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واقع احلوار مع الغرب يف ظل الإرهاب و�إ�شكاليات الهيمنة
�سامل امل�شهور

لقد عا�ش الإن�سان جتربة احلروب وذاق مرارتها ،و�شاهد كيف �أن لغة العنف ال يجني �أحد منها خريًا؛ لذلك مع الوقت وبفعل تراكم التجارب ن�ضجت �أدبيات
احلوار يف العامل وبتنا ن�سمع الكل يتغنى بها ،ويل�صق نف�سه بها و�إن كان ال ينتمي �إليها بوجه من الوجوه.
يف مقاله» �إ�شكالية احلوار بني احل�ضارات والتحديات املعا�صرة» تناول �أحمد املو�صلي ق�ضية احلوار مع الغرب وا�ستفتح مقاله مبقدمة ق�صرية� ،سلط ال�ضوء فيها
على اخللل الذي تعي�شه الأمة الإ�سالمية ،فالقرن املا�ضي هو قرن هزمية للعرب وللم�سلمني ،فديارهم ا�س ُتعمرت وجُ ّزئت جغرافية العامل الإ�سالمي �إىل �أقاليم
ومناطق ودويالت «فتحولت تلك احل�ضارة الإ�سالميّة العظيمة ،و التي كان لها �ش�ؤون و�شجون يف جماالت الفكر وال�سيا�سة والعلوم �إىل ح�ضارة ارتدادية.
يرى الكاتب �أن �إ�شكالية احلوار العربي الإ�سالمي مع الغرب
تتبلور يف �أربعة �أمور:
الهيمنة الفكرية الغربية.
الهيمنة ال�سيا�سية الغربية.
�صعود الأ�صولية والإرهاب.
ط��غ��ي��ان ث��ق��اف��ة اال����س���ت���ب���داد وف���ق���دان ال��ث��ق��اف��ة الإ���س�لام��ي��ة
الإيجابية.
الإ�شكالية الأوىل :الهيمنة الفكرية الغربية
الهيمنة الفكرية الغربية م��ن الأم���ور ال��ت��ي ال ميكن �إن��ك��ار
ت�أثريها على احلوار بني الإ�سالم والغرب ،فالأخري يرى نف�سه
هو نهاية ما و�صل �إليه الإن�سان املتح�ضر من فكر وح�ضارة،
وال��ك��ات��ب يف مقاله ت��ن��اول ه��ذه الإ�شكالية معرجا على مقولة
“نهاية ال��ت��اري��خ» التي ت�صاحبت وتزامنت م��ع �صعود مقولة
“النظام العاملي اجلديد» وقد حاول بع�ض كتاب الغرب الت�أ�صيل
ملقولة “نهاية ال��ت��اري��خ» وم��ن �أب��رزه��م فوكوياما ال��ذي يقول:
�إنّ الدميقراطية الليربالية ق��د ت�شكل نقطة انتهاء التطور
الإيديولوجي للب�شر ّية وال�شكل النهائي للحكم الب�شري؛ بهذا
املعنى فهي �إذا نهاية التاريخ”.
وفوكوياما يرى �أنّ هناك تطو ًرا ثابتا للمجتمعات الب�شرية
وقد مرت الب�شرية بكل املراحل حتى و�صلت �إىل نقطة اخلتام
واالن�سداد معا “ فلن يكون هناك تقدم جديد يف تطوير املبادئ
وامل�ؤ�س�سات لأن الأ�سئلة العظيمة قد �أجيب عنها”.
فمقولة “نهاية التاريخ» هي �شعار �أيديولوجي رفعه الغرب
بعد انت�صاره على االحتاد ال�سوفييتي ليقدموا �أنف�سهم ك�صناع
«النظام العاملي اجلديد” الذي يتبنى الدميقراطية الغربية
وه��م مل يكتفوا بهذا ب��ل جعلوا م��ن قبول ه��ذه الدميقراطية
الليربالية املدخل الأول للحوار معهم فال حوار مع الغرب �إال
بعد االع�تراف والقبول بفل�سفتهم احلاكمة يف عامل االقت�صاد
وال�����س��ي��ا���س��ة وال��ق��ي��م ،وه���ذا �أك�ب�ر جت��ل للهيمنة ال��غ��رب��ي��ة على
م��ق��درات ال�شعوب ،وه��و ب��ر�أي��ي �أك�بر ع��ائ��ق ي��ح��ول ب�ين ح�صول
حوار حقيقي بني الإ�سالم و الغرب.
الإ�شكالية الثانية :الهيمنة ال�سيا�سية الغربية
م��ن��ذ �أواخ�����ر ال���دول���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة و�أج�����زاء ك��ب�يرة م��ن ال��ع��امل
الإ����س�ل�ام���ي ت��خ�����ض��ع ل��ل��ه��ي��م��ن��ة ال��غ��رب��ي��ة امل��ب��ا���ش��رة ،ع���ن ط��ري��ق
االح���ت�ل�ال واال���س��ت��ع��م��ار واالن����ت����داب ،و ق��ب��ل �أن ت��ن��ال ال�����ش��ع��وب
الإ�سالمية حريتها قام الغرب بتق�سيم العامل العربي وتفتيته

وزرع�����وا يف ق��ل��ب��ه �إ���س��رائ��ي��ل وا���س��ت��م��رت ال��ه��ي��م��ن��ة ال��غ��رب��ي��ة على
م��ق��درات ال�شعوب الإ�سالمية و�أخ��ذت �أك�ثر من طابع ،كل هذا
الإرث �شكل �س ّدا مان ًعا يحول بني قيام حوار حقيقي وزاد تعقيد
امل�����س���أل��ة ان��ح��ي��از ال��غ��رب ب�شكل ف��ا���ض��ح �إىل ال��ك��ي��ان ال�صهيوين
الغا�صب ال��ذي ي�سيطر على �أح��د �أق��د���س املقد�سات .وال�س�ؤال
الذي يفر�ض نف�سه هو التايل :كيف ن�ستطيع �إقامة حوار بني
ال�شرق و الغرب يف ظل رغبة الغرب يف بقاء هيمنتهم الكاملة
على املنطقة؟
يف هذه النقطة ناق�ش الكاتب مفهوم �صراع احل�ضارات الذي
�أدخ��ل��ه يف القامو�س الأك��ادمي��ي هنتنغتون �أوا���س��ط الت�سعينيات
عندما ا�ستخدمه عنوانا لكتاب �أ ّك��د فيه �أن الثقافات الغربية
ال��ت��ي ت��ع��اين االن��ك��م��ا���ش ت��واج��ه حت��دي��ات م��ن ال�صني ال�صاعدة
وال�صحوة الإ�سالمية الناه�ضة.
مع ذلك حتدث هنتنغتون �أن��ه من امل�ؤكد �أن يف و�سع �أمريكا
جتنب �صراع حمتمل بني الغرب والإ���س�لام �إذا ما ابتعدت عن
�إ�سرائيل ،كما ميكن للدول الإ�سالمية الإ�سهام يف ذلك بتعزيز
دميقراطيتها ،داعيا �إىل االختيار بني منوذج القاعدة �أو �إمارة
دب��ي ،وج��اء ك�لام��ه ه��ذا يف ن��دوة ُع��ق��دت يف دب��ي و مم��ا ق��ال��ه“ :
�إذا مت��ك��ن �أ���س��ام��ة ب��ن الدن م��ن ج��ذب ال��ن��ا���س �إىل ق�ضيته ف���إنّ
ه��ذه احل���رب ت�صبح ح��ق��ا ���ص��دام ح�����ض��ارات “ وذك���ر �أن���ه ينبغي
على الغرب العمل على جمموعة حماور لتقليل احتمال ن�شوب
معركة مع الإ�سالم ،ومن �ضمن تلك املحاور احل ّد من العمليات
الع�سكرية اخلارجية ،والتباعد بينها وبني �إ�سرائيل والتعجيل
يف �إق��ام��ة ال��دول��ة الفل�سطينية و�إع���ادة القد�س للعرب وجعلها
عا�صمة للدولة الفل�سطينية .ويرى الكاتب �أن الغرب يعي جيدا
�أن الو�ضع الفل�سطيني الراهن هو �أكرب عائق �أمام تط ّور احلوار
احلقيقي بينه وبني العرب ،و لكن مع كل هذا ما زال ُم�صرا على
جعل الق�ضية الفل�سطينية مع ّلقة!
الإ�شكالية الثالثة :الأ�صولية والإرهاب
ت��ن��اول ال��ك��ات��ب ه���ذه امل�����س���أل��ة م��ن خ�ل�ال ا���س��ت��ع��را���ض��ه لنظرة
الإ���س�لام��ي�ين ل��ل��ن��ظ��ام ال����دويل اجل���دي���د ,وك��ذل��ك دور الإع�ل�ام
ال��غ��رب��ي يف ت�شويه ���ص��ورة ال��ع��رب ,ف��ف��ي النقطة الأوىل يقول
الكاتب “ :النظام الدويل اجلديد عند الكثري من الإ�سالميني
يعمل على منع الإ���س�لام م��ن ا�ستئناف دوره احل�����ض��اري ,وهي
ر�ؤية ت�شكل امتداداً للحروب ال�صليبية واحلمالت اال�ستعمارية
القدمية التي ال ترمي فقط �إىل ال�سيطرة على النفط و�إع��ادة
ترتيب �أو�ضاع املنطقة العربية ,بل تدمري الثقافة الإ�سالمية”.

ثم مثل الكاتب على هذه النقطة بق�ضية �سلمان ر�شدي و�آياته
ال�شيطانية وكيف دافع عنه الغرب .ويف م�س�ألة الإعالم الغربي
���س��ل��ط ال��ك��ات��ب ال�����ض��وء ع��ل��ى ال��ت�����ش��وي��ه ال��غ��رب��ي امل��ت��ع��م��د للعرب
وامل�سلمني يف الوعي العام ,فامل�سلم هو خمرب �إرهابي والعربي
فا�سق وغادر وفوق هذا ما زال راكبا للجمال.
ك��ل ه���ذه الأج�����واء و امل���واق���ف  -يف ن��ظ��ري  -ه��ي ال��ت��ي غ��ذّت
اجل��م��اع��ات املتطرفة ك��ال��ق��اع��دة وداع�����ش فبعد �أك�ث�ر م��ن ع�شر
�سنوات من مقال الأ�ستاذ املو�صلي وبعد كل حروب �أمريكا على
الإرهاب ازدادت اجلماعات الأ�صولية املتطرفة يف املنطقة وهذا
دليل وا�ضح على ف�شل هذه ال�سيا�سات.
الإ�شكالية الرابعة :طغيان ثقافة اال�ستبداد
تناول الكاتب م�س�ألة اال�ستبداد من خالل ا�ستعرا�ض التجربة
اال���ش�تراك��ي��ة يف احل��ك��م ,ف��ه��و ي��رى �أن “اال�شرتاكية عملت يف
العامل العربي على تربير اال�ستبداد وقمع الوعي با�سم العدالة
االجتماعية متجاهلة البعد الإن�����س��اين واالجتماعي والديني
للمجتمعات العربية ,فكانت التنمية عملية م�شوهة وغري قادرة
على حتديث �أ�س�س املعا�ش االجتماعي وال�سيا�سي” وهل مع هذه
الأجواء املليئة باال�ستبداد ي�صري هناك معنى للحوار مع الآخر.
حلول ومقرتحات
بقي �أن �أ�شري �إىل �أن الكاتب طرح يف نهاية مقاله جمموعة
اق��ت�راح����ات م���ن �أج�����ل ت��ف��ع��ي��ل امل��ن��ظ��وم��ة الإ����س�ل�ام���ي���ة وجت����اوز
�إ�شكاليات احلوار مع الغرب ومنها:
العمل على تفعيل امل�شرتك الديني والدويل والإقليمي الذي
ي�ؤ�س�س لنظام �إ�سالمي م�شرتك.
�إن�شاء جتمع علمي ي�ؤ�س�س ملرجعية دينية يجمع املذاهب �أو
ي��ت��ج��اوزه��ا ,ويف ر�أي���ي ه��ذا اق�ت�راح غ�ير منطقي وغ�ير واق��ع��ي,
ف��الإرث املذهبي بكل حمولته ال�سلبية والإيجابية هو واق��ع ال
ميكننا جت��اوزه بهذه ال�سهولة والت�شكيالت املذهبية املختلفة
حتمل ثروة معرفية كبرية و�إن �شابتها بع�ض ال�شوائب.
التوافق على �آلية �إنهاء ال�صراع العربي الإ�سرائيلي ,وهذه
�أم��ن��ي��ة جميلة ،وال�����ص��ع��وب��ة يف الق�ضية �أنّ ال��ك��ي��ان ال�صهيوين
ال ي���ؤم��ن ب��ح��ل ال��دول��ت�ين وال��ط��رف ال��ع��رب��ي ال�شعبي ال ي���ؤم��ن
ب�شرعية وج��ود الكيان ال�صهيوين حتى و�إن �سمح ب�إقامة دولة
فل�سطينية عا�صمتها القد�س ال�شريف على كامل حدود .1967
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