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اهلجنة الثقافية وسؤال جتديد الثقافة احمللية يف عصر العوملة
 اجلزائر،1 جامعة باتنة، ليندة عزازة:الباحثة
 اجلزائر،1 جامعة باتنة، كلثوم بيبيمون:الدكتورة
:امللخص
تتناول هذه الدراسة سؤال اهلجنة الثقافية يف ظل العوملة باعتبارها عصرا جديدا نشهد
 تقع أبرزها ضمن احلدود،فيه حتوالت عميقة تضع املفاهيم و القيم أمام اختبارات عسرية
الفاصلة بني الثقافات أين تكمن تشكيالت ثقافية غري مسبوقة و هويات متحولة تساهم بطريقة
 و لتحقيق ذلك ناقشت الدراسة املوضوع عرب ثالثة حماور.غري مباشرة يف حتول اجملتمعات
 حدد العوملة على أنها مُحرّك تارخيي شامل أعاد صياغة عالقة اإلنسان، احملوراألول:استكشافية
 حلل العالقة بني العوملة، احملورالثاني.بالزمان واملكان نتيجة للثورات العلمية والتقنية املتسارعة
 فتناول اهلجنة الثقافية ال بكونها نتيجة،أما احملور األخري.والثقافة بالرتكيز على العوامل بينْثقافية
للتمازج و التقاطع بني الثقافات فحسب و إمنا اسرتاتيجية بعيدة املدى تنطوي على امكانيات
.هائلة لتجديد ثقافتنا احمللية

Abstract:
This study approaches the question of cultural hybridity at the time of
globalization as a new era, where we witness profound transformations, which put
concepts and values in hard tests. The most eminent of these tests, are located within
the intercultural borders, where new cultural configurations and identities in
transfer, contributing indirectly to changing societies.For this purpose,the study
debates this topic through three heuristics parts : The first one, identifies the
globalization as a global historic engine, which remarked the man's relationship to
time and space as a result of the rapid scientific and technological revolutions. The
second part, analyses the relationship between the globalization and culture, by
focusing on the intercultural universes.The last part, approaches the cultural
hybridity, not only as a result of the interbreeding and the cultural crossing, but
rather as a long term strategy involving enormous opportunities to renew our local
culture.
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مقدّمة:
يُعد انتقال اإلنسان من الطبيعة إىل الثقافة حدثا نوعيا يف تارخيه نظرا ملا
هلذا االنفصال من رمزية كبريةمكنته من اكتساب وعي يتجاوز شرطه احليواني.
هذه املسافة النقدية جعلته يُغيّر شيئا فشيئا طريقة ادراكه ملوقعه يف الطبيعة املادية و
يعي ادواره يف تشكيل شبكة من املعاني و األفعال تفسر حركته و تضفي شرعية
عليها .هذه الشبكة اليت تتجاوزيف تركيبتها افق الوعي الفردي لتصبح خربة مجاعية
يشارك يف انتاجها و يتفاعل معها جمموعة من األفراد املنتمني لنفس النسق العام و
احملافظني على انسجامه واستقراره يف مواجهة التحديات اخلارجية.
غري أن الصريورة االجتماعية و إن مسحت مبيالد جمتمعات متباينة
الثقافات إال أن تلك احلدود و الفواصل مل متنع من حدوث تفاعل و تثاقف بينها
عرب االتصال و احلوار أو عرب الصراع و املواجهة .فالتفاعل مل يكن جمرد عملية
بسيطة تنتقل بهاالثقافة بني اجلماعات املختلفة وامنا كانت تناصا
( )Intertextualitéفعليا جعل من امناط احلياة نصوصا تتوارثو صاربإمكانناالقول
مع جوليا كريستيفا"بأن هذه العملية ليست حضورا شكليا لنص يف نص آخر كما
انها ليست تقليدا أو إعادة انتاج وإمنا حتويال و إبداال للعالمات املستعارة (.)1
لقد أفضت جتارب التنوع الثقايف يف كثري من األحيان إىل حروب طويلة
أدت إىل تدمري و إفناء حضارات بأكملها نتيجة للتوجس من اآلخر أو رغبة يف
اهليمنة عليه وإبقائه حتت سيطرته .منذ القرية القدمية إىل عصر اإلمرباطورية،
حاولت الثقافة الغالبة (.)8
تطوير وسائلها من أجل توسيع نفوذها يف العامل و ترسيخ مركزيتها و
استبعاد كل الثقافات املنافسة هلا و تهميشها أو اختزاهلا يف حدودها الفلكلورية.
وبغض النظرعن الزمان و املكان فإن ثقافة املُهيمِن تُقدم له مجيع املربرات لفرض
قوته على اآلخرين مستندا يف ذلك إىل شتى أنواع املرجعيات الدينية أو االقتصادية
أو التنويرية ،يكفي أن نشري إىل ظاهرة اإلستعمار يف العصر احلديث اليت مل تتأخر
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يف تربيرحركتها على أنها مهمة حضارية تساهم يف ربط اجملتمعات املستعمرة
باملشروع احلداثي.
لكن مقارنة بالتفاعالت التقليدية بني الثقافات قدميا ،ميكننا القول بأن
"األزمنة احلديثة"فتحت آفاقا غري حمدودة للتعاون البشري و وضعت مجيع
اجملتمعات ،املتخلفة منها واملتقدمة ،أمام حتديات كبرية واشكاليات مصريية .لقد
استطاعت ظاهرة العوملة أن تُشكّل عاملا جديدا ،رافقه " ظهور فاعل بشري جديد،
يعمل عن بعد و بسرعة الضوء أو الفكر،بقدر ما يستخدم طرقات اإلعالم
السريعة واملتعددة ،أو يتعامل مع شبكات االتصال املعقدة والفائقة ،إنه اإلنسان
التواصلي الذي تتيح له األدمغة اآللية والتقنيات الرقمية التفكريوالعمل على حنو
كوكيب و بصورة عابرة للقارات واجملتمعات و الثقافات (.)3
وكان هلا آثارا عميقة يف متازج الثقافات،جتلّت يف مجيع مظاهر احلياة .و عملية
التهجني الثقايف ليست جديدة يف تاريخ اللقاء بني الثقافات ،لكن كثافتها
وتسارعها جعلتا أغلب النقاشات اآلن ال تدور"حول اثبات التهجني أو نفيه و إمنا
استكشاف معان ونقاط أكثر دقة للتهجني" (.)4
تتناول هذه الدراسة موضوع اهلجنة الثقافية) (Hybridité culturelleيف
أفق العوملة ،بكونها عملية ()Processusجتري ضمن احلدود الفاصلة بني
الثقافات ،يف مساحات اللقاء اخلِاللي ()Interstitielأين تشرع خمتلف الثقافات يف
التفاوض فيما بينها لتبادل خرباتها و تقاسم خرياتها  .وانطالقا من هذا
املنظور،تأسست الدراسة على السؤال التالي :بأي معنى ميكن اعتبار هذه العملية
أي اهلجنة الثقافية-مصدرا من مصادر التجديد للثقافة احمللية؟وعالوة على فهم دالالتهاو رهاناتها و وضع مقدمة نظرية للتعايش بني الثقافات،
تهدف الدراسة إىل إبراز ضرورةالتهجينباالمكانياتاملعرفية اليت تتيحها العوملة
لتجاوز أزمتنا الثقافية بتجديد قضاياهاوحتيني أسئلتها و إعادة النظر يف أساليب
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مقاومتها.ألن اإلنغالقو مصادرة احلاضر باملواقف الدفاعية هو التحدي احلقيقي
الذي يهدد مصريها .

أوال :العوملة كمرحلة تارخيية طباقية
يواجه علم اإلجتماع أسئلة منهجية تتمحور حول إمكانية إمتالكه
أدوات كافية لتحليل ظاهرة العوملة و فهم موضوعها باعتبارها واقعا اجتماعيا
كونيا مفتوحا على التبادالت و اإلعارات و أشكال من اهليمنة ،أو لرصد
التحوالت و مقارنتها يف خمتلف اجملتمعات لتحديد درجة ارتباطاتها (.)5
اختزنت هذه الظاهرة العابرة للمجتمعات يف تركيبتها املعقدة عددا معتربا
من التعريفات املتباينة نظرا الختالف و انقسام الدارسني إزاء مضامينها ،استنادا
إىل اعتبارات ثقافية ،اقتصادية ،اجتماعية وسياسية .و اكتسبت بالتالي صفة
السؤال الكوني الشائك الذي أجابت عليه القوى االجتماعية بصيغ ترتاوح بني
االندماج ،االنطواء واإلنتقاء.
فهل بإمكاننا تعريفها دون الوقوع يف شراك زئبقيتها و احتمالية دالالتها و
انطوائها على رهانات املعنى األكثر تناقضا .فهي عملية إدماجية يف املشهد العاملي
و جتزيئية باستنهاضها للفوارق اإلثنية و الثقافية واالقتصادية  ،تدعو إىل التعدد و
تُفرز األحادية و التنميط ،آمنة يف إجراءاتها و مرعبة يف انفالتها ،ممتلئة باألحداث
و املعلومات و التبادالت وخاوية من التواصل املعريف و اإلنساني احلقيقي  ،متثّل
بداية عهد غري مسبوق و نهاية حمتملة للصيغة احلضارية املعاصرة ،مدينة من
املعارف و غابة من اإليديولوجيا و السياسة واإلقتصاد،سائلة يف تدفقاتها و صلبة
يف هيمنتها  ،يقينية يف أسسها التنويريةو حائرة يف نتائجها و مستقبلها ،تتباهى
بالقوة وتضمر هشاشة اجتماعية إىل درجة أننا أصبحنا نتقاسم احلديث مع أولريش
خاطر (.)6
"
بيك()Ulrich Beckحول "جمتمعامل
و نتعايش بالقوة مع خماوف اخلطاب الكارثي(.)Apocalyptique
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و لعلنا لن نعثر على ظاهرة أخرى تزاحم ظاهرة العوملة يف خصائصها الطباقية
اليت سردنا بعضا منها ،األمر الذي جعل النقاشات حوهلا تثري سجاالت حادة .و
من خالل الكيفية اليت نوقشت بها العوملة يف مستوياتها املتعددة حاولنا بدورنا يف
هذه الدراسة حتديد مساتها و أدوارها من خالل ثالثة مداخل:
.1العوملة كمخيال
بالرغم من قدرتنا على توصيف العوملة عن طريق املؤشرات احلسابية و
املعطيات الدقيقة إال أنها تبقى ظاهرة غري قابلة للتعقل إال يف جانبها التأويلي كما
( )7
يقوملارك جاكمان(. )Marc Jacquemain
أي من خالل شبكة من التمثالت و الصور التارخيية اليت حتدد عالقات
اجملتمع مع ذاته و مع اجملتمعات األخرى ،و تتحول  -هذه التمثالت -يف ظل
اإلكراهات السياسية و اإلجتماعية العاملية إىل أداة يدافع بها عن وجوده احليوي.
و يف حتليله اإلجتماعي ،يصنف زكي العايدي ( ،)2املواقف جتاه العوملة إىل خميالني
متناظرين وإن تواصال فيما بينهما ببطء و تدرج ،وهما :
خمياإللغاء احلدود) )Imaginaire de l'effacementو خميال التمييز و اخلصوصية
(.)Imaginairedifférentialiste
أما خميال "إلغاء احلدود" فهو دعوة إىل التفكري يف اإلنسان الكوني واملواطنة
العاملية اليت تغذيها الرساميل املعوملة والثقافات املتمازجة و الرتابطات اإلنسانية
القوية.وال شك أن هذا املخيال و إن تبنى فكرة "الكوزموبوليتية" إال أنه يتقاطع
ضمنيا مع براديغم اإلمرباطورية املؤسس على إدارة الفضاء العاملي بالقوة
(األمرييكية خاصة) وتنظيم شؤون اجملتمعات األخرى-اليت ستقلّل من شأنها
بإعادة تصنيفها يف فئة اجلمهور أو اجلموع ( -)Multitudesبواسطة النسيج
الشبكي الذي تديره املؤسسات الكربى و األساطيل اإلعالمية وحامالت
الطائرات العمالقة.
يف حني يتكئ خميال "التمييز و اخلصوصية" على التقاليد الوطنية و
اإلختالف الديين أو العرقي ليدعم موقفه ضد العوملة،خاصة و أنها ارتبطت يف
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ذاكرة الشعوب اجلنوبية باهليمنة االستعمارية  .وهذا املخيال يندرج ضمن براديغم
صدام احلضارات الذي روّج له "صامويل هانتنغتون" يف أطروحته الشهرية مُبيّنا فيها
أن الكتل احلضارية احلالية (و هي مثانية يف نظره) واليت رسم حدودها و شكل
أسلوبها كل من الدين والثقافة ،ستدخل يف صراعات و انقسامات عميقة فيما
بينها من أجل محاية جماهلا وتكريس نفوذها.
.6العوملة كزمكان عاملي
أتاحت لنا العوملة إمكانية احلديث عن "العامل املنظومة" بتعبرياميانويل
والرشتاين.)9( Immanuel)(Wallersteinوعن الزمن العاملي كوعي زمنييأخذ
بعني اإلعتبار األفق العاملي يف بلورة املواقف إلحساسناالقوي بتقلص املكان و
تعرض احلدود الفاصلة بني الدول و األقاليم و املعارف للزحزحة و اإلزالة .يف
سياق هذا الزمن ،ستحاول اجملتمعات البشرية كما يقول زكي العايدي (.)11
التفاوض جمددا و على وقع التسارع بشأن عالقتها بالزمان و املكان ،مما
سيؤدي إىل توسيع املعامل املرجعية لألشخاص و املؤسسات و الفاعلني ،و إىل
اعتمادهم على قواعد جديدة للتفاعل و التموقع يف حلبة التنافس ،بغيةالتوفيق بني
العاملي واحمللي و املقارنة بني خمتلف أساليب التغيري .و هنا ،ال بد أن نشري إىل أن
النقاش حول "احمللي" هو إعرتاف ضمين بوجود نسق أكرب منه يدير شؤون العامل،
وأن هذا النسق أصبح املقياس العاملي للزمن .ويف طيات هذه الوضعية اليت
يصعب اإلنفصال عنها ،يكتسب الزمن ثالث قيم متصلة باستعماالته القصوى :
 .1.6اإلستعجـــال
يرى زكي العايدي ( )11أن االستعجال أصبح وحدة من أهم وحدات
قياس الزمن اإلجتماعي كونه يُعبّر عن الواقعية اجلديدة يف حتقيق الرغبات اآلنيةو
تفضيل احلاضر معإهمالبقية األزمنة.فبالنسبة للدولة اليت بدأت تفقد موقعها يف
حلبة السوق ،مل يعد يهمها حتقيق نتائج حمددة مبنية على أهداف ثابتة بقدر ما
يهمها التحرك واالجناز موضعيا حتى ال يتجاوزها الزمن .هذه الوترية املتسارعة
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رجّحت كفة السياسات التكتيكية واستبعدت اإلسرتاتيجيات البعيدة املدى .أما
بالنسبة للديناميات االجتماعية اليت تواجه إكراهات مُكثّفة يف إدارة الزمن ،فإنها
ُتختزل يف املسارات الفردية و تلغي متاما إمكانية اجرتاح أفق مجاعي يربر أفعاهلا.و
أمام هذا الوضع اإلشكالي الذي يطرح أسئلة حول املرجعيات التيتضبط الروابط
اإلجتماعية ،تبنت النظريات احلديثة فكرة "جمتمع اإلجراءات" (.)18
وابتكرت أخالقيات مهنية ( )Déontologiesقائمة على املصاحل
املتقاطعة ،كبديل عن أي رمزية خارج الواقع .من خالل هذا التبديد املقصود
للغاية ،نلمس آثار املوقف احلداثي من الدين على وجه اخلصوص كمنظور غائي،
كما نلمس أيضا حماولته الدؤوبة لتعويض اعتمادنا االنساني على رمزية الغاية
بالتنبؤات والبيانات املركبة.
 . 6.6الفردانية
لقد أصبح الفرد يف عصرنا كما يقواللباحث الربيطاني انطوني
غيدنز( )13( )Anthony Giddensأكثر قدرة على تغيري مساراته وخيارات حياته.
فبامكانه بعد أن خسرت التقاليد موقعها التأطريياجلماعي ،أن يبين عامله احلميمي
ويشكّل هويته مبفرده و يُحيّنها بطريقة انعكاسية ( )réflexiveوفقا للمتغريات
اليومية اليت تواجهه .كما أصبحنا نتحدث عن العالقات اإلجتماعية أو اجملتمع
الفردي ()Sociétéindividualiséeبدال من اجملتمع يف صيغته الكلية ،خاصة وأن
العالقات احلالية مل تعد مرتبطة بالسياق احمللي نتيجة لكثافة التفاعل البشري عن
بعد .قد تكون سياسة احلياة الفردية صياغةحديثة لعالقة الفرد بنفسه
وباآلخرين،إال أنها أهلّته للعيش يف العزلة والغربة و الفردانية املتوحدة.
جلأجيل ليبوفيتسكي ( )Gilles Lipovetskyإىل إستعارة مُلهمة لتوصيف
اإلنسان يف اللحظة الراهنة .يقول يف تقدميه لدراسيت "كريستوفر الش" و "ريتشارد
سينيت"" :حيب كل جيل أن يتعرف على ذاته و يكتشف هويته يف صورة كائن
أسطوري أو خرايف يعيد تأويلها وفقا ملشاكل اللحظة :أوديب كرمزعاملي،
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بروموثيوس ،فاوست و سيزيف كمرايا للوضع احلديث .أما اليوم ،فإن نرسيس
يف نظرعدد كبري من الباحثني ،وباخلصوص األمريكيني منهم هو رمز الزمن
احلاضر (.)14
"
رمبا يكون هذا منحى غري مسبوق للفرد يف عالقته مع ذاته ومع
اآلخرين ،حني يتخلى يف سريورته األحادية عن مجيع القيم النهائية اإلجتماعية
واألخالقية ويتحرر من كل تأطري متعالي (الدين ،العائلة ،الفن ،العاطفة )...،يف
سبيل املتعة الذاتية ال غري .فإذا كانت احلداثة تتماهى مع روح املؤسسة و الطموح
املستقبلي فإن النرجسية تفتتح بالمباالتها التارخيية ،مرحلة ما بعد احلداثة (.)15
فهي من ناحية ،جتعل الفرد يعيش مبعزل عن املاضي واملستقبل ،ويتفرغ
إىل محاية احلاضر املؤقت ،مؤسسا بذلك جمتمعا فارغا من الروابط و األدوار
الدائمة ،وخاليا من العاطفة احلية اجلماعية .و من ناحية أخرى ،يصبح اإلنكفاء
الذاتي على الوعي اخلاص و املكبوتات الدفينة اجملال احليوي الوحيد الذي جيد فيه
الفرد حقيقته و استقالليته .ولعل هذا ما يفسر ظهور خميال اجتماعي جديد مرتبط
بغوايات "السيلفي" وهوس االنتهاك ( (Transgressionللتعبري على الذات اليت ال
ختفي شيئا ،وكذا التمجيد املرضي للجسد واخضاعه للتدريب القاسي والرسكلة
واملطالب القياسية خوفا من الشيخوخة و العجز أو املوت.
 2.6السيولة
يعترب مفهوم السيولة من أهم املفاهيم اليت اعتمدها زيغموت بومان
( )Zygmut Baumannيف كتاباته لوصف الوضع اإلنساني يف زمن التحوالت
املفاجئة و اإليقاع املتسارع .و إن مل حيسم يف أمرها إن كانت مشروعا أوليا أو
مرحلة انتقالية أم مؤشرا على نهاية تلوح يف األفق ،إال أنه يعرتف بأننا إزاء
مرحلة نشهد فيها رغبة شرسة لصهر و إذابة كل األطرو األنساق الصلبة و متييع
كل املمارسات القدمية .فال شيء يقف يف وجه اإلنفتاح و التوسع و ال مكان
للثابث و النهائي و البطيء يف دورة التنافس واحلركة و الدقة الزمنية .فكل وصول
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إىل مستقر ثابت ( صلب حسب تعبريه) يستدعي جمهودا جديدا لتذويبه و جتاوزه،
بل إننا "قبل أن نشرع يف بذل اجلهد من أجل تأسيس بنية ثابتة و ترسيخها و تعزيز
صالبتها ،ال بد أن تتوافر تقنية كافية تضمن إذابتها مرة أخرى و ضمانات قوية
تؤكد احلق يف تفكيك هذه البنية التصورية والقدرة عليه ،قبل العزم اجلاد على
الشروع يف مهمة البناء" (.)16
وفضال عن ذلك ،يؤكد على أن هذه العوملة السلبية تدمر كل الشروط
اليت جتعل العوملة اإلجيابية ممكنة ،ألن النفعية أصبحت املعيار الوحيد لتربير الفعل
اإلجتماعي .لقد ختلينا عن كل شيء لصاحل السلعة ،و صارت املتغريات السائلة
ال توفر لنا الوقت الكايف لتحديد األولويات واحلاجات األساسية.ميكن حصر
النتائج والتكاليف اإلنسانية للسيولة يف النقاط التالية:
تشتت األهداف :األمر الذي جعل موضوع اهلوية يعود باحلاح يف اآلونة األخرية
سواء يف اجملتمعات املتخلفة أويف اجملتمعات املتقدمة نفسها .يعرب زيغموت بومان
عن قلق اهلوية بقوله ":فاملعضلة اليت تؤرق الرجال والنساء يف منعطف هذا القرن
ليست يف تعلم كيف يصلون إىل اهلوية اليت اختاروها وال ضمان اإلعرتاف بها من
طرف احمليطني بهم و امنا يف أي هوية خيتارون و ماذا جيب أن يفعلوه ليبقوا
متأهبني و منتبهني مبجرد أن تسحب "اهلوية املختارة" من السوق أو تفقد سلطتها
اإلغرائية (.)17
فالتغري املفتوح على كل اإلحتماالت فرض على الفرد أن يتبين هوية
مؤقتة تنفر من اإللتزامات الدائمة و حتبذ العالقات اليت يسهل التخلص منها.
فقدان اجملتمعلموقعه املركزي كسيادة أخالقية أمسى ()Autorité éthique ultime

 :حتى أن الدراسات اإلجتماعية بدأت تشكك يف وجود اجملتمع وتبشر بظهور
براديغمات حديثة يف ظل تعدد مصادر انتاج القيم و سطوة هذا الكل العائم من
األفراد واألشياء و الصور .لقد قام الوضع اجلديد بتعويض كلمة بنية
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( )Structureبالشبكة()Réseauلوصف العالقات اإلنسانية املعاصرة ألن البنية
تعين تلك العالقات اليت يصعب فكها (.)12
 تآكل أدوار الدولة -األمة :ال خيفى علينا أن اإلطار الوطين احمللييعرب عن
الروابط املتينة يف اجملال االقتصادي والسياسي و ينتج ثقافة تؤطرخمتلف
التوجهات واالنقسامات ضمن سردية وطنية جامعة  ،لكن ما كان
مطمئنا يف الزمان واملكان بدأ يفقد قدرته على استيعاب الديناميات احمللية
والعاملية املتداخلة ،و هو مطالب منذ اآلن بإدارة البيئة اإلجتماعية بداللة
األخطار و األمن و املراقبة .تواجه الدولة يف هذه احلالة حتديا مزدوجا :
الضغوط العاملية الكثيفة من اخلارج و املطالب املتصاعدة للحركات
اإلجتماعية الناشئة و األقليات الثقافية من الداخل  .و من املتوقع أن
يؤدي التآكل إىل عودةالتناقضات اإلجتماعية والثقافية القدمية يف شكل
خطابات متشنجة تبحث عن موقع هلا يف النسيج الوطين بشتى الوسائل.
 توطني الاليقني واخلوف :أغلب الدراسات اإلجتماعية تشري إىل هذه
النتائج املؤسفة اليت انتهى إليها مساراحلداثة .و من املثري للدهشة أن
املنطق النفعي يطورمهارات أخرى تستثمر يف هذه املخاوف النامجة عن
اهلشاشة الفردية و اجلماعية جلين األرباح التجارية أو السياسية .يف ظل
العزلة الفردية و البحث املضين عن تسوية اجتماعية مؤقتة  ،تتولد حالة
من الاليقني " جتمع بني اإلحساس باجلهل (استحالة معرفة ما سيحدث)
والعجز (استحالة منع ما سيحدث) ،واإلحساس باخلوف الذي ينبت يف
النفوس من دون أن تستطيع إدراكه و ال حتديده و ال وصفه" (.)19
.2العوملة كنظرية معيارية يف التغري اإلجتماعي
بفعل القدرة الفائقة على اإلدماج وتعميم املتشابه (.)81متاثلت أمناط احلياة
يف مجيع احناء العامل ،يف اللباس و األكل و السلوك ،و توحدت مناذج التنمية ،يف
السياسات التعليمية و اإلقتصاديةواإلجتماعية ،و كان لكثافة الزمن الشبكي (،)81
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تأثريا مباشرا يف انبثاق حياة يومية عاملية ( )88غذيها مجاعات متعددة الثقافات،
لكنها تتقاسم نفس اإلهتمامات والرغبات واالحاسيس جتاه بعض األحداث
العاملية.
أصبحت العوملة تقدم نفسها على أنها خطاب قيمي ينظر إىل احلقول
اإلجتماعية يف خمتلف البلدان على ضوء الرتابط اإلقتصادي و اإلعالمي والتقين
العاملي ،كما يقرتح مقاييسموحدة ( (Standardsو وصفات ( )Recettesلتنظيم
الشؤون السياسية و الثقافية واإلجتماعية أو مواجهة املتغريات السريعة.لقد
استطاعت مؤسسات الفرجة ( )Spectacleأن حتتل احلياة اإلجتماعية بتسريب
خمتلف أشكال الصور لتسويق مناذجها الظرفية وإغراق الواقع بالرسائل اآلنية.
وما كان هلذا العنف الرمزي اليومي إال أن يفرض نسقا من الدالالت بوصفها
دالالت طبيعية تفي بأغراض املنفعة العامة .وال يقتصر هذا االحتالل على جزء
معني من العامل و إمنا يشمل كل اجلغرافيات وجيتاح كل الثقافات .لقد أرسى زمن
الصورة (.)83واقعا افرتاضيا ال يقتصر على إشباع حاجات الفرد و اجلماعات وإمنا
يبتكر كل يوم حاجات مرئية جديدة يقدمها على أنها حقيقية و ضرورية.
على ضوء ما سبق ذكره يف احملور األول من الدراسة ،تبني أن العوملة
ظاهرة تثري أسئلة حامسة سواء يف أشكاهلا أو يف مضامينها نظرا لطابعها الطباقي.
و على الرغم من تعدد الرؤى ،إال أن هناك اتفاق ضمين على أنها حمرك تارخيي
شاملاستطاع بفضل الرتابط الشبكي أن يوحد العامل يف زمنية واحدة ،و يفرض
نفسه كوعي عاملي له القدرة على صياغة التغيريات وفقا للمقاييس واملعايري
العابرة للمجتمعات .كما أن التحوالت العاملية املتفاوتة و املتعددة األبعاد ،ال ختلو
من تناقضات حقيقية على املستوى الفردي واجلماعي تهدد مستقبل العمران
البشري.
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ثانيا:الثقافة يف زمن العوملة
لقد تعمدنا التطرق إىل العوملة بصفتها خمياال ،ليكون عتبة نظرية تستدرج
الصور املتبادلة بني الذات و اآلخر إىل دائرة التحليل .فالصراع بينهما يستمد
مفرداته من دائرة املخاوف املُتخيلة أو من إرادة اهليمنة الكامنة يف التجربة البشرية.
ميثل املخيال بؤرة التصورات اليت تُوجّه الذات إىل اختاذ مواقف حمددة جتاه اآلخر،
وتبين عالقاتها معه حتت تأثري األحكام املسبقة ،يكفي أن نعاين صورة "العربي" يف
وسائل اإلعالم األجنبية لنلمس فداحة املسبقات التارخيية املُرتسبة يف اخليال و
حجم املبالغة يف تكريس صورته السلبية.
كما أن الطرف اآلخر ،ال ختلو مواقفه أيضا من نفس األعراض املرضية
و املناورات اخلطابية اإلقصائية .و نتيجة لذلك ،انتعشت األسئلة املتعلقة باهلوية -
والتالي الثقافية -و تضاعفت حدة التوجس املتبادل .يف ظل هذا اإلستقطاب
املزمن ،ترى هل بامكان الزمن العاملي ،بغض النظر عن املستفيدين منه ،أن يُسيّل
( )Liquéfierهذه الصور الصلبة و يفتح عرب دينامياته املتسارعة ،أفقا آخرللتعايش
رغم تعدد املصادر الثقافية واحلوارالنقديبداللتبشري بالتجانس الكلي أو قرع طبول
الصدام املدمر؟
قبل أن نغامر باإلجابة على هذا السؤال الشائك ،نستطلع أوال جمموعة
من األراء اليت تسلط الضوء على خصائصالثقافة يف عالقتها بالعوملة من ناحية
املضامني واألشكال و الوسائل :
تعميم النماذج الثقافية :يرى غي روشي ( ،)84( )Guy Rocherبأن ما نطلق عليه
اليوم إسم "العوملة" يتكون يف الواقع من ثالث عوملات كربى  :العوملة اإلقتصادية،
السياسية والثقافية .أما األوىل فتتجلى يف عوملة أماكن العمل عن طريق املؤسسات
العابرة للحدود ،كما تتجلى يف عوملة رؤوس األموال و التبادالت التجارية.
وبالتوازي مع األوىل ،شهدنا وخاصة بعد احلرب العاملية الثانية ظهور منظومة
سياسية عاملية (هيئة األمم املتحدة ،جملس األمن ،احملكمة الدولية....،إخل) ال
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تُمكّن الدول الوطنية من ممارسة سيادتها دون أخذ بعني اإلعتبارالقرارات و
اإلجراءات املتخذة يف هذه احملافل.يف حني تأسستالعوملة الثقافية انطالقا من
املؤسسات والنماذج الثقافية اليت عمّمها الغرب و فرضها تدرجييا يف جماالت
متعددة كالتعليم والسياسة والقانون واإلدارة والصناعات الثقافية.ولذلك مل يكن
بامكان الغرب أن يُهيمن يف اجملالني السياسي واإلقتصادي دون اإلرتكاز املُسبق
على النماذج الثقافية اليت قام بتعميمها على كل اجملتمعات (.)85
وال تقف العملية عند هذا احلد ،و إمنا تلجأ إىل اسرتاتيجية آخرى
لالستحواذ على اإلدراك اإلجتماعي أال و هي نشر الثقافة اجلماهريية (.)86عرب
املنتجات اإلستهالكية ملا تتمتع به من قدرة فائقة على تشكيل الوعي وتنميط
الذوق ،و إعادة اإلعتبارللممارسات اليومية والتعابري العابرة واهلامشية ( ،)87حدود
ما بني الثقافات و أسئلة التجديد :كما أشرنا سالفا.
لعبت الدينامية احلثيثة لنشر مناذج اإلنتاج و اإلستهالك بواسطة عوملة
التبادالت والتكنولوجيات دورا كبريا يف إطالق عنان التحوالت االجتماعية
واالقتصادية و الثقافية وكان من الضروري أن تنعكس هذه التحوالت على جمال
العلوم اإلنسانية بظهور اختصاصات فرعية ال تُحصى و جتريب لغة واصفة
( )Métalangageجديدة لفهم وتفسري الظواهر املستجدة السيما و أن التسلل
الكثيف للمعلومات يف حياتنا املعرفية وضع حتت تصرفنا كل يوم (لنقل كل ثانية،
امتثاالملقتضيات السرعة!) أجنع األدوات النظرية اليت تساهم يف تغيري رؤيتنا
للعامل .و من الضروري أن نؤكدهنا على األدوار اليت تلعبها اللغة اإلجنليزية (.)82
سواء يف العالقات بني الدول أو يف جماالت البحث العلمي أو حتى يف
التواصل اليومي ،لقد حقق اإلستعمال الواسع هلذه اللغة عاملا بينْثقافيا
()Interculturelأثر على مجيع الثقافات و تبلور كاختصاص حديث استحق أن
جيمع حوله عددا واسعا من الباحثني لبحث األوضاع اليت جتري فيها التفاعالت
بني األفراد .ماذا ميكن أن تسفرعنه هذه التفاعالت الرمزية املتجاوزةحلدود
الدولة؟ هل تُبشرنا مبيالد ثقافة عاملية تنطبق على كل البشر ،أم أنها تعلن
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بالعكس -عن ظهور ثقافات عاملية بصيغة اجلمع؟ال شك أن ما مييز إنسان القرن
الواحد و العشرين هو إدراكه بأن التغيري أصبح قضية حيوية ،و أن أي تأخري يف
التجاوب مع رهانات هذا املعطى سيؤدي به إىل اإلنتظاراملميت،و قبل أن يتظاهر
بقدرته على إضافة معنى ثقافيا خمتلفا للعامل أو ينساق-برباءة -يف مسار الزمن
العاملي ،ال بد أن ينخرط يف ثقافة السؤال و يطرح على ذاته يف املقام األول،
جمموعة من األسئلةاحملرجة (.)89
ماهي القيمة احلقيقية لثقافيت اليوم؟ ماذا نريد أن ننقذ عندما نريد أن ننقذ
ثقافتنا؟و فيما ميكن أن تكون منوذجا حيتذى لآلخر؟ وهل حتمل يف ذاتها ما هو
قابل ألن يكون كونيا؟ و أخريا:هل ميكنها ان تضفي معنى على ممارسات
إجتماعية معينة حبيث جيد فيها اآلخرون أنفسهم ؟
و على هذا األساس التجديدي تكون العوملة قد أسهمت يف " تنبيه
اهلويات إىل ذاتها ،وأيقظتها من غفلتها اليت كانت عليها ،وأخرجتها من دائرة
النسيان إىل دائرة التذكر ،ودفعت بها إىل نفض ما تراكم عليها من غبار املاضي،
ووجدت هذه اهلويات فرصتها يف التعبري عن وجودها ،وحقها يف البقاء ،واملطالبة
حبمايتها ،والدفاع عن حقوقه (.)31
متفصل العوملي و احمللي :عند تناوله ألزمة اهلوية يف اجملتمعات احلديثة ،عرّفستيوارت
هال (.)31( )Stuart Hallاهلويةاملابعد حداثية بأنها هوية متقلبة (كشأن اهلوية
اإلفرتاضية) ،تُنتزع فيها الذات من طمأنينتها اإلجتماعية و تُصبغ عليها صفات
التشتت و عدم اإلستقرار و التغري لضمان موقع ما يف سياق التحوالت السريعة و
اهلندسة اإلجتماعية املتكسرة (.)Société fractale
هذا ما آلت إليه صريورة التحوالت على املستوى الفردي ،فما هي
مآالتها على مستوى اهلوية القومية باعتبارها جمموعة مشرتكة من املعاني و
اإلسرتاتيجيات اليت تُربر لألمة وجودها؟ جييب ستيوارت هال بتذكرينا مبفعول
العوملة الذي يسري يف جمال حيوي يتسم بتقلص الزمان واملكان ( Compression
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 )spatio-temporelleأي أن األحداث يف أماكن حمددة تؤثر بشكل مباشر يف
جغرافيات نائية ،كما أنها ال تؤدي آليا إىل التجانس الثقايف أو تكسري اهلويات
القومية (.)38
حتى و إن ظلت إمكانية خلق هويات مشرتكة عابرة للحدود قائمة،
احملليصاغت حركة اخلضر()Les Verts
"
وإمنا سنشهد تعالقاجديدا بني "العوملي" "و
فلسفتَه يف شعار)Penser global, Agir local(:الذي يبدو أنه صياغة تلتزم
بالسياق الزماني واملكاني للهويات و تساهم يف انقاذها من اجلمود أو اإلندماج
اجملاني .و ال يتحقق هلا ذلك حسب رأيه ،إال بتفعيل إمكانية أخرى و هي الرتمجة.
فبامكان املهاجرين مثال أن حيتفظوا بروابط متينة بثقافتهم اليت ينحدرون منها ،إال
انهم لن حيلموا بالعودة إىل املاضي متاما " إلنهم ملزمون بالتآلف مع الثقافات
اجلديدة اليت يسكنون يف وسطها ،دون أن يعين ذلك اإلندماج ببساطة وإضاعة
هوياتهم بالكامل" (.)33
األمر الذي يتوجب عليهم " أن يسكنوا على األقل هويتني  ،ويتكلموا
لغتني ثقافيتني ،ويرتمجوا وينتقلوا من ثقافة إىل أخرى ،ثقافة اهلجانة هي واحدة من
أنواع اهلوية اليت مت انتاجها يف عصر احلداثة املتأخرة (.)34
هذه الوضعية تضع الثقافات باستمرار وجها لوجهو تدشن واقعا
مفتوحا على كل اإلحتماالت قد تنقلب يف النهاية على املركزية الغربية ذاتها،
خاصة مع بروز دول مُنافسة (اهلند،الصني،الربازيل،إخل) و حاضرة بقوة يف
اجملاالت الثقافية واإلقتصادية.
اإلنتقاء وثقافة اإلخرتاق :عندما قدم حممد عابد اجلابري تقييمه النقدي ملمارسات
العوملة (.)35
يف اجملال الثقايف ،أعاد إىل األذهان دالالت "حصان طروادة" املصريية و
نبّه الذين يتقامسون معه مآزق اهلوية العربية إىل اهلزمية اليت حلقت طروادة أمام
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اإلغريق إن هم استسلموا لثقافة اإلخرتاق اليت متارسها العوملة اآلن يف جماهلم
احليوي.
و ثقافة اإلخرتاق واالستتباع يف نظره ،تقوم على الصورة السمعية
البصرية للسيطرة على اإلدراك وتثبيت الوعي الذي تريد تعميمه ،كما أنها
تكرس اإلنشطار والثنائية يف اجملتمع (تقليد /حداثة ،أصالة /معاصرة،
فرد/مجاعة...،إخل) مما يؤدي إىل تشتيت اجملهودات و تأجيل اإللتقاء
( )Convergenceاإلرادي بني خمتلف املكونات الثقافية يف اجملتمع العربي .من
خالل نقده ،بقي اجلابري وفيا لنربته السياسية و منحازا إىل العقل الربهاني (.)36
بدعوته إىل ضرورة اإلخنراط يف عصر العلم و التقنية و اعتماد العقالنية
والدميقراطية يف عملية التجديد الداخلية ،و هنا يعود إىل األساس التنويري الذي
انطلقت منه احلداثة.
مضامني البنية الكونية احلديثة :من وجهة نظر جديرة بالتأمل ،يرى
جان بودريار( .)37( )Jean Baudrillardبأن الواليات املتحدة ضحية هي األخرى
لظاهرة العوملة ،فاألمرييكون ال يبسطون هيمنتهم على العامل كما نعتقد ،وإمنا
البنية هي اليت تهيمن و تضع الكل يف نفس اإلطار مبا فيها الواليات املتحدة .وال
ميكننا فهم و حتديد األسس اليت قامت عليها هذه البنية إال بالرجوع أوال ،إىل حلظة
انطالق العلم والتقنية منذ القرن السادس والسابع عشر ،أين تشكلت رؤية
جديدة للمصري البشري ومل تتوقف عن التجدد وفقا لقانون احلركة .اتسمت هذه
البداية كما يقول داريوششايغان (.)32
بانزياح جذري من الروح إىل العقل ،من األخرويات إىل التاريخ و من
التأمل إىل مواجهة الطبيعة .و النظر ثانيا ،فيما تعنيه ثالثة رموز فكرية يف العصر
احلديث :ماركس ،داروين و فرويد .ال شك أن كل واحد من هؤالء ميثل مدخال
نظريا ال غنى عنه لفهم طبيعة اللحظة الراهنة الرتباطهم بثالث قيم أداتية عليا:
الرأمسال ،التطور ،الرغبة .بعبارة أخرى ،كل ما له صلة بعالقات اإلنتاج
واإلستهالك ،احلركة املطردة ،و التبادل املُحفّزللمُتع الالنهائية.هذه القيم الثالث
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بتظافرها املادي ،تُديرها مؤسسات حداثية بنيويةقوية تتكفّل برتشيد العالقات
الشخصية واإلجتماعية و خلق األطر املناسبة للفعل الناجع،كما تغذيها دُربة
معرفية حمرتفة و فتوحات منهجية وعلمية دقيقة .و على الرغم من هذا،هناك يف
اجلهة املعاكسة ،أسباب قوية يراهن عليها املوقف النقدي للعوملة ،متعلقة باإلفراط
املادي-اإلنعكاسي للمعرفة ،الذي أدى إىل اإلنقالب على املقدمات النظرية
(كرمزية التنني الذي يعض ذيله) حيث "استقل البعد البنيوي بشكل نهائي عن
البعد املرجعي و ثوابته( )...إننا هنا أمام انتصار اللعبة الشاملة للبنية ( )...إنها
باختصار لعبة التضليل .)39( La manipulation
السمة البارزة يف اللعبة الشاملة هذه ،هي قدرتها الفائقة على تكثيف
تقنيات اهليمنة و تشكيك مجيع الثقافات يف قدراتها الذاتية بتقديم نفسها على أنها
النموذج الكوني النهائي.
و على ضوء ما سبق ذكره يف احملور الثاني من الدراسة ،تبني أن الزمن
العاملي استطاع أن يُعمّم املؤسسات و النماذج الثقافية عرب املنظومات السياسية
العاملية و التدفقات املعرفية و اجلماهريية مما أدى إىل تعالق جديد بني العوملي
واحملليأمثرعن ميالد عامل بينْثقايف( )Interculturelيستعمل اللغة اإلجنليزية
للتفاعل والتشارك و يضع بإطراد خمتلف الثقافات وجها لوجه  .ويف هذه اجلدلية
تربز حاجة الثقافات إىل الرتمجة لتُجدد التساؤالت حول ذاتها و مصريها ،و تُرسي
قواعد البيت املشرتك.

ثالثا:اهلــجنة الثقافية
ناقش جون توملينسون( )John Tomlinsonيف كتابه "العوملة والثقافة (،)41
العمليات التحويلية اهلائلة اليت حدثت يف جتربتنا الثقافية جراء الرتابطات و
التبادالت والتدفقات اليت ميزت احلياة احلديثة ،و انتهى إىل إثارة شك منهجي
حول نتائج هذه التحوالت ،حيث قال بأن " احتماالت النزعة الكوزموبوليتانية
اليت تُبنى من خالل املؤسسات احلكومية الدولية تبدو ضعيفة للغاية" (.)41
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اخلالصة اليت توصل إليها تبدو هي األخرى  ،أقل من الوعود املنتظرة من التقارب
العاملي على مجيع األصعدة ،و تدل على أن النقاش املتداول يف االوساط العاملية،
ختيم عليه حتى اآلن ظالل اهليمنة والتحيز واإلنكار.الفكرة املتضمنة يف قوله
السابق ،تشري إىل أن املعاني املساعدة على إرساء قواعد العيش املشرتك -
رغماإلختالف الثقايف -ال حتظى بنفس الدّفق الذي يتمتع به اهلاجس
اإلستهالكي .و تؤكد على أننا إزاء مسارين يتدافعان و يشتبكان على كل اجلبهات
الواقعية و االفرتاضية  :مسار اإلمربيالية الثقافية.
أي الرضا واحلفاظ على التمركز ( )Logocentrismeالذي حتتكر فيه
الثقافة املهيمنة احلق املطلق يف تفسري العامل و توزيع األحكام املعيارية على
"اهلوامشو األطراف" وفقا ملصاحلها احليوية .ومسار آخر ،هو مسار اإلرتباطية
املركبة( )Connectivite complexeاليت تبدو بال مركز ،وتشارك فيها عرب املسافة،
إرادات فردية و مجاعية ال حصر هلا ،مثلما تُجرب أشكاال ذكية من االسرتجاع
اجلماعي و التضامن والعيش املشرتك .و ما يهمنا يف فكرةاإلرتباطية هو موقع
الثقافة فيها و دورها يف بناء التشارك عن بعد ،بالرتكيز على الكيفيات اليت " تؤثر يف
شعور الناس باهلوية ،و جتربة املكان والذات يف ما يتعلق باملكان ،وكيف تؤثر يف
املفاهيم و القيم ،و الرغبات واخلرافات واألمال ،واملخاوف املشرتكة اليت تطورت
حول حياة قائمة حمليا" (.)48
إن العوملة تفاعل حضاري يستأصل العالقات من سياقاتها احمللية و
يضعها أمام سؤال جذري مرتبط بصياغة املشرتك الذي ال تكون فيه الكونية
املُحتملة قالبا كُليا حيشر فيه اجلميع أو "بابل" جديدة تتكلم لغة وحيدة هي
األجنليزية ،وإمنا بيئة صاحلة لبلورة اإلعرتاف باملختلف .ومن هنا يربز الدور
املزدوج الذي تلعبه السياسات الثقافية احمللية سواء يف عملية امتالك التدفقات
الثقافية لتوسيع أفق جتاربها أو املشاركة يف تقويم املسارالعوملي.وهذا هو يف نظرنا
رهان اهلجنة الثقافية ،عندما يصبح اآلخر صوتا يأتي من داخل الذات .
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و عليه ،نتناول اهلجنة الثقافة باعتبارها ترمجة ختتزن مقاومة للهيمنة و موقفا مجاليا
و منهجيا تتخذه الثقافة جتاه ذاتها وجتاه الثقافات األخرى:
اهلجنة الثقافية كمقاومة للمركزية :تبنّت "الدراسات مابعدالكولونيالية" مبدأ "اهلجنة
الثقافية" كاسرتاتيجية بعيدة املدى ملقاومة اهلوية اجلوهرانية( )Essentialisteو
االنفتاح على كل الثقافات بدون متييز .و استخدم النقاد مصطلح
"مابعدالكولونيالية" يف بداية السبعينات لدراسة األثار الثقافية لإلستعمارعلى
اجملتمعات املستعمرة ،بتفكيك اخلطاب الكولونيالي األوروبي وكشف
اسرتاتيجيات اهليمنة واملمارسات السلطوية الكامنة يف أرشيفه الثقافيو جتاوز
رؤيته لآلخر.
و تعترب الدراسات املنجزة من طرف مثقفني كبار مثل إدوارد
سعيدوهومي .ك .بابا Homi. K.Bhabhaوغياتري.س .سبيفاك
( )Gayatri.C.Spivakو فرانز فانون ( ،)Franz Fanonمواجهةً نقدية للمركزية
الغربية يف مجيع أشكال جتلياتها وأبعادها ،و مقاومةً على جبهتني :تفنيد مزاعم
احللم اإلمرباطوري إلذابة الثقافات من جهة ،و حتريرالثقافات من الصدام الكامن
يف أنساقها من جهة أخرى.يقول إدوارد سعيد  ":مثة يف مجيع الثقافات املُحدّدَة
حتديدا قوميا ،كما اعتقد ،تطلعُّ إىل السيادة ،وإىل السطوة والسيطرة ،و تلتقي على
هذا الثقافات الفرنسية والربيطانية ،واهلندية واليابانية .ويف الوقت نفسه ،و يا
للمفارقة ،فإننا اآلن أشدّ وعيًا من أي وقت مضى ملدى كون التجارب التارخيية
أجنبية ،وآخريات ،وفروق
"
والثقافية هجينة مولّدةً )...(،إنها حبق لتكتسب عناصر "
تفوقُ ما تقوم واعيةً باقصائه" (.)43
وعندما يتساءل يف نفس السياق ":من يستطيع يف اهلند أو يف اجلزائر
اليوم أن يعزل بثقة املُكوّن الربيطاني أو الفرنسي للماضي عن الوقائع الراهنة؟"
(.)44
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فليؤكد على أن الثقافات عرب التاريخ  ،حتى يف أحلك مراحله ،مل تتوقف عن
التمازج و لو مت ذلك يف صمت و بطرق غري مباشرة .و النتيجة اليت يُعبّرعنها
هذا املوقف احليوي ال تهدف إىل تدجني اإلختالف أو وأد املقاومة ،عندما يتعلق
األمر بربط التفوق احلضاري بالنقاء اإلثين والتارخيي ،بقدر ما تفتح أرضا جديدة
لتوطني ما حيدث يف نقاط التماس بني الثقافات .كيف تُسمّى هذه األرض اليت
تنفذ إليها التجارب الثقافية ؟ يسمي "هومي بابا" هذه االرض بالفضاء الثالث ( Le
)tiers-espace

()45

.

الذي ال ميكن اعتباره حلظة توفيقية بني ثقافتني ،وإمنا وضعية جديدة
تنشأ فيها مواقف وسياسات غري مألوفة .ولتأسيس هذا الفضاء كمُحوّل ثقايف
الثقايف و يرى يف
"
نتجاوز به إكراهات اخلطاب الكولونيالي ،يدافع عن "اإلختالف
فكرة "التعدد الثقايف" آلية إستعمارية إضافية الحتواء الثقافات يف إطاره املرجعي و
تصنيفها يف دائرة احمللي و التقليدي.
فاإلختالف الثقايف يعين أن اجملتمعات تبين أنظمتها الرمزية و اإلجتماعية
بطرق خمتلفة و تستند إىل معايري خاصة ،فاملختلف هو ما يتعذر ترمجته
( )L'intraduisibleإىل ثقافة أخرى ،و هو اجلانب الذي يفرض علينا الرتمجة و
يقاومها يف نفس الوقت.
فنحن ال نرتجم املتشابه بني الثقافات و إمنا نرتجم املختلف و الفاصل
بينها ،و لذلك تبقى الرتمجة مُهمة جزئية و غري مكتملة .ما حيدث بني الثقافات
من تبادل يؤكد ،رغماختالفها ،على أنها غري مكتفية ذاتيا و حتتاج دوما إىل أرضية
للتفاوض على املعايري و الغايات .تكتسب اهلجنة الثقافية يف نظر "هومي بابا" طابعا
مقاوما لكل أشكال املركزية ألنها تشرتط إعادة التفكري يف تصوراتنا و مبادئنا
حبضور اآلخر و بعيدا عن النماذج اجلاهزة ،و تقرتح اختالفا ينظرإىل اهلوية على
أنها " نتيجة للثقافة و ليس مصدرا هلا .جيب وضعها يف نهاية العملية (.)46
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اهلجنة الثقافية كمشروع ضيّافة :تشريالعبارة اإليطالية ( )Traduttore,traditoreإىل
أن الرتمجة خيانةٌ ،أي أننا نفرتض مسبقا وجود داللة أصلية يف النص ،و يف حالة
فشلنا يف الوصول إليها فإن فعل الرتمجة سيكون مرادفا لفعل اخليانة .قد تكون
كل األنساق الثقافية وقعت يف اخليانة عندما حاولت اإلنفتاح على سواها من
األنساق والتقرب من عواملها ،فتبذل جمهودات إضافية لتبديد التأويل اخلاطئ أو
التحويل السئ ملعانيها  .على أن اختالف الثقافات هو ما جيعل الرتمجة ضرورية ،
فلو كانت متجانسة متاما ملا استدعى األمر بذل أي جهد تثاقفي ولو كانت مغلقة
متاما ملا تسنى لنا النفاذ إليها ولتعذر قيام أي نوع من أنواع احلوار والتبادل بينها.
ال شك أن اهلجنة (.)47
عملية تعود جذورها إىل ذلك اللقاء املدهش بني العناصر البيولوجية
املتباعدة حيث تتمازج اخلصائص اجلينية و تنصهر يف هوية استثنائية ،ال تنتمي
للعنصر األول وال للثاني  ،هوية بيْنية(،)In-betweenتركيب من هذا وذاك (.)42
و حتولت إىل مفهوم إجرائي هاجر من موطنه األصلي (البيولوجياوعلم
النبات) إىل ميدان الدراسات الثقافية ليساهم يف تقويض التصورات احلادة اليت
تبنيها الذات عن اآلخر ،و بناء هويات أكثر استجابة لنداء التعارف  .فاهلوية
اهلجينة أثر من توقيع التالقح والتوليد ،و ال حتدث عن طريق النصوص املكتوبة
فحسب و إمنا تشمل مجيع جتليات احلياة كالطعام و اللباس و الكالم و العمل .و
لذلك فهي مشروع ضيافة ( )Hospitalitéو جتربة مسكونة بالتحول و االستعارات
و القُرب ( )Proxémieو نقيض لكل املزاعم القائمة على التمركز و النقاء الثقايف
و العرقي و اجلغرايف.يف هذا السياق،يعرتف طه عبد الرمحن بعد أن يفاجئ القارئ
و يقدم له العوملة على أنها حقيقة إسالمية ( .)49بضرورة اإلتصال بالعطاءات
احلداثية ( وخيص الرتمجة بالذات) ألنه ما مل جيدد املسلم اتصاله بغريه فلن يكون
قادرا على حتديث نفسه (.)51
تُجربنا العوملة اليوم على استئناف التفكري يف عطالتنا الثقافية و على "توليد"
هوية قادرة على املشاركة ،وهذا املشروع ال يقوم يف نظرنا إال بالتالقح والتثاقف
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و التفاعل أي باإلنصات ملا يقوله العامل ،ذلك أن املثاقفة كما يقول عبد السالم
بنعبدالعالي تُقحم اآلخر يف الذات و جتعل الثقافة تُواجه نفسها وتتعارض مع
ذاتها (.)51
بهذا املعنى ،فإن الثقافات تتغري وتتحول عندما نضعها وجها لوجه و
تكتسب خصوصياتها حيوية جديدة و تتغذى لغاتها مبفاهيم مبتكرة.
اهلجنة الثقافية كوساطة بني اخلصوصيات :يفرق طه عبد الرمحن بني "روح احلداثة"
و" واقع احلداثة"(.)58
و بالتالي بني روح العوملة و وواقعها  .أما "روح احلداثة" فإنها تقوم على
ثالث مبادئ أساسية و هي النقد ،الرشد و الشمول .ولئن رافقت هذه املبادئ
خمتلف التجارب اإلنسانية عرب التاريخ فإن طرقها إىل التطبيق قد تعددت وفقا
للمجال التداولي و الغايات اليت يطمح إليها كل جمتمع .وأما "واقع احلداثة" فهو
يشري إىل حداثة بعينها و هي هذه احلداثة الغربية اليت تنفرد حاليا بالسيادة .من
الواضح أن دفاعه الفلسفي املستميت عن احلق اإلسالمي يف االختالف واإلبداع
يقوم على :
 استبعاد فكرة أن يكون التطبيق احلداثي الغربي تطبيقا نهائيا.
 اقرتاح بديل مُوسّع يراه مُحررا لإلنسان و شامال ألبعاده املادية
والروحية.
و مع إثباته للطابع السياقي للحداثة الغربية ،إال أنه يُضفي على بديله هو
طابعا كونيا ملا حيمله ،يف نظره ،من قيم اخلري و التواصل احلقيقي  .وهذه إحدى
العادات الفكرية اليت دأبت عليها كل البدائل املتنافسة على مركز احلضارة،فال
نكاد نعثر على حقبة تارخيية مل تهيمن فيها ثقافة على بقية الثقافات العتقادها بأنها
متلك البديل املُحرّر و الشامل.
و خطاب "البديل" يتأسس على مبدأ اخلُصوصية الثقافية و يدافع عنها
باعتبارها امليزة الفريدة اليت تستحق أن تُوسّع لتشمل اإلنسانية كلها .وهي
مساحة واسعة من القيم والسمات الذاتية اليت ترسم حدود اهلوية و
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تُسوغ لثقافة معينة رفض "الوافد" أو تُربر هلا إعالن احلرب على الثقافات
األخرى .و جتدر اإلشارة إىل أن النقاش حول هذا املوضوع مازال يثري يف
الساحة اإلسالمية أسئلة معقدة ،غري أن التوجه الذي نعتربه حليفا
للتخلف و مُنتجا أساسيا للكساد اإلجتماعي هو ذاك الذي حيافظ على
"الوضع القائم" باسم "اخلصوصية" خاصة عندما يتعلق األمر بقضايا حيوية
مثل قضايا املرأة و احلرية و الدميقراطية .و حتى يكون التجهني الثقايف
وساطة( )Médiationمناسبة للمداينة احلضارية ال بد أن تتوفر فيها
شروط منهجية أساسية:
 أال تتحول اجلوانب املُرتجَمة أو املستعارة إىل معايري للحقيقة تُقدم
خدمات جمانية للمركزية الغربية وتنتصب بالتالي كجسر يعرب منه مشروع
اهليمنة.
 اعتبار الرتمجة احلرفية تهجينا سلبيا أو تقليدا سطحيا ال يغذي الواقع
احمللي بقيم نظرية و عملية صحية .فالتهجني ليس نقال خاما أو مجعا
( )Additionو ال إسقاطا جاهزا و إمنا عملية حتويلية ،نقدية ،بالغة الدقة.
 .1اهلجنة الثقافية كمحفّز( )Catalyseurنقدي:لقد فقدت الثقافة اإلسالمية
توازنها األخالقي واجلمالي و العملي من جراء األزمة الثقافية احلادة اليت
تتخبط فيها منذ أفوهلا واحنسار دورها احلضاري يف احملافظة على ما تبقى
من أشكاهلا الثقافية .كما راكمت عرب الزمن جمموعة من اخلصائص و
اإلستجابات القاتلة اليت أهدرت جهودها و حجبت عنها سبل البناء و
النهوض من جديد .لقد استطاعت الثورة املعرفية احلديثة أن تُحرجنا أمام
أنفسنا و تكشف تناقضاتنا الذاتية و قيمتنا احلقيقية،ال املتوهمة ،يف ميدان
الفكر واملعرفة .إن أهم ما يُميز هذه املرحلة ،كما أشرنا سابقا ،هو
حركيتها الفائقة يف حني تبدو الثقافة اإلسالمية غارقة يف
السكونية( )Statismeو غري معنية مبا جيري يف العامل .تسببت هذه
الوضعية الراكدة يف تكريس جمموعة من السمات البارزة و هي:
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أنها ثقافة يقينية اجرتاريةو تقابلها ثقافة السؤال و املغامرة.
أنها ثقافة ريعية تعيش عالة على رأمساهلا الرتاثي و الطبيعي و تقابلها
ثقافة اإلنتاج
انها ثقافة غري زمنية ،ال تبين وإمنا تُكدس ،وتقابلها الثقافة الزمنية
الرتاكمية باجنازاتها و حتوالتها.
انها ثقافة اخلوف من احلرية و التداول و اإلنفتاح و تقابلها ثقافة الثقة يف
الذكاء البشري.

هذا على مستوى األفق اإلسالمي ،أما عندما نتناول الثقافة اجلزائرية
فإن واقعها يبدو أكثر تعقيدا.فعلى الرغم من املؤشرات الكمية اليت تفيدنا بها
اإلحصاءات الرمسية إال ان البيئة الثقافية اجلزائرية ال تبشرنا مبيالد مشروع ثقايف
متكامل ينظم عالقات اجملتمع وينقذها من تقلباتها ،ألن تارخيها كما يقول عمار
بلحسن (.)53
مل يعرف لألسف ،سوى اإلنقطاعات و التوترات و االنشقاقات .أما
التحوالت اإلجتماعية والسياسية و اإلقتصادية املفاجئة اليت عربت اجملتمع ،فإنها
مل تساهم يف حتقيق مرحلة انتقالية ( )Transitionيقارب فيها اإلنسان اجلزائري
مستقبله بنظرة خمتلفة ،بل أضحت مأزقا إضافيا جعل اجملتمع اجلزائري يدور يف
حلقة مفرغة و ينتكس عند كل منعطف تارخيي إىل نقطة البداية .لقدكشف الوضع
الثقايف اجلزائري عن أزمة خانقة اتسمت بـ:





هيمنة الطابع الشفوي و الشعبويو األحادي.
غياب الفضاء العام بتأميم احلياة الثقافية و احلاقها باجلهاز
البريوقراطي.
انقسام النخب لغويا و ايديولوجيا.
انشطار مكونات اهلوية (العربية ،األمازيغية ،اإلفريقية،
املتوسطية ،إخل).
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كما الحظت العديد من الدراسات ( .)54صراعا إقصائيابني األجيال ،و فشال يف
اإلختياراتاإلقتصادية والسياسية ،لغياب السُمك الثقايف .ومل يكن العنف
اإلجتماعي سوى مُحصلة متوقعة ،جتسدت عالماتها يف تغريالقيم بنهاية اجملتمع
التقليدي و صعود ثقافة الشباب اهلامشية واحلرقة (.)55
كاحتجاج رمزي على احلاضر الفارغ و املستقبل الغامض .هذه الوضعية
و إن تأثرت بالعوملة فإنأسبابها داخلية ( )Endogènesتعود باألساس إلىإنهيار
وعود الدولة الوطنية.
إن السمات املذكورة تدعوناإىل فحص جريئ ملنظومتنا اإلجتماعية
والثقافية و إعادةتشكيل بنائها ()Restructurationوفقا للمعارف و املناهج
اجلديدة .ولعل اهلجرة خارج الذات القدمية هي أهم حدث معريف بامكانهأن
ينقذنا من التدمري الذاتي و يُطلق إرادتنا يف اآلفاق .من املفارقات حقا أن تتبنى
ثقافتنا التاريخ اهلجري ثم ترفض احلركة والرتحال حبثا عن املصادر احليوية للفعل
والبناء .
و على ضوء ما سبق ذكره يف احملور الثالث من الدراسة ،تبني أن اهلجنة
الثقافية عملية مركبة تهدف إىل بناء وساطة حيوية تكشف الذات بقدر ما تقرأ و
ترتجم اآلخر .و هي ليست عملية يف اجتاه واحد ،و إمنا هي مديونية و ضيافة و
تتالقح متبادل يولد منه املشرتك اإلنساني و تكتشف فيه الثقافات خصوصيتها
كمشروع قيد اإلجناز ال كمعطى جاهز.
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خامتة:
أظهرت نتائج هذه الدراسة ،حاجة علم اإلجتماع إىل تطوير أدواته يف
التحليل و الفهم والتوقع ملقاربة الظواهر املُركّبة اليت تولّدها احلركية الفائقة للزمن
العوملي .و حاجة الثقافة اجلزائرية إىل تركيب مكوناتها و اكتشاف كوامنها
وجتاوزالزمنيتها ،كما هي حاجة الثقافة اإلسالمية إىل التجديد يف لغتها و مفاهيمها
و خرباتها اإلجتماعية و السياسية والثقافية باإلتصال العميق باحلضارة احلديثة يف
أبعادها املعرفية و املنهجية و التقنية واجلمالية ليكون حضورها حقيقيا يف املشهد
الثقايف العاملي وملَ ال تطمح يف جتريب إنسانيتها املختلفة يف إطار التداول العاملي
على املركز .وهكذا ،تغتين اإلنسانية بالتداوالت و ال يكون لفكرة "نهاية التاريخ"
سوى داللة واحدة هي :نهاية عامل و بداية عامل جديد.
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