
 

II - الخصائص والمميزات البشرية لحوض البحر األبيض المتوسط 

من جبل  امتدشكل حوض البحر األبيض المتوسط لقرون طويلة مركزا للعالم القديم، والذي 

لحضارات عريقة  اوشهد هذا اإلقليم الجغرافي الكبير تعاقب  رق إلى غرب الهند والصين.اط

نيقية، اإلغريقية، يميزت المنطقة عن غيرها من مناطق العالم، كالحضارة المصرية، الف

الرومانية والحضارة اإلسالمية، باإلضافة كذلك لكون حوض البحر األبيض المتوسط يعد 

 .مهدا للديانات السماوية الثالث

يوضح العالقة العضوية إن التنوع الحضاري والثقافي لحوض البحر األبيض المتوسط 

والثقافية والتجارية... التي كانت تجمع بين سكان المنطقة. وهنا البد من التأكيد على الدور 

الذي لعبته العناصر الطبيعية المميزة للمنطقة من مناخ وتضاريس وبحر في تقوية الروابط 

تنقل بين ضفاف التاريخية والثقافية بين شعوب المنطقة، فالبحر األبيض المتوسط سهل ال

القارات الثالث وساهم كذلك في بناء مستعمرات واندالع حروب تختلف من حيث األهداف 

  .والمراكز

إذن، أن حوض البحر األبيض المتوسط هو مجال لتفاعل حضاري وثقافي وتاريخي  نستنتج

بين حضارتين عريقتين: الحضارة األوروبية في الشمال والحضارة اإلسالمية في الجنوب 

 .والشرق

  البعد الحضاري والثقافي لحوض البحر األبيض المتوسط .1

توسط من خالل تعاقب مجموعة يتمثل البعد الحضاري والثقافي لحوض البحر األبيض الم

من الحضارات على المنطقة كالحضارة السامية) الحضارة البابلية واألشورية والكنعانية 

والحضارة الفرعونية والحضارة الفارسية والحضارة اإلغريقية والحضارة   والعربية(

رة نيقية والحضارة الرومانية والحضارة القرطاجية، والحضارة اإلسالمية والحضايالف

وكانت هذه الحضارات والثقافات خاضعة لجدلية التواصل والصراع وجدلية   ...الغربية

 .االنفتاح واالنغالق

وعموما فحوض البحر األبيض المتوسط ينقسم إلى ثالث مجموعات حضارية كبيرة، أولهما 

 اإلغريقي، العالم العربي اإلسالمي والعالم الالتيني-العالم الغربي المسيحي الروماني



في بروز حضارة ثقافية مزدهرة ومتنوعة في اهم هذا التنوع الحضاري األرثوذكسي. وس

موادها وأدواتها ومضامينها وأشكالها، حيث انتشرت الفلسفة والرياضيات واآلداب وتطورت 

 .والفلسفية المختلفة األدبيةوتشكلت المدارس  والنحتالعلوم التجريبية وفن العمارة 

وع الثقافي الديني والحضاري مكن شعوب المنطقة على مر التاريخ من التعاون لذلك، فالتن

والتكامل في فترات زمنية معينة، ونوازع للقوة والغلبة والهيمنة إلعالء حضارة معينة في 

، الشيء الذي يفسر ذلك الطابع الصدامي في فترات تاريخية بين الشعوب أخرىفترات 

 .لمتوسطواألمم في حوض البحر األبيض ا

زال هذا اإلرث الحضاري والثقافي مكونا فاعال في وعي الشعوب وحركيتها وحاليا ال

وتفاعالتها، من خالل العالقة التي تربط الضفتين وطبيعة التفاعل الذي يجمع بينهما ونتائج 

 .الحوار الحضاري وهواجس الخوف الذي تعاني منه كل طرف اتجاه اآلخر

 

 


