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مريكا )على الساحة الفكرية( بعد احلرب الباردة هو غياب أعظم الذي واجه ن اخلطر األإ" ":ديفيد كالرس"يقول 
مريكي البالغ رتكيز األان نتاج ال" كهنتغتونـ"لالصراع  ن االهتمام البالغ الذي وجدته نظريةإيدلوجي "، وبالتايل فالعدو األ

الدولية، جبانب  ةعداء املفرتضيني ضمن سياق التحوالت الكربى الىت عرفتها الساحيف رحلة البحث عن األ -حينها-
 قل حدة من سابقتها واملتمثلة يف حتكم األبعاد الثقافية والعقائدية لدوائر معينة يف الغرب، والىتأخرى مل تكن أعوامل 

ظفت يف ظروف ن و  أكذوبة وليدة اليوم بل سبق و "، ومل تكن تلك األطر عليها أسطورة "التفوق احلضاريالتزال تسي
هنا إقوله " زائر" بعد استعمار اجلطر السرتجاع مقولة "فيكتور هيغون، وقد نضحالة القائمة اآلو مماثلة للأدولية مغايرة 

لصرخة ضمن سياق تلك ن منوضع هذه اأحنن أغريق العامل وعلينا تنويره" وبالطبع علينا  ...احلضارة تنتصر على الرببرية
 شم صاحل" يف حتليله لتلك املقولة.هاستاذ األكما يقول "  -كثر مما ينبغيأحىت النظلم هيغوا - الفرتة

ارة ذاهتا، الغرب قدمي قدم احلض ىحساس بالتفوق احلضاري الومهي لدن هذه النظرة االستعالئية واإلأمايعين 
و خدمة أصاهبم أو غرور أما نتيجة قصور إ-نفسهم سامهوا يف تشكيل ذلك الفهم القاصر أنرتوبولوجية ولعل علماء األ

امل بواب لتلك الدول للتوسع واهليمنة، وبالتايل ميكن تفهم التشريح الذي قدمه عاالستعمارية حني ش رعت األغراض لأل
غري مباشر، ففي  مساه بـ"العقلية البدائية" ليربر االستعمار بشكلأنرتوبوجلية الفرنسي" ليفي بريل" حني حتدث عن ما األ

 مرحلة العقلية ما تزال تعيش يف ما بقية الشعوب فماأ ين واملنطقي، و ىل الفكر العقالإن الغرب وحده الذي توصل أرأيه 
ن يساعدها أهنا غري قادرة على املرور بتلك املراحل الىت مر هبا الغرب منفردة فأنه ينبغي على الغرب أقبل املنطقية، ومبا 

 ن يستعمرها(. أي أ)

ن فرتة إريب فالىت عرفت التوسع االستعماري الغذا كانت تلك احلجج الواهية تساق يف تلك الفرتة التارخيية إو 
لورت سياسات طروحات حيث تبا مع تلك األا ونص  طروحات الىت ختتلف روح  من األ اا آخر  احلرب الباردة قد عرفت نوع  

 فكانت مهمة حتجيم املد الشيوعي وهام،االستقطاب الثنائي ومت غض الطرف عن كل ذلك اإلرث البغيض من األ



ولعل  -مر ذلك عندما تطلب األ-سالمية مريكية مع الدول العربية واإلمربيالية األجلها اإلأركة حتالفت من وحماصرته مع
 وضاع املستجدة على خارطة املواجهة الغربية لآلخر، وبذلك حتولتربرها األ -احالي  -ىل أطروحة "هنتغتون" إالعودة 

تحدثة من قبل بعض وضاع مسأستدعاء تلك النظريات الىت عفا عليها الدهر لتربير اىل "عدو" لدود بينما مت إ"احلليف" 
بل  -سالم كديانة وحضارة انسانية وروحية عظيمة فحسبليس لإل -ا بعدائها السافرالتيارات الغربية املعروفة سلف  

ي حال من أميكن ب ، وبالتايل اليو إنتاجه املعريف واملادأو مكتسباته احلضارية أمتدادته الثقافية ابكل  للآلخر ككل،
شمولية من مفهوم سانية والنتنزع صفة اإل - و لبناء مواقف جديدةأ–طروحة لتربير مواقفنا ىل تلك األإحوال االستناد األ

وم واملعارف ن تأثري الثقافات وتطور العلأاحلضارة ـ فاحلضارة يف اعتقادي هي كٌل متكامل، وذات طابع انسا ين شامل، و 
ال إضافة فعلية لوعاء احلضارة االنسانية الذي تنصهر فيه كل اهلويات والثقافات دون إها لدي ثقافة ما، ما هي وتفوق

التنازل عن خصوصيتها الىت تشكل مصدر إثراء وتنوع مما يسمح بالتزواج والتكامل بني تلك الثقافات يف إطار من 
رهتا على فة من الثقافات يف فرتات تارخيية معينة مبا يسمح بقدو ثقاأمم ن تفوق أمة من األأالتواصل احلضاري الفاعل و 

قد  -وأقبلها  مم والنماذج الثقافية الىت سادتديب ال يعين بالضرورة إحداثها قطيعة مع األواألنتاج املعريف والفكري اإل
دة والىت سوف مناط السائمتداد لتلك النماذج وإضافة و"جتاوز" لألانسانية، بل هي بعدها يف سلم احلضارة اإل -تسود 

 ا.ا يف بروز مناذج جديدة الحق  يض  أتساهم 

إهلام وإبداع  هو مصدر -اكما ذكرنا سابق  -نسانية يف الساحة الثقافية والفكرية ن التعدد الذي تزخر به اإلإ
 نساق ومناذج متعددة وثرية. أبتكار باو 

َذِلَك  يف  اأَلْرِض َواْخِتالف  أَْلِسَنِتك ْم َوأَْلَواِنك ْم ِإنَّ َوِمْن آيَاتِِه َخْلق  السََّمَواِت وَ }يقول اهلل تعاىل 
يات الربانية قد تبينت لنا يف هذا الزخم التعددي الذي تشهده احلضارة ولعل بعض من تلك اآل 1{لِّْلَعاِلِمنيَ  آليَات  

ىل التدوال املرحلي إ يضا إشارةأوهو ا، دف للثراء ولالستفادة منه ثقافي  نسا ين كمرانسانية يف خمتلف مراحل التطور اإلاإل
وصوهلا  )حول احلضارة من السمو حىت التقهقر عند" ابن خلدون"للثقافات يف سلمها بشكل دوري كما تتصوره نظرية 

ارة الغربية، )احلض نسانية احلضارة فمصطلحإينفي وحدانية و  احلضارات( الن مصطلح )أقمة التمكني والتطور( كما 
 لتضاد الومهيتني. و التمايز وبالتايل طرح فكريت الصدام واأيعين بالضرورة تربير حلدة االنفصام  و..( ال سالمية،واحلضارة اإل

اذج طروحات يف غري منرب ومناسبة وبالرغم من توفر منوبالرغم من التناول املسهب واملبتزل هلذا النوع من األ
سنادات لتارخيية واإلن القرائن اإهبذا الفارق الدونكشويت املفتعل، ف من املمارسات والتصرحيات الغربية الداعية واملؤمنة
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اش..، فجميعها ال ثينا وحىت حاضرنا املعأالعلمية تثبت صيغة الرتاكم والتواصل احلضاري عرب التاريخ منذ مسو حضارة 
ر التواصل جداعلى  متها واضحة  صا بكل الثقافات الىت تركت بمراحل تالقح وتكامل حضاري مرور   ىتشكل سو 

  .نسا يناحلضاري واإل

حداث الىت شهدهتا مدينة نييورك يف احلادي عشر من سبتمرب، هو تصاعد وترية وامللفت لالنتباه بعد األ
ارة متخلفة نتاج "حض ىآلمث مل يكن سو ان ذلك الفعل أالزاعمة ب )السياسوية والفكروية( التصرحيات والتحليالت

ان والثقافات وامللل ديوضعت نواميس التواصل بني خمتلف األ ن تلك احلضارة هي اليتأب و متناسية  أ ناسية   وبدائية"
ضارة الشرق ن حأو  خرى،اصحاب الديانات السماوية األأقامة دولة تساوى فيها )يف احلقوق( املؤمن بالكافر و إوالنحل و 

ىت ولدت بغار ن تلك احلضارة الأجبدية، كما خرتاع يف التاريخ، وهو الكتابة األاعظم أإلنسانية اهدت أالقدمي هي اليت 
 ول ما امتلكته مفتاح سحري متمثل يف مفردة واحدة هي "إقرأ"، حيثأمتلكت اقصي على صحراء اجلزيرة العربية قد 

كما -ة الىت تثمن العقل سالميىل يوم يبعثون، تلك هي قيمة احلضارة اإلإولن تنتهي  ت هبا الرسالة احملمدية ومل تنتهأبد
ي أدراك، قبل العبادة والتواصل الروحي الذي هو أساس وتدعوا للعلم واملعرفة واإل -و ديانة أخرىأ ي حضارةأ تفعل مل

 .و عقيدةأديانة 

ضارات ن كل احلإسالم، فيدي عناصر تنتمي لإلأحداث املؤسفة قد ارتكبت بشكل ما، بذا كانت تلك األإو 
به قد ا وتنتمي لتيارات متزمتة، ولعل دول حتكم باسم الدين وترتدي جلبا مشين  قد عرفت شخوص وعناصر متارس فعال  

وب الصليبية  ستدعاء احلر اعن التناول  اقامت حروب غري شرعية وغري عادلة على شعوب وجمتمعات آمنة، وليس بعيد  أ
هابية تروع ر إت ي ممارساأكمثال دامغ على دحض حجة املدعيني واملتشدقيني برباءة أصابع تارخيهم )اجمليد( من 

خلفيته  وأسالمية بعناوين التواصل والتآخي وحفظ حرمة آالخر بصرف النظر عن ديانته منيني، بينما تزخر القيم اإلاآل
 .الثقافية والعقائدية

رهاب بذريعة اإل -سياسات التمييز ضد العرب واملسلمني يف ديارها  وأولعل الدول الغربية الىت متارس اليوم اس
هلا االدعاء اكثر  ىنسن حىت يتآمرنا به القر أ" الذي يىل من يعلمها معا ين "الرب والقسطإحباجة ماسة اليوم  -سالمياإل

خرى للتعرف أن تلك سوف تكون ساحنة أ عن هنا قلعة للحريات الفردية والعامة كجزء من هذه احلضارة العاملية، فضال  أب
لية قكام املسبقة الناجتة عن املوروث العقدي الذي يصمم تلك العحا عن األسالم عن كثب بعيد  على "حضارة" اإل

 .ويتحكم يف صياغتها الفكرية



ىل مزيد من ممارسة النقد الذايت بشكل بنيوي حىت نتمكن من إيصال موروثنا بشكل حضاري إننا حباجة أكما 
وام القليلة املاضية، ععلى صحفنا يف األ اا متدفق  سالت مداد  أفعال الىت ا من ردود األالخر، وهنا تستحضر ين كثري  احنو 

ثري من يف إدعائه "بالتفوق احلضاري" حيث حرص ك "بلريسكو ين"تت كرد على ملياردير إيطاليا أتلك الىت  خاصة  
لسفة من دب والفعالم الفكر واألأا من ستحضار كثري  اىل حد إضطر بعضهم االكتاب العرب واملسلمون للرد، وقد 

 وغريهم ممن هلم بصمات منرية يف صروح احلضارة، لتفنيد إدعاءات "دولة رئيس محد اجلربا،أسينا، و  مثال بن رشد، وبنأ
فة نه يشكل انزالق غري مقصود حنو نزع صأشكالية يف هذا الطرح وهذا االستحضار االضطراري هو الوزراء" املوقر، واإل

ن جزاهتم ناجتة من قناعة راسخة تتمثل يف أهنم جزء معماهلم ومنأكيد كانت أولئك العظماء الذين بالتأنسانية من اإل
ثر أهنم يشكلون إضافة نوعية يف سلسلة االجتهادات واملنجزات احلضارية، ولذلك جند التأنسانية، و هذه احلضارة اإل

ارج كان قصي خن البحث عن مإم احلضارات، وبالتايل فأبن رشد برموز احلضارة اليونانية، الىت يعتربها إ ىا لدواضح  
دل هبذا التواصل كجزء ن يستأكثرهتم، بل على املفند ابنا على   غري موفق من قبل كت  مال  نسانية يظل عدائرة احلضارة اإل

-عمورةكادميي اهلائل الذي تشهده املمن حضارة واحدة متنوعة ومتعددة املشارب والثقافات، ولعل التطور العلمي واأل
من  ن مثة عقول من جنوب اخلارطة العاملية وخباصةإمشال املعمورة يف الغالب ف ا منن كان وافد  إو  -وبالتايل احلضارة

ستدعاء أمساء المعة كتشافاته الدقيقة، ولسنا حباجة هنا الا سالمية والعربية قد سامهت يف بلورته ويف منتسيب احلضارة اإل
 كيد ذلك .ألت

ن العلوم و علم مأن التواصل والتكامل هي مسة من مسات احلضارة، حيث ال تسموا ثقافة من الثقافة إا ختام  
ار من التكامل خرى وقدرته على صهرها وصقلها يف إطال عرب تواصله بالثقافات واملعارف والفنون األإواملعارف والفنون 
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