161
المعر ّف الرقمي DOI
https://doi.org/10.31430/RMVD6233

إبراهيم ربايعة | Ibrahim Rabaia

*

عمار جمهور | Ammar Jamhour

**

"المعرفة ،األيديولوجية ،والحضارة :محاولة لفهم التاريخ"
""Knowledge, Ideology, and Civilization: Understanding History

عنوان الكتاب :املعرفة ،األيديولوجية ،والحضارة :محاولة لفهم التاريخ.
املؤلف :عيل الجرباوي.
سنة النرش.2021 :
مكان النرش /النارش :بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.
عدد الصفحات 376 :صفحة.
* باحث ومدير تحرير دورية "شؤون فلسطينية" ،مركز األبحاث ،رام الله ،فلسطني.
Researcher and Managing Editor of the Journal of Palestinian Affairs, The Palestine Research Center (PRC), Ramallah, Palestine.
Email: ibr20002000@gmail.com
** كاتب ومحرر ،صحيفة الحياة الجديدة ،رام الله ،فلسطني.
Writer and Editor, Alhaya Newspaper, Ramallah, Palestine.
Email: ajmhour2020@gmail.com

161

162
مقدمة
يُع ّد التخلف سؤااًلً مركزيًا يف الفكر العريب املعارص ،مع الرتكيز
عىل سؤال أسباب تخلف العرب واملسلمني عن التقدم الحضاري،
يف مقابل نجاح اآلخرين يف التقاط الفعل الحضاري واملراكمة عليه
والتحول من الهامش إىل املركز ،ال سيام دول جنوب رشق آسيا.
يف البداية ،صعد الفكر العريب املعارص بالتوازي مع ضمور الحقبة
العثامنية  ،1923–1299وتراجع وهجها بوصفها دولة خالفة تجمع
املسلمني ،وهو ما ارتبط بصعود محاوالت جنينية لتكوين دول
معارصة يف املنطقة ،أهمها تجربة محمد عيل باشا ()1849-1805
يف مرص والسودان وبالد الشام والحجاز ،وما أفرزته من انفتاح فكري
سؤايَل التخلف
عىل الغرب ،وبروز نواة نخبة عربية مثقفة تبحث يف َ
والدولة((( .ويف محاولة لإلجابة عن هذين السؤالني ،عاشت هذه
أماًل يف
النخبة حالة من التفاعل والبحث يف مساحتَي األمة والدولةً ،
تقديم منوذج لالنخراط واالرتقاء الحضاري ،مستفيدة من االنفتاح
عىل أوروبا ومعرفة النموذج الحضاري السائد هناك حينها(((.
يف وقت الحق ،أث ّرت املشاريع االستعامرية مطلع القرن العرشين
يف الفكر العريب الوليد ،الذي كان انقسم عىل مراحل متعاقبة بني
مشاريع قومية  -اشرتاكية وليربالية وإسالمية  -إصالحية ،فبدأت
التيارات الفكرية العربية تق ّدم إسهامات متجاذبة تبحث من جهة
عن مشاريع إنقاذية ما بني سلفية دينية ،ومن جهة أخرى برزت
مشاريع قومية وقُطرية وعلامنية ،ورغم اتفاق املشاريع الثالثة عىل
الحرية والعدالة والثقافة اإلنسانية ،فإ ّن أيًا منها مل يتحول إىل مرشوع
نهضوي عريب جامع ،بل بقيت مشاريع مجتزأة ورؤى متناثرة أنهكتها
الهيمنة والتقسيم القُطري والنزاعات اإلقليمية واملرشوع الصهيوين(((.
وشكّلت أسئلة املستقبل العريب ،والبحث عن مالمح املرشوع
النهضوي العريب ،وتجديد الفكر اإلسالمي جوهر عمل نخبة من
املفكرين القوميني واإلسالميني يف سبعينيات القرن العرشين
ومثانينياته ،وبرزت يف ذلك العديد من األسامء ،من بينها محمد عابد
الجابري ( ،)2010-1935وجورج طرابييش ( ،)2016-1939وعبد
الله العروي ( ،)-1933ومحمد أركون ( ،)2010-1928ونرص حامد
أبو زيد ( ،)2010-1934وآخرون .إن تفكيكية هذه املشاريع وجهد
 1عبد العزيز الدوري" ،تعريف املرشوع الحضاري وتجاربه وتطوره" ،يف :عبد العزيز
الدوري [وآخــرون] ،نحو مرشوع حضاري نهضوي عريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،)2001 ،ص .70
 2عبد اإلله بلقزيز ،الثقافة العربية يف القرن العرشين ،ط ( 2بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)2013 ،ص .253-249
 3وجيه كوثراين" ،ثالثة أزمنة يف مرشوع النهضة العربية اإلسالمية" ،املستقبل العريب،
العدد ( 120شباط /فرباير  ،)1989ص .25-4
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منظريها يف تشخيص األزمات وتأصيل املفاهيم بقي مستم ًرا حتى
اليوم ،وشهد استقطابًا متصاع ًدا بني التيارات الحداثية العلامنية
واألصولية الدينية والقومية ،وهو ما عكس أزمة املرشوع النهضوي يف
املنطقة العربية .ولعل ثورات الربيع العريب وإرهاصاته املتتالية منذ
نهاية عام  ،2010عىل الرغم من كونها لحظة تاريخية عربية فارقة يف
النضال ألجل الحرية والدميقراطية والعدالة االجتامعية ،مل تخْل من
االستقطابات التي ظهرت يف فضاءات سياساتية متشظية.
ويف إطار الجهد الفكري العريب للوقوف عىل راهنية الحالة العربية
مبواجهة الحضارة الغربية ،يأيت هذا الكتاب الذي يقول مؤلفه عيل
الجرباوي ،أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية يف جامعة
بريزيت ،إنه مرشوع وهاجس بحثي الزمه طوال سنوات عمله
مهاًم
ً
البحثي واألكادميي األربعني .ومن ثم ،يشكّل هذا الكتاب
مدخاًل ً
لفهم سريورة مثلث املعرفة ،واأليديولوجيا ،والحضارة.
تك ّرس اهتامم الجرباوي بالسؤال الحضاري يف العامل العريب مبك ًرا
من خالل أطروحة الدكتوراه التي حملت عنوان "العلمنة والتحديث
يف الرشق األدىن"((( والتفت بحثيًا إىل القضية الفلسطينية من خالل
العديد من الكتب((( ،إىل جانب العرشات من الدراسات واملقاالت
األكادميية يف العديد من الدوريات العربية واألجنبية التي بحثت
يف النخبة والنظام والسلوك السيايس الفلسطيني ،وفهم العالقات
الدولية وتحوالتها وفواعلها .مل يغب سؤال استعصاء املرشوع
الحضاري العريب عن الجرباوي يف هذه الدراسات ،إذ كان البعض
منها ذا صلة باملوضوع ،ومنها" :العرب واألزمة الحضارية"((( ،و"نقد
املفهوم الغريب للتحديث"((( ،وآخرها "من أجل مستقبل عريب
أفضل"((( ،من هنا تأيت أهمية هذا الكتاب الذي يق ّدم فيه الكاتب
عصارة معرفية متعددة املستويات.
"4 Ali Bassam Jarbawi, "Modernism and Secularism in the Arab Near East,
Unpublished PhD Dissertation, Cincinnati, University of Cincinnati, 1981.
 5عيل الجرباوي ،الجامعات الفلسطينية بني الواقع واملتوقع (القدس :جمعية الدراسات
العربية)1986 ،؛ عيل الجرباوي ،االنتفاضة والقيادات السياسية يف الضفة الغربية وقطاع
غزة :بحث يف النخبة السياسية (غزة :دار الطليعة للطباعة والنرش)1989 ،؛ عيل الجرباوي ،أي
نوع من السلطة املحلية نريد :دراسة الحالة الفلسطينية (نابلس :مركز البحوث والدراسات
الفلسطينية)1996 ،؛ عيل الجرباوي ،فصل الضفة عن القطاع :مأزق تفاويض أم خيار
إرسائييل اسرتاتيجي؟ (القدس :منتدى أبحاث السياسات االجتامعية واالقتصادية.)1999 ،
 6عــي الــجــربــاوي" ،الــعــرب واألزمـــة الحضارية" ،املستقبل الــعــريب ،العدد 74
(آذار /مارس  ،)1985ص .24-4
 7عيل الجرباوي" ،نقد املفهوم العريب للتحديث" ،مجلة العلوم االجتامعية ،العدد  ،4مج
 ،)1986( 14ص .58-39
 8عيل الجرباوي" ،من أجل مستقبل عريب أفضل" ،املستقبل العريب ،العدد 500
(ترشين األول /أكتوبر  ،)2020ص .48-42

بتكلا تاعجارم
"المعرفة ،األيديولوجية ،والحضارة :محاولة لفهم التاريخ" لعلي الجرباوي

ً
أوال :فصول الكتاب وأبرز أفكاره
 .1في بتر التاريخ
يدحض الجرباوي يف الفصل األول من كتابه فكرة برت التاريخ،
فعاًل تراكم ًيا متعاق ًبا .ويف هذا السياق،
ويقدم التاريخ بوصفه ً
يستعرض وينقد اإلعـــان الــذي قـ ّدمــه فرانسيس فوكوياما
 Francis Fukuyamaيف كتابه نهاية التاريخ واإلنسان األخري
 The End of History and the Last Manالصادر مطلع
تسعينيات القرن العرشين ،والذي رأى من خالله أ ّن زمن الرصاعات
األيديولوجية انتهى مع سقوط االتحاد السوفيايت مطلع تسعينيات
القرن العرشين ،وأن الغرب فاز بالتزكية بالنظام الدويل ،إذ يرى
فوكوياما أن انهيار املاركسية أذاب املسار الديالكتييك للتاريخ ،وقاد
إىل إنهاء رصاع السيد والعبد عرب ترسيخ الحرية واملساواة .وهنا يغلق
فوكوياما التاريخ بباب الدميقراطية الليربالية ،الحامل األيديولوجي
حتاًم إىل النظام
للحضارة الغربية .ويرى أن السريورة التاريخية تقود ً
الدميقراطي الوحيد القادر عىل ضامن رغبة اإلنسان يف الحرية
والكيان .ويرى أن القفزات التكنولوجية والتطور يف املنهج العلمي
التجريبي منذ مطلع القرن السادس عرش أسست قواعد جديدة
للمعرفة ،وهذا ما يراه فوكوياما مسا ًرا قاد اإلنسان إىل الرأساملية
(ص  .)35-33يصف الجرباوي هذه األطروحة بأنها قراءة تفتقد
تحليل السياق ،وتتواءم مع البرت الغريب للتاريخ (ص  .)37-27ويربط
ما ق ّدمه فوكوياما مبا أسست له مدرسة التحديث الغربية ،والتي
برتت املعرفة واحتكرت مظهرتها ،كام كانت رضورية لتوفري قاعدة
أيديولوجية أمريكية جذابة ،أي إنها وفرت من خالل عملية التحديث
والتنمية ،التي أصبحت تفهم يف هذا السياق عىل أنها تح ّول إىل
الشكل الغريب للدولة ،فك ًرا رضوريًا ومامرسة لألدلجة ذات الطاقة
الدافعة للحضارة الغربية (ص .)50
وعىل املنوال نفسه ،يقف الجرباوي عند دعوة صامويل هنتنغتون
 Samuel P. Huntingtonللغرب لصيانة "فرادته الحضارية"،
واسترشافه بصدام حضاري عىل أسس دينية باألساس (ص  .)38ويورد
أطروحة هنتنغتون التي ترى أ ّن الحضارات املركزية التي تواجه
الغرب هي الصينية واإلسالمية ،لكن املؤلف يرى أ ّن هذه األطروحة
تبسيطية وفيها اعتباطية ،وذات قدرة تفسريية ضعيفة للعالقات
الدولية (ص  .)46-44وقد حذر هنتنغتون يف كتابه رصاع الحضارات:
إعادة صنع النظام العاملي The Clash of Civilizations and the
 Remaking of World Orderالصادر عام  1996من أن انهيار جدار
برلني وانهيار االتحاد السوفيايت ليسا حدثني ضامنني النتصا ٍر دائم
ومستدام للغرب ودميقراطيته الليربالية ،بل إن الرصاع دينامية حتمية
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ومستمرة يعاد فيها إنتاج األعداء وتوزيعهم .ويضيف ،أن االنقسام
األفقي عىل قواعد أيديولوجية بني الرشق والغرب إبان فرتة الحرب
الباردة ( ،)1989-1947نقل الرصاعات يف منطقة الرشق األوسط إىل
مساحات ثقافية غري معهودة تقودها الحضارات الكبرية املتصارعة،
والتي فرسها  -أي الحضارة  -بوصفها "تجمع من البرش وأعرض مستوى
من الهوية الثقافية مييز اإلنسان عىل األنواع األخرى" (ص .)44-43
يرصد الجرباوي ثالثة انتقادات أساسية لهذه األطروحة وهي
تعسفيتها باختزالها الرصاعات باالختالفات الهوياتية الثقافية
الحضارية ،واعتباطيتها التي عكسها تقسيمها العشوايئ للعامل،
وضعف قدرتها التفسريية يف سياق تفاعالت العالقات الدولية،
ال سيام أنها أهملت املصالح بوصفها محد ًدا يف هذه التفاعالت
(ص  .)45ويخلص إىل معارضة برت التاريخ وتحويل االعتقاد ببرت
التاريخ ونهايته إىل حقيقة عىل قاعدة أن الحضارة الغربية حكم
مؤبد ال تايل له .فكام جاءت الحضارة الغربية استمرا ًرا ملا قبلها قد
ترثها حضارات غري غربية الحقة (ص  .)57-55ويرى أ ّن أطروحة
برت التاريخ تعاين انحيازًا مسبقًا إىل منوذج الحداثة الغربية .فهذه
األطروحة وضعت غري الغربيني أمام الفرض القرسي التباع وصفة
الحداثة الغربية ومعايريها ،مع ضامن الفجوة يف التقدم لصالح
حكاًم (ص .)57-51
الغرب ً

 .2في تدحرج التاريخ
يستعرض الجرباوي متوالية التحوالت السياسية واالقتصادية لنشأة
الدولة الغربية منذ الثورة العلمية يف القرن السادس عرش وحتى
اليوم ،ويرى أ ّن الحضارة الغربية حاولت تصويرها بوصفها منفصلة
عاّم سبقها من حضارات .ويقدم الجرباوي العلامنية يف إطار أوسع
ّ
من فهمها األورويب الضيق ،ويركز عىل توضيح مفهومها بوصفها مسا ًرا
تاريخيًا متدحر ًجا جاء يف سياق رصاع بني الغيبيات ،مبا يشمل الهيمنة
الدينية ،والعلم الدنيوي املبني عىل تراكم املعرفة املادية ،وهو األمر
الذي ال ميكن اختزاله يف الرصاع بني الكنيسة والدولة القومية يف
أوروبا ،كام أنه ليس ظاهرة إلحادية ضد الدين (ص .)75-64
ينطلق الجرباوي من اإلنسان الفرد بوصفه مرك ًزا للفعل االجتامعي،
ويتوسع يف هذا الفهم إىل النطاقات االجتامعية املتتالية ،من بينها
األرسة ،واملجتمع مبستوياته ،ويستعرض خط التوسع االجتامعي
املرتبط بالرصاع عىل املوارد ومراكمتها ،الذي تنامى مع مرور الزمن،
وكذلك احتدام الرصاع بني البرش بسبب محدودية املصادر املادية
واملعنوية ،وتصاعد التنافس بوصفه نتيجة حتمية ،وبلورة مفهوم
الخاص وصو ًاًل إىل امللكية الفردية ،التي أنتجت التفاوت الطبقي
الذي نراه يف عاملنا اليوم (ص .)84-75
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يف ضوء ذلــك ،يستعرض املؤلف نظريات نشوء الدولة ،ويرى
أ ّن تطورها الطبيعي جاء استجابة لتصاعد االحتياج البرشي إىل
التنظيم واإلدارة والحيازة ،فسار التكوين االجتامعي من األرسة إىل
العشرية والقبيلة والقرية واملدينة والدولة ،وتشابكت العالقات وفق
محددات االحتياج البرشي املذكورة حتى قادت إىل تكوين الدولة
بوصفها إطا ًرا تنظيميًا ناج ًزا .أما يف أوروبا ،فقد فُهمت الدولة وفقًا
ملحد َدي الربح والخسارة ،ووقفت نظرية الحق اإللهي عند مساحة
مدخاًل لرشعية الحكم وفرض السيطرة يف توزيع
ً
التقديس بوصفها
املصادر واملوارد (ص  .)88-85وقد مثّلت نظرية الحق اإللهي يف
سياقها الغريب مساحة الرشعية الدوالنية يف أوروبــا حتى القرن
السادس عرش ،ما أثر يف الفكر السيايس ،ويف فهم الحكم ،وقاده إىل
االنزياح التدريجي من الثيوقراطية إىل الواقعية السياسية ،وفق ما
أسس له نيكولو مكيافييل )1527-1469( Niccolò Machiavelli
يف كتابه األمري  The Princeالصادر عام  ،1532وهو أول اخرتاق
فهاًم قام عىل أ ّن ُمنشئ الدولة
بهذا االتجاه ،وفق الجرباوي ،بوصفه ً
هم األفراد ،وهدفها تلبية احتياجهم ،وليس اإلسقاط عليهم ،أي إنها
تستمد الرشعية من األفراد ال من مصدر آخر (ص .)90-89
يف مسار فهم الدولة الغربية ورشعيتها ،يسري الجرباوي يف اتجاه
املخاض الفكري التايل الذي ارتبط بفهم الرشعية ومصادرها من
خالل استعراض العقد االجتامعي عرب رؤوس مثلّثه الفكري ،توماس
هوبز  ،)1679-1588( Thomas Hobbesوجون لوك John Locke
( ،)1704-1632وجان جاك روسو Jean-Jacques Rousseau
( .)1778-1712ويناقش املؤلف مفهوم الحاجة إىل الدولة ،وأنانية
الفرد ،ورضورة تحويل الحرية إىل قيمة إيجابية منضبطة ،والتنازل
الجامعي عن الحرية ،وتثبيت تصفري القوة ،واملقايضة الشاملة
لالنتقال إىل الحالة املدنية عند هوبز .ويناقش فهم الفرد بوصفه
كائ ًنا إيجابيًا يستحق التمتع بخصوصيته يف حيزه الخاص امل ُصان،
الذي يشمل الحق يف الحرية ،والحق يف الحياة ،والحق يف امللكية ،يف
مقابل التنازل عن الحيز العام للدولة التي تدير الفضاء العام بثالث
سلطات منفصلة عند لوك .وينتقل يف نقاشه إىل فهم روسو القائم
عىل أن الفرد يتدرج من حالة البساطة والوداعة إىل حالة يتعزز
فيها الغضب والبغضاء والضغينة ،بتعقد حياته االجتامعية ،فيتحول
إىل كائن يبحث عام يحقق مصلحته ،وهنا تعكس الدولة وسلوكها
وتنظيمها اإلرادة العامة والحق االشرتاعي للشعب بهدف نقل الفرد
من الحالة الطبيعية إىل املدنية ،مبواءمات توفيقية بني العام والخاص
(ص .)105-89
واستعرض الجرباوي ،ليعزز أطروحته ،الداروينية االجتامعية نسبة
لتشارلز داروين  ،)1882-1809( Charles Darwinال سيام فيام
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يتعلق بعالقة اإلنسان بالدولة واملجتمع .ويربز املؤلف مسا َري هذه
النظرية ،وهام :األول ،كام ق ّدمه هربرت سبنرس Herbert Spencer
( ،)1903-1820الذي قال ببساطة بأن البقاء لألصلح ،ودعا لدو ٍر أقل
للدولة يف تنظيم الفضاء العام لصالح حيز أوسع للفرد للمنافسة
ومحاولة البقاء وفق محددات االنتقاء الطبيعي ،وبأ ّن وظيفة الدولة
هي حامية الحريات والحدود ومسؤولة عن السياسات الخارجية،
وهو ما يراه الجرباوي دفعة مهمة لرتسيخ مبادئ الفكر الدميقراطي
الليربايل سياس ًيا ،والرأساملية اقتصاديًا .أما الثاين ،فهو السياق الذي
منت فيه القومية الشوفينية القامئة عىل تف ّوق الرجل األبيض،
ما أعطى االستعامر قوة دافعة للتوسع االستعامري الغريب يف العديد
من بلدان العامل (ص .)111-106
وال يغفل املؤلف موقع كارل ماركس )1883-1818( Karl Marx
وفريدريك إنجلز  ،)1895-1820( Friedrich Engelsيف هذا املسار
مثاًل رائد االقتصاد
الفكري الرتاكمي لنشأة الدولة الغربية ،فامركس ً
فهاًم متقد ًما للتاريخ قام عىل أ ّن
السيايس لتطور املجتمعات ق ّدم ً
التاريخ متحرك ،ويقود إىل قوانني مادية واجبة الحدوث كمتوالية
عىل مراحل ،ويف هذا السياق تأيت القوانني الوضعية الناظمة للظواهر
التاريخية .وهذا ما ينتج مراحل التعاقب التاريخي ،وهي املشاعية
البدائية ،والعبودية ،واإلقطاع ،والرأساملية ،واالشرتاكية ،والشيوعية
(ص  .)121-112يف ضوء ذلك ،يأيت هذا الفصل ليتدرج املؤلف من
خالله مع القارئ يف مسار نقده ونقضه لبرت التاريخ الذي حاولت
الحضارة الغربية الرائدة حال ًيا ترسيخه ،يف املقابل يحاول املؤلف،
من خالل هذا التدرج ،تثبيت فهم تدحرج التاريخ لدى القارئ،
وهو تدحرج قائم عىل االلتقاط واملراكمة الثقافية  -الحضارية كام
سيوضح يف الفصل الالحق.

 .3في فهم الحضارة والثقافة
يفض الجرباوي يف الفصل الثالث االلتباس بني الثقافة والحضارة
واأليديولوجيا واإلمرباطورية ،وهو فض مهم قاده إىل وصف العالقة
السببية بني هذه املفاهيم يف إطار أطروحته عن توايل الحضارات.
يف ضوء ذلك ،يع ّرف الجرباوي الثقافة بوصفها مزي ًجا من الرؤى
واألفكار واملعتقدات والبنى الرابطة لكينونة الجامعة والحامية
الستمرار وجودها ،وهي ذات طابع خاص بكل مجموعة يقود
إىل متايزها ويعكس خصوصيتها .ويأيت فهم الثقافة نتيجة مراكمة
معرفية تسعى إىل فهم اإلنسان واملساحة بني األنا واآلخر ونحن.
ويثري الجرباوي مبتواليته أسئلته املركزية عن االرتباط بني الثقافة
والحضارة ،وهل كل ثقافة قادرة عىل التحول إىل حضارة أم ال؟
(ص .)128-127

بتكلا تاعجارم
"المعرفة ،األيديولوجية ،والحضارة :محاولة لفهم التاريخ" لعلي الجرباوي

أما الحضارة ،فيقدمها الجرباوي بوصفها "حالة مركبة ومتحولة
من التطور اإلنساين ،تعرب عن رؤية محددة للوجود ،مرتبطة مع
نسق حياة ومجموعة معتقدات وطريقة تفكري وأسلوب تعامل
وذاكرة تاريخية ،تعكس نفسها مجتمعة وتتعزز مبنظومة قيمية
تتفاعل ضمن بنى قانونية وسياسية واجتامعية ،وحتى عسكرية
وتنتج فنونًا وآدابًا وعلو ًما" .وهنا يربز املؤلف االلتباس املفاهيمي
الذي شاب تعريف كل من الحضارة والثقافة ،والــذي قاد إىل
ع ّدهام متطابقني عند بعض املفكرين كام فريدريك وينسلو
تايلور  )1915-1856( Frederick Winslow Taylorالذي ع ّد
الحضارة بوصفها "ثقافة مكتوبة بأحرف كبرية عىل امتداد الزمان".
أما هنتنغتون ،فقد ع ّد الحضارات بوصفها "كيانات ثقافية" ،وأن
الحضارة ثقافة واسعة النطاق (ص .)130-129
يف ضوء ذلك ،يشري املؤلف إىل رضورة التفريق بني املفهومني عرب
فعاًل تراكميًا ،ال برت
مسا َري االرتقاء التاريخي وفهم الحضارة ،بوصفها ً
التاريخ ،فمسار تح ّرك التاريخ القائم عىل تح ّول الثقافة إىل حضارة
بنشوء املدينة وانتقال اإلنسان من البداوة إىل الريفية إىل املدينية
مسار تاريخي طويل (ص  .)132-131وهنا إشارة مهمة يف الكتاب
إىل الفرق بني املدرسة األملانية التي أعلت من شأن الثقافة بوصفها
جوهر اإلنسان وتعرب عن القومية ذات البعد األخالقي وتنتج الهوية
والقيمة والغاية ،واملدرسة الفرنسية صاحبة إنشاء تعبري الحضارة
يحاج
بوصفها ميزانًا للتفريق بني الهمجية والرقي (ص  .)132لذلكّ ،
املؤلف بأن الحضارة ظاهرة أعمق من الثقافة يف املنظور رغم
تشاركهام بعالقة وثيقة ،ويرى أن الحضارة "منتج ثقايف" ،فحضارات
مركزية يف التاريخ بنيت وأنتجت من متازج ثقافات مثل الحضارة
اإلسالمية ،والرومانية ،واإلغريقية (ص .)134-133
ويضيف الجرباوي يف مداخلته رش ًحا ملفهوم األيديولوجيا ودورها
أساسا يف استدامة
يف التكوين واالرتقاء الحضاري ،بوصفها رشطًا ً
التوسع اإلمرباطوري وتحويل فائض القوة إىل حضارة ناجزة .فالثقافة
الحاكمة ذات املحفز الزمة للقوة املادية ومتالزمة معها يف البناء
الحضاري .لذلك ،فإن الحضارة تستوجب حضور األيديولوجيا بوصفها
روح الجيوش واملجتمعات التي تنقل التوسع الحضاري من فعل
باإلكراه إىل قناعة دافعة (ص .)169-160
بدياًل من أطروحة
أخ ًريا ،يقدم الجرباوي متواليته الحضارية بوصفها ً
برت التاريخ ،وذلك عىل سبع مراحل ،أو ًاًل ،مرحلة تهيئة املجتمعات
يف حال وجود أيديولوجيا عاملية ،لقبولها أو رفضها أو التناغم
معها .ثان ًيا ،مرحلة تهيئة املجتمعات لنرش الثقافة ،فالحضارة تبدأ
بالرضورة من اتصال عدة ثقافات ،هذا االتصال قد يأيت بالحرب
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والقوة والفرض وقد يأيت باألدوات الناعمة (ص  .)173-169ثالثًا،
تهيئة املجتمعات ملرحلة التناغم الثقايف مع املجتمعات العاملية.
راب ًعا ،تهيئة املجتمعات ملرحلة االنصهار وتكوين املجتمع الواحد
وكرس الحواجز بني الثقافات ،ما يحفز التطور الحضاري واإلبداع.
خامسا ،تهيئة املجتمعات ملرحلة تعزيز النقاشات العامة عن شكل
ً
سادسا ،تهيئة املجتمعات
الدولة وطبيعتها وعالقة املركز باألطرافً .
ألي نكوص أو انكامش أو ارتداد يف عودة الثقافة إىل أصلها املحيل
بعد فقدانها حافزية األيديولوجيا العاملية .ساب ًعا ،تهيئة املجتمعات
ملرحلة االضطرابات والتفتّت وفقدانها قدرتها عىل مواجهة القوى
الخارجية (ص .)180-173

 .4في توالي الحضارات
يق ّدم هذا الفصل قراءة عميقة لتاريخ التكوين الحضاري تسري يف
اتجاه االستدالل عىل املسار الرتاكمي التصاعدي ملعرفة اإلنسان
املادية .يعتمد املؤلف يف هذا الفصل عىل املنهج التاريخي لرصد
مسار الرتاكمية يف توايل الحضارات .ويف هذا السياق يفصل الجرباوي
بني الحضارات املتزامنة من جهة ،التي أطلق عليها "مجازًا" اسم
الحضارات املتموضعة ،التي متركزت يف محيط مصادر اإلنتاج األولية،
وتحدي ًدا األنهار ،وبنت نظمها عىل نحو تراكمي وقادت إىل تح ّول
اإلنسان تدريجيًا إىل التنظيم واالستجابة لتعقد الحياة املتصاعد،
مع الرتكيز عىل الحضارة السومرية التي نشأت يف أرض العراق
( 5000ق.م 1750 - .ق.م ،).وحضارة مرص القدمية عىل امتداد
وادي النيل ( 3150ق.م .30 – .ق.م ،).وحضارة وادي السند يف الهند
( 3300ق.م -1300 .ق.م ،).وحضارة الصني القدمية ( 2070ق.م– .
 256ق.م ،).وحضارات أمريكا القدمية؛ كاملايا ( 2000ق.م،)1546–.
واآلزتك ( ،)1521–1374واألنكا ( .)1531–1100وفقًا للجرباوي،
حافظت هذه الحضارات عىل موطنها األصيل ومركزها ،ومل تعمد
لتصدير ثقافتها وااللتقاء مع الثقافات األخرى بل عمدت الستجالب
املوارد من الخارج عرب الغزو والحروب ،ومن ثم ،مل تحمل منظومتها
العسكرية أي قوة ناعمة لنرش الثقافة (ص .)204-189
ومن جهة أخرى ،يتشكل النوع الثاين من الحضارات العاملية املتتالية
غري القابلة للتزامن؛ فهذا االلتقاء املتوايل غري أفقي بل محكوم
برتاتبية عمودية ،أي إنه التقاء بني حضارة آفلة وحضارة صاعدة،
فقد شكلت كل حضارة يف هذا السياق مساحة إنتاج مهم يف سياق
الفعل الحضاري الرتاكمي .يستدل الجرباوي عىل حجته باإلشارة
إىل حضارة الفرس األخمينيني ( 550ق.م -331.ق.م ،).التي قدمت
إسها ًما عا ًما كونها صاحبة املدخل التأسييس يف االنسياب الحضاري
التايل ،والحضارة اإلغريقية ( 1200ق.م 323–.ق.م ،).التي متيزت
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برفد البرشية باإلسهام الديني املتامزج مع امليثولوجيا ،وأنتجت فك ًرا
سياسيًا وفلسفيًا واجتامعيًا مؤث ًرا يف تاريخ البرشية ،وواجهت أسئلة
عالقة الفرد بالدولة (ص  ،)223-206والحضارة الرومانية ( 27ق.م–.
 ،)476التي عرفت بالتنظيم اإلداري والقانوين والعسكري املحكم
(ص  ،)238-223والحضارة العربية اإلسالمية (1258–622م) التي
شكلت رافعة ثقافية أيديولوجية يف الجزيرة العربية؛ فاإلسالم جاء
برتابط فاعل بني دور الفرد يف عامرة األرض وفق نظام عدالة اجتامعية
وفعل أخالقي مستدام وبني موقعه يف األمة ومسؤوليته تجاه املجتمع
فاعاًل (ص .)235-239
وعامل تغيري ً
َ
بوصفه منت ًجا ومحركًا
أفضت هذه الحضارات املتعاقبة إىل نهضة عىل مستويات اإلنتاج
وجداًل
ً
املعريف والفكري والصناعي ،ت ُع ّد خرو ًجا من تغييب العقل،
فلسفيًا يف سياق انسيايب للعلمنة وتشكيل النظم السياسية وعالقة
اكاًم عا ًما بالرثوة لصالح الدولة واملجتمع
الفرد باملجتمع والدولة ،وتر ً
بعي ًدا عن املراكز اإلقطاعية السابقة .وقد جاء هذا اإلنتاج استمرا ًرا
لسريورة التوايل الحضاري ومراكامته .يف ضوء ذلك ،يدعو املؤلف يف
هذا الفصل لفهمٍ أعمق للحداثة غري مقصور عىل الحضارة الغربية،
بل فهمها بوصفها ظاهرة مرتبطة بعامل الزمن املتحرك ومسار
التاريخ ،أي تتسم بالتتابع والرتاكمية واالتصال (ص .)188-185

 .5استنتاجات نظرية :توالي الحضارات
بد ًلا من بتر التاريخ
يشري الجرباوي إىل أنه منذ الدخول يف عهد الحضارات العاملية مل
يعد هناك إمكانية لتَعارص وتزا ُمن حضارتني رائدتني أو أكرث يف آن
واحد ،وهذا ال يتناقض مع وجود نقطة تاريخية تلتقي فيها الحضارة
الصاعدة مع اآلفلة ،بحيث تلتقط فيها األوىل منجزات األخرية وتبني
عليها ،وبهذا تُفند أطروحة هنتنغتون حول رصاع الحضارات ،التي
يصفها بالسطحية والتعميمية (ص  .)272يف ضوء ذلك ،تتعاقب
الحضارات يف مسار خطي تصاعدي ،يقوم عىل مراكمة املعرفة املادية
والبناء عليها ،وهذا ما يفصله الجرباوي برسم بياين يوضح رؤيته
لتوايل الحضارات واالنتقال من الحضارة األغريقية ،إىل الرومانية،
إىل العربية اإلسالمية ،إىل الغربية بخط تصاعدي فيام يخص املعرفة
املادية (ص .)275
عالوة عىل ذلك ،يقدم الجرباوي قراءة لردود فعل الثقافات عىل
املواجهة الحضارية ،ويربطها بطبيعة الطرف املواجهة للحضارة
الرائدة ،فالثقافة املتبقية عن الحضارة الرائدة السابقة ذات طبيعة
مواجهة مختلفة ،حيث تحاول هذه الثقافة التغني بالحضارة البائدة
واعتبار أن اندثار حضارتهم مل يأت بعوامل داخلية بل بعوامل
خارجية فيها املؤامرة وكيد األعــداء ،وهذا ما يجعل مترتس أبناء
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الثقافة حول أشالء ثقافتهم أكرب وأشد تطرفًا يف املواجهة رغم الخواء
األيديولوجي وغياب الطاقة الدافعة .ويربز ،يف هذا السياق ،تناقض
تح ّول أبناء هذه الثقافة إىل مستهلكني فقط ملنتجات غريهم من دون
تقديم مساهمة عاملية .أما بالنسبة إىل الثقافات األخرى املتبقية من
حضارات أخرى سابقة ،فقسم منها يذهب إىل خيار املشاركة بتقبّل
الصعود الحضاري البديل ،ويع ّده فرصة للتغيري واالستثامر وتجديد
القدرات الذاتية ،ما يتطلب تقبل األيديولوجيا الصاعدة وهضم
املعرفة املرتاكمة ،وهذا خيار تهدف من خالله الثقافة إلعادة إنتاج
نفسها واستعادة جزء من بريقها (ص  .)286-282إن تبني ثقافات
كانت منضوية تحت حضارات سابقة هذا الخيار أسهل وأقل تعقي ًدا،
إذ تجيد هذه الثقافة إعادة التموضع بيرس أكرب ،لكن حضورها
وفاعلية أدائها عىل مستوى الحضارة الرائدة مرشوطان بدافعيتها
لالندماج واالستفادة من الحضارة ومراكامت املعرفة التي تحملها .أما
القسم اآلخر فيؤثر خيار مواجهة الحضارة الرائدة ومجابهتها إلنتاج
تحل محلها.
حضارة جديدة ّ
يرصد الجرباوي أربعة اتجاهات تسلكها نخب الثقافات املستهدفة
مبواجهة الحضارة الرائدة ،األول أصويل يؤمن بإمكانية استعادة
الريادة ويرد الخلل عىل األيديولوجيا ،أي إنه تيار يسعى إلعادة
الزمن إىل الوراء ،ورغم أنهم ال يجدون غضاضة يف استهالك منتجات
الحضارة الرئيسة ،فهم يفضلون هذا االستهالك عىل إنتاج أيديولوجيا
(ص  .)295-294الثاين ،هو الخط اإلصالحي املتفق عىل موقع
األيديولوجيا املتقدم واملختلف بفهمه ألسباب النكوص ،فريى هذا
التيار أن األيديولوجيا تفقد قدرتها التحفيزية عند تكلّسها ،أي
إن األزمة نابعة مع ضعف املواكبة وهضم التغريات والتحوالت
(ص  .)296-295ثالثًا ،املدرسة التوفيقية التي توصف بأنها عملية
وبراغامتية ،وتقبل التعايش مع التحوالت وما تفرضه ،وتحاول
استثامر ما تكتسب من الحضارة الرائدة لرأب شقوق ثقافاتها
املتهاوية .وراب ًعا ،األصولية أو الجذرية ،التي تدعو لتبني أيديولوجيا
الحضارة الوافدة ،واالنخراط التام فيها ،والقطع مع السابق بوصفه
مسا ًرا اندماج ًيا تا ًما (ص .)298-296
زد عىل ذلك ،يرى الجرباوي أن متوالية البناء يف الحضارة الغربية بدأت
يف تحويل فهم املسيحية الكالسيكية للعالقة بني الفرد والدنيا إىل فهم
إيجايب ،م ّر مبسرية متتابعة من عرص النهضة إىل عرص التنوير ،وخلقت
أيديولوجيتها الدافعة التي قادت مبراكامتها واستثامر الرتاكم املعريف
البرشي إىل الثورة الصناعية التي بنت وخلقت ،فوسعت الفجوة بني
هذه الحضارة وبقية العامل يف ظل أفول الحضارة العربية اإلسالمية.
ومن هنا يرى الجرباوي أن التوسع االستعامري األورويب جاء استجابة
لهذه التحوالت التي تطلبت مزي ًدا من املوارد واألسواق (ص .)301
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أما عن التطور الحضاري العريب – اإلسالمي ،فريى الجرباوي أن
حاماًل للمرشوع اإلمرباطوري العثامين
اإلسالم يف وقت الحق مل يكن ً
كام كان يف الحقبتني األموية والعباسية ،بل اعتمد العثامنيون
باألساس عىل القوة العسكرية ،قبل أن يتحولوا إىل عقيدة جامدة،
جمدت عروق الفعل الحضاري العريب يف هذا النطاق خمسة قرون.
ويرى أن تبلور فكرة الدولة القومية العربية جاء يف ظل هشاشة
الحكم العثامين ،وعدم متتع هذه الحقبة بهياكل الدولة الجامعة
(ص  .)302وعىل املنوال نفسه ،برزت تيارات فكرية أخرى تعارصت
وتعاقبت ،منها تيارات اإلسالم السيايس املعارص التي نشأت استجابة
لهذا الواقع بوصفها تيارات أصولية برز منها التيارات السلفية
املتشددة التي مثلتها الوهابية ،واملعتدلة التي مثلها اإلخوان
املسلمون (ص  .)316-308يف ضوء ذلك ،فإن السجال الفكري بني
التيارات املذكورة مل يحسم ،وبذلك مل يستطع العرب تحديد سبل
االستجابة للحضارة الوافدة ،فتعاقبت التيارات عىل سيادة املشهد
وفق محددات ارتبطت بردود الفعل عىل املحددات الخارجية ،كام
بقي السجال عىل مستوى النخبة ،ما انعكس بخلق حالة انفصام
عامة (ص .)318
ويرى املؤلف ،يف معالجته مناذج أخرى ،وبنا ًء عىل تأطريه النظري
ودالئله التاريخية واملستحرضة من اليابان والصني ،أن الحضارة
الغربية ،ال سيام يف الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب،
عىل الرغم من مواجهتها معضلة االستمرار بسبب نزعة التوسع
اإلمرباطوري املفرط ،لكن وجودها يف ظل دميقراطية ومؤسسات
دميقراطية مينحها القدرة عىل الرتميم الدائم ما يسمح بإطالة عمر
الحضارة الغربية.
أخ ًريا ،ويف ضوء ذلك ،يرى الجرباوي أن الحضارة املقبلة ستكون أشد
علمنة وأعمق معرفة ،لكنها ستواجه كام الحضارة الحالية التنافس
الحاد واالستغالل الجائر للطبيعة وللموارد ،لكن لن يحميها إال
الوعي بأن هذا التنافس يجب أن يقود إىل حضارة كونية جامعة.
أما عن واقعنا العريب ،فيختتم املؤلف كتابه بالقول "لن يتغري الواقع
العريب إال باعرتاف العرب الرصيح واإلقرار املبني بالتخلف العريب عن
ركب الحضارة املعارصة ،والسعي غري املرشوط أو املجزوء الستيعاب
قوانني العرص والعمل مبوجبها .الحضارة الغربية هي محصلة
التقدم اإلنساين الرتاكمي عرب العصور ،وبالتايل هي ليست ملكًا
للغرب ،وإمنا ملك للبرشية جمعاء ]..[ ،هذه ليست دعوة للعرب
لقبول دوام إلحاقهم وتبعيتهم للغرب عىل اإلطالق ،بل هي دعوة
تستهدف تحقيق العكس متا ًما [ ]..إىل تحريرهم من هذه التبعية"
(ص .)359-358

167
ثان ًيا :مناقشة الكتاب وأفكاره الرئيسة
تأيت أهمية هذا الكتاب يف سياق موقعه املرتبط بالبحث العريب
املستمر عن العالقة مع الحضارة الغربية القامئة من جهة والحضارة
الصينية التي من املرجح أن تكون القادمة من جهة أخرى ،إذ يفتح
نوافذ تأسيسية للفهم والبحث والنقاش املتصل رغم عدم إفراده
مساحة كافية للبحث يف املرشوع الحضاري العريب اإلسالمي ،والذي
بات أشد أهمية يف ظل إلحاح أسئلة الدولة واملجتمع والهوية واآلخر
بعد تفاعالت ثورات الربيع العريب.
فهاًم مختلفًا للحضارة
ق ّدم العديد من املفكرين العرب واملسلمني ً
وارتــدادات املفهوم عىل السياق العريب ،لعل من أبرزهم املفكر
الجزائري مالك بن نبي ،الذي ال يتسق فهمه وتعريف الجرباوي
العريض للحضارة ،فريي بن نبي الحضارة عىل أنها جملة من العوامل
املعنوية واملادية التي تتيح ملجتمع ما أن يوفر لكل فرد من أفراده
جميع الضامنات االجتامعية لتقدمه ،وهذا التقدم مرتكز عىل
فاعاًل
مجموعة من الرشوط األخالقية واملادية التي تجعل من الفرد ً
ومتفاعاًل فيه.
ً
ويرتكز بن نبي كام العديد من املفكرين عىل املجتمع واملنظومة
القيمية بوصفها نواة صلبة للحضارة ،وهذا ما يقود إىل التفريق بني
الحضارة وانعكاسها االجتامعي -أي املجتمع املتحرض -وبني إنتاج
هذه الحضارة املــادي الرصف الذي يعكس عند بن نبي تفاعل
عرّب الجرباوي عن اإلنسان بالثقافة وعن
اإلنسان واألرض والزمن .لقد ّ
األرض مبركز هذه الثقافة الرافعة للحضارة ،أما الزمن فقد عكسه
بتوايل الحضارات ودورة حياة كل منها ،وهذه مساحة اختالف بني
الجرباوي وبن نبي(((.
فعىل عكس الجرباوي الذي يعتقد بتوايل الحضارات ،يظهر الرأي
املقابل لنب نبي الذي يقول بأن التوايل قد يكون يف اإلنتاج الحضاري
أساسا بجذورها ،فيعترب بن نبي أن
ال يف البنية التي تبقى مرتبطة ً
الحضارة الغربية الراهنة امتداد متسق مع قواعد املجتمع املسيحي
يف القرون الوسطى ،وبهذا املعنى ال ميكن حضارة أن تذوى إن كان
مجتمعها ح ًيا ،وهذا ما ينطبق عىل الحضارة اإلسالمية التي ال ميكن
إنكار أزمتها ،لكن أيضً ا ال ميكن نفي فرصة استعادتها روحها من
جديد ،ومن ثم ،ميكن أن يقبل بن نبي بالتوايل الذايت ال التوايل
العام للحضارات.
 9مالك بن نبي ،القضايا الكربى ،ط ( 12بريوت :دار الفكر املعارص؛ دمشق :دار الفكر،
 ،)2015ص .43
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يرى بن نبي أن أزمة الحضارة العربية اإلسالمية تكمن يف غرق العامل
اإلسالمي يف البحث عن كيف نصنع منتج الحضارة ،ما أفىض إىل
حضارة مشتتة وسائبة .ويشدد عىل ّأاّل تناقض بني اإلنتاج الحضاري
ألي حضارة ويعزز
والدين ،كون األخري يشكل البنية التحتية النفسية ّ
الخاّلق بني اإلنسان والرتاب والزمن(.((1
التفاعل ّ
ال يظهر الفصل واض ًحا يف فكر بن نبي بني الحضارة والثقافة ،لكنه
يعتمدهام يف رشح التخلف بوصفه تع ًرثا حضاريًا( ،((1ففي حني
يفيض الحضاري عند الجرباوي إىل الضمور فاألفول الحضاري ،يعد
خلاًل يف االستشعار األخالقي ومزي ًجا من اغرتاب
التعرث عند بن نبي ً
والفاعلية الفرد وانفصاله عن محيطه االجتامعي -الحاضن للحضارة.
أما الثقافة بالنسبة إىل بن نبي فهي متجذرة يف مجتمعها ال متنقلة،
ال ميكن استريادها أو تخليقها يف املجتمعات عرب االحتالل أو التصدير،
أي إن الثقافة ليست بالنسبة إىل بن نبي كام ق ّدمها الجرباوي رافعة
أساسية وحاملة للمرشوع الحضاري .وبهذا اإلطار الذي ق ّدمه بن
نبي فإن الضمور الحضاري مرحلة اعتالل قد يتعاىف منها املجتمع
يف حال استعاد دورته الحضارية ،فالحضارة تنحط عندما تنتقل من
سيادة العقل األخالقي وضبطه إىل الغريزة التي تح ّول املجتمع إىل
سا ٍع وراء التكميم وإنجازات الحضارات األخرى مع فراغ أخالقي ،أما
الدين فهو رضوري النطالق الحضارة وشحنها يف مرحلة نهوضها الذي
يستند عند بن نبي إىل هذه الرافعة الروحانية(.((1
إن ما يقدمه الجرباوي من تعريف للحضارة واسع وشامل لكن
مساحة الفرد فيه تضمر لصالح التفاعل وديناميكية الفعل السيايس
تحدي ًدا ،كونها ترتكز عىل البنى الحاضنة وتستند إىل رؤية تلخص
املعتقد والــذاكــرة .فيع ّد املجتمع وفق هذا التعريف مساحة
مسحوقة لصالح النظام السيايس الذي يستطيع أن يحتكر فهم القيم
واملعتقدات وبناء الرؤية الجامعة .وعىل العكس ،يبالغ بن نبي بإعالء
دور الفرد وتفاعالته املكونة للمجتمع ،وما يرتبط بهذا الفهم من
تركيز شديد عىل املساحة األخالقية ومكوناتها الدينية واالجتامعية.
ومييل هذا الفهم يف كثري من الحاالت إىل املثالية كونه يتجاهل القوة
والتنظيم السيايس لهذا املجتمع .وبناء عليه ،من األنسب املزاوجة
بني التعريفني برفع مساحة الفرد واملجتمع لدى الجرباوي ،وهذا ما
كان قد أشار الجرباوي نفسه إىل أهميته عندما ركز عىل دور الفرد
واملجتمع عند حديثه عن تدحرج التاريخ وتسلسل البناء الحضاري
 10املرجع نفسه ،ص .53
 11املرجع نفسه ،ص .68
 12ابرير الطاهر وبنادي محمد الطاهر" ،الحضارة يف فكر مالك بن نبي" ،مجلة الفكر
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الغريب .وإذا كانت أطروحة الكتاب املركزية تقوم عىل فهم الحضارة
وإثبات تواليها والحضارات التالية ،فإن مفهوم العلامنية املرتبط
بهذا التوايل أسايس يف هذه املساحة .وإذ يقدم الجرباوي العلامنية
عىل أنها انزياح نحو العلم عىل حساب الغيبيات ومسار متدرج يف
الرصاع بني الهيمنة الدينية والعلم ،فقد أخذ هذا املفهوم مساحة
واسعة من الجدل يف الفكر السيايس العريب ،بني تيار يدعو للعودة إىل
الدين رشطًا للنهضة وآخر يدعو للتخيل عنه عىل نحو مطلق باعتباره
رضورة لاللتحاق بالحضارة القامئة.
فهاًم تكييف ًيا للعلامنية ،إذ يرى
وبني املساحتني برز مفكرون ق ّدموا ً
الجابري أن العلامنية ال ميكن أن تكون الحل يف السياق العريب
اإلسالمي .فالعلامنية هي فصل بني سلطة الدولة واملؤسسة الدينية،
وهذا ال ميثل االشتباك يف الفضاء العريب اإلسالمي حيث الدين ارتباط
مبارش بني الفرد وربه من دون وسيط .لكنه يرى رضورة فصل الدين
عن السياسة ومنعها من توظيفه .يف املقابل ،يذهب عبد الوهاب
املسريي يف دراسته املوسعة للعلامنية بالتفريق بني العلامنية الجزئية،
املمكنة يف السياق العريب اإلسالمي ،والعلامنية الشاملة التي تس ّوق
بوصفها قال ًبا واح ًدا جام ًدا ومتيل إىل راديكالية أكرب.
ال يذهب املسريي إىل أن العلامنية نزوع مطلق نحو العلم وضمور
مطلق للغيبيات ،بل يذهب إىل أن العلامنية يف أوروبا استجلبت
مطلقات مسيحية وط ّوعتها وح ّولتها إىل مطلقات علامنية .لكن
املتوالية العلامنية أنتجت علامنية جزئية ظهر فيها الفصل بني الدين
والدولة واحرتام القيم وغريها من املبادئ التي متثّل جزئيات يف
منظومة واسعة يعجز املصطلح عن اإلحاطة بها(.((1
يرتكز ما يق ّدمه املسريي عىل تفكيك العلامنية عىل مستوى التطبيق
إىل جزئيات تكنولوجية وعلمية ودينية وسياسية وغريها ،وفهم
شمويل لصورتها ومتواليتها .ويتسق هذا الطرح مع بن نبي والجابري
يف عدم إمكانية تخيل الحضارة الرائدة أو املرتاجعة عن قواعدها
األيديولوجية  -الدينية يف الحالة العربية اإلسالمية  -يف أي حال
من األحوال.
من هنا ،ميكن القبول بتعريف الجرباوي للعلامنية عىل أنها تد ّرج
متصاعد نحو اليقينيات والعلم ،إن كانت إشارة إىل العلامنية الجزئية
وفق املسريي ،لكن هذا التعريف ال ميكن إسقاطه عىل نحو شامل
من دون تفصيل ،وهنا من املهم االلتفات إىل إشارة الجابري حول
تفاوت السياقات وغياب املؤسسة الدينية املهيمنة التي تواجهها
العلامنية يف السياق العريب اإلسالمي ،يف عرصنا الحايل عىل األقل .رغم
 13عبد الوهاب املسريي ،العلامنية الجزئية العلامنية الشاملة ،مج ( 1القاهرة :دار
الرشوق ،)2002 ،ص .37-36
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تركيز الكتاب يف أطروحته املركزية عىل الثقافة بوصفها أداة توسع
وإدماج ألي حضارة تسعى ألن تكون رائدة ،فإنه قد أشار إىل بناء
الحضارة الغربية – أمريكية املركز عىل قواعد التحديث والتنمية ،من
دون االلتفات إىل القواعد األيديولوجية الدينية ،والتي تؤثر ،حتى
جزئيًا ،يف الحضارة الرائدة ،والتي أصبحت قواعدها كام يشري املسريي
بنيوية يف انتشار هذه الحضارة.
ولعل هذا يقود إىل إعادة قراءة متوالية الحضارة لتكون عمودية
متصلة بالحواضن الثقافية – الحضارية ذاتها ،ال أفقية عابرة للثقافات
والحضارات ،ويقود أيضً ا إىل رضورة قراءة أطروحة الجرباوي حول
توايل التاريخ عىل نحو أكرث تركي ًبا يقوم عىل التوايل الداخيل يف
الحضارة ذاتها ،والتالقح أو التبادل املعريف بني الحضارات املختلفة مبا
ال يفيض إىل أن تبتلع الحضارة الصاعدة نظريتها اآلفلة.
إن أهم ما ميكن اإلشارة إليه يف حاالت الدراسة التي وظّفها الجرباوي يف
كتابه ،هو الحالة الصينية .فالصني اليوم تسحب مركز الثورة الصناعية
الخامسة القادمة من الغرب إىل الرشق عرب مرشوعها الكبري الحزام
والطريق ،وعرب التحول من استهالك املعرفة وهضمها إىل إنتاجها ،من
خالل تكنولوجيا الجيل الخامس ،ما يقود إىل شكل مختلف قد تق ّدمه
الحضارة الصينية املقبلة ،ال يتسق مع تعريف توايل الحضارات الذي
يطرحه الجرباوي ،يتمثل هذا الشكل يف إمكانية تح ّول مركز الحضارة
الغربية إىل خارجها ،أو بلغة أخرى إدارة صينية للحضارة الغربية
تالف ًيا لدفع تكلفة االنتقال واإلحالل ،وهذا شكل غري مسبوق لكنه
ممكن وفق املعطيات ،ويحتاج إىل دراسة مع ّمقة.
فحتى اللحظة ،ال تق ّدم الصني نفسها بوصفها مرشو ًعا حضاريًا
بدياًل أو كام يصفها الجرباوي برؤية بديلة متا ًما (ص  ،)332بل
ً
عىل العكس ،ففي كلمة خاصة مبناسبة الذكرى الخمسني لعضوية
الصني يف األمم املتحدة ،أكد الرئيس الصيني يش جني بينغ التزام
بالده مبقاصد املنظمة والتزامها بقيم السلم واألمن والرفاه والتنمية
والحرية والعمل املشرتك ورفض الهيمنة ،وأشار إىل تق ّدم بالده يف
مجال حقوق اإلنسان – املراعية للخصوصية الصينية  -ما يتوافق
أيضً ا مع التزام الصني بدفع حصتها من متويل األمم املتحدة ،بوصفها
ثاين أكرب داعم ،والتزامها باملشاركة الفاعلة يف عمليات حفظ السالم
الدويل بنحو  50ألف مشارك حتى اليوم ،وتوزيعها كميات كبرية
من املساعدات الطبية حول العامل ملواجهة جائحة فريوس كورونا
املستجد( ،((1وميكن القول إن الصني تنقد االنحراف والهيمنة
" 14كلمة رئيس جمهورية الصني الشعبية يش جني بينغ يف مؤمتر إحياء الذكرى الـ 50
الستعادة املقعد الرشعي لجمهورية الصني الشعبية يف األمم املتحدة" ،وزارة الخارجية
الصينية ،2021/10/25 ،شوهد يف  ،2021/12/30يفhttps://bit.ly/3pFf1ua :
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والالمساواة يف النظام القائم وتسعى إلصالحه  -ولو نظريًا حتى
اللحظة – من دون تقديم بديل أيديولوجي شامل.
ميثل هذا الكتاب محاولة جادة ورصينة للوقوف عىل سؤال التعرث
الحضاري العريب ،لكن من الرضوري أن تتكامل جهود املفكرين
العرب يف هذا السياق إلعادة فتح سؤال التخلف والبحث عن
وأاّل تكون هذه املساعي مبتورة ومتناثرة .فالعالقات
املرشوع عرب ًياّ ،
الدولية وفهم التاريخ والحضارة واملوقع منها أصبح أشد صعوبة يف
ظل عالقات دولية رسيعة التحول تفقد فيها الدولة السيطرة تدريج ًيا
لصالح عوملة الجيل الخامس القادمة التي ال تعرتف بشكل الدولة
التقليدي ،والتي ستجعل اللحاق أشد صعوبة وأكرث تكلفة.
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