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 وحدانية الحضارة اإلنسانية

 بين وهمية الصراع ورهان التوافق والتواصل

 بكر  بوأمحمود 

، وحدانية احلضارة اإلنساانية، راراا احلضااراا، اوق اوض احلضاارت، نت،ق، ا ، حممود أبو بكرالكلمات المفتاحية: 
 اوقعدد اوثقايف.

اوسااحة او كرياةب بعاد احلارب اوةااردة نتاو  يااب  مريكاا ععىا أعظم اوايت واها  اخلطر األ ن  إ" :يقول دي يد كالرس
مريكاي ن نقاا  اوككياا األنتقمام اوةااو  اوايت وهد ا  نظرياة او اراا عو،ق قاونب كاان اإلإاوعدو االيدووهي"، وباوقايل ف

هاااا اوسااااحة عااادامل اض ك ااايس  ااام  واااياض اوقعاااوالا اوكااا   اوااا  عرفقيف رحىاااة اوةعااال عااا  األ -حي،هاااا-او  اوةااا
قاا  حاادة ماا  وااابققها واضقمثىااة يف  كاام األبعاااد اوثقافيااة واوعقا ديااة واادوا ر أخاار  ت  كاا  أانااو عواماا  اودوويااة، ج

كيوبة وويدة اويوم با  واة  اوق وض احلضارت، وت  ك   ىك األمعي،ة يف او رب، واو  ال اال  سيطر عىيها أوطورة 
بعاد  ن، وقاد نضاطر الواكهاا مقوواة فيكقاور نتي اوآلو مماثىاة وىعاواة اوقا ماة اأ ت يف ظروف دووياة م اايرة ن وظ  أو 

ن منو ال أي،اا  ،اوير " وبااوطةل عىي،اا حنا  أ ريا  اوعاات وعى هنا احلضارة  ،ق ر عى  او برية.إ" :قوو ، اوقعمار اجلاا ر
كمااا يقاول االواقاش نتااام رااا  يف   ،-كثار مماا ي،ة ايأحا  النظىام نتي ااو - نتاي  او ارخة  ام  واياض  ىااك او اكة

 ى  وقىك اضقووة. ىي

او اارب قاااد  قااادم احلضاااارة   حسااااس بااااوق وض احلضااارت اواااو ي وااادن نتاااي  او،ظااارة االوااقعال ية واإلأمااايع  
و  ااارور أا نقيجاااة ق اااور م اااإ-وا يف  كاااكي  شواااك او هااام اوقارااار ن ساااهم واااا أعااا  عىماااامل االنكوبوووهياااة شاهتاااا، وو

باواب وقىاك اوادول وىقوواال واويم،اة، وباوقاايل مكا    هاام عت األ ارا  االواقعمارية حااس اار  و خدماة وأأراامم أ
وياااا ر  مساااا  باااااوعقىية اوةدا ياااةأماااا  اوقكاااريل اوااايت قدمااا  عاااات االنكوبوجلياااة او رنساااي وي اااي برياااا  حاااس  اااد  عااا 

مااا بقيااة أاىل او كاار اوعقااالمل واض،طقااي، و  ن او اارب وحااد  اواايت  وراا أف ااي رأياا   .االوااقعمار بكااك   اار مةاااار
مار ماا  درة عى  اضارور بقىاك اضراحا  اوايهنا  ر قاأقة  اض،طقية، ومبا   اال  عيش يف مرحىة اوعقىية ما ب فمااوكعو 

 ن يسقعمرنتاب.أت أن يساعدنتا عأفأن  ي،ة ي عى  او رب  او رب م، ردة

ن إ اارف فااعرفاات اوقوواال االوااقعمارت او ساااض يف  ىااك او ااكة اوقارتيااة اواايواشا كاناات  ىااك احلجااه اووانتيااة  
اامااا  األ اا آخااار  فااكة احلااارب اوةاااردة قاااد عرفااات نوع اا طروحااااا حيااال ا مااال  ىااك األا ون  اااطروحاااا اوااا  رقىااا  روح 

فكانات مهماة  ونتاام،رف عا  كا  شواك اإلر  اوة اي  ما  األ ةىاورا وياوااا االواققطاب اوث،اا ي و   ا  اوطا
ع،ادما -مريكية مال اوادول اوعربياة واالواالمية االم ياوية األهىها أكيوعي وحمارر   معركة  او ت م   جيم اضد او
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و ااا اضساقجدة عىا  خارطاة اضواههاة   رنتاا األ -احاوي ا-ووعا  اوعاودة اىل أطروحاة نت،ق قاون . - طىو االمار شواك
 يار ع اا عىيهاا اوادنتر وق ،ماا   إواقدعامل  ىاك او،ظريااا اوايعادو وادود بياىل  او ربية وآلخر، وبيوك  اول احلىيا 

واايل والوااالم كديانااة وحضااارة -ا بعاادا ها اوسااافر و اااا مسااقعدثة ماا  قةاا  بعاا  اوقياااراا او ربيااة اضعروفااة وااى   أ
و إنقاها  اضعاريف أو مكقساةا   احلضاارية أبك  إمقداد   اوثقافية  آلخر كك ،ب  و -نسانية وروحية عظيمة فعسوإ

و وة،اااامل مواقااا  أ-طروحاااة وق يااار مواق ،اااا اد اىل  ىاااك األحاااوال االواااق،ت حاااال مااا  األأوباوقاااايل المكااا  بااا واضاااادت.
فاحلضارة يف اعققادت نتي كا   مقكاما ، وشاا طاابل  . ،اا ر ة االنسانية واوكمووية م  م هوم احلضارة -هديدة

ال إ ااافة فعىيااة ووعااامل ثقافااة مااا، مااا نتااي ا   طااور اوعىااوم واضعااارف و  وقهااا وااد ااأثر اوثقافاااا و  ن  أنسااامل اااام ، و إ
ت  ، اهر فيا  كا  اوويااا واوثقافااا دون اوق،ااخل عا  خ ورايقها اوا   كاك  م ادر إثارامل ينسانية اوحلضارة اإلا

ن   اوض أماة ما  إو  ،طاار ما  اوقوارا  احلضاارت او اعا و ،وا مما يسمل باوقاوا  واوقكاما  باس  ىاك اوثقافااا يف إ
 واالدف ال يعا  هتا عى  االنقا  اضعاريف واو كارتل بقدر و ثقافة م  اوثقافاا يف فكاا  ارتية معي،ة مبا يسمأمم األ

بعاادنتا يف وااىم احلضااارة  -وقااد  سااو -وأماام واو،ماااش  اوثقافيااة اواا  وااادا قةىهااا باوضاارورة إحااداثها قطيعااة ماال األ
ا يف باروخ منااش  يض اأواوف  ساانتم  مناا  اوساا دة واوايوأ االنسانية، ب  نتاي إمقاداد وقىاك او،مااش  وإ اافة و ااوخ

 ا.هديدة الحق  

نتاااو م ااادر إواااام  -اكماااا شكرناااا واااابق  -نساااانية يف اوسااااحة اوثقافياااة واو كرياااة ن اوقعااادد اوااايت  اخااار بااا  اإلإ
ر  وإخااقالف وماا  آيا اا  خىاا  اوساامواا واأل} :يقااول ات  عاااىلوإبااداا وإبقكااار بانساااض ومناااش  مقعااددة وثريااة. 

يااا اوربانياة قاد  ةي،ات و،اا يف نتايا اوااخم ما   ىاك اآل ابعض  ووع   1{ياا وىعاضسيف شوك آل ن  إأوس،قكم وأووانكم 
ا اوقعددت اويت  كهد  احلضارة االنسانية يف خمقى  مراحا  اوقطاور االنساامل كمارادف وىثارامل ووالواق ادة م،ا  ثقافي ا

 ا إااااارة اىل اوقااادوال اضرحىاااي وىثقافااااا يف واااىمها بكاااك  دورت كماااايض اااأ، ونتاااو {يااااا وىعااااضسن يف شواااك آل}إ
 ن  أكمااا   .عحااول احلضااارة ماا  اوساامو حاا  اوققهقاار ع،ااد ورااووا قمااة اوقمكااس واوقطااورب  ق ااور  نظريااة اباا  خىاادون

 يعاا  ال ارة او ربيااة، واحلضااارة االوااالميةاحلضاا نسااانية احلضااارة فم ااطىلإاحلضااارااب الي، ااي وحدانيااة و م ااطىل ع
  او دام واوقضاد اوو يقس.فكريتو اوقمايا وباوقايل طرح أباوضرورة   ير حلدة االن  ام 

طروحاااا يف  اار م،اا  وم،اوااةة وباااور م ماا   ااوفر ل واايا او،ااوا ماا  األيواضةقاا وباااور م ماا  اوق،اااول اضسااهو
اوقاارا   اوقارتيااة  ن  إيا او ااارض اودونككااويت اض قعاا ، فاامناااش  ماا  اضمارواااا واوق اارباا او ربيااة اوداعيااة واض م،ااة ماا

ثي،اااا وحااا  حا ااارنا أرة راااي ة اواااكاكم واوقوارااا  احلضاااارت عااا  اوقااااري  م،اااي مساااو حضاااا وااا،اداا اوعىمياااة  ثةاااتواإل
عة  ركت بسامقها وا ا ا بك  اوثقافاا اويمراح   القل و كام  حضارت مرور    ، فجميعها ال  كك  وو اضعاش

 .نساملعى  هدار اوقوار  احلضارت واإل
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،ااة نييااورا يف احلااادت عكاار ماا  وااةقم ، نتااو   اااعد اااهدهتا مدي حاادا  اواايبعااد األ ، أناا واضى اات والنقةااا 
نقااا  حضااارة   شوااك او عاا  أآلي ت يكاا  وااو  ن  أاوااعمااة باا عاوسياوااوية واو كرويااةب و اارة اوق اارباا واوقعىاايالا

دياااان  اااعت ناااواميل اوقوارااا  باااس خمقىااا  األو  ن  ىاااك احلضاااارة نتاااي اوااايأو مق،اواااية باااأناواااية ، مقخى اااة وبدا ياااة
عاب اوااادياناا اوساااماوية راااأا عيف احلقاااوضب اضااا م  باوكاااافر وبقاماااة دوواااة  سااااو  فيهاااأواو،عااا  و واوثقافااااا واضىااا  

جدياة، كماا كاا يف اوقااري ، ونتاو اوكقاباة األعظام إخاأإلنسانية انتدا أن حضارة اوكرض اوقد  نتي اوي إخر ،و األ
ول ماااا امقىكقااا  م قااااح واااعرت أراااعرامل اجلايااارة اوعربياااة قاااد إمقىكااات  يفووااادا ب اااار ق اااي  ن  ىاااك احلضاااارة اوااايأ

يةعثاون،  ىاك نتاي  ووا   ،قهاي اىل ياوم ا ما اوروااوة اممدياة وت  ،قا أبد مقمث  يف م ردة واحدة نتي "إقرأ"، حيل
و ااادعو وىعىااام واضعرفاااة  -دياناااة أخااار  أو ت حضاااارةأكماااا ت   عااا  - اااثم  اوعقااا   واااالمية اوااايقيماااة احلضاااارة اإل

 .و عقيدةأت ديانة أاوروحي اويت نتو أواس  ة واوقوار دراا، قة  اوعةادواإل

ن كاا  إوااالم، فااياادت ع،اراار  ،قمااي وإعىاا  أا  اض واا ة قااد ار كةاات بكااك  مااا، حاادشا كاناات  ىااك األإو 
كام باوام اوادي  ا و ،قماي وقيااراا مقامقاة، ووعا  دول   مكاي،  وع،ارار ااارس فعاال   أااخا احلضاراا قاد عرفات 
عااا آم،ااة، وواايل بعياد عاا  اوق،اااول ااارعية و اار عادواة عىاا  اااعوب و قمقاماات حااروب  ار أو ر ادت هىةاباا  قاد 

وقدعامل احلروب او ىيةية كمثال دام  عىا  دحا  حجاة اضادعيس واضقكادقيس با املة أراابل  اارتهم عا يادب ما  ا
خاار آلاة اوي  اوقواراا  واوقااوخي وح اا  حرمااوااالمية بع،اام،يااس، بي،مااا  اخاار اوقاايم اإلرنتابيااة  ااروا اآلإت ممارواااا أ

الي،هااكم ات عا  اوايي  ت يقاا ىوكم يف } :  عااىليقاول ات. خى يقا  اوثقافياة واوعقا دياة وأب رف او،ظار عا  ديانقا  
 .2{اود ي  وت ترهوكم م  دياركم أن    ونتم و قسطوا إويهم إن  ات بو  اضقسطس

بيريعاااة -وياوااااا اوقميياااا  اااد اوعااارب واضساااىمس يف ديارنتاااا  وأواااأااااارس اوياااوم  ووعااا  اوااادول او ربياااة اواااي
ىن واا سان حا  يقآمرناا با  اوقار أاوايت ي ،حباهة ماوة اويوم اىل ما  يعىمهاا معاامل اوا  واوقسا  -االرنتاب االوالمي

 كاون ن  ىاك واوف أ عا  هنا قىعة وىعرياا او ردية واوعامة كجامل م  نتي  احلضاارة اوعاضياة، فضاال  أكثر بأعامل د  اإل
حكاام اضساةقة او،ا اة عا  اضاورو  اوعقادت عا  األ ابعياد   ،واالم عا  كثاوخر  وىقعرف عىا  "حضاارة" اإلأواحنة 

 اويت ي مم  ىك اوعقىية ويقعكم يف ريا قها او كرية.

ن،ااا حباهااة اىل مايااد ماا  مماروااة او،قااد اواايايت بكااك  ب،يااوت حاا  نااقمك  ماا  إي ااال موروث،ااا بكااك  أكمااا 
عااوام ا عىاا  رااع ،ا يف األا مقاادفق  واااوت مااداد  أ فعااال اواايا ماا  ردود األر، ونت،ااا  سقعضاارمل كثاار  خااآلاحضااارت حنااو 

حياال  ،ير إيطاويااا بىروااكومل يف إدعا اا  باااوق وض احلضااارت اات كاارد عىاا  مىياااردأ اضا ااية، خارااة  ىااك اوااي اوقىيىااة
عااالم او كاار أماا   إوقعضااار كثااراب اوعاارب واضسااىمون وىاارد، وقااد إ ااطر بعضااهم اىل حااد حاار  كثاار ماا  اوكق اا

و رنتم مم  وم ب ماا م،رة يف راروح احلضاارة،  محد اجل ا،أب  وي،ا، و اب  راد، و امثال أدب واو ىس ة م  واأل
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نا  يكاك  أ و اطرارت نتايف نتيا اوطارح ونتايا االوقعضاار اإل اكاويةاضوقر، واإل وق ،يد إدعاملاا دووة ر يل اووخرامل
  عاعمااوم وم،جاااهتم نا اة أكياد كانات أووئك اوعظمامل اوايي  باوقأنسانية م  ناا ر ة اإل ر مق ود حنو  ااناالق  

هنم يكاكىون إ اافة نوعياة يف وىساىة االهقهااداا أنسانية، و يف أهنم هامل م  نتي  احلضارة اإلق،اعة راوخة  قمث  
م احلضااراا، أيعق نتاا  ونانياة، اوايااد برماوخ احلضاارة اويابا  ر   ا وادثر وا ع  أواض،جااا احلضارية، وويوك جند اوق

 اب،ااا عىاا    اار موفاا  ماا  قةاا  كق  اوةعاال عاا  مكااان ق ااي خااار  دا اارة احلضااارة االنسااانية يظاا  عمااال   ن  إوباوقااايل فاا
وثقافاااا، ن يسااقدل ماايا اوقواراا  كجااامل ماا  حضااارة واحاادة مق،وعااة ومقعااددة اضكااارب واأ دكثاارهتم، باا  عىاا  اض ،اا

ا ما  ااال اضعماورة ن كان وافاد  إو  -وباوقايل احلضارة- ادمي اوا   اويت  كهد  اضعمورةكووع  اوقطور اوعىمي واأل
واالمية واوعربياة قاد واا ت مثاة عقاول ما  ه،اوب اخلارطاة اوعاضياة وناراة ما  م،قساا احلضاارة اإل ن  إف ،يف او اوو

 .وقاكيد شوك إلوقدعامل أمسامل المعةيف بىور   ويف إكقكافا   اودقيقة، ووس،ا حباهة نت،ا 

وم و عىاام ماا  اوعىااأة ماا  مسااا احلضااارة، حياال ال  ساامو ثقافااة ما  اوثقافااة مساا اوقواراا  واوقكاماا  ن  إا خقام ا
ماا   خاار  وقدر اا  عىاا  رااهرنتا ورااقىها يف إطااار  باوثقافاااا واضعااارف واو ،ااون األ عاا   وارااىال  إواضعااارف واو ،ااون 

 امل.ال  قج نسانية اوياوقكام  او اع  خدمة وقيم اإل

 


