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�صدا ُم الأ�ضداد وحوا ُر ال ُق َوى

�أ�سماء ال�شام�سية

�إ ّن نوع ال�صدام الذي يُ�س َتهل به مقال الكاتبة منى دياب “احل�ضارات �صدام �أم حوار ،جدليات التطور الدائم” ( جملة الت�سامح  -التفاهم عدد)7
لي�س يُفهم منه �أ ّنه ال�صدام ذاته الذي ّ
نظر له هنتنجتون عن �صراع احل�ضارات الغربية �ضد ال�شرقية فح�سب ،و�إمنا هو � ً
أي�ضا حماولة �أوروبا التمايز
بثقافتها �ضد الثقافة الأمريكية ،ويُفهم من ذلك �أن بوادر �صدام ثقايف غري �أمني تعي�شه القارتان ،وت�سعى �أوروبا ملحا�صرته فكريا وثقافيا ،ي�أتي بعد
ذلك �صراع الأ�ضداد ،احل�ضارات التي تختلف جذريًّا من حيث التاريخ وال ُبنى الفكرية والدينية واالقت�صادية هي ح�ضارات ال�شّ رق وال َغرب وخلف ّيات
هذا ال�صدام يف مقابل حماوالت احلوارالعاملي.
تبد�أ دياب بو�صف �أوروبا باحل�ضارة التي
ت��وحّ��دت ان��ت�����ص��ا ًرا لأو���ض��اع��ه��ا االق��ت�����ص��ادي��ة
ولي�س انت�صا ًرا للدين اجلديد “امل�سيحية”
ب��دل��ي��ل �أن �أوروب�����ا �أب��ق��ت ع��ل��ى ال��ه��ن��دو���س��ي��ة
املُ�����س��امل��ة يف ط��ري��ق��ه��ا �إىل اال���س��ت��ي�لاء على
ال�سوق الهندي ف�ض ً
ال عن ا�ستعمارها ل�شمال
�إف��ري��ق��ي��ا لت�أ�سي�س �أك�ب�ر ���س��وق ا�ستهالكي.
ف��ال��ع��ام��ل االق��ت�����ص��ادي بالن�سبة ل��دي��اب هو
نف�سه ع��ام��ل ح��وار و���ص��دام ،ح��وار بالن�سبة
ل���ل���دول امل���ت���ج���اورة ال���ت���ي احت�����دت الح��ت�لال
ِ
ب�سبب
���ش��م��ايل �إف��ري��ق��ي��ا وه���و ع��ام��ل ���ص��دام
ع��دم ت���وازن ق��وى “�أوروبا�-أفريقيا” ليتم
ِ
ونهب مق ّدراتها.
ال�سيطرة على �إفريقيا
يت�ضح من �إيعاز عاملي احلوار وال�صدام
للعامل لالقت�صادي فقط التقليل من دور
العاملني الفكري والثقايف ،بل �إنّ حماولة
ال�صدام بالعامل الثقايف من خالل التغريب
ميكن �أن يكون الطريق املمهد للهيمنة على
موارد احل�ضارات االقت�صادية ،ففي الواقع
مل ت��ك��ن ���س��ي��ط��رة �أوروب�����ا ل�����ش��م��ايل �إف��ري��ق��ي��ا
م��رت��ه��ن��ة ب��و���س��ائ��ل غ�ير ال��و���س��ائ��ل الثقافية
لال�ستيالء على �سوق �إفريقيا اال�ستهالكية.
وجتد دِياب �أنّ ت�ضافر �أربعة �شروط كفيل
ب��ق��ي��ام دول���ة وح�����ض��ارة ك��ام��ل��ة وه���ي الو�ضع
االق��ت�����ص��ادي وجم���اورة امل��ك��ان (اجلغرافية)
وتوازن القوى والفكر ،م�ستدلة من الرتاث
الديني والتاريخي ل�شعوب الرومان و�أوروبا
القرو�سطية و�أوروب�����ا ع�صر النه�ضة على
تعزيز ه��ذه ال��ع��وام��ل يف ح��واره��ا و�صدامها
احل�������ض���اري�ي�ن ،وم����ن ذل����ك ت���زع���م دي�����اب �أنّ
مي���ا ���س��ب�� ًب��ا م��ع��ل�� ًن��ا وه��و
لإع��ل��ان احل����رب ق���د ً
ال��ط��م��ع يف خ��ي�رات الآخ���ري���ن ب��ي��ن��م��ا ال��ي��وم
ثمة �سبب زائ��ف و�سببية حقيقية ،ف��الأول
معلن وال��ث��اين خفي ،فاحلرب املعلنة ب�أنها
ح��رب دينية تخفي خلفها �سب ًبا اقت�صاديا
ا�ستعباديا ،ومثال ذلك وعد بلفور الذي كان
هدفه التمكن من تثبيت الوجود الأمريكي
يف ال�����ش��رق الأو����س���ط ول��ي�����س لإر����ض���اء ي��ه��ود
العامل.
ِ
الوا�ضح جدا �أنّ ال�صدام واحلوار لي�سا
من

طارئًا ح�ضاريا بقدر ما ُهما ا�ستمرار حلركة
مي��ا
ال��ت��اري��خ الطبيعية� ،إذ جن��د ال��ع��امل ق��د ً
ُ
ينتقل بني هذين القطبني متى ما
وحديثًا
�صو ّبت ح�ضارة ه��د ًف��ا  -مهما يكن نوعه-
جت��اه الأخ��رى بعبارة �أخ��رى وقتما حتققت
امل�صلحة .وب��ال��ط��ب��ع يف �سبيل حتقيق ه��ذه
الغا َية ال ُبد من ا�ستخدام اخللفية الدينية
وال��ث��ق��اف��ي��ة م��ن �أج���ل ال��ت��م��ك��ن م��ن ال�� َه��دف،
ولقد التقت م�صالح العربِ والغرب وقتها
حلقنِ اليهود يف �أر���ض فل�سطني ،رغ ًما عن
التيار امل ُمانع وهو ما مل تتطرق له دياب من
�أجل عقد هذا التوازن ال�ضروري لفهم هذا
ال�صّ دام التاريخي ،ولو افرت�ضنَا �أنّ الغرب
مل يكن ُيفكر �أنّ الإ�سالم هو م�صدر تهديد
قبل احل��ادي ع�شرمن �سبتمرب فلقد ر ّوجت
الآل���ة الإع�لام��ي��ة ل��ذل��ك بعد ه��ذه احل��ادث��ة
التي �أح��دث��ت متف�ص ً
ال عميقًا بني حموري
ال�����ش��رق وال��غ��رب� ،إنّ امل�سلمني ي���رون اليوم
�أنّ ثمة ح�ضارة ت�ص ّدر رموزها ومظاهرها
ال��ث��ق��اف��ي��ة ع�بر و���س��ائ��ل��ه��ا الإع�لام��ي��ة وع�بر
اقت�صادها وعرب �سيا�ستها اخلارجية �ضمن
عومل َة كونية ومن �أج��ل �ص ّد هذا املد القادم
م���ن ال���غ���رب ك����ا َن ال ُب����د م���ن ال��ت��م��رك��ز ح��ول
“الأ�صول” وت���ر����س���ي���خ “اخل�صو�صيات
الثقافية” فقد حتول القلق �إىل قلق هو ّياتي
ٍ
خال�ص �ضد موجة التغريب الكا�سحة� ،إال
�أنّ امل�سلمني مل ي��رف ُ
�����ض��وا ال��ت��ح��دي��ث ،ه��ذا
الأخ��ي��ر ال����ذي ي��ق��ول ع��ن��ه ه��ن��ت��ن��ج��ت��ون �أنّ���ه
لي�س بال�ضرورة م�ؤديا �إىل التغريب ،ولكن
يف احلقيقة �إن ه��ذا التحديث ال ميكن �أن
يحمي العرب وامل�سلمني من خطر التغريب
خ�صو�صا �أن�� ُه غري م�ؤ�س�س على ُبنى فكرية
ً
وتاريخية عميقة ،فال عالقة لهذا احلا�ضر
التحديثي مب��ا���ض ال��ع��رب وت��اري��خ��ه��م� ،إمن��ا
ه���و م�����س��ت��ورد وم����رقّ����ع ،و�إذ ُي�����درك ال��ع��رب
وامل�سلمون ذلك ف�إنهم د�أبوا على تخ�صي�ص
ثقافتهم ومتيزها وحمايتها من التنميط
الثقايف العاملي عن طريق “�أ�سلمة” كل ما
هو م�ستحدث ،لكن مع هذا ال�شعور القومي
بالتح�صني من العوملة ف�إنّه الوع ًيا يجعلهم

يف حالة �صدام دائم مع الثقافات الدخيلة.
ك������ان مي���ك���ن ل���ل���خ�������ص���و����ص���ي���ة الإ����س�ل�ام���ي���ة
مبظاهرها و�أدوات��ه��ا ورموزها وثقافتها �أن
تكون متوائمة مع حركة العامل دون ال�شعور
ب�����أي خ��ط��ر �أو ت��ه��دي��د ل���وال �أن احل�����ض��ارات
امل��ت��ف��وق��ة ح��ال��ي��ا ت��ت��ق��دم ب��وت�يرة �أ����س���رع من
قدرة العرب وامل�سلمني على جتاوزها �أو على
حماية ثقافتهم من خطر الإغراء.
ويف ح���دي���ث دي�����اب ع���ن الزم�����ة ت��اري��خ��ي��ة
مهمة هي الزمة ال ُق ّوة تُد ّلل على �أن القُوة
ه��ي �أ���س��ا���س ت��ك��وي��ن ال��� ّدول���ة و�أ���س��ا���س ت��اري��خ
ح���رك���ة احل�������ض���ارات ك��م��ا ه���و ح����ال �أوروب������ا
التي مل تتخل ع��ن ال�سيطرة على �شعوبها
باحلوار بل تخلت عنها بعد معارك �ضارية
وقا�سية خلفت �آالف القتلى ،و�أن ثمة جدلية
تاريخية خا�صة ب��احل�����ض��ارات ال��ت��ي تعتا�ش
ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام الزم���ة ال���قُ���وة م��ث��ل امل��غ��ول؛
ف��ه��ذه اجل��دل��ي��ة ال ُت��ل��غ��ي احل�������ض���ارة مهما
كانت ه��ذه احل�ضارة وه��ي تغزو ع��اري��ة من
الفكر واحلوار والتمايز احل�ضاري ،بل ت�ؤيد
لها البقاء يف مظاهر االندماج احل�ضاري.
فبعد اعتناق جنكيز خان الإ�سالم اندجمت
احل�ضارة املغولية �ضمن الن�سيج الإ�سالمي
ال���ذي ع��رف��ت م��ن��ه احل����وار و�أر����س���ت �سيا�سة
املغول على �أ�سا�س من الوحدة الفكرية.
�إذًا ت���ؤول دي��اب قيام احل��وار بعد �أ�شواط
طويلة من ا�ستخدام القُوة والعنف ،وهذا مما
ال�شَ ك فيه �إذ �أنّ �صريورة التاريخ الطبيعية
الت�صدع واال�ستقرار املتناوبني ولي�ست ثمة
ح�ضارة ميكن �أن تنجو من تهديد ح�ضارة
معادية ،ولكن ما يثبته التاريخ �أنّ ح�ضارة
ما تتو�سع وتدخل حيز ثقافات ذلك التو�سع
ال ُب��د �أن تت�صاهر وت��ت�لاق��ح ثقافيا وفكريا
كما هو حال امل�سلمني يف دخولهم الأندل�س
واملغول يف دخولهم �أر�ض العرب.
���ي��را حت�����اول م��ن��ى دي�����اب ب���ن���اء �صيغة
�أخ ً
توفيقية لثنائية ال�صدام واحل��وار لتنت�صر
�إىل احل��وار �ضمن ال�شرط الإ�سالمي الذي
جت��ده ح�لاّ لرت�سيخ الأخ�ل�اق االجتماعية،
ولكن بح�سب قولها لن ُي�ستكمل هذا احلوار

ب�سبب ان��ق�لاب الإ����س�ل�ام �إىل جاهلية على
ك��اف��ة امل�����س��ت��وي��ات ان��ع��ك�����س��ت ع��ل��ى امل�����س��ل��م�ين
وب���اال؛ فالفقر والأم���را����ض و���س��وء التعليم
والت�أخر العلمي وغريها ال ميكن �أن يكون
ُم�ص ِّد ُرو احلوار العاملي مبتلني بها .بالطبع
�إنّ اق�تراح دي��اب مل ت���أت من عاطفة قوم ّية
لأنّ��ه م��ن امل�ستحيل ح�ضور احل��وار ك�شرط
ل��ل��وج��ود الإن�����س��اين ط��امل��ا ه��و م��رت��ه��ن بقوة
الأم����ة احل�����ض��اري��ة ،وه����ذا ال ي��ع��ن��ي يف ح��ال
ا���س�تردت احل�ضارة الإ�سالمية بريقها ف���إنّ
احل��وار العاملي �سيكتمل ،بل ال ُبد من تكاف�ؤ
القوى العاملية من �أق�صى ال�شرق �إىل �أق�صى
الغرب ،فاحل�ضارات القدمية كانت متكافئة
متاما من حيث القُوة الثقافية وال�سيا�سية
ً
ما حقق لها احلوار �ضمن مراحل تاريخية
بعينها بينما ال��ي��وم ال ت��وج��د ع��دا ح�ضارة
واحدة “احل�ضارة احلديثة” وهي احل�ضارة
امل��م��ت��دة م���ن ال�����ش��رق �إىل ال���غ���رب .ح��ت��ى لو
امتلكنا جمي ًعا ه��وي��ات م��ت��ع��ددة �إال �أن��ن��ا ما
زلنا حداثيني ونتبنى �أ�شكال هذه احل�ضارة
احل��دي��ث��ة يف م���أك��ل��ن��ا وم��ل��ب�����س��ن��ا يف ت�شييد
ط��رق��ن��ا وم��ط��ارات��ن��ا ب��ل �أ���ص��ب��ح��ت لغتها هي
اللغة الأ�سا�سية يف تعامالتنا حتى ونحن يف
بلداننا و�ضمن ن�سيجنا الثقايف!
�إنّ هذه احلداثة التي طر�أت علينا جعلت
ال��ت��ق��ل��ي��دي�ين يف ال���ب�ل�اد ال��ن��ام��ي��ة ي�����ش��ع��رون
ب��االم��ت��ن��ان واحل��ن�ين ل��ت��اري��خ��ه��م وثقافتهم
ويتمركزون حولها راف�ضني التوحد �ضمن
والتوحد
ثقافة عاملية فيما ُي�سمى العومل َة،
ّ
يوما �شرطا �ضرور ًيا �إال بتنويع
هذا مل يكن ً
امل���وحّ���د م��ن �أج����ل احل��ف��اظ ع��ل��ى مت��اي��ز كل
ثقافة و�أخ���رى ،وذل��ك ال ميكن �ضمانه �إال
عرب ت��وازن قوى احل�ضارات ،وطاملا مل تعد
ال��ق��وى م��ت��وازن��ة ب��ل ث��م��ة ح�����ض��ارة متفوقة
تُ�صدر ثقافتها و�أخ��رى غارقة يف التح�شيد
الع�سكري دون �أي اهتما ٍم بالتح�شيد املعريف
الأ�سا�س فال ميكن لهذا احلوار الإن�ساين �أن
يتم.
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