
 

   بين الخوف والتعالى-الشرق والغرب 

الى ثالث آنائس )  الالتينية– اليونانية –المصرية (لقد آرست الكنيسة اإلنقسام فى العالم ، حين إنقسمت الثقافات الثالث 

... معلمي المسكونة  – سادة العالم – أصل الحضارة –نحن األقدم ( تدعمها الحجج الالهوتية ، ورفض الحوار مع اآلخر 

  .ولم تستطع شريعة الحب أن تذيب الخالف بين الثقافات) 

، ، سقطت روما وإضمحلت قوة بيزنطهآان اإلسالم يبدو انه القوة الوحيدة فى العالم المعروفطوال العصور الوسطى، 

حت إآتس وتحرآت جيوش المسلمين فيما يشبه الكماشة فقد.  عام آان اإلسالم هو آابوس أوربا٢٠٠وعلى مدى أآثر من 

. ليا وبقيت هناك حتى القرن العاشرالى سويسرا وشمال إيطاهم ووصلت جماعات من)  م٧٤٩(أسبانيا ونصف فرنسا 

، وأصبح البحر المتوسط بحيرة طنطينية طوال عصر الدولة األمويةوعلى الطرف اآلخر توالت الهجمات على القس

، ووصل الفكر اإلسالمى الى نانية وتطور الفكر الفلسفى واليووفى بغداد ترجمت المعارف الهندية والفارسية. إسالمية

رقت أوربا في ظالم غبينما و .غرب الصينى ، وإمتدت دولة اإلسالم الالمعتزلةالحرية من لنضج مع فالسفة قمة ا

، وصلت الحضارة العربية اإلسالمية الى قمة نضجها وأضافت فى الطب والهندسة والفلسفة العصور الوسطي

ورائحته النتنة ملك األوراجون راء العرب يسخرون من ألفونسو وفى أسبانيا ظل األم... الفلك والرياضيات والكيمياء و

، ولم تكن ب الصليبية، وأنتجت الحروإنتقلت فكرة الجهاد الى أوربافقد : ولكن آل منهما تعلم من اآلخر ! وأظافرة القذرة 

بينما تعلم العرب حتمية وجود قوة تحمي .  عام ١٠٠اعون ألآثر من  الطهافى ذلك بعد أن إجتاحأوربا فكر مصادفة أن ت

 مهما سمت قيمها وإال سيكون مصيرها ما صوره ابن خلدون حين شرح آيف تشيخ الحضارات وتترهل ثم الحضارة

  .تسقط مع الزمن

  :الحمالت الصليبية

 فقد اقترن بالمرأة البيضاء يا الحب األفالطونأم... ، نساء الشرق آنوز الشرق: لغرب الى بالد الشرق بفكرة مسبقةجاء ا

 ، "عطيل"إصطحب نابليون معه الى فرنسا مملوآًا أسود البشرة ، أما شكسبير فكتب ( ، أما الرجال فهم عبيد أذلة 

على إذن لنا أن نتعالى ! ) . وتصور الناس أن رجًال شرقيًا ال يمكن أن ينال حب إمرأة بيضاء إال بالسحر الشرقى الرهيب 

ن عن اهللا الذين دنسوا قبر المسيح ، ثم يمتد التعصب الى الهراطقة المسيحيين في رأيهم، فإذا يالبعيدبرابرة هؤالء ال

  . من الذهاب الى األراضى المقدسةبالحملة الرابعة تنهب القسطنطينية بدال

اط أن              مع بداية الحمالت الصليبية      ى األقب ان عل ا ،       فى نهاية القرن الحادى عشر ، آ م فيه انوا من أهوال ال ذنب له يع

ا               وا عون د يكون م ق وبالطبع آان لهذا أثره على نظرة مسلمي الشرق الى المسيحيين بصفة عامة فتشككوا فيهم على أنه

، وتضاعف هذا الحقد لدى الفرنجة عندما هاجموا        !! للفرنجة ، بينما نظر الفرنجة الى األقباط باعتبارهم هراطقة آفرة           

ليم فى               .ع األقباط عن معاونتهم     مصر وأمتن  تحم فرسان الفرنجة القدس أورش دما أق و  ١٥ وآانت المأساة الكبرى عن  يولي

اط من   وي.  م ، وأحدثوا مذبحة وحشية رهيبة ، وزاد عدد القتلى عن ستين ألف        ١٠٩٩ ارة  منع الصليبيين األقب القدس  زي

وبر  ٢فى  عاما ، حتى أسترد صالح الدين بيت المقدس       ٩٠، ألآثر من     تح أم  ١١٨٧ أآت اط طريق الحج     م ، وف ام األقب

  .مرة أخرى 

ة        البمحاولته   فى زيادة الكراهية ،       قوياً رينو دى شاتيون أمير ألنطاآيه سبباً     أعطى   زحف على المقادس األسالمية فى مك

الم األسالمى      ور      . والمدينة ، فأحدث صدى عظيما فى الع م يت ال شاغل ل سه ب ى قبرص  ع عن الهج  وإذ وجد نف ، وم عل

واستمر  !! )أليسوا هراطقة ( حيث نهب ودمر وجدع أنوف رجال الكنيسة األرثوذآسية هناك ، وقطع آذانهم وألسنتهم            

  .رينو في حماقاته حتى قتله صالح الدين بيده عقب موقعة حطين 

فهاجموا مدينة رشيد   ،  ى مصر ألستيالء عل ، ولم يقلعوا عن حلمهم القديم با      ليبيين ببعض أجزاء الشام وفلسطين    تشبث الص 

ادوا وأغاروا   . ، وآان أغلبهم من األقباط  فوه ووضعوا السيف فى رقاب أهلها م ، وأقتحموا مدينة ١٢٠٤فى عام    ثم ع



 

د سنتين     ١٢١٩على دمياط وتمكنوا من إحتاللها عام        سحبوا بع م أن ى        .  ث صليبيون عل ا ال ى أستولى فيه رة الت فى الفت

ربيتهم   دمياط عينوا أسقفا تابع  ا للكنيسة الالتينية ، وأستباحوا خطف األطفال من أمهاتهم ونقلوهم الى بالدهم ، بحجة ت

  !تربية مسيحية سليمة 

ة                ة العربي ًا في الثقاف رًا عميق ة أث ذآريات الرديئ ذه ال ى محو         لقد ترآت ه ؤامرة ضد اإلسالم وتعطش الغرب ال  عن الم

ات ا  . اإلسالم  ا من ظلم دما خرجت أورب ى عن ي    وحت ة ويضع نب ديا اإللهي ه الكومي ى ملحمت لعصور الوسطى يكتب دانت

يم         درك األسفل من الجح ة بأفضل       !اإلسالم في ال ذاآرة القبطي ر في ال م يكن األث  ولكن اآلن يضع المسلمون الغرب     . ول

  . ومحسوبة على األقباط خاصة مع تصرفات بعيدة عن الحكمة،واألقباط في سلة واحدة

أحرقت آتب إبن  فى أسبانياو. رب المعتزلة وساد الفكر الحنبلي وأعلن إغالق باب اإلجتهاداسى ٌضفى عهد المتوآل العب

، وخاصة فلسفة ل المسيحيون من آنوز المعرفة بهاذه) توليدو( وحين سقطت طليطله .رشد وإضمحلت القوى اإلسالمية

ووجد المستنيرون فى ابن رشد . العالم اإلسالمى الذى آان قد عاد الى السيادة فى يابن رشد ومحاوراته مع الفكر السلف

، من تحريم البحث العلمى ، وإعتبار أن لى الفكر الدينى الجامد فى أوربا يردون به عآنزًا، "فصل المقال "وأهم آتبه 

بعد أن قامت محاآم التفتيش لتمتحن و، ) آما تفسره آنيسة روما(الكتاب المقدس هو مصدر آل معرفة فى آل مجال 

ووصل األمر الى إحراق  . ١٤٩٢ق إيمان من تحول من اليهود والمسلمين الى المسيحية بعد سقوط غرناطه فى صد

  .، وسجن جاليليو وغيرهملفيلسوف اإليطالي جيوردانو برونوا

ار ، بينما إنقلبت اآلية حين سقط الشرق العربى آله تحت ستبن رشد هو بداية النهضة األوربيةآان الفكر المنقول من ا

ي شئ يمكن ، إذ آانوا يعتقدون أن أأستخدموا الدين لتبرير إستبدادهم، وآالعادة م الذى أسدله األتراك العثمانيونالظال

  .عمله بالقوة المجردة

فى  ١٥٢٩  عام ألوربا ووصلت جيوشهم الى أسوار فينا عام آابوسًا٣٠٠ولكن هؤالء األتراك أنفسهم أصبحوا ولمدة 

 وقد شاهدت بنفسي مدى آراهية الغرب .القانونى وفيه بلغت الدولة العثمانية أقصى حدود قوتهاعهد السلطان سليمان 

  . عاما رغم مرور مئات األعوام على رحيلهم٤٠لألتراك فى زيارة للمجر منذ نحو 

أسبانيا ( سادة العالم يمع بدء نمو القوى األوربية أصبح األسطول هو وسيلة القوة األساسية ، وأصبحت الدول البحرية ه

ولكن مع بدء الثورة الصناعية آانت !) . ، البرتغال فى البداية ، حتى أن بابا روما يقسم العالم بين الدولتين الكاثوليكيتين 

، تحولت الى آما حدث في أسبانيا وبدال من أن تتحول الكنوز المنهوبة الى قصور وآنائس ،بريطانيا وفرنسا فى المقدمة

لكشوف ، ومولت الرأسمالية الوليدة اة الى المواد األولية والى األسواق، وزادت الحاجعامل ومدنية شاملة وممصانع

عبء " نهب ومذابح ، فظهر ما سمى بـ   لما يتم منيوآان البد من وجود تبرير اخالق. الجغرافية لخدمة األستعمار

 وبالطبع !سيا وأمريكا الوسطى والجنوبية ين فى أفريقيا وآ، أنه مسئول عن حماية وتعليم وتنوير المتخلف" الرجل األبيض

،  ... !) يكون آنعان عبدًا( من الكتاب المقدس ما يبرر هذا بيض  وإستخرج ال! على أتعابهله أن يتلقى أجرًا زهيدًا

 فأسود  ، ألم يظهر المالك فى ثوب أبيض ، أما الشيطانورسمت صورة المسيح بوجه أبيض وشعر أشقر وعيون زرقاء

  !! .اللون 

، أما حق تقرير المصير فهؤالء ) مونتسكيو( ، الشرقيون أقل إنسانية، أما السود فليسوا بشرًا على اإلطالق الغرب بشر

، وبينما جاءت ه الحجة ظهرت حجة حماية األقليات، وعندما ضعفت هذ)ونستون تشرشل(ليسوا مؤهلين له بعد 

  . شير المسلمين تحولت الى جذب األقباط الى الطوائف الغربية اإلرساليات الدينية الى مصر بحجة تب

أما القوة الوليدة فأنفردت بوسط وجنوب ) ، فرنسا، إيطاليا، ألمانيابريطانيا( ربية قطعة من الفطيرة وأخذت آل دولة غ

  .مريكيةرب األسبانية األ وتثبت بالح١٩ فى نهاية القرن ن الذى أطلقأمريكا تحت شعار أمريكا لألمريكيي



 

، بينما إلتحق عدد من .. ي، شريف، نظيف، مرتب، مهذب ، ذآمنضبط: جنبى فى البالد المحتلة ورسمت صورة لأل

 ، وروج الغرب لهذه الفكرة مستخدمًان سبيل التقدم هو أن نتبع المحتلالمقهورين برآب المنتصرين وتبنوا فكرة أ

، ولألسف إنتقلت هذه الفكرة الى بعض األقباط )ة المقطم فى مصر جريد(الصحف وسيلة اإلعالم الوحيدة فى ذلك الوقت 

  .ضى الكنائس المصرية آما يرددونفى المقارنة بين نظام الكنائس الغربية وفووما زالت 

 ، أصبح للشرق األوسط ولمصر بصفةه الحتمية فى الحربين العالميتينوحينما وصل صراع الغرب على الغنائم الى نتيجت

، آمصدر رئيسي للطاقة، وتضاعفت هذه األهمية بعد ظهور البترول فهو قلب المواصالت فى العالم. ة بالغ، أهمية خاصة

  .ولتأآيد السيطرة آان مشروع الدولة اليهودية فى فلسطين

، وترسم أمامك صورة للنجاح نواع األستغالل هو أن تستغل نفسكلقد أنتهى اإلستعمار ولكن لم ينته اإلستغالل، وأذآى أ

إن الصراع فى ... ، وأنضم الى قائمة األسلحة الفتاآة التلفزيون والسينما  الهامبورجر والكوآاآوال والجينزالسعادة فىو

، وفتح أبواب اء على آل صور األستبداد والتخلف، وسينجو الشرق لو تمكنت شعوبه من القضيأساسه صراع فكر

  .، ولكن هذه قضية أخرى الحرية للفكر

ظ على سيطرة الغرب على العالم لتعظيم أرباحه والحفاظ ولمة الذي يراه البعض مشروع للحفاح العيسود اآلن مصطل

 مقارنين بين بالدنا وبالد على مستوى معيشته بغض النظر عن اآلخرين، والغريب أن تنتقل هذه الفكرة الى شبابنًا

 شمل آل شئ حتى يور النهب اإلستعماري الذالغرب، ناسين أن الرفاهية التى يتمتع بها الغرب قامت أساسًا على عص

  . مليون ليعيشوا آعبيد يصنعون الثروة للغرب١٠٠البشر حين خطف ما يقرب من 

  :وليالحظ الدارس أن وسائل العولمة هي

  .العودة الى نظام القواعد العسكرية رغم نهاية الحرب الباردة: القوة العسكرية  .١

  . السبق – التقدم العلمي –اإلنتاج العالمي : القوة اإلقتصادية  .٢

  . العقول التي تصنع وتزيد التقدم– البترول -القمح : السيطرة علي المواد األساسية  .٣

  .صياغة نموذج للنجاح يجري تسويقه بشكل مباشر وغير مباشر : اإلعالم  .٤

  :بين الخوف والتعالي

ن فيه الخوف من ثورة البرابرة وهو ما لعبت الغرب يتعالى على الشرق بثروته وقوته العسكرية وتقدمه العلمي ولكن يكم

 ١٩٩١وضعت خطة الضرب الجوي للعراق عام . (وتلعب عليه القوة العظمى لتضفي الشرعية على آل أعمال العدوان

الشرق يخشى قوة الغرب وغطرسته ويتعالى ). حجري وهو ما قاله بوش األب حرفيًابهدف إعادة العراق الى العصر ال

. الدين فقد يكونوا متقدمين ولكن مصيرهم الجحيم وقد نكون متخلفين ولكن مصيرنا الجنة ونعم المصيرعليه بالتاريخ و

 .ناوتتم تصوير منجزات الحضارة مثل ثورة اإلتصاالت على أنها تهدف الى إفساد. وال فرق في هذا بين مسلم ومسيحي

  .أمة افتقاد وسائل القوة في أية نا مناتيحدث هذا بينما تعاني مجتمع



 

  :صدام الحضارات

استخدم .  حيث عرض باسلوب شيق تفسيره للتاريخ المعاصر١٩٩٣شاع هذا المصطلح بصدور آتاب صمويل هنتنجتون عام 

أن ستة حضارات هى الباقية اآلن  ولكنه جعلها ثمانية حضارات " دراسة في التاريخ"فيه نتائج البحث الشهير ألرنولد توينبي 

  :متميزة وربط آل منها بعقيدة 

 – أمريكا الالتينية - اإلسالمية –  الهندية - اليابانية -) الصينية(  الكونفوشيوسية - السالفية األرثوذآسية -الحضارة الغربية 

  !وليبحث القبطي عن مكان له بين هذه الحضارات. وربما الحضارة اإلفريقية 

التاريخ، اللغة، الثقافة، التقاليد، وأهمها :  الحضارات أساسية ألن الفروق بينتون أن الصدام بين الحضارات حتمي، آتب هنتنج

  .ينتمي الى ثقافة وعقيدة مختلفة بل وتكاد خطوط جغرافية تفصل بين هذه الحضاراتالعقيدة فكل من هذه الحضارات 

 اإلجابة الخاطئة من أنت؟ إن: لقد سقطت األيدولوجيات وبعد أن آان السؤال في أي جانب أنت من القضية ؟ أصبح السؤال 

  !على هذا السؤال قد تكلفك حريتك أو حياتك في بعض مناطق العالم مثل البوسنه أو العراق وحتى في أمريكا

  من اإلندماج في الحضارة الغربية ؟لماذا نخاف : ولكن يبقي السؤال 

  هل نخاف ألننا نشعر بالضعف؟ أم ألننا ال نملك رؤية للمستقبل؟ 

  في مزيج من النهضة والتخلف؟ أم ألن منطق العنف آامن تحت جلود الجميع؟هل نخاف ألننا نعيش 

  صالح مع انفسنا؟ أم من انتشار األباحية الغربية وشيوع الفسق بين الناس؟تهل نخاف ألننا فشلنا في ال

  ي؟هل نخاف من الحرية بعد قرون من السلطة األبوية؟ أم ألن غالبيتنا تفتقر الى المهارات والعلم الضرور

  وهل هذه المخاوف حقيقية أم زائفة ؟ 

  وفي جميع األحوال ؛ ألى أين السبيل من هنا ؟

   ممـدوح شـفيق /مهندس

  ٢٠٠٣- األردن –عمان     لقاء مع مجموعة من الشباب األوربي والعربي المسيحي


