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 احلدود: إشكالية العالقة بني العاملي واحمللي

 ، تونسالدكتور: نوفل احلاج لطيف أستاذ أول يف الفلسفة وباحث أكادميي

 على نفسه وقع مسألة احلدود على وعيه بذاته، اليوم، ال أحد ينكر، :مقدمة  

رح البيان التأكيد منذ البداية على أمهية ط وغين عن خرين.وبعالقاته بالعامل وباآل

يف احلقيقة باتت هتدد  وهي حتوالت، هذه املسألة يف ظل التحوالت الكربى واخلطرية اليت يشهدها عاملنا املعاصر.

فقد  .بل وأيضا حدود وعي اإلنسان هبويته الفردية والثقافية والسياسية ال فقط احلدود اجلغراسياسية للعامل،

واهتز معها الشعور باالنتماء إىل مجاعة  يف صورهتا التقليدية، لية"أركان "اهلوية الوطنية احمل اهتزت يف عاملنا اليوم

 ضيقة بعد أن فقد العامل ذاته اتساعه الذي كان عليه وأضاع حدوده اليت رمسها اجلنس والعرق والدين واللغة.

ب هذه جديد عن مقومات جغرافيا سياسية تستوع تزامن مع إعادة البحث من يف احلقيقة، االهتزاز، هذا بيد أن

الصورة اجلديدة اليت آلت إليها العالقات وتعمل يف نفس الوقت على استيعاب  ،الصورة اجلديدة اليت أصبح عليها العامل

اتصال حتى غدا واليت يبدو أهنا توطدت أكثر بفضل ما كسبت يدي اإلنسان من أدوات ووسائل تواصل  البشرية

يقرتح عنوانا ألحدهم كتبه  مريوفيتزل هذا ما اضطر جوشوا اإلحساس باملكان حمدودا ورمبا منعدما متاما ولع

"لقد قلل تطور وسائل اإلعالم من أمهية الوجود  يقول فيه: "ال إحساس باملكان"، صار مؤثرا على نطاق واسع،

يف جتربة الناس واألحداث...واآلن أصبحت األماكن املقيدة ماديا أقل أمهية ألنه صار بإمكان املادي 

فقد أصبحت العالقة بني املكان  ونتيجة لذلك، .التدفق عرب اجلدران واالندفاع عرب املسافات الشاسعةاملعلومات 

حيث غريت الوسائط اإللكرتونية معنى الزمان  الذي يوجد فيه الشخص وبني معارفه وجتاربه أقل فأقل،

"القرية  أو " "العامل القريةوميكن أن نعترب يف هذا السياق مفهوم  1" واملكان بالنسبة للتفاعل االجتماعي

 أحسن تعبري عن هذه الصورة اجلديدة للعامل كعامل فاقد للحدود. 2ماكلوهانالذي يقول به  ،العاملية"

وجدناها تستهوينا من حيث هي تثري فينا  ،هافمن أي جهة تناولنا املسألة رهيبة جدا، إغراءاتإن  واحلقيقة،

بل إن  ورمبا دون اكرتاث باحلدود. امل حيث كل شيء متاح بأيسر السبل،اإلحساس بالبهجة إذ ننتمي إىل هذا الع

                                                           
1 Meyrosowitz, J : No Sense of Place :The impact of electronic media on social behavior, New York, Oxford University Press, 1985:vii-viii 
2 Mcluhan, M and Fiore, Q :The Medium is the Message , Harmondsworth ,Penguin, 1967, p16 
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سواء من ذوي القربى  ن النائية،كاحلدود ذاهتا مل تعد تفهم كعوائق أو كحواجز حتول بيننا وبني اآلخرين يف األما

ا الذين ألقت فنا أو أصدقائنرأو من معا الذين فرضت عليهم لقمة العيش عبور احلدود وهجر األوطان احمللية،

 فرص الوقت. به هبم الصدف يف طريقنا ذات مرة أو يف مرات عديدة حبسب ما تسنح

إهنا مسألة أمشل من أن حتيط هبا جتارب  يف تناول مسألة احلدود. وال يتوقف األمر على هذا االعتبار أو ذاك،

فيها ال حدود له. وحتى ال نستنفذ  حدود هلا والتفكري فاحلدود ال والعملية. واملعرفية، اإلنسان األنطولوجية،

تكون مبثابة األرضية الفكرية  ال بد من وضع حدود جملال حبثنا، ل املسألة يف سياقاهتا املختلفة،طاقاتنا يف تنزي

املرجعية املنهجية واإلجرائية لصياغة املسألة ضمن سياق حمدد جينبنا التخبط يف املسائل اللغوية واملنطقية اليت تتعلق 

" على صيغة اجلمع. فالقضية برمتها  على صيغة املفرد وحد "احلدود " أو حبد "احلد" دلول لفظ "احلدودد مبتحدي

 وجودية وعملية وتلح على أن تكون كذلك. وألجل ذلك بل معضلة ة،ليست مشكلة لغوية وال منطقي

ن ندرك من وراء ذلك بعض عسى أ ة العالقة بني احمللي والعاملي"،إشكالي اقرتحت عنوان احملاضرة "احلدود:

أسباب ومظاهر االهتمام مبشكلة احلدود دون أن ندعي من خالل ذلك تقديم وثيقة لرتسيم احلدود بني ما 

أخالقية تتخذ من اإلنساني يف -أنرتوبولوجية وسياسية-بل تقديم مقاربة أنطولوجية وما هو عاملي، هو حملي

ه سأعمل يف املستوى األول من هذه احملاضرة إىل طرح املسألة من اإلنسان مرتكزا وأساسا ملعاجلة املسألة. وعلي

زاوية نظر أنطولوجية وأنرتبولوجية تقوم على جدلية احمللي والعاملي ضمن سياق يعترب اهلوية اإلنسانية هوية كونية 

ملطلقة دون أن تسمح باستيعاب اختالف اهلويات الفردية واالجتماعية والثقافية يف تنوعها وكثرهتا ضمن حدودها ا

تقضي على ذلك االختالف وعلى تلك الكثرة باعتبارمها عامل ثراء لتلك اهلوية الكونية يف كنف احلوار والسلم بني 

سأحاول االرتقاء هبذا احلوار يف  ويف املستوى الثاني، اهلويات احمللية مهما حافظت على خصوصياهتا ومتسكت هبا.

اسي واألخالقي لالستفادة أكثر من قيم التعايش السلمي أو العيش سويا كقيم إىل مستواه السي األنثروبولوجيبعده 

سياسية بل قيمية أو ايتيقية حتول وسائل القوة -االنفتاح واحلرية والتسامح حبيث تصبح احلدود ال حدود جغرافية

بة بينهم يف نطاق اليت يعتمدها البعض ضد البعض اآلخر إلخضاعه إىل وسائل تدعم الصداقة بني البشر وتشيع احمل

السياسية دون إلغاءها ولكن يف نفس الوقت دون إلغاء لوالءاتنا احمللية على أساس -ذات احلدود اجلغرافية

فكرة املواطنة العاملية اليت من شأهنا أن تعطي صك األمان للهوية اإلنسانية الكونية حتى تكشف عن نفسها ال 

جملتمعات القائمة تدعمها مقولة حقوق اإلنسان كمقولة قابلة لالنطباق كمفهوم جمرد بل كواقعة عينية متحققة يف ا

مهما تكن إمكانيات تطبيقها حمدودة لفرط مشوليتها وعموميتها مع حماولة متثل ورصد خمتلف العوائق اليت ميكن 
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ك على أن تقف يف طريق حتقيق ذلك يف صلب الراهن احلضاري الذي يرزح حتت نري العوملة واستخالص تبعات ذل

 .ةيود وما تثريه من مفارقات حقيقمستوى معضلة احلد

 احلدود بني احمللي والعاملي مبا هي مشكلة أنطولوجية وأنرتبولوجية مشكلة-1

 من اهلوية كوحدة بسيطة إىل اهلوية كوحدة مركبة-أ

ذاهتا كهوية سأنطلق يف طرح مشكلة احلدود على هذا الصعيد من خالل البحث يف مفارقات اهلوية اإلنسانية 

منفتحة حبكم طبيعتها على اآلخر وليست جمرد هوية منغلقة على ذاهتا حبيث ترفض كل إمكانيات االعرتاف 

وهو رفض يف احلقيقة يرسم حدود هذه اهلوية على حنو ميتافيزيقي يستبيح حق اآلخر يف أن يكون  باآلخر،

كما جتسده الفلسفات املاهوية وعلى رأسها فلسفة  شريكا يف عملية الوعي بالذات بل وينفيه. وهذا الفهم للهوية

تويل الوعي أولوية أنطولوجية ومعرفية مطلقة على ما عداه. وعلى هذا النحو تكون اهلوية اإلنسانية  ديكارت،

فإذا طيف هي ال تلمحه  ومعزولة عن واقعها وتارخيها وعن عالقاهتا بغريها، مكتفية بذاهتا، وحدة بسيطة،

ربتنا احلياتية اليومية بخربنا من خالل عالقتنا املباشرة بذواتنا ضمن واقع الوجود املعيش عن طمط لكن جت األبصار.

وهذه اهلوية  وجود مفتوح يصل ذواتنا بذوات أخرى يف الزمان واملكان مهما يكن إحساسنا هبما حمدودا.

يه عاملنا اليوم خاصة يف ظل العوملة اليت اخرتقت اجلوهرانية اليت تقول هبا التصورات امليتافيزيقية ال تتوافق مع ما آل إل

وأخرجت اهلوية الفردية من  قيمها كل احلدود وفرضت تصورات جديدة ملا هو أنطولوجي وملا هو أنرتبولوجي،

وهي جتربة تُفتح فيها احلدود على مصارعها دون اعتبار  عزلتها لتلقي هبا يف مغامرة جتربة "الوجود مع"،

ة. فقد كان لزاما على الفردي املعزول أن يتزحزح عن كربيائه ونرجسيته ليكتشف ذاته للخصوصيات الفردي

 ضمن العالقات مع اآلخر الشبيه واملختلف يف آن.

يف عامل فيزيائي فقط بل يعيش يف عامل من األدوات والرموز  بونيت-مرلوإن اإلنسان ال يعيش كما يقول 

ل ذلك عاملا ثقافيا يدل على الفعل اإلنساني. إن اإلنسان كائن ثقايف والعالقات االجتماعية والتارخيية وميثل ك

نعيشه ثقافيا من أجل التغيري واإلضافة. وعليه فاألنا ليس كيانا منفصال عن  فيماوألجل ذلك فهو مدعو إىل التفكري 

يرتبط بوضعيات ثقافية فهو  بل يتم النظر يف األنا من جهة وضعيته يف العامل وعالقته باآلخر، العامل وعن اآلخر،

أي أن الوعي هو وعي األنا باآلخر على أساس التفاهم  ومن مثة ال وجود لوعي مستقل بذاته، تارخيية.

حيث يرتسم  وهي كذلك "محالة معنى" ،"محالة سلوك "من حيث هي ذات حية عالئيقية فالذات اإلنسانية والتبادل.
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تصبح ذاتا  عامل وتالزمه وحتس به مبا هو عامل اآلخرين وأجسادهم،فالذات وهي تنخرط يف ال طمط عالقاهتا باآلخر،

"البينذاتية  "البينذاتية اإلنسانية" أو بونيت-مرلو متجسدة ومنفتحة على جمموعة عالقات بني الذوات وهو ما يسميه

ذا النحو تصبح مبعنى عالقات قائمة بني األشخاص وسلوكياهتم وانتماءاهتم وأفعاهلم املشرتكة. وعلى ه املعيشة"،

العالقة بني الذوات ضرب من التعايش على أساس االعرتاف بالتنوع والتكامل، جتاوزا للمركزية فاألنا ال يكون 

وبذلك ينشأ التفاعل بني احلياة الفردية واحلياة  وبينه وبني العامل، خر،مبفرده وإطما يف إطار من التبادل بينه وبني اآل

اتية أفقا مشرتكا بني ذات وذوات أخرى يف إطار وحدة ال تقبل التجزئة وهو ما وهكذا تصبح البينذ3اجلماعية.

يعين أن الذات حقيقة مفتوحة ال تتمثل نفسها إال يف عامل اآلخرين وما يقتضيه ذلك االنفتاح من حوار وتواصل حبيث 

و متاثل يف نطاق تصبح احلدود حالة خاصة ال تعرب عن انفصال األنا عن اآلخر بقدر ما تكشف عن تشابه أ

االختالف الذي يسمح باالعرتاف والتبادل والتسامح من زاوية الكثرة الثقافية اليت تفرض أن تكون اهلوية 

 عندما يقول: إدغار مورانوهو ما نلمسه بوضوح يف عبارة  وإطما وحدة مركبة، اإلنسانية ال جمرد وحدة بسيطة،

ة الواحد ال تقدر على الرفع من شأن الوحدة اليت تولد التجانس "إن العقول العاجزة عن تصور وحدة الكثرة وكثر

بيد أن األمر املزدوج واملركب يلزمنا باحملافظة على تنوع الثقافات  أو الرفع من شأن الكثرة اليت تنغلق على نفسها.

ق تكون مبدعة للتنوع وتطوير الوحدة الثقافية لإلنسانية. إن اللقاءات اليت تتالقح فيها األفكار والثقافات واألعرا

-حكمة العيش سويا-...(ينبغي أن حتل إعادة الوصل حمل الفصل وأن تدعو إىل تعايش حكيم(والتجديد

)...(إن التالقح يدخل املركب يف قلب اهلوية املتالقحة )ثقافية أو عرقية(.من األكيد أن كل واحد 

ألن تدمج داخلها اهلوية العائلية واهلوية اجلهوية ميكنه...وينبغي عليه تنمية هوية متعددة املنابع واليت تسمح 

نسبة إىل  واهلوية اإلثنية واهلوية الوطنية واهلوية الدينية أو الفلسفية واهلوية القارية واهلوية األرضية)الكوكبية:

كوكب األرض(،إال أن هذا الذي جرى تلقيحه ميكن أن يعثر يف جذور هويته املتعددة على قطب عائلي 

 .4وقطب وطين أو حتى قاري يسمح له أن يشكل يف ذاته هوية مركبة إنسانيا متاما " طب إثين مزدوج،مزدوج وق

هو إطار  إذن، من الناحية األنطولوجية واألنرتبولوجية، إن اإلطار الذي تتنزل فيه مشكلة احلدود،

كانت هناك أكثر من إمكانية  فكلما كان هنا طرفني، العالقات بني األنا واآلخر يف مستوييها الفردي واجلماعي.

فإني ال أحسب أنه  تُضبط يف صلبها حدود عالقة أو عالقات ممكنة. وإذا كان الوصل ضروريا لتأكيد التوحد،

                                                           
3 Merleau-Ponty, M : Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1967, pp400-401 
4 Morin, E : Une politique de civilisation, Paris, Erléa, 1997, p118 
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بقدر ما هو اعرتاف متبادل باالختالف والتنوع واعرتاف باحلدود. وهي حدود  فرصة لفرض منطق الوحدة،

ون أن تكون هناك إمكانية الجتثاث اإلحساس باالنتماء احمللي تتعلق هنا بالعرق واإلثنية والثقافة)...(د

وإال أصبح احلديث عن احلدود يف إطار احلدود أكثر مأساوية ألنه سيفتح  جلماعة عرقية أو ثقافية معينة،

على حروب أهلية طاحنة ال تبقي وال تذر  )ميكن احلديث عن األقليات( اجملتمعات ذات التنوع العرقي والثقايف

 )روندا مثال(. هو احلال يف بعض اجملتمعات القبلية اإلفريقية كما

عن مسألة االنتماء يف بعده األنطولوجي من حيث أن  على هذا النحو، إن مشكلة احلدود ال تنفصل،

ومن حيث هو يعيش مع اآلخرين وهو وجود يفرتض حبكم احلال والطبع -وجوده برمته انتساب للعامل-اإلنسان

:"ميكن للكائن البشري أن يصاب بالذهول  بالقول إيريك فروموهو ما عرب عنه  أن تكون له حدود

وإذا  واالرتباك والعجز عن الفعل اهلادف املتسق إذا افتقد خريطة للعامل الطبيعي واالجتماعي الذي يعيش فيه،

فتقدها صورة ذات تكوين وذات نظام ومتاسك داخلي ألنه إذا ا افتقد صورة للكون وملكان الشخص فيه،

ال يرى نقطة ارتكاز ثابتة متكنه من تنسيق أفكاره وكافة االنطباعات اليت  بات ال يرى طريقا لتوجيه ذاته،

إن الكون الذي نعيش فيه ال معنى له يف أذهاننا وال ثقة لنا يف أفكارنا عنه إال من خالل اتفاق عام بني  متسه.

أن حياة  واحلالة تلك، وإذن ميكن القول، معنى احلدود. وتفهم اخلريطة هنا على 5الناس الذين نعيش معهم "

فاحلدود ضرورة  الناس ال تستقيم يف غياب مثل تلك احلدود. إهنا تستحيل إىل حياة عبثية ال معنى وال قيمة هلا.

وملا كان ذلك كذلك فال شيء مينع عندها من إقامة احلدود على  أنطولوجية اقتضت طبيعة الوجود اإلنساني نفسه،

أحناء أخرى حيث يكون مثة إمكانية لتمثل اجلنس البشري ككثرة نوعية ترى يف تلك احلدود أرضية خصبة 

للتالقي ضمن الفضاء اإلنساني على درب التواصل واحلوار ال على درب الصدام والصراع. فهما تكن تلك 

فإهنا تؤدي وظيفتها على أمت  )وهو أمر غري ذي أمهية بالنسبة له(، اخلريطة حسب إريك فروم خاطئة أم صائبة

 وجه أنطولوجيا وسيكولوجيا واجتماعيا.

 العوملة إعادة تركيب هلويات مركبة أصال يف ظل فهم غامض للحدود بني احمللي والعاملي-ب

 سواء كان العامل منظورا إليه كقرية أو كفضاء شاسع مرتامي األطراف. إنه بقدر امتداد العامل متتد احلدود،

 ال حمدود بقدر ما هو عامل حمدود. عامل تتصارع فيه قوى الفصل وقوى الوصل حتت مظلة من فالعامل عامل
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وكلها ثنائيات بقدر ما تبحث  اخلصوصي والكوني، احمللي والعاملي، اجلزئي والكلي، الوحدة والكثرة، الثنائيات:

ة قد تفقدها طابعها اجلديل ،بقدر ما حتكمها غايات وأهداف ومنافع ومصاحل توسعي عن االنسجام واالندماج

املميز لتجعل صورة احلدود صورة إنساني تفكك وتصدع حتت وطأة االقتصادي كسياق معياري فرضته ثقافة 

العوملة  حتت مسميات عديدة من قبيل كوننة الثقافة أو التبشري بثقافة عاملية حتول احلدود ضمن نزعة كومسوبوليتية 

ة ال على املمكن بل على املستحيل. ذلك أن اهلوية اإلنسانية يتخللها احمللي من تفاؤلية إىل جمرد إمكانيات مفتوح

تشارلز كما يقول  ،6"فأنا ال أكون أنا إال بقدر ما أنا قادر على معرفة املوقع الذي أحتله " كل صوب وحدب،

أخالقي أو  ام معني،"ميكن للبشر أن يدركوا أن هويتهم تتحدد يف جانب منها من خالل التز الذي يضيف: تايلور

ويستعطون حتديد هويتهم أيضا يف جانب آخر بواسطة األمة أو  .7كأن يكونوا كاثوليكيني أو فوضويني روحي:

إن ما يفهم من هذا ليس فقط  )نسبة إىل الكيباك يف كندا(. فيكونون أرمن أو كباكيني الرتاث الذي ينتمون إليه:

الروحي أو هبذا السياق الثقايف وإطما ألهنا متنحهم هذا اإلطار الذي بداخله  كوهنم متعلقني شديد التعلق هبذا املنظور

 "وصاحل.يستعطون حتديد موقفهم إزاء ما هو خري وجدير ورائع 

ومن ناحية أخرى فإن العوملة إذ تعمل يف دائرة االقتصادي وبالتايل النفعي وذلك خالفا للكونية اليت تستند إىل 

هلا أن تقضي على احلدود اليت تقيمها العوملة رغم ادعائها إلغاء احلدود. وهذا جيرنا أرضية ايتقية تريد من خال

فإذا كانت الكونية ال تضع حدودا أمام اخلصوصيات الثقافة لتربز إمكانياهتا  إىل التمييز بني العوملة والكونية،

 هذا السجل قول ثانوي أو جزئي، الذاتية اإلبداعية على صعيد احلضارة العاملة حبيث يصبح القول باحلدود ضمن

القيم اليت ال حتدها احلدود لتأصلها يف اإلنسان ذاته دون اعتبار  فتكون الكونية هبذا املعنى هي كونية القيم،

فالكونية تفيد الشمولية اليت بإمكاهنا حتقيق وحدة البشر مبعزل عن كل ما هو نفعي  للخصوصية العرقية أو اإلثنية.

ال يتم إال استنادا إىل ما هو واحد يف كل البشر وأعدل األشياء توزيعا بني البشر على حد  وإيديولوجي. وهذا

إنه العقل من حيث هو وحده القادر على توحيد البشرية حبيث تكون قادرة عرب ذلك على  عبارة ديكارت،

من شأهنا تفريق البشر ال  جتاوز حدود اخلصوصية الضيقة املفتتنة بسماهتا وميزاهتا اجلزئية مبا هي عناصر عرضية

عبوره. فالكونية أرضية للسالم  توحيدهم أو مبعنى آخر من شأهنا اختالق وافتعال ضرب من احلدود يستحيل

والعدالة وتوزيع احلقوق واحلريات بأكثر مساواة مع اعتبار حرمة األشخاص كقيمة ذات حصانة أولية ومطلقة 
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تلفة لوثيقة اإلعالن العاملي للحقوق اإلنسان من ذلك مثال ما جاء بعض وهو ما جتلى على حنو صريح يف املواد املخ

 املواد اليت نأتي على ذكرها يف ما يلي:

وعليهم أن  وقد وهبوا عقال وضمريا، يولد مجيع الناس أحرار متساويني يف الكرامة واحلقوق، املادة األوىل:-

 يعامل بعضهم بعضا بروح اإلخاء.

 دون أي متييز، نسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف هذا اإلعالن،لكل إ املادة الثانية:-

أو األصل الوطين  كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو رأي آخر،

وفضال عما تقدم فلن  دون أي تفرقة بني الرجال والنساء. واالجتماعي أو الثروة أو امليالد أو أي وضع آخر،

يوجد أي متييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني للبلد أو الدويل للبلد أو للبقعة اليت ينتمي إليها الفرد سواء كان 

هذا البلد أو تلك البقعة مستقال أو حتت الوصاية أو غري متمتع باحلكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة ألي قيد 

 من القيود.

 لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية وسالمة البدن. ثة:املادة الثال-

ال يعرض أي شخص للتعذيب أو العقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية أو احلاطّة  املادة اخلامسة:-

 بالكرامة.

ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون  لكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبري، املادة التاسعة عشرة:

 احلدود اجلغرافية.تقيد ب

ينص هذا اإلعالن على اإلنساني يف اإلنسان دون اعتبار ملا عداه ألن "اإلنسانية واحدة العني يف كل إنسان 

"على حد تعبري حمي الدين ابن عربي. وهذا اإلنساني حيضر يف كل احلضارات ويف كل البنيات االجتماعية 

"ألنه ال ينبغي أن نتخيل   ميكن أن تفصل بعضها عن بعض،والثقافية يف كثرهتا واختالفها ورغم احلدود اليت

وإطما من خالل التأثريات املتداخلة بني مراكز ال يقيم إشعاعها  العالقات بني الثقافات من خالل مصطلحات احلدود،

 بذلك دائما يف كتاباته يف هذا الغرض. بول ريكوركما يذكرنا  ،8أي وزن للحدود "

السياسية واألخالقية يف ما يعرف  كانطد أساسه الفكري يف العصر احلديث يف فلسفة وهذا القول بالكونية جي

وهو قانون من  حيث يدعو إىل التشريع حلق سياسي كوني يراعي شروط الضيافة الكونية، عنده "حبق الضيافة"،

عن هذا احلق أنه  انطكويقول  شأنه أن ينظم العالقات بني البشر حبيث يضمن هلم حرية التنقل من دولة إىل أخرى،
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"يستوجب احلق السياسي الكوني مراعاة شروط الضيافة  هو الكفيل بتحقيق السالم الدائم والشامل يف العامل:

ولذلك تعين الضيافة حق األجنيب يف أن ال يعامل وكأنه عدو  الكونية...واملقصود هنا احلق وليس حمبة اإلنسان،

ولكننا ال نستطيع أن نعاديه طاملا بقي حيث  إذا مل يؤد به ذلك إىل اهلالك، قد جيوز طرده حينما حيل يف إقليم آخر،

هو مساملا وال ميكن لألجنيب أن يطالب حبق اإلقامة وإطما حبق الزيارة ألن حق اإلقامة يقتضي إبرام معاهدة 

يتيح لألجنيب أن يقصد أما حق الزيارة فهو حق لكل البشر فهو  خاصة تنص على استقباله حبفاوة واإلقامة لفرتة ما.

حبكم حق امللكية املشرتكة لسطح من األرض وألهنا كورية الشكل فإنه ال ميكن هلم أن يتشتتوا  جمتمعا ما

فحق الضيافة رخصة متوقفة على مدى قدرة األجنيب  بل إهنم جمربون على أن يتحمل بعضهم بعضا"، فيها بال هوادة،

  9على االختالط بالسكان األصليني.

ال تفرق بينهم حدود املكان والزمان وال الفوارق واالختالفات املوجودة بينهم  لبشر مواطنو عامل واحد،إن ا

حبكم االنتماء االجتماعي واخلصوصيات الفردية واحمللية وهو أمر كان سقراط واعيا به منذ العصر اإلغريقي إذ 

 ومل يكن يذكر أنه من أثينا أو من كورنثيا. جييب قائال ملا سئل من أي بلد أنت يا سقراط؟:"أنا من العامل"

لكن يبدو أن هذا الكالم من املاضي حيث كانت الفضيلة هي احملرار الذي يرسم احلدود بني اجملتمعات أما 

اليوم فاملصلحة هي املعيار البديل وهو ما جعل الكونية تسقط يف فخ العوملة اليت استباحت كل شيء وشكلت 

جيب ملتطلباهتا وتتوافق مع طموحاهتا فهلكت الكونية يف العوملة وفرض على البشر هوية إنسانية جديدة تست

"الواقع أن الكوني يهلك يف العوملي وعوملة التبادالت  :بودريارالتنازل عن انتماءاهتم احمللية ويف هذا السياق يقول 

ذا حتول طموح اإلنسان من .وهك10تضع هناية لكونية القيم. إنه انتصار الفكر الوحيد على الفكر الكوني "

الرغبة يف إلغاء احلدود إىل مزيد تكرسيها أمام تدفق قيم العوملة االقتصادية اليت تعمل على تشيئة اهلوية اإلنسانية 

وموضعتها ومن مثة متدية اإلنسان يف سياق استهالكي انتصرت فيه ثقافة السوق ورأس املال والفرجة على حساب 

فتوترت  وشاشة التلفاز بختصر القصة، باحلدود اجلغرافية وال باحلدود األخالقية،اإلنساني دون اعرتاف ال 

العالقات بني اجملتمعات الفقرية والغنية وبني من ميلك ومن ال ميلك واتسعت دائرة التحديات اليت ينبغي على اإلنسان 

لى حد عبارة ماركس. لقد أن يواجهها يف زمن اختلطت فيه احلدود حتى أصبحت كل األشياء حبلى بنقائضها ع

أصبحت مقولة ابن خلدون ذائعة الصيت اقتداء املغلوب بالغالب مقولة ذات قيمة وظيفية عالية يف زمننا هذا على 
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 أكثر من صعيد خاصة إذا تعلق األمر بتفسري اهليمنة اليت تفرضها البلدان القوية عسكريا على البلدان الضعيفة.

أي من الدول الضعيفة يف اجتاه الدول القوية وليس أدل على  يف اجتاه واحد، وهكذا تصبح مقولة احلدود تعمل

ذلك قوانني اهلجرة وصعود األحزاب اليمينية والقومية املتطرفة على املسرح السياسي الغربي. وبدأت أسطورة 

الصورة  الرجل األبيض تطفو على سطح العالقات بني الغرب وغريهم من الشعوب من جديد. وقد استثمرت هذه

للثقافة الغربية ما تبديه الثقافات األخرى من عجز على املصارعة يف ساحات الوغى متسلحة يف ذلك بسلطة القانون 

الرهيبة بلغة جون جاك روسو متحدثا عما آل إليه الوضع اإلنساني يف احلالة املدنية من توحش ومهجية ومفاخرة 

يكتب عن هذا األمر مؤلفا يعكس من خالل  نجتوننتامويل هصمبمارسة التلسط وبسط النفوذ بالقوة. وها هو 

عنوانه فقط تشخيصا واضحا للحالة املرضية اليت عليها العالقات بني الثقافات وبني األمم والشعوب وخاصة بني 

يقول فيه "إن الفكرة القائلة بأن الشعوب غري الغربية  "صدام احلضارات"، الغرب وغريه من شعوب العامل وهو

 ي عليها أن تتبنى القيم واملؤسسات والثقافة الغربية هي فكرة ال أخالقية يف نتائجها ".ينبغ

وهكذا تكرست النزعة اإلمربيالية للدول القوية كنزعة تدفع الرأمسال لعبور احلدود ملزيد من فتح األسواق 

.واملميز يف هذا  رب قطريةوحترير التجارة واستنزاف ثروات الشعوب األخرى وجتلى ذلك يف كربيات الشركات الع

املوقف من الغرب هو التمييز بني التحديث والتغريب ذلك أن التغريب بعين فرض قيم الغرب وثقافته على اجملتمعات 

األخرى على أساس أنه أرقى احلضارات وأقواها دون مراعاة لتقاسم الروابط الثقافية وإمكانية التعاون يف ما 

إىل  "حقوق الشعوب" يف كتاب له محل عنوان جون رولزري ويف هذا السياق يذهب بينها على أساس التنوع احلضا

إمكانية تفاعل جمتمعات بختلف يف العرق والثقافة يف ما بينها انطالقا من بعض القيم املشرتكة كأن يتعاون جمتمع 

علماني ليربايل مع جمتمع غري ليربايل. ولعله كان واعيا أكثر من غريه حبقيقة اجملتمع األمريكي من حيث هو جمتمع 

ين يشتمل على تنوع هائل من األجناس والقوميات واألديان لذلك يتميز بالتعددية واالختالف فهو جمتمع مهاجر

 يقدم تصورا قائما على مبدأ التعاقد بني ممثلي املكونات املختلفة يف جمتمع معني ثم بني ممثلي الشعوب.

 احلدود بني احمللي والعاملي مشكلة سياسية وأخالقية مشكلة-2

  وهرها ويف طمط اشتغاهلااالمربيالية الثقافية إمربيالية سياسية يف ج-أ

ضمن  أول ما يتبادر إىل الذهن يف هذا املستوى هو املشكل املتعلق باإلحساس باالنتماء إىل وطن معني، 

حتكمه قوانني مدنية معينة ولكن أيضا يُفرتض أهنا ال تكتمل إال باكتمال القيم األخالقية. ذلك  حدود معينة،
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رتض التعامل معه كمواطن غري أن اختزال النظر يف اإلنسان يف فقانونية يأن النظر إىل اإلنسان باعتباره شخصية 

حدود الوطن الذي ينتمي إليه قد ال يستوفيه حقه أمام تداخل العالقات واملصاحل بني األوطان وأمام نزوعه إىل 

حملي وبني اعتباره  مواطنالكونية وهو ما يدعونا إىل التفكري يف منزلة اإلنسان السياسية بني النظر إليه مبا هو 

وهل يلغي اعتباره كذلك كل انتماء إىل مجاعة وطنية أو  مواطنا عامليا. فما معنى أن يكون املرء مواطنا عامليا؟

هل من ضرورة للتذكري باحلدود اليت ميكن أن تفصل بني احمللي والعاملي دون تأزم العالقة بينهما  حملية معينة؟

 على صعيد املمارسة السياسية؟

منا يدرك متاما أن التعريف األبسط واألعم للدولة هو أهنا رقعة من األرض تعيش عليها مجاعة من الناس  كل

وأن سيادهتا على حدود أراضيها حق ال ميكن التدخل يف شأنه من قبل أي كان  ضمن حدود جغرافية معينة.

فرض تتداخل  لنا منذ حني،وأن على مواطنيها وباقي شعوب العامل االعرتاف بتلك احلدود. ولكن كما ق

العالقات واملصاحل رؤية جديدة اهتزت مبوجبها أركان السيادة الوطنية يف داللتها التقليدية. حبيث أصبح ينظر 

لإلنسان كمواطن عاملي يسكن هذا الركن أو ذاك من األرض. وأن األرض وطن للجميع وهو مقتضى من 

توحيد العامل لتكون اإلنسانية شعبا واحدا حيث تكون األرض مقتضيات العالقات الدولية اليوم متين النفس ب

يف عبارة شديدة التفاؤل بوضع البشرية احلاضر  إدغار مورانالوطن األول واحلقيقي لكل البشر وهو ما عرب عنه 

 واملستقبلي يلح فيها على "أن التيار الدويل يريد أن جيعل من النوع شعبا وتريد العاملية أن جتعل من العامل

  11.دولة"

ولكن تسقط كل هذه االدعاءات املكنونة يف فخ الثقافة األحادية أو الرأمسالية العاملية وهو ما يتجلى يف 

عديد السناريوهات لعل أمهها توجه قدرة الرأمسالية العابرة للحدود الوطنية على توزيع سلعها الثقافية حول العامل 

دمج كل الثقافات الوطنية أو احمللية يف نظام اقتصادي رأمسايل عاملي تنشأ  حنو توزيع ثقافة رأمسالية ذلك أنه ينتج عن

أن القوة السياسية واالقتصادية شيلر ثقافة جامعة من الرأمسالية. ويف هذا اإلطار يرى أحد املفكرين ويدعى 

 شيلرملية وهكذا يفسر للشركات العابرة للقوميات وانتشارها العاملي تصاحبها قوة أيديولوجية لتعريف الثقافة العا

املؤسسات اإلعالمية العابرة للحدود الوطنية على أهنا مندجمة متاما يف النظام العاملي الرأمسايل بل وهلا فوق ذلك 

دور وظيفي يف مزيد توسعه وإحكام انتشاره "ألهنا تقدم من خالهلا صورها ورسائلها املعتقدات واملنظورات 

                                                           
11 Morin, E : Introduction à une politique de l’homme, Paris, Seuil, 1965, p90 
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وعلى هذا النحو مل يعد  12ها بالوضع الذي توجد عليه األشياء يف النظام ككل."اليت بخلق وتعزز ارتباطات مجاهري

ممكنا التخفي وراء خطاب مكونن يدعي الدفاع عن قيم عاملية ومواطنة عاملية يف ظل جمتمعات تتميز بالوفرة 

 والرخاء والرفاه.

يست فقط اقتصادية وسياسية بل واألدهى واألمر هو أن قوة املؤسسات اإلعالمية العابرة للحدود الوطنية ل

إهنا متتد إىل أطماط تفكري أساسية حتى أصبح باإلمكان احلديث عن هنج تنموي رأمسايل للمجتمعات النامية فظهر 

تزامنا مع هذا الغزو احلاسم لألنظمة اإلعالمية العابرة للحدود شكل جديد من االستعمار االمربيايل ليقوم حمل 

ر ابتذاال وفظاظة وقدما. ولكن ال يبدو أن احلداثة االمربيالية اليت آل إليها العامل الطرق االستعمارية األكث

املعاصر ال تكشف عن انزياحاهتا التوسعية االستعمارية يف اجتاه الدول الفقرية فحسب بل يف صلب اجملتمعات 

"ذات  علينا وليامز يقول فيه: الغربية نفسها وهو ما ميكن أن نلمسه على حنو صريح يف املثال التايل الذي يقرتحه

مرة كان هناك ذاك الرجل اإلجنليزي الذي عمل يف املكتب اللندني ألحدى الشركات متعددة اجلنسيات، اليت يقع 

مقرها الرئيسي يف الواليات املتحدة. وقد قاد سيارته اليابانية الصنع ذات مساء عائدا إىل منزله. وكانت زوجته، 

رد معدات املطابخ األملانية، قد عادت إىل املنزل بالفعل. فكثريا ما كانت سيارهتا اليت تعمل يف شركة تستو

اإليطالية الصغرية أسرع حركة عرب حركة املرور. وبعد تناول وجبة الطعام اليت كانت تشتمل على حلم احلمل 

جلسا ملشاهدة أحد النيوزلندي، وجزر كاليفورنيا، والعسل املكسيكي، واجلنب الفرنسي، والنبيذ االسباني، 

وبينما  كان الربنامج احتفاء اسرتجاعيا حبرب استعادة جزر فوكالند. الربامج على جهاز التلفاز املصنوع يف فنلندا.

وهذا معناه  .13را بتنامي احلس الوطين لديهما، فقد كانا شديدي الفخر بأهنما بريطانيان "وكانا يشاهدانه شع

بعد اهنيار  حاولة إلغاء احلدود. بل إن الدول ذات النظام الفيدرايل أصبحت،حتديدا أن احلس الوطين ال يلغى مب

ي حلظة نظرا ملا للحدود من وطأة على تشكل الوعي السياسي بأمهية أمهددة باالحنالل يف  االحتاد السوفياتي،

يدرالية كونية تتقاسم االنتماء إىل وطن. فما بالك مبا يدعو إليه أصحاب النزعة الكسموبولتية إىل إمكانية قيام ف

األمة الذي تبلور يف صلبه مفهوم املواطنة الدميقراطية كانتماء إىل مجاعة -السيادة يستعاض فيها عن مفهوم الدولة

الثقايف إىل مجاعة قومية يف آن. "فاملواطن العاملي ليس الفرد اخلاص بل الذات السياسة وهي  سياسية ما واالنتماء

. فأن يكون إتيان تاسانعلى حد تعبري 14وتعلنه داخل العالقات السياسية "تكشف عن وجودها اخلصوصي 
                                                           
12 Schiller, H. I :"Transnational Media and National Development", in K. Nordenstreng and H.I. Schiller(ed.), National Sovereignty and International 

Communication, Norwood, NJ: Ablex , 21-32 

 6119أوت  ،814العدد  العوملة والثقافة، في كتابه الصادر عن سلسلة عالم املعرفة بعنوان. توملينسون، جأورده 13 
14 Tassin, E : "Qu’est qu’un sujet politique ?", in Revue Esprit, Avril 1997, p111 
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اإلنسان مواطنا عامليا ال يعين أن ينتمي إىل مجاعة عاملية أي إىل إنسانية بال جنسية ولكن معناه أن يعرب عن انتماءه 

ه داخل حدود اخلاص إىل مجاعة حمدودة على أن يكون ذلك ضمن أفق العامل املشرتك. عامل ميكن تشييد

عن احلاجة "املاسة يف العامل املعاصر إىل  أمرتيا صناألوطان ذاهتا. وليس غريبا إذن أن يعلن يف هذا االجتاه 

صياغة أسئلة ليس فقط عن اقتصاديات وسياسات العوملة، بل أيضا عن القيم واألخالق وحس االنتماء الذي 

فإن  ندما نقدم فهم غري انفرادي أو انعزايل للهوية اإلنسانية،يشكل مفهومنا عن العامل الكوكيب"، ألنه برأيه: "ع

الدخول يف تلك القضايا ال يتطلب ضرورة أن تستبدل والءاتنا القومية واحمللية بالكامل حبس انتماء كوكيب، لكي 

باستقبال ما ينعكس يف العمل على إقامة تلك الدولة العاملية اهلائلة. والواقع أن اهلوية الكوكبية ميكن أن تبدأ 

 15حتتاج إليه من دون أن حتد من والءاتنا األخرى ".

إن اإلنسان ال يسعه أن يكون ذات متشظية بني انتماء حملي ميثل إطارا مبدئيا لتمثالهتا ومواقفها من اخلري 

واجلدير والصاحل وبني انتماء كوني تصدعت معامله يف خضم حتوالت عوملية ترفع شعارات ملغزة بشأن الذات 

واالنتماء وبشأن العالقات وتبادل املصاحل حتكمه يف ذلك طبيعتها االمربيالية الساعية إىل مزيد اهليمنة االقتصادية 

ومن مثة التأثري يف القرار السياسي للدول الفقرية يف ما يتعلق باهلجرة والسياحة يف ظل تصور للحداثة العاملية 

عة ثقافية تتسم بانفتاح أكرب على العامل بغض النظر عن االفتقار إىل يعكس جتارب حياتية روتينية تدفع يف اجتاه نز

أي تشجيع من الدول القومية. حتى اعتقد البعض أن السياحة مثال تيسر التفاهم بني الدول عرب جتربة فتح احلدود 

ز مثال على أمام تدفق األجانب إىل حد أصبحنا فيه نشهد شهية شعبية ضخمة الستهالك األماكن األجنبية. وأبر

ذلك التدفق اهلائل للزوار من أوروبا الشرقية إىل جتاه املراكز السياحية يف أوروبا الغربية عقب اهنيار الستار 

احلديدي وجدار برلني والتجربة اليت أصبح فيها احلق يف السفر غري مقيد واالستهالك الثقايف جزءا ليس فقط من 

 .16ن فكرة أوسع عن املواطن االستهالكية املعوملةالوعد اخلاص بالليربالية الغربية ولكن م

 مقاربة للحدود من زاوية أخالقية، تتخطى كل املعوقات االمربيالية الكسموبوليتانية بديل عن احمللية:-ب

يف إمكانية انفتاح السياسي على األخالقي يف صلب مقاربة مشكلة احلدود مبا يسمح  يتعلق األمر هنا بالنظر

ط إمكان انفتاح احمللي على العاملي. بيد أن هذا االنفتاح ال يبدو ممكنا إال من خالل حتديد لنا مبتابعة شرو

التضمينات األخالقية ملفهوم املواطنة العاملية حبيث نعرتف بأولوية العاملي أو الكوني على احمللي. وقد جاء يف معجم 

                                                           
  6119جوان  ،818العدد  سلسلة عالم املعرفة، ،الهوية والعنف صن، أ.:15 

16 Urry, J : Tourism, Europe and Identity, in J.Urry Consuming Places, London, Routledge, 163-70, 1995 
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 بعض معانيها التحرر من القيود وصور االحنياز أكسفورد املوسوعي للغة اإلجنليزية أن الكومسوبوليتانية تفيد يف

الوطنية. فأن تكون مواطنا عامليا يعين أن تكون لديك نزعة ثقافية ال تقتصر على االهتمام بالناحية احمللية 

املباشرة. بل عليك أن تعرتف باالنتماء واملشاركة واملسؤولية العاملية وميكنها دمج هذه االهتمامات األوسع يف 

سات احلياتية اليومية. ويعد هذا النوع من النزعات شرطا مسبقا لتحقيق مشاركة فعالة لنمط احلياة يف املمار

"حالة  بشكل جذري عندما يصف الكومسوبوليتانية على أهناهانرز وهو املعنى الذي عرب عنه  احلوكمة العاملية.

وموقف فكري ومجايل من االنفتاح على وهي رغبة يف التعاطي مع اآلخر  ،17ذهنية أو أسلوب لتدبري املعنى "

 جتارب ثقافية متنوعة وخمتلفة حبيث تكون تعبريا عن نزعة تبحث يف االختالفات أكثر من البحث عن التجانس.

إن الكومسوبوليتانيني احلقيقني يتميزون عن غريهم من الناس الذين يتحركون على الصعيد العاملي كالسياح أو 

موظفي الشركات املتعددة اجلنسيات والعمال املهاجرين على أساس عما إذا كانت هلم مثل  املنفيني أو املغرتبني أو

أن أكثرهم يفتقدون هلذه النزعة. فالسياح غري معنيني هانرز هذه النزعة الثقافية املركزية أم ال. والواقع حسب 

(: Home-plusسوق مثل "هوم بالص")بالتعاطي مع اآلخر الثقايف ألن ما يهمهم بالدرجة األوىل هو إجياد مركز للت

الفيلة  "وأفريقيا "هوم بالص" "الشمس الساطعة واهلند "هوم بالص اخلدم "كأن يعتربون أسبانيا "هوم بالص

"ألن الذهاب بعيدا بالنسبة إليهم  وباملثل فإن أكثر العمال املهاجرين ال يصبحون كومسوبوليتانيني .18والنمور "

للحصول على دخل أعلى دون أن يكون تعاطيهم مع ثقافة اآلخر ميزة  وم بالص"يكون مثاليا أي مبثابة "ه

ويريد املنفيون "هوم  .19إضافية بل تكلفة ضرورية جيب اإلبقاء عليها عند مستوى منخفض قدر اإلمكان "

فإهنم كثريا ما وأما بالنسبة للموظفني يف الشركات املتعددة اجلنسيات املرحتلني يف كل أحناء العامل،  األمان، بالص

خالل أسفارهم وبالتايل  )اليت غالبا ما تكون أوروبية أو مشال أمريكية( يغلفون أنفسهم يف ثقافاهتم الوطنية

وعلى هذا النحو 20"فإهنم يظلون بشكل أساسي حمليني من سكان العواصم، بدال من أن يصبحوا كومسوبوليتانيني"

 لو كانوا طيورا مهاجرة نادرة.يصور لنا هانرز هؤالء الكسموبوليتانيني كما 

إن املواطن الكسموبوليتاني ال يدعي أن كل القيم متكافئة بقدر ما يؤكد على مسؤولية األفراد 

يتعلق باألفكار اليت يتبنوهنا واملمارسات اليت ينخرطون فيها. فهو ليس شخصا يتنصل من التزاماته  فيماواجلماعات 

عتها وتقييم داللتها بالنسبة غلى من يتبنون قيما خمتلفة. وذلك دون أن جيعل اليت يكون قادرا على التعبري عن طبي
                                                           
17 Hannerz, U :"Cosmopolitans and Locals in World Culture", in Featherstone(ed.), Global Culture, 237-51, 1990 
18 Ibid.p241 
19 Ibid.p243 
20 Ibid. p245 
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ينظر إليه على أساس املقابلة بينه وبني احمللي بل هو بالتحديد شخص قادر على  من الكسموبوليتاني طمطا مثاليا،

الكومسوبوليتانيون أن  أن حييا بصورة أخالقية وثقافية على الصعيدين العاملي واحمللي يف نفس الوقت. فبإمكان

يفرضوا ميوهلم ومواقفهم الثقافية وأن يقدروها ولكن يف إطار التفاوض مع احملليني املستقلني اآلخرين كأنداد 

يتجاوز حدود املستوى احمللي وصوال إىل التبعات بعيدة املسافة  فيماهلم. وهم يستطيعون مبا هم كذلك التفكري 

صاحل العاملية املشرتكة وأن يكونوا قادرين على االخنراط يف عالقة ذكية من واملدى لألفعال، وأن يدركوا امل

 يتعلق بكيفية تعزيز مصاحلهم. فيمااحلوار مع اآلخرين الذين ينطلقون من تصورات خمتلفة 

تعمل على إرساء قواعد  "عوحمللية أخالقية"، وعلى هذا النحو ميكن أن نفكر يف الكومسوبوليتانية كنزعة

لعالقة بني االقتصادي والسياسي واألخالقي من ناحية وبني املوقف احمللي من أجل تدعيم كل إمكانيات لتوطيد ا

التقارب على مبادئ أخالقية حتسس البشر مبسؤولياهتم جتاه الكوكب ورفع التحديات يف مواجهة خمتلف املخاطر 

ائنا وأبناء أبنائنا الذين سيضطرون للعيش يف البيئية كاالحتباس احلراري أو اجلفاف أو االستنزاف اليت سريثها أبن

النتائج املباشرة أو الغري مباشرة املرتتبة عن المباالة معممة وال مسؤوليات معممة. وحيتاج الكسموبوليتاني يف كل 

ذلك إىل معايشة العامل األوسع باعتباره ميس عامله احلياتي احمللي والعكس صحيح على اعتبار أنه حمتاج لكي 

على أساس اعتبار قوة اإللزام األخالقي والتبادلية والتضامن يف نفس الوقت الذي توجد  كعوحمللي أخالقي. يتصرف

 فيه ضمن اجملتمعات على الصعيد احمللي. 

وأخريا ال بد من االعرتاف بأن احلدود حالة تفرتضها حياة اإلنسان النوعية مبا هو كائن ال يستقيم وجوده  :خامتة 

معينة تضبط عالقته بذاته وباآلخر وبالعامل وهي حدود تفتح وتغلق حبسب الوضع الذي يكون  إال يف ظل حدود

عليه البشر يف املستويات املختلفة، دون أن يلغي كل إمكانية ملد جسور التواصل يف عصر نكيل فيه التهم أحيانا 

ور على درب التحضر والتمدن كسبت أيدينا من أسباب التقدم والتط فيماكثرية لغرينا وننسى أنفسنا ونشكك 

واللقاء باآلخر ضمن أفق العامل املفتوح. فمن حق البشرية أن حتلم بعامل بال حدود وحلم طموح ومشروع طاملا 

وأشياعه يف كل عصر ومكان ولن يكون من يفكر يف هذا األمر حالة استثنائية بل امتداد طبعي  كانطراود 

ن منزلة الذات البشرية. ومهما تكن صعوبة إجياد نقطة لكل موقف فلسفي وأخالقي وسياسي يعلي م

أرمخيدية تتحقق من خالهلا وحدة الذات كمفهوم جمرد ونوميين باملعنى الكانطي مع واقع الوجود الذي هو فضاء 

ميكن أن يهدد هوييت بالضياع يف خضم  عمافإني أحسب أن اإلحساس باحلدود ال ينفصل  فعلها احلقيقي،

 ن أجل السيطرة واهليمنة واالستحواذ على مراكز النفوذ وصناعة القرار.صراعات حممومة م
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ال جيب أن يتوقف طموحنا عند مشكلة احلدود نفسها بل جيب أن يتعداها إىل البحث ال يف  وألجل ذلك،

نسان إمكانيات جتازها وبخطيها، وإطما إىل حماولة استيعاهبا ضمن الفضاء اإلنساني حبيث يكون لقاء اإلنسان باإل

ممكنا. فقدر اإلنسان أن يكون متفاعال مع غريه ومتصال به مهما تباعدت املسافات. وعلينا حنن اجملتمعات 

العربية واإلفريقية اليت عاشت االستعمار أن ندخل يف العقالنية اليت فرضها التقدم العلمي والتكنولوجي مع 

ا الدخول ما مل نرمي عرض احلائط كل خملفات ذلك ولن يتسنى لنا حتقيق مثل هذ احلفاظ على هوياتنا الثقافية

االستعمار ولعلها هنا بالذات تكمن املفارقة احلقيقة ملشكلة احلدود يف عاملنا املعاصر وهي مفارقة صاغها 

كما يلي: "مل يتسن قيادة مقاومة القوى االستعمارية وحركات التحرر إال باملطالبة بشخصية خاصة  بول ريكور

مة مل تكن مدفوعة باالستغالل االقتصادي فحسب، بل، على حنو أعمق بفعل طمس الشخصية ذلك أن املقاو

الذي أنتجه عهد االستعمار. فقد كان من الواجب البدء باستعادة الشخصية العميقة وإعادة تأصيلها يف ماض قصد 

ماضينا، بأن نصنع ألنفسنا تغذية حيوية املطلب القومي، ومن هنا تأتي املفارقة: فمن جهة جيب إعادة تأصيل يف 

روحا قومية ونرفع هذا املطلب الروحي والثقايف يف وجه شخصية املستعمر. ولكن جيب يف اآلن ذاته، للدخول 

يف احلضارة احلديثة، الدخول يف العقالنية العلمية والتقنية والسياسية اليت تتطلب غالبا التخلي هنائيا وببساطة عن 

 21املاضي الثقايف)...("

بول ا إذن، يبدو ال مفر للبشر من أن يستوعبوا حقيقة اإلنسانية من حيث هي على حد عبارة هكذ

واحد، كونية واحدة متثل يف اآلن نفسه تقدما عظيما للجميع ومهمة عسرية لبقاء الرتاث الثقايف  : "جسمريكور

به نطور إمكانياتنا الذاتية من . وحسبنا أن نغنم من هذا التالقح الثقايف ما 22وتكيفه مع هذا اإلطار اجلديد "

أجل التغلب على كل املسائل واملشكالت اليت تطرحها علينا احلدود يف أبعادها املختلفة. فال وجود حلدود إال 

بقدر ما نضعه ألنفسنا وحول أنفسنا وفوق أنفسنا من حدود تشعر إزاءها النفس البشرية بالعجز واالرتباك عن 

ود ولعل ذلك يتوافق وينسجم مع طبيعة الكائن البشري احملدودة بيولوجيا الفعل اهلادف خارج تلك احلد

وسيكولوجيا واجتماعيا. ولنتساءل فيما بيننا وبني ذواتنا عما إذا كنا قادرين على اإلفالت من قيود احمللية 

دون الشعور بالذنب واالضطالع مبهمة االنفتاح على العاملي بكل مقتضياته اليت تفرضها العوملة يف صيغها املختلفة 

ومتى كنا قادرين على االضطالع بتلك املهمة هل سنكون  حيال عالقاتنا احلميمة بالوطن والعائلة والذات.

                                                           
21 Ricœur, P : Histoire et vérité, Idéa, Cérès, 1995, pp318-334 
22 Ibid. 
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قادرين على عبور احلدود دون اإلحساس بأننا فعال نعربها فضال عما تكشف عنه اإلجراءات اجلمركية يف 

وغين عن التذكري بأن تأشرية العبور إىل العاملي هي  املختلفة. املطارات واملوانئ البحرية وعرب نقاط احلدود الربية

استيعاب احمللي على حنو يضمن متاسكه وال يهدد وحدته ضمن حدوده اليت تفرض أن يعرتف هبا مهما تكن 

حتى اغرتبوا عن  إغراءات التغريب اليت أذعن هلا شبابنا اليوم يف جماالت الغذاء واللباس والذوق واملوسيقى

وأهني بالقول إن مسؤولية الدفاع عن احلدود ال اجلغرافية والسياسية )اليت هي  هنم وغربت مشس إبداعهم.أوطا

يف األصل صناعة استعمارية( مهما اختلفنا يف معنى الوطن أو القطر أو اإلقليم حبسب االنتماء السياسي، ألن ذلك 

ا يضمن جمتمعاتنا األمن الصحي باعتباره أكرب حتدي بل احلدود األخالقية مب قام به اجلدود يف مواجهة االستعمار

يواجه شبابنا اليوم ليس فقط األمن الغذائي. وال يكون ذلك إال بتحقيق تنمية اجتماعية شاملة تنهض بقطاعات 

 فنكفي أنفسنا شر عبور احلدود خلسة وبصورة غري مشروعة.  التعليم والصحة والعمل
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