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 جامعة الرباط الربيعية ألاولى للعلوم لاجتماعية

 ورقة عمل الورشة العلمية الدولية في موضوع 

 التطرف والعوملة وما بعد السرديات الكبرى 
 2102أبريل  22، املغرب-الرباط

 :الورشة أرضية

ملة والاضطرابات نتيجة مباشرة للعو  بوصفهاظاهرة التطرف بمختلف أشكالها وتعبيراتها  كثيرا ما يتّم تناول 

حقيقية أو  اتإزاحلى إمؤدية  يةالزمنالفضاءات الجغرافية و ت العالم فاكتسحت والتي هزّ  ،املرتبطة بها

 . أّدت إلى حالة ضياع للذات الفردية والجماعيةوعزلة معرفية قسرية  وتبادالت وتنّقالت رقمية / افتراضية

  فعلردود بها للمعرفة املحلية ؤ إقصاللخصوصيات و  وتهديدها وجهت العوملةلذلك، و و 
 
، بخاصة في عنيفة أحيانا

 العنف أعمالفي  توظف الثقافةف تطرّ موجات  حتى بلغ ألامر حّد ظهور  ،الاقتصاديالثقافي و الاكتساح مواجهة 

" الهويات املفتِرَسة" ودورايبأ ن جو ر أاملفكر الهندي اصطلح عليه الى بزوغ ما  ةمؤدي ،القتل الايديولوجيو 

(Predatory identities)  الهويات القاتلة"أو ما سّماه أمين معلوف" (Les Identités meurtrières) . 

وهو ، ومادي رأسمال رمزي كالثقافة  يوظف ثقافي اقتصادنمو  ت الحقبة الراهنةشهدفي السياق ذاته، و

املاركس ي التقليدي من خالل  بوعي أو بغير وعي، خطاب املاركسية الجديدة املتجاوزة للطرح غّل ، وإن استَ اقتصاد

لفهم التحوالت املجتمعية والثقافية في املجتمعات ( خاصة الثقافة والعاطفة)اعتمادها البنية الفوقية 

ضاءات املتقاطعة فتقويض ال سهم فيالرأسمالية، فإنه على النقيض من مبادئ هذا التوجه، ربما يكون قد أ

املبني على سياسات  فاوض املجتمعيالتو  التعايش برزت بفضل يتدة، والواملتفاعلة وذات الثقافات املتعّد 

 . وسياسة الاعتراف الاختالف ى ثقافةتتبنّ و  التعددية الثقافيةقيم تعتمد  عمومية

 بتعبير هومي بابا، ( Third Space)، أو الفضاء الثالث ضاءاتفلقد شكلت تلك ال
 
 الحوار في أن يسهمأمال

على  اليوم تاريخي املثقل بالصراع وإلاقصاء واملثخن بالجراح وإلالغاء، غير أنها باتتإلارث ال معالجةفي والتفاوض 

دالذي ( The clash  of extremisms) "صدام التطرفات"بسبب ما يمكن أن نصطلح عليه  املحّك 
ّ
نوبات من  يول

 أن يعيش ر العالمال ينتظ ،ففي أعقاب كل حدث عنيف. في أماكن غير متوقعةاملتوقع وغير املتوقع العنف 

 
 
 . من الهدوء الذي يسبق العاصفةمتواصال الهدوء بعد العاصفة، بل يعيش رعبا

دون التي تربط التطرف والعوملة،  اتطروحل ولذلك، فإن هذه الورشة العلمية الدولية تتغّيا املناقشة العميقة ل

 الغرب"أو " الاسالم والغرب"أو ، "اثةالتقليد والحد"كاملتصادمة ر النقاش في الثنائيات شحفّخ أن تسقط في 

التي تشير إليها  ،ردود ألافعالو  ألافعال ةبمقار تحليل و عتمد ت هانذلك أ، "...الدين والعلمانية"أو " العالم وبقية
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فعلى غرار . (Post-global Condition" )ولميالوضع مابعد الع"ب يمكن أن نسّميهما  سياقفي  هذه الورقة،

والحركة مابعد والحركة الحداثية  ،الحداثة ومابعد الحداثةالتحديث والحداثة، و  بين فهوميالتمايز امل

والعلمانية ومابعد العلمانية، والتنمية ومابعد التنمية، والديمقراطية ومابعد الديمقراطية، ربما حداثية، ال

 . العوملة ومابعد العوملة يكون قد آن ألاوان للتمييز بين

في مفهومها  (Post-positivism) نوار ومابعد الوضعيةمراحل كثيرة كعصر مابعد ألا ن منسانية لقد مّرت إلا

في سياق الثورة التقانية والتحوالت الاقتصادية والاجتماعية ( Post-Fordism)العلمي املحض، وما بعد الفوردية 

إذا و  .(Post-human condition) "مابعد إلانسانية"و( Post-truth" )مابعد الحقيقة"مرحلة  الجذرية، وصوال إلى

 كانت العوملة ت
 
بشكل غير  تقوم بتحريك الاقتصاد العالمي "مابعد حداثية"قتصادية الى عمليات عحيل عمليا

ردود ألافعال للتفاعالت و هو نتيجة  "ابعد العولميمالوضع "ب تهأسمهذه الورقة تفترض أن ما ، فإن متكافئ

نماط إنتا  القيم في السياق النيوليررالي وفي عصر ل و  يات الاقتصاديةلعملهذه الوليدة  يمكن اعتبارهاالتي 

العلمية من خالل هذه  دراسةالفضاءات املفتوحة والانفجار املعلوماتي، وتسعى إلى طرح هذه الفرضيات لل

ف التطر  من شأنها أن توّضح طبيعة وأنماط العالقة بين أساسيةمحاور  ةثالث الورشة عرر إثارة النقاش حول 

 . يات الكررى دمابعد السر في مرحلة العوملة و 

 التطرف و العوملة و ما بعد الحداثة: املحور آلاول 

ات من يفترة الستينخالل نتاجه إوالذي تم ، (Postmodernism) حداثيةالحركة مابعد لإن الرصيد الفكري ل

 غير أنالحديثة الاستقالل آنذاك،  على الوضع ما بعد الكولونيالي في املجتمعاته مجمل في انطبقالقرن املاض ي 

 
ّ
 لسوفياتي،انهيار الاتحاد اك بعدها ت العالمأحداث هزّ  بوقوع يتنبأوارين الذين قادوا هذه الحركة لم املفك

وانتكاسة الاشتراكية، وهيمنة الرأسمالية، واتّساع نطاق الهجرة وأعداد املهاجرين، وتغّول يرانية، الثورة إلا و 

رها في توسيع الفوارق الطبقية وتعميق الفجوة بين املجتمعات وتدمير الررامج الاجتماعية، النيوليررالية وآثا

زحف أنماط تدّين جديدة في املجتمعات املعاصرة، فضال عن  وظهور  في املجال العام، سالم السياس يإلا وحضور 

واري املعنى وانتصار و  (Offshoring) الخدمات واملعلومات و والسلع ل البشر العوملة وآثارها على تنّق 
َ
إسهامها في ت

 . الثقافية والتعدديةوالهيمنة والدين والغيرية  والخصوصيةالهوية إشكاالت  الّتقاني على إلانساني وفي تفجير

ما إجمالها في والتي يمكن إلاشكالية، سئلة يتمحور حول مجموعة من ألا ولذلك، فإن النقاش في هذه الجلسة س

 : يلي

معرفي قام بتفكيك خطابات الحداثة والعوملة،  كنسقبعد الحداثية مامساءلة الحركة يمكن  لى أي حّد إ -

وحّرك بعض  ةالايديولوجيآلليات البالغية و فة بابعض املواقف املتطرّ  "دزّو "، نفسه الوقتفي لكنه 

 العوملة؟ أنها ُهّمشت من طرف الحداثة و  تعتررالتي املتطرفة الجماعات 
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لغراض  الايديولوجيات املتطرفةلرصيد الثقافي ملا بعد الحداثة من طرف بعض توظيف ا تّم  لى أي حّد إ -

 ؟ايديولوجية

إعادة عملها على و ( De-centering)تها للمركز حزححركة مابعد الحداثية، من خالل ز اللى أي حّد أسهمت إ -

ادة من منجزات وعن الاستف" روح الحداثة" عن إدراكبعض الجماعات املتطرفة في إبعاد تأهيل الهامش، 

 مشروع هابرماسيورغن حسب  عّد ت والتي الحداثة،
 
 ؟لم يكتمل بعد ا

قد نجحت في إضعافها  حداثيينالبعد  ماتفكيك السرديات الكررى من طرف املفكرين كانت محاوالت إذا  -

الهامش، خطابات الهوية املنغلقة، خطابات )، فكيف يمكن تفكيك السرديات الصغرى وخفوت بريقها

مركزيات أو  حتى غدترت حّج توالتي ...( صية املتعالية على الواقع، السوق واملتعة الفرديةالخصو 

 ؟ (Peripheral Orthodoxies) ودوكسيات هامشيةرثأو 

ف؟ وما انعكاسات إسهام العوملة في توسيع جغرافيا الغضب ف العوملة في عوملة التطرّ ما مدى إسهام تطرّ  -

 رف وسيكولوجيا املتطرف وسوسيولوجيا التطرف العنيف؟ من الهيمنة على ايديولوجيا التط

صدام "الصدام بين التطرفات، بدل ايديولوجيا الذي ينتج عن  التدميري  عتبار العنففي الا إذا أخذنا و  -

في  باتتنسانية إلاأال يمكن القول اليوم بأن ات القرن املاض ي، يتسعين منذ الترويج لها تّم التي ي "الحضارات

 بإزالة الغموض يهتّم  (Post-deconstructionist project)تفكيكي روع ما بعد لى مشإحاجة 

(Demystification ) العودة  فكرةعن(Idea of Return )ما قبل حداثية؟  يمكن اعتبارهالى ممارسات إ 

املا  ما هي الفرضيات و املبادىء التي يمكن اعتمادها في تصميم وبناء هذا املشروعوإذا كان ألامر كذلك، ف -

 بهاملرتبطة فهم الوضع مابعد العولمي والتناقضات  فيأن يساعدنا ع كيف يمكن لهذا املشرو و بعد تفكيكي؟ 

 ؟ وأن يسعفنا في تجاوزها

 "صدام التطرفات" ل العيش املشترك بديل : عوملة التطرفعوملة املعرفة ملواجهة : املحور الثاني

 وتهتم ،"صدام التطرفات"واجهة التي يمكن أن تقوم بها املعرفة في مألادوار هذه الورشة في شّقها الثاني تناقش 

لى النموذ  الثقافي في إمن النموذ  الاقتصادي ( Paradigmatic shift)الرراديغماتي ل التحوّ بتسليط الضوء على 

ة السياسات املعتمدة من طرف وكاالت التنمية في مكافح ، مع إثارة النقاش العلمي حول مكافحة التطرف

( Empowerment)" التمكين"على  حكوميةغير الات مهذه الوكاالت واملنظ ركز خطاب وذلك بعدما ،التطرف

 . مرريالية أو العوملةعات من جراء الاستعمار أو إلا مالضرر الذي طال املجت ررجمحاولة  علىو للفئات الهشة 

 ،لسوسيواقتصادية ملعالجة ظواهر التطرفعلى تقييم املقاربات الثقافية أو ا تنكّب جلسة سالهذه ولذلك، فإن 

التعامل مع ردود الفعل املضادة واملتطرفة على أنها وليدة الوضع ما بعد وجاهة موضوعية و ستناقش مدى و 

 .العولمي
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 وإضافة إلى ذلك، 
 
 مضطردا

 
في وتيرة الهجرة واتساع نطاقها، وحيث إن هذه  وحيث إن عالم العوملة قد شهد تزايدا

كومية تجعل الهجرة واستحقاقاتها ضمن اهتماماتها وبرامج عملها، باعتبارها نتيجة سيرورة عوملية املنظمات الح

 
 
، فإن هذه الورشة اقتصاديا

 
إلى مناقشة إلاشكاليات املتعلقة بالهجرة والتنقل  تسعىووضع مابعد عولمي ثقافيا

الحكومية  الدولية والسياسات ياساتالس إلارادي والقسري، في شقيه الواقعي والافتراض ي، فضال عن مناقشة

 . وغير الحكومية حول الهجرة

تأخذ الوضع فكيف يتأتى تقييم أو مساءلة هذه السياسات؟ وهل نحن بحاجة إلى مقاربة بديلة ملوضوع الهجرة 

لى تخليق إ طمحتتبنى مبدأ العدالة الاجتماعية وال تقص ي الحقوق الثقافية وتما بعد العولمي في الاعتبار، و 

 ؟(Ethicizing Globalization)العوملة 

رها أمام تنامي ظاهرة التطرف العنيف ما هي النماذ  البديلة للتنمية الدولية التي يمكن تصوّ وباملوازاة مع ذلك، 

 ؟عومليةالابعد ماملرحلة في 

ناها السياسات كيف يمكن للمعرفة أن تسهم في بلورة هذه النماذ  وأن تسعف في إيجاد حلول جذرية تتب

العمومية على مستوى التنمية والعدالة الاجتماعية؟ وما مدى قدرتها على إلاسهام في بناء التعايش وتخليق 

العوملة من خالل تجاوز املنظورات التي تعتمد املهدئات واملعالجة الظرفية التقنية بدل الرؤية التي تنفذ إلى عمق 

 ضها؟أعرا تفي بتسليط الضوء علىالعلل وال تك

في السياق ذاته، وحيث إن من أهداف هذه الورشة التأريخ الابستمولوجي للعوملة ومناقشة إمكانات تخليقها، 

فإنه من الطبيعي أن تناقش مدى أهمية إعادة الاعتبار للمعرفة التاريخية والاستفادة من بنية التاريخ، أو تاريخ 

باتها بدل الاقتصار على تفاصيل ألاحداث بمعزل عن مسبّ  ، بتعبير بروديل( La Longue durée)املدد الطويلة 

 .العميقة

 بذلك، 
 
" الهوية"و" الحدود"و" الهجرة"و" الضيافة"كيف يمكن للفلسفة من خالل تحليالتها ملوضوعات وارتباطا

أن تعيد للمعرفة دورها في مقاربة موضوعات الهجرة "... التعايش"و" التسامح"و" التفاوض"و" الحوار"و

 ؟(le Vivre Ensemble)والعيش املشترك ( La Cohésion Sociale)تماسك الاجتماعي وال

وهل يمكن للطرح الفلسفي أن يقّدم رؤى وتصورات لبدائل ال تقتصر فقط على املقاربات الرراغماتية 

 والدراسات امليدانية التي تتبناها برامج وسياسات التنمية؟

( Post-development Studies)عد التنمية بدراسات ماحقل  منتمّدة مسبمفاهيم  الاستعانة وما مدى إمكانية

 بديلة؟ " تنموية"جديد لنماذ  التصّور ال هذا وضعل
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 في املجتمعات العلمانية وما بعد العلمانية و التطرف ّدنيوةالدين و ال: املحور الثالث

 من فبعض في شهد الفضاء العام 
 
هم للعلمانية يعود الى بداية القرن العشرين املجتمعات الغربية في أوروبا تحوال

لى خلق إبين الدين والدولة، بل تهدف  حادّ  شكلب صللى نماذ  ما بعد علمانية ال تفإ( وتركيافرنسا نموذجا )

املسألة الدينية على أساس التحوالت املجتمعية التي أفرزتها ديناميات الهجرة ويأخذ في الاعتبار فضاء يراعي 

 ملا سّم للمهاجرين وألاقليات، ية الثقافية الحقوق الدين
 
  Politics of) بسياسة الاعتراف اه تشارلز تايلور وطبقا

Recognition) . 

 بما يكفل، في عصر العوملة في إعادة هندسة حوار الثقافات وألادياناملسعفة ستراتيجيات املمكنة فما هي إلا 

، وبما يضمن ردف عقالنيةالال ة و خرافات العودة ملواقف املتحجر ا ةمراجعو الفّعال الواعي و إلانصات 

تجاه " أخالق املسؤولية"تجاه املهاجرين و" أخالق الضيافة"الدبلوماسية الدينية بسياسات عمومية تراعي 

ألاقليات، وتنتقل من مستوى حسن إلارادة إلى مستوى حسن إلادارة وتنفتح من خالل العمل املشترك على آفاق 

  التعاون والتضامن؟

أي كيف للعوملة  ء؟خها التبعية و إلاقصاترّس  جديدةلعبودية  التأسيسو كيف يمكن ركوب قطار العوملة دون 

تعيد للقيم الكونية الحقيقية مكانتها وللعدالة روحها وللحرية رحابتها ولإلنسانية إنسانية  عامليةلى إأن تتحول 

بالتاريخ املشترك والقيم الفعلي إلايمان  ني من خاللنزعات الانتصار للمشترك إلانساتسود فيها إنسانيتها، و 

 ؟املشتركة واملصير املشترك

إثارة النقاش ألاكاديمي حول تحوالت الفضاء العام وتجديد النقاش  ومن ناحية أخرى، فإن هذا املحور يهدف إلى

وتحّوالت هذه الفلسفي والسوسيولوجي حول العلمنة وحول أنماط تموقع الدين في املجتمعات املعاصرة، 

مقوالت  قاش حول إعادة الن هكما أن من أهداف .في عصر العوملة والفضاءات املفتوحة ألانماط والتموقعات

فرضت نفسها في النقاش العمومي، من قبيل القول باالرتباط الوثيق بين الحداثة والعلمنة، وبين الديمقراطية 

ين صيرورة التحديث وسيرورة العلمنة، أي بين نجاح مسلسل والعلمانية، وغيرها من املقوالت التي طاملا ربطت ب

 .التحديث الثقافي والسياس ي والاجتماعي وإقصاء الدين من الفضاء العام

ولذلك، فإن معالجة هذه إلاشكاليات تفرض مناقشة مجموعة من ألاسئلة املعيارية والتساؤالت إلاشكالية من 

 لهذا التصور  -" ما بعد العلمانية"؟ وهل تعد "ةنهاية العلماني"قبيل مدى وجاهة الحديث عن 
 
قطيعة مع  -وفقا

 لها بأشكال أخرى؟ وما معنى الانتقال من املجتمعات العلمانية إلى املجتمعات ما بعد 
 
العلمانية أم استمرارا

 لعلماني؟العلمانية؟ وما هي التقاطعات بين الدولة العلمانية واملجتمع العلماني والفرد العلماني واملواطن ا

سق النزوع الجديد نحو نمط التدين الفردي 
ّ
املجتمعات "مع أطروحة ( Believing without Belonging)وهل يت

هذا النزوع نحو أن ؟ أال يمكن اعتباره دليال على استمرار سيرورة العلمنة بطرائق جديدة؟ أم "ما بعد العلمانية

، يعّد تجاو 
 
 لطروحة العلمانية وادعاءاتها، بخاصة مع العودة القوية هذا النمط من التدين، وإن كان فرديا

 
زا

 ؟وردود الفعل على الهيمنة والعوملة الثقافية للفاعل الديني إلى الفضاء العام في سياق ما بعد الحرب الباردة
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؟ "ةحيادية الدول"دية والاختالف وأسس املواطنة وبقيم التعّد " املجتمعات ما بعد العلمانية"ما مدى ارتباط 

وكيف يمكن للمجتمعات ما بعد العلمانية أن تكون مجتمعات تعددية وقد بنيت على أساس رّد الفعل تجاه 

 ؟"إلاسالم في أوروبا"وما نتج عنها من نقاشات بخصوص موضوع " مشكلة الهجرة"الناتجة عن " أزمة التعددية"

 على الانتقال إ" ما بعد العلمانية"هل يمكن اعتبار توصيف 
 
؟ وإذا "ما بعد بعد عصر ألانوار"لى مرحلة مؤشرا

 باملجتمعات الغربية املعاصرة قبول 
 
إلى جانب تمّسكها " القيم املحافظة"افترضنا أن ألامر كذلك، ألن يكون حريا

 ؟"العقالنية الصلبة"ب

يؤدي إلى  وإذا كان ثمة توّجه لبعض املجتمعات ألاوروبية نحو ما بعد العلمانية، فهل يمكن لهذا التوّجه أن

القطيعة مع مختلف نزعات املركزية ألاوروبية، وبالتالي إعادة تعريف الهوية ألاوروبية بشكل ال يجعلها مقتصرة 

على الارتباط باملوروث اليهومسيحي، وإنما بمواريث أخرى أسهمت بدورها في بناء املعرفة والثقافة ألاوروبية بشكل 

 عام؟

ق 
ّ
ض عن ذلك ظهور نماذ  " بعد العلمانية املجتمعات ما"وإذا افترضنا تخل

ّ
بأخالق الاعتراف، أال يمكن أن يتمخ

 بين ألانساق الثقافية واملجتمعات املختلفة " إلاسالم ألاوروبي"فكرية جديدة من قبيل 
 
بحيث تصبح جسرا

 واملتنوعة ثقافيا؟

ق إلى التحّوالت التي طرأت كل هذه ألاسئلة والتساؤالت سيناقشها هذا املحور، فضال عن تساؤالت أخرى تتطرّ 

على املجال العام في مجتمعات لم تمر بالتجربة العلمانية أو تتأثر بموجة التوجه نحو ما بعد العلمانية كما هو 

املجتمعات ما قبل "الشأن بالنسبة لبعض املجتمعات ألاوروبية، إذ سيتم تدارس ممكنات استفادة هذه 

أو " النموذ  ما بعد العلماني"ظر في إمكانات وصولها في آخر املطاف إلى تبّني من التجارب الغربية والن" العلمانية

 وتنزيله في واقعها السياس ي والاجتماعي والثقافي دون الاضطرار إلى " ما بعد العلمانية"
 
 فلسفيا

 
باعتباره مفهوما

 املرور باملسار نفسه الذي مّرت منه املجتمعات الغربية؟

ى إلى طرح أسئلة عميقة تتجاوز التبسيط املخّل الذي يسيطر على بعض أنماط إن هذه الورشة، وهي تسع

حلول عن التفكير والتحليل التي تسهم في تسطيح العقول وعوملة التسطيح، ال تبحث عن أجوبة ناجزة أو 

يد مزيد جاهزة، وإنما تهدف إلى إثارة النقاش البّناء بين باحثين من ثقافات واختصاصات مختلفة ومتقاطعة لتول

في موضوعات يمكن أن يضع النقاش  العلمي للتداول  التي يمكن البناء عليهاوالتساؤالت املعرفية من ألاسئلة 

زمات أو قضايا ل ة العلميةعالجسهم في املن بشأنها بعض اللبنات في مشروعات بحثية وفكرية توالتثاقف املثمري  

دون مواقف تعقيداته و من خالل املعرفة والبحث العلمي، وتساعد في فهم العالم ودينامياته  املعاصر املجتمع

 ".تحيزات معرفية"سياسوية أو  اتحسابسياسية أو  أجندات أو اصطفافات ايديولوجية أو  مسبقة
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 :ورشةال معلومات عن

 التطرف والعوملة وما بعد السرديات الكبرى  " :عنوان الورشة" 

 املغرب-الرباط :اكانامل 

 2102أبريل 22: اريخالت. 

  باحثون وخرراء مختصون من العالم العربي وأوروبا: املشاركون. 

  سسات املنظمةاملؤ:  

 إسبانيا -معهد غرناطة للبحوث والدراسات العليا، غرناطة -

 مجلس الجالية املغربية بالخار ، املغرب -

 كلية علوم التربية، الرباطجامعة دمحم الخامس،  -

 جامعة بادوفا، إيطاليا  -

 املركز الجامعي للثقافة والقانون وألاديان، إيطاليا -

 نتالي، إيطالياجامعة بييمونتي أوريو  -

 العربية والانجليزية :العمل اتلغ. 

 contact@granadainstitute.org   : للمزيد من املعلومات


