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 صراع الشرق والغرب...
 فأين اإلنسان يف هذا الركام؟

   

  الدكتور محمد حبش

 

لم يعد باإلمكان أبدًا أن يخرج مجتمع ما من التاريخ بدعوى أن القيم 

يف نظام القرية العاملية السائدة ال تتناسب مع تراثه وتقاليده، وأصبح الدخول 

الكونية قدرًا ملزمًا لسائر سكان الكوكب، ومع رحيل شخبوط لم يعد بإمكان 

خزينة الدولة يف حجرة النوم ألنها أكثر أمانًا وأصبح املال بحاكم ما أن يحتفظ 

العربي اإلسالمي مهما كان نزيهًا وقوميًا وثوريًا مضطرًا للدخول إىل النظام املصريف 

ذهل أنه سيتحرك يف القارات الخمس كل يوم ليكون يف جزء من العاملي، ومن امل

النهار يف يد األمريكيني ولو كان املصرف الذي ارتهنه أشد املصارف اإلسالمية 

 رفضًا للغرب الكافر!!

مع أن كلمة الشرق والغـرب ليست تعبيـرًا سليمًا من النـاحية املوضوعية 

من التعامل مع هذا املصطلح،  -قليف الوقت الراهن على األ-ولكن ال بد لك   

فكلمة شرق أدنى أو أوسط أو أقصى ال يمكن أن تدل على شيء إال إذا وافقت 

مسبقًا على أن أوروبا هي مركز العالم، فهذا الشرق األوسط ليس كذلك بالنسبة 

للصني والهند مثاًل بل هو غرب أوسط، والشرق األدنى غرب أقصى، بل إن أمريكا 

لنسبة لليابان، وأوروبا شرق أقصى بالنسبة للعالم الجديد!! واألمر نفسها شرق با
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نفسه أيضُا يف مصطلح الشمال والجنوب، وإن كان لم يكتسب بعدًا سياسيًا، 

وكذلك يف املصطلح الزمني حيث نتداول املصطلح األوربي بشأن العصور الوسطى، 

سط حضارتني وهو مصطلح مفهوم يف الثقافة الغربية لإلشارة إىل عصر يتو

أوروبيتني، ولكنه غري مفهوم وفق التاريخ العربي إذ يبادرك السؤال مباشرة: وسط 

بني ماذا؟؟ إنه يتساوق زمنيًا مع عصر الحضارة العربية، وهكذا نمضي يف دوامة 

 ضباب املصطلحات إىل ما ال نهاية وفق دالالت األرض الكروية.

تاريخ أيضًا لم يكن أبدًا ولكن بغض النظر عن الجانب املوضوعي فإن ال

ليسري على منهج واحد يرسمه األقوى، إنه أيضًا تداول الحياة يف صعود وهبوط، 

عصر يقوم وآخر يرتامى، يف داللة واضحة على أن سريورة التاريخ تحكمها إرادة اهلل 

يف حق األمم يف بلوغ أمانيها، وفق سنن الحياة وقانون أن ليس لإلنسان إال ما 

 سعى.

ملاذا يتصرف األمريكيون كمن يملك نهاية التاريخ ، فحني يتحرك  ولكن

الناطق الرسمي باسم البيت  البيضاوي حاماًل إرادة الرئيس لينقلها إىل الصحافة 

الفضولية املرتبصة بأركان البيت األبيض، يتجمع لديك شعور بأنه يريد أن يقول 

 املجد األمريكي، وتكاد إننا نرسم املصري البشري، وأن التاريخ قال كلمته يف

تقاريرها املتغطرسة أن تقول شيئًا واحدًا لقد انتصر الغرب على الشرق، وتفوقت 

 املادة على الروح، وأن عصر املادية األمريكية هو نهاية التاريخ.

فهل هذا هو املشهد الذي يرسم آخر فصل يف التاريخ بحيث لم يبق إال 

 الصعق يف الصور؟  



 
4 

ني الشرق والغرب منذ فجر التاريخ اإلنساني املدون، الذي بدأت املواجهة ب

تتنازعه اليوم أراضي الرافدين وشواطئ البحر املتوسط حيث ستدور هناك أكثر 

 حوادث التاريخ لهبًا وعنفوانًا.

شهد الشرق قيام سلسلة متتابعة من الحضارات تعود إىل نحو ستني قرنًا 

إىل مصر إىل إيبال يف الشام إىل الوثبة  قبل امليالد من عيالم وسومر يف العراق

الفارسية يف طيسفون، لم تخل من مناوشات بني الشرق والغرب، ولكن لم 

 تسجل مواجهة حقيقية بني الشرق والغرب حتى القرن الرابع قبل امليالد. 

بدأت املواجهة بني الشرق والغرب مع خروج اإلسكندر األكرب من معاقل 

اليونان التقليدية يف البلقان صوب الشرق، حيث قدر للجواد الذي يركبه 

االسكندر أن يجتاز مضيق الدردنيل ويتحرك صوب سحر الشرق اآلسر، وهناك 

اإليرانية،  يمضي من أفق إىل أفق فيجتاح آسيا الصغرى وبالد الشام ثم السهول

فيحطم أمجاد الفرس ويمزق دولة ساسان، ثم يوغل يف الشرق فريوي خيله من 

نهر جيحون ويجتاز بالد ما وراء النهر، حيث يبلغ سحرًا آخر يحمله إىل القارة 

الهندية فيدك ما واجهه من املمالك، ويبلغ يف النهاية إمرباطورية الصني حيث لم 

 هي بإسقاطه.يعد ثمة بعدها شيء يمكن أن يبا

وحني عاد اإلسكندر إىل أثينا ليبتهج بنصره شابًا غضًا، أدرك أنه ليس إال 

دورة واحدة من دورات الحياة، وأن تبدل املقادير ماض إىل غاية ال يمكن أن تتوقف 

 عند طموح اإلسكندر.
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لم يطل املشهد حتى انبعثت شعوب آسيا الراقدة تضرب يف جيوش 

لهيبهم إىل رماد، حيث يمزقون إىل بطالسة وسلوقيني، االسكندر كل وجه، وتحيل 

وتربز مشاهد متعاقبة من األكاسرة الجبارين، تطرق أبواب أوروبا من األناضول يف 

 هبة الشرق العارمة، يف صد أطماع الغرب.

بعد أقل من قرن يضرب هانيبعل بسياطه املوجعة يف قلب الحواضر 

ال، وتثأر قرطاجة لإلسكندرية األوروبية، ويسجل غضب الجنوب على الشم

 ويشتعل املتوسط بنار الكراهية من جديد. 

يف غمرة هذا الصراع كان هناك مشروع آخر يتم إعداده يف روما اإليطالية 

التي تتدىل يف قلب البحر املتوسط يف إرادة جادة للمواجهة ، تحت عنوان 

طلق األطماع الرومانية اإلمرباطورية الرومانية والتي ستصبح املقدسة فيما بعد وتن

من جديد فتلتهب البالد املتشاطئة يف البحر املتوسط، يف القرن األول قبل امليالد، 

ويمضي املشروع الروماني إىل أم الدنيا مصر، ثم يرسم مالمح وجود جديد على 

طول شواطئ املتوسط ليصبح بحرية رومية، ثم يجتاح بالد الشام ويصل إىل 

ضارة الساسانية الفارسية، حيث سيبدأ صراع ساخن مواجهة مباشرة مع الح

 سيستمر سبعة قرون .

مع وصول الفتح اإلسالمي إىل بالد الشام يف القرن السابع الهجري كان 

الشرق يستعيد عافيته ليقوم باملواجهة مع الغرب وعندما رحل القيصر من أرض 

اًل جديدًا من تاريخ الشام كان يعلم تمامًا أنه يرحل رحياًل ال عودة عنه، وأن فص
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العالم يكتبه هذا الفتح اإلسالمي الطامح، الذي باكر إىل محاولة دك أسوار 

 القسطنطينية مؤكدًا على روح املواجهة. 

تمضي قرون خمسة تبوء محاوالت الغرب البائسة يف اخرتاق آسيا بالفشل 

ة بلجم وتتحطم أوهامه عند مضيق الدردنيل، حيث يقوم الرباط على ثغور كيليكي

األطماع األوروبية يف الشرق اإلسالمي، حتى تنفجر أوروبا باألوهام الصليبية 

عندما يمضي بطرس الناسك يف القرن الحادي عشر برسالة أوربان الثاني 

ليحشد أوروبا يف جحافل الحمالت املسعورة ألطماع الفرنجة تحت عنوان 

رب استمرت مائتي عام الحروب الصليبية، وتنشأ مواجهة أخرى بني الشرق والغ

ركز فيها الغرب راياته على أمارات كثرية يف الشرق من الرها إىل دمياط، ولكن 

الشرق انتفض مرة أخرى وما بني صالح الدين وامللك الكامل والظاهر بيربس 

وصلت الرسالة إىل أرض األناضول ليرتجمها محمد الفاتح بفتح القسطنطينية عام 

أخرى من الصراع ستكون هذه املرة يف عمق األرض م، حيث ستبدأ جولة  1453

 األوروبية، وسيسمعها الغرب بوضوح على أسوار فيينا يف قلب القارة األوروبية.

بعد أقل من قرنني استأنفت أوروبا تاريخ الصراع عندما تفجرت الثورة 

 املالحية من الجزيرة األيـبـريية وجرفت يف طريقها األندلس لتمتد شريطًا ساحليًا

يطوق العالم اإلسالمي من طنجة إىل جزر سيالن عرب رأس الرجاء الصالح ومن 

ثم إىل أرخبيل املاليو، ويتبعها عن قريب وصول فرنسا إىل سواحل مصر أيام 

 نابليون الذي افتتح الحقبة االستعمارية الجديدة يف الشرق العربي.
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ما تبقى من ويف القرن التاسع عشر تتوثب الجيوش األوروبية القتسام  

العالم اإلسالمي املريض يف حركة استعمارية ال تتوقف حتى تدك العواصم واحدة 

 فواحدة.

مرة أخرى يقول الشرق كلمته عندما تنبعث حركات التحرر وتتمكن من 

تحقيق استقالل الشرق ولكن يف خريطة جديدة هذه املرة، ال يظهر فيها شرق 

 عة.متحد، ولكنه يختزن آمال الوحدة والجما

يشهد القرن العشرون حربان عامليتان تنجليان عن رسم صورة جديدة 

للعالم تؤكد كل يوم أن حل املنازعات عن طريق الحروب أصبح محرمًا دوليًا، وأن 

على الشعوب أن تتعود الجلوس إىل موائد املفاوضات لتحقيق أمانيها دون اللجوء 

 إىل القوة.

الغرب، هل ستستمر الحدود كيف سيكون مشهد العالقة بني الشرق و

الدموية التي رسمتها األطماع التاريخية بني شطري العالم؟ أم سينصت اإلنسان 

لصوت العقل ويدرك أن عصر الحروب املعمد بالدم ينبغي أن ينتهي ويحل محله 

 عصر الحوار والتفاهم.

من املؤسف أن فالسفة املوت يجدون يف األخبار كل يوم ما يذكي نظريتهم 

دام الحضارات، حيث يؤكدون أن السالم والحوار سخافة ال وجود لها يف عن ص

 التاريخ وعلى اإلنسان أن يمضي يف خياره املجنون إىل املواجهة بالدم.

هل تعلم اإلنسان من املاضي أن منطق الصدام الحضاري معناه استمرار 

ن لغة القوة مهما الحياة يف الجنون، عرب جدلية البناء والتدمري العابثة الخائبة؟ وأ
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كانت صارخة وقاهرة هي منطق مرتنح يف النهاية وأن دورة التاريخ لن تتوقف، 

 وتلك األيام نداولها بني الناس والعاقبة للمتقني.
 

أحيانًا يبدو حوارك هذا واستعراضك للدرس التاريخي يف غري معنى حني 

ترصد جانبًا من موقف اآلخر املصر إىل رسم حواره بصواريخ الحرب، املشهد 

يحملك بكل تأكيد على تصور خطورة املستقبل ويجعل عناءنا يف الحوار العاملي 

 محل شك وريبة. 

ما زلت  عراق سألني صديق: هل يف مرحلة اإلعداد األمريكي للحرب على ال

 تؤمن بحوار الحضارات؟  يف أجواء التوماهوك والكروز واألباتشي؟

 

هذا الواقع الصارخ يطاردك اليوم يف كل مسعى تحملك إليه أمانيك وآمالك 

 وأنت تتطلع إىل رسالة حوار وتفاهم بني الشرق والغرب.

طالب بإلغاء نشاطات يتعاىل اليوم خطاب جريء يف الوسط الثقايف العربي ي

على  الحوار والبحث عن سبل أكثر فاعلية يف خدمة قضايانا يف الداخل والخارج،

أساس أن اآلخر الذي سنمضي اليوم ملحاورته غري موجود باملرة! وهو هذه األيام 

سائل اللعاب للنفط العراقي ويعيش قلبًا وقالبًا مع الفرسان املارينـز الحاملني 

لحضاري للنظام العاملي الجديد، وفق النمط الغادر الذي حققه يف شعلة )االنبثاق( ا

املاضي فرسان الكاوبوي األمريكان مع أصحاب األرض األصليني من الهنود الحمر، 

وذلك بالغدر نفسه حسب ما تسمح به إمكاناتهم )الثقافية( من باتريوت 

 ويخلق ما ال تعلمون! 16وأباتشي وإف 
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ملثقفني كسروا أقالمهم هذه األيام الرديئة وراحوا وددت لو أفعل، فكثري من ا

يبحثون عن قاطرة يركبونها يف موكب الشاعر اللبناني الكبري خليل حاوي الذي 

اختار أن يعرب بالرصاص عن إخفاق األمة العربية عن حماية عاصمة عربية)بريوت(، 

صدره عقب االجتياح وكانت آخر مقاالته إذن يف  1982يف السادس من حزيران 

 بالحرب األحمر!
 

 

 


