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  الغيرية كممارسة ثقافية  
    لدى مرتادي معهد العالم العربي

ة ثقافية لدى مرتادي معهد العالم العربي«يندرج كتاب  ادر عن دار الرمتان »الغيرية كممارس لة المنطق  /الص لس س
في عمق الجدل الساخن المحيط بأزمة الهجرة الحالية في أوروبا بعامة، وفرنسا بخاصة. ألن الكتاب يحلل  2016االجتماعي 

. وهذا ما يمنح قضاياه الراهنة أهمية قصوى ألنه يبرز الدور الثقافي لمعهد )نحن العرب(ضد بنية الـ  )اآلخر الغربي(بنية 
عالم العربي ومد مهى ال ها فاعلي  إس لدوره الت قه  قافي للمهاجرين العرب. ومدى تحقي ماعي والث ماج االجت في تحقيق االند

والحضاري للراغبين في التعرف إلى العالم العربي أو التخصص في دراسته. تعّد هذه الدراسة موضوع المراجعة بحثًا لنيل 
  دكتوراه الدولة في جامعة باريس نانتير.

طر األُ  ته وتعدده الثقافي بدأ لوَ منذ األس ياس ، تذكرنا المؤلفة بأن االهتمام بالعالم العربي من حيث تاريخه، جغرافيته، وس
ا وًص يين خص ا من طرف غير العرب)، مع أول أزمة (وعمومً ومن طرف المهاجرين واألجانب  بالفعل من طرف الفرنس

عام ( عام 1971النفط  عالم العربي  هد ال يس مع تأس عام  تعمقت 1980)، ومع  هذه المعرفة وازدادت مع حرب الخليج 
  إثر الهجمات على الواليات المتحدة. في  2001أيلول/ سبتمبر عام  11وتزايدت مع  ،)1990(

اف إلى ذلك كله أزمة الهجرة التي اندلعت  لحة منذ عام  بدورها نتيجةاليوم، يض راعات المس في عدد من  2001الص
فإن زيارة معهد العالم العربي من أجل البحث المعرفي في الشأن  ،الدول العربية، وحتى الحرب السورية. وبالنسبة إلى فرنسا

  العربي عرفت ذروتها مع الهجمات األخيرة في باريس وغيرها. 

عى من أجل معرفة الثقافة العربية اإل الميةإن هذا المس وهنا تبرز أهميته، من  ،انطلق من معهد العالم العربي وفهمها س
  وذلك في إطار نظرة معمقة دبلوماسية اجتماعية وثقافية.  ،أجل فتح حوار بين الثقافتين (ثقافة المنشأ وثقافة المقصد)

امعة نانتير بباريس) تنتمي إلى تكمن أهمية الكتاب في أن الباحثة ناجية بوتباع الشريف (دكتوراه في علم االجتماع من ج
ة ة مغربي ول عربي ة س ،أص ا معرف ديه اب األبواب لفهم ابأي ل ة العربيتين، ويفتح الكت اف ة والثق اللغ ة ب ورات ق تص

representation  ة اف اه ثق الم العربي تج د الع ادي معه ة من منطلق )اآلخر(مرت المي ة اإلس دول العربي ة ال اف ، أي ثق
 (غرب/عرب) أو (عرب/عرب).

ور إلى معهد العالم العربي ( ا) IMAومن هنا يمثّل الحض اطا ثقافيًا نوعيًا  ،في فرنس باقي مثل وبالتحديد في باريس نش
ة. من رواده؟ و ،المراكز الثقافية األجنبية األخرى ورهم؟ ما ألنه يواجه ثقافة أخرى ودينامية ثقافية منافس ما الذي يميز حض

دوافعهم؟ هل الزيارة إلى معهد العالم العربي زيارة مدروسة لطلب المعرفة، أم وسيلة  ديموغرافية؟ وما-خصائصهم السوسيو
  ؟.)لمعالجة مشكلة الغيرية(

ماهية نشاط رواد معهد العالم العربي وأهميته. وهي تدافع عن الفرضية بالمؤلفة تفيدنا نجزتها وهكذا، فإن الدراسة التي أ
ا كمطلب للمعرفة، ومحاولة بناء معرفية لجعل العالقة باآلخر ترى الفائدة في اإلنتاج الثقافي «التي  والفني العربي في فرنس

اركة للمتعة الجمالية ع من . )1(»ذات داللة، بل هي أكثر من عملية بحث أو مش ا ثقافيًا أوس  )محض(وألن المعهد يقدم عرًض
ات والمؤتمرات  ة لالجتماعات والمناقش ا مكتبة للقراءة والبحث واالقتناء، ومنص اريًا، فهو أيًض متحف يقدم تراثًا حض

  واألمسيات الموسيقية.

تبيان الذي قامت به الباحثة مع  ر نمئتي حوالىإن االس ائص مثيرة لالهتمام حول  ةوعش ف عن خص زائرين للمعهد تكش
بيل ع اجتماعي ومهني عال  دوافع المرتادين. على س اء واألغلبية لديهن وض المثال، إن ثلثي العينة من المرتادين هم من النس

ا ات الثقافية العامة. ومع ذلك، فإن عامل العمر هو األكثر غموًض س على الرغم من  ؛نوًعا ما، كما هو الحال عادة في المؤس
زوار أغلبهم بين العشرين والتاسعة والثالثين (في كثير من األحيان أن الفئات العمرية جميعها موجودة بالتساوي تقريبًا، فإن ال
  من الطالب) يؤمون أكثر فأكثر المكتبة والمعارض الفنية.

ناطقين بالعربية. وأولئك الذين ال يعرفون اللغة  ا عند االختالفات الكبيرة حول دوافعهم من بين ال فة أيًض وتقف المؤل
تخدم المعهد لتهم بوطنهم  كذلك ويحاولون تعلمها. ويس الناطقين باللغة العربية الذين يرغبون في المحافظة على هويتهم وص

  من خالل الثقافة. ويُرتاد من طرف الطالب والعلماء الذين يأتون من أجل تعميق معرفتهم في الثقافة واللغة. 

ًما، ا عمو افته ة وثق لدول العربي با تادين  فة المر ة حول معر ائج مهم ة نت نب، ومدى درجة  تعرض المؤلف جا كانوا أ إن 
لية اءات عن أنواع الزيارات وعددها، هل  ،ارتباطهم ببلدانهم األص ول عربية أم ال. وتقدم المؤلفة إحص وإن كانوا ذوي أص

ادين الموقتين وعن (درجة)  دائمين أو المرت دد المنخرطين ال دم ع ان أو ألول مرة)، وتق ة أو في بعض األحي ادي هي: (اعتي
  ثقافي.االهتمام ال
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ف  ّرح نص اطه الثقافي والفني. ومن هنا يص ع المعارض على قائمة نش تالحظ المؤلفة أن معهد العالم العربي يض
رون في المقام األول من أجل المعارض والعروض. ثم تأتي المكتبة التجارية في  المرتادين الذين يزورون المعهد أنهم يحض

راء كاتا ا من أجل ش وًص ل المكتبة التي المرتبة الثانية (وخص لوجات المعارض وغيرها من الهدايا التذكارية)، والبقية تفض
ترك للزوار يركز  ة اللغة العربية والتعرف إلى الثقافة العربية. ويظهر التحليل أن االهتمام المش ل لدارس تعّدها المكان المفض

ة، في حين إن ما يقدمه المعهد يغطي  في المرتبة األولى على التاريخ والتقاليد والفنون والثقافة العربية وليس ياس الدين والس
 المجاالت جميعها.

س  نّف المؤلفة مرتادي معهد العالم العربي على أس  )الزائر الغريب(. وهكذا، فإن )2(»عرقية واجتماعية وثقافية«تص
ط ائل الترف ،لديه دافع ثقافي متوس اف وس وقه منطق اكتش الملم بالعربية (يه الثقافي. أما وليس لديه إلمام باللغة العربية. يس

مال أفريقيا: )جزئيًا ا  (عادة يكون من ش مليونًا أغلبهم مغاربيين) فيكون لديه دافع ثقافي  4.2عدد المهاجرين العرب في فرنس
حاب لية. ثم هناك أص كل جوهر هويته أو يجرفه حنين معين لبالده األص ط، ولكنه بالمقابل يعرف اللغة العربية بل تش  متوس
ة إذا كان لديهم عالقات  هم على تعميق المعرفة بها، وبخاص الدافع الثقافي العالي، ولكنهم ال يجيدون العربية، يحثون أنفس

لديها معرفة باللغة العربية ودافعها الثقافي عال جًدا،  )خبيرة(شخصية مع أشخاص من أصول عربية. وأخيًرا العينة التي تعّد 
 ص والبحث العلمي الجامعي خاصة.ترتاد المعهد من منطق التخص

رين مقابلة معمقة ومنظمة أجرتها مع  تعتمد على عش نيفًا آخر، وهذه المرة س نيف تص يف المؤلفة إلى هذا التص تض س
نرى في البداية مجموعة من  المعهد، وتتمثل في اهتمام مجموعة  عن دوافع المرتادين لزيارة )التعميمات(المرتادين. وهكذا س

عون لتنمية قدراتهم اللغوية، وفهم منهم بالثقاف غوفون من الزوار الدائمين الذين يس ة العربية كأي ثقافة أخرى، ثم هناك الش
الذين  )العاطفيين(. وأخيًرا نجد، الفئة العادية من الزوار )3(بعض الحقائق حول الثقافة العربية نظًرا إلى عالقتهم المحدودة بها

ية وثيقة مع الع خص يط هذه العاطفة من خالل التقييم المفرط لهذه الثقافة«الم العربي ولديهم عالقات ش . إن )4(»يحاولون تنش
وع  نيفات يثير نقاًطا عدة مثيرة لالهتمام، بما في ذلك المنزلة المركزية والملّحة لموض التحليل الذي أنجزته المؤلفة لهذه التص

ول عربية  بة إلى المنحدرين من أص يما بالنس ايا الهجرة، ال س ا. فقد بيّنت المقابالت كثيًرا من القض والمهاجرين إلى فرنس
المرتبطة بهذا الموضوع الشائك، إذ غالبًا ما يتجلى في مشكالت اجتماعية. تتوسع لتطال مشكالت اقتصادية وثقافية وسياسية. 

مؤسسة ثقافية وفنية، وقنطرة حول دور معهد العالم العربي بوصفه  ُمشِكلا بعض مضامين المقابالت على سؤال وتحيل أيضً 
ر دورها في مهمة التعريف  يرة والممتدة، بيد أنها تحص وع الهجرة في برامجها العامة القص ارية لكنها ال تدخل موض حض

 بالثقافة والفلكلور الفني لآلخر/ الغرب.   

بة إلى كثير من الرواد، يطالب بأن يكون معهد العالم العربي أكثر من  ة فنية وثقافية. يجب أن في الواقع، بالنس س مؤس
سبيل المثال، التعرف إلى م ة المرأة في نزليكون نافذة على العالم العربي لمحاولة فهمه ومحاربة األحكام المسبقة حوله، على 

اء االجتماعي والثقافي العربي ا والتعرف ،الفض الم الحقيقي أيًض باب التطرف الديني، واالطالع كذلك على  ،إلى اإلس وأس
با تجوبين أس ح من المقابالت أن المس لحة التي اندلعت خالل العقود األخيرة. ويتض راعات المس ب كثير من الحروب والص

ي فقط«يعبّرون عن  طحي )5(»تمثالت الثقافة العربية كما لو كانت لها عالقة بالماض ، وهذا يعبّر عن وعي جزئي وس
 .)المشاكل(مستجوبون مصطلح للحوادث المعاصرة في العالم العربي التي يطلق عليها ال

 أن معهد العالم العربي على الرغم من تباين مرتاديه فهو يؤدي مؤكدة  ،هذه التحليالت تسمح للمؤلفة، باستنتاجات مهمة
معهد العالم العربي هو وسيط، ومنصة إرسال، يجب أن يؤدي دور التالقح، وهذا يعني  ؛دوًرا أكبر كثيًرا من كونه مركًزا فنيًا

بان حاجاتهم التي تحدي ج عالقة بين ثقافة غير معروفة أو  معروفة قليًال وجمهور مهتم عربي وغربي، مع األخذ بالحس ًدا نس
  تصبو إلى إنشاء الروابط الثقافية واالجتماعية وتوطيدها.

ة المتزايدة ر موجزة عن المناقش ت من مختلف معهد العالم العربي بين الثقافا داخل ثم تنتقل المؤلفة إلى عرض عناص
وًرا ثقافيًا وفنيًا من غيرها. على  اب دول أخرى أقل حض ور وتمثيل بعض الدول العربية على حس الدول العربية، حول حض

بيل المثال، لماذا يقدم المعهد معلومات محدودة عن عروض ثقافية لبعض الدول، بينما يفرد  وكتًبا وترويًجا  )كتالوغات(س
  ال يعّد هذا تقصيًرا؟.إعالميًا لدول عربية أخرى. أ

ر المؤلفة مراًرا وتكراًرا على أن هناك مركزية ثقافية لبعض الدول وتهميًش  لبًا  اثقافي  اتص لدول أخرى، وهذا ينعكس س
ات  يولون اهتماًما في الدراس على مرتاديه والمهتمين الذين يعرفون الثقافة العربية (القديمة  أو الحديثة). أولئك الذين س
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سبة إلى والبحوث ل لدول الحاضرة بقوة في معهد العالم العربي، بحيث ستكون ثقافتها مثيرة لالهتمام أكثر من غيرها حتى بالن
  المرتادين الموقتين.

ا و ترًكا بين فرنس فه مركًزا ثقافيًا مش و في جامعة الدول   22تؤكد المؤلفة دور معهد العالم العربي بوص دولة عض
ارته وجهده التنموي العربية، مذّكرة بأهدافه  ة والمعرفة والفهم بالعالم العربي وبلغته وحض الثالثة المتمثلة في تنمية الدراس

وص في المجاالت  ا والعالم العربي وعلى وجه الخص لي والتعاون بين فرنس وتعميقها. وكذلك تعزيز التبادل الثقافي والتواص
  والعالم العربي إلقامة عالقات أمثل بين العرب وأوروبا.في توطيد العالقات بين فرنسا  العلمية والتقنية. ويسهم

ألة  لم االجتماعي الوهنا تتوقف المؤلفة عند مس ة للس حوار مع اآلخر. هل هو ممكن في ظل الحركات المتطرفة المناهض
  والتسامح الديني؟.

ين العرب واألجانب بعيًدا عن لعنة مما ال شك فيه نعم، ألن معهد العالم العربي يوفر ثقافة الحوار، بين العرب أنفسهم وب
لية لتوطيد  اعد ذلك في تنمية الحوار بين العالم العربي والغرب وبين المهاجرين العرب وبلدانهم األص يس المواجهات. س

ور. اع الحوار النظري والتطبيقي الروابط ومّد الجس ياق ذاته تتحدث المؤلفة عن أوض ي  وفي الس بين الجانبين الفرنس
ضايا مشتركة تهم التنوع الثقافي والعولمة. وتعّد المؤلفة معهد العالم والعربي، و صة اللذين يتطلعان إلى حوار بنّاء حول ق بخا

تركة تمهد للتفاعل والتفاهم  س ثقافية مش ارات المختلفة على أس ة تاريخية وثقافية لتحقيق لحمة بين الحض العربي فرص
  والسالم.  

ة ش املة لواقع اجتماعي راهن وآليات للبحث عن معرفة وفهم للثقافة العربية في أوروبا في النهاية، يقدم الكتاب دراس
  لدى العرب وغير العرب. مبرًزا أن الغيرية تحتاج إلى االكتشاف والترويض لتعودها.

ايا ال )ناجية(وتكمن أهمية كتاب  كلةفي تناوله مجموعة من القض لب التكوين الثقافي للعرب  مش التي تدخل في ص
بة وجوألجانب الموا ية معرفية خص ا وأوروبا، المهتمين باللغة العربية وثقافتها. بال ريب يوفر الكتاب أرض دين في فرنس

ات  ص ب، ولكن بللباحثين في كثير من التخص فة، والمهتمين، ليس بالفن والثقافة فحس مثل علم االجتماع والجغرافية والفلس
ايا الهجرة والهوية والتنوع الث ا بقض اًس حة مفادها أنأس الة واض ّمن المؤلفة بحثها رس ان عن حوار  هقافي. وتض ال غنى لإلنس

ه التفاهم المتبادل واالحترام والكرامة  اس ل إلى تعايش حقيقي بين الحضارات والثقافات والشعوب أس الثقافات إذا أراد أن يص
 .ن األممشرًطا ملزًما لتحقيق التماسك االجتماعي والمصالحة بين الشعوب والسالم بي

   


