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في تطور القيم المجتمعية للمجتمع األمريكي

(((

(التبعية ،الفردانية ،اإلمربيالية ،الرأساملية ،التطوع ،العلمنة ،الدين ،العنرصية ،العنف والسلوك البيئي)...
تلخيص نقدي لكتاب " What they Saw in Americaماذا رأوا يف أمريكا" للكاتب وعامل االجتامع األمريكي بروفرس

جيمس نوالن.

مقدمة:
نرش عامل االجتامع األمريكي بروفرس جيمس نوالن  -((( James L. Nolan JRوهو ما زال يف عقد اخلمسينيات -كتا ًبا

حدي ًثا بعنوان  What they Saw in Americaوقد نرشه يف العام  2016بواسطة مطبعة جامعة كامربيدج.

ً
اعترب املؤلف -يف مستهل شكره ملساعديه -كتابه هذا ً
متصل بأعامله األكاديمية السابقة املذكورة يف اهلامش
عمل

أدناه(((.

مشوقات ومميزات،
ويرى الدارس هذا الكتاب قص ًة رائعة يف عامل املعرفة جسدها الكاتب من خالل أربع رحالت ِّ

قام هبا إىل أمريكا أربعة من األجانب األفذاذ ،من الذين عرفهم العامل يف جمال الفكر والفلسفة والسياسة واالجتامع
واألدب والدين ،وقد تباينت جنسياهتم بني فرنسا وإنجلرتا وأملانيا ومرص.

استهل بروفرس نوالن كتابه ،بعنوان "شكر وعرفان" ذكر فيه أسامء من ساعدوه يف فهم النصوص العربية واألملانية

لتعلقهام بأعامل اثنني من شخصيات موضوع كتابه ،ومها :سيد قطب ،وماكس فيرب.

نصوصا
ويف هذا الصدد ذكر الكاتب طال ًبا من كلية وليامز ،التي عمل هبا ،ترمجوا له من العربية إىل اإلنجليزية،
ً

من أعامل سيد قطب ،ومل يظهر بني املذكورين اسم عريب!((( لكن يف إطار بحث الكاتب عن فهم أعمق لسيد قطب

ذكر اتصاله باسمني عربيني مها :صائب الدجاين((( وإبراهيم األنصاري ،وشخصية أمريكية ثالثة((( ،ألن ثالثتهم كانوا

شهود عيان لسيد قطب ،إذ تعرفوا عليه أثناء دراسته التي امتدت لفصلني دراسيني بكلية الرتبية يف والية كلورادو يف

((( أود أن أشكر كل من ساعدين أو أبدى مالحظات حول هذه الدراسة .وعىل رأس هؤالء أستاذي د .عيل أمحد حسني رئيس قسم اللغة اإلنجليزية ساب ًقا بجامعة
اخلرطوم واألستاذ بكلية املجتمع يف قطر الذي قرأ معي معظم نصوص الكتاب.

((( تندرج اهتاممات بروفيسور نوالن التدريسية والبحثية ضمن املجاالت العامة للقانون واملجتمع ،والثقافة ،والتكنولوجيا ،والتغري االجتامعي ،وعلم االجتامع
املقارن .وقد نرش كتابه هذا ،ماذا رأوا يف أمريكا :بواسطة مطبعة جامعه كامربيدج يف العام .2016

((( تشمل كتبه السابقة هلذا الكتاب :اللهجات القانونية ،واالقرتاض القانوين :احلركة الدولية حلل املشاكل القضائية ()2009؛ إعادة اخرتاع العدالة :حركة حمكمة
املخدرات األمريكية ()2001؛ والدولة العالجية :تربير احلكومة يف هناية القرن ( .)1998ومرشوعه البحثي احلايل عن مرشوع ماهناتن والسنوات األوىل من
العرص النووي .وهو حاصل عىل العديد من املنح واجلوائز بام يف ذلك املنح الوطنية لزماالت العلوم اإلنسانية ومنحة فولربايت .وقد عقد زماالت زائرة يف جامعه
أكسفورد ،وجامعه لوبورو ،وجامعه نوتردام.

(4) Dan Burns, Cris Opila and Chloe Bordewich

((( وجدنا يف النت عن اسم ( )Saeb Dajaniمعلومات شحيحة تقول إنه شخص أمريكي من أصول رشق أوسطية ولد ( 1928/16/5وتويف
 )2016/9/11وأ ّنــه مسلم وينتمي سياس ًّيا إىل احلزب اجلمهوري .غالبا يكون هذا هو املقصود بينام مل نجد معلومات عن إبراهيم األنصاري.
https://www.mylife.com/saeb-dajani/e31267296528

((( اسمه Jamie McClendonومل أجد له ترمجة بالنت أطمئن إىل أهنا هي االسم املقصود.
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العام الدرايس  .1949ويبدو لنا أن هذا اللقاء قد تم يف زمن متأخر نو ًعا ما ،وذلك بالنظر ألعامر هؤالء الذين زاملوا

ٍ
الستنتاج مفاده اهتامم مبكر للكاتب بسيد قطب .وقد تكون مسودة هذا الكتاب
قطب قبل سبعني عا ًما ،مما قد يقود

املنشور يف العام  2016قديمة قبل هذا التاريخ بسنوات .وهذا يعضده إشارة الكاتب إىل قيامه منذ سنوات مضت-
بتدريس مقرر حيمل نفس عنوان وموضوع الكتاب.

ٍ
مميزات ألربعة ُكت ٍ
َّاب مشهورين
قصة أربع رحالت
يقول املؤلف" :يأخذ كتاب ماذا رأوا يف أمريكا؟ -عقل القارئ من ّ

سافروا أفرا ًدا إىل أمريكا من بيئات متباينة ويف فرتات متتالية امتد مداها مئة وعرشين عا ًما (.(((")1950-1830
كان أوهلـم املفكر والكاتب يف الفكر السيايس ،الفرنيس (أليكسس دي توكفييل

)1859-1805

(((

Alexis de Tocqueville

وثانيهم الفيلسوف األملاين وعامل االجتامع املشهور ماكس فيرب ( )١٩٢٠-١٨٦٤وثالثهم هو

الكاتب والشاعر والفيلسوف اإلنجليزي جلربت شيسرتتون  )1936-1874( Gilbert Keith Chestertonورابعهم
هو األديب املرصي واملفكر اإلسالمي املشهور سيد قطب )1966 -1906

يالحظ القارئ هذا التباين من خالل األماكن التي أتى منها هؤالء املفكرون (فرنسا وأملانيا وإنجلرتا ومرص)،

وكذلك من خالل الزمن الذي زاروا فيه أمريكا توكفييل ( )32-1831وفيرب ( )1904وجلربت ( 1921و-1930

 )31وقطب ( .)50-1948وهلذا نالحظ دقة الكاتب يف اختياراته التي ستعطي قيمة إضافية ملا قام به من دراسة.

يقول :إن هدفه من هذا املجهود خدمة الثقافة األمريكية .والكاتب عىل حق فيام نظن ،وذلك بالنظر إىل قيمة هذا الكتاب

وانشغاله بإصالح حال القيم الثقافية لوطنه أمريكا.

ذكر املؤلف أمهية أن ينظر املواطنون األمريكيون لواقعهم الثقايف الداخيل والنفيس ،وذلك من خالل التغذية

الراجعة الرؤية اخلارجية -الرصينة الختيارات نوالن البحثية املتمثلة يف هؤالء العلامء األجانب األربعة ،وهم ينظرون
كام يقول" -برصانة إىل جوانب مهمة تتعلق بسامت الثقافة األمريكية ممثلة يف قضايا :الفردانية والتبعية ،والرأساملية

والعالقة الفريدة التي تربط بني هذه الثنائيات .وكذلك العلامنية والدين ،والتباين السلوكي جتاه الطبيعة (البيئة) ،وثقافة
العمل الطوعي ،واملوقف من العنرصية ومشاكل العرق ،والنزعات اإلمربيالية.

ويرى الكاتب أن االستامع إىل آراء هؤالء األجانب ،سواء كانت متناقضة أو كانت أكثر رصاحة يف نقدها ،يمكن أن

تساعد املواطنيني األمريكيني يف فهم أنفسهم بشكل أفضل ،واالنتباه بوعي تام إىل قيم الثقافات األخرى ،وهذا سيؤدي

إىل فهم أعمق للكيف الذي يفكر به اآلخر جتاه الواليات املتحدة.

يقول الكاتب يف مقدمة كتابه" :يرى توكفييل أن األمريكيني -بشكل الفت للنظر -يعيشون يف ٍ
عشق دائ ٍم ألنفسهم؛
(1) What they Saw in America p 1

(((كانأليكسسديتوكفيل-دبلوماسيافرنسياوعاملاسياسياومؤرخا.اشتهربكتابنيمهمنيأحدمهابعنوانالديمقراطيةيفأمريكا(ظهريفجملدين 1835،و)1840والثاين
النظام القديم والثورة ( .)1856شغل نفسه بتحليل مؤرشات املستويات املعيشية والظروف االجتامعية املتطورة لالفراد وعالقة ذلك بالسوق والدولة يف املجتمعات
الغربية .ن ُِش كتابه الديمقراطية يف أمريكا بعد انقضاء رحلة توكفيل إىل الواليات املتحدة و ُي ْعترب هذا الكتاب ،اليوم عمال مبكرا يف علم االجتامع والعلوم السياسية.
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexis_de_Tocqueville
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لذا ّ
فإن األجانب وحدهم أو التجارب (املريرة) يمكن أن جتعل بعض احلقائق تصل إىل مسامعهم! ومالحظة توكفيل

هذه استهل هبا الكاتب كتابه وقد عضد صحتها بإفادات متطابقة من علامء آخرين .لكن الرؤية اخلارجية -حسب
عامل العلوم السياسية ِ
رسل هاسون -جيب أال تكون من شخص واحد ،بل املقارنة جيب أن تكون بني عدة أشخاص.

وهلذا سعى املؤلف أن خيتار هؤالء األجانب األربعة :الفرنيس توكفييل واألملاين ماكس فيرب واإلنجليزي شيسرتون
واملرصي قطب.

يرى املؤلف أن مالحظات هؤالء األربعة ،رغم ارتباطها بشخصياهتم وآرائهم اخلاصة إال أن الدارس يستطيع من

خالل هذه املالحظات أن يرصد ما هو مشرتك حول الطابع الثقايف للمواطن األمريكي سواء كان هذا الطابع حمل ًّيا

عابرا للقارات بحسب رأي هؤالء الكُتاب.
أو ً

وجدير بالذكر ،اإلشارة إىل أن الكاتب قد ذكر احلوارات واملناقشات التي أعقبت هجامت احلادي عرش من سبتمر

حافزا ضمن احلوافز التي دفعته لكتابة هذا الكتاب ،والسيام السؤال الذي طرحه اإلعالم األمريكي
 ،2001وعدَّ ها
ً

عقب تلك اهلجامت :ملاذا يكرهوننا؟ ويرى الكاتب أن هذا السؤال رسعان ما تالشى عن الوعي املحيل الوطني األمريكي
حينام دخلت أمريكا يف حروهبا مع أفغانستان والعراق .ولكن مازال هذا السؤال يراوح مكانه كمسألة هامة ،حيث مل يعد

يريض العقالء تلك اآلراء العامة لألمريكان التي تصنف الكارهني هلم بأهنم "أعداء احلرية" .أي يكرهوهنم ألهنم "أعداء

للحرية" .بمعنى آخر :فال يكره األمريكي إال أعداء احلرية .يقول الكاتب يف هذا الصدد" :إن هذا التفسري الناقد مل يعد
يريض من يبحثون عن تفسريات معقولة حلال الكراهية" .وليس مستغر ًبا جراء هذه النفسية الرافضة للنقد -أن ُيعطى

مثل هذا السؤال القدر اليسري من الوقت واجلهد للتفكري فيه كام ذكر الكاتب.

يرى الكاتب أن الشعور بالقلق العميق حيال مصالح ووجهات نظر اآلخر غري األمريكي (الدول األخرى) مل يعد-

هذا القلق -ينظر إليه كقضية تستحق االهتامم عند املواطن األمريكي .وقد أكدت نتائج دراسات استقصاء الرأي العام
التي جرت يف  2007أن الغالبية املطلقة من املستطلعني يف البلدان األخرى ترى أن الواليات املتحدة ال تأخذ يف االعتبار

مصالح دوهلم حينام تتخذ قرارات سياسة يف الشؤون اخلارجية .ويورد الكاتب أن  %74من املرصيني ،و %75من
األتراك واألردنيني و %83من الفلسطينيني يرون أن الواليات املتحدة ال تأخذ مصالح دوهلم يف االعتبار بدرجة كافية.
وهذا ال ينطبق عىل الرشق األوسط فحسب ،بل كذلك عىل أوروبا .إذ يرى  % 71من األملان و %89من الفرنسيني
و%75من اإلسبانيني و %91من السويديني أن الواليات املتحدة تتجاهل مصالح بلداهنم.

كثريا من األمريكيني الذين خياطرون بطرح سؤال" :ملاذا يكرهوننا؟" ينظرون إىل األفكار السلبية التي يكتبها
إن ً

أو يشيعها اآلخرون عنهم .وهلذا -فبعد وقوع هجامت 11سبتمرب -ألقى بعض اإلعالم األمريكي الضوء حول زيارة

سيد قطب ألمريكا ( )1951-1948وما نتج عنها من مقاالت كتبها ونرشها متسلسة بعنوان "أمريكا التي رأيت".

نظرا ملكانته ككاتب مؤثر
فخلصوا إىل رأي مفاده أن سيد قطب هو السبب يف تشويه صورة أمريكا يف الرشق األوسط ً

يف قلوب القراء .لذا ربط لورانس رايت يف كتابه  Looming Towerبني هجامت سبتمرب  2001وزيارة قطب ألمريكا
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عجل بوقوع اهلجوم اإلرهايب ،وال شك أن يف هذا الرأي
يف  !1949فريى أن ذاك العداء الذي أظهره قطب هو الذي ّ

غريه من ال ُكتَّاب األمريكيني (مثال الصحفي
تسطيح ًا لألسباب احلقيقية وراء ذلك اهلجوم .هذا وقد اتفق مع لورانس ُ
دونالد بريغن) .ويرى بريغن أن األمريكيني الذين يطلبون العون يف اإلجابة عن سؤال( :ملاذا يكرهوننا؟) يمكن أن

تكون كتابات سيد قطب عن أمريكا هي البداية املنطقية لبحثهم عن اإلجابة.

حاول بروفرس نوالن أن جييب عن سؤال طرحه عىل نفسه :ملاذا تقارن وجهة نظر سيد قطب يف أمريكا مع وجهات

الزوار األوروبيني الثالثة :توكفيل وفيرب وتشسرتتون حتديدً ا؟ واجلواب :ألن دراسات حديثة دعت إىل تكثيف
نظر ّ

الدراسة حول أعامل الرجال الثالثة وغريهم من الذين كتبوا عن أمريكا .وهذه الدراسات الناقدة ألمريكا من هؤالء
ال ُكتَّاب األربعة الذين زاروها وأقاموا يف ثراها سنينًا ،ختتلف عن كتابات اآلخرين الناقدة ألمريكا ممن مل تطأ أقدامهم
ثراها أمثال :هيدجر وماركس وغريهم.

زار توكفيل وفيرب وتشسرتتون أمريكا من دول أوربية متباينة ويف أزمان متباينة ،وثالثتهم نخبة من رواد الفكر

والثقافة .وكأن الكاتب أراد القول يف إيراد هذا السبب :إن مقارنة آراء هؤالء الثالثة يف أمريكا ستوفر معيارا جيدا

ملحاكمة آراء سيد قطب يف أمريكا.

ويرى املؤلف أن هذه اآلراء األوروبية بتبايناهتا البيئية والثقافية والزمنية،
وخصوصا تلك التي تتسق مع آراء سيد
ً

قطب بثقافته وزمنه املختلف ،ستكشف لألمريكيني القيم املشرتكة يف الشخصية األمريكية وتعترب مجيع هذه اآلراء عربة
ملن أراد االعتبار من األمريكيني.

بت يف القرن التاسع عرش ،وكيف
ويورد املؤلف اندهاش باحثني أمريكيني وجدوا اجتاهات مناهضة ألمريكا كُتِ ْ

أن هذه االجتاهات جاءت متسقة مع كتابات معارصة حول الشخصية األمريكية ،ومن هؤالء الباحثني بويد وترينر

)(Boyd and Turner

إن التباين بني هؤالء الزوار األربعة مع اعتبار املشرتك الذي توصلوا إليه سيعطي نتائج وتوصيات هذه الدراسة قوة

ومصداقية .علام أن توكفييل وفيرب وتشسرتتون ُيصنَّفون -عكس قطب -ممن كتب عن أمريكا وهم أصدقاء هلا .ثم إنه

ألمر يستحق التوقف واالعتبار أن جتد تشاهب ًا بني هؤالء الثالثة من ناحية ،وقطب من ناحية أخرى ،سواء فيام أعجبهم
ٌ
أو أقلقهم يف أمريكا.

أيضا إىل كثري من الزوار واملختصني الذين
أخريا فإن الكاتب مل هيتم فقط بام أورده هؤالء األربعة فقط ،بل تطرق ً
ً

اهتموا بالقضايا التي توقف عندها هؤالء املفكرون األربعة ،وذلك ليعضد دراسته.

وتطرق الكاتب للصعوبات التي واجهت هؤالء الزوار األربعة سواء من الناحية الصحية أواالجتامعية -الثقافية،

أثناء إقامتهم يف أمريكا ،كام وثق حلظات ممتعة قضوها يف أمريكا من خالل التقائهم بمشاهريها وعظامئها يف شتى
املجاالت .كام وحتدث ِ
الكتاب عن اخللفيات واألسباب التي جاءت هبؤالء األربعة ألمريكا ،وكذلك حتدث عن مكانة

كل من هؤالء ودرجة استقبال أمريكا لكل واحد منهم .ويبدو أن قطب كان أقلهم ح ًّظا يف احتفاء أمريكا بأولئك الزوار
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األربعة .وذكر الكاتب أن دوافع زيارة قطب ألمريكا حييطها الغموض .ولعل الكاتب سمع عن روايات تتحدث و عن

أن النظام احلاكم يف مرص أراد استبعاد قطب إىل أمريكا حتى يتخلص منه من حيث ال يدري قطب(((.

ً
األوضاع
حتليل مقارنًا َعكَس
كتب هؤالء األربعة كام يقول الكاتب -عن مشاهداهتم يف أمريكا مستخدمني
َ
حيا.
ضمنوا يف كتاباهتم مشاكل وقضايا أوطاهنم سواء
ً
تلميحا أو ترص ً
االجتامعية والسياسية التي تعيشها أوطاهنم .لقد َّ
مث ً
ال يقول توكفييل الذي أ َّلف كتا ًبا بعنوان" :الديمقراطية يف أمريكا" -يف رسالة خاصة( :عىل الرغم من أنني مل أحتدث

خصوصا يف
نادرا ،بيد أين مل أكتب صفحة دون أن أتذكر فرنسا) .أما فيرب فقارن بني أمريكا وأملانيا
ً
عن فرنسا يف كتايب إال ً

النشاط الزراعي ،بينام أظهر تشسرتتون الفوارق بني إنجلرتا وأمريكا يف كتابيه حول أمريكا ،وكذلك أثر األمركة الثقافية

عىل اإلنجليز .أما قطب فتحدث عن مرص واإلسالم بشكل عام.

واهتم الكاتب بإبراز اخللفيات األكاديمية والسري الذاتية والبيئات املحلية لزواره ،وكيف أثر ذلك عىل تبويب ما

شاهدوه ،وعىل مدى إحساسهم بام شاهدوه .

هذا الكتاب:
هذا الكتاب -كام يقول كاتبه -كتاب يف الدراسات الثقافية املقارنة ،اهتم باملواضيع املشرتكة التي انتبه إليها الزوار

األربعة .لقد وفر الكتاب فصلني ملالحظات كل زائر .وحاول الكاتب أن يستنطق أجوبة لألسئلة التالية لكل زائر :ملاذا

زاروا أمريكا؟ أين ذهبوا وأين جتولوا داخل أمريكا؟ ومع من حتدثوا؟ وماذا شاهدوا؟...إلخ .وعىل هذا النحو ،كام يرى
الكاتبّ ،
فإن الكتاب هو أقل من عمل هيتم بنظرية جمردة يف تارخيية الثقافة (االثنوغرافيا)((( .وإنام تتبع فيه مؤلفه ،بقدر

اإلمكان ،رحالت الزوار وسعى إىل فهم ما رأوه وسمعوه يف الواقع؟ وإىل أي مدى شكلت تلك املشاهدات تفسريات
ٍّ
كل منهم ألمريكا.

يقول الكاتب :إن كتابه ال هيدف كثريا إىل اإلسهام يف إنتاج رؤية جديدة حول رصاع ِ
احلجاج النظري ،وال ينخرط
ً
يف ممارسة انتقائية من التاريخ الفكري ،ولكنه ً
بدل من ذلك هيدف إىل تأسيس (فكري -ثقايف) مقارن ملالحظات الزوار

من خالل قصص زياراهتم الواقعية.

القضايا المشتركة التي تطرق لها الزوار األربعة:
النظام الزراعي وارتباطة بنظام الطبيعة ،الرأساملية وارتباطها بالفردانية ،العنرصية ،املذهب الفردي وارتباطه بالتبعية،

الدين والعلمنة واإلمربيالية األمريكية .وحتدثوا عن انطباعهم عن السلوك العام للمواطنني األمريكيني .وبصورة عامة
كام يذهب الكاتب -نستطيع القول :إنه ال يوجد من بني األربعة من وقف من أمريكا موقف ًا سلبي ًا،؛أي :مل جيد شيئ ًا حسن ًا

وضوحا يف حبه ألمريكا واملواطن األمريكي إىل درجة اعتبار نفسه
يف أمريكا .وعند التفصيل سنجد توكفييل هو األكثر
ً

نصف مواطن أمريكي ،بينام سنرى ماذا أعجب الثالثة الباقني؟

((( انظر صالح عبد الفتاح اخلالدي ،أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب ،الدار الشامية للطباعة والنرش ،ص.8 :
((( ماذا رأوا يف أمريكا ،ص.7 :
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الهوية القومية األمريكية:
يرى الكاتب أن األوربيني الثالثة اتفقوا عىل أن الشعب األمريكي شعب مضياف وغري متح ِّيز طبق ًّيا ومحيمي يف

عالقته ويمتلك احليوية الكافية واأللفة مع اآلخرين .كام أن املواطن األمريكي حيب العمل التطوعي وجتمعه القضايا

االقتصادية والسياسية وروح املجتمع املدين .ويرى هؤالء أن هذه الروح التعاونية حول هذه القضايا هي التي أسهمت

يف نجاح الديمقراطية األمريكية ،بينام أعجب قطب باملوراد االقتصادية اهلائلة للشعب األمريكي ومصادر اجلامل يف
البيئة الطبيعية ،كام ُأعجب بالنشاط العلمي والتكنولوجي.
وقد أظهر تشسرتتون عش ًقا للسلوك األمريكي إىل درجة أنه اعترب أن أمريكا قد صدَّ رت سلوكًا ثقاف ًّيا ألوروبا ،وأن

ذلك السلوك الفاضل الذي تعتز به أوروبا يوجد يف أمريكا ما هو أفضل منه .وما يصدره األمريكيون خارج بلداهنم

أقل حسنًا مما يامرسونه يف حياهتم اليومية .فاجلانب املرشق يف الشخصية األمريكية غري ظاهر .إنام الظاهر هو اجلانب
املظلم املتعلق بحب املال والسلطة واالنغامس يف حياة اجلنس .ويف آخر الكتاب أشار الكاتب إىل نصيحة تشسرتتون
التي ترى أن اجلامل ال ُيصدر إليك ،بل عليك أن تسافر لرتاه يف مكانه الذي نبت .وهذا اعتذار لطيف من تشسرتتون

للشعب األمريكي الذي أحبه.

واتفق األربعة عىل وجود الشخصية القومية األمريكية كصاحبة هوية مميزة مع وجود كل الظروف التي تضعف

القومية ،كالتعددية واهلجرة بخلفياهتا الثقافية واأليديولوجية املتباينة كأهنا مستعمرات ثقافية متناحرة .وأكد األربعة

وجود اهلوية القومية رغم كل هذه املعيقات .وتكلم توكفييل عن الشخصية األمريكية كحالة قومية متميزة رغم عدم
التجانسّ .
إن أمريكا -عنده -حشد من كل العامل ،لكن -وعىل الرغم من ذلك -يوجد بينهم قدر معقول من التجانس

هو قوام هذه اهلوية القومية األمريكية.

وأكد تشسرتتون ما أكده توكفييل حول وجود الوحدة اهلوية الواحدة -مع وجود التنوع وأن ذوبان هذا التعدد يف

وعاء من التنوع هو الذي أدى إىل القوة والتامسك.

إن (القيم األساسية املفتاحية الداخلية هي التي وحدت هذا التنوع) مثال ذلك مقولة :كل الناس سواسية؛ فهي

بمثابة عقيدة لكل األمريكيني ،سواسية من حيث العدل وأن وظيفة احلكومة التي حتكمهم هي حتقيق العدالة بينهم،
وهلذا تكون السلطة عادلة ،وبالطبع فإن الكاتب يتحدث عن مرحلة ما بعد إهناء التفرقة العنرصية.

بدأت هذه اهلوية املتامسكة تضمحل كام يرى الكاتب -بفعل التعددية فأصبحت شي ًئا ال يمكن إعادته من جديد

كام كان قبل اخلمسينيات ،لكن كام يرى الكاتب -التحليل الدقيق للشخصية األمريكية سيستنتج سامت ما جيمع هذه
الشخصية وهي ما نطلق عليه اهلوية األمريكية .وهذه الشخصية األمريكية هي الظاهرة التي حتدث عنها الزوار األربعة

من خالل ما شاهدوه.
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ثقافة حمل السالح والعنف:
علق الزوار األربعة عىل موضوع ثقافة محل السالح ،فأثناء سفر توكفييل لوالية ألباما ،الحظ انتشار محل السالح

حمررا صحف ًّيا كان سيلتقي به يف الغد ،قد تشاجر مع زميل صحفي ،ووصل به
حتت املالبس .وتفاجأ ماكس فيرب بأن ً

األمر إىل أن شهر السالح يف وجهه .أما تشسرتتون فقد أنجته العناية اإلهلية من إصابة حمققة جراء العراك باألسلحة أمام
الفندق الذي يقيم فيه .لكن أعجبه شعار يف شيكاغو يقول :ال َقتْل ملن َي ْقتُل .كام الحظ أن معظم هذه اجلرائم حمصورة

بني عصابات امتهنت اإلجرام .أما سيد قطب فقد الحظ ً
ميل عا ًّما من غالبية األمريكيني نحو العنف وقد الحظ هذا
أيضا يف حبهم ملشاهدة أفالم العنف (البوليسية والكاوبوي).
ليس يف التاريخ األمريكي فحسب ،بل الحظه ً

وحتدث ثالثتهم عدا توكفييل عن احلامس املفرط بني مشجعي كرة القدم ،بينام انتقد قطب بشدة ما الحظه من عنف

بني مشجعي كرة القدم؛ إذ صادف أن حرض مباراة عام .1949

العنصرية:
الحظ سيد قطب أن العنرصية متفشية حتى بني العبي كرة القدم الذين يتوقع كثري من الناس ابتعادهم عن هذا

السلوك! إذ انتبه سيد ملعاملة سيئة واجهها العب إفريقي داخل امللعب ،وقد كان هو الالعب الوحيد الذي شارك يف
مباراة صادف أن حرضها سيد قطب.

ناقش األربعة قضية العنرصية (معاملة األمريكيني البيض للسود) .فقد ناقش توكفييل موضوع العنرصية قبل إصدار

قانون حتريم العبودية ،بينام ناقشه البقية بعد التحرير ،ولكن قبل إصدار قانون احلقوق املدنية الذي أجيز عام . 1960
وقد الحظ اجلميع أن املساواة التامة بني البيض والسود مستحيلة التحقق! وهنا قد يستغرب قارئ هذا الكتاب حديث
املساواة املطلقة الذي ورد ساب ًقا( ،ربام املقصود باملساواة املطلقة املساواة أمام القانون وليس يف الواقع املعاش) .وقد

أدان األربعة قضية العنرصية بعبارة غليظة ،فكتب توكفييل عنها مستخد ًما عنوان "الرش الرهيب" الذي متثله العنرصية
يف املجتمع األمريكي ووصفها بأفظع جريمة يف حق اإلنسانية.

وكتب ماكس فيرب بعد إعالن التحرير -أنه من املضحك أن تكتب عن مساواة بني البيض والسود ،فامزال األمر كام

هو ،وأن اإلعالن مل يكن أكثر من جمرد تنبيه لألمريكيني.

ووصف تشسرتتون استمرار العنرصية باجلريمة والكارثة يف تاريخ األمريكيني واعترب التطور القانوين يف هذا االجتاه
ً
شكل من أشكال العقوبة اجلامعية لألمريكيني السود .والحظ قطب هذه القضية من أول وهلة يرى فيها أمريكا فأداهنا
باملطلق .وناقش أربعتهم هذه القضية -أحيانًا -من خالل مرجعية الدين.

الدين والعنصرية:
حزن توكفييل أشد احلزن حينام رأى املسيحيني يؤولون من التأويل -القضية يف اجتاه مل يساعد يف إهنائها قانون ًّيا ،عىل

الرغم كام يرى توكفييل -من أنه كان ينبغي ،أن يمثل الدين األساس لتحرير مجيع الناس من العبودية ،فقد خلق اهلل

أحرارا عىل ظهر األرض.
الناس مجي ًعا
ً
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نرش توكفييل ً
مقال لصالح قضية العنرصية ،استغرب فيه أن يرى هذا االجتاه سائدً ا يف شعب متحرر ،ومتنى أن يأيت

اليوم الذي يتحرر فيه الشعب األمريكي كام خلقه اهلل يف األرض ،ففند يف هذا املقال حجج من يقول إن العبودية شأن
يتامشى مع روح األخوة واملحبة التي أتت هبا املسيحية!

وحتدث ماكس فيرب بعبارات مشددة ضد اآلراء العنرصية مثل آراء (الفريد بلوتز  ،)Alfred Ploetzكام اندهش لنامذج
(((
عنرصية من النخبة البيض ُتارس ضد نخبة من املثقفني الذين اختلط دمهم مع دم الزنوج!
والحظ تشسرتتون نامذج التفرقة وأداهنا كام أدان تربير بعض املثقفني هلا عىل أساس أهنا تتامشى مع املسيحية ،بينام

املسيحية عند تشسرتتون تدعو إىل خالف ذلك ،وعدم فهم ذلك من غالبية األمريكيني هو ما أدهش تشسرتتون.

بينام رأى قطب أن اإلسالم هو الذي ّ
حل هذه املشكلة ،فطغت روحه فوق اإلثنية والقبلية وحتى القومية وتفوق

عىل احلضارة الغربية التي عجزت أن تتسامى وحتل هذه املعضلة ،بينام ستظل هذه املعضلة عصية عىل احلل يف أمريكا

كام يرى قطب.

وبينام يعرض اآلخرون قضية الدين مساعدً ا يف حتقيق احلقوق املدنية لألقليات ،يعرضها قطب عقيد ًة حماربة العبودية.

ِ
تقض عىل العبودية،
ويرى الكاتب أن األربعة حتدثوا عن فشل األمريكيني جتاه حل املشكلة ،وأن املسيحية األمريكية مل

رغم اإلشادة بمجهودات الكنيسة يف التخفيف من آثارها ،ورغم جهود رجال عظامء استخدموا اخلطاب الديني يف
(((
مؤخرا
ب عنه
ً
إبطال العبودية  .وهذا الرأي (رأي تقليل أثر الدين املسيحي يف إبطال العبودية) -حسب الكاتب -ع ّ

الرئيس أوباما عام  2006يف خطابه حول الدين واحلياة العامة ،بيد أن أوباما "عاب عىل العلامنيني طلبهم للمتدينني أن
يتخلوا عن دينهم خلف األبواب حينام يطرقون باب احلياة العامة"((( ،مع إشارة أوباما وتقديره لإلنجازات العظيمة

لعظامء الزعامء األمريكيني الذين استخدموا لغة اخلطاب الديني يف التدليل عىل ما يرغبون يف إنجازه والوصول إليه.

العنصرية والرأسمالية األمريكية:
اعترب تشسرتتون الرأساملية الصناعية رض ًبا من العبودية ،مادامت ،هذه الرأساملية ،تعامل الناس وكأهنم آالت .كام

رأى أن منع الكحول للعامل وهم سود -كان ملصلحة العمل وليس ألهنم سود .واتفق بريي مع تشسرتتون أن عبودية
األفارقة ليست ألهنم سود ،وإنام ألهنم فقراء ويف حاجة إىل العمل ،وهلذا يتم استغالهلم حلاجتهم .فال فرق كبري بني

رشاء اإلنسان أو رشاء حاجته .وقد الحظ أثناء احتفال معهد بتخرج دارسيه أن بعض اخلرجيني لبسوا قالدة حول
أعناقهم مكتوب عليها "للبيع" ،وعزا ذلك إىل روح السوق اجلديدة التي تستعبد الناس حلاجتهم املال .وهبذا ربط

تشسرتتون بني العبودية والرأساملية والعنرصية.

((( حتدث عن عزل عميدة الطالبات -جني كالرك -يف معهد توسكيجي  Tuskegeeمن التفاعل مع البيض! بسبب اختالطها بدم زنجي ،انظر ص.208 :
((( مثل فردريك دوجالس وإبراهام لنكولن ومارتن لوثر كنج ،ص.210 :
((( ماذا رأوا يف أمريكا ،ص.210 :
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سلوك الكسب المادي وروح التملك:
اتفق األربعة أن األمريكيني شغلوا أنفسهم بجمع املال بأي وسيلة .وهذا هو مصدر نقطة ضعفهم وتعاستهم (قلق

وإحباط وسأم وملل) وهنا ال فرق بني إرصار قطب عىل نعتهم هبذا ،ورأي توكفييل املعتدل كام يرى الكاتب .ورغم أن

املدى الزمني بني قطب وتوكفييل كان قرن ًا كام ً
ال إال أهنام اتفقا عىل شيئني :روح التملك املتفشية بني األمريكيني ،واألثر

املادي السلبي عىل حياهتم.

أما تشسرتتون فيختلف عنهام ً
قليل ،إذ لديه تفسريه اخلاص لتربير نشاط األمريكيني غري العادي حول كسب املال،

حيث يقول" :من املمكن أن يتكلم األمريكي يف جمال العمل أكثر من األورويب ،ولكن ليس الدافع إىل ذلك حب
الدوالر فحسب وإنام حب العمل كذلك" .ولكن الكاتب أضعف من تفسري تشسرتتون هذا حني أورد دراسات مبنية

عىل استطالعات بني األمريكيني تشري إىل أهنم ماديون بنسبة  9من  .10كام أن هناك دراسات تؤكد أهنم ال حيبون العمل

ويصابون بمرض ضغط العمل ،بيد أهنم يستمرون فيه مع مرضهم وضغطهم! وهذا يعارض رأي تشسرتتون .وما
يعارض حبهم للعمل من حيث العمل دراسة أخرى ترى أن  %70من األمريكيني يتمنون أن يغريوا أعامهلم التي هم
فيها ،و %75ال يتمنون أن يرث أبناؤهم العمل الذي هم عليه من شدة كرهه  .وقد أثبتت دراسة أخرى أن الشباب منهم

يمكن أن يغريوا وظيفتهم إحدى عرشة مرة خالل أربعني عا ًما .ولعل يف هذا ً
دليل كاف ًيا عىل عدم حبهم عملهم ،ويبقى
دافع املادية ومجع املال هو الذي جيعلهم يصربون عىل رهق العمل.

ويورد الكاتب أن دخل الفرد األمريكي قد تضاعف ثالث مرات خالل أربعني عا ًما من زيارة قطب ،لكن معدل

السعادة مل يزد .و يف هذا تأكيد لرأي توكفييل وقطب.

صحيحا أهنم غري معنيني
ويرى آخرون أن سلوك األمريكيني يتطابق وسلوك املجتمعات الصناعية األخرى ،وليس
ً

بالقيم العليا أثناء مجعهم املال.

النشاط الزراعي والطبيعة:
اتفق األربعة عىل أن األمريكيني ينظرون إىل األرض والطبيعة باعتبارمها جمرد مورد مال .فقد قارنوهم باألمم

األوروبية األخرى فوجدوا هذا الفارقً .
كثريا ،فالسوق قبل الزراعة .كام
فمثل الحظوا أن املزارع ال يمكث يف أرضه ً

الحظوا أن املنهج الرأساميل كان موجو ًدا قبل تنفيذ التصنيع الزراعي يف جمال االقتصاد.

ً
متفائل بمستقبل الزراعة يف أمريكا ومستقبل املجتمعات الريفية ،عىل خالف
واتفق تشسرتتون مع الثالثة ،لكنه كان

متشائم بمستقبل الزراعة ،وانزعج تشسرتتون حينام الحظ أن املدن الزراعية الريفية الصغرية
ماكس فيرب الذي كان
ً
بدأت تستورد قيم وثقافة املدن الصناعية الكربى ،وكان يتمنى أن تطور نفسها باستقالل عن املدن الكربى.

وبعد  17عا ًما من زيارة تشسرتتون جاء قطب بخلفية القروي املرصي من قرية زراعية صغرية ،ووصل إىل أمريكا
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تض ِ
ف أي روح مجالية يف املواطن
واتفق مع زمالئه الثالثة رؤيتهم ،بيد أنّه استغرب أن الطبيعة الساحرة يف أمريكا مل ْ

خصوصا بعد أن دخل النشاط الزراعي ضمن
األمريكي ،كام أنّه مل يلحظ هلم اهتام ًما هبذا اجلامل إال من الناحية التجارية،
ً

نشاط (البزنس) والنشاط الصناعي ودخول املكننة والتكنولوجيا واألسمدة البرتولية ،وقد حدث هذا التطور كفعل

معاكس لتفاؤل تشسرتتون.

والشواهد التي تبني هذا التطور السلبي هو اضمحالل الزراعة التقليدية بنسبة  %63وتوسع الزراعة الصناعية

كبريا وارتفع عدد مستخدمي الغاز بدرجة جنونية وهذا
تأثريا ً
بزيادة  .% 67وقد أثر استخدام الغاز الطبيعي عىل البيئة ً

اجتاه عارضته أوربا بشدة وأوقفته بالقانون.

إن أمريكا أكرب منتج للغذاء املعدل جين ًّيا ،وهذا االجتاه غري مرحب به يف أوروبا كام أرشنا ،وهو غري مرحب به سواء

أكان عىل مستوى اإلنتاج أم االسترياد ،وهذا فرق آخر بني الثقافة الغذائية واالهتامم بالبيئة بني أمريكا وأوروبا.

ومن املحاصيل املعدلة وراث ًّيا يف أمريكا اليوم نجد  %91من فول الصويا و  %85من الذرة و  %88من القطن ،بينام
نجد العكس متا ًما يف أوروبا .كذلك ُلوحظ أن أمريكا تتعامل مع احليوان وثقافة ذبحه مثل تعاملها مع أي مادة خام
صناعية ،واليشء نفسه يف معاملة القطاع النبايت والبذور .ولتأكيد ذلك ُأشري إىل قضية غريبة حكمت فيها املحكمة
لصالح الفكر الصناعي الذي توقع ماكس فيرب أن يرضب بعمق املواطن األمريكي:

رفع حمام قضية ضد مزارع استخدم بذور فول الصويا املعدّ ل جين ًّيا مرتني ،يف حني أن الشخص الذي يملك براءة

اخرتاع هذه البذور املعدّ لة اشرتط عىل املشرتي أال يستخدمها أكثر من مرة واحدة .فحكمت املحكمة لصالح صاحب

البذور ألن املحامي علل للمحكمة أن هذا السلوك أرض بمصلحة صاحب البذور! وكانت أول مزرعة أمريكية مهتمة

بإنتاج الغذاء العضوي غري املعدل يف العام .1985

هذا االجتاه الثقايف اخلاطئ يف إدخال الزراعة والغذاء عمو ًما ضمن صفقات جتارية هيمها املال ً
أولدون أي اعتبار

لصحة اإلنسان والبيئة هو ما ختوف الزوار األربعة من حدوثه يف املستقبل القريب ألمريكا باستثناء تشسرتتون الذي
ً
متفائل باملستقبل ،لكنه انزعج كام أرشنا -حينام الحظ أن املدن الريفية الصغرية املعتمدة عىل االقتصاد الزراعي تق ِّلد
كان
قيم املدن الصناعية الكُربى.

المذهب الفرداني  individualismوالتبعية : conformism
قد يستغرب الباحث وجود هذين املذهبني املتناقضني م ًعا ويف وقت واحد! ملاذا؟ ألنه من املفرتض أن تقود الفردانية
طبيع ًّيا ومنطق ًّيا إىل االستقالل بني األفراد املعتنقني مذهب الفردانية ،ولعل األمر ال خيلو من غرابة وحيتاج إىل تفسري ُم ِل ٍح
إن قادت الفردانية إىل التبعية املتمثلة يف تقليد اآلخرين(((.
وكان للزوار األربعة رأي نقدي موجه هلذين املذهبني املتجذرين يف الثقافة األمريكية .حيث ربط تشسرتتون بني
((( هذه املالحظة من كاتب الدراسة.
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املنافسة الرأساملية والتبعية؛ إذ يرى أنه حينام يتنافس شخص مع آخر يسعى للتطابق معه أو ملحاكاته! أما ماكس فيرب
وتشسرتتون فالحظا نمط حياة ومظاهر متشاهبة يف الفنادق األمريكية ،كام الحظا ميول األمريكيني نحو اللبس املتشابه،

وأدهشهام استسالم األمريكيني لثقافة املوضات! وهذا االستسالم للموضة -حسب ماكس فيرب -غري موجود يف أملانيا
بذات الدرجة التي يوجد هبا يف أمريكا! وحزن ماكس فيرب لطراز متشابه من املدن التي صنعتها الرأساملية األمريكية!
ورأى أن املدن الصغرية ستتطابق مع املدن الكبرية يف املستقبل القريب.

وعزا األربعة تأثري هذا السلوك الغريب إىل سطوة الرأي العام حيث جيرب األفراد عىل التقليد والتبعية ،بينام ش َّبه

تشسرتتون أثر موجة الرأي العام جتاه األفراد بأثر النار يف اهلشيم.

وكذلك يرى قطب أن حرية الرأي يف أمريكا ال حتدها حدود بينام كتب توكفييل بأنه "ال يعرف بلدً ا فيها حرية

حقيقية للفكر مع استقاللية أقل يف التفكري مثل أمريكا"!((( (يتبعون أفكار اآلخرين! أي يشكلهم الرأي العام) .ويرى

هؤالء الزوار أن هذه التبعية ليست يف املظاهر اخلارجية التي ذكرناها ساب ًقا فحسب ،بل امتدت لتشمل طرائق التفكري
واألفعال واملعتقدات.

الدكتورة يامي ِكن ،الصينية املتخصصة يف الصحة العامة وهي تتأهب ملغادرة أمريكا ،ألقت حمارضة عامة لألمريكيني

حذرهتم فيها من عواقب التبعية التي سلكوها يف التصنيع اهلجني للرأساملية وتأثر هبا العامل( ،حيث أضحى اجلميع
يستخدم تقنية التهجني ألجل كسب املال) .وتساءلت ما إذا كان األمريكيون يرغبون يف أن يكون كل العامل عىل نمط

واحد من السلوك اإلنتاجي؟ إن الزوار األربعة رأوا أن األمريكيني أقل عز ًما يف جماهبة امليول نحو ثقافة التبعية يف

السلوك الرأساميل الصناعي كام ذهبت د .يامي يف حمارضهتا.

والحظ األربعة أن األمريكيني حيبون املدح ،سوا ٌء أكان هلم أم لوطنهم ،وخيشون النقد ،كام أهنم يعون آراء الغرباء

فيهم.

ولعل هذا السلوك فيه يشء من التناقض بالنظر إىل املذهب الفرداين الذي آمنوا به .فالفردية األمريكية هتدد الفردية

بشكل عام! وحسب تشسرتتون فإن املذهب الفردي يؤدي إىل نتيجة تتناقض مع الفردانية كسلوك فردي وهي التي
تتناقض مع التبعية! ونرى حل هذا التناقض يف تعليقنا عند املدخل للحديث حول عنوان الفردانية والتبعية.

أما توكفييل فريى أن فقدان الفردية عند األمريكيني يرجع إىل كون السكان يرغبون يف االنسجام والذوبان يف املجتمع

للحفاظ عىل ديمقراطيتهم .ويرى البعض أن مفهوم الفردانية أو روحها يف كتابات توكفييل تقود إىل االنسجام ،أي
عكس الفردانية! وخالصة هذا أن التناقض بني الفردانية والتبعية من صفات الشخصية األمريكية .وتفسري ذلك هو

أن التبعية ترجع للضغوط الناجتة عن املنافسة واخلوف من اخلسارة .وعرض الكاتب بروفرس نوالن -دراسات تؤكد

هذا التناقض :الفردانية تؤدي إىل التبعية ،وذلك يف نشاط الناس احلر عرب وسائل التواصل االجتامعي كالفيسبوك
ً
مثل.
((( ص.219 :
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التطوع :Voluntarism
من املالحظ أن روح االختالط باآلخرين يقود إىل التطوع ،وهذا ربام خالف ما يرمي إليه املذهب الفرداين .فالفردانية

كمذهب فلسفي تنحو نحو العزلة .وعند توكفييل فإن الروح التطوعية خدمت شيئني:

حركت الفرد ليخدم اجلامعة (الدخول يف التعاون عىل الرب) ،وكذلك منعت تغول األكثرية السيادية عىل حقوق

األفراد.

واعترب ماكس فيرب قضية التطوع ثمرة من ثمرات احلياة الديمقراطية األمريكية ،وتطور احلياة الدينية من خالل
الطوائف الربوتستانتيةً ،
فضل عن االنتشار الواسع لوترية العلمنة التي رضبت احلياة األمريكية .وبام أن احلياة األمريكية

فس ماكس فيرب هذا السلوك التطوعي عىل أنه انعكاس للحالة
غادرت الطوائف الدينية إىل األندية والروابط العلامنيةَّ ،
الطبقية االجتامعية األرستقراطية اجلديدة عند األمريكيني ،أكثر منه استجابة لدافع أخالقي محيد!

واعترب تشسرتتون أن الروابط واجلمعيات االجتامعية غري الرسمية -يف احلياة املدنية األمريكية واالستجابة التلقائية
هلا من ِقبل األمريكيني هو انعكاس للوعي واإلبداع األمريكي ،ودليل عافية الديمقراطية األمريكية ،وهذا هو رأي

توكفييل.

بينام رأى سيد قطب يف األمريكيني حالة من االنطواء؛ إذ رآهم يشغلون أنفسهم بحياهتم الفردية اخلاصة .ويرى

بروفرس نوالن أن التقييم السلبي لسيد قطب يف حق األمريكيني شاركه معه آخرون .وقد الحظ كثري من ال ُكتَّاب تنازع

األمريكيني بني حظوظهم يف احلياة الفردانية ومشاركاهتم اآلخرين يف احلياة االجتامعية ،ووصل البعض إىل أنه يوجد
اتفاق مع قطب فيام يتعلق بتدهور جوهر احلالة الروحية للمجتمع األمريكي.
إال َم وصلت احلالة التطوعية؟

يرى البعض أن نبوءات توكفييل قد حتققت .وقد ُأشري يف هذا اخلصوص إىل دراسات ُأجريت يف ( )1985أعدها

مخسة ُكتّاب بعنوان "عادات العقل" (العنوان نفسه اقتبس من كتابات تكفبلب)  .أمجع ال ُكتّاب اخلمسة هلذا الكتاب أن

اللغة السائدة يف الطبقة الوسطى للمجتمع األمريكي املعارص ما هي إال تعبري عن املذهب الفردي  individualismاملستند
إىل مذهب املنفعة الفردية  ،utilitarian individualismوعليه فكلام توغلت الفردية ضعفت روح االرتباط باملجتمع املدين.

انحسارا يف
وبينام يوجد كُتاب متفائلون مثل فِرش -يف هذا الشأن ،يوجد آخرون متشائمون .فاملتفائلون يرون أن ثمة
ً
املجموعات الرأساملية الكبرية الطبقية ،بل الصحيح هو ظهور جمموعات صغرية أكثر ارتبا ًطا باملجتمع ومتثل  %40من
األمريكيني ،وظهور أكرب هلذه املجموعات الصغرية يف املجتمع الرقمي ووسائط التواصل االجتامعي ،حيث أظهرت

نو ًعا من التواصل باملجتمع .بينام يرى آخرون أن املجتمع الرقمي ال يعرب عن املجتمع األمريكي احلقيقي (انظر كتاب
"األمريكي املعزول" جلاكلني ) ،وهو تطبيق لشعار وسائط التواصل االجتامعي الذي أضحى عنوانًا لكُتب أخرى مثل

وحدة مع معية آخرين"! فاالرتباط الرقمي ال ينفي حقيقة العزلة! هذا وقد أكدت الدراسات أن ميول
ْ "alone together
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األمريكيني نحو العزلة ميول حقيقةً ،
فمثل ارتفعت نسبة األفراد الذين يعيشون منفردين يف بيت من  1940 %7.7إىل

 1970 %17إىل  27.4يف  2013بينام بلغت  %48يف بعض األماكن مثل منهاتن.وتناقص بدرجة مذهلة عدد الناس
الذين يتناقشون مع آخرين هبدف حل املشاكل االجتامعية عن طريق النقاش.

ومع ذلك ومهام كان احلال -فلم يعدم األمريكيون بح ًثا عن االنضامم إىل جمموعات ملامرسة قدر من التواصل ،سوا ٌء
ً
تواصل رقم ًّيا أم حقيق ًّيا ،وقد ُع ِّب عن هذه احلال بأن األمريكي كائن يعيش وحده ،بينام حيب أن يفك عزلته!
أكان

والع ْل َم َنة :Secularization
الدين َ Religion
ً
حتول يف احلياة االجتامعية ويف التعليم اجلامعي من هيمنة الطوائف الدينية
نظر فيرب إىل العلامنية باعتبارها

مؤرشا لعلمنة املجتمع األمريكي،
إىل هيمنة الروابط واألندية املجتمعية املعلمنة .ويعترب فيرب هذا التحول
ً
بصورة أو بأخرى ،وحتدث مجيع الزوار األربعة عن احلياة الدينية ومسار خطوات العلمنة يف املجتمع األمريكي.
هجر املسيحية((( ،وحكم بأنّه يف آخر املطاف إما أن تكون
فالحظ توكفييل ميول الطوائف الربوتستانتية نحو ْ

كاثولوك ًّيا أو ال دين ًّيا (علامن ًّيا) .يرى توكفييل يف انتهاء الدور االجتامعي للدين يف احلياة خطورة عىل احلياة الديمقراطية

لألمريكيني كام حدثت هذه اخلطورة يف احلياة الفرنسية .لكن توكفييل ال يرى مشكلة يف فصل الكنيسة عن السياسة،

بل يرى ذلك جمرد تنظيم حيفظ دور الدين االجتامعي احليوي يف احلياة ،كام أنّه اعترب ظاهرة عدم اإليامن بني املواطنيني
األمريكيني جمرد انحراف عارض عن الدين ،بينام اعترب اإليامن ً
ميل فطر ًّيا يف البرش.

واتفق تشسرتتون مع توكفييل يف حاجة احلياة الديمقراطية جوهر ًّيا إىل اجلانب االجتامعي للدين ،كام اتفق

أمرا حتم ًّيا ،بل رآه ظاهرة مؤقتة ،ورسعان ما
معه حني مل يعترب اجلفاف الديني يف سلوك املجتمع األمريكي ً
يستعيد املجتمع عافيته الدينية .وش َّبه جفاف احلياة الدينية يف املجتمع األمريكي بنهر حمجوز بخزانات صناعية

مؤقتًاً ،
قائل (بالعكس فإن اخلزانات ستنفجر يف النهاية وسريجع النهر القديم إىل مساره األول)((( ،هذا تعبري أديب
جف مؤقتًا بسبب ما اعرتضته من خزانات صناعية،
لتشسرتتون ،فقد شبه هروب املجتمع األمريكي عن الدين بنهر َّ

ولكن إمساك املاء لن يطول ،بل ستنفجر هذه اخلزانات وسيعود النهر القديم-هنر التدين -إىل مساره القديم!
ورأى ماكس فيرب -عكس توكفييل وتشسرتتون -أن هذا هو عرص املذهب الشكي ،املتشكك يف وجود إله ،إن قدرنا

يف هذا العرص اإليامن بالعقالنية والفكر احلر الساعيني لتحرير العامل من سحره وجالله وقداسته (يقصد حترير العامل عن
ً
جالل وقداسة للعامل)(((.
الدين ألن هذا الدين بمثابة الرس أو السحر أو يضفي
وأقر سيد قطب ما اعتربه حقيقة يف الدول الغربية ،مفادها انفصال الدين عن الدولة .واعترب ذلك أحد أهم
كتبت منذ " 1994لوثر :سكيولرزم يف رداء املسيح" عنوانًا جانب ًّيا يبحث َت َل ُبس الربوتستانتية بالعلامنية .انظر بحث التيجاين
((( هذه مالحظة نراها صحيحة ،وقد
ُ
زايد لنيل درجة املاجستري الذي أجيز يف العام  1996بقسم الفلسفة جامعة اخلرطوم ونرشه مركز التنوير املعريف يف العام  2007بعنوان "مفهوم العلامنية يف الفكر
الغريب" ص.129 :
(2) P: 225 (The dams of unbelief will crumble and the ancient river of religion will pursue its old course”.

((( املحرر (كاتب التقرير).
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ختوف توكفييل ّ
فإن قطب قد الحظ حضور العلمنة يف أروقة الكنيسة الربوتستانتية.
أوجه الضعف يف املسيحية .وكام ّ

وبينام ركز فيرب عىل وظيفة الكنيسة ككيان مستقل يبحث عن مصلحته النفعية ،الحظ قطب الدور االجتامعي والتوجيهي
للكنيسة ككيان اجتامعي يوايس ذوي املعاناة وخيفف عنهم .وهذا هو الدور الذي تلعبه الكنيسة حال ًّيا.

يقول الكاتب إن أعامل ماركس فيرب الفكرية متثل نقطة االنطالق لغالب نظريات العلمنة املعارصة .وقد برش أحد
تالميذ فيرب  -بيرت بريغر -Peter Bergerيف ستينيات القرن املايض ببلوغ العلمنة أعىل درجاهتا ،بحيث حترر العقالني ُة

حتريرا ً
كامل من سحره وقداسته .لكن بريغر كام يقول الكاتب -تراجع عن هذه األطروحة حينام رأى الواقع املاثل
العامل ً
عكس ذلك .فرغم عمليات التحديث التي أصابت العامل ،إال أن العامل كام يرى نوالن -أكثر تدينًا خال ًفا لتنبؤات نظريات
احلداثة والعلمنة التي كان فيها مبالغة ،وأغفلت دور اإلنسان باعتباره ً
فاعل ومربجمًا لعمليات التحديث ال العكس!

قلت( :هذا التفسري هو ضد النظريات التي تتحدث عن بلوغ العامل منتهاه كحالة كاملة من حاالت العلمنة ينسى
ُ

فيها اإلنسان اهلل ،ويرى هذا االجتاه الناقد أن هذه النظريات تنحى منحى حتم ًّيا تعد فيه اإلنسان كأنّه آلة بني رحى

حيرك ويراجع هذه العملية ويقيس آثارها ومساراهتا فيوجهها أو يوقفها
عمليات العلمنة ،ونست أو تناست أنّه هو الذي ِّ

كام يشاء)(((.

ويرى الكاتب أن هذا االجتاه الناقد لفشل العلامنية عن إزالة الدين انتبه له تشسرتتون حينام تنبأ بعودة النهر العتيق إىل

حتم.
مساره القديم .واملهم يف هذا اخلالصة كام أشار الكاتب أنّه ليس بالرضورة أن تقود عمليات التحديث إىل العلامنية ً
وللعلامنية كام يراها الفيلسوف جارلس تيلر ثالثة مظاهر:
 -1تراجع الدين عن الفضاء العام (جمال عام).

-2تدهور الدين اعتقا ًدا وممارس ًة لدى الفرد (جمال خاص).

 -3نوع أضحت فيه قضية اإليامن أقل ً
قبول يف ظل احلساسيات أو املس َّلامت الثقافية املشرتكة يف سياقها احلديث.

(the common cultural sensibilities or taken for granted assumptions that make belief in the modern context
) less plausible

يوضح الكاتب أن النوع األول ليس بالرضورة أن يؤدي إىل النوع الثاين ،كام اختلف تيلر مع فيرب يف حتمية وقوع

عملية حترير العامل من القداسة كثمن لعمليات التحديث والعقلنة .كام أن اإلنسان احلديث ال يمكن أن يستسلم ألشياء
ال معنى هلا ،وهذا هو مذهب توكفييل وتشسرتتون الذي يناقض مذهب فيرب.

وبينام حيتفي توكفييل بفصل الدين عن الدولة كأمر يؤدي حليوية الدين وأثره اإلجيايب يف املجتمع ،نجد قطب ينظر إىل

هذا الفصل نظرة سلبية ،فريى أن هذا الفصل سيجعل املجتمع لقمة سائغة تبتلعها الرأساملية.

واعترب كرستيان سيمث يف كتابه الثورة العلامنية -أن العلمنة أمر ال مفر منه ،وقد جعل الفرتة من  1870إىل 1930
((( املحرر (كاتب التقرير).
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فرتة استبعدت فيها الرموز واألفكار الدينية بدرجات متزايدة -عن الفضاء العام .وكأنه هنا يتحدث عن املظهر األول

للعلامنية التي حتدث عنها تويلر كام رأينا .ومن املثري أن سميث جعل" ،كالرنس دارو  "Darrowأهم ناشط للعلمنة عمل
عىل هتميش الدين يف هذه الفرتة ،بينام دارو هذا هو ذات الشخصية التي حتاور معها تشسرتتون حول مستقبل الدين يف

شخصا متعال ًيا يتناقش معه عىل أنه إنسان ساذج ومتطرف ،وليس يف مقام صديق بل بمثابة "عمة" أو "خالة"
احلياة ،ورآه
ً

شخصا
ساذجة ال تفهم شي ًئا مع مزاج متطرف .وهذا هو أسلوب العلامنيني؛ إذ يقللون من مكانة املحاور ويعدونه
ً
ينتمي إىل طبقة العوام السذج الذين ال يفقهون يف الدين فيتطرفون فيه.

وبينام احتفل توكفييل بفصل الدين عن الدولة إلعادة احليوية إىل الدين يف املؤسسات العامة ،نجد قطب يقف موق ًفا

سلب ًّيا من عملية الفصل هذه ،إذ يرى قطب أن فصل الدين عن الدولة ما هو إال استسالم املجتمعات الغربية للرأساملية

احلديثة كردة سلبية ضد اإلنسانية ،وسيؤدي هذا الفصل إىل علمنة الدين نفسه .وخالصة رأي قطب يف هذه الناحية

أقرب إىل ماكس فيرب مع بعض الفوارق ،وأبعد عن توكفييل رغم القرب الروحي الديني بني قطب وتوكفييل إن قارنا
قطب املتدين مع ماكس فيرب املتعلمن .وبالطبع فإن الغربيني انتبهوا إىل الرؤية الكلية لقطب الذي يرفض املظاهر الثالثة

للعلامنية التي أشار إليها تيلور ،وذلك راجع إىل رؤية قطب الكلية النابعة من شمولية اإلسالم.

عذرا لقطب؛ إذ ال يمكن تطبيق الفهم الراسخ يف الغرب الناظر إىل مسألة االقتصاد كمحور
وقد وجد الكاتب ً

مركزي للثقافة الغربية وقضية العقيدة الدينية وما يتعلق هبا كحالة خاصة ال تدخل املجال العام ،وهذا خمتلف يف الثقافة
اإلسالمية فهي ترى العكس؛ فالعقيدة هي النقطة املركزية التي جيب أن تشغل الفضاء العام ،بينام مسألة االقتصاد أقل

عذرا لقطب حني انتقد التطرف الفكري يف الثقافة الغربية املتجه نحو حترير
شأنًا يف هذا الصدد .وكذلك وجد البعض ً
اإلنسان من اهلل (إنكار اخلالق واهب احلياة) وأن مشكلة العداء والتنافر يف عامل اليوم ناجتة عن هذا التطرف يف اإلساءة
إىل ما جاءت به األديان الكربى ،وليست املشكلة يف التنوع الديني والثقايف.

اإلمبريالية  Imperialismوالالمباالة :Indifference
يرى الكاتب أن ما أدانه قطب هو قضية التحرر الكامل من الدين كحالة جمتمعية ،وقد أطلق عليها مصطلح "جاهلية"

معب ًا عن احلالة التي رآها .فأنزل هذه الثقافة عىل املجتمعات بام فيها جمتمعات املسلمني.
أو "جمتمع اجلاهلية" عنوانًا ِّ

ويرى الكاتب رضورة جتنب أخطاء فيتنام كي نفهم الثقافات املختلفة عن ثقافتنا ،واجلذور الدينية التي عكست

سافرا ألمريكا كام جتسد ذلك يف أحداث  11من سبتمرب املشهورة .ويرى آخرون وجوب مواجهة هذه الكتابات
عدا ًء ً
العدائية ألمريكا من أناس يمثلون التطرف والرش املطلق والبعد عن العاطفة اإلنسانية وختلو كتاباهتم من املنطق .وإن
أهداف هؤالء دينية وجيب أخذ هذه احلقيقة بمنتهى اجلدية( .هذا رأي بعض الكُتاب األمريكيني الذين راعتهم أحداث
احلادي عرش من سبتمرب وأوردهم كاتب هذا الكتاب)(((.

لكن كام يرى الكاتب -ليست القضية يف كون هؤالء نفذوا هجومهم عىل أمريكا ألهنم إرهابيون فحسب ،بل كثري
((( املحرر (كاتب التقرير)
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من املسلمني ينظرون إىل القيم الثقافية األمريكية كاملذهب الفرداين وحرية املال وإباحة اجلنس والعنف ،عىل أهنا تشكل
هتديد ًا لقيمهم وحياهتم .وكثري من هؤالء كانت مواجهة الثقافة األمريكية يف السبعينيات جارحة ملشاعرهم .مثال %80
من الرأي املرصي يف  2009يرون أن أوباما يريد أن يفرض قيم الثقافة األمريكية عىل املجتمعات املسلمة .كام أشار

الكاتب إىل الرشق األوسط باعتباره أكثر مكان يف العامل فيه كراهية للقيم الثقافية األمريكية .إذ نجد  %61من األتراك
و  %60من املرصيني و  %56من األردنيني و %78من الفلسطينيني يكرهون التلفزيون واملوسيقا واألفالم األمريكية.

ونتج عن زيارة قطب ألمريكا اهتامم سيد املتزايد من خالل كتاباته -باإلمربيالية األمريكية .أ َّلف سيد قطب

سنة  1964كتاب :العدالة االجتامعية يف اإلسالم ،وأشار فيه إىل أن أمريكا أسست مؤسسات مضادة وحمطمة للقيم
اإلسالمية عقائد ًّيا وأخالق ًّيا .لكن -يضيف الكاتب وهو عىل حق -مل يكن قطب هو املنزعج الوحيد من اإلمربيالية

األمريكية ،بل كذلك توكفييل وتشسرتتون وفيرب حينام رجع األربعة إىل بلداهنم ،ولذلك تشوهت سمعة أمريكا يف البالد
األوروبية وليس يف الرشق األوسط فحسب.

رصح  15بلدً ا من  20بلدً ا بأن انتشار الثقافة والعادات األمريكية يف بلداهنم أمر سيئ ،وأن أعىل نسبة معارضة
وقد َّ

هلذه القيم األمريكية كانت يف بلدان الرشق األوسط.

أخذ الثقافة على محمل الجد واإلفادة من المعايير المزدوجة في تقييم الثقافة األمريكية:
خالصة العنوان تشري إىل إمهال أو جهل األمريكيني بجوهر الثقافة ،وتدعوهم إىل االهتامم هبا حتى يفهموا أنفسهم

ويفهموا اآلخرين ،كام يشري العنوان إىل أنه ثمة معايري مزدوجة بني السلبية واإلجيابية لألجانب املق ِّيمني الثقافة األمريكية
ويستخلص الكاتب الفوائد من هذه املعايري لصالح املواطن األمريكي وثقافته.

وثمة حتذير يف الكتاب يؤكد رضورة أخذ القضايا الثقافية بجدية بعيدً ا عن العاطفة ،وإال سيتكرر وقوع ما ال ُيمد

عقباه لألمريكيني ،كام حدثت انتكاسة فيتنام ومأساة احلادي عرش من سبتمرب.

ويذهب الكتاب إىل أن الكتابات التي شكلت جمموعات سيد قطب وما شاهبها ،كتابات جادة وحاملة لقضايا

سياسية حقيقية ال حتتمل التأجيل ،وال يمكن تصنيف هذا النوع من الكتابات ضمن كتابات الرتف الفكري النخبوي.

وإن املنظور الغريب املربوط بأبستمولوجيا العقالنية والبعيد عن العاطفية ال يمكنه أن يقبل مصطلحات
ثقافية تسرتشد باأللوهية من حيث املامرسات واألفكارُ ،
وتدد بحدود هذه احلقائق املتافيزيقية التي ال يمكن

التحقق منها بالوسائل البرشية .وهذا يعني إشارة توجيهية إىل األمريكيني بعدم التسامح مع الثقافة املبنية عىل
أسس أو حقائق غيبية (ميتافيزيقية) كالثقافة القائمة عىل أديان الوحي ً
مثل .ولعل املطلع عىل هذا الكتاب

سيالحظ أن هذه النصائح تعادي ما ُيعرف بالتعدد والتنوع الثقايف الذي اشتهرت أمريكا بتبنيه والدفاع عنه.
ومما هو مثري لالهتامم يف هذا الشأن كام يورد الكاتب-أن اعتبار األمريكيني للتعدد والتنوع الثقايف ليس ناب ًعا من االهتامم

بقضايا الثقافة احليوية إنام هو نابع من اجلهل هبذه القضايا! بمعنى :أن التسامح الظاهر ،بل االحتفاء بالتعدد الثقايف ليس
نتاج علم ومعرفة هبذا املتعدد ،بل نتاج جهل به! فاألمريكيون بحسب الكاتب -ال حيملون القضايا اجلوهرية املكونة
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للثقافة حممل اجلد! بل إن قيمة االحتفاء بالتعدد والتنوع الثقايف ليست نتاج الوعي بامهية الثقافة بل نتيجة االهتامم

بالنواحي اجلانبية واهلامشية والشكلية للثقافة .وذلك مثل :كيف نلبس؟ وما أذواقنا الفنية؟ وعادات أخرى يف األكل
واملوسيقا والرقص إلخ .بينام هيمل األمريكي لب الثقافة ،وجيهل القيم املعيارية والقيم الثقافية املركزية واملقدسة ،بل

يقوم األمريكي بتسفيه كل جانب ثقايف معياري أو مركزي مقدس .وبينام اعترب بعض الكتاب األمريكيني أن السؤال عن
القيم املعيارية للثقافة ( ((()Normative Valuesجمرد هراء((( ،فإن املعيارية متثل اجلانب املعريف املهم ألي ثقافة.

اتفق الزوار األربعة عىل خطورة جتاهل القيم املعيارية واملقدسة يف الثقافة ،وأن ذلك قد يؤدي جلهل األمريكيني

باآلخر ،بل بجهل أنفسهم .كام اتفق األربعة عىل الدور العظيم للدين يف تاريخ املجتمعات األمريكية ،وما لعبه إجيا ًبا

يف قضايا املجتمع كاالقتصاد والرتابط االجتامعي والتطوع والتخفيف من حدة العنرصية وحياة السجون والتقليل من
اجلريمة واملسامهة اإلجيابية يف جمال الرتبية والتعليم والديمقراطية ...إلخ .وقد أمجع الزوار األربعة عىل أن جتاهل الدين

وقضاياه هو جتاهل للتاريخ األمريكي وللهوية األمريكيةً .
فضل عن أن ذلك املوقف (املحارب للدين) سيخلق مشاكل
ِ
بني أمريكا والعاملّ .
عبت عنه الكاتبة مارثا بلريز حني قالت( :إن موقف احلكومة األمريكية
إن هذا املوقف ا ُملشكل َّ
الرسمي من املجتمعات الدينية أو تلك التي حتتفي باملقدس هو موقف علامين)((( .ويرى بروفرس نوالن أن هذا املوقف

سيخلق مشاكل ألسباب متعددة:

ً
أول هذا املوقف ال يمثل حقيقة أمريكا ،عىل األقل حينام نقارن أمريكا بأوروبا الغربية ،فاألمريكيون مازالوا أكثر

تدينًا من حيث اإليامن (اعتناق العقيدة الدينية) ،ومن حيث ممارسة الشعائر الدينية .وهبذا املعنى سيكون املستوى
العلامين العايل الذي يعلنه ممثلو احلكومة األمريكية يف العامل( ،الذين يمثلون اجلانب الرسمي ألمريكا)ً ،
مثال للكيف
املدهش الذي سيصبح فيه النوع األول والنوع الثالث من تصنيفات تويلر للعلمنة أكثر أمهية من النوع الثاين(((.

هذا املوقف -بحسب الكاتب -كان سيدهش نموذج توكفييل املخالف للنموذج الفرنيس؛ إذ رأى توكفييل يف

مزدهرا وسيعزز من دوره وفاعليته
نموذجه الداعي لفصل الكنيسة عن الدولة باعتبار أن هذا الفصل سيجعل الدين
ً

جتاه املجتمع ،وبطريقة غري مبارشة جتاه النظام الديمقراطي األمريكي .وما يدهش توكفييل هنا حني يرى أن النموذج
األمريكي انتهى إىل تغييب اهلوية الدينية للمجتمع األمريكي يف حرضة جمتمعات مدنية متدينة ترتبط بعالقات سياسية
واقتصادية مع أمريكا .بل ظهر العكس وكانت النتيجة سلبية عىل السياسة واملصلحة األمريكية حني أظهرت الدولة

((( القيم املعيارية للثقافة هي التي حتدد ما ينبغي أن تكون عليه الثقافة .وما املعايري التي جيب أن تكون عليها الثقافة؟ فاملعيارية خالف الوصفية descriptive

فالوصفية هتتم بوصف ما هو كائن بالفعل بينام هتتم املعيارية بسؤال ما ينبغي أن يكون عليه احلال (املحرر).

((( هذا ما جرى نقاشه بني وليم جيمس رائد الربامجاتية األمريكية وماكس فيرب رائد نظريات العلمنة (املحرر).
(((

ص.231 :

قلت :لعل الكاتب أراد أن يسخر من عالقة أمريكا باعتبارها شع ًبا من الشعوب األخرى .وكيف أن اجلانب الرسمي املفارق للدين ال يعكس حقيقة اجلانب
((( ُ
الشعبي غري املناهض للدين .فرتاجع الدين يف الفضاء العام (وهو النوع األول) ال يعكس حقيقة هذا الرتاجع يف الفضاء اخلاص وهو النوع الثاين الذي يمثل
مواقف األفراد الذين يمثلون الشعب .ينام النوع الثالث يتحدث عن ال مقبولية احلديث عن قضايا اإليامن حينام نتحدث يف قضايا الثقافية .فهل من مصلحة الشعب
األمريكي أال يتحدث ممثلوه يف املقدس حينام يعيشون يف بلد يشغله هذا املقدس؟ وباجلملة يتحدث الكاتب عن متثيل الرسميني (الدولة) هلوية شعب بطريقة ال
تعرب عن حقيقته وال مصاحله.
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الرسمية ،هوية ال دينية للشعب األمريكي أمام جمتمعات متدينة! وليس هذا املوقف ال يمثل حقيقة املجتمع األمريكي
فحسب ،بل سيجلب كراهية كبرية ألمريكا من تلك املجتمعات املتدينة.

نموذجا لدول أخرى تتوجس من الديمقراطية خو ًفا
ومن ناحية أخرى كام يرى الكاتب -فقد فشلت أمريكا أن تقدم
ً
من فقدان مقدسها .وذلك بأن تكون أمريكا ً
مثال للدولة الديمقراطية التي ال تض ِّيع دينها بسبب فصله عن الدولة.

فالدولة املثالية ،عند نوالن ،مشابه لنموذج توكفييل؛ إذ جيب أال تكون ثيوقراطية وأال تكون مغيبة لدور الدين احليوي
الذي جيب أن يساعد فضاء النظام الديمقراطي .فكانت الفرصة متاحة ألمريكا أن تكون حكومة وس ًطا بني الثيوقراطية
عب عن خط بروفرس نوالن هذا ،عامل االجتامع روبرت هافرب بقوله " :كان بإمكان احلكومة األمريكية
والعلامنية .وقد ّ

نموذجا بني الثيوقراطية والديمقراطية العلامنية حيث تتعايش م ًعا املثاليات الدينية والقيم الديمقراطية"(((.
أن تقدم
ً

ويقول بايلس :واحدة من أسباب إخفاقاتنا الكربى يف الرشق األوسط هو امتثالنا ملوقف علامين ال هوادة فيه أثناء

تعاملنا مع جمتمعات عالية التدين .لقد فشلنا يف عكس أهم اجلوانب احليوية يف تارخينا"((( .يقصد اجلانب الديني كام
متظهر يف التاريخ األمريكي.

ورصد زوارنا األربعة أن األمريكيني ذوو ميول إمربيالية وتبعية ،وهذا السلوك يتبعونه حني التعامل مع اآلخر.

لذا فإهنم حيرصون عىل تصدير األشياء أو القيم الثقافية األمريكية كام هي ،وال يراعون رضورة مواءمتها مع قيم اآلخر

(فرض قيمهم ونمط تفكريهم عىل اآلخرين ،فيحسبون غريهم أمثاهلم! وهذا ما الحظه الكاتب أثناء تأليفه لكتاب

يعالج مشاكل املحاكم األجنبية (الدولية) من خالل رضورة النظر إىل القيم الثقافية املحلية التي تربى عليها مرتكبو هذه
اجلرائم.

أن ثمة حمطة أخرى ِ
ويرى الكاتب َّ
لوحظ فيها متثل هذه اإلمربيالية والتبعية ،وهو ما ُعرف بمؤمتر األمم املتحدة

للسكان الذي ُعقد يف القاهرة عام  .1994هذا املؤمتر حلله بعض علامء االجتامع ،ووصلوا إىل أن فرض القيم الغربية

األمريكية وجدت مقاومة قوية من حتالف دويل ،وليس من الرشق األوسط فحسب .وخلصوا إىل أن "مشكلتنا ليست
أننا نبالغ يف تقدير االختالفات الثقافية ولكننا نقلل منها" .و"عىل الرغم من احتفالنا بالتعددية الثقافية ،فإننا نتخيل يف

الواقع متاثال ً يف النظرة والتطلع ،وهو إسقاط غري مقصود ألنفسنا يف النهاية"((( .وكام يشري الكاتب ّ
فإن هذا السلوك

مشابه ملا حدث للعراق ،فقد سمي الغزو بمسمى "مهمة استزراع الديمقراطية يف العراق".

ويف استطالع أجري عام  2001فإن شعوب دول العامل اإلسالمي رحبت بالديمقراطية كام يرحب الشعب

األمريكي ،ولكنهم رفضوا القيم واألفكار والسلوك السيايس لألمريكيني بنسبة عالية بلغت:
 %73يف تركيا،و  %54يف األردن،و  %54يف مرص،و  %67يف باكستان.
((( ص.232 :
((( ص.232 :

(3) Davis, cultural and Relativism, p: 270.
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ويف عام  2003و 2004أجري استطالع آخر عن مدى تقبل شعوب العامل للقيم الديمقراطية ،فكانت النسبة عالية

يف قبول هذه القيم سواء من الشعوب املسلمة أو الشعوب الغربية.

فبينام األقطار املسلمة جمتمعة معجبة بالتقدم العلمي والتطور التكنولوجي يف أمريكا كام هو موقف سيد قطب ،إال

أن اجلميع ضد قيم الثقافة األمريكية .وهذا هو رأي الرئيس املرصي حممد مريس((( رمحه اهلل ،كام يقول كاتب الكتاب.

وأشار الكاتب إىل أن ُص ُح ًفا أجرت استطال ًعا يف شوارع القاهرة بعد وقوع هجوم احلادي عرش من سبتمرب مبارشة.

وكانت النتيجة أن مل يتعاطف أي فرد مع أمريكا ،بينام تعاطف اجلميع مع الضحايا وشجبوا قتل األبرياء .كام أن مجيعهم

عارض االنتقام من أفغانستان جراء وقوع اهلجوم .وبينام نصح بعض كتاب األعمدة ،عقب هذا اهلجوم ،أمريكا أن
تتحاور مع الذين يكرهوهنا.

ويرى الكاتب أن أسباب كراهية الشعوب املسلمة ألمريكا تتجىل يف حماولة أمريكا فرضها قيمها التي تتعارض مع

اإلسالم ً
فضل عن قوهتا العسكرية الزائدة وغطرستها ،وهذه األمور نفسها اعرتض عليها سيد قطب قبل نصف قرن،

لكن غالب الشعوب املسلمة ال تؤمن باملواجهة العسكرية التي اشتهرت هبا كتابات سيد قطب .وليس سيد قطب وحده
ينتقد هذه القيم ،بل معه كثري من الناس؛ إذ أظهر مؤمتر السكان يف القاهرة  1994االعرتاضات ذاهتا التي اعرتض عليها
سيد قطب ،وما زالت هذه االعرتاضات مستمرة.

وهلذا البد أن تأخذ أمريكا مأخذ اجلد كل االنتقادات التي انتقدها سيد قطب وشاركه فيها أوروبيون آخرون.
ويرى الكاتب أن ما دفعه إىل تأليف الكتاب هو حالة سيد قطب من ناحية ،وما اهتم به هو شخص ًّيا يف كتاب سابق

له يواجه فيه حماولة فرض القيم الثقافة القانونية األمريكية يف النزاعات الدولية(((.

ويرى يف احلالة األوىل "حالة قطب" مقارنة بالزوار الثالثة ،أنّه من الصعب وصف سيد قطب بازدواجية املشاعر

جتاه موقفه من قيم الثقافة األمريكية ،رغم أنّه أشاد بجانب من جوانب احلياة األمريكية .بينام يصدق احلكم بازدواجية
املشاعر عند الزوار األوروبيني الثالثة.

(أظن أن الكاتب أراد أن خيتم كتابه بخالصة مفادها أن سيد قطب انتقد أمريكا ألنه كرهها .بينام الثالثة اآلخرون

مشفقون عليها أي انتقدوها حينام أحبوها)((( .وقد أضاف إىل هؤالء الثالثة الكاتب الرويس املعروف (األكساندر
سولزنتني) الذي انتقد أمريكا بدون حتفظ يف عقليتها التجارية واملادية األمريكية ،والنزعة التي ترغب أن يكون كل العامل

نسخة من أمريكا ،والنزعة اإلمربيالية ،عىل الرغم من إعجابه بأمريكا يف أنظمة احلكم والديمقراطية ،ومتنى أن تكون

روسيا ديمقراطية ،لكنه يرى أن أمريكا صدرت لبالده األمور السيئة كالعري والدعارة واملخدرات واإلدمان واجلرائم
((( درس الرئيس املرصي املنتخب حممد مريس اهلندسة يف الواليات املتحدة االمريكية ومن الطبيعي جدًّ ا أن يشيد ويعجب بالتطور األمريكي يف جمال العلم ،ومن
الطبيعي أال تعجبه قيم الثقافة األمريكية.
((( أرشنا إىل الكتاب يف هامش سابق.
((( كاتب الدراسة.
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املنظمة واالحتيال يف كسب املال .ويتأسف أن بالده استوردت ما هو مظلم وتركت عكسه .وما شهد (ألكساندر)

شهدت به الطبيبة الصينية حني خاطبت جمموعة من األمريكيني وهي تغادر أمريكا بأهنم أعطوا الصني رذائلهم دون
فضائلهم.

الفائدة من االزدواجية:
برر الكاتب نقد القيم الثقافية لبالده من خالل أناس أثبتوا ازدواجية يف مشاعرهم جتاه أمريكا .واعترب الكاتب

أن االزدواجية من طبيعة احلياة واألشياء ،وأن أمجل األشياء تنطوي عىل ازدواجية .وإن الرتكيز عىل األشياء السلبية
ال يعني تفنيد األشياء اجلميلة ،بل املقصود التعمق أكثر وجتديد األفكار والتغلب عىل السلبيات .وإن هذا النوع من نقد

قيم الثقافية األمريكية مهم ،والسيام حينام يأيت من غرباء أجانب ،فإن فائدته لألمريكيني تكون أعظم ؛ ليفهموا أنفسهم.
وكذلك سيساعدهم يف اعتبار القيم الثقافية لآلخر ووعيهم بأمهية اآلخر املختلف .وستجعل هؤالء األمريكيني يعون

جوهر الذهب ويتجاهلون املغشوش منه .ويف اخلتام برر تشسرتتون بأن األشياء اجلميلة ال تُصدّ ر ،بل جيب عليك أن
تسافر إليها وذلك ردا عىل الناقدين الناقمني الذين يرون أن أمريكا صدرت أسوأ ما عندها من قيم إىل دول أخرى.
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