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يف العصـــر الحديث، تعترب مفاهيم الشـــرق والغرب يف األســـاس أســـماء اتجاهية ذات أهمية 
ثقافيـــة وإيديولوجيـــة كاملة، هدفها خدمة األغراض العســـكرية والسياســـية، واليـــوم، يكاد يكون 
من المســـتحيل الحديث عن مفاهيم الشـــرق والغرب بمعزل عن المعاين السياســـية والثقافية. عند 
اإلشـــارة إلى الغرب، ُيفهم على أنه عالم، ُيســـتخدم لإلشـــارة بشـــكل عام إلى البلـــدان المتطورة 
والمتقدمـــة اقتصادًيـــا، بداًل من اإلشـــارة إلى منطقـــة جغرافية. تعتـــرب البلدان الغربية مـــن البلدان 
المتقدمـــة اقتصاديـــا واجتماعيـــا، بينما قد يتـــم تضمين دول الشـــرق األقصى مثل اليابـــان وكوريا 
الجنوبيـــة وتايـــوان دخل يف هـــذا التصنيف. على الرغم مـــن وجود أمريكا الوســـطى والجنوبية يف 
الغـــرب، إال أنـــه يظهر بوضوح اســـتبعاد هؤالء مـــن دائرة الغـــرب، بالرغم من االنتمـــاء الجغرايف 
لنفـــس المنطقـــة، وإن دل هذا على شـــيء انما يدل علـــى أن المفهوم له قيمة سياســـية واقتصادية، 

جغرافية. وليست 
نظـــًرا لوجـــود وجهة نظـــر مفادهـــا أن التمييـــز بين الشـــرق والغـــرب يف التاريخ يعـــود إلى 
التمييـــز الثقايف لليونانييـــن القدماء »اإلغريـــق وغيرهـــم« )أي الربابرة( منذ أكثر مـــن 2000 عام، 
فقد بـــدأ هذا التمييـــز مع تقســـيم اإلمرباطوريـــة الرومانية إلى الشـــرق والغرب. وفًقـــا لهذا وبعد 
انقســـام اإلمرباطوريـــة الرومانية، فـــإن رؤيـــة الغربيين الكاثوليك ألنفســـهم على أهنـــم مختلفون 
عن األرثوذكس الشـــرقيين شـــّكل البداية األولى إلضفـــاء المعاين األيديولوجية لهـــذه الجوانب. 
بمـــرور الوقت، ومع غـــزو األتـــراك لإلمرباطورية الرومانية الشـــرقية، بـــدأ أولئك الذيـــن بقوا يف 
الجـــزء الغربي ينظرون إلى الحضارة اإلســـالمية، عوضًا عن الحضارة األرثوذكســـية الشـــرقية أو 

اليونانيـــة، على أهنا الحضـــارة األخرى.
وبعبـــارة أخرى، فإن تركيب المعـــاين األيديولوجية يف اتجاهات فرعية مثل الغرب والشـــرق 
بنـــاه الغربيون. ويف هـــذا التمييز بينه وبين اآلخرين، عمد الغرب الى تشـــويه صورة الشـــرق بمعنى 
»اآلخـــر«، وقـــام عمدا بتكويـــن مفاهيم ال أهمية لهـــا من الناحيـــة الثقافية. من وجهـــة النظر هذه؛ 
فالغـــرب مبتكر ومبدع، والشـــرق مقلد وجاهـــل، وان الغرب منضبط والشـــرق كســـول. واليوم، 

تســـتمر هذه الرواية المبالغ فيها يف أعنف أشـــكالها وأحياًنا بشـــكل علني.
 يربـــط الغـــرب تفكيره على أســـاس هويته وحضارته بحقيقة أن الفلســـفة هديـــة ممنوحة له،
ويحاول اســـتبعاد الجميع من التاريـــخ. ومع ذلك، فإن أصـــول الثورة التكنولوجيـــة بأكملها التي 
ضمنـــت تفـــوق الغربييـــن يف العصر الحديـــث مخفية يف حكمـــة الشـــرق، وقد انتقلـــت التقنيات 
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التـــي طورهتا هـــذه الحضارات إلـــى الغرب منذ العصور الوســـطى. شـــهد الغرب تحـــواًل يف حد 
ذاتـــه نتيجة لكونه حضـــارة متقدمة متأخرة اســـتوعب المعرفة واكتســـب الخربة مـــن الحضارات 
األخـــرى. بعد الثـــورة الصناعية التي بدأت يف إنجلـــرا، بدأ الغربيون بفـــرض هيمنتهم على العالم 
مـــن خالل الثـــورات المتعاقبـــة، ثم قاموا ببنـــاء أنظمة اســـتعمارية خاصة هبم تحت اســـم حضارة 
العالم بأســـره. لقد أله الغرب اإلنســـان وجعل العالـــم كله يدفع ثمنًا باهظًا بفهمـــه للحداثة الذي 
بناه على أســـاس التمييز بين الحضـــاري والرببري. ونتيجـــة لتحوله على المســـتوى الفكري، قام 
بغـــزو الطبيعـــة أواًل واســـتنزاف خيراهتـــا ثم قـــام بغـــزو العالم كله؛ االمـــر الذي تســـبب يف موت 

البشـــر. من  الماليين  ومعاناة 
إن الغـــرب، الذي أحـــرز تقدمـــًا يف مجـــال المعلومـــات والتكنولوجيا، يعاين مـــن اكتئاب 
عميـــق له أبعاده عقليـــة وأخالقية وروحية. حالـــة االكتئاب هذه لم تضر فقط على األشـــخاص يف 
الغرب فحســـب، بل انتشـــرت أيًضا لتشـــمل جميع مجاالت الحياة مثل الصحـــة والتغذية والبيئة 
والعالقـــات االجتماعيـــة واالقتصـــاد. واليوم، ال تقتصـــر األزمـــة الغربية على الجانـــب الروحي 
فحســـب، فالعالم كلـــه يدفع ثمن لالســـتخدام الخاطئ للمـــوارد المالية. ويف الواليـــات المتحدة 

التـــي تعتـــرب مـــن بيـــن أكثـــر بلـــدان العالـــم نموا يف 
االقتصـــاد، يعيش فيها حوالي 45 مليون شـــخص يف 
فقر مدقـــع، وهذا يـــدل على أن األرقـــام االقتصادية 
الكلية وحدها ال تكفي لجعل حياة اإلنســـان سعيدة. 
وليســـت الواليات المتحدة لوحدهـــا، ولكن القارة 
األوروبيـــة أيًضـــا تكافح مـــع مســـألة االضطرابات 
االجتماعيـــة وارتفـــاع معدالت البطالة. على ســـبيل 
المثـــال، يف ألمانيـــا، يـــزداد األغنيـــاء ثـــراًء كل يوم 
بســـبب الفجـــوة يف توزيـــع الدخل، يف حيـــن يصبح 
الفقـــراء أكثـــر فقرًا. مـــا يقـــرب مـــن 4.17 مليون 
مواطـــن ألمـــاين - 6.1 ٪ مـــن إجمالي الســـكان – 
اتعبتهم الديـــون الثقيلة ويعملـــون يف قطاعات يكون 
فيهـــا الحـــد األدنـــى لألجـــور منخفًضـــا للغاية. من 
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أهـــم األزمـــات يف الغـــرب تدهور البنيـــة االجتماعيـــة. حافظت الـــدول الغربية على بنية األســـرة 
التقليديـــة بطريقة ما حتى أوائل الســـتينيات، واليوم يمكن مالحظة أن مؤسســـة األســـرة قد بدأت 
تقريًبـــا يف االختفـــاء. يف أوروبـــا، يولـــد ما يقرب مـــن نصـــف كل 100 طفل بطريقة غير شـــرعية، 
ويف المجتمعـــات الغربيـــة حيث يرتفـــع معدل الطالق، أصبحـــت العالقات خارج نطـــاق الزواج 

شـــائعة بســـبب تأثير الثقافة الشـــعبية ووســـائل اإلعالم. 
يف الغرب، حيث تم تدمير مؤسســـة األســـرة، تتزايد أيضًا معدالت إســـاءة معاملة األطفال. 
على ســـبيل المثـــال، وفًقا لبيانات مؤسســـة مراقبـــة اإلنرنت فـــإن 60٪ من الصور وتســـجيالت 
الفيديـــو الخاصة بإســـاءة معاملة األطفال موجـــودة يف أوروبا، وقـــد زاد هذا المعدل بنســـبة ٪19 
مقارنـــة بالســـنوات الســـابقة. وفًقا لهـــذه البيانات، فـــإن الدولة التي هبـــا أكثر محتـــوى غير قانوين 

حول إســـاءة معاملة األطفال هـــي هولندا.

باإلضافـــة إلـــى ذلك، بلغت معـــدالت العنف ضد المـــرأة يف أوروبا عتبة حرجـــة، يموت ما 
معدله 50 امرأة كل أســـبوع بســـبب تعرضهن لعنف الذكور. كما أن نسبة 95٪ من العنف األسري 
ُيرتكـــب ضد النســـاء. تتعرض واحدة من كل ثالث نســـاء من ســـن 15 عاًما للعنف الجســـدي أو 
الجنســـي. يف كل ثانيـــة يف أوروبـــا، تتعرض المرأة لشـــكل من أشـــكال االعتداء الجنســـي. ٪75 
من النســـاء المديرات يف أي مجـــال من مجاالت الحيـــاة التجارية يتعرضن للتحرش الجنســـي يف 
المؤسســـات التي يعملـــن هبا. ويتعرض ربع النســـاء للعنف الجســـدي أو الجنســـي أثناء الحمل. 
االمـــر الذي يزيد مـــن خطر اإلجهاض. 60٪ من النســـاء المشـــردات يف أوروبـــا يتعرضن للعنف 

المنزلي.
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أدى الفهـــم الغربي للتفكيـــر الميكانيكي القائم على األســـس معرفية إيبســـتيمولوجية إلى 
تطـــور تكنولوجي غير صحي وغير إنســـاين، مما أدى هـــذا النمو إلى ظهور العديـــد من العوامل 
التـــي من شـــأهنا أن تعطل التـــوازن الطبيعي، مثـــل زيادة النفايات المشـــعة يوًما بعد يـــوم وزيادة 
معـــدالت انبعاث الغازات الســـامة يف الغـــالف الجوي. وقد أدى االســـتخدام الواســـع النطاق 
للطاقـــة النووية، والنمو غير المتناســـب يف صناعة األســـلحة، وزيادة الهجرة مـــن اإلرياف نحو 
المـــدن كنتيجة مباشـــرة لهـــذه التطـــورات التكنولوجية، كلهـــا عوامل تجعل الغرب يســـتهلك 
ويســـتنزف مـــوارده الطبيعية بســـرعة. هذا الوضع المتـــأزم يقود الغـــرب ثم العالم بأســـره نحو 

كارثة بيئيـــة بالتدرج.
وخالصـــة الكالم، لقـــد أهلك الغرب جميـــع مجاالت الحياة، من السياســـة إلـــى القانون، 
ومـــن القضايـــا البيئية إلـــى التعليم، ومـــن البنية األســـرية إلى االقتصـــاد، وذلك بســـبب االكتئاب 
النفســـي المـــادي الذي عانـــى منه. ترتكـــب الدول الغربيـــة، بما يف ذلـــك مجتمعاهتـــا، انتهاكات 
مروعـــة وفظيعة لحقوق اإلنســـان يف جميع المناطق الجغرافية التي تشـــارك فيهـــا. اليوم، يتعرض 
عـــدد غير مســـبوق من النـــاس يف العالـــم لمظالم مختلفـــة بســـبب االضطهاد والعنـــف والتدهور 

. لبيئي ا
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