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رمضان ١٤٤٠هـ  -مايو ٢٠١٩م

هل الحضارة هي بمثابة القبائل اإلنسانية الكبرى؟!
وليد العبري
و�سطر تاريخ من التناحر الب�شري ،غلب على امل�سارات الإيجابية التي جنمت عن هذا التالحق ،وذلك
يف تالحق الدوائر احل�ضارية ن�شبت �صراعات و�سالت دماء ُ
ً
التالقح ،الذي ال ينتهي بني احل�ضارات الإن�سانية ،على م�ستوى الفكر واحلركة ،والذي لواله ما م�ضت حياة بني �آدم على الأر�ض يف خط مت�صاعد ،بحثا عن احلقيقة
والتمكن والرفاه.
وغلبة التناحر والتباغ�ض على التعاون والتفاهم فيما َّ
مت ت�سجيله وملا �أراد بع�ض العقالء �أن يقربوا بني الب�شر املُختلفني يف الأل�سنة متجاورة ومتزامنة ،مهما كان حجم التباينات القائمة ،وتتجاوز
ور�صده عن العالقات امل�ستمرة بني احل�ضارات يعود �إىل �أمرين والألوان وامل�شارب والأهواء والظروف احلياتية� ،ساروا يف اجتاهني جم��رد توظيف امل���س��أل��ة احل���ض��اري��ة يف �إدارة الأزم ��ات �أو تلطيف
�أ�سا�سيني ،الأول �أن ال�صراعات امل�سلحة هي الأح��داث الأكرث لفتاً الأول هو ح��وار احل�ضارات ،والثاين يتعلق بحوار الأدي��ان .ولكن حدتها ،لت�صبح منهج حياة عامليا ،ت�ساهم الب�شرية يف �صناعته،
لالنتباه ،وه��ذا ما حتدث عنه الكاتب عمار علي ح�سن يف مقاله ال�ط��ري��ق الأخ �ي�رة ملغمة �إىل �أق���ص��ى ح��د ،ف�ن�ق��اط اخل�ل�اف بني وتروم به ومعه التقليل من ال�صراعات الدولية ،وتخفي�ضها �إىل
املن�شور مبجلة التفاهم بعنوان «نحو مُقاربة �أجدى للتفاهم مع الإ�سالم وامل�سيحية واليهودية تتمحور يف جانب كبري منها حول احلد الأدن��ى� ،سواء عن طريق الإطفاء التدريجي لوهج النزعات
احل���ض��ارات الأخ� ��رى» وف�ي��ه ي��رى �أ ّن ه��ذه ال���ص��راع��ات ق��د ت�ترك العقيدة ،وهي م�س�ألة غري قابلة للتفاو�ض وال التنازل �أو امل�ساومة .اال�ستعمارية� ،أو تقليم �أظافر اجلماعات والتنظيمات الإرهابية،
عالمات ُيكن معرفتها وحتديد معاملها بي�سر و�سهولة ،وبالتايل وعلى الرغم من �أن الأط��راف املتحاورة حت��اول جتنبها �أو تدعي وتبديد �سوء الفهم املتبادل بني ال�شعوب.
ميكن تدوينها لتطغى على التفاعالت الناعمة ،وغري املرئية ،بني ذلك ف�إ ِّنها ال ت�ستطيع �أن تتجاوزها ،ومل تنجح �إىل الآن يف تفرقة وعلى اختالفها ف ��إن هناك ع��دة عنا�صر تتحدد بها احل�ضارات،
احل�ضارات التي لها البقاء الفعلي ،والفعل الإيجابي ،الذي يغلب جلية بني «الالهوت» و«النا�سوت» .ولأجل كل هذا اقتنع كثريون يف وه��ي اجلغرافيا والنا�س وال�ث�روة والثقافة والعقالنية ،و أ�خ�يرا
م��ع ال��زم��ن ك��ل م��ا �سطره امل�ح��ارب��ون بكل عدتهم وع�ت��اده��م ،ب��دءاً نهاية املطاف ،وبعد جوالت عدة من النقا�ش واملداولة ،ب�أن احلوار اخلربة واملق�صود بها هنا �أن احل�ضارات الإن�سانية تتوارث جمدها
من �سنابك اخليول والرماح املم�شوقة امل�سنونة ،وانتهاء بجنازير يكون بني �أتباع ه��ذه الديانات� ،أو بني املتدينني �أنف�سهم ،ولي�س و�إمكانياتها ،ويركب بع�ضها بع�ضا يف رقائق متتابعة عرب التاريخ
الدبابات وال�صواريخ عابرة القارات.
بني الأديان ذاتها.
الب�شري املديد.
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تعبريات ومفاهيم ح�ضارية كخطاب حتايلي ي��رم��ي �إىل تربير حوار الأديان هو الأجدى والأنفع .فاحل�ضارة ت�شمل الدين ،لكن احل�ضارات� ،أي�اً كان و�ضعها ،ومهما كان حجم عطائها ،فال �أحد
م�سلكها العدواين التو�سعي ،حيث حتدث قادة اجليو�ش عن ر�سالة الأخري ال ي�شملها ،ويف الوقت نف�سه ف�إن جتاذب �أط��راف احلديث ميتلك كل �شيء ومعنى ،وال �أحد معدوم من �أي �شيء و�أي معنى.
ح�ضارية مزعومة ،و�أر�سلوا �إىل ال�شعوب املراد غزوها ر�سائل تقول ح��ول احل�ضارات �أخ��ف وط ��أة على النف�س و�أي�سر على العقل من وم ��ن ه �ن��ا ف � ��إ ّن اجل �م �ي��ع ي �ح �ت��اج ب�ع���ض�ه��م �إىل ب �ع ����ض ،وب��امل�ف�ه��وم
�إنهم ال ي�ستهدفون احتالل الأر�ض وال نهب الرثوات و�إمنا متدين التعامل م��ع ال�ع�ق��ائ��د .ووج ��ه ال�شمول يف امل��دخ��ل احل���ض��اري �أن��ه االق�ت���ص��ادي ف ��إن ك��ل ط��رف ح���ض��اري ل��دي��ه م�ي��زة ن�سبية يف �أم��ور
النا�س وترقية حياتهم وتخلي�صهم من حكامهم الطغاة.
يجمع بني الدين وغريه يف ن�سيج واحد مُرتابط ،فيبتعد احلوار معينة ،ومن ثم ي�صبح من الر�شد �أن يتبادل النا�س املزايا ،وكل ما
لكننا يف ه��ذه اللحظة التاريخية الفارقة ال ينبغي �أن ن�ست�سلم ع��ن امل���س��ائ��ل ال�ع�ق��دي��ة ل�يرك��ز ع�ل��ى ال�ث�ق��اف��ة ال�ن�خ�ب��وي��ة وط��رائ��ق يفيد الب�شرية يف بحثها الدائب والدائم عن الرتقي يف املعي�شة،
للمقولة التاريخية التي تت�صور �أن "ال�شرق �شرق والغرب غرب املعي�شة مبا فيها ال�ع��ادات والتقاليد وامل��وروث ال�شعبي وم�ستوى وحت�سني �شروط احلياة وفر�صها.
ول��ن يلتقيا �أب � �دًا" ،لأن�ه��ا �أوال م��ن ��ص��ك امل�ح��ارب�ين ولي�ست من املعارف التي ارتقى �إليها جتمع ب�شري م��ا ،والأف�ك��ار املُتداولة يف وه��ذا الفهم ،ال��ذي يجب �أن ي�شتد �ساعده ويرت�سخ ،ال ي�صح �أن
�صناعة �أهل الفكر والدراية ،وهي ثانياً تختلف مع منطق احلياة حل�ظ��ة ال �ت �ح��اور ،والآداب وال�ف�ن��ون ال�ت��ي ي�ت��م �إب��داع �ه��ا ،و�أمن ��اط ي�ترك فقط للم�ؤ�س�سات الر�سمية� ،سيا�سية �أو دينية �أو ثقافية،
وطبيعة تطورها التي تقول بجالء �إن تاريخ الإن�سانية عبارة عن الإنتاج ال�سائدة.
لكن م��ن ال���ض��روري �أن ميتد �إىل الأف ��راد العاديني املتح�ضرين،
طبقات يعلو بع�ضها بع�ضاً ،و�إن النا�س جميعاً يف م�شارق الأر���ض ويدخل كل هذا حمل نقا�ش حول �سبل ا�ستفادة كل طرف مما لدى يف خمتلف �أرج��اء املعمورة ،ممن ي�ؤمنون ب�أن احل��وار هو الطريق
وم�غ��ارب�ه��ا �صنعوا طيلة عمرهم امل��دي��د ه��ذه ال�ط�ب�ق��ات ،ف�صارت الآخ��ر من ه��ذا املخزون احل�ضاري ،امل��ادي واملعنوي ،وهنا ي�صبح الأم�ث��ل للتعامل ب�ين الب�شر ،وب��ال�ت��ايل ال�سبيل الأف���ض��ل لإق��ام��ة
رقائق ح�ضارية متوا�صلة ومتداخلة ومتفاعلة.
الباب مفتوحاً �أم��ام عطاء جم��االت علمية وعملية عديدة ومنها عالقات �إيجابية بني الوحدات التي ينتظم فيها النا�س ،م�ؤ�س�سات
وقد حاول بع�ض املفكرين الغربيني �أن يهيلوا الرتاب على عطاء ال�سيا�سة واالقت�صاد واالجتماع والفنون.
�أو دول �أو ح�ضارات جامعة.
َّ
احل�ضارات الأخ ��رى ،ويه�ضموا حق �شعوبها يف الإب ��داع اخل�لاق ،يف�ضي التتبع الدقيق للخطاب الفكري حل��وار احل���ض��ارات �إىل إ�ن ثورة االت�صاالت الرهيبة ،التي حولت العامل ب�أ�سره �إىل قرية
ف��روج��وا ل�ف�ك��رة «امل��رك��زي��ة الأوروب �ي ��ة» ذات ال�صبغة العن�صرية ،نتيجة مفادها �أ َّن هذا احلوار يفتقر ،حتى هذه اللحظة� ،إىل منهج � �ص �غ�يرة ،ت �ق��دم �آل �ي��ة ق��وي��ة حت ��اور ب�ين امل�ت�ح���ض��ري��ن ،ب�ع�ي��دا عن
التي تتوهم �أن �شعلة احل�ضارة انتقلت من الإغريق الأقدمني �إىل حم��دد ،ور�ؤي ��ة وا��ض�ح��ة ،وج ��دول �أع�م��ال يحوي املو�ضوعات التي امل�سارب الر�سمية ،التي ت�سي�س احلوار وترهنه بامل�صالح الدولية
الأوروبيني املحدثني ،ومل متر ب�أي و�سائط ،ومل تت�أثر يف ن�ش�أتها ينبغي �أن يدور حولها احلوار.
والت�صورات الإ�سرتاتيجية لكل دولة� ،أو تكتل �إقليمي ما.
ب�أحد ،ومل تنقل يف و�صولها �إىل الزمن احلديث عن �أحد.
وقد ينبع هذا اخللل من اختالف مقا�صد �إطالق هذا احلوار لدى واحل ��وار ب�ين املتح�ضرين ي�ج��ب �أن ي�شمل الأف� ��راد والتجمعات
ولكن هذه املغالطة مل تر�ض كثريين مبا يف ذلك بع�ض العلماء القائمني به وامل�شاركني فيه ،وغلبة ال�سيا�سي على الفكري ،وعدم ال�شعبية على ح��د ��س��واء ،فم�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين التي ي�شتد
الغربيني؛ �إذ حتدث بع�ضهم عن كون الإغريق نقلوا عن احل�ضارة قيامه على �أ�س�س يتوافق عليها اجلميع .وحتى يتم ه��ذا احل��وار ��س��اع��ده��ا وي�تر��س��خ وج ��وده ��ا يف خم�ت�ل��ف ال�ت�ف��اع�لات وال�ع�لاق��ات
الفرعونية ،و�أن العرب وامل�سلمني �أ�ضافوا الكثري �إىل ما �أنتجته على �أكمل وجه ممكن ،يجب �أن نبحث عن مقاربات �أكرث جدوى احلياتية ،وتتعزز روابطها على امل�ستوى العاملي ،عليها دور كبري
القريحة الإغريقية ،و�أه ��دوه للإن�سانية ،فالتقطه الأوروب�ي��ون ل�ت�ح��اور احل �� �ض��ارات الإن���س��ان�ي��ة ،تفتح ال �ب��اب �أم ��ام �إ� �ش��راك فئات يف �إطالق حوار املتح�ضرين ،جنبا �إىل جنب مع اجلهود الفردية،
وه�ضموه وا��س�ت�ف��ادوا م�ن��ه ،وزادوا عليه ك�ث�يرا حتى و�صلنا �إىل �أخرى ،وتطرح ق�ضايا جديدة ،وتعمق النقا�ش كيفا ،وتزيده كما ،التي يبذلها �أنا�س �ضمائرهم يقظة ،وقلوبهم موجوعة ،ونفو�سهم
التقدم العلمي والتقني الرهيب الذي نعي�شه الآن.
بحيث ي��أخ��ذ �صيغة "ال�ت�ف��اع��ل اخل�ل�اق" ب�ين وح ��دات ح�ضارية قلقة ،من حالة التوح�ش التي يعي�شها العامل.
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