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العرب ..بني احلداثة والتغريب
عبد اهلل ال�شحي

قدم الدكتور م�سعود �ضاهر يف مقالته (الذات وحتديات ثقافة الآخر يف ع�صر العوملة) جملة �إ�شكاالت تتعلق بالذات العربيّة التي تتميز عمومًا بالقوميّة والت�أخر
التكنولوجي والعلمي عن بقيّة العامل ،ونظرة كل من العرب والغرب للآخر ،مع تتبع ت�أثري العوملة على تلك امل�سائل ،ث ّم حماولة طرح حتليل ملا يراه م�شكلة تتطلب
احلوار بني الطرفني حللها .ي�شري الكاتب يف مطلع املقال �إىل جمموعة من الدرا�سات التي ن�شرت حول عالقة العرب بالغرب والقومية والوطنية وحوار و�صراع
احل�ضارات يف ع�صر العوملة واالنفتاح بالإ�ضافة �إىل عدد من امل�ؤمترات والندوات ،تقول �إن �صورة الغرب لدى العرب م�شوهة ،والعك�س �أي�ضا �صحيح.
من املعلوم �أنّ عالقة العرب بالغرب يف
ع�صر العوملة واالنفتاح على الآخر حتتوي
على الكثري من التفاعل واالنفعال؛ وي�صر
الكاتب على �ضرورة قيام ذلك التفاعل على
حوار احل�ضارات ولي�س �صراع احل�ضارات.
وه�������ذا ح�������س���ب م����ا �أرى ����ص���ح���ي���ح ف��ه��ن��اك
م�ساحات كبرية للحوار بني العرب والغرب
دون احلاجة لل�صراع بينهما و�إلغاء الآخر.
يتحول الكاتب للحديث ح��ول ت�صويب
ال�����ص��ورة ع���ن الآخ�����ر ،ح��ي��ث ي���رى ���ض��رورة
ت��رب��ي��ة ح�����س ن��ق��دي ل���دى امل��ث��ق��ف�ين ال��ع��رب
وال���غ���رب ع��ل��ى ح��د ���س��واء ل��ن��ق��د ومتحي�ص
ال�صورة املطروحة عن الآخ��ر ،وه��ذا قط ًعا
حا�صل وي��وج��د عليه ع��دد ال ب���أ���س ب��ه من
أي�ضا �أهم ّية وج��ود
الأم��ث��ل��ة .ي��رى الكاتب � ً
ح���ق االخ���ت�ل�اف وح���ري���ة ال��ت��ع��ب�ير ال��ل��ذي��ن
ت��رع��اه��م��ا ���س��ل��ط��ة م��ت��ن��ورة �أو م���ا �أ���س��م��اه��ا
(ب���ال���دول���ة ال���دمي���وق���راط���ي���ة ال��ع�����ص��ري��ة).
�أ���س��ت��ط��ي��ع �أن �أج����زم ب��وج��ود ���ص��ع��وب��ة ب���ارزة
يف حتقيق ال�����ش��رط الأخ�ي�ر �إال �إذا �أنتجت
ال��ت��ق��ل��ب��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة احل��ال��ي��ة يف ال��وط��ن
العربي ذلك.
ال ي��غ��ي��ب ع����ن ال���ك���ات���ب ط�����رح ال�������س����ؤال
ال�شهري(ملاذا ت�أخر العرب وتقدم غريهم؟)،
حيث �إنّ ت�أخر العرب حقيقة مرة مل ينجح
م��ع��ه��ا “م�شاريع ال��ت��ح��دي��ث البنيوي”،
وال�������س���ب���ب يف ذل�����ك ع���ل���ى ح����د ت���ع���ب�ي�ره ه��و
ت��غ��ي��ي��ب ال����ت���راث ال����ع����ق��ل�اين ال����ع����رب����ي يف
م��ق��اب��ل ال��ف��ك��ر ال��ت��ق��ل��ي��دي ،ع��ل��ى �أنّ الفكر
العربي ال يوجد به خلل بنيوي مينع من
متثل احل��داث��ة� .إ�ضافة �إىل ما �سبق ميكن
مالحظة �أنّ دو ً
ال مثل اليابان قد جنحت
يف تبني احلداثة دون التغريب ،على عك�س
م���ا ي���ج���ري ل����دى ال���ع���رب ال���ذي���ن ي��ت��ب��ن��ون
التغريب دون احل��داث��ة ،ف��احل��داث��ة لي�ست
ال��غ��رب بال�ضرورة .وق��د �أح�سن الكاتب يف
ت��ف��ري��ق��ه ب�ين ه��ذي��ن امل�����ص��ط��ل��ح�ين ،ال��ذي��ن
ال زال الكثري يظنون �أنهما وجهان لعملة
واح��دة .يوا�صل الكاتب بعد ذلك احلديث
عن العوملة من حيث �إنّ لها �سلبيات تهدد
الثقافات القومية مثل القومية العربية.
ه���ن���ا حت�������ض���رين ف���ك���رة ط���رح���ه���ا (ال���ك���ات���ب
�أح���م���ي���دة ال��ن��ي��ف��ر) يف �أنّ ال���ع���ومل���ة ل��ي�����س��ت
��ش��روع��ا ج���اه���زًا ،ب��ل ه��ي ���س��ي��اق ح�����ض��اري
م���
ً

يتقاطع مع �أيديولوجيات مثل الليربالية
والر�أ�سمالية .ع�� ّرج الكاتب على فكرة �أنّ
املثقف العربي يجب �أن يلعب دو ًرا مه ًما يف
مواجهة �سلبيات العوملة وحت�صني املجتمع
منها ،و�أرى ب�أنّه �أ ًيا كانت الآلية التي يجب
�أن ميار�سها املثقف يف ه��ذا اجل��ان��ب يجب
�أن ت��ك��ون بعيدة ع��ن ال��و���ص��اي��ة ،ف��ال��ع��رب ال
يحتاجون للمزيد من الو�صاية.
ي�ستهل ال��ك��ات��ب م��و���ض��وع��ا �آخ���ر �أال وه��و
“جتديد ال��ب��ح��ث ال���ن���ظ���ري ح����ول ح���وار
احل�ضارات” لي�شري فيه �إىل وج��ود �صراع
بني الغرب العلماين وال�شرق املتدين من
ج��ه��ة وال��ع��ل��م امل��ت��غ�ير وال���دي���ن ال��ث��اب��ت من
ج��ه��ة �أخ����رى .م��ن امل��ع��ل��وم �أنّ ال��ع��ل��م ه��و ما
يقود التقدم الب�شري اليوم فمن ال�ضروري
�إدخاله ليكون عن�ص ًرا فاعال يف املجتمعات
العربية ،ويف ال�سياق نف�سه من املهم �إدراك
�أنّ الغرب يريد من العرب �أن يكونوا تابعني
له ولعوملته .ومع �أنني �شخ�صيا �أوافق على
م�شروعا جاهزًا �أو
فكرة �أنّ العوملة لي�ست
ً
م���ؤام��رة� ،إال �أن��ه ال �شيء مينع ال��غ��رب من

حماولة ا�ستغاللها لإهدافه .يتابع الكاتب
م�ستعر�ضا ���ض��رر غ��ي��اب ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي
والتفكري النقدي يف امل�ؤ�س�سات الثقافية يف
�أن��ه مينع دخ��ول العرب ال�ساحة الثقافية،
ح���ي���ث ي���ت���م��� ّي���ز امل�������ش���ه���د ال���ث���ق���ايف ال���ع���رب���ي
بان�صراف �شبه ت��ام م��ن قبل املثقفني عن
الإنتاج العلمي والريا�ضيات والكيمياء �إىل
البحث التاريخي والرواية وامل�سرح وال�شعر
والفنون.
عندما نتحدث عن ال�صورة املتبادلة
ب��ي�ن ال����ع����رب وال������غ������رب ،ف��������� ّإن ال���ك���ات���ب
ي��ط��رح من���اذج ي���ؤك��د ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ���ض��رورة
ف��ت��ح احل���وار ال��ع��رب��ي-ال��ع��رب��ي يف �سبيل
ت�صحيح تلك ال�صورة ،و�أول تلك النماذج
ه���ي � ّأن ال���غ���رب ل��ي�����س واح������� ًدا ،وك��ذل��ك
ال��ع��رب ،ه��ن��اك ال��ك��ث�ير م��ن االخ��ت�لاف��ات
ال���دي���ن���ي���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة ب��ي��ن��ه��م ،ك���م���ا � ّأن
ال��غ��رب لي�س بال�ضرورة ذل��ك املحتل �أو
امل�ستعمر .النموذج الثاين يتعلق بتباين
وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر يف ف��ه��م الآخ������ر ،وف��ي��ه
يتحدث ع��ن خم��اط��ر ال��ع��ومل��ة ،وك��ي��ف � ّأن

العربي اخ�ترع �صورة للغرب ،والغربي
اخ�ت�رع ���ص��ورة للعرب وكلتا ال�صورتني
غ�ير �صحيحتني .هنا �أ�ستطيع �أن �آت��ي
مب��ث��ال على ذل��ك ،بيل م��اه��ر الإع�لام��ي
���دم ح��ل��ق��ة م��ع امل����ؤل���ف ���س��ام
الأم��ري��ك��ي ق ّ
هري�س اتهما فيها امل�سلمني ب��الإره��اب
وم��ار���س��ا ال��ك��ث�ير م���ن ال��ت��ع��م��ي��م .يت�ضح
جل ًيا من هذا كيف � ّأن ال�صورة املتبادلة
بني العرب والغرب مم�سوخة .من جهة
�أخرى �أكد الكاتب على � ّأن ثنائية القبول
والرف�ض حا�ضرة يف الدرا�سات العربية
حول الغرب ،فهناك من ينادي بالقبول
الكلي �أو الرف�ض الكلي للغرب دون نظرة
مو�ضوع ّية ملعاجلة امل�شكالت القائمة.
ال���ن���م���وذج الأخ���ي��ر ي��ت��ح��دث ع���ن جت���اوز
املقوالت النمطية حول روحانية ال�شرق
ومادية الغرب .فالغرب لي�س واح ًدا ،وال
ال�شرق كذلك ،يف الغرب هناك من يدعو
�إىل ال��دمي��وق��راط��ي��ة واحل��ري��ة والإخ���اء،
وه���ن���اك م���ن ي��دع��و ل��ل��م��ادي��ة وال��ت��ع��ري
ودعم امل�شروع ال�صهيوين.
خلقت �أح���داث احل���ادي ع�شر م��ن �أي��ل��ول
���وع���ا م���ن ع����دم ال��ث��ق��ة ب�ي�ن ال��ع��رب
 2001ن ً
وال��غ��رب ،ف�أ�صبحت ���ض��رور ًة �أخ���رى لفتح
ح���وار م�����س���ؤول بينهما ،ي��ك��ون م��ن منطلق
ال��ن��دي��ة ول��ي�����س ال��ت��ب��ع��ي��ة ،ف��ح��ت��ى م��ع تقدم
ال���غ���رب وت��ف��وق��ه ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وع��ل��م�� ًي��ا �إال
�أنّ ه���ذا ل��ي�����س ���س��ب�� ًب��ا ل��ي��ك��ون ال��ع��رب��ي ت��اب�� ًع��ا
ل��ل��غ��رب؛ ف��ه��ات��ان احل�����ض��ارت��ان م��ن املمكن
ح�سب ر�أي الكتاب  -بل يجب � -أن تتحاورا
ال �أن ت��ت�����ص��ارع��ا ،م����ؤك���دا يف ال��وق��ت نف�سه
ع���ل���ى �����ض����رورة ع���م���ل ال����ع����رب ع���ل���ى الأخ�����ذ
باملقوالت والأف��ك��ار الإيجاب ّية التي �أنتجت
ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ك��ن��ل��وج��ي��ا ،الفل�سف ّية
واالقت�صادية وال�سيا�سية ورف�ض ال�سلبية
عن طريق ممار�سة نقد للمقوالت الغربية.
يف النهاية� ،أ�ستطيع القول �أن الدكتور
م�سعود �ضاهر يف مقالته قد جنح يف طرح
بع�ض امل�شكالت املتعلقة بالذات وحتديات
الثقافة واحللول املمكنة لها ،ب�شرط تغيري
طريقة التفكري عن الآخ��ر واالنفتاح عليه
ب�شكل متوازن دون احلاجة لرف�ضه كليا �أو
قبوله كليا.
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