ما بعد الغرب ..عودة الشرق

حنو أطروحة تسرتد حلضارتن�ا املشرقية أصالتها ِّ
املؤسسة
حسن حنفي

[[[

[*]

للفيلسوف واألكادميي املرصي الربوفسور حسن حنفي عالماته الفارقة يف تفعيل وتجديد
أسئلة أساسية حول موجبات وموانع اإلحياء الحضاري يف الفضاء العريب اإلسالمي .وقد اتّخذت
أفكاره وطروحه مساراً سجالياً ال تزال وقائعه تتفاعل وال سيام لجهة االحتدامات املتجدِّدة بني
اإلسالم والغرب.
هذه املقالة هي امتداد ملا كان بدأه حنفي قبل عقود يف كتابه «مقدمة يف علم االستغراب»
وتشكِّل أحد أبرز فصوله .أما أهميتها فتعود إىل الفضاء البحثي الذي يدور مدار هذا العدد من
نسق معريفٍّ قوامه فرض ّية تقول بعودة مسار الحضارات
«االستغراب» .فقد تركّزت عىل رضورة إنتاج ٍ
من الغرب إىل الرشق من جديد ،وهذه إحدى أبرز الفرض ّيات التي يبتني عليها الربوفسور حنفي
رؤيته املعرفية لحقبة ما بعد الحضارة الغرب ّيـة.

يف هذه املطارحة يؤكِّد حنفي عىل مسؤولية املفكّرين العرب واملسلمني يف كتابة فلسفة
جديدة للتاريخ تر ّد االعتبار إىل الرشق ،إذ من غري املعقول برأيه أن يصوغ العقل األورويب األقرص
ّ
تتخل حضارات الرشق القديم
امتداداً فلسفات يف التاريخ ،ويعطي نفسه أكرث مام يستحق ،وأن
األطول امتداداً عن صياغة فلسفاتجديدة ،تسرت ّد لنفسها ما تستحق ،وتنزع عن غريها ما ال يستحق.

		

املح ِّرر

ميا من الرشق إىل الغرب .وبغض النظر عن التتابع الزماين فإن
انتقل مسار الحضارة البرشية قد ً
الحضارة املرصية القدمية هي أقدم حضارات الرشق ،تليها يف القدم حضارات الشام ،كنعان،
وحضارات بالد ما بني النهرين ،بابل وأشور وأكاد .ثم كانت حضارتا الصني والهند قبل أن تبدأ
حضارة اليونان ،مبا هي املصدر األول للوعي األورويب.
*ـ فيلسوف واكادميي عريب – جمهورية مرص العربية.
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بيد أن ما يهمنا هو رسيان الروح يف التاريخ عىل مستوى املاهية من الرشق إىل الغرب ،من
تع ّدد اآللهة إىل التوحيد ،ومن الشعائر والطقوس إىل األخالق والسياسة .لقد حدث هذا التط ّور
داخل كل حضارة رشقية مثل االنتقال من عبادة آتون إىل عبادة أمون يف مرص القدمية ،وتوحيد
اآللهة تدريج ًيا يف إله أكرب يف مرص ،ويف حضارة بالد ما بني النهرين ،ويف االنتقال من كتاب
“التغريات” يف دين الصني القديم إىل الدين األخالقي االجتامعي والسيايس عند كونفوشيوس،
واالنتقال من تع ّدد اآللهة يف الهندوكية إىل االستنارة الداخلية يف البوذية .وميكن القول بوجه عام
أن روح التاريخ ترسي من الرشق إىل الغرب ،من الصني إىل الهند ،إىل فارس ،إىل بالد ما بني
وتتأسس الدولة.
النهرين ،إىل الشام ،ثم إىل مرص حيث يكتمل مسار الروح ،ويبلغ التوحيد قمته،
ّ

عندما تبلور وعي األنا بظهور اإلسالم وارث ًا مسار الروح يف التاريخ من الرشق إىل الغرب ،حمل
األنا التوحيد إىل الغرب .واستمر هذا املسار من الرشق األوسط إىل الغرب األقىص من خالل
انتقال الحضارة اإلسالمية يف العرص الوسيط األورويب حتى استقر يف العصور الغربية الحديثة.
وقد وصف جميع فالسفة التاريخ ويف مق ّدمتهم هردر وكانط ولسنغ وهيغل هذا املسار وتصوروه
حيويًا عضويًا بيولوجيًا ،وشبَّهوه مبراحل أطوار االنسان ،من الطفولة إىل املراهقة إىل الرجولة ،من
اآللهة إىل األبطال إىل البرش ،من الدين إىل امليتافيزيقا إىل العلم .وميكن القول بتاميز مجموعتني
حضاريتني يف الرشق القديم :األوىل هي املجموعة الهندية الصينية الفارسية التي أعطت الهندوكية
والبوذية والكونفوثيوسية والبوذية والشنتوية واملانوية يف األلف األوىل قبل امليالد ،والثانية هي
املجموعة السامية يف مرص والشام وبالد ما بني النهرين والتي أعطت الحضارة املرصية القدمية
وحضارات بابل وأشور وأكاد وكنعان .والثانية أقدم من األوىل تاريخيًا ويتمثل فيها وعي األنا.
املجموعة األوىل متثل جناحها الرشقي ،وتنتقل الروح من رشقها إليها ،وتصب يف وعائها ،وكأن
األحدث يصب يف األقدم .وال يوجد تفاعل بني املجموعتني الرئيستني أو تداخل بينهام بالرغم من
وجود أنصار لنظرية امتداد الحضارة املرصية رشقاً إىل الصني ،وغربًا إىل املكسيك .كل مجموعة
متثل وحدة حضارية أوسع .حضارة الرشق األدىن :الصني والهند ،وحضارة الرشق األوسط :بابل،
أشور ،كنعان ،أكاد ،مرص .ورمبا تربط فارس بني املجموعتني نظ ًرا لوجودها عىل حافتي التقاء
محيطى الدائرتني .ومع ذلك تشرتك هاتان املجموعتان يف بعض الخصائص مثل االرتباط بالرتاث،
تعب عن روح الشعوب.
واألدب ،واألمثال العامية ،والحكم التي ِّ

ثم كانت حضارة اليونان بداية جديدة ،حيث أخذت الريادة من الرشق األقىص والرشق األوسط،
أساسا ،كام ارتبطت
تؤسس الوعي األورويب يف مرحلة املصادر .وقد نهلت من مرص القدمية
ً
وبدأت ّ
خصوصا كنعان ،وبجزر البحر األبيض املتوسط
بفارس والنحل الرشقية ،واتصلت بحضارات الشام
ً
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خصوصا كريت .وظهرت اآلثار الرشقية يف نحله أرفيوس ،ويف فلسفة فيثاغورس ،ويف فلسفة أفالطون
ً
يف املجموعة الهرمسية .وأخذ يقل شيئاً فشيئاً عىل مدى تح ّول الحضارة اليونانية من األسطورة إىل
العلم ،ومن الخيال إىل العقل .ثم تلتها حضارة الرومان ،واستمر األثر الرشقي يف الدين الروماين
خصوصا دين ميرتا ،نظ ًرا التساع األمرباطورية الرومانية يف أرجاء الرشق منذ فتوحات اإلسكندر.
ً

بنشأة املسيحية استمرت روح الرشق ترسي يف الغرب عن طريق التص ُّوف الرشقي والدين
الرشقي واملسيحية واألخالق الرشقية .وساهمت املسيحية املرصية واملسيحية األثيوبية واملسيحية
الفلسطينية واملسيحية البيزنطية يف تكوين املسيحية الغربية .قاوم آريوس املرصي التثليث باسم
التوحيد كموروث رشقي قديم .كام ثار دوناتوس يف شامل أفريقيا باسم الدين الوطني ضد دين
االستعامر الروماين الغريب الجديد .وثارت املسيحية الرشقية الباطنية الصوفية ضد األيقونات الوثنية
الغربية الناتجة من صناعة التامثيل يف املوروث الروماين القديم .ونشأت كنيسة مستقلة هي كنيسة
الرشق األرثوذكسية يف مقابل كنيسة الغرب الكاثوليكية .واقرتحت مرص التصوف والزهد والرهبنة
كرد فعل عىل الخارجية والشعائرية والرومانية املادية الغربية .وحمل الرشق لواء الطبيعة الواحدة
للسيد املسيح ضد الطبيعتني يف املسيحية الغربية .وكان نسطوريا يؤكد عىل إنسانية املسيح وليس
عىل الوهيته .كان اإلسالم تأكي ًدا لوحدانية الرشق ،واكتاملً ملسار الروح عرب التاريخ من الرشق إىل
الغرب .فاملسيحية الرشقية لها شخصيتها االعتبارية وليست انحرافًا عن املسيحية الغربية .وقد شارك
العرب فيها ،ونقلوا تراثها إىل الحضارة االسالمية الناشئة أبان عرص الرتجمة.
استم ّرت روح الرشق يف مدرسة االسكندرية ويف العرص الهلنستي تعطي مناهج التأويل وبع ًدا
ريا عن الرشق الصويف يف الغرب
باطن ًيا روح ًيا غائ ًبا يف املسيحية الغربية .ونشأت الغنوصية تعب ً
خصوصا يف البيئة األفالطونية .ثم توارت يف العرص املدريس بالتح ّول من األفالطونية إىل
اليوناين
ً
األرسطية .ولكن رسعان ما عادت روح الرشق يف التص ّوف املسيحي الغريب يف مدرسة شارتر،
والتص ّوف التأ ّميل ونظم الرهبنة ،ويف األخالق والفضائل املسيحية العلمية.

لقد تجلَّت روح الرشق من جديد واكتملت يف مسارها األخري يف الذاتية األوروبية من بداية
الوعي األورويب وحتى النهاية ممثلة يف التصوف اإلرشاقي يف عرص النهضة عند يعقوب البوهيمي،
بل حتى عند جيوردانو برونو ،وهامان ،والتصوف األملاين ،عرب الرومانسية التي كانت مولعة بروح
الرشق .كام تجىل ذلك يف ديوان غوته “الديوان الرشقي للشاعر الغريب”.
وقد استمرت روح الرشق يف املثالية األملانية عند هيغل ،كام ألهمت األوبانيشاد والفيدانتا
شوبنهور يف كتابه “العامل إرادة وامتثال”.
AL-ISTIGHRAB
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وملا بدأ الوعي األورويب يتح ّول من املثالية الرتنسندنتالية ،الصياغة الحديثة للمسيحية ،إىل
السيطرة واالنتشار خارجه ،بعدما تكشفت العنرصية الدفينة فيه ،واملادية الرومانية القدمية ،تحول
الرشق من روح سار تجاه الغرب إىل صورة الرشق يف وعي الغرب .ظهر ذلك يف فلسفة التاريخ
عندما تحول الرشق إىل بدايات لإلنسانية التي اكتملت يف الغرب .يف هذا السياق ،تكلَّست روح
الرشق يف الوعي األورويب وتحولت إىل صورة من صنعه .ثم َس ُه َل عليه بعدها تحويلُها إىل
شعوب يستعمرها ،ومواد أولية ينهبها ،ومناطق شاسعة يحتلها ،وإىل قوى برشية يستعبدها وينقلها
من أفريقيا لبناء العامل الجديد .لقد أصبح الرشق يف الوعي األورويب يف ذروة املد االستعامري
مادة بال روح ،وعىل أقرص تقدير ،عامل السحر والخيال واألساطري ،البساط السحري وعالء
الدين وشهرزاد ،يظهر أحيانًا يف الفن ،يف الخيال األورويب عند الشعراء والكتاب ويف اإليقاعات
األفريقية عند املوسيقيني ،ويف املدارس الفنية ،الحديثة عند الرسامني عىل مستوى التجريد.
وبعدما فشل الغرب يف توجيه الطعنة إىل الرشق عرب القلب يف فلسطني إبان الحروب الصليبية
ثم االلتفاف حوله أثناء ما يس َّمى بالكشوف الجغرافية عن طريق جنوب أفريقيا ،وصوالً إىل جزر
الهند الرشقية الهند وإندونيسيا ،واملاليو ،والفلبني حتى الهند الصينية والصني ،ثم إىل جزر الهند
أول حتى انضمت إىل
الغربية حتى األمريكيتني ،شاملً وجنوبًا .وما أن تح ّررت أمريكا الشاملية ً
النهب االستعامري الغريب يف تجارة العبيد ،ثم يف وراثة االستعامر القديم .وكان عرص التح ّرر
رس البدنِ  ،وانبعاثه بعد
من االستعامر بداية ليقظة الرشق من جديد واستيقاظ الروح ،وخروجه من أ ِ
ٍ
وعي العامل الثالث كتعبريٍ
جديد عن روح الرشق يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية.
التكلُّس .وظهر ُ

عودة احلضارة من الغرب إىل الشرق

يف نهاية الوعي األورويب وتكشُّ ف مظاهر العدم فيه ،ومع يقظة شعوب العامل الثالث وبداية
عرص التحرر من االستعامر ،كان السؤال التايل :هل يعود مسار الحضارة من الغرب إىل الرشق؟
وهل تنتقل روح التاريخ عكس ما انتهت إليه ،إىل موطنها األول الذي بدأت منه؟ هل انتهى دور
الريادة للحضارة األوروبية وبدأ دور ريادة الحضارة الرشقية كام بدأت أول مرة؟ وهل وصلت
هوسل؟ ثم هل ميكن
الحضارة األوروبية إىل مرحلة الشيخوخة بعدما تعبت و َه ُرمت عىل ما يقول
ِّ
لحضارات الشعوب املتح ِّررة حديثًا أخذ الريادة ووضع فلسفة جديدة للتاريخ تكون الحضارة
األوروبية فيها جز ًءا من املايض ،وتوضع يف حجمها الطبيعي يف تاريخ االنسانية العام ،فتكون
إحدى حلقاته وليست ممثّالً له؟
وهوسل،
يف هذا الوقت بالذات ،ظهر مفكِّرون أوروبيون معارصون مثل نيتشه واشبنغلر،
ِّ
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وشيلر ،وبرغسون ،وتوينبي ..إلخ ،ينعون نهاية الحضارة الغربية .كام ظهر مفكِّرون آخرون من
العامل الثالث يعلنون ميالد حضارة جديدة ،ومنهم فانون ،وديربيه ،وجيفارا ،وبن بركة ،ونكروما،
ونرييري ،وسكوتوري ،ونارص ،وهو يش منه ،وماوتيس تونغ ،وغاندي ،ونهرو ،وتيتو ،ومانديلال،
يتجسد يف تكتّل
يبشون مبيالد وعي جديد للعامل الثالث،
وكاوندا ،وبن بلال ،وهؤالء جميعاً كانوا ِّ
ّ
الشعوب املتح ِّررة حديثًا يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية يف مواجهة االستعامر القديم والجديد.
لقد ق َّدم هذا الوعي الجديد ُمثُالً جديدة يف الحرية ،والعدالة االجتامعية ،واملساواة ،والتقدم
مبثُلٍ
وحقوق االنسان .وهي املُثُل التي نادى بها الوعي األورويب وهو يف عرص التنوير .ويكملها ُ
جديدة يف مقاومة العنرصية ،واالستعامر االستيطاين ،واستغالل الشعوب ونهب ثرواتها .ويجعل
االنسانية واحدة ال فرق فيها بني غرب ورشق .فحقوق االنسان واحدة ،ال تتجزأ وال تتحطم عىل
الحدود الجغرافية ،وال تنحرس خلف أسوار الشعوب واألعراق.
إىل جانب التح ّرر الوطني لشعوب العامل الثالث ،بدأت نهضة شعوب الرشق من جديد،
يف ظل أفول الغرب .أطلقت الصني ثورتها الوطنية ومسريتها الكربى .ويف خطتني خمسيتني
استطاعت أن تصبح إحدى القوى العظمى بإمكاناتها البرشية .ومبُثلها الجديدة ،وبالرغم من التعرث
وتغي موازين القوى مع الغرب الذي
بني الحني واآلخر ،صارت متثِّل أحد التحوالت الرئيسية،
ِّ
حدت ،وانترصت عىل قوى االستعامر
صار يطرق أبوابها ويطلب صداقتها .واستقلت فييتنام ،وتو َّ
القديم والجديد مام ألهب خيال الشعوب املناضلة من أجل اإلبداع الذايت يف الفكر والسالح،
يف الشعب والقيادة .واستقلت الهند بنموذج فريد ،املقاومة السلمية ،والعصيان املدين ،باالعتامد
عىل الرتاث الروحي للشعب ،وبقيادة وطنية .فهي تتمتع باكتفاء ذايت يف الغذاء ،وهي ثاين دول
العامل كثافة سكانية بعد الصني ،وكذلك تص ِّنع السالح ،وتعترب ميزان ثقل حضاري يف جنوب
آسيا ورشقها .من بعد ذلك قامت الثورة اإلسالمية يف إيران يك تنهي عرص التعذيب والتحالف مع
الغرب ،وتعود إىل تراثها الروحي تأكيدا ً للهوية الوطنية بقيادة حاسمة ال تعرف املساومة ،وبتجنيد
الجامهري .وقامت حركات التحرر الوطني يف العامل العريب يف الجزائر واليمن الجنويب والسودان
والشام ومرص وتونس واملغرب ،وما زالت قامئة يف فلسطني .وقامت الثورات الوطنية يف العراق
ريا
تغيات جذرية يف الهياكل االجتامعية .وكانت ظه ً
ولبنان واليمن الشاميل .وتحولت إىل ُّ
لحركات التحرر الوطني يف أفريقيا بالرغم من بقاء جيب االستعامر االستيطاين والنظام العنرصي
يف الجنوب ولكن إىل حني .واىل هذا امتدت الثورات إىل أمريكا الالتينية بالرغم من قربها من
مركز االستعامر الجديدة .وانترصت الشعوب الصغرى يف مواجهة القوى الكربى ،والتحمت بباقي
حركات التحرر يف آسيا وأفريقيا ،يف مجموع القارات الثالث.
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ويف فكرنا العريب املعارص ،ظهرت جرائد جعلت مرص والعامل العريب واإلسالمي جز ًءا من نهضة
الرشق .واتحدت حركة الجامعة اإلسالمية مع الجامعة الرشقية عند األفغاين مع نهضة شعوب الرشق
بعد ذلك .وبدأ املفكِّرون العرب املعارصون يضعون النهضة العربية املعارصة كجزء من حركة أعم
وهي “ريح الرشق” .وبدأ االهتامم بالفكر الرشقي القديم يف جامعاتنا ومعاهدنا العلمية باإلضافة إىل
حضارات الرشق األدىن القديم وليس يف رسم اسرتاتيجية سياسية وحضارية جديدة فحسب.
من نافل القول أن الغرب ذاته بدأ اكتشاف الرشق من جديد يف عديد من الدراسات عن حضارة
الصني ،والتحام الفلسفة بالعلم ،والفكر واألخالق بالسياسة ،والفرد بالدولة .ويف كل مرة تبدأ أزمات
العلم الغريب يتم العودة إىل اكتشاف العلم الرشقي كام هو الحال يف إعادة اكتشاف الطب الصيني،
والعالج باإلبر الصناعية ،واملنطق البوذي يف مقابل املنطق األوسطي ،واملعامر اإلسالمي الطبيعي
يف مقابل املعامر األمرييك وبيوت الصلب والزجاج .وأصبحت األحياء الصينية محط أنظار يف كل
العواصم األوروبية ،وشاعت الثقافة الهندية ،وأصبح العامل الغريب يحسب حساب إيران ،ويساهم يف
تنمية العراق ،ويفرض األدب العريب نفسه عىل الجوائز العاملية كام فرض األدبان األفريقي واآلسيوي
نفسيهام من قبل .ويتحدث العامل الغريب اليوم عن مستقبل ثالثة أرباع املعمورة.
إن ازدهار حضارات الرشق القديم بعد الثورة االشرتاكية يف الصني ،وحروب التحرير يف الهند
الصينية ،واالستقالل الوطني يف الهند ،والثورة اإلسالمية يف إيران ،والنهضة الحديثة يف بالد ما بني
النهرين وثروات الخليج ،والثورة العربية انطالقًا من مرص ،وحرب التحرير يف الجزائر ،واالنتفاضة
يف فلسطني ،وحركات التح ّرر يف العامل الثالث كله ،ونشأة وعي عاملي جديد ،عدم االنحياز،
التضامن اآلسيوي األفريقي ،أصوات األغلبية يف األمم املتحدة بإجامع إنساين جديد عىل مقاومة
الصهيونية والعنرصية ،وحق الشعوب يف تقرير مصريها ،وإنشاء نظام عاملي جديد ،ونظام إعالمي
جديد ،ونظام ثقايف جديد ،كل ذلك يوحي مبيالد عامل جديد ،تتغري فيه موازين القوى بني املركز
واألطراف ،وتنتقل فيه الروح من الغرب إىل الرشق من جديد .وتوضع مسألة :ملن الريادة اليوم؟

ُّ
التعرف اىل عمق الشرق

إن عودة مسار الحضارات من الغرب إىل الرشق من جديد هو عود إىل العمق التاريخي يف
الوعي اإلنساين .فشعوب الرشق خصوصاً وحضارات العامل الثالث عموماً ،هي شعوب وحضارات
تاريخية ،يرتد إليها من جديد “فائض القيمة التاريخي” الذي تراكم يف الغرب .هذه الشعوب
التاريخية تعود من جديد إىل املركز ،وتأخذ مكان الريادة بدالً من الوعي األورويب األقل عمقًا
يف التاريخ .فإذا كان الوعي التاريخي يف العامل الثالث ميتد إىل سبعة آالف عام يف الصني والهند
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وفارس وبالد ما بني النهرين ومرص ،فإن الوعي األورويب ال ميتد أكرث من ألفي عام منذ ظهور
املسيح حتى اآلن أو الفني ونصف العام إذا أضفنا مصدره اليوناين .وعليه فإن الوعي التاريخي يف
العامل الثالث أعمق جذورا ً من الوعي األورويب بسبع مرات .وقد يكون أحد أسباب القصور اآلن
يف الوعي السيايس لدى شعوب العامل الثالث هو أنه مل يقم عىل أساس وعيه التاريخي ،وآثر ،نظرا ً
لقياداته النخبوية ،أن يكون وع ًيا سياس ًيا “علامن ًيا” عىل النمط الغريب ،ليربال ًيا ،قوم ًيا أو ماركس ًيا.
من هنا فإن ما يس َّمى اآلن بالعامل األفريقي اآلسيوي األمرييك الالتيني هو نفسه يف الحقيقة العامل
القديم ،وكأن التاريخ يعيد نفسه.
ال شك يف أن مسؤوليتنا ،نحن املفكرين يف البالد النامية ،أن نعيد وصف مسار الروح يف التاريخ
من الرشق إىل الغرب أولً  ،ثم من الغرب إىل الرشق ثانيًا ،وأن نكتب فلسفة جديدة للتاريخ ترد االعتبار
جم الغرب ،وتصف مسار الروح عىل مدى سبعة آالف عام يف حضارات الرشق القديم
إىل الرشق ،وتح ِّ
ونهايتها يف األلف عام األخرية يف الوعي األورويب .فليس من املعقول أن يصوغ الوعي األورويب
تتخل
ّ
األقرص امتدا ًدا فلسفات يف التاريخ ،ويعطي نفسه أكرث مام يستحق وغريه دون ما يستحق ،وأن
حضارات الرشق القديم األطول امتدا ًدا عن صياغة فلسفاتجديدة يف التاريخ ،تسرتد لنفسها ما تستحق،
وتنزع عن غريها ما ال يستحق ،وأن يتم ذلك بشعور محايد كباحثني غري أوروبيني.
لندرس أيضً ا تط ّور الشعور غري األورويب ،شعور البالد النامية ،الوعي اإلنساين الجديد ،وأن
نبني بعد مرور حوايل قرن ونصف القرن من الزمان عىل وصف هيغل لتط ّور الحضارات ،وضع
هذا الشعور باعتباره الحاوي األكرب للوعي االنساين كله .وإذا كان هيغل قد جعل نفسه مالحظًا
باسم الوعي األورويب وهو يف الذروة لحضارات الرشق القديم ،فإننا اليوم نسرتد وعينا من أن
يكون مالحظًا ليصبح مالحظًا ،ويتح ّول الوعي األورويب كام جسده هيغل إىل وعي مالحظ .وهذه
إحدى سامت التح ُّرر املعريف ،والتحول من مستوى املوضوع إىل دائرة الذات .وال يعني ذلك أي
وقوع يف القومية أو الشوفينية بل يعني برنامج عمل ميكن تقدميه للباحثني عن وضع شعور العامل
الثالث يف التاريخ البرشي اآلن ،وهل ميكن أن تكون له الريادة إذا طلب منه ذلك أو إذا وجد نفسه
مسؤولً عنها يف يوم ما؟
ال ريب يف أن ما يح ِّرك مسار التاريخ هي الصور الذهنية املتبادلة التي تك ِّونها الشعوب
والحضارات عن بعضها البعض حتى تتحول إىل صور منطية توجه السلوك الفردي والجامعي،
للقيادات وللجامهري ،إقدا ًما وإحجا ًما نحو بعضها البعض .فام هي صورة الرشق يف الوعي
األورويب؟ وما هي صورة الغرب يف الوعي الرشقي؟ وما هي صورة الرشق يف الوعي األورويب؟
وما هي صورة الغرب يف الوعي الرشقي؟ وما هي صورة كل من الرشق والغرب يف وعي األنا؟
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إن الغرب هو اآلخر بالنسبة إىل الرشق ،والرشق هو اآلخر بالنسبة إىل الغرب .فعالقة كل منهام
باآلخر هي عالقة األنا باآلخر .أما بالنسبة إلينا فاآلخر هو الغرب وليس الرشق .اآلخر هو الند والغريم،
وليس الصديق أو الحليف .وهو الغرب الذي نعيشه منذ فجر النهضة العربية الحديثة .لقد عشناه من قبل
أول ،ثم يف الحروب الصليبية ثان ًيا ،ثم يف االستعامر الحديث ثالثًا .أما الرشق بالنسبة إلينا
يف اليونان ً
فليس اآلخر .نحن ال نعيش آسيا قدر ما نعيش أوروبا بالرغم من الدعوات القامئة عىل “ريح الرشق”،
وبالرغم من انتشار اإلسالم رشقًا قبل انتشاره غربًا ،يف آسيا قبل أوروبا .ولكن نظ ًرا للقرب الجغرايف
بيننا وبني الغرب ،عرب البحر املتوسط ،ونظ ًرا لحضارة الغرب التي تم نقلها واستيعابها ومتثُّلها منذ
ميا وعالقتنا التجارية به إبان عرصنا الذهبي ،ثم نقله إلينا يف أواخر العرص املدريس ،الرتجمة
اليونان قد ً
العكسية من العربية إىل الالتينية ،ثم بداية االستعامر الحديث ورصاعنا معه ،ثم بداية تحديث مجتمعاتنا
عىل النمط الغريب  -كل ذلك جعل اآلخر بالنسبة إلينا هو الغرب وليس الرشق .-

صورة الشرق والغرب يف وعي األنا واآلخر
صورة الرشق يف وعي الغرب تتمثل يف كونه بدايات الوعي اإلنساين ،فاإلنسانية يف مرحلة
امليالد هي بال وعي وال إرادة وال عقل ،بل مج ّرد كائن عضوي أشبه بالكائنات الطبيعية الجامدة
أو الحية عىل أبعد تقدير ،ليس فيه فكر أو علم إمنا إنسانية مجردة مثل األحجار .إنه موطن السحر
والدين ،والخرافات واألوهام ،وظالم املعابد وتعاويذ الكهان .كل ما فيه تخلف يف امللبس
والسكن واملأكل واملرشب وسائر نواحي العمران .كثافته السكانية إحدى مظاهر تخلفه ،نسل
وفري ،وكوارث طبيعية من الفيضانات تحصد األلوف .ال يعرف حرية األفراد بل ديكتاتورية الحكام
عىل ما هو معروف يف “االستبداد الرشقي” .نظامه اإلنتاجي خاص به ،وهو “منط اإلنتاج اآلسيوي”.
إنه مأساة بحد ذاته كام هو معروف يف “املأساة اآلسيوية” .نهضته الحالية يف الدول املصنعة حديثاً
يف كوريا ،وتايوان ،وهونغ كونغ ،وسنغافورة ،وتايالند متت برأس املال الغريب وبالتكنولوجيا
الغربية .ونهضة اليابان الحالية قامت بعد متثُّل الغرب وتقليد علمه وصناعته .ومل يكن عجبًا أن تم
إلقاء أول قنبلة ذرية من الغرب عىل الرشق ،من الجنس األبيض عىل الجنس األصفر.
أما صورة الغرب يف وعي الرشق فتكاد تكون عكسية .إنه منوذج التق ّدم والنهضة والحداثة
خصوصا بعدما ذاع النموذج
والتغري االجتامعي واملستقبل .وهو منط للتحديث ،وقدوة للمستقبل
ً
الغريب من خالل سيطرة الغرب عىل أجهزة اإلعالم مام أنشأ يف كل وعي ال أورويب ولدى كل
شعب خارج أوروبا ظاهرة “التغريب” .وهو مهد العلم واالكتشافات العلمية والنهضة العلمية
وتطبيقاتها يف الصناعة وما نجم عنه من تكنولوجيا متقدمة .وهو منوذج لحضارة اإلنسان ،وحقوق
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اإلنسان واملواطن والنظام الدميقراطي الربملاين التع ّددي .كام أصبحت العقالنية األوروبية
جا يُحتذى بها يف التفكري والرتشيد والتنظيم االجتامعي .وأصبح التخطيط العمراين األورويب
منوذ ً
وشامل يوجد يف كل املدن خارج أوروبا وت ُس َّمى املدينة األوروبية خارج أسوار املدينة
ً
منطًا عا ًما
ميا مضم ًرا ،تحول
القدمية تنافسه بعض بلدان الرشق مثل اليابان يف مرشوعه اإلنتاجي وتتخذه غر ً
هزميتها العسكرية أمامه إىل نرص اقتصادي.
أما بالنسبة إلينا فإن صورة الرشق يف وعينا القومي هي صورة غامضة ،ليس لها حدود .قلبُنا
جب به ولكن نتحالف مع غريه .اليابان ثم كوريا أوضح بلدانه ملا
معه ولكن عقلنا مع الغرب .نُع َ
مت ّدنا به من منتجات وصناعات إلكرتونية لالستهالك الحديث اسرتدا ًدا ألموال النفط منا ومن
الخليج .وقد ترتاءى الصني الشعبية يف أذهاننا كنموذج للثورة االشرتاكية ،وكفاية حاجات املليار
نسمة ويزيد .وما ينالنا منها من أقمشة شعبية وأدوات كتابية .وقد يكون مصدر التوابل لألطعمة
الحريفة والحلوى الرشقية واألغاين واألفالم الهندية ،أغاين الحب واملؤامرة ،بنات الشعب
ريا ليكشف عن جانب مجهول يف حياة الرشق ،الصناعة
واألمراء .وجاء كرس احتكار السالح أخ ً
العسكرية ،واملعونة الفنية لبناء السدود والطرقات العامة ،والفن الرفيع ،املوسيقى واألوبرا ،كام
تعلن عن ذلك مراكز الثقافة للبلدان الرشقية يف عواصمنا .وناد ًرا ما يظهر املسلمون يف آسيا إال
ريا
يف صورة العنف السيايس والكوارث الطبيعية حتى برزت صورة املجاهدين يف أفغانستان أخ ً
كنموذج لإلميان ولالستقالل الوطني ضد االحتالل والغزو األجنبي .كام أثارت إعجابنا مقاومة
غاندي السلمية لالستعامر ،وتعاطفه مع قضايانا الوطنية ،استقالل مرص ،وحقوق شعب فلسطني
بعدما اتحدنا م ًعا يف يوم  22فرباير  ،1944يوم الطالب العاملي ،عندما أطلق االستعامر الربيطاين
النار عىل تظاهرات الطالب يف مرص والهند يف آن واحد .ونذكر بخارى وسمرقند وطشقند وبلخ
وفرغانه كبلدان إسالمية انحرس عنها الحكم اإلسالمي بعد ضعف بغداد ودمشق والقاهرة ،مركزها
الطبيعي ،وهي يف األطراف ،وشدها نحو مركز آخر أقوى يف روسيا القيرصية.
أما صورة الغرب يف وعينا القومي ،فهي األخرى باألصالة يف وعي األنا .وعليه يسعى “علم
االستغراب” اىل تحويل هذه العالقة غري املتكافئة بني األنا واآلخر إىل علم دقيق ومنطق محكم
وجدل تاريخي .فجدل األنا واآلخر واقع ال ينكره أحد .واألنا الحضاري ال يحتاج إىل إثبات،
فمنه خرجت الصحوة اإلسالمية والثقافات القومية ،واآلخر بالنسبة إلينا هو الغرب الذي نعيشه منذ
بداية االستعامر القديم منذ الحروب الصليبية ،والكشوف الجغرافية حتى االستعامر االستيطاين
الحديث .وهو منط االستهالك الذي يصدر إلينا منتجاته والتي نستوردها نحن حتى نصل إىل
مستوى العرص وأسلوب حياته .وهو منوذج العلم والعقل ،يعطى املنهج واملنطق ،ويرشد إىل
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الحس السليم .وهو أيضً ا منوذج الحرية والدميقراطية واملجتمع املدين ،والنظام الليربايل،
والتقدم والنهضة .كام كان منطًا للتحديث يف فكرنا املعارص بتياراته الثالثة.
خالصة القول إن جدل األنا واآلخر واقع يف كل مجتمع ولدى كل شعب .األنا مبفرده نرجسية
وغرور ،واآلخر مبفرده تبعية وتقليد .ال يوجد مجتمع ليس فيه أنا وإال كان يف حاجة إىل إثبات
أول .وقد حدث ذلك يف مجتمعاتنا يف حركات التح ّرر الوطني“ .أنا اتح ّرر فأنا إذن
وجوده ً
موجود” .وال يوجد مجتمع ليس فيه آخر .فاآلخر بالنسبة إىل أمريكا الشاملية هي روسيا االشرتاكية.
اللياباين،
واآلخر بالنسبة إىل روسيا االشرتاكية هو أمريكا الرأساملية .واآلخر بالنسبة إىل اليابان هو ّ
العامل األجنبي كله .واآلخر بالنسبة إىل األورويب هو اآلخر القريب الصديق العدو أمريكا ،أو العدو
الصديق روسيا ،واآلخر البعيد والعدو الدائم ،مصدر املواد األولية واألسواق والشعوب املتحررة
حديثا يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية .واآلخر بالنسبة إىل الصني هو االتحاد السوفيايت املنافس
والغريم ،أو أمريكا العدو املذهبي أو الصديق املصلحي ،أو اليابان العدو القديم أو الجار ذو
القرب .واآلخر بالنسبة إىل كوريا الجنوبية هو الصني األب الروحي ،أو اليابان العدو التقليدي ،أو
كوريا الشاملية األخ الوطني والعدو املذهبي .ولكن يظل اآلخر بالنسبة إلينا هو الغرب ،وكذلك
بالنسبة إىل كل شعوب القارات الثالث :أفريقيا ،وآسيا ،وأمريكا الالتينية.
ال ريب يف أن األمور التي تشغل اهتاممنا اليوم هي:
ً
أول :التح ّرر من اآلخر األوحد وهو الغرب .فوضع األنا يف املنطقة الوسطى من العامل ،يف
خ َرين :اآلخر
قلب الحضارات ومركزها ومبوقعها الجغرايف وثقلها التاريخي ،يجعل اآلخر عندها آ َ
الغريب الذي ساد وأصبح هو اإلطار املرجعي األوحد ،واآلخر الرشقي الذي متتد جذوره يف
التاريخ عرب سيناء وآسيا والجنويب عرب السودان وأفريقيا.
ثان ًيا :إيجاد ميزان التعادل بني اآلخرين الغريب والرشقي الجنويب حتى ال ينحاز القلب إىل
اآلخرين ،وحتى يستطيع القلب أن يستقبل ريح الرشق التي تهب عليه .وأن يشعر مبسار الحضارة
يف التاريخ يف طوره الجديد ،من الغرب إىل الرشق .وأمريكا الالتينية هي جزء من بعدنا الجنويب.
فخط االستواء يعربها من آسيا وأفريقيا ،وكام هو واضح يف حوار الشامل والجنوب ،أو عىل األقل
هي الغرب الجنويب بالنسبة إلينا يف حني أن الغرب التقليدي بالنسبة إلينا هو الغرب الشاميل
أو الشامل .فإذا ما أمكن اتحاد الرشق والجنوب والغرب الجنويب (أمريكا الالتينية) ضد الشامل
(أوروبا) أمكن حصار األطراف للمركز من نصف الكرة الجنويب إىل مركزها الشاميل ،وبالتايل
يتحقق الهدف األقىص من “علم االستغراب”.
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