كتب وقراءات

جان نيدرفين بيترس

العولمة والثقافة  ...المزيج الكوني

ترجمة خالد كسرواي؛ مراجعة طلعت الشايب
(القاهرة :المركز القومي للترجمة 238 .)2015 ،ص.

محمد حدوي

(*)

أستاذ علم االجتماع ،جامعة السلطان موالي سليمان بني مالل  -المغرب.

يكثر الحديث فــي أيامنا هــذه عــن نظام
عالمي جديد وعــن ما يسمى العولمة .بعبارة
أوضح ،يكثر الحديث في أيامنا هذه عن كون
أنـنــا نعيش فــي عصر يسمى عصر العولمة،
ذلـ ــك ال ـع ـصــر ال ـ ــذي صـ ــار ف ـيــه ال ـح ــدي ــث عن
ك ــرة أرض ـيــة بـمـثــابــة قــريــة ص ـغ ـيــرة .والـكـتــاب
الموسوم بعنوان العولمة والثقافة ...المزيج
الـكــونــي ال ــذي نـحــن بـصــدد مــراجـعـتــه يتناول
أحد المواضيع التي ترتبط بجانب من جوانب
هذه العولمة ،ويتعلق األمر بالعولمة الثقافية.
الكتاب من تأليف جان نيدرفين بيترس باللغة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة س ـنــة  ،2009ب ـ ـ  238صـفـحــة،
ترجمه إلــى العربية خالد كـســرواي ،وراجعه
طلعت الشايب مــن المركز القومي للترجمة،
سـنــة  .2015وه ــذا ال ـك ـتــاب ي ـت ـنــاول العولمة
التي تخطت القوميات بوصفها تهجين ًا ،أي
أن العولمة بعبارات ثقافية «تميل نحو مزيج
كـ ــونـ ــي» .وي ــدي ــن هـ ــذا ال ـك ـت ــاب ع ـلــى األرجـ ــح

ب ـجــزء كـبـيــر مــن جــاذبـيـتــه كـمــا أع ـلــن الـمــؤلــف
عن ذلك إلى تركيبة صفاته ،حيث إن المؤلف
انثروبولوجي فــي األس ــاس ،واألنثروبولوجيا
كما تعلمون منظور إدراك ل»الثقافة» .والمميز
األكثر جاذبية في الكتاب ،هو أنه يتبنى منهجاً
عميق ًا مــن الناحية التاريخية يـطــور منظور
المزج الكوني أو التهجين ،ويمشكل الثقافة.
وكــل موضوعات هــذا الكتاب بسطها المؤلف
في سبعة فصول جاءت كما يلي:

-1ف ــي ال ـف ـصــل األول م ــن ال ـك ـتــاب يـعــرض
الـمــؤلــف اإلشـكــالـيــة الـعــامــة للعولمة ،واستهل
كالمه بصورة بالغية جذابة ش ّبه بها العولمة
ب ـم ـن ـشــور زج ــاج ــي ت ـن ـع ـكــس ف ـي ــه ال ـخ ــاف ــات
الكبرى المتعلقة بالحالة اإلنسانية الجمعية؛
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ال ـق ـضــايــا الــرأس ـمــال ـيــة وع ــدم

(*) البريد اإللكتروني:

medhaddaoui1@gmail.com.
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الـمـســاواة والطاقة والتنمية والبيئة والثقافة
والنوع والهوية والكثافة السكانية قد عادت
مرة أخرى في صورة قد شكلتها العولمة.
وبعد ذلك شرع المؤلف بعرض مناطق
االتفاق واالختالف في أدبيات العولمة ،ويرى
أن ه ـنــاك صـعــوبــة فــي رس ــم خــط فــاصــل بين
االت ـف ــاق ــات واالخ ـت ــاف ــات ح ــول ال ـعــول ـمــة؛ ألن
العولمة تستدعي اخـتــافـ ًا أكـثــر مــن االتـفــاق،
ك ـم ــا أن مـ ـس ــاح ــات االخ ـ ـتـ ــاف تـ ـف ــوق ك ـث ـيــراً
م ـســاحــة االت ـ ـفـ ــاق .فــال ـعــول ـمــة أن ـت ـجــت ن ـظــام ـ ًا
ج ــدي ــداً ل ــاخ ـت ــاف  -ذل ــك االخـ ـت ــاف  -ال ــذي
أُنتج بواسطة الرأسمال الذي يعمل من خالل
الخصوصية.

-2ينطلق الـفـصــل الـثــانــي ب ـســؤال ح ــول ما
إذا كانت العولمة تميل إلى التكامل اإلنساني.
وإذا كانت العولمة في الوقت الراهن تساهم
في توسيع إطار التعاون وترسيخ الالمساواة
على نطاق عالمي ،فإن تبني العولمة كمنظور
طويل المدى وتطوري ربما يعمل في منظور
المؤلف على تخطي هذه المشكلة .وما يجب
أن نعترف به حسب المؤلف هــو ،أن العولمة
غير عــادلــة ،فبقدر مــا توسع الـتـعــاون نجدها
كذلك تعمق الــامـســاواة .وهــذا التناقض ليس
جــديــداً فــي الـتــاريــخ .وقــد فحص المؤلف هذا
الـمـنـظــور مــن وج ـهــة نـظــر ال ـه ـجــرة والـشـتــات
الـلــذيــن كـثـيــراً مــا استخف بــدورهـمــا .لقد أدت
الـتـحــركــات السكانية الـكـبــرى فــي الـعــالــم إلــى
االحـ ـتـ ـك ــاك ب ـي ــن ال ـث ـق ــاف ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة وإلـ ــى
اخ ـتــاط األع ـ ــراق وتــاقــي الـجـيـنــات والـمــامــح
الفيزيولوجية ،وأدت هذه الحركات إلى انتقال
األم ـ ـ ــراض ال ـت ــي راف ـق ـت ـهــا ع ـلــى ن ـط ــاق واس ــع
أساليب الرعاية الصحية .وإذا كــان المنادون

بالمحلية يعارضون العولمة أو شكلها الحالي،
فإن الرؤية التي صارت أكثر شيوع ًا في الوقت
الراهن أن اختالط المجموعات البشرية يؤدي
إلى مزج الثقافات التي كثيراً ما احتوت على
رؤى توسعية أو تطلعية للوحدة اإلنسانية.
ف ـتــداخــل ال ـث ـقــافــات تــولــد تــركـيـبــات وخ ـي ــارات
جديدة في نمط الحياة والفرص االقتصادية.
ل ـكــن االن ـت ـق ــاد ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن نــوجـهــه
إلــى هــذه النقطة هو أنــه عندما يمتزج التغير
السريع واألســاســي مــع االسـتـقــرار يصبح من
الـصـعــب أن تـضــع ت ــوازن ـاً بـسـهــولــة .وال ـســؤال
الــذي يطرح هنا ،من الــذي يقوم بش ْيد البنى
التي تتدفق عبرها األشياء ،ومن الــذي يتحكم
أو ال يتحكم فيها وينتفع بها؟

-3ي ـح ــرص ال ـم ــؤل ــف ف ــي ال ـف ـصــل ال ـثــالــث،
ـس ثـقــافــي ،عـلــى تـبـيــان كـيــف أن العولمة
ب ـحـ ّ
تالزمت مع عــدة مفاهيم متضاربة لالختالف
الثقافي .فالوعي بأن العالم «يصبح أصغر»،
وك ــذا الــوعــي بــاالخ ـتــاف الـثـقــافــي فــي نـظــره،
ينحسر تزامناً مع حساسية متزايدة لالختالف
الثقافي .كما أن «الـبــروز المتنامي لالختالف
الـثـقــافــي؛ يمثل ج ــزءاً مــن تـحــول ثقافي عــام،
ي ـش ـمــل ان ـع ـك ــاس ـي ــة ذات ـ ـيـ ــة أوسـ ـ ــع ل ـل ـحــداثــة»
(ص .)67

إن االخـ ـت ــاف ال ـث ـقــافــي ح ـســب الـمــؤلــف
اكتسب شكـ ًال مختلف ًا .إذا كــان هــذا االختالف
ق ــد اع ـت ــاد أن ي ــأخ ــذ هـيـئــة الـ ـف ــروق الـقــومـيــة،
وه ـنــاك ص ــور أخ ــرى مــن االخ ـت ــاف أت ــت اآلن
ف ــي ال ـم ـقــدمــة؛ كــالـجـنــس وال ـهــويــة السياسية
والحركات الدينية والعرقية وحقوق األقليات
والسكان األصليين .ويتمثل نقاش آخر في أننا
نعيش «صدام الحضارات» الذي يولد منافسة
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وصراعاً .وهنا قدمت الثقافة بوصفها الصدع
للصراع بسبب االختالفات الثقافية.
وفـ ــي ال ــرؤي ــة ال ـث ــان ـي ــة ،ي ـ ــؤدي ال ـتــرابــط
الكوني إلــى زيــادة التقارب الثقافي ،كما في
االمتداد الكوني للنزعة االستهالكية ،والصورة
الـمـخـتـصــرة ل ـهــذا ال ــزخ ــم يـسـمــى الـمــاكــدنـلــدة
) .(McDonaldizationال ـت ــي ه ــي ص ــورة
للتجانس العالمي للمجتمعات .والماكدنلدة
صــورة من صور الفكرة الكالسيكية للعالمية
وأشـكــالـهــا الـحــديـثــة مــن الـتـحــديــث واالن ـتـشــار
العالمي للعالقات الرأسمالية.
ويـ ـ ــرى ف ــري ــق ث ــال ــث الـ ـ ــذي ه ــو ن ـم ــوذج
آخ ــر يـخـتـلــف ع ــن الـنـمــوذجـيــن الـســابـقـيــن ،أن
مــا يحدث هــو عمليات مــن الـمــزج أو التهجين
عبر األماكن والهويات .والتهجين يحدث بين
عناصر ثقافية ونطاقات داخــل المجتمعات.
كـمــا يشمل الـتــوفـيــق بـيــن الـمـعـتـقــدات والـمــزج
اللغوي ،وتمازج األجناس والتشابك .ويؤدي
ه ــذا إل ــى تــآكــل الــدولــة الـقــومـيــة واالق ـت ـصــادات
القومية والهوية الثقافية القومية ،وهذا التآكل
يمثل لحظة شديدة التعقيد والخطورة وتطرح
ص ـعــوبــات لـفـهــم األرضـ ـي ــة الـثـقــافـيــة الـقــابـعــة
أمامنا لدراسة العولمة والثقافة.

-4ُي ـع ـنــى ال ـف ـصــل ال ــراب ــع ب ـف ـكــرة الـعــولـمــة
كتهجين يفضي إلــى مزيج كوني .ولتوضيح
ه ـ ــذه الـ ـفـ ـك ــرة ي ـس ـت ـح ـضــر الـ ـم ــؤل ــف ت ـعــري ـف ـاً
للعولمة ق ـ ّدمــه أل ـبــرو ) (Albrowوه ــي «كــل
تلك العمليات التي بها تندمج شعوب العالم
فــي مجتمع عــالـمــي واح ــد أو مجتمع كــونــي»
(ص  .)95ك ـمــا يـسـتـحـضــر ت ـعــريــف ك ــل من
«روي» ) (Roweو«ش ـي ـل ـيــن» )(Schelling
ح ــول التهجين بــوصـفــه «األســال ـيــب ال ـتــي بها

تصبح األشكال منفصلة عن ممارسات قائمة،
وتعود لالتحاد مع أشكال أخرى في ممارسات
جديدة» (ص .)101
وف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي تـسـيــر ف ـيــه الـعــولـمــة
نـحــو اإلض ـع ــاف الـنـسـبــي لـلــدولــة األمـ ــة ،تعنى
كــذلــك بتعزيز المحلية والـتـمـشــي معها على
ن ـحــو ي ـســاعــد ال ـش ـع ــوب ع ـلــى تــأك ـيــد والءات
محلية وتثمين هوياتها الـخــاصــة مــع ضمان
مشاركتها فــي قيم وأنـمــاط حياة عالمية .أما
التكوينات الهجينة فقد تشكلت بفعل تداخل
منطقيات مختلفة تظهر نفسها فــي مــواقــع
وم ـس ــاح ــات ت ـه ـج ـيــن .وهـ ـك ــذا صـ ــار ال ـتــداخــل
الثقافي محوراً رئيسياً لهذا المنظور رغم ما
يطرحه مــن مشكالت مختلفة تتعلق باإلطار
السياسي لالحتفاء بالتهجين ،وكذلك المقياس
الـ ــذي يمكننا مــن الـتـفــريــق بـيــن التهجينات،
ألن التهجين اهتم بخليط الظواهر التي ثبت
اختالفها وانفصالها في نفس الوقت .وعمليات
العولمة في الماضي والحاضر يمكن وصفها
ب ـش ـكــل م ـق ـبــول ك ـع ـم ـل ـيــات ت ـه ـج ـيــن .و«ي ـل ـمــح
التهجين إلى الحدود؛ فبدون الحدود الي وجد
التهجين» (ص .)130

-5يـ ــرد ال ـف ـصــل ال ـخ ــام ــس ع ـلــى ان ـت ـق ــادات
تفحص رد الفعل
التهجين .ويرى المؤلف أن ُّ
الـعـنـيــف ال ـم ـع ــادي لـلـتـهـجـيــن فــرصــة لتعميق
وت ـح ـس ـيــن رؤي ـت ـن ــا لـلـتـهـجـيــن .إن ال ـن ـظــريــات
الـ ـمـ ـع ــادي ــة ل ـل ـت ـه ـج ـيــن ت ـع ــد ال ـت ـه ـج ـيــن زائـ ـفـ ـ ًا
و«تعددية ثقافية وهمية» .والمشكلة الحقيقية
في النهاية ليست التهجين الشائع على امتداد
الـتــاريــخ وإن ـمــا ال ـحــدود والـنــزعــة االجتماعية.
فالتهجين يجعل مــن ال ـحــدود مشكلة تطرح
عـلــى ع ــدة مـسـتــويــات .وع ــرض الـفـصــل أنــواع ـ ًا
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مختلفة من التهجين .ويــرى المؤلف أن فكر
التهجين انتقد لكونه «فـكــراً تابع ًا ال يكتسب
مـعـنــى إال ف ــي فــرض ـيــة ال ـن ـق ــاء» (ص .)138
والتهجين ال يعكس حقائق اجتماعية واقعية،
فـهــو زائ ــف وب ــا جـ ــذور .إن عملية التهجين
ض ــارب ــة ف ــي عـمــق ال ـتــاريــخ والـ ـم ــزج يـتـســارع
بسبب التغيرات البنيوية الكبرى التي يشهدها
العالم مع العولمة ،لكن الهجوم اليوم ال يهتم
إال بــالـتـهـجـيــن ال ـث ـقــافــي وي ـتــم ال ـت ـغــاضــي عن
األن ــواع األخ ــرى .والقضية ليست مــع أو ضد
التهجين ،بل التساؤل عن ماذا يعني التهجين
وما الفائدة منه؟ وما الذي تعنيه الحدود في
زمن تتزايد فيه األنشطة العابرة للحدود؟
ورغ ــم أن ان ـت ـقــادات كـثـيــرة انـصـبــت على
التهجين إال أن القصور األبرز هو أن التهجين
لـيــس مـتـكــافـئـاً .والتهجين ال مـعـنــى لــه حسب
المؤلف «ب ــدون االفـتــراض المسبق لالختالف
وال ـ ـن ـ ـقـ ــاء والـ ـ ـح ـ ــدود الـ ـث ــابـ ـت ــة» (ص .)147
والـمـشـكـلــة الحقيقية بــالـنـسـبــة إل ــى التهجين
تـكـمــن ف ــي ال ـهــويــة الــذات ـيــة ال ـتــي ت ـطــرح عــدة
مشكالت التي مــن أكثرها وضــوحـ ًا هــي كيف
تراقب الهوية الذاتية الهجينة إذا كانت أغلب
ن ـظــم ال ـت ـص ـن ـيــف وأدوات ال ـق ـي ــاس ال تـسـمــح
بهوية متعددة وبينية؟ أحيان ًا يشير التهجين
ب ـص ــورة م ــن ال ـص ــور إل ــى ان ـق ـضــاء مــركــزيــات
وهيمنة أخــرى ،والمشكلة التي تطرح هنا في
الحوار حين نتحدث عن التهجين ،هل نناقش
دوافــع من يتحدثون عن التناغم أم دوافــع من
يتحدثون عن الحدود؟
إن ن ـظــريــة الـتـهـجـيــن ت ـعــد حـلـقــة أخ ــرى
لنقد «ما بعد الحداثة» من أجل تركيز االنتباه
على االقـتـصــاد السياسي والطبقات والعدالة
االجتماعية والسياسات القاسية .وهذا يكشف
أيض ًا عن غياب جوانب متعددة للنقاش الذي
يـتـنــاول فـكــرة التهجين ،وهــي مــن االعـتـبــارات

المفتقدة أيضاً في رد الفعل العنيف المناهض
للتهجين .وتشتمل فكرة التهجين على معان
مختلفة ليس عبر الــزمــان فحسب ،وإنما عبر
السياقات الثقافية أيضاً.

-6يتناول الفصل الـســادس فكرة التقسيم
الثنائي للشرق والـغــرب الــذي أدى إلــى ظهور
االس ـ ـت ـ ـشـ ــراق .ويـ ـ ــرى ال ـم ــؤل ــف أن االح ـت ـك ــاك
الثقافي بين الغرب واإلس ــام ،واحــد من أكثر
الـتـقـسـيـمــات الـثـقــافـيــة اخ ـتــاف ـ ًا ومـبــالـغــة على
اإلطــاق .والغاية من تتبع تهجينات الشرق/
ال ـغــرب هــي الـكـشــف عــن الـعــاقــات المتداخلة
بينهما ،ألن ال ـشــرق/ال ـغــرب «طــريـقــة خاصة
لتقسيم الـعــالــم» (ص  .)174ويبين الفصل
كيف أن افتراض تالقي الشرق والغرب ضارب
فــي ال ـقــدم وكـيــف أن ال ـمــزج بينهما مــوضــوع
هـ ــادف ألس ـب ــاب مـخـتـلـفــة .ورغـ ــم أن ال ـتــاريــخ
الكوني يتغير في ظل العولمة فإن المركزية
األوروبية هي المهيمنة.
ورغ ــم التقسيمات ال ـشــرق/ال ـغــرب ،فإن
العالم اإلسالمي نفسه مندمج في الرأسمالية
الغربية على نحو كــامــل ،كما أنــه متفرد في
نفس الوقت .وما يتم التغاضي عنه كثيراً هو
«أن العالم اإلسالمي مزيج أصـ ًال؛ فهو يحوي
ن ـط ــاق ــات وأخـ ــاط ـ ـ ًا ج ـغــراف ـيــة وحـ ـض ــاري ــة...
وقــد أوغــل اإلســام أيض ًا في التقاليد العبرية
والمسيحية» (ص  .)178واليوم يشمل التأثير
الغربي في الشرق العلم والقومية ومؤسسات
الدولة ،مثل الدساتير والبيروقراطيات الحديثة
والكثير مــن أنـمــاط الـحـيــاة .وإذا كــانــت هناك
سيطرة ألوروب ــا على الـشــرق بــل وعلى نطاق
كــونــي فــي ال ـق ــرون الـمــاضـيــة فــإنــه مــع الـقــرن
ال ـع ـشــريــن ،اس ـتــؤن ـفــت «اس ـت ـشــراق ـيــة ال ـعــالــم»
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والـشــرقـنــة فــي مــواجـهــة الـغــربـنــة مــع «التأثير
المتنامي لـلـيــابــان» (ص  )191والـصـيــن وما
يسمى «نمور آسيا» بعامة.

-7يـخـتــم ال ـف ـصــل ال ـس ــاب ــع ال ـك ـتــاب بـفـكــرة
مهمة تنفي ب ــراءة العولمة والـثـقــافــة ،ويؤكد
أن المتغير المتدخل في أغلب الحسابات هو
الـحــداثــة .وعلى هــذا األس ــاس حــدد ثــاث قوى
مــوجـهــة تتمثل بــالـعــولـمــة ،الـثـقــافــة ،الـحــداثــة.
هـ ــذه ال ـق ــوى ال ـت ــي ت ــأت ــي م ـع ـ ًا ف ــي ح ــزم ــة مع
التحديث بوصفه المتغير البات .وفي ما يتعلق
بالتهجين ،يستحضر المؤلف من جديد تساؤل
«ألكالي» ) (Alcalyحول ماذا يعني التهجين
فــي مشاهد القطبية وال ـصــراع؟ وإجــابـتــه بأن
الـتـهـجـيــن هــو شـطــب الـمـســافــة ال ــوس ــط .لكنه
ي ـس ـت ــدرك م ـت ـســائـ ـ ـ ًا :ه ــل يـعـنــي ال ـش ـطــب أنــه
ال وجــود للمسافة الــوســط؟ وهنا يطرح مثا ًال
عــن التهجين فــي منطقة ال ـص ــراع األش ــد في
ال ـعــالــم ويـتـعـلــق األمـ ــر بـمـنــاطــق الـ ـح ــدود بين
الكيان الصهيوني في األراض ــي المحتلة عام
 1948واألراض ـ ــي الفلسطينية المحتلة عــام
.1967
هنا تطرح في زمن التنقالت أسئلة مثل:
لماذا ينبغي أن ترتكز الهوية على االستقرار
ب ـ ــد ًال م ــن ال ـف ـئ ــات ال ـم ـت ـن ـق ـلــة؟ ولـ ـم ــاذا ينبغي
أن يـمـنــح الـتـحـلـيــل م ـيــزة لــاس ـت ـقــرار ب ــد ًال من
االنتقال؟ في هذا السياق ،يحاول المؤلف أن
يستشرف المستقبل ويدعونا إلى أن نتوقع أن
يصبح االنتقال ملحوظ ًا مثل االستقرار أو أكثر
منه في ظل تكنولوجيات متغايرة وظل تنامي
األعمال العابرة للحدود القومية .وهنا يستشهد
ب ـمــا تــوق ـعــه الـفـيـلـســوف الـمـكـسـيـكــي خوسيه
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حين توقع مزجاً كوني ًا في المستقبل ،أو نشوء
ما يسمى العرق الكوني.

خاتمة
يتبين مـمــا سـبــق ،أن الـعــولـمــة والثقافة
م ــوض ــوع م ـف ـعــم بــال ـح ـيــويــة .وهـ ــو مــوضــوع
العصر الــذي يعالج الصيغ الجديدة للعولمة؛
تلك الصيغ التي ينبغي أن تتفاعل مع الصيغ
الـجــديــدة للثقافة الجماهيرية العالمية ســواء
منها التي تعيش داخل الحدود القومية للدول
أو تلك التي تعيش فــي وضــع التنقل العابرة
للحدود ،رغم أن كل هذه الصيغ الثقافية تظل،
من زاوية التكنولوجيا ،ورأس المال ،والعمالة
ال ـم ـت ـقــدمــة ،م ـت ـمــركــزة ف ــي الـ ـغ ــرب .إن ت ـنــاول
موضوع العولمة والثقافة هو تناول لموضوع
مستقبل الهويات والثقافات القومية ،وإعــادة
التفكير فــي أفـكــار الـحــداثــة ،والــديــن وتــاريــخ
العالم .وهكذا يتبين لنا بجالء أنه من المفيد
ج ـ ــداً أن تـبـحــث ال ـث ـقــافــة وال ـعــول ـمــة تــاريـخـيـ ًا
واج ـت ـمــاع ـي ـ ًا واق ـت ـص ــادي ـاً وس ـيــاس ـي ـاً ومـكــانـيـ ًا
بصورة تخصصية جــداً على النطاق العالمي
حتى تتوضح الـصــورة جـيــداً؛ وخصوص ًا أننا
نعلم أن ــه ال تــوجــد دراس ـ ــات نـقــديــة مستوفية
بين اإلمبريالية الغربية وثقافتها ،فما بالك
ب ــأج ــزاء الـعــالــم الـهــامـشــي الـتــابــع ل ـهــا .وإل ـقــاء
نـ ـظ ــرة ع ـم ــوم ـي ــة عـ ـل ــى الـ ـع ــولـ ـم ــة قـ ــد يـعـكــس
ال ـمــزج الـكــونــي للثقافات وتـحـجــب االخـتــاف
عـلــى الـنـطــاق المحلي واإلقـلـيـمــي أو الـقــومــي.
فالتجانس لن يكون أبداً كامـ ًال ،ويتطلب األمر
االعتراف أحيان ًا باالختالفات واستيعابها داخل
اإلطــار األكثر اتساع ًا لما يعد التصور الغربي
اإلمبريالي للعالم □

