتنظيم  التنمية  ومواضيع  اجلامهريي  واالتصال  )االتصال 

والتغري الثقايف واالكتساب الثقايف والتخلف(.

إن ما كتب عن هذه املوضوعة به حاجة إىل إفراد دراسة حتليلية خاصة،وألن 
أوهلام  إسهامني  عىل  الضوء  بتسليط  فسنكتفي  اخرى  بمحاور  حمددة  هذه  دراستنا 
حميل وهو ما قدمه األستاذ الدكتور قيس النوري والثاين عاملي يتمثل بإسهام جريار 

ليكرك بوصفه أبرز من راد هذه املوضوعة انثروبولوجيا.

التقليد بــني  احلــضيــة  االنثروبولوجيا  كتابه  يف  ــنــوري  ال ــاذ  األســت ــرى   ي
متزايدًا  واهتاممًا  دعاًم  اكتسبت  التي  االجتاهات  االنثروبولوجيا من  بان  والعوملة)2( 
يف العقود األربعة األخرية فقد تصاعدت الدراسات والبحوث احلرضية إذ توغل 
قناعتهم  ازدادت  كام  وعلاًم  نضجًا  رؤيتهم  وازدادت  املدن  عامل  االنثروبولوجيون 
املألوف  غري  العامل  هذا  عىل  االنعطاف  من  حتقيقها  يمكن  التي  العلمية  باملكاسب 
تقليديًا. إذ يركز الباحثون االنثروبولوجيون احلرضيون عىل الوسائل والسبل التي 
من شأهنا تذليل الصعوبات يف بحث ظواهر الواقع احلرضي بداًل من اجلدل الذي 
كان سائدًا سابقًا حول إذا ما كان هذا الصنف أكثر مالءمًة لعلم اإلنسان، ووصل 
االنثروبولوجيون اليوم إىل إمجاع عىل أن مشكالت الريف واملدن يف العامل الثالث ال 

تقبل الفصل بحكم تنامي التداخل واالرتباط بني هذين العاملني املتكافلني.

ما  غالبًا  التي  واملنهجية  النظرية  والتعقيدات  اإلشكاليات  أبرز  أيضا  ويتناول 
ختطر يف أذهان االنثروبولوجيني عندما يثار موضوع املجتمع احلرضي مقابل املجتمع 
نشأة  وكيفية  التحرض  وإشكاليات  التارخيية  اخللفيات  كتابه  يف  عالج  وقد  الريفي، 
املدن وخصائص املدن ما قبل التصنيع التي متثل الفرتة االستعامرية يف أفريقيا وآسيا 
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حيث ملس الباحث درجات متباينة من التداخل بني تأثريات اإلدارات االستعامرية 
الثالث سبقت  العامل  أن كثريًا من مدن  نعلم  وإننا  القبيل والريفي،  الرتاث  وبواقي 
التصنيع ومل تتغري إال بدرجات حمدودة من  يف وجودها احلملة االستعامرية وتأثري 
اتصاهلا  من  تولَّدت  التي  واملستجّدات  واالقتصادية  واالجتامعية  الثقافية  النواحي 
احلضاري باحلضارة الصناعية الغربية، وقد عالج أهم اجتاهات الصريورة احلرضية 
التي  املوضوعات  ومن  الصريورة،  هبذه  املقرتنة  التحوالت  ألبرز  استعراض  مع 
النزعة احلرضية وكرس  الذي يزدهر مع تعاظم  التجاري والنفعي  التوجه  ُطِرقت 
أيضًا بعض مشكالت املدينة والتي تضمنت موضوع القيم وارتباطاته بمشكالت 
الواقع احلرضي وخصص جزءًا من كتابه لتحليل قنوات وسياقات التحرض واختار 
تقريب  يف  دورها  أظهر  حيث  القنوات  هذه  أهم  أحد  بوصفها  السياحة  موضوع 
والعلمي واالجتامعي  االتصال احلضاري  وتذليل عقبات  الشعوب  بني  املسافات 
انتشارًا  بوصفه  التمدن  دور  عن  ايضا  لنا  واإليديولوجي،وكشف  واالقتصادي 

حضاريًا.

مضامني  مبينًا  التحرض  وإشكاليات  للعوملة  خصص  بفصل  كتابه  اختتم  وقد 
الثالث  بالعامل  الريفي  التحرض  إشكاليات  ببعض  ربطها  وحاول  ودالالهتا  العوملة 
وأهم معوقات التنظري احلرضي يف السياقات التي توحي هبا العوملة ودرجة انطباق 
كام  النامية  املجتمعات  يف  والريفي  احلرضي  الواقع  جوانب  خمتلف  عىل  ذلك 
العامل  اإلثنية يف  التعددية  العوملة وتعقيدات  التحرض، وعالقة  العوملة وآفاق  ناقش 
الثالث، وعالج أيضًا دور االنثروبولوجيا وفرصها يف تعزيز حركة العوملة من حيث 
التمركز  عقبات  ختطي  يف  الفرص  أفضل  هلا  يتيح  ثقايف  عاملي  تراث  من  متلكه  ما 
عىل  البرشي  اجلنس  توحد  التي  املشرتكة  القواسم  عن  والكشف  والثقايف  العرقي 
الثقافية والتكنولوجية والعلمية فلعل العوملة جتد هلا  الرغم من اختالف مستوياته 
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يف االنثروبولوجيا أقدر نصري ومفرس ومنظر يف فتح آفاق التفاهم اإلنسانية بحسب 
وجهة نظره.

لقد وضع االنثروبولوجيون نظرية )األقاليم الثقافية( انطالقًا من حمدودية مدى 
حركة التفاعل والتواصل الثقايف عىل األقل يف األزمنة القصرية نسبيًا حيث جرى 
تفاعل الشعوب واألمم عرب قرون طويلة يف سياقات تقليدية اختذت صيغ االنتشار 
واالتصال الثقايف والتثاقف البطيء يف حدود إقليمية معينة، لكن تصاعد عمليات 
وتعاظم  املبارش  التأثري  وتبادهلا  العامل  وشعوب  دول  بني  اجلاري  التفاعل  ووتائر 
مرحلة  العامل  أدخلت  قد  املشرتكة  الدولية  والتنمية  التعاون  وبرامج  التكتالت 
جديدة مل تعد فيها املسافات الزمانية واملكانية تشكل عقبة تذكر يف تواصلها، ويف هذا 
الواقع العاملي اجلديد جتد االنثروبولوجيا نفسها أمام حتديات نظرية ومنهجية البد 
بمقدور  يعد  فلم  السابقة  القائم يف رؤاها وبراجمها  القصور  لتجاوز  من مواجهتها 
االنثروبولوجيا –كباقي العلوم االجتامعية- جتاهل إشكاليات وشؤون العرص التي 
تضم حركات التحرر النسوي واملد الديموقراطي وتعاظم مسألة التعددية العرقية 
السوق وازدهار شبكة االنرتنيت  تبني نظام  واالثنية، واهنيار االشرتاكية، ورسعة 
وامتداد اتصال األقامر الصناعية واتساع التسويق السياحي، والتي البد من بحثها 
وفهمها يف إطار تقارب العامل واشتداد حاجته إىل التفكري بمشكالت اإلنسانية عىل 

أساس مصريها املشرتك.

التفكري  خيار  رئيسني:  خيارين  بني  تقع  افرتاق  نقطة  بلغ  قد  اليوم  عاملنا  إن 
املحيل كام متليِه اعتباراته اخلاصة، وخيار التفكري العاملي الذي يدعو إىل رؤية املصالح 
الفجوة  مثاًل  فهنالك  العامل،  بمشكالت  ارتباطها  إطار  يف  املحلية  واملشكالت 
االقتصادية والتكنولوجية بني أقطار جنوب الكرة األرضية حيث الفقر والتخلف 
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املتقدمة، وهي تشغل عاملنا كله وليس أجزاًء منه،  الغنية  الصناعية  الشامل  وأقطار 
ومن ثم ال يمكن فصلها عن العوملة وال عن دائرة اهتاممات االنثروبولوجيا. ولعل 
أقل ما يتوقع من االنثروبولوجيني أن حياولوا تشخيص أهم حتوالت القرن العرشين 
وما توحي به من اجتاهات ومؤرشات مستقبلية يمكن استرشافها قبل دخول القرن 

القادم.

إن  بالقول  العوملة  ومعادلة  االنثروبولوجيا  أيضا  النوري  األستاذ  ناقش  ثم 
هذه  لكن  كله،  العامل  يف  باإلنسانية  تعنى  أهنا  االنثروبولوجيا  خصائص  أهم  من 
املحلية،  اهتامماته  التخصص من  العلم ال جترد هذا  منذ ظهور هذا  املعلنة  البدهية 
أي أن هذه االهتاممات تشكل حجر األساس يف تراكم املعرفة االنثروبولوجية التي 
التي تركز عىل مجاعات حملية صغرية  امليدانية اإلثنوغرافيا  يكون أساسها البحوث 
فليس  أشكاٍل أخرى. وعىل هذا  أو جتمعات سكانية يف  أو عشائر  قرى  تكون  قد 
ثمة تناقض بني اهلدف الذي يتطلع إليه علم اإلنسان وهو فهم اإلنسان فهاًم علميًا 
مركبًا ومتكاماًل يف كل جوانبه وأبعاده، وبني الوسيلة التي يستخدمها هذا العلم يف 
مجع املعلومات من شتى أصقاع العامل لتكوين الصورة العاملية املطلوبة عن مايض 

اإلنسان وحارضِه وآفاق مستقبلية.

يأخذ  الذي  االنثروبولوجي  اجلانب  بني  التوازن  مدى  إىل  الكاتب  أشار  وقد 
بالعوملة مبدًأ وأساسًا اسرتاتيجيًا وبني املحلية التي كان وما زال هلا حضور يف أنشطتِه 
واهتامماتِه البحثية والتنظريية والتنموية. ويشري الكاتب إىل اهتاممات انثربولوجيي 
العامل الثالث إذ يرتكز كثري منها عىل شؤون أقطارها املحلية مما قد حيدث قدرًا من 
ان  املالحظ  ومن  العلم،  هلذا  املحيل  واجلانب  العاملي  اجلانب  بني  التوازن  اختالل 
األقطار النامية تكرس جزءًا من كفاحها ملعاجلة مشاكلها املحلية التي تراكمت عرب 



447

سنوات االستعامر بل حتقيق التكامل والتناغم مع النظام العاملي اجلديد الذي حيتل 
فيه االقتصاد موقع الصدارة.

يف  النامية  األقطار  يف  االختصاص  هذا  دور  توسيع  يف  واعدة  آفاقًا  هناك  إن 
سياقات التنمية والتحرض وما بعد احلداثة والعوملة معًا، وال خيفى ان عاملنا املعارص 
أو  الدولية(  )األرسة  السيام  الغرب،  هيمنة  إىل  خيضع  اجلديد  العاملي  النظام  بلغة 
جمموعة الدول السبع حتت زعامة الواليات املتحدة األمريكية، ويف بعض األحيان 
املتحدة يف  الواليات  لتدخل  تأييدها  األوربية  املجموعة  نسمع من بعض دول  قد 
شؤون الدول األخرى وهي غالبًا ما تكون من أقطار العامل الثالث. انه عامل التقنيات 
املتطورة املعتمدة عىل أسلحة األزرار البعيدة والصواريخ املوجهة بعيدة املدى التي 
قلصت احلاجة الستخدام اجليوش، وهو عامل االتصال الرسيع والربيد االلكرتوين 
ويف  املحمول،  واهلاتف  البعيد  البث  ذات  التلفزيونية  والقنوات  الفضاء  وأقامر 
الوقت نفسِه انه عامل املجاعات واالنتفاضات واإلبادات العرقية واحلروب األهلية 

والتناحر اإلثني واحلركات الروحية املتطرفة.

عام  يف  واالستعامر)3(  االنثروبولوجيا  كتاب  صاحب  ليكلرك(  )جريار  أما 
1972. فيقدم لنا رؤية متميزة يف مؤلفه املعنون بـ )العوملة الثقافية، احلضارات عىل 
املحك(، فقد ركز فيه عىل البعد الثقايف بعده إبرازًا لعالقات تقارب بني جمتمعات 
خمتلفة متباينة ومتصارعة،ويتساءل أال جيدر بنا أن نرى بعد اآلن يف العالقة احلميمة 
اليابان  بني  والصني،  أمريكا  بني  واملسيحية،  اإلسالم  بني  والغرب،  الرشق  بني 
االحتكاك  هذا  يكون  فهل  إجيابًا  اجلواب  كان  وإذا  جديد؟  تاريخ  فجر  وأوروبا، 
حاماًل لـ )صدام حضارات( وقاتاًل؟ أو هل نعترب املواجهة املساملة تعبريا عن بداية 
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سابقًا  الفالسفة  حدده  إنساين  لنوع  حقيقية  ووالدة  كليًا،  لنفسها  واعية  إنسانية 
بوصفه نوعًا حيوانيًا ُوِهَب العقل واحلس االجتامعي بفطرتِه؟

املطروحة  بمكان فهم اخلطابات  الصعوبة  أنه من  يميز هذه اإلطروحة  ما  ان 
–سواًء لـ )ادوارد سعيد وميشال فوكو وهنتنغتون(- دونام أخذ الرشوط التارخيية 

واجلغرافية التي أنتجتها بعني االعتبار، كانت االثنولوجيا كام االسترشاق أول األمر 
أداة بيد القوى االستعامرية )فاملعرفة كانت )وتبقى( أحيانًا أداة بيد السلطة(، ويبدو 
أهنا  ذلك  اخلطاب  هذا  إىل  االثنولوجيا  رد  يمكن  ال  انه  أخرى  بعد  مرًة  للكاتب 
أصبحت أو يمكن ان تصبح معرفة أصيلة، فإذا كان بمقدور العلوم االجتامعية ان 
اإلمربيالية واالستعامر  السلطة  للسلطات ومن  التارخيية  احلالة  تستمد أصوهلا من 
العديد من األحكام  القديمة بشكل خاص  وإذا كنا نجد يف صلبها ويف أرشيفاهتا 
تبدو  التي  اإلشكاليات  ومن  الومهية  والتصورات  اخلاطئة  املفاهيم  ومن  املسبقة 
جيب  التي  املواد  تشكل  أهنا  الباحث  يرى  ذلك  فمَع  أيديولوجية،  اآلن  بعد  لنا 
تاريخ عاملي أصيل وتطوير  تطوير  اجل  استخدامها من  املستقبل  الباحثني يف  عىل 
انثروبولوجيا حقيقية، وهو يعد كبار علامء االثنولوجيا وكبار املسترشقني ممن كانوا 
ال يامرسون النهب الثقايف وال كانوا خدام اإلمربيالية برضاهم بل كانوا أيضًا وسطاء 

فعليني يمررون الثقافة ونقاط عبور ما بني احلضارات.

ويشري أيضًا إىل إمكانية فك االرتباط بني املعارف والسلطات، ومثال موضوعي 
تأويل  أو  »أركيولوجيا«  بواسطة  وذلك  أحيانًا  وبلوغه  تصوره  يمكن  وحيادي 
ممكن، أو بواسطة انثروبولوجيا عاملية وكوزموبولوتية عابرة للحضارات أو كونية 
بالقوة، ويورد لنا انه بإمكان النتاج الفكري عند كبار علامء اإلسالميات األوربيني 
يتجاوز  ان  التأويل،  إعادة  وعىل  التقطيع  عىل  يقوم  عمل  وبواسطة  واألمريكيني، 
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هذا السياق القائم عىل التجزئة وان يصل إىل هدف إنساين كوين وعلمي وكان من 
مجلة ما تطرق إليه الباحث وما توخاه هو إبراز مظهر مل يركز عليه مطواًل يف العوملة 
بعض  يف  واملثقفون  الباحثون  لعبه  الذي  الدور  ثم  ومن  الثقايف،  بعدها  إبراز  أي 
أجزاء من العامل الذي وجدوا فيِه فقد كانوا وسطاء أو حمررين، ومل يرتض وصفهم 
بحصان طروادة لثقافة الغرب، بل هم رّواد عاملية متثل استمرارا ألشكال السيطرة 
الثقافية الغربية، وليسوا تعبريا ثقافيًا عن كرة أرضية متزقها حرب حضارات مسّورة 
بخصوصيات هويات فاعلة عىل الصعيد العاملي ويف وسط املجموعات احلضارية 

الكربى ما يمزق الكرة األرضية بشكل ال شفاء منه.

فهو  متفائاًل  وال  متشائاًم  ليس  بأنه  الطرح-  هذا  -يف  ليكراك  عىل  واملالحظ 
ال جيهل التوترات التي خلفتها أحداث احلادي عرش من أيلول وال ما أعقبها من 
نتائج عسكرية وإرهابية، وال التيارات العلمية والتكنولوجية التي ترتك جمااًل لألمل 
بالوصول إىل تسامح أكرب أساسه الفهم األفضل ملا يقوم بني الثقافات، ان التوتر بني 
اأُلصولية اإلسالمية -املتطرفني الدينيني الذين يطلق عليهم يف الغرب اأُلصولية- 
وبني القوى املعلمنة، هي بنظري من العنارص التي تسمح بفهم الدينامية التي حترك 
طبقة  وبوصفهم  العقالنية  )احلداثة(  ثمرات  بوصفهم  املثقفني  وان  احلايل،  العامل 
عاملية إىل حد ما أو طبقة عابرة للحضارات وهلم من املكان الصحيح الذي يسمح 
هلم بلعب دور الوسطاء من اجل تفاهم إنساين جيب بعد اآلن تصوره عىل مستوى 

الكرة األرضية.

ويستثنى من هذا الطرح حالة الرشق األدنى ألن احلالة هناك ال تبدو متطابقة 
للتفاؤل، ان احلروب تستعر هناك سواء كانت مستمرة  مع منطق كهذا وال تدعو 
نتيجة إسرتاتيجية  أو سواء كانت  – اإلرسائييل(  )الفلسطيني  الرصاع  كام يف حالة 
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لِطروحات  احلق  تعطي  التي  األمور  من  فهي  قائم،  أمريكي  جيوسيايس  مناخ  أو 
هتنغتون وإدوار سعيد.

هلذا عندما نالحظ هذا احلديث أنه: ليس حديث مستقبل بل حديث ماٍض، 
بإنتاج األسواق وال  االقتصاد وال  بعوملة  يتحدث عنها ال عالقة هلا  التي  والعوملة 
التجارة وال سيطرة االقتصاد وال بخلق إمرباطوريات جديدة، بل يتطرق  بتوسع 
إىل العوملة من زاوية حمددة بالثقافة واحلضارة، فمن مجلة ما قال إهنا ليست باألمر 
املال  رأس  رحابة  أو  االتصاالت  أوجدته  الذي  باجلديد  ليست  أهنا  أي  الطارئ 
بني  ما  احلبال  )شد  هي  هنا  العوملة  األسواق،  واكتساح  العاملية  التجارة  منظمة  أو 
احلضارات( واكتشاف حضارات ألخرى أو هي ذهاب حضارة ألخرى وحماولة 
توطني نفسها يف البلد الذي تذهب إليه واحلضارة هنا هي مكونات دين وفن وعلوم 
وتقنيات وعادات وتقاليد وتوابل وحرير ومعدات عسكرية وبحث عن أسواق، 
العوملة إرث اجلميع وأهنا تقاسم أفكار تناوبت عليها احلضارات من خمتلف موقعها 

ومكانتها وجغرافيتها وتأرخيها.

احلضارة  تطور  بشأن  يعنى  الذي  العلوم  تأريخ  بتناوله  ليكرك  طرح  متيز  لقد 
الذي  التفاهم  سوء  إزالة  سابقًا-  –املذكورة  نظرته  خالل  من  وحاول  وحتليلها، 
حلق بنمط الدراسات املعنية هبذا النوع من العلوم )كاإلسترشاق و األنثروبولوجيا 

واإلثنوغرافيا ومقارنة األديان وعلوم التفسري والتأويل(. 

وأشار إىل مرحلة السبق للدراسات األوربية يف اكتشاف الكيفية التي التقت هبا 
احلضارات مع احلضارات الوافدة إليها، معتربًا ذلك كله متهيدًا لتاريخ احلداثة وما 

أضيف إليها من سمة أمريكية واضحة بل طاغية اآلن.
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... اخلاتة ...

احلظ  عليهام  يقع  مفهومني  مع  انثروبولوجيًا  التعامل  الدراسة  هذه  حاولت 
املختصني  إسهامات  جانب  إىل  غريمها  من  أكثر  بالسياسة  للمختصني  األوفر 

بمجاالت أخرى مها االستعامر والعوملة. 

من  يعاضدها  ما  مع  بالتشارك  السياسة  إىل  أقرب  األول  املفهوم  كان  وإذا 
علوم وال سيام يف القرن املنرصم إال أن مفهوم العوملة صار يشكل اهتاممًا كبريًا من 
التغري االجتامعي والثقايف مما حيتم عىل االنثربولوجيني رضورة  بدراسة  املختصني 
إخضاعه إىل أدواهتم بحكم بنائه عىل حمور )هوية( االنثروبولوجية وجمال دراساهتا 
األساس وهو الثقافة Culture. وقد عرضت هذه الدراسة بعض اإلسهامات يف هذا 

 .Quality and Quantity -املجال –النوعية منها والكمية

أقدم  إىل  العامل كاًل واحدا ًترضب بجذورها  العمل عىل جعل  إىل  الدعوة  إن 
احلضارات التي أسهمت يف تغيري الواقع اإلنساين كاليونانية والرومانية والفارسية 
الغزو  قد اختذت من  القديمة  والبابلية والفرعونية وغريها وإذا كانت احلضارات 
)تغيري  فان  النظر عن مربراهتا،  والقوة وسيلة يف حتقيق دعواهتا، بغض  العسكري 
العامل( وجعله )واحدًا متكاماًل( بحسب دعوى القوى الداعمة لـ )العوملة( مل يبق 

للغزو العسكري خيارا من ميكانيزمات عديدة لتحقيقها.

مع  بالتعاضد  للقارات  العابرة  بالرشكات  ممثال  كبريًا  دورًا  االقتصاد  ويلعب 
الدولية  املنظامت  بوساطة  سياساهتا  رشعنة  حتاول  التي  العظمى  السياسية  القوى 
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التواصل  قنوات  طريق  ومن  بالدول  املمثلة  السياسية  الكيانات  مع  للتعامل  التي 
القرارات  قيادات  يف  تأثريها  عن  فضاًل  الشعوب  يف  تؤثر  التي  والثقايف  اإلعالمي 

ورئاساته الرسمية منها والشعبية منها بشكل مبارش أو غري مبارش. 

بعبارة  أو  وسياسيًا  ثقافيًا  موحد(  )عامل  حتقيق  بإمكانية  التكهن  العسري  ومن 
أخرى عوملة الثقافات فام زال هناك الكثري مما مل تتضح معامله بعد يمكن أن يكون 

مثابة يركن إليها.

يعني مصطلح )البدائي( الثقافة البسيطة وغري املعقدة،اذ ان الثقافة املتحرضة أو املتقدمة أو . 1
املتمدنة هي الثقافة املعقدة.

ينظر بالتفصيل املصدر رقم)26(.. 2
ينظر بالتفصيل املصدر رقم)27(.. 3
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