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تحول العالم الى قرية صغيرة جدا بسبب التطور التكنولوجي ، األمر الذي أدى الى سهولة التبادل المعلومات 
كانت مخاوف  هنا  الكونية، ومن  بالثقافة  يعرف  بات  ما  فظهر  األفكار  تناقل هذه  امر  أفكار وسهل  يطرح من  وما 
الشعوب من نشر ثقافات متعدد ومتنوعة بعيدة عن اعرافها الثقافية التي اعتادت عليها، ومن هنا بدأ يطل علينا مفهوم 
أهمية  ويشكل  الشعوب  تلك  الى  فيها  المرغوب  غير  الثقافات  وصول  يمنع  حصينا  جدارا  ليكون  الثقافي  االمن 
واضحة في تواجده كمنهج يحمي سيادة البلدان يوازي في مفهومه العام ما بات يعرف باألمن السياسي واالقتصادي 
والقومي والغذائي وباتت الحاجة الى نشر هذا المفهوم ملحة وضرورية لرصد ومعالجة االنتشار السريع للمعلومة 
والحدث بين أوساط الناس . وقد يبدو ان ثمة فارق بين كلمتي المصطلح المشاع ) االمن الثقافي ( الن مفهوم االمن 
عادة يسير صوب معنى التستر واالنغالق وعدم الظهور على العكس من مفهوم الثقافة الذي يشير في دالالته العامة 
الى االنتشار والظهور وهو ما يتناقض مع مفهوم االمن في دالالته العامة ، ولكن الرغبة في تحصين المعلومة الثقافية 
المصطلح  هذا  من  الغاية  ان  .اال  اللفظين  بين  التالقح  هذا  الى  دعا  ما  هو  نشرها  مسار  عليها وتصحيح  والحفاظ 
هي إيجاد التالزم والترابط والتكامل بينهما فالثقافة ال تكتمل صورتها من دون توافر القواعد االمنة لها ومن دون 
اإلجراءات األمنية الوقائية التي تتخذها السلطات لحماية ثقافة الشعوب والوصول بها الى البقاء وعدم التشويه ، 
مع الحفاظ على حرية الرأي والرأي اآلخر وهو في الوقت نفسه ال يعني غلق اباب امام التبادل الثقافي او التفاعل 
اإلنساني لكنه يعمل على إيجاد هذه األمور مع الحفاظ على خصوصية تلك الثقافات من التشوية وإيجاد بيئة صالحة 
الحاضنة لمفهوم التعايش بين الشعوب واالبتعاد عن عدم االستقرار واالختالف ببين الشعوب بسبب هذا التشويه 
للمفاهيم . ومن هنا ومن أهمية هذا المفهوم )مفهوم االمن الثقافي( والرغبة في التوعية للشعوب في كيفية الحفاظ 
على هويتها وحماية ثقافاتها واالنتماء والوصول الى االستقرار بين الشعوب ، وتسهيل تالقح األفكار وتعانق الرؤى 
عمد مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات الى عقد مؤتمره العلمي العالمي الرابع الذي جاء تحت شعار )نلتقي 
في رحاب العميد لنرتقي( وبعنوان )االمن الثقافي .. مفاهيم وتطبيقات( فكانت هنالك العديد من االبحاث العلمية 
منها ما هو باللغة العربية ومنها ما هو باللغة اإلنكليزية حيث تحدثت هذ األبحاث عن جوانب مختلفة لظاهرة االمن 
الثقافي وكيفية وضع المعالجات لها والحلول التي يمكن ان يعمل بها للوقاية من خطر الثقافات المغايرة المشوهة.
وان قسم النشر في المركز يقوم اليوم بنشر هذه األبحاث في مجلد خاص )وقائع بحوث المؤتمر(، الن مثل 
الغزو  اضرار  ابراز  تحاول  مؤتمرات  هي  الثقافي  باألمن  خاصة  أبحاثا  دفتيها  بين  تحتضن  التي  المؤتمرات  تلك 
انتشار المعلومة، وهي تعمل على  التي سهلت سرعة  التقانة الحديثة  الثقافي الذي قد تتعرض له الشعوب بسبب 
الحفاظ على وجودنا والحث على التماسك بين افراد الشعب الواحد ، وان مثل هذه المؤتمرات تكون من األهمية 
الكبيرة النها تبين الطرائق التي من خاللها نستطيع ان نتجنب خطر اآلخر علينا فالحروب في العالم الحالي لم تعد 
حروبا تقليدية تقوم على السالح واستعماله بل ان هذا النوع من الحروب وهو حرب خرق االمن الثقافي للشعوب 
والتأثير عليها بات من اخطر ما يواجهه االنسان ، وان مثل هذه المؤتمرات تعمل على طرح وسيلة الدفاع الصائبة 

لمنع استباحة ما قد تتعرض له الشعوب من خطر يؤثر على مستقبلها والمسار الذي تسير عليه .

في البدء...
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االنفتاُح الثقايف وأثرُه عىل املجتمع الكربالئي ) الشباب ُأنموذجًا(



١١

االنفتاُح الثقايف وأثرُه عىل املجتمع الكربالئي ) الشباب ُأنموذجًا(

ملخص البحث :
بواسطتها  التي  الثقافية  العوملة  ،وبخاصة  وعاداته  املجتمع  ثوابت  تغرّي  يف  مهاًم  دورًا  الثقافية  العوملة  تلعب 
استطاعت الواليات املتحدة االمريكية ،نرش الثقافة الغربية واالمريكية وتقبلها برسعة يف بلدان عديدة  ، فقبل سنة 
2003 ، كان املجتمع العراقي جمتمعًا منغلقًا عىل نفسهِ بسبب سلوك حكومته ، إذ حرمته من العديد من متطلبات 
احلياة ، وبعد سنة 2003 ، حدث تغري ملموس  إذ اصبح املجتمع يتعرض اىل انفتاح ثقايف واسع من وسائل االتصال 
احلديثة واحلواسيب ، وهذا احلرمان والشعور بان الدول املجاورة قد سبقته بانفتاحها عىل العوملة الثقافية ملدة طويلة 
. أدت اىل ان ينفتح  بدون قيود عىل شبكة االنرتنت والقنوات الفضائية وبراجمها املتنوعة ومهاراهتا العاملية واملشوقة 
، فاخرتقته اخرتاقًا واسعًا ، شأنه شأن الدول العربية واالسالمية وغريها من الدول غري املتطورة وبخاصة الشباب 
،وهلذا سعى  املجتمعات  السيطرة عىل هذه  تروم  ،التي  االمريكية  العوملة  اهداف  أحد  ، وكان هذا  فأهبرته وأرستَه 
الباحثان إىل تلمس هذا التأثري فكان عنوان البحث )االنفتاُح الثقايف وأثرُه عىل املجتمع الكربالئي  الشباب ُأنموذجًا( 
وقسم عىل ثالثة مباحث : تناول االول ) اخلصائص العامة للمجتمع الكربالئي  قبل سنة 2003 ( واملبحث الثاين 
)التغريات االجتامعية بعد سنة 2003( ، أما املبحث الثالث فتناول )اثر العوملة الثقافية  بني السلب واالجياب( ثم 

االستنتاجات والتوصيات .
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االنفتاُح الثقايف وأثرُه عىل املجتمع الكربالئي ) الشباب ُأنموذجًا(

Abstract:

Cultural cosmopolitanism plays an important role in changing customs of a society. In par-
ticular، the cultural cosmopolitanism by which the United States of America was able to spread 
and accept Western and American culture in many countries. Before 2003, Iraqi society was 
isolated because of the strategy of its government. After 2003، there was a significant change 
in the society to be exposed to a wide cultural cosmopolitanism; modern means of communica-
tion and computers after deprivation and the same sense of cosmopolitanism prevailed in the 
neighboring countries for a long time. People surge into these vents of communication, without 
restrictions, the Internet, satellite channels, programs, diverse global skills, passion and so forth 
، like the Arab and Islamic countries and other non-developed countries. Consequently they are 
fascinated with these social media vents and this was one of the goals of US globalization to 
control these communities. Therefore، the researchers sought to discern such an effect (cultural 
cosmopolitanism and its impact on the Karbala society, in particular the young, in the light of 
the certain chapters: the first one deals with the general characteristics of the Karbala society 
before and after 2003) and the second does with social changes after 2003 and the third does 
with the impact of cultural cosmopolitanism between merits and demerits, there are conclu-
sions and recommendations.
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 املبحث االول

خصائص املجتمع الكربالئي  قبل  سنة ٢٠٠٣

يــدرس علــم االجتــامع  مــدى التفاعــل االنســاين الــذي يتجــىل يف التأثــري املتبــادل الــذي يامرســه االفــراد يف 
عالقاهتــم املتبادلــة ،والتأثــري يف  االجتاهــات واالفعــال ، أي انَّ علــم االجتــامع ال هيتــم  بــام جيــري يف داخــل النفــس او 
الفــرد االنســاين ، وانــام هــو هيتــم يف املحــل االول بــام حيــدث بــني النــاس ، وأّن ثــروة  اهتاممــه البــرش بوصفهــم كائنــات 

ــة متــارس نشــاطا متعــدد االوجــه والتدخــل مــع االخريــن يف عالقــات متعــددة )1(. اجتامعي

ــه ـــــ العلــم الــذي يــدرس النظــام االجتامعــي ، وهــو هبــذا يشــري اىل النمــط املنظــم الــذي        كذلــك ويعــّرف بأّن
جيــري وفقــًا للشــؤون االنســانية ، بــدءًا مــن عالقــات التعــاون البســيطة  للفرد ،وصــوالً إىل اجلامعــات املنظمــة ،والنظام 
االجتامعــي ــــ إذ ليــس جمــرد ان يفعــل النــاس مــا تعلمــوا فعلــه ، فليــس ثمــة احــد ُيرغــم النــاس عــىل إطاعــة قواعــد 
ــن  ــان ، لك ــن االحي ــري م ــني يف كث ــم والقوان ــدد بالنظ ــد ال تتح ــلوكية ق ــد الس ــذه القواع ــرصف ،ألن ه ــلوك والت الس

النــاس يتعلموهنــا ويكتســبوهنا ببســاطة مــن طريــق املشــاركة االجتامعيــة)2( . 

      وهنــاك عالقــة وثيقــة بــني الفــرد واملجتمــع مــن طريــق نتــاج الفــرد ، وغايــة مــا يقدمــه ملجتمعــه. لــذا ُيعــدُّ الفــرد 
اســاس املجتمــع ، الــذي ُيعــد املحصــل النهائــي ،الن املجتمــع مــن دون الفــرد ليــس لديــه وجــود حقيقــي، فاملجتمــع 
اذًن هــو جمــرد وســيلة لتحقيــق الســعادة الفرديــة ومــن ُثــم مــن حــق االفــراد أنْ يضعــوا النظــم االجتامعيــة التــي يروهنــا 

قــادرة عــىل حتقيــق مصاحلهــم الذاتيــة )3(. 

أما علم االجتامع الديني: فقد ُعّرف بأّنه:

هو العلم الذي هيتم بالدين بوصفه مظهرًا للسلوك واالدوار التي لعبتها الديانات عىل مرِّ العصور. * 

هــو العلــم الــذي هيتــم بالدراســة العلميــة لتأثــري املجتمــع والثقافــة والشــخصية يف الديــن ،مثلــام يــدرس ايضــًا * 
تأثــري الديــن يف املجتمــع والثقافــة والشــخصية يف الديــن ، ويــدرس تأثــري الديــن عــىل املجتمــع والثقافــة والشــخصية.
او هــو العلــم الــذي خيتــص بدراســة النشــاط الدينــي للمجتمعــات والعوامــل االجتامعيــة التــي أّدت إىل تبايــن الشــعائر 
ــة الســائدة يف كل جمتمــع وتأثرهــا بعــادات  ــة تلــك الشــعائر باألوضــاع الثقافي ــالف املجتمعــات وعالق ــة باخت الديني

النــاس وتقاليدهــم )4(.



أ . د. عبد العباس فضيخ دغبوش   م . م . حيدر فاضل عبد الرضا سعيد 

١٤

االنفتاُح الثقايف وأثرُه عىل املجتمع الكربالئي ) الشباب ُأنموذجًا(

أمــا تعريــف املجتمــع-  فهــو املزيــج املكــون مــن صــالت اجتامعيــة خمتلفــة ، فقــد ُخلــق االنســان ألوفــًا بطبعه، 
وفطــر عــىل االجتــامع ، فليــس بوســعه العيــش وحــده ، ولقــد ذكــر املتتبعــون لشــؤون  االنســان أّن أقــىص انــواع 
التعذيــب لإلنســان ـــــ حبســه يف ســجن انفــرادي ، وان الفــرد يســتمد كثــريًا مــن معــاين إنســانيته مــن وجــوده يف 

مجاعــة ينعــم فيهــا بشــعور املــودة بينــه وبــني افرادهــا ـ)5(.

ـــ فهــو املجتمــع الــذي يــامرس الديــن بوصفــه وظيفــًة اجتامعيــة مهمــة للفــرد واجلامعة  ،   أمــا املجتمــع الدينــيـ 
وحيقــق مــن طريــق الفــرد االشــباع واالســتقرار النفــيس ، ويؤكــد ســمو العامــل النفــيس واالجتامعــي ، وقــد ُحيقق 
الديــن لألفــراد الذيــن يدينــون بــه نوعــًا مــن التامســك والتضامــن ، وخيلــق نســقًا قيميــًا يتمســك بــه افــراد ذلــك 
الديــن )6(. وقــد تظهــر بعــض اجلوانــب الســلبية لعــدم التمســك او االلتــزام بــآداب الديــن، وتؤّثــر هذه الســلبيات 
يف مكونــات البنــاء االجتامعــي وأحيانــًا تــؤدي إىل إحــداث رصاع وتفــكك اجتامعــي وســوء يف التنظيــم يف كثــري 

مــن املجتمعــات التــي تؤمــن بذلــك الديــن .

ــة  ــه اخلاص ــرى بأنظمت ــات االخ ــن املجتمع ــز م ــذي يتمي ــع ال ــك املجتم ــو ذل ــالمي ــــ فه ــع االس ــا املجتم أم
وقوانينــه القرآنيــة وأفــراده الذيــن يشــرتكون يف عقيــدة عامــة واحــدة ويتوجهــون اىل قبلــة مشــرتكة ، وقــد يتكــون 

مــن اقــوام متعــددة وألســنة متباينــة وخصائــص مشــرتكة وأعــراف عامــة وعــادات موحــدة .

ــط  ــي ترب ــط الت      ومــن املفــرتض أّن املجتمــع االســالمي ال ُيقــاس باملجتمعــات االخــرى ،يف ظــل الرواب
افــراده ، عــىل تبايــن ألوانــه وأجناســه ، ويزعــم بعــضٌ مــن الباحثــني  بانــه ال وجــود للمجتمــع االســالمي ، وإنــام 
جمتمعــات قائمــة عــىل اجلانــب القومــي ، وهــذا مــا اجتهــت إليــه كثــري مــن احلكومــات التــي متتلــك دينــًا اســالميًا 

كبعــض الــدول العربيــة )7(.

      ويتبــني ممــا تقــدم أّن املجتمــع مكــون مــن أفــراد وصــالت اجتامعيــة حيددها العــرف ، والقوانني املرســومة، 
واألنظمــة املتبعــة والســلطة التــي  ُتّســري املجتمــع ، والشــعور باالنتــامء والعقيــدة التــي يشــعر هبــا مجيــع االفــراد 
للحفــاظ عليهــا والدفــاع عنهــا. وعــىل العمــوم ليــس بالــرضورة أّن كل دولــة ترفــع شــعار ديــن الدولــة االســالم 
او متتلــك اغلبيــة مســلمة ،يكــون جمتمعهــا مســلاًم بالــرضورة ، فنلحــظ يف اآلونــة األخــرية هنــاك جمتمعــات كانــت 
اســالمية ،لكنهــا اصبحــت يف ظــل التغــريات التــي طــرأت ويف ظــل العوملــة وافكارهــا املتجــددة يوميــا اصبحــت 
جمتمعــات علامنيــة او متطرفــة او متأثــرة بالتقليــد لألخريــن ، وهنــاك الكثــري مــن االفــراد الذيــن بــدأوا بالتخــيل 

عــن ثقافاهتــم ودياناهتــم مــن أجــل مصاحلهــم او بســبب احلرمــان والعــوز .



١٥

االنفتاُح الثقايف وأثرُه عىل املجتمع الكربالئي ) الشباب ُأنموذجًا(

أما دور املجتمع وعالقته بالفرد ــ فله الدور املؤثر يف حياة الفرد ،وهذا الدور يتلخص يف اآليت :

املجتمع  سابق لوجود االفراد ، وال تنتهي حياته بانتهاء الوجود الفردي .* 

ــًا، وليــس العكــس ،وذلــك مــن طريــق التنشــئة *  ــًا اجتامعي املجتمــع هــو الــذي يصنــع الفــرد بوصفــهِ كائن
ــة. االجتامعي

االنســان ليــس كائنــا عقالنيــًا متامــًا ، بــل ان ســلوكه ينطــوي عــىل جوانــب ال عقالنيــة ،وقــد ال يســتطيع * 
ان يعــي مصاحلــه .

إن االنســان مــن  صنيعــة املجتمــع ،فليــس  مــن حقــه التمــرد والثــورة عــىل خالقــه ) املجتمــع ( ،الن ذلــك * 
ــة  ــه ) نفــي مرشوعي ــة بقــدر مــا يــؤدي اىل تدمــري االنســان الفــرد ذات لــن يــؤدي اىل حتســني االوضــاع االجتامعي

الثــورة (.

إّن النظــم االجتامعيــة نظــم طبيعيــة ، ألهنــا تســتجيب حلاجات االنســان الفطريــة العامة والثابتــة  )كاألرسة * 
والطبقــة (  وغــري ذلــك ،حتــى الديــن فانــه يســتجيب للجوانــب العاطفيــة الغامضــة وغــري العقالنيــة يف ســلوك 

االنســان .

إّن النظــم االجتامعيــة كافــة ــــ هــي نظــم إجيابيــة بحكــم أّهنــا  تــؤدي وظائــف مبــارشة للبقــاء االجتامعــي * 
ــة)8( .  ــاة االجتامعي واالنســاين، و تلعــب أدوارًا مهمــة يف اســتمرارية احلي

أما األفراد يف التصور الوظيفي فإهنم :* 

يستجيبون ملتطلبات جمتمعاهتم ،وجيدون مكاهنم يف اطار النظام االجتامعي العام .* 

هم يتجهون إىل االرتباط بالوضع الذي حيدده املجتمع هلم .* 

ــمها *  ــي يرس ــة الت ــم بالطريق ــد أنْ يت ــري ال ب ــذا التغ ــن ه ــلوكهم لك ــري س ــتطيعون تغ ــم يس ــورون اهن يتص
ــم . ــع هل املجتم

إّن املجتمــع يف نظــر االجتــاه الوظيفــي هــو العنــرص الفعــال والنشــط يف التاريــخ  يف حــني أّن دور األفــراد * 
يتســم بالتبعيــة والســلبية .
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١٦

االنفتاُح الثقايف وأثرُه عىل املجتمع الكربالئي ) الشباب ُأنموذجًا(

إّن االفــراد خاضعــون اىل حــدٍّ بعيــد إىل الضغــوط التــي تفرضهــا جمتمعاهتــم عليهــم ،حتــى يتمكنــوا مــن * 
ــا  ــي يطيعوهن ــوط الت ــم الضغ ــون يف ترصفاهت ــان يعكس ــم  االحي ــم يف معظ ــة. ه ــات االجتامعي ــال للتوقع االمتث
ويمتثلــون هلــا ، وحتــى إنْ أراد بعــضٌ أنْ يتــرصف وفقــًا إلرادتــه وبطريقــة خمتلفــة فــإن هــذا التــرصف الفــردي 
يمتثــل يف هنايــة االمــر للتعريفــات االجتامعيــة ملــا هــو مقبــول ومســموح بــه ومــا هــو مفــروض ومكــروه بالنســبة 

ــه )9(. للمجتمــع ، وان االفــراد بالنســبة لالجتــاه الوظيفــي ،هــم جمــرد ادوات للمجتمــع وملكيــات خاصــه ب

دور الدين يف التغيري االجتامعي :

       يلعــب الديــن دورًا مهــاًم يف جمــال التغيــري االجتامعــي ، إذ يقــع عــىل الديــن ورجالــه دور مهــم يف اإلســهام 
يف إحــداث التغــري االجتامعــي . وُيعــد الديــن ســالحًا ناجحــًا يف إحــداث التغــري االجتامعــي املنشــود .الن 
ــه حياهتــم  ــة التــي جتاب ــره  يف عــالج الكثــري مــن املشــكالت االجتامعي ــة الديــن وأث االفــراد يؤمنــون كثــريًا بأمهي

ــم. وجمتمعاهت

      أمــا دور الديــن يف التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة ــــــ فيؤكــد الكثــري مــن علــامء علــم االجتــامع امهيــة 
ــة ، إذ يلعــب دورًا مهــاًم يف املســامهة يف  الــوازع الدينــي يف تطويــر املجتمعــات وتنميتهــا االجتامعيــة واالقتصادي
ــن دورًا  ــددة ، ألن للدي ــات متع ــة يف جمتمع ــكالت االجتامعي ــن املش ــري م ــل الكث ــن يف ح ــهم الدي ــة . ويس التنمي
فعــاالً يف التغلــب عــىل الصعــاب التــي تعــوق تطــور املجتمــع وتنميتــه ، ويؤكــد كثــري مــن العلــامء امهيــة الديــن يف 

احــداث ترابــط وتكامــل بــني القيــم الدينيــة والتنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة )10(.

موقف الرشيعة من املجتمع :

        تقــوم الرشيعــة دائــام مقــام الســور الواقــي ،الــذي يســمح للمجتمــع  بالنمــو والتجــدد ،  وهــذا مــا يســاعد 
املجتمــع االســالمي عــىل ان يصبــح واضحــًا ومميــزًا ،بينــام نلحــظ أّن اغلــب املجتمعــات التــي ال ترتبــط بالرشيعــة 
يكــون نموهــا عــىل وفــق مؤثــرات واقعيــة ،غــري مقيــدة بأصــل ثابــت ،فمثــاًل مل تكــن املســيحية  يومــًا مــا نظامــًا 
اجتامعيــًا ،وذلــك خللوهــا مــن الرشيعــة التــي تتــوىل تنظيــم املجتمــع عــىل وفــق نظريــة حمــددة ،و حتــى املجتمــع 
االســالمي وعــىل مــرِّ التاريــخ قــد تعــرض إىل االنحــراف عــن مســاره يف بعــض احلقــب التارخييــة، متأثــرًا بمبــادئ 
غريبــة عليــه ، او منســاقًا مــع التطــورات البرشيــة املتجــددة ،او بســبب مؤثــرات حمليــة يف بعــض االقاليــم التــي 

انضمــت اليــه )11(.



١٧

االنفتاُح الثقايف وأثرُه عىل املجتمع الكربالئي ) الشباب ُأنموذجًا(

وبعد هذه املقدمة ُيطرح سؤال هنا ، هو: ــ 

هل املجتمع الكربالئي جمتمع متدين؟ 

لإلجابة البد من توضيح معنى التدين : ــ 

التدين :

       لفظــة )ديــن( تعنــي احلضــور اىل ُدور العبــادة او العضويــة يف التنظيــامت الدينيــة ، أمــا التديــن فهــو التشــدد 
يف احلضــور أو االلتــزام يف االنتــامء إىل احــدى تلــك التنظيــامت الدينيــة ، والشــك يف أّن هــذه اجلوانــب غــري كافيــة 
؛ ألهنــا ال تّفــرق بــني التوجيــه نحــو التنظيــم الدينــي، وبــني التوجيــه نحــو نســق االعتقــاد لتنظيــم دينــي ، فمــام 
جــاء بــه ) لســنكي وجلــوك( يمكــن  تبــني ماهيــة التديــن  فقــد حــاول) لســنكي ( أنْ حيــدد بعــض جوانــب التديــن 

، فميــز بــني اربعــة جوانــب رئيســة ، هــي :

املرافقة ) Associtianism( ويقصد هبا املسايرة .* 

الطائفية )Communalism(ويقصد  هبا اجلوانب االجتامعية .* 

التقليدية )Oxthodoxy(.ويقصد هبا اتباع رجال الدين . * 

التكريسية )Devotionalism(. ويقصد هبا اجلوانب الثقافية )12(.

      وقــد أوضــح )لنســكي ( ان الفــرد الــذي ال حيــرز اي درجــة مــن هــذه اجلوانــب  ال يعــد مّتدينــًا ، ولكــن 
هــذا قــد يتعــارض مــع تعريــف لنســكي للمتديــن إذ قــال فيــه) انــه  أي إنســان عاقــل وعضــو يف اي جمتمــع إنســاين 

ُيعــد متدينــًا(.                               

ــم  ــن القي ــات م ــددة بمقوم ــا حم ــاًل ، ألهن ــر تقب ــن ، اكث ــرى للتدي ــب أخ ــا جوان ــدم لن ــوك( فيق ــا ) جل      إم
ــة ،  ــا بخمس ــذه حدده ــة ، وه ــة او العلامني ــم الالديني ــن القي ــض م ــىل نقي ــف ع ــي تق ــة ، والت ــورات الديني واملنظ

هــي:

املعايشة )Experiential( واملقصود هبا التجربة او املشاعر الدينية الذاتية الشعائرية .* 

الشعائرية )Pituallstic(  أي املامرسات اخلاصة املتوقعة من االفراد او املعتنقني للعقيدة .* 
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االيديولوجية )Ideological( أي االعتقادات احلقيقية التي يعتنقها املنتمون إليها .* 

الفكرية ) Intellcetual( أي املعرفة اخلاصة باالعتقادات املتصلة بالعقيدة .* 

الرتابطيــة ) Consequential( أي اآلثــار العلامنيــة املرتتبــة عــىل االعتقــاد واملامرســة والتجربــة الدينيــة * 
ولعــل املشــكلة التــي تواجــه هــذه اجلوانــب اخلمســة ، هــي مشــكلة عزلــة اجلوانــب بعضهــا عــن بعــض وبخاصــة 

اجلانــب االيديولوجــي عــن اجلانــب الفكــري)13( 

         وممــا طرحــه ) لســنكي (مــن مفاهيــم يتضــح لنــا أّن جمتمعنــا الكربالئــي دينــي ــــ فاملرافقــة موجــودة مــن 
طريــق اتباعهــم لآلخريــن  ، وانتشــار نمــط الطائفــة الواحــدة ،و انتشــار سياســة التقليــد ، وهــذا مــا يوّلــد سياســة 
التكريــس الثقــايف املغلــق ألغلــب افــراد جمتمعاتنــا، إمــا مفاهيــم «جلــوك» فقــد ُبينــت كيفيتهــا مــن طريــق انتشــار 

الشــعائر الدينيــة واالنــامط العشــائرية وسياســة  الفكــر املغلــق واالعتقــاد الســائد بــام ُيعتَنــق .

 اخلصائص الديمغرافية  للمجتمع الكربالئي  : 

ـــــ جســم بــرشي ، بنــاؤه غــري ثابــت ، ولكنــه يتســم بالتغــري الديناميكــي ، ينمــو          الســكان هــم كتلــة برشيــةـ 
ويتحــرك عــرب الزمــن بالزيــادة الطبيعيــة ، وهــي الفــارق بــني أعــداد املواليــد وأعــداد الوفيــات ، واهلجــرة )14(. 
وللمجتمعــات خصائــص ســكانية متعــددة تشــرتك هبــا ومتيزهــا مــن املجتمعــات األخــرى ، واهــم خصائــص 

املجتمــع الكربالئــي ، هــي :

1ــــ حجــم الســكان يف كربــالء  :ُعــّرف حجــم الســكان بأنــه جمموعــة مــن  االفــراد االحيــاء الذيــن يعيشــون 
ــادة او النقصــان  ــت بالزي ــه مــن تغــريات ســواء أكان ــا يطــرأ علي ــة ، وم ــة معين ــة زمني ــة ،ويف حقب ــة معين يف منطق
،واألســباب التــي تــؤدي اىل هــذه التغــريات واالثــار املرتتبــة عليهــا . وخيتلــف حجــم الســكان يف أي جمتمــع مــن 
املجتمعــات يف الفــرتات الزمنيــة املتباينــة، ويرتبــط حجــم الســكان بمفهــوم النمــو الســكاين وتضخــم الســكان 
وأزمــة الســكن ، امــا حركــة الســكان فتســري باجتــاه النمــو نتيجــة الزيــادة يف أعدادهــم  بفعــل عوامــل اخلصوبــة 
واملولــد واهلجــرة ، أو أنْ تســري يف اجتــاه نقصــان أعدادهــم بفعــل عوامــل الوفيات واهلجــرة )15(.ويمتلــك املجتمع 
الكربالئــي حجــاًم ســكانيًا كبــريًا فعنــد االطــالع عــىل اجلــدول )1( يتضــح أن هنــاك  تباينــًا يف حجــم  نمــو ســكان 
حمافظــة كربــالء ، ففــي تعــداد 1947 بلــغ عــدد ســكان املحافظــة )274264 ( نســمة مقارنــة مــع ســكان العــراق 
والبالــغ عددهــم )4816185( نســمة ، إّمــا يف تعــداد   ســنة 1957 فبلــغ عــدد ســكان املحافظــة )217375 ( 
نســمة، إمــا مقــدار الزيــادة عــن التعــداد الســابق حــوايل) 56889 -()16*( نســمة ، وعــدد ســكان العــراق كان 
قــد بلــغ )6339960( نســمة ، ويف  تعــداد ســنة 1965 بلــغ عــدد ســكان حمافظــة كربــالء )339854( نســمة، 
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ــا عــدد ســكان العــراق)8097230 (  ــادة عــن التعــداد الســابق )122479( نســمة ،إم ــغ  مقــدار الزي ــد بل وق
ــادة ســلبية مقدارهــا  نســمة ، ويف ســنة 1977 اصبــح عــدد ســكان حمافظــة كربــالء )269822 ( نســمة ، وبزي
)70032-()17*( عــن تعــداد 1965 ، إّمــا عــدد ســكان العــراق فبلــغ )12000497 ( نســمة ، ويف تعــداد 
ســنة 1987 بلــغ عــدد ســكان حمافظــة كربــالء )469282 ( نســمة وبزيــادة مقدارهــا )199460 ( نســمة 
عــن تعــداد 1977، وســكان العــراق بلــغ عددهــم )16335199( نســمة ، ويف ســنة 1997 كان  بلــع ســكان 
ــادة بلغــت )124953 ( نســمة عــن تعــداد 1987 ، وســكان  حمافظــة كربــالء )594235 ( نســمة ومقــدار زي
ــة )1013254 (  ــكان حمافظ ــدد س ــغ ع ــنة 2009 )19*( بل ــم )19184543 ()18*( ، ويف س ــغ عدده ــراق بل الع
ــغ  ــراق فبل ــكان الع ــداد 1997 ، و س ــن تع ــمة ع ــت )419019 ()20*( نس ــة بلغ ــادة التقديري ــدار الزي ــمة مق نس
عددهــم التخمينــي )31664466 ( نســمة ، إمــا يف ســنة 2015 بلــغ العــدد التخمينــي لســكان حمافظــة كربــالء 
ــا  ــة لســنة 2009 ، ام ــام التخميني ــت )167291 ( نســمة عــن االرق ــادة كان )1180545 ( نســمة  ومقــدار زي

ســكان العــراق للســنة نفســها فــكان عددهــم  )36933714 ( نســمة. ينظــر للجــدول )1( و الشــكل )1(      

                                   جدول )1( سكان حمافظة كربالء بالنسبة للسكان العراق

سكان محافظة سكان العراقالسنة
كربالء

سكان محافظة سكان العراقالسنة مقدارالزیادة 
كربالء

مقدار الزیادة

۱۹٤۷٤۸۱٦۱۸٥۲۷٤۲٦٤---۱۹۸٤۱٥۰۷۷۹۷٦۳۲۱۲٤۹---
۱۹٥۷٦۳۳۹۹٦۰۲۱۷۳۷٥٦-٥۸۸۹۱۹۸٥۱٥٥۸٤۹۸۷۳۲۹۲۳٤---
۱۹٦٥۸۰۹۷۲۳۰۳۳۹۸٥٤ ۱۲۲٤۷۹۱۹۸۷۱٦۳۳٥۱۹۹٤٦۹۲۸۲۱۹۹٤٦۰
۱۹٦٦۸۳۰۸۰۰۰۳٦۰۰۰۰---۱۹۸۸۱۷۲٥۰۲٦۷۳٥٤۸۳٥--
۱۹٦۷۸٥۸۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰---۱۹۸۹۱۷۳۲۲۰٥٥٥۲۱۷٦۷---
۱۹٦۸۸۸٦۰۰۰۰٤۰۲۰۰۰---۱۹۹۰۱۷۳۷۰۰۰۰٥۳٤۱۰۰---
۱۹٦۹۹۱٤۹۰۰۰٤۲٥۰۰۰---۱۹۹۱۱۷۹۰۳۰۰۰٥٦۷٦۰۰---
۱۹۷۰۹٤٤۰۰۰۰٤٤۸۰۰۰---۱۹۹۲۱۸٤۲۲۰۰۰٦۰۰۲۰۰---
۱۹۷۱۹۷٥۰۰۰۰٤۷۳۰۰۰---۱۹۹۳۱۸۹٤۸۰۰۰٦۳۳٤۰۰---
۱۹۷۲۱۰۰۷٤۰۰۰٥۰۰۰۰۰---۱۹۹٤۱۹٤٦۷۰۰۰٦٦٥۸۰۰---
۱۹۷۳۱۰٤۱۳۰۰۰٥۲۸۰۰۰---(*۲۱)۱۹۹۷۱۹۱۸٤٥٤۳٥۹٤۲۳٥۱۲٤۹٥۳
۱۹۷٤۱۰۷٦٥۰۰۰٥٥۸۰۰۰---۲۰۰۹۳۱٦٦٤٤٦٦۱۰۱۳۲٥٤٤۱۹۰۱۹
۱۹۷٥۱۱۱۲٤۰۰۰٥۸۸۰۰۰---۲۰۱۲۳٤۲۰۷٥٥۲۱۰۹٤۲۸۱---
 ۱۹۷۷۱۲۰۰۰٤۹۷۲٦۹۸۲۲-۷۰۰۳۲۲۰۱۳۳٥۰۹٥۷۷۲۱۱۲۲٤۰۰---
۱۹۸۱۱۳٦٦۹٦۸۹۲۹۸٤۳٤---۲۰۱٤۳٦۰۰٤٥٥۲۱۱٥۱۱٥۲---
۱۹۸۲۱٤۱۱۰٤۲٥۳۰٥٦۲۷---۲۰۱٥۳٦۹۳۳۷۱٤۱۱۸۰٥٤٥۱٦۷۲۹۱
۱۹۸۳۱٤٥۸٥۸۳۷۳۱۳۳٦٦-----------------------

املصدر : بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء ،وزارة التخطيط ، اجلمهورية العراقية ، 1947ــ 2015
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         شكل )1( النمو السكاين ملحافظة كربالء ومقدار الزيادة املتحققة للتعدادات للسنوات )1947ــ 2015(

                                                 املصدر : باالعتامد عىل بيانات جدول )1(.

ــع الســكان بحســب فئــات الســن املختلفــة ، ويعــد مــن  2ـ الرتكيــب العمــري لســكان  كربــالء : هــو توزي
ــل العمــر  ــة ،ومقــدار حيويتهــم ، إذ يمث ــرة يف قــوة الســكان االنتاجي ــة املؤث ــة ذات الدالل ــات الديمغرافي الرتكيب
ــات  ــل دينامي ــاًم يف حتلي ــب دورًا مه ــاب ،ويلع ــة االنج ــددة لعملي ــية املح ــة االساس ــريات الديمغرافي ــد املتغ اح
الســكان .وعــادة مــا ترتبــط القــدرة احليويــة بالعمــر والوظائــف البيولوجيــة الفعليــة للســكان ، و يعلــق املجتمــع 

امهيــة كبــرية عــىل أعــامر أفــراده)22( .  

ويقّسم الرتكيب العمري للسكان اىل جمموعات مخسية  او عرشية او اىل ثالث جمموعات ،هي :

الطفولة واملراهقة Infants & Adolescents)0ـــ 14 او 0ــ 19( سنة .

البالغون Adults )15ـــ 59 أو 15ــ 64 أو19ــ 59 أو 19ــ 64 (.

الشيوخ The Adged 60 سنة فاكثر او 65 سنة فأكثر )23(. 

      ويتميــز الرتكيــب العمــري ملحافظــة  كربــالء بالفتــوة العاليــة ، إذ يتضــح االطــالع عــىل اجلــدول )2( أن يف 
تعــداد ســنة 1965 بلــغ عــدد فئــة االطفــال ) يــوم واحــد ــــ 14( ســنة  مــا مقدارهــم )164028( نســمة ، وفئــة 
الشــباب              )15ــــ 59( ســنة ،مــا مقدارهــم )147929 ( نســمة ، إمــا فئــة كبــار الســن )اكثــر مــن 60 ســنة ( 
فبلــغ مقدارهــم )27896(،   يتضــح  يف هــذا التعــداد ان فئــة االطفــال هــي االعــىل عــددًا ومــن ثمــة فئــة الشــباب 

وكبــار الســنة ،علــام ان جممــوع ســكان احلافظــة هلــذه الســنة قــد بلــغ )339853 ( نســمة .
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ـ 14( ســنة ، عددهــم )125253(        إمــا يف تعــداد ســنة 1977 فقــد بلــغ مقــدار فئــة االطفــال  ) يــوم واحدـ 
نســمة . وفئــة الشــباب ) 15ـ 59( ســنة ، فبلــغ عددهــم )117530( نســمة ، وفئــة كبــار الســن) اكثــر مــن 60 
ــّم الشــباب وكبــار  ســنة ( فبلــغ عددهــم )27651( نســمة ، كذلــك نلحــظ أنْ فئــة الطفــال هــي االعــىل عــددا ثَ
الســن ، لكــن لــو قارنــا اعــداد الفئــات هلــذه الســنة بســنة 1965 ، فيكــون  هنــاك انخفــاض كبــري يف االعــداد ، 
وهــذا ناتــج عــن تغيــريات اداريــة كـــ) انفصــال النجــف عــن كربــالء يف ذلــك العقــد وجعلهــا حمافظــة أو ضــم 
ــغ )  ــد بل ــنة كان ق ــذه الس ــة هل ــكان املحافظ ــاًم أّن س ــراه( ،عل ــه وق ــع نواحي ــالء م ــة كرب ــة اىل حمافظ ــاء اهلندي قض
ــة االطفال)يــوم واحــد ــــ 14 ( ســنة ، حــوايل   261047( نســمة .  ويف تعــداد ســنة 1987 بلــغ عــدد افــراد فئ
)168558( نســمة ، وفئــة الشــباب ) 15ــــ 59 ســنة ( فبلــغ عددهــم )145323( نســمة ، وفئة الشــيوخ عددهم 
)21306 ( نســمة ، لــذا يتضــح  ان فئــة االطفــال هــي االوىل الشــباب ثــم كبــار الســن، ولــو قارنــا اعــداد الفئــات 
الثــالث هــذه مــع فئــات التعــداد الســابق ،التضــح ارتفــاع يف االعــداد عــن ســنة 1977 ، اال يف فئــة كبــار الســن 
ففيهــا انخفــاض وقــد يعــود ذلــك اىل ارتفــاع يف وفياهتــم . ويف تعــداد 1997 كانــت فئــة االطفــال) يــوم واحــد 
ــــ 14ســنة ( قــد بلغــت )246027( نســمة ويتضــح أهنــا اعــىل بكثــري مــن  مقــدار الفئــة نفســها يف تعــداد 1987 
، أمــا فئــة الشــباب  ) 15ــــ 59 ســنة ( فبلــغ عددهــا )241101( نســمة وهــي ازدادت أيضــًا مــا يقــارب ضعــف  
التعــداد الســابق ، إمــا فئــة كبــار الســن )اكثــر مــن 60 ســنة ( فــكان عددهــم يف هــذه الســنة )21890( نســمة ، 
ــوة يف ســكان املحافظــة  ــات ، فت ــد ُيلحــظ مــن البيان ــذا ق ــة نفســها يف الســنة الســابقة . ل ــاًل عــن الفئ ــًا قلي مرتفع
،وارتفــاع ملحــوظ يف الفئــة القــادرة عــىل العمــل يف املســتقبل والتــي احتلــت اليــوم فئــة الشــباب . ينظــر جــدول 

)2( وشــكل )2(.

جدول )2(توزيع سكان حمافظة كربالء حسب الفئات العمرية الثالث للسنوات )1965ـ 1997(

۱۹٦٥۱۹۷۷۱۹۸۷۱۹۹۷الفئة العمریة (سنة)

۱٦٤۰۲۸۱۲٥۲٥۳۱٦۸٥٥۸۲٤٦۰۲۷من یوم واحد  ـــــ ۱٤

۱٤۷۹۲۹۱۱۷٥۳۰۱٤٥۳۲۳۲٤۱۱۰۱من ۱٥ــــ  ٥۹

٦۰۲۷۸۹٦۲۷٦٥۱۲۱۳۰٦۲۱۸۹۰ سنة فأكثر

۳۳۹۸٥۳۲٦۱۰٤۷۳٤٤۰۲٦٥۰۹۰۱۸المجموع

املصدر : بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء ، وزارة التخطيط ، اجلمهورية العراقية ،2017.



أ . د. عبد العباس فضيخ دغبوش   م . م . حيدر فاضل عبد الرضا سعيد 

٢٢

االنفتاُح الثقايف وأثرُه عىل املجتمع الكربالئي ) الشباب ُأنموذجًا(

شكل )2( سكان حمافظة كربالء حسب لفئات العمرية الثالث

      

املصدر :باالعتامد عىل بيانات جدول )2(.

3ــــ ســكان كربــالء حســب البيئــة االســتيطانية : املقصــود بالبيئــة االســتيطانية ، هــو نمــط الســكن لــدى افراد 
املجتمــع وهــو عــادة مــا يكــون عــىل شــكلني إمــا ريفــي او حــرضي ، ويف مــا خيــص تقســيم ســكان حمافظــة كربــالء 
ــتيطان  ــيتني يف االس ــني اساس ــك بيئت ــالء ،متتل ــة كرب ــإن حمافظ ــرض ( ، ف ــف وح ــتيطانية ) ري ــة االس ــب البيئ حس
)الريفيــة واحلرضيــة ( كــام هــي احلــال يف حمافظــات العــراق كافــة ،وعــادة مــا يكــون اعــداد ســكان احلــرض اكثــر 
ــع أعــداد ســكان املحافظــة لســنة 1965 ، يتبــني ان مقــدار ســكان  ــد تتب مــن الريــف وألســباب متعــددة ، وعن
الريــف بلــغ )89415 ( نســمة ، ويف ســنة 1977 ،بلــغ مقــدار ســكان الريــف )99612( نســمة ، أمــا ســكان 
ــا  ــمة ، أم ــف )135885 ( نس ــكان الري ــغ س ــنة 1987 بل ــمة ، ويف س ــم )170210 ( نس ــغ عدده ــرض فبل احل
ــمة  ــف )201865( نس ــكان الري ــغ س ــنة 1997 بل ــداد س ــم )333397( ويف تع ــغ عدده ــرض فبل ــكان احل س
،وســكان احلــرض كان عددهــم )392370 ( نســمة ، إمــا يف ســنة 2009 فبلــغ عــدد ســكان الريــف )339530 
ــا يف ســنة 2015 فقــد كان عــدد ســكان  ــغ عددهــم )673724 ( نســمة ، إم ــا ســكان احلــرض فبل ( نســمة ، إم
ــد بلــغ )790261( نســمة . نلحــظ ممــا  ــد بلــغ )390284( نســمة ،وســكان احلــرض لتلــك الســنة ق الريــف ق
تقــدم ان اعــداد ســكان حمافظــة كربــالء بالنســبة للبيئــة االســتيطانية ،يكــون يف نمــو مســتمر فالزيــادة يف ســكان 
ــرية مــن  ــي بأعــداد كب ــد املجتمــع الكربالئ ــان أنَّ هــذا ســاعد يف رف الريــف واحلــرض واضحــة ، ويعتقــد الباحث

الفتــوة ، ينظــر للجــدول )3( والشــكل )3(.



٢٣

االنفتاُح الثقايف وأثرُه عىل املجتمع الكربالئي ) الشباب ُأنموذجًا(

جدول ) 3( سكان حمافظة كربالء ـ حسب البيئة االستيطانية  للسنوات )1965ـــ 2015(م

حرض /نسمة ريف / نسمةالسنة حرض / نسمة ريف / نسمة السنة 
١٩٦٥89415250439١٩٩٧201865392370
١٩٧٣104000424000٢٠٠٩339530673724
١٩٧٤107000451000٢٠١٢364038730243
١٩٧٥108000480000٢٠١٣370804751596
١٩٧٧99612170210٢٠١٤377646773506
١٩٨٧135885 333397٢٠١٥390284790261

املصدر : بيانات اجلهاز املركزي لالحصاء ، وزارة التخطيط ، اجلمهورية العراقية ، 2017.

شكل ) ( سكان حمافظة كربالء ـ حسب البيئة السكنية للسنوات ) 1967ـ 2015(

املصدر : باالعتامد عىل بيانات جدول )3(

ــة  ــة واالقتصادي ــريات الديمغرافي ــي يف املتغ ــب النوع ــر الرتكي ــالء : يؤث ــكان كرب ــي لس ــب النوع 3ـ الرتكي
واالجتامعيــة  للســكان ، فإهنــا تتأثــر بالعمليــات احليويــة كالــوالدة والوفــاة واملــدى احليــايت ، مثلــام ترتبــط 
بالظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة كاهلجــرة واحلــرب او بعوامــل طبيعيــة كالفيضانــات واجلفــاف ومــا ينجــم 

عنهــا مــن جماعــات .

اضافة اىل ذلك يتأثر النوع نسبة اىل ثالثة عوامل رئيسة ،هي :

زيادة والدة الذكور او نقصاهنم .

تباين الوفيات لكال اجلنسني.

اهلجرة . )24( .   



أ . د. عبد العباس فضيخ دغبوش   م . م . حيدر فاضل عبد الرضا سعيد 

٢٤

االنفتاُح الثقايف وأثرُه عىل املجتمع الكربالئي ) الشباب ُأنموذجًا(

        وللهجــرة اثــر يف اختــالف نســبة النــوع ، اذ ان اهلجــرة ظاهــرة انتقائيــة ، ففــي املــايض كانــت اهلجــرات 
ــع  ــور يف جمتم ــدد الذك ــزداد ع ــني ، في ــوع يف كال املجتمع ــبة الن ــر يف نس ــا يؤث ــور مم ــىل الذك ــرص ع ــائدة تقت الس
الوصــول ويقــل عددهــم يف جمتمــع االصــل ، لكــن تزايــد رسعــة النقــل وكفاءتــه قــد ســهل هجــرة االنــاث يف 
ــرة  ــن اهلج ــال ع ــا يق ــل ، وم ــا اق ــرة إليه ــق املهاج ــن  املناط ــوع م ــبة الن ــاع نس ــل ارتف ــا جع ــة ، مم ــدول املتقدم ال
ــاك بعــض املناطــق  ــوع الســابق ، وهن ــة للن ــة التــي اصبحــت اقــل انتقائي ــة ينطبــق عــىل اهلجــرة الداخلي اخلارجي
ــة  ــار اقتصادي ــه آث ــا كان ل ــور مم ــاث اىل الذك ــبة االن ــا نس ــع فيه ــاء ترتف ــل للنس ــاالت عم ــا جم ــرت فيه ــي توف الت
واجتامعيــة عــىل املجتمعــات املهاجــر منهــا ، ومــع ذلــك مازالــت  هنــاك مناطــق كثــرية تكــون فيهــا نســبة الذكــور 

ــن)25( .  ــئ ومراكــز التعدي ــاث كاملراكــز العســكرية واملوان اعــىل مــن االن

      ومــن االطــالع عــىل اجلــدول )4( يتضــح ان نســبة النــوع يف حمافظــة كربالء قــد تعرضت اىل زيــادات كبرية 
، فمثــال يف تعــداد ســنة 1947 بلــغ عــدد الذكــور ) 132116( نســمة ، أمــا عــدد االنــاث فــكان )142148( 
نســمة ، إمــا يف تعــداد ســنة 1957 فبلــغ عــدد الذكــور يف املحافظــة ) 105654(نســمة ، وعــدد االنــاث كان ) 
111721( نســمة  ، أمــا يف ســنة 1965 فبلــغ عــدد الذكــور )169612( نســمة  ، وعــدد االنــاث للســنة نفســها 
كان )170242( نســمة ، ويف ســنة 1977 فبلــغ عــدد الذكــور )135402( ،  إمــا عــدد االنــاث للســنة نفســها 
ــن  ــكان عدده ــاث ف ــا االن ــور )236826(، إم ــدد الذك ــغ ع ــد بل ــنة 1987 فق ــا  يف س ــكان )134420(، إم ف
)232456( ، ويف ســنة 1997 ، كان عــدد الذكــور )293926( ، إمــا عــدد االنــاث فقــد بلــغ )300309(  ، 

ينظــر اجلــدول )4( والشــكل )4(.

ــذه  ــالء ، وان ه ــة كرب ــكان حمافظ ــام س ــادات يف احج ــاك زي ــح أّن هن ــر ،يتض ــة الذك ــات األنف ــن البيان       م
الزيــادة ختتلــف  مــن ســنة اىل اخــرى ، وقــد لعــب عامــل النــوع يف تغــري النســيج االجتامعــي لســكان كربــالء ، 
ــدور االكــرب يف ذلــك ،  وكان لعــودة الشــباب اىل املحافظــة بعــد ســنة 2003 والقادمــني مــن خــارج العــراق ال
ــزوج أعــداد  ــد مــن املناطــق يف العــراق هــو مــا ســاعد إىل ن ــي الــذي حصــل يف العدي ــة اىل التدهــور االمن اضاف
كبــرية مــن العوائــل مــن مناطقهــم اىل حمافظــة كربــالء . هلــذا ســنلحظ مــن البحــث اآلثــار املرتبــة عــىل ذلــك التغــري 

يف املجتمــع الكربالئــي.



٢٥

االنفتاُح الثقايف وأثرُه عىل املجتمع الكربالئي ) الشباب ُأنموذجًا(

جدول )4( يوضح أعداد الذكور واالناث ملحافظة كربالء وللسنوات ) 1965ــ 2007( م

عدد االناث ـ نسمةعدد الذكور ــ نسمةالسنةعدد االناث / نسمةعدد الذكور /نسمةالسنة
١٩٤٧132116142148١٩٨٣156632156734
١٩٥٧105654111721١٩٨٤160499160750
١٩٦٥169612170242١٩٨٥164391164843
١٩٦٨191733197422١٩٨٧236826232456
١٩٦٩199563207788١٩٩٠267900266200
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املصدر : بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء ، وزارة التخطيط ، اجلمهورية العراقية ، 2017 

شكل )4( سكان حمافظة كربالء حسب اجلنس ) ذكور وإناث ( للسنوات )1947ــ 1999(م

املصدر :باالعتامد عىل بيانات جدول ) 4(.

5ــــ الرتكيــب االقتصــادي للســكان: إّن الســكان ذوي النشــاط االقتصــادي ـــــ يمكــن تعريفهــم بوجــه عــام 
بأهنــم ـــــ االفــراد الذيــن يشــرتكون يف تقديــم العمــل إلنتــاج الســلع االقتصاديــة واخلدمــات وال يقتــرص ذلــك 
عــىل العاملــني وقــت إجــراء التعــداد ــــ بــل كذلــك املتعطلــني اي القادريــن عــىل العمــل والباحثــني عنــه ، وإذا 
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وجــد فــرد يســهم بطريقــة او بأخــرى بمجهــود إنتاجــي ملجتمــع فإنــه يمكــن تصنيفــه يف ضمــن االشــخاص ذوي 
النشــاط االقتصــادي وإالّ ُعــّد  ضمــن االفــراد املعولــني»)26(. 

ويمكــن تقســيم الســكان مــن حيــث الرتكيــب االقتصــادي إىل تقســيامت متعــددة حســب قــوة  القــوة 
البرشيــة:

قــوة العمــل ــــ وهــم الذيــن يف ســن العمــل مــن الذكــور واالنــاث ــــ ســواء أكانــوا يعملــون أو عاطلــني عــن 
ــة إىل  ــة قــوة العمــل ختتلــف مــن دول ــه . وان الســن التــي حتــدد بداي ــه او يطلبون ــوا يرغبــون في العمــل ، وان كان
اخــرى ،فقــد تبــدا يف العــارشة يف بعــض الــدول أو أقــل أو اكثــر  يف دول اخــرى ، لكــن عــىل العمــوم  ســن العمــل 

وحســب راي االمــم املتحــدة يكــون بــني )15 او 18 ــــــ 64( ســنة .

قــوة خــارج العمــل ـــــ وهــم الســكان الذيــن يدخلــون مــن حيــث الســن يف قــوة العمــل ، ولكنهــم ال ُيعــدون 
عاملــني  فعليــني ،وقــد يعملــون يف مهــن غــري منتجــة ، كالطلبــة واملــرىض والنــزالء ، وقــد ُيضــم اليهــم ربــات 

البيــوت)27( . 

ــالء يف الرتكيــب العمــري والنوعــي يتضــح انــه يمتلــك  ــن ســكان كرب ــن التحــدث ع ــا تقــدم م        ومم
فئــات قــادرة عــىل العمــل وبأعــداد كبــرية ،وهــذا مــا شــّكل ســببًا يف نمــو البطالــة وتوســعها بــني الفئــات العمريــة 
املختلفــة ، اضافــة اىل التأثــر يف البيئــات االســتيطانية فانتقــال الســكان مــن الريــف اىل احلــرض ســبب يف ازديــاد 
اعــداد االيــدي العاملــة يف املدينــة وتدهــور العمليــات االنتاجيــة يف الريــف ، ومــا شــجع عــىل اهلجــرة اىل املدينــة 
هــو احلركــة االقتصاديــة املحــدودة بســبب الســياحة الدينيــة وحركــة الزائريــن التــي شــجعت عــىل هجــرة اعــداد 
كبــري مــن الشــباب اليهــا مــن املناطــق املجــاورة  ، وهلــذا نلحــظ ان حركــة ســكان املحافظــة بــدأت بالنمــو الرسيــع 
يف الفــرتات الســابقة ، وباخلصــوص ضمــن الفئــات العمريــة التــي تــرتاوح بــني ) 15ـــــ 45 او 50( ســنة والتــي 

تكــون قــادرة عــىل العمــل وحتقــق االنتــاج .
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املبحث الثاين

العوملة والشباب 

         يف هــذا املبحــث ســنتناول مؤثــرات العوملــة عــىل  املجتمــع العراقــي بصــورة عامــة والكربالئــي بصــورة 
خاصــة ،مــن طريــق عوامــل متعــددة كان هلــا الــدور البــارز يف نــرش ثقافــة العوملــة ،التــي أّدت إىل إحــداث  تغــري 

يف املجتمــع الكربالئــي بعــد ســنة 2003 . وعــادة مــا يســتعمل مفهــوم )العوملــة(:

ــة نوعــًا مــن عــدم الفصــل كـ)ســقوط  ــي تكتســب  بواســطتها العالقــات االجتامعي ــات الت لوصــف العملي
احلــدود وتــاليش املســافة (،إذ جتــري احليــاة يف دول العــامل كأهنــا مــكان واحــد ، وقريــة واحــدة  ومــن ثــم 
ــدل  ــة ومع ــد رسع ــاس تزاي ــىل اس ــاًم ع ــاال و تنظي ــر اتص ــت أكث ــىص اصبح ــي ال حت ــة الت ــات االجتامعي فالعالق

ــض . ــم ببع ــر بعضه ــم وتأث ــرش ومعدهل ــل الب تفاع

 )Inter- dependence( او االعتامد املتبادل )Modernity (ُيعرب عن مصطلح العوملة بالتحديث 

يف االقتصــاد تشــري العوملــة اىل التدويــل االقتصــادي ــــ واملقصــود بــه ـــــ انتشــار عالقــات ســوق الرأســاملية         
ــد مــن عوملــة االنتــاج واملاليــة العامليــة (. ) واالقتصــاد العاملــي هــو النظــام الــذي توّل

 ويف العالقــات الدوليــة ينصــب الرتكيــز يف العوملــة  عــىل الكثافــة املتزايــدة يف العالقــات بــني الــدول  وتطويــر 
السياســة العامليــة .

ــع  ــور املجتم ــامل وظه ــول الع ــة ح ــات االجتامعي ــد الكثاف ــىل تزاي ــامم ع ــب االهت ــامع ــــ ينص ــم االجت يف عل
العاملــي.  

يف الدراســات الثقافيــة ــــ ينصــب الرتكيــز عــىل االتصــاالت العامليــة وتوحيــد املعايــري الثقافيــة حــول العــامل ــــ 
كــام هــو احلــال يف اســتعامر )الكوكاكــوال واملاكدونالديــة)28*( ( ،وثقافــة مــا بعــد االســتعامر )29(.

وامتــدت اهتاممــات العوملــة اىل البيئــة والتكنلوجيــا والتقنيــات الزراعيــة و جتاريــًا بــني ثقافــات خمتلفــة 
واملؤسســات الدينيــة وشــبكات املعرفــة إىل الــرشكات املتعــددة اجلنســيات والبنــوك واملؤسســات الدوليــة 

والتبــادل التكنلوجــي وشــبكات احلــركات االجتامعيــة العابــرة للحــدود القوميــة. )30( 

ــر  ــذ اواخ ــرشوع من ــذا امل ــىل ه ــة ع ــدول الغربي ــت ال ــد عمل ــًا ، فق ــن حديث ــة  مل يك ــرشوع العومل          إن م
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القــرن الثامــن عــرش والــذي مــن طريقــه كانــت تطمــح لنــرش ســيطرهتا وبســط نفوذهــا عــىل دول الوطــن العــريب ، 
وكانــت البدايــة باالحتــالل الفرنــيس  ملــرص ســنة 1798، وانتهــاء اىل مــا يســمى ) االنفتــاح( وذلــك برفــع شــعار 
اإلصــالح االقتصــادي والتكيــف اهليــكيل للــدول الناميــة ،  ومــن اســاليب الواليــات املتحــدة االمريكيــة والدول 

الغربيــة ، العمــل عــىل اجبــار  حكومــات الــدول الناميــة عــىل  األخــذ بربامــج العوملــة ، ومــن هــذه االســاليب: 

.)Privatization( السعي باجتاه تكريس مفهوم اخلصخصة

العمــل عــىل حتريــر التجــارة الدوليــة بفتــح ابــواب االقتصــاد اكثــر مــن اي وقــت مــىض ، امــام تدفــق الســلع 
واخلدمــات ورؤوس االمــوال االتيــة مــن الغــرب .

لــذا عملــت الواليــات املتحــدة االمريكيــة  بعــد احتالهلــا للعــراق يف ســنة 2003 عــىل آليــة يف  نــرش العوملــة 
ومنهــا   الثقافيــة ، وقــد اعتمــدت عــىل عوامــل متعــددة  ،منهــا :

االحتــالل ومــا افــرزه مــن قــرارات تســبب يف إحــداث  العديــد مــن التغريات التــي اثــرت يف الثقافــة الداخلية 
للمجتمــع العراقــي ومنهــا الكربالئــي ، كتغــري نظــام احلكــم وحــل املؤسســات احلكوميــة بــكل انواعهــا وانتشــار 

البطالــة وغريهــا من القــرارات .

ــن  ــد م ــل العدي ــت حتم ــي كان ــنة 2003 والت ــد س ــن بع ــادت اىل أرض الوط ــي ع ــرة الت ــات املهاج  اجلامع
االفــكار واملعتقــدات واســاليب العيــش الغربيــة، أثــرت بشــكل أو بآخــر عــىل املجتمــع العراقــي الــذي كان يعــاين 

مــن االنغــالق واحلرمــان الثقــايف .

ــف  ــون  تطبيقــًا صحيحــًا بعــد ســنة 2003  عــىل مجيــع افــراد املجتمــع ، والضع ــف يف تطبيــق القان ضع
ــل الســلطة  ــراد املجتمــع مــن قب ــني اف ــة ب ــا ســاعد عــىل صناعــة الفــروق الفردي ــة، وهــو م ــة االجتامعي يف العدال

احلاكمــة .

تســويق التكنلوجيــا بمختلــف اشــكاهلا وتفاصيهــا التــي ســببت يف حصــول تفــكك أرسي وضعــف يف 
الرتبيــة وقلــة اهتــامم االب او االم يف متابعــة االبنــاء والبنــات.

ــّرت ســلبا يف  ــر املســتمر يف شــبكات االنرتنــت أث ــات التطوي برامــج التواصــل االجتامعــي املختلفــة وعملي
ــات . ــف االجتاه ــا ،وبمختل جمتمعاتن
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ضعــف املســتوى الثقــايف لــدى املجتمــع وعــدم مقدرتــه عــىل التحكــم هبــذا الكــم اهلائــل مــن التغــريات التــي 
مل تنقطــع يف ظــل نمــط التجــارة احلــرة والســوق احلــر 

انخفــاض مســتوى التعليــم نتيجــة الضعــف يف تطبيــق القانــون وعــدم تفعيــل مبــدأ الثــواب والعقــاب ، مــع 
ارتفــاع مســتوى التدريــس اخلصــويص  و ارتفــاع مســتوى اقبــال الطلبــة عليــه  .

التطــور الكبــري يف شــبكات االنرتنــت بعــد ســنة 2003 وتقديــم الدعــم املســتمر مــن رشكات االتصــاالت 
العامليــة وهــو مــا ســاهم  يف مشــاركة اغلــب افــراد املجتمــع العراقــي يف شــبكات )الــواي فــاي Wi- Fi( ، والتــي 

حققــت عــن طريقهــا ارباحــًا هائلــة .

ــدول  ــدف ال ــة .الن ه ــة االقتصادي ــي العومل ــع وه ــة اوس ــط بعومل ــة ترتب ــة الثقافي ــوم إن العومل ــىل العم وع
ــري كل  ــة إىل توف ــدول الغربي ــدت ال ــذا عم ــارش ،وهل ــري مب ــارش أو غ ــكل مب ــواء أكان بش ــادي( س ــة )اقتص الغربي
مــا حيتاجــه املجتمــع العراقــي مــن ســلع وخدمــات بأســعار تشــجعهم عــىل االســتهالك )31*( وقــد حتولــت اغلــب 
فئــات املجتمــع  إىل مســتهلكني ال يتجــاوزون،  حتقيــق مســتوى الطمــوح املرجــو) الرتكيــز عــىل ثقافــة اســتهالك 

للســلع الغربيــة( .

       فضــاًل إىل أّن العوملــة الثقافيــة واالجتامعيــة مــن اخطــر انــواع العوملــة واكثرهــا تأثــريا يف املجتمــع والدولــة  
، كوهنــا هتــدف إىل تدمــري الثقافــات املحليــة والعــادات االجتامعيــة االصيلــة وتســعى إىل ســيادة النمــوذج الثقــايف 
الغــريب االمريكــي ، فمثــال نــرى اليــوم  هيمنــة االفــالم واملوســيقى الغربيــة والربامــج التلفزيونيــة االمريكيــة يف 
جمتمعاتنــا ،وهلــذا اصبــح الشــاب العراقــي ) ذكــر وانثــى ( ُيقلــد كل مــا هــو غــريب دون معرفــة مــدى تأثــريه يف 

جمتمعنــا .

ــت  ــم اخرج ــني ت ــة ح ــج الثاني ــرب اخللي ــان ح ــوش االب اّب ــورج ب ــي ج ــس االمريك ــه الرئي ــا قال ــا م       أم
ــة مــن الكويــت يف تســعينات القــرن املــايض ) إن القــرن القــادم ســوف يشــهد انتشــارًا واســعًا  القــوات العراقي
للقيــم  وألنــامط العيــش والســلوك االمريكــي(. أمــا مــا رصح بــه برجنســكي يف الســنة نفســها اذ قــال « ليســت 
هنــاك ســوى قــوة عظمــى واحــدة يف العــامل هــي الواليــات املتحــدة االمريكيــة وهــذه القــوة العظمــى جيــب ان 

ــع االصعــدة».)32( ــدة وعــىل مجي ــًا وعســكريًا فنحــن القــوى الوحي تكــون مطلقــة وشــاملة سياســًا واقتصادي
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االنفتاُح الثقايف وأثرُه عىل املجتمع الكربالئي ) الشباب ُأنموذجًا(

مؤثرات العوملة عىل املجتمع الكربالئي :

      تســعى الــدول الغربيــة مــن طريــق العوملــة إىل إجيــاد توّحــد فكــري ثقــايف واجتامعــي واقتصــادي وســيايس 
ــادات  ــم والع ــن والقي ــتهدف الدي ــا يس ــة يف م ــلم ، وخاص ــريب املس ــرد الع ــة الف ــًا هلوي ــًا قوي ــي حتدي ــذا ُيعط ، وه
والفضائــل ،مــن طريــق الرتكيــز عــىل الناحيــة الثقافيــة وتوظيــف وســائل االتصــال ووســائل االعــالم وشــبكة 

االنرتنــت والتقــدم التكنلوجــي بشــكل عــام.

اوالً ـــ اثر العوملة الثقافية  عىل هوية املجتمع   :

ـــــ بأهنــا تلــك املبــادئ االصليــة الســامية والذاتيــة التــي يتبعهــا األفراد او الشــعوب        ُعرفــت اهلويــة الثقافيــةـ 
وهــي ركائــز االنســان التــي متثــل كيانــه الشــخيص والروحــي واملــادي ،بتفاعــل صــوريت  هــذا الكيــان ،إلثبــات 
هويــة او شــخصية الفــرد او املجتمــع او الشــعوب ، بحيــث حيــس ويشــعر كل فــرد بانتامئــه االصــيل ملجتمــع مــا ، 
خيصصــه ويميــزه مــن باقــي املجتمعــات االخــرى ، واهلويــة الثقافيــة ـ متثــل كل اجلوانــب احلياتيــة  ) االقتصاديــة 
واالجتامعيــة والسياســية واحلضاريــة ( املســتقبلية ،ألعضــاء اجلامعــة املوحــدة التــي ينتمــي إليهــا االفــراد باحلــس 

والشــعور االنتامئــي هلا)33(.

وهنــاك توجــه اســتهالكي مفــرط الفــراد جمتمعنــا  نحــو وظائــف العوملــة ، دون وعــي او متييــز لنوعيــة البضاعــة 
او املــادة املســتهلكة  وتأثريهــا يف تربيــة وثقافــة االفــراد املســتهدفة حتــت تأثــري وإغــراء ال يقــاوم من التدفــق الصوري 
واالعالمــي املتضمــن انبهــارًا يســتفز ويســتثري حــواس ومــدارك االفــراد بــام يلغــي عقوهلــم وجيعــل الصــورة التــي 

حتطــم احلاجــز اللغــوي، وهــذا مــا ُيعــد مفتاحــًا للثقافــة الغربيــة  التــي تســتهدف العوملــة )34(. 

      مثلــام تســهم العوملــة يف تركيــز الفلســفة الليرباليــة يف تعزيــز الفرديــة ،العمــل عــىل نموهــا داخــل املجتمــع 
الضعــاف االطــار القيمــي اجلامعــي ومؤسســات الضبــط غــري الرســمية والفرديــة ، التــي تــؤدي دورًا كبــريًا يف 
التحــرر مــن القيــود االجتامعيــة والتمحــور حــول الــذات والعمــل عــىل إشــباع الرغبــات غــري املحــدودة ،وهــذا 
مــا ســاعد يف تفاقــم املشــكالت االجتامعيــة والتمــرد عــىل اعــراف املجتمــع وقيمــه وإضعــاف االنتــامء واالرتبــاط 

باملجتمــع وثقافتــه)35(. 

       وتعمــل العوملــة عــىل إقصــاء الثقافــات املحليــة وهتميشــها ،وهــذا يعنــي أهنــا ستســري مــن دون مقاومــة 
وردود فعــل مضــادة ، وتواجــه العوملــة التيــارات الشــعبية وتســعى إىل تأكيــد اخلصوصيــة الثقافيــة واحلفــاظ عــىل 
اهلويــة وإحيــاء الــرتاث ،وقــد بنــى صاحــب نظريــة ) رصاع احلضــارات ( نظريتــه عــىل اســتقراء حــركات املقاومــة 

وتياراهتــا التــي تتــم يف دول العــامل النامــي)36(.



٣١
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      األمــر الــذي يدعــو إىل رضورة  مقاومــة هكــذا غــزو ثقــايف ـــــ حلاميــة اهلويــة العراقيــة العربيــة و اإلســالمية 
،عــن طريــق العنايــة بالرتبيــة والتعليــم ونــرش الفكــر املتســامح وتطبيــق طرق ووســائل حديثــة تواكــب التحديات 
وتســاير التطــور العاملــي والعقــيل للشــباب ويف خمتلــف املســتويات واشــكاهلا باعتبارهــا احلصــن املنيــع .إّن 
ــن يســاعدان   ــني األرسة واملدرســة ) البيــت واملــدرس( ، بوصفهــام العاملــني اللذي التصــدي يكــون بالتعــاون ب

يف هتذيــب املجتمــع وكيفيــة التصــدي هلــذه االشــكالية ، و بإجيــاد وســائل مناســبة حلاميــة أجيالنــا القادمــة)37(. 

ثانيًا ــــ اثر العوملة الثقافية يف التعليم  :

ــر هبــا  ــد حيتكــم إىل التأث ــة ، وق ــط بالعومل ــك  الن النظــام التعليمــي  مرتب ــم ؛ وذل ــة يف التعلي ــر العومل       تؤث
مــن طريــق التفاعــل مــع البيئــة املحليــة التــي تعــد امتــدادًا للبيئــات العامليــة ) النظــام العاملــي ( ، وتأثريهــا عــىل 
أنظمــة املجتمــع  الواحــد مــن طريــق التغــريات العامليــة يف السياســة واالقتصــاد والتطــور التكنلوجــي وتأثرياتــه 

عــىل احلضــارة .

ــري  ــت غ ــا اصبح ــا ، واهن ــف انواعه ــة بمختل ــات التعليمي ــف اداء املؤسس ــات ضع ــب الدراس ــد اغل وتؤك
قــادرة عــىل إعــداد جيــل قــادر عــىل إدارة الدولــة يف ظــل املؤثــرات اخلارجيــة و قابليتهــا عــىل ســهولة تغللهــا اىل 

ــة الدخــول . ــا يف ظــل الســامح لالفــراد  بامكاني داخــل جمتمعاتن

        إن العوملــة تعنــي اهليمنــة عــىل كل مــا حتصــل عليــه، مــن أجــل الســيطرة عــىل أفــكار الشــباب يف اجلانــب 
ــا   ــدة يف جمتمعاتن ــكار جدي ــرش أف ــة اىل ن ــدول الغربي ــعت ال ــذا س ــة ،وهل ــذه اهليمن ــم يف ه ــزء مه ــو ج ــايف وه الثق

لبســط قدرهتــا عــىل عقــول اغلــب الشــباب )38(.

       وبــام أّن النظــام الرتبــوي نظــام مفتــوح يتأثــر بمجمــل التغــريات املختلفــة  الداخليــة واملتمثلــة بـــ )الفقــر 
واحلرمــان    والفســاد واملنهــج والتعليــامت و القوانــني والســلوكيات ( واخلارجيــة واملتمثلــة بـــ) الربامــج و 
األعــالم و األحــداث والتطــرف(، هلــذا نلحــظ أّن التعليــم غالبــًا  مــا يتأثــر باألفــكار الغريبــة التــي نرشهتــا الــدول 
الغربيــة مــن وســائل خمتلفــة ، فاصبــح الشــباب ال هيتمــون بالتعليــم ، فهــم دائــام مــا يتأثــرون باألحــداث اجلاريــة 
، هلــذا نلحــظ أّن عــددًا كبــريًا منهــم مصابــون باإلحبــاط وضعــف املســتوى العلمــي واملــادي  ، ومنهــم مــن تــرك 
التعليــم احلكومــي واجتــه إىل التعليــم  األهــيل) ميســوري احلــال ( ،إمــا اصحــاب الدخــل املحــدود فقــد تركــوا 
التعليــم هنائيــا واجتهــوا للبحــث عــىل العيــش، ومنهــم مــن مل جيــد عمــاًل واصبــح عاطــاًل عــن العمــل ، وهلــذا  هــم اكــرب 
املتأثريــن باألفــكار الغريبــة، فكثــري منهــم تركــوا التعليــم واجتهــوا إمــا للتيــارات املتطرفــة او للملحــدة وامــا اىل الــدول 

الغربيــة للبحــث عــن مســتقبلهم املجهــول .
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ــة دورًا   ــة الثقافي ــت العومل ــد لعب ــايل (، فق ــم الع ــات ) التعلي ــص اجلامع ــا خي ــا يف م ــدارس ، إم ــص امل ــا خي ــذا يف م ه
ــة الســيطرة عــىل التعليــم العــايل بفــرض قوانــني عــىل املؤسســات العلميــة ) اداريــة وعلميــة( وهــي مــا  كذلــك ،يف كيفي
تســببت يف زيــادة اعــداد اخلرجيــني ، مــع صعوبــة احلصــول عــىل فرصــة العمــل عــن القطــاع احلكومــي ، مــع قلــة االهتــامم 
والدعــم املقــدم للقطــاع اخلــاص ، وهلــذا صبــح هنــاك جيــش مــن اخلرجيــني العاطلــني عــن العمــل)39∗( ،  ال يســتطيعو ان 

جيــدوا فرصــة لتحقيــق جــزء بســيط مــن احالمهــم .

ــرشت  ــي انت ــة الت ــات األهلي ــاك الكلي ــة ، هن ــات احلكومي ــن الكلي ــني م ــن اخلرجي ــدة م ــداد املتزاي ــىل االع ــادة ع وزي
بصــورة كبــرية بعــد ســنة 2003 ، والتــي هدفهــا الرئيــس هــو احلصــول عــىل املنفعــة بغــض النظــر عــن مســتوى التعليــم 
ــات  ــر يف الكلي ــري متوف ــا غ ــي بعضه ــا والت ــي تضمه ــام الت ــة باألقس ــات األهلي ــك الكلي ــت تل ــورت وتنوع ــذا تط ، وهل
ـــ إنــام شــمل كذلــك خرجيــي الدراســات العليــا ) ماجســتري  احلكوميــة .  ومل يقتــرص هــذا عــىل خرجيــي الدراســات األوليــةـ 
ــري منهــم اىل دول  ــاألالف واغلبهــم عاطلــون عــن العمــل ، وقــد هاجــر عــدد كب ــن باتــت أعدادهــم ب ــوراه ( الذي ودكت
العــامل املتقــدم لتأثرهــم  بمغريــات الــدول الغربيــة  بــام توفــره مــن عوامــل جــذب  مقابــل عوامــل الطــرد يف دولتهــم االم.

ثالثًا ــ اثر العوملة الثقافية يف وسائل االعالم و االتصاالت:

ــل  ــد حص ــامل ، فق ــورًا يف الع ــات االرسع  تط ــن الصناع ــرية م ــنوات االخ ــاالت يف الس ــة االتص ــت صناع      أصبح
ــي  ــدة وتّبن ــات جدي ــر خدم ــة لتطوي ــدول املتقدم ــام ال ــال ام ــة املج ــات احلديث ــت التقني ــد فتح ــا ، وق ــل فيه ــدم مذه تق
ــة ــــ كــام ان  ــة ذكي ــة تكاملي ــاء شــبكات رقمي ــرية يف بن ــي ادت إىل إحــداث تغــريات كب ــات املتقدمــة الت التواصــل  بالتقني
اغلــب الــرشكات العامليــة الكــربى  ال تدخــر جهــدًا يف البحــث عــن تقديــم خدمــة  اجتامعيــة جمانيــة وانــام هــي دائــام تبحــث 

عــن الربــح .

       ان رسعــة نجــاح منظومــة االتصــاالت يف دول العــامل قــد زادت يف اآلونــة االخــرية بعد انتشــار العوملة ،واصبحت 
الــوزارات او إدارات االتصــاالت يف هيكليتهــا التقليديــة وباحتكارهــا جلميــع اخلدمــات ،قــادرة عــىل االســتجابة الكافيــة 

ملتابعــة نســق الســوق املعــومل اجلديــد ،فهــي غــري قــادرة عــىل لعــب دور يف ســوق االتصــاالت احلديثــة يف ظــل العوملــة .

      إن تقنيــة االتصــاالت احلديثــة  ال تفــرض  خياراهتــا عــىل املجتمعــات الناميــة باعتبارهــا تقنيــات تعتمــد 
ــارات  ــن خي ــا م ــق عليه ــا يطب ــتغالهلا أو م ــة اس ــق كيفي ــن طري ــا م ــم عنه ــرضر الناج ــدة او ال ــدار الفائ ــىل مق ع
سياســية واجتامعيــة وثقافيــة ، اذ اصبــح العــامل خيضــع لتأثــريات معلوماتيــة وإعالميــة واحــدة حتمــل قيــاًم ماديــة 

ــة للقيــم االســالمية . ــا ،ومنافي ــا ومبادئن ــة ومبــادئ ال تتــالءم مــع قيمن وثقافي
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رابعًا ــ العوملة الثقافية  والتكنولوجية :

ــورة  ــذ الث ــدأت من ــه ب ــة نظام ــة يف هيكلي ــريات جذري ــداث تغ ــورات أّدت اىل إح ــالث ث ــامل ث ــهد الع        ش
الصناعيــة االوىل والثانيــة ،والثالثــة التــي كان هلــا الــدور البــارز يف مــا بلــغ اليــه العــامل اليــوم مــن عــرص املعلوماتيــة 
) الثــورة يف وســائل االتصــال وااللكرتونيــات واالجهــزة الذكيــة (،  فنتــاج الرتاكــم املعريف هلذه الثــورات أدى إىل 
ظهــور هيكليــة جديــدة للنظــام الــدويل ، فبعــد ان كانــت الدولــة القوميــة هــي الالعــب الــدويل الوحيــد والفعــال 
،ظهــر األن هلــا منافســون أدى ذلــك إىل انحســار وتراجــع دور الدولــة ، ومــن هــؤالء املنافســني املنظــامت الدوليــة 
الرســمية وغــري الرســمية والــرشكات املتعــددة اجلنســيات)40( . إن تطــور التكنلوجيــا يكــون مــن طريــق خمرجاهتــا 
،والتــي كانــت متثــل اهــم العوامــل التــي ســاعدت عــىل ظهــور التكنولوجيــا بشــكلها االخــري ، واملتمثلــة بــاآليت:

أــ تكنلوجيا االتصال والعوملة الثقافية :

ال تعــد تكنلوجيــا االتصــال مظهــرا جديــدًا يف العــامل ،فــإذا مــا اســتثنينا مطبعــة ) غوتنــربغ ( قبــل اكثــر مــن 
ــًا ، باخــرتاع التلغــراف  ــة ومخســني ســنة تقريب ــل مائ ــدأت  قب ــة ب ــات االلكرتوني ــري التقني ــإن بواك 500 ســنة ، ف
ــون  ــو والتلفزي ــرتاع الرادي ــن اخ ــرن العرشي ــن الق ــف االول م ــري يف النص ــل ان جي ــف ، قب ــلكي واهلات والالس
، ومــن ثــم االقــامر الصناعيــة يف النصــف الثــاين مــن القــرن العرشيــن التــي يف ضوئهــا انتــرشت تقنيــة اهلواتــف 

ــت . ــة واالنرتن ــيب االلكرتوني ــة واحلواس النقال

وقــد ُعــّد ميــدان التكنلوجيــا واالتصــال واملعلومــات مــن اكثــر امليادين تســارعًا يف التطــور ،واهم مــا حتقق يف 
هــذا التطــور، ربــط وســائل اإلعــالم مــع الوســائل االلكرتونيــة احلديثــة ، وخلــق نظــام اتصــايل مبنــي عــىل ترابــط 
هــذه الوســائل ، االمــر الــذي اطلــق ثــورة اعالميــة معلوماتيــة ابــرزت امكانيــات هائلــة ، اســتندت اىل امكانيــة 
تواصــل عاليــة املســتوى مــع اجلمهــور، ورسعــة غــري مســبوقة يف ايصــال الرســائل واالعالميــة واملعلوماتيــة يف 
اي مــكان يف العــامل ، مــن طريــق عــدد األقــامر الصناعيــة التــي تــدور حــول االرض والتــي تــزداد يوميــا لتغطــي 
ــكل بقعــة فــوق ســطح االرض  ــع مناطــق ســطح االرض مــن اجــل ايصــال اشــارة الرســال واالســتقبال ل مجي
، وهــذا مــا تطمــح اليــه دول العــامل املتقــدم ، التــي حتــاول مــن طريــق هــذه األقــامر أن تنــرش كل مــا ترغــب بــه 

والــذي خيــدم مصلحــة مرشوعهــا العاملــي ) العوملــة ()41(. 

ــار واملعلومــات  والصــور والرمــوز عــرب احلــدود يف  ــق احلــر لألخب ــورة اإلعــالم والتدف        وإن انفجــار ث
العــراق بعــد ســنة 2003  ، أدى اىل اضعــاف االدوار التــي كانــت تقــوم بــه الدولــة و االرسة  يف تنشــئة الفــرد قبــل 
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هــذه املرحلــة  ،وان اختصــار املســافات واملســاحات بــني الزمــان واملــكان ســاعد يف تشــكيل القريــة العامليــة  او 
الفنــدق العاملــي . لكــن بشــكل عــام ســكان القرية عــادة مــا  يتواصلــون ويتعارفون وجهــًا لوجــه وحتكمهم بعض 
املعايــري والعــادات والتقاليــد  وبعــض القيــم ،  يف حــني عــامل االتصــاالت وبرامــج التواصــل االجتامعــي اصبــح 
ــة ،  ــزداد اغرتاهبــم داخــل الفواصــل احلجري ــة  وي ــادق يعيشــون يف عزل ــزالء الفن ــة كن ــة العاملي ــه ســكان القري في
بينــام يغرقــون يف طوفــان مــن املعلومــات الناقصــة واملشــوهة داخــل حجراهتــم املغلقــة عــرب جمموعــة مــن االجهــزة 
التــي تنقــل هلــم رســائل مصنعــة بعضهــم عــن بعــض دون خــربة مبــارشة )42(. فاصبــح للفــرد الواحــد العديــد 
مــن االصدقــاء عــىل برامــج ) الفيــس بــوك ،او تويــرت ، او غريهــا برامــج التواصــل االخــرى( لكــن يف احلقيقــة 
وعــىل ارض الواقــع هــو غريــب ، وأصبــح أغلــب أفــراد جمتمعاتنــا تعــاين مــن عــدم االلفــة فســابقًا وعــىل ســبيل 
املثــال عندمــا يــأيت الضيــف يســأل عــن اجتــاه القبلــة ‘إمــا اليــوم  يســأل عــن ) رمــز الراوتــر( واصبحــت املقاهــي 
)الكــويف شــوب ( شــاغلة شــبابنا الذيــن اصبحــوا يرتكــون مدارســهم مــن أجلهــا ، فاإلنرتنــت فيهــا جمانــًا . ينظــر 

للمخطــط)1(.

  املخطط )1(يوضح مراحل تطور ثورة تكنولوجيا املعلومات

املصــدر : مثنــى مشــعان خلــف املزروعــي، التأثــريات اجليوبولتيكيــة للعوملــة عــىل الوطــن العــريب ، رســالة 
ماجســتري )غــري منشــورة(، كليــة اآلداب ،جامعــة بغــداد ،2002 ص95.

ب ــ  الفضائيات والعوملة الثقافية :
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     عــىل الرغــم ممــا يتيحــه التدفــق االعالمــي واملعلومــايت ألفــراد االرسة العربيــة مــن فــرص لتعــرف العــامل 
اخلارجــي واكتســاب خــربات جديــدة ،إال ان هنــاك عــددًا مــن املخاطــر والتحديــات التــي ترتبــط بــام يبــث عــرب 
ــات مســتوردة مــن اخلــارج ،  فضــاًل عــن لُعــب  ــة مــن برامــج ومضامــني وإعالن ــة واالجنبي ــات العربي الفضائي
األطفــال اإللكرتونيــة املســتوردة ، وعــدة الربامــج واملضامــني العــاب االطفــال التــي  تتوافــر فيهــا عنــارص اجلودة 
الفنيــة واالهبــار ،ممــا جيعلهــا حتظــى بنســبة مشــاهدة مرتفعــة ،اذا مــا قورنــت بالربامــج املنتجــة حمليــًا .لكــن مــن 
املالحــظ ان اغلــب هــذه الربامــج وااللعــاب حتفــل بالعنــف واالثــارة واجلريمــة ،االمــر الــذي يعنــي أّن االطفــال 
ــة يتعرضــون إىل ضغــوط كبــرية يف ســاعات مشــاهدة الربامــج املختلفــة التــي قــد تكــون  داخــل االرسة العراقي
بعيــدة كل البعــد عــن القيــم العراقيــة االصيلــة ،ممــا ينتــج عنــه نــوع مــن االزدواجيــة والتناقــض بــني واقعهــم  و 

واقــع التخيــل او املنقــول  هلــم عــرب شاشــات التلفزيــون ومــن قنــوات عربيــة واجنبيــة. 

وعــادة مــا يكــون هنــاك نمطــان اساســيان مــن الفضائيــات التــي يمكــن ان تكــون هلــا انعكاســات ســلبية ، 
هــي:

النمــط االول ــــ فضائيــات غربيــة وعربيــة جتاريــة معــربة عــن نــامذج لســلوكيات بعيــدة تكرس ســلطة اجلســد 
وتوظــف املــرأة  لكوهنــا موضــوع اغــراء .

النمط االخر ــ فضائيات دعوية وتوجيهية تكرس انغالق الفكر والتقوقع عىل الذات.

فكيــف يمكــن لنــا امــام هكــذا توجهــني أو نمطــني مــن نــرش ثقافــة املســاواة وحقــوق االنســان ، ومــا االدوار 
التــي ينبغــي ان تلعبهــا مؤسســات املجتمــع ؟

ــار  ــأيت اىل الصغ ــت ت ــي اصبح ــة ،والت ــات غربي ــع ثقاف ــة م ــددة واملرتابط ــور املتع ــكار والص ــل األف ــي ظ فف
بســهولة عــرب التلفزيــون ودون رقيــب ، اصبــح مــن الصعوبــة قيــام الوالديــن بدعــم ألي عمليــة تنشــئة اجتامعيــة 

يف هكــذا ظــروف بــل قــد يمثــل عامــل هتديــد بــني الطرفــني ) الوالديــن واالوالد()43(.

       وقــد أدى توثيــق العالقــة بــني التلفزيــون والتكنلوجيــة املتقدمــة كاالتصــال باألقــامر الصناعيــة ، بــام فيــه 
البــث املبــارش وشــبكات االتصــاالت البعيــدة، اىل الدفــق عــرب احلــدود وبصــورة متنوعــة مــع صعوبــة التحكــم  
هبــا . فضــاًل عــن التدفــق الــدويل لإلعالنــات يف ظــل اشــكال مشــابه مــن حتكــم الــرشكات املتعــددة اجلنســيات 
ــّد  ــات ، وع ــات واخلدم ــن املنتج ــة م ــس سلس ــاة ولي ــط حي ــت نم ــا اصبح ــة بأهن ــريون الدعاي ــف كث ــد وص ،وق
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بعضهــم هــذا النمــط انحرافــًا عــن الرضوريــات وحتــوالً إىل الكامليــات ، وآخــرون يعّدهــا هتديــدًا جديــًا للثقافــة 
املحليــة االصليــة )44( . 

       فضــاًل عــن أن املــواد اإلعالميــة والثقافيــة اصبحــت ســلعة ذات ربــح كبــري ومــورد اقتصــادي غــريب ؛ 
وهلــذا نــرى ان فــرص منتجــي هــذه الســلعة يف جنــي ثــامر إنتاجهــا مــن طريــق مقــدار التســويق األوســع ، يمكــن 
ــا أّن اكــرب صناعــة تصديريــة منفــردة  ان يصــور االمهيــة االقتصاديــة لإلنتــاج الثقــايف واالعالمــي و اذا مــا عرفن
ــه ، فقــد حصــدت افــالم  ــام هــي الرتفي ــرات وال الســيارات وإن ــة ،ليســت الطائ ــات املتحــدة االمريكي يف الوالي
ــدة  ــات املتح ــا ان الوالي ــا علمن ــنة 1997. إذا م ــامل يف س ــاق الع ــىل نط ــار دوالر ع ــن )30( ملي ــر م ــود اكث هولي
ــة  ــة الثقاف ــري اىل هيمن ــع يش ــظ ان الواق ــذا نلح ــامل ، وهل ــة يف الع ــادة االعالمي ــن امل ــن )65%( م ــر م ــم بأكث تتحك

ــة عــىل معظــم دول العــامل .  والقيــم االمريكي

 وإن مــا أشــار إليــه )برجنســكي ( يف ترصحيــه عنــد وجــوده مستشــارًا للرئيــس االمريكــي االســبق ) مجــي 
كارتــر ( لألمــن القومــي بقولــه ) إن الواليــات املتحــدة االمريكيــة وهــي متتلــك النســبة الكبــرية مــن الســيطرة 
ــادئ  ــم واملب ــرش القي ــا ن ــى عليه ــة ، بمعن ــًا للحداث ــًا كوني ــامل إنموذج ــدم للع ــا ان تق ــي عليه ــالم العامل ــىل االع ع

االمريكيــة( )45(.

     وخالصــة القــول : إّن القنــوات الفضائيــة أصبحــت اكثــر عــددًا مــن افــراد املجتمــع  ، وامســت تؤثــر تأثــريًا 
كبــريًا يف افــراد جمتمعنــا ، ومــن هــذه التأثريات:

1ـ  لقــد جتــاوزت الفضائيــات حــدود املجتمعــات وعملــت اىل الدخــول اىل االرسة وبــني افرادهــا  ، وهــذا 
يعنــي أهنــا هــددت قيمــة االرسة ومل جتعــل لــرب االرسة  أي دور  يف رقابــة اوالده.

ــامط  ــكيل أن ــدف إىل تش ــا  هي ــدر م ــه، بق ــلية والرتفي ــرش التس ــدف إىل ن ــد ال هي ــي الواف ــث الفضائ 2ـ ان الب
ســلوكية معينــة تتناســب وأهــداف إيديولوجيــة العوملــة.

3ـ اكــدت القنــوات الفضائيــة أن الصــورة والشاشــة ختــدم ترويــج اإليديولوجيــة التــي يــراد هلــا الوصــول إىل 
متلقيهــا، وهــذا يعنــي أن الصــورة املرئيــة ختلــق الوقائــع، ونحــن  اليــوم يف زمــن حيــاول فيــه املشــهد املرئــي التأثــري 

يف عقــول النــاس وأفكارهــم.

ــا  ــل تارخين ــظ جتاه ــة ُيلح ــج التلفزيوني ــع للربام ــا،  فاملتتب ــويه تارخين ــىل تش ــة ع ــوات الفضائي ــل القن 4ـ تعم
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ــم. ــر هب ــع التأث ــبابنا رسي ــل ش ــا جيع ــريب ، مم ــخ الغ ــرض التاري ــىل ع ــل ع ــاري ويعم احلض

5ـ للقنــوات الفضائيــة تأثــري يف األطفــال والشــباب ، مــن طريــق ضمــور القيــم والتقاليــد الســامية التــي تبثهــا 
ــة مشــتقة مــن أفــالم رعــاة األبقــار ومسلســالت العنــف ومتثيليــات اجلنــس  األرسة لتحــل حملهــا قيــم تلفزيوني

واجلريمــة التــي يضعهــا التلفزيــون يف كل يــوم حتــى يتشــبع هبــا أفــراد األرسة.

6ـ تأثــري القنــوات الفضائيــة يف اجلانــب االجتامعــي اذ تــروج لإلباحيــة والقيــم املخالفــة لإلســالم. واغــراء 
النســاء بتقليــد األزيــاء الغربيــة وربــط املشــاهد بالتقاليــد االجتامعيــة األجنبيــة.

ــر ألهنــا تبتغــي تشــكيل ســلوك  ــي ذو تأثــري اجتامعــي وثقــايف أكث        و ممــا تقــدم نســتنتج أن البــث الفضائ
ــه  ــذي يعيــش في ــز هبــا املجتمــع ال ــي يتمي ــم واألخــالق الت ــد والقي ــراد وثقافتهــم بغــض النظــر عــن التقالي األف
هــذا الفــرد، و تســتهدف ايضــًا اهلويــة الثقافيــة واخلصوصيــة التــي تتميــز هبــا املجتمعــات التــي متتلــك حضــارات 
ــة  هلــا عمقهــا التارخيــي بنتهــا عــىل وفــق ثقافتهــا اخلاصــة التــي تنســجم مــع مبادئهــا وقيمهــا وأخالقهــا والديان

املنتــرشة بــني أرجائهــا)46(. 

فأصبحــت االرسة العراقيــة ومنهــا الكربالئيــة غــري منســجمة ، فــرب االرسة يعمــل واالم غــري قــادرة  عــىل 
ادارة املنــزل ، واالوالد تركــوا املــدارس واهتمــوا باأللعــاب ؛ لــذا اصبــح التفــكك االرسي واقعــًا تعيشــه اغلــب 
جمتمعاتنــا خصوصــًا يف  العقديــن األخرييــن ، وأّن آثــار هــذا التخبــط أصبحــت واضحــة بــرتك  بــّر الوالديــن ، 
وتزايــد اعــداد دور املســنني ، التــي اصبحــت املــالذ اآلمــن ألغلــب اوليــاء االمــور ، وهــذا ان دل عــىل يشء فإنــه 
ــة التــي نتجــت عنهــا  ــا ، ومــدى  انخفــاض مســتوى الرتبي يــدل عــىل مــدى ضعــف الرتابــط االرسي يف جمتمعن

لتكــون  أثــارًا ســلبية .

خامساً ــ اثر العوملة  الثقافية يف االمن :

ــاك  ــة الواحــدة ، فيكــون هن ــق التفــاوت االقتصــادي واالجتامعــي داخــل الدول ــة يف تعمي       تســهم العومل
تركيــز للثــروة ،وزيــادة يف نســبة البطالــة والفقــر يف الــدول املتقدمــة والناميــة ، وإن التفــاوت الكبــري بــني طبقــات 
ــة  ــعوب املحروم ــي ،فالش ــي واالمن ــتقرار االجتامع ــىل االس ــرية ع ــار خط ــه آث ــر ل ــرة الفق ــاع دائ ــع واتس املجتم

ــورات وحــركات العنــف والتمــرد. ــودًا للث ــح وق واملهمشــة تصب

      وعــىل الرغــم مــن أّن دول الشــامل ال يمثــل أال اقــل مــن ربــع ســكان املعمــورة ، فاهنــا تتحكــم يف 
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اكثــر مــن )90%( مــن إمجــايل االنتــاج الصناعــي العاملــي ، بينــام ال يتعــدى نصيــب دول اجلنــوب بــكل ثقلهــا الـــ 
)10%(  مــن كميــة مــا ينتــج صناعيــًا ، وهــذا التفــاوت البــد ن يكــون لــه آثــاره االمنيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة 

ــية. والسياس

ــي  ــام العامل ــراي الع ــه ال ــىل توجي ــل ع ــة ،والعم ــق اجلغرافي ــوق العوائ ــز ف ــة القف ــتطاعت العومل ــد اس        وق
وفــرض منظومــة قيــم جديــدة واســاليب معيشــية وطرائــق تفكــري مل ختــرج مــن رحــم التطــور االجتامعــي لتــك 
ــة  ــب الوظيف ــدول يف ترتي ــف دور ال ــل أضع ــذا العام ــة ،وه ــا االجتامعي ــع معطياهت ــجم م ــد ال ينس ــدول ،وق ال
ــة  ــوكاالت العاملي ــات وال ــادر املعلوم ــع مص ــط م ــاد تراب ــهم يف اجي ــية وأس ــئة السياس ــز التنش ــة وتعزي احلضاري
وهــذا شــجع يف رشاء الــوالء لتلــك الشــبكات عــىل حســاب الــوالء واالنتــامء الوطنــي ،وهــذا لــه تأثــري يف وحــدة 

ــتقراره )47(.  ــكه واس ــع ومتاس املجتم

      وهلــذا أصبحــت الــدول املنظويــة حتــت فكــر العوملــة امنهــا الداخــيل خاضعــًا اىل املؤثــرات الغربيــة ،فاليــوم 
اصبــح عــدم وجــود رسيــة يف اآلمــن الداخــيل واحلــدود مكشــوفة أمــام اجلميــع ، فالعــراق اصبــح آخــر مــن يعلــم 
عــن املعلومــات االســتخبارية فعــن طريــق نظــام األقــامر الصناعيــة ومتحسســاهتا اصبحــت حــدوده وأراضيــه 
وجمتمعــه مكشــوفًا أمــام الــدول الغربيــة وليــس  وحــده وانــام اغلــب الــدول التــي ال متلــك تكنلوجيــا تســتطيع 
هبــا مواجهــة هكــذا اخرتاقــات، وهلــذا يعتقــد الباحثــان ان تدهــور الظــروف االمنيــة يف العــراق بعــد ســنة 2003 
ــىل  ــيطرة ع ــوذ والس ــط النف ــة يف بس ــدة االمريكي ــات املتح ــة الوالي ــود اىل سياس ــيل يع ــتقراره الداخ ــدم اس وع

الداخــل العراقــي . 

سادساً ــ اثر  العوملة والثقافية يف الدين :

      إّن اهلــدف مــن نــرش العوملــة هــو اســتهداف الديانــات التــي قــد يتصــور الغــرب أهنــا عــدو لــه ولنفــوذه 
ــرش أفكارهــا  ــة االســالمية مــن اهــم االعــداء هلــم ،وهلــذا تعمــل عــىل ن ــة أّن الديان ــدول الغربي ــد ال وهلــذا تعتق
ــد  ــة املعتق ــاس بحري ــة يف املس ــب للعومل ــدان اخلص ــل املي ــات ، ولع ــد املجتمع ــري  عقائ ــرض تغي ــا لغ يف جمتمعاتن
ــواء  ــالم س ــد االس ــة ض ــروب القائم ــالمية او احل ــة االس ــي الرشيع ــد معتنق ــة ض ــرب التدمريي ــو احل ــن ه والدي
أكانــت عســكرية كــام هــو احلــال يف برامــج مكافحــة االرهــاب الــذي تقومــه الواليــات املتحــدة االمريكيــة ، أم 
ثقافيــة او إعالميــة كــام هــو احلــال يف القنــوات االخباريــة ذات رؤوس االمــوال الغربيــة التــي تنــرش مــا ُيطلــب 
ــارب  ــىل تق ــل ع ــث يعم ــاين حدي ــع انس ــوم ذات وض ــو مفه ــاس ه ــة يف االس ــوم العومل ــرشه . وان مفه ــا ن منه
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ــان )48(.  ــارات واالدي احلض

     ولكــن يف احلقيقــة أصبحــت العوملــة  نقيضــًا أساســيًا للرشيعــة اإلســالمية، فقــد عملــت الــدول املصــدرة 
ملفاهيــم العوملــة عــىل نــرش صــورة ســوداوية عــن االســالم واملســلمني للمجتمعــات الغربيــة ،بــام قامــت بــه مــن 
ــة  ــاعدهم  يف  كيفي ــا س ــذا م ــالم ، وه ــم االس ــاء باس ــون االبري ــراد يقتل ــد اف ــىل جتني ــل ع ــاب والعم ــرش لإلره ن
التأثــري يف ايــامن الكثــري مــن الشــباب الذيــن اصبحــوا يشــككوا يف الديــن ،وهلــذا نلحــظ يف اآلونــة االخــرية انتشــار 
ــة  ــل وحمارب ــن حيــرض عــىل القت ــن ،بحجــه ان الدي ــذ الدي ــة ونب حــركات متعــددة حتمــل شــعار األحلــاد وحمارب
ــًا ذا  طابــع دينــي  يرفــع شــعار الديــن يف عمليــات  االخــر ، ومثــال عــىل ذلــك ) داعــش ( بوصفــه فكــًرا إرهابي

القتــل  والتهجــري التــي قــام هبــا .

ــذ  ــالمية من ــب االس ــني املذاه ــة ب ــات مذهبي ــق رصاع ــن خل ــدول م ــك ال ــه تل ــت ب ــا قام ــن م ــاًل ع        فض
ــة ،وهلــذا نالحظهــا اليــوم باســم العوملــة ،تســيطر عــىل ثــروات الشــعوب االســالمية ،  دخوهلــا للمنطقــة العربي
وان احتــالل العــراق يف ســنة 2003 ومــا رافقــه مــن خلــق للرصاعــات الداخليــة وعــدم االســتقرار مــا هــو اال 
احــد الطــرق التــي تعمــل مــن طريقهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة لنــرش افكارهــا التــي دمــرت شــبابنا وغــريت 
أفــكار الكثرييــن . وان العامــل الــذي ســاعد عــىل هــذا اجلهــل الــذي حييــط بعقــول اغلــب شــبابنا والــذي غــري 

كثــريًا مــن أفكارهــم  .

      وقــد حتــاول الــدول الكــربى مــن طريــق العوملــة أن تقــوم بتنصــري األفــراد يف العــامل ، وتعمــل عــىل اختيــار 
ــم  جمتمعــات تعــاين مــن تدهــور اقتصــادي وثقــايف تعمــل عــىل اســتغالل ظروفهــم املعيشــية وتعمــل عــىل تقدي

بعــض املغريــات هلــم .

ــري  ــر تنص ــو مؤمت ــام ه ــنة 1978  ان ــطى ( يف س ــكا الوس ــورادو ــــ امري ــد يف ) كول ــذي ُعق ــر ال        وان املؤمت
اهلــدف منــه االذن ملرجلــة جديــدة مــن عوملــة الديــن ، وقــد ُرســمت )برتوكــوالت(  هلــذا املؤمتــر ترســم املرحلــة 

ــة لتحقيــق مبتغاهــم)49( .  ــة والبرشي القادمــة عــن طريــق توفــري كل اإلمكانــات املؤسســاتية واملالي

        وهلــذا تضطــر تلــك املجتمعــات لــرتك ديانتهــم وتتحــول اىل النرصانيــة بســبب الفقــر واحلرمــان  ،وهلــذا 
نلحــظ اّن عــددًا كبــريًا مــن الذيــن هاجــروا اىل الــدول االوربيــة ، عانــوا مــن صعوبــة احلصــول عــىل االقامــة ، 
وبعــض منهــم اضطــر اىل التخــيل عــن ديانتــه  مــن اجــل )االقامــة (. و هــذا قــد يــؤدي إىل تشــكيك يف اآلخــر ، 
وهلــذا نلحــظ أّن هنــاك العديــد مــن التيــارات التــي تدعــي اإلحلــاد ظهــرت يف اآلونــة االخــري يف جمتمعاتنا املســلمة 
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والتــي انظــم اليــه العديــد مــن شــبابنا املغــرر هبــم والتــي مــن املؤكــد ستتســبب آثــارًا متعــددة يف املســتقبل. 

سابعًا ــ اثر العوملة الثقافية عىل منظامت املجتمع املدين :

       تعــددت تعريفــات املجتمــع املــدين بتعــدد الفلســفات ومناهــج املعرفــة التــي تناولتــه ، ومــن هــذه 
ـــ جممــوع املنظــامت غــري احلكوميــة التــي يقــوم نشــاطها عــىل العمــل التطوعــي الــذي يســتهدف الربح  التعريفــاتـ 

ــة . ــرية والقبيل ــة كاألرسة والعش ــدم والوراث ــط ال ــل ورواب ــة اىل عوام ــتند يف العضوي ، وال تس

ومن مقومات املجتمع املدين:

االجيابية ) الفعل االرادي او التطوعي ، التنظيم ، التعددية (.

ــدم  ــط ال ــتناد إىل رواب ــدم االس ــح ، ع ــتهداف الرب ــدم اس ــلطة، ع ــول إىل الس ــعي للوص ــدم الس ــلبية ) ع الس
ــة (. والوراث

تضــم مؤسســات املجتمــع املــدين ) النقابــات املهنيــة و اجلمعيــات التعاونيــة و اجلمعيــات األهليــة و نــوادي 
ــة  ــة وصناعي ــرف جتاري ــة وغ ــادات طالبي ــباب واحت ــز ش ــة ومراك ــة واجتامعي ــة رياضي ــية و أندي ــات تدريس وهيئ
ــة  ــل  والتنمي ــرأة والطف ــان وامل ــوق االنس ــز حق ــة و مراك ــري احلكومي ــامت غ ــامل و املنظ ــال االع ــات رج ومجاع
ــي  ــة الت ــة والصحــة واالعــالم والنــرش ومراكــز البحــوث والدراســات(، وغريهــا مــن املؤسســات القليل والبيئ

ــة)50( . ــات احلكومي ــب باملؤسس ترتط

       وقــد عملــت الــدول الغربيــة ومنــذ انطــالق تلــك املنظامت عىل اإلفــادة منها يف نرش مفاهيمها ومشــاريعها 
يف الــدول الناميــة ، ويعتقــد بعضهــم ان هــذه املنظــامت نظمــت وأسســت بــأرشاف الــرشكات املتعــددة اجلنســيات 
ــة  ــم العومل ــن مفاهي ــه م ــح الي ــا تطم ــق م ــامت ان حتق ــالل  املنظ ــن  خ ــت م ــي عمل ــة و الت ــدول الغربي ــة لل التابع
وعالقتهــا باملجتمــع املــدين ، والتــي ســاعدت عــىل ظهــور مصطلحــات ــــ متمثلــة )باملجتمــع املــدين العاملــي او 

املجتمــع املــدين العابــر ( مــع تعــدد االدوار التــي يتناوهلــا هــذا املفهــوم مــن طريــق منظــامت املجتمــع املــدين .

لقــد انصهــرت اهلويــات والثقافــات يف ثقافــة كونيــة واحــدة ملــا شــهده العــامل مــن عوملــة لقضايــا ومشــكالت 
ومفاهيــم متعــددة ،مثــل : البيئــة و حقــوق االنســان و رصاع احلضــارات و وهنــاك العديــد  مــن املفكريــن الذيــن 
ــع ان املجتمــع  ــه . ويف  الواق ــة عــىل املجتمــع وتأثريهــا يف خمتلــف مؤسســاته وتنظيامت ــون انعكاســات العومل يبين
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املــدين احلديــث يف املجتمعــات العربيــة دائــام مــا يديــن انتشــار وتوســع العوملــة ،وتأثريهــا بمجتمعاهتــم يف كل مــا 
يتــم تدفقــه مــن معلومــات عــرب احلــدود ، او مــن حيــث مــا ترتبــط بــه مــن تطــور يف تقنيــة االتصــاالت اجلديــدة 

يف ظــل التكنلوجيــا . 

ــات  ــوارد  املجتمع ــىل م ــيطرة ع ــة الس ــدول الغربي ــيات يف ال ــددة اجلنس ــرشكات املتع ــتطاعت ال ــد اس       وق
الناميــة  ،وذلــك بفضــل منظــامت املجتمــع املــدين ، التــي عملــت عــىل نــرش كل مظاهــر العوملــة بــني افــراد تلــك 
املجتمعــات ،  والعمــل عــىل اســتثامر مواردهــم ، فهــي ختتــار دوالً تعــاين مــن حكــم جائــر وشــعب جائــع يعيــش 
احلرمــان ، لتعمــل عــىل ختليصــه مــن ذلــك احلاكــم لتقــوم هــي بحكمــه)51( . وان مــا حصــل مــن تغــري يف عــراق 
مــا بعــد ســنة 2003 اســتطاعت عــن طريقــه الــدول الغربيــة صاحبــة الــرشكات العمالقــة مــن نــرش اعــداد كبــري 
مــن تلــك املنظــامت والتــي اتــت بمســميات خمتلفــة ، فمنهــا كان يبحــث عــن الطفولــة واخــرى عــن حقــوق املــرأة 
هــا مــن المنظمــات التــي أســهمت بشــكل او باخــر  واالقليــات او حقــوق اال�ســان والعنــف واال�ة وزواج القــا�ات وغ��
يف نــرش مفاهيــم ومصطلحــات  غربيــة عجــزت الدولــة املضيفــة عــن نرشهــا وحققــت مــن طريقهــا كل مــا تطمــح 
اليــه تلــك الــرشكات ودوهلــا االم . وانتــرشت العديــد مــن تلــك املنظــامت يف جمتمعنــا الكربالئــي والتــي عملــت 
ــا مــن يقــدم  ــا ،ومن ــة الرب ــق نــرش ثقاف ــة ، فمنهــا مــن يعطــي القــروض امليــرسة عــن طري حتــت مســميات خمتلف
مســاعدات لألرامــل واملطلقــات وادخاهلــن يف برامــج خاصــة  باملــرأة مــن ورائهــا اســتهداف املجتمــع النســوي ، 
ومنهــا مــن تعمــل  يف سياســة التــداول النقــدي مــن طريــق االنرتنــت هــي تعمــل عــىل اســتغالل الشــباب وســلب 
ــزوج وتعمــل عــىل مجــع معلومــات  ــوان منظــامت تســتهدف الشــباب غــري املت ــا مــن تعمــل بعن امواهلــم ، ومنه
عنهــم ،ومنهــا مــا تقــوم بتجنيــد االطفــال االيتــام مــن طريــق مواقــع االنرتنــت يف علميــات ارهابيــة متخلفــة . 
وهلــذا علمــت الــدول الغربيــة وعــىل راســها الواليــات املتحــدة االمريكيــة عــىل ختريــب جمتمعاتنــا مــن الداخــل 

ثامنًا ــ اثر العوملة الثقافية عىل اهلجرة :

        لقــد كان للعوملــة دور كبــري ومؤثــر يف هجــرة اعــداد كبــرية مــن االفــراد واحيانــا تصــل اىل هجــرة 
جمتمعــات بالكامــل ، نتيجــة لعوامــل متعــددة أمههــا االقتصاديــة والسياســية والتــي دائــام مــا تســبب هجــرة فئــة 
ــا مــا تكــون فئــة الشــباب القادريــن عــىل العمــل ، وهلــذا نلحــظ أن العــراق تعــرض  حمــددة مــن الســكان وغالب
إىل هجــرة أعــداد كبــرية مــن الشــباب ســواء أكان قبــل ســنة 2003 أم بعدهــا. وان اغلــب مــن هاجــر هــم مــن 
يمتلــك املقــدرة العضليــة والفكريــة وكذلــك العلميــة ، وهنــاك أعــداد كبــرية مــن العقــول التــي هاجــرت بســبب 
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٤٢

االنفتاُح الثقايف وأثرُه عىل املجتمع الكربالئي ) الشباب ُأنموذجًا(

ــي حصلــت بعــد ســنة 2003 وعــىل  ــريات الت ــي حصلــت نتيجــة التغي ــة او السياســية ،الت الظــروف االقتصادي
ــذه  ــرة ه ــى هج ــث ان حت ــد الباح ــابقا ، ويعتق ــث س ــن البح ــىض م ــا م ــا يف م ــم ذِكره ــد ت ــدة وق ــف األصع خمتل
العقــول واالمكانيــة التــي حصلــت وبالــذات بعــد ســنة 2003 هــو خمطــط هلــا الن هذه اخلــربات ممكن أن تســتفاد 

منهــا الــدول الغربيــة بــدون مــا يكلفهــا يشء ُيذكــر مقابــل مــا رصف عــىل هــذه االفــراد مــن الدولــة االم.

       فضــاًل عــن أن عــددًا كبــريًا مــن الذيــن ابتعاثــوا  للدراســة يف الــدول الغربيــة عــىل نفقــة العــراق مل يعــودوا 
بعــد إكــامل دراســتهم ، الن مــا ُيقــدم هلــم مــن مغريــات مقابــل مــا يعــود اليــه مــن ظــروف داخــل بلــده قــد تكــون 
صعبــه بالنســبة اليــه بعــد مــا راى مــن اثــار العوملــة الغربيــة ، ناهيــك عــن توفــري كل مــا حيتاجــه مــن مســتلزمات 

البحــث العلمــي يف تلــك الــدول .

        إمــا يف مــا خيــص الشــباب غــري الواعــي فإهنــم غالبــًا مــا يتأثــرون بــام ينــرش يف وســائل االعــالم املرئــي 
واإللكــرتوين عــن املجتمعــات الغربيــة وكيفيــة عيشــها يف ظــل التطــور احلاصــل يف تلــك املجتمعــات واحلريــة 
املفرطــة لشــعوهبم ،وهلــذا نلحــظ انــه حصــول موجــات مــن هجــرة الشــباب للــدول الغربيــة ،وكان آخرهــا يف 
الســنوات الفائتــة )2014ــــ 2015( مــن هجــرة شــبه مجاعيــة لعــدد كبــري مــن املجتمــع العراقــي بصــورة عامــة 
ــرية مــن اجــل  ــغ كب ــري منهــم اىل املخاطــرة و رصف مبال ــي عــىل وجــه اخلصــوص وتعــرض عــدد كب والكربالئ
ــاد إىل  ارض  ــم ع ــري منه ــدد كب ــني وع ــكرات لالجئ ــكنون معس ــم االن يس ــدن( وأغلبه ــة ع ــول اىل ) جن الوص

الوطــن بعــد  ان خــرس كل مــا يملــك.

تاسعًا ــ اثر العوملة الثقافية عىل االفراد  ) ذكور وإناث ( :ــ 

      ختتلــف رؤيــة العوملــة عنــد الذكــور واالنــاث ، وهــذا االختــالف نابــع مــن مــدى تأثــر شــخصية الفــرد 
بالعوملــة ونتاجهــا، فضــاًل عــن اختــالف األســاليب املســتعملة للتأثــري بينهــام ، فمثــال يتأثــر الفتــى بعــدة عوامــل 
تؤثــر يف حياتــه كالتقــدم التكنلوجــي والربامــج التلفزيونيــة الغربيــة ومــا حتويــه مــن مغريــات عــن نمــط احليــاة 
الغربيــة التــي تســهم بشــكل أو بآخــر يف عيشــه باألحــالم الورديــة التــي تنظــره يف الــدول الغربيــة وهلــذا نلحــظ 
انــه بمجــرد مــا حيصــل عــىل منفــذ للخــروج هياجــر اىل تلــك الــدول لتحقيــق احالمــه التــي مل يســتطع ان حيققهــا 

يف بلــده.

     أمــا الفتــاة فهــي دائــام مــا تتأثــر باإلعالنــات التجاريــة  والربامــج التلفزيونيــة اخلاصــة باجلــامل وعمليــات 
التجميــل ومــواد التجميــل ،واملتتبــع ألغلــب االعالنــات يف الوقــت احلــايل يف الشاشــات التلفزيونيــة نالحظهــا 



٤٣

االنفتاُح الثقايف وأثرُه عىل املجتمع الكربالئي ) الشباب ُأنموذجًا(

أن تــدور حــول  مــواد التجميــل وعمليــات التجميــل وكل مــا خيــص النســاء مــن مــواد تســهم يف تســويق كميــات 
كبــرية جــدًا مــن هــذه املــواد اىل اســواقنا املحليــة ،مقابــل حصوهلــم عــىل كميــات كبــرية مــن االمــوال التــي كان 

مــن املمكــن ان  تســهم يف تنميــة الفــرد العراقــي .

ويف اخلتــام  اصبــح للعوملــة الثقافيــة تأثــري واضــح عــىل جمتمعاتنــا  فعــن طريــق األســاليب واألدوات التــي 
ــتطيعوا  ــوا ال يس ــا واصبح ــروا هب ــد تأث ــع ق ــراد املجتم ــب اف ــا ، وإّن اغل ــا ومفاهيمه ــرش مبادئه ــتعملها يف ن تس
ان يتخلــوا عــن وســائل االتصــال احلديثــة او االجهــزة الذكيــة او القنــوات الفضائيــة وكل مــا يتعلــق باجلانــب 
التكنلوجــي الــذي جعــل مــن كوكــب االرض قريــة تتواصــل بعضهــا مــع بعــض بـــ )ضغطــة زر ( عــىل جهــاز 
ــة  ــار املرتب ــا واالث ــي تواجــه جمتمعاتن ــر الت ــح املخاط ــد مــن توضي ــر او جهــاز هاتــف حممــول ، لكــن الب كمبيوت
عــىل االســتعامل غــري الصحيــح او املفــرط هلــذه التكنلوجيــة الســيام غــري املــدرك حلجــم املخاطــر ،وهلــذا هنــاك 
معايــري واســاليب قــد نســتطيع يف حالــة تطبيــق جــزء منهــا ان نعالــج بعــض املشــاكل ونتعلــم كيفيــة مواجهــة تلــك 

املخاطــر التــي ال نشــعر هبــا بالوقــت احلــارض .

املبحث الثالث

اثر العوملة الثقافية بني السلب و االجياب

        اهتــم املشــهد الثقــايف واالجتامعــي والســيايس العــريب بصــورة كبــرية بجميــع جوانــب العوملــة ، وحظــي 
هــذا املــرشوع باهتــامم منقطــع النظــري يف مجيــع االوســاط ، نتيجــة االحســاس املــربر بمخاطــره إن اهلــدف املعلــن 
ــم  ــاعة القي ــة ،وإش ــز اجلغرافي ــة احلواج ــري ،وإزال ــد املص ــق توحي ــن طري ــة ، م ــة عام ــة البرشي ــو خدم ــة ه للعومل
االنســانية ومحايتــه ،وتوحيــد اجلهــود ، لتحســني حيــاة االنســان بنــرش التقنيــة احلديثــة مــن مراكزهــا يف العــامل إىل 
اقــىص  اطــراف االرض ،واملســاعدة يف حــل مشــاكل مجيــع الــدول ونــرش االنســانية ،وهــذه  االهــداف هــي كل ما 
ـــ هي رغبــة الغرب يف حمــو اهلويــات املختلفة  يتمنــى املــرء ، لكــن مــا خفــي كان اعظــم ،فإهــداف العوملــة احلقيقيــةـ 

للمجتمعــات وتكريــس اهلويــة الغربيــة ،وعــادة مــا تســعى العوملــة لتحقيــق  العديــد مــن اهــداف ،منهــا:

اخرتاق  املجتمعات اإلسالمية ، وزرع القيم و األفكار الثقافية الغربية يف أبناء تلك املجتمعات.

التأسيس هلوية ثقافية وحضارية للمجتمعات االسالمية ،بعد إسقاط عنارص املامنعة واملقاومة لدهيا.
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٤٤

االنفتاُح الثقايف وأثرُه عىل املجتمع الكربالئي ) الشباب ُأنموذجًا(

ــرض  ــادات وف ــم والع ــالق والقي ــة االخ ــادة صياغ ــىل إع ــادرة ع ــة ق ــة إعالمي ــرص سياس ــىل ف ــول ع احلص
ــة )52(.  ــدول الغربي ــة ال ــب يف مصلح ــدة تص ــة جدي ــة ثقافي هيمن

ــذا يشــكل  ــددة ،وه ــة املتع ــة واملحلي ــات القومي ــة واحــدة عــىل الثقاف ــة عاملي ــان ثقاف ــة اىل طغي تســعى العومل
ــل . خطــرًا عــىل خصوصيتهــا عــىل املــدى الطوي

حتاول العوملة اىل التدخل املبارش يف ثقافات الشعوب ومنها الشعوب العربية املسلمة.

ــام يتعلــق باالنحــراف العقائــدي والرتهــل املعنــوي   ــة ، وخاصــة ب ــة الغربي تذويــب املجتمــع يف بحــر الثقاف
ــاء  ــايب واالرتق ــردود  االجي ــة ذات امل ــن الثقاف ــات ع ــزل املجتمع ــاول ع ــذا حت ــباب ،ل ــتهدف الش ــا تس ــام م ،ودائ

احلضــاري)53(.

ال تنفــك العوملــة الثقافيــة يف حركتهــا عــن كيفيــة مســايرة العوملــات االخــرى كـــ ) االقتصاديــة والسياســية 
والعســكرية( وغريهــا ،باعتبارهــا مــن اهــم املكونــات وابرزهــا يف إنجــاح العوملــة الثقافيــة يف كيفيــة التغلغــل يف 

املجتمــع االســالمي .

تغيــري املنهــاج التعليميــة يف الــدول اإلســالمية ، وذلــك باســتغالل مــا بقــي مــن آثــار تذكــر الطالــب املســلم 
بدينــه وتارخيــه .

ــا ،  ــة اىل حتقيقه ــداف اوســع واكــرب تســعى العومل ــي تعــد جــزء مــن اه ــق تلــك األهــداف الت         مــن طري
ــر  ــح وزي ــون ، كترصي ــرون الغربي ــرار واملفك ــاع الق ــوقها صنّ ــي يس ــارات الت ــن العب ــري م ــول ان كث ــتطيع الق نس
اخلارجيــة االمريكــي االســبق «كولــن بــاول» يف خطــاب ألقــاه بجامعــة لويســفيل بواليــة كنتاكــي يف ســنة 2001  
ــــ تبلــور حــول الرؤيــة االمريكيــة للمجتمعــات االســالمية والتــي تقــوم عــىل اســاس قيــم معينــة متــس التكويــن 

الثقــايف والســيايس والعقائــدي لتلــك اجلامعــات .

      إمــا مــا ذهــب إليــه الكاتــب الربيطــاين )فيســك ( يف تعليــق بعنــوان ) االمــم املتحــدة تســلط الضــوء عــىل 
احلقائــق املــرة يف العــامل العــريب ( يف صحيفــة االندبندنــت الربيطانيــة بتاريــخ 2002/7/4 قــال فيــه ) لــن جيــد 
العــامل العــريب ـ املحــروم مــن احلريــة السياســية واملعــزول عــن عــامل الفكــر واملضطهــد للنســاء يف جمتمعــه والقامــع 
للعمــل والتطــور،  مــا يقولــه ، ضــد االســتنتاجات التــي توصــل اليهــا  تقريــر صــادر عــن االمــم املتحــدة  يصــف 
ــة إىل  ــعى العومل ــد تس ــا ق ــن هن ــة (.  وم ــدول العربي ــن ال ــري م ــرة يف الكث ــة واملتحج ــاة القاحل ــة احلي ــة متناهي بدق

إحــداث تغيــري يف املنطقــة وفــرض فيمهــا ومعايريهــا عــىل شــعوب االمــم املســلمة )54(.



٤٥

االنفتاُح الثقايف وأثرُه عىل املجتمع الكربالئي ) الشباب ُأنموذجًا(

االثار املرتبة عىل العوملة الثقافية :

ــىل  ــة ع ــار املرتب ــن االث ــد م ــاك العدي ــني ان هن ــث ، تب ــث الثال ــة املبح ــاين ، ومقدم ــث الث ــدم يف املبح ــا تق  مم
العوملــة الثقافيــة وعالقتهــا يف املجتمعــات ،فهــي احــدى فــروع العوملــة التــي تســعى الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
مــن طريقهــا  اىل جعــل العــامل  حتــت خيمتهــا و نفوذهــا،  وتعمــل عــىل تغيــري اهلويــة الثقافيــة للمجتمــع والتــي تعــد 

مــن اوىل املتأثريــن بالعوملــة الثقافيــة  ، لــذا  قــد ُيطــرح ســؤال :

هــل ســتموت الثقافــة الوطنيــة يف زمــن العوملــة الثقافيــة وتأثرياهتــا ، ومــا مــدى صمــود ثقافتنــا يف ظــل ريــاح 
العوملــة املتغــرية باســتمرار .

هذا السؤال قد ُيثري اسئلة عديدة ،منها:

هــل للعوملــة الثقافيــة اثــار عــىل اهلويــة الثقافيــة لألفــراد والشــعوب ، ومــا طبيعــة هــذه االثــار هــل اجيابيــة أو 
ســلبية؟ 

كيف يمكن احلفاظ عىل اهلوية الثقافية للمجتمع ، مع الغاء مفهوم  اخلصوصية ؟

هناك عدة  اراء يف مدى تأثري العوملة الثقافية عىل هوية املجتمع ،من هذه اآلثار :

الــرأي االول ــــ يــرى ان للعوملــة نتائــج اجيابيــة ختــدم مجيــع افــراد املجتمــع ،وحتافظ عــىل خصوصياتــه وهويته 
الثقافيــة ،مــع  الهنــا عامليــة وإنســانية يف إطــار االنفتــاح الثقــايف  

الــرأي الثــاين ــــ  يــرى ان العوملــة تســبب العديــد مــن الويــالت ،التــي ال يمكــن االنخــراط فيهــا ، يف ظــل 
ــا.  ــا ومناهضته ــرضوري  حماربته ــن ال ــك م ــع ،ولذل ــراد املجتم ــا يف اف تأثريه

ــة  ــه مــن الــرضوري املحافظــة عــىل الثقافــة الســلوكية للمجتمــع مــع معرفــة كيفي الــرأي الثالــث ــــ يــرى ان
االســتثامر العمــيل لصفــات العوملــة الثقافيــة ومظاهرهــا ، ومــن ثــم فهــو يــرى ممارســة الســلوك الفعــيل يف كيفيــة 

حماربتهــا فكــرًا ولســانًا ال واقعــًا وعمــاًل )55(.

االثار االجيابية للعوملة الثقافية :  



أ . د. عبد العباس فضيخ دغبوش   م . م . حيدر فاضل عبد الرضا سعيد 

٤٦

االنفتاُح الثقايف وأثرُه عىل املجتمع الكربالئي ) الشباب ُأنموذجًا(

ــام  ــات ، رب ــف االجتاه ــات وبمختل ــىل املجتمع ــة ع ــا العومل ــد ُختّلفه ــي ق ــار الت ــن األث ــد م ــد العدي          توج
ــىل  ــن ع ــًا ، لك ــر واضح ــا ال تظه ــا م ــدة ، ومنه ــرى بعي ــرية  واالخ ــا قص ــدودة وبعضه ــار حم ــض االث ــون بع تك
العمــوم قــد تنتــج العوملــة الثقافيــة العديــد مــن االثــار التــي تبــني إمكانيــة العوملــة يف حتقيــق الفائــدة لنفســها أو 
للمجتمعــات التــي ُســوقت اليهــا ، ومــا طبيعــة تلــك الفائــدة ،فقــد ينتــج عــن التفاعــل بــني العوملــة واملجتمــع 

ــار، منهــا : العديــد مــن االث

ــث  ــة البح ــاب ثقاف ــراد يف اكتس ــات واالف ــىل املجتمع ــًا ع ــة ربح ــدّر العومل ــي ـــــ ت ــتوى التكنلوج ــىل املس ع
ــة عــىل  ــا يســاعد العومل ــي ،بخاصــة يف جمــال االعــالم واالتصــال وهــذا م العلمــي والتقــدم التكنلوجــي والتقن

ــي . ــث العلم ــا والبح ــر للتكنلوجي ــن يفتق ــة ،مل ــة وعملي ــروة علمي ــح ث ــة ، لتصب ــار برسع االنتش

ــة بــني  ــًا لالتصــال والرشاكــة الثقافي ــة  ســببًا كافي عــىل مســتوى التواصــل  والتعــاون ــــ تعــد العوملــة الثقافي
االمــم واالفــراد بحــوار الثقافــات وتزويــد الشــعوب بــكل مــا حتتاجــه ، مــن اجــل إحــداث تــوازن منطقــي بــني 
اخلصوصيــات الثقافيــة هلــم . وهلــذا يكــون التعــاون بــني االمــم باإلطاحــة باحلــدود ومعوقــات االتصــال املبــارش 
احلــر بــني املؤسســات واالفــراد ، وهنــا يظهــر مــدى امهيــة االعــرتاف بالتعدديــة الثقافيــة لألمــم واملجتمعــات .

عــىل املســتوى االجتامعــي ــــــ تعــد العوملــة مــن خــالل وســائل خاصــة كوســائل االعــالم وحريــة الصحافــة 
ــك  ــات ،وبذل ــل الثقاف ــن وتكام ــة اآلخري ــن ثقاف ــتفادة م ــايف واالس ــح الثق ــوار والتفت ــربًا للح ــر من ــراي احل وال
تســتفيد الــدول الضعيفــة مــن اســباب مهمــة للقضــاء عــىل املشــاكل االجتامعيــة خاصــة املتعلقــة باألجانــب مــع 
ــا  ــات وجوده ــة ،إلثب ــة والفردي ــة الوطني ــة الثقافي ــتوى اهلوي ــع مس ــالم يف رف ــاهم اإلع ــني، ويس ــكان املحلي الس

وبروزهــا عــىل املســتوى الــدويل .

عــىل املســتوى احلقوقــي ـــــ فُتعــد العوملــة موضوعــًا للتفاعــل والتواصــل ،خاصــة يف جمــال االعــالم ،الــذي 
يدعــم حقــوق االنســان واحلريــات السياســية وثقافــة التعبــري واملعارضــة ووجهــات النظــر والدفــاع عــن 
السياســات الثقافيــة للشــعوب يف مفهــوم احلقــوق واحلريــات واملشــاركة السياســية والتعدديــة . ورفعــت العوملــة 
شــعار ان للفــرد  حريــة االختيــار ألي ثقافــات يراهــا مناســبة ، هبــدف ابــراز طاقاتــه واســتثامرها ليصــب منتجــًا 

ــّاالً )56(. وفع

عــىل املســتوى الشــخيص واالنســاين ـــــ للعوملــة تأثــري اجيــايب بتحويــل شــعور االنتــامء مــن حالــة التّعصــب اىل 
حالــة املرونــة واالعــرتاف باآلخــر يف ظــل االنســانية ،هبــدف القضــاء عــىل التشــدد واجلمــود الفكــري .



٤٧

االنفتاُح الثقايف وأثرُه عىل املجتمع الكربالئي ) الشباب ُأنموذجًا(

ــة مزدهــرة مــع إعطائهــا  ــة يف ظــل العومل ــوي واالكاديمــي ــــ اصبحــت احلقــوق الثقافي عــىل املســتوى الرتب
ــم  ــىل تقدي ــاعد  ع ــا س ــذا م ــة ، وه ــة واالكاديمي ــج الرتبوي ــل املناه ــايت يف ظ ــتوى املؤسس ــة يف املس ــة خاص مكان

ــرى . ــات االخ ــرتام الثقاف ــات واح ــراد واملجتمع ــة االف ــم لثقاف الدع

ــة وشــخصية الفــرد ،وبذلــك تســهم يف  ــة الوطني عــىل املســتوى الســيايس ـــــ تتخطــى العوملــة حــدود الدول
الثقافــة السياســية والتعدديــة الفكريــة مــن طريــق اإلعــالم واحلــوار وحريــة التعبــري ومــن ثــم هــي املنقــذ بالنســبة 

للشــعوب املقهــورة يف ظــل الســلطة املطلقــة املســتبدة باحلكــم .

ـــ هــي أن الثقافــة العامليــة تدفــع االفــراد إىل التحــرك والســري يف االصالح  وخالصــة االثــار االجيابيــة  للعوملــةـ 
والقضــاء عــىل التبعيــة الثقافيــة يف القيــم والعــادات ، باســتعامل  وســائل وأســباب التعــاون والرتابــط والتامســك 

والشــعور باالنتــامء الصحيــح وعــدم التعصــب(٥٧). 

اثار السلبية  العوملة الثقافية : 

ــة ،قــد تكــون ذات  ــار التــي  ُختلّفهــا العوملــة يف املجتمعــات والتــي يعدهــا بعضهــم اجيابي       إّن اغلــب األث
مــردود ســلبي      ) الن العوملــة ســالح ذو حديــن ( ، فمــن يســتطع معرفــة كيفيــة التعامــل معهــا قــد تســبب لــه 
العديــد مــن االثــار الســلبية ، وقــد خلفــت العوملــة الثقافيــة  ومازالــت ُختلــف العديــد مــن االثــار الســلبية ،عــىل 

جمتمعاتنــا مــن طريــق القيــم والعــادات التــي اكســبتها االرسة املســلمة والتــي اصبحــت غــري مرحــب فيهــا :ــــ

لفها العوملة الثقافية : ومن اهم  االثار السلبية التي ختُ

ــة كالتفــكك االرسي و عــدم  ــا والتــي تتنــاىف مــع القيــم العربي انتشــار بعــض الثقافــات الغربيــة يف جمتمعاتن
احــرتام الزوجــة للــزوج او االبنــاء لإلبــاء او حريــة خــروج االبنــاء والبنــات دون رادع او املــربرات التــي تضــع 
لــكل مــن يرتكــب افعــال مشــينة او ال اخالقيــة ،كــام حيصــل اليــوم وينــرش يف القنــوات الفضائيــة ،تلــك القنــوات 
التــي اصبحــت حتــاول اجيــاد مــربر لــكل عمــل يقــوم بــه مرتكبــه بحجــة الظــروف والظلــم واحلرمــان وغريهــا .

ــة  ــارة الغربي ــب احلض ــاق برك ــور واللح ــة التط ــة ملواكب ــياق وراء املوض ــرب واالنس ــى للغ ــد األعم التقلي
املوهوبــة .

التقليل من شأن الرتاث العريب واالسالمي وقطع صلة االجيال بامضيها .
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تعظيم شان ثقافة السوق االستهالكي وسلب اخلصوصيات الثقافية والوطنية.

الرتكيــز عــىل قضايــا هامشــية ختــص الطفــل واملــرأة وحقــوق االنســان يف دول العــامل الثالــث وتعظيــم قدرهــا 
مــن أجــل االنشــغال هبــا بعيــدًا عــن القضايــا الوطنيــة .

الرتكيــز عــىل حريــة اإلعــالم واالنفتــاح  الثقــايف وإهنــاء الرقابــة عــىل وســائل االعــالم مــن اجل نــرش االباحية 
التــي تــؤدي إىل إفســاد األخــالق والُبعــد عــن الدين .

إّن تدخــل العوملــة مــن طريــق هيــأة دوليــة عملــت عــىل التدخــل يف تغــري العديــد مــن املناهــج الرتبويــة بعــد 
ســنة 2003 والتــي اصبــح بعضهــا خاليــًا مــن جــذور حضارتنــا ، حيمــل كل مــا هــو غــريب.

العمــل عــىل تدخــل العوملــة يف منــع حماســبة غــري احلريصــني عــىل التعلــم مــن طريــق منظــامت حقوق االنســان 
واملــرأة والطفــل وغريهــا مــن املنظــامت التــي تعمــل عــىل نــرش كل رذيلــة يف جمتمعاتنــا التــي كانــت متتلــك عقليــة 

. علمية)58( 

ــذي  ــباب ، ال ــد الش ــا عن ــالمي ، وخصوص ــع االس ــراد املجتم ــني اف ــع ب ــذت بالتوس ــي اخ ــوة الت ــدار اهل مق
ــة خمتلفــة ، كل  ــار رياضي ــة اىل برامــج متنوعــة اىل اخب ــد ،مــن وســائل تكنلوجي ــكل مــا هــو جدي ــر ب ــح يتأث اصب
ذلــك تديــره قــوى العوملــة التــي عملــت عــىل اهلــاء العــامل بربامــج  غــري هادفــة تعمــل عــىل تفريــغ املجتمعــات مــن 

حمتواهــا .

ــتهلكة  ــات مس ــك املجتمع ــن تل ــل م ــا جع ــة يف جمتمعاتن ــئات احليوي ــب املنش ــىل اغل ــربى ع ــيطرة دول ك س
ــا)59(. ــي تواجهه ــكالت الت ــة املش ــايف وطبيع ــي والثق ــا االجتامع ــع واقعه ــب م ــي ال تتناس ــات الت للمعلوم

ومن االرضار التي ُختلفها العوملة  عىل شبابنا :

ــؤدي اىل  ــي ت ــة والت ــوات  الفضائي ــن القن ــد م ــه العدي ــا تبث ــة ، مل ــة واالجتامعي ــة واالخالقي االرضار الرتبوي
ــاء .  ــال والنس ــم الرج ــن ث ــات وم ــباب والفتي ــال والش ــدى االطف ــلوكي ل ــراف الس االنح

ظهــور الشــذوذ اجلنــيس لــدى الشــباب يف ظــل الربامــج التــي تعرضهــا القنــوات ،والتــي ســببت يف انتشــار 
جماميــع مــن الشــباب مــن ذوي اجلنــس املتقــارب والتــي تبتعــد عــن حــاالت الــزواج التقليديــة .

ارتفــاع نســبة اجلريمــة  بــني الشــباب  وانتشــار الرسقــة والســطو املســلح ، نتيجــة البطالــة وأفــالم األكشــن 
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ومــا ُختّلفــه مــن اثــار عــىل مســتوى تفكــري الشــباب والتــي تســبب اختــالالً يف االمــن الداخــيل للدولــة او املحافظــة 
،وهلــذا نلحــظ اّن اجلريمــة يف العــراق قــد بلغــت مراحــل متقدمــة وذات مســتوى متنــوع يف ظــل الربامــج التــي 

تســبب االنحــراف لــدى الشــباب .

العوملــة وبرامــج االنفتــاح الثقــايف ذات الطابــع الرتفيهــي ، ســببت يف انتشــار جتــارة املخــدرات وتعاطيهــا، فاليوم 
اصبــح الشــاب يتعاطــى انــواع خمتلفــة مــن املخــدرات وبطــرق عــدة  ومن طــرق تعاطيهــا  يف) االركيلــة()60(.

حتديات تواجه املجتمعات يف ظل العوملة الثقافية  :

إن عمليــة التبــادل الثقــايف الــذي تتبعــه بعــض املؤسســات الغربيــة مــع الــدول الناميــة ُيعــد مــن اهــم واخطــر 
ــي تســاعد عــىل اخــرتاق العقــل مــن  ــة ، ألهنــا تكــون مــن اســهل الوســائل الت ــوة العومل االســاليب املتبعــة يف ق
الــدول الناميــة ،يف ظــل مــا متتلكــه تلــك املؤسســات مــن مغريــات مقابــل مــا تفتقــر اليــه الــدول الناميــة مــن تلــك 

املغريــات .

مــع غيــاب الرؤيــة واالســرتاتيجية جتــاه الغــزو الثقــايف الغــريب وادواتــه العديــدة ، قــد يســبب بغــزو للعقــل 
بالكامــل جلميــع الــدول التــي تعــاين مــن عدم القــدرة عــىل مواجهة تلــك اإلمكانيــات ،وهلــذا ســتعاين املجتمعات 
ــن  ــرية م ــة الكب ــل احلزم ــول يف ظ ــامل جمه ــو ع ــاد نح ــهولة االنقي ــر وس ــدم التأث ــة ع ــن صعوب ــراق م ــة كالع النامي

التكنلوجيــا مــع عــدم امتــالك االمكانيــة لكيفيــة معرفــة التعامــل معهــا )61(.

ــداد  ــاد اع ــع ازدي ــوراه ، م ــتري والدكت ــوس واملاجس ــهادات البكالوري ــة ش ــن محل ــني م ــداد اخلرجي ــد اع تزاي
البطالــة يف ظــل االنفتــاح الثقــايف والتطــور التكنلوجــي ، مــع أن هنــاك عــددًا كبــريًا منهــم يف ختصصــات علميــة 

ــة خمتلفــة . ــة وثقافي وفني

ازديــاد اعــداد املؤسســات العلميــة ذات الطابــع االســتثامري ) الربحــي ( والتــي ختــرج طاقــات متنوعــة مــن 
ــة  ــة االمريكي ــة كاجلامع ــات االهلي ــات الكلي ــك املؤسس ــة تل ــن امثل ــدورة ، وم ــة مه ــا طاق ــن اغلبه ــباب لك الش
وغريهــا مــن اجلامعــات واملعاهــد االهليــة املتخصصــة بالدراســات العليــا ، فضــاًل عــن اجلامعــات احلكوميــة ، 
فمثــال يف حمافظــة كربــالء وحدهــا ،يوجــد اكثــر مــن مخــس جامعــات اهليــة اســتثامرية ، اضافــة اىل جامعــة كربــالء 

واملعهــد التقنــي وغريهــا مــن املؤسســات التعليميــة االخــرى .

إن اســاس ســلبيات العوملــة عــىل اهلويــة الثقافيــة لألفــراد املجتمــع تكمــن يف مــا قالــه ) صامويــل هنتنجتــون( إن 
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االعتقــاد بــرضورة تبنــي الشــعوب غــري الغربيــة لقيــم ومؤسســات وحضــارة غربيــة ، أمــر غــري اخالقــي يف نتائجــه. 
ــة االخــرى اىل حــد أن يكــون ألي جمتمــع  ــات الثقافي ــات واهلوي ــة إىل إقصــاء اخلصوصي وعــىل العمــوم تســعى العومل

ثقافــة ذاتيــة او هويــة شــخصية .

ـــ ُتعــد العوملــة اســتعامرًا ثقافيــًا جديــدًا ،ألهنا هتــدف إىل إحــداث خلــل يف اهلويــات الثقافية  عــىل املســتوى التارخيــيـ 
للشــعوب ،بنــرش العوملــة الثقافيــة االحديــة القطــب وهيمنتها. 

وممــا تقــدم يتضــح ان االحتــكاك العلمــي للغــرب مــن طريــق املؤسســات واملعاهــد واملراكــز البحثيــة بمؤسســات 
البحــث العلمــي والثقــايف والكــوادر التعليميــة والثقافيــة يف العــراق ، خيفــي خلفــه العديــد مــن الشــكوك والسياســة 
املربجمــة التــي هتــدف اىل الســيطرة عــىل العقــل البــرشي والوجــدان الثقــايف ، كوهنــا تتامشــى مــع االجتــاه العــام للعوملــة 
الثقافيــة التــي تعمــل عــىل تفعيــل عمليــة التطبيــع بــني افــكار املســيحية واليهوديــة مــع املجتمعــات االســالمية يف االقليم 

العــريب بشــكلٍ عــام )62(.

مواجهة العوملة :

       عملــت الــدول الغربيــة عــىل نــرش مبــادئ العوملــة ، مســتخدمة طرقــًا واســاليب خمتلفــة ،لكــن العوامــل 
ــب  ــىل اجلان ــارشًا ع ــريًا مب ــرت تأث ــي اث ــية ( والت ــة ، سياس ــا) اقتصادي ــي  اغلبه ــة ،ه ــرش العومل ــىل ن ــاعدت ع ــي س الت
االجتامعــي ومــن ثــم الثقــايف ، وعندمــا يصــل التأثــري  اىل املســتوى  الثقــايف ، فمــن الصعــب امتــالك املجتمــع املقــدرة 
عــىل تغــرّي أفــكار افــراد املجتمــع مــن دون تقديــم املؤسســات احلكوميــة واملفكريــن واصحــاب الشــأن أي دعــم ، فمــن  
الــرضوري ان يكــون هنــاك تكثيــف للجهــود والعمــل عــىل حتســني العوامــل التــي عملــت العوملــة مــن طريقهــا عــىل 

نــرش مبادئهــا ، ومنهــا :

ــا  ــة ، وأغلبه ــة وعاملي ــدة  إقليمي ــة عدي ــالت اقتصادي ــرت تكت ــة ظه ــل العومل ــع : يف ظ ــاد واملجتم اوالً ــــ االقتص
ذات طابــع غــريب ، وهــذه التكتــالت كان هــا الــدور البــارز يف دخــول العوملــة ونــرش مجيــع مبادئهــا يف الــدول الناميــة ، 
واليــوم اصبحــت اســواقنا تزدحــم يف املنتجــات الغربيــة ،بغــض النظــر عــن مكونــات الصنــع ، امــا املنتجــات املحليــة 
فهــي مهملــة ، لــذا يف حالــة اردنــا مواجهــة هــذا الســيل اجلــارف مــن االفــكار واملشــاريع ،فالبــد علينــا من وضــع خطط 
ــم  ــباب واعطاه ــغيل الش ــارك يف  تش ــة تش ــة اقتصادي ــط تنموي ــاد خط ــىل إجي ــا ع ــن طريقه ــة م ــل الدول ــة تعم اقتصادي
الفرصــة للمشــاركة يف بنــاء اقتصــاد الدولــة ، العمليــات االنتاجيــة ونــرش ثقافــة حــب االوطــان يف مــا بــني االجيــال ، 

والعمــل عــىل حتقيــق االســتقرار الســيايس الداخــيل والبنــاء الصحيــح ، بتطويــر القطــاع االقتصــادي الداخــيل.
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االنفتاُح الثقايف وأثرُه عىل املجتمع الكربالئي ) الشباب ُأنموذجًا(

ــن  ــاًل م ــق جي ــتهالك ، ختل ــة االس ــىل سياس ــجيع ع ــادي والتش ــور االقتص ــة : إن التده ــة والعومل ــًا ــــ السياس ثاني
ــة ، عملــت  غــري املنتجــني واملتصارعــني الذيــن يبحثــون عــن الســلطة ،وهلــذا نلحــظ اّن الواليــات املتحــدة األمريكي
عــىل  خلــق رصاع ســيايس داخــيل يف العــراق ، وجمتمــع اســتهالكي ، لبســط النفــوذ والســيطرة واملســاعدة يف مــا بعــد 
عــىل نــرش افكارهــا ومبادئهــا ،وهلــذا قــد حيقــق االســتقرار الســيايس الداخــيل  اســتقرارًا فكريــًا والــذي يســاعد يف بنــاء 
املؤسســات التــي مــن طريقهــا قــد نســتطيع ترميــم التصدعــات التــي حصلــت يف جمتمعاتنــا مــن تغــريات يف املراحــل 

املتأخــرة . 

ثالثــًا ــــ التعليــم و املجتمــع والعوملــة : إّن العوملــة وكــام مــر بنــا تســتهدف الفــرد وقيمتــه االنســانية واخلُلقيــة 
التــي رســمها، انطالقــًا مــن جتربتــه احلضاريــة الطوليــة ، فالفــرد هــو املحــور الــذي تــدور حولــه العوملــة ، فهــي 
عــادة مــا جتعــل القيــم الثقافيــة عامليــة ،عــن طريــق تربيــة االنســان عــىل الثقافــة املنقولــة « الغربيــة « التــي تســعى 
العوملــة عــىل تعميمهــا وجعلهــا ثقافــة ســائدة يف مجيــع الشــعوب ، وهكــذا مــرشوع يعمــل عــىل بنــاء الفــرد منــذ 
البدايــة ،وهلــذا نلحــظ اهنــا عملــت عــىل تغــري مناهــج التعليــم تدرجييــًا ، وادخلــت منهــاج دراســية جديــدة ، تعمــل 
ــة  ــم لغــة ثاني ــة بحجــة تعل ــة االبتدائي ــّدرس مــن مرحل ــة ُت ــال اصبحــت اللغــة اإلنكليزي ــة ، فمث عــىل نــرش احلداث

تســاعده عــىل تفاهــم الفــرد )63*(. )64( .

 وهلــذا نالحــظ اليــوم كيفيــة إعــداد جيــل مــن املتعلمــني للثقافــة الغربيــة الــذي ســيصبح يف املســتقبل جيــاًل مــن 
املتأثريــن بــكل مــا هــو غــريب مبتعديــن عــن ثقافتهــم االم وعاداهتــم وتقاليدهــم والقيــم التــي تربــى عليهــا اباهــم ، قــد 
يفقــدون ديانتهــم . لــذا البــد مــن نــرش العلــم واملعرفــة والعمــل عــىل كيفيــة تطبيــق سياســة التعلــم والتســامح ونــرش 
الفكــر املعتــدل الــذي يعمــل عــىل بنــاء املجتمــع وتقويــة الروابــط بــني ابنــاء املجتمــع الواحــد وتكثيــف جهــود العلــامء 
والباحثــني يف كيفيــة نــرش مــا تطمــح اليــه الــدول الغربيــة وتعليــم الشــباب كيفيــة مواجهــة هكــذا أخطــار ،ليــس عــن 
طريــق معاداهتــا للتطــرف وإنــام بتطويــر املســتوى العلمــي والثقافيــة ملجتمعاتنــا للمســامهة يف بنــاء امــة قــادرة عــىل بنــاء 

دولــة وفــق املعايــري الصحيحــة .

رابعــًا ــــ الرتبيــة والعوملــة : ان الرتبيــة تعنــي عمليــة نقــل الثقافــة ، ســواء مــن طريــق االرسة او املدرســة او املجتمــع 
، فهــي عمليــة قولبــة ،يصبــح فيهــا الفــرد متامثــاًل مــع االخــر ، بحيــث تكــون شــخصية الفــرد وطنيــة او قوميــة ، او 

متطرفــة ، فبعبــارة اخــرى هــي جتريــد خلصائــص الفــرد)65 (. 

والرتبيــة يف زمــن العوملــة الثقافيــة ، جيــب أن ّتغــرس وتُّنمــى الطاقــات املبدعــة يف كل فــرد وتســهم يف زيــادة 
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٥٢

االنفتاُح الثقايف وأثرُه عىل املجتمع الكربالئي ) الشباب ُأنموذجًا(

ــل  ــة تعم ــة حديث ــاليب تربوي ــاج اىل اس ــذا نحت ــريب ، ل ــو غ ــا ه ــكل م ــراده ب ــر اف ــن يتأث ــع يف زم ــك املجتم متاس
عــىل كيفيــة كســب الشــباب و اقناعهــم بــان هــذه التطــورات التكنلوجيــة واالنرتنــت والفضائيــات واالجهــزة 
اللوحيــة( وغريهــا مــن اجهــزة وبرامــج اتصــاالت وعــرض قــد تكــون مــرضة يف شــخصية الفــرد وتعمــل عــىل 
تفــكك االرسة ومــن ثــم املجتمــع وهــذا نلحــظ أن عمليــات الطــالق بــدأت باالرتفــاع واملشــاكل أخــذت تــزداد 
ــّر الوالديــن بــدأ خيتفــي وعمــل اخلــري بــدأ يضعــف واحلســنات  والبطالــة بــدأت تتضاعــف واجلريمــة  تنتــرش وبِ
بــدأت تقــل وعمــل الــرش بــدأ ينتــرش ، وهــذا حيتــاج اىل شــباب يمتلــك وعيــًا ثقافيــًا نســتطيع مــن طريقــه إثــارة 
ــة  ــداف العومل ــم دوره يف رشح اه ــذ املعل ــع اخ ــم م ــة اوالده ــامم االرسة ومتابع ــن اهت ــد م ــم ،الب ــكار لدهي األف

وكيفيــة عملهــا ، واىل مــاذا تطمــح وكيــف تعمــل. 

خامســًا ــــ املثقفــون ورجــال الديــن والعوملــة :  ان الــرصاع بــني رجــال الديــن والعلامنيــني ســاعد عــىل توغــل 
ــة  ــر بالعلامني ــدًا للعلامنيــني وحيــذر الشــباب مــن التأث ــام مــا يقفــون ن العوملــة بصــورة اوســع ، فرجــال الديــن دائ
ــة  يف الوقــت  ــة عالي ــن يعيشــون برفاهي ــة ،ويف الوقــت نفســه بعــض رجــال الدي ــة الغربي ــة بالثقاف ــة امللوث وعومل
ــا يطرحــه رجــل  ــداء الشــاب بشــكك يف م ــذا ب ــر وهل ــان والفق ــد مــن الشــباب يعــاين احلرم ــد العدي ــذي يوج ال
الديــن ، باملقابــل ســيتجه اىل العلامنيــة ،ولعــدم معرفتــه بامهيــة العلامنيــة والعلــامين ولضعــف ثقافتــه وقلــة اطالعــه 
يتصــور ان ـــــ العلــامين ــــــ تعنــي العوملــة اي غربيــة اي رفاهيــة وهلــذا حيــاول التأثــر بــكل مــا هــو غــريب ظنــًا منــه ان 

العلامنيــة مصدرهــا غــريب فهــو يــرى مــا يرغــب باحلصــول عليــه يف ذلــك االجتــاه.

ــراد  ــر اف ــة ومفاهيمهــا برسعــة تأث ــان ان ســبب االنتشــار الواســع  ألهــداف العومل ــد الباحث        وهلــذا يعتق
ــيص ، ال  ــربايل التخص ــا اللي ــة بمفهومه ــع العلامني ــم م ــن ورصاعه ــال الدي ــض رج ــبب بع ــا ، بس ــا فيه جمتمعاتن
العلامنيــة التــي تدعــو اىل تقليــد الغــرب ، وحيتــاج املجتمــع اىل وجــود حمــرتيف الثقافــة والكتــاب: الكتبــة واملتعلمني 
ــــ الذيــن يقــع عليهــم دور مهــم يف كيفيــة تبيــان العوملــة واهدافهــا و االثــار املرتبــة عليهــا وكيفيــة التعامــل معهــا 
وعــدم التأثــر فيهــا واخــذ مــا يمكــن اإلفــادة منهــا دون التأثــر فيهــاـ  ألن مــا نلحظــه مــن انجــراف للشــباب صوب 
ــة  ــذه القطيع ــبب ه ــد يكــون س ــوي . وق ــث الدني ــع احلدي ــة املجتم ــني الثقاف ــة ب ــن قطيع ــهد م ــا نش ــة ، وم العومل
ظهــور اكثــر مــن نخبــة فكريــة وثقافيــة ، االوىل مؤلفــة مــن املتعلــم او رجــل اللذيــن التقليــدي ، واالخــرى مــن 
املثقــف احلديــث ، وقــد اصبــح هنــاك رصاع بــني هذيــن النمطــني الذيــن يرغبــان باإلمســاك بزعامــة الثقافــة  يف 
ــاليل والذيــن  ــل العلــامء والقضــاة واألئمــة وامُل مجيــع احلضــارات  ، فاملتعلــم ــــ املوظــف يقابلــه املثقــف وباملقاب

يطلــق عليهــم االســالم التقليــدي « املتكلمــني «  فنجــد ان املثقفــني يف جانــب ورجــال الديــن يف االخــر)66( . 



٥٣

االنفتاُح الثقايف وأثرُه عىل املجتمع الكربالئي ) الشباب ُأنموذجًا(

      ويقــال ان  والدة املثقفــني قــد ارتبطــت باحلداثــة االوربيــة ، فبعــد حركــة االصــالح واحلــروب الدينيــة 
ـــ ظهــرت  طبقــة متعلمــة اكثــر دنيويــة ، انشــقت بعيــدًا عــن صلــب رجــال  التــي اســتمرت قرابــة قــرن مــن الزمــن ـ 
الديــن ،  وهــذا مــا قــد ســبب يف خلــق رصاع بــني املثقفــني ورجــال الديــن ، و اســتغلته بعــض األطــراف لتســويق 
مفاهيــم العوملــة لتلــك املجتمعــات. لــذا مــن اجــل تصحيــح مســارات تلــك املجتمعــات الناميــة  التــي تعــاين مــن 
رصاعــات داخليــة و  تفــكك وتــرشذم ، البــد مــن إعــادة تبــادل الثقــة بــني رجــال الديــن والشــباب واملثقفــني، 
ألنــه اصبــح  هنــاك عــدد كبــري مــن الشــباب ينفــرون الديــن بســبب تسيســه مــن قبــل بعــض رجالــه ، وحــدوث 

ابتعــاد بــني الطبقــة املثقفــة واملجتمــع والديــن . 

موقف املثقفني من العوملة  :

تباينت اراء املثقفني للعوملة ــ بني مؤيد ومعارض هلا:

االول ــــ  يــرى ان العوملــة  هتــدد اهلويــة الرشقيــة ملجتمعاتنــا ذات الطابــع االســالمي لــذ البــد مــن رفضهــا 
ــاًل . مجلــة وتفصي

الثــاين ـــــ يــرى اّن العوملــة ــــ متثــل مرحلــة متقدمــة مــن التطــور وجيــب املواكبــة لبلــوغ املراحــل التــي بلغهــا 
املجتمــع الغــريب املتقــدم ، وفيــه أحــدث مــا وصــل اليــه مــن تقــدم بالعلــم واملعرفــة ووســائل االتصــال احلديثــة ، 

فينبغــي ان تغتنــم هــذه الفرصــة ونواكــب التطــورات ومعرفــة كيفيــة االســتفادة مــن ثامرهــا .

الثالــث ــــ  يــرى ان مــن الــرضوري  معرفــة كيفيــة العمــل عــىل امســاك العصــا مــن املنتصــف ومــن االفضــل 
العمــل عــىل كيفيــة االســتفادة مــن هــذا التطــور خلدمــة املجتمــع ، مــع فــرض رقابــة يف التعامــل والعمــل عــىل 
هتذيــب املجتمــع نحــو معرفــة كيفيــة اخــذ مــا يناســبنا دون املســاس بالديــن واالخــالق ) الن التكنلوجيــا  ســالح 
ــلب  ــص الس ــا خي ــدا يف م ــم جي ــال وتثقيفه ــة لألجي ــة واملتابع ــرض الرقاب ــرضوري ف ــن ال ــذا م ــن (، ل ذو حدي
واالجيــاب للعوملــة الثقافيــة واالثــار املرتبــة عليهــا)67(. نستشــفي ممــا تقــدم انــه البــد مــن اســتنهاض مهــم الشــباب 
ومنحهــم دورًا يف املجتمــع وإتاحــة الفرصــة امامهــم للتغيــري ، فهــم فرســان التغيــري وهبــم تنتــرص االمــم ، والبــد 
مــن حثهــم عــىل كيفيــة التمســك بالديــن والقيــم االنســانية والتحــيل بــروح التعــاون واملبــادرة واتاحــة الفرصــة  

امامهــم لتقديــم لــكل مــا يرغبــون بــه عــن طريــق دعمهــم وتقديــم يــد العــون اليهــم. 
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االستنتاجات والتوصيات :

اوالً ـ االستنتاجات 

توصل الباحثان اىل العديد من االستنتاجات ،منها :

 للعوملــة تأثــري كبــري  عــىل جمتمعاتنــا ، فعملــت عــن طريــق الوســائل الثقافيــة عــىل التســلل اىل مجيــع مرافــق 
احليــاة  يف جمتمعنــا ،واصبحــت جــزءًا منــه  ومــن الصعــب االبتعــاد عنهــا .

 مــن اكثــر الفئــات املتــرضرة مــن العوملــة هــم الشــباب،  بســبب مــا يعانونــه مــن الفــراغ الثقــايف الــذي يعيشــه 
افــراد املجتمــع العراقــي .

ــد  ــادات والتقالي ــظ يف الع ــع املحاف ــك املجتم ــد ذل ــو مل ُيع ــد 2003 ،فه ــي بع ــع الكربالئ ــري املجتم ــد تغ لق
ــذه  ــت ه ــد تراجع ــابق ، فق ــام يف الس ــرشف ك ــرض وال ــون للع ــب وينتخ ــن العي ــون م ــط االرسي وخيش والرتاب

ــل . الفضائ

ــوا  ــراد اصبح ــني اف ــا ب ــوارق م ــاع الف ــربر ، واتس ــري امل ــاء غ ــرص الغن ــي وف ــايش واالجتامع ــتوى املع للمس
ــه ، ،  ــوا يمتلكون ــا كان ــزل مســتواه ،بعــد فقداهنــم م ــن  ن ــوا حمرومــني ،واخري ــارات بعــد ان كان يمتلكــون   امللي

ــا  ــص منه ــب التخل ــن الصع ــت م ــي اصبح ــة ، الت ــراض االجتامعي ــن االم ــد م ــد العدي واج

 انفتــاح العــراق عــىل وســائل االتصــال احلديثــة ، فاســتغلها الشــباب اســتغالالً ســلبيًا ، وأثــر ذلــك يف ثقافــة 
وعــادت وتقاليــد املجتمــع الكربالئــي . 

ــادة التغــري يف املجتمعــات الســكانية يف حمافظــة كربــالء ، امههــا اهلجــرة  ــة اثــرت يف زي هنــاك عوامــل داخلي
الوافــدة وهــي عــىل صورتــني :

االوىل ــــ انتقــال عــدد كبــري مــن ســكان املحافظــات اجلنوبيــة للبحــث عــىل العمــل واالســتقرار يف كربــالء 
ســواء كانــوا قبــل ســنة 2003 وبعــده ، ومــن هاجــروا اليهــا مــن املحافظــات الشــاملية بســبب الظــروف االمنيــة  
ــة  ــة املنظم ــار اجلريم ــمة ،وانتش ــة يف احلش ــريات االجتامعي ــار كالتغ ــن االث ــد م ــبب العدي ــنة 2003 ، س ــد س بع
و املخــدرات والرسقــات والتحــرش ،فهــي اغلبهــا ثقافــات دخيلــة تأثــر هبــا الشــباب الكربالئــي واصبــح مــن 

الصعــب متييــز افــراد املجتمــع الكربالئــي مــن املجتمــع الدخيــل .
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ــروا  ــن تأث ــة ، والذي ــارج الدول ــن خ ــنة 2003 م ــد س ــراق بع ــادوا اىل الع ــن ع ــم م ــر ، فه ــه االخ ــا الوج إم
باالنفتــاح الغــريب  وحاولــوا ان ينقلــوا تلــك التجــارب التــي عاشــوها ، فعملــوا عــىل فتــح العديــد مــن مطاعــم 
الوجبــات الرسيعــة ،او صالونــات احلالقــة املختلطــة والتــي اصبحــت البنــت تنتقــل مــن كربــالء اىل بغــداد مــن 
اجــل عمــل شــعرها  حتــت يــد مصفــف شــعر ، أو التأثــر بقصــات الشــعر الغربيــة او ركــوب الدرجــات اهلوائيــة 

املختلطــة أو حفــالت وأعيــاد احلــب املختلفــة ،وغريهــا مــن الثقافــات اجلديــدة .

 يعتقــد الباحثــان واّن املســتهدف األول مــن  نــرش هــذه األفــكار  الغربيــة يف جمتمعاتنــا ، هــو الديــن االســالمي 
، الن امكانيــة نــرش هكــذا ثقافــات ورسعــة تقبــل افــراد جمتمعنــا االســالمي  هلــا، يســاعد عــىل رضب اإلســالم  ، 
وهلــذا نلحــظ أن يف اآلونــة االخــرية بــدأت تنتــرش تيــارات تدعــو اىل االحلــاد وتــرك الديــن  ، وقــد تفاعــل العديــد 

مــن الشــباب املراهقــني مــع هــذه التيــارات املتطرفــة  .

باملقابــل فــإن سياســة االنغــالق لــدى بعــض اجلهــات الدينيــة ، قــد ســببت يف خلــق  العديــد مــن البيئــات 
املتطرفــة والتــي اعطــت  صــورة للمجتمعــات الغربيــة عــىل ان  جمتمعــات االســالمية  متطرفــة ،بســبب تطرفنــا 

وتشــددنا والــذي ســاعد عــىل حصــول الغــرب عــىل  نتاجــات العوملــة.

لقــد تســبب االنفتــاح الثقــايف  بعــد ســنة 2003 اىل انخفــاض  كبــري يف مســتوى التعليــم وتــرك العديــد مــن 
الشــباب مدارســهم ،ممــا خلــق جماميــع كبــري مــن العاطلــني عــن العمــل الذيــن اصبحــوا قنبلــة موقوتــة للتطــرف 
ــنة  ــاًل يف س ــات فمث ــب االحصائي ــالء وحس ــة كرب ــة يف حمافظ ــدالت البطال ــت مع ــامل ،إذ بلغ ــاب يف الع واإلره

ــت  )%14،2( )68(. ــنة 2008 كان ــت ) 17،5%( ، ويف س ــنة 2005، فبلغ ــا يف س ــويل) 14%(، إم 2003 ح
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 التوصيات : 

ممــا تقــدم يف البحــث ،مــن آثــار ُختلفهــا العوملــة الثقافية عــىل جمتمعاتنا ، ُيشــري الباحثــان ، إىل بعــض التوصيات  
حــول كيفيــة محايــة أفــراد املجتمع مــن املؤثــرات اخلارجية :

البــد مــن اخــذ دور للكّتــاب واملثقفــني ورجــال الديــن املعتدلــني ، يف تبيــان االثــار التــي  ترتتــب عــىل هــذا 
االنفتــاح الثقــايف الغــريب والعمــل عــىل وضــع خطــط ودراســات توضــح  كيفيــة محايــة املجتمــع منــه .

إعطــاء دور االرسة الــذي ُغّيــب بعــد التغيــري ،مــن طريــق متابعــة أفرادهــا ومراقبــة أبنائهــم وبناهتــم ، 
. االرسي  باإلرشــاد  واالهتــامم 

تطبيــق القانــون يف كيفيــة املحافظــة عــىل املجتمــع ضــد التدهــور احلاصــل ،و العمــل عــىل إنشــاء مؤسســات 
هتتــم باألمــن االجتامعــي .

العمــل عــىل حفــظ حقــوق املــرأة ،ووضــع قانــون يصــون العــرض ضــد التغــريات الثقافيــة التــي حطــت مــن 
شــأن املــرأة اجتامعيــًا واقتصاديــًا وثقافيــًا .

ــامم  ــن االهت ــد  م ــذا ال ب ــا ، ل ــم يف جمتمعاتن ــري التعل ــىل تدم ــة ع ــات الغربي ــب املؤسس ــت اغل ــم، عمل التعلي
بالتعليــم ، مــن طريــق  املعلــم واملنهــج وصيانــة احلقــوق والواجبــات ،وغــرس القيــم العلميــة والرتبويــة لــدى 

ــب . الطال

للعلــامء دور كبــري يف كيفيــة التصــدي ملغريــات العوملــة ،لــذا مــن الــرضوري اعطاؤهــم الــدور الــكايف ،  يف 
اليــة  وضــع اخلطــط البحثيــة ملعاجلــة االرضار الســلبية للعوملــة .

التنميــة االقتصاديــة ومشــاركة افــراد املجتمــع يف بنــاء اقتصادهــم الداخــيل والعمــل عــىل توفــري فــرص عمــل 
. هلم

وضــع رقابــة عــىل االعــالم املتطــرف والــذي يعمــل عــىل تشــويه صــورة االســالم وإنشــاء قنــوات معتدلــة 
تعمــل عــىل حتســني صــورة اإلســالم احلقيقــي للمجتمعــات الغربيــة .
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عــن كربــالء يف هــذه املــدة  واصبحــت حمافظــة وحدهــا، إضافــة اىل ضــم قضــاء اهلنديــة ) طويريــج ( بنواحيهــا وقراهــا اىل حمافظــة 

كربــالء . 

18* (  عدا حمافظات اقليم كردستان ) منطقة حكم ذايت يف ذلك الوقت ( 
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19* (  ارقام ختمينية صادرة من اجلهاز املركزي للحصاء ،لعدم القيام احلكومة باي تعداد سكاين بعد سنة 2003م. 

20* ( ُيالحــظ ان هنــاك زيــادة كبــرية يف ســكان املحافظــة ، وهــذه الزيــادة نتيجــة لعــدة مصــادر ، منهــا ) الطبيعيــة والدات 
ــن  ــث ع ــا للبح ــنة 2003 ومنه ــد س ــة بع ــرية للمحافظ ــرة كب ــت هج ــرة وحصل ــة للهج ــة جاذب ــرة ،الن املحافظ ــات ( واهلج ووفي
العمــل واخــرى بســبب الظــروف االمنيــة لباقــي املحافظــات ، واخــرى خارجيــة ) املغرتبــون الذيــن عــادوا بعــد تغــري نظــام احلكــم 

يف العــراق يف ســنة 2003 ( ومــا بعدهــا 

22 ( عيل عبد الرزاق جلبي ، علم إجتامع السكان ، ط2، دار امليرسة ، عامن االردن ، 2012، ص 164(.

23 (  رياض ابراهيم السعدي ، اهلجرة الداخلية للسكان يف العراق ، ط1، دار لسالم ،بغداد ، 1976،  ص277(.

24 ( فتحي حممد ابو عيانة ، جغرافية السكان ، ط3، دار النهضة العربية ، بريوت ، 1986، ص) 414و415(.

25 (  رياض ابراهيم السعدي ، اهلجرة الداخلية للسكان يف العراق «1947ـــ 1965»، مصدر سابق ص 267ــ 269.

26 ( فتحي حممد ابو عيانة ، جغرافية السكان ، ط8 ،مصدر سابق «ص420».

27 ( امحــد عــيل اســامعيل ،اســس علــم الســكان وتطبيقاتــه اجلغرافيــة ، ط8، دار الثقافــة للنــرش والتوزيــع ، القاهــرة ، 1997، 
ص168و169.

 The McDonaldiza�on of) 28* ( مصطلــح اســتعمله عــامل االجتــامع -جــورج ريتــزر -يف كتابــه حتــت عنــوان
Society (ما�دونالديــة املجتمــع(، و هــذه احلالــة حتــدث عندمــا يكــون للثقافــة صفــة تشــبه مطاعــم الوجبــات الرسيعــة ، 

واملاكدونالديــة هــي فكــرة حديثــة نســبيًا ــــ ) املصــدر ps:��ar.wikipedia.org/wiki���ماكدونالديــة)

٢٩ ) �ــدر امحــد جــراح ، قضايــا فيــس العوملــة ) الرتبيــة ، السياســة ، االقتصــاد ( ، ط1، املعتــز للنــرش والتوزيــع ، عــامن ، االردن 
، 2009، ص20ـ  22. 

ــد كــرسوي ، ط1، املركــز القومــي للرتمجــة ،  ــج الكــوين « ، ترمجــة خال ــة «املزي ــة والثقاف 30( جــان نيدرفــني بيــرتس ، العومل
القاهــرة ، 2015، ص)95و96(.

31* ( اســلوب الــرشكات املتعــددة اجلنســيات ــــ  عندمــا ترغــب يف احلصــول عــىل اســواق حتقــق ارباحــًا بعيــدة االمــد ،تعمــل 
عــىل تســويق تلــك املنتجــات بأســعار رخيصــة وبمجــرد مــا يصبــح املجتمــع مدمــن عليهــا تقــوم بتقليــل عمليــة التســويق بحجــة 
انخفــاض االنتــاج او الكميــة نفــذت وهلــذا يســاعدها يف رفــع اســعارها لتحقيــق مــا تطمــح اليــه ) هــذا احــد اســاليب االقتصــاد 

الرأســاميل (

ــة  ــة يف مجهوري ــة الفلوج ــامر مدين ــادة إع ــة إلع ــة دراس ــة حال ــة العومل ــات يف بيئ ــي ، إدارة االزم ــد الدليم ــد مح ــد عب 32 ( حام
العــراق ، اطروحــة دكتــوراه يف ادارة االعــامل ، 2008 ص140.

33 (  زغــو حممــد ، أثــر العوملــة عــىل اهلويــة الثقافيــة لالفــراد والشــعوب ، العــدد 4 ، جملــة االكاديميــة للدراســات االجتامعيــة 
واالنســانية ، كليــة العوملــة القانونيــة واالداريــة ، جامعــة حســيبة بــن بــو عــيل ، الشــلف ــــ اجلزائــر ، 2010 ص94.
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ــال  ــنة ب ــطني  ، س ــه ، فلس ــدس املفتوح ــة الق ــم ، جامع ــىل التعلي ــة ع ــات العومل ــد ، انعكاس ــيل امح ــد ع ــوب حمم ــز اي 34 ( ناف
،ص6(

35 ( هاشــم بــن حممــد الزهــراين ، االثــار االمنيــة للعوملــة ، كليــة الدراســات العليــا ــــــ قســم العلــوم الرشطيــة ـ قيــادة امنيــة ،  
أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم االمنيــة ــــ  2002 ص48.

36 ( هاشــم بــن حممــد الزهــراين ، االثــار االمنيــة للعوملــة ، كليــة الدراســات العليــا ــــــ قســم العلــوم الرشطيــة ـ قيــادة امنيــة ،  
أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم االمنيــة ــــ  2002 صــو48(

ــال ،  ــم ، جامعــة القــدس املفتوحــة ، فلســطني  ، ســنة ب ــز ايــوب حممــد عــيل امحــد ، انعكاســات العوملــة عــىل التعلي 37 (  ناف
ص6.

h�p:��www. 38 ( فــالح القريــيش ، أثــر العوملــة يف املجــال التعليمــي والرتبــوي ، مقــال عــىل موقــع دراســات : 
htm.376�(٠١)siironline.org/alabwab/derasat

٣٩* ) يعتقــد الباحثــان ان هــذا اجليــش مــن اخلرجــني العاطلــني عــن العمــل ، .. ســبب ظهــور تيــارات متطرفــة ، وســبب يف 
انعــدام الثقــة بــني املواطــن والدولــة ، وانخفــاض احلــس االمنــي و الوطنــي لــدى املواطــن ، وعــدم رغبــة املواطــن يف محايــة الدولــة 
عندمــا حتتــاج اليــه ــــ وهــو مــن ســبب يف ســقوط العديــد مــن االرايض العراقيــة بيــد االرهــاب وحــدوث رصاعــات داخليــة ،النــه 
مــن واجبــات الدولــة عليهــا هــم توفــري مدخــل للمواطــن ، وحماولــة ســد احتياجــات ه، الن الفــرد عندمــا جيــوع يفعــل كل شــئ  

مــن اجــل ســد رمقــه  .

40 ( أعيــاد عبــد الرضــا عبــدال، املتغــري التكنولوجــي وأثــره  يف قــوة الدولــة «دراســة تطبيقيــة يف اجلغرافيــة السياســية للعــراق» 
ـــ ابــن رشــد ، جامعــة بغــداد ، 1999 ،ص163(. ، رســالة ماجســتري ) غــري منشــورة ( ، كليــة الرتبيــةـ 

41 ( لقــاء مكــي العــزاوي ، تكنولوجيــا االتصــال وظاهــرة العوملــة -التطــور مــن اجــل اهليمنــة ، قســم االعــالم ،كليــة االدب 
، جامعــة بغــداد ، ص5و6. 

42 (  حســن نيــازى الصيفــي ، الفضائيــات العربيــة يف عــرص العوملــة ، «الفــرص والتحديــات .. الواقــع والطموحــات» ، ط1، 
مطبعــة كليــة الصحافــة واالعــالم ، جامعــة االزهــر ، مــرص ، 2011 ،ص 71ــ 73(.

43 ( حســن نيــازى الصيفــي ، الفضائيــات العربيــة يف عــرص العوملــة ،«الفــرص والتحديــات .. الواقــع والطموحــات»، ط1، 
مطبعــة كليــة الصحافــة واالعــالم ، جامعــة االزهــر ، مــرص ، 2011 ، ص)17ــــ 73(.

44 (  لتشــنر  فرانــك جــي و جــون بــويل ، العوملــة الطوفــان ام االنفــاذ  ، ترمجــة فاضــل جتكــر ، ط1، مركــز دراســات الوحــدة 
العربيــة ، بــريوت ـ لبنــان ، 2004ص) 500و501(

ــدة للعــامل العــريب  ، ط1 ، دار رســالن ، دمشــق ــــ  ــة السياســية اجلدي 45 ( عمــر كامــل حســن و عطــا اهلل ســليامن ، اجلغرافي
ســوريا ، ســنة 2008 ص46و 47(.

46 (  مثنــى مشــعان خلــف املزروعــي، التأثــريات اجليوبولتيكيــة للعوملــة عــىل الوطــن العريب ، ســالة ماجســتري )غري منشــورة(، 
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كلية االداب ،جامعــة بغداد ،2002 ص98و99.

47 ( هاشــم بــن حممــد الزهــراين ، االثــار االمنيــة للعوملــة ، كليــة الدراســات العليــا ــــــ قســم العلــوم الرشطيــة ـ قيــادة امنيــة ،  
أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم االمنيــة ــــ  2002ص47و48(

ــات  ــة للدراس ــة االكاديمي ــدم اىل جمل ــث مق ــعوب ، بح ــراد والش ــة  لالف ــة الثقافي ــىل اهلوي ــة ع ــر العومل ــد ، أث ــو حمم 48 (  زغ
االجتامعيــة واالنســانية ، اعــدد 4، الســنة 2010 ص99(.

49 ( حممد عامرة ، خماطر العوملة عى اهلوية الثقافية ، ط1 ، دار هنضة مرص ،  1999املصدر ص33و34 (

��ps:�� ، )50 ( صــربي حممــد خليــل ، مفهــوم املجتمــع املــدين )بني الفلســفة السياســية الغربيــة والفكر الســيايس االســالمي
drsabrikhalil.wordpress.com�٢٠١١�٠٦�٣٠�مفهوم-املجتمع-املدين-بني-الفلسفة-اليس/  ،ص3.

51 ( أوشــن ســمية ، دور املجتمــع املــدين يف بنــاء االمــن  اهلويــايت يف العــامل العــريب «دراســة حالــة اجلزائــر « ، رســالة ماجســتري 
ـــ باتنــة ، اجلزائــر ، 2010، ص 26ــــ28(. مقدمــة اىل جملــس كليــة احلقــوق و العلــوم السياســية ،جامعــة احلــاج خلــرضـ 

52 (  حممــد مصلــح الزغبــي ،العوملــة لثقافيــة واثارهــا عــىل الوطــن العــريب ، النــارش «مؤسســة الفكــر العــريب ،بحــث مقــدم 
املنتــدى العــريب اخلمــس للرتبيــة والتعليــم ، كليــة الدراســات الفقهيــة والقانونيــة ــــ جامعــة ال البيــت  ص5و6(

ــة السياســية اجلديــدة للعــامل العــريب  ، ط1 ، دار رســالن ، دمشــق ــــ  53 (  عمــر كامــل حســن و عطــا اهلل ســليامن ، اجلغرافي
ــنة 2008 ص43و44. ــوريا ، س س

54 (  عمر كامل حسن و عطا اهلل سليامن ، املصدر نفسه  ،ص43و44.

55 (   زغــو حممــد ، أثــر العوملــة عــىل اهلويــة الثقافيــة لالفــراد والشــعوب ، جملــة االكاديميــة للدراســات االجتامعيــة واالنســانية 
ـــ الشــلف /اجلزائــر  املصــدر  ص «96و97. ، العــدد 4 لســنة 2010 ، جامعــة حســيبة بــن بوعــيلـ 

56( زغو حممد ،املصدر نفسه   ص 96و97.

57(زغــو حممــد ، أثــر العوملــة عــىل اهلويــة الثقافيــة لألفــراد والشــعوب ، جملــة االكاديميــة للدراســات االجتامعيــة واالنســانية ، 
العــدد 4 لســنة 2010 ، جامعــة حســيبة بــن بوعــيل ــــ الشــلف /اجلزائــر  املصــدر  ص 96و97.

ــارش مؤسســة الفكــر العــريب ،بحــث مقــدم  ــة واثارهــا عــىل الوطــن العــريب ، الن ــة لثقافي ــي ،العومل 58 ( حممــد مصلــح الزغب
ــة ــــ جامعــة ال البيــت  ص9ــــ 11. ــة والقانوني ــة الدراســات الفقهي ــم ، كلي ــة والتعلي املنتــدى العــريب اخلمــس للرتبي

ــدة للعــامل العــريب  ، ط1 ، دار رســالن ، دمشــق ــــ  ــة السياســية اجلدي 59 ( عمــر كامــل حســن و عطــا اهلل ســليامن ، اجلغرافي
ســوريا ، ســنة 2008 ص 49و 50(.

ــة ،  ط1، دار  ــة واالمني ــة واالجتامعي ــة والثقافي ــا العقدي ــة وآثاره ــوات الفضائي ــايع ، القن ــن الش ــد الرمح ــن عب ــد ب 60 ( خال
بلنســية ، ســنة بــال ، ص) 24ــــ 32(
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ــدة للعــامل العــريب  ، ط1 ، دار رســالن ، دمشــق ــــ  ــة السياســية اجلدي 61 ( عمــر كامــل حســن و عطــا اهلل ســليامن ، اجلغرافي
ســوريا ، ســنة 2008 ص 49و 50(.

ــدة للعــامل العــريب  ، ط1 ، دار رســالن ، دمشــق ــــ  ــة السياســية اجلدي 62 ( عمــر كامــل حســن و عطــا اهلل ســليامن ، اجلغرافي
ــوريا ، ســنة 2008 ص54. س

ـــ ملــاذا اصبحــت اللغــة اإلنكليزيــة لغــة تتعامــل هبــا اغلــب الشــعوب ،ملــاذا كل مــا نبحــث  63* ( وهنــا يطــرح الباحــث ســؤااًلـ 
عنــه موجــود باللغــة اإلنكليزيــة ، وكل مراكــز التســوق اصبحــت باللغــة اإلنكليزيــة ومجيــع الــرشكات تتعامــل باللغــة اإلنكليزيــة ، 
وهنــاك مــدارس االهليــة اصبحــت مجيــع دروســها تــدّرس باللغــة اإلنكليزيــة وغريهــا مــن اســاليب نــرش ثقافــة الغــرب يف جمتمعاتنــا 

ملتخلفة  ا

64 ( مثنــى مشــعان خلــف املزروعــي، التأثــريات اجليوبولتيكيــة للعوملــة عــىل الوطــن العــريب ، ســالة ماجســتري )غري منشــورة(، 
كليــة اآلداب ،جامعة بغــداد ،2002 ص135و136 .

65 ( مثنــى مشــعان خلــف املزروعــي، التأثــريات اجليوبولتيكيــة للعوملــة عــىل الوطــن العــريب ، ســالة ماجســتري )غري منشــورة(، 
كليــة اآلداب ،جامعة بغــداد ،2002 ص136(.

ــدة ،  ــب اجلدي ــورة ، ط1، دار الكت ــورج كت ــة ج ــك ، ترمج ــىل املح ــارات ع ــة ــــ احلض ــة الثقافي ــرك ، العومل ــريار ليكل 66 ( ج
ــان ، 2004 ص425 و426( ــريوت ــــ لبن ب

67 (  حممــد مصلــح الزغبــي ،العوملــة لثقافيــة واثارهــا عــىل الوطــن العــريب ، النــارش «مؤسســة الفكــر العــريب ،بحــث مقــدم 
املنتــدى العــريب اخلمــس للرتبيــة والتعليــم ، كليــة الدراســات الفقهيــة والقانونيــة ــــ جامعــة ال البيــت  ص5و6(

68 ( املجموعة االحصائية السنوية ، اجلهاز املركزي للحصاء ــ وزارة التخطيط ، مجهورية العراق ، 2013. 



أ . د. عبد العباس فضيخ دغبوش   م . م . حيدر فاضل عبد الرضا سعيد 

٦٢
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املصادر :

حممــود عــودة ،اســس علــم االجتــامع ،  دار النهضــة العربيــة ، .1
بــريوت ، ط1،  ســنة بــال  .

الدينــي ،  كليــة .2 مهــدي حممــد القصــاص ، علــم االجتــامع 
.2008  ، مــرص   ، املنصــورة  جامعــة   ، اآلداب 

حممــد امــني املــرصي ، املجتمــع االســالمي ، ط1، دار االرقــم ، .3
الكويــت ، 1980.

ســيد قطــب ،نحــو جمتمــع إســالمي ، ط10 ، دار الــرشوق ، .4
القاهــرة ، 1993.

حســني عبــد احلميــد امحــد رشــوان ، الســكان مــن منظــور علــم .5
االجتــامع ، ط بــال،  املكتبــة اجلامعيــة ، االســكندرية ، 2001.

ــكان ، ط2، دار .6 ــامع الس ــم إجت ــي ، عل ــرزاق جلب ــد ال ــيل عب ع
امليــرسة ، عــامن االردن ، 2012.

 ريــاض ابراهيــم الســعدي ، اهلجــرة الداخليــة للســكان يف .7
.1976  ، ،بغــداد  لســالم  دار  ط1،   ، العــراق 

امحــد عــيل اســامعيل ،اســس علــم الســكان وتطبيقاتــه اجلغرافيــة .8
، ط8، دار الثقافــة للنــرش والتوزيــع ، القاهــرة ، 1997.

ــد الــرزاق  جلبــي ، علــم اجتــامع الســكان  ، ط2، دار .9  عــيل عب
املســرية للنــرش والتوزيــع ، عــامن ــــ االردن ، 2012.

بــدر امحــد جــراح ، قضايــا فيــس العوملــة ) الرتبيــة ، السياســة .10
، االقتصــاد ( ، ط1، املعتــز للنــرش والتوزيــع ، عــامن ، االردن ، 

 .2009

 جــان نيدرفــني بيــرتس ، العوملــة والثقافــة «املزيــج الكــوين « .11
، ترمجــة خالــد كــرسوي ، ط1، املركــز القومــي للرتمجــة ، القاهــرة 

.2015 ،

دار .12 ط3،   ، الســكان  جغرافيــة   ، عيانــة  ابــو  حممــد  فتحــي 
.1986  ، بــريوت   ، العربيــة  النهضــة 

حممــد مصلــح الزغبــي ،العوملــة لثقافيــة واثارهــا عــىل الوطــن .13
ــدى  ــارش «مؤسســة الفكــر العــريب ،بحــث مقــدم املنت العــريب ، الن
العــريب اخلمــس للرتبيــة والتعليــم ، كليــة الدراســات الفقهيــة 

ــة ــــ جامعــة ال البيــت ، ســنة بــال. والقانوني

إبراهيــم خليــل العــالف ، العوملــة و مســؤولية جتديــد وظائــف .14
التعليــم العــايل العــريب ، جملــة دراســات اقليميــة العــدد 17 ، 

ــنة 2010 . ــل  س ــة املوص جامع

امحــد عــيل اســامعيل ،اســس علــم الســكان وتطبيقاتــه اجلغرافية .15
، ط8، دار الثقافــة للنــرش والتوزيــع ، القاهرة ، 1997.

ــة .16 ــة العومل ــات يف بيئ ــي ، إدارة االزم ــد الدليم ــد مح ــد عب حام
ــة العــراق  ــة الفلوجــة يف مجهوري حالــة دراســة إلعــادة إعــامر مدين

، اطروحــة دكتــوراه يف ادارة االعــامل ، 2008.

الثقافيــة لالفــراد .17 اهلويــة  العوملــة عــىل  أثــر   ،  زغــو حممــد 
والشــعوب ، العــدد 4 ، جملــة االكاديميــة للدراســات االجتامعيــة 
ــيبة  ــة حس ــة ، جامع ــة واالداري ــة القانوني ــة العومل ــانية ، كلي واالنس

ــر ، 2010. ــلف ــــ اجلزائ ــيل ، الش ــو ع ــن ب ب

 نافــز ايــوب حممــد عــيل امحــد ، انعكاســات العوملــة عــىل .18
التعليــم ، جامعــة القــدس املفتوحــه ، فلســطني  ، ســنة بــال .

ــة .19 ــة ، كلي ــة للعومل ــار االمني ــراين ، االث ــد الزه ــن حمم ــم ب هاش
ـ قيــادة امنيــة ،   ــــــ قســم العلــوم الرشطيــة  الدراســات العليــا 

أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم االمنيــة ــــ  2002.

فــالح القريــيش ، أثــر العوملــة يف املجــال التعليمــي والرتبــوي ، .20
مقــال عــىل موقــع دراســات :

21.h�p://www.siironline.org/alabwab/dera-
sat(01)/376.htm

أعيــاد عبــد الرضــا عبــدال، املتغــري التكنولوجــي وأثــره  يف قوة .22
الدولــة «دراســة تطبيقيــة يف اجلغرافيــة السياســية للعــراق» ، رســالة 
ماجســتري ) غــري منشــورة ( ، كليــة الرتبيــة ــــ ابــن رشــد ، جامعــة 

بغــداد ، 1999 .



٦٣

االنفتاُح الثقايف وأثرُه عىل املجتمع الكربالئي ) الشباب ُأنموذجًا(

لقــاء مكــي العــزاوي ، تكنولوجيــا االتصــال وظاهــرة العوملــة .23
« التطــور مــن اجــل اهليمنــة ، قســم االعــالم ،كليــة االدب ، جامعة 

بغــداد ، ســنة بــال.

حســن نيــازى الصيفــي ، الفضائيــات العربيــة يف عــرص العوملة .24
،» الفــرص والتحديــات .. الواقــع والطموحــات «، ط1، مطبعــة 

كليــة الصحافــة واالعــالم ، جامعــة االزهــر ، مــرص ، 2011 .

 لتشــنر  فرانــك جــي و جــون بــويل ، العوملــة الطوفــان ام .25
ــدة  ــات الوح ــز دراس ــر ، ط1، مرك ــل جتك ــة فاض ــاذ  ، ترمج االنف

العربيــة ، بــريوت ـ لبنــان ، 2004.

عمــر كامــل حســن و عطــا اهلل ســليامن ، اجلغرافيــة السياســية .26
ــدة للعــامل العــريب  ، ط1 ، دار رســالن ، دمشــق ــــ ســوريا ،  اجلدي

ــنة 2008. س

مثنــى مشــعان خلــف املزروعــي، التأثــريات اجليوبولتيكيــة .27
ــورة(،  ــري منش ــتري )غ ــالة ماجس ــريب ، س ــن الع ــىل الوط ــة ع للعومل

كليــة اآلداب ،جامعــة بغــداد ،2002.

صــربي حممــد خليــل ، مفهــوم املجتمــع املــدين )بــني الفلســفة .28
�ttps://drs- ، ــة والفكــر الســياس االســالمي السياســية الغربي
abrikhalil.wordpress.com/2011/06/30/مفهــوم-

املجتمع-املدين-بني-الفلسفة-

أوشــن ســمية ، دور املجتمــع املــدين يف بنــاء االمــن  اهلويــايت يف .29
العــامل العــريب «دراســة حالــة اجلزائــر « ، رســالة ماجســتري مقدمــة 
اىل جملــس كليــة احلقــوق و العلــوم السياســية ،جامعــة احلــاج 

خلــرض ــــ باتنــة ، اجلزائــر ، 2010.

ــة .30 ــة ، كلي ــة للعومل ــار االمني ــراين ، االث ــد الزه ــن حمم ــم ب هاش
ـ قيــادة امنيــة ،   ــــــ قســم العلــوم الرشطيــة  الدراســات العليــا 

أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم االمنيــة ــــ  2002.

الثقافيــة  لالفــراد .31 اهلويــة  العوملــة عــىل  أثــر   ، زغــو حممــد 
للدراســات  االكاديميــة  جملــة  اىل  مقــدم  بحــث   ، والشــعوب 

.2010 الســنة   ،4 اعــدد   ، واالنســانية  االجتامعيــة 

حممــد عــامرة ، خماطــر العوملــة عــى اهلويــة الثقافيــة ، ط1 ، دار .32
هنضــة مــرص ،  1999ا.

عمــر كامــل حســن و عطــا اهلل ســليامن ، اجلغرافيــة السياســية .33
ــدة للعــامل العــريب  ، ط1 ، دار رســالن ، دمشــق ــــ ســوريا ،  اجلدي

ــنة 2008 . س

خالــد بــن عبــد الرمحــن الشــايع ، القنــوات الفضائيــة وآثارهــا .34
العقديــة والثقافيــة واالجتامعيــة واالمنيــة ،  ط1، دار بلنســية ، ســنة 

بــال .
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ملخص البحث: 

تعــدُّ احلــرب ومــا ختلِّفــه مــن مصائــب وكــوارث عــىل املجتمعــات مــن أشــدِّ عالمــات التاريــخ وضوحــا 
ــؤال  ــة س ــؤال اهلوي ــي ؛ وس ــامء احلقيق ــة واالنت ــل اهلوي ــارات وتقت ــب احلض ــم أغل ــا حتط ــا ،ألهن ــه ارهاب ــرز أعامل وأب
ــاح  ــة ،الســيام بعــد اجتي ــة واحلضاري ــذات عــن زمــن حتققهــا يف خمتلــف الفضــاءات الثقافي ــه ال وجــودي تبحــث في
ــيخ  ــة لرتس ــية ،وااليدولوجي ــات السياس ــات، والرصاع ــط الرهان ــة وس ــدان العربي ــب البل ــة يف أغل ــة العومل عاصف
ــا  ــة ،وبخاصــة بعدم ــق كينونتهــم الوجودي ــي واخللقــي لتحقي ــا األمــن الروح ــة ومنحه ــتقرار واملواطن مفهــوم االس
ــا  ــامزت بوصفه ــي ان ــة الت ــة الثقافي ــه التعددي ــايف خلَّفت ــوع ثق ــن تن ــراق م ــا الع ــا بلدن ــة ومنه ــاحة العربي ــهدته الس ش
ــة ، عرقيــة  ــة ، قومي ــة للتعامــل مــع املجتمعــات ، ومعاجلــة واقــع اقليــات لغوي ايدولوجيــة سياســية ومنظومــة فكري
، دينيــة يف جمتمــع األغلبيــة فتميــزت هــذه التعدديــة برتكيزهــا عــىل أمهيــة الوعــي بالــذات اجلامعيــة ؛ ولعــل أبــرز مــا 
ــني  ــح ب ــرتدد والتأرج ــظي وال ــة التش ــة ، وحال ــألة اهلوي ــرح مس ــو ط ــد 2003م ه ــة بع ــة العراقي ــه الرواي ــت علي وقف

ــات. ــة يف املجتمع ــة الثقافي ــارات العومل ــر تي ــامء ، وأث ــد ولالنت ــي للبل ــامء احلقيق االنت

ــايف  ــن الثق ــة لألم ــات االيدولوجي ــق النظري ــىل وف ــألة ع ــذه املس ــان ه ــدة بي ــة جاه ــذه الدراس ــت ه فحاول
ــات. ــن رصاع ــه م ــا يعيش ــل م ــي يف ظ ــع العراق ــة الواق ملعاجل

وقــد انتظمــت الدراســة يف أربعــة حمــاور، اهتــم املحــور األول بإيضــاح مفهــوم اهلويــة ؛امــا املحــور الثــاين 
فاهتــم بإيضــاح مفهــوم التعدديــة الثقافيــة امــا املحــور الثالــث فاهتــم بدراســة تفاعــل اهلويــة والتعدديــة الثقافيــة ،امــا 
املحــور الرابــع واالخــري فدرســت فيــه نــامذج مــن املنجــز الروائــي العراقــي )روايــات عــيل بــدر حتديــدا( لبيــان تعــدد 

الثقافــات يف املجتمــع .
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Abstract:

War is the most terrorist act in history, destroys civilization, and erases identity and true 
loyalty. Searching for identity is a life-death stance to find a niche in the world all the communi-
ties endeavor to have, in particular after the globalization wave prevails in the Arab homeland 
.Establishing the concept of nationality identity is a way to have identification, Iraq is one of the 
countries that confronts a state of anarchy and divergence, the post invasion, 2003, –Iraq novel 
tackles such attitudes. The current study consists of four sections , the first clarifies the concept 
of identity , the second does the concept of pluralism , the third does the interaction between 
the identity and pluralism , the last one  studies the fictional Iraqi products , novels of Ali Badr 
to manifest the diversity of cultures in the community .   
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أوالً:مفهوم اهلوية :

ــأيت  ــام ت ــة، ورب ــدات ملفهــوم اهلوي ــري مــن التحدي ــة بالكث ــة والدراســات األكاديمي   تزخــر املعجــامت العربي
ــة؛ الن هــذا املفهــوم غامــض ومعقــد ومتشــعب املداخــل تتفاعــل  ــة مــن إجيــاد تعريــف حمــدد ملفهــوم اهلوي الصعوب
داخلــه حقــول معرفيــة عــدة، وتتصــارع ديناميــات ))األنــا(( و))اآلخــر(( و))الـــ نحــن((. وقــد شــكل مفهــوم اهلويــة 

إشــكالية مؤرقــة غــري قابلــة للتجــاوز يف خمتلــف الفضــاءات الثقافيــة واحلضاريــة.)1(

  وتعــد اهلويــة هــي التعبــري عــن حقيقــة األشــياء املطلقــة املشــتملة عــىل صفاهتــا اجلوهريــة التــي متيزهــا مــن 
غريهــا، فهــي متثــل قيــاًم جوهريــة تتنــزل يف واقــع تتجــدد فيــه بفعــل فهــم اإلنســان وإدراكــه وديناميتــه حتكمــه وحتــدُّ 

مــن مــدارات حريتــه.)2(

ــة  ــان املمكن ــة اإلنس ــوغ حقيق ــهم يف ص ــي تس ــدة الت ــة واخلال ــم املطلق ــي القي ــة ه ــول ان اهلوي ــن الق ويمك
كحقيقــة تتأســس عليهــا امكانيــة ذهابــه يف رحلــة حتملــه اىل كــامل حمتمــل؛ وألن اهلويــة متاثــل النــواة أو البــذرة مــن 
حيــث ممكنــات حتوهلــا اىل شــجرة أو نبتــة، إذ كالمهــا جوهــر كامــن قابــل لالنخــراط يف صــريورة حتولــه؛ فــان اهلويــة 
ــياق  ــة يف س ــرة واملتحول ــة واملتغاي ــة املمكن ــه العياني ــرد وجتليات ــر املج ــي اجلوه ــه، أو ه ــان وحتوالت ــت اإلنس ــي ثاب ه

ــة.)3( ــريورة دائم س

  وقــد عّرفهــا املفكــر الفرنــيس اليكــس ميكشــييل بأهنــا: ))عبــارة عــن منظومــة متكاملــة مــن املعطيــات املاديــة 
والنفســية واملعنويــة واالجتامعيــة تنطــوي عــىل نســق مــن عمليــات التكامــل املعــريف وتتميــز وحداهتــا التــي تتجســد 
ــاعر  ــدة املش ــي وح ــة ه ــا، واهلوي ــعور هب ــة والش ــاس باهلوي ــة اإلحس ــىل خاصي ــوي ع ــي تنط ــة الت ــروح الداخلي يف ال

الداخليــة التــي تتمثــل يف وحــدة العنــارص املاديــة والتاميــز والديمومــة واجلهــد املركــزي((.)4(

 وهــذا يعنــي ان اهلويــة هــي وحــدة العنــارص املاديــة والنفســية املتكاملــة التــي جتعــل الشــخص يتاميــز عمــن 
ســواه ويشــعُر بوحدتــه الذاتيــة.

ــة  ــق رؤي ــا وف ــر هل ــام ينظ ــب، وإن ــرد فحس ــاق الف ــىل نط ــة ع ــر للهوي ــال ُينظ ــي، ف ــور االجتامع ــا يف املنظ   أم
ــردًا  ــس ف ــه لي ــعر بأن ــامء، ويش ــة واالنت ــه باهلوي ــرد إحساس ــتمُد الف ــه يس ــي نفس ــعور، القوم ــذا الش ــن ه ــة، وم مجاعي
فحســب، وانــام يشــرتك مــع عــدد كبــري مــن افــراد اجلامعــة يف عــدد مــن املعطيــات واملكونــات واألهــداف، وينتمــي اىل 

ــة مــن مجلــة مــن املعايــري والرمــوز والصــور.)5( ثقافــة مركب
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   وعليــه يمكــن القــول ان اهلويــة وعــي للــذات واملصــري التارخيــي الواحــد مــن موقــع احليــز املــادي والروحــي 
الــذي تشــغله يف البنيــة االجتامعيــة، وبفعــل الســامت واملصالــح املشــرتكة التــي حتــدد توجهــات النــاس وأهدافهــم 
ألنفســهم ولغريهــم وتدفعهــم للعمــل معــًا يف تثبيــت وجودهــم واملحافظــة عــىل منجزاهتــم وحتســني وضعهــم وموقعهــم 

ــخ.)6( يف التاري

  وعليــه ُعّرفــت اهلويــة مــن منظــور مجاعــي بأهنــا: ))الســامت املشــرتكة التــي تتميــُز هبــا مجاعــة معينــة مــن النــاس 
وتعتــُز هبــا(( أو هــي ))جمموعــة املفاهيــم العقائديــة والرتاثيــة جلامعــة ارتبطــت بتاريــخ وأصــول انســانية ومفاهيــم فكريــة 
أدتْ اىل افــراز ســلوك فكــري وقيمــي مرتجــم بــأدب وفــن وفلكــور جعــل مــن تلــك اجلامعــات ذات شــخصية مميــزة عــن 

غريهــا((.)7(

  فاهلويــة إذن جممــوع الســامت الروحيــة والفكريــة والعاطفيــة اخلاصــة التــي متيــز جمتمعــًا بعينــه وطرائــق احليــاة 
ونظــم القيــم والتقاليــد واملعتقــدات وطرائــق اإلنتــاج االقتصــادي واحلقــوق.)8(

  ومــن هنــا نفهــم ان مفهــوم اهلويــة مل يكــن متوقفــًا عــىل الــذات الفرديــة بــل اتســع مــداه داخــل العلــوم االجتامعية 
لكــي يشــمل اهلويــة االجتامعيــة واهلويــة الثقافيــة واهلويــة العرقيــة )الســاللية( وهــي مجيعهــا مصطلحــات تشــرُي اىل تّوحــد 

الــذات مــع وضــع اجتامعــي معــني أو مــع تــراث ثقــايف معــني او مــع مجاعــة ســاللية.)9(

  وكثــريًا مــا نــرى دمــج مصطلــح اهلويــة مــع مصطلــح )الثقافــة( التــي هــي يف احلقيقــة تشــكل جــزءًا مــن مفهــوم 
اهلويــة وليــس كلــه.

  وقــد ُعّرفــت الثقافــة بأهنــا ))ذلــك الــرتاث احلضــاري ومنهجيــة التفكــري وأســلوب العيــش واملعاملــة اي تلــك 
األمــور التــي تنطلــق مــن ذاتيــة وشــخصية األنســان بــام هــو عليــه مــن صفــات كاخلــري والعــدل وتلــك الطاقــة العلميــة 

الكامنــة التــي تســتخدم  يف جمــاالت احليــاة التــي متّيــز جمتمــع عــن جمتمــع آخــر((.)10( 

  فالثقافــة تشــكُل جوهــر اهلويــة وعمودهــا، والعالقــة بينهــام متالزمــة، فالعالقــة بينهــام ليســت عالقــة الســابق 
بالالحــق، حيــث يصعــب القــول بأســبقية أحدمهــا عــىل اآلخــر، فالعالقــة بينهــام عالقــة تــالزم فمــن املســتحيل ان ُتشــكل 
اهلويــة خــارج نطــاق الثقافــة، كــام ان الثقافــة هــي التــي ُتعطــي اهلويــة معناهــا ومبناهــا وُتضفــي عليهــا طابعــًا خاصــًا جيعلهــا 
خمتلفــة عــن غريهــا مــن اهلويــات والثقافــات األخــرى، وال يتــم ذلــك بمعــزل عــن اجلامعــة االجتامعيــة التــي تنتمــي اىل 
ــد  ــة وتعي ــج الثقاف ــي تنت ــي الت ــة( ه ــذات اجلامعي ــة )ال ــة- واجلامع ــذات الفردي ــرد- ال ــة، فالف ــك اهلوي ــة او تل ــذه الثقاف ه

انتاجهــا وتضفــي عليهــا طابعــًا خاصــًا هــو ُيدعــى )هويــة( جيعلهــا متاميــزة وذات خصوصيــة ثقافيــة تنفــرد فيهــا.)11( 
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  ثانياً: مفهوم التعددية الثقافية:

  قبــل ان نتعــرف مفهــوم التعدديــة الثقافيــة علينــا ان نفهــم معنــى اهلويــة الثقافيــة وهــي تلك املبــادئ األصلية 
ــان اإلنســان الشــخيص  ــُل كي ــز اإلنســانية التــي متث ــة النابعــة مــن األفــراد والشــعوب، وتلــك الركائ الســامية والذاتي
والروحــي واملــادي بتفاعــل صــوريت هــذا الكيــان إلثبــات هويــة أو شــخصية الفــرد أو املجتمــع أو الشــعوب، بحيــث 

حيــسُّ ويشــعر كل فــرد بانتامئــه األصــيل ملجتمــع مــا، خيصصــه ويميــزه مــن باقــي املجتمعــات األخــرى.)12(

ــاء  ــتقبلية ألعض ــة واملس ــية واحلضاري ــة والسياس ــة واالجتامعي ــب احلياتي ــل كل اجلوان ــة متث ــة الثقافي   واهلوي
اجلامعــة املّوحــدة التــي ينتمــي إليهــا األفــراد باحلــّس والشــعور االنتامئــي هلــا. 

  وهــي ايضــًا متثــل ذاتيــة اإلنســان ونقــاءه ومجالياتــه وقيمــه بحيــث تكــون املحــرك ألّي حضــارة أو أمــة يف 
تّوجههــا و ضبطهــا، اي هــي التــي حتكــم حركــة اإلبــداع واإلنتــاج املعــريف.)13(

  وتتمثل عنارص اهلوية الثقافية بام يأيت:)14(

العقيدة والدين: وُيعد الدين أّول عنرص من عنارص اهلوية الثقافية.

ــالف  ــل اخت ــي عام ــعوب وه ــراد الش ــة لألف ــة الثقافي ــاس للهوي ــايف األس ــان الثق ــة اللس ــد الّلغ ــة: وتع الّلغ
ــا. ــد وجوده ــة وتأكي ــات اهلوي ــكاك وإثب ــل واالحت ــلوب للتواص ــًا أس ــي ايض ــرى، وه ــن أخ ــة ع ثقاف

التاريــخ واملــايض: يمثــل التاريــخ واملــايض املشــرتك لألفــراد والشــعب مــا يعــرّب عــن هويــة أساســية لعنــارص 
ــة الثقافية. اهلوي

ــاع  ــالل اتب ــن خ ــات م ــة املجتمع ــم هوي ــن صمي ــاالت م ــي املج ــذه ه ــراف: ه ــد واألع ــادات والتقالي  الع
ــراف. ــد واألع ــادات والتقالي ــا الع ــة تنظيمه ــًا لثقاف ــل وفق ــرصف والتعام ــة والت ــلوكيات معين س

العقــد االجتامعــي والســيايس: ان لــكل دولــة عقــدًا اجتامعيــًا مــن خــالل مبــادئ وثوابــت املجتمــع فيهــا ومــا 
يطابقــه مــن تصــور وطمــوح ســيايس مبنــي يف مرجعيــة العقــد االجتامعــي.

احلقوق وتتمثل بكيفية رؤية كل دولة او شعب للحقوق واحلريات املختلفة.

ــة هــي شــعور أفــراد أو مجاعــة مــا باالنتــامء اىل ثقافــة مشــرتكة،  ــة الثقافي     ويــرى بعــض الباحثــني ان اهلوي
ومــا تؤمــن بــه مــن معتقــدات وأفــكار عــن أصوهلــا االجتامعيــة ومواطنهــا و موروثهــا التارخيــي وطريقــة حياهتــا ومــا 
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يؤديــه ذلــك مــن دور فّعــال يف ربــط اعضــاء اجلامعــة بعضهــم ببعــض عــىل النحــو الــذي جيعلهــم متامثلــني يف نمــط 
حياهتــم ومعتقداهتــم وكذلــك جيعلهــم متباينــني عــن ذوي الثقافــات األخــرى وأنــامط حياهتــم.)15(

  ومــن هــذا املفهــوم فــان أّي هويــة ثقافيــة تقــوم بوظيفتــني جوهريتــني، فمــن جهــة هــي قطــب الرحــى يف 
إكســاب اعضائهــا االنتــامء املشــرتك، وذلــك مــن خــالل توليــد االعتقــاد بتامثلهــم يف األصــول واملعتقــدات واملوروث 
ــنْ ال ينتمــي إليهــا واقصائــه عــن تلــك اجلامعــة،  الثقــايف عمومــًا، ومــن جهــة أخــرى تعمــل اهلويــة الثقافيــة بإبعــاد كل مَ

أي اهنــا اداة للتميــز بــني املنتمــني وغــري املنتمــني إليهــا.)16(

ــة ال تتولــد  ــة الثقافي ــة( عــىل أســاس ان اهلوي ــان ُيطلــق عليهــام تســمية )التباينــات الثقافي ــان الوظيفت    وهات
مــن ذاهتــا، وانــام تتفحــص بفعــل التبايــن والتاميــز عــن اآلخــر الــذي يتوطــن املــكان والزمــان عينهــام، بحيــث تــربز 

التباينــات يف شــتى مكونــات الثقافــة وهــي اللغــة والديــن واألصــل القومــي واألثنــي واملواطــن اجلغــرايف.

   وخالصــُة القــول ان اهلويــة الثقافيــة واحلضاريــة ألمــة مــن األمــم هــي القــدر الثابــت واجلوهــري املشــرتك 
مــن الســامت واملســميات العامــة التــي متيــز حضــارة هــذه األمــة عــن غريهــا مــن احلضــارات والتــي جتعــل للشــخصية 

الوطنيــة أو القوميــة طابعــًا تتميــز بــه عــن الشــخصيات الوطنيــة والقوميــة األخــرى.)17(

ثالثا- اهلوية والتعددية الثقافية:

ــة  ــاة العقالني ــرق احلي ــن ط ــد م ــود العدي ــامن بوج ــه اإلي ــة بأنَّ ــوم التعددي ــّرف مفه ــدم ُيع ــا تق ــوء م    ويف ض
لعيــش حيــاة حــرة كريمــة والتعدديــة هــي تنــوع قائــم عــىل متيــز وخصوصيــة فهــي ال يمكــن ان توجــد إالَّ باملقارنــة 

ــة عــىل التــرشذم والقطيعــة.)18( بالوحــدة وضمــن إطارهــا، فــال يمكــن إطــالق التعددي

ــرًا  ــدة وجوه ــة جام ــرد كينون ــة جم ــح اهلوي ــدد ومل تصب ــدة اىل التع ــق الوح ــن منط ــة م ــول اهلوي ــذا تتح   وهب
ــة ليســت فعــاًل  ــة؛ لذلــك فــإن اهلوي ــة املركب خالصــًا بــل خليطــًا مــن التامزجــات والتداخــالت والتفاعــالت الثقافي
هنائيــًا؛ بــل اهنــا حضــور حــّي متجــدد مفتــوح عــىل التعــدد واالختــالف متفاعــل مــع الزمــن واملــكان، فمفهــوم اهلويــة 
يف صورتــه احلرصيــة التبســيطية كل فــرد لــه هويــة واحــدة ثابتــة يتحــدد ويتاميــز هبــا ويقــوم بنفســه عــىل أساســها.)19(

  واجلديــر بالذكــر أن اهلويــة ال تعنــي الثبــات والتوقــع عــىل الــذات بــل اهنــا تفتــح إمكانيــات التغيــري ولذلــك 
ــدَّ مــن تطويرهــا كــرضورة لــربوز هويــة ديناميكيــة قائمــة عــىل اســتمرارية الــذات وقابليتهــا للتحــول والتجــدد  الب

والتعــدد واحــرتام اآلخــر وهــذا مــا جيعلهــا تتكيــف وتتفاعــل بشــكل اجيــايب مــع العوملــة.)20(
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  ويف هــذا اإلطــار يــرى الفيلســوف التونــيس فتحــي تريكــي ان اهلويــة هــي أســلوب للمتوقــع يف العــامل والبد 
مــن التفكــري العميــق يف التفاعــل اجلــديل بــني اهلويــة والعوملــة ويف األبعــاد االســرتاتيجية للهويــة كأداة لالحتــامء مــن 

املخاطــر واملســاوئ املحتملــة للعوملــة وللحفــاظ عــىل الــذات دون التوقــع واالنعــزال عــن العــامل.)21(

  ويبــدو أنَّ هنــاك عوامــل ثقافيــة وأخــرى سياســية ســاعدتْ يف تشــكيل التفاعــالت االجتامعيــة والسياســية 
أدتْ اىل تعــدد اهلويــات وبــروز اهلويــة الثقافيــة، واختــاذ أبعــاد تصارعيــة حــادة داخــل املجتمعــات، يف الوقــت الــذي 
تراجعــت فيــه االنتــامءات األيديولوجيــة وتفككــت األســس املرجعيــة والفكريــة لإلنســان واملجتمعــات فــازداد تــأزم 
املنظومــات القيميــة واألخالقيــة بفعــل النــزوع املتزايــد نحــو القيــم املاديــة واالســتهالكية واصبحــت اهلويــة ضائعــة 

ومشــتتة ومتعــددة.)22(

ويف هــذا اجلــدال يــرى أمــني معلــوف يف كتابــه ))اهلويــات القاتلــة(( أن اهلويــة مفهــوم معقــد فهــي ليســت 
ُمعطــى ثابتــًا؛ بــل تتشــكّل وتتحــول باســتمرار والعوملــة املتســارعة والتحــوالت اجلذريــة التــي يعيشــها العــامل أوجدت 
ــة ويف  ــد للهوي ــوم جدي ــتعجل يف مفه ــكل مس ــري بش ــب التفك ــذا جي ــة ول ــة اىل اهلوي ــن احلاج ــّوى م ــًا ق ــًا وجودي قلق
مقاربــة جديــدة للديناميــات اهلوياتيــة للخــروج مــن مــأزق اخليــار الصعــب بــني التأكيــد املهــووس للهويــة وفقــدان 

اي إحســاس هبــا.)23(

ــة  ــامء اىل اجلامع ــون انت ــا يك ــامءات ويف داخله ــع كل االنت ــة جتم ــروز هوي ــجيع ب ــأيت رضورة تش ــا ت ــن هن وم
اإلنســانية هــو االنتــامء الرئيــس لــكل البــرش لكــن دون ان يــؤدي ذلــك اىل إقصــاء االنتــامءات املتعــددة اخلاصــة بــكل 

شــعب وفــرد.)24(

 وهــذا مــا جيعــل مــن األمهيــة بمــكان توضيــح أن األفــراد والفاعلــني يف املجتمــع هــم احلاملــون احلقيقيــون 
للهويــات التــي هــي ليســت ُمعطــى ثابتــًا بــل إهنــا إنشــاء وبنــاء مســتمر ومتواصــل.

ــوع  ــع التن ــل م ــية يف التعام ــة وسياس ــة فكري ــة ومنظوم ــا ))نظري ــة باهنَّ ــة الثقافي ــرّف التعددي ــا ُتع ــن هن   وم
الثقــايف، بحيــث تســتنُد اىل فكــرة اقتســام الســلطة مــا بــني اجلامعــات الثقافيــة يف جمتمــع مــا، وعــىل أســاس املســاواة 

ــة(()25(. ــع األغلبي ــة يف جمتم ــة وديني ــة، عرقي ــة قومي ــات لغوي ــع أقلي ــل م ــني للتعام ــة الثقافت والعدال

  فالتعدديــة الثقافيــة مــن حيــث كوهنــا نظريــة سياســية هــي بمنزلــة اعتقاد أو فرض حياول ســرب أغــوار جديدة 
تتنــاول املرجعيــة الفكريــة للدولــة، األمــة بالتعديل او التغيري بام ينســجم وطبيعــة التنوع الثقــايف للمجتمع)26(
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  وقــد ُعرفــت هــذه النظريــة )التعدديــة الثقافيــة( برتكيزهــا عــىل أمهيــة الوعــي بالــذات اجلامعيــة، فهــي تعنــي 
جتربــة حيــاة اي جتربــة العيــش يف جمتمــع أقــل انعزاليــة وضيقــًا يف األفــق، و أقــّل جتانســًا، وأكثــر حيويــة وتنوعــًا، اي 
ــهِ ثقافيــًا واجتامعيــًا بحيــث يغــدو املوقــف مــن  جتربــة عيــش يف جمتمــع تعــددي ومتســامح فكريــًا ومتنــوع يف تكويناتِ
شــتى الثقافــات متفتحــًا واجيابيــًا، أو عــىل االقــل يشــتمُل عــىل احــرتام النــاس وايالئهــم التقديــر واالهتــامم مــن خــالل 

االعــرتاف بحقوقهــم يف اختيــار طريقــة احليــاة التــي يريــدون عيشــها.)27(

  رابعا - نامذج من املنجز الروائي العراقي عىل تعدد الثقافات وأثره يف املجتمع.

  كان الواقــع العــريب- بمختلــف أبعــاده السياســية واالجتامعيــة- امللهــم األكــرب للروايــة العربيــة- والعراقيــة 
ــه التعامــل مــع الظواهــر واملســتجدات ورصدهــا حتــى يكــون  عــىل وجــه اخلصــوص، والســيام أن األدب منــوط ب

شــاهدًا ودليــاًل عــىل الواقــع ومــا يمــرُّ بــه الوضــع الراهــن واملــايض.

  واملتتبــع للنتــاج الروائــي جيــد ان احلــوادث الواقعيــة التــي يمــرُّ هبــا بلدنــا ومــا مــرَّ هبــا يف األعــوام الســابقة 
كانــت ماثلــة يف ذلــك الــرسد الروائــي وان دلــتْ عــىل يشء فاهنــا تــدّل عــىل رغبــة الروائــي يف تصويــر الواقــع بــكل مــا 
حيمــُل مــن متغــريات ومســتجدات وتطــورات، وتشــكل الروايــة العراقيــة أكــرب شــهادات عــىل األوضــاع السياســية 
واالجتامعيــة واألخالقيــة التــي يمــرُّ هبــا بلدنــا العــراق عــىل تعــدد التيــارات واختالفهــا منــذ تــويل نظــام العهــد البائــد 
اىل دخــول األمريــكان اىل وقتنــا هــذا وهلــذا فــإن الروايــات املعــارصة تشــكُل شــهادة عــىل واقــع ســيايس واجتامعــي 
، ولقــد كانــت حتميــة اهنيــار هــذا اجليــل وفشــل الطاقــات التــي وّلــدت مرحلــة الثــورة ومــا تــاله مــن  واخالقــي متــدنٍ

أجيــال ومــا دار مــن معظــم املوضوعــات املشــرتكة حــول زوال هــذا الوهــم يف تلــك املــدة.

ــدة  ــار الوح ــة اهني ــؤدي اىل حتمي ــد ي ــعب واح ــد لش ــقفٍ واح ــاء س ــت غط ــات حت ــدد األيدولوجي   ان تع
ــة  ــة الكوني ــؤدي اىل تفككهــم ومتــزق نســيج متاســكهم وال ســيام بعــد دخــول العومل ــراد الشــعب الواحــد وت ــني اف ب

ــة. ــة واألخالقي ــية والثقافي ــا السياس ــف ابعاده بمختل

ــداث  ــدتْ األح ــي رص ــة الت ــة العراقي ــزات الروائي ــم املنج ــن أه ــدر م ــيل ب ــي لـــ ع ــز الروائ ــُل املنج   ويمث
ــدد  ــظي والتع ــة التش ــس حال ــًا تعك ــًا فني ــي توظيف ــا الروائ ــد وظّفه ــي، فلق ــعب العراق ــهدها الش ــي ش ــع الت والوقائ
الثقــايف والتنــوع األيديولوجــي بــني ابنــاء الشــعب العراقــي يف ظــل الوعــي اجلمعــي، اذ يشــري بمشــاهد كثــرية ومركــزة 
ــرب.  ــن الغ ــي م ــباب العراق ــتوردها الش ــي اس ــة الت ــدات املظل ــات واملعتق ــك الثقاف ــة اىل تل ــخصيات الرواي ــىل ش ع
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ــة  ــة العلامني ــتينيات والثقاف ــل الس ــدًا جلي ــه نق ــارتر(( يّوج ــا س ــه ))باب ــدر يف روايت ــىل ب ــي ع ــد الروائ   فنج
ــة ــارتر الوجودي ــفة س ــا وفلس ــن فرنس ــي م ــباب العراق ــتقطبها الش ــي اس ــة الت والوجودي

  امــا يف روايتــه )الركــض وراء الذئــاب( انتقــد بشــكل الذع احلركــة األيديولوجيــة الشــيوعية وعــىل أســاس 
ــرية ومركــزة  ــدة ومشــاهد كث ــدر يف صفحــات عدي ــات عــيل ب ــات انخرطــت رواي ــامم بنقــد هــذه األيديولوجي االهت

بنقــد ســيايس مبــارش، أخــرج النــّص الروائــي احيانــًا مــن الفضــاء الفنــي اىل املســاجلة الفكريــة.

ــة التعــدد املذهبــي  ــه هــذه تظهــر حال ــة فهــي )صخــب ونســاء وكاتــب مغمــور (يف روايت ــه الثالث أمــا روايت
ــد ويف  ــي واح ــارع عراق ــر يف ش ــاوز األم ــل يتج ــد ، ب ــد واح ــات يف بل ــات واللغ ــالف األثني ــايف واخت ــوع الثق والتن
عقــد التســعينيات اذ كانــت األوضــاع األمنيــة للبــالد مضطربــة جــدا بســبب احلــروب التــي خاضهــا النظــام البائــد 
ومل يــرتك فرصــة لشــعبه ان يتنفســوا األمــن واالســتقرار، اذ كانــت العقوبــات الدوليــة عــىل العــراق والتــي تســمى يف 

الروايــة بزمــن احلصــار .

  وهنــا يمكــن القــول: ))ان النــّص األديب- وباخلصــوص الروائــي- ال يكــون متناظــرًا مــع الواقــع وال هــو 
حــاكٍ عنــه، وال هــو بخــارج عنــه أو بديــل لــه وانــام هــو جــزء مــن امتــداد الوجــود ذاتــه وجــزء مــن حركــة االصطــالح 

بنــار احليــاة حيــث ال يكــون البديــل عنهــا او اخلــروج منهــا ســوى العــدم((.)28(

  وســنأخذ يف الصفحــات القادمــة مــن البحــث نــامذج مــن الروايــات املذكورة)بابــا ســارتر( و)الركــض وراء 
الذئــاب( و)صخــب ونســاء وكاتــب مغمــور( لنتبــني تعــدد الثقافــات وتنوعهــا واضطــراب األفــكار وتشــتتها ممــا 

يــؤدي اىل ضيــاع اهلويــة احلقيقيــة لألفــراد.
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نامذج من رواية بابا سارتر لـ عيل بدر

  ففــي روايتــه هــذه يتحــدث عــن نخبــة مثقفــة مــن الشــباب العراقــي ممــن يؤمنــون بالوجوديــة فهــو خيتــار 
لنــا شــخصًا عراقيــًا كان قــد ســافر اىل بــالد الغــرب ليــدرس لكنــه مل يعــد بشــهادته التــي ســافر ألجلهــا بــل عــاد بفكــر 
الوجوديــة، انــه شــخصية عبــد الرمحــن الــذي لقــب بســارتر العــرب وحســب ظنــه ان ســارتر الفيلســوف الفرنــيس 
ــة  ــت كامل ــه كان ــينيون، وان حيات ــا اخلمس ــا هب ــي أوقعه ــرشذم الت ــاالت الت ــن ح ــا م ــة وخالصه ــاذ األم ــده إلنق أوف

وصافيــة وكانــت نموذجــًا مــن العظمــة واجلــامل ألنــه مل يبدأهــا مثــل اآلخريــن بعيــوب خطــرية.)29(

  يقــول يف املســاء ألقيــُت نفــيس أمــام اآلالف مــن األوراق، والوثائــق والصــور الفوتوغرافيــة واملعلومــات 
ــدة  واملالحظــات التــي تتحــدث عــن فيلســوف العــراق، كلهــا تتحــدُث عــن شــخصية واحــدة فــذة، شــخصية فري
مــن نوعهــا شــخصية ختتــرص العــامل املأســاوي ملجتمــع بأكملــه، شــخصية تقــدم الوحــدة الرتاجيديــة ألمــة بأكملهــا، 

- وأنــا أدرك التأثــري املدمــر للشــخصية اخلياليــة التــي ترتفــع اىل مصــاف اآلهلــة. ولكــن كان عــيلَّ

مل يكــن يفهــم أحــد منهــم هــذا التعــدد املذهــل داخــل الشــخصية وهــذه التناقضــات ذات الطاقــة الفعالــة 
ــازًا ال خلــال.)30(   وهــذا االختــالف البــرشي احلقيقــي الــذي يمنــح الشــخصية امتي

ــة  ــاًم بالفيلســوف الفرنــيس الوجــودي صاحــب الفلســفة الوجودي ــد الرمحــن متَّي   كان الشــاب العراقــي عب
))ســارتر(( وقــد نقــل هــذه الفكــرة مــن باريــس اىل بلــده العــراق، إال ان لغــة عبــد الرمحــن الفرنســية مل تكــن هتيِّئــه 

للخــوض يف حديــث عنهــا مــع عمــالق الوجوديــة رغــم لقائــه بــه مــرات عــدة.)31(

وكأنَّ هــذه املشــاهد األوىل متثــل النــواة املركزيــة التــي اســتدعت باقــي األحــداث لقــد عــرض لنــا الروائــي 
ــر  ــن التأث ــدة م ــكاالً ع ــذ اش ــذي اخت ــريب ال ــعب الع ــع الش ــن واق ــة ع ــة صادق ــا عين ــة ،لكنه ــزة ومكثف ــورة مرك ص
بالثقافــات الغربيــة فكانــت )الوجوديــة( هــي أحــدى األيديولوجيــات التــي تبناهــا جمموعــة مــن العراقيــني املثقفــني 
،عــاد عبــد الرمحــن مــن باريــس اىل بغــداد أوائــل الســتينيات عــودة أبديــة عــادَ مــع زوجتــه الفرنســية اىل بــالدِهِ ُمعلــاًل 
ــق  ــجيع، فأطل ــق، والتش ــن التصفي ــة م ــون بعاصف ــتقبله املثقف ــفة، فاس ــهادة يف الفلس ــفية دون ش ــاة فلس ــس بحي النف
عبارتــه الشــهرية )مــا معنــى الشــهادة يف عــامل ال معنــى لــه( فــرصخ أحــد اجلالســني يف وجهــه مثــل املجنــون ))هــل 

كان ســارتر فيلســوفًا بشــهادتهِ أم بفلســفته؟
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  وقــد تأثــر بــه جمموعــة مــن الشــباب العراقــي مــن أبرزهــم أصدقــاؤه عبــاس، وســلامن،أهم مثقفــي 
الســتينيات فــام بعــد. 

ــة  ــى الربازيلي ــس يف مقه ــن باري ــه م ــام عودت ــن ع ــب م ــف الاله ــام الصي ــن اي ــوم م ــرص ي ــك يف ع كان ذل
أمــام ســلامن الصــايف وعبــاس فلســفة فقلبــوا الكــرايس بجنــون أمامــه ورصخــوا وهاجــوا وماجــوا أمــام هــذه العبــارة 
الفلســفية املدهشــة لقــد تعتعهــم الفيلســوف هبيئتــه ،ويف الواقــع أصبــح االثنــان عبــاس فلســفة وســلامن أهــم مثقفــي 

الســتينيات فيــام بعــد .

  لقــد طــارَ املثقفــون الشــباب العراقيــون فرحــًا هبــذه الفلســفة العمالقــة التــي كتــبَ عنهــا ســهيل ادريــس يف 
)جملــة اآلداب( منــذ اخلمســينيات وعبــد الرمحــن بــدوي يف )الكاتــب العــريب(، ثــم جــاء بعدهــم الشــاب عبــد الرمحــن 

يف الســتينيات مــن باريــس لينقــل هلــم مــا رآه وخــربه وعرفــه بنفســه.)32(

 كان عبــد الرمحــن ينقــل أفــكاره الوجوديــة اىل أصدقائــه، كان يعــرُض حججــه، مــن أمهها حجتــه الوجودية، 
ــنْ ُيومــن بــيشء ذي جــدوى، يؤمــن بحيــاة ذات معنــى وينتظــر مكســبًا )وكيــف يل  اذ يقــول ))ان الــذي يكتــب هــو مَ

أن أؤمــن بعــامل خــالٍ مــن املعنــى(( فقامــت الدنيــا ومل تقعــد، جيــل بأكملــه ال يكتــب.)33(

  النــه ال يريــد ان جيعــل مــن نفســه مــن ُصنـّـاَعَ هــذا العــامل الومهــي املخــادع، النــه ال يريــد أن يكــون خمدوعــا 
ــه اليريــد ان يكــون جــزءًا مــن هــذه الرتســانة التــي حّبهــا االســتعامر والرجعيــة واجلاحــدون.  النَّ

ــهِ تكمــن األعجوبــة حــني جيدونــه منزويــًا يطيــل التأمــل  كان عبــد الرمحــن يمثــلُّ شــخصية عجيبــة يف جمتمعِ
والتفكــري بالوجــود وبعبثيتــه وعدمــه، كان يلــذ هلــم ان يتحــدث الفيلســوف بلغــة غريبــة، صعبــة معقــدة عــن الوجــود 

لذاتِــهِ والوجــود مــن أجــل ذاتــه، وكان هــو يعجبــه ان يــرى تألقــه الرسيــع وشــهرته.)34( 

وتتــواىل األحــداث والوقائــع الوجوديــة فعبــد الرمحــن الــذي عــاش حاملــًا بتلــك الفلســفة العبثيــة ووصلــت 
ــة الفرنســية جرمــني التــي تزوجهــا مــن بــالد ســارتر الوجــودي بعــد ان انجبــت  ــه املواطن معــه األحــداث ان زوجت
منــه طفلــني أســاممها )عبــث وســدى( مــا عــادت تؤمــن بفلســفته الفارغــة فرتكتــه وتفرغــت حليــاة األمومــة مــع ابنتهــا 
ــد أن  ــا بع ــه، ولكنه ــفاء لوجوديت ــض، ال ش ــي، مري ــوس حقيق ــة موس ــاوي الوجودي ــعرتْ ان ه ــد ش ــا ))لق وولده
عــادت اىل بغــداد عاقبتــه بتوقفهــا التــام عــن الغثيــان، مل تعــد تعبــأ كثــريًا ال بفلســفته، وال بــه، عــادت اىل حياهتــا دون 

الشــعور باملظاهــر الوجوديــة التــي كانــت تنتاهبــا…((.)35(
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نامذج رواية الركض وراء الذئاب لـ عيل بدر

ــا  ــالد، وم ــي ســادت الب ــه نقــدًا للحركــة الشــيوعية الت ــاب(( فقــد وّج ــه )الركــض وراء الذئ   إمــا يف روايت
زالــت عــىل الرغــم مــن كلِّ عوامــل القمــع ضــد هــذه احلركــة.

  هــذه الروايــة تعــرض األحــداث التــي مــرَّ هبا الشــعب العراقي بــكل مكوناته وظهــور هــذه األيديولوجيات 
، فمــن هــذه احلــركات هــي الشــيوعية يعــرض  ــهِ ــهِ وتضامن ــه وأدت اىل تفســخ وحدت ــي أثــرت يف هويت املختلفــة الت
الروائــي )عــيل بــدر( يف هــذه الروايــة لنخبــة مــن الشــباب العراقــي الذيــن تأثــروا بمفهــوم احلركــة الشــيوعية، حيكــي 
ــون  ــا املثقفــون والصحفي ــق عليه ــي ُيطل ــة الت ــة الصحاف ــاة أو وكال ــذي يعمــل يف قن ــة ال ــا عــن لســان بطــل الرواي لن
ومقدمــو الربامــج السياســية ))أم آي يس(( الذيــن طلبــوا منــه ان يكتــب تقريــرًا ُصحفيــًا مفصــاًل عــن جمموعــة مــن 
الثــوار العراقيــني وهــم مــن املاركســيني او مــن الرتوتســكيني، كانــوا قــد غــادروا بغــداد ايــام الســتينيات والتحقــوا 

بالثــورة العامليــة ضــد املصالــح الغربيــة.

ــد نزحــوا مــن بغــداد نحــو األهــوار ليشــعلوا  ــوار ق   إذ يقــول: ))كان األمــر بســيطًا جــدًا، كان هــؤالء الث
الثــورة ضــد الدكتاتوريــني العســكريني وبعــد ان دعمنــا الدكتاتوريــة  نحــن- األمركيــني حتديــدًا- لندحرهــم هاجــروا 
اىل افريقيــا ليشــعلوا الثــورة هنــاك ضــد الــرشكات االحتكاريــة لألمــراء والفاســدين، لندحــر هــؤالء املتمرديــن، وهــا 
نحــن اليــوم قــد تغرينــا، أصبحنــا نبحــث عــن أولئــك األشــخاص الذيــن ذخرناهــم وعذبناهــم وأهنينــا ثورهتــم، أيــن 

هــم؟ مــا هــي اســامؤهم؟ عناوينهــم؟ حياهتــم يف العــراق، افكارهــم السياســية.

ــك الوكالــة    ويــرسد لنــا بطــل الروايــة العراقــي املغــرتب الــذي يعمــل يف أمريــكا حملــال سياســيا يف تل
الُصحفيــة ،حــني طلبــوا منــه هــذه املهمــة بالســفر ألفريقيــا لكتابــة تقريــر عــن الثــوار الشــيوعيني العراقيــني القديمــة 
إذ يقول:)اكثــر املنفيــني هنــا هــم مــن انصــار الشــيوعية القديمــة الذيــن أطــاحَ البعثيــون هبــم بمســاعدة األمريــكان يف 
الســبعينيات، أمــا املنفيــون اجلــدد فهــم البعثيــون الذيــن أطــاح هبــم األمريــكان بمســاعدة الشــيوعيني الذيــن جلــأوا اىل 

امريــكا أواخــر الســبعينيات وأصبحــوا أمريــكان((.)36(

ــد  ــني بع ــني اهلارب ــد البعثي ــاء ))أقص ــيوعيني القدم ــم الش ــدد ه ــامليون اجل ــيس: الرأس ــُت يف نف ــول ))قل   يق
االحتــالل(( الرأســامليون اجلــدد هــم الذيــن قاتلــوا يف احلــرب العصابــات يف اجلبــال شــامل العــراق، ويف األهــوار يف 

اجلنــوب وكانــوا اتبــاع جيفــارا وهــو يشء منــه وتروتســكي..(()37(
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الرأســامليون القدمــاء )البعثيــون اهلاربــون( اىل امــريكا وأوربــا بعــد اإلطاحــة بصــدام( أصبحــوا هــم الثــوار 
اجلــدد يف العــامل، بــل أصبحــوا هــم مقاومــو اإلمربياليــة والرأســاملية العتيــدة، هــم الثــوار بعــد مخســة وثالثــني عامــًا يف 

خدمــة اإلمربياليــة املتوحشــة مــن أجــل اإلطاحــة بالشــيوعية القديمــة وهــم اليــوم اتبــاع جيفــارا وهــو يشء منــه.)38(

 ومــن بــني هــؤالء الشــباب العراقيــني الصحفــي جــرب ســامل، ثــوري معــروف كان يعمــل ُصحفيــًا جــاء مــن 
النارصيــة اىل بغــداد يف الســتينيات وقنــط يف حجــرة قــذرة يف البتاويــن وســط العاصمــة.

والشــخصية الثانيــة هــو أمحــد ســعيد، ثــوري عقائــدي، عــاش طفولتــه وشــبابه يف بغــداد، ثــم التحــق 
ــد ان  ــريوت بع ــل اىل ب ــم انتق ــًا ث ــال ايض ــات يف اجلب ــرب العصاب ــارك يف ح ــد ش ــوار وق ــيوعية يف األه ــورة الش بالث
أطــاح البعثيــون بالثــورة )بمســاعدة األمــريكان( ثــم انتقــل اىل اديــس ابابــا بعــد صعــود الضابــط الشــيوعي منفســتو 

ــا. ــلطة يف أثيوبي اىل الس

والشــخصية التاليــة هــي ميســون عبــد اهلل التــي أحبهــا أمحــد ســعيد ورافقتــه يف مســريته النضالية مــن األوكار 
احلزبيــة اىل حــرب العصابــات واشــتهرت بمقاومتهــا الضاريــة للبعثيــني يف ذلــك الوقــت وكســجينة سياســية عانــت 

مــن أكثــر صنــوف التعذيــب الوحشــية.)39(

ينقــل لنــا بطــل الروايــة تقريــر جــرب ســامل عــن أمحــد ســعيد بعــد ان كتــب جــرب تقريــره الشــهري عــن الثــوار 
والــذي نقلتــه الكثــري مــن الصحــف العربيــة يف ذلــك الوقــت، ازداد عــدد التقاريــر عــن الثــورة إذ يقــول: ))فقــد كان 
هــذا األمــر طبيعيــًا جــدًا، ذلــك ان أمحــد ســعيد الثــوري والشــاعر هــو الــذي رســخ ايــامن جــرب بالثــورة بــل رســخها 
يف جيــل كامــل مــن الشــباب ذلــك الوقــت، لقــد اصبــح هــذا اجليــل أكثــر صالبــة وهــو يقــرأ ليــاًل وهنــارًا تقاريــر عــن 

الثــورة منشــورة يف املجــالت الشــيوعية العربيــة…

كان أمحــد ســعيد يريــد ان يقــرن شــعره بالثــورة عــىل غــرار شــعراء شــيوعيني يف العــامل، وعــىل خــالف الكثــري 
مــن الشــعراء الذيــن اســتمروا عــىل بوهيميتهــم وعدمتهــم يف العــراق- وان بــدأ حياتــه بوهيميــًا فقــد حتــول مبــارشة 

اىل الثــورة، يعنــي كان يكتــب املناشــري ويوزعهــا ويشــارك يف املظاهــرات اىل الثــورة…((.)40(

لكــن الروائــي جيعــل احلبكــة الدراميــة راكــزة يف قــول بطــل الروايــة عــىل الرغــم مــن تعــدد هــذه الثقافــات 
والقوميــات عــىل مــّر الســنني اذ يتحــدث: ))ولكــن املشــكلة لدينــا- أقصــد يف العــراق- حينــام جيــدون كل الطــرق 
ــًا  ــون؟ طبع ــن يذهب ــم، فأي ــوح هل ــاة املفت ــابقون والدرب احلي ــوار الس ــلكه الث ــذي س ــورة ال ــق الث ــدودة اال طري مس
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ــة  ــة، قومي ــزاب ثوري ــت كل يشء، أح ــا جّرب ــن أجيالن ــري كل يشء… لك ــي إال يف تدم ــري حقيق ــوم لتغي ــود الي ال وج
وشــيوعية وحــركات طالبيــة وحتريــر املــرأة وحركــة هيبيــة وليرباليــة واســترشاق غامــض وبدائيــة مزيفــة، … ولكــن 
ال تغيــري، عــادَ املجتمــع كــام كان مــع أّول رضبــة امريكيــة، كــام تركنــا أبونــا إبراهيم)عليــه الســالم( حــني كان يتجــول 

ــة قبــل اآلف األعــوام.)41(  يف أســواق النارصي
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نامذج من رواية صخب ونساء وكاتب مغمور

هــذه الروايــة تظهــر التعــدد املذهبــي ، واختــالف االثنيــات واللغــات التــي ختتلــط يف شــارع واحــد ،وعــىل 
خلفيــة حيــاة النــاس تشــهد الروايــة ثــورات الشــيوعيني والقوميــني واالنقالبــات العســكرية ورصاع الفئــات 
ــرة اىل  ــني باهلج ــني احلامل ــباب العراقي ــن الش ــة م ــول جمموع ــدور ح ــا ت ــراق  ،فأحداثه ــة يف الع ــة والطبقي االجتامعي
خــارج البــالد ، البطــل الرئيــس الــذي يــروي األحــداث بضمــري املتكلــم ،كان جنديــا يف حــرب عاصفــة الصحــراء  
مــن جهــة بــالده يف العــراق ، اذ يتحــدث اىل صديقــه وهــو جالــس يف إحــدى املقاهــي يقــول : أريــد أن أهاجــر بــأي 
ـــــ ال ســبيل اىل عالجهــا بعــد  ــــ محــى الســفر واهلجــرةـ  ســبيل ...اريــد أن أغــادر اىل األبــد ،كان يــدرك أن هــذه احلمــىـ 
أن رضبــت عقــول العراقيــني مجيعــا ،ومثلــام كان كل محــال يف بغــداد يريــد أن يصبــح  الســندباد يف أســفاره ... فســأله 

صديقــه كيــف ستســافر ؟

أجابــه أمــا أهــرب اىل ايــران ، وأقطعهــا مشــيا عــىل األقــدام حتــى أصــل باكســتان أو افغانســتان ومــن ثــم 
ــا  ــا ، أو أهــرب اىل تركي ــا اىل أورب اىل جنــوب او رشق آســيا وهنالــك العديــد مــن املهربــني الذيــن ســيتدبرون أمورن

وأقطــع اجلبــال مشــيا عــىل األقــدام .

ــالد  ــل الب ــن داخ ــراب األم ــبب اضط ــي بس ــباب العراق ــه الش ــا يعاني ــة م ــع الرواي ــدى مقاط ــول يف أح ويق
ــاة مــن خــالل نســق  ــني السياســيني ، اذ يقــول:)) فاملتعلمــون يعيشــون احلي وأجــواء احلــرب والنزاعــات القائمــة ب
ــم يعيشــون التناقضــات  بالــكاد أن يتغــري وانَّ أي تغيــري يدمــر حياهتــم ، أمــا هــؤالء النــاس فاألمــر خمتلــف معهــم ، اهنَّ
كلهــا دون أدنــى شــعور بعــذاب الضمــري ، فعبــود الــذي كان شــيوعيا كان متدينــا أيضــا غــري أن دينــه هامــيش وفطــري 
،ويســمح لــه أن يتــزوج أمــرأة ســيئة الســمعة ، ويســمح لــه أن يــرسق مــن املطحنــة وجيمــع املــال، الــيشء املهــم يف هــذه 
الشــخصية ذات املعتقــدات اخلرافيــة هــي اجلــرأة واالنشــباك يف التجــارب الطاحنــة  ال بمغامــرة اشــرتاكه يف انقــالب 

ســيايس فاشــل فقــط (( )42(. 
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اخلامتة:

أصبــح يشــكل مفهــوم اهلويــة إشــكالية مؤرقــة غــري قابلــة للتجــاوز يف خمتلــف الفضــاءات الثقافيــة 
واحلضاريــة، فلــم يعــد متوقفــًا انجازهــا عــىل مســتوى الفــرد او الــذات، بــل اتســع مــداه ليشــتمل لبنيــة االجتامعيــة، 
ــة  ــة، والثقافي ــة االجتامعي ــل اهلوي ــة مث ــة أو الثانوي ــات الفرعي ــمى بـــ اهلوي ــت تس ــي اصبح ــات، الت ــددت اهلوي فتع

والعرقيــة.

إنَّ مســألة التعدديــة الثقافيــة داخــل املجتمــع الواحــد جتعــل املجتمــع مأزومــًا ويعــاين مــن التشــتت والضيــاع 
بســبب تلــك األيديولوجيــات املتنوعــة البعيــدة عــن الفكــر الدينــي اإلســالمي الــذي محلتــه الرســالة الســاموية وقــد 
تأثــر جمموعــة مــن الشــباب العراقــي هبــذه األفــكار الغربيــة القادمــة مــن بــالد الغــرب ومــا ترتكــه يف بــالد العــرب مــن 

التشــقق واالنحــالل الفكــري واألخالقــي .

يمثــل األمــن الثقــايف العــريب صــامم األمــان للحفــاظ عــىل اهلُويــة العربيــة والشــخصية القوميــة يف مواجهــة 
تيــارات الثقافيــة الكونيــة املســامة بـ)العوملــة الثقافيــة( وحتصــني للثقافــة العربيــة اإلســالمية.

ويمثــُل األمــن الثقــايف أيضــا عمــودا حموريــا مــن أعمــدة األمــن القومــي للحفــاظ عــىل اللغــة العربيــة مــن 
ــا لغــة القــرآن الكريــم، لغــة اهلويــة العربيــة املقدســة وهــي متثــل حاملــة املــوروث  الضيــاع والطمــس واالندثــار؛ الهنَّ

الثقــايف واحلضــاري وآلــة اإلنتــاج املعــريف واإلبداعــي لــذا يتطلــب احلفــاظ عليهــا ومحايتهــا.

ان املنجــز الروائــي- العراقــي يمثــُل انعكاســًا لــكل األحــداث الواقعيــة والسياســية واالجتامعيــة التــي مــرَّ 
ــذ 2003- ــدر من ــيل ب ــة ع ــت رواي ــك مثل ــية لذل ــة وسياس ــة واجتامعي ــات فكري ــه اضطراب ــاين من ــا يع ــد وم ــا البل هب

ــه. ــه وانتامءات 2011 انعكاســًا لــكل األحــداث التــي عاشــها الشــعب العراقــي عــىل خمتلــف ثقافات
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ملخص البحث: 

احلمــد هلل رب العاملــني، والصــالة والســالم عــىل ســيدنا حممــد وعــىل آلــه وصحبــه أمجعــني، ومــن ســار عــىل دربه إىل 

يــوم الديــن، وبعــد... إن اهتاممــات مركــز العميــد الــدويل كثــرية، منهــا إقامــة املؤمتــرات الفكريــة والثقافيــة... ويف هــذا املؤمتر 

يلقــي الضــوء عــىل األمــن الثقــايف... مفاهيــم وتطبيقــات؛ ليكــون مثــار النقــاش: اهلويــة، واجلهــاد، واملعلوماتيــة، والعوملــة، 

والرتبيــة، والتاريــخ، واإلبــداع... وقــد شــاركت ببحــث عنوانــه: األمــن الثقــايف ومتطلبــات حتقيقــه.

ــئ  ــام هــي هتي ــاس، وإن ــريه للن ــى تكتفــي بتوف ــد حــد أدن ــة مســتمرة ال تتوقــف عن ــارة عــن عملي ــة هــي عب فالثقاف

األرضيــة لعمليــة انطــالق ثقــايف، تأخــذ مــن املــوروث الثقــايف واالنفتــاح عــىل الثقافــة املعــارصة نقطتــي انطــالق وارتــكاز يف 

جهدهــا الثقــايف الراهــن. 

واألمــن الثقــايف ال يعنــي بــأي شــكل مــن األشــكال االحتــامء حتــت متاريــس املــايض عــن الثقافــة املعــارصة... بــل 

يعنــي االعتــزاز بالــذات احلضاريــة مــع هضــم معطيــات اآلخــر احلضــاري. ألن االنطــواء واالنغــالق عــن العــرص وثقافتــه 

ومنجزاتــه هــو إفقــار للوجــود الــذايت بحيــث نضحــى وكأننــا نعيــش يف القــرون الوســطى الســالفة، بعيــدون كل البعــد عــن 

إنجــازات اإلنســان املعــارص وآثــار العلــم وحســناته.

وهــذه الدراســة متثــل جهــدًا متواضعــًا ينضــم إىل جهــود كثــرية ترمــي إىل املحافظــة عــىل األمــن الثقــايف «ومقاومــة 

ــل يســتهدف تقويــض رصح اإلســالم  ــار املدمــر الــذي يســتهدف الفــرد املســلم واألرسة املســلمة واملجتمــع املســلم، ب التي

وقلعــه مــن جــذوره»)1(.

ويف اخلتام، أسجُد هلل سبحانه وتعاىل شاكرًا عىل نعمه الكثرية التي ال تعّد وال حتىص.

ــة العباســية املقدســة ّســامحة الســيد أمحــد الصــايف حفظــه  ــر أمــني عــام العتب ــان والّتقدي وأخــّص بالّشــكر واالمتن

املــوىل ورعــاه، وأدامــه يف خدمــة اإلســالم واملســلمني. وأتوّجــه بالّشــكر والّتقديــر إىل كل العاملــني يف مركــز العميــد الــدويل 

للبحــوث والدراســات، التابــع لقســم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة يف العتبــة العباســية املقدســة عــىل جهودهــم املباركــة... 

وكل القائمــني عــىل إعــداد ومتابعــة وتنفيــذ هــذا املؤمتــر املبــارك، وكل مــن ســاهم يف إنجاحــه. أســأله ســبحانه أن يوفقنــي ملــا 

حيّبــه ويرضــاه، وأن يكــون عمــيل هــذا يف ميــزان حســنايت يــوم ال ينفــع مــال وال بنــون، وأرجــوه ســبحانه أن جينبنــي الزلــل 

ويعفــو عــن اخلطــأ، هــو حســبي ونعــم الوكيــل. وصــّىل اهلل وســّلم وبــارك عــىل ســيد املرســلني ســّيدنا حمّمــد، وعــىل آلــه 

الطيبــني الطاهريــن، وأصحابــه املنتجبــني. واحلمــد هلل رب العاملــني.



األستاذ الدكتور الشيخ خالد محمد محّرم

٩٠

Abstract:

 Thanks be to Allah, the Lord of the Worlds, Peace be upon our master Muhammad, his prog-
eny, all his companions and all those who emulate his pathway till doomsday. Culture is a con-
tinuous process and unabated and paves the way to have a cultural inauguration to cuddle the 
contemporary culture. For the cultural security to revert into the past is not what truly it desig-
nates, it is not a way to avert the contemporary cultures and comes to embrace our culture and 
see other ones. To communicate is to exploit the experience of others for the benefit of man.

The current study is to keep our culture intact and protect it from the destructive waves that 
invade different cultures and target Muslims and Islamic community to uproot its principles.   
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 أوالً: مفهوم األمن الثقايف:

مــع مــرور الزمــن وتســارع التطــور التكنولوجــي، غلبــت ثقافــة العوملــة يف أرجــاء املعمــورة فتحــول العــامل 
ــادل املعلومــات واألفــكار أرسع مــن غمضــة عــني واملعلومــات متاحــة بضغطــة زر،  ــح تب ــة صغــرية، وأصب إىل قري
وانتقلــت األفــكار املتباينــة وأحيانــًا الغريبــة بــني خمتلــف الطوائــف مــن البــرش فتــارة جتمعهــم وتــارة أخــرى تفرقهــم، 

وســادت سياســة العوملــة والثقافــة الكونيــة عــىل احلضــارات ذات اجلــذور البعيــدة.

وجتــدر اإلشــارة إىل «أن الثقافــة اإلســالمية هــي جممــوع العلــوم والفنــون املختلفــة التــي عرفــت عنــد 
املســلمني»)2(.

أمــا «الثقافــة غــري اإلســالمية تقــوم عــىل صفقــة مــن شــتات األفــكار واآلراء والتصــورات، وهــي يف ذلــك ال 
تضبطهــا أســباب مــن ضوابــط حمــددة وبالتــايل فــإن هــذه الثقافــات يظــل طابعهــا االنحــراف واهلــوى»)3(.

ومــع كل هــذا التطــور التكنولوجــي اهلائــل والتغيــري يف جغرافيــة الزمــان واملــكان، والــدول واألشــخاص، 
يطــل علينــا مصطلــح األمــن الثقــايف ليــدق بقــوة ناقــوس اخلطــر مــن اهنيــار احلضــارات وتدهــور ثقافــات الشــعوب، 
ويعلــن أمهيــة تواجــده عــىل الســاحة املعــارصة وبقــوة كمنهــج رضوري يف سياســات الــدول، وكذلــك كمحــور مهــم 
مــن حمــاور حيــاة البــرش اليوميــة بعــد أن حولــت التكنولوجيــا الــدول املختلفــة واملتباعــدة إىل بيــوت صغــرية يف عــامل 

واحــد، اتســعت حــدوده وتالشــت مــع االنتقــال الرسيــع بــل الفــوري للمعلومــات واألحــداث.

معنى األمن الثقايف:

األمــن الثقــايف هــو مصطلــح يبــدو للوهلــة األوىل متناقــض املفــردات، فهــو كمصطلــح لفظــي يتكــون مــن 
ــن  ــو اآلم ــري اجل ــو توف ــداول ه ــام ومت ــوم ع ــن كمفه ــة – فاألم ــن والثقاف ــا األم ــني - مه ــني خمتلف ــني ذات معني كلمت
ــة، أو  ــة املطلوب ــري احلامي ــيطرة لتوف ــة والس ــاع، العزل ــري إىل الدف ــًا تش ــه دوم ــها وداللت ــي نامرس ــات الت ــداول احلري لت

ــان كثــرية.  ــو تطلــب األمــر ذلــك يف أحي ــم ل االنغــالق والتكت

أمــا الثقافــة فتتضمــن بحســب الكثــري مــن التعريفــات املختلفــة واملتعــددة النشــاط الفكــري والفنــي لألعــامل 
املنتجــة مــن جهــة واملعتقــدات والفنــون والعــادات واآلثــار واألعــامل التــي ينتجهــا جمموعــة مــن النــاس يف وقــت مــا 

عــرب التاريــخ مــن جهــة أخــرى.
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«وهــي املعرفــة التــي تؤخــذ عــن طريــق األخبــار والتلقــي واالســتنباط، كالتاريخ واللغــة، والفقــه، واألدب، 
والتفســري، والفلســفة، واحلديث»)4(. 

وهــو املفهــوم الــذي يتناقــض بــكل تأكيــد مــع مفهــوم األمــن، فمفهــوم الثقافــة املتــداول واملعــروف يشــري 
دومــًا إىل اإلبــداع واالنفتــاح والتحــرر مــن القيــود للتعامــل مــع اآلخــر وتبــادل اآلراء املختلفــة واملهمــة واملطلوبــة 

تبعــًا الختــالف التجربــة والبيئــة املحيطــة واملراحــل العمريــة يف أزمــان خمتلفــة.

ــة وشــكلها  ــاة يف مراحلهــا املختلف ــى احلي ــًا مــن احلضــارة وانعكاســًا ملعن ــة جــزءًا مهــاًم وحيوي ــرب الثقاف تعت
املتغــري مــن مــكان آلخــر، وتبعــًا هلــذ املفهــوم تعتــرب الثقافــة قــوة ال يســتهان هبــا يف الشــؤون العامليــة والعالقــات بــني 
ــة  ــاة وممارســتها اليومي ــة مــن مناحــي احلي األمــم، فيكفــي أهنــا املفهــوم األوســع واألشــمل ألشــكال مهمــة وخمتلف
ــواء  ــدع س ــم املب ــعوب وفكره ــارات الش ــد حض ــكل تأكي ــس ب ــة تعك ــودات خمتلف ــامالً وموج ــن أع ــا تتضم ــام أهن ك
أكانــت متاحــف أو آثــارًا أو فنونــًا، باإلضافــة إىل اإلعــالم بــكل روافــده األخــرى املهمــة الــذي يشــكل جانبــًا ثقافيــًا 
مهــاًم ومؤثــرًا يف رســم السياســات وحتديــد األولويــات وأســلوب األداء، ممــا جيعــل الوصــف األقــرب للثقافــة أهنــا 
احلــروف التــي هبــا نكتــب تارخينــا البــرشي. «إن أي رقــي للعقــل اإلنســاين وأســلوب احليــاة هــو ثقافــة، ســواء جــاء 

هــذا الرقــي عــن طريــق علــوم عمليــة أو نظريــة»)5(.

ــة  ــرح للوهل ــة يط ــن والثقاف ــن األم ــكل م ــداول ل ــائد واملت ــى الس ــيط للمعن ــع والبس ــرشح الرسي ــذا ال إن ه
األوىل تســاؤالً مهــاًم: كيــف جيتمــع األمــن والثقافــة يف مصطلــح واحــد ليعكســا مفهومــًا حضاريــًا غايــة يف األمهيــة 
ورضورة ملحــة لضــامن اســتمرار احليــاة؟ عــىل الرغــم مــن أن التعريــف الســابق قــد يعــرب يف ظاهــره عــن التناقــض 
إال أنــه يف باطنــه يعكــس التــالزم والرتابــط والتكامــل. فالثقافــة ال يكتمــل وجودهــا مــن دون توفــري قواعــد أمنيــة 
حتميهــا، واألمــن بمفهومــه األعمــق هــو حصيلــة جمموعــة مــن اإلجــراءات والتدابــري الوقائيــة والعقابيــة التــي قــد 
تتخذهــا الســلطة للحاميــة انطالقــًا مــن املبــادئ التــي تديــن هبــا األمــة وال تتعــارض أو تتناقــض مــع املصالــح املعتــربة 

لتحقيــق أهــداف وغايــات أي جمتمــع.
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خالصة التعريف:

األمــن الثقــايف هــو قدرتنــا عــىل توفــري احلاميــة املطلوبــة للثقافــة لتحقيــق حريــة اإلبــداع مــن جهــة واحلفــاظ 
عــىل مكتســبات الشــعوب الثقافيــة والفنيــة والدينيــة مــن جهــة أخــرى.

األمــن الثقــايف هــو البيئــة الصاحلــة واحلاضنــة للتعايــش الســلمي والقضــاء عــىل اإلرهــاب واجلريمــة بــكل 
ــا  ــا وحتقيقه ــب اختاذه ــي جي ــني الت ــد والقوان ــكار والقواع ــراءات واألف ــن اإلج ــة م ــو جمموع ــايل فه ــكاهلا، وبالت أش
للوصــول إىل التنميــة البرشيــة بمفهومهــا الشــامل، وحتقيــق الســالمة واالســتقرار واحلاميــة واحلريــة خلدمــة أهــداف 

وغايــات املجتمعــات، والتقــدم إىل األمــام مــن دون خــوف أو رهبــة بــكل ثبــات وثقــة.

ثانياً: األمن الثقايف واحلفاظ عىل اهلوية:

ــة  ــل الفكري ــدود والفواص ــر احل ــا حتري ــرض منه ــة، الغ ــرة إجيابي ــا ظاه ــت يف بداياهت ــة كان ــرة العومل إن ظاه
والثقافيــة وتبــادل اخلدمــات واإلنتــاج والتواصــل بشــكل أقــرب بــني الشــعوب، لكنهــا مــع الوقــت انتهــت إىل املطالبة 
بتحريــر األمــوال والســلع والفكــر واهنــاء التعدديــة الثقافيــة وســلخ الشــعوب مــن هويتهــا الثقافيــة واللغويــة لصالــح 

ثقافــة واحــدة هــي الثقافــة الكونيــة، والســيطرة عــىل العــامل مــن جانــب بعــض الــدول واعــالء هيمنــة مصاحلهــا.

إن هــذه الثقافــة الكونيــة تعمــل عــىل إخضــاع الثقافــات كافــة لســطوهتا املعرفيــة بغــض النظــر عــن طبيعــة 
ــا  ــا وقيمه ــة حضاراهت ــة أو أصال ــكل دول ــة ل ــات املحلي ــا الثقاف ــز هب ــي تتمي ــة الت ــات الثقافي ــات أو اخلصوصي البيئ
ــع هبــا الوطــن العــريب واإلســالمي  ــي يتمت ــة الت ــًا للخصائــص اجلوهري ــدًا حقيقي وتنوعهــا، فالعوملــة أصبحــت هتدي
مــن قيــم وعــادات ولغــة وثقافــة، ومــا مل يتــم هتذيــب هــذه الثقافــة الكونيــة وحتجيــم دورهــا العابــث يف تغيــري معــامل 
الشــعوب ســينتهي الوجــود العــريب وتتشــوه معاملــه. فالعوملــة متثــل الشــكل اجلديــد والعــرصي لالســتعامر، والثقافــة 

الكونيــة احلديثــة تطالــب بإهنــاء الثقافــة املحليــة التــي تنبــع وتتــالزم بشــكل قــوي مــع الديــن واللغــة.

ــلوك  ــن الس ــزًا م ــًا متمي ــان نوع ــح لإلنس ــبة تتي ــات املكتس ــص والصف ــن اخلصائ ــة م ــي جمموع ــة «ه فالثقاف
يتفــوق بــه عــىل غــريه»)6(. «ثــم تتفــاوت درجــات هــذه الثقافــة ومســتوياهتا بحســب اإلحاطــة باملفهــوم اإلســالمي، 
ــات  ــب والطاق ــن املواه ــرد م ــه كل ف ــع ب ــمول هــذا الديــن ومــدى مــا يتمت ــتيعاب لش ــىل االس ومــدى القــدرة ع

واالســتعدادات الفطريــة»)7(.
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ــود  ــرض الوج ــان كأداة لف ــىل الكي ــاظ ع ــم للحف ــب أويل ومه ــايف كمطل ــن الثق ــة األم ــربز أمهي ــا ت ــن هن م
ــا. ــا وعادتن ــا وتقاليدن ــة وهويتن ــباتنا احلضاري ــىل مكتس ــاظ ع ــك احلف ــتمرارية وكذل ــة واالس ــىل اهلوي ــاظ ع واحلف

وتكمــن أمهيــة األمــن الثقــايف مــن خــالل التعبــري عــن قدرتنــا عــىل احلفــاظ عــىل هويتنــا، وصيانــة الثقافــة 
التــي تنشــأ بــال شــك مــن الثقــة بالنفــس، والقــدرة عــىل التفاعــل الواعــي مــع خمتلــف العوامــل، واســتيعاب اآلراء 
ــرص  ــر يف ع ــع اآلخ ــل م ــل والتفاع ــوب للتواص ــوازن واملطل ــر املت ــول إىل الفك ــا للوص ــدة وتفهمه ــة واجلدي املتباين
متغــري ومتطــور يف كل ثانيــة. فأمهيــة األمــن الثقــايف تكمــن يف احلفــاظ عــىل اهلويــة واالنتــامء، والوصــول إىل األمــن 
واالســتقرار يف مجيــع نواحــي احليــاة ســواء أكان داخــل الوطــن الواحــد أو بــني الــدول املتباينــة املصالــح واملختلفــة 

ــات. التوجه

ــرار  ــا والعمــل عــىل إق ــر هبويتن ــا والتمســك أكث ــّد مــن العمــل عــىل احلفــاظ عــىل وجودن ــا كان ال ب مــن هن
األمــن الثقــايف كحــل أمنــي مهــم، بــل غايــة يف األمهيــة بــكل الطــرق والوســائل واألشــكال املعروفــة وغــري 
ــة  ــىل التنمي ــرب ع ــي ح ــل ه ــة ب ــلحة معروف ــة بأس ــًا تقليدي ــد حرب ــات مل تع ــدول والثقاف ــني ال ــرب ب ــة، فاحل املعروف
البرشيــة والفكريــة، حــرب نفســية يف املقــام األول، حــرب حتــاول وبــكل قــوة هــدم احلضــارات والعــادات والتقاليــد 

والثقافــات. 

فاألمــن الثقــايف حيمــل بــني طياتــه طــرق الدفــاع املطلوبــة، ملنــع اســتباحة مــوارد الــدول املاديــة والبرشيــة، 
ودرء اخلطــر الــذي يســتهدف ســيادة الــدول ووجودهــا وتطورهــا املســتقبيل.
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ثالثاً: متطلبات حتقيق األمن الثقايف:

إن حتقيــق األمــن الثقــايف لــه متطلبــات ووســائل وعوامــل مهمــة ســأعرضها بحســب أمهيتهــا وتأثــري 
وجودهــا يف العــامل العــريب واإلســالمي، وهــي كــام يــيل:

١- الدين والعقيدة:

مــن أهــم عوامــل حتقيــق األمــن الثقــايف هــو ترســيخ العقيــدة الدينيــة الصحيحــة لتكــون مرجعــًا يف كل أمــور 
الدنيــا املختلفــة واملتعددة.

ــدة»)8(،  ــاءه عــىل أســاس، وأساســه العقي ــم بن ــد عــني الصــواب، ألن اإلســالم يقي ــدة التوحي ــدء «بعقي فالب
فهــي منطلــق كل عمــل قــّل أو كثــر يف خمتلــف شــؤون احليــاة. «فعقيــدة التوحيــد هــي أســاس الديــن، وأســاس بنــاء 
األمــة املســلمة، فبقــدر مــا تكــون العقيــدة قويــة يف األمــة، تكــون هــذه األمــة قويــة متامســكة»)9(. وهــي منطلــق عــالج 
األزمــات واملصائــب التــي تصــاب هبــا األمــم، ألهنــا تقــّوم بميــزان العقيــدة، فتأخــذ منهــا الــدرس املفيــد يف مســتقبل 
ــواع الســلوك يف املجتمــع اإلســالمي، ذلــك ألن  ــل املرتكــز احلضــاري واالجتامعــي ملختلــف أن حياهتــا. وهــي «متث

املرجــع يف ســائر القيــم احلضاريــة يف اإلســالم هــو الرشيعــة اإلســالمية القائمــة عــىل مبــدأ التوحيــد»)10(.

ــا التعامــل مــع اآلخريــن وفــق مــا أمــر الــرشع احلنيــف مــن خــالل مــا حّصــل املؤمــن مــن يقــني يف  وعلين
ــلوك)11(. ــتقامة يف الس ــوس واس النف

وتبــدأ هــذه التنشــئة مــن إرســاء قواعــد الديــن الصحيــح مــن املرحلــة األوىل يف حيــاة اإلنســان (الطفولــة)، 
وصــوالً إىل الشــباب الصاعــد والواعــد مــن خــالل تنميــة الوعــي الدينــي بأســاليب تقــرتب مــن فكرهــم، وتقديــم 
ــف  ــاء العن ــاد وإهن ــاش واالجته ــالف للنق ــار اخل ــة مث ــا الديني ــرح القضاي ــع ط ــلوكًا، م ــوالً وس ــارشة ق ــدوة املب الق

بأشــكاله كافــة يف التعامــل بــني طوائــف وطبقــات املجتمــع املختلفــة.

«وال بــّد لنــا مــن أن نقيــم بناءنــا الثقــايف عــىل ركيــزة األصالــة حتــى يكــون واضــح الســمة، معــروف النســب، 
موصــوالً بعقيدتنــا احلقــة، ومبادئنــا الســامية، وشــخصيتنا املتميــزة»)12(. «واحلاصــل أنــه جيــب أن حيــرص كل 
احلــرص عــىل العقيــدة اإلســالمية حــني التــزود بالثقافــات والعلــوم، يف جعــل الشــخصية اإلســالمية املركــز األســايس 

الكتســاب أي ثقافــة، ومالحظــة عــدم تناقــض العلــوم معهــا يف اكتســاب العلــوم»)13(.

إن الوصــول إىل الديــن الصحيــح هــو احلاميــة الوحيــدة مــن االنتهــاكات بمســتوياهتا كافــة، وبالتأكيــد مــن 
أهــم وســائل احلاميــة واألمــن الثقــايف.
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٢- اللغة العربية:

ــا  ــر كرامته ــخصيتها، ومظه ــوان ش ــالمية وعن ــة اإلس ــية لألم ــات األساس ــن املقوم ــي م ــة ه ــة العربي اللغ
ومعيــار حضارهتــا... والتاريــخ اإلســالمي بــنّي «أن انتشــار اللغــة العربيــة يف األقطــار املفتوحــة، قــد أســهم بشــكل 
كبــري يف تطويــر ثقافــة إســالمية مشــرتكة، شــكلت إحــدى روابــط األمــة، وحينــام انحــرست اللغــة العربيــة مــن أقطــار 
اإلســالم، انقطعــت شــعوب هــذه األقطــار عــن االتصــال بالقــرآن الكريــم والســنة املطهــرة، وانحــرست تبعــًا لذلــك 

الثقافــة اإلســالمية املشــرتكة»)14(.

وممــا يؤســف لــه أن فئــة مــن املســلمني ال تــرى االهتــامم باللغــة العربيــة بحجــة أن الثقافــة الغربيــة املعــارصة 
هــي الثقافــة الســائدة واملتقدمــة، وجيــب األخــذ بلغتهــا إذا أريــد للمســلمني اللحــاق بركــب التقــدم واحلضــارة، أمــا 

إذا أخذنــا باللغــة العربيــة فــال تقــدم وال حضــارة بــل تقهقــر وختّلــف.

«والذيــن يتعلقــون باللغــة األجنبيــة ينـــزعون إىل أهلهــا، ويتــربأون مــن ســلفهم، وخيجلــون مــن قوميتهــم، 
وينســلخون مــن تارخيهــم، وتقــوم بأنفســهم الكراهــة للغتهــم وآداهبــا...» )15(. وال شــك أن هــذه الفئــة البعيــدة عــن 
الصــواب مــن مؤثــرات االحتــالل )االســتعامر( وخصــوم اإلســالم الذيــن أدركــوا «أمهيــة اللغــة العربيــة الفصحــى 
بأهنــا لغــة القــرآن الكريــم الــذي يتعّبــد بــه املســلمون وينفــذون توجيهاتــه، وأن هــذه اللغــة هــي هويــة األمــة املســلمة 
ــى  ــة الفصح ــة العربي ــاف اللغ ــم إىل إضع ــم وطاقاهت ــكل أجهزهت ــن ب ــعوا جاهدي ــك س ــا، لذل ــني أقطاره ــرب ب ويق
وهجرهــا وإحــالل اللغــة العاميــة واللغــات األجنبيــة األخــرى حملهــا»)16(، ولقــد «بذلــت كل مــن إيطاليــا وبريطانيــا 
ــن  ــاين م ــف الث ــن النص ــداًء م ــريب ابت ــامل الع ــزاء الع ــم أج ــت معظ ــي احتل ــية، الت ــة الرئيس ــدول األروبي ــا وال وفرنس
القــرن الثالــث عــرش اهلجــري، كل جهودهــم للقضــاء عــىل اللغــة العربيــة، وأن تكــون اللغــة اإليطاليــة والربيطانيــة 

والفرنســية بديــاًل عنهــا»)17(.

فاللغــة العربيــة هــي هويتنــا التارخييــة التــي ال جيــب أن نتخــىل عنهــا لصالــح أي لغــة أخــرى. وتــّم أيضــًا بعــد 
ذلــك اهتــام اللغــة العربيــة يف مجلــة علومهــا وتطبيقاهتــا ومعارفهــا، وادعــاء عجــز العربيــة عــن اســتيعاب احلضــارة 

املعــارصة، واختــذ هــذا االهتــام األشــكال التاليــة:

أ- أن اللغة العربية لغة دين وليست لغة حياة.

ب- أن اللغــة العربيــة لغــة املــايض وليســت لغــة املســتقبل. بينــام «أثبتــت اللغــة قدرهتــا عــىل النــامء والتوالــد، 



األمن الثقافي ومتطلبات تحقيقهاألستاذ الدكتور الشيخ خالد محمد محّرم

٩٧

مــن خــالل ظاهرتــني متكاملتــني: ظاهــرة احلركــة االشــتقاقية، وظاهــرة الصياغــة القالبيــة»)18(.

فاللغــة العربيــة غنيــة جــدًا بمفرادهتــا، «ويمكــن لتلــك املفــردات أن تــزداد بــال هنايــة، ذلــك ألن االشــتقاق 
املتشــابك واألنيــق يســهل إجيــاد صيــغ جديــدة»)19(.

ج- أن اللغة العربية «لغة األدب والشعر، وليست لغة العلم واحلضارة اجلديدة»)20(. 

ــان القــرون اهلجريــة  واحلقيقــة أهنــا لغــة العلــم واحلضــارة، «فعندمــا كان االهتــامم باللغــة العربيــة قائــاًم، إّب
األوىل، رسى فيهــا اإلبــداع، فاســتطاع املســلمون توطــني علــوم الســابقني يف كل الفنــون، وتضمنــت إنجازاهتــم يف 

ــة والفلــك... الــخ، ومل تقــرص عــن كل ذلــك»)21(. ــاء والطــب والصيدل ــاء والفيزي الكيمي

د- الدعــوة إىل العاميــة، وهــي «ال تعنــي اجتامعيــًا غــري التقاطــع واالنــزواء وقوقعــة املجتمعــات الضيقــة. 
وال تعنــي قوميــًا وسياســيًا غــري تفكيــك وحــدة األمــة ومتزيــق شــعوهبا، واإلكثــار مــن كياناهتــا املتجزئــة، وال تعنــي 

إســالميًا غــري إنشــاء جيــل بــال قــرآن»)22(. 

ــّد مــن االهتــامم بمجموعــة مــن  ــه ال ب ــة مــن جديــد وإعــادة جمدهــا.. فإن ــاء اللغــة العربي وإذا مــا أريــد إحي
ــن، ومــن أبرزهــا: امليادي

«أ- املدرسة وأمهية دورها يف التزام اللغة العربية، وتشمل: املعلم، الكتاب، املحيط املدريس.

ب- النوادي األدبية والرياضية، لعمل املحارضات والندوات واملسابقات حول اللغة العربية.

ج- اجلامعة وأمهية التزام اللغة العربية، وتشمل: املعلم، الكتاب، املحيط اجلامعي»)23(.

د- تعزيز التعاون بني البالد العربية، من أجل االهتامم باللغة العربية.

هـ- نرش كل ما يتوصل إليه من أفكار ومعلومات جديدة حول اللغة العربية.

و- ترمجــة العلــوم والفنــون مــن اللغــات األجنبيــة إىل اللغــة العربيــة، بواســطة علــامء متخصصــني مــن أبنــاء 
األمــة املســلمة.

ز- تعريب البيئة، إلزالة األسامء والعناوين والتعابري األجنبية الدخيلة)24(.
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ــي تعليمهــا عــىل املســتوى  ــي، وتبن ــة الفصحــى عــىل املســتوى العامل ــرش اللغــة العربي ح- احلــرص عــىل «ن
ــة هبــا»)25(. ــامم والعناي ــخ االهت ــام يعــزز اتســاع آفاقهــا، ويرس اإلســالمي ب

ــى  ــة الفصح ــة العربي ــتخدام اللغ ــة باس ــموعة واملرئي ــروءة واملس ــة املق ــائله املختلف ــزام اإلعــالم بوس ط- إل
يف كل املــواد اإلعالميــة، وحتــى اإلعالنــات منهــا، وإجــراء املســابقات يف خمتلــف جمــاالت اللغــة العربيــة، ورصــد 

ــز املشــجعة لذلــك. اجلوائ

بنــاء عــىل مــا ســبق، جيــب إهنــاء اغــرتاب اللغــة بــني الشــباب ونــرش الوعــي بارتباطهــا الوثيــق هبويتنــا؛ بــل 
ــتعامر  ــد االس ــاط ض ــدة واالرتب ــاس الوح ــم يف أس ــل األول واأله ــي العام ــة ه ــة العربي ــا، فاللغ ــر هب ورضورة الفخ

الفكــري.
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٣ - تنمية الوعي باملبادئ والقيم:

إن املبــادئ)26( والقيــم اإلســالمية)27(،هي توجيهــات اإلســالم يف خمتلــف شــؤون احليــاة، والتــي تقــوم 
أساســًا عــىل التعامــل مــع الفــرد واجلامعــة واجلــامد واحليــوان، فمــن ذلــك: اإلخــالص واإلتقــان يف العمــل، الصــدق، 

ــة.  ــة، العــدل، الشــفقة والرمحــة، الرفــق، املوضوعي األمان

واملبــادئ والقيــم تــؤدي منــذ أن خلــق اهلل تعــاىل اإلنســان واجبــًا كبــريًا يف حيــاة األمــم والشــعوب، «ألهنــام 
املوجهــان واملحــركان لنشــاطات املجتمــع، بــل مهــا املعيــار والقيــاس ملــا هــو حســن وقبيــح، أي أهنــام حتــددان 

ــع»)28(. ــة للمجتم ــفة العام ــر أو الفلس ــددان الفك ــام حت ــه، ك ــرد وقرارات ــارات الف اختي

ومن فوائد التزام املبادئ والقيم اإلسالمية ما ييل:

من الناحية الفردية:

ترسم لإلنسان الطريق املستقيم فمن تبعه فاز ونجا. 

ب- تســاعد اإلنســان عــىل تطويــر ســلوكه وتعديلــه وتغيــريه وبنــاء شــخصيته بــام يتفــق وتوجيهــات 
اإلســالم.

ُب الفرد عىل السعي يف األرض للعمل والكسب الرشيف. رِّ ج- ُتدَ

دُّ اإلنسـان املسلم حلمل الرسـالة وأداء األمـانة املكلف هبا. د- ُتعِ

هـ- ُتنَظُِّم عالقة اإلنسان بخالقه سبحانه وتعاىل.

ومن الناحية االجتامعية:

ــة  ــا املحب ــدة قوامه ــة واح ــره يف بوتق ــالمية وصه ــدة اإلس ــط العقي ــىل رواب ــالمي ع ــع اإلس ــاء املجتم «أ- بن
ــار. ــاون واإليث ــاء والتع واإلخ

ب- حتقيق العدالة واملساواة بني البرش ورفع الظلم.

ج- تســاعد املجتمــع عــىل مواجهــة املتغــريات املتجــددة التــي قــد ختالــف التوجيهــات اإلســالمية مــن خــالل 
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وضــع االختيــارات الصحيحــة التــي تســهل للنــاس حياهتــم وحتفــظ عــىل املجتمــع املســلم اســتقراره وكيانه.

د- املبــادئ والقيــم مــن الركائــز األساســية لقيــام احلضــارات، فقــد قامــت يف ظــل املبــادئ والقيم اإلســالمية 
حضــارة مل يشــهد هلــا التاريــخ مثيــاًل، ومــا إن تــرك املســلمون التمســك بمبادئهــم وقيمهم تقهقــروا وختلفــوا»)29(.

إن التــزام املبــادئ والقيــم اإلســالمية، مطلــب مهــم جــدًا لرفعــة األمــة وتقّدمهــا وخالصهــا ممــا حلــق هبــا مــن 
املؤثــرات الســلبية للثقافــة الغربية. 

ولن تنتهي هذه األزمات إال من خالل:

أ- وضع قوانني إنسانية تريس مبادئ القيم التي تشكل ثقافتنا عىل مدى التاريخ.

ب- جعل مادة األخالق من املواد الرئيسة يف املناهج الدارسية.

ج- ربطها باألنشطة الرياضية والثقافية املختلفة.

د - أن تكون حجر األساس يف التبادل العلمي والتكنولوجي مع اآلخر.

هـــ- وضــع معايــري وقوانــني تســمح بمتابعــة وتدقيــق مــا يتدفــق يف وســائل اإلعــالم واملواقــع اإللكرتونيــة 
مــن مــواد إعالميــة هابطــة ومبتذلــة وهدامــة لقيــم شــبابنا.
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4-  البيئة االجتامعية العامة:

ــذ نشــأته، فهــي:  ــل يف حضــارة األمــة وتقاليدهــا وُنُظمهــا وعرفهــا العــام، وهــي تكتنــف اإلنســان من تتمثَّ
ــمح  ــة تس ــدة، وبطريق ــال اجلدي ــئة األجي ــع لتنش ــا املجتم ــي صاغه ــودة الت ــري املقص ــودة أو غ ــة املقص ــك العملي «تل
بتنميــة طاقاهتــم وإمكاناهتــم إىل أقــىص درجــة ممكنــة، ضمــن إطــار ثقــايف معــنّي قوامــه املناهــج واالجتاهــات واألفــكار 
والنُُّظــم التــي حيددهــا املجتمــع الــذي تنشــأ فيــه، بــام جيعلهــم عــىل وعــي بوظائفهــم يف هــذا املجتمــع ودور كل منهــم 

ــه»)30(. يف خدمت

مــن هنــا تتجــىل رضورة التكيــف والتواصــل بــني أفــراد املجتمــع الواحــد، وتبنــي احــرتام ثقافــات الشــعوب 
ــا  ــن خالهل ــم م ــانية، ويت ــة واإلنس ــا األخالقي ــا وتقاليدن ــرس قيمن ــالل غ ــن خ ــليمة م ــة الس ــئة االجتامعي ــىل التنش ع
ــة  ــة بالعومل ــاكلها املرتبط ــل ومش ــا التواص ــن تكنولوجي ــة ع ــة الناجت ــريات االجتامعي ــي للتغ ــي املجتمع ــر الوع تقدي
كالبطالــة وارتفــاع معــدل الطــالق واهلجــرة وضعــف االنتــامء االجتامعــي والنفــيس والوطنــي لــدى قاعــدة عريضــة 
مــن الشــباب الصاعــد؛ وهــذا حيتــاج إىل خــربة إنســانية، وهــذه اخلــربة «تتشــكل وفــق حمــددات ثقافيــة معينــة تتجــه هبــا 

اجتاهــات قيميــة وأخالقيــة يكــون هلــا تأثريهــا يف النواحــي االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية»)31(.

إن هــذا الوعــي املجتمعــي عنــرص مهــم لتحقيــق األمــن، فاإلصــالح والتطويــر املســتمر يف املجتمــع وإرســاء 
قواعــد االنتــامء االجتامعــي والوطنــي لــن تكــون إال مــن خاللــه، وبــه نســتطيع الوصــول إىل حتميــة تنميــة القــدرات 

اإلبداعيــة ملواجهــة التحديــات القادمــة واكتســاب املهــارات املطلوبــة للحفــاظ عــىل اهلويــة الثقافيــة.
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٥- نرش روح املواطنة الصاحلة يف املجتمع:

إن املواطنــة الصاحلــة هــو مفهــوم قائــم عــىل العالقــة اإلجيابيــة بــني الفــرد واملجتمــع عــىل أســاس التكامــل، 
فهــو انتــامء نفــيس وارتبــاط اجتامعــي قبــل أن يكــون انتــامء لــألرض أو األوراق الرســمية، ولــن تكــون تلــك الــروح 
ولــن تنتــرش إال بالوعــي التــام ملتغــريات الكــون وإدراك أمهيــة التمســك باهلويــة والــرتاث والتعــاون املســتمر خلدمــة 
املجتمــع، والتخــيل عــن فكــرة اهلجــرة التــي تنتــرش وبقــوة يف أوســاط املجتمعــات العربيــة واإلســالمية، وحماولــة صــد 

اهلجــامت التــي هتددنــا ســواء أكانــت سياســية أو اجتامعيــة أو علميــة أو دينيــة.

٦ - اإلعالم:

تقــوم وســائل اإلعــالم واالتصــال بــدور بالــغ اخلطــورة واألمهيــة يف حيــاة النــاس بصفــة عامــة، ويف حيــاة 
الناشــئ بصفــة خاصــة، ويتلقــى النــاس مــن خالهلــا معتقــدات واجتاهــات وقيــاًم معينــة، «إمــا أن تســاعد عــىل تثبيتهــا 
ودعمهــا، وإمــا أن تعمــل ضدهــا، بحيــث تغــرس يف نفــوس األفــراد قيــاًم أصيلــة جيــدة، أو ختلــع منهــا قيــاًم رديئــة 
وتغــرس حملهــا قيــاًم أخــرى جيــدة، وهــذا مــا يعــود بالتأكيــد إىل القائمــني عــىل أمــر هــذه الوســائل ومــدى فهمهــم 

لثقافــة املجتمــع ومعايــريه وقيمــه.

ــم ممــا  ــه، واهتاممــه بالقي ــه ووجدان ــد تســتخدم هــذه الوســائل اســتخدامًا ســيئًا يعطــل يف اإلنســان عقل وق
ــامم الظاهــري الــكاذب  ــامم أو االهت ــاالة، أو مــا يســمى بعــدم االهت ــة مــن الركــود واخلمــول والالمب يــؤدي إىل حال
بمشــكالت املجتمــع، فكــام أن هلــا اســتخداماهتا الفّعالــة، فــإن هلــا اســتخدامات ضــارة أيضــًا، خاصــة إذا مــا ُوجهــت 

توجيهــًا ضــّد قيــم املجتمــع األصيلــة، فهــي يف هــذه احلالــة هتــدم وال تبنــي.

ومــن املالحــظ يف حياتنــا تــّرسب ظواهــر معينــة مــن خــالل وســائل اإلعــالم، كإشــاعة العنــف، واهلــروب 
ــائل  ــلبي لوس ــر الس ــد األث ــذا يؤك ــى»)33(... وه ــد األعم ــلبية، والتقلي ــال، والس ــتغراق يف اخلي ــع، واالس ــن الواق م
ــم،  ــىل القي ــرًا ع ــًا وخط ق ــكل معوِّ ــع يش ــذا الوض ــالم يف ه ــي «أن اإلع ــن أن نع ــّد م ــة ال ب ــذه احلال ــالم، ويف ه اإلع
ويكمــن هــذا يف التناقــص األســايس بــني القائمــني عــىل اإلعــالم، أو بعضهــم وبــني األغلبيــة الســاحقة يف املجتمــع 
ــاء جتــاه أهــداف  ــم اإلســالمية الدافعــة نحــو التقــدم والتغيــري اهلــادف البنَّ ــة القي ــة يف تنمي ــة املصلحــة احلقيقي صاحب

ــالم»)33(. اإلس
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وتــزداد خطــورة وأمهيــة وســائل اإلعــالم يف جمــال تنميــة القيــم واألخــالق، مــع مــا يمــّر بــه املجتمــع العــريب 
واإلســالمي مــن ظــروف التغــريُّ ورسعتــه ومــن انفجــار ســكاين ومعــريف وثقــايف، ومــا يعانيــه اإلنســان مــن فــراغ، 

واهتــزاز يف نظــم العالقــات االجتامعيــة الناتــج عــن اهتــزاز القيــم لــدى األفــراد واملجتمعــات.

فاإلعــالم هــو أهــم دعائــم الثــورة التكنولوجيــة بمختلــف روافــده فهــو الناقــل األول واألرسع للمعلومــة 
ولــه مــن قــوة التأثــري مــا ال حتققــه السياســات املختلفــة أو احلــروب. إن كل عوامــل حتقيــق األمــن الثقــايف ال يمكــن 
ــل  ــه والتواص ــل مع ــة التعام ــه وكيفي ــي بأمهيت ــرش الوع ــالم ون ــالل اإلع ــن خ ــوة إال م ــا وبق ــم وجوده ــاء دعائ إرس
مــع اآلخــر مــن خاللــه بشــكل ينمــي األهــداف املرجــوة يف جمــاالت احليــاة املختلفــة. إن اإلعــالم هــو نافذتنــا عــىل 
العــامل وهــو الوســيلة األقــوى لتحقيــق طموحــات وآمــال وأفــكار الشــعوب يف احلفــاظ عــىل اهلويــة وحتقيــق التنميــة 
والتبــادل الثقــايف للقيــم واحلريــات وتلبيــة احتياجــات الواقــع وتصحيــح الصــورة الســلبية التــي يصدرهــا اإلعــالم 

الغــريب لنــا، ويظــل اإلعــالم هــو األداة األقــوى يف إبــراز اهلويــة وتأكيــد الوحــدة.

ولكي تقوم الوسائل اإلعالمية بدور رائد وفعال يف هذا املجال، ينبغي عليها أمور عدة، من أمهها:  

ــة بأســلوب عــرصي يعتمــد عــىل العقــل  ــة الثقافي ــم اهلوي ــر اجلهــود يف ســبيل تقدي األمــر األول: أن تتضاف
واملنطــق. 

ــان،  ــن البي ــان وحس ــة والربه ــتخدام احلج ــع اس ــاس، م ــة الن ــة يف خماطب ــتخدم احلكم ــاين: أن تس ــر الث األم
م يف بعــض وســائل اإلعــالم، هبــدف  ــي ُتقــدَّ ــة واملســيئة للمســلمني الت مــن أجــل التصــدي للمــواد اهلابطــة واملاجن

ــه. ــالم كل ــل يف اإلس ــالمية, ب ــالق اإلس ــم واألخ ــكيك يف القي التش

األمر الثالث: أن تعمل عىل إجياد كوادر إعالمية تقّدم املواد اإلعالمية بشكل سليم وصحيح.

األمــر الرابــع: أن تعمــل عــىل توفــري القــدوة احلســنة إعالميــًا، فرجــال اإلعــالم ينظــرون إىل القــدوة احلســنة 
ــرة  ــا أو فك ــوة ينرشوهن ــبيل دع ــة يف س ــود اإلعالمي ــذل اجله ــن ب ــا ع ــي يف ذاهت ــالم، تغن ــائل اإلع ــن وس ــا م ــىل أهن ع
ــح  ــن أنج ــي م ــنة ه ــدوة احلس ــإن الق ــذا ف ــك ل ــو ذل ــا، ونح ــدة ينرشوهن ــة جدي ــدة أو سياس ــا، أو عقي ــون إليه يدع

ــاس)34(. ــال بالن ــائل لالتص ــاليب والوس األس

هــذه هــي أهــم الوســائط التــي ينبغــي أن تكــون يف اجلانــب اإلجيــايب املطلــوب، بحيــث يتكامــل بعضهــا مــع 
بعــض وبطريقــة شــاملة تدفــع نحــو0 التقــدم والتحــرض والرقــي والتنميــة الصحيحــة.
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ــدم  ــا: ع ــهم منه ــلمون أنفس ــا املس ــة صنعه ــات مؤمل ــة لترصف ــو نتيج ــايف ه ــن الثق ــن األم ــام ع ــا اإلحج أم
توجيــه اآلبــاء واملربــون واملعلمــون اهتاممهــم املخلــص إىل توعيــة الطــالب تارخييــًا للمحافظــة عــىل ثقافتهــم وتراثهــم 
ــن دون  ــرب م ــن الغ ــد م ــا يف ــتقبال كل م ــراغ باس ــلء الف ــوا إىل م ــى انرصف ــم، حت ــم وآداهب ــم وتقاليده وحضارهت
حســيب أو رقيــب فضــاع الكثــري منهــم بــني أمواجــه املتالطمــة)35(. فــال بــّد مــن العمــل معــًا للوصــول إىل التوعيــة 

ــة. ــة واملطلوب الالزم

ــوا  ُم تَصِ اعْ ــال تعاىل:)وَ ــرق... ق ــدم التف ــًا وع ــل اهلل مجيع ــام بحب ــو االعتص ــات ه ــة والثب ــبيل املقاوم «إن س
ــن  ــل وآم ــان إن عق ــون فلإلنس ــذا الك ــلبي يف ه ــاد الس ــكان للحي ــوا ..( )36(... وأن ال م ُق رَّ فَ الَ تَ ــا وَ ِيًع ــلِ اهللِ مجَ بْ بِحَ
مهمــة أساســية هــي التــي جعلتــه صاحــب اخلرييــة يف املجتمــع اإلنســاين، تلكــم املهمــة هــي األمــر باملعــروف والنهــي 
ــةٌ  نُكــمْ ُأمَّ تَُكــن مِّ لْ عــن املنكــر، ويف حتقيــق ذلــك عــىل وجهــه الصحيــح يكــون الفــوز والنجــاح كــام يف قولــه تعــاىل : )وَ
لُِحــونَ .()37(. لكــن هــذه املهمــة جيــب  ئِــكَ ُهــُم املُْفْ ُأولَٰ ــرِ ۚ وَ ــنِ املُْنكَ نَ عَ ــوْ نْهَ يَ ــُروفِ وَ أُْمــُرونَ بِاملَْعْ يَ ِ وَ َــريْ ُعــونَ إِىلَ اخلْ دْ يَ

أن تــؤدى بمعرفــة أي بتخصــص»)38(. لتحقيــق األهــداف املنشــودة.

اخلامتة

إنــه يف ظــل التطــورات الرسيعــة يف األحــداث العامــة التــي حتيــط بالوطــن العــريب واإلســالمي، واملجتمعات 
العربيــة واإلســالمية، واالهنيــار الــذي طــال الكثــري مــن الــدول العربيــة واإلســالمية، ويف ظــل التهديــدات الدائمــة 
ــة،  ــمى بالعومل ــد واملس ــي اجلدي ــتعامر التكنولوج ــربى، أو االس ــدول الك ــن ال ــت م ــواء أكان ــدة س ــتمرة واملتزاي واملس
ــددة  ــاة املتع ــه احلي ــم يف أوج ــف والتالح ــعوب بالتكات ــم الش ــق حل ــان لتحقي ــامم األم ــو ص ــايف ه ــن الثق ــل األم يظ
للوصــول إىل األمــن الــذي نريــده عــىل املســتويات كافــة: الدينيــة، والثقافيــة، واحلضاريــة، واللغويــة، واالقتصاديــة 

وحتــى السياســية.

إن الوحــدة العربيــة واإلســالمية هــي البوتقــة التــي تشــكلنا يف داخلهــا وترســم يف النهايــة مصــريًا واحــدًا 
ــة واإلســالمية وثقافتهــا وحضارهتــا، فهــو  ــخ والشــعوب العربي ــق بالتاري ــه بالشــكل الــذي يلي ــا، وننتهــي إلي يضمن
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احلــل الــذي يفرضــه تغــري الزمــان وحتوالتــه الطبيعيــة، وان كان التنفيــذ قــد يأخــذ وقتــًا طويــاًل لبلورتــه وجتهيــزه كــي 
يتناســب مــع روح العــرص ومصالــح الــدول املتفاوتــة.

إن اهلــدف األهــم والــرضوري والعاجــل هــو محايــة املجتمعــات العربيــة واإلســالمية مــن التفكيــك وطمس 
هويتهــا وتدمــري حضارهتــا، وحماولــة إهنــاء كل أشــكال الثقافــة املجتمعيــة واســتبدال القيــم األخالقيــة واملبــادئ التــي 

طاملــا متتــع هبــا املواطــن بقيــم العوملــة التــي ال تقــوم إال عــىل املصلحــة الفرديــة والتفرقــة بــني الشــعوب. 

إن العوامــل املشــرتكة بــني الــدول العربيــة واإلســالمية قــادرة عــىل أن نتشــارك املناهــج التعليميــة واخلــربات 
العلميــة التــي ترتكــز عــىل اللغــة العربيــة كتعبــري عــن هويتنــا وثقافتنــا وأخالقنــا ومبادئنــا وقيمنــا التــي نســتمد منهــا 
ــة مشــرتكة تطــرح  ــا، ويمكــن كذلــك وضــع سياســات ومناهــج إعالمي ــا وتقاليدن ــل وتشــّكل عاداتن ــا الطوي تارخين
املوضوعــات اهلادفــة وختاطــب اإلعــالم الغــريب بصــوت واحــد وترفــض وصايتــه عــىل املجتمــع العــريب واإلســالمي 

بأفــكاره اهلدامــة، وأن حتشــد الفكــر هلــدف واحــد وهــو احلفــاظ عــىل اهلويــة العربيــة واإلســالمية.

لــذا جيــب أن نســعى إىل وضــع آليــات عمليــة للوصــول إىل التكامــل االقتصــادي القائــم عــىل تبــادل اخلربات 
واملــوارد ســواء أكانــت برشيــة أو مادية.

ــريب يف  ــل الع ــر العم ــة لتطوي ــاءات العلمي ــربات والكف ــكار واخل ــادل األف ــه تب ــياق نفس ــم يف الس ــن امله وم
ــا بحاجــة كذلــك إىل وضــع حجــر األســاس لبعــض املرشوعــات املشــرتكة كالقــراءة واملعرفــة  املجــاالت كافــة. إنن
والرتمجــة، مــع وضــع قوانــني جنائيــة واجتامعيــة وعلميــة موحــدة يمكــن تطبيقهــا يف كل دولــة للمحافظــة عــىل تلــك 
املشــاريع واجلهــود املبذولــة للنهــوض باملجتمــع العــريب واإلســالمي، ووضــع ثوابــت مرجعيــة وخطــوط محــراء ال 

يمكــن جتاوزهــا للوصــول إىل األمــن واألمــان املطلــوب يف ربــوع الوطــن العــريب واإلســالمي كافــة. 

ــة  ــة املطلوب ــو احلامي ــة، فه ــة االجتامعي ــه يف النهض ــى عن ــذي ال غن ــم ال ــرص امله ــايف العن ــن الثق ــيظل األم س
حليــاة إجيابيــة ســليمة يتــم مــن خالهلــا ممارســة احلريــات الفكريــة والثقافيــة والعلميــة بشــكل عــرصي، وهــو التفاعــل 
ــة،  ــة، والثقاف ــن، واللغ ــىل: الدي ــاظ ع ــالل احلف ــن خ ــك إال م ــق ذل ــن يتحق ــعوب، ول ــف الش ــني خمتل ــاري ب احلض

ــق األمــن الثقــايف. ــارص الرئيســة لتحقي ــل العن ــي متث ــة؛ والت واهلوي
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ملخص البحث:

كل جمتمــع مــن املجتمعــات البرشيــة يتميــز بثقافــة خاصــة، هلــا حدودهــا وأطرهــا التــي تعــد احلصــن 
احلصــني لذلــك املجتمــع أو مــا يامثلــه مــن املجتمعــات األخــرى. ومــن يتكــئ عــىل عــرش احلكومــة يشــمر عــن 
ســواعده ويبــذل اجلهــد الكبــري، حصانــة لألنظمــة الثقافيــة التــي رســمت يف خريطــة ذاك املجتمــع ومل يكــن هــذا 
ــة التــي  ــة تنطــوي عــىل العديــد مــن هــذه املــؤرشات الثقافي األمــر مســتحدثًا يف الظهــور بــل اخلطــوات التارخيي
يتكفــل حصانتهــا مــن يرتأســها. منــذ بدايــة التاريــخ حتــى هــذه اآلونــة تعــاين املجتمعــات والســيام الدينيــة أعــداء 
ــا  ــّي عندم ــة. وكل نب ــات الديني ــه يف املجتمع ــامد وأعظم ــرب ع ــّد أك ــي تع ــة الت ــة املقبول ــىل الثقاف ــًا ع ــنون حرب يش
ــه  ــر ثقافت ــي تغاي ــة الت ــىل الثقاف ــًا ع ــزوًا ثقافّي ــزو غ ــام كان يغ ــة ك ــة ديني ــط لثقاف ــوالً كان خيط ــه اهلل رس كان يبعث
الدينيــة وهنالــك تتفاقــم الرصاعــات الثقافيــة وتتجــىل يف نفقــات هــذه، مرايــا األمــن الثقــايف، ماهيتهــا، أســباهبا، 
أعداؤهــا ومجيــع مــا يتعّلــق هبــا. وأتــى القــرآن الكريــم بتســجيل مناضــالت الثقافــات الدينيــة اإلهليــة والثقافــات 
ــام هلــا مــن  ــة القــص ب ــم ذلــك عــرب توظيــف آلي ــة وُيرســم القــرآن الكري ــة التــي عــادت الثقافــات الديني الطاغي
بالغــة وروعــة ومجــال وموعظــة. فقصــة النبــي موســى عليــه الســالم وفرعــون، وقصــة النبــی نــوح عليه الســالم، 
وقصــة يوســف النبــي عليــه الســالم واألزمــة التــي واجههــا مــع إخوتــه، وقصــة النبــي لــوط عليــه الســالم مــع 
ــر مظاهــر الغــزو الثقــايف التــي  ــاء قومــه كل هــذه القصــص تكشــف عــن مــؤرشات األمــن الثقــايف كــام ُتظهِ أبن
يرافقهــا. فاســتهدف البحــث دراســة معــامل األمــن الثقــايف أســباهبا، موانعهــا وكيفيــات وقايــة املجتمــع الدينــي 
ــية  ــة النفس ــايف الداخلي ــق الثق ــل التوثي ــد عوام ــك برص ــة وذل ــص القرآني ــايف يف القص ــزو الثق ــن الغ ــه م وصيانت
ــامن والّتعــرف اىل  ــد اإلي ــة تتمحــور حــول عنــارص منهــا: توكي ــة(. العوامــل الداخلي والعوامــل اخلارجية)البيئي
معاملــه احلقــة مــن املصــادر املوّثقــة، االتــكال عــىل اهلل، االصطبــار يف مواجهــة املشــاكل والتحــيل باخللــق الكريــم 
ــتوى  ــة مس ــة، وترقي ــات الديني ــاد يف احللق ــي ذود االحت ــة ه ــل اخلارجي ــن العوام ــخيص وم ــذكاء الش ــة ال وترقي
ــارات  ــاه التي ــد جت ــايف، والتجني ــزو الثق ــذ الغ ــن مناف ــاء ع ــف الغط ــم كش ــجيع ث ــف التش ــة ، توظي ــة الديني الثقاف
االرتداديــة، واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر. والنتيجــة املتوخــاة مــن هــذا البحــث هــو دراســة القصــص 
القرآنيــة مــن منظــور تكفــل األمــن الثقــايف وهــي تقــدم بضاعــة ثمينــة راقيــة للمجتمعــات الراهنــة كــام أهنــا تقــّدم 

احللــول الفاعلــة ملجاهبــة الغــزو الثقــايف الراهــن.

ــن  ــة لألم ــؤرشات القرآني ــة، امل ــص القرآني ــايف، القص ــزو الثق ــايف، الغ ــن الثق ــة: األم ــامت املفتاحي الكل
ــايف.  ــزو الثق ــايف والغ الثق
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Abstract

        Each community has a specific culture different from other cultures and such a culture gives 
force to cultural systems. From the very historical beginning, certain communi�es, in par�cular, 
the religious ones, suffer from enemies waging wars against the most acceptable culture. Each 
prophet sent as a messenger plans to have a religious culture to dominate the other controlling 
culture. Such triggers the cultural struggle; the Glorious Quran men�ons all these tales; cultural 
struggle and the dictators in great narra�vity. Prophet Moses narrates his tale and the other 
prophets do so. The current study focuses on the Quranic tales in light of the cultural security to 
find remedies for confron�ng the present cultural invasion. 

Key words:
 cultural security, Quran tales, cultural security and cultural invasion Quran›s indicators.
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املقدمة 

حتديد املوضوع

هينــدس كل جمتمــع مــن املجتمعــات البرشيــة عــىل قوائــم أساســية ومــن أهــم هــذه القوائــم واألســس هــو 
األمــن بمســتويه العســكري والثقــايف وال خيفــى أن الثــاين أكثــر شــموالً مــن األول بل يشــمله وحيتــوي عليــه. واألنبياء 
والرســل جــاؤوا ليقّومــوا أبنيــة الثقافــة الدينيــة يف جمتمعاهتــم ويبنــوا بنــاء لــن جيــد الفنــاء إليــه ســبياًل عــىل الرغــم مــن 
ــن  ــة م ــة الكافي ــط الدرج ــة ومل يع ــة باملئ ــة مئ ــاة االجتامعي ــاحات احلي ــوره يف س ــد حض ــن ليج ــدوه مل يك ــا قص أن م
التطبيــق وذلــك ألســباب يطلــق عليهــا يف املجمــوع مظاهــر الغــزو الثقــايف، التــي بــدأت متــّزق مــا أتــت بــه الثقافــات 
الدينيــة، لكــن األنبيــاء متكنــوا مــن وضــع قيــم دينيــة تليــق باملجتمــع اإلهلــي، فقضيــة األمــن الثقــايف والغــزو الثقــايف 
هلــا حضــور واضــح يف أي مــن املجتمعــات وخاصــة الدينيــة منهــا؛ القــرآن الكريــم يقــص القصــص ويــرسد العــرب 
وينــذر البــرش ويبــّرش بالقــدر وهــذا القــص يرســم صــور حقيقيــة عــن املجتمعــات الغابــرة ويزيــح الســتار عــن وجــه 
ــي  ــي داود والنبــي ســليامن والنب ــي يوســف والنب ــم والنب ــي إبراهي ــذاك فقصــة النبــي موســى والنب ــة آن ــاة الثقافي احلي
ــية  ــط بحساس ــا يرتب ــة م ــا الدقيق ــم يف دهاليزه ــة وترس ــة والتعبريي ــحنات الداللي ــر بالش ــالم تذخ ــم الس ــوط عليه ل

عاليــة باألمــن الثقــايف والغــزو الثقــايف وحتديــد جماالتــه وتوظيفهــا يف احليــاة االجتامعيــة الراهنــة.

هدف البحث

هــدف هــذا البحــث رصــد شــتى مظاهــر األمــن الثقــايف والغــزو الثقــايف يف القصــص القرآنيــة للكشــف عــن 
الزوايــا الكامنــة يف ميــدان األمــن الثقــايف يف هــذه القصــص .

رضورة البحث

الكشــف عــن مديــات األمــن الثقــايف واالطــالع عــىل مظاهــر الغــزو الثقــايف يف القصــص القرآنيــة يفتــح نافــذة 
أمــام املتلقــي ويؤســس مهــادًا نظريــًا يمكــن توظيفــه يف الظــروف الراهنــة ممــا يؤكــد رضورة هــذا البحــث وأمهيتــه.

أسئلة البحث

األسئلة التي حياول البحث اإلجابة عنها تتلخص فيام ييل:

ــم  ــى وإبراهي ــال موس ــن أمث ــاء م ــها األنبي ــي كان يعيش ــة الت ــا يف البيئ ــايف ومؤرشاهت ــن الثق ــر األم ــا مظاه م
ــالم؟ ــم الس ــاء عليه ــن األنبي ــم م ــف وداود وغريه ويوس
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ــاء مــن أمثــال موســى، وإبراهيــم،  ــة التــي كان يعيشــها األنبي مــا مظاهــر الغــزو الثقــايف ومؤرشاهتــا يف البيئ
ــاء عليهــم الســالم؟ ويوســف، وداود وغريهــم مــن األنبي

كيف تتفاعل مظاهر األمن الثقايف والغزو الثقايف مع البيئات املستجدة للعرص الراهن؟

منهج البحث

   راح هــذا البحــث يســري يف خطواتــه عــىل أســاس املنهــج الوصفــي التحليــيل، بدايــة يقــدم عرضــًا بســيطًا 
ــة  ــه يف دراســة القصــص القرآني ــم يواصــل خطوات ــه مفهومــي األمــن الثقــايف والغــزو الثقــايف ث ــًا يعــّرف في مفاهيمي
ومتحيــض مــؤرشات األمــن الثقــايف والغــزو الثقــايف. والبحــث يف خطواتــه األخــرية يقــدم مقرتاحتــه يف عرصنــة هــذه 
ــأيت بمســتجلياته يف الواجهــة  ــة وي ــًا ذا روئ عميق ــل عليهــا طابع املــؤرشات املســتقاة مــن القصــص املدروســة وحيي

ليحــول دون عقــم البحــث وختصيبــه ختصيبــًا الئقــًا.

خلفية البحث 

الدراســات التــي ســبقت هــذه الدراســة تــكاد تنحــرص يف شــقني؛ فهــي إمــا ختتــّص بقصــص األنبيــاء مــن 
دون اجلانــب الثقــايف أو تعالــج القضايــا الثقافيــة مــن دون إلقــاء النظــر عــىل اجلوانــب الثقافيــة يف القصــص القرآنيــة 
أو تشــري إىل القضايــا الثقافيــة يف القــرآن الكريــم دون أن توّجــه رؤيتهــا يف إطــار هــادف حمــدد. وكتــب التفاســري هلــا 
ــذه  ــن ه ــرص. وم ــول أو تق ــرات تط ــة يف فق ــذه الزاوي ــج ه ــرآن وتعال ــاء يف الق ــص األنبي ــال قص ــربى يف جم ــة ك حص

الدراســات يمكــن اإلشــارة إىل البحــوث اآلتيــة: 

ــورات، بــريوت-  ــاب أحســن القصــص بــني إعجــاز القــرآن وحتريــف الت ــة)2011م(. كت الدجــاين، زاهي
ــوط وشــعيب وموســى عليهــم الســالم  ــح و ل ــوح و هــود و صال ــه الكاتــب قصــة ن ــج في ــان: دار التقريــب. عال لبن

ــة .  ــة أو الثقافي ــا االجتامعي ــج القضاي ــه مل يعال ــة إال أن ــة للقصــص القرآني ــب اإلعجازي ــنّي اجلوان وب

حســن حممــد عــيل عّبــارة)2002م(. الشــخصية الكافــرة دراســة قرآنيــة، بريوت-لبنــان: دار التقريــب بــني 
ــم  ــرآن الكري ــاحة الق ــي وردت يف س ــرة الت ــخصيات الكاف ــول الش ــاب ح ــذا الكت ــور ه ــالمية. يتمح ــب اإلس املذاه
أمثــال إبليــس والشــيطان وفرعــون وكشــف القنــاع عــن هندســة هــذه الشــخصيات وكيفياهتــا. وعــىل الرغــم مــن أن 
هــذه الشــخصيات تعــّد مــن النــامذج البــارزة للغــزو الثقــايف لكــن صاحــب الكتــاب مل يــرش إىل هــذا اجلانــب إشــارة 

رصحيــة.
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أصغــر افتخاري)1347(.امنيــت اجتامعــی شــده، رويكــرد إســالمي، هتــران: پژوهشــگاه علــوم انســانی 
ومطالعــات فرهنگــی. هــذا الكتــاب يقــرتب مــن البحــث احلــارض اقرتابــًا ملحوظــًا إذ يبدأ بدراســة األمــن االجتامعي 
ــه الســالم ودراســة  ــًا يســرية بقصــة النبــي نــوح علي ــاء بحثــه خيصــص أوراق ــة اإلســالمية ويف أثن ومظاهــره يف الرؤي

كيفيــات األمــن االجتامعــي يف الطقــوس التــي عاشــها.

  ميشــل يس ويليامــز وترمجــة مهــدي ذوالفقــاري)۱۳۸۹(. جنــگ نــرم فرهنگــی درآمــدی بــر نســبت امنيــت 
ــنّي  ــة ويب ــأن الثقاف ــس يف ش ــن، فيتحم ــة واألم ــرصن للثقاف ــب املع ــه إىل اجلان ــاب اهتامم ــذا الكت ــويل ه ــگ. ي و فرهن

مــدى عالقتــه بالتثقيــف مشــريًا إىل القضايــا التــي أنجبتهــا احلــرب الناعمــة.

ــة.  ــة اللبناني ــدار املرصي ــرة: ال ــالمية، القاه ــة اإلس ــول الثقاف ــايح)1993(.أضواء ح ــم الّس أمحدعبدالرحي
الثقافــة هــي البــؤرة املركزيــة يف هــذا الكتــاب فتحــل الثقافــة اإلســالمية وأمهيتهــا حمــل القيــادة فيــه وهنالــك إشــارة 
ــة  ــال الديــن واحلضــارة واملجتمــع والنظــم والقيــم واملذهبي إىل املصطلحــات الكــربى ذات الصلــة بالثقافــة مــن أمث

وغريهــا مــن املــؤرشات التــي تتصــل بالثقافــة بشــكل مــا.

       أمــا مــا ابتدعــه هــذا البحــث فهــو دراســة مظاهــر األمــن الثقــايف والغــزو الثقــايف يف القصــص القرآنيــة 
ــدو فــراح البحــث حيــاول ســد الفجــوات  ــة عــىل مــا يب ــة وافي ــه ورق ل األبحــاث الســابقة في وهــذا اجلانــب مل ُتســجِّ

املوجــودة يف هــذا املجــال.
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الثقافة

الثقافــة مفهــوم خيضــع للعديــد مــن املعــاين فهــي تــدّل عــىل مجيــع النتاجــات املاديــة واملعنويــة للمجتمعــات 
مــا يســتوعب شــتى املجــاالت مــن العلــم والفــن والســلوك االجتامعــي واآلداب والتقاليــد واملواهــب التــي يكتســبها 

اإلنســان عــرب مــيض الزمــن ومــا ينقلــه مــن جيــل إىل جيــل.

و تطلــق الثقافــة عــىل حلقــة املعتقــدات والســنن والتقاليــد املحرتمــة يف املجتمــع والتــي تــكاد تعــّد جــزءًا ال 
يتجــّزأ عــن جســد املجتمــع ومفاصلــه.

ــوي  ــادي واإلطــار املعن ــن؛ اإلطــار امل ــة يف حلقــة موســعة مــن التعاريــف ال ختــرج عــن إطاري إال أن الثقاف
النفــيس؛ فــاألول يشــمل مجيــع مــا يعايــن مــن فــن ونتــاج وخــط وموســيقى واملعــامل األثريــة التــي تعــد ومضــة مــن 
ــن  ــة فيحتض ــادي للثقاف ــري امل ــي غ ــيس االنتزاع ــب النف ــج اجلان ــا يعتل ــا م ــادي. وأم ــا امل ــة بمفهومه ــات الثقاف ومض

ــاهدين، 1382،ص 86(.  ــاوداين ش ــنن)ينظر: ج ــد والس ــدات والتقالي ــو: املعتق ــة يف نح ــدة للثقاف ــوط املعق اخلط

األمن الثقايف

ــه املجتمــع الصحيــح الــذي يســري نحــو هــدف ويســعى إىل  ــي يتطلب ــات الت األمــن هــو مــن أوىل الرضوري
غايــة منشــودة . ونــرى هــذه احلاجــة امللحــة جليــة عنــد النبــي إبراهيــم عليــه الســالم حــني أشــاد بنيــان الكعبــة 
﴿رّب اجعــل هــذا البلــد آمنًا﴾)إبراهيــم 14، 35(. وهــذا الدعــاء يلمــح إىل األمهيــة الفائقــة التــي يتميــز هبــا األمــن 
يف املجتمعــات البرشيــة وال ســيام الدينيــة منهــا. إذ الثقافــة الدينيــة متهــد األرضيــة املناســبة للعبوديــة احلقــة وســلوك 
طريــق اإليــامن. فاألمــن االجتامعــي عامــة يــؤدي إىل االطمئنــان النفــيس الــذي ينتــج بيئــة هادئــة، يتمّكــن فيهــا النــاس 
مــن التفكــري يف احليــاة ثــم العبــادة والعبوديــة التــي مل تكــن إال صــدى مــن أصــداء هــذا األمن:﴿فليعبــدوا رّب هــذا 
البيــت الــذي أطعمهــم مــن جــوع وآمنهــم مــن خوف﴾)قريــش106 ، 3-4(. واألمــن مــن أثمــن النعــم التــي وهبــه 
ــة  ــاًل قري ــذاب:﴿ورضب اهلل مث ــة والع ــر إال النقم ــة ال يثم ــذه النعم ــران ه ــث كف ــان حي ــاىل لإلنس ــبحانه وتع اهلل س
كانــت آمنــة مطمئنــة يأتيهــا رزقهــا رغــدًا مــن كل مــكان فكفــرت بأنعــم اهلل فأذاقهــا اهلل لبــاس اجلــوع واخلــوف بــام 

ــوا يصنعون﴾)نحــل 16 ،112(. كان
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األمن الثقايف لغة واصطالحاً

 املعنــى اللغــوي لألمــن عنــد صاحــب العــني هــو: ضــد اخلــوف، والفعــل منــه أمــن يأمــن أمنــًا، واإليــامن: 
التصديــق نفســه نحــو قولــه تعــاىل: ﴿ومــا أنــت بمؤمــن لنــا﴾ ويقــول ابــن فــارس: أمــن لــه أصــالن: أحدمهــا األمانــة 
التــي هــي ضــد اخليانــة واآلخــر التصديــق وهــو يوظــف يف أســامء اهلل تعــاىل فاملؤمــن هــو الــذي يصــدق عبــاده وعــده، 
ــن فــارس،  ــه، مــن األمــان واألمــن ضــد اخلــوف )اب ــق. أو يؤّمنهــم يف القيامــة مــن عذاب ــامن: التصدي فهــو مــن اإلي

العــني واملقاييــس، مــادة : أمــن(. 

 إن مصطلــح األمــن الثقــايف مصطلــح مل يقــف عنــد حــد حيــدده بــل كل جمتمــع مــن املجتمعــات البرشيــة لــه 
أصــول وقواعــد تصونــه وحتافــظ عليــه ويتحــدد مفهــوم األمــن الثقــايف عندهــا يف إطــار تلــك األصــول والقوانــني. 
ــاوت  ــي تتف ــوم وه ــذا املفه ــة هل ــط مضبوط ــد نق ــب حتدي ــك يصع ــاير، فلذل ــح متس ــامر متأرج ــايف مض ــن الثق فاألم
ــذا  ــة ه ــي أّدت إىل زعزع ــباب الت ــا األس ــها. أم ــن يرأس ــدى م ــة ل ــات املقبول ــات والثقاف ــة املجتمع ــاوت هندس بتف

ــام يــيل:  املصطلــح تتلّخــص في

التباينات الغائية من األمن الثقايف يف املجتمعات املختلفة.

سعة مفهوم األمن وشمول دائرته املعرفية.

كون األمن مفهومًا انتزاعيًا غري مادّي.

ــيل در  ــت م ــت وامني ــدي، هوي ــيش هناون ــر: بخ ــايف ومؤرشاهتا)ينظ ــن الثق ــة األم ــل زعزع ــوض عوام غم
اســالم، ص 60-49(.

ــح أمــام املخاطــب نافــذة  ــح تفت ــدة ومنوعــة فــكل مــن هــذه الرشائ ــح عدي        األمــن الثقــايف يتأبــط رشائ
يتمكــن إثرهــا مــن التعــرف اىل إطــار الثقافــة املحرتمــة للمجتمــع املــدروس. و األمــن الثقــايف حلقــة موســعة يشــتمل 
ــن  ــزل ع ــايف بمع ــن الثق ــة األم ــن معاجل ــرى. وال يمك ــة إىل أخ ــن آون ــن م ــتويات تتباي ــدة ومس ــات منض ــىل حلق ع
ــا  ــا م ــرى. أم ــات األخ ــة واحللق ــني الثقاف ــر ب ــزاوج متوات ــتمر وت ــابك مس ــك تش ــرى وهنال ــع االخ ــل املجتم مفاص
ــة  ــني، والعدال ــة، األمــن االجتامعــي للمواطن ــيل: 1- القومي ــام ي ــايف مــن مــؤرشات فتتلخــص في يتأبطــه األمــن الثق
ــة  ــر والرشخ ــني، الفق ــادي للمواطن ــن االقتص ــة،2- األم ــركات االجتامعي ــي، واحل ــي االجتامع ــة، والوع االجتامعي
الطبقيــة بــني رشائــح املجتمــع، اإلدارة الثقافيــة، والكيفيــات اهلندســية يف املجتمــع، والترشيعــات السياســية وكيفيــات 

ــة للمجتمــع.  ــا اجلامعي ــذايت يف األن ــد ال ــة والتوكي التقنــني. واهلوي
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     للثقافــة مصاديــق معقــدة وأنظمــة مســتعصية غــري مرنــة إال أنــه يتواتــر توظيفــه يف شــتى املياديــن وجــل 
الســاحات االجتامعيــة وهــو يشــكل نظامــًا بعنــارص صغــرى مرتبطــة بعضهــا ببعــض يف عالقــة محيمــة غــري فاتــرة. 
وهــو ينتــج إنتاجــًا صائبــًا إذا تــم التنســيق بــني عنــارصه وانعدمــت يف إطــاره الداخــيل الرخــوة والفتــور واإلســتاتيكية 
ليصبــح نشــاطًا حمضــًا وتتضــاؤل املهــددات اخلارجيــة ليحــل اهلــدوء واإلطمئنــان ؛ هــذا هــو مــا يعــرب عنــه باألمــن 
الثقــايف. واحلــق أّن األمــن الثقــايف يعنــي حتصــني األفــكار واملعتقــدات والعقائــد والســنن يف رؤيــة شــمولية ويطلــق 
عــىل شــتى العنــارص التــي تقــع يف دائــرة الثقافــة املعقــدة ومل يكــن األمــن الثقــايف قضيــة مقوقعــة بــل يتأثــر بالعوامــل 
ــي  ــيقة)ينظر: طالي ــة ش ــاًم هبندس ــكاًل فخ ــكل هي ــل تش ــىل مفاص ــوي ع ــة حيت ــد الثقاف ــا. فجس ــر فيه ــة ويؤث اخلارجي

ــت فرهنگــی، ص 70(.  ــرون، امني واآلخ

      فاألمــن مفهــوم يتأرجــح عــىل أرجوحــة الزمــان واملــكان ويتحــول معنــاه مــن مــدة إىل مــدة فالتقنيــات 
ــان  ــات الزم ــري يف منعطف ــكاد تتغ ــايف ت ــن الثق ــة األم ــدة لصيان ــددات املتواج ــرات وامله ــد املخاط ــف ض ــي توظَّ الت
ومنعرجاتــه فلذلــك نــرى أن آليــات حتقيــق األمــن الثقــايف وكيفيــات جماهبــة الغــزو الثقــايف ختتلــف عنــد كل نبــي مــن 
األنبيــاء عــىل الرغــم مــن اســتحضار تشــاكالت قامتــة أو فاتــرة بــني هؤالء)ينظــر: بخــيش هناونــدي، هويــت وامنيــت 

مــيل در اســالم، ص 50(.

مصادر األمن الثقايف

مل يظفــر األمــن الثقــايف بمكانــة ســامية مــن الــدرس والبحــث يف املصــادر اإلســالمية وإن وجدتــه مل جتــده إال 
يف كتــب اجلهــاد واحلــدود والقضــاء، ومــا يتعلــق بالرسقــات واالرتــداد واملحاربــة وغــري ذلــك مــن الكتــب، واألمــن 
ــت  ــر: هوي ــن املنكر)ينظ ــي ع ــروف والنه ــر باملع ــق باألم ــي تتعل ــب الت ــربى يف الكت ــاحة ك ــتوعب مس ــايف يس الثق
وامنيــت مــيل در اســالم، ص 27( و املصحــف الرشيــف يقــدم بضاعــة ثمينــة يف هــذا املضــامر والقصــص القرآنيــة 
خــري ســاحة للكشــف عــن هــذا اجلانــب. فالقــرآن الكريــم حيــدد املــؤرشات التــي ينبغــي أن تتحــىل هبــا املجتمعــات 
البرشيــة وهــذه املــؤرشات املفضلــة هــي التــي تضمــن األمــن الثقــايف يف املجتمعــات إالهليــة التــي بعــث األنبيــاء بغيــة 
تأسيســها ونــادوا برايتهــا ودعــوا لتشــييدها. فــكل مــا يعــارض هــذه املــؤرشات وكل مــا ينــايف هــذه القواعــد ليــس إال 
نموذجــًا مــن نــامذج الغــزو الثقــايف مــن منظــور هــذا البحــث. عــىل الرغــم مــن أن األمــن الثقــايف بحــر غائــر بــل حميــط 
ــي تركــز عليهــا احلكومــات  ــه جيــد مصــريه عندمــا يقولــب يف قــارورة ممنطقــة. فاألصــول الت ــة فإن ــد إىل الالهناي يمت
اإلهليــة وتتبنّاهــا هــي: الوحدانيــة، والعدالــة، والصدق،وامتــالك اهلويــة الدينيــة، والشــجاعة، واالنتبــاه إىل الشــعائر 

الدينيــة.
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آليات إنشاء األمن الثقايف 

ــات النفســية  ــات املادية.اآللي ــات النفســية، واآللي ــات إنشــاء األمــن الثقــايف عــىل قســمني: اآللي ــوزع آلي تت
هــي، اإليــامن وصيانــة الديــن؛ ثــم الوحــدة وعــدم التشــتيت والتذبــذب، القيــادة واالقتــداء هبــا. أمــا اآلليــات املاديــة 
التــي يعتمــد عليهــا لتحقيــق األمــن الثقــايف فهــي آليــات قرسيــة تتخلــص يف تنســيق القــوى العســكرية وتوظيفهــا.

أعداء األمن الثقايف

بجانــب مــؤرشات األمــن الثقــايف البــد مــن الرتكيــز عــىل أعــداء األمــن الثقــايف ا فمــن أبــرز أعــداء األمــن 
الثقــايف يف احلكومــات الدينيــة هــي: 

اخلرافــة والبــدع: تتبنــى الثقافــات الدينيــة العقــل واملعرفــة أمــا اخلرافــات وتفــيش األســاطري والبــدع فتقــيض 
عــىل جــذور الثقافــات احلّقــة وتزعــزع بنياهنــا بــل هــي تطيــح بالعقالنيــة التــي تنبثــق منهــا الثقافــات الدينيــة، فعليــه 
ــة يف أذهــان العامــة  ــكار الالمرئي ــة أساســية تســعى األعــداء إثرهــا اىل حقــن األف ــدع آلي ــة واختــالق الب تعــّد اخلراف
فالبــد مــن وضــع العيــون البصــرية للحيلولــة دون إشــاعة اخلرافــة والبــدع يف األنظمــة الدينيــة ممــا يــؤدي إىل توثيــق 
ــًا عــىل هتميــش األفــكار الفارغــة  ــة لــدى أفرادهــا و يســاعد جلي ــة الذاتي األمــن الثقــايف يف املجتمــع وتضخيــم اهلوي

واخلرافــات الســائدة.

ظهــور التيــارات االرتداديــة: التيــارات االرتداديــة تلعــب دورًا قامتــًا يف زعزعــة أركان األمــن الثقــايف وهــي 
ــر  ــا تتبعث ــو فيجعله ــدأت تنم ــي ب ــواة الت ــّوس الن ــداد يس ــك أّن االرت ــرى ، ذل ــددات االخ ــًا بامله ــرًا قياس ــد خط أش
ــرسي إىل  ــح داء ي ــل يصب ــا ب ــويس عنه ــّف التس ــتواء وال يك ــىل االس ــد ع ــدر بع ــم تق ــاح فل ــا أدراج الري ــب هب ويذه
ــدو  ــارات يب ــذه التي ــرع ه ــول دون ترع ــي حت ــة الت ــراءات الرادع ــاذ اإلج ــددة فاخت ــرق متع ــايف بط ــن الثق ــبكة األم ش

ــة خــري مــن العــالج. ــًا كــام أن الوقاي رضوري

الضغــوط السياســية واالجتامعيــة: عندمــا يشــكل التنظيــم الســيايس ملجتمــع مــا خريطتــه معارضــًا ملــا تعرفــه 
ــرز  ــه وهــذا مــن أب ــًا نحــو أنظمت ــه وســهامًا مرمي ــًا علي ــة حرب ــارات الديني ــذ يعــد ظهــور التي ــة حينئ ــات الديني الثقاف
ــوا يشــمرون عــن ســواعدهم  ــاء أن رؤســاء احلكومــات كان ــي بعــث فيهــا األنبي ــة الت ــي تشــاهد يف البيئ املواقــف الت
ــاحات  ــف يف س ــكل متكاث ــوره بش ــد حض ــذي كان جي ــط ال ــت والضغ ــذا الكب ــن وه ــن آم ــىل م ــون ع ــوا ُيضّيق وكان
االجتامعيــة والثقافيــة تــرك بصامتــه وأّثــر أثــره يف منــع احلشــد الغفــري مــن اإليــامن بدعــوة األنبيــاء وعمــل عــىل ختويــف 

الكثــري مــن املؤمنــني وارتباكهــم عــىل إظهــار عقيدهتــم يف أدنــى احلــاالت.
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الزعزعــة النفســية: الزعزعــة النفســية التــي تنشــأ عــن الذبذبــة يف اهلويــة وال ســيام اهلويــة الثقافيــة تعــد ركيــزة 
أساســية تطــوف حوهلــا العديــد مــن املــؤرشات التــي هتــدد األمــن الثقــايف فالبــد مــن تســليط األضــواء عــىل اهلويــة 
ــت  ــدر الثاب ــي الق ــم، ه ــن األم ــة م ــة ألم ــة واحلضاري ــة الثقافي ــك أن «اهلوي ــع. ذل ــا يف املجتم ــم فتله ــة وحتكي الثقافي
واجلوهــري واملشــرتك مــن الســامت والقســامت العامــة، التــي متيــز حضــارة هــذه األمــة مــن غريهــا مــن احلضــارات، 
والتــي جتعــل للشــخصية الوطنيــة أو القوميــة، طابعــًا تتميــز بــه عــن الشــخصيات الوطنيــة والقوميــة األخــرى» )ابــن 
عثــامن التوجيــري، 2011م، ص 21(. فــإذا تعرفــت رشائــح املجتمــع عــىل حقيقتهــا وهويتهــا الثقافيــة تتجنــد أمــام 
التيــارات االرتداديــة التــي تريــد زحزحتهــا عــام كانــت عليــه مــن الثقافــات فتعمــل اهلويــة الثقافيــة الفاعلــة عملهــا 
يف وقايــة الترسبــات األجنبيــة التــي تــدّب دبيبهــا وتتــرسب يف هويــة األشــخاص وتنحــت شــخصية كاذبــة هلــا فــكل 
مــن عــرف مــدى أمهيــة ثقافتــه واســتبرص جوانبهــا ال ينثنــي أمــام اهلجــامت التــي يوجههــا العــدو خالفــًا ملــن اليقــّدر 
اهلويــة الثقافيــة التــي يمتلكهــا فيذهــب هبــا أدراج الريــاح ويميــل كل امليــل نحــو أي حديــث يأتيــه من دون أن يكشــف 

الغطــاء عنــه.

األمن الثقايف والغزو الثقايف يف القصص القرآنية

ــاة بأبعادهــا املختلفــة، اجتامعيــة كانــت أو  القصــص القرآنيــة قصــص هادفــة تســتوعب شــتى مياديــن احلي
ــج يف  ــن أن تعال ــة يمك ــا ثقافي ــىل قضاي ــوي ع ــابكة ينط ــة متش ــكل حلق ــذي يش ــوث ال ــذا الثال ــية، ه ــة أو نفس ثقافي

ــتقبلية.  ــة مس ــة برؤي ــاء املاضي ــور األنبي ــايف يف عص ــن الثق ــة األم ــا قضي خضمه

مظاهر األمن الثقايف والغزو الثقايف يف قصة نوح عليه السالم

النبــي نــوح يتميــز بميــزات يتفــرد هبــا مــن فهــو أول نبــي تــوّىل أمــة برشيعــة مميــزة ومصحــف رشيــف فـ«قومه 
هــم بنــو راســب وهــو عليــه الســالم أول رســول بعــث إىل أهــل األرض، وهــو مــن أوىل العزم»)العــرص،2013م ، 
ــية  ــه النفس ــن فضائل ــالم وم ــني إال بس ــرّد اجلاهل ــب وال ي ــع للغض ــًا ال خيض ــًا رحب ــدره منرشح ص 40(. وكان ص
ومؤهالتــه الشــخصية يمكــن اإلشــارة إىل أنــه كان عبــدًا شــكورًا وإنســانًا وقــورًا يمتــيلء قلبــه باحلنــان والرّقــة وكان 
مــن شــيمته وكبــري ســجّيته أن يراعــي األدب يف ترصفاتــه فهــو العبــد الصالــح الشــكور الــذي يقــّدر النعم التــي أنعمها 
ــُكوًرا ﴾)اإلرساء 17، 3(. أمــا األمــن الثقــايف الــذي يشــغل  ــًدا شَ بْ انَ عَ ــُه كَ ــعَ ُنــوحٍ إِنَّ ــا مَ نَ َلْ ــنْ محَ ــةَ مَ يَّ اهلل عليــه ﴿ ُذرِّ
ٰ ُنــوحٍ يفِ  ــىلَ مٌ عَ ــالَ حيــزًا ملحوظــًا يف التاريــخ فيطفــو عــىل ســطح حيــاة النبــي نــوح عليــه الســالم بإحســانه للنــاس ﴿ سَ
ــنِنيَ ﴾)الصافــات 37، 79 و80(. )ينظر:جــوادي آمــيل، تفســري موضوعــى قــرآن  سِ ي املُْحْ ــزِ لِــكَ نَجْ ذَٰ ــا كَ . إِنَّ ِــنيَ املَ عَ الْ
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ــذًا يســتميل القلــوب  ــل قادحــًا ناف ــه يمّث ــح باهلــم كــام أّن ــني ويري ــدام املؤمن ــم، ص 247(. فاإلحســان يثبــت أق كري
النافــرة نحــو احلــق والــرصاط املســتقيم فنــوح عليــه الســالم يوّجــه عملــه إىل اهلل ســبحانه وتعــاىل ويمحضــه إذ يقــول: 
نيَ ﴾)يونــس 10، 72(.  ــلِمِ ــنَ املُْسْ ُت أَنْ أَُكــونَ مِ ــرْ ُأمِ ــىلَ اهللِ وَ يَ إِالَّ عَ ــرِ ــرٍ إِنْ أَجْ ــنْ أَجْ ُتُكم مِّ ــأَلْ ــامَ سَ يُْتــمْ فَ لَّ وَ ــإِن تَ ﴿ فَ
فلــم يكــن نــوح - وهــو بمعــزل عــن هــذا- ليمــد عينيــه إىل مــا حتملــه أيــدي الكفــار واملرشكــني بــل يبّلــغ رســاالت 
ربــه وينصــح هلــم ومل يكــن يســأل أجــرًا مــن أحــد وعــدم اختــاذ األجــر يعــد حركــة جتــاه توســيع التيــار الدينــي. ومــن 
ُبــُدوا اهللَ  مِ اعْ ــوْ ــا قَ ــالَ يَ قَ ــهِ فَ مِ وْ ٰ قَ نَا ُنوًحــا إِىلَ ــلْ سَ ــدْ أَرْ قَ ميزاتــه التــي تشــد األنظــار هــي؛ التواضــع وكرامــة اخللــق:﴿ لَ
ــالَ  . قَ بِــنيٍ لٍ مُّ ــالَ اكَ يفِ ضَ نَــرَ ــا لَ ــهِ إِنَّ مِ وْ ــن قَ ُ مِ ــالَ املَْــألَ . قَ ظِيــمٍ مٍ عَ ــوْ ابَ يَ ــذَ يُْكــمْ عَ لَ ــاُف عَ ُه إِينِّ أَخَ ُ ــريْ ــهٍ غَ ــنْ إِلَٰ ُكــم مِّ ــا لَ مَ
ــا  ــنَ اهللِ مَ ــُم مِ لَ أَعْ ُكــمْ وَ ــُح لَ أَنصَ يبِّ وَ تِ رَ ــاالَ سَ ُغُكــمْ رِ لِّ .ُأبَ املَِنيَ عَ بِّ الْ ــن رَّ ُســولٌ مِّ ــي رَ كِنِّ لَٰ ــةٌ وَ لَ الَ ــسَ يبِ ضَ يْ مِ لَ ــوْ ــا قَ يَ
ُبــوُه  ذَّ . فَكَ ــونَ ُ محَ ُكــمْ ُترْ لَّ عَ لَ لِتَتَُّقــوا وَ ُكــمْ وَ رَ نُكــمْ لُِينذِ ُجــلٍ مِّ ٰ رَ ــىلَ ُكــمْ عَ بِّ ــن رَّ ــرٌ مِّ ُكــمْ ذِكْ اءَ بُْتــمْ أَن جَ جِ عَ . أَوَ ُمــونَ لَ عْ الَ تَ
﴾)األعــراف 6، 64-59(.  نيَ مِ ًمــا عَ وْ اُنــوا قَ ـُـمْ كَ اتِنَــا ۚ إِهنَّ ُبــوا بِآيَ ذَّ يــنَ كَ ذِ نَــا الَّ قْ رَ أَغْ ــكِ وَ ُفلْ ــُه يفِ الْ عَ يــنَ مَ ذِ الَّ يْنَــاُه وَ أَنجَ فَ
كالم النبــي نــوح عليــه الســالم يزخــر حنانــًا ورّقــة وعطوفة«وهــذا شــأن الرســول أن يكــون مبلغــًا فصيحــًا ناصحــًا 
ــم ج 3، ص 431(.  ــرآن العظي ــري الق ــري، تفس ــن كث ــذه الصفات»)اب ــق اهللّ يف ه ــن خل ــد م ــه أح ــاهللّ ال يدرك ــًا ب عامل
وهــذه امليــزة أي ســعة الصــدر والكرامــة متثــل اللبنــة األوىل يف حتكيــم أســس الثقافــة الدينيــة وجماهبــة عنــارص الغــزو 

الثقــايف يف املجتمــع.

ــه  ــو قوم ــأ يدع ــوح ال يفت ــرم فن ــي املك ــذا النب ــد ه ــة عن ــمة الطاغي ــدؤوب الس ــعي ال ــاد والس و كان االجته
ــه مل تتكلــل بالنجــاح بســبب العوائــق  َاًرا﴾)نــوح 5، 71(. إال أن دعوت هنَ ــاًل وَ يْ ــي لَ مِ وْ ُت قَ ــوْ عَ بِّ إِينِّ دَ ــالَ رَ ﴿ قَ

ــد قومــه التــي حالــت دون قبــول دعوتــه. النفســية عن

ومــن مظاهــر الغــزو الثقــايف البــارزة يف بيئــة نــوح عليــه الســالم االنتبــاه املتزايــد إىل زخــارف الدنيــا وزينتهــا 
ــُروا  فَ يــنَ كَ ذِ ُ الَّ ــألَ ــالَ املَْ قَ ثــم الرتكيــز عــىل املكانــة االجتامعيــة فقــوم نــوح يولــون األدبــار عنــه التباعــه األراذل:﴿ فَ
ــا  يْنَ لَ ــمْ عَ ُك ٰى لَ ــرَ ــا نَ مَ أْيِ وَ ــرَّ ــادِيَ ال ــا بَ ُلنَ اذِ ــمْ أَرَ ــنَ ُه ي ذِ ــكَ إِالَّ الَّ بَعَ اكَ اتَّ ــرَ ــا نَ مَ ــا وَ نَ ثْلَ ا مِّ ً ــرشَ اكَ إِالَّ بَ ــرَ ــا نَ ــهِ مَ مِ وْ ــن قَ مِ
اذِبِــنيَ ﴾)هــود 11، 27(. فالكفــار مــن قــوم نــوح كانــوا يوجهــون ســهام نقدهــم بســخرية  ُظنُُّكــمْ كَ ــلْ نَ ــلٍ بَ ــن فَضْ مِ
ــاء أو  ــًا وأن يتبعــه األغني ــرشًا عادي ــي أن ال يكــون ب ــه الســالم فهــم يتوقعــون مــن النب ــوح علي ــي ن فادحــة نحــو النب
الرشائــح االجتامعيــة الراقيــة فهامجــوه بقوهلــم اّن األراذل الذيــن هــم ســفلتنا يتبعونــك مــن دون غريهــم؛ فلــو كنــت 
عــىل حــق القتــدت بــك الطبقــات العليــا إال أن دائــرة اإليــامن والديانــة أوســع مــن أن تــرّد يــد املؤمنــني مــن أي رشحيــة 
ــا  نَ ــا أَ مَ ــىلَ اهللِ ۚ وَ يَ إِالَّ عَ ــرِ ــااًل ۖ إِنْ أَجْ ــهِ مَ يْ لَ ــأَُلُكمْ عَ مِ الَ أَسْ ــوْ ــا قَ يَ كانــت دنياهــا أو علياهــا، أرشافهــا أو ضعفائها﴿وَ
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ــمْ ۚ  ُ دهتُّ ــنَ اهللِ إِن طَرَ ينِ مِ نــرُصُ ــن يَ مِ مَ ــوْ ــا قَ يَ . وَ ــونَ ُل هَ ْ ــا جتَ ًم وْ ــمْ قَ اُك ــي أَرَ كِنِّ لَٰ ــمْ وَ ِ هبِّ ــو رَ ُق الَ ُــم مُّ ــوا ۚ إِهنَّ نُ يــنَ آمَ ذِ دِ الَّ ــارِ بِطَ
﴾)هــود 11 ،29 و30(. وجيابــه نــوح عليــه الســالم هــذه الفكــرة اخلاطئــة التــي شــاعت آنــذاك لتشــكل  ُرونَ كَّ ــالَ تَذَ أَفَ
مفاصــل الغــزو الثقــايف وتشــعل نــريان العصبيــة القوميــة والتفرقــة الطبقيــة ويــأيت بأدلــة صارمــة وحجــج قوّيــة يبــني 
إثرهــا اخلطــوط العريضــة التــي يرســمها الديــن اإلهلــي الــذي هــو أعظــم مــن أن يســتمد بأمــوال النــاس وطبقتهــم 
ــه الوارفــة  ــه يســتظل بظالل ــة مرموقــة بــني النــاس بــل كل مــن يؤمــن ب ــه يف أبعــد مــدى أو حيــل مكان ليفــرش ظالل
فــال املــال يرفــع مكانــة اإلنســان يف الثقافــة الدينيــة وال الديــن ترتفــع درجتــه بالثــروة الطائلــة بــل اإليــامن هــو املــؤرش 
األســايس يف ضــامن األمــن ومــا لــه الكفــاءة التامــة يف مســتوى األمــن الثقــايف هــو اإليــامن بالرشيعــة إيامنــًا التشــوبه 
شــائبة، فمــن يؤمــن بــاهلل وإن كان مــن ســلفة القــوم ُيســتقبل باحلفــاوة والرحــب والســعة وال ينتهــي طــرد املؤمنــني 
مــن أي طبقــة كانــوا إال إىل العقوبــة اإلهليــة وســخط الــّرب وغضبــه. فنفــس هــذه املعاملــة التــي خططــت يف أقــىص 
مســتويات احلنــان والّرقــة تســفر عــن أهــم جانــب مــن جوانــب األمــن الثقــايف يف املجتمــع الــذي حــاول نــوح بحــزم 

أن حيققــه أال هــو حتطيــم الطبقيــة وانعــدام بصامهتــا.

ــىل  ــرًا ع ــرب خط ــذي كان يعت ــالم وال ــه الس ــوح علي ــي ن ــن النب ــرى يف زم ــايف االخ ــزو الثق ــر الغ ــن مظاه وم
اُلــُه  ُه مَ دْ ــزِ ْ يَ ــن ملَّ بَُعــوا مَ اتَّ ينِ وَ ــوْ صَ ـُـمْ عَ بِّ إِهنَّ ــالَ ُنــوحٌ رَّ الثقافــة الدينيــة هــي عبــادة قومــه لألصنــام وعكوفهــم هلــا:﴿ قَ
ُعــوقَ  يَ ُغــوثَ وَ الَ يَ اًعا وَ الَ ُســوَ ا وَ دًّ ُرنَّ وَ ــذَ الَ تَ َتَُكــمْ وَ ُرنَّ آهلِ ــذَ اُلــوا الَ تَ قَ ــًرا ُكبَّاًراوَ كْ ُروا مَ كَ مَ ــاًرا.وَ سَ ــُدُه إِالَّ خَ لَ وَ وَ
اًل﴾ )نــوح 71 ،21-24(. «وه ــذه األصنــام اخلمســة كانــت  ــالَ دِ الظَّاملِِــنيَ إِالَّ ضَ ــزِ الَ تَ ثِــرًيا ۖ وَ ــوا كَ لُّ ــدْ أَضَ قَ ا. وَ ً ــرسْ نَ وَ
أكــرب أصنامهــم، ثــم انتقلــت عــن قــوم نــوح إىل العــرب، فــكان ود لكلــب، وســواع هلمــدان ويغــوث ملذحــج ويعــوق 
ملراد»)العــرصي، املصــدر نفســه، ص 41(. ومل يكــن هــذا املهــدد الثقــايف هبــنّي عــىل حلقــة املؤمنــني مــن قــوم نــوح 
ــد رصح  ــالم وق ــه الس ــوح علي ــن بن ــن آم ــري مم ــره الكث ــل إث ــّل وأض ــة وض ــة الديني ــق أركان الثقاف ــو أدى إىل متزي فه
ــوا  لُّ ــدْ أَضَ قَ القــرآن الكريــم هبــذه اخلطــوط القامتــة والبصــامت الســوداء التــي تركتهــا عبــادة األوثــان يف النفــوس:﴿ وَ
اًرا﴾)نــوح 71، 28(.  فَّ ــًرا كَ ــُدوا إِالَّ فَاجِ لِ الَ يَ كَ وَ ــادَ بَ ــوا عِ لُّ ُهــمْ ُيضِ رْ ــكَ إِن تَذَ ــالال. إِنَّ دِ الظَّاملِِــنيَ إِالَّ ضَ ــزِ ال تَ ثِــرًيا وَ كَ
فإضــالل املؤمنــني مــن أفــدح الكــوارث وأشــنعها وهــو حــرب عــىل األمــن الثقــايف الــذي كان يســعى نــوح النبــي وراء 
حتقيقــه ســعيًا حثيثــًا ومــن ثــامر هــذه الشــجرة اخلبيثــة أن يذهــب حشــد الكفــار يف ازديــاد فإهنــم لــن يلــدوا إال كفــارًا 

فجــارًا.

ومــن أهــم املناهــج واألســاليب يف حتقيــق األمــن الثقــايف وتوكيــد قوائمــه يف املجتمــع هــو االجتهاد والســعي 
الــدؤوب واملثابــرة يف طريــق الدعــوة فنــوح عليــه الســالم «يدعــو قومــه دون انقطــاع أو فتــور، يدعوهــم ليــاًل وهنــارًا، 
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رّسًا وجهــارًا، وبقــي عــىل هــذا احلــال ألــف ســنة إال مخســني عامــًا، يف حــني مل يكتــف قومــه باإلعــراض، وســخروا 
ــه فقابــل ذلــك بالصــرب واحلســنى»)العرصي، املصــدر نفســه، ص 41(. فالغــزو الثقــايف الــذي يظهــر جتــاه هــذه  من
ــم يقــّدم  ــة وهنالــك القــرآن الكري ــة والشــعائر اإلهلي الدعــوة املســتمرة هــي الســخرية واالســتهزاء باألصــول الديني
حــاّل هلــذه الترصفــات املؤذيــة التــي تــؤدي إىل اإلنزعــاج أال وهــو التحــيل بحــىل االصطبــار والتجلــد وال ينتهــي األمــر 
يف إطــار احللــم والتجلــد بــل يتعــدى ذلــك إىل رد الســيئة باإلحســان واإليــذاء باحلســنة وهــذا مــا حيفــظ رصح اإليــامن 

ويصــون املؤمنــني مــن الزعزعــة والذبذبــة.  

ــد األمــن الثقــايف هــو  ــة ومــن ثــم توكي ــة الذاتي ومــن الوســائل التــي توســل هبــا نــوح النبــي لتحكيــم اهلوي
الدعــاء واملناجــاة ﴿رّب إن قومــي كّذبــون فافتــح بينــي وبينهــم فتحــًا ونجنــي ومــن معــي مــن املؤمنني﴾)الشــعراء 
ــرًا  ــاطًا ذاخ ــب نش ــاء هي ــية إذ الدع ــتويات النفس ــالء املس ــة يف اعت ــذه التقني ــل ه ــا تعم ــريًا م 26، 117-118( وكث
ــاهلل كــام  ــد مــن آمــن ب ــل جــذوره عن ــامن ويقــوم بتأصي ــي ســالمل اإلي ــى اإلعجــاز والدعــاء يرّق للنفــس ويقوهيــا حت
أن الدعــاء لــه أثــره الفاعــل يف إنشــاء الرعــب يف قلــوب األعــادي فهــو يعــّد آليــة فاعلــة مــن اآلليــات جماهبــة الغــزو 

ــي. ــذايت والبيئ الثقــايف ويعمــل يف اجتاهــي ال

ــه الســالم لتحقيــق األمــن الثقــايف واحليلولــة دون تنفيــذ الغــزو  وممــا يــربز يف تأطــري قصــة النبــي نــوح علي
الثقــايف هــو توظيــف الــردود املقابلــة فيــام يمــّس عــرض املؤمنــني وهويتهــم الــذايت  فالســخرية غــري حمبــذة بــل هــي 
صفــة ذميمــة ينهــى اهلل ســبحانه وتعــاىل عــن اإلتيــان هبــا إال أن نــوح يكيــل الصــاع بالصــاع لقومــه فعندمــا اســتهزئ 
رون﴾)هود  ــخَ ــام تَس ــم ك نك ُر مِ ــخَ ــا نَس اِّن ــا فَ نّ روا مِ ــخَ ــخروا ﴿اِن تَس ــام س ــم ك ــخر منه ــه فيس ــخروا من ــه وس ــه قوم ب

.)11،38

وحتقيقــًا لألمــن الثقــايف البــد أن تتــوأم اجلوانــب اإلنذاريــة والتبشــريية والبــد أن تعتــدل الــرؤى التــي توّجــه 
ــل  ــد جيع ــري الوحي ــام أن التبش ــة ك ــعة مرعب ــورة بش ــق ص ــرؤى وخيل ــذار يشــّوه ال ــك أن اإلن ــة ذل ــة الديني ــو الثقاف نح

القوائــم الدينيــة تتزلــزل وتؤخــذ األمــور بتســاهل مفــرط وهــذا مــا ال ينبغــي لــه.

مظاهر األمن الثقايف والغزو الثقايف يف قصة النبي إبراهيم عليه السالم 

حيمــل النبــي إبراهيــم عليــه الســالم شــخصية فــذة تبايــن الرســل اآلخرين فهــو الذي شــيد الثقافة اإلســالمية 
ــام  ــم الــذي هــّدم األصن ــة حتــى الــرصاخ، إبراهي ــد وهتــف بالوحداني ــادى بالتوحي ــم الــذي ون ــادت هبــا. إبراهي ون
وقــذف بعّزهتــا إىل أغــوار الذلــة واهلــوان. والبيئــة التــي كان يعيشــها بيئــة متتــيلء بالكفــر واإلحلــاد لكنــه أبــرص احلــق 
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وراح يلــّح عــىل متزيــق بصــامت الكفــر حتــى اإلحمــاء التــام وكان دأبــه توظيــف احلجــج الصارمــة والرباهــني القاطعــة 
لدحــض أباطيــل املرشكــني؛ فشــّد إبراهيــم حــزام املحاربــة وشــمر عــن ســاعديه ليقلــع شــجرة اخلبــث والعصيــان. 
أمــا مظاهــر الغــزو الثقــايف يف بيئــة النبــي إبراهيــم فتتجــىل يف ثالــوث عبــاد األصنــام والتامثيــل التــي نحتتهــا أيدهيــم، 

ثــم الذيــن يســجدون للشــمس والقمــر، وأخــرى التعبــد للملــوك وحكامهــا.

ينبغــي للبحــث أن يقيــم للنبــي إبراهيــم عليــه الســالم مكانــة متاميــزة ذلــك أن األمــن الثقــايف والنفــيس يــأيت 
ــهِ إِالَّ أَن  ُكــونَ بِ ِ ــا ُترشْ ــاُف مَ الَ أَخَ انِ وَ ــدَ ــدْ هَ قَ ــوينِّ يفِ اهللِ وَ اجُّ رصاحــة عنــد هــذا النبــي الــذي اختــذه اهلل خليــاًل﴿ أَُحتَ
ــم  ُت كْ َ ــمْ أَرشْ ُك ــونَ أَنَّ َاُف الَ ختَ ــمْ وَ ُت كْ َ ــا أَرشْ ــاُف مَ ــفَ أَخَ يْ كَ ــُرونَ . وَ كَّ تَذَ ــالَ تَ ــاًم أَفَ لْ ءٍ عِ ْ يبِّ ُكلَّ يشَ ــعَ رَ سِ ــيًْئا وَ يبِّ شَ ــاء رَ شَ يَ
بِّ  ﴾)األنعــام 6، 80 و 81( و﴿ رَ لَُمونَ عْ ــنِ إِن ُكنُتــمْ تَ ــقُّ بِاألَمْ ِ أَحَ ــنيْ يقَ رِ فَ ــأَيُّ الْ يُْكــمْ ُســلْطَاًنا فَ لَ لْ بِــهِ عَ ْ ُينَــزِّ ــا ملَ بِــاهللِ مَ
ــا ﴾)إبراهيــم 14، 35(. وكأّن األمــن وجــد مأمنــه يف رصح إبراهيــم النبــي، وإعجــازه أيضــًا  نً ــدَ آمِ بَلَ ا الْ ــذَ ــلْ هَٰ عَ اجْ
يســفر عــن أمــن خالــص واطمئنــان ناصــع فالنــار أصبحــت بــردًا وســالمًا وفــدي ابنــه بذبــح عظيــم؛ فــال غــرو أن 
نســمي إبراهيــم هــذا اخلليــل، العقــد الفريــد يف حلقــات التوحيــد والطــود العظيــم الــذي يمثــل األمــن الثقــايف، األمــن 
الــذي يعــاوده مــرارًا وال يــكاد عنــه يبــني. فاللفتــة التــي وصــل البحــث إليهــا متيــط اللثــام عــن قضيــة األمــن التــي 

تتحــول بــؤرة مركزيــة عنــد النبــي إبراهيــم عليــه الســالم.

يِــي  يْــفَ ُحتْ ينِ كَ بِّ أَرِ يــُم رَ اهِ رَ ــالَ إِبْ إِذْ قَ وكان إبراهيــم عليــه الســالم يؤكــد بترصفاتــه عــىل األمــن الــذايت ﴿ وَ
 ٰ ــىلَ ــلْ عَ عَ يْــكَ ُثــمَّ اجْ ُهــنَّ إِلَ ِ فَرُصْ ــريْ ــنَ الطَّ ــًة مِّ عَ بَ ُخــذْ أَرْ ــالَ فَ بِــي ۖ قَ لْ ئِــنَّ قَ يَطْمَ كِــن لِّ لَٰ ٰ وَ ــىلَ ــالَ بَ ــن ۖ قَ مِ ْ ُتؤْ ملَ ــالَ أَوَ ــٰى ۖ قَ تَ املَْوْ
كِيــمٌ ﴾)البقــرة 2، 260(.  واليقــني الــذي  يــزٌ حَ زِ ــمْ أَنَّ اهللَ عَ لَ اعْ ًيا ۚ وَ ــعْ أْتِينَــكَ سَ ُعُهــنَّ يَ ًءا ُثــمَّ ادْ نُْهــنَّ ُجــزْ ــلٍ مِّ بَ ُكلِّ جَ
كان يبحــث عنــه إبراهيــم عليــه الســالم طالبــًا مــن ورائــه حــالوة االطمئنــان مل يكــن إال حتقيقــًا للتثقيــف الــذايت الــذي 

يؤّمــن األمــن الثقــايف الــذايت لديــه وذلــك برتقيــة مســتويات املعرفيــة عنــده.

مظاهر األمن الثقايف والغزو الثقايف يف قصة النبي لوط عليه السالم

مــن أهــم مظاهــر الغــزو الثقــايف التــي تــأيت عــىل خشــبة النــص القــرآين والتــي تلفــت األنظــار هــي إشــاعة 
ــه الســالم فـــ  ــة لــوط علي ــر مــا تتجــّىل يف بيئ االنحرافــات اجلنســية وانفــالت الشــهوات النفســانية وهــي تتجــّىل أكث
«االنحــراف الفكــري، يظــل هــو الطابــع العــام لــكل املجتمعــات التــي جاءهتــا رســل اهلل تعاىل»)البســتاين، املصــدر 
نفســه، ص 348و 349(. لكــن مــا يشــار إليــه يف هــذه القصــة هــو االنحــراف األخالقــي والشــذوذ اجلنــيس الــذي 
ــرآن  ــف الق ــذاك ويص ــة آن ــايف يف البيئ ــن الثق ــامن األم ــة  لض ــواء معاكس ــق أج ــىل خل ــك ع ــى ش ــن دون أدن ــل م يعم
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ُكــمْ  .إِنَّ املَِنيَ عَ ــنَ الْ ــدٍ مِّ ــنْ أَحَ ــا مِ َ ُكم هبِ ــبَقَ ــا سَ ــةَ مَ شَ احِ فَ أُْتــونَ الْ ــهِ أَتَ مِ وْ ــالَ لِقَ ُلوًطــا إِذْ قَ الكريــم هــذه الطقــوس بقولــه: ﴿وَ
ُجوُهــم  رِ ــوا أَخْ اُل ــهِ إِالَّ أَن قَ مِ وْ ابَ قَ ــوَ انَ جَ ــا كَ مَ . وَ ُفــونَ ِ مٌ مُّرسْ ــوْ ــمْ قَ ــلْ أَنُت ــاءِ ۚ بَ ــن ُدونِ النِّسَ ًة مِّ وَ ــهْ ــالَ شَ جَ تَأُْتــونَ الرِّ لَ
أنظــر  ــًراۖ  فَ طَ ــم مَّ يْهِ لَ ــا عَ نَ طَرْ أَمْ . وَ يــنَ ابِرِ غَ ــنَ الْ انَــتْ مِ ــُه كَ أَتَ رَ ــُه إِالَّ امْ لَ أَهْ يْنَــاُه وَ أَنجَ . فَ ــُرونَ تَطَهَّ ــاسٌ يَ ـُـمْ ُأنَ ۖ  إِهنَّ تُِكــمْ يَ رْ ــن قَ مِّ
﴾)األعــراف 7، 80-84(. فـــ «لــوط هــو ابــن هــاران بــن آزر، وهــو ابــن أخــي إبراهيــم  نيَ مِ رِ ــُة املُْجْ اقِبَ انَ عَ يْــفَ كَ كَ
اخلليــل، عليهــام الســالم، وكان قــد آمــن مــع إبراهيــم عليــه الســالم، وهاجــر معــه إىل أرض الشــام، فبعثــه اهلل تعــاىل 
ــوا  ــروف وينهاهــم عــام كان ــم باملع ــل، ويأمره ــز وج ــم إىل اهلل ع ــرى، يدعوه ــن الق ــا م ــا حوهل ــدوم" وم ــل "س إىل أه
يرتكبونــه مــن املآثــم واملحــارم والفواحــش التــي اخرتعوهــا، مل يســبقهم هبــا أحــد مــن بنــي آدم وال غريهــم، وهــو 
ــع ذلــك أهــل "ســدوم"  ــى صن ــو آدم تعهــده وال تألفــه، وال خيطــر بباهلــم، حت ــان الذكــور. وهــذا يشء مل يكــن بن إتي

ــري،  ۲۰۰۲م، ص 445(. ــن كث ــن اهلل»)اب عليهــم لعائ

فاألمــن الثقــايف كانــت تزلــزل أركانــه إثــر هــذا الشــذوذ املتواجــد عنــد هــؤالء وهــذه الكارثــة حتّطــم األمــن 
بشــتى مظاهــره وأنــواع جماالتــه، ذلــك أن قــوم ســدوم كانــوا يقطعــون الطريــق عــىل الضيــوف الذيــن كانــوا يأتوهنــم 
وكانــوا يرموهنــم باحلجــارة والفخــار وكانــوا يغــريون عليهــم ويغصبــون أمواهلــم )ينظر:اجلزايــري، 1389، 251( 
وبفعلتهــم هــذه كانــوا هيشــمون حصــون األمــن اخلارجــي اهنــم قــد عملــوا عــىل تقليــب الثقافــة تقليبــًا مئويــًا وجعلــوا 
الفاحشــة تشــيع حتــى أصبحــت جــزءًا ال يتجــزأ مــن الثقافــة بــل صــارت الطهــارة حربــًا عــىل الثقافــة التــي راجــت يف 
قريتهــم آنــذاك فــأرادت ســديم أن ختــرج آل لــوط مــن قريتهــا ألجــل طهارهتــا فشــيوع الفاحشــة قّلبــت األمزجــة قلبــًا 
مِ  ــوْ ــا قَ ــالَ يَ تامــًا فلــاّم عــرض لــوط بناتــه عــىل هــؤالء احتفاظــًا عــىل الثقافــة الدينيــة وحصانــة للقيــم األخالقيــة ﴿ قَ
نَــا  ــا لَ ــتَ مَ لِمْ ــدْ عَ قَ اُلــوا لَ . قَ ــيدٌ شِ ُجــلٌ رَّ نُكــمْ رَ يْــسَ مِ ــيۖ  أَلَ يْفِ ــُزونِ يفِ ضَ الَ ُختْ ُقــوا اهللَ وَ اتَّ ۖ  فَ ُكــمْ ــُر لَ نَــايتِ ُهــنَّ أَطْهَ ءِ بَ ــُؤالَ هَٰ
يُد﴾)هــود 11: 78 و79(. نكــروا مــا طلبــه منهــم بــل رفضــوه رفضــًا عنيفــًا  ــا ُنرِ ــُم مَ لَ تَعْ ــكَ لَ إِنَّ ــقٍّ وَ ــنْ حَ نَاتِــكَ مِ يفِ بَ
ألن هويتهــم الذاتيــة وثقافتهــم املعهــودة تغرييــت إثــر ممارســة الشــذوذ وانســلخت عــام كانــت عليــه وكأن إعوجــاج 

الفطــرة وانحرافهــا اســتقامت يف نفوســهم حيــث تنّكــروا إتيــان البنــات والرغبــة فيهــم.

   وقــد عمــل لــوط إلعــادة الثقافــة الدينيــة املحطمــة بــني أيــدي هــؤالء بصــور شــتى وأراد أن يكبــح مجــاح 
هــذا التيــار املرتــد عــن الــرصاط الســوي بــكل اإلمكانيــات املتواجــدة ومــن أهــم إجراءاتــه لتحقيــق األمــن الثقــايف 
األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، وتنويــر أفــكار الذيــن مل يصابــوا بعــد هبــذا الشــذوذ، واملثابــرة يف طريــق حتقيــق 

األمــن الثقــايف بمظهريــه الــذايت واالجتامعــي واقــرتاح األســلوب املســتبدل احلــالل لتعديــل هــذا االنحــراف.
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مظاهر األمن الثقايف والغزو الثقايف يف قصة يوسف عليه السالم

  الفضــاء الثقــايف الــذي ترســمه قصــة النبــي يوســف عليــه الســالم فضــاء يبتعــد عــام يرســم يف قصــة النبــي 
موســى عليــه الســالم فهــي هتنــدس اهلويــة الذاتيــة لألشــخاص وتــأيت هبــا عــىل خشــبة املــرسح القصــيص وهنالــك 
عالقــة وطيــدة بــني األمــن الثقــايف واســتحكام جدرانــه وتقويــة اهلويــة الذاتية فمــن دون ترقيــة اهلويــة الذاتيــة وتناميها 
نحــو اإلنســانية املبتغــاة ال يتحقــق األمــن الثقــايف حتــى يف أدنــى درجاتــه ألن األمــن الثقــايف يف املجتمــع ينجــم أول مــا 
ينجــم عــن ذات األفــراد الذيــن يعــّدون احلجــر األســاس للمجتمــع أمــا كيفيــات األمــن الثقــايف اخلارجــي فتتضــاءل 
إىل درجــة كبــرية يف قصــة النبــي يوســف عليــه الســالم إذ تــكاد تكــون حكــرًا عــىل خيــار امللــك مــن يراقــب خزائــن 
يــظٌ  فِ ضِ إِينِّ حَ َرْ ــنِ األْ ائِ زَ ــىلَ خَ نِــي عَ لْ عَ ــالَ اجْ األرض يف ســنوات اخلصــب واجلــدب وحتديــد مميزاتــه الشــخصية﴿ قَ
﴾)يوســف 12، 55(. وبالشــخصيات التــي تظهــر يف هــذه القصــة شــخصيات ناميــة وتــدل بنموهــا عــىل  لِيمٌ عَ
ــة بــل تــأيت عــن اعتــامل واكتســاب ثــم االجتهــاد والســعي واالهتــامم. أحــداث يف  ــة وراثي أن التثقيــف ليســت قضي
هــذه الروايــة القرآنيــة حمشــوة بفنــون مــن التجــارب ينبغــي لــكل فــرد مــن األفــراد أن يقــف بجانبهــا موقــف الناظــر 
ــام  ــاه في ــذاك فهــو يستشــري أب ــذايت آن ــف ال ــات التثقي ــه كيفي ــاالً لتوجي املتأمــل فيأخــذ البحــث بشــخصية يوســف مث
ــم يل  ــر رأيته ــمس والقم ــًا والش ــرش كوكب ــد ع ــت أح ــت إين رأي ــا أب ــه ي ــف ألبي ــال يوس ــاه ﴿إذ ق ــه يف رؤي ــّور ل ُص
ــمة  ــا احلاس ــن القضاي ــري م ــهم يف كث ــة إذ تس ــذه القص ــرة يف ه ــة متوات ــورة قضي ــف 12، 4(. واملش ساجدين﴾)يوس
فيوســف يستشــري يعقــوب يف رؤيــاه ليقــّدم لــه بضاعــة حكمــة ثمينــة واإلخــوة يستشــري بعضهــم بعضــًا يف حلقتهــم 
ليفــوزوا بفصــل اخلطــاب وكانــت هــذه املشــورة يانعــة مثمــرة إذ حالــت دون وقــوع إخــوة يوســف يف ورطــة القتــل 
 .﴾ ــنيَ احلِِ ًمــا صَ وْ هِ قَ ــدِ عْ ــن بَ تَُكوُنــوا مِ ــُه أَبِيُكــمْ وَ جْ ُكــمْ وَ ــُل لَ ْ ًضــا خيَ ُحــوُه أَرْ ُتُلــوا ُيوُســفَ أَوِ اطْرَ والنــدم الرسمدي:﴿اقْ
قــال قائــل منهــم ال تقتلــوا يوســف وألقــوه يف غيابــة اجلــب يلتقطــه بعــض الســيارة إن كنتــم فاعلني﴾)يوســف 12: 9 
ــُجنُنَُّه  يَسْ ــاتِ لَ أَُوا اآليَ ــا رَ ــدِ مَ عْ ــنْ بَ ـُـمْ مِ ا هلَ ــدَ و10(. واالستشــارة تــأيت يف زاويــة قضيــة مــروادة زليخــا يوســف ﴿ ُثــمَّ بَ
ــف  ــرك يوس ــن ت ــوا رأوه م ــذي كان ــرأي ال ــم( يف ال ــدا هل ــم ب ــه: )ث ــى قول ــف 12: 35(. فـ«معن ــنيٍ ﴾)يوس ــى حِ تَّ حَ
مطلًقــا، ورأوا أن يسجنوه»)التفســري الطــربي، ص 239(. وتتجــىل املشــورة واضحــة عنــد تأويــل رؤيــا امللــك حيــث 
ــاتٍ ۖ  ابِسَ ــرَ يَ ُأخَ ٍ وَ ــرضْ تٍ ُخ ــنُبالَ ــبْعَ ُس سَ ــافٌ وَ جَ ــبْعٌ عِ ــنَّ سَ أُْكُلُه نٍ يَ ــامَ اتٍ سِ ــرَ قَ ــبْعَ بَ ٰى سَ ــُك إِينِّ أَرَ ــالَ املَْلِ قَ قال:﴿وَ
ــات املطــاف  ــور يف هناي ﴾)يوســف 12، 43(. كــام أهنــا تتبل ونَ رُبُ عْ ــا تَ يَ ؤْ ــمْ لِلرُّ ــايَ إِن ُكنُت يَ ــوينِ يفِ ُرؤْ ُت ُ أَفْ ــألَ ــا املَْ َ ــا أَهيُّ يَ
حيــث أخــذ يوســف أخــاه بنيامــني وهــو يف ديــن امللــك فبعدمــا يئــس اإلخــوة مــن اســرتداد أخيهــم بنيامــني بــدؤوا 

ــًا ﴾)يوســف 12: 80(.  ــاّم استيئســوا خلصــوا نجّي يستشــريون يف أمرهم:﴿فل
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يــؤدي األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر دورًا ملحوظــًا يف حتصــني اهلويــة الذاتيــة لألفــراد يف قصــة النبــي 
يوســف عليــه الســالم وهــذا املــؤرش يكفــل للبيئــة حيــاة آمنــة رغــدة أمــا املشــاهد التــي تتجســد فيهــا هــذه الظاهــرة 
فهــي ترشــدنا إىل النبــي يعقــوب يف تلــك اآلونــة التــي ينصــح ابنــه ﴿يــا بنــي ال تقصــص رؤيــاك عــىل إخوتــك فيكيدوا 
لــك كيدًا﴾)يوســف 12: 5(. وترشــدنا إىل حلقــة اإلخــوة وجملســهم حيــث اختــذوا قرارهــم عــىل قتــل يوســف﴿قال 
قائــل منهــم ال تقتلــوا يوســف وألقــوه يف غيابــة اجلب﴾)يوســف 12: 10(. ثــم يظهــر العزيــز يف ثــوب الناصــح اذ 

يقــول: ﴿يوســف أعــرض عــن هــذا واســتغفري لذنبــك إنــك كنــت مــن اخلاطئني﴾)يوســف 12: 29(.

ــة الذاتيــة والثقافــة الدينيــة هــي إمــرأة  ومــن مظاهــر الغــزو الثقــايف البــارزة التــي تســعى وراء حتطيــم اهلوي
ــجنن  ــره ليس ــا آم ــل م ــن مل يفع ــتعصم ولئ ــه فاس ــن نفس ــه ع ــد راودت ــه ولق ــي في ــذي ملتنن ــن ال ــت فذلك العزيز﴿قال
ــان  ــرية وإتي ــرتاف الكب ــىل اق ــف ع ــي يوس ــث النب ــادي وحت ــي تن ــف 12: 32(. فه ــن الصاغرين﴾)يوس ــا م وليكون
املعصيــة إال أن شــخصية زليخــا مل تبــق عــىل موقفهــا املعــادي بــل انعكــس موقفهــا انعكاســًا كبــريًا ، اذ أعربــت عــن 
ندمهــا وأقــّرت بخطئهــا:﴿اآلن حصــص احلــق أنــا راودتــه عــن نفســه وإنــه ملــن الصادقــني. ذلــك ليعلــم أيّن مل أخنــه 
بالغيــب وأّن اهلل ال هيــدي كيــد اخلائنــني. ومــا أبــرئ نفــيس إّن النفــس ألّمــارة بالســوء إال مــا رحــم رّيب إن ريب غفــور 
رحيم﴾)يوســف 12: 53(. ومــن نــامذج الشــخصيات املعاديــة التــي تنامــت وتغــريت إثــر األحــداث، هــي شــخصية 
اإلخــوة احلاســدة التــي رمــت يوســف يف غيابــة اجلــب ورشتــه بثمــن بخــس فبعدمــا حــدث مــا حــدث تغــرّيت ذات 
اإلخــوة اخلبيثــة وغلــب عليهــا طابعهــا الطّيــب ويقظــت مــن نومهــا فنجدهــا تعــرتف بــام فعلــت مــن ســوء ﴿قالــوا 
أإنــك ألنــت يوســف قــال أنــا يوســف وهــذا أخــي قــد مــّن اهلل علينــا إنــه مــن يّتــق ويصــرب فــإن اهلل ال يضيــع أجــر 
ــوب  ــن يعق ــوة م ــب اإلخ ــف 12، 91( وتطل ــا خلاطئني﴾)يوس ــا وإن كنّ ــرك اهلل علين ــد آث ــاهلل لق ــوا ت ــنني. قال املحس
ــا  ــا كنّ ــا إّن ــا ذنوبن ــتغفر لن ــا اس ــا أبان ــوا ي ــامل ﴿قال ــن املظ ــوه م ــا ارتكب ــل وم ــن الزل ــوه م ــا اقرتفرتف ــم م ــتغفر هل أن يس

خاطئني﴾)يوســف12، 97(.

ــؤرشات  ــن امل ــي م ــظ ه ــم الغي ــور وكظ ــتعجال يف األم ــدم االس ــر وع ــخيص والتدب ــذكاء الش ــاء ال وارتق
الرئيســة إلحيــاء األمــن الثقــايف وهــذا مــا نجــده يف ترصفــات يوســف عليــه الســالم. فعندمــا عــرف يوســف عليــه 
الســالم إخوتــه وهــم لــه منكــرون مل ينفجــر غضبــًا وال يتّصــدَ للثــأر ومل يــكل هلــم الصــاع بالصــاع وإن كان يتمّكــن من 
ذلــك بــل دّبــر مــا دبــر وتعّمــم بالصــرب وتكّحــل باألنــاة حتــى حيــني احلــني وتــأيت اآلونــة التــي يتوقعهــا حتــى يتمكــن 
مــن خلــع اللثــام عــن وجهــه وجيــد فرصــة ليّعــرف نفســه إلخوتــه وكان هلــذا الــذكاء الشــخيص أثــره البالــغ عــىل ردود 
فعــل اإلخــوة وترصفاهتــم فهــم اعرتفــوا إثــر هــذه الكرامــة باحلــق وال شــك أن دائــرة أصــداء هــذا التــرصف تتســع 
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حيــث يتأثــر بــه اجلميــع فالقــول اللــني واخللــق الكريــم يعمــل يف املــكان الــذي تــكّل فيــه القســاوة ويفــّل فيــه الغضب. 
الَ  ــنَُة وَ َسَ ي احلْ ــتَوِ الَ تَسْ ــر يف حتكيــم قواعــد األمــن الثقــايف ويضمــن هلــا النجــاح واالســتمرار:﴿ وَ هــذا املــؤرش يؤث

﴾)فصلــت41 ،34(. ِيمٌ ٌّ محَ يلِ ــُه وَ نَّ أَ ةٌ كَ اوَ ــدَ ــُه عَ يْنَ بَ يْنَــكَ وَ ي بَ ــذِ ا الَّ ــإِذَ ــُن فَ سَ ــيَ أَحْ تِــي هِ ــعْ بِالَّ فَ ــيِّئَُة ادْ السَّ

   فالنبــي يوســف عليــه الســالم يشــيد رصح شــخصيته باالتــكال وتفويــض األمــر إىل اهلل الركيــزة األساســية 
ــات  ــة األرسة وكيفي ــا. ثم ــدم زعزعته ــة وع ــة الديني ــة للثقاف ــب الكامن ــر اجلوان ــة يف تغوي ــؤرة الرئيس ــّد الب ــي تع الت
التعامــالت األرسيــة وتوزيــع احلنــان واملحبــة توزيعــًا عــادالً، طاعــة الوالديــن وتوظيــف توجيهاهتــم وإن كانــت غــري 
ءٍ  ْ ــن يشَ ــنَ اهللِ مِ نُكــم مِّ نِــي عَ ــا ُأغْ مَ ۖ  وَ ــةٍ قَ رِّ تَفَ ابٍ مُّ ــوَ ــنْ أَبْ ُخُلــوا مِ ادْ ــدٍ وَ احِ ــابٍ وَ ــن بَ ُخُلــوا مِ نِــيَّ الَ تَدْ ــا بَ ــالَ يَ قَ جمديــة ﴿ وَ
ــوص  ــة واخلل ــة والعف ــة األمان ــف 12، 67(، ثم ﴾)يوس ُلونَ كِّ لِ املُْتَوَ كَّ ــوَ يَتَ لْ ــهِ فَ يْ لَ عَ ــُت وَ لْ كَّ ــهِ تَوَ يْ لَ ــُم إِالَّ هللَِِّ عَ ُكْ إِنِ احلْ

تقــف ببوابــة شــخصية يوســف الفــذة لتمنحهــا الســيادة.

ــة هــي  ــة االجتامعي ــد البيئ ــه الســالم عــىل صعي ــي علي ــه قصــة يوســف النب واألمــن الثقــايف الــذي تشــري إلي
ــل  ــتقبلية، جع ــة املس ــىل الرؤي ــًا ع ــط انطباق ــور والتخطي ــري يف األم ــق، والتدب ــرتام الفائ ــة واالح ــات العادل الترصف
االســتئهال يف واجهــة اخليــارات احلكوميــة مــن دون االنتبــاه إىل الصــالت األرسيــة التــي ترمــي باجلدارة واالســتئهال 

إىل حيــث ال يــرى.

مظاهر األمن الثقايف والغزو الثقايف يف قصة موسى عليه السالم 

قصــة النبــي موســى عليــه الســالم قصــة مثــرية ويف أحشــائها غفــر غفــري مــن العــرب وهــي مــن أكثــر القصــص 
ــرآن  ــالم يف الق ــه الس ــى علي ــي موس ــة النب ــام لقص ــري الع ــر يف التأط ــع الناظ ــم. ويق ــرآن الكري ــدى يف الق ــزًا وم تركي
الكريــم عــىل مــؤرشات ثقافيــة واجتامعيــة، ونفســية وبيئيــة ممــا حيــث الباحــث عــىل استكشــاف أصــداء األمــن الثقــايف 
ومرايــا الغــزو الثقــايف يف هــذه القصــة التــي كلهــا روعــة ومجــال. فـــ موســى عليــه الســالم وفرعــون يف احلقيقــة يمثــالن 
ــا ربكــم األعــىل»  ــة «أن ــة فائق ــر بأناني ــة. كان فرعــون يــرسد الرتهــات ويثرث ــة الديني األمــن الثقــايف وغــزوه يف الرؤي
فامتــأل فرعــون رعبــًا عندمــا أتتــه البشــارة تتبخــرت بذيلهــا الناعــم تبــرش بنــي ارسائيــل بــوالدة نبــي ينقذهــا مــن رش 
األرشار وكيــد الفجــار وطــوارق الليــل والنهــار فــراح يقتــل األطفــال ويســتحيي النســاء عســى أن حيــول دون والدة 
َ بــه وخــاف فرعــون مــن والدتــه، يف حضــن عــدوه  املبــرش املوعــود إال أن القــدر خطــط مــا خطــط، فرتعــرع مــن ُبــرشِّ
إىل أن بلــغ أشــده واســتوى فآتــاه اهلل احلكمــة وبعثــه نبيــًا. فـــ فرعــون يف هــذا املنظــار اليكــون إال ممثــاًل للغــزو الثقــايف 
ــة  ــة والوحداني ــة احلق ــة الديان ــادة راي ــادت بإش ــي ن ــة الت ــخصية الصارخ ــالم، الش ــه الس ــى علي ــي موس ــد النب يف عه
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املحضــة. ومــن يتتّبــع خطــوات قصــة النبــي موســى وأبنــاء قومــه بنــي ارسائيــل ليجــد جوانــب عديــدة مــن العوامــل 
الداخليــة واخلارجيــة لتوثيــق األمــن الثقــايف والغــزو الثقــايف.

النبــي موســى عليــه الســالم تبنّــى يف إجراءاتــه أسســًا تكتمــل مــن خالهلــا احلكومــة الدينيــة إذ كان يســلك 
نمطــًا يــرتاوح بــني الرتغيــب والرتهيــب جتــاه بنــي ارسائيــل وكل ذلــك مل يكــن إال ليمّهــد األرضيــة املناســبة إلشــاعة 
ــه  ــه الطقــوس وتأّزمــت في ــرت في ــه الكبــت وتوات ــم علي ــذي خّي ــني يف املجتمــع الفرعــوين ال األمــن الثقــايف للمؤمن

األجــواء. 

ــي  ــن بن ــى م ــن بموس ــن آم ــد م ــايف عن ــن الثق ــق األم ــق توثي ــاه حتقي ــوة جت ــي أول خط ــوة ه ــة الدع إن عملي
ــذي  ــة، ذهــب إىل فرعــون ال ــد مــن يدعــي األلوهي ــل فمــن شــهد أّن موســى ذاك الراعــي البســيط ذهــب عن إرسائي
﴾)الشــعراء  ُتُلونِ قْ ــاُف أَنْ يَ أَخَ ًســا فَ فْ نُْهــمْ نَ ــُت مِ تَلْ بِّ إِينِّ قَ ــالَ رَ تفرعــن منــذ أمــد، ذهــب إىل مــن فّر من عنــده خوفــًا﴿ قَ
26، 14(. فيؤمــن بــأن موســى تؤيــده وحتميــه قــدرة ماورائيــة فــوق برشيــة ألن مــن يتمّيــز بالعقــل الســليم والفكــرة 
ــد  ــى عن ــاب موس ــًا. فذه ــًا مبين ــك برهان ــذالن إال أن يمل ــذل واخل ــالك وال ــة اهل ــه يف ورط ــي بنفس ــة ال يرم الصائب
فرعــون يقــّدم مــا فيــه الكفايــة مــن الثقــة  لبنــي إرسائيــل فرييــح باهلــم وهــذا االرتيــاح النفــيس جيعــل شــيعة موســى 
تتأكــد مــن حقانيــة الديــن الــذي اصطفتــه فراحــت تعمــل بــام أمرهــا قائدهــا ونبّيهــا ممــا أّدى هنائيــًا إىل ارتقــاء مســتوى 
اإليــامن عنــد هــؤالء واســتحكام العقيــدة وعــدم زعزعتهــا لدهيــم. فــأول عامــل داخــيل يمكــن اإلشــارة إليــه  هبــذا 
الصــدد هــو ارتقــاء مســتوى اإليــامن لــدى بنــي إرسائيــل بإثبــات حقانيــة الدعــوة وإحمــاء أي غبــار وتشــويه عــن وجــه 
ــه الينثنــي  ــه وســالمة دين ــه. فــأي فــرد مــن األفــراد وأي شــخص مــن الشــخوص تأكــد مــن صّحــة عقيدت مــا انتقت
أمــام العواصــف مــن دون شــك ويصبــح كاجلبــل الراســخ. وال غــرو أن العوامــل النفســية متشــابكة متواشــجة وال 
انفصــام لُعراهــا فاملؤمــن جيــد يف نفســه طاقــة كــربى تفتــح أبــواب نفســه املغلقــة نحــو االصطبــار واحتــامل املــرارات 
مــن دون أن يشــعر بالضجــر أو حيــّس بالّضيــق. وثمــة اإلعجــاز يلعــب دورًا بــارزًا يف منــح الثقــة بالــذات واإليــامن 
الوطيــد، ليــس لألعــداء فحســب بــل ألصحــاب الديانــة احلقــة والذيــن وجلــوا حلقــة اإليــامن عــن كثــب ومل تســتقر 
آراؤهــم بعــد فيقرتبــوا مــن اليقــني بعدمــا يــرون املشــاهد اإلعجازيــة وتتزايــل عنهــم مجيــع مــا ختتلــج نفوســهم مــن 
شــك وشــبه. فعصــا موســى التــي تنقلــب ثعبانــًا مبينــًا ويــده البيضــاء مــن غــري ســوء كانتــا آيتــني تنفخــان يف قلــوب 

املؤمنــني إيامنــًا وثقــة ال مثيــل هلــام وتبعدهــم مســاحات شاســعة عــن الظنــون.

و القيــادة التــي تشــكل بــؤرة مركزيــة لــكل دعــوة جديــدة ومــن دوهنــا ال يتمكــن أي جمتمــع مــن املجتمعــات 
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مهــام كان صائبــًا أن يقــف عــىل ســوقه ويتقــدم يف حركتــه نحــو األمــام فالنبــي موســى عليه الســالم يعــّرف نفســه كقائد 
للحركــة التوحيديــة وهــذه القيــادة تقــوم عــىل أركان عنــده هــي فصاحــة اللســان لتوجيــه البــالغ توجيهــًا صائبــًا:﴿
 . ــنيَ لَمِ عَٰ بِّ ٱلْ ــن رَّ ــولٌ مِّ ُس ــى رَ ُن إِنِّ ــوْ عَ رْ فِ ــٰى يَٰ ــالَ ُموسَ قَ ــة﴿ وَ ﴾)طه 20، 27(، ويف اآلي ــاينِ ــنْ لِسَ ًة مِ ــدَ ــلْ ُعقْ ُل احْ وَ
﴾)األعــراف7 ،  ائِيلَ َ نِــي إِرسْ ــيَ بَ عِ ــلْ مَ سِ أَرْ ُكــمْ فَ بِّ ــن رَّ ــةٍ مِّ ئُْتُكــم بِبَيِّنَ ــدْ جِ ــقَّ قَ َ ــىلَ اهللِ إِالَّ احلْ ــىلَ أَن الَّ أَُقــولَ عَ يــقٌ عَ قِ حَ
103و104(.حيــاول موســى عليــه الســالم إخضــاع فرعــون لدعوتــه احلقــة فرعــون «الوليــد بــن مصعــب بــن الريــان 
ــان املعــاين، ج 1، ص: 392(. وال  ــة») بي ــى ادعــى اإلهلي ــراط حت ــاء واجلــربوت واإلف ــغ يف الكربي ملــك مــرص املبال
يكتفــي موســى بدعــوة فرعــون إىل الوحدانيــة بــل يدعــوه ليأخــذ معــه بنــي إرسائيــل وليــس ه ــذا األخــذ أخــذًا ماديــًا 
ــو إىل حتقــق األمــن الثقــايف  ــد األمــة املســلمة فموســى مــن وراء ذلــك يرن ــاع وتوحي ــي اإلتب ــا يعن ــر م ــي أكث ــل يعن ب
للذيــن آمنــوا برســالته. فتحقــق التوحيــد هــو املــؤرش الثالــث يف تدشــني األمــن الثقــايف وإقامتــه. هــذا الثالــوث الــذي 
أشــري إليــه ثالــوث يــريس قوائمــه يف جمتمــع موســى عليــه الســالم قبــل قبــول الدعــوة واألخــذ برايتهــا أمــا عوامــل 
توثيــق األمــن الثقــايف الداخــيل فتجــد أمهيــة بالغــة بعــد قبــول الدعــوة واإليــامن برســالة الرســول بــل هــذه املرحلــة 
تتميــز بخطــورة بالغــة وحساســية فائقــة خشــية أن تنفلــت عــن الــرصاط املســتقيم وتنحــرف نحــو اجلحيــم ويف قصــة 
موســى هــذا النبــي العظيــم لنجــد كميــات ملحوظــة مــن املشــاهد التــي ختــص هــذه املرحلــة والتــي وردت لتحــول 

دون انفصــام حلقــة اإليــامن منهــا:

ــمْ  يُْك لَ ــُت عَ مْ ــي أَنْعَ تِ ــيَ الَّ تِ مَ ــُروا نِعْ ُك ــلَ اذْ ائِي َ ــي إِرسْ نِ ــا بَ ــبحانه وتعاىل:﴿يَ ــا اهلل س ــي وهبه ــم الت ــر النع تذّك
﴾)البقــرة 2، 40(. والنّعــم التــي أنعمهــا اهلل عــىل بنــي إرسائيــل نعــم  ُبونِ هَ ارْ ــايَ فَ إِيَّ ُكــمْ وَ دِ هْ ي ُأوفِ بِعَ ــدِ هْ ُفــوا بِعَ أَوْ وَ
عديــدة ال حتــىص، منهــا: النجــاة مــن آل فرعــون وترصفاتــه الشــنيعة اذ انشــّق البحــر وجــّف ليعــرب بنــي إرسائيــل مــن 

بطنــه يف أمــان مــا بعــده أمــان.

﴾)البقرة2  ــعِنيَ َاشِ ــىلَ اخلْ ةٌ إِالَّ عَ ــريَ بِ كَ ــا لَ َ إِهنَّ ــالَةِ وَ الصَّ ِ وَ ــربْ ينُواْ بِالصَّ ــتَعِ اسْ ــرب والصالة:﴿وَ ــتعانة بالص االس
،45(. فاالصطبــار يمثــل قادحــًا فاعــاًل يف صيانــة اهلويــة الدينيــة وهــذا املــؤرش قــد عمــل يف قصــة النبــي موســى عليــه 
الســالم بشــكل فاعــل وظهــرت يف دعــوة موســى للقــوم الكافريــن وعنــد هــارون يف غيــاب موســى وعنــد الســاحرين 
ــة يف  ــة الديني ــد الثقاف ــرًا بالغــًا يف توطي ــة أث ــار هــؤالء وجتلدهــم يف هــذه املواقــف الصعب ــا ، وتــرك اصطب اللذيــن آمن

نفــوس اآلخريــن.
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الــذود عــن االحتــاد وعــدم التفرقــة واحليولــة دون ظهــور التيــارت االرتداديــة: عــىل الرغــم مــن أن توحيــد 
ــة  ــًا كانــت وهــو مــا يشــّكل بنيتهــا التحتي األمــة مــن القواعــد األساســية هلندســة املجتمعــات ورصــف مفاصلهــا أي
إال أن هــذا املــؤرش ينبغــي صيانتــه واحلفــاظ عليــه حتــى يف اخلطــوات األخــرية وبعــد تشــييد بنــاء املجتمــع. وتتجــىل 
أمهيــة هــذا املــؤرش عندمــا وضعــه هــارون يف مقدمــة تلــك األزمــة التــي واجههــا حــني مغيــب موســى وحــدوث فتنــة 
يَتِــي  أُْخــذْ بِلِحْ ــنَ ُأمَّ الَ تَ ــا ابْ ــالَ يَ الســامري وعكــوف بنــي إرسائيــل عــىل العجــل الــذي صنعتــه مكيــدة الســامري ﴿قَ

﴾)طــه 20 ،94و95(. يلِ ُقــبْ قَوْ رْ ْ تَ ملَ ائِيــلَ وَ َ نِــي إِرسْ َ بَ ــنيْ ــتَ بَ قْ رَّ ُقــولَ فَ ــيُت أَن تَ شِ أْيسِ إِينِّ خَ ــرَ الَ بِ وَ

ــى  ــاب موس ــني غي ــامري ح ــه الس ــذي صنع ــل ال ــة العج ــك يف قضي ــّىل ذل ــخيص: ويتج ــذكاء الش ــة ال ترقي
فأغــوى بــه احلشــد الغفــري مــن قومــه فنجــاح الســامري وتنفيــذ خّطتــه التــي امتــألت باخلبــث واملكــر كان يتوّقــف 
أكثــر مــا يتوقــف عــىل قّلــة ذكاء القــوم ورغبتهــم يف اإللــه اجلديــد الــذي يشــاهد بالعــني وخيــور خــور العجــل فارتــدوا 
عــىل أدبارهــم وانقلبــوا عــىل رؤوســهم كــام أن الــذكاء الشــخيص الــذي كان يتصــف بــه الســامري جعــل مــن خطتــه 

رحمــًا نافــذًا يشــّق عقــول ســفهاء القــوم.

مظاهر األمن الثقايف والغزو الثقايف يف قصة داود النبي

يعــد النبــي دواد مــن األنبيــاء الذيــن أقامــوا األمــن الثقــايف إثــر توكيــد األمــن العســكري فهــو الــذي قتــل 
ــضٍ  ُهــم بِبَعْ ضَ ــُع اهللِ النَّــاسَ بَعْ فْ الَ دَ ــوْ لَ ــاُءۗ  وَ شَ َّــا يَ ــُه ممِ لَّمَ عَ ــةَ وَ مَ كْ احلِْ ــاُه اهلل املُْلْــكَ وَ آتَ اُلــوتَ وَ اُووُد جَ تَــلَ دَ قَ جالــوت ﴿وَ
﴾)البقــرة 2 ،251(. فلــم يكــن قتلــه جالــوت عــن حقــد شــخيص  املَِنيَ عَ ــىلَ الْ ــلٍ عَ كِــنَّ اهللَ ُذو فَضْ لَٰ ُض وَ َرْ تِ األْ ــدَ سَ فَ لَّ
ــإن مل  ــالم؛ ف ــه الس ــا داود علي ــز هب ــة متّي ــه وكفاي ــا اهلل ل ــة وهبه ــن حكم ــأيت ع ــون ي ــا يك ــل كل م ــك ب ــع يف املل أو طم
تســتو ســوق األمــن العســكري فالشــك تتزعــزع جــدران األمــن الثقــايف ألهنــام )األمــن الثقــايف واألمــن العســكري( 
يتعالقــان تعالقــًا شــديدًا ويرتابطــان مــن دون أي انفصــال، فمحاربــة امللــوك مل تكــن نقطــة ســلبية يف مجيــع مراياهــا 
بــل األمــن العســكري يعمــل ليعــوق دون توالــد الفســاد وتزايــده يف األرض ذلــك أّن إحمــاء الفســاد يــؤدي هنائيــًا إىل 

تشــييد بنــاء األمــن الثقــايف يف أقــىص مظاهــره وهــذا هــو مســعى داود النبــي عليــه الســالم ومبتغــاه.

وكان جالــوت مفســدًا يف األرض متجــرّبًا عليهــا يســخر مــن طالــوت وجنــوده فعاقبــه اهلل عىل يــد داود النبي 
عليــه الســالم. فقصــة داود أنــه «مل يكــن مــن بــني اجلنــد –فيــام يــروى- وليــس لــه مــن الشــهرة مــا جيعــل تقّدمــه عــىل 
غــريه مقبــوالً أو متوقعــًا، فلقــد كان جمــرد راع ابــن راع يدعــى آيش مــن ســاللة الوي بــن يعقــوب عليــه الســالم. ومــع 
ذلــك كان يــرى األمــور بمنظــار آخــر، فيفكــر بوجــوب قتــل جالــوت الســتكباره دون أن هيتــم أو يأبــه بقوتــه وبطشــه 
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وبــام حيتمــي مــن حديــد ودروع، وكان يــرى الســعى لذلــك واجبــًا والتــوكل إنــام هــو عــىل اهلل تعــاىل ســبحانه»)قارئ 
أهــل اجلنـّـة، ال.ت، 2(. يظهــر ممــا ســبق، أن الســعي وراء األمــن الثقــايف وإبــراز معاملــه يتوقــف أكثــر مــا يتوقــف عــىل 
العقيــدة الثابتــة اخلالصــة والتــوكل عــىل اهلل ســبحانه وتعــاىل فلــم يكــن داود يتصــور بأنــه راع فحســب ومل يــردد يف 
نفســه مــايل وجالــوت هــذا امللــك القديــر، بــل راح يســعى ســعيه وجيتهــد جهــده إىل أن أرســى ســفينته عــىل حافــة آمنــة 

أال وهــي التــوكل واالصطبــار. 

ــم  ــداء وجماهبته ــال األع ــني لنض ــن املؤمن ــه م ــية لتابعي ــروف النفس ــد الظ ــالم يمه ــه الس ــي داود علي     والنب
ـًـا إِنــّى  بِــامَ  احلِ ُلــوا صَ مَ دِ وَ اعْ ر ىفِ الــرسَّ ــدِّ اتٍ وَ قَ ــبِغَ ــل سَ مَ وذلــك بتحضــري األدوات احلربيــة والســيام الــدروع ﴿أَنِ اعْ
ُلــونَ بَصري﴾)ســبأ 34، 11( وذلــك أن إعــداد األوســاط احلربيــة حتكــم الثقــة بالــذات وجتعــل القلــوب مطمئنــة  مَ عْ تَ
آمنــة وتقلــل الكثــري مــن القلــق النفــيس الــذي يعــاين منــه الشــيع واألتبــاع. وهــذه التمهيــدات يوفرهــا النبــي داود عليه 
الســالم الــذي كان امللــك آنــذاك ويقــود املجتمــع بحكمــة ودرايــة واقتــدار. ومــا يؤكــده أّن صناعــة الــدروع مل تكــن 
متهيــدًا للســلب والنهــب واإلغــارة بــل كل مــا يكــون يف هــذا هــو الصيانــة األمــن الداخــيل واحلفــاظ عليــه والوقايــة 
مــن جــرأة األعــداء باإلعتــداء إىل أرايض البــالد أو احليولــة دون نشــوب احلــرب ﴿وســّخرنا مــع داود اجلبــال يســبحن 
ــم شــاكرون﴾)األنبياء21 ،  ــاه صنعــة لبــوس لكــم لتحصنكــم مــن بأســكم فهــل أنت ــا فاعلــني. وعّلمن والطــري وكنّ
79، 80(. فتــرصح هــذه اآليــة مبــارشة بغايــة صنــع الــدروع، فــاهلل ســبحانه وتعــاىل يســاعد داود ويعينــه «عــىل عمــل 
ــرسد﴾ أي ال  ــّدر يف ال ــال: ﴿وق ــا فق ــا وكيفياهت ــده إىل صنعته ــداء وأرش ــة األع ــن مقاتل ــد ليحص ــن حدي ــدروع م ال
تــدّق املســامر فيفلــق وال تغلظــه فيفصم»)ابــن كّثــري، قصــص األنبيــاء، ص 592( ـــفتمهيد األرضيــة املناســبة ملقابلــة 

األعــداء والتأهــب االقــىص للقتــال هــو اهلــدف املرجــو مــن وراء تعليــم صنــع اللبــوس.

وكان للحكــم والقضــاء العــادل دور الفــت يف ســلطان داود وملكــه وهــذا احلكــم كان يؤّمــن األمــن الثقــايف 
إىل حــد كبــري. وقــد لعــب هــذا املــؤرش دورًا تربويــًا يف هــذه القصــة حيــث جعلــه اهلل نقطــة اختبــار داود النبــي عليــه 
ــُه  ــي لَ ــه خصــامن وهــو يصــيّل يف املحــراب فقــال أحدهــم رافعــًا شــكواه إىل داود:﴿إِنَّ هــذا أَخِ الســالم إذ ورد علي
تِــكَ إِىل  جَ ــكَ بُِســؤالِ نَعْ ــدْ ظَلَمَ قَ طــابِ قــالَ لَ ِ ينِ يفِ اخلْ ــزَّ عَ نِيهــا وَ لْ فِ قــالَ أَكْ ةٌ فَ ــدَ ــةٌ واحِ جَ َ نَعْ يلِ ــًة وَ جَ ــُعونَ نَعْ ــعٌ وَ تِسْ تِسْ
ظَــنَّ  لِيــلٌ مــا ُهــمْ وَ قَ ــاتِ وَ احلِ ُلــوا الصَّ مِ عَ نـُـوا وَ يــنَ آمَ ذِ ــضٍ إِالَّ الَّ ــىل بَعْ ُضُهــمْ عَ ــي بَعْ يَبْغِ ُلَطــاءِ لَ ــنَ اخلْ ثِــريًا مِ إِنَّ كَ ــهِ وَ نِعاجِ
﴾) ص 38، 7(؛ فاحلكــم العــادل يشــّكل املحطــة  ــُه ذلِــكَ نــا لَ رْ فَ غَ أَنــابَ فَ ــرَّ راكِعــًا وَ خَ ــُه وَ بَّ رَ رَ فَ ــتَغْ تَنَّــاُه فَاسْ ــام فَ داُوُد أَنَّ
األساســية يف القيــادة حيــث إن داود تغافــل عــن هــذه املهمــة ثــواين قليلــة _عــىل حســب قــول بعــض املفرسيــن _ فلــام 

استشــعر بفائــت حكمــه خــر راكعــًا فأنــاب.
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ــا  ــن خالهل ــد م ــزات يؤك ــز بمي ــا يتمّي ــت ازدهاره ــة وق ــة الديني ــد للحكوم ــالم كقائ ــه الس ــي داود علي النب
عــىل توثيــق الثقافــة الذاتيــة ومــن تلــك الصفــات يمكــن اإلشــارة إىل: االصطبــار واملقاومــة واملثابــرة، تقويــة الــذات 

ــادة. بالعب

املحافظة عىل اللياقة البدنية، العالقة املستمرة مع الرب واإلنابة إليه.فصاحة البيان ولني الكالم.

)ينظــر: فخــر رازی،1999م، ج ٢٦، ص 183(. فهــذه الســامت متهــد األرضيــة املناســبة الســتحضار 
ــة  ــس اهلوي ــتحكمت أس ــا اس ــة فبعدم ــة الذاتي ــد اهلوي ــل كل يشء تؤك ــي قب ــا وه ــّىل هب ــن يتح ــد م ــايف عن ــن الثق األم

ــع.  ــدان أوس ــايف يف مي ــن الثق ــل األم ــل يف حق ــن العم ــن م ــرد يتمك ــة يف الف الذاتي

ومــا يذكــر بــه القــرآن الكريــم مــن خــالل قصــة النبــي داود عليــه الســالم جتــاه توكيــد جــذور األمــن الثقــايف 
والعســكري هــو التحــيّل بالعلــم فالعلــم، ســمة ال تنفــك عــن القائــد الــذي يأخــذ باملجتمــع ليقــوده نحــو الــرصاط 
املســتقيم الــذي ال اعوجــاج لــه وتــرد هــذه الســمة بــارزة يف اآليــة: ﴿ولقــد آتينــا داود وســليامن علــاًم، وقــاال احلمــد 
هلل الــذي فّضلنــا عــىل كثــري مــن عبــاده املؤمنني﴾)النمــل 27، 15(. وامللحــوظ هــو أّن « شــخصية داود مل ترســم هنــا 
ــه الســالم وهــي ســمة )العلم(»)البســتاين، ج 2-3  ،ص  ــني ســليامن علي إال مــن خــالل الســمة املشــرتكة بينهــا وب

345و346(. فتــربز هــذه اخلصيصــة األساســية بوضــوح.

مظاهر األمن الثقايف والغزو الثقايف يف قصة النبي سليامن عليه السالم

ــة الغــزو  ــه الســالم تســتوعب كميــة غــري قليلــة مــن املواضــع يشــار فيهــا إىل قضي قصــة النبــي ســليامن علي
الثقــايف واألمــن الثقــايف وجّلهــا تــدور حــول بــؤرة مركزيــة هــي كيفيــات القيــادة ومــا يتعّلــق هبــا مــن تدابــري عســكرية 
فالبــد للقائــد أن يــرشف عــىل جيشــه ويّطلــع عــىل كل شــاردة وواردة كــام فعــل ســليامن النبي)ينظر:نجــار، 2004، 
ــدَ  قَّ فَ تَ 5-8(. فهــو كان يــرشف عــىل جيشــه وكأنــه بــدأ بتســجيل احلضــور والغيــاب فــأدرك غيــاب اهلدهد:﴿وَ
ـي بُِســلْطَانٍ  يَأْتِيَنـِّ ـُه أَوْ لَ نَـّ بَحَ َذْ يًدا أَوْ ألَ ــدِ اًبــا شَ ذَ ـُه عَ نَـّ بَ ذِّ ُعَ .ألَ ائِبِنيَ غَ ــنَ الْ انَ مِ ُهــدَ أَمْ كَ ُدْ ى اهلْ َ الَ أَرَ ــا يلِ ــالَ مَ قَ َ فَ الطَّــريْ
ــل  ــتئذان قب ــا االس ــور منه ــض األم ــىل بع ــكره ع ــدرب عس ــش أن ي ــد اجلي ــىل قائ ــل27 ،20و21(. فع ﴾)النم بِنيٍ مُّ
املبــادرة، والبــد مــن عقوبــة مــن ال يطيــع األوامــر إال أن يــأيت بربهــان مبــني. فلــم يشــغل ســليامن شــاغل عــن واجبــه 
ــم  ــري فه ــس والط ــن واإلن ــن اجل ــوده م ــليامن جن ــرش لس ــام ﴿وح ــىل أقس ــه ع ــو وزع جيش ــره فه ــري أم ــه وتدب ومهمت
يوزعــون﴾ )النمــل 27،17(. «فقولــه "يوزعــون" دليــل عــىل أّن ســليامن عليــه الســالم قــد قســم املهــام والوظائــف 
عــىل جنــوده، فــكّل لــه غايتــه، وكل لــه وظيفتــه املــوكل هبــا، وال شــك أن هــذا مــؤرش يــدّل عــىل علــو مهــة ســليامن 
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عليــه الســالم. فهــذه اآليــة إشــارة إىل النظــام الــذي وضعــه ســليامن عليــه الســالم حلركــة اجلنــد، وقــال الزخمــرشي 
يف تفســري هــذه اآليــة ﴿يوزعــون﴾ حبــس أوهلــم عــىل آخرهــم أي توقــف ســالف العســكر حتــى تلحقهــم التــوايل، 
فيكونــوا جمتمعــني ال يتخلــف منهــم أحد»)شــامان الرويــيل، د.ت،1(.ويف قضيــة ســليامن واهلدهــد مــا يستشــف منــه 
ــذا  ــالم هل ــه الس ــليامن علي ــد س ــه، إّن تفق ــب عن ــل أو تغي ــن عم ــه م ــني ل ــا ع ــف م ــدي إذا خال ــاب اجلن ــه جيوز«عق أّن
اهلدهــد ســمة مــن ســامت شــخصيته: ســمة اليقظــة والدقــة واحلــزم؛ فهــو مل يغفــل عــن غيبــة اجلنــدي مــن هــذا احلشــد 
الضخــم مــن اجلــن واإلنــس والطــري، ويعلــم اجلميــع مــن ســؤال ســليامن عليــه الســالم عــن اهلدهــد أنــه غائــب بغــري 
ــذ يتعــني أن يأخــذ األمــر باحلــزم، كــي ال تكــون األمــور فــوىض ومــن ثــم نجــد ســليامن امللــك احلــازم  إذن، وحينئ
هيــدد اجلنــد ويؤكــد عزمــه عــىل عقابــه بتأكيــد اجلملتــني؛ "ألعذبنــه"، و"ألذبحنـّـه" بالــالم املؤكــدة، التــي تســمى الم 
القســم، وبنــون التوكيــد؛ ليعلــم اجلنــد ذلــك حتــى إذا فقــد اهلدهــد ومل يرجــع؛ يكــون ذلــك التأكيــد زاجــرًا لباقــي 

اجلنــد عــن أن يأتــوا بمثــل فعلتــه، فيناهلــم العقاب»)املصــدر نفســه، ص 3(.

ــة  ــارئ بتأكيدهــا أمهي ــام الق ــذة مســتجدة أم ــح ناف ــي وملكــة ســبأ بلقيــس يف فت وتعمــل قصــة ســليامن النب
حــوار احلضــارات الــذي يؤثــر أثــرًا بالغــًا يف تطويــر األمــن الثقــايف وتوجيــه التأثــرات األجنبيــة توجيًهــا صائًبــا هادًفــا 
كــام تنبــه إىل عالقــة النبــي ســليامن وملكــة ســبأ عــىل مــدى أمهيــة تنســيق عالقــات الــدول املتآمخــة فالبــد مــن وضــع 
ــاح  ــًا إىل انفت ــؤدي هنائي ــط عشــواء ي ــات وســريها خب ــقة ألن انفــالت هــذه العالق ــة يف أطــر منّس ــات اجلواري العالق
ــي  ــة النب ــة شــيئًا فشــيئًا فمعامل ــة الثقافي ــم اهلوي ــة مــا يســبب االنغــالق الثقــايف وحتطي الســبيل أمــام اهلجــامت الثقافي

ســليامن مــع ملكــة الســبأ تســكب العالقــات الثقافيــة يف إطــار حمــدد صــارم مــن دون انفــالت. 

والعــدل يف قصــة النبــي ســليامن يشــّكل عنــرصًا متناغــاًم مــع األمــن الثقــايف ألن الرتكيــز عــىل حتقيــق 
العدالــة يف املجتمــع ال شــك يضمــن هــذا املــؤرش إىل حــد كبــري، فالنملــة تســعى لتقيــم موازيــن القســط يف جمتمعهــا 
الصغــري «إهنــا احلالكمــة وعــىل عاتقهــا مســؤولية إقامــة العــدل عــن طريــق حتذيــر جمتمعهــا إذ أمرهتــم بالدخــول إىل 

مساكنهم»)شــيرت، د.ت، ص 477(.

كيفيات التوظيف املعرصن ملؤرشات األمن الثقايف والغزو الثقايف يف القصص القرآنية

ممــا حيــدو بنــا الوقــوف عليــه بعــد دراســة متواضعــة لعنــارص األمــن الثقــايف والغــزو الثقــايف يف نــامذج مــن 
القصــص القرآنيــة هــو كيفيــات التوظيــف املعــرصن ملــا عولــج يف البحــث وإزاحــة الســتار عــن مــدى فاعليــة التقنيات 
املدروســة، يف العــرص الراهــن والشــك أن هــذه القصــص توفــر معطيــات الئقــة للجيــل الراهــن. فأمــا هــذه البضاعــة 
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ــدر كميــة غــري قليلــة مــن اآلليــات الفاعلــة لتوثيــق األمــن الثقــايف وإحمــاء الغــزو الثقــايف  التــي يقدمهــا هــذا البحــث ُتصْ
وهــي تتخلــص فيــام يــيل:

توكيد اإليامن والتعّرف اىل معامله احلّقة
االتكال عىل اهلل

االصطبار يف مواجهة املشاكل والتحيل باخللق الكريم
ترقية الذكاء الشخيص

ذود االحتاد يف احللقات الدينية
ترقية مستوى الثقافة الدينية يف األرس

توظيف األساليب التشجيعية
كشف الغطاء عن منافذ الغزو الثقاّيف

التجنيد جتاه التيارات االرتدادية
األمر باملعروف والنهي عن املنكر

حصيلة البحث

     مــا يتمحــض مــن هــذا البحــث املتواضــع الــذي هنــض ليبــني معــامل األمــن الثقــايف والغــزو الثقــايف يف إطــار 
القصــص القرآنيــة هو:

      هنالــك الكثــري مــن مــؤرشات األمــن الثقــايف والغــزو الثقــايف املنتقــاة مــن القصــص القرآنيــة تنطبــع بطابــع 
عــام فمنهــا: حماولــة توكيــد الــذات واعتــالء اهلويــة الذاتيــة، املثابــرة يف طريــق الدعــوة، حماربــة التيــارات االرتداديــة، 
ــاه إىل الوعــي الــذايت والتأكيــد  ــة بشــكل متــوأم. االنتب ــر األفــكار ثــم توظيــف األســاليب التشــجيعية والرتهيبي تنوي
عــىل أنــا اجلامعيــة واشــتداد فتــل االحتــاد وحتكيمــه يف املجتمــع و يلعــب االعجــاز دورًا بــارزًا يف منــح الثقــة بالــذات 
ــة  ــن والثقاف ــي األم ــالم نب ــه الس ــم علي ــي إبراهي ــث إىل أّن النب ــل البح ــاص فتوص ــكل خ ــا بش ــد. أم ــامن الوطي واإلي
اإلســالمية املوحــدة إذ تعكــس حياتــه أصــداء األمــن بشــتى صورهــا: فاملــؤرش االســمي «األمــن» يــرد بــارزًا يف قصــة 
هــذا النبــي املكــرم ثــم الوجــوه اإلعجازيــة التــي كانــت ترافقــه تبــوح باألمــان؛ فالنــار التــي تتحــول بــردًا وســالمًا 
يــه بذبــح عظيــم، والبيــت الــذي  عــىل إبراهيــم والســكني التــي تفــّل عــن ذبــح إســامعيل ولــد إبراهيــم احلبيــب لُتفدِّ
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يتــم بنــاءه عــىل يــد إبراهيــم الــكادة داعيــًا لــه باالمــن ﴿رب إجعــل هــذا البلــد آمنــًا﴾. والنبــي موســى عليــه الســالم 
تبنـّـى يف إجراءاتــه أسســًا تكتمــل مــن خالهلــا احلكومــة الدينيــة إذ كان يســلك نمطــًا يــرتاوح بــني الرتغيــب والرتهيــب 
جتــاه بنــي ارسائيــل وكان يبــذل جهــدًا حثيثــًا لالرتقــاء بمســتوى اإليــامن لــدى أبنــاء قومــه بإثبــات حقانيــة الدعــوة 
وإحمــاء أي تشــويه. وقصــة النبــي يوســف عليــه الســالم هتنــدس اهلويــة الذاتيــة لألشــخاص ومظاهــر األمــن الثقــايف 
اخلارجــي تتضــاءل إىل درجــة كبــرية يف قصــة النبــي يوســف عليــه الســالم إذ تــكاد تكــون حكــرًا عــىل خيــار امللــك 
مــن يراقــب خزائــن األرض يف ســنوات اخلصــب واجلــدب وحتديــد مميزاتــه الشــخصية﴿قال اجعلنــي عــىل خزائــن 
األرض إين حفيــظ عليــم﴾ ويلعــب األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر دورًا ملحوظــًا يف حتصــني اهلويــة الذاتيــة 
لألفــراد يف قصــة النبــي يوســف عليــه الســالم وهــذا املــؤرش يكفــل للبيئــة حيــاة آمنــة رغــدة و ارتقــاء الذكاء الشــخيص 
والتدبــر وعــدم االســتعجال يف األمــور وكظــم الغيــظ هــي مــن املــؤرشات الرئيســة إلحيــاء األمــن الثقــايف وهــذا مــا 
نجــده يف ترصفــات يوســف عليــه الســالم. ومــن مالمــح  الغــزو الثقــايف البــارزة يف بيئــة نــوح عليــه الســالم االنتبــاه 
املتزايــد إىل زخــارف الدنيــا وزينتهــا ثــم الرتكيــز عــىل املكانــة االجتامعيــة وأهــم جانــب مــن جوانــب األمــن الثقــايف 
ــن  ــاء الذي ــن األنبي ــي دواد م ــد النب ــا. ويع ــدام بصامهت ــة وانع ــم الطبقي ــو حتطي ــالم ه ــه الس ــوح علي ــي ن ــع النب يف جمتم
أقامــوا األمــن الثقــايف إثــر توكيــد األمــن العســكري. وتعمــل قصــة ســليامن النبــي وملكــة ســبأ بلقيــس يف فتــح نافــذة 
مســتجدة أمــام القــارئ بتأكيدهــا أمهيــة حــوار احلضــارات الــذي يؤثــر أثــرًا بالغــًا يف تطويــر األمــن الثقــايف وتوجيــه 

التأثــرات األجنبيــة توجيهــًا صائبًاهادفــًا.



معالم األمن الثقافي والغزو الثقافي في قصص األنبياء

١٣٧

مصادر البحث ومراجعه 
املصادر العربية
القرآن الكريم.

ابــن عثــامن التوجيــري، عبــد العزيــز)2011م(. الــرتاث واهلوية، .1
والثقافــة_  والعلــوم  للرتبيــة  اإلســالمية  املنظمــة  منشــورات 

إيسيســكو. مطبعــة اإليسيســكو. الربــاط: اململكــة املغربيــة.
ابــن فــارس بــن زكريــا أبــو احلســني، أمحــد )1979م(. معجــم .2

مقاييــس اللغــة، عبــد الســالم حممــد هــارون، ال.ط،  القاهــرة: دار 
الفكــر.

القــرآن .3 تفســري  ابــن عمــر)2002م(.  إســامعيل  كثــري،  ابــن 
ــة اخلــرضاء للنــرش  ــة دارطيب العظيــم. ال .ط. املكــة املكرمــة: مكتب

والتوزيــع.
الفــداء .4 أبــو  الديــن  عــامد  الدمشــقي،  القــريش  كثــري  ابــن 

عبــد  الدكتــور  حتقيــق:  األنبيــاء،  إســامعيل)1997م(.قصص 
احلــي الفرمــاوي، الطبعــة اخلامســة، مــرص: دار الطباعــة والنــرش 

واإلعــالن. للنــرش  النــور  ومؤسســة  اإلســالمية 
البســتاين، حممود)1422هـــ(. التفســري البنائــي للقــران الكريــم، .5

لالســتانة  التابعــة  الطبــع  مؤسســة  النــارش:  االوىل،  الطبعــة: 
الرضويــة املقدســة.

ــاء. ترمجــه .6 اجلزايــري، نعمــة اهلل)1389(. قصههــاى قــرآن أنبي
ــارات  ــم: انتش ــاپ دوم، ق ــدى، چ ــعيد راش ــدى وس ــف راش لطي

مســجد مقــدس مجكــران. 
بــني .7 القصــص  أحســن  كتــاب  زاهيــة)2011م(.  الدجــاين، 

إعجــاز القــرآن وحتريــف التــورات، بــريوت- لبنــان: دار التقريب.
الثقافــة .8 حــول  الرحيم)1993(.أضــواء  أمحدعبــد  الّســايح، 

اإلســالمية، الطبعــة األوىل، القاهــرة: الــدار املرصيــة اللبنانيــة.
ــة .9 ــد الرتبوي ــامل)د.ت(. الفوائ ــز س ــد العزي ــيل، عب ــامان الروي ش

الكريــم.  القــرآن  يف  الســالم  عليــه  ســليامن  النبــي  قصــة  مــن 
http://www.alukah.net/Shar- :املأخــوذ مــن املوقــع

./ia/0/43916
ــة وحــوار احلضــارات، .10 شــيرت، رحيمــة)د.ت(. القصــة الديني

ــكرة:  ــرض – بس ــد خي ــة حمم ــًا، جامع ــليامن نموذج ــي س ــة النب قص
ــص األديب». ــيمياء والن ــابع» الس ــدويل الس ــى ال امللتق

عّبــارة، حســن حممــد عــيل)2002م(. الشــخصية الكافــرة .11

دراســة قرآنيــة، الطبعــة األوىل، بريوت-لبنــان: دار التقريــب بــني 
ــالمية.  ــب اإلس املذاه

ــة .12 ــاء، جمل ــار معجــزات األنبي العــرصي، ســيف)2013م(. آث
ــار اإلســالم، العــدد: 462، صــص  من

الكبــري. .13 عمر)1999م(.التفســري  بــن  حممــد  رازی،  فخــر 
احيــاء  دار  لبنــان: مكتــب حتقيــق   – بــريوت  الغيــب.  مفاتيــح 

العربــی. الــرتاث 
الفراهيــدي، اخلليــل بــن أمحــد)2003(. كتــاب العــني مرّتبــًا .14

الدكتــور عبــد محيــد  ترتيبــه وحتقيقــه:  املعجــم،  عــىل حــروف 
ــة.   ــان: دار الكتــب العلمي ــداوي، الطبعــة األوىل، بــريوت- لبن هن

ــان املعــاين، .15 ــد القــادر)1382(. بي مــال حويــش آل غــازي عب
ــة. دمشــق: مطبعــة الرتقــي: مركــز املعلومــات الدولي

ــاري. .16 ــدي ذوالفق ــة مه ــز)۱۳۸۹(. ترمج ــل، يس ويليام ميش
جنــگ نــرم فرهنگــی درآمــدی بــر نســبت امنيــت و فرهنــگ. 

ــالم. ــه الس ــادق علي ــام ص ــارات ام ــران: انتش هت
املصادر الفارسية

افتخــاري، أصغر)1347(.امنيــت اجتامعــی شــده، رويكــرد .17
انســانی  علــوم  پژوهشــگاه  هتــران:  اول،  چــاپ  إســالمي، 

فرهنگــی.  ومطالعــات 
ــيل .18 ــت م ــيش هناونــدى، حممدعيل)1392(.هويــت وامني بخ

ــگاه  ــارات پژوهش ــازمان انتش ــران: س ــاپ اول. هت ــالم، چ در اس
ــالمی. ــه اس ــگ وانديش فرهن

ــناخت .19 ــر ش ــدى ب ــد)1386(. در آم ــاهدين، محي ــاوداين ش ج
ابعــاد هتاجــم فرهنگــی ونحــوه مقابلــه بــا آن. شــامره ۳۵از صــص 

  .۱۰۹  -۸۵
قــرآن كريــم. .20 آمــيل )1418(. تفســري موضوعــى  جــوادي 

ســريه پيامــربان عليــه الســالم. چــاپ اول. نــارش: مركــز نــرش 
ارساء.  

رشــيدپور .21 وعــىل  طالبــى  شــاه  وبــدرى  مرتــىض  طاليــی، 
وســعيد رشيفــی)1391(. چــاپ اول. امنيــت فرهنگــی، نــارش: 
ــگان  ــد خوراس ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــت پژوهش معاون

)اصفهــان(.





أ.د. سليامن بن سامل احلسيني /جامعة نزوى/ سلطنة ُعامن.
باحث أكاديمي يف مركز اخلليل بن أمحد الفراهيدي للدراسات العربية

األمن الثقايف وأبعاده الرتبوية والتعليمية

 Cultural Security and its Teaching
and Educa�onal Scopes

Dr.Saleiman Bin Salim Al-Husseini, Sultanate of Oman





األمن الثقافي وأبعاده التربوية والتعليمية

١٤١

ملخص البحث:

       تقــدم الورقــة دراســة حتليليــة وصفيــة لألمــن الثقــايف وأبعــاده الرتبويــة والتعليميــة يف العــامل العــريب. وقــد 
ــة التــي أدت إىل ظهــور مفهــوم األمــن الثقــايف، ودالالت  هدفــت الدراســة إىل تعــرف العوامــل واملؤثــرات التارخيي
ــة يف العــامل العــريب عــىل الوفــاء  ــة والتعليمي ــة، ومــدى كفــاءة النظــم الرتبوي ــة والعاملي هــذا املصطلــح وأبعــاده املحلي
بمتطلبــات األمــن الثقــايف يف زمــن العوملــة الثقافيــة العابــرة للحــدود والثقافــات واملجتمعــات والتــي أضحــت أحــد 
أقــوى املؤثــرات عــىل العقليــة العربيــة املعــارصة. وقــد توصلــت الدراســة إىل أن النظــم الرتبويــة والتعليميــة تعــاين مــن 
ضعــف يف جوانــب شــتى منهــا املصــادر املاليــة، والفلســفة الرتبويــة، وكفــاءة الكــوادر البرشيــة، واملناهــج، واالرتبــاط 
بســوق العمــل، ومســتوى املخرجــات؛ ممــا حيــد مــن قــدرة هــذه النظــم عــىل الوفــاء بمتطلبــات األمــن الثقــايف العــريب 
ــر  ــه العوملــة بتحدياهتــا ومطالبهــا. وقــد خرجــت الدراســة بعــدد مــن التوصيــات منهــا: التطوي يف وقــت تضغــط في
ــرص،  ــورات الع ــتيعاب تط ــىل اس ــادرة ع ــة الق ــدة املنفتح ــة الناق ــاء العقلي ــريب، وبن ــن الع ــم يف الوط ــامل للتعلي الش
واحلفــاظ عــىل اهلويــة الثقافيــة لألمــة، ومراجعــة الــرتاث وتطويــره لتجنــب املــوروث الســلبي وتعزيــز اإلجيــايب منــه، 
وتعزيــز القيمــة احلضاريــة للتعدديــة الثقافيــة يف العــامل العــريب، وتعزيــز قيمــة التعايــش واحلــوار. وتقــرتح الدراســة 
إجــراء بحــوث مســتقبلية تعنــى بواقــع النظــم الرتبويــة والتعليميــة يف كل دولــة مــن الــدول العربيــة، والتعــرف عــىل 

قدرهتــا عــىل حتقيــق األمــن الثقــايف، وحتديــد التحديــات التــي تواجههــا، ومــا حتتاجــه مــن تعزيــز وتطويــر.

الكلامت املفتاحية: العوملة الثقافية، العوملة الرتبوية، األمن الثقايف، الرتبية والتعليم.  
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    Abstract:
   
    The current research study manipulates the cultural security and its teaching and educa�onal 
scopes in the Arabic world and delves into depth to show the historical factors helping the 
concept of the cultural security surge into reality , shades of its meaning and its interna�onal 
and regional scopes, what competence the teaching and educa�onal systems in the Arabic 
world have to meet the requirements of the cultural security in the �me of the cross-border –
culture- community globaliza�on growing momentum to be one of the most efficacious factor in 
rocking the contemporary Arabic mentality. The study reaches that the teaching and educa�onal 
systems suffer from certain flaws in different isles : financial sources, educa�onal philosophy , 
competence of the human sources, curricula , marke�ng rela�ons and the quality of the products 
,that is why these systems fail to run in line with the Arabic cultural security requirements in 
�me globaliza�on looms larger and larger . The study recommends: there should be universal 
and perfect development in the Arab homeland, erec�ng mentality competent to cope with 
the dras�c development of the �me, preserving the cultural iden�ty of the na�on, rever�ng to 
the heritage to avert having the flaws of the past and solidifying the meritorious experiences 
and bu�ressing the civiliza�on values of cultural diversity in the Arabic world and the values of 
coexistence and dialogue.

Key words:
 cultural globaliza�on, educa�onal globaliza�on, cultural security, educa�on.



األمن الثقافي وأبعاده التربوية والتعليمية

١٤٣

املقدمة:

ــاة املعــارصة مثــل  ارتبــط األمــن الثقــايف باملجــال الرتبــوي والتعليمــي كــام ارتبــط بغــريه مــن جمــاالت احلي
ــن  ــعب م ــي ألي ش ــام أو القوم ــن الع ــة األم ــا منظوم ــن جمموعه ــون م ــي تتك ــة الت ــامع والسياس ــاد واالجت االقتص
ــة  ــة ترابطي ــن عالق ــاف األم ــن أصن ــريه م ــايف وغ ــن الثق ــني األم ــة ب ــامل. والعالق ــن دول الع ــة م ــعوب وأي دول الش
ومتداخلــة؛ إذ يشــكل توافــر أحــد أشــكال األمــن ضامنــة لتحقيــق األمــن يف غــريه مــن املجــاالت )نــزاري، 2011(. 
ــة ألفــراد  الشــعب يف اختــاذ القــرار ينعكــس عــىل حتقيــق  فاألمــن الســيايس الــذي يتيــح املشــاركة الفاعلــة واإلجيابي
األمــن يف املجــاالت األخــرى كاألمــن الثقــايف واألمــن االجتامعــي واألمــن االقتصــادي؛ ممــا يســهم بــدوره يف 
ــامط  ــن أن ــدد م ــة بع ــق الصل ــو وثي ــوي فه ــال الرتب ــبة للمج ــك بالنس ــعبه. وكذل ــاء ش ــوه ورخ ــد ونم ــتقرار البل اس
األمــن، ويتفاعــل مــع مفهــوم األمــن الثقــايف ليكــون أحــد عوامــل حتقيــق األمــن الثقــايف، بــل وأحــد جماالتــه التــي 
ينشــط فيهــا ويتأثــر هبــا. مــن هــذا املنطلــق، فــإن الورقــة احلاليــة تقــدم دراســة حتليليــة وصفيــة هتــدف إىل ســرب أغــوار 
العالقــة الرتابطيــة بــني الرتبيــة والتعليــم مــن جانــب واألمــن الثقــايف مــن جانــب آخــر؛ لتحديــد الظــروف التارخييــة 
ــا  ــي تواجهه ــات الت ــايف، والتحدي ــن الثق ــق األم ــم يف حتقي ــة والتعلي ــة، ودور الرتبي ــذه العالق ــأة ه ــة لنش واملوضوعي
املنظومــة الرتبويــة يف العــامل العــريب اإلســالمي لتحقيــق األمــن الثقــايف، ومــا ينبغــي عملــه ملواجهــة تلــك التحديــات 

عــىل املســتوى الرســمي واملــدين. 

فالنظــم الرتبويــة والتعليميــة يف العــامل العــريب تعــاين مــن إشــكاليات متعــددة تعيــق مــن قدرهتــا عــىل الوفــاء 
بمتطلبــات األمــن الثقــايف للشــعوب العربيــة واحلفــاظ عــىل اهلويــة الثقافيــة العربيــة اإلســالمية يف وجــه التحديــات 
اجلســيمة التــي تــأيت هبــا العوملــة الثقافيــة حيــث أن «اجلــزء األكــرب مــن تيــارات العوملــة الثقافيــة احلاليــة يتجــه بغــزارة 
ــي،  ــا» )العرين ــا وحضارتن ــا وتكوينن ــع مبادئن ــا م ــارض يف جممله ــة تتع ــه ثقاف ــم أحوال ــاًل يف معظ ــرب حام ــن الغ م

2007 ص 16(. ويف تناوهلــا هلــذه املشــكلة تســعى الدراســة احلاليــة إىل اإلجابــة عــىل األســئلة البحثيــة التاليــة:

ما العوامل واملؤثرات التارخيية التي أدت إىل لظهور مفهوم األمن الثقايف؟

ما هو األمن الثقايف وما هي دالالته؟

ما هي األبعاد الرتبوية والتعليمية للعوملة الثقافية واألمن الثقايف؟

ــام  ــا أم ــريب وأضعفته ــامل الع ــة يف الع ــة والتعليمي ــم الرتبوي ــا النظ ــاين منه ــي تع ــل الت ــب اخلل ــي جوان ــا ه م
ــايف؟  ــن الثق ــات األم ــة ومتطلب ــة الثقافي ــات العومل حتدي

كيــف يمكــن مواجهــة التحديــات التــي فرضتهــا العوملــة الثقافيــة عــىل النظــام الرتبــوي والتعليمــي يف العــامل 
العريب؟
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العوملة وظهور مصطلح األمن الثقايف:

ــة التــي أدت إىل لظهــور مفهــوم  جييــب هــذا القســم عــىل الســؤال األول:  مــا العوامــل واملؤثــرات التارخيي
ــمل   ــادي،  ليش ــال االقتص ــة املج ــامم العومل ــاوز اهت ــد أن جت ــايف بع ــن الثق ــح األم ــر مصطل ــد ظه ــايف؟ فق ــن الثق األم
جمــاالت خمتلفــة منهــا جمــال الثقافــة، ومــا ارتبــط هبــا مبــارشة كاإلعــالم والرتبيــة واالجتــامع. وقــد تــم  اعتبــار  العوملــة 
أهنــا فــرض ســيطرة الــدول املتقدمــة واملؤثــرة عامليــا عــىل اقتصاديــات الــدول األقــل نمــوا وتقدمــا واهليمنــة عليهــا 
سياســيا وفكريــا وثقافيــا واجتامعيــا. كــام ذهــب بعــض املفكريــن العــرب، ومنهــم حممــد عابــد اجلابــري، إىل النظــر 
ــدان  ــىل بل ــاري ع ــا احلض ــط حياهت ــا ونم ــة أليدولوجيته ــدة األمريكي ــات املتح ــرض الوالي ــا ف ــة باعتباره إىل العومل
العــامل أمجــع )اجلابــري، 1997(، ورأى آخــرون أن العوملــة صــورة جديــدة لالســتعامر تســيطر بــه الواليــات املتحــدة 
ــائدة  ــادات الس ــة الع ــة وجمموع ــة واالجتامعي ــة والثقافي ــم االقتصادي ــامط والنظ ــري األن ــامل «بتغي ــىل الع ــة ع األمريكي
ــة  ــة األمريكي ــق الرؤي ــث وف ــاميل احلدي ــام الرأس ــل النظ ــار تدوي ــة يف إط ــة والوطني ــة والقومي ــوارق الديني ــة الف وإزال

املهيمنــة»  )رمحانيــة، 2012، ص 92(. 

ــواد  ــك امل ــام يف ذل ــة ب ــة بالثقاف ــه عالق ــكل يشء ل ــع ل ــال الرسي ــة االنتق ــة عملي ــة الثقافي ــح العومل ــي مصطل ويعن
االســتهالكية واملوضــة واملنتجــات الفكريــة واملوســيقية واألفــكار الدينيــة والسياســية واملواقــف والقيــم وختطيهــا احلــدود 
الوطنيــة واإلقليميــة لتصبــح بذلــك ثقافــة عامليــة واحــدة هتيمــن عــىل العــامل كلــه. ويدعــم االنتقــال الرسيــع عــرب اإلنرتنت، 
وبرامــج التســلية والرتويــح اجلذابــة، واملــاركات التجاريــة املشــهورة، والســياحة العامليــة مــن قــدرة هــذه الثقافــة العامليــة 
ــم البــرش  ــة، ويعــزز مــن هيمنتهــا عــىل العــامل، فأصبحــت تشــكل مفاهي ــة املحلي ــات الثقافي الواحــدة عــىل جتــاوز املوروث

ودوافعهــم وأذواقهــم أينــام كانــوا عــىل ظهــر هــذه األرض. 

فينظــر إىل العوملــة الثقافيــة عــىل أهنــا أحــد املنتجــات الســلبية للعوملــة، بــل ومهــددا خطــرا للهويــة الثقافيــة املحليــة 
التــي أصبحــت ضحيــة للمجتمــع االســتهالكي الغــريب ) Kaul، 2012(؛ فتزعــزع  االســتقرار الثقــايف، واختلطــت أنــامط 
الفكــر والتفكــري التــي توارثتهــا البرشيــة عــرب األجيــال.  كــام جلبــت  العوملــة الثقافيــة النزاعــات غــري املجديــة مــن خــالل 
طــرح الفــوارق الثقافيــة واالجتامعيــة بــني األقليــات والشــعوب واحلضــارات يف قالــب ســيايس . كــام نجحــت    العوملــة 
ــابه،  ــف واملتش ــة، واملختل ــرد واجلامع ــر، والف ــا واآلخ ــة، واألن ــة والدول ــني الثقاف ــة ب ــدود الفاصل ــة احل ــة يف زعزع الثقافي
وحقــوق الفــرد وحقــوق اجلامعــة، وحقــوق اإلنســان واحلقــوق الثقافيــة، وبــني املبــادئ العامليــة واحــرتام ثقافــة اآلخــر، 

وســلطة الدولــة، والنظــام العاملــي، وجلبــت احلريــة املطلقــة إىل الرأســاملية لتعبــث يف العــامل بــال حــدود قانونيــة.   
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وبــرز مــن بــني املفكريــن العــرب واملســلمني مــن يــرى العوملــة عــىل أهنــا أداة للغــزو الفكــري والثقــايف الــذي 
يســتهدف اإلســالم واملســلمني و))يتقــدم مكتســحا املجتمعــات العربيــة اإلســالمية بــكل فئاهتــا ومكوناهتــا ويف كل 
أرجائهــا مرشقــا ومغربــا متخــذا تفوقــه املــادي علميــا وتقنيــا واقتصاديــا وعســكريا ذريعــة هلــذا الغــزو الــرشس الــذي 

ال يقــل خطــورة عــن الغــزو االســتعامري االســتيطاين(( )املتســاوي، 2013  ص 7(. 

ووجــدت النخــب املثقفــة العربيــة واإلســالمية أن العوملــة الثقافيــة تشــكل حتديــا خطــريا  للهويــة الوطنيــة 
ــة الشــباب  ــة واإلســالمية وتســهم يف القضــاء عليهــا. ويظهــر ذلــك التأثــري بشــكل أســاس عــىل فئ ــة العربي والقومي
ــة يف  ــة العربي ــرس الثقاف ــط يف غ ــوء التخطي ــببه س ــذي س ــراغ ال ــة الف ــة نتيج ــر العومل ــوا بمظاه ــن تعلق ــريب الذي الع
نفوســهم ، بــل إن تأثريهــا  طــال أطفــال األمــة بوســاطة املنتجــات الثقافيــة املصنوعــة يف الغــرب واملوجهــة إليهــم  مثل 
الربامــج الكرتونيــة واألغــاين  وبرامــج )الباليستيشــن( وغريهــا مــن املنتجــات التــي حتمــل فكــر الغــرب وثقافتــه.

 وبــرزت نتائــج هــذا التأثــري يف طغيــان اللغــات األوربيــة عــىل اللغــة العربيــة يف البيــت واملدرســة واجلامعــة، 
وانتشــار مظاهــر اللبــاس الغــريب يف البيئــة العربيــة، وانتشــار الثقافــة االســتهالكية والكســب الرسيــع والتســلية الوقتية 
واإليقــاع الرسيــع. كــام تتمثــل آثــار العوملــة الثقافيــة يف تفــكك بنيــة األرسة وتراجــع دورهــا كبيئــة صاحلــة تنشــأ فيهــا 
ــئة،  ــة للناش ــة وأخالقي ــة قيمي ــتمرار كمرجعي ــىل االس ــدرة ع ــا الق ــانية، وفقداهن ــالق اإلنس ــا األخ ــو فيه ــم وتنم القي
ــة  ــة الثقافي ــر العومل ــة الناشــئة. وعــىل املســتوى اإلعالمــي، يتضــح أث ــرأة عــن وظيفتهــا األساســية يف رعاي وختــيل امل
عــىل مــا تبثــه وســائل اإلعــالم وشــبكات اإلنرتنــت مــن أفــالم وبرامــج تــروج الفاحشــة والرذيلــة، وشــيوع الثقافــة 
الســطحية كالطــرب والرقــص. وعــىل املســتوى االجتامعــي أدت العوملــة الثقافيــة إىل اختفــاء العديــد مــن العــادات 
والتقاليــد االجتامعيــة احلميــدة كصلــة الرحــم والنخــوة والشــجاعة والوفــاء بالعهــد، وانتشــار األمــراض االجتامعيــة 
ــة واالعتــامد عــىل  ــة الشــباب واالتكالي ــة وعقــوق الوالديــن واالســتهتار لــدى فئ ــة والعالقــات غــري الرشعي كاخليان

اآلخــر، وخفــوت املشــاعر الدينيــة التــي تعــزز الفضيلــة واملعــروف )رمحانيــة، 2012(.

ــي  ــات، جــاء مصطلــح )األمــن الثقــايف( ليعن ــم استشــعاره مــن تلــك املخاطــر والتحدي ــا ت وعــىل ضــوء م
توفــري احلاميــة مــن أثــر )العوملــة الثقافيــة( «واحلفــاظ عــىل مكتســبات الشــعوب الثقافيــة والفنيــة والدينيــة» قبــل أن 
تكتســحها العوملــة بســلبياهتا وأرضارهــا )جــرب، 2015 ص 136(. وقــد وجــد مفهــوم )األمــن الثقــايف( عنايــة 
ملحوظــة مــن قبــل الباحثــني واملفكريــن العــرب الذيــن انــربوا للدفــاع عــن الثقافــة العربيــة اإلســالمية وبيــان الكيفيــة 

التــي يمكــن هبــا حتقيــق األمــن الثقــايف وصمــود الثقافــة العربيــة أمــام طغيــان العوملــة الزاحــف. 
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األمن الثقايف: املفهوم والدالالت:

جييــب هــذا القســم عــىل الســؤال الثــاين: مــا هــو األمــن الثقــايف ومــا هــي دالالتــه؟ فاألمــن مفهــوم ُيعــرب 
بشــكل عــام عــن توفــر احلاميــة للمــواد العينيــة املحسوســة كالوطــن واألفــراد واألمــوال والتحــف، واملجــردات وغــري 
العينيــات كاألفــكار والقيــم واألخــالق، أو صمودهــا يف وجــه الــرضر وقدرهتــا عــىل مقاومتــه. واألمــن مفهــوم قابــل 
للقيــاس وفــق مــؤرشات معينــة، كــام أنــه قابــل للدراســة والبحــث والتحليــل للتأكــد مــن مــدى توافــره، أو للتعــرف 
ــة واســتجابة للطموحــات والغايــات. وعــىل ذلــك؛ فــإن  ــر فاعلي ــر وحتســني ليصبــح أكث عــىل مــا حيتاجــه مــن تطوي
مصطلــح األمــن الثقــايف يعــرب، بشــكل عــام، عــن توفــر احلاميــة للثقافــة مــن املخاطــر التــي هتددهــا أو حتــيل الثقافــة 

بالقــدرة عــىل الصمــود يف وجــه املخاطــر التــي تســتهدفها. 

وتبعــا  لتعــدد املخاطــر، وتنــوع املوروثــات الثقافية لألمم والشــعوب، وتبايــن اهتاممات الــدول واحلكومات 
واملنظــامت الدوليــة واألهليــة، خيتلــف املفهــوم الدقيــق لألمــن الثقــايف مــن جمتمــع إىل آخــر، ومــن توجــه فكــري إىل 
ــة  ــامط الثقافي ــة أو األن آخــر، ومــن مؤسســة إىل أخــرى،  كــام تتعــدد وجهــات النظــر حــول مــا هــو املقصــود بالثقاف
التــي حتتــاج إىل األمــن، ونــوع األمــن املطلــوب، وكيفيــة حتقيقــه، ومصــادر اخلطــر الــذي يســتهدفها. فاألمــن الثقــايف 
ــد  ــرتاليا،  يقص ــال- Aboriginal( يف أس ــني )األبأورجين ــكان األصلي ــؤون الس ــني يف ش ــر املختص ــة نظ ــن وجه م
بــه محايتهــم مــن اخللــل الــذي ســببته احليــاة املعــارصة يف نمــط حياهتــم كاملخــدرات وإدمــان الكحوليــات، وحقهــم 
ــة األســرتالية  ــا إليهــم احلكوم ــي تقدمه ــع مســتوى اجلــودة يف اخلدمــات الت ــي يتحدثوهنــا، ورف ــار اللغــة الت يف اختي
ومؤسســات املجتمــع املــدين )Bainbridge et al، 2015(. وبالنســبة للواليــات املتحــدة األمريكيــة، يعنــي 
األمــن الثقــايف تفــوق الثقافــة األمريكيــة عــىل ســائر الثقافــات العامليــة واهليمنــة عليهــا وتطويعهــا خدمــة للرأســاملية 

وأســلوب احليــاة االســتهالكية املرتفــة للمجتمــع األمريكــي )جــرب، 2015(. 

وينظــر الصينيــون إىل االمــن الثقــايف عــىل أنــه صيانــة املجتمــع الصينــي املنفتــح عــىل تقنيــة املعلومــات ومعطياهتــا 
ــأيت هبــا هــذه  ــة املتســمة بالتنــوع ورسعــة االنتشــار التــي ت ــة واملتســارعة للثقافــة العرصي مــن التأثــريات الســلبية املتنامي
التقنيــة والتــي اصبحــت هتــدد اهلويــة الثقافيــة الصينيــة مــن حيــث اللغــة والقيــم والعــادات )Han، 2014(. وأمــا يف 
ــة إىل قــارات العــامل األخــرى ال  ــه املجتمعــات املحلي ــا، التــي تتمتــع قبائلهــا بتنــوع ثقــايف ختطــت أمهيتــه وجاذبيت إفريقي
ســيام أوربــا وأمريــكا، ُيعنــى األمــن الثقــايف بوقايــة الثقافــات املحليــة مــن تأثــري التنميــة التــي أصبحــت هتــدد بقائهــا، بــل 

.)2010 ،Bouchat(  وعرضــت بعضهــا لالندثــار أو التأثــر بأنــامط ثقافيــة دخيلــة جــاءت هبــا التنميــة
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وبالنســبة للمهتمــني بالــرتاث العاملــي املــادي كالتحــف التــي تركتهــا األمــم واحلضــارات الســابقة كاحلضارة 
ــن  ــوز م ــك الكن ــىل تل ــاظ ع ــى باحلف ــايف ُيعن ــن الثق ــإن األم ــن ف ــني النهري ــا ب ــارات م ــة وحض ــورية والفرعوني األش
ــة  ــدي اجلامعــات اإلرهابي ــاء النزاعــات املســلحة أو عــىل أي العبــث والتخريــب واإلجتــار يف الســوق الســوداء يف أثن
مثــل مــا يســمى الدولــة اإلســالمية )داعــش( التــي دمــرت الكثــري مــن املواقــع األثريــة يف العــراق وســوريا وعبثــت 

.)2007 ،Nemeth ( ــة ــات املتاحــف ورسقــت بعضهــا وهربتهــا إىل خــارج احلــدود اإلقليمي بمحتوي

ويف العــامل العــريب، يــرى املفكــرون والباحثــون املهتمــون بموضــوع الثقافــة أن األمــن الثقــايف أحــد جوانــب 
األمــن القومــي، وبــه تتحقــق أنــامط األمــن األخــرى ال ســيام يف املجــاالت االجتامعيــة والسياســية واالقتصاديــة، بــل 
ومقــدم عليهــا وأكثــر منهــا أمهيــة. فُيعنــى األمــن الثقــايف بتوفــري «الثقافــة الصاحلــة» القــادرة عــىل املقاومــة والصمــود 
والتأثــري ومتكــني النــاس مــن عيــش حياهتــم املعــارصة بإجيابيــة )نــزاري، 2011، ص 54(. كــام ُيعنــى األمــن الثقــايف 
باحلفــاظ عــىل اهلويــة واالنتــامء وحتقيــق األمــن واالســتقرار يف مجيــع نواحــي احليــاة «ســواء داخــل الوطــن الواحــد أو 

بــني الــدول املتباينــة املصالــح واملختلفــة يف التوجهــات» )جــرب، 2015 ص 137 ( . 

فالثقافــة بالنســبة لألمــة العربيــة اإلســالمية هــي «روح األمــة وعنــوان هويتهــا»  )التوجيــري، 2015، ص 
ــاته  ــع ومؤسس ــات املجتم ــن موروث ــاًل م ــًا متفاع ــدًا ومزجي ــًا معق ــمل مركب ــارص تش ــا املع ــة يف مفهومه 11(. والثقاف
)ورقلــة، 2011(. فتشــمل الثقافــة العربيــة اإلســالمية املاديــات والعــادات والتقاليــد واللغــة )جــرب، 2015( والدين 
والعقائــد واألخــالق والقيــم )رحامنيــة، 2012 (، وأســلوب حيــاة الفــرد يف املجتمــع الــذي يعيــش فيــه والعالقــة 
ــمها  ــي يتقاس ــرتكة الت ــلوكيات املش ــامت والس ــي، 2002، 147(، والس ــن نب ــع )ب ــراد املجتم ــة أف ــه ببقي ــي تربط الت
ــوي  ــد، 2014(. وتنط ــرى )العي ــارات األخ ــم واحلض ــاء األم ــن أبن ــم م ــن غريه ــم ع ــارة ومتيزه ــذه احلض ــاء ه أبن
الثقافــة كذلــك عــىل القــدرات واملهــارات الكامنــة التــي تتمتــع هبــا الشــخصية العربيــة لتحصيــل املعــارف والعلــوم 
وربطهــا باملجتمــع الــذي تنتمــي إليــه )املتســاوي، 2013(.  والثقافيــة العربيــة اإلســالمية ثابتــة ومتغــرية؛ فالثابــت 
تســتمده الثقافــة مــن القــرآن والســنة، وهــي مصــادر  مقدســة وقطعيــة، وأمــا املتغــري فتســتمده مــن اجتهــادات العلــامء 
وابداعاهتــم، وهــي مصــادر قابلــة للتجديــد والتغيــري )التوجيــري، 2015(. كــام تتمثــل الثقافــة يف الســامت املشــرتكة 
ألبنــاء األمــة، والتــي متيــز الشــخصية العربيــة اإلســالمية عــن غريهــا مــن الشــخصيات الوطنيــة والقوميــة األخــرى 
)رحامنيــة، 2012(. والثابــت يف الثقافــة العربيــة اإلســالمية هــو الــذي يكــون اهلويــة الثقافيــة ألفــراد هــذه احلضــارة 

ــد، 2014(.  )العي
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ــة  ــة العربي ــىل الثقاف ــة ع ــة الثقافي ــكلها العومل ــي تش ــر الت ــم املخاط ــة، وحج ــة للثقاف ــة البالغ ــرا لألمهي ونظ
اإلســالمية، تتعــدد االســرتاتيجيات واملقرتحــات التــي وضعهــا املفكــرون والباحثــون لتحقيــق األمــن الثقــايف، كــام 
ــه مــن  ــز األمــن الثقــايف ومتكين ــم حتميلهــا املســؤولية لتعزي ــي ت ــة الت ــة واملدني تتعــدد اجلهــات واملؤسســات احلكومي
ــذات  ــزاز «بال ــاج إىل االعت ــايف حيت ــن الثق ــق األم ــة. فتحقي ــة الثقافي ــا العومل ــأيت هب ــي ت ــر الت ــه املخاط ــوف يف وج الوق
ــن  ــه م ــام أن ــزاري، 2011 ص 54(. ك ــة )ن ــة واالجتامعي ــة الثقافي ــارضة يف احلرك ــا ح ــة» وجعله ــة احلضاري الثقافي
ــارك  ــة تتش ــة عام ــث ملكي ــده. فالتحدي ــرتاث وجتدي ــذر يف ال ــث، والتج ــب والتحدي ــني التغري ــز ب ــرضوري التميي ال
فيهــا مجيــع حضــارات العــامل وال تتنــاىف مــع الثقافــة العربيــة اإلســالمية وطمــوح املســلمني لتطويــر جمتمعاهتــم 
والرقــي احلضــاري والتقــدم التكنولوجــي، إال أن هــذا ال يعنــي الذهــاب إىل تبنــي احلضــارة الغربيــة بــكل معطياهتــا 
ومنتجاهتــا؛ ألن هــذه احلضــارة ليســت هــي األمثــل، كــام أن هنــاك شــعوبا حققــت التقــدم واالزدهــار املطلــوب يف 
الوقــت نفســه الــذي حافظــت فيــه عــىل هويتهــا احلضاريــة والثقافيــة، منهــا عــىل ســبيل املثــال الصــني ودول جنــوب 
رشق آســيا واهلنــد التــي متســكت بالبوذيــة والكنفوشــية ويف الوقــت نفســه متكنــت مــن التحديــث والتطويــر )عزيــز 
ومحــداوي، 2011(. لــذا فــإن األمــن الثقــايف القــادر عــىل الوقــوف يف وجــه التغريــب يتحقــق عندمــا تســتمد التنميــة 
ــة  ــة العربي ــن الثقاف ــه م ــرتاث أصالت ــتلهم ال ــالمية»،  ويس ــة اإلس ــارة العربي ــن احلض ــة م ــا الفكري ــارصة «منابعه املع
اإلســالمية املتجــددة والديناميكيــة التــي تســاعد املجتمــع عــىل اســتلهام احللــول مــن منطقــه الداخــيل واملحــيل 
ــداوي، 2011  ــز ومح ــه )عزي ــه وتراث ــى ثقافت ــرى ال تتبن ــات أخ ــت ملجتمع ــزة وضع ــول جاه ــي حل ــن تبن ــدال ع ب
ــاة  ــات احلي ــع متطلب ــب م ــه ليتناس ــايل وتوظيف ــرتاث احل ــراءة ال ــادة ق ــن إع ــاص م ــال ال من ــذا احل ص583(. ويف ه
املعــارصة )العيــد، 2014(، وبنــاء ثقافــة عرصيــة تتخلــص مــن «ســلبيات الثقافــة الســائدة حاليــا مثــل ثقافــة العيــب، 
واخلــوف، واجلهــل، والعنــف، والعنرصيــة، والشــلليلة، واملحســوبية، وتســتبدل باالعتــدال، والتســامح، واالنفتــاح، 
ــة املوجهــة  ــة احلري ــة، 2012 ص 105(، ونــرش «ثقاف ــة، واحلــوار، واالطــالع» )رحامني والتوســط، واجلــرأة األدبي
ــن  ــاة املواط ــا يف حي ــن إجيابياهت ــتفادة م ــة واالس ــة العاملي ــه العومل ــة توجي ــاة، وحماول ــي احلي ــة مناح ــة» يف كاف املضبوط
ــق  ــزاري، 2011(، وحتقي ــاح واحلــوار مــع الثقافــات املعــارصة» )ن ــة، 2012 ص 106(، و»االنفت العــريب )رحامني
قــدرا مــن «التكامــل االقتصــادي العــريب» )ص144(، «وســن القوانــني التــي ترســم حــدود األمــن الثقــايف» )ص 
ــاة الفــرد  ــة الوعــي باألخــالق ودورهــا يف حي ــة الصاحلــة يف املجتمــع» )143(، و»تنمي 145(، و»نــرش روح املواطن
واملجتمــع» )ص 142(، وترســيخ العقيــدة الدينيــة الصحيحــة، ونــرش الوعــي بارتبــاط اللغــة العربيــة بثقافــة األمــة 

وهويتهــا وأســاس وحدهتــا أمــام االســتعامر الفكــري والثقــايف )جــرب، 2015(.
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واألمــن الثقــايف العــريب املنشــود ال يتحقــق بجهــود تقتــرص عــىل مســتوى الدولــة القطريــة الواحــدة، وإنــام 
ــآزر والتضامــن والتعــاون لوضــع  ــريا مــن الت ــدرا كب ــة وق ــة قاطب ــدول العربي يتطلــب جهــودا مشــرتكة تقــوم هبــا ال
تصــور عــريب شــامل للحافــظ عــىل مكونــات الثقافــة العربيــة العرصيــة )رحامنيــة، 2012(. كــام يتعــني أن تشــرتك 
يف حتمــل مســؤولية األمــن الثقــايف العــريب  «احلكومــات مــن خــالل أجهزهتــا الرســمية وإمكاناهتــا املاديــة والبرشيــة» 
)املتســاوي، 2013 ص 12(،  ومؤسســات املجتمــع العــريب املــدين ال ســيام األرسة التــي يتعــني أن يرتبــى فيهــا األبنــاء 
عــىل ثقافــة املجتمــع وقيمــه وأخالقــه، واهليئــات واملنظــامت الثقافيــة والفكريــة التــي حتمــل عــىل عاتقهــا دورا تثقيفيــا 

يصــب يف احلفــاظ عــىل هويــة املجتمــع الثقافيــة وتراثــه ومورثاتــه احلضاريــة )عزيــز ومحــداوي، 2011(. 

ومــن بــني أهــم املؤسســات املعنيــة بتعزيــز األمــن الثقــايف املؤسســات الرتبويــة والتعليميــة؛ ألهنــا تتعامــل مــع 
أهــم فئتــني مــن فئــات املجتمــع ومهــا األطفــال يف مرحلــة التعليــم العــام، والشــباب يف مرحلــة التعليــم اجلامعــي، كــام 
أهنــا ُتعنــى بالتعليــم مــدى احليــاة الــذي يتوقــع منــه هتيئــة األشــخاص عــىل التأقلــم مــع املســتجدات واملتغــريات ال 
ســيام تلــك التــي تــأيت هبــا موجــات التطــور املســتمرة )رحامنيــة، 2012(. وهبــذا فــإن للعوملــة واألمــن الثقــايف أبعــادا 
تربويــة وتعليميــة، وهــو مــا تناقشــه الورقــة يف القســم التــايل، وذلــك بطــرح الســؤال البحثــي: مــا هــي األبعــاد الرتبوية 

والتعليميــة للعوملــة الثقافيــة واألمــن الثقــايف؟ والــذي ســتتم اإلجابــة عليــه يف القســم التــايل.

األبعاد الرتبوية والتعليمية للعوملة واألمن الثقايف: 

إن العالقــة بــني املنظومــة الرتبويــة التعليميــة وكل مــن األمــن الثقــايف والعوملــة مثــار اهتــامم واضعــي 
السياســات التعليميــة والباحثــني واملفكريــن عــىل مســتوى دول العــامل أمجــع املتقدمــة والناميــة والعربيــة وغــري 
العربيــة. فآثــار العوملــة عــىل الرتبيــة والتعليــم مل تســلم منهــا أي دولــة يف العــامل، وهــذا مــا جعــل بعــض الباحثــني يــرون 
ــة، وعوملــة سياســية. وقــد عرفــت العجمــي  ــة، وعوملــة اقتصادي ــاك عوملــة ثقافي ــة مثلــام أن هن ــاك عوملــة تربوي أن هن
ــة األخــرى  ــة الثقافــات األقــوى عــىل ثقافــات ومناهــج النظــم الرتبوي ــة بأهنــا «هيمن )2014 ص6( العوملــة الرتبوي

ــة».  ــة القيمي ــزاز املنظوم ــؤدي إىل اهت ــم وت ــلوك والقي ــم الس ــي حتك ــات الت ــوارق واخلصوصي ــة الف إلزال

وإن كان للعوملــة ســلبيات كثــرية، إال أن هلــا جوانــب إجيابيــة خاصــة عندمــا يتم قبــول التحدي الــذي تفرضه 
عــىل املنظومــة التعليميــة ومقابلتــه بالتطويــر والتحســني واألخــذ باملعايــري العامليــة والوفــاء بمتطلبــات التنميــة الوطنيــة 
الشــاملة وحاجــة ســوق العمــل. فعــىل ســبيل املثــال، أدى التنافــس العاملــي عــىل اســتقطاب املوظفــني  املؤهلــني إىل 
قيــام اململكــة املتحــدة بضــخ املزيــد مــن األمــوال يف ميزانيــة التعليــم لكــي جتعــل مــن املواطنــني الربيطانيــني قادريــن 
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عــىل خــوض التنافســية العامليــة يف قطــاع التوظيــف وذلــك بتزويدهــم باملهــارات واملعــارف املطلوبــة عــىل مســتوى 
العــامل وعــدم االقتصــار عــىل متطلبــات ســوق العمــل املحليــة يف بريطانيــا.

وتتعــدد أوجــه التحديــات واآلثــار التــي تركتهــا العوملــة عــىل النظــام الرتبــوي والتعليمــي العاملــي، وختتلــف 
مــن دولــة إىل أخــرى، إال أنــه يمكــن تصنيفهــا عــىل النحــو التــايل:

املصادر املالية: 

        أدت العوملــة يف جمــال التعليــم إىل ضغوطــات عــىل ميزانيــات الــدول ممــا تطلــب جهــودا كبــرية للتخطيــط 
الســليم لتوزيــع املــوارد املاليــة بشــكل عــادل بــني قطــاع التعليــم وغــريه مــن القطاعــات. فاجلــودة يف التعليــم التــي 
ــة  ــامط التعليمي ــا األن ــت هب ــي أت ــه الت ــواده وأدوات ــم وم ــا التعلي ــة لتكنولوجي ــة املرتفع ــة، والكلف ــا العومل ــت هب طالب
املصاحبــة ملوجــة العوملــة أدت إىل ضــخ املزيــد مــن األمــوال يف قطــاع التعليــم. وأصبــح التعليــم يف ضــوء العوملــة قائــام 
عــىل اســتعامل تقنيــة املعلومــات وشــبكات اإلنرتنــت، والتدريــب العمــيل يف مؤسســات ســوق العمــل داخــل البلــد أو 

خارجــه، واالرتبــاط األكاديمــي مــع مؤسســات تعليميــة دوليــة؛ ممــا جعــل التعليــم يمتــص مــوارد الدولــة املاليــة.    

حتقيق اجلودة يف كل مستويات التعليم: 

تطلبــت العوملــة اجلــودة يف كل مســتويات التعليــم العــام، واجلامعــي، واملهنــي، والفنــي، والتخصــيص. فلــم 
ــام؛ ألن  ــم الع ــا يف التعلي ــي وإمهاهل ــم اجلامع ــة التعلي ــودة يف مرحل ــر اجل ــىل تطوي ــز ع ــال الرتكي ــن مث ــن املمك ــن م يك
ــة  ــة بمســتويات علمي ــع هــؤالء الطلب ــة واملتعلمــني؛ ومــا مل يتمت ــم اجلامعــي بالطلب ــم العــام هــو املــزود للتعلي التعلي
ومهاراتيــة مقبولــة فإهنــم ســيواجهون التحديــات العمليــة والنظريــة التــي تعيــق تقدمهــم األكاديمــي؛ وبالتــايل تؤثــر 

ســلبا عــىل مســتوى اجلــودة يف خمرجــات التعليــم اجلامعــي رغــم اجلهــود التــي تبــذل لتطويــره وحتســينه.

هيمنة الرشكات العابرة للقارات عىل برامج التعليم:

أدى ارتبــاط التعليــم بمســتوياته العامــة والتخصصيــة بتقنيــة التعليم وشــبكات اإلنرتنــت إىل تدخل رشكات 
تقنيــة املعلومــات، مثــل )جوجــل( و)أبــل( و)أنتــل(، يف النظــم التعليميــة بالــدول التــي تســتفيد مــن خدمــات تلــك 
ــة للتعليــم ورســم اســرتاتيجياته وخططــه. فمثــل هــذه الــرشكات  الــرشكات والتدخــل يف حتديــد األهــداف الوطني
ــج  ــل )edexcell( وبرام ــف ) eduwave( و إيكس ــل إيديوي ــم مث ــاملة إلدارة التعلي ــة ش ــج كمبيوتري ــر برام توف
أخــرى لتوظيــف التعليــم الصفــي أو التعليــم التفاعــيل والتعليــم عــن بعــد؛ حيث يتعــني أن يكتــب املحتــوى التعليمي 
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لبعــض هــذه الربامــج مــن قبــل خــرباء هبــذه الــرشكات وليس مــن قبــل املختصــني باملؤسســة التعليميــة التابعــة للدولة 
املســتفيدة مــن اخلدمــة.

هيمنة النظرة االقتصادية عىل التعليم: 

فقــد أدى اســتثامر القطــاع اخلــاص يف التعليــم، ال ســيام اجلامعــي، ألجــل الربــح املــادي إىل جعــل التعليــم 
ســلعة عرضــة ملبــدأ العــرض والطلــب. وهــذا بــدوره أدى إىل خلــق إشــكاليات كثــرية منهــا عــىل ســبيل املثــال تغيــري 
نظــرة األســاتذة واألكاديميــني إىل دورهــم يف العمليــة التعليميــة ووالئهــم للمؤسســة األكاديميــة التــي يعملــون هبــا. 
فأصبــح األكاديميــون ينتقلــون مــن مؤسســة إىل أخــرى ألجــل أهــداف ماديــة بحتــة جتذهبــم إليهــا الرواتــب العاليــة 

.)2006 ،Menon ( واإلغــراءات املاديــة وليــس املســتوى العلمــي واملكانــة األكاديميــة للجامعــة

التعليم ألجل التوظيف بدال عن  التعليم ألجل التعليم:

ــاص إىل  ــاع اخل ــاع رشكات القط ــل، واندف ــوق العم ــات س ــي، بمتطلب ــة اجلامع ــم، خاص ــط التعلي أدى رب
توظيــف خرجيــي بعــض اجلامعــات والكليــات وتفضيلهــم عــىل غريهــم مــن اخلرجيــني إىل جعــل الطلبــة اجلامعيــني 
يتعلمــون ألجــل التوظيــف. ففقــد التعليــم غايتــه الســامية عندمــا كان التعليــم ألجــل التعليــم، بــأن أصبــح التعليــم 
ــد  ــام فق ــرج. ك ــد التخ ــة بع ــىل الوظيف ــول ع ــخص احلص ــل الش ــي تؤه ــة الت ــهادة اجلامعي ــىل الش ــول ع ــل احلص ألج
التعليــم جاذبيتــه وســحره لــدى طــالب التعليــم العــام الذيــن أصبحــوا جمربيــن عــىل اختيــار مــواد تعليميــة مضطريــن 
ــاق  ــم لاللتح ــة تؤهله ــتويات حتصيلي ــىل مس ــول ع ــود للحص ــس اجله ــتها، وتكري ــني يف دراس ــوا راغب ــا وليس إليه
 ،Menon ( ــرج ــد التخ ــة بع ــىل الوظيف ــول ع ــم احلص ــن هل ــل وتضم ــة يف ســوق العم ــة مقبول ــات جامعي بتخصص

.)2006

التعددية الثقافية يف الدولة الواحدة: 

أصبحــت كثــريا مــن الــدول، ال ســيام الــدول األوربيــة التــي تقبلــت أعــدادا كبــرية مــن املهاجريــن مــن دول 
خمتلفــة كالــدول العربيــة واإلســالمية والــدول اإلفريقيــة ودول رشق آســيا، تعيــش هبــا جمتمعــات متعــددة الثقافــات؛ 
ــات اىل  ــاء اجلالي ــة تراعــي هــذا التعــدد الثقــايف وتســتجيب إىل حاجــة أبن ــة وتربوي ممــا تطلــب وضــع برامــج تعليمي
تعلــم ثقافتهــم اخلاصــة إضافــة إىل ثقافــة البلــد الــذي يعيشــون فيــه. ففــي بعــض الــدول األوربيــة مثــل النمســا وأملانيــا 
وبريطانيــا ُتــدرس الديانــات العامليــة: اإلســالم واملســيحية واليهوديــة والبوذيــة، جنبــا إىل جنــب، كــام ُتــدرس بعــض 
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اللغــات العامليــة التــي يتحدثهــا أبنــاء هــذه اجلاليــات. والوفــاء بمتطلبــات التنــوع الثقــايف يف املنهــج الــدرايس يشــكل 
عبئــا عــىل املنظومــة التعليميــة وحتديــا للمعلمــني واملخططــني والرتبويــني وواضعــي املناهــج ومؤلفــي الكتــب 

املدرســية.

حتديات املنهج الوطني ودور الدولة واملواطنة: 

أدى انتشــار أفــكار العوملــة الثقافيــة واتســاع اهتامماهتــا الرتبويــة والتعليميــة وانعكاســاهتا االجتامعيــة عــىل 
ــي(  ــج الوطن ــة )املنه ــع أمهي ــم وتراج ــج التعلي ــع مناه ــة( يف وض ــة الوطني ــع دور )الدول ــع إىل تراج ــرد واملجتم الف
 global -وقيمتــه حلســاب مناهــج تعليميــة عامليــة التكويــن واملحتــوى والبنيــة. فقــد بــرز مصطلــح )املواطنــة العامليــة
ci�zenship( يف مقابــل )املواطنــة( وبــرز مصطلــح )الكفــاءة الثقافيــة- cultural competence( التــي مل 

تقــف عنــد تعريــف الطالــب بثقافــة اآلخــر ومطالبتــه باحرتامهــا وتقديرهــا والتحــاور بإجيابيــة حوهلــا والتواصــل مــع 
أصحــاب الثقافــات األخــرى، بــل والقــدرة عــىل نقــد الشــخص لثقافتــه وقيمــه ومســلامته وااللتــزام بالتبــادل الثقــايف 

 .)2014 ،Livingstone ( مــع اآلخــر

ــة )تعوينــات، 2011(  ــم بمســتوييه العــام واجلامعــي مــن مشــكالت نوعي  ويف العــامل العــريب يعــاين التعلي
زادت مــن حدهتــا العوملــة ومــا فرضتــه مــن حتديــات وضعــت املؤسســات الرتبويــة والتعليميــة أمــام خياريــن: إمــا 
ــوع مــن االستســالم واإلذعــان والرتاجــع، أو قبــول التحــدي  البقــاء عــىل وضعهــا احلــايل بخللــه وضعفــه؛ وهــو ن
ــا تطــرح الدراســة الســؤال البحثــي الرابــع: مــا  بالتطويــر والتحســني؛ وبالتــايل الصمــود والبقــاء واالســتمرار. وهن
هــي جوانــب اخللــل التــي تعــاين منهــا النظــم الرتبويــة والتعليميــة يف العــامل العــريب وأضعفتهــا أمــام حتديــات العوملــة 

الثقافيــة ومتطلبــات األمــن الثقــايف؟ والــذي ســتتم اإلجابــة عليــه يف القســم التــايل.

إشــكاليات التعليــم يف العــامل العــريب ومــد قدرتــه عــىل مواجهــة حتديــات العوملــة والوفــاء بمتطلبــات األمــن 
الثقايف:

فرضــت العوملــة حتدياهتــا عــىل النظــم الرتبويــة والتعليميــة يف العــامل العــريب، وتشــعبت اجلوانــب واملجــاالت 
التــي وجــدت املؤسســات التعليميــة والرتبويــة العربيــة أهنــا بحاجــة إىل تطويرهــا وحتســينها لكــي تصبــح قــادرة عــىل 
مواجهــة العوملــة وتأمــني األمــن الثقــايف للطلبــة خصوصــا، واملواطــن بشــكل عــام. فالتعليــم يف العــامل العــريب يعــاين 
إشــكاليات متعــددة وجوانــب خلــل متنوعــة أضعفتــه أمــام حتــدي العوملــة والوفــاء بمتطلبــات األمــن الثقــايف. وهــذا 
ــه مــن مســتويات  ــة أو مســتوى بعين ــة التعليمي اخللــل والضعــف مل يقتــرص عــىل جانــب واحــد مــن جوانــب العملي
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التعليــم بــل كان شــامال لكثــري مــن املجــاالت كالفلســفة التعليميــة، واملناهــج، والبيئــة املدرســية، واملعلــم، والطالب، 
ومســتويات التعليــم العــام واجلامعــي والتخصــيص واملهنــي. ومــن أهــم اإلشــكاليات التــي يعــاين منهــا التعليــم يف 
الوطــن العــريب وارتبطــت بتأثــري العوملــة الثقافيــة والقــدرة عــىل حتقيــق األمــن الثقــايف، مــن وجهــة نظــر الباحــث مــا 

يــيل:  

ــام  ــة( لع ــدول العربي ــة ال ــع جلامع ــة التاب ــريب للرتبي ــد الع ــرات )املرص ــب تقدي ــة: فحس ــبة األمي ــاع نس ارتف
2015، يوجــد 54 مليــون أمــي مــن اجلنســني يف الوطــن العــريب منهــم 6٫5 مليــون شــباب تــرتاوح أعامرهــم بــني 
ــر أن ينخفــض هــذا رقــم كثــريا بحلــول عــام 2024 حيــث ســيكون هنــاك 49  )15-24( ســنة. وال يتوقــع التقري
مليــون أمــي، منهــم 15٫5 مليــون مــن الذكــور. كــام يتوقــع التقريــر أن تبقــى نســبة األميــة بــني اإلنــاث مرتفعــة أيضــا. 
فنظــام تعليمــي غــري قــادر عــىل تعليــم مواطنيــه ســيكون، بــال شــك، عاجــزًا عــن محايتهــم مــن اآلثــار الســلبية للعوملــة 

الثقافيــة وال يمكنــه توفــري األمــن الثقــايف حلاميــة هويتهــم الثقافيــة والفكريــة مــن تأثــري الثقافــات العامليــة. 

البطالة: 

انعكســت إشــكاليات التعليــم يف الوطــن العــريب عــىل توفــر فــرص العمــل وارتفــاع نســبة البطالــة. فحســب 
تقريــر )منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة- اليونســكو( لعــام 2014، يعــاين واحــد مــن أصــل أربعــة 
مــن الشــباب يف الوطــن العــريب مــن البطالــة. ويف بعــض بلــدان املنطقــة، تفــوق معــدالت البطالــة يف صفــوف خّرجيــي 
ــادر عــىل  ــم اجلامعــي غــري ق ــي؛ ممــا يؤكــد أن التعلي ــم االبتدائ ــة التعلي ــني  مــن أهنــوا مرحل ــي ب اجلامعــات تلــك الت
ــتوى  ــدين مس ــدودة. وكان ت ــاالت حم ــني يف جم ــباب متخصص ــبعا بش ــح مش ــذي أصب ــوق ال ــة الس ــتجابة حلاج االس
التعليــم وارتفــاع نســبة البطالــة مــن األســباب التــي أدت إىل ثــورات الربيــع العــريب، وهــي األســباب نفســها التــي 
تــؤدي إىل اهلجــرة غــري املرشوعــة إىل أوربــا عــرب البحــر األبيــض املتوســط التــي يالقــي خالهلــا الكثــري مــن املهاجريــن 

حتفهــم غرقــا يف البحــر. 

التعليم للجميع:

ــش هبــا  ــي يعي ــة الت ــق اجلغرافي ــات املجتمــع ويف كل املناط ــكل فئ ــاح ل ــم يف الوطــن العــريب غــري مت فالتعلي
املواطنــون. فــام زالــت نســبة عاليــة مــن األطفــال ذوي االحتياجــات اخلاصــة يف الوطــن العربيــة حمرومــة مــن فــرص 
التعليــم وال ترتــاد املدرســة، وغــري قــادرة عــىل القــراءة والكتابــة. وقــد أشــار تقريــر )منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة 
والعلــوم والثقافــة- اليونســكو 2014( أنــه بالرغــم مــن التحســن الطفيــف امللحــوظ يف حقــوق ذوي االحتياجــات 
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اخلاصــة ال تــزال النســبة األكــرب منهــم غــري قادريــن عــىل القــراءة بســبب حرماهنــم مــن التعليــم، كــام أهنــم حمرومــون مــن 
ــة يتمتعــن بفــرص أقــل لاللتحــاق بالتعليــم خاصــة  ــم أن الفتيــات يف بعــض الــدول العربي ــة والعمــل. ث ــة الصحي العناي

الثانــوي واجلامعــي مــن تلــك املتوفــرة للذكــور، وتقــل هــذه الفــرص أكثــر يف املناطــق الريفيــة. 

التعليم النوعي وضبط اجلودة: 

       إذ يشــكل توفــري التعليــم النوعــي هاجســا لــدى الــدول العربيــة، فلــم يعــد الوصــول إىل التعليــم هــو 
ــىل  ــول ع ــب احلص ــق للطال ــذي حيق ــي ال ــم النوع ــري التعلي ــام توف ــة، وإن ــة املتقدم ــم التعليمي ــدى النظ ــمى ل ــدف األس اهل
نتائــج معــرتف هبــا داخــل وطنــه وخارجــه وقابلــة للقيــاس، ويكســبه مهــارات تبقــى معــه بعــد التخــرج ويســتفيد منهــا يف 
حياتــه الشــخصية والوظيفيــة، ويكســبه مهــارات التعامــل مــع تقنيــة املعلومــات واحلاســب اآليل، وهــي مهــارات ومعايــري 
ــاس  ــن أدوات القي ــرب م ــزء األك ــكل اجل ــة تش ــارات املكتوب ــزال االختب ــارصة. وال ت ــاة املع ــا باحلي ــر ارتباط ــت أكث أصبح
املطبقــة يف النظــم التعليميــة العربيــة، وتركــز االختبــارات يف الغالــب عــىل قيــاس قــدرة الطالــب عــىل التذكــر واســرتجاع 

ــداع.  املعلومــة وال تقيــس مســتوى املهــارات األساســية كالفهــم وحــل املشــكالت واالســتنتاج واإلب

النظم الرتبوية املستوردة: 

ــة املطبقــة يف العــامل العــريب غــري نابعــة مــن واقــع املجتمعــات  ــة والتعليمي         فبعــض النظــم واملناهــج الرتبوي
العربيــة وبيئتهــا الثقافيــة، وإنــام جــاءت مــن الغــرب، ونــادى هبــا أو وضعهــا، منظــرون وتربويــون غربيــون. وهــذه النظــم 
واملناهــج والنظريــات إمــا أهنــا مل تطبــق بتاتــا يف الغــرب نفســه؛ فهــي مل تتعــرض لتجربــة الصــح واخلطــأ، أو أهنــا طبقــت يف 
العــامل العــريب بــدون تقويــم للتعــرف عــىل جوانــب الضعــف واخللــل ومــا حتتاجــه مــن تغيــري وتبديــل كــي تصبــح مناســبة 

للمتعلــم والبيئــة الرتبويــة واالجتامعيــة يف العــامل العــريب )تعوينــات، 2011(. 

املعلم وإعداده وتأهيله: 

          فقــد تأثــرت جــودة التعليــم واملخرجــات الرتبويــة يف العــامل العــريب باملســتوى العلمــي واملهنــي للمعلــم 
ونوعيــة الربامــج املطبقــة إلعــداده وتأهيلــه. واملعلــم هــو حجــر الزاويــة يف العمليــة التعليميــة، ومــا مل يكــن معــدا بشــكل 
ــة أن حتقــق أهدافهــا املرجــوة مــن حيــث إعــداد  ــة التعليمي ــة فــال يمكــن للعملي ــة والرتبوي ــام بمهامــه التعليمي ــد للقي جي
جيــل قــادر عــىل حتمــل مســؤولياته الشــخصية والوطنيــة )حمافظــة، 2007(. لــذا فقــد طــّورت )اليونســكو( إطــار عمــل 
للسياســات اخلاصــة باملعلمــني يف الــدول العربيــة عنــي باســتقطاب املعّلمــني وتوفــري التطويــر املهنــي هلــم، واملســاواة بــني 

اجلنســني، وتطويــر القيــادة املدرســية، إضافــة إىل معاجلــة األولويــات الوطنيــة، وتطويــر نوعيــة التعليــم والتعّلــم.
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العزوف عن التعليم املهني والتقني: 

          إذ يعــزف بعــض الشــباب يف العــامل العــريب عــن االلتحــاق بمجــال التدريــب التقنــي واملهنــي بالرغــم 
مــن احلاجــة إىل هــذا النــوع مــن التعليــم الكتســاب املهــارات املؤهلــة اللتحــاق الشــباب بســوق العمــل خاصــة يف 
ــة إىل  ــي بحاج ــي واملهن ــم التقن ــزال التعلي ــة. وال ي ــع العومل ــام يف واق ــزءا مه ــكل ج ــت تش ــي أصبح ــة الت ــال التقني جم
ــني  ــاءة املعلمــني واملدرب ــع كف ــة والتدريســية ورف ــري املهني ــع مســتوى اجلــودة وإنشــاء املعاي ــر ورف ــد مــن التطوي املزي
املهنيــني والتقنيــني ليصبــح أكثــر جاذبيــة وإقناعــا للطلبــة، كــام أنــه بحاجــة إىل وضــع خطــط يتــم هبــا إنشــاء العالقــات 

التكامليــة بــني مؤسســات التدريــب وســوق العمــل.

التعليم التقليدي:

       ثــم إن كثــريا مــن النظــم التعليميــة واجلامعــات يف العــامل العــريب ال تــزال تقليديــة ســواء مــن حيــث النظــرة 
االســرتاتيجية للتعليــم اجلامعــي، أو التخصصــات التــي تطرحهــا، أو مناهــج التدريــس، ودور املعلــم واملتعلــم 
واملأمــول منــه بعــد التخــرج. فالتعليــم اجلامعــي الــذي أســس إلعــداد فئــة منتقــاة مــن أبنــاء الشــعب لشــغل وظائــف 
ــات يف جــودة املخرجــات ويف القــدرة عــىل  ــد أن يواجــه حتدي ــة ال ب ــة أو مــن أجــل الوجاهــة االجتامعي ــة معين إداري

الوفــاء بمتطلبــات ســوق العمــل ومتطلبــات التنميــة الوطنيــة الشــاملة )العرينــي، 2007 والعجمــي، 2014(. 

ثــم إن النســق الرتبــوي احلــايل ال يؤهــل الطلبــة ليكونــوا قادريــن عــىل النقــد والتحليــل والقــدرة عــىل التمييــز 
بــني اجليــد والــرديء، كــام ال يؤهلهــم ألن يكونــوا منتجــني وفاعلــني، بــل يكــرس لــدى الطلبــة ثقافــة االســتهالك 
غــري املــدروس ممــا جيعلهــم جمــرد ســوقا يوفــر الربحيــة للــرشكات العامليــة، وجيعلهــم جمــرد مقلديــن ملــا ينتجــه اآلخــر 
مــن أفــكار ومفاهيــم وتصــورات )حمافظــة، 2007(. وبالرغــم مــن كثــرة األصــوات املناديــة بــرضورة مواكبــة العــرص 
ــارع يف  ــة بالتس ــديد مقارن ــطء ش ــري بب ــزال يس ــوي ال ي ــد الرتب ــارصة، إال أن التجدي ــات املع ــن املعطي ــتفادة م واالس
ــة  ــز املنظوم ــرس عج ــع، ويك ــات الواق ــي ومتطلب ــام التعليم ــني النظ ــوة ب ــد الفج ــا يزي ــات مم ــرص املعلوم ــور ع تط

التعليميــة عــن تعزيــز األمــن الثقــايف والقــدرة عــىل مواجهــة التحديــات املرتبطــة بــه.

االزدواجية يف التعليم: 

        فــريى البعــض أن هنــاك ازدواجيــة يف التعليــم بــني أبنــاء النخبــة وأبنــاء العامــة، وبــني املواطنــني 
ــة  ــاء األمــور بأوالدهــم مــن مــدراس التعليــم احلكومي والوافديــن. وقــد أدى هــذا الوضــع بــدوره إىل هــروب أولي
واحلاقهــم باملــدارس اخلاصــة الســيام متعــددة اللغــات، أو مــدارس اجلاليــات األجنبيــة ممــا زاد مــن احتــكاك هــؤالء 
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ــاء الثقافــات األخــرى، ال ســيام املعلمــني الوافديــن، وأبعدهــم أكثــر عــن ثقافتهــم األم التــي جيدوهنــا  األطفــال بأبن
ــة، 2007(.  ــة )حمافظ ــني وطلب ــن معلم ــم م ــاء وطنه ــد أبن عن

اجلمع بني األصالة واملعارصة: 

        تعيــش املؤسســات الرتبويــة والتعليميــة يف الــدول العربيــة واإلســالمية جدليــة األصالــة واملعــارصة، 
وكيفيــة احلفــاظ عــىل ثقافــة املجتمــع وقيمــه االجتامعيــة يف الوقــت نفســه الــذي يمكن فيــه العمــل بمتطلبــات االنفتاح 
الفكــري والثقــايف واملعــريف عــىل اآلخــر )تعوينــات، 2011(. فالنظــام التعليمــي العــريب هــش مــن حيــث قدرتــه عــىل 
غــرس قيــم املجتمــع وثوابتــه يف نفــوس الناشــئة والشــباب وإقناعهــم بعــدم التخــيل عــن ثقافتهــم والذهــاب إىل تبنــي 
ــب أرجــاء  ــم يف أغل ــة والتعلي ــات الرتبي ــزال منظوم ــك «ال ت ــة، ومــع ذل ــم بصل ــت إىل جمتمعه ــات أخــرى ال مت ثقاف
العــامل اإلســالمي ختضــع إىل املراجعــة تلــو املراجعــة حيــث مل يقــع االهتــداء بعــد إىل صياغــة منهــج إســالمي أصيــل 

يتمســك بالثوابــت ويتفتــح عــىل املســتجدات»  ) املتســاوي، 2013 ص 9(.

ويبــدو أن عــدم قــدرة النظــم التعليميــة والرتبويــة احلاليــة بالعــامل العــريب عــىل مواجهــة اآلثــار التــي ترتكهــا 
ــني  ــق املختص ــري قل ــي تث ــور الت ــر األم ــن أكث ــة، م ــه األخالقي ــه وثوابت ــع وقيم ــة للمجتم ــة الثقافي ــىل اهلوي ــة ع العومل
العــرب وجتــذب اهتاممهــم. فمــن وجهــة نظــر أحــد الباحثــني، ســيعمل األثــر الكبــري للعوملــة عــىل تفتيــت املنظومــة 
القيميــة «واســتبداهلا بمنظومــة جديــدة مــن القيــم النفعيــة والربامجاتيــة والفرديــة واألنانيــة واملاديــة التــي تقتــل الــروح 
وتذهــب باملحتــوى األخالقــي واإلنســاين لســلوك النــاس، وســتقيض عــىل اخلصوصيــات الثقافيــة» )حمافظــة، 2007 
بتــرصف ص 21(. وتقــول العجمــي يف هــذا الشــأن «إن االفتقــار إىل األخالقيــات يف عــرص العوملــة كارثــة حمدقــة، 
ــرج متعلمــني جييــدون ممارســة كل يش إال كل مــا هــو أخالقــي» )العجمــي،  وإذا مل ننتبــه يف مدارســنا إىل ذلــك فإننــا نخَ
2014 ص 8(. لــذا مــن وجهــة نظــر هــذه الباحثــة «تشــكل العوملــة الرتبويــة والثقافيــة أخطــر أنــواع العوملــة إذ يمكــن 
اعتبارهــا عمليــة اغتصــاب ثقــايف تربــوي للفــرد واألمــة واملجتمــع وقهــر هلــم مجيعــا» )العجمــي، 2014 ص 10(. 
وبنــاء عــىل ذلــك فــإن الرتبيــة والتعليــم بحاجــة إىل إعــادة النظــر يف املناهــج مــن حيــث املحتــوى وطرائــق التدريــس 

والتقويــم والرتكيــز عــىل التعليــم الــذايت والنقــد والتفكــري لــدى الطلبــة )حمافظــة، 2007(. 
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البحث العلمي: 

ــة  ــة والبرشي ــات املادي ــم اإلمكاني ــي رغ ــث العلم ــامم بالبح ــع يف االهت ــن تراج ــريب م ــامل الع ــاين الع        يع
واملــوارد الطبيعيــة، وعــدد اجلامعــات واألكاديميــني الذيــن يمكــن أن تســند إليهــم مهمــة البحــث )الربغوثــي وأبــو 
ســمرة، 2007 (. وعــدم االهتــامم بالبحــث العلمــي يف العــامل العــريب انعكــس ســلبا عــىل املســتوى العلمــي والبحثــي 
ــدرة  ــن ق ــد م ــم، وح ــة والتعلي ــودة يف الرتبي ــتوى اجل ــىل مس ــلبا ع ــر س ــام أث ــني، ك ــاتذة األكاديمي ــات واألس للجامع
املخططــني وواضعــي النظــم والسياســات عــىل اختــاذ القــرار املبنــي عــىل الدليــل العلمــي الــذي مــن شــأنه أن يســهم 
ــق رؤى  ــني وف ــر والتحس ــؤدي إىل التطوي ــة وأن ي ــة والثقافي ــة واالقتصادي ــة واالجتامعي ــكالت الرتبوي ــل املش يف ح

مدروســة وقابلــة للتقييــم واملراجعــة وإعــادة النظــر.

املنافسة من قبل املؤسسات التعليمية العاملية واخلاصة: 

         فمــن التحديــات التــي فرضتهــا العوملــة عــىل املؤسســات اجلامعيــة العربيــة املنافســة احلــادة التــي خلقتهــا 
اجلامعــات العامليــة التــي فتحــت فروعــا هلــا يف الــدول العربيــة وعــدم قــدرة بعــض اجلامعــات املحليــة عــىل التنافــس 
مــع تلــك اجلامعــات الوافــدة ال ســيام مــع انحســار الدعــم الــذي تقدمــه احلكومــات للجامعــات املحليــة والتوجــه 
نحــو التنافســية بــني املؤسســات اجلامعيــة وتنويــع مصــادر الدخــل. كــام أدت العوملــة إىل دخــول القطــاع اخلــاص يف 
االســتثامر يف التعليــم اجلامعــي وظهــور اجلامعــات املمولــة واململوكــة مــن قبــل هــذا القطــاع وهــذا بــدوره أدى إىل 
تناقــص دور احلكومــات يف صياغــة االســرتاتيجيات التعليميــة الوطنيــة، وربــام أدى كذلــك إىل تراجــع جــودة التعليــم 
وتغليــب مبــدأ الربحيــة املاديــة عــىل حســاب اجلــودة. كــام أدى التوجــه الــذي تبنتــه الكثــري مــن اجلامعــات اخلاصــة 
واحلكوميــة بالرتكيــز يف براجمهــا ومســاقاهتا اجلامعيــة عــىل حاجــة ســوق العمــل مــن املهــارات واملعــارف إىل الرتكيــز 
عــىل التخصصــات واملعــارف العلميــة والتقنيــة وهتميــش مكانــة التخصصــات اإلنســانية ومهــارات التواصــل والقيم 

واألخــالق )العرينــي، 2007(.

فنظــام تعليمــي وتربــوي يعــاين مــن كل تلــك املشــكالت وغريهــا، ســيكون غــري قــادر عــىل مواجهــة 
التحديــات التــي أتــت هبــا العوملــة وســيواجه حتديــات كثــرية يف الوفــاء بمتطلبــات األمــن الثقــايف التــي حيتــاج إليهــا 
املجتمــع. وهــذا يقودنــا إىل طــرح التســاؤل اخلامــس هلــذه الدراســة: كيــف يمكــن مواجهــة التحديــات التــي فرضتهــا 

ــة عــىل النظــام الرتبــوي والتعليمــي يف العــامل العــريب؟ العوملــة الثقافي
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الوفاء بمتطلبات األمن الثقايف: 

        التحديــات التــي فرضتهــا العوملــة الثقافيــة عــىل املؤسســات الرتبويــة والتعليميــة يف العــامل العــريب 
ومــا تعانيــه هــذه املؤسســات ونظمهــا التعليميــة مــن إشــكاليات تضعــف مــن قدرهتــا عــىل الوفــاء بمتطلبــات األمــن 
الثقــايف للشــعوب العربيــة، خاصــة الناشــئة والشــباب، تســتدعي إجيــاد احللــول اجلذريــة والشــاملة. فالنظــام التعليمي 
كل متكامــل؛ تتأثــر مكوناتــه بــام يعــرتي بعضهــا البعــض مــن ضعــف أو قــوة، وبــام تعانيــه مــن خلــل وحتديــات. فــال 
يمكــن إصــالح املنهــج الــدرايس مثــال، بــدون إصــالح املعلــم الــذي ينفــذ مــا يف هــذا املنهــج، أو بــدون توفــري املــواد 
واألدوات وتكنولوجيــا التعليــم التــي يتــم هبــا تنفيــذ املنهــج بفاعليــة. كــام ال يمكــن إصــالح التعليــم اجلامعــي وتــرك 
التعليــم العــام يعــاين مــن خلــل يؤثــر عــىل املســتوى العلمــي والتعليمــي ملخرجاتــه وحيــد مــن قــدرة الطلبــة واملتعلمــني 
عــىل الوفــاء بمتطلبــات التعليــم اجلامعــي التــي تفــوق قدراهتــم ومهاراهتــم ومعارفهــم التــي اكتســبوها مــن خــالل 
مرحلــة التعليــم العــام. وبــام أن األمــن الثقــايف يعنــى باهلويــة الثقافيــة والفكريــة لألمــة، فيتعــني أن يتجــه اهتــامم الرتبيــة 
والتعليــم يف الوطــن العــريب إىل بنــاء العقــول، وتنميــة الشــخصية املعتــزة هبويتهــا الثقافيــة والفكريــة، والقــادرة عــىل 
اإلســهام احلضــاري واملشــاركة بإجيابيــة يف تقــدم البرشيــة ومواكبــة العــرص واالســتفادة مــن معطياتــه احلضاريــة. لــذا 
فــإن الدراســة ختــرج بالتوصيــات التاليــة التــي يؤمــل أن تســهم يف تعزيــز قــدرة النظــم الرتبويــة والتعليميــة يف حتقيــق 

األمــن الثقــايف يف العــامل العــريب.
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التوصيات:

تطويــر التعليــم بــكل مســتوياته وجماالتــه وفــق خطــة شــاملة ومتكاملــة ورؤيــة عربيــة موحــدة تأخــذ 
يف االعتبــار معطيــات العــرص العلميــة والتكنولوجيــة والرتبويــة واملــوروث احلضــاري والثقــايف لألمــة العربيــة 
ــة  ــة العربي ــوىل )املنظم ــىل أن تت ــارصة. ع ــة املع ــارة البرشي ــاء احلض ــهام يف بن ــامل واإلس ــىل الع ــاح ع ــات االنفت ومتطلب
ــة والعلــوم والثقافــة( مســؤولية التخطيــط  ــة والعلــوم والثقافــة( بالتعــاون مــع )منظمــة األمــم املتحــدة للرتبي للرتبي

ــة. ــدول العربي ــة يف كل ال ــات املعني ــع املؤسس ــاون م ــرشوع بالتع ــذا امل ــة هل واملتابع

أن تركــز فلســفة التعليــم يف الوطــن العــريب عــىل بنــاء العقليــة الناقــدة التحليليــة املنفتحــة غــري التقليديــة أو 
ــي توجــه ال  ــة واملدرســية الت ــم واملامرســات الصفي ــم والتعل ــة وأســاليب التعلي ــدة مــن خــالل املناهــج التعليمي املقل

جتــرب وترشــد ال تلقــن و تنشــئ املتعلــم عــىل التفاعــل واملبــادرة واإلبــداع والتجديــد بوعــي وإدراك ومســؤولية.

بنــاء العقليــة العربيــة التــي تقــر بالتعدديــة الثقافيــة وحتــرتم ثقافــة اآلخــر وتقــر بحقــه يف تبنــي أفــكاره وثقافتــه 
اخلاصــة التــي يــرى أهنــا تناســبه وتوارثهــا عــرب األجيــال، واإلقــرار بــأن العــامل العــريب مكــون مــن ثقافــات متنوعــة 
دينيــا ومذهبيــا واجتامعيــا وأن هــذا التنــوع ينعكــس عــىل ســلوكيات املواطــن العــريب ومفاهيمــه وتطلعاتــه وآمالــه، 
ــده  ــه وتقالي ــه اخلاصــة وممارســة عادات ــات ثقافت ــكار اآلخــر ومنعــه مــن حقــه يف العيــش وفــق مقتضي فــال جمــال إلن

وشــعائره بحريــة وعــدم اخلــوف مــن االعتــداء أو التجريــم.

بنــاء العقليــة العربيــة القــادرة عــىل تفهــم وممارســة احلــوار اهلــادئ اهلــادف البنــاء مــع الــذات واآلخــر وجتنــب 
القــدح يف اآلخــر وتضليلــه وتفســيقه وتكفريه.

ــي يمكــن أن  ــات والنصــوص الت ــي، لتنقيحــه مــن املوروث مراجعــة الــرتاث العــريب، خاصــة الــرتاث الدين
ــاءة كاالنغــالق وتعظيــم الــذات وعــدم االعــرتاف  ــة وغــري البن ــة املفاهيــم اخلاطئ ــة املســلمة والعربي تــزرع يف العقلي

باآلخــر وعــدم تقبلــه ومعاداتــه.

 ولتعزيــز التوصيــات الســابقة تقــرتح الدراســة إجــراء بحــوث مســتقبلية عــىل مســتوى كل دولــة مــن الــدول 
العربيــة تعنــى بدراســة واقــع تأثــري العوملــة الثقافيــة عــىل النظــم الرتبويــة يف هــذه الــدول. كــام تقــرتح الدراســة إجــراء 
بحــوث ميدانيــة للتعــرف عــىل جوانــب القــوة والضعــف يف املؤسســات التعليميــة والرتبويــة العربيــة مــن مــدارس 
ــح هــذه املؤسســات  ــز جوانــب القــوة ومعاجلــة جوانــب الضعــف لكــي تصب ــات ومعاهــد؛ لتعزي وجامعــات وكلي
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أكثــر قــدرة عــىل حتمــل مســؤولياهتا والوفــاء بــام حتتاجــه املرحلــة احلاليــة مــن التنميــة يف العــامل العــريب ولكــي تكــون 
خمرجــات هــذه املؤسســات قــادرة عــىل حتمــل مســؤولياهتا التنمويــة واحلضاريــة بأمانــة واقتــدار. 
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ملخص البحث: 

إن األحــداث املتســارعة التــي تشــهدها احليــاة البرشيــة يف القــرن الواحــد والعرشيــن عــىل خمتلــف األصعــدة جعلت 

الكثــري مــن الدعائــم االجتامعيــة للشــعوب يف حمــك حقيقــي ويف معركــة وجــود أو عــدم، وإن هــذا العــامل املتفتــح اليــوم يدفــع 

بالبرشيــة أن تعيــش فيــام يشــبه املجتمــع الواحــد والقريــة الواحــدة، التــي حيــاول أن تــذاب فيهــا كل اخلصوصيــات، ومتحــى 

كل املميــزات والفــوارق بــني األفــراد؛ ليتحــول اإلنســان إىل صــورة نمطيــة لفلســفات ورؤى غربيــة، وليتحــول إىل إنســان 

شــبيه باآللــة وباحليــوان املســتهلك، أو اإلنســان املخــدر الفاقــد للوعــي، املستســلم لــكل اإلمــالءات واخلطــط التــي ترســم 

لــه.

ــة واحلفــاظ عــىل مصاحلهــا أن  ــة الكــربى يف معركــة رصاعهــا عــىل الوجــود والبقــاء واهليمن حتــاول القــوى العاملي

تنــال مــن املجتمعــات والشــعوب األقــل منهــا قــوة، واملخالفــة إلديولوجياهتــا أن تســتهدفها فكريــا وثقافيــا واجتامعيــا؛ حتــى 

تتمكــن بعــد ذلــك مــن اســتهدافها سياســيا وعســكريا واقتصاديــا. يف أجــواء هــذا الــرصاع العاملــي املريــر واحلامــي الوطيــس 

تتعــرض هويــات الشــعوب ـ التــي تريــد أن يكــون هلــا كيــان خــاص ومتيــز حضــاري، والتــي عــىل رأســها الشــعوب العربيــة 

ــا  ــا وقيمهــا وأخالقه ــا يف دينه ــة أساس ــا املتمثل ــة لدهي ــة تســتهدف أبعــاد اهلوي ــزات عنيف ــديدة وه ــات ش اإلســالمية ـ لرضب

وأعرافهــا وتقاليدهــا وعمراهنــا ورصيدهــا احلضــاري. يف ظــل هــذا التطــور اإلعالمــي والتكنولوجــي اهلائــل الــذي 

يطبــع احليــاة البرشيــة اليــوم يصبــح طــرح موضــوع األمــن الثقــايف بالــغ األمهيــة، بــل هــو يــدق ناقــوس اخلطــر منبهــا عــىل 

خطــورة اهنيــار املجتمعــات وتدهــور الثقافــات وانتهــاء احلضــارات، ويفــرض نفســه عــىل الــدول واحلكومــات والشــعوب 

ــها  ــرتم نفس ــي حت ــدول الت ــات ال ــوة يف سياس ــل ق ــون عام ــامم ويك ــه كل االهت ــويل ل ــه وت ــت إلي ــة لتلتف ــات املدني واملجتمع

وتعــرف قــدر أوطاهنــا وتريــد أن يكــون هلــا قــدم يف مســتقبل أيامهــا. يف ظــل هــذه  األجــواء يصبــح التخطيــط لألمــن الثقــايف 

يف مقــام التخطيــط لألمــن الســيايس واألمــن الغذائــي، وينبغــي أن ينظــر إليــه باعتبــاره ســالحا متطــورا وجــدارا متقدمــا يف 

مواجهــة املخاطــر اخلارجيــة املحدقــة باألوطــان. وإن أي هتــاون أو عــدم مبــاالة بــه يمكــن أن يصنــف يف خانــة العمــل عــىل 

هــدم األوطــان وتفتيــت الشــعوب.هكذا أضحــى األمــن الثقــايف أحــد املياديــن التــي تــدار فيــه املعــارك احلضاريــة الكــربى، 

وتتصــارع فيــه القــوى العامليــة مــن أجــل البقــاء.

حتــاول هــذه الورقــة البحثيــة حتليــل ومناقشــة جدليــة األمــن الثقــايف واحلفــاظ عــىل هويــة األوطــان، والتجاذبــات 

ــا  ــالل نخبه ــن خ ــالمية م ــة واإلس ــعوب العربي ــل الش ــب أن تعم ــف جي ــم كي ــوع، ث ــذا املوض ــول ه ــودة ح ــة املوج الفكري

لتأمــني أمنهــا الثقــايف واحلفــاظ عــىل هويتهــا يف أبعادهــا املختلفــة، وبذلــك التصــدي ملؤامــرات العوملــة والتغريــب واملســخ 

ــاري.  احلض
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    Abstract:
   
     Great interna�onal powers , in pursuance with their resistance to dominate , to monopolize 
and maintain their benefits , endeavour to defeat less armored communi�es and na�ons than 
them and having a different ideology  ,target them intellectually , educa�onally and socially 
and take seizure of them poli�cally , militarily and economically . In the welter of this malignant 
human interna�onal conflict the iden�ty of the na�ons , desiring to have en�ty and civiliza�on 
; the Islamic Arabic na�ons , confront seismic strokes to denude them of the iden�ty of religion, 
values, ethics , norms, tradi�ons,   architecture and civiliza�onal accumula�ve experience. 
However the cultural security is considered to be a field of these civiliza�onal ba�les .The current 
paper dissects the controversiality of the cultural security into its mere bones to preserve the 
home iden��es and tackles the present intellectual struggle concerning this issue , how the 
Islamic Arabic na�ons maintain their iden�ty through the vanguards confron�ng the conspiracy 
of globaliza�on, Westerniza�on and civiliza�onal effacement with delimi�ng controversies and 
sugges�ng remedies.
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إشكالية البحث:

تطرح هذه الورقة البحثية اإلشكالية اآلتية:

يف ظــل هــذا العــامل املتغــري الــذي أصبــح فضــاء مفتوحــا وقريــة واحــدة حلركــة األفــكار ورصاعهــا، ويف ظــل االنفجــار 
اإلعالمــي الغــريب مــن طريــق قنــوات اإلعــالم والنــت وشــبكات التواصــل االجتامعــي يطــرح التســاؤل اآليت:

ـ ما أثر هذه املستجدات عىل هتديد األمن الثقايف للشعوب العربية اإلسالمية ؟

ـ كيــف الســبيل للحفــاظ عــىل هويــات الشــعوب العربيــة اإلســالمية ومحايــة موروثهــا الثقــايف وقيمهــا الدينيــة 
لتحقيــق أمنهــا الثقــايف؟

ـ مــا وســائل وآليــات التصــدي واملجاهبــة ورفــع التحــدي أمــام هــذه اهلجــامت الفكريــة الرشســة عــىل املرجعيــات 
الوطنيــة ؟

ـ حماور البحث:

لإلجابة عن هذه اإلشكاليات والتساؤالت تتناول الورقة البحثية املحاور اآلتية:

1 ـ مفاهيم األمن الثقايف ومصطلحاته:

2 ـ ركائز األمن الثقايف

3 ـ التحديات املعارصة لألمن الثقايف لألوطان العربية اإلسالمية

4 ـ رفع التحدي وآليات االستجابة 
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١ ـ مفاهيم ومصطلحات األمن الثقايف:

أ ـ مفهوم األمن الثقايف:

تعــد احليــاة الثقافيــة لــدى الشــعوب واألمــم مظهــرا حيويــا مهــاًم مــن مظاهــر احلضــارة لدهيــا، وانعكاًســا ملعنــى 
ــم  ــؤون األم ــة يف ش ــوة فعال ــا ق ــن اعتباره ــر، ويمك ــكان آلخ ــن م ــري م ــكلها املتغ ــة وش ــا املختلف ــاة يف مراحله احلي
وعالقــات الشــعوب فيــام بينهــا، فهــي املفهــوم األوســع ألنــامط مــن احليــاة وممارســاهتا اليوميــة وســلوكاهتا االعتيادية، 
فهــي تتضمــن أعــامال وفنونــا وحرفــا ومهــارات تعكــس وجــه احلضــارات وفكــر الشــعوب املبــدع، ومتيــز بعضهــا مــن 

بعــض، وترســم خصوصياهتــا وبصمتهــا يف جمــاالت احليــاة املختلفــة)1(.

ــا  ــاجدها ومعابده ــا ومس ــعوب وآثاره ــذه الش ــف ه ــة يف متاح ــة احلضاري ــذه البصم ــز وه ــذا التمي ــظ ه نالح
ــا.  وفنوهنــا وأعرافهــا وتقاليده

وتتجــىل أوجــه هــذه الثقافــة يف وســائل اإلعــالم املختلفــة التــي تعــد رافــدا مهــاًم يف إبــراز أوجــه الثقافــة، وتعــد 
ــذي  ــجل األول ال ــمى الس ــة أن تس ــق للثقاف ــذا ح ــتقبلها، ل ــط مس ــعوب وختطي ــات الش ــم سياس ــا يف رس ــرا قوي مؤث

تــدون فيــه األمــم تارخيهــا وحتفــظ فيــه الشــعوب هويتهــا.

فكيــف يتســنى صيانــة هــذا املــوروث احلضــاري لألمــم الــذي يســمى الثقافــة، إنــه األمــن الثقــايف، الــذي نريــد 
أن نعــرف مفهومــه ومعنــاه:

األمــن الثقــايف مصطلــح مركــب مكــون مــن كلمتــني األمــن والثقافــة، ممــا يقتــيض توضيــح كل معنــى عــىل حــدة 
ثــم توضيــح املعنــى املركــب للمصطلــح.

ـ مفهــوم األمــن: هــو حالــة نفســية يشــعر فيهــا اإلنســان بالطمأنينــة واالســتقرار والســالمة عــىل رضوريــات احلياة 
لديــه املتمثلــة أساســا يف األمــن عــىل نفســه ودينــه وعرضــه ومالــه ووطنــه.

وعــرف كذلــك بكونــه: احلــال التــي يكــون فيهــا اإلنســان مطمئنــا عــىل نفســه، مســتقًرا يف وطنــه، ســامًلا مــن كل 
مــا ينتقــص دينــه، أو عقلــه، أو عرضــه، أو مالــه)2(.
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 ـ مفهوم الثقافة: عرفت الثقافة تعريفات عديدة نذكر منها ما ييل:

الثقافة هي ذلك النشاط الفكري واإلبداعي يف جماالت العلم املختلفة من دين ومعتقدات وفنون وآثار.

ــار  ــادات واآلث ــون والع ــدات والفن ــة املعتق ــن جه ــة م ــامل املنتج ــي لألع ــري والفن ــاط الفك ــي النش ــة ه والثقاف
ــخ. ــل التاري ــرب مراح ــا ع ــت م ــاس يف وق ــن الن ــة م ملجموع

ولنا أن نعود إىل املفكر العريب املسلم الباحث يف شؤون احلضارة لننظر يف تعريفه للثقافة.

ــات  ــالف اإليديولوجي ــف باخت ــدد وختتل ــا أن تتع ــن هل ــة يمك ــم الثقافي ــي أن مفاهي ــن نب ــك ب ــتاذ مال ــرى األس ي
ــة. ــة للثقاف ــة املعرف ــة للجه ــة واالقتصادي ــية واالجتامعي السياس

ففي الغرب الرأساميل عرفت الثقافة بأهنا فلسفة اإلنسان وتراثه، فهي مربوطة بوظيفته يف الوجود.

ــة لدهيــم بأهنــا فلســفة املجتمــع، فربطــت بعالقتهــا األوىل باملجتمــع  ــا يف الغــرب االشــرتاكي فعرفــت الثقاف أم
ــه يف الوجــود. ــاره هــو الــذي حيــدد سياســات الفــرد ووظيفت باعتب

ثــم الحــظ األســتاذ مالــك بــن نبــي أن التعريفــات الغربيــة للثقافــة أتــت عــىل شــكل نظريــات يف املعرفــة أكثــر مــن 
كوهنــا ســلوكا ملزمــا حليــاة الفــرد وأداء املجتمــع. ممــا جعلــه يتــوىل نقدهــا، وينــص عــىل أن تعريــف الثقافــة ينبغــي أن 

يكــون داال عــىل الفــرد وعــىل شــخصيته أكثــر مــن فكــره)3(. فاهتــدى إىل وضــع مقرتحــه يف الثقافــة بكوهنــا: 

ــًا  ــح ال شـعـوريـ ــه وتصب ــذ والدت ــر يف الفــرد من ــي تؤث ــة الت ــم االجتامعي ــة والقي « جمموعــة مــن الصفــات اخللقي
الـعـالقـــة الـــتي تربــط ســلوكه بأســلوب احليــاة يف الوســط الــذي ولــد فيــه»)4(

 والثقافة عىل هذا األساس هي ذلك املحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته.

ــارص أساســية بإمكاهنــا العمــل عــىل إنشــاء  ــي عــىل أربعــة عن ــة تنبن ــي أن الثقاف ــن نب ــرى األســتاذ مالــك ب ــم ي ث
ــة يف أي جمتمــع، وتكويــن الفــرد الفعــال، وعــىل املجتمــع أن يســعى جاهــدا لتكريــس هــذه القيــم  الصــالت الثقافي

ــام يــيل: ــة في ــراد يف حياهتــم)5(، وهــي متمثل ــزم هبــا ســائر األف ــة يف الواقــع وحتويلهــا إىل ســلوك ويلت اجلوهري

املبدأ األخالقي الذي به يتم تكوين الصالت االجتامعية

املبدأ اجلاميل الذي به يتم تكوين الذوق العام للمجتمع
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املنطق العميل الذي به يتم حتديد أشكال النشاط العام يف املجتمع

الصناعــة التــي هبــا يتــم تكويــن الفنــون التطبيقيــة املالئمــة لــكل فــرد يف املجتمــع، ويقصــد هبــا احلــرف والصنائــع 
والفنــون والعلــوم التــي ترســم املشــهد االجتامعــي العمــيل العــام)6(.

هــذه هــي خالصــة نظريــة األســتاذ مالــك بــن نبــي حــول الثقافــة، وال تــزال مفعمــة باحليويــة واجلــدة ومواكبــة 
العــرص يف املجــال اجلغــرايف للبــالد العربيــة واإلســالمية لكوهنــا نابعــة مــن عمــق هــذا الفضــاء.

هذا عن مفاهيم الثقافة، فامذا عن مفاهيم املصطلح املركب: األمن الثقايف ؟

لنــا أن نقــر أن طــرح هــذا املصطلــح وتنــاول هــذا املفهــوم وتداولــه يف األوســاط العلميــة واإلعالميــة والسياســية 
ــا  ــي عرفته ــة الت ــرة العومل ــي وظاه ــار اإلعالم ــاج االنفج ــو نت ــل، وه ــن ذي قب ــودا م ــن معه ــادث مل يك ــر ح ــو أم ه

املعمــورة مــع هنايــات القــرن العرشيــن وبدايــات القــرن الواحــد والعرشيــن.

لقــد كان قبــل ذلــك لــكل وطــن ثقافتــه وهويتــه وموروثــه احلضــاري الــذي خيتــص بــه وال ينازعــه فيــه أحــد، 
ــه املكتســب حتــى  وتعيــش هــذه اهلويــات يف نطــاق حــدود األوطــان، ومل يكــن املشــكل مطروحــا بصــورة يتهــدد ب

ــه. ــه أو محايت ــاج إىل تأمين حيت

حتــى شــعر أصحــاب األوطــان وقياداهتــا السياســية والفكريــة باملخاطــر الدامهــة ألمنهــم الثقــايف ممــا يشــاهدونه 
مــن تغــريات متعــددة عــىل أنــامط احليــاة لدهيــم ولــدى أجيــال الشــباب لدهيــم يف كل جمــاالت احليــاة املختلفــة. 

فكان ظهور هذا املصطلح وتداوله وحماولة وضع تعاريف ومفاهيم له:

ــة  ــات الفردي ــن احلاج ــيل م ــذايت الداخ ــباع ال ــق اإلش ــىل حتقي ــدول ع ــات وال ــدرة املجتمع ــو ق ــايف ه ــن الثق األم
واجلامعيــة الثقافيــة وقدرهتــا عــىل صيانــة املــوروث الثقــايف الوطنــي ومحايتــه، وقدرهتــا عــىل تفعيلــه وجتديــده وتنقيحــه 
مــع بقيــة الثقافــات بــام حيقــق األصالــة والثبــات عىل األصــول، والتفتــح عىل العــرص يف جمــال الدين واألخــالق والقيم 

والعــادات والتقاليــد والــرتاث والعمــران، وكل مــا يمكــن أن يمثــل هويــة املجتمــع وحضارتــه وخصوصيتــه)7(.

ــة  ــايف حماول ــن الثق ــري لألم ــث والتنظ ــره أن البح ــه ظاه ــي ب ــف ويوح ــذا التعري ــىل ه ــظ ع ــن أن يالح ــا يمك ومم
ــام. ــع بينه ــنى اجلم ــا ال يتس ــن، مم ــني أو متضادي ــن متناقض ــني أمري ــع ب للجم
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ذلــك لكــون الثقافــة تســتند يف أصوهلــا إىل اإلبــداع واحلريــة واالنفتــاح والتفاعــل مــع اآلخــر، يف حــني أن 
مصطلــح األمــن يوحــي بعكــس ذلــك؛ فهــو حيــاول احلاميــة واالنكــامش واالنغــالق واالنكفــاء عــىل الــذات ودفــع 

ــه. ــس من ــه والتوج ــب وحماربت الغري

مــن الواضــح أن هــذا امللحــظ يف تعريــف املصطلــح املركــب لألمــن الثقــايف مــراد ومقصــود ومتضمــن، فيكــون 
ــا  ــى تكــون موروث ــة حت ــة فعــال بحاجــة إىل محاي ــان أن الثقاف ــح املســألة ورفــع إهيــام التعــارض مــن خــالل بي توضي
حضاريــا إجيابيــا نافعــا، وال تتحــول إىل رسطــان يف جســم األمــة تــرضه وتنخــر قــواه مــن الداخــل وهتــدم كيانــه إن 

هــي تركــت دون صيانــة ومحايــة.

إذن : نسجل بكل وضوح وتأكيد أنه ال بد من أمن لثقافتنا يف هذا العامل القرية املتالطم األمواج.

وحيــق لنــا مقارنــة محايــة ثقافتنــا والعمــل عــىل تأمينهــا بــام هــو منتهــج يف سياســات الــدول التــي حتــرتم نفســها مــن 
محايــة ألمنهــا اجلغــرايف واالقتصــادي والغذائــي وثرواهتــا الطبيعيــة.

ــة حدودهــا وغذائهــا ومائهــا وثرواهتــا ومواردهــا، وحتســن اســتغالهلا  فــكل الــدول تتخــذ اســرتاتيجيات حلامي
والتــرصف فيهــا يعــود بالنفــع عليهــا وعــىل مواطنيهــا وأفــراد شــعبها.

ال أحــد يتهــم دولــة باالنكفــاء عــىل نفســها حــني ترســم سياســاهتا عــىل مقتــىض اســرتاتيجية األمــن االقتصــادي 
والغذائــي؛ فدعوهتــا إىل األمــن عــىل هــذا املســتوى مرشوعــة، وألن األمــن االقتصــادي والغذائــي حيميهــا مــن التبعيــة 
ورهــن قراراهتــا السياســية، أو احلــد منهــا، ويعــزز اســتقالهلا الوطنــي واســتقالل إرادهتــا. فقياســا عــىل هــذا احلــرص 
يف توفيــق أمــن الشــعوب السياســية واالقتصاديــة يــرشع احلــرص يف توفيــق األمــن الثقــايف والســعي فيــه؛ ممــا حيمــي 

الشــعوب مــن التبعيــة واالرهتــان جلهــات خارجيــة.

إن مفهــوم التبعيــة ال يعنــي بالــرضورة عــدم االنفتــاح عــىل اآلخــر واالنتهــال منــه والتثاقــف معــه، كــام أنــه ال يعــد 
التعــاون مــع اآلخــر يف جمــال االقتصــاد والغــذاء وتبــادل املنافــع ارهتانــًا لآلخــر والعيــش عــىل منتوجــه، والتوقــف عــن 
إنتــاج مــا يشــبع احلاجــات الوطنيــة والرضوريــات العرصيــة. وإنــام حتكــم يف زمــام األمــور وتوجيــه للقــرار الثقــايف 

والقــرار االقتصــادي إىل مــا خيــدم مصالــح الدولــة والشــعب، وحيفــظ هويتهــا ومواردهــا ومكاســبها احلضاريــة)8(.
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١٧٤

ب ـ هوية األوطان:

ــان وهــذه ســنة اهلل تعــاىل يف  ــات وأدي ــاس وعرقي ــال شــك أن هــذا العــامل البــرشي يتكــون مــن شــعوب وأجن ب
ــة عــىل وجــوده اختــالف ألســنة البــرش وألواهنــم. ــه الدال ــل، وجعــل مــن آيات ــق عندمــا خلقهــم شــعوبا وقبائ اخلل

ُكــمْ  مَ رَ ُفــوا إِنَّ أَكْ ارَ بَائِــلَ لِتَعَ قَ نَاُكــمْ ُشــُعوًبا وَ لْ عَ جَ ثَــى وَ ُأنْ ــرٍ وَ كَ ــنْ ذَ نَاُكــمْ مِ قْ لَ ــا خَ َــا النَّــاُس إِنَّ ــا أَهيُّ يقــول اهلل تعــاىل : )يَ
بِــري(  [احلجــرات: 13] لِيــمٌ خَ اُكــمْ إِنَّ اهللَ عَ قَ نــدَ اهللِ أَتْ عِ

ــاتٍ  يَ لِــكَ آلَ انُِكــمْ إِنَّ يفِ ذَ وَ أَلْ ــنَتُِكمْ وَ سِ ُف أَلْ تِــالَ اخْ ضِ وَ َرْ األْ اتِ وَ وَ ــمَ ــُق السَّ لْ اتِــهِ خَ ــنْ آيَ مِ ويقــول تعــاىل أيضــا: وَ
املِِــنيَ [الــروم: 22] لِلْعَ

مــع مــرور األزمــان وتفاعــل التاريــخ مــع اجلغرافيــا أصبــح لــكل وطــن بصمتــه وخصوصيتــه ومميزاتــه، تتشــكل 
منهــا هويتــه وأصالتــه وبطاقــة تعريفــه؛ هــذا الــذي يمكــن أن يســمى معــامل اهلويــة الوطنيــة أو بطاقة تعريف الشــخصية 

القومية. 

يمكن لنا أن نعرف  هوية األوطان بام ييل:

هــي تلــك اخلصائــص واملميــزات احلضاريــة القائمــة عــىل الديــن واللغــة والعــرق واملــوروث الثقــايف مــن 
األعــراف والعــادات والفنــون، التــي تطبــع حيــاة النــاس يف وطــن مــن األوطــان وجمتمــع مــن املجتمعــات.
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١٧٥

٢ ـ ركائز األمن الثقايف:

نســتطيع القــول إن األمــن الثقــايف ال بــد لــه مــن منــاخ مالئــم ومــن جــو مناســب حييــا ويعيــش فيــه ويتفاعــل؛ 
تكــون مكوناتــه أصيلــة داخليــة وطنيــة أو إقليميــة نابعــة مــن عمــق خــربات وجتــارب أولئــك النــاس املرتاكمــة عــرب 

قــرون مــن الزمــن، ممــا يشــكل منظومــة ثقافيــة متكاملــة حمــددة املعــامل.

تتشــكل هويــة الشــعوب يف أوطاهنــا مــن عنــارص وثوابــت أساســية مســتمدة يف تفاعــل التاريــخ مــع اجلغرافيــا مــع 
حركيــة اإلنســان فيهــام. وحينــام نتحــدث عــن الشــعوب واملجتمعــات العربيــة اإلســالمية التــي هــي حمــل دراســتنا 

فإننــا نســتطيع حتديــد مرتكــزات هويتهــا يف العنــارص اآلتيــة:

 ـ الديــن اإلســالمي باملعنــى الشــامل لــكل مناحــي احليــاة اإلنســانية، فهــو ذو بعــد إيــامين عقــدي، وبعــد عمــيل 
رشائعــي، وبعــد أخالقــي ســلوكي)9(.

ــفتها يف  ــا وفلس ــا وبيئته ــع مناخه ــل م ــان وتفاع ــذا اإلنس ــا ه ــاش فوقه ــي ع ــا الت ــذه اجلغرافي ــو ه ــن: وه ـ الوط
ــه)10(. ــاة لدي ــر احلي ــع مظاه ــود فصن الوج

ـ اللغــة العربيــة التــي تعــد مقومــا أساســيا ثانيــا هلــذه األمــة فهــي لســان حضارهتــا عربيــا، امتزجــت فيهــا اللغــة 
بــكل مناحــي احليــاة وأنتجــت مظاهرهــا باالرتبــاط هبــذا اللســان.

 ـ احلضــارة باملعنــى الواســع التــي تعنــي كل مــا أنتجــه هــذا اإلنســان الــذي يعيــش فــوق هــذه األرض مــن فنــون 
وعلــوم وتــراث وثقافــات وأعــراف وتقاليــد.

لعــل هــذه أبــرز دعائــم هــذه األمــة وركائزهــا يف تشــكيل هويتهــا وشــخصيتها وحتقيــق أمــن ثقــايف هلــا. وإن صيانة 
هويــات الشــعوب العربيــة اإلســالمية تتمثــل يف حفــظ كياناهتــا وحفــظ مرجعياهتــا الدينيــة واالجتامعيــة والسياســية، 

وحفــظ مقدراهتــا وثرواهتــا وفضائهــا اجلغرايف.

تتشــكل احلضــارة اإلنســانية التــي متيــز الشــعوب بعضهــا مــن بعــض مــن تراكــم هــذه األجــزاء مــن اهلويــة ومــن 
تفاعلهــا عــرب التاريــخ مــع اجلغرافيــا مــع حركيــة اإلنســان فــوق هــذه األوطــان. 

ــة  ــة واخللفيــات املعرفي لقــد عــرف العلــامء احلضــارة اإلنســانية تعريفــات متعــددة، بحســب املرجعيــات الفكري
لــكل واحــد منهــم، ومدارهــا عــىل أهنــا كل مــا ينتجــه عقــل اإلنســان مــن فنــون وعلــوم وآداب  وفلســفة وترشيــع، 

مــع القــدرة عــىل االســتفادة منهــا وحتويلهــا إىل ســلوك وثقافــة.
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١٧٦

 ولنــا أن نقــف مــع تعريــف األســتاذ مالــك بــن نبــي باعتبــاره مفكــرا عربيــا مســلام معــارصا ينتمــي إىل هــذه األمــة 
ويعــرب عــن حضارهتــا. 

ــي  ــة الت ــرض الدفع ــل التح ــا قب ــة م ــع يف مرحل ــىل جمتم ــع ع ــة تطب ــرة جوهري ــاج فك ــي نت ــارة ه ــرى أن «احلض ي
ــه التاريــخ» ومــن هــذا املنطلــق فــإن معنــى التحــرض هــو أن يتعلــم اإلنســان كيــف يعيــش يف مجاعــة، وأن  تدخــل ب
يــدرك شــبكة العالقــات االجتامعيــة يف تنظيــم احليــاة اإلنســانية مــن أجــل وظيفتهــا التارخييــة، كــام أهنــا مجلــة العوامــل 

ــة التــي تنتــج ملجتمــع مــا أن يوفــر لــكل عضــو فيــه مجيــع الضامنــات االجتامعيــة الالزمــة لتطــوره. املعنويــة واملادي

ويــرى أن «قـــــيام أي حضــارة ال يكــون إال بتوفــر جممــوع الــرشوط األخالقيــة واملاديــة التــي تتيــح ملجتمــع معــني 
أن يقســم لــكل فــرد مــن أفــراده يف كل طــور مــن أطــوار وجــوده منــذ الطفولــة إىل الشــيخوخة امل ســاعدة الرضوريــة 

لــه يف هــذا الطــور أو ذاك مــن أطــوار نمــوه»)11(. 
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١٧٧

٣ ـ التحديات املعارصة لألمن الثقايف لألوطان العربية اإلسالمية

مــا اســتعرضناه ســالفا مــن املظاهــر اإلجيابيــات واملفاهيــم العميقــة التــي تزخــر هبــا أمتنــا ممــا يمكــن أن نســميه 
بالقــوى الناعمــة لألمــن الثقــايف الفكــري هــو الركــن الركــني الــذي نــأوي إليــه يف أوقــات املخاطــر والليــايل 
احلالــكات. إال أننــا نســجل  ـ بــكل أســف ـ االخرتاقــات القويــة والتشــققات العميقــة التــي بــدأت تطــرأ عــىل هــذه 
املنظومــة الفكريــة املرتاصــة، وهــذه القاعــدة احلضاريــة الصلبــة، ذلــك بالتهديــدات الداخليــة واخلارجيــة احلادثــة. 

مما يلزمنا أن نواجه حقيقتنا ونطرح التساؤل الرصيح عىل أنفسنا :

فيم تكمن هتديدات وحتديات أمننا الثقايف وما السبل ملعاجلتها قبل فوات األوان ؟

ولنــا أن نســجل ايضــًا أن هــذه املنظومــة الثقافيــة لألوطــان العربيــة اإلســالمية مــا تــزال جمســدة عــىل أرض الواقــع 
ــل  ــة بعوام ــي مرهون ــر، وه ــن إىل آخ ــن موط ــرى وم ــدة إىل أخ ــن بل ــاوت م ــب متف ــا بنس ــًا عليه ــا وحمافظ ــًا هب ملتزم
أخــرى يــأيت عــىل رأســها االســتقرار الســيايس لألوطــان وتشــبث الشــعوب هبويتهــا وقناعتهــا بمكامــن القــوة 

ــا. ــة لدهي احلضاري

يف حقيقــة األمــر لقــد عاشــت الشــعوب العربيــة اإلســالمية يف الفــرتة االســتعامرية يف القــرن العرشيــن حمــاوالت 
كثــرية جــادة وخطــرية خلــرق أمنهــا لثقــايف وتشــويه هويتهــا ورشخ شــخصيتها والقضــاء عــىل مكامــن القــوى الناعمــة 
ــيا  ــتعمرات سياس ــذه املس ــىل ه ــري ع ــرصت يف األخ ــم انت ــت ث ــت وتأقلم ــدت وحتمل ــت وتص ــا ثبت ــا)12(، لكنه لدهي
ــا، فطردهتــا مــن أوطاهنــا ونالــت اســتقالهلا وعــززت وحدهتــا وبنــت أوطاهنــا، وعملــت عــىل  وعســكريا وحضاري

مســح اآلثــار الســلبية لتلــك السياســات االســتعامرية البائســة)13(. 

ــرصاع  ــدو ألن ال ــا يب ــب م ــي حس ــن تنته ــه ول ــربى مل تنت ــة الك ــة العاملي ــوى الغربي ــذه الق ــع ه ــة م إال أن املعرك
ــة. ــامل البرشي ــة يف ع ــة كوني ــنة إهلي ــارات س ــعوب واحلض ــم والش ــني األم ــع ب والتداف

لِــكَ  لِذَ ــكَ وَ بُّ ــمَ رَ حِ ــنْ رَ ــنيَ إالَّ مَ اُلــونَ ُخمْتَلِفِ زَ الَ يَ ًة وَ ــدَ احِ ــًة وَ ــلَ النَّــاسَ ُأمَّ َعَ ــكَ جلَ بُّ ــاءَ رَ ــوْ شَ لَ يقــول اهلل تعــاىل: « وَ
ُض  َرْ تِ األْ ــدَ سَ فَ ُهــمْ بِبَعْضٍ لَ ضَ ــُع اهللِ النَّــاسَ بَعْ فْ الَ دَ ــوْ لَ »  ســورة هــود ، 118 ـ 119. ويقــول تعــاىل أيضــا: «وَ ُهــمْ قَ لَ خَ

»  ســورة البقــرة ،251  ِــنيَ املَ عَ ــىلَ الْ ــلٍ عَ كِــنَّ اهللَ ُذو فَضْ لَ وَ

فام التحديات التي هتدد األمن الثقايف للشعوب العربية اإلسالمية ؟
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أ ـ العوملة والغزو اإلعالمي:

إن مــا أضحــت عليــه حيــاة البرشيــة اليــوم مــن مشــهد التدفــق اإلعالمــي اهلائــل عــرب وســائل اإلعــالم املختلفــة 
ــراد ال  ــاة األف ــارصا حلي ــرا مع ــح مظه ــت» أصب ــي و»الن ــل االجتامع ــائل التواص ــة ووس ــموعة واملرئي ــروءة واملس املق
يســتطيعون االنفــكاك عنــه وال االســتغناء، وأصبــح أمــرا حتميــا ال مفــر منــه تتوقــف عليــه حيــاة البــرش ويؤثــر فيهــا 

بأشــكال وصــور خمتلفــة.

ــتطاع أن  ــه اس ــن علي ــال واملهيم ــذا املج ــام ه ــم يف زم ــوق واملتحك ــريب املتف ــامل الغ ــح أن الع ــن الواض ــدو م ويب
يســخره خلدمــة مصاحلــه وحتقيــق مآربــه، فأصبــح شــكال معــارصا لغــزو أوطاننــا واخــرتاق حدودنــا، والدخــول إىل 
ــر  ــم وخط ــد عظي ــام حت ــنا أم ــا أنفس ــى وجدن ــا. حت ــعوبنا وجمتمعاتن ــة لش ــات الثقافي ــري يف املنظوم ــا والتأث ــر ديارن عق
داهــم متمثــل يف فــرض منظومــة قيــم وثقافــات خمالفــة ملــا لدينــا بــل معاكســة هلــا وهادمــة هلــا)14(، هــذه أهــم معاملهــا:

ـ ازدراء األديان ودعوات اإلحلاد والتنصل من أي ارتباط بخالق الوجود

ـ نرصة القيم املادية والسعي إليها بكل الوسائل بقاعدة: الغاية تربر الوسيلة.

ـ االنفالت األخالقي واالنحالل القيمي بال أي ضوابط أو حدود.

ـ العبودية للشهوات وامللذات والرغبات اجلاحمة من دون أي ضوابط أو حدود 

ـ دعوات احلرية بال ضوابط أو حدود، عىل حساب حريات اآلخرين وحقوقهم.

ـ حتويل اإلنسان إىل شبيه آلة، وإىل مثيل حيوان، مهه إشباع الرغبات واللهث وراء املاديات.

عندمــا جاهبنــا اإلعــالم الغــريب هبــذه املفاهيــم والقيــم املخالفــة ملوروثنــا احلضــاري ومنظومتنــا الثقافيــة شــعرنا 
بأننــا أصبحنــا مســتهدفني يف هويتنــا ومهدديــن يف شــخصيتنا.

ويف ظــل الرتهــل املوجــود عــىل مســتوى مؤسســاتنا االجتامعيــة املختلفــة مــن أرسة ومدرســة ومســجد حصــل 
ــد  ــك التقلي ــع ذل ــت مظاهــره عــىل أرض الواق ــايف واحلضــاري لشــعوبنا وكان ــا يمكــن أن يســمى باالخــرتاق الثق م
األعمــى هلــذه الــدول يف ثقافاهتــا وتصوراهتــا وســلوكاهتا املشــينة، فظهــر يف أوســاطنا مــن يتبنــى تلــك الطروحــات 

ويدافــع عليهــا ويعمــل عــىل تكريســها يف املجتمــع ويف املقابــل هيــدم املــوروث احلضــاري األصيــل ألمتنــا.



جدلية األمن الثقافي وهوية األوطان ... التحدي واالستجابة

١٧٩

ب ـ الغزو الفكري : 

يعــد الغــزو الفكــري وجهــا آخــر مــن التحديــات واالخرتاقــات التــي تشــهدها البــالد العربيــة اإلســالمية، ويعــد 
هتديــدا ألمنهــا الثقــايف، ومفــاده رصاع األفــكار الــذي هــو مظهــر معــارص مــن مظاهــر احليــاة توظــف فيــه وســائل 
ــة  ــارك فكري ــاغل إدارة مع ــغلها الش ــة ش ــات غربي ــر ومنتدي ــك خماب ــث هنال ــر. حي ــالفة الذك ــة الس ــالم املختلف اإلع

حاميــة الوطيــس هتــدد كيــان حضارتنــا يف أبعادهــا املختلفــة مــن أهــم مظاهرهــا مــا يــيل:

ــط وال  ــال ضواب ــوح ب ــايف املفت ــزاد الثق ــالق يف امل ــة واألخ ــدة والرشيع ــه يف العقي ــن وأصول ــا الدي ــرح قضاي ـ ط
ختصــص علمــي، وإثــارة الشــبهات حوهلــا بأســاليب التشــكيك والتســفيه. مثل قضيــة وجــود اهلل تعــاىل)15(، والنبوات 

والوحــي واملقدســات، وقضايــا اإلحلــاد واحلريــات واجلنــس والــزواج، واألخــالق والضوابــط االجتامعيــة)16(.

ـ طــرح قضايــا األوطــان واملرجعيــات ونظــم احلكــم والسياســات والديمقراطيــة. دون مراعــاة طبائــع الشــعوب 
وخصوصياهتــا وأوضاعهــا املعيشــية واالقتصاديــة وتركيباتــه االجتامعيــة. 

ـ طــرح قضايــا املجتمــع واحلقــوق الفرديــة واجلامعيــة مــن املواطنــة والتعايــش واحلريــات واملســؤوليات واحلقوق 
والواجبــات املتبادلــة. دون مراعــاة املنظومــات الثقافيــة واملرجعيــات الدينيــة التــي تضبــط هــذه اجلوانــب مــن حيــاة 

املجتمعات)17(.

إن التناول غري املنضبط ملثل هذه القضايا هدد أمننا الثقايف من جانبني:

ـ عــدم اســتعداد جمتمعاتنــا وعــدم تأهيلهــا ملســايرة هــذا اخلطــاب اإلعالمــي، وإدراك الفــوارق بــني املجتمعــات 
والثقافــات.

ـ  تبني أطروحات ال تستند إىل مرجعياتنا وتراثنا وحضارتنا وديننا وثقافتنا.

ج ـ االستالب احلضاري أو القابلية لالستعامر:

ــة  ــعوبنا العربي ــراد ش ــن أف ــة م ــة هائل ــا رشحي ــعر هب ــي تش ــة الت ــك احلال ــي تل ــاري ه ــتالب احلض ــد باالس نقص
ــة،  ــات حضاري ــن منتوج ــرب م ــالد الغ ــن ب ــادم م ــو ق ــا ه ــام كل م ــار أم ــص واالنبه ــة والنق ــن الدوني ــالمية م اإلس
ــة وراء  ــباب احلقيقي ــث أو اإلدراك لألس ــة؛ دون البح ــاة املختلف ــاالت احلي ــا يف جم ــا علين ــا وتفوقه ــعور بقوهت والش
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ذلــك، ودون التمييــز بــني مــا هــو خصوصيــة حضاريــة جيــب احلفــاظ عليهــا وتثمينهــا وبــني مــا هــو تطــور أو تقــدم 
ــا. ــدة ألصحاهب ــا وفائ ــل نفع حيم

إن تــدين مســتوى الوعــي العــام يف أفــراد األمــة لعوامــل خمتلفــة كان وراء هــذا االســتالب احلضــاري والقابليــة 
لالســتعامر ووراء االخــرتاق الثقــايف الــذي نعيشــه يوميــا مــن خــالل وســائل اإلعــالم املختلفــة، ومــن خــالل 
املنتوجــات االقتصاديــة والصناعيــة والتكنولوجيــة التــي غــزت ديارنــا واحتلــت أوطاننــا ورســمت صــورة التفــاوت 

ــا وبــني احلضــارة الغربيــة. البــني بينن

إن لألســفار والرحــالت والعالقــات والتواصــل االفــرتايض دورا مهــاًم يف رســم هــذه الصــورة مــن االســتالب 
ــوروث  ــام إىل امل ــع االهت ــه أصاب ــل توجي ــد باملقاب ــذي ول ــرب، وال ــذا الغ ــار هب ــري واالنبه ــزو الفك ــاري والغ احلض
احلضــاري الداخــيل املتمثــل يف القيــم والديــن واألعــراف والتقاليــد عــىل أنــه هــو الســبب فيــام نحــن عليــه مــن هــوان 
وختلــف وركــود؛ فرمــي بالتهميــش واالزدراء واالحتقــار، خاصــة مــن الفئــات الشــبابية املتحــررة لدينــا. فراحــت 
ــية  ــة ونفس ــة اجتامعي ــج حال ــره ، فأنت ــد وخماط ــك التقلي ــاد ذل ــا دون إدراك أبع ــب حياهت ــرب يف كل جوان ــد الغ تقل

وفكريــة تســمى عنــد املفكــر مالــك بــن نبــي بالقابليــة لالســتعامر)18(. 

مفادهــا هــو وجــود االســتعداد الداخــيل لتقمــص شــخصية هــذا الغــرب والذوبــان يف منظومتــه املعرفيــة والثقافية 
والتحــيل بقيمــه الســلوكية، واالنصيــاع لسياســاته وقبــول اســتعامره وتســليم مقاليــد األمــور لــه يف كل جوانــب احليــاة 
املختلفــة. ويعــد هــذا األمــر حالــة نفســية واجتامعيــة خطــرية تعــاين منــه رشائــح مــن الشــعوب العربيــة وهــي القابليــة 

لالســتعامر ، وهــو أمــر مهــدد لألمــن الثقــايف.

 :العاملية الكرب د ـ تكالب القو

أضحــى عاملنــا اليــوم حلبــة رصاع شــديدة تســتعمل فيهــا كل اآلليــات والوســائل مــن أجــل اخــرتاق األوطــان 
وهتديــد ثقافــات الشــعوب وهــدم احلضــارات وختريــب اهلويــات ممــا يســمى باألمــن الفكــري والثقــايف. 

ــة  ــقاط األنظم ــك إس ــدة؛ مــن ذل ــواب جدي ــة يف أث ــتعامرات القديم ــودة االس ــارص ع ــب املع ــن مظاهــر التكال م
ــة هلــا، وبــث أفــكار اإلرهــاب  ــدة موالي وتغيريهــا بالقــوة واحتــالل األوطــان وهنــب خرياهتــا وإرســاء أنظمــة جدي
والتكفــري، وصناعتهــا يف خمابــر ومتويــل اجلامعــات اإلرهابيــة ورعايتهــا والعمــل عــىل وجدودهــا عــىل أرض الواقــع، 
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ونــرش الســموم األخالقيــة واالنحرافــات الســلوكية، وإدخــال األوطــان يف رصاعــات داخليــة اثنيــة هتــدد كياناهتــا وال 
تســمح هلــا بالنهــوض مــرة أخــرى. فأصبحــت هــذه القــوى حتــارب كل بلــد أراد لنفســه هنضــة، وتعرقــل كل بلــد أراد 

إقامــة تنميــة حقيقــة ألجــل اللحــاق بركــب احلضــارة)19(.

لنــا أن نقــول إن العــامل العــريب واإلســالمي يعيــش فعــال حتديــات عظيمــة هتــدد أمنــه الثقــايف وقــد ظهــرت مجلــة 
ــايف،  ــرتاق الثق ــح: االخ ــه كمصطل ــن في ــام نح ــة ب ــك وذات عالق ــىل ذل ــؤرش ع ــالم ت ــة يف اإلع ــات متداول مصطلح

والغــزو الثقــايف، والدفــاع عــن الثقافــة الوطنيــة، والــكالم عــن األمــن الثقــايف. 

إن التأمــل يف مــا ذكــر مــن مصطلحــات يوحــي بتلــك العالقــة املتأزمــة واملتصارعــة بــني الثقافــة الغربيــة والثقافــة 
العربيــة اإلســالمية، كــام يوحــي بوجــود ثقافــة يف حالــة دفــاع عــن النفــس وثقافــة يف حالــة هجــوم كاســح مســتمر، 
ــن  ــث ع ــايف ونبح ــن الثق ــة األم ــه محاي ــق علي ــذي نطل ــذا ال ــراك، وه ــة والع ــن املواجه ــديدة م ــة ش ــام حال وأن بينه
ســبله ووســائله، وبــال شــك أنــه أصبــح يمثــل لونــا مــن ألــوان األمــن القومــي لألوطــان ال يقــل أمهيــة عــن األمــن 

االقتصــادي واألمــن الســيايس واألمــن العســكري.
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٤ ـ رفع التحدي وآليات االستجابة يف احلفاظ عىل األمن الثقايف لألوطان 

إن مــا بــات هيــدد األوطــان يف اخــرتاق أمنهــا الثقــايف وهــدم كياهنــا احلضــاري أمــور عظيمــة وخماطــر مســتعصية مل 
يعــد مــن الســهل التصــدي هلــا وال الوقــوف يف وجههــا وإيقــاف زحفهــا، الــذي تســتعمل فيهــا وســائل وأســلحة غــري 

متكافئــة وتــدار بوســائل وخمابــر متخصصــة.

ــة  ــادات الفكري ــب والقي ــه كل النخ ــل مه ــي أن حتم ــق ينبغ ــري وعمي ــغال كب ــرح انش ــؤدي اىل رضورة ط ــذا ي وه
والسياســية يف األوطــان العربيــة، وتــرصف األمــوال واألوقــات يف ســبيل إجيــاد احللــول والعــالج لــه مفــاده مــا يــيل:

ـ كيــف الســبيل لرفــع التحــدي، والتصــدي ملحــاوالت خــرق األمــن الثقــايف لألوطــان العربيــة اإلســالمية، ومــا 
اآلليــات التــي حتــد مــن خماطــر هــذا الزحــف ؟

لعل اإلجابة عن هذا التساؤل تكمن يف عنارص كثرية أمهها ما ييل:

أ ـ العودة إىل الذات واالعتصام هبوية األوطان:

ال بــد مــن التأكيــد ونحــن نســتعرض هــذا الوضــع املــؤمل واحلالــة املتأزمــة لتحديــات األمــن الثقــايف يف أوطاننــا أن 
نذكــر أنفســنا بــام تنطــوي عليــه شــعوبنا مــن إرث حضــاري وثقــايف عريــق وأصيــل وغنــي، يعــد بــال منــازع الدعامــة 

األقــوى والركيــزة الصلبــة واجلبهــة املتقدمــة يف الوقــوف أمــام موجــة هــذا الــرصاع الثقــايف واحلضــاري الــرشس.

يتمثــل هــذا املــوروث يف ذلــك اخلزيــن مــن القيــم احلضاريــة التــي تعــود إىل آالف الســنني مــن تراكــم للحضارات 
وانصهــار لتجــارب الشــعوب ومتــازج للديانــات الســاموية واختتامهــا بديانــة ســيد املرســلني حممــد صــىل اهلل عليــه 

والــه وســلم)20(. 

ــاملة  ــة ش ــة عميق ــة أصيل ــة فكري ــن منظوم ــه م ــا يملك ــف وم ــالمي احلني ــا اإلس ــوروث يف دينن ــذا امل ــل ه ويتمث
ــه وروحــه، وتعنــى بالفــرد يف بعــده االجتامعــي وترشيعــات  ــه ومبادئ ــاة ، تعنــى بالفــرد يف عقيدت لــكل مناحــي احلي
ــات  ــبكة العالق ــي وش ــال األخالق ــريه يف املج ــع غ ــيل م ــده التواص ــرد يف بع ــى بالف ــه)21(، وتعن ــاة لدي ــب احلي جوان

االجتامعيــة)22(.

لقــد عــرب عــن هــذا املجتمــع األنموذجــي)23( رســولنا الكريــم عليــه الصــالة والســالم بقولــه: «مثــل املســلمني يف 
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توادهــم وترامحهــم كمثــل اجلســد الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر اجلســد بالســهر واحلمــى»، وبقولــه 
عليــه الصــالة والســالم كذلــك: «املســلم للمســلم كالبنيــان املرصــوص يشــد بعضــه بعضــا» 

أُْمــُرونَ  ــتْ لِلنَّــاسِ تَ جَ رِ ــةٍ ُأخْ َ ُأمَّ ــريْ وقبــل ذلــك وصــف اهلل تعــاىل هــذا املجتمــع يف كتابــه العزيــز قائــال:  «ُكنُْتــمْ خَ
 ِّ ــربِ ــىلَ الْ ُنــوا عَ اوَ عَ تَ نـُـونَ بِــاهللِ» ســورة آل عمــران، 110. ودعاهــا بقولــه تعــاىل: «وَ مِ ُتؤْ ــرِ وَ ــنِ املُْنْكَ نَ عَ ــوْ نْهَ تَ ــُروفِ وَ بِاملَْعْ

» ســورة املائــدة، 2. انِ وَ ُعــدْ الْ ــمِ وَ ثْ ِ ــىلَ اإلْ ُنــوا عَ اوَ عَ الَ تَ ى وَ ــوَ التَّقْ وَ

ــن أدب  ــاة م ــاالت احلي ــة يف كل جم ــذه األم ــي هل ــريف والعلم ــاء املع ــن العط ــن م ــوروث يف اخلزي ــذا امل ــل ه ويتمث
ــة  ــوروث قم ــذا امل ــكل ه ــة. فش ــة خمتلف ــوم جتريبي ــك وعل ــد وفل ــول ومقاص ــه وأص ــفة وفق ــة وفلس ــعر وحكم وش

ــا. ــا وجلي ــارصة واضح ــارة املع ــه يف احلض ــزال وقع ــا ي ــن. وم ــن الزم ــرون م ــرب ق ــانية ع ــارة اإلنس احلض

ــة أمنهــا  ــا يف احلفــاظ عــىل حضارهتــا ومحاي يف حقيقــة األمــر هــذا هــو أقــوى ســالح وأهــم وســيلة متلكهــا أمتن
ــه احلصــن احلصــني هلــا؛ هــذا  ــه وأن ــه ودفــع أي رضر مرتقــب علي الثفــايف الفكــري وجماهبــة كل املخاطــر املحدقــة ب
ــة اإلســالمية بمختلــف أطيافهــا وألواهنــا واجتهاداهتــا ورؤاهــا  ــة العربي ــه عنــارص اهلوي املــوروث الــذي تتشــكل من

ــراء املعــارص)24(.  ــوع والث ــا جمتمــع التن ــام بينهــا ويف بعضهــا البعــض لرتســم لن ــة تنصهــر في القديمــة واحلديث

إن مــن عالمــات قــوة هــذه املرجعيــة ومتانــة هــذه اهلويــة يف هــذا العــرص عــىل الرغــم ممــا تعانيــه مــن اخرتاقــات 
أهنــا ال تــزال تشــكل البعبــع املخيــف للغــرب وحضارتــه، فهــو يتوجــس منهــا خيفــة، بــل هــو حياربنــا كــرد فعــل عــن 

شــعوره بتهديــد هــذه املرجعيــة لــه يف عقــر داره.

نحــن نشــاهد ونعايــن كيــف أن هــذه اهلويــة يف أبعادهــا املختلفــة تســتطيع أن ختــرتق منظومــات فكريــة أخــرى 
وعــىل رأســها الغربيــة، فتتموقــع يف أوســاطها وتؤثــر يف أفرادهــا وتصنــع مشــاهد مــن جمريــات احليــاة اليوميــة وتغــري 
ــة  ــاب يف األحــداث السياســية واالجتامعي ــف حس ــا أل ــب هل ــات، وحيس ــور املجتمع ــلوكيات األفــراد وص ــن س م

الكبــرية.

إذن املطلــوب منــا أمــام هــذه التحديــات العــود إىل أنفســنا وإىل تراثنــا وحضارتنــا الســتلهام مكامــن القــوة فيهــا 
واالعتصــام بثوابتهــا والعمــل عــىل االجتهــاد يف متغرياهتــا حتــى تقــدم يف ثــوب جديــد لشــبابنا ولألجيــال الصاعــدة 

يف األمــة.
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:ب ـ االنفتاح الواعي عىل الثقافات األخر

ــد  ــىل الواف ــاب ع ــق الب ــا وغل ــاء عليه ــدا االنكف ــي أب ــة ال يعن ــام باهلوي ــذات واالعتص ــودة إىل ال ــا الع إن تأكيدن
ــاة ــاالت احلي ــور يف كل جم ــدد والتط ــق التج ــنن اهلل يف اخلل ــن س ــد، ألن م والراف

إّن الثقافــة يف حقيقتهــا ويف معناهــا الشــامل أشــبه مــا تكــون بالــرصح الشــامخ الــذي حيتــاج اىل صيانــة وتشــغيل 
ــة  ــدة متكامل ــزاء عدي ــن أج ــف م ــد يتأل ــوي معق ــن حي ــي كائ ــه، وه ــه ووضاءت ــىل نقاوت ــظ ع ــى حياف ــتمرين حت مس
ــى  ــد أدن ــد ح ــف عن ــتمرة ال تتوق ــة مس ــن عملي ــارة ع ــة عب ــض، والثقاف ــا يف بع ــر بعضه ــابكة ويؤث ــة ومتش ومرتبط
تكتفــي بتوفــريه للنــاس، وإنــام تعمــل عــىل هتيئــة األرضيــة لعمليــة انطــالق ثقــايف جديــد، تأخــذ مــن املــوروث الثقــايف 

املــايض واحلــارض، ثــم تنفتــح عــىل الثقافــة املعــارصة لالســتفادة منهــا والتفاعــل معهــا)25(.

ــأي شــكل مــن األشــكال االنغــالق الداخــيل واالنطــواء والتقوقــع وعــدم التكيــف  ــي ب فاألمــن الثقــايف ال يعن
مــع املســتجدات واملتغــريات ومنجــزات العــرص، واالحتــامء حتــت متاريــس املــايض وغلــق األبــواب والنوافــذ أمــام 
ــع  ــل م ــوروث األصي ــام بامل ــة واالعتص ــذات احلضاري ــزاز بال ــي االعت ــل يعن ــارصة، ب ــة املع ــر الثقاف ــاهد ومظاه مش

التفتــح عــىل اآلخــر اجلديــد واالســتفادة مــن منجــزات العــرص)26(.

ومــن ثــم فــإن حتقيــق األمــن الثقــايف وصيانتــه واســتمرارية الفعــل االجتامعــي يتأتــى بالثقــة يف النفــس والتفاعــل 
اإلجيــايب الواعــي مــع منجــزات العــرص .

مــن صــور هــذا التفتــح الواعي عــىل الثقافــات واألفكار االســتفادة من نتائــج البحــوث والدراســات والتطبيقات 
والقوانــني ونشــاط املجتمــع املــدين الغــريب ومــا وصــل إليــه يف جمــاالت حقــوق اإلنســان ورعايــة الطفولــة وصــون 
ــة، ونــرش  ــني املواطنــني يف حقوقهــم االجتامعي ــرأة، واملســاواة والعــدل ب ــح التصــورات حــول امل األمومــة، وتصحي
ثقافــة الســلم واألمــن والتعايــش وحماربــة ثقافــة القهــر والظلــم والتعــدي واهليمنــة واإلقصــاء واملحســوبية واجلهويــة 

والعرقيــة والطائفيــة)27(.

وجعــل اإلنســان يشــعر بكرامتــه، ويشــعر بإنســانيته باعتبــار مــا يقدمــه مــن أعــامل للصالــح العــام، ونــرش ثقافــة 
ــا أو  ــا أو عرقي ــيا أو دينين ــه سياس ــالف مع ــن االخت ــم م ــىل الرغ ــر ع ــوار اآلخ ــش بج ــاء والعي ــل والعط ــب العم ح

ــا. مذهبي

كل هــذه القيــم الثقافيــة أصبحــت واقــع حــال يف املجتمعــات الغربيــة، وحتولــت إىل ســلوكيات يوميــة يف حيــاة 
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هــؤالء النــاس؛ وهــي يف حقيقــة األمــر كانــت موجــودة يف ثقافتهــا وتراثنــا، ثــم اندثــرت ونحــن مطالبــون بإحيائهــا 
ــن  ــة، وم ــا اإلجيابي ــة يف جوانبه ــة الغربي ــه الثقاف ــا علي ــتفادة مم ــدة؛ واالس ــال الصاع ــها يف األجي ــد، وغرس ــن جدي م

مظاهــر االنفتــاح الواعــي عــىل هــذه الثقافــة وحضارهتــا.

ج ـ دور النخب والقيادات:

ــا  ــيا واجتامعي ــام سياس ــاري الع ــهد احلض ــها املش ــرتم نفس ــي حت ــات الت ــادات يف املجتمع ــب والقي ــدر النخ تتص
وثقافيــا، فتقــود القاطــرة إىل األمــام فيــام فيــه خــري وفــالح شــعوهبا، ومــا يعــود عليهــا بالنفــع يف حارضهــا ومســتقبلها، 
وتعمــل عــىل تنبيههــا عــىل مــا يمكــن أن يرضهــا أو يشــكل خطــرًا عليهــا يف هويتنــا وثقافتهــا ومقدســاهتا ومقدراهتــا.

ــة  ــة والديني ــاة الفكري ــة يف كل جمــاالت احلي ــة راقي ــا نوعي ــادات ونخب ــة اإلســالمية متتلــك قي إن الشــعوب العربي
ــة. ــة وغريهــا مــن املجــاالت احليوي ــة واالقتصاي والسياســية واالجتامعي

إن هــذه األدمغــة اجلبــارة والكفــاءات العاليــة التــي ختــرج الكثــري منهــا يف اجلامعــات العربيــة، وختــرج بعضهــا يف 
معاهــد وجامعــات غربيــة متلــك كل املؤهــالت والقــدرات لتقــود هــذه األمــة إىل بــر الفــالح وســاحل النحــاة)28(.

يتمثــل دورهــا أساســا يف هــذا العــرص الــذي يشــهد كل تلــك الرهانــات التــي أرشنــا إليهــا ســالفا يف االســتجابة 
لتحديــات األمــن الثقــايف مــن جوانــب عديــدة نذكــر أمههــا:

ــن  ــري ع ــا والتعب ــل مهومه ــزة، بحم ــا املتمي ــض وهويته ــا الناب ــة وقلبه ــري األم ــي لضم ــي الواع ــل احلقيق ـ التمثي
ــا.  ــا وآماهل آالمه

ـ مناهضة الفكر الغريب الدخيل املنحرف الذي يعمل عىل اخرتاق األمن الثقايف لألوطان.

ـ محاية األمة من كل املخاطر الفكرية واحلضارية التي هتدد كياهنا احلضاري

ـ محل راية تكوين اجليل الناشئ من الشباب وتثقيفه وتعليمه

ـ رفع مستوى الوعي العام يف األمة بتحدياهتا وتوجيهها إىل الطريق الصحيح للنهوض بأوضاعها.

ــاة  ــاالت احلي ــة يف جم ــذه األم ــتقبلية هل ــترشافات املس ــات واالس ــررات والسياس ــج واملق ــط والربام ــع اخلط ـ وض
ــة. املختلف
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د ـ دور املؤسسات واهليئات الرسمية: 

إن األمــن الثقــايف الــذي يتشــكل مــن منظومــة قيــم وأفــكار وتصــورات وســلوكيات ال بــد لــه مــن مؤسســات 
ــه  ــره وتنميت ــىل تطوي ــل ع ــري، وتعم ــل واخلط ــن الدخي ــه م ــىل محايت ــل ع ــع وتعم ــىل أرض الواق ــده ع ــات جتس وهيئ
ــة الشــعوب وذاهتــا وشــخصيتها وكياهنــا احلقيقــي.   ــل هوي ــذي يمث ــروح العــرص؛ هــذا األمــن الثقــايف ال ــه ب وإذكائ

ــر  ــع يف خماب ــا يصن ــح كل يشء فيه ــه، وأصب ــت علي ــا كان ــدا مم ــر تعقي ــوم أكث ــة الي ــاة البرشي ــت احلي ــد أضح لق
ــم  ــر يف عقوهل ــعوب فتؤث ــاة الش ــك إىل حي ــد ذل ــزل بع ــة لتن ــرف مغلق ــم يف غ ــط وترس ــات ختط ــات، وبسياس وهيئ
ٌ وبعضهــا خفــي، تعمــل عــىل حتقيــق  ونفوســهم ومعتقداهتــم وثقافاهتــم، كل ذلــك عــرب وســائل خمتلفــة بعضهــا بــنيِّ

أهــداف أصحــاب اخلطــط والسياســات املســطرة)29(. 

فباملقابــل تكــون مســألة حفــظ األوطــان يف أمنهــا الثقــايف والفكــري وصــون حضارهتــا وهويتهــا مــن االخــرتاق 
والتهديــد حتتــاج إىل ترســانة مــن املؤسســات واهليئــات والقوانــني، التــي تصــدر مــن إرادة سياســية مدركــة وواعيــة 

بــأن األمــن الثقــايف مــن أمــن البلــد الســيايس والعســكري واالقتصــادي.

إذا أردنا تعداد أهم هذه املؤسسات نقول: 

ـ مؤسســات الدولــة: تــأيت عــىل رأس املؤسســات مــن حيــث األمهيــة يف حفــظ األمــن الثقــايف لألوطــان يف 
ــات  ــات، اذ جيــب أن يعمــل مجيعهــا عــىل صــون مكون ــح الرســمية مــن وزارات وحمافظــات وبلــدات ووالي املصال
ــة الوطنيــة بترشيــع القوانــني والنظــم التــي تدعــم تلــك املبــادئ، وحماربــة كل مــا يمكــن أن يمــس اســتقرارها  اهلوي

ــة. ــات الدول ــع ومؤسس ــراد املجتم ــا يف أف ــا ومتكنه وثباهت

ــة واألخــالق يف املجتمــع وتبجــل اللغــة  ــن اإلســالمي وشــعائره وتنــرش الفضيل ــال حيــرتم الدي فعــىل ســبيل املث
ــرا. ــة ويعمــل عــىل التمكــني هلــا اســتعامال وتعلــام وتطوي العربي

ــذه  ــدم ه ــي خت ــر الت ــص والتقاري ــج واحلص ــث الربام ــة بب ــذه املهم ــة يف ه ــة اإلعالمي ــات الدول ــهم مؤسس وتس
األبعــاد واملبــادئ وحتــارب وتتصــدى لــكل مــا هيدمهــا أو ينــال منهــا. وتعمــل عــىل رفــع الوعــي لــدى أفــراد الشــعب 

بأمهيــة هــذه اهلويــة ومكامنهــا وطــرق احلفــاظ عليهــا.

 ويتجســد األمــر نفســه يف مؤسســة املدرســة واجلامعــة بــكل مراحلهــا التكوينية، اذ تعمــل كل املقــررات والربامج 
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الدراســية للتالميــذ والطلبــة عــىل تكريــس مبــادئ اهلويــة وحفظ األمــن الثقــايف والفكري لألوطــان)30(.

وتعمــل مؤسســة املســجد املهمــةـ التــي هلــا وقــع يف حيــاة النــاس وارتبــاط قلوهبــم هبــا ـ من خــالل تعليــامت وزارة 
ــح  ــش مــع اآلخــر واملتفت ــدل الوســطي الواعــي املتعاي ــل املعت ــرش الفكــر األصي ــاف عــىل ن ــة واألوق الشــوؤن الديني
عــىل العــرص، وحتــارب كل مظاهــر العصبيــة والطائفيــة واملذهبيــة التــي متــس الوحــدة الوطنيــة وهتــدد األمــن الثقــايف 

لألوطــان. 

هـ ـ دور هيئات املجتمع املدين: 

ــات  ــل مؤسس ــة لعم ــامال مكمل ــل أع ــال يعم ــا متكام ــازا موازي ــارص جه ــت املع ــدين يف الوق ــع امل ــح املجتم أصب
الدولــة القائمــة؛ ذلــك للعمــل احلــواري التواصــيل الفعــال واملبــارش مــع أفــراد الشــعب، الــذي لــه آلياتــه ووســائله يف 
الوصــول إىل قلــب املواطــن والتفاعــل اإلجيــايب معــه والتأثــري يف ســلوكه وإرشاكــه يف صناعــة مشــهد احليــاة العامــة. 

فنجــد يف املجتمــع املــدين مجعيــات خرييــة وأهليــة تعنــى بمجــاالت الصحــة والثقافــة ورعايــة الفئــات الضعيفــة 
واملعــوزة وذوي االحتياجــات اخلاصــة، وتنشــط يف جمــاالت الفنــون والعلــوم والثقافــات واحلــرف واملهــارات)31(.

ــه  ــن يف أمن ــة الوط ــة يف محاي ــأدوار مهم ــوم ب ــع وتق ــراد املجتم ــع أف ــتمرين م ــل مس ــل وتفاع ــا يف تواص ونجده
الثقــايف والفكــري وتدعيــم جوانــب اهلويــة فيــه، ورفــع مســتوى الوعــي لــدى أفــراد الشــعب وإرشاكهــم يف عمليــة 

ــم. ــاء ألوطاهن ــة والبن التنمي

مــن خــالل تضافــر جهــود هــذه املؤسســات واهليئــات وتفعيــل آلياهتــا ووســائلها نســتطيع الــكالم عــىل حفــظ 
ــا الثقــايف والقــدرة عــىل التصــدي للمخاطــر املحدقــة بــه. أمنن
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خامتة ونتائج البحث:

ختامــا وبعــد هــذه اجلولــة يف مفاهيــم ومصطلحــات األمــن الثقــايف ثــم الوقــوف مــع التحديــات وعــرض ســبل 
االســتجابة هلــا يمكــن أن نخلــص إىل مايــيل:

ـ إن الشــعوب العربيــة اإلســالمية بــام متتلكــه مــن إرث حضــاري عميــق وجتربــة مرتاكمــة غزيــرة هــي قــادرة عــىل 
جماهبــة حمــاوالت اخــرتاق أمنهــا الثقــايف، كــام أهنــا قــادرة عــىل جتديــد نفســها وتقديــم صورهتــا للعــامل يف ثــوب معــارص 

يقــف أمــام كل القــوى العامليــة الكــربى.

ـ إن األمــن الثقــايف هلــذه الشــعوب يمكــن أن يتقــوى وحيمــى من خالل االعتــزاز باهلويــات واالقتنــاع باالنتامءات 
احلضاريــة هلــذه األوطــان، ثــم باالنفتــاح عــىل الثقافــات األخــرى واالســتفادة منهــا دون أي عقــدة نقــص، وبوعــي 

ومسؤولية.

ــام  ــب دائ ــذا جي ــى، ل ــدت لتبق ــانية وج ــرة إنس ــو ظاه ــات ه ــات والثقاف ــاس اهلوي ــىل أس ــي ع ــرصاع العامل ـ إن ال
ــلبياهتا. ــن س ــف ع ــا والك ــذ فوائده ــا بأخ ــايب معه ــل اإلجي ــا والتفاع ــذر منه احل

ــة  ــا ومحاي ــه أوطاهن ــادة شــعوهبا وتوجي ــة يف قي ــؤولية عظيم ــا مس ــا أمتن ــر هب ــي تزخ ــاءات الت ــب والكف ـ إن للنخ
ــه. ــب علي ــاري املتكال ــا احلض ــون موروثه ــايف وص ــا الثق أمنه

ـ إن لــإلرادات السياســية يف األوطــان العربيــة اإلســالمية دورا مركزيــا رئيســا يف محايــة هويــات الشــعوب، 
ــادي. ــيايس واالقتص ــا الس ــىل أمنه ــرس ع ــام حت ــا ك ــايف هل ــن الثق ــري األم وتوف

ـ إن للمؤسســات واهليئــات واملجتمــع املــدين دورا حموريــا يف التخنــدق مــع املواطنــني إليصــال الرســالة الواضحة 
ــع  ــة تطب ــلوكيات يومي ــم وس ــك إىل قي ــل ذل ــىل حتوي ــان، والعمــل ع ــايف لألوط ــن الثق ــول األم ــة ح ــيطة املفهوم البس

مظاهــر احليــاة املختلفــة.
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ملخص البحث :

ــة  ــق رفاهي ــه تتحق ــن خالل ــالمي الن م ــع اإلس ــة للمجتم ــام رضورة ملح ــه الع ــن بمفهوم ــح األم       أصب
الفــرد ويعــم اخلــري مجيــع أفــراده ويرتقــي باملجتمــع إىل مصــاف األمــم املتحــرضة ، لــذا نجــد أن اإلســالم قــد أواله 
اهتاممــًا بالغــًا ونــوه عنــه يف ترشيعاتــه . لقــد جــاءت النصــوص الرصحيــة مــن الكتــاب واحاديــث النبــي املصطفــى وآل 
بيتــه ســالم اهلل عليهــم لتعــزز هــذا املبــدأ ، فقــد قــال تعــاىل : ) الذيــن آمنــوا ومل يلبســوا إيامهنــم بظلــم أولئــك هلــم األمــن 
وهــم مهتــدون ( ســورة األنعــام، آيــة )82(.وقــال اهلل تعــاىل : ) فليعبــدوا رّب هــذا البيــت الــذي أطعمهــم مــن جــوعٍ 

وآمنهــم مــن خــوف( ســورة قريــش، آيــة )4(.صــدق اهلل العــيل العظيــم.

ــاب  ــارات االره ــتقبال تي ــة الس ــد حاضن ــايف تع ــن الثق ــدام االم ــودها انع ــي يس ــواء الت ــك ان االج والش
والتطــرف والغلــو ، الهنــا متهــد االرضيــة املالئمــة لالنحــراف الفكــري والعقائــدي ، وهــذا مابتلــت بــه االمــة 
ــة تتبنــى افــكارًا وفلســفات مغلوطــة جتعــل مــن التعــدد  االســالمية يف عرصهــا احلديــث ، فجميــع احلــركات الضال
الفكــري خطــرًا هيــدد كياهنــا ويلغــي وجودهــا .ويعــد اهلــوس الدفاعــي الــذي يضــع حتديــدا هنائيــا ومغلقــا للهويــة 
وجيعلهــا قالبــا جامــدا يف منــأى عــن احتــامالت التغــري والتكيــف مــع حميطهــا وعرصهــا وجمتمعهــا ، مــن أبــرز 

ــالل . ــول واالضمح ــة باألف ــذه اهلوي ــد ه ــرص لتهدي ــق االق ــو الطري ــايف  وه ــن الثق ــه األم ــي تواج ــات الت التحدي

يمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة بجملــة مــن اســئلة حيــاول الباحــث االجابــة عليهــا بمنهــج علمــي اكاديمــي 
تتعلــق االســئلة بامهيــة ودور االمــن الثقــايف يف حتقيــق االمــن االنســاين .ويمكــن طــرح االســئلة االتيــة :

1. ماهو االطار املفاهيمي لألمن الثقايف؟ وماعالقته باألمن االنساين واالجتامعي ؟

2. ما دور املنظامت يف حتقيق األمن الثقايف؟ 

3.   ماهي  التطبيقات العملية النعدام االمن الثقايف ؟

4. ماهي التحديات التي تواجه حتقيق االمن الثقايف ؟ 

ــي  ــن االجتامع ــق باألم ــا تتعل ــا الهن ــد منه ــايف رضورة ب ــن الثق ــق االم ــث ان حتقي ــالل البح ــن خ ــني م وتب
واالنســاين ، وأن حتقيقهــا مســؤولية مشــرتكة تقــع بالدرجــة األوىل عــىل أجهــزة االعــالم املطبــوع منهــا ، واملســموع 
واملرئــي والتــي تســاهم بشــكل فاعــل يف خلــق الــرأي العــام، والتوجيــه بــام لدهيــا مــن حضــور ، وقــدرة عــىل االنتشــار 
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Abstract 

For the Islamic countries the concept of security grows momentum and essential 
as it could achieve welfare and prosperity in a country. That is why Islam gives great 
focus on such a conjecture and mentions it in its legislations. There are sheer texts 
and documents: Quran, speeches of the prophet and his progeny as mentioned the 
Glorious Quran: 

“It is those who believe and confuse not their beliefs with wrong - that are
[truly] in security, for they are on [right] guidance.” Anam, 82. 
Also in sura Quraish, 4:
Who provides them with food against hunger, and with security against fear
[of danger].
     Quite definitely, the milieu that thrives with insecurity could be regarded as 

custody for terrorism, extremism and fanaticism to pave the ground to intellectual 
deviation. The current study deals with the problem in certain questions:

1- What the concept of the cultural security?
2- What a role do the societies play in implementing the cultural security?
3- What are the scientific applications of insecurity?
4- What are the challenges the cultural security implementation confronts?
The current research study is to focus on these points; there are conclusions to 

meet the requirements a family or laypeople need in life.    
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املقدمة

هنــاك تداخــل واضــح بــني مفاهيــم األمــن الوطنــي واالجتامعــي واالنســاين لكنهــا عمومــًا تلتقــي باملســبب 
الرئيــيس وهــو انعــدام األمــن الثقــايف وســنايت تباعــًا لعــرض تلــك املفاهيــم وتاثرهــا بمفهــوم األمــن الثقــايف الــذي 
باتــت االمــة يف عرصهــا احلــارض احــوج ماتكــون اليــه، وفضــاًل عــام تقــدم فــان مصطلحــات األمــن بانواعهــا كافــة 

تلتقــي عنــد مبــدأ احلاجــة او االمهيــة فديمومــة احليــاة تســتدعي توفــر هــذه املبــادئ بنســب خمتلفــة .

هيــدف البحــث اىل بيــان امهيــة األمــن الثقــايف بوصفــه ركيــزة أساســية لتحقيــق األمــن االنســاين والتعايــش 
املجتمعــي وفــق االطــر الصحيحــة للتوافــق احليــايت القائــم عــىل تقبــل االخريــن واحــرتام معتقداهتــم وآرائهــم وجعل 
ــس  ــب واجلن ــن واملذه ــة بالدي ــرى املتعلق ــب االخ ــن اجلوان ــدا ع ــخاص بعي ــم االش ــًا لتقوي ــارًا رئيس ــة معي الوطني

والقوميــة واملعتقــد .

   حــاول الباحــث ان يبــني مفاهيــم ومصطلحــات متعــددة ذات عالقــة باملوضــوع وحــاول قــدر االمــكان 
الربــط بــني تلــك اجلوانــب بــام خيــدم فرضيــة البحــث ومشــكلته واملنهجيــة املتبعــة . 

ــة ، فضــاًل عــن  ــق االمــن بانواعــه املختلف ــزة اساســية لتحقي ــني يف الدراســة ان االمــن الثقــايف ركي ــد تب  وق
امهيــة االمــن الثقــايف يف حتيــق التنميــة بانواعهــا املتعــددة،  وان وجــود التعايــش الســلمي القائــم عــىل اســاس حتقيــق 
ــن  ــاة للوه ــك مدع ــان ذل ــايف ف ــن الثق ــد األم ــا يفق ــاين وعندم ــن االنس ــق األم ــية لتحقي ــزة أساس ــايف ركي ــن الثق األم

ــن . ــدام األم ــراب وانع واخل

تــأيت أمهيــة األمــن الثقــايف مــن كونــه يرتبــط بــكل أشــكال األمــن، وهــذا االرتبــاط جيعــل مــن االمــن الثقــايف 
ــف  ــح ال يق ــذا املصطل ــن، وه ــكال األم ــكل أش ــالالً ب ــة وأنح ــق زعزع ــه خيل ــدم حتقيق ــة أن ع ــرية لدرج ــة كب ذا امهي
ــة و تدفــق  عنــد حــد تســليح العقــول يف مواجهــة الغــزو الثقــايف الــذي بــات هاجســا بعــد حصــول ثــورة املعلوماتي
ــة مــن التشــويه و التداخــل  ــة املحلي ــد حــد املحافظــة عــىل الثقاف املعلومــات، ومصطلــح األمــن الثقــايف ال يقــف عن
ــري بعضهــا يف بعضهــا اآلخــر أمــر أكــده  مــع ثقافــات الشــعوب األخــرى، إذ إن انتقــال الثقافــات و انتشــارها و تأث

التاريــخ، وال يمكــن نكرانــه، فــال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال إغــالق ثقافــة مــا عــن نفســها.
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مفهوم األمن :

    األمــن لغــة هــو األمــان واألمانــة بحســب ابــن منظــور. واألمــن عكــس اخلــوف، واصطالحــا هــو احلالــة 
ــامن و  ــه اإلي ــوف و من ــس و)1(زوال اخل ــان النف ــك اطمئن ــو بذل ــتقرار. وه ــالمة واالس ــكينة والس ــب الس ــي تناس الت
األمانــة، وقــد ورد هــذا املعنــى يف القــرآن الكريــم ))آمنهــم مــن خــوف(( قريــش 3 ،و منــه  ”أال إن أوليــاء اهلل الخوف 

عليهــم والهــم حيزنــون“  يونــس 62

األمن االجتامعي

ــداء عــىل  ــل واالختطــاف واالعت ــة كالقت ــة واخلارجي ــا الســالمة مــن كل االخطــار الداخلي       املقصــود هن
املمتلــكات بمعنــى آخــر انــه  الرتاجــع يف معــدالت اجلريمــة ، وأن تفشــى اجلرائــم وزيــادة عددهــا يعنــي حالــة غيــاب 
األمــن االجتامعــي ، فمعيــار األمــن منــوط بقــدرة املؤسســات احلكوميــة واألهليــة يف احلــد مــن اجلريمــة والتصــدي 
ــون  ــيادة القان ــط س ــام ، وبس ــرض النظ ــالل ف ــن خ ــلطة م ــؤوليات الس ــن مس ــات م ــراد واجلامع ــة االف ــا وأن محاي هل
بواســطة اجهــزة الســلطة ، واســتخدام القــوة إن تطلــب األمــر ، ذلــك لتحقيــق األمــن والســالمة التــي تعــزز االنتــامء 

إىل الدولــة بصفتهــا احلامــي واألمــني حليــاة النــاس وممتلكاهتــم وآماهلــم بالعيــش الكريــم . 

األمن القومي

       ان مصطلــح األمــن القومــي مــن املصطلحــات احلديثــة الشــائعة يف العلــوم االنســانية وتفرعــت مــن هــذا 
املصطلــح مفاهيــم  اخــرى كاألمــن االســرتاتيجي واللوجســتي ونظريــات التــوازن واالحتــواء والــدرع الصاروخــي. 

بمعنــى اخــر اهنــا قــدرة الدولــة عــىل توجيــه قوهتــا باجتــاه حتقيــق ســالمة افرادهــا .

وهــو مصطلــح كثــري التــداول يف اجلغرافيــة السياســية التــي تؤكــد قــوة الدولــة وفــق قواعــد جغرافيــة متعــددة 
منهــا املوقــع اجلغــرايف والشــكل واالجتــاه واملــوارد ودول اجلــوار االخــرى. ويعــرف هنــري كيســنجر األمــن عــىل أنــه 

:أي ترصفــات يســعى املجتمــع فيهــا إىل حفــظ حقــه يف البقــاء.

مفهوم األمن املجتمعي

ــة  ــاد ومحاي ــري واالعتق ــه يف التفك ــده وحريت ــرد يف معتق ــة الف ــق بحامي ــي:- يتعل ــايف أو املجتمع ــن الثق األم
روابطــه االجتامعيــة التقليديــة التــي حيــرص عليهــا كوهنــا متثــل جــزء مــن كيانــه وموروثــه الثقــايف واجلامعــات 
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اإلرهابيــة اعتــادت عــىل قمــع املامرســات الفرديــة أو اجلمعيــة لألقليــات الدينيــة مــا يغيــب أحــد أهــم جوانــب األمــن 
ــاين. اإلنس

ويعــد األمــن الثقــايف مفهــوم إجيــايب وتفاعــيل لتأســيس رؤيــة جديــدة لألمــن حــني يــرت ا دف مــع الثقافــة، 
ــرأي اآلخــر وحيفــظ حقــوق  ــرأي وال ــة ال ــري احتياجــات املجتمــع ويكفــل حري وُيســتخدم بالشــكل املطلــوب لتوف
الــدول واألفــراد عــىل حــدٍ ســواء فيــام يمتلكــون مــن ثقافــات وآثــار وفنــون وأعــامل فنيــة ، هــو إرســاء ملفهــوم خمتلــف 
ــل  ــد للتعام ــوم جدي ــرش، ومفه ــن الب ــة م ــواع خمتلف ــني أن ــة ب ــتمرة واملتبادل ــات املس ــاين والعالق ــل اإلنس ــن التفاع م
احلضــاري الناضــج القائــم عــىل االحــرتا م والتقديــر بــني األمــم وبعضهــا، فهــو عنــرص مهــم مــن عنــارص النهضــة 
املجتمعيــة ومظهــر مــن مظاهــر القــدرة عــىل التحــرر واســرتداد هويتنــا البرشيــة واإلنســانية املفقــودة.  واألمــن الثقــايف 
هــو البيئــة الصاحلــة واحلاضنــة للتعايــش الســلمي والقضــاء عــىل اإلرهــاب واجلريمــة بــكل أشــكاهلا، ومــن ثــم فهــو 
جمموعــة مــن اإلجــراءات واألفــكار والقواعــد والقوانــني التــي جيــب اختاذهــا وحتقيقهــا للوصــول إىل التنميــة البرشيــة 
بمفهومهــا الشــامل، وحتقيــق الســالمة واالســتقرار واحلاميــة واحلريــة خلدمــة أهــداف وغايــات املجتمعــات، والتقــدم 

إىل األمــام دون خــوف أو رهبــة بــكل ثبــات وثقــة.

األمن االنساين

      يركــز مفهــوم األمــن االنســاين عــىل االنســان فقــط وليــس عــىل الدولــة ، بمعنــى اخــر ان اهلــدف األســايس 
مــن األمــن االنســاين هــو حتقيــق أمــن الفــرد فضــال عــن أمــن الدولــة ؛ فقــد تكــون الدولــة آمنــة اال ان بعــض  مواطنيها 

ــدة ابرزهــا اجلريمة واالرهــاب واحلــروب والقمع  يفتقــر إىل األمــن لظــروف عِ

ــة ذات وجــه  ــوان عومل ــي عــام 1999 بعن ــر الصــادر عــن برنامــج األمــم املتحــدة االنامئ ــد حــدد التقري وق
انســاين Globaliza�on With a Human Face ســبعة حتديــات أساســية هتــدد األمــن االنســاين يف عــرص 
العوملــة . هــي :- غيــاب األمــن الوظيفــي وقلــة  الدخــل ، وغيــاب األمــن الصحــي وانتشــار األوبئــة وغيــاب األمــن 
ــي  ــي بإنتشــار التلــوث البيئ ــاب األمــن البيئ ــاب األمــن الشــخيص وغي ــة وغي ــة الغالب ــل بســيادة الثقاف ــايف املتمث الثق

ــات.  ويتفــرع مفهــوم األمــن اإلنســاين إىل فــروع عــدة أبرزهــا: ومايتبعــه مــن حتدي

األمن إالنساين االقتصادي و االجتامعي:

  ويشمل األمن الغذائي واملائي و مجيع أشكال احلامية من اجلوع والبطالة واملرض.
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األمن إالنساين املدين و السيايس:

يشمل مجيع حقوق اإلنسان املدنية و السياسية التي تضمن له الشعور باألمن.

األمن إالنساين احليوي:

ويضمن البيئة النظيفة اخلالية من التلوث

األمن إالنساين الثقايف: 

ويشمل محاية الثقافات املتعددة وحق كل مواطن يف التعليم والصحة والرتفيه.

اجلريمة إحد مهددات األمن الثقايف

ــة موغلــة يف القــدم وهــي ســلوك اليمكــن اســتيعابه ، فضــال عــن كوهنــا  ــة تارخيي اجلريمــة ظاهــرة اجتامعي
ســلوكًا حيظــره القانــون وحيــدد جــزاًء ملــن يقــوم بــه ، ألهنــا إشــباع للغريــزة بطريقــة شــاذة ، لــذا أصبحــت اجلريمــة 
وعواملهــا ونتائجهــا جمــاالً خصبــًا للبحــوث والدراســات. ومصطلــح اجلريمــة)*( ينطــوي عــىل وصــف لكثــري مــن 
أشــكال الســلوك غــري القانــوين ، وحتظــر قوانــني البلــدان بعــض األفعــال بدرجــات متفاوتــة ، أي ان النظــرة للجريمــة 
ختتلــف مــن جمتمــع إىل آخــر . فالفعــل الــذى يعــّد ســلوكًا إجراميــًا يف جمتمــع مــا قــد اليكــون كذلــك يف جمتمــع آخــر. 

ــن  ــف م ــة ختتل ــة ، ألن اجلريم ــن األمهي ــة م ــة عالي ــىل درج ــة ع ــرة اإلجرامي ــبية يف الظاه ــألة النس وتعتربمس
ــون  ــة. فالقان ــة االجتامعي ــن الناحي ــة أو م ــة القانوني ــن الناحي ــا م ــر إليه ــواء نظ ــان آلخر،س ــن زم ــر وم ــكان آلخ م
ــا عــىل ســبيل  ــا عــىل مــر الزمــن يف املجتمــع الواحــد. ففــي القــرن الثامــن عــرش كان يف بريطاني ــي اليظــل ثابت اجلنائ
املثــال خمالفــات متنوعــة يمكــن أن يــؤدي بعضهــا إىل عقوبــة اإلعــدام ، ومــن بينهــا خمالفــات بســيطة مثــل رسقــة مبلــغ 

بســيط مــن املــال. 

أمــا مصطلــح املجــرم فقــد اختلــف يف تعريفــه هــو اآلخــر بحســب اختصــاص الباحــث ومنظــوره ، ففــي 
املفهــوم القانــوين يعــرف املجــرم عــىل أنــه الشــخص الــذي ينتهــك القانــون اجلنائــي الســائد يف بيئتــه واليعــّد الشــخص 
جمرمــًا إال بعــد صــدور حكــم بحقــه وإال فهــو متهــم . أمــا مــن املنظــور االجتامعــي فاملجــرم هــو الشــخص الــذي 
الخيضــع وال يلتــزم باملنظومــة االجتامعيــة الســائدة يف جمتمعــه ، ويذهــب أصحــاب املدرســة النفســية إىل أن املجــرم 
هــو الشــخص الــذي اليســتطيع التوفيــق بــني طلباتــه وميولــه الغريزيــة وبــني متطلبــات البيئــة اخلارجيــة التــي يعيــش 

فيهــا وقواعدهــا العامــة.
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ــا  ــت التكنولوجي ــم واكب ــن اجلرائ ــدة م ــواع جدي ــور أن ــزت بظه ــة متي ــور احلديث ــر أن العص ــر بالذك واجلدي
احلديثــة ووســائل االتصــال املتقدمــة، ولعــل مــن أخطــر مــا اســتجد يف العــرص احلديــث هــو بــروز ظاهــرة اإلرهــاب 
)Terrorism( ، وتنامــي اجلرائــم اإلرهابيــة )Terrorist crimes( التــي تزعــزع األمــن وتعصــف بجهــود التنميــة 
)Cultural Contact( والعمــران ، وظهــرت أنــواع أخــرى مــن اجلرائــم اســتفادت مــن وســائل االتصــال الثقــايف
والتقنيــات املتوافــرة ، وتعمــل ضمــن آليــات ولوائــح خاصــة ومنهــا اجلريمــة املنظمــة)*( ، وشــهدت املجتمعــات 
ــا ،  ــة وأبعاده ــباب اجلريم ــعة يف أس ــريات واس ــور تغ ــرية أدت إىل ظه ــية كب ــة وسياس ــة واقتصادي ــوالت اجتامعي حت
وحدثــت تغــريات يف مفاهيــم األمــن وآليــات التعامــل مــع اجلريمــة واملجرمــني وســبل الوقايــة مــن اجلريمــة وطــرق 

مكافحتهــا.

التعريف الديني 

ــًا عــىل حــق أو مصلحــة مــن حقــوق  ــة الدينيــة ســلوك إنســاين غــري ســوي يمثــل تعدي اجلريمــة مــن الناحي
ــرشوع ,  ــري م ــاين غ ــلوك إنس ــي كل س ــه ، وه ــاء علي ــادر بن ــون الص ــرشع أو القان ــا ال ــي حيميه ــاد الت ــح العب أو مصال
ــم  ــًا حيك ــًا ديني ــاك ضابط ــًا ألن هن ــزاًء جنائي ــه ج ــادر عن ــون الص ــرشع أو القان ــه ال ــب ل ــد يرت ــري عم ــدًا كان أم غ عم
ــق املســتقيم كوهنــا فعــاًل غــري  ــًا عــن الطري ــان اجلريمــة تعــّد ســلوكًا إنســانيًا منحرف ــا لذلــك ف ســلوك الفــرد، ووفق
مــرشوع ألنــه يمثــل اعتــداًء عــىل حــق مــن احلقــوق أو مصلحــة مــن املصالــح التــي حيميهــا الــرشع احلنيــف أو النظــام 
ــه الــذي ســنّه ويل األمــر. واجلريمــة هبــذا التعريــف معرفــة تعريفــًا جامعــًا مانعــًا عــىل عكــس  )القانــون( الناتــج عن

ــة. ــوم البرشي ــالف العل ــذي تعــددت مفاهيمــه وتنوعــت أبعــاده باخت املفهــوم الوضعــي للجريمــة ال

وتأسيســًا عــىل مــا تقــدم فــإن اجلريمــة يف الفقــه الرشعــي اإلســالمي تــكاد تتفــق مــع تعريــف فقــه القانــون 
الوضعــي ،إال اهنــا يف إطارهــا الدينــي تنحــرص يف اخلــروج عــن التعاليــم واملحظــورات التــي هنــى اهلل تعــاىل عنهــا يف 
ــه ورســله. وقــد نــص الفقهــاء عــىل أن اجلريمــة ســلوك فــردي أو مجاعــي خمالــف  ــه املقدســة وعــىل لســان أنبيائ كتب
ــي  ــلوك اإلجرام ــالمي للس ــه اإلس ــري الفق ــة. وتفس ــب املقدس ــكام الكت ــة وأح ــة والرشعي ــم اإلهلي ــني والتعالي للقوان
يتضــح مــن خــالل وضعــه مبــادئ واضحــة وثابتــة لتفســري ظاهــرة الســلوك اإلجرامــي وأســباب اجلريمــة ومــربرات 

التجريــم والعقــاب،  ومــن تلــك املبــادئ مايــأيت :

ــة  ــه اآلي ــة ، وهــذا مارصحــت ب اإلنســان أفضــل املخلوقــات ويتفــوق عليهــا بكــامل العقــل وحتمــل األمان
ــنْ  َّ ــريٍ ممِ ثِ ــىلَ كَ ــمْ عَ نَاُه لْ فَضَّ ــاتِ وَ يِّبَ ــنَ الطَّ ــمْ مِ نَاُه قْ زَ رَ ــرِ وَ بَحْ الْ ِّ وَ ــربَ ــمْ يفِ الْ نَاُه َلْ محَ مَ وَ ــي آدَ نِ ــا بَ نَ مْ رَّ ــدْ كَ قَ لَ ــة وَ الكريم
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يــاًل )اإلرساء 70(.  وليــس لتكويــن اإلنســان البــدين وطريقــة خلقــه عالقــة بالســلوك اإلجرامــي الــذي  ضِ نَــا تَفْ قْ لَ خَ
ينــايف الفطــرة الســليمة ، ألن الســلوك اإلجرامــي جــاء بســبب بعــده عــن اإليــامن.

ينطلــق املســلم مــن قاعــدة صلبــة هــي اإليــامن بــاهلل وكتبــه ورســله وبعلمــه الكامــل عــىل مجيــع ماجيــري يف 
الكــون بــام يف ذلــك ســلوك الفــرد اخلارجــي منهــا والباطنــي. واســتنادًا هلــذه العقيــدة يفــرتض يف املســلم الصحيــح 
الــذي ترشبــت نفســه بالعقيــدة ومتكــن اإليــامن مــن قلبــه أن يصبــح مؤهــاًل للصمــود أمــام عوامــل الفتنــة وإغــراءات 
ــم فهــو  ــه، ومــن ث ــاء جلدت ــه مــع أبن ــاة عــىل عاتقــه هــي تعمــري األرض وحتســني عالقت ــا ، ألن املســؤولية امللق الدني
حمصــن مــن الوقــوع باجلريمــة ، وهــي إذن منزلــة عظيمــة، منزلــة اإلنســان يف نظــام الوجــود عــىل هــذه األرض ، وهــو 
ــةِ إِينِّ  الَئِكَ ــكَ لِلْمَ بُّ ــالَ رَ إذ قَ التكريــم الــذي شــاءه لــه خالقــه العظيــم، وهــذا كلــه احيــاء التعبــري القــرآين املقــدسوَ

ــًة البقــرة)30(. لِيفَ ــلٌ يفِ األرض خَ اعِ جَ

ــع  ــة وأحــد املوان ــن واملعتقــد: يعــّد الديــن مــن وســائل الضبــط االجتامعــي الداخلي 7- ضعــف وازع الدي
املهمــة التــي تقــي مــن االضطرابــات االجتامعيــة ، وكلــام كان هــذا الــوازع قويــا ازدادت حصانــة الفــرد وأصبــح أكثــر 
مقاومــة ملــا يواجهــه مــن مشــاكل وأكثــر بعــدًا عــن الســلوك اإلجرامــي ، لــذا فــإن األشــخاص األكثــر متســكا بالديــن 
أقــل ميــاًل مــن غريهــم نحــو ارتــكاب املخالفــات ومنهــا اجلريمــة ، أمــا األشــخاص املتحــررون مــن االعتقــاد الدينــي 
فــإن وســائل الضبــط االجتامعــي الرســمية هــي املحــدد الرئيــس لترصفاهتــم، ومــن ثــم يقــع عــبء كبــري عــىل تلــك 
املؤسســات ، وال تقتــرص وظائــف الديــن عــىل الصعيــد الفــردي بــل تشــمل الصعيــد اجلامعــي أيضــًا ، فعــىل  الصعيــد 
الفــردي يعطــي للفــرد شــعورًا باألمــن والطمأنينــة.  وللديــن وظيفــة اجتامعيــة تتجــىل بمشــاركة الفــرد يف العبــادات 

والشــعائر والطقــوس الدينيــة التــي تســهم يف هتذيــب الســلوك البــرشي .

ــادئ مهمــة  ــة تنظــم ســلوك الفــرد واجلامعــة وحتــدد مب ــة وقيمي ــن اإلســالمي منظومــة اجتامعي ويعــّد  الدي
يف الثــواب والعقــاب فهــي تعالــج عوامــل اجلريمــة ودوافعهــا وفــق صيــغ غايــة يف الدقــة ممــا جيعــل فــرص اجلريمــة 
حمــدودة جــدًا ، وعنــد مقارنــة معــدالت اجلريمــة بــني الــدول اإلســالمية وغريهــا يتضــح الفــارق الكبــري ، اذ تنخفــض 
مســتويات اجلريمــة يف املجتمعــات االســالمية ، فبالنســبة للــدول العربيــة التــي يديــن غالبيــة ســكاهنا بالديانــة 
اإلســالمية أشــارت اإلحصــاءات إىل أن عــدد املودعــني يف الســجون للــدول العربيــة كافــة يقــل عــن نظــريه يف دول 
العــامل كلهــا ، أمــا معــدالت القتــل فقــد تراوحــت يف الــدول العربيــة بــني )5٫8 – 0٫8(  لــكل 100 الــف نســمة( 

ــا. ــا و)4٫5( يف املاني ــدة و)23٫2( يف بريطاني ــات املتح ــل )7٫9( يف الوالي مقاب
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التأثريات التنموية النعدام األمن

أصبحــت جغرافيــة التنميــة)*( فرعــًا مهــاًم مــن فــروع اجلغرافيــة البرشيــة ، ألهنــا تســهم يف إجيــاد الطريقــة 
ــة بــني  ــة املكاني ــان االختالفــات التنموي ــة أو اإلقليــم ، وهــي تعنــي ببي ــة بــني أرجــاء الدول املثــىل لتوزيــع ثــامر التنمي
املناطــق املختلفــة مــن خــالل األســاليب والوســائل االحصائيــة. وحتــاول اجلغرافيــة إجيــاد العالقــات املكانيــة التــي 
هتيــئ الفرصــة األكــرب إلجيــاد واقــع تنمــوي يف منطقــة مــا وتشــخيص األســباب املوجبــة للتلكــؤ التنمــوي يف منطقــة 
أخــرى ، فاجلريمــة ظاهــرة اجتامعيــًة متعــددُة اجلوانــب ومتشــعبة االجتاهــات وُتعــدُّ مــن املشــاكل التــي تعــاين منهــا 
املجتمعــات عــىل امتــداد املراحــل الزمنيــة وتعــد ســلوكًا هدامــًا غــري بنــاء ، وقــد تضافــرت عــىل دراســتها العديــد مــن 
العلــوم بســبب انعكاســاهتا عــىل العالقــات االجتامعيــة والســلوك اإلنســاين بنواحيــه املتعــددة. والعالقــة بــني انعــدام 

األمــن والتنميــة عالقــة مرتابطــة ومعقــدة فكالمهــا يؤثــر يف اآلخــر.

ــاب األمــن تتالشــى  ــة ألســباب وعوامــل متعــددة ففــي غي ــات التنمي يعــد انعــدام األمــن مــن أهــم معوق
التنميــة ، واجلريمــة ســبب مهــم يف فقــدان األرواح واألمــوال والتيتــم والرتمــل وظهــور اخلســائر املاديــة والبرشيــة 
والكلفــة األمنيــة واإلجــراءات احلكوميــة ، ومكافحــة اجلريمــة تتطلــب كلفــًا ماديــة وبرشيــة مــن املمكــن أن توظــف 

يف جمــال التنميــة.

إن الواقــع األمنــي للدولــة أو اإلقليــم ذو تأثــري كبــري يف اجلوانــب اإلنتاجيــة واالقتصاديــة والســياحية 
والتنمويــة ، لــذا أصبحــت دراســة اجلريمــة عــىل مســتوى كبــري مــن األمهيــة، ألهنــا تتعلــق بمســتوى تنميــة املجتمــع 
وتطويــر قدراتــه ومرافقــه التنمويــة ، فاملســتثمر عــىل ســبيل املثــال ال يقــدم عــىل االســتثامر يف منطقــة تكثــر فيهــا نســبة 
اجلريمــة أو ينعــدم فيهــا األمــان ، وال يمكــن إنشــاء مشــاريع تنمويــة يف مناطــق العجــز األمنــي ، ومتثــل تلــك املناطــق 
مناطــق طــرد ألصحــاب رؤوس األمــوال ، ومــن هنــا بقيــت املناطــق غــري األمنــه مناطــق فقــرية تعــاين مــن احلرمــان 
وتــردي اخلدمــات)1(. وان مكافحــة اجلريمــة واحلــد منهــا تعــد مــن األمــور التــي تســتنزف اقتصاديــات بعــض الــدول 
التــي متتــاز بخصائــص جغرافيــة معينــة ، الســيام الــدول التــي تتعقــد فيهــا مظاهــر الســطح  أو شاســعة املســاحة ، «إذ 
تســتهلك اجلريمــة مــا يقــارب  4-7% مــن الدخــل القومــي املحــيل للــدول الصناعيــة يف ســبيل مكافحتهــا والوقايــة 
منهــا. أمــا الــدول الناميــة فتســتهلك حــوايل 10ــــ 20% مــن دخلهــا هلــذا الغــرض»)2(. وللتدليــل عــىل ذلــك يمكــن 

متابعــة اجلــدول )1( الــذي يوضــح مقــدار املبالــغ التــي تنفــق يف الواليــات املتحــدة ألســباب تتعلــق باجلريمــة.

ويعــدُّ انعــدام األمــن مــن أهــم العوامــل الســلبية التــي تعرقــل التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية 
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ألن الــدول توجــه ُجــّل طاقاهتــا وإمكانياهتــا  ملحاربتهــا والقضــاء عليهــا ومــن هنــا جيــب أن تعــد سياســة منــع اجلريمــة 
ــة ألن اجلريمــة هتــدد االســتقرار االجتامعــي والنفــيس ألهنــا تقــرتن هباجــس اخلــوف  ضمــن أهــداف خطــط التنمي
وتعــرض الكيــان املــادي واملعنــوي للخطــر ، وتنعكــس هــذه االضطرابــات عــىل عالقــة األفــراد ببعضهــم , فضــاًل عــام 
تولــده مــن انحــالل للمبــادئ األخالقيــة ، وارتفــاع معــدالت التــرسب مــن املــدارس وكثــرة التغيبــات وانخفــاض 
مســتوى االنتاجيــة ، وهــي تســهم بــربوز ظواهــر اجتامعيــة متعــددة كالتســول واالنحــراف والبغــاء وتــرشد األحــداث 

واالنتحــار وعاملــة األطفــال.

اجلدول )1( 

اخلسائر املادية بسبب انتشار اجلريمة يف املجتمع األمريكي

اخلسائر املتعلقة بأنواع اجلرائماملبلغ /بليون دوالر

ترصف عىل النظام اجلنائي78

فقدان األرواح والعمل202

خسائر بسبب اجلرائم ضد املحالت والرشكات120

رسقة البضائع والسلع60

خسائر اإلدمان40

القيادة حتت تأثري املسكر110

جمموع اخلسائر األمريكية

املصدر: أكرم املشهداين ، اجلريمة يف الواليات املتحدة حقائق وأرقام

h�p//www.algardeniq.com/maqalat 

إن العالقــة بــني التنميــة وانعــدام األمــن عالقــة متبادلــة ، فالتوزيــع غــري املتكافــئ لثــامر التنميــة يــؤدي إىل 
ــة املالئمــة  ــان األرضي ــن هييئ ــري احلرمــان والشــعور بالغب ــإن تأث ــم ف ــاف واســعة مــن املجتمــع ، ومــن ث حرمــان أطي
ــؤدي إىل  ــادي ي ــتقرار االقتص ــة واالس ــامر التنمي ــئ لث ــع املتكاف ــظ أن التوزي ــًا يالح ــس متام ــىل العك ــرام ، وع لإلج

ــه. ــتثامر إمكانيات ــن اس ــرد م ــني الف ــن متك ــًا ع ــًا نامج ــًا اجتامعي ــكل حتصين ــة تش ــة ، فالتنمي ــدالت اجلريم ــض مع خف

أشــارت اإلحصــاءات العامليــة إىل أن القضايــا املرفوعــة أمــام اجلهــات املختصــة املتعلقــة بجرائــم االعتــداء 
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عــىل النســاء منــذ عــام 1960 ولغايــة 2001 بلغــت 2٫836٫442 قضيــة ، أي بمعــدل 190 عمليــة اغتصــاب أو 
حترشــًا جربيــًا يبلــغ عنهــا يوميــا ، علــاًم ان هــذا الرقــم ال يأخــذ باحلســبان حــاالت االعتــداء التــي ال يبلــغ عنهــا والتــي 

تصــل إىل أكثــر مــن %50.

ــدة  ــم املتح ــتقصاء األم ــر اس ــد أظه ــة ، وق ــدالت اجلريم ــردًا يف مع ــًا مط ــًا وارتفاع ــامل تنامي ــهد الع ــد ش لق
الســادس عــن اجتاهــات اجلريمــة وعمليــات نظــم العدالــة اجلنائيــة للمــدة 1990-1995 إن هنــاك ارتفاعــًا 
ــات  ــن الدراس ــدًا م ــب مزي ــذي يتطل ــر ال ــدة 1985-1990)3( ، األم ــة بامل ــبة 11% مقارن ــة بنس ــدالت اجلريم بمع

املوضوعيــة وتشــخيص األســباب ووضــع احللــول املناســبة.

اجلدول )2(  

التجمعات احلرضية الكربى يف العامل لعام 2011  

السكان مليون نسمةاملدينة
36٫7طوكيو
22دهلي

20ساو باولو
20مومباي
19٫5مكسيكو
19٫4نيويورك
16٫6شنغهاي

15٫5كلكتا
14٫7دكا

13كراتيش

املصدر : األمم املتحدة ، صندوق األمم املتحدة للسكان ، حالة سكان العامل 2011 ، ص77.

يمكــن مالحظــة الفــرق بــني معــدالت اجلريمــة مــن املقارنــة بــني الــدول الناميــة واملتقدمــة يف اجلــدول )3( 
الــذي يتعــرض جلريمتــي القتــل والرسقــة )لــكل 100000 نســمة( لــدول خمتــارة مــن العــامل يف املــدة  2008-2003 
وقــد اعتمــدت هاتــان اجلريمتــان مقياســًا ألن جريمــة القتــل تعــد مــن أبشــع اجلرائــم التــي عرفتهــا البرشية منــذ األزل 
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ــة، ويظهــر التبايــن يف معــدالت  ــان صــورة واضحــة عــن الواقــع األمنــي ألي دول وهــي مــع جريمــة الرسقــة تعطي
اجلرائــم بــني الــدول إذ ُيالحــظ ارتفــاع النســب يف الــدول الناميــة الســيام األفريقيــة منهــا , وفضــاًل عــن جرائــم القتــل 
والرسقــة فهنــاك اجلرائــم التــي تقــوم هبــا عصابــات اجلريمــة املنظمــة والســطو املســلح وحيــازة املخــدرات واالجتــار 
ــام  ــرة أم ــر عث ــكل حج ــدول وتش ــض ال ــات بع ــتنزف اقتصادي ــذت تس ــي أخ ــم الت ــن اجلرائ ــك م ــري ذل ــرش وغ بالب

خططهــا التنمويــة.

تعريف األمن الثقايف

ــداد لألمــن االقتصــادي و  ــه امت ــة أشــكال مــن األمــن العــام، إن ــط بجمل إن مصطلــح األمــن الثقــايف مرتب
األمــن الســيايس و األمــن العســكري و االمــن الغذائــي ، فالعالقــة مرتابطــة بــني مجيــع أنــواع األمــن املذكــورة، بــل ال 
يمكــن الفصــل بينهــا إال يف البحــث و الدراســة ، ذلــك ألن توفــر أحدمهــا مرتبــط بتوفــر اآلخــر، و يف كل جانــب تــرد 
فيــه كلمــة األمــن إنــام يــراد منهــا حتقيــق قــدر مــا مــن املنفعــة و القــوة لتحقيــق نــوع مــن الطمأنينــة، فالعالقــة ترابطيــة 
بــني كل أشــكال األمــن املطلوبــة الســالفة الذكــر، ألن حتقيــق األمــن االقتصــادي يتطلــب حتقيــق التنميــة االقتصاديــة 
و التكامــل االقتصــادي، و هــذا حيتــاج جمتمعــًا مســتقرًا يعيــش األمــن الســيايس، و إن حتقيــق األمــن الســيايس مقــرون 
بمجتمــع تتحقــق فيــه حريــة الــرأي و حريــة التفكــري و حريــة التعبــري، رشيطــة أن متــارس هــذه احلريــة وفــق األســس 
ــن  ــو م ــب أن خيل ــع جي ــذا التمت ــة، و ه ــة العام ــة املصلح ــة خلدم ــك املامرس ــرام تل ــون م ــة، وأن يك ــة والوطني القومي
ــرتاتيجي و  ــوازن االس ــق الت ــب حتقي ــكري يتطل ــن العس ــتقرار. األم ــة لالس ــة املزعزع ــة و املتطرف ــات العنيف االجتاه
البحــث عــن ســبل مواجهــة اآللــة العســكرية املعاديــة، و نقــول إن األمــن العســكري حمقــق عندمــا ينــام املواطــن قريــر 
العــني، وحــدود بــالده آمنــة، ويكــون ذلــك بتحقيــق تــوازن عســكري ملواجهــة كل أنــواع التهديد.وأمــن امليــاه أمــر 
متعلــق باســتمرار التدفــق احلــر للميــاه النابعــة مــن مناطــق جمــاورة، و يكــون هــذا األمــن متحققــا عندمــا ال يكــون 

هنــاك احتــكار هلــذه الثــروة  

مستلزمات األمن الثقايف

ان األمــن الثقــايف يســتوجب التعامــل مــع الثقافــات األجنبيــة بالشــكل الــذي ال نقــف يف خنــدق الدفــاع ضد 
الغــزو الثقــايف فننحــرص اهدافنــا يف بئــر العزلــة الضيقــة و العــداء للثقافــات اإلنســانية، فاألمــن الثقــايف اليعنــي صــد 
االبــواب عــىل الثقافــات األخــرى، وال يعنــي االحتفــاظ بجميــع القيــم الســائدة، وإنــام يعنــي املحافظــة عــىل اهلويــة 
ــة  ــرات األجنبي ــرد  مــن املؤث ــامء ، فضــاًل عــن  حتصــني الف االســالمية ومحايتهــا مــن عوامــل ضعــف الشــعور باالنت
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الضــارة، وتأمــني خربتــه الثقافيــة األصليــة مــن التشــويش و التضليــل.

إن األمــن الثقــايف يعنــي توفــري الثقافــة الصاحلــة للنــاس حتــى يتمكنــوا أن يعيشــوا حياهتــم املعــارصة بشــكل 
ــود  ــوة الوج ــاء ق ــي بن ــو يعن ــه و ه ــل آرائ ــر وتقب ــرتام االخ ــدا اح ــق مب ــن وف ــع االخري ــوا م ــايب ويتفاعل ــليم و إجي س
الثقــايف ، التــي تقــوى عــىل املقاومــة و الصمــود واالندفــاع و املالحقــة و الفعــل املؤثــر، و لكــي يتحقــق هــذا جيــب أن 

يعتمــد األمــن الثقــايف عــىل عنرصيــن أساســيني مهــا :

أ - االعتــزاز بالــذات الثقافيــة احلضاريــة : ألن الــذات الثقافيــة اإلطــار أو الوعــاء الــذي يســتوعب منتــوج 
املثقــف، لذلــك فــإن منتــوج املثقــف ينبغــي أن ينطلــق مــن اخلطــوط العريضــة و روح الثقافــة الذاتيــة، بــام متثلــه هــذه 
الثقافــة الذاتيــة مــن رمــوز و أفــكار و قيــم .و االعتــزاز بالثقافــة الذاتيــة ال يعنــي الغــاء الثقافــات االخــرى بــل جيــب 

التفاعــل معهــا واحــرتام شــخوصها . 

ب - التفاعــل وتقبــل الثقافــات االخــر: جيــب عــىل الثقافــة الذاتيــة واملعــارصة ان هتــيء االرضيــة املناســبة 
الســتقبال وتقبــل الثقافــات االخــرى وان مل تســتطع الثقافــة احلاليــة فعــل ذلــك فــذاك مــؤرش عــىل وجــود خلــل يف 
ــواء و  ــارصة ألن االنط ــة املع ــن الثقاف ــايض ع ــزل امل ــي ع ــايف ال يعن ــن الثق ــام ان األم ــع .ك ــة الي جمتم ــة احلالي الثقاف
ــا نعيــش يف القــرون  ــذايت بحيــث نضحــي و كأنن ــه هــو إفقــار للوجــود ال ــه و منجزات االنغــالق عــن العــرص و ثقافت
الوســطى الســالفة، بعيديــن كل البعــد عــن إنجــازات اإلنســان املعــارص و آثــار العلــم و حســناته.لذا فــإن أي جمتمــع 
ــىل  ــاح ع ــول باالنفت ــذات املوص ــزاز بال ــي إال باالعت ــه اجلامع ــتمرارية فعل ــايف و اس ــه الثق ــة أمن ــن صيان ــن م ال يتمك
ــزاز  ــا ، واالعت ــراز مضامينه ــة و إب ــذات الثقافي ــن ال ــيص ع ــز والتق ــاة للتحفي ــور مدع ــذه األم ــرص وه ــزات الع منج

ــا . ــا وتطلعاتن ــه مهــام تعارضــت مــع رغباتن ــات اآلخرواحــرتام آرائ ــة مــع هضــم معطي بالــذات احلضاري

تطبيقات عملية عىل انعدام االمن الثقايف

لقــد نبتــت تلــك التنظيــامت افــكارًا مشــبوهة اثــرت يف عقــول اجلهلــة وهــي بذلــك تقــدم انموذجــًا واضحــًا 
ــدم  ــوم هب ــي أن تق ــن الطبيع ــكان م ــب ، ف ــاد وجوان ــن ابع ــه م ــكل ماحتتوي ــه ب ــل حضارت ــدم تقب ــر وع ــض االخ لرف
ــة األشــورية يف  احلضــارا ت القديمــة املوجــودة يف املنطقــة كتدمــري متحــف املوصــل الــذي يرجــع تارخيــه إىل الدول
القــرن التاســع قبــل امليــالد، وكذلــك ســور نينــوى يف املوصــل الــذي يعــود تارخيــه إىل عــرص اآلشــوريني، والكنيســة 

اخلــرضاء يف تكريــت التــي تعــود إىل القــرن الســابع .
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داعش وتدمري االرضحة واملقامات 

ان اكــرب عمليــة تفجــري وهــي عمليــة تفجــري رضيــح العســكريني يف ســامراء وهــي عمليــة منظمــة حدثــت 
عام 2006 اســتهدفت رضيح اإلمامــني عــيل اهلــادي واحلســن العســكري وتوالت بعــد ذلــك عمليــة تدمــري وهــدم 
مراقــد االوليــاء والصاحلــني ومقاماهتــم. ويف عــام 2016 جــرت حمــاوالت مســعورة لتدمــري مرقــد االمــام حممــد بــن 
عــيل اهلــادي يف الدجيــل لكنهــا  فشــلت وعمومــا فــان هــذه االعــامل وغريهــا تشــري اىل وجــود ازمــة أمــن ثقــايف بــكل 

ماتعنيــه الكلمــة، ألن هنــاك رفضــًا لآلخــر بــل قتــال للطــرف املخالــف .

ومل يقتــرص احلــال عــىل مــزارات ومقامــات طائفــة دون اخــرى فقــد كشــف تنظيــم داعــش»، عــن 20 صــورة 
ــيعة يف  ــنة والش ــا الُس ــي يقصده ــة الت ــزارات الديني ــة وامل ــن األرضح ــدد م ــري ع ــم بتدم ــلحي التنظي ــام مس ــر قي تظه

حمافظــة «نينــوى»، وتظهــر تدمــري عــدد مــن املســاجد الشــيعية.

وفجــر تنظيــم داعــش رضيــح مرقــد عمــر بــن اخلطــاب، اإلمــام الســلطان عبــد اهلل بــن عاصــم بــن عمــر، 
يف منطقــة خممــور جنــوب رشق املوصــل، وقــام هبــدم األرضحــة و املــزارات الدينيــة ىف مدينــة تلعفــر، ومنهــا رضيــح 
أرنــاؤوط ورضيــح ومــزار أمحــد الرفاعــى ورضيــح الشــيخ إبراهيــم ىف ناحيــة املحلبيــة، باإلضافــة إىل هــدم مرقــد قــرب 
ــفت مبنــى حســينية قــدو ومبنــى حســينية عســكر  البنــت ىف مدينــة املوصــل. وُأزيلــت  املــآذن التابعــة لــكل مــزار وُنسِ

مــال ومبنــى حســينية ســعد بــن عقيــل ومبنــى حســينية جــواد، ومبنــى حســينية القبــة ىف مدينــة املوصــل.

تدمري حسينية جواد يف املوصل
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تدمري حسينية سعد بن عقيل يف تلعفر

تدمري مرقد قرب البنت ىف مدينة املوصل

تدمري االثار السورية 
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تعــد آثــار تدمــر مــن مواقــع الــرتاث العاملــي لليونســكو، املليئــة بالكنــوز التارخييــة التــي ال يمكــن تعويضهــا، 
مثــل املبــاين الرومانيــة التــي يتجــاوز عمرهــا األلفــي ســنة، ومتاثيــل مــا قبــل اإلســالم الرائعــة.

ــة املوقــع مــن  ــة محاي وعندمــا غــزت داعــش تدمــر ، رفــض األســعد الفــرار، وفضــل البقــاء؛ هبــدف حماول
ــويف بعــد اســتجواب داعــش لــه، عــىل أمــل احلصــول منــه عــىل معلومــات توصلهــا إىل  ــه ُت هنــب داعــش. ويقــال إن
ــة  ــذه األرسار قضي ــة ه ــد محاي ــعد، تع ــل األس ــامل مث ــبة لع ــر. وبالنس ــة يف تدم ــياء الثمين ــض األش ــرسي لبع ــكان ال امل
تســتحق املــوت مــن أجلهــا. وقــد قامــت داعــش بتدمــري التحــف التارخييــة، التــي ال ُتقــدر بثمــن يف العــراق وســوريا. 

وتتطلــب أيديولوجيتهــا فعــل ذلــك.

البعد الفلسفي لتدمري التاريخ

ــة. إذ  ــذه اجلامع ــفي هل ــد الفلس ــم البع ــاج إىل فه ــخ ، نحت ــري اىل التاري ــش كل مايش ــري داع ــبب تدم ــم س لفه
تشــرتك داعــش يف عدائهــا جتــاه التحــف التارخييــة مــع مجاعــات إســالمية ســنية مســلحة أخــرى، يعــود تارخيهــا عــىل 
األقــل إىل القــرن 18  -  والدة اململكــة العربيــة الســعودية احلديثــة. إذ ُدمــّر يف ذلــك الوقــت العديــد مــن املقامــات 
والشــواهد االســالمية ويعــد حتطيــم قبــور ائمــة البقيــع مــن اكــرب تلــك االعــامل واكثرهــا جــرأة عــىل اهلل ورســوله ، 
ويف عــام  1926تــم  دمــرت مقــربة الباقــي، وهــي جــزء مــن مقــربة البقيــع يف املدينــة املنــورة، ويعــود تاريــخ الرضيــح 
إىل القــرن الســابع امليــالدي، ويعتقــد أنــه حيتــوي عــىل رفــات بعــض أصحــاب النبــي حممد. ويــأيت التــزام الســعوديني 
هبــذه األفعــال بــام يتــواءم مــع تعاليــم املدرســة الدينيــة التــي ُيطلــق عليهــا اســم الوهابيــة ، ومــا تــزال وجهــات نظــر 

الوهابيــني حــول عبــادة الرمــوز تؤثــر يف اجلامعــات الســنية املتشــددة يف مجيــع أنحــاء العــامل اإلســالمي اليــوم.
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ويف عــام 2001قامــت حركــة طالبــان بتفجــر متاثيــل بــوذا باميــان يف أفغانســتان التــي يبلــغ عمرمهــا 1700 
ــة. وكان  ــة ضخم ــادات دولي ــار انتق ــا أث ــتان، مم ــط أفغانس ــان، وس ــدر يف وادي بامي ــان يف منح ــا منحوتت ــنة ومه س

ــا.. ــوذا يف العــامل، إذ بلــغ ارتفــاع أحدمهــا حــوايل 165 قدًم التمثــاالن أطــول متاثيــل ب

متاثيل بوذا
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خامتة :

أصبحــت قضيــة اإلرهــاب وزعزعــة األمــن هاجــس اجلميــع ومســؤولية املجتمــع بــأرسه لذلــك وجــب عــىل 
اجلميــع  أن يعملــوا عــىل اســتئصال هــذا الفكــر مــن جــذوره وذلــك باتبــاع الوســائل الناجحــة ومعاجلــة األمــور برويــة 

. وإن املخــرج مــن خماطــر اإلرهــاب وآالمــه يتمثــل يف أمــور، أمههــا مــا يــأيت: 

ــة  ــدال والتعايــش الســلمي، وتلبي ينبغــي العمــل اجلــاد - وفــق خطــط مدروســة – عــىل افشــاء روح االعت
ــني  ــايف ب ــي ترســم حــدود األمــن الثق ــني الت ــني ، وعــالج مشــكالهتم. 2- ســن القوان ــة للمواطن ــب الرضوري املطال
األفــراد فيــام بينهــا وبــني احلضــارات املختلفــة وخاصــة تلــك القوانــني التــي حتمــي اآلثــار والفنــون وامللكيــة الفكريــة 

واإلبداعيــة وحقــوق اإلنســان يف احلفــاظ عــىل هويتــه الثقافيــة عــىل مــدى أجيــال متعــددة.

نــرش العلــم الرشعــي الصحيــح املســتمد مــن نصــوص الكتــاب وســرية ال بيــت النبــوة، والتابعــني وأئمــة 
ــة عليــه، وتســهيل ســبله.  املســلمني، واإلعان

ــرف  ــباب التط ــن اس ــباب ع ــاد الش ــة وابع ــة الديني ــا دور التوعي ــالم بأنواعه ــائل االع ــذ وس ــب ان تأخ جي
ــه. ــني ل والداع

جيــب أن تأخــذ الــدول اإلســالمية بأســباب القــوة املاديــة، بــام حيقــق هلــا الســيادة والعــزة، ويمنحهــا القــدرة 
عــىل االســتقالل يف سياســاهتا، وقراراهتــا وتوجهاهتــا. 

تبــني لنــا ان حالــة األمــن الثقــايف اصبحــت مهــددة يف ظــل تنامــي ظاهــرة العوملــة فضــال عــن تــاليش الثقافــة 
اإلســالمية الغلــب الــدول العربيــة ، إذ مل يبقــى منهــا إال املعــامل، واحلــق أن الغــزو الثقــايف اخلارجــي قــد نجــح إىل حــد 

مــا يف جعــل الثقافــة تــأيت يف املرتبــة الثانيــة بعــد ثقافــة الغــرب التــي أتاحتهــا العوملــة.

ان لالمــن الثقــايف أمهيــة كبــرية يف حتيــق التنميــة بأنواعهــا املتعــددة وان وجــود التعايــش الســلمي القائــم عــىل 
اســاس حتقيــق األمــن الثقــايف ركيــزة أساســية لتحقيــق األمــن االنســاين وعندمــا يفقــد األمــن الثقــايف فــان ذلــك مدعــاة 

للوهــن واخلــراب وانعــدام األمــن .

اهلوامش 
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)1( ابن منظور، لسان العرب، املجلد األول، الطبعة األوىل، القاھرة، دار احلديث، 2003

ــة  ــة التيني ــي كلم ــا )Crimen( ، وه ــة وأصله ــىل اجلريم ــة )Crime( ع ــدل كلم ــدي ، وت ــرم أي التع ــن اجل ــة م *( اجلريم
اشــتقت مــن)Cernere( ذات األصــل اليونــاين التــي تعنــي التمييــز والشــذوذ عــن الســلوك االعتيــادي وتفيــد كلمــة اجلريمــة واجلــرم 
ــرم بالكــرس للجســد وقولــة تعــاىلوال جيرمنكــم شــنآن قــوم  أي الحيملنكــم  لغــة: الذنــب، تقــول منــه )جــرم و أجــرم و اجــرتم ( واجلِ
و ) جتــرم( عليــه أي ادعــى عليــه ذنبــًا مل يفعلــه كــام يطلــق لفــظ اجلريمــة عــىل املخالفــة القانونيــة التــي يقــرر القانــون هلــا عقابــًا بدنيــًا أو 

معنويــًا )حممــد أبــو بكــر الــرازي: خمتــار الصحــاح ، مكتبــة لبنــان 1989، ص89(.

*( عرفــت اجلريمــة املنظمــة بأهنــا فعــل أو أفعــال غــري مرشوعــة ترتكبهــا مجاعــة إجراميــة ذات تنظيــم هيــكيل متــدرج ، وتتمتع 
ــق نظــام داخــيل صــارم وحيــدد دور كل شــخص يف املنظمــة، ويكفــل والءهــم وإطاعتهــم   ــة االســتمرارية ويعمــل أعضاؤهــا وف بصف
ــة   ــا مــا يكــون اهلــدف مــن هــذه األفعــال احلصــول عــىل الربــح ، وتســتخدم اجلامعــة اإلجرامي لألوامــر الصــادرة مــن رؤســائهم وغالب

ة دول . التهديــد أو العنــف أو الرشــوة لتحقيــق أهدافهــا ويمكــن أن يمتــد نشــاطها اإلجرامــي عــرب عــدَ

)*(جغرافيــة التنميــة فــرع معــريف تكامــيل ألنــه يتعامــل مــع جمــاالت متنوعــة مــن النشــاط اإلنســاين ــــ املجــاالت االقتصاديــة 
ــوراي  ــك م ــع:د. وري ــد يراج ــا . للمزي ــا وحتليله ــاه وتأويله ــن الرف ــة م ــامط خمتلف ــم أن ــياق فه ــة ــــ يف س ــية والبيئي ــة والسياس والثقافي
ــة ،  ــامل املعرف ــلة ع ــاق ، سلس ــعيد منت ــة س ــة ، ترمج ــية والثقافي ــة والسياس ــة االقتصادي ــات العومل ــراءة يف حتدي ــة ــــ ق ــات العومل ، جغرافي

العــدد)397(، املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب ، الكويــت ، 2013.

)2( للمزيد حول العالقة بني اجلريمة وخطط التنمية ينظر :

ســيد شــوربجي عبــد املــوىل ، تأثــري اجلريمــة عــىل خطــط التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة يف الوطــن العــريب ، املركــز العــريب 
للدراســات األمنيــة والتدريــب ، الريــاض ، 1994

)3( ذيــاب موســى البداينــة ، واقــع وآفــاق اجلريمــة يف الوطــن العــريب ، أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة ، الريــاض ، 
2003 ، ص49.

ــة ،  ــوم األمني ــة للعل ــف العربي ــة واجتاهاهتــا يف الوطــن العــريب ، جامعــة ناي ــع اجلريم ــرزاق اهلاشــمي ، واق ــد ال )4(أكــرم عب
الريــاض ، 2005 ، ص26.
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ملخص البحث: 

ال خيامرنــا شــك أن اإلنســان موجــود اجتامعــي وال بــد مــن القــدوة ليقتــدي هبــا يف حياتــه وقــد اكــد النــص القــرآين 

األمــر برصاحــة والــرتاث ليــس ممــا انقضــی ومضــی وخاصــة إذا كان هــذا الــرتاث يتعلــق باألئمــة األطهــار ؛ وهــذا هــو 

ــارة  ــه احلض ــوم علي ــذي تق ــاس ال ــدم األس ــی ه ــؤدي إل ــه ي ــاع عن ــاعرهم، واالنقط ــم و مش ــة ويله ــال األم ــث آم ــذي يبع ال

اإلســالمية ويف زماننــا هــذا إذا أردنــا أن نســتعيد أجمادنــا وحضارتنــا مــا علينــا إال أن نتوجــه إلــی مــا تــرك هــؤالء الطيبــون لنــا 

ــه يــؤدي إلــی أزمــة  ــا اإلســالمي؛ فضــال أن عــدم االهتــامم هبــذا الــرتاث أو ضعــف االهتــامم ب ــام يناســب وحاجــات جمتمعن ب

فكريــة يف تربيتنــا املعــارصة تتمثــل يف جتاهلنــا لقيمتــه وأمهيتــه يف بنــاء شــخصية األمــة وإعطائهــا اهلويــة الثقافيــة املميــزة. وجيــد 

املتأمــل يف الــرتاث اإلســالمي كثــريا مــن املصــادر والشــخصيات التــي تصلــح أن تكــون أســوة أو برناجمــا مناســبا للتقــدم يف 

طريــق الســعادة، ومنهــا هنــج البالغــة الــذي يضــم بــني دفتيــه كثــريا مــن خطــب اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( ورســائله وحكمــه 

التــي قــد مجعهــا الرشيــف الــريض )رمحــه اهلل تعالــی(. 

ــة )السياســية  ــه املختلف ــة هــي األمــن بجوانب ــة واالجتامعي ــاة الفردي ومــن جهــة أخــری فمــن أهــم األصــول يف احلي

واالقتصاديــة واملعنويــة واالجتامعيــة والثقافيــة( وهــو الــذي يمهــد األرضيــة لوصــول اإلنســان إلــی كاملــه ورشــده وســعادته 

ــواع األمــن يف املجتمــع  ــني أن ــا أن نفــرق ب ــة. وال يمكــن لن ــح اإلهلي ــم اإلنســانية وأعظــم املن ــه مــن أقــدس القي فضــال عــن أن

ــدة جتعــل كال منهــا جــزءا ال يتجــزأ عــن اآلخــر علــی اإلنســان أن يتعــرف اليهــا واىل أسســها والعوامــل  ــة وطي فبينهــام عالق

املؤثــرة يف تقويتهــا وتطويرهــا وضعفهــا و..  وخاصــة يف العــرص احلــايل الــذي يتميــز بالغــزو الثقــايف وتشــويه القيــم الثقافيــة 

ــخها.  ومس

ــج  ــة )هن ــة املهم ــادر الرتاثي ــد املص ــايف يف أح ــن الثق ــة األم ــة قضي ــی دراس ــث إل ــتهدف البح ــذا يس ــن ه ــياقا م وانس

البالغــة( ومــن منظــور اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(، مشــريا إلــی أهــم االســرتاتيجيات التــي قــد ذكرهــا اإلمــام )عليــه الســالم( 

ــة األمــن الثقــايف وتعزيــزه، مســتخدما املنهــج الوصفــي والتحليــيل.  لوقاي

مــن أهــم مــا حصــل البحــث عليــه أن اإلمــام )عليــه الســالم( مل ينــس قضيــة األمــن الثقــايف ورضورتــه يف املجتمــع كــام 

أنــه قــد أشــار إلــی أهــم املوانــع يف األمــن الثقــايف وهــي إشــاعة الشــبهات يف النظــام الثقــايف، والغــزو الثقــايف، واالهتــامم بالدنيــا 

ــه الســالم( عوامــل هلــا دور مهــم يف  ــاك مــن منظــور اإلمــام )علي ــه القــادة واحلكومــة. وهن ونســيان اآلخــرة، وعــدم صالحي

حفــظ األمــن الثقــايف وتطويــره وهــي: اإليــامن بــاهلل تعالــی، واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، والعلــم والبصــرية، وقيــام 

العــدل، واختيــار القــدوات الصاحلــة، واملحافظــة علــی العالقــات األرسيــة وتوطيدهــا، وتقويــة الثقــة يف النفــس وتعزيزهــا. 

الكلامت األساسية:  هنج البالغة، األمن الثقايف، االسرتاتيجية 
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     Abstract:
   
   One of the main principles of the individual and social life is security with its angles poli�cal, 
economic, spiritual, social and cultural paving the way for man to perfec�on, sapience and 
felicity. However it is one of the most sacred human values and the greatest divine bless. In 
�me there is no way to dis�nguish between the types of the security in the society as there is 
a �ght bond between them cas�ng them as appurtenances; man is to perceive them all, their 
founda�ons and factors to solidify, to develop them and so forth, in par�cular the present �me 
steeped in the cultural invasion, distor�on and disfigurement to the cultural values. As such 
the research study tackles the cultural security in one of the most important sources; the Road 
of Eloquence from the imam Ali perspec�ve and refers to the most essen�al strategies the 
imam men�ons (Peace be upon him) to shield and to bu�ress the cultural security adop�ng 
the analy�c and descrip�ve approach. The research study finds that imam Ali never misses the 
cultural security and its necessity in the society, and men�ons the obstacles to having the cultural 
security: sca�ering rumours in the cultural security, cultural invasion, more a�en�on to life 
than doomsday and deficiency of leaders and government . From the perspec�ves of the imam 
there are certain factors to maintain the cultural security and its development : faith in Allah, 
biding virtue and forbidding vice , science and insight, doing jus�ce, good vanguards selec�on , 
preserving and bu�ressing the familial bonds, solidifying and reinforcing self-confidence
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١ـ املقدمة:

مــن القضايــا التــي ال بــد مــن توفرهــا لبنــاء جمتمــع متــني قضيــة األمــن، وهــي مــن املعايــري املهمــة يف معرفــة الدولــة أو 
احلكومــة املوفقــة مــن غريهــا وهــذه القضيــة هــي التــي هلــا جوانــب وأبعــاد متعــددة وكلهــا يســتحق العنايــة. ولعلنــا عندمــا 
نذكــر األمــن، أول مــا يتبــادر إلــی الذهــن هــو األمــن النظامــي والعســكري؛ ألنــه ال شــك أن يف ظلــه ســتتحقق اجلوانــب 

األخــری لألمــن كاألمــن االقتصــادي، واملعنــوي والســيايس واالجتامعــي والثقــايف . 

والعــرص الــذي نعيشــه يمتــاز بكثــرة املعلومــات ورسعــة انتقاهلــا والــرصاع الفكــري حتــی ســمي عــرص التكنولوجيــا؛ 
واالســتعامر الــذي يبحــث دائــام عــن طــرق جديــدة للســيطرة علــی الشــعوب األخــری فــام زال حيــرص علــی الســيطرة علــی 
الفكــر والثقافــة مغــرّيا جلــده، مطــورا وســائله، مســتخدما طرقــا أكثــر مكــرا وفتــكا. وقــد اعــرتف هبــذا األمــر أحــد علــامء 
الغــرب قائــال إن االســتعامر الثقــايف يتغــري يف الشــكل واملضمــون طبقــا ملراحــل الغــزو، التوســع االســتعامري يف العــامل الثالــث 
كــام أنــه يتكيــف طبقــا للواقــع الوطنــي وطبيعتــه يف كل منطقــة واســرتاتيجية التدخــل الســيايس غــري املبــارش مــن جانــب القــوة 

االســتعامرية تعتمــد إلــی حــد كبــري علــی احلــرب اإليديولوجيــة والثقافيــة )عبدالرمحــن، 1984م، 49(. 

ومــن جهــة أخــری فــإن للمســلمني تراثــا ضخــام مليئــا بالقيــم واملفاهيــم العاليــة، فــام علــی املســلم إال أن يرتبــط بأصولــه 
ــد مــن اســتعادة املســلمني هويتهــم الضائعــة وثقافتهــم  ــه. وال ب ــه وثقافت ــه وانتامئ ــه ليتخلــص مــن خماطــر هتــدد هويت وتراث

األصيلــة ليبنــوا أو حييــوا حضارهتــم مــن جديــد ويتحصنــون باألمــن الثقــايف. 

ومــن هــذا الــرتاث اخلالــد للمســلمني هنــج البالغــة الــذي يعــرض لنــا جمموعــة مــن اخلطــب والرســائل واحلكــم لإلمــام 
ــه  ــه مــن الــدروس واملواعــظ التــي جعلت ــاب وجيــذب األســامع. وفي ــع يبهــر األلب ــه الســالم(، بأســلوب أديب رائ عــيل )علي
كنــزا ال ينفــد، إذ هــو يضــم املفاهيــم واملضامــني العاليــة يف املوضوعــات املتنوعــة السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة والدينيــة، 
إذ اقتحــم اإلمــام جلــة هــذه اجلوانــب كلهــا ونثــر علــی قارئــه الــدرر الثمينــة التــي اســتخرجها مــن أغوارهــا وهــذا الكتــاب 
يف احلقيقــة نتــاج املــدة القصــرية حلكومــة إنســان إهلــي علــی األرض والــذي صــادف كثــريا مــن األزمــات الداخليــة فخــرج 
منهــا مرفــوع الــرأس. وبإمــكان املتأمــل فيــه أن يأخذهــا وخيطــط علــی أساســها حلياتــه أو للمجتمــع، وينظــر إلــی احليــاة مــن 

منظــور اإلمــام عليــه الســالم. 

ونظــرا ألمهيــة هــذا الكتــاب الــذي يكــون تاليــا للقــرآن الكريــم فإحيــاء هــذا الــرتاث أمــر رضوري للغايــة ولــن يكــون 
علــی عاتــق الشــيعة فقــط، بــل علــی املســلمني كلهــم أمجعــني أن هيتمــوا بــه كاهتاممهــم بالقــرآن، رشحــا، وتفســريا، وفهــام، 

و.... 
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ولعله تكفينا اإلشارة إلی أقوال بعض العلامء لبيان أمهية هنج البالغة ورضورة االهتامم به: 

ــيد  ــاء وس ــام الفصح ــالم( إم ــه الس ــيل )علي ــة» :«ع ــج البالغ ــىل «هن ــه ع ــة رشح ــد يف مقدم ــن أيب احلدي ــال اب ق
البلغــاء، وعــن كالمــه قيــل دون كالم اخلالــق وفــوق كالم املخلوقــني ومنــه تعلــم النــاس اخلطابــة والكتابــة» )ابــن أيب 
احلديــد، مقدمــة الــرشح، 1: 8(. وقــال الشــيخ حممــد عبــده )مفتــي مــرص األســبق( يف مقدمــة رشحــه: «وبعــد، فقــد 
أوىف يل حكــم القــدر باالطــالع عــىل كتــاب «هنــج البالغــة» مصادفــة بــال تعّمــل أصبتــه عــىل تغــرّي حــال، وتبلبــل بــال، 
وتزاحــم أشــغال، وعطلــة مــن أعــامل، فحســبته تســلية، وحيلــة للتخليــة، فتصفحــت بعــض صفحــات،  وتأملــت 
ــت،  ــًا شّبـ ــام أن حروب ــل يل يف كل مق ــكان خيّي ــات. ف ــع متفرق ــات، ومواضي ــع خمتلف ــن مواض ــه، م ــن عبارات ــاًل م مج
وغــارات شــنّت، وللبالغــة دولــة، وللفصاحــة صولــة ... بــل كنــت كلــام انتقلــت مــن موضــع إلــی موضــع، أحــس 
بتغــرّي املشــاهد، وحتــّول املعاهــد فتــارة كنــت أجــدين يف عــامل يعمــره مــن املعــاين أرواح عاليــة يف حلــل مــن العــربات 
الزاهيــة، تطــوف علــی النفــوس الزاكيــة ... وأحيانــًا كنــت أشــهد أن عقــاًل نورانيــًا اليشــبه خلقــًا جســدانيًا، فصــل 
عــن املوكــب االهلــي، واتصــل بالــروح االنســاين ... وآنــات كأين أســمع خطيــب احلكمــة ينــادي بأعليــاء الكلمــة، 
ــراب،  ــق االضط ــم مزال ــاب، وحيذره ــع االرتي ــم مواض ــواب، ويبرّصه ــع الص ــم مواق ــة، يعرفه ــر األم ــاء أم وأولي
ويرشــد هــم إىل دقائــق السياســة، وهيدهيــم طريــق الكياســة ... وليــس يف وســعي أن أصــف هــذا الكتــاب بأزيــد ممـّـا 
دّل عليــه اســمه، وال أن آيت بــيشء يف البيــان مزّيتــه فــوق مــا أيت بــه صاحــب االختيــار» )عبــده، مقدمــة الــرشح، 3(. 

هــذا واآلن أمــام هــذا الواقــع الــذي نعيشــه ويشــهد األزمــة والــرصاع فــال بــد مــن املواجهــة بسياســة ختطيطيــة 
ــق إال  ــن يتحق ــك ل ــه و... وذل ــره وثقافت ــامءه وفك ــارص وانت ــلم املع ــة املس ــدد هوي ــي هت ــر الت ــاوز املخاط ــة لنتج ثقافي

ــة.  ــة األصلي ــة وأصــول الثقاف ــة شــاملة ترتكــز علــی الــرتاث واملقومــات الروحي بنهضــة ثقافي

وانسياقا من هذا انطلق البحث هذا لتحديد مشكلة البحث بالسؤال الرئيس اآليت: 

ما االسرتاتيجيات التي سيحصل عليها املتأمل يف هنج البالغة لالحتفاظ باألمن الثقايف يف املجتمع؟ 

ــة دراســة هــذا املوضــوع ورضورة البحــث عــن هــذه االســرتاتيجيات تكمــن يف التعــرف اىل مــدی  ولعــل أمهي
ــن  ــه م ــي متكن ــرتاتيجيات الت ــع االس ــعيها لوض ــا وس ــعوب واإلرضار بأمنه ــی الش ــيطرة عل ــتعامر للس ــة االس حماول
ــة وحتويــل مســارات الثقافــة لدهيــا إذ جيعــل الشــعوب تبتعــد  ــة علــی أفكارهــا وقطعهــا عــن أصوهلــا التارخيي اهليمن

ــة.  ــه وتســاق يف إطــار مــن التبعي عــن أصالتهــا وختضــع ل
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ــرة  ــم الفك ــة يف تنظي ــی الدق ــرص عل ــد ح ــي، ولق ــج الوصف ــث املنه ــتخدم البح ــؤال اس ــذا الس ــن ه ــة ع ولإلجاب
وتقســيم املوضــوع إلــی أفــكار والرتابــط الوثيــق بــني أجزائهــا، فلــم يكــن بــد مــن اخلــوض يف غــامر موضــوع األمــن 
الثقــايف وعــرض تعريــف لــه، وأمهيتــه ورضورتــه وكذلــك هنــاك إشــارة  موجــزة إلــی هنــج البالغــة بوصفــه تراثــا نفيســا 
إســالميا يضــم بــني دفتيــه كثــريا مــن املعــارف العاليــة واملعــاين القّيمــة التــي تفيــد املجتمعــات يف كل عــرص وزمــان. 

أمــا بالنســبة إلــی خلفيــة البحــث فيجــدر بــأن نشــري إلــی أن عــدد الدراســات والبحــوث التــي أجريــت يف هنــج 
ــل  ــط، ب ــة فق ــة األدبي ــن اجله ــة ال م ــج البالغ ــة هن ــك أمهي ــرد ذل ــی وم ــّد وال حتص ــكاد ال تع ــرية ت ــي كث ــة ه البالغ
للمضامــني العاليــة التــي حيتوهيــا وتكفــي أن تكــون هنجــا كامــال لتخطيــط برنامــج شــامل ملختلــف أبعــاد اإلنســانية 
ليحصــل اإلنســان علــی ســعادته ورشــده وهدايتــه. وكذلــك هنــاك دراســات يف قضيــة األمــن واهلويــة و... ولكــن 
بالنســبه إلــی األمــن الثقــايف يف هنــج البالغــة وإســرتاتيجيات اإلمــام يف حفظــه فــال نــكاد نحصــل علــی بحــث كامــل 

واف يــؤدي حــق املوضــوع. 

ومن أهم مصطلحات البحث هي:

هنــج البالغــة: الكتــاب الــذي مجــع فيــه الرشيــف الــريض بأســلوب وحيــد روايــات منتقــاة مــن خطــب ورســائل 
ــا،  ــالة وكتاب ــا، و78 رس ــة وكالم ــی 242 خطب ــوي عل ــالم( وحيت ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ــيل ب ــام ع ــم لإلم وحك
و498 حكمــة. وقــد حظــي هــذا الكتــاب الرشيــف عــرب القــرون باهتــامم بالــغ مــن أعــالم البالغــة واألدب والــرشح 
والتعليــق و.. وتداولــه علــامء أهــل البيــت  جيــال بعــد جيــل. ويف الكتــاب جمموعــة مــن اإلرشــادات التــي تعــّد 
يف احلقيقــة مواصلــة الدســتور اإلهلــي املنــزل يف الكتــب الســاموية لســلوك اإلنســان يف حياتــه الدنيويــة لتوفــري ســعادة 

الداريــن والوصــول إلــی الكــامل الــذي ُخلــق مــن أجلــه وإمتامــا للحجــة.  

األمــن الثقــايف: أحــد أنــواع األمــن الــذي يســتحق االهتــامم والدراســة وهــو رضورة اســرتاتيجية ملحــة لضــامن 
بقــاء كل أمــة مســتقلة قويــة إذ ُيعــّد أحــد جوانــب األمــن القومــي الــذي يشــمل أيضــا األمــن االجتامعــي والعســكري 
والســيايس واالقتصــادي. وُيعنــی باألمــن الثقــايف «احلفــاظ علــی املكونــات الثقافيــة األصليــة يف مواجهــة التيــارات 
الثقافيــة الوافــدة أو األجنبيــة املشــبوهة وهــو هبــذا املعنــی محايــة وحتصــني للهويــة الثقافيــة مــن االخــرتاق واالحتــواء 
ــن  ــا ع ــاع هب ــراف واالرتف ــن االنح ــة م ــات واألدوات الثقافي ــة املؤسس ــايف محاي ــن الثق ــي األم ــام يعن ــارج ك ــن اخل م
العجــز والقصــور وتعزيــز التوجهــات الســليمة وانتقــاد التوجهــات الشــاذة واملتطرفــة»  )حممــود النجــريي، 1991م، 

 .)15
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ــد العســكري  ــة «Stratégos» التــي تعنــي القائ االســرتاتيجية: لفظــة اســرتاتيجية مشــتقة مــن الكلمــة اليوناني
ــادة.  ــي القي ــة تعن ــي اجليــش والثاني ــي تتكــون مــن كلمتــني  «Stratos et Agein»  األوىل تعن والت

وإصطالحــا: وجــدت عــدة تعاريــف لالســرتاتيجية إذ حيــاول كل واحــد مــن رواد الفكــر االســرتاتيجي تعريــف 
االســرتاتيجية مــن الزاويــة التــي رآهــا منهــا. منهــا «هــي األفــق التصــوري أو الكيفيــة التــي جتعــل املؤسســة جتيــب 
ــة  ــًا للمؤسس ــون أهداف ــب أن يك ــذي جي ــا ال ــة؟ م ــة املؤسس ــا مهم ــتنا؟ م ــي مؤسس ــا ه ــة: م ــاؤالت التالي ــىل التس ع
ــة بالســوق، املــوارد، القــدرات اإلبداعيــة، األربــاح، تكويــن األفــراد واملســؤولية اإلجتامعيــة؟ وقيــل كذلــك  مقارن
إهنــا: «خطــة متجانســة مدجمــة أهــدا ف وسياســات املؤسســة، وأيضــا عــىل أهنــا الــكل أو هــي املجمــوع املكــون مــن 
ــق هــذه  ــات العامــة واألهــداف، الوســائل التــي تســمح بتحقي ــد الغاي تصــورات، قــرارات، ترصفــات هبــدف حتدي
الغايــات وبتقييمهــا ومراقبــة األداء الناتــج عــن هــذا التنفيــذ» وُتعــّرف ايضــا بأهنــا «عمليــة حتديــد األهــداف واخلطــط 
والسياســات املناســبة للظــروف البيئيــة التــي تعمــل يف ظلهــا املنظمــة، والتــي تتضمــن عمليــة حتديــد وتقويــم البدائــل 
املتوفــرة أو هــي جمموعــة السياســات واألســاليب واخلطــط واملناهــج املتبعــة مــن أجــل حتقيــق األهــداف املســطرة يف 

أقــل وقــت ممكــن وبأقــل جهــد مبــذول» )الــدوري، 2005م، 24ـ 36 نقــال عــن العلــامء يف هــذا املجــال(.

٢ـ هنج البالغة؛ هنج احلياة السعيدة: 

َــع هــذا الكتــاب مــن قِبــل الرشيــف الــريض أواخــر القــرن الثالــث اهلجــري، واختــاره وانتخبــه مــن كالم أمــري   مجَ
ــة أقطــاب، أوهلــا: اخلطــب واألوامــر، ثانيهــا: الكتــب والرســائل،  ــدور عــىل ثالث ــن أيب طالــب، وي ــني عــيل ب املؤمن

ــم واملواعــظ.  كَ ثالثهــا: احلِ

الشــهيد مرتــىض املطهــري يف كتابــه القيــم «ســريى در هنــج البالغــة»، اعــرتف بــأن املوضوعــات التــي اشــتمل 
عليهــا هنــج البالغــة كثــرية، بحيــث كأنــه ال يمكــن إحصــاؤه إال أنــه قســمها إىل العناويــن العامــة االتيــة: اإلهليــات 
ومــاوراء الطبيعــة، والســلوك و العبــادة،و احلكومــة و العدالــة، الدنيــا وحــب الدنيــا، االيثــار و الشــجاعة، واملالحــم 
والغيبيــات الدعــاء و املناجــاة، الشــكوى مــن أهــل زمانــه، واألصــول االقتصاديــة، واإلســالم والقــرآن، واألخــالق 
ــرة ُأجــدت «لنهــج  ــاًل متعــددة ومتضاف ــة عل ــدو أن ثّم وهتذيــب النفــس، والشــخصيات )املطهــري، 1992م(. ويب

البالغــة» اخللــود والبقــاء منهــا:
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ــات  ــه للصف ــّذة، وجامعيت ــالم( الف ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــخصية أم ــول ش ــور ح ــم يتمح ــبب امله 1-  إن الس
ــه. ــت يف كالم ــي جتّل ــال الت واخلص

2-  إن فصاحــة كالم أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( وبالغتهــا التــي اعــرتف هبــا األدبــاء والفصحــاء واخلطبــاء، 
تــأيت بعــد القــرآن يف املرتبــة.

3-  تنــوع املفاهيــم وجامعيــة الكلــامت التــي الحيــّس املــرء معهــا أنــه أمــام كتــاب ســيايس، أخالقــي، عقائــدي، 
وتارخيــي، و.. فقــط.

ــة،   ــد اجلاهلي ــىل املجتمــع اإلســالمي بع ــي مــرت ع ــية الت ــخ التطــورات السياس 4-  هنــج البالغــة يعكــس تاري
ــه(.   ــه وآل ــي )صــىل اهلل علي ــل النب وخاصــة بعــد رحي

5-  انطــوى هنــج البالغــة عــىل تصويــر دقيــق لنفســيات النــاس املختلفــة، وبتعبــري آخــر انــه اشــتمل عــىل نــوع مــن 
علــم النفــس االجتامعي.

ــيم  ــام ترس ــة، فيه ــام والقاصع ــة ّمه ــه، فخطب ــه وكامل ــه إىل اوج ــاض في ــًا خ ــج ميدان ــام ول ــاب كل ــذا الكت 6-   ه
دقيــق ملالمــح املتقــني .وعهــده إىل مالــك االشــرت مشــحون بصفــات مــن يتصــّدي للحكــم وإدارة البــالد. ووصيتــه 
إىل االمــام احلســن )عليــه الســالم( حفلــت بأنــواع الوصايــا والســلوك االجتامعــي والفــردي. وخطبتــه األوىل فيهــا 
التذكــري بعظمــة اخلالــق وعجائــب خلقــه .وخطبــة الشقشــقية، فيهــا تلميــح إىل احلــوادث املريــرة التــي أعقبــت وفــاة 
رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه(، واملحــن التــي تعــرض هلــا أهــل البيــت )عليــه الســالم(. واخلطبــة )176( فيهــا 

متجيــد القــرآن الكريــم، وحــثٌ عــىل اســتجالء عجائبــه وغرائبــه )املصــدر نفســه(. 
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٣ـ األمن الثقايف؛ الرضورة واألمهية: 

ــرض  ــب ع ــي يصع ــات الت ــن املصطلح ــايف م ــن الثق ــل األم ــي ولع ــح وبده ــر واض ــة أم ــن بالثقاف ــة األم عالق
ــرض  ــرضوري أن نع ــن ال ــدد فم ــف حم ــی تعري ــول عل ــايف واحلص ــن الثق ــی األم ــد معن ــه. ولتحدي ــدد ل ــف حم تعري

ــة.  ــن والثقاف ــني األم ــكال املصطلح ــف ل التعري

وكــام أن اإلنســان حيتــاج إلــی املــاء واهلــواء الســتمرار حياتــه فيحتــاج إلــی األمــن يف كل األبعــاد ليكمــل حياتــه 
ثَــاًل  بَ اهلل مَ َ رضَ املعنويــة. وقــد ذكــر القــرآن الكريــم مســتعينا بتمثيــل لبيــان الــدور الفعــال لألمــن يف نمــو املجتمــع: «وَ
فِ بِامَ  َــوْ اخلْ ُوعِ وَ ــا اهلل لِبَــاسَ اجلْ هَ اقَ أَذَ ُعــمِ اهللِ فَ تْ بِأَنْ ــرَ فَ انٍ فَكَ ــكَ ــنْ ُكلِّ مَ ــًدا مِ غَ ــا رَ ُقهَ زْ ــا رِ ئِنَّــًة يأْتِيهَ نَــًة ُمطْمَ انَــتْ آمِ يــًة كَ رْ قَ
» [النحــل 16: 112] بحيــث أن األمــن كأرض ال بــد مــن زرع بــذور االقتصــاد والثقافــة والسياســة  نَُعــونَ اُنــوا يصْ كَ
ــة األمــن ضمــن اخلصائــص الثــالث  و... لكــي نســتطيع أن تقطــف األثــامر الشــهية. وذكــر اهلل تعالــی يف هــذه اآلي

للقريــة املعمــورة: األمــن واإلطمئنــان والــرزق الواســع. 

أمــا الثقافــة فعّرفهــا إدوارد تايلــور يف كتابــه الثقافــة البدائيــة إذ اهتــم بدراســة الثقافــة يف كل أنــامط املجتمعــات 
ــذي  ــب ال ــكل املرك ــك ال ــي ذل ــع، ه ــايس األوس ــا اإلن ــارة بمعناه ــة أو احلض ــال: «الثقاف ــددة، قائ ــا املتع ويف أوجهه
يشــمل املعرفــة واملعتقــدات والفــن واألخــالق والقانــون واألعــراف والقــدرات والعــادات األخــرى التــي يكتســبها 

ــوري، 1393.ش، 39(. ــع» )آش ــوًا يف املجتم ــاره عض ــان باعتب اإلنس

نالحــظ أن تايلــور يف تعريفــه الوصفــي واملوضوعــي للثقافــة يــری أهنــا مكتســبة وال تنشــأ عــن الوراثــة وتعــرب 
عــن شــمولية احليــاة االجتامعيــة لإلنســان. 

وقــد ورد يف تعريــف آخــر للثقافــة بأهنــا: «جمموعــة معقــدة مــن اخلصائــص الفكريــة، واملاديــة واملعنويــة وهــي 
تعتــرب ميــزة ملجتمــع أو جمموعــة اجتامعيــة مــا، وال تشــمل الفنــون واآلثــار الفنيــة بــل حتتــوي علــی األبعــاد املختلفــة 

للحيــاة اإلنســانية، حقوقهــم، ونظمهــم العقائديــة وقيمهــم» )گــزارش ســمينار آموزشــی، د. ت، 94(. 

 فالثقافــة تصنــع اهلويــة اإلنســانية ومــن امليــزات التــي يتميــز هبــا اإلنســان عــن احليــوان فاإلنســان ليــس موجــدا 
ثقافيــا فحســب بــل بإمكانــه أن يوّلــد الثقافــة ويصنعهــا. وهــي حصيلــة حيــاة اإلنســان االجتامعيــة والوجــه املعنــوي 

والفكــري للحضــارة اإلنســانية وكأهنــا مــرآة تعكــس كل النتــاج العلمــي والعقــيل لقــوم مــا. 

وذهــب أحــد العلــامء املعارصيــن إلــی أن هتديــد اهلويــة الوطنيــة بؤبــؤ التهديــدات األمنيــة الثقافيــة يف املجتمــع إذ 
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يســعی لفصــل اهلويــات الثقافيــة والقوميــة بــني املجموعــات يف البلــد وأن قابليــة حفــظ القــدوات التقليديــة: للغــة، 
ــل إن األمــن  ــوزان، 1378، 34(. وقي ــة مناســبة لألمــن الثقــايف )ب ــة ســتتحقق يف أرضي ــة واملذهــب، واهلوي والثقاف
الثقــايف هــو ظرفيــة املجتمــع لالحتفــاظ بميزاتــه اخلاصــة أمــام التغــريات يف الظــروف والتهديــدات املاديــة واملعنويــة، 
حيــث حيتفــظ املجتمــع علــی الثقافــة واللغــة واآلداب والطقــوس الوطنيــة أو الدينيــة مــع أنــه يســمح بحــدوث بعــض 

التغيــريات املقبولــة )فرســت، 2004م، 2(. 

ــي  ــب الوع ــريب، تتطل ــلم والغ ــني املس ــا زال ب ــذي م ــايف ال ــاري والثق ــرصاع احلض ــر أن إدارة ال ــر بالذك فاجلدي
العميــق واالنتــامء العظيــم ملكونــات األصالــة يف الثقافــة اإلســالمية كــام أن علــی الغــرب أال ينكــر الثقافــة الرشقيــة 
وأثرهــا علــی احلضــارة الغربيــة: «هنــاك نظريــة جدليــة عنــد ســوردل تشــري إلــی العالقــة بــني الــرشق والغــرب يف 
إطــار االســتعامر الثقــايف وفحواهــا أن علــی الغــريب أال ينكــر ثقافــة الرشقــي وتارخيــه وشــخصيته ألنــه حينئــذ يتخــذ 
موقــف الدفــاع بــل عليــه أن يقــوم بعمــل جيعلــه يعتقــد أنــه مرفــوض ويعتقــد أنه عــرق مــن الدرجــة الثانيــة وأن الغريب 
عقــال يفكــر ويصنــع وعلــی الرشقــي فقــط أن ينظــم الشــعر وأن ينســخ نظريــات العرفــان والتصــوف، ومــن هنــا فــإن 
أغلــب مســترشقينا يوجهــون كل اهتاممهــم ملخطوطــات الصوفيــة عندنــا وحيققــون الواحــدة منهــا عــرشات املــرات، 
وخمطوطاتنــا العلميــة تتحلــل يف املكتبــات وتأكلهــا الفئــران وال يعلــم عنهــا أحــد شــيئا» )رشيعتــي، 1986م، 41(. 

وال يفوتنــا أن نذكــر أن لتقنيــات االتصــال واإلعــالم يف زماننــا احلــايل دورا بــارزا يف تأثــري الثقافــات بعضهــا يف 
بعــض وتأثرهــا هبــا حتــی أن كثــريا مــن التغيــريات الثقافيــة يف كل بلــد قــد حيصــل جــراء هــذه التواصــالت بحيــث 
ظهــرت عوامــل خمتلفــة قــد تــؤدي إلــی بقــاء اهلويــة الثقافيــة أو هدمهــا واألمــن الثقــايف مــن أنعــم أقســام الدراســات 

األمنيــة )فرســت، 2004م، 1(. 

ويمكننــا هنــا أن نشــري إلــی بعــض الدوافــع األصليــة يف اهتــامم احلكومــات باألمــن الثقــايف وجعلهــا إيــاه ضمــن 
ــة الثقافيــة يف النظــم احلكوميــة وبنائهــا. ويعتقــد أحــد  اخلطــوط العريضــة لسياســاهتم. الدافــع األول هــو دور اهلوي
ــن  ــل األم ــة وإذا مل حيص ــی احلكوم ــم إل ــاس ورؤيته ــرة الن ــر يف نظ ــة تؤث ــا الثقافي ــال أن القضاي ــذا املج ــامء يف ه العل
الثقــايف بمعنــاه الدقيــق وضُعفــت الثقافــة الوطنيــة األصليــة لــدی النــاس، فســتظهر اآلثــار الســيئة للهجمــة الثقافيــة يف 
األبعــاد املختلفــة وخاصــة السياســية )بــوزان، 1378، 147(. ولعــل الدافــع الثــاين يكمــن يف اســتجابة احلكومــات 
حلاجــة النــاس وطلبهــم للحفــاظ علــی قيــم املجتمــع ولذلــك تســتعني احلكومــات باألمــن الثقــايف واالهتــامم باهلويــة 

الثقافيــة التــي تضمــن بقاءهــا. 
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٤ـ اإلسرتاتيجيات للمحافظة علی األمن الثقايف من منظور اإلمام عيل (عليه السالم) يف هنج البالغة:

يف هــذا القســم مــن البحــث وبعــد اإلشــارة إلــی أمهيــة هنــج البالغــة ومنزلتــه الرفيعــة وعــرض تعريــف لألمــن 
الثقــايف، سنشــري إلــی أهــم االســرتاتيجيات التــي وردت يف هنــج البالغــة حلفــظ األمــن الثقــايف يف املجتمــع، متأملــني 
نــص هــذا الكتــاب القّيــم مشــريين إلــی شــواهد مــن نصــه. وأهــم هــذه اخلطــوات التــي تســاعد احلكومــات ضمــن 

اهتاممهــم باألمــن الثقــايف لتلفــت انتبــاه النــاس ورضاهــم: 

٤ـ ١ـ اإليامن باهللا تعالی وإقامة احلكومة اإلهلية: 

احلكومــة اإلهليــة هــي التــي حتكــم علــی املجتمــع اإلســالمي بالقانــون اإلهلــي وهلــا ميــزات خاصــة وأمههــا أن 
قطــب الرحــی فيهــا اإليــامن بــاهلل تعالــی وصفــاء العقيــدة ويف ظلهــا تنســی البرشيــة خالفاهتــا وتــرضب صفحــا عــن 
كل احلــدود والفواصــل املوهومــة بينهــا وتتحــد حتــت لــواء الوحــدة. وهــذه احلكومــة تراعــي مصالــح اجلميــع وحتفــظ 
ــادة اهلل تعالــی  ــع إلــی عب كرامتهــم وتصــون أمــن املجتمــع يف خمتلــف أبعــاده ومنهــا األمــن الثقــايف؛ إذ يدعــو اجلمي
واإليــامن بــه وتصديــق مــا أوحــی بــه إلــی نبيــه اخلاتــم )صلــی اهلل عليــه وآلــه( وكأن الديــن هيــب النــاس نوعــا مــن 
ــن  ــه الســتعادوا أصالتهــم ول ــن اإلســالمي وتراثهــم في ــی الدي ــة وإذا راجــع املســلمون يف العــرص احلــايل إل األصال

يشــعروا بالضعــف والدونيــة أمــام الزخرفــة الغربيــة. 

وال نبالــغ إذا ادعينــا أن املحــور األســاس ملوضوعــات هنــج البالغــة هــو الدعــوة إلــی اإليــامن بــاهلل وتصديــق نبيــه 
إذ نالحــظ أنــه مهتــم باألمــر يف كل خطبــة ورســالة ويدعــو إلــی تقــوی اهلل تعالــی. إليــك بعــض النــامذج مــن هــذه 

الدعــوات إلــی اإليــامن بــاهلل وأمهيتــه يف هنــج البالغــة:

ــُلونَ إِىلَ اهللِ  سِّ ــهِ املُْتَوَ ــلَ بِ سَّ ــا تَوَ ــلَ مَ ــال: «إِنَّ أَفْضَ ــالمي قائ ــن اإلس ــن أركان الدي ــاهلل م ــامن ب ــام اإلي ــرب اإلم يعت
ــاجِ  ِنْهَ ــُج املْ لَ ــبِيلٌ أَبْ » )هنــج البالغــة، اخلطبــة 110(. وقــال يصــف اإليــامن: «سَ ُســولِهِ ُن بِــهِ وَ بِرَ يــامَ ِ ــاىلَ اإلْ عَ ُه وَ تَ انَ ُســبْحَ
ــُم» )هنــج  لْ عِ ــُر الْ مَ نِ ُيعْ يــامَ ِ نِ وَ بِاإلْ يــامَ ِ ــىلَ اإلْ لُّ عَ ــتَدَ َــاتِ ُيسْ احلِ َــاتِ وَ بِالصَّ احلِ ــىلَ الصَّ لُّ عَ ــتَدَ نِ ُيسْ يــامَ ِ بِاإلْ اجِ فَ َ ُر الــرسِّ ــوَ أَنْ

البالغــة، اخلطبــة 156(. 

ُن  يــامَ ِ لَ اإلْ ــيْطَاُن وَ ُخــذِ َ الشَّ َــُن وَ ُنــرصِ محْ َ الرَّ لٌ ُعــيصِ ــامِ ــى شَ مَ عَ ــلٌ وَ الْ امِ ى خَ ـُـدَ اهلْ وقــال يف خطبتــه بعــد صفــني: «فَ
ــج  ــی نتائ ــؤدي إل ــامن ي ــذالن اإلي ــة 2( فالواضــح أن خ ــة، اخلطب ــُه» )هنــج البالغ املُِ عَ تْ مَ ــرَ نَكَّ ــُه وَ تَ ائُِم عَ تْ دَ ــارَ َ اهنْ فَ
ســيئة إذ تنهــار أعمدتــه وتنــدرس معاملــه وآثــاره، وهــذا مــا حــدث يف وقعــة صفــني، إذ نــيس النــاس موضــوع اإليــامن 
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بــاهلل تعالــی، ولــو كانــوا مؤمنــني حقيقــة ملــا تركــوا اإلمــام وألطاعــوه وســمعوا منــه. 

ــنيِ وَ  يَقِ ِ وَ الْ ــربْ ــىلَ الصَّ ائِــمَ عَ عَ ــعِ دَ بَ ــىلَ أَرْ ُن عَ يــامَ ِ وقــال عندمــا ســئل عــن اإليــامن مشــريا إلــی أركانــه األربــع: «اإلْ
ــادِ» )هنــج البالغــة، احلكمــة 31(.  هَ لِ وَ اجلِْ ــدْ عَ الْ

ــو  ــامن وه ــن اإلي ــع م ــن يف املجتم ــيتحقق األم ــامن، وس ــن إال باإلي ــن وال أم ــاة إال باألم ــي أال حي ــن البده وم
مــن ثمراتــه وقــد تــريس احلكومــة اإلســالمية بعــد اســتقرارها يف املجتمــع قاعدتــني أساســيتني لألمــن ومهــا اإليــامن 
 « ــُدونَ تَ ــمْ ُمهْ ُه ــُن وَ َمْ ــُم األْ ُ ــكَ هلَ ئِ ــمٍ ُأولَ ــمْ بُِظلْ ُ هنَ ــوا إِيامَ بُِس ْ يلْ ملَ ــوا وَ نُ ــنَ آمَ ي ذِ ــی: «الَّ ــال تعال ــح. إذ ق ــل الصال والعم

[األنعــام 6/ 82]. 

وتوضيــح أن األمــن الثقــايف يتحقــق يف ظــل اإليــامن بــاهلل هــو أن الديــن اإلســالمي قــد أولــی بالعقــل والفكــر 
عنايــة بالغــة ألنــه هــو املديــر املدبــر لشــؤون اإلنســان وســتتحقق محايتــه وحفظــه يف ظــل العقيــدة اإلســالمية واإليــامن 
ــا يف فلســفة  ــات واالنحرافــات و.. وإذا تأملن ــی جتنــب األفــكار املشــوهة والرشكي ــا إل ــن يدعون ــی إذ الدي ــاهلل تعال ب
ــة اإلنســان والعقــل اإلنســاين، وحفــظ  ــم قصــد وراء وضعهــا محاي األحــكام اإلســالمية ســندرك أن الشــارع احلكي

كرامتــه وعرضــه. 

٤ـ ٢ـ األمر باملعروف والنهي عن املنكر: 

ــُروفِ وَ  ــرِ بِاملَْعْ َمْ ــدَ األْ نْ ــبِيلِ اهللِ عِ ــاُد يفِ سَ هَ ــا وَ اجلِْ ِّ ُكلُّهَ ــربِ ُل الْ ــامَ ــا أَعْ حســبنا اإلشــارة إلــی كالم اإلمــام هــذا: «مَ
» )هنــج البالغــة،  احلكمــة 374( لبيــان منزلــة هاتــني الفريضتــني مــن منظــور  ــرٍ جُلِّــيٍّ ثَــةٍ يفِ بَحْ نَفْ ــرِ إِالَّ كَ ــنْ املُْنْكَ ــيِ عَ النَّهْ
اإلمــام )عليــه الســالم(. لألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر دور فعــال يف تأمــني األمــن وخاصــة الثقــايف والفكــري 
منــه، وذلــك أنــه عندمــا يــری املســلم يف املجتمــع الــذي يعيــش فيــه أخــاه الــذي ارتكــب ســوءا ال جيــدر بــه أو جنــی 
جنايــة جعلــت عرضــه وحرمتــه وكرامتــه يف خطــر و.. فذّكــر أخــاه باألمــر وهنــاه عــن املنكــر ودعــاه إلــی املعــروف 
وأمــره باخلــري، فذلــك لــن يكــون يف صالــح الشــخص فقــط، بــل يف صالــح املجتمــع كلــه، ومــن جــراء ذلــك ســيتحقق 

األمــن يف املجتمــع. 

ويف العــرص احلــايل نحــن املســلمني بأمــس احلاجــة إلــی هاتــني الفريضتــني، لكثــرة الشــبهات والفتــن، ورصاع 
اإليديولوجيــات واحلــرب الثقافيــة التــي شــنها املســتعمرون واملســتكربون ضــد العــامل اإلســالمي. وبإمــكان املســلم 
مســتخدما األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر أن  يقــي أخــاه املســلم، وأهلــه مــن االســتئناس باحلضــارة الغربيــة 
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ــا  ــّدم معنوياهت ــا وهت ــا وعزهت ــتعادة جمده ــالمية يف اس ــة اإلس ــم إرادة األم ــتهدف حتطي ــي تس ــم الت ــتوردة وثقافته املس
بإغراقهــا يف بحــر مــن التحلــل واالهنيــار. 

قــال اإلمــام عليــه الســالم: « ممــن كــن فيــه ثــالث ســلمت لــه الدنيــا و االخــره: يأمــر باملعــروف و يأمتــر بــه و هنــی 
ــارة  ــه و حيافــظ علــی حــدود  اهلل جــل وعــال» )اآلمــدي، 1987م، 2: 236(. وهــل توجــد عب عــن املنكــر و ينتهــی عن
أدل علــی وجــود األمــن يف ظــل األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر مــن هــذا الــكالم، إذ عــّد اإلمــام الشــخص الــذي 
ــوم  ــري مفه ــي غ ــرة تعن ــا واآلخ ــالمة الدني ــل س ــرة، فه ــا واآلخ ــن رش الدني ــلمون م ــن يس ــن الذي ــات م ــذه الصف ــه ه في

األمــن؟!! 

وهنــا يلفــت انتباهنــا عبــارة «يأمتــر بــه .. وينتهــي عنــه» إذ تشــري إلــی لــزوم حتــيل اآلمــر باملعــروف والناهــي عــن املنكر 
ببعــض خصــال ومتّيــزه بميــزات منهــا أنــه يعمــل بــام يأمــر وال يفعــل مــا ينهــی عنــه، وذلــك ألنــه إذا كان كذلــك فيتمتــع 
بســالمة النفــس أوال؛ إذ قلبــه نقــّي وخيلــو مــن كل غــّل وحســد وحقــد علــی إخوتــه املســلمني، ويتبــادر إلــی إرشــادهم 

يــن يف املخاطــب واملتلقــي ثانيــا.    وأن لكالمــه أثــرا ووقعــا كبريَ

قــال اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(، مبينــا اهلــدف الرئيــس للديــن اإلســالمي: «غايــة  الديــن األمــر باملعــروف والنهــی 
عــن املنكــر وإقامــة احلــدود» )اآلمــدي، 1987م، 2: 45(. وذلــك لــو دل علــی يشء ليــدّل علــی مكانــة األمــر باملعــروف 
ــه مــا دام حييــی األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر يف املجتمــع ولــن  ــدة اإلســالمية، ألن والنهــي عــن املنكــر يف العقي
يشــعر أحــد بالالمبــاالة جتــاه أفعــال أخيــه يف الديــن فلــن يرضــی أبنــاء األمــة اإلســالمية باهلــوان ولــن يســتمرئوا املذلــة 

ولــن يســتعذبوا الواقــع بــال طمــوح.   

كــام أنــه ثمــة ملحظــا نفيســا هــو أن قســام مــن فريضتــي األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر علــی عاتــق احلكومــة 
ينَ  ذِ اإلســالمية، إذ تســتطيع هبــام أن حتيــي اهلويــة الدينيــة واإلســالمية لــدی أبنــاء الشــعب كــام أشــارت اآليــة الكريمــة: «الَّ
» [احلــج  ــورِ ُُم ــُة األْ اقِبَ هللَِِّ عَ ــرِ وَ ــنِ املُْنْكَ ا عَ ــوْ َ هنَ ــُروفِ وَ ــُروا بِاملَْعْ أَمَ اةَ وَ كَ ــزَّ ــُوا ال آتَ ةَ وَ ــالَ ــوا الصَّ اُم ضِ أَقَ َرْ ــمْ يفِ األْ نَّاُه كَّ إِنْ مَ
22: 41]. ومتهيــد األرضيــة لذلــك يتحقــق باهتاممهــا بأمــر الصــالة والــزكاة واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر. وال 
شــك أن كل هــذه األصــول األربــع هلــا دور يف ضــامن جانــب مــن األمــن، مثــال الصــالة وإقامتهــا تؤثــر يف األمــن النفــيس 
لــدي كل مســلم، إذ بعالقتــه بخالقــه رب العاملــني يســتعيد قــواه ويعــود إلــی فطرتــه الســليمة، وبالــزكاة ســيتحقق األمــن 
ــه املســلم االقتصــادي، ومــن خــالل ذلــك ُيســتأصل الفقــر يف املجتمــع.  االقتصــادي وأن كل مســلم هيمــه وضــع أخي

الفقــر الــذي إذا اتســع رقعتــه عنــد الشــعب ســترتتب عليــه مشــاكل كثــرية ال بــد منهــا وال مهــرب منهــا بســهولة. 
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ــم  ــه والقي ــی أصالت ــه ويعــود إل ويف ظــل هــذه الفريضــة يتمكــن املجتمــع اإلســالمي أن يكشــف نفســه وقدرات
ــة وينهــض ويســتيقظ مــن ســباته، وإذا حصــل ذلــك فلــن يســتطيع أحــد أن يقاومــه، وهــذا مــا  اإلســالمية األصيل
الحظنــاه يف العــامل اإلســالمي والعــريب بعــد الثــورة اإلســالمية يف إيــران، إذ تأســی هبــا كثــري مــن البلــدان واســتدركوا 
ــن  ــم. ومل تك ــی عقيدهت ــامد عل ــم واالعت ــة تارخيه ــم، ومعرف ــم، وتراثه ــی أصوهل ــودة إل ــي الع ــوة ه ــق الصح أن طري
الثــورة اإلســالمية إال اســتمرارية للنهضــة احلســينية )عليــه الســالم( ملحاربــة الظلــم والطغيــان والفســاد االجتامعــي 
ــا  ــالمي وم ــرتاث اإلس ــی ال ــراين إل ــعب اإلي ــودة الش ــورة بع ــذه الث ــت ه ــة حدث ــادي، ويف احلقيق ــور االقتص والتده

ــه فلــم يســاوموا االســتكبار.  ــة الظلــم، فتأســوا ب وجــدوا يف التاريــخ احلســيني مــن العــرب والــدروس ملحارب

٤ـ ٣ـ إشاعة  العلم والبصرية: 

يؤمــن اإلســالم بالعلــم وبقدرتــه الفائقــة عــىل اخللــق واإلبــداع. ولقــد رفــع اهلل يف كتابــه مــن شــأن الذيــن آمنــوا 
» [املجادلــة 58: 11] وميــز بــني الذيــن  جــاتٍ رَ ــمَ دَ لْ عِ يــنَ ُأوُتــوا الْ ذِ الَّ نُْكــمْ وَ نـُـوا مِ يــنَ آمَ ذِ ــعِ اهللُ الَّ فَ رْ وعملــوا، فقــال: «يَ
» [الزمــر 39:  ُمــونَ لَ عْ يــنَ ال يَ ذِ الَّ ُمــونَ وَ لَ عْ يــنَ يَ ذِ ي الَّ ــتَوِ سْ ــلْ يَ يعلمــون والذيــن ال يعلمــون فقــال ســبحانه: «ُقــلْ هَ
9]. ولذلــك دعــا اإلمــام عــيل عليــه الســالم إلــی تعلــم القــرآن والتفقــه فيــه أكثــر مــن مــرة يف هنــج البالغــة: «وَ إِنَّ اهللَ 
 « ــمِ لْ عِ نَابِيــُع الْ ــبِ وَ يَ لْ قَ بِيــُع الْ ــنُي وَ فِيــهِ رَ َمِ ــبَُبُه األْ ــُل اهللِ املَْتِــنُي وَ سَ بْ ــُه حَ إِنَّ آنِ فَ ُقــرْ ا الْ ــذَ ــلِ هَ ثْ ــدًا بِمِ ــظْ أَحَ عِ ْ يَ ُه ملَ انَ ُســبْحَ

)هنــج البالغــة، اخلطبــة 176(. 

ولعــل تأكيــد اإلمــام الــذي ُيعتــرب القــرآن الناطــق بــني النــاس هــو هيدينــا إلــی أن اإلمــام كان يفكــر يف مــرشوع 
الثقافــة القرآنيــة، علــام بــأن املجتمــع اإلنســاين دائــب احلركــة والتطــور ولكــن ال بــد مــن ضوابــط أساســية ثابتــة تنظــم 
حركتــه وحتكــم اجتاهــه وهــذه الضوابــط تشــبه العمــد يف البنــاء، وهــي ثابتــة متينــة ال تتحــرك وال تتزلــزل وكلــام رأی 
ــرآن  ــذا الق ــی ه ــودوا إل ــم أن يع ــن فيكفيه ــبهات والفت ــم الش ــهم يف خض ــدوا أنفس ــاكل وفق ــهم يف مش ــاس أنفس الن

وثقافتــه الثابتــة العزيــزة الدعائــم، ليســتعيدوا جمدهــم وعزهــم وأصالتهــم.  

ــع  ــة يف مجي ــم واملعرف ــل العل ــوا يف حتصي ــلمني أال يتوان ــباب املس ــی الش ــرآين فعل ــرشوع الق ــذا امل ــن ه ويف ضم
ــم،  ــة والعل ــذه املعرف ــن يف ه ــداء يكم ــی األع ــم عل ــوا أن رس انتصاره ــة، وليعرف ــة واملعنوي ــاة الدنيوي ــاالت احلي جم
ــعادة،  ــي والس ــق الرق ــريون يف طري ــم، إذ سيس ــة هل ــة عظيم ــون النتيج ــني فتك ــب كال العلم ــعيهم يف طل وإذا كان س

ــع.  ــة يف املجتم ــالمية األصيل ــة اإلس ــن للثقاف ــيتحقق األم وس

فقــد كثــر كالم اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( يف هنــج البالغــة عــن العلــم حتــی يقتــيض املوضــوع دراســة مســتقلة؛ 
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ــل  ــالم(، وفض ــم الس ــت )عليه ــل البي ــم أه ــم، وعل ــاب العل ــرق اكتس ــم، وط ــواع العل ــن أن ــام ع ــدث اإلم إذ يتح
العلــامء، وآفــة العلــم.

ــة مســتودع العواطــف واملشــاعر، وإمــا تتفاضــل بمــدی وعيهــا قيــم  ــه الســالم قلــوب البرشي وعــّد اإلمــام علي
ــكَ  ــوُل لَ ــا أَُق ــي مَ نِّ ــظْ عَ فَ ــا فَاحْ اهَ عَ ــا أَوْ هَ ُ ريْ ــةٌ فَخَ يَ عِ ــوبَ أَوْ ُقُل هِ الْ ــذِ احلــق، وقّســم النــاس علــی ثالثــة أقســام: «إِنَّ هَ
يُئوا  ــتَضِ سْ ْ يَ يــحٍ ملَ ــعَ ُكلِّ رِ يُلــونَ مَ مِ ــقٍ يَ بَــاُع ُكلِّ نَاعِ ــاعٌ أَتْ عَ ــجٌ رَ َ ــاةٍ وَ مهَ ــبِيلِ نَجَ ــىلَ سَ ــمٌ عَ لِّ ٌّ وَ ُمتَعَ ــاينِ بَّ ٌ رَ

ــاملِ عَ ــةٌ فَ ثَ النَّــاُس ثَالَ
» )هنــج البالغــة، احلكمــة 147(.  ــمِ لْ عِ ــورِ الْ بِنُ

ولعــل مصطلــح )مهــج رعــاع( يف زمننــا احلــارض مناســب للفئــة التــي يرتكــون كل مــا عندهــم مــن الــرتاث والقيم 
ــت  ــد مال ــة وق ــريوا احلقيق ــرية، ل ــم والبص ــوا العل ــم مل حيصل ــة ألهن ــوات الومهي ــاب الدع ــون أصح ــم ويتبع واملفاهي

عيوهنــم إلــی هــذه الزخرفــة واحليــاة الدنيويــة. 

وقــال مبينــا رضورة عمــل العــامل بالعلــم الــذي عنــده، وهــذا أمــر مهــم وخطــري جــدا، ألن النــاس إذا شــاهدوا 
 ِ ــرصَ بَ ــُل بِالْ امِ عَ ــبِ الْ لْ قَ ــُر بِالْ النَّاظِ ــم: «فَ ــامل والعل ــون الع ــم يكره ــه فلعله ــاس إلي ــو الن ــه ويدع ــل بعلم ــامل ال يعم الع
ــلَ  امِ عَ ــإِنَّ الْ ــُه فَ نْ ــفَ عَ قَ ــهِ وَ يْ لَ انَ عَ إِنْ كَ ــهِ وَ ــىضَ فِي ــُه مَ انَ لَ ــإِنْ كَ ــُه فَ ــهِ أَمْ لَ يْ لَ ــُه عَ ُل مَ ــمَ أَن عَ لَ عْ ــهِ أَنْ يَ لِ مَ ُأ عَ ــدَ ــوُن ُمبْتَ ُك يَ
ــمِ  لْ عِ ــُل بِالْ امِ عَ تِــهِ وَ الْ اجَ ــنْ حَ ــدًا مِ ــحِ إِالَّ ُبعْ اضِ وَ يــقِ الْ ــنِ الطَّرِ ــُدُه عَ يــُدُه ُبعْ زِ ــالَ يَ يــقٍ فَ ِ طَرِ ــريْ ــىلَ غَ ــائِرِ عَ السَّ ــمٍ كَ لْ ِ عِ ــريْ بِغَ

» )هنــج البالغــة، اخلطبــة 154(.  ــعٌ اجِ ــوَ أَمْ رَ ــائِرٌ ُه ــرٌ أَ سَ ــرْ نَاظِ يَنُْظ لْ ــحِ فَ اضِ وَ يــقِ الْ ــىلَ الطَّرِ ــائِرِ عَ السَّ كَ

وأمــا البصــرية وهــي تكليفنــا وخاصــة يف الظــروف التــي نعيــش فيهــا إذ نشــهد اليــوم مواجهــة مــرشوع الســلفية 
التكفرييــة الدمويــة، فهــي أن نجمــع املعلومــات ونتعــرف الــرتاث الغنــي عندنــا ونقــوم بتحليلهــا يف الدائــرة األوســع؛ 
بْــلِ  ــنْ قَ ــمَ مِ لْ عِ بَــادُِروا الْ مســتعينا ببصــرية الــويل البصــري ونعمــة اإليــامن والــوالء. قــال اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(: «فَ
نْــُه،  ا عَ ــوْ نَاهَ تَ ــرِ وَ ــنِ املُْنْكَ ا عَ َــوْ اهنْ ، وَ لِــهِ نْــدِ أَهْ ــنْ عِ ــمِ مِ لْ عِ ــتَثَارِ الْ ــنْ ُمسْ ــُكمْ عَ ُلوا بِأَنُْفسِ ــغَ بْــلِ أَنْ ُتشْ ــنْ قَ مِ ، وَ بْتِــهِ يــحِ نَ وِ تَصْ

ــي» )هنــج البالغــة، اخلطبــة 105(.  ــدَ التَّنَاهِ عْ ــيِ بَ ُتــمْ بِالنَّهْ رْ ــامَ ُأمِ إِنَّ فَ

ويف ظــل هــذا االهتــامم بالعلــم والبصــرية فينبغــي أن «يصلــح روح التعليــم ويصــاغ صوغــا جديــدا يالئــم عقائــد 
ــورة  ــی اهلل والث ــة والتمــرد عل ــع مــوارده روح املادي األمــة ومقومــات حياهتــا وأهدافهــا وحاجاهتــا وخيــرج مــن مجي
علــی اليــم األخالقيــة والرووحيــة وعــادة اجلســم واملــادة وينفــخ فيــه روح التقــوی واإلنابــة إلــی اهلل وتقديــر اآلخــرة 
ــی  ــة إل ــوم العمراني ــن العل ــس وم ــم النف ــفلة وعل ــی الفلس ــة واآلداب إل ــن اللغ ــا فم ــانية كله ــی اإلنس ــف عل والعط
علــوم االقتصــاد والسياســة واالجتــامع ال تســيطر علــی كل ذلــك إال روح واحــدة ويقــيص اســتيالء الغــرب العقــيل 
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ــق  ــا يواف ــه م ــذ من ــة نأخ ــة اجلريئ ــص والدراس ــع الفح ــه موض ــه ونظريات ــل علوم ــيادته ونجع ــه وس ــر بإمامت ويفك
ــدوي، 1980م، 126(.  ــا» )احلســيني الن ــا وثقافتن ــا وعقيدتن ــا ورغباتن حاجاتن

٤ـ ٤ـ االهتامم بالعدالة: 

قــد أولــی اإلســالم أمهيــة بالغــة للعــدل وإجرائــه وهنــی عــن اختــاذ املســلم موقــف احليــاد أمــام الظلــم بــل فــرض 
 « ــامَ ينَُه لُِحــوا بَ أَصْ ــوا فَ تَتَُل ــنيَ اقْ نِ مِ ــنَ املُْؤْ ــانِ مِ تَ ائِفَ إِنْ طَ ــه أن يقــوم بالصلــح بــني طائفتــني مــن املؤمنــني اقتتــال: «وَ علي
ــنَ  ي ــه: «ُأذِنَ لِلَّذِ ــة وإظهــارا ملــدی اهتاممــه ب ــع العدال ــا ملوق ــی بالنــرص تثبيت [احلجــرات 49: 9] ولقــد وعــد اهلل تعال
ــالمي يف  ــام اإلس ــدل يف النظ ــل الع ــج 22: 39] ويتمث » [احل ــرٌ ي دِ قَ ــمْ لَ هِ ِ ــىلَ نَرصْ إِنَّ اهللَ عَ ــوا وَ ــمْ ُظلُِم ُ ــونَ بِأَهنَّ ُل اتَ يقَ
األحــكام والقوانــني فــال يشء يف هــذا النظــام إال وينطلــق مــن منطلــق العــدل وال يشء إال وهــو هيــدف حتقيــق العــدل 
ــم اهلل  ــات احلاكــم هــو إقامــة العــدل : «واي ــه  الســالم يــرى أّن مــن أهــّم واجب ــة. واإلمــام عــيّل علي ــاة البرشي يف احلي
ــى أورده منهــل احلــّق وإن كان كارهــًا» )هنــج البالغــة،  ــه حّت ــه وألقــودّن الظــامل بخزامت ألنصفــّن املظلــوم مــن ظامل

ــة 132(.  اخلطب

ولإلمــام بيانــات كثــرية قيمــة يف العــدل ورضورة إقامتــه يف املجتمــع وأبعــاده املختلفــة و... قــال موصيــا األشــرت: 
ــة،  ــج البالغ » )هن ــةِ يَّ عِ ىضَ الرَّ ــرِ ــا لِ َُعهَ لِ وَ أَمجْ ــدْ عَ ــا يفِ الْ هَ مُّ ــقِّ وَ أَعَ َ ا يفِ احلْ ــُطهَ سَ ــكَ أَوْ يْ ــورِ إِلَ ُُم ــبَّ األْ ــنْ أَحَ يَُك لْ «وَ
ــُه الَ  ــةِ و إِنَّ يَّ عِ ةِ الرَّ دَّ ــوَ دِ وَ ُظُهــوُر مَ بِــالَ لِ يفِ الْ ــدْ عَ ُة الْ امَ ــتِقَ ةِ اسْ ــُوالَ ِ الْ ــنيْ ةِ عَ ــلَ ُقــرَّ الرســالة 53(. وقــال أيضــا: «إِنَّ أَفْضَ
 « ــمْ هلِِ الِ ُدوَ ــتِثْقَ ــةِ اسْ ُُمــورِ وَ قِلَّ ةِ األْ ــىلَ ُوالَ ــمْ عَ تِهِ يطَ ُتُهــمْ إِالَّ بِحِ يحَ ــحُّ نَصِ ــمْ وَ الَ تَصِ هِ ةِ ُصُدورِ مَ ــالَ ــمْ إِالَّ بِسَ ُهتُ دَّ وَ ــُر مَ تَظْهَ
ــنَ  ــريًا مِ ثِ ــكَ كَ لِ ــُه ذَ نَعَ اُه مَ ــوَ ــفَ هَ تَلَ ا اخْ َ إِذَ ايلِ ــوَ ــإِنَّ الْ ــُد فَ عْ ــا بَ ــة: «أَمَّ ــن قطب ــی األســود ب )املصــدر نفســه(. وكتــب إل
ــُه»  ثَالَ ــا ُتنْكِــُر أَمْ تَنِــبْ مَ لِ فَاجْ ــدْ عَ ــنَ الْ ضٌ مِ ــوَ رِ عِ َــوْ يْــسَ يفِ اجلْ ــُه لَ إِنَّ اًء فَ ــوَ َــقِّ سَ كَ يفِ احلْ نْــدَ ــُر النَّــاسِ عِ يَُكــنْ أَمْ لْ لِ فَ ــدْ عَ الْ

)هنــج البالغــة،  الرســالة 59(. 

ــا  تِهَ هَ ــنْ جِ ــا مِ ُجهَ ُــوُد ُخيْرِ ــا وَ اجلْ هَ عَ اضِ وَ ُُمــورَ مَ ــُع األْ ُل يَضَ ــدْ عَ وعندمــا ســئل أهيــام أفضــل العــدل أو اجلــود قــال: «الْ
» )املصــدر نفســه، احلكمــة 437(.  ُلُهــامَ ُفُهــامَ وَ أَفْضَ َ ُل أَرشْ ــدْ عَ الْ ــاصٌّ فَ ضٌ خَ ــارِ ُــوُد عَ ــامٌّ وَ اجلْ ــائِسٌ عَ ُل سَ ــدْ عَ وَ الْ

وذلــك ألن العــدل هــو الــذي يشــكل طريقــا لألمــن يف خمتلــف جوانبــه، ومنهــا الثقــايف والفكــري، وكذلــك يمثل 
الطريــق الطبيعــي حلفــظ الســالم العاملــي، إذ هــو أحســن وأفضــل مــآل للمجتمــع. 

ــن  ــا تتمك ــون وهب ــة القان ــا حكوم ــالمية؛ ألهن ــة اإلس ــم أركان احلكوم ــن أه ــة م ــإن العدال ــری ف ــة أخ ــن جه وم
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مــن إجــراء األمــن. وإذا كان احلــكام مهتمــني بالعــدل وقضايــاه يف اجلانــب االقتصــادي، والســيايس، والثقــايف 
واالجتامعــي، و.. فســتحل املشــاكل العديــدة التــي تعــاين منهــا الشــعوب اليــوم مــن الفقــر واحلرمــان، وعــدم 
ــة، و..  ــرتاث والثقاف ــامم بال ــدم االهت ــة، وع ــعور بالدوني ــية، والش ــة السياس ــاع اهلوي ــة، وضي ــتقاللية االقتصادي االس

لعلــه حيســن يف هــذا الصــدد أن نشــري إلــی أن االســتبداد واالســتعامر كانــا حيــاوالن أن تكبحــا مجــاح الشــعوب 
باســتخدام القهــر والعنــف والقــوة، ولكــن الحظــا بعــد مــدة أن اإلرغــام والقهــر والعنــف ال تفيدهــم وبــدأ الشــعوب 
يقاومــون أمامهــم، وقــد ينفجــر الظلــم إذا اجتمــع شــيئا فشــيئا، ولذلــك قــد غــري املســتعمرون واملســتكربون طرقهــم 
وبّدلــوا جلودهــم وأختــذوا املكــر أســاس سياســتهم وأدركــوا أهنــم إذا دخلــوا يف أفــكار النــاس وغــريوا املفاهيــم يف 
ــوا القيــم األساســية للثقافــة اإلســالمية  ويوحــون إلــی  ــة أســهل، فبدل أذهاهنــم فيكــون ســبيل الوصــول إلــی الغاي
أبنــاء الشــعوب اإلســالمية بــأن ختلفهــم نتــاج ثقافتهــم، حتــی ينظــر الشــعب إلــی ثقافتــه نظــرة ازدراء ألهنــا يف نظرهــم 
ــا يدخــل  ــة ومــن هن ــد الشــعب التخلــص مــن هــذه الثقافــة املزري يشء يشــدهم إلــی اخللــف ومــن جــراء ذلــك يري
االســتعامر وحيــاول إعــادة صياغــة الثقافــة والعقــل وأســاليب احليــاة علــی األســس التــي يريدهــا فتتبــدل األخــالق 

والعــادات والتقاليــد إلــی ذلــك النمــط.  

٤ـ ٥ـ اختيار القدوات الصاحلة: 

فــال شــك يف أمهيــة القــدوة ودورهــا العظيــم يف الرتبيــة اإلنســانية وبــام أن اإلنســان حيتــاج يف حياتــه االجتامعيــة 
إلــی برنامــج كامــل ليوصلــه إلــی الرشــد الــذي هــو اهلــدف األســايس ملنهــج الرتبيــة يف اإلســالم وذاك هــو املرحلــة 
ــاس قــدوة لينتهجــوا  ــاه. وأن القــرآن نفســه يعــّرف للن ــه ودني ــار مــا يصلــح دين ــي يســتطيع اإلنســان فيهــا أن خيت الت
ُجــو  انَ يرْ ــنْ كَ ــنَةٌ ملَِ سَ ةٌ حَ ــوَ ُســولِ اهللِ ُأسْ ُكــمْ يفِ رَ انَ لَ ــدْ كَ قَ منهجهــم ويســلكوا ســبيلهم ومنهــم ســيدنا حممــد : «لَ
ــنَةٌ يفِ  سَ ةٌ حَ ــوَ ُكــمْ ُأسْ ــتْ لَ انَ ــدْ كَ ــرًيا» [األحــزاب 33: 21]، والنبــي إبراهيــم : «قَ ثِ ــرَ اهللَ كَ كَ ذَ ــرَ وَ خِ مَ اآلْ يــوْ الْ اهللَ وَ
» [املمتحنــة 60: 4].  ــا بُِكــمْ نَ رْ فَ ــنْ ُدونِ اهللِ كَ ُبــُدونَ مِ عْ َّــا تَ ممِ نُْكــمْ وَ آُء مِ ــا ُبــرَ ــمْ إِنَّ هِ مِ وْ اُلــوا لِقَ ــُه إِذْ قَ عَ يــنَ مَ ذِ الَّ يــمَ وَ اهِ رَ إِبْ

نظــرة تأمــل يف هنــج البالغــة تكشــف عــن أكثــر مــن نمــوذج يف كالم اإلمــام  يف ذكــر أمهيــة القــدوة الصاحلــة، 
ــه قبيل: من

ــمْ  ُك ــيَ لَ اعِ ــُم الدَّ ُت بَعْ ــمْ إِنِ اتَّ ُك لَُموا أَنَّ اعْ ــنة: «وَ ــوة احلس ــود األس ــی وج ــة عل ــدة املرتتب ــورا الفائ ــام مص ــال اإلم ق
ــة،  ــج البالغ » )هن ــاقِ نَ َعْ ــنِ األْ ــادِحَ عَ فَ ــلَ الْ ــُم الثِّقْ ُت بَذْ ــافِ وَ نَ تِسَ عْ ــةَ االِ ُئونَ ــمْ مَ يُت ــولِ وَ ُكفِ ُس ــاجَ الرَّ نْهَ ــمْ مِ ــلَكَ بُِك سَ

اخلطبــة 166(. 
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ــةِ  اجِ يفِ الظُّلْمَ َ ــرسِّ ــلِ ال ثَ مَ ــمْ كَ يْنَُك ــيلِ بَ ثَ ــامَ مَ ــا باملثال: «إِنَّ ــاس تعريف ــنة للن ــوة حس ــه أس ــا نفس ــا معرف ــال أيض وق
ــة  ــوا» )هنــج البالغــة، اخلطب ُم هَ فْ ــمْ تَ انَ ُقُلوبُِك وا آذَ ُ ــرضِ ــوا وَ أَحْ ــاُس وَ ُع ــا النَّ َ ُعوا أَهيُّ ــمَ ــا فَاسْ َهَ جلَ ــنْ وَ ــهِ مَ ــتَيضِ ُء بِ سْ يَ

 .)187

ولعــل مــن أهــم املعــامل الرتبويــة التــي اعتمدهــا اإلمــام يف تربيــة إنســان مؤمــن هــو االهتــامم باألســوة، فضــال عــن 
 . أن القــدوة الصاحلــة مــن دعائــم البنــاء الثقــايف يف فكــر اإلمــام

ــدوة يف  ــر يف دور الق ــع فتظه ــايف يف املجتم ــن الثق ــظ األم ــا يف حف ــة ودوره ــدوة  الصاحل ــار الق ــة اختي ــا عالق وأم
هتذيــب النفــوس وتزكيتهــا، وكلــام كانــت النفــوس زكيــة ومهذبــة وقــد ترســخت أصــول الثقافــة اإلســالمية احلقــة 
الصحيحــة فيهــا، فلــن يســتطيع األعــداء واملســتكربون أن يغلبــوا عليهــا وخيضعوهــا حتــت نري الظلــم وســتبقی الثقافة 
ــة فلــم يعمــد األعــداء إلــی اســتبدال القــدوات  ــة االهتــامم بالقــدوة جلي ــو مل تكــن أمهي ــة خالــدة. ول اإلســالمية حي
احلســنة بالقــدوات الطاحلــة الســيئة ومل يبتكــروا أشــياء توافــق األهــواء ومل يبذلــوا قصــاری جهودهــم ليقنعــوا الشــباب 

بذلــك مــن جــراء أســاليب الدعايــة املختلفــة.  

إًذا التعــرف اىل مــا دعــا إليــه األئمــة  هــو الوظيفــة املهمــة علــی عاتقنــا لنجعلهــم قــدوة نقتــدي هبــم يف املجتمــع 
للحصــول علــی الســعادة احلقيقية. 

٤ـ ٦ـ توطيد عالقات اإلخوة وتعزيز الوحدة بني أبناء األمة: 

مــن املوضوعــات املهمــة يف العــامل اإلســالمي التــي أوالهــا العلــامء عنايــة فائقــة هــي الوحــدة اإلســالمية واالحتــاد 
اإلســالمي. وجعــل اإلســالم الوحــدة العامــل األســايس املكــّون لاُلّمــة ألن عليــه يرتّتــب التعامــل والتعايــش وهــي 
التــي تصلــح أن تكــون أســاس اجتــامع النــاس كــام أّن عدمهــا يوجــب تفّرقهم وبطــالن وصــف االُّمة يف شــأهنم. وهذا 
املهــم هــو الــذي خيالفــه املســتعمرون واملســتبدون يف العــامل إذ يــرون فيهــا عــزة املســلمني وتقدمهــم وأن املســلمني إذا 
احتــدوا وهنجــوا ســبيل اإلســالم اخلالــص فــأول مــا يعملــون بــه هــو مكافحــة الظلــم واالســتبداد وهلــذا حيــاول هــؤالء 
األعــداء دائــام إحبــاط عمليــة احتــاد املســلمني بشــتی الطرائــق. بغــض النظــر عــن أمهيــة الوحــدة اإلســالمية يف املجتمع 
فقــد عدهــا القــرآن الكريــم مــن النعــم اإلهليــة التــي تؤلــف بــني القلــوب؛ إذ إن االختــالف والتفرقــة مــن األخطــار 
ــوا  ُق رَّ فَ الَ تَ ــا وَ ِيًع ــلِ اهللِ مجَ بْ ــوا بِحَ ُم تَصِ اعْ ــم التفرقــة بالعــذاب: ﴿وَ ــاة اإلســالم ويصــف القــرآن الكري التــي هتــدد حي
ةٍ  ــرَ ا ُحفْ ــفَ ــىلَ شَ ُكنُْتــمْ عَ اًنــا وَ وَ تِــهِ إِخْ مَ ُتــمْ بِنِعْ بَحْ أَصْ ــنيَ ُقُلوبُِكــمْ فَ ــفَ بَ أَلَّ اًء فَ ــدَ يُكــمْ إِذْ ُكنُْتــمْ أَعْ لَ ــتَ اهللِ عَ مَ ُكــُروا نِعْ اذْ وَ

﴾ [آل عمــران 3: 103].  تَــُدونَ ْ ُكــمْ هتَ لَّ عَ ُكــمْ آياتِــهِ لَ لِــكَ يبَــنُي اهلل لَ ذَ ــا كَ نْهَ ُكــمْ مِ ذَ أَنْقَ ــنَ النَّــارِ فَ مِ
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ــقِّ  َ ــنَ احلْ ُهــونَ مِ رَ ــامَ تَكْ ــًة فِي َاعَ ــإِنَّ مجَ وال خــري يف الفرقــة واالختــالف كــام قــال اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(: «فَ
» )هنــج  ــيَ قِ َّــنْ بَ ــىضَ وَ الَ ممِ َّــنْ مَ ًا ممِ ــريْ ــةٍ خَ قَ ــدًا بُِفرْ ــطِ أَحَ ْ ُيعْ ُه ملَ انَ بَاطِــلِ وَ إِنَّ اهللَ ُســبْحَ ــنَ الْ ــةٍ فِيــامَ ُحتِبُّــونَ مِ قَ ــنْ ُفرْ ٌ مِ ــريْ خَ

البالغــة، اخلطبــه 176(. 

ــم الوحــدة  ــراث أهــل البيــت )عليهــم الســالم( يف ســبيل حتكي ــم وت مــن األصــول املتوخــاة مــن القــرآن الكري
اإلســالمية هــي: التمســك بالقــرآن الكريــم، والتمســك بأهــل البيــت )عليهــم الســالم( ومعارفهــم، ومكافحــة الظلم 
واالســتبداد، واالهتــامم بالشــعائر الدينيــة املشــرتكة، وحتكيــم العالقــات االجتامعيــة احلســنة، واالطــالع علــی عقائــد 
الفريــق املقابــل واالحــرتام هلــا، واالهتــامم باحلــوار، والتمســك بالصداقــة واجتنــاب النفــاق، وإحيــاء الوعــي الدينــي 

يف ظــل اإلســالم اخلالــص، االبتعــاد عــن التعصبــات )حســنعليان، 2016م، ص 70ـ 76(.

االهتــامم بتعزيــز عالقــات اإلخــوة بــني املســلمني نابــع عــن أمهيــة هــذه العالقــات والفوائــد التــي ترتتــب عليهــا 
 : وال شــك أن هــذه العالقــة )اإلخــوة الدينيــة( أعــم بكثــري مــن اإلخــوة النســبية والرضاعيــة. قــال اإلمــام عــيل
 « ــقِ َلْ ــكَ يفِ اخلْ ــريٌ لَ ــا نَظِ ــنِ وَ إِمَّ ي ــكَ يفِ الدِّ ــا أَخٌ لَ ــانِ إِمَّ نْفَ ــمْ صِ ُ إِهنَّ ــمْ فَ ُه لَ ــُم أَكْ تَنِ غْ ــًا تَ ي ارِ ــُبعًا ضَ ــمْ سَ يْهِ لَ ــنَّ عَ الَ تَُكونَ «وَ

)هنــج البالغــة، الرســالة 53(. 

ــه  ــاس مصاحل ــی أس ــاه عل ــلم أخ ــار املس ــن خيت ــوی فل ــامن والتق ــاس اإلي ــی أس ــوة عل ــة اإلخ ــت عالق وإذا بني
الدنيويــة ولــن يســلك ســبيل اخليانــة يف هــذه العالقــة. قــال أمــري املؤمنــني  مؤكــدا اختــاذ اإلخــوة يف اهلل:  

«كل مودة مبنية عىل غري ذات اهلل ضالل واالعتامد عليها حمال» )اآلمدي، 1987م، ح6915(. 

م» )املصدر نفسه، ح 7774(. وعنه: «من آخى يف اهلل غنم، ومن آخى يف الدنيا ُحرِ

ــه أيضــًا: «مــن مل تكــن مودتــه يف اهلل فاحــذره، فــإن مودتــه لئيمــة وصحبتــه مشــؤمة» )املصــدر الســابق، ح  وعن
 .)8978

ــنِ  ــزَ عَ جَ ــنْ عَ ــُز النَّــاسِ مَ جَ ويؤكــد اإلمــام  أيضــا املحافظــة علــی اإلخــوة التــي حيصــل عليهــا اإلنســان: «أَعْ
» )هنــج البالغــة، احلكمــة 12(.  نُْهــمْ ــرَ بِــهِ مِ ــنْ ظَفِ ــعَ مَ يَّ ــنْ ضَ ــُه مَ نْ ــُز مِ جَ انِ وَ أَعْ ــوَ خْ ِ ــابِ اإلْ تِسَ اكْ

ولعــل مالحظــة تســتحق الوقــوف عندهــا مليــا يف هــذا املجــال أن اللغــة أيضــا «ركــن أســايس يف مقومــات األمــة 
وهــي العمــود هلويتهــا الثقافيــة والتعبــري األكــرب واألشــمل عــن الثقافــة فيهــا» )حممــود النجــريي، 1991م، 203، 
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نقــال عــن يوســف نــور عــوض، ص 34(، «فــإن الديــن اإلســالمي هــو الــذي حفــظ علــی العــرب لغتهــم ومجعهــم 
يف إطــار ثقــايف واحــد ولــو ال القــرآن يف العــرب لتفرقــت لغتهــم إلــی هلجــات إقليميــة ولتباعــدت حتــی تصــري كل 
واحــة منهــا لغــة بعيــدة متامــا عــن األخــری ولــوال قيــم الثقافــة اإلســالمية لظهــر يف حميــط الوطــن العــريب ثقافــات 
شــتی ختتلــف كل منهــا عــن األخــری وكلــام اقــرتب العــرب مــن هويتهــم اإلســالمية زاد توحدهــم الثقــايف وتقارهبــم 
الفكــري وكلــام ابتعــدوا عــن قيــم الثقافــة اإلســالمية بــرزت أوجــه االختــالف والشــقاق يف اللغــة والفكــر والســلوك» 

)املصــدر نفســه(. 

ــاس  ــي أس ــن وه ــرآن والدي ــم الق ــاح فه ــا مفت ــر «ألهن ــم أكث ــرتكة بينه ــة املش ــوا باللغ ــلمني أن هيتم ــی املس وعل
الــرتاث ووعــاء الثقافــة. إن فهــم اللغــة العربيــة واحلــذق هبــا هــو الطريــق إلــی معرفــة القــرآن الكريــم والتعمــق يف 
أرساره وأحكامــه؛ ألن عروبــة القــرآن )أي نزولــه بلســان عــريب مبــني( حيتــم عــىل كل مســلم أن يعــرف اللغــة العربيــة 
ويتمــرس هبــا، كــام أن اإلملــام هبــا يقــود األمــة اإلســالمية إىل الوحــدة التــي تطمــح إليهــا .كــام أنــه مــن واجــب الــدول 
اإلســالمية دعــم مراكــز تعليــم اللغــة العربيــة يف العــامل أمجــع وبــني أبنــاء املســلمني الذيــن ال حيســنون التحــدث هبــا، 
كذلــك العمــل عــىل تنشــيط وتوســيع اجلهــود الراميــة إىل ترمجــة أمهــات الكتــب يف خمتلــف جمــاالت املعرفــة» )جملــة 

البحــوث اإلســالمية، 17: 326(. 

وأخــريا وباختصــار شــديد يمكــن أن نشــري إلــی أن هنــاك عوامــل بإمكاهنــا أن متنــع حتقــق األمــن الثقــايف يف   
ــي:  ــزة؛ أال وه ــورة موج ــا بص ــة نذكره ــورة كامل ــتها بص ــع دراس ــث ال يس ــذا البح ــام أن ه ــع وب املجتم

أ ـ الشــبهات والفتــن: وذلــك ألهنــا متــزق عالقــات اإلخــوة بــني أبنــاء األمــة اإلســالمية فعليهــم أن يبتعــدوا عنهــا 
وأال يركبــوا مطاياهــا، ألن األعــداء بإشــاعة الشــبهات والفتــن يتمكنــون مــن إجيــاد التســمم الثقــايف وذلــك «يتــم مــن 
ــة )اإلســالمية( بالتشــكيك بقيمــة  ــة لألمــة العربي خــالل نفــي الــدور العــريب )اإلســالمي( وحمــو الشــخصية الثقافي
ــة الثقافيــة»  ــراز أزمــة اهلوي ــاء الثقافــات الغربيــة لكــرس وجودهــم الثقــايف وإب ــراز وجههــا الســلبي وإحي الثقافــة وإب
)حممــود بــركات، 2003م، 124(. وذلــك ألن للفتــن والشــبهات آثــارا ســلبية منهــا أهنــا هتــدم مجيــع القيــم العليــا 
ــع  ــدل واق ــن أن تب ــكان الفت ــك بإم ــة، وكذل ــة فرعي ــة أو موقت ــخة أصلي ــون راس ــا أن تك ــة إم ــة؛ الثابت ــل األصيل واملث
األهــداف والوســائل وكــام أهنــا جتعــل النــاس ال هيتمــون باألصــول والقوانــني الثابتــة وال يــرون رضورة يف الفــرق 

بــني احلــق والباطــل )عبداللهــي عابــد، 1386.ش، 142(. 
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وممــا ينبغــي االهتــامم بــه هــو أن للفتــن آثــارا إجيابيــة، ال بمعنــی تأييدهــا وتثبيتهــا ولكــن البصــري املتأمــل يف الفتــن 
وأســباب حدوثهــا يــزداد جتربــة وبصــرية يف متييــز احلــق والباطــل  .. وذكــر اإلمــام «إّن الّدنيــا دار حمــن، وحمــّل فتــن، 

مــن ســاعاها فاتتــه، ومــن قعــد عنهــا واتتــه، ومــن أبــرص إليهــا أعمتــه» )اآلمــدي، 1987م، ح 1508(. 

ُء  ــدْ ــامَ بَ أمــا اتبــاع اهلــوی فهــو العامــل األســايس يف الوقــوع يف الفتــن مــن منظــور اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(: «إِنَّ
ــوْ  لَ ِ دِيــنِ اهللِ فَ ــريْ ــىلَ غَ ــااًل عَ جَ ــالٌ رِ جَ ــا رِ يْهَ لَ ىلَّ عَ تَــوَ ــا كِتَــاُب اهللِ وَ يَ ــُف فِيهَ الَ ُع ُخيَ امٌ ُتبْتَــدَ ــكَ اءٌ ُتتَّبَــُع وَ أَحْ ــوَ تَــنِ أَهْ فِ ُوُقــوعِ الْ
ــُه  نْ ــتْ عَ طَعَ ــلِ انْقَ بَاطِ ــسِ الْ بْ ــنْ لَ ــصَ مِ لَ ــقَّ خَ َ ــوْ أَنَّ احلْ ادِيــنَ وَ لَ تَ ــىلَ املُْرْ ــفَ عَ ْ ْ خيَ ــقِّ ملَ َ اجِ احلْ ــزَ ــنْ مِ ــصَ مِ لَ ــلَ خَ بَاطِ أَنَّ الْ
لِيَائِــهِ  ــىلَ أَوْ ــيْطَاُن عَ يلِ الشَّ ــتَوْ سْ ُهنَالِــكَ يَ ــانِ فَ جَ زَ ُيمْ ــثٌ فَ غْ ا ضِ ــذَ ــنْ هَ ــثٌ وَ مِ غْ ا ضِ ــذَ ــنْ هَ ــُذ مِ خَ كِــنْ ُيؤْ يــنَ وَ لَ انِدِ ُســُن املُْعَ أَلْ

ــنى» )هنــج البالغــة، اخلطبــة 50(.  ُسْ ــنَ اهللِ احلْ ـُـمْ مِ تْ هلَ ــبَقَ يــنَ سَ ذِ نُْجــو الَّ وَ يَ

وممــا ال شــك فيــه وال بــد أال ُينســی هــو أن األهــداف االســتعامرية مــا زالــت قائمــة وإن تغــريت أســاليبها لتصبــح 
أكثــر نعومــة وخبثــا ومكــرا وللوصــول إلــی هــذه األهــداف وحتققهــا حيــاول املســتعمرون أن يأتــوا بالبــدع ويشــيعوا 
الشــبهات؛ وذلــك ألن الديــن اإلســالمي جمموعــة مــن األصــول والقوانــني الدينيــة والدنيويــة حيكــم عليهــا العقــل 
واملنطــق وحــدوث البــدع ليــس هبــنّي يف هــذا الديــن، ولذلــك يســعی االســتعامر إلــی أن جيعــل النــاس متبعــي أهوائهم 
ويدعوهــم إلــی االهتــامم بالنفــس وهواهــا، ألنــه يعــرف أن نــار الفتــن ستشــتعل إثــر هــذا االتبــاع، ألن مــن خصائــص 
ــه  ــيل )علي ــام ع ــر اإلم ــا ذك ــذا م ــا وه ــز زيفه ــی متيي ــاس عل ــدر الن ــا وال يق ــة ظهوره ــق يف بداي ــبه احل ــا تش ــن أهن الفت
نَ  ــرْ ــتْ ُينْكَ بَّهَ تْ نَ ــرَ بَ ا أَدْ تْ وَ إِذَ ــبَّهَ بَلَــتْ شَ ا أَقْ تَــنَ إِذَ فِ الســالم( مبينــا أن الفتــن إذا ظهــر فســادها يتجلــی بطالهنــا: «إِنَّ الْ
ــدًا» )هنــج البالغــة، اخلطبــة 93(. وخــص  لَ ــدًا وَ ُخيْطِئْــنَ بَ لَ بْــنَ بَ ــاحِ ُيصِ يَ مَ الرِّ ــوْ ــنَ حَ ُمْ اتٍ حيَ بِــرَ ــنَ ُمدْ فْ رَ تٍ وَ ُيعْ بِــالَ ُمقْ
اإلمــام حماربــة الفتــن بنفســه ألنــه عليــه الســالم هــو الــذي اســتطاع أن يبــرص فتنــة اخلــوارج والقاســطني الذيــن كانــوا 
يراعــون ظاهــر اإلســالم، كانــوا قارئــي القــرآن، يصلــون ويف جباههــم أثــر الســجود و.. ولكنهــم مل يعرفــوا اإلمــام 
ــةِ وَ  تْنَ فِ َ الْ ــنيْ ــأُْت عَ قَ ــإِينِّ فَ ــاُس فَ ــا النَّ َ ــهِ أَهيُّ يْ لَ ــاءِ عَ ــدِ اهللِ وَ الثَّنَ ْ ــدَ محَ عْ ــا بَ ومل يوفــوا لــه ومل يــؤدوا حقــه، قــال اإلمــام: «أَمَّ
ــا» )هنــج البالغــة، اخلطبــة 92(، ومل يعــرف  ُبهَ لَ ــتَدَّ كَ ــا وَ اشْ ُبهَ يْهَ ــاجَ غَ ــدَ أَنْ مَ عْ ي بَ ِ ــريْ ــدٌ غَ ــا أَحَ يْهَ لَ ئَ عَ ِ ــرتَ ُكــنْ لِيَجْ ْ يَ ملَ
أحــد حكــم احلــرب مــع املســلمني بعــد النبــي )خصلــی اهلل عليــه وآلــه( إال اإلمــام عــيل عليــه الســالم الــذي حــارب 

الناكثــني واملارقــني والقاســطني الذيــن كانــوا مســلمني يف الظاهــر )جعفــری، 1358.ش، 6: 102(.
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ــواع الغــزو، ألن الغــزو العســكري هيــدف األرض ولكــن هــذا الغــزو  ب ـ الغــزو الثقــايف: وهــو مــن أخطــر أن
أو الغــزو الثقــايف والفكــري هيــدف األذهــان واألفــكار، وجيعــل بنيــة االســتهالك أقــوی مــن بنيــة اإلنتــاج يف املغــزو 
ــة وروح  ــة الوطني ــة الديني ــن الرتبي ــد ع ــايف ويبتع ــه الثق ــد وعي ــی يفق ــة، حت ــة واملعنوي ــاد املادي ــع األبع ــه، يف مجي علي
ــام بمهامهــا االســرتاتيجي والتكنيكــي. ولذلــك يكــون هــذا الغــزو أخطــر  املغامــرة والتجريــب ولــن يســتطيع القي

بكثــري مــن األنــواع األخــری لــه. 

وعلــی املســلم أن يــدرك أن ثقافتــه غنيــة ســامية، وبإمكاهنــا أن تغنيــه عــن ثقافــة غــريه، ويشــعر هبويتــه ومــا تقــدم 
الثقافــة اإلســالمية مــن إنجــازات ومــا كان هلــا مــن دور وإســهام يف احلضــارة اإلنســانية كــي ال يــذوب يف الثقافــات 
ــق  ــی أداة حتقي ــدل إل ــة تتب ــه التارخيي ــة ثقافت ــل جترب ــة، وجيع ــد والتبعي ــايف، والتقلي ــالخ الثق ــض االنس ــری ويرف األخ

النهضــة والتقــدم. 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أنه هل االنغالق الثقايف ُيعترب حال مناسبا أمام هذا الغزو؟ 

واجلــواب هــو كال.. علــام بــأن االنفتــاح الثقــايف رضورة ملحــة يف العــرص الــذي نعيشــه بســبب ظروفــه 
ــة هتــان أمــام العــاملَ ورسعــان مــا تقــع  ــه، كــام أن االنغــالق الثقــايف جيعــل األمــة تضعــف وقواهــا الفكري ومقتضيات
يف رشك الغــزو الثقــايف املنصــوب. وكذلــك العــودة إلــی الــرتاث والتاريــخ ســتهدينا إلــی النهــج الصحيــح واختيــار 
االنفتــاح الثقــايف كــام ســنحصل علــی نــامذج كثــرية متعــددة مــن كيفيــة هــذا االنفتــاح مــن قِبــل النبــي )صلــوات اهلل 
عليــه( واملســلمني يف عــرص صــدر اإلســالم، وذلــك واضــح يف ســرية النبــي إذ انفتــح علــی الثقافــات األخــری ومل 
يتحــرج مــن األخــذ هبــا ولعــل أشــهرها هــو حفــر اخلنــدق للدفــاع إذ أشــار ســلامن الفــاريس بحفــره )أمحــد بــدوي، 
1405ه، 45(. وال شــك أن هــذا االنفتــاح لــدی املســلمني واســتعدادهم النفــيس لألخــذ واالقتبــاس مــن الثقافــات 

ــة وهبتهــم القــدح املعلــی يف الفكــر والثقافــة.  ــة واهلندي األخــری كالفارســية واليوناني

وممــا يزيــد مــن االهتــامم بالثقافــة وأخذهــا مأخــذ التوجــه والعنايــة هــو أن نــدرك بوضــوح أن «الثقافــة هــي قبــل 
كل يشء معركــة ومــن املحــال أن نؤمــن أنفســنا ضــد خطــر ثقــايف خارجــي مــا مل نقــم نحــن أنفســنا هبجومنــا املضــاد 
ــة حملهــا  ــه إلــی التخلــص مــن الثقافــة الفاســدة أو املنحلــة عــن طريــق إحــالل ثقافــة أخــری إجيابي الــذي نســعی في
فالصــد والدفــاع وحــده قــد يكــون يف ســاحة املعركــة احلربيــة ولكنــه يف ســاحة املعركــة الثقافيــة ال يفيــد وإنــام هــو 
أقــرص الطــرق إلــی اهلزيمــة والتســليم وبالفعــل فــإن املجتمعــات التــي حتــاول صــد األخطــار الثقافيــة اخلارجيــة عــن 
طريــق ســن ترشيعــات املنــع واحلظــر والرقابــة هــي أكثــر املجتمعــات تعرضــا هلــذه األخطــار أمــا املجتمعــات التــي 
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ــتطيع أن  ــي تس ــا الت ــي وحده ــة فه ــة االنحاللي ــك الثقاف ــا تل ــه هب ــة وتواج ــتنرية املتفتح ــة املس ــا اخلاص ــع ثقافته تصن
ــا، 1987م، 42(.  تصمــد وتنتــرص» )زكري

وممــا ال شــك فيــه أن هــدف االســتعامر مــن هــذه الغــزوات بأنواعهــا العســكرية والثقافيــة هــو اســتغالل خــريات 
بــالد املســلمني وقتــل روح املقاومــة لدهيــم وختريــب ثقافتهــم وســلب معــامل شــخصيتهم ؛ وكان يعــرف بوضــوح أن 
املســلمني يكتســبون هــذه الــروح مــن تراثهــم ومعارفهــم وبــام ورد يف نصوصهــم الدينيــة فلذلــك بــذل أقصــی جهــده 
يف قطــع عالقــة املســلمني هبــذا الــرتاث، بحيــث جعــل أبنــاء هــذا الشــعب يذوبــون يف نظــم احليــاة الغربيــة إذ يفقــدون 
فيهــا شــخصيتهم اإلســالمية ويشــعرون بــيشء مــن الدونيــة ويبتعــدون عــن تراثهــم ويقطعــون روابطهــم بأصوهلــم 
ــم ال  ــا إهن ــتعدون الحتقاره ــك مس ــع ذل ــم م ــم ولكنه ــون ثقافته ــا ال يعرف ــق «أناس ــتعامر يف أن خيل ــينجح االس وس
يعرفــون شــيئا عــن إســالمهم ومــع ذلــك يقولــون عنــه قــوال قبيحــا إهنــم ال يفهمــون قصيــدة شــعر بســيط ومــع ذلــك 
ــه ومــن  ــه بألفــاظ غــري منتقــاة إهنــم ال يعرفــون تارخيهــم وماضيهــم ومــع ذلــك فهــم علــی اســتعداد إلدانت ينتقدون
ناحيــة أخــری وبــدون أي ختّفــظ نراهــم معجبــني بــكل مــا هــو مســتورد مــن أوروبــا ونتيجــة لذلــك وجــد خملــوق 

انعــزل عــن ديانتــه وثقافتــه وماضيــه وتارخيــه ثــم احتقــر كل ذلــك» )رشيعتــی، 1402ه، 35(. 

ج ـ االهتــامم البالــغ بالدنيــا: وهــذا ال يعنــي أن الدنيــا يف نفســها مذمومــة؛ بــل االهتــامم الكثــري هبــا بحيــث جيعــل 
ــن  ــاه الدي ــف جت ــن وظائ ــه م ــی عاتق ــام عل ــی وع ــارك وتعال ــن اهلل تب ــة وع ــات املعنوي ــن املوضوع ــل ع ــان يغف اإلنس
ــه  ــة اإلنســان إلــی يشء مــا حتــدد ل ــام أن رؤي ــه ولكــن ب ــال وحيــرص علي ــاس واملجتمــع و.. ويطمــع يف مجــع امل والن
أهدافــه وآمالــه وعلــی أساســه يربمــج للمســتقبل فمعرفــة اإلنســان الدنيــا وصفاهتــا التــي متتــاز هبــا تســاعده يف اختيــار 

الطريــق األمثــل لتعاملــه الصحيــح مــع الدنيــا. 

وإذا طمــع اإلنســان يف الدنيــا وحــرص عليهــا فنــيس أن الدنيــا دار فنــاء، ودار غــرور ودار امتحــان فيغفــل عــن 
طاعــة اهلل تعالــی. وحمبــة اإلنســان للدنيــا جتعلــه أعمــی، يبتعــد عــن بصريتــه ويقــع يف الفتــن والشــبهات التــي هــي مــن 

أهــم املوانــع لتحقــق األمــن الثقــايف يف املجتمــع ـ كــام أشــري إليهــا آنفــا ـ.   

إليك بعض كالم اإلمام عليه السالم يف الدنيا واحلذر عنها: 

ــا  َ هبِّ ــىلَ رَ انَــتْ عَ ــا هَ اُرهَ ــا دَ ينَتِهَ تْ بِزِ ــرَّ ــا وَ غَ هَ نَــتْ بُِغُرورِ يَّ زَ ــدْ تَ ــةٍ قَ عَ ارِ ُنجْ ــتْ بِــدَ يْسَ ــةٍ وَ لَ ُل ُقلْعَ نْــزِ َــا مَ إِهنَّ يَــا فَ نْ ُرُكــُم الدُّ ذِّ ُأحَ «وَ
ــىلَ  ــا عَ َ ــنَّ هبِ ْ يَضِ لِيَائِــهِ وَ ملَ َوْ ــاىلَ ألِ عَ ــا اهلل تَ هَ فِ ْ ُيصْ ــا ملَ هَ ــا بُِمرِّ هَ ــا وَ ُحلْوَ َ هتِ وْ ــا بِمَ َ يَاهتَ ــا وَ حَ هَ ِّ ــا بِرشَ هَ َ ريْ ــا وَ خَ هَ امِ رَ َــا بِحَ هلَ الَ لَــطَ حَ فَخَ

ُب» )هنــج البالغــة،  اخلطبــة 113(.  ــرَ ْ ــا خيَ ُرهَ امِ ــلَُب وَ عَ ــا ُيسْ ــُد وَ ُملُْكهَ نْفَ ــا يَ ُْعهَ تِيــدٌ وَ مجَ ــا عَ هَ ُّ يــدٌ وَ رشَ هِ ــا زَ هَ ُ ريْ ائِــهِ خَ دَ أَعْ
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ــا  اطِنُهَ ــنٌ وَ قَ ا ظَاعِ ــاكِنُهَ يــصٍ سَ نْغِ ــُة تَ َلَّ اُر ُشــُخوصٍ وَ حمَ َــا دَ إِهنَّ يَــا فَ نْ ُرُكــُم الدُّ ذِّ ى اهللِ وَ ُأحَ ــوَ بَــادَ اهللِ بِتَقْ يُكــمْ عِ «ُأوصِ
ــىلَ  ــي عَ نُْهــُم النَّاجِ ــُق وَ مِ بِ وَ ُق الْ ــرِ غَ نُْهــُم الْ مِ ــارِ فَ بِحَ ــجِ الْ ــُف يفِ جُلَ اصِ وَ عَ ــا الْ ُفهَ صِ ينَةِ تَقْ ــفِ انَ السَّ ــدَ يَ ــا مَ لِهَ ِيــُد بِأَهْ ــنٌ متَ ائِ بَ

َــا» )املصــدر الســابق، الــكالم 197(.  اهلِ وَ ــىلَ أَهْ ُلــُه عَ مِ ْ َــا وَ حتَ اهلِ يَ ــاُح بِأَذْ يَ ــُزُه الرِّ فِ ْ اجِ حتَ ــوَ َمْ ُبُطــونِ األْ

ــا  لِهَ ــنْ أَهْ يُْســوا مِ يَــا وَ لَ نْ ــلِ الدُّ ــنْ أَهْ مــًا مِ وْ اُنــوا قَ ويصــف اإلمــام املؤمنــني الزهــاد يف تعاملهــم مــع الدنيــا هكــذا: «كَ
 ْ اينَ ــرَ َ ظَهْ ــنيْ ــمْ بَ ِ اهنِ ــُب أَبْدَ لَّ قَ ُرونَ تَ ــذَ ْ ــا حيَ ــا مَ ُروا فِيهَ ــادَ ونَ وَ بَ ُ ــرصِ ــامَ ُيبْ ــا بِ ــوا فِيهَ ُل مِ ــا عَ نْهَ ــسَ مِ يْ ــنْ لَ مَ ــا كَ ــوا فِيهَ اُن فَكَ
» )املصــدر  ــمْ يَائِهِ تِ ُقُلــوبِ أَحْ ظَامــًا ملَِــوْ ــدُّ إِعْ مْ وَ ُهــمْ أَشَ ــادِهِ سَ تَ أَجْ ــوْ ظُِّمــونَ مَ يَــا ُيعَ نْ ــلَ الدُّ نَ أَهْ وْ ــرَ ةِ وَ يَ ــرَ خِ ــلِ اآلْ أَهْ

نفســه، اخلطبــة 230(. 

ــم  ــدرات لدهي ــات والق ــكل اإلمكاني ــتعينوا ب ــم ويس ــدوا كل طاقته ــلمني أن يع ــی املس ــق فعل ــذا املنطل ــن ه وم
ــا ومــا فيهــا مــن اخلــري والــرش بتخطيــط شــامل وبرنامــج صحيــح مبنــي علــی القواعــد اإلســالمية  ليواجهــوا الدني
ــة  ــة واألخروي ــاة اإلنســانية الدنيوي ــن كامــل عــرض اخلطــوط العريضــة للحي ــأن اإلســالم هــو دي ــام ب ــه؛ عل وأصول
ليحصــل اإلنســان علــی ســعادته يف الدنيــا واآلخــرة وهــذا املهــم ســيتحقق بـــ «حتديــث ثقافتنــا وتطويرهــا مــن خــالل 
ــن  ــى نتمك ــة حت ــة الثقافي ــارات العومل ــه تي ــا يف وج ــات هويتن ــك بإثب ــا وذل ــت فيه ــن الثاب ــول م ــة املتح ــان وضعي تبي
مــن املحافظــة عــىل قوميتنــا العربيــة واإلســالمية» )املجــايل، 2005م، 220(. ويتمكــن املســلمون بالعــودة إلــی مــا 
ــن بنــاء ثقافــة جديــدة قديمــة «جديــدة حــني تســاير العــرص وقديمــة حــني تنتمــي  لدهيــم مــن الــرتاث اإلســالمي مِ
لإلســالم ـ ويمكــن أن نســميها بكلمــة واحــدة )ثقافــة القــرآن( ألن القــرآن كان دومــا هــو صــامم األمــان الــذي حافــظ 
علــی أمتنــا مــن الشــتات والضيــاع واالنكســار أمــام موجــات اهلجــوم املتعــددة علــی أمتنــا عــرب تارخيهــا الطويــل كــام 
كان بمفاهيمــه وقيمــه ومقوماتــه حيتــل مركــزا فريــدا يف حياتنــا .. ومــا حــدث مــن متــزق ثقــايف لألمــة العربيــة ســببه 
الرئيــس هــو تلــك النابتــة التــي نشــأت علــی غــري ثقافــة القــرآن وغــيش برصهــا ثقافــة مشــوهة أو وافــدة ممــا جعلهــا 

عنــارص شــقاق ثقــايف» )حممــود النجــريي، 1991م، 204(. 

د ـ عــدم صالحيــة احلكومــة والقــادة: كــام مــّر بنــا آنفــا أنــه لــن يتحقــق إحيــاء القيــم اإلســالمية وإقامتهــا إال يف 
ظــل حكومــة صاحلــة وقائــد أمــني ناصــح، فــال بــد مــن وجــود قائــد صالــح يكــون أســوة حســنة تســتحق أن ُيتبــع 
ــرٍ  ــرٍّ أَوْ فَاجِ ــريٍ بَ ــنْ أَمِ ــُه الَ ُبــدَّ لِلنَّــاسِ مِ بــني النــاس. أشــار اإلمــام عــيل  إلــی رضورة قيــادة املجتمــع بيــد أمــري: «إِنَّ
ــُن  أْمَ ــُدوُّ وَ تَ عَ ــُل بِــهِ الْ اتَ ــيْ ُء وَ ُيقَ فَ ــُع بِــهِ الْ ــلَ وَ ُجيْمَ َجَ ــا األْ ــُغ اهلل فِيهَ افِــُر وَ ُيبَلِّ كَ ــا الْ تُِع فِيهَ ــتَمْ سْ ــُن وَ يَ مِ تِــهِ املُْؤْ رَ ــُل يفِ إِمْ مَ عْ يَ
» )هنــج البالغــة، الــكالم 40(.  ــرٍ ــنْ فَاجِ احَ مِ َ ــرتَ ــرٌّ وَ ُيسْ يحَ بَ ِ ــرتَ تَّــى يَسْ يِّ حَ ــوِ قَ ــنَ الْ يــفِ مِ عِ ــُذ بِــهِ لِلضَّ خَ ــُبُل وَ ُيؤْ بِــهِ السُّ
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ففــي ظــل هــذه القيــادة الصاحلــة ســيتحقق األمــن يف املجتمــع ومــن ضمنــه األمــن الثقــايف؛ ألن القائــد الصالــح خيطــو 
خطــوات ويتبــع برامــج ليوفــر األمــن يف كل أبعــاده للمجتمــع. 

مــع أن املتأمــل يف هنــج البالغــة جيــد أن اإلمــام حيقــر احلكومــة بصفتهــا مقامــا دنيويــا كــام قــال )عليــه الســالم(: 
ٍ وَ الَ  ــاملِ ــةِ ظَ ــىلَ كِظَّ وا عَ ــارُّ ءِ أَالَّ ُيقَ ــامَ ُعلَ ــىلَ الْ ــذَ اهلل عَ ــا أَخَ ِ وَ مَ ــارصِ ــةِ بُِوُجــودِ النَّ ُجَّ ــاُم احلْ ِ وَ قِيَ ــارضِ َ ــوْ الَ ُحُضــوُر احلْ «لَ
ــنْ  ي مِ نْــدِ ــدَ عِ هَ هِ أَزْ ــذِ يَاُكــمْ هَ يُْتــمْ ُدنْ فَ َلْ َــا وَ ألَ هلِ أْسِ أَوَّ ــا بِــكَ هَ رَ يُْت آخِ ــقَ سَ ــا وَ لَ َ هبِ ارِ ــىلَ غَ ــا عَ بْلَهَ يْــُت حَ قَ َلْ ُلــومٍ ألَ ظْ بِ مَ ــغَ سَ
» )هنــج البالغــة، اخلطبــة 3(، ولكنــه يقدســها تقديســا كبــريا إذا كانــت مســتقيمة ووســيلة إلجــراء احلــق  نْــزٍ ــةِ عَ طَ فْ عَ
وإقامــة العــدل وخدمــة اخللــق. قــال عبــد اهلل بــن العبــاس: دخلــت عــىل أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( بــذي قــار، 
وهــو خيصــف نعلــه، فقــال يل: مــا قيمــة هــذا النعــل؟ فقلــت: ال قيمــة هلــا، فقــال )عليــه الســالم(: «واهلل هلــي أحــب 

إّيل مــن إمرتكــم، إال أن أقيــم حقــًا أو أدفــع باطــاًل» )هنــج البالغــة، اخلطبــة 33(

وإذا مل تكــن احلكومــة صاحلــة أو مل هيتــم القــادة بالثقافــة ومل يتبعــوا اخلطــوات املهمــة يف تعزيــز العالقــة بــني أبنــاء 
الشــعب وثقافتهــم وتراثهــم فســتتحقق آمــال األعــداء يف الغــزو علــی أفــكار النــاس وأذهاهنــم وثقافتهــم، ويفقــد 
الشــعب هويتــه التــي تضمــن لــه اســتمراريته التارخييــة وحتافــظ علــی صورتــه أمــام الشــعوب األخــری ومــن خــالل 

ذلــك ســيفقد الشــعب كيانــه املتميــز. 
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اخلامتة والتوصيات: 

وبعــد هــذا اجلهــد يف التأمــل يف هنــج البالغــة للحصــول علــی اســرتاتيجيات اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( يف إجيــاد * 
األمــن الثقــايف وحفظــه، علــام بــأن املســلمني يف أمــس احلاجــة إلــی معرفــة االســرتاتيجيات مــن تراثهــم يف التعامــل 
مــع قضاياهــم املصرييــة ولفهــم التأثــريات املتباينــة التــي تنبعــث مــن ريــاح العوملــة، وحمــاوالت املســتكربين 
واملســتعمرين يف قطــع عالقتهــم باحلضــارة اإلســالمية وتراثهــم وقيمهــم ســنعرض ألبــرز املالحظــات التــي انتهينــا 

إليهــا بصــدد الدراســة وهدفهــا:

ــي: *  ــة ه ــج البالغ ــالم( يف هن ــه الس ــيل )علي ــام ع ــور اإلم ــن منظ ــايف م ــن الثق ــی األم ــة عل ــرتاتيجيات للمحافظ االس
اإليــامن بــاهلل تعالــی وإقامــة احلكومــة اإلهليــة، واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، وإشــاعة  العلــم والبصــرية، 
ــاء األمــة.  ــز الوحــدة بــني أبن ــد عالقــات اإلخــوة، وتعزي ــار القــدوات الصاحلــة، وتوطي ــة، واختي ــامم بالعدال واالهت

ــايف، *  ــزو الثق ــن، والغ ــبهات والفت ــي: الش ــع وه ــايف يف املجتم ــن الثق ــق األم ــق حتق ــا أن تعي ــل بإمكاهن ــاك عوام وهن
ــادة.  ــة والق ــة احلكوم ــدم صالحي ــا، وع ــغ بالدني ــامم البال واالهت

ــد *  ــة بي ــادة احلكوم ــت قي ــرية وأصبح ــم والبص ــة والعل ــاه الثقاف ــمية جت ــؤوليتها الرس ــن مس ــات ع ــت احلكوم إذا ختل
ــؤدي  القــادة غــري الصاحلــني الضعفــاء الواهنــني الهنــارت النهضــة اإلســالمية أمــام الشــقاق العســكري الــذي ي

ــی التمــزق.   إل

ــی *  ــودة إل ــل يف الع ــاهتم يتمث ــلمني و مقدس ــروات املس ــن ث ــتبدين ع ــتعمرين واملس ــد املس ــع ي ــد لقط ــق الوحي الطري
ــد. ــاهلل الواح ــة ب ــل يف الثق ــالمي األصي ــر اإلس ــی الفك ــامد عل ــالمية ويف االعت ــخصية اإلس الش

ــة *  ــراد صياغ ــة األف ــی صياغ ــؤدي إل ــويل ي ــح أص ــط صحي ــق ختطي ــة وف ــالمية الصحيح ــة اإلس ــاء الرتبي ــة األبن تربي
إســالمية حضاريــة وإعــداد شــخصيات كاملــة مــن حيــث العقيــدة والقيــم واملشــاعر .. وبعــده ســيتحقق تشــكيل 

ــا.  ــب فيه ــة أن ترتس ــة والالديني ــية واإلباحي ــة اجلنس ــراءات العومل ــمح إلغ ــي ال تس ــرضة الت ــة املتح األم

ــانية *  ــة إنس ــالة واقعي ــوض ورس ــارص النه ــك كل عن ــالمية متتل ــة اإلس ــأن األم ــس ب ــوم حي ــي الي ــتكبار العامل إن االس
ومقومــات واقعيــة للوحــدة وملــا مل يكــن يســتطيع تغيــري أي عنــرص ســوی الوحــدة فهــو يركــز جــل اهتاممــه علــی 
ــه  ــح مرتزقت ــر ومصال ــم اآلخ ــب بعضه ــلمني وتعص ــض املس ــل بع ــة كجه ــرق املختلف ــن الط ــتفيدا م ــا مس متزيقه

ــرة. ــاته اجلائ ــني لسياس اخلاضع
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ــل *  ــة ومتث ــة العربي ــة يف الثقاف ــات األصال ــم مقوم ــن أه ــالمي م ــرتاث اإلس ــة وال ــة العربي ــالمي واللغ ــن اإلس إن الدي
املرتكــزات للتخطيــط الثقــايف. وال بــد مــن االهتــامم هبــا وبنــاء ثقافــة جديــدة قرآنيــة جتعــل املســلمني يعــودون إلــی 

قيــم القــرآن ومثلــه، وتطبيقهــا يف حياهتــم بمختلــف أبعادهــا. 

وأخريا كان ال بد من ذكر بعض التوصيات املهمة التي ينبغي أن يشار إليها يف هذا املقام: 

ــه  ــح ل ــرضوري أن ُيفت ــن ال ــددة فم ــب متع ــة وجوان ــروع خمتلف ــه ف ــعته؛ إذ ل ــن وس ــوع األم ــة موض ــرا ألمهي نظ
بــاب يف الفقــه اإلســالمي ومعارفــه ليدقــق فيــه الفقــاء والعلــامء أكثــر ويدرســوا مســائله ويســاعدوا يف رفــع عراقيلــه، 

وحيدثــوا هنضــة فكريــة وثقافيــة تدفــع إلــی التقــدم. 

دراســة مــا وصــل إلينــا مــن تــراث أهــل البيــت )عليهــم الســالم( واخلطــوات التــي خطــوا هبــا يف توّفــر األمــن 
الثقــايف وخاصــة يف عــرص اإلمامــني الصادقــني )عليهــام الســالم(، إذ ال شــك أن املتأمــل يف هــذا الــرتاث ســيحصل 

علــی أفضــل نمــوذج ال لألمــن الثقــايف فقــط، بــل لألمــن بــكل جوانبــه. 

االهتــامم األكثــر بــاألرسة املســلمة وتربيتهــا بتثقيــف أفرادهــا وتوعيتهــم لتكويــن أجيال حتــّس بانتامئها اإلســالمي 
ويعتــز بانتســاهبا احلضــاري لألمــة  اإلســالمية، وذلــك بتكويــن هيئــات عليــا للنظــر يف كل مــا يتعلــق بــاألرسة مــن 

اجلوانــب املختلفــة النفســية والصحيــة والثقافيــة.

دراســة وافيــة يف التاريــخ اإلســالمي وتراثــه للحصــول علــی الشــخصيات الصاحلــة ـ فضــال عــن األئمــة األطهار 
)عليهــم الســالم( ـ والتخطيــط لتعــرف الشــباب املســلمني اليهــم واختاذهــم القــدوات يف احليــاة، ومــن خــالل ذلــك 

ســيتم تعزيــز الثقــة بالنفــس فيهــم ويرتســخ االطمئنــان إلــی تراثهــم يف نفوســهم. 

علــی احلكومــات اإلســالمية بكاملهــا ـ أو علــی األقــل احلكومــات العربيــة ـ أن تنبــذ الشــقاق الثقــايف بينهــا وأن 
تعمــل وختطــط لدعــم التعــاون الثقــايف وتركيزهــم عليــه إذ هــذا األمــن هــو األصــل، وإذا حتقــق فتتحقــق جوانــب 
األمــن القومــي األخــری. وال بــد أن تتغــري نظــرة احلكومــات القــارصة التقليديــة إلــی الثقافــة؛ تلــك النظــرة التــي ال 

توفيهــا قدرهــا وأال تنشــغل عــن الثقافــة بالسياســة.  

ــع  ــة واملجتم ــن األرسة واملدرس ــز كل م ــة لتحفي ــول العملي ــی احلل ــول عل ــاملة للحص ــات الش ــة املرشوع دراس
ــن  ــر وحس ــن املنك ــي ع ــروف والنه ــر باملع ــاون، واألم ــف والتع ــاعة روح التكات ــال يف إش ــدور الفع ــتيعاهبم ال الس

ــايف.  ــن الثق ــظ األم ــات يف حف ــاعد احلكوم ــي تس ــم الت ــائر القي ــن.. وس ــب الوط ــامح، وح ــن، وروح التس الظ
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حماولــة التخطيــط الثقــايف الشــامل لعــالج أزمــة  الثقافــة اإلســالمية التــي تعرضــت لكثــري مــن املخاطــر 
الفكــري.  والســمو  الثقافيــة  احلصانــة  لتحقيــق  والتهديــدات، 

وال شــك أن كلــه لــن يتحقــق إال بوجــود هيئــة تتحمــل مســؤولية التخطيــط هلــذه املرشوعــات ووضــع الوســائل 
وحتديــد الســبل لتحققهــا. 

هذا واهلل سبحانه هو املوفِّق 

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

والصالة والسالم عىل حممد وآله الطيبني وصحبه املنتجبني
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ملخص البحث:

         ُيعــد أمــن املجتمعــات والــدول مــن املواضيــع املهمــة التــي كانــت حمــط أنظــار الكثــري مــن الباحثــني 
والدارســني الســّيام أصحــاب االختصــاص يف هــذا اجلانــب وماتــزال كذلــك، ويبــدو أّن تأثر أمــن البلدان والشــعوب 
ــدات  تنتقــل مــن  ــة واضــح، وبســبب مامتلكــه مــن وســائل متطــورة وخمتلفــة جعلــت مــن املخاطــر والتهدي بالعومل
ــالل  ــن خ ــايف م ــن الثق ــق األم ــعي لتحقي ــوى الس ــات س ــذه التحدي ــام ه ــار أم ــال خي ــي، ف ــيل إىل العامل ــا املح طابعه
املحافظــة عــىل اهلويــة الوطنيــة والثقافيــة يف جوانــب احليــاة املختلفــة) السياســية، اإلقتصاديــة، اإلجتامعيــة(، ومحايــة 
الفكــر، وحتصينــه ضــد مجيــع أشــكال الغــزو الفكــري والثقــايف - كثقافــة التطــرف واإلرهــاب التــي اخرتقــت البنيــة 
ــراد واجلامعــات يف أماكــن خمتلفــة مــن العــامل الســّيام العــامل العــريب واإلســالمي وكذلــك  ــري مــن األف ــة للكث الفكري
األفــكار املنحرفــة- الــذي يســتهدف أمــن الــدول والشــعوب الســّيام أمنهــا الثقــايف، فالعوملــة الثقافيــة هلــا تأثــري كبــري 
ــزو  ــات الغ ــق عملي ــبق أو تراف ــي تس ــات الت ــرات واملقدم ــاد التربي ــة إجي ــم عملي ــا تت ــن خالهل ــايف، وم ــن الثق يف األم

الثقــايف والفكــري للشــعوب والــدول املســتهدفة، واخــرتاق أمنهــا الثقــايف فضــاًل عــن جمــاالت األمــن األخــرى.          
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Abstract:

  Globaliza�on shows commodi�es and goods with the cheapest prices via its transcon�nental 
companies to dominate and monopolize the economy of countries, in par�cular the third 
world and poor na�ons bound and per�nent to it and calls for priva�za�on and liberal 
capital system, most efficacious model, at the end of the world, phocomelia , that should 
be generalized to cover the whole world. The globaliza�on economy depends mainly upon 
producing extravagant waves of goods and commodi�es with the least number of hands, 
definitely such leads to high benefits to the owners of the companies and investors yet it 
precipitates the society into unemployment , then to poverty in the society : man works to 
earn money to maintain his different necessi�es . That is why in the recent years there are 
certain issues and books tackling the various human civiliza�ons found on earth. 

     Some believe that it is vital to nego�ate and to have a dialogue between the civiliza�ons: 
that the cultural and ideological difference never requires any collision runs counter to 
the issue of civiliza�on collision of Samuel Hinton , though history , from the rise of the 
first civiliza�on, informs us that certain wars take so long a �me and exterminate man for 
nothing but to dominate , to monopolize and impose with an idea and a doctrine on the 
other .The research study ramifies into an introduc�on and certain sec�ons : globaliza�on 
and its economic, social ,  intellectual and cultural influence on na�ons, globaliza�on and 
civiliza�on dialogue , promulga�on of tolerance principles and expelling violence and 
extremism , endeavoring to maintain security intellectual, cultural, civiliza�onal and societal 
, resis�ng the extremist interna�onal terrorist kaferizing organiza�ons ,e.g. Al-Qa`ada ,ISIS 
and so forth , the conclusion terminates with the most results , recommenda�ons the 
researcher gleans . 
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املقدمة

تعنــي العوملــة) Globaliza�on( النفــوذ واهليمنــة، وهــي آيديولوجيــا عملت- وتعمل حلد اآلن- يف اســتخدام 
ــالم  ــة واإلع ــت واملعلوماتي ــة واألنرتن ــات االقتصادي ــرشكات واملؤسس ــة) ال ــائل وأدوات خمتلف ــا بوس التكنولوجي
ــعر واألكالت  ــات الش ــة وقّص ــة اخلليع ــات التجاري ــة واإلعالن ــاركات التجاري ــك امل ــينام وكذل ــاء والس ودور األزي
وباألخــص األمريكيــة كاهلمربغــر واهلــوت دوغ الــخ ...( تســعى مــن خالهلــا إىل ربــط األفــراد واجلامعــات اإلنســانية 
ــرة  ــة عاب ــرب رشكات عمالق ــا ع ــيطر عليه ــدة، تس ــة واح ــة اقتصادي ــد وحرك ــام واح ــم ودول ( بنظ ــعوب وأم ) ش
للقــارات تابعــة للــدول الصناعيــة املتقدمــة مثــل: الواليــات املتحــدة االمريكيــة واليابــان واملانيــا وفرنســا وبريطانيــا 
وغريهــا، فهــي تتضمــن إلغــاء حــدود الدولــة القوميــة، وإذا مــا صــدرت مــن بلــد أو جمتمــع؛ فتعنــي تعميــم نمــط مــن 
ــة ســعت إىل أمركــة العــامل؛  األنــامط التــي ختــص ذلــك البلــد، وجعلــه يشــمل العــامل، فالواليــات املتحــدة األمريكي
بتوســيع وتعميــم النمــوذج األمريكــي ليشــمل العــامل كّلــه، وعملــت عــىل أن جتعــل مــن نظامهــا االقتصــادي، وأنــامط 
ــامل  ــع دول الع ــارزة يف مجي ــائدة والب ــي الس ــا ه ــا وعملته ــا ولغته ــن هب ــي تؤم ــا الت ــة وآيديولوجياهت ــا اإلجتامعي حياهت
بحيــث تكــون الــدول واملجتمعــات مرتبطــة هبــا وتابعــة هلــا، إاّل أّن هــذا اإلســلوب نــال رفــض كثــري مــن الشــعوب؛ 
ألّهنــا أرادت فــرض الثقافــة والنمــط األمريكــي) األمركــة (؛ أي هيمنــة و تســّيد الثقافــة األمريكيــة بصــورة شــاملة، 
ــي  ــا، وتبنّ ــل هويتهــا وتارخيه ــذي يمث ــايف ال ــاري والثق ــا احلض ــك مدعــّوة إىل التخــيل عــن إرثه ــق ذل فالشــعوب وف
الثقافــة األمريكيــة، فعوملــة أو أمركــة الفكــر تســتهدف تفكيــك اهلويــة الثقافيــة للشــعوب واخــرتاق القيــم املجتمعيــة 
التــي تكونــت عــرب مراحــل زمنيــة طويلــة وهبــذا تســهل عمليــة اخــرتاق األمــن الثقــايف للــدول والشــعوب بصــورة 
تدرجييــة، وبفــرتات زمنيــة خمتلفــة تقــل أو تكثــر وفــق تفاعــل الشــعوب مــع األفــكار الوافــدة إليهــا مــن طريــق العوملــة 

) االمركــة (.       

        لقــد قّدمــت العوملــة- وماتــزال- الســلع والبضائــع  بأســعار جيــدة مــن طريــق رشكاهتــا عابرة القــارات هبدف 
الســيطرة واهليمنــة عــىل اقتصاديــات الــدول، وباألخــص العــامل الثالــث والــدول الفقــرية لتكــون مرتبطــة هبــا، وتابعــة 
هلــا، وهــي تدعــو إىل اخلصخصــة وإىل النظــام الرأســاميل الليــربايل، الــذي تعتــربه النمــوذج االقتصــادي الناجــح- يف 
هنايــة التاريــخ لفوكويامــا- والــذي جيــب تعميمــه ليشــمل العــامل أمجــع. فاقتصــاد العوملــة قائــم عــىل انتــاج وفــري مــن 
الســلع والبضائــع بأقــل مــا يمكــن مــن العــاّمل، وهــذا بالطبع يعــود بالربح الوفــري ألصحاب الــرشكات واملســتثمرين، 
ــة اىل العمــل للحصــول  ــن املجتمــع؛ ألّن اإلنســان بحاج ــرية م ــح كث ــر لرشائ ــم الفق ــة ومــن ث ــه يســبب البطال إاّل أّن
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عــىل املــال ليؤّمــن حاجاتــه املختلفــة، ونالحــظ أّن الســنني األخــرية شــهدت مواضيــع وكتــب تناولــت احلضــارات 
البرشيــة املتنوعــة التــي وجــدت عــىل األرض، فبعــض رأى رضورة التفاهــم واحلــوار بــني هــذه احلضــارات، وكذلــك 
ُعقــدت عــّدة مؤمتــرات ناقشــت ودعــت إىل حــوار احلضــارات، فاالختــالف اآليديولوجــي والثقــايف ليــس مدعــاة إىل 
الصــدام بينهــا- عــىل خــالف مــا جــاء يف اطروحــة صــدام احلضــارات لصموئيــل هنغنغتــون-  عــىل الرغــم مــن أّن 
التاريــخ ومنــذ الفجــر األول للحضــارة عــىل هــذه األرض خيربنــا عــن حــروب اســتمرت ســنني طويلــة أبــادت الكثــري 
مــن البــرش ليــس لســبب إاّل ألّن بعضــًا أراد أن يفــرض ســيطرته وهيمنتــه وفكــره ومعتقــده عــىل اآلخــر املختلــف، 
فالطبيعــة البرشيــة املائلــة للعنــف، وفــرض الســيطرة واالفتخــار وامليــل للعنــرص والشــعور بأفضليــة االنتــامء القومــي 
واآليديولوجــي جعلــت منــه ســببًا لفــرض هيمنــة اإلنســان عــىل اآلخــر املختلــف باللغــة والديــن والثقافــة واإلنتــامء 
واهلويــة الــخ.. فالعــامل عــىل مــّر العصــور شــهد اســتعباد اإلنســان ألخيــه اإلنســان وحتويلــه إىل بضاعــة تبــاع وتشــرتى 
يف األســواق؛ ألّنــه األقــوى مــن اآلخــر، مســتغاًل بذلــك الشــعور باألفضليــة االنتامئيــة والعرقيــة كالنازيــة األملانيــة، 
والفاشــية اإليطاليــة اللتــني دمرتــا العــامل لســنني طويلــة. فاملجتمعــات اليــوم حتتــاج إىل إعــادة النظــر يف مــا تتبنــاه مــن 

آيديولوجيــات تتخــذ مــن العنــف وإقصــاء اآلخــر وســيلة لتحقيــق أهدافهــا.

يتكــون البحــث مــن مقدمــة، ومباحــث عــّدة، يتنــاول الباحــث فيهــا: العوملــة وأثرهــا الثقــايف والفكــري 
واالجتامعــي واالقتصــادي عــىل الشــعوب، ودورهــا يف زعزعــة األمــن الثقــايف والفكــري والســعي لتوفري أمــن فكري 
وثقــايف وحضــاري وجمتمعــي، والتصــدي للتيــارات اإلرهابيــة التكفرييــة املتطرفــة كالقاعــدة وداعــش وغريهــا. فقــد 
ــا املبحــث الثــاين فيتكلــم عــىل جمتمــع العوملــة واألمــن الثقــايف،  ــة والنظــام العاملــي. أّم تنــاول املبحــث األول، اهليمن
بينــام جــاء املبحــث الثالــث ليختــص بعوملــة الثقافــة وهتديــد األمــن الثقــايف، واختــص املبحــث الرابــع، بغيــاب الثقــة 
واألمــن الثقــايف يف زمــن العوملــة.  ثــم اخلامتــة التــي تتضمــن أهــم النتائــج والتوصيــات التــي توّصــل اليهــا الباحــث. 
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املبحث األول

اهليمنة والنظام العاملي   

   إّن التطــور اهلائــل الــذي وصلــت اليــه بعــض الــدول يف تقنيــات املعلومــات واالتصــاالت، أّدى إىل حصــول 
عمليــات تبــادل وتأثــر وتأثــري وامتــزاج بــني ثقافــات ورؤى الشــعوب، فــام وصلــت اليــه الــدول املتقدمــة مــن تقــدم 
ــة املنتــرشة يف أماكــن خمتلفــة يف العــامل، وســيطرهتا مــن طريــق  ــا، وامتالكهــا الــرشكات العمالق كبــري يف التكنولوجي
ــرارات   ــارش يف ق ــري مب ــارشًا او غ ــاًم مب ــم حتك ــا تتحك ــي جعله ــاد العامل ــىل االقتص ــورة ع ــة واملتط ــائلها املختلف وس

ــة. ــية واالقتصادي ــف( السياس ــدول) األضع ال

ــرية  ــه عــىل دول وجمتمعــات كث ــدا فكــري واقتصــادي وثقــايف قــوي ســيطرت ب ــة لدهيــا رصي ــدول القوي       فال
ــول  ــي تق ــدة الت ــم القاع ــدول بحك ــك ال ــة لتل ــا تابع ــري منه ــت الكث ــرًا، إذ أصبح ــر فق ــرية، واألكث ــص الفق وباألخ
بــإّن الضعيــف خيلــق القــوي، كــام أهنا)الــدول القويــة( متتلــك القــدرة عــىل فــرض هيمنتهــا السياســية واالقتصاديــة 
والفكريــة والثقافيــة بســبل وأوجــه خمتلفــة وغالبــًا التفصــح عنهــا بل متارســها حتــت أغطية ومــربرات عديــدة، وتعمل 
عــىل نــرش ثقافتهــا وأنــامط حياهتــا بالشــكل الــذي يــؤدي إىل اخــرتاق االمــن الثقــايف والفكــري للــدول واملجتمعــات 

التابعــة. 

ــرية  ــاكلها الكث ــة مش ــدور يف دوام ــف( ت ــدول )األضع ــعوب ال ــل ش ــىل جع ــوى( ع ــدول )األق ــت ال       وعمل
ــي. ــام العامل ــتقرار يف النظ ــدم االس ــوىض وع ــم الف ــؤدي إىل تفاق ــذي ي ــة ال ــة واإلقليمي ــا الداخلي وأزماهت

ــدان  ــن البل ــري م ــتعامر األوريب للكث ــي واالس ــدم العلم ــة والتق ــة احلديث ــة األوربي ــرص النهض ــة ع ــذ بداي       ومن
ــل  ــذي جع ــكل ال ــع بالش ــاء أوس ــا فض ــح هل ــة، وأصب ــرة العومل ــخت فك ــن ترّس ــرش والعرشي ــع ع ــني التاس يف القرن
ــوذ  ــيطرة والنف ــام الس ــي القتس ــام عامل ــة نظ ــىل صياغ ــل ع ــا تعم ــق مصاحله ــدف حتقي ــتعامرية هب ــدول االس ــن ال م
ــني  ــل احلرب ــا إىل ماقب ــد جذوره ــي، متت ــتوى العامل ــىل املس ــع ع ــىل املواق ــتحواذ ع ــعوب(، واالس ــتغالل) للش واالس

ــاص.1  ــكل خ ــا بش ــم مقوماهت ــتكمل أه ــني لتس األولي

    لقــد شــهد العــامل رصاعــًا بــني اآليديولوجيــات، يف البدايــة بــني الفاشــية والشــيوعية والديمقراطيــة الليرباليــة، 
ــات يف قوتــني كبريتــني، كل قــوة تعــرف  ــاردة جتســدت تلــك اآليديولوجي ــاء احلــرب الب ــم بــني األخريتــني، يف أثن ث
هويتهــا بآيديولوجيتهــا، فــكان وصــول املاركســية اىل الســلطة يف روســيا أوالً، ثــم يف الصــني وفيتنــام يمثــل مرحلــة 
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ــا بعــد أوريب متعــدد احلضــارات فاملاركســية هــي إحــدى نتاجــات  ــة مــن النظــام األوريب العاملــي اىل نظــام م انتقالي
احلضــارة األوربيــة لكنهــا مل تنجــح2. 

ــزال تتعــّرض هلــا يف أماكــن خمتلفــة وكثــرية  ــة ومات ــي تعّرضــت هلــا البرشي ــرية الت إّن احلــروب واألحــداث الكث
مــن العــامل قــد غرســت يف أذهــان الكثــري مــن املجتمعــات واألفــراد تشــاؤمًا تأرخييــًا، فــال ســبب جيعلهــم يعتقــدون 
بــأّن العــامل يتقــّدم مــن خــالل مؤسســات إنســانية نبيلــة متثلهــا الديمقراطيــة الليرباليــة،  فتجــارب بعــض املجتمعــات 
ــي  ــة- الت ــة املتطرف ــارات اإلرهابي ــا، كالتي ــن تصوره ــة اليمك ــدة ومتنوع ــل رشورًا جدي ــتقبل حيم ــأّن املس ــح ب ترّج
انتــرشت يف أماكــن كثــرية يف العــامل الســّيام العــامل املتقــدم _  واألنظمــة الدكتاتوريــة القائمــة عــىل أســاس التعصــب 

ــة.3  ــادة اجلامعي ــات اإلب وعملي

ويبــدو أّن التشــاؤم الراهــن يف املجتمعــات هــو نتيجــة ألزمتــني مســتقلتني ومرتابطتــني: األوىل، أزمــة السياســة يف 
القــرن العرشيــن التــي تســببت يف مــرصع عــرشات املاليــني مــن البــرش، وأجــربت مئــات املاليــني عــىل العيــش يف ظــل 
أشــكال جديــدة مــن العبوديــة  قاســية جــدًا. والثانيــة هــي األزمــة الفكريــة يف املذهــب العقــيل الغــريب التــي خلفــت 
الديمقراطيــة الليرباليــة دون األســلحة الفكريــة الالزمــة للدفــاع عــن نفســها. وقــد شــهدت الثــورة الروســية والثــورة 
الصينيــة والغــزوات النازيــة يف احلــرب العامليــة الثانيــة ظهــور نمــط الوحشــية – بشــكل فظيــع - الــذي مّيــز احلــروب 
ــدد  ــل كان هي ــط، ب ــروة فق ــادر الث ــدد األرايض ومص ــرن مل هي ــذا الق ــر يف ه ــرش، فاخلط ــادس ع ــرن الس ــة يف الق الديني
القيــم وأســاليب احليــاة لــدى الشــعوب، عــالوة عــىل ذلــك فــإّن العنــف الــذي مــورس يف تلــك الرصاعــات القائمــة 

عــىل اآليديولوجيــات ونتائجــه الوخيمــة كان لــه األثــر املدمــر يف ثقــة الديمقراطيــات الليرباليــة بنفســها.4 

وأصبحــت هيمنــة الواليــات املتحــدة بســبب عوملــة القــوة واضحــة ومؤثــرة يف السياســة العامليــة، بــل يف مجيــع 
املجــاالت اذ أصبحــت هيمنــة الواليــات املتحــدة تتعــدى حــدود الــدول الفقــرية أو دول العــامل الثالــث إىل دول ضمن 
التشــكيل واإلمكانيــات احلضاريــة والثقافيــة والتكنولوجيــا الغربيــة مثــل: فرنســا، وكنــدا وهــي وفــق ذلــك وقعــت 
ــة  ــات الثقافي ــواد واملنتج ــل امل ــن جمم ــىل 65% م ــيطر ع ــة تس ــالم االمريكي ــائل اإلع ــة، إذ إّن وس ــري األمرك ــت تأث حت
واإلعالميــة واإلعالنيــة والرتفيهيــة، أمــا فرنســا فأصبحــت تقــاوم ســيطرة اللغــة اإلنجليزيــة عــىل شــبكة األنرتنــت؛ 
ألّن حجــم تــداول االتصــاالت واملعلومــات عــىل األنرتنــت باللغــة اإلنجليزيــة بلــغ 95 % و 2% باللغــة الفرنســية5، 
ومــا قــول وزيــر العــدل الفرنــيس الســابق جــاك توبــون: )) إّن األنرتنــت بالوضــع احلــايل شــكل جديــد مــن أشــكال 

االســتعامر، وإذا مل نتحــرك فأســلوب حياتنــا يف خطــر(( 6 إال تأكيــد هليمنــة األمركــة.  
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ــة حــدًا دفــع بعــض  ــة والتلفزيوني ــة األمريكيــة يف جمــال تدفــق الربامــج اإلعالمي ــدا فقــد بلغــت اهليمن ــا يف كن أّم
اخلــرباء اىل اإلشــارة بــأّن األطفــال الكنديــني اليدركــون أهنــم كنديون؛ بســبب كثــرة مشــاهدهتم للربامــج األمريكية7، 
وقــد عــرّب وزيــر اخلارجيــة الكنــدي األســبق فولكنــر عــن ذلــك الواقــع قائــاًل: )) لئــن كان االحتــكار أمــرًا ســيئًا يف 
صناعــة اســتهالكية فإنــه أســوأ إىل درجــة يف صناعــة الثقافــة، حيــث اليفتقــر األمــر عــىل تثبيــت األســعار، وإّنــام عــىل 
تثبيــت األفــكار أيضــًا((8، وباملقابــل نجــد أّن ترصحيــات بعــض املســؤولني األمريــكان تعــرّب عــن مــدى هيمنتهــم عــىل 
العــامل كقــول وزيــرة اخلارجيــة الســابقة للواليــات املتحــدة األمريكيــة مادلــني أولربايــت: )) ألننــا قــادرون بفضــل 
ــي  ــن العامل ــالم واألم ــيكون الس ــكاليات س ــذه اإلش ــق ه ــرى((.9 ووف ــم األخ ــن األم ــد م ــرى أبع ــا أن ن ــول قامتن ط
بــكل جماالتــه مهــددًا بشــكل كبــري وخطــري، وســيعّرض التنــوع البــرشي الــذي ُيعــد أساســيًا للبقــاء للخطــر، كــام أّن 
عمليــة تقليــل الفــروق بــني أفــراد املجتمــع الواحــد، وبــني املجتمعــات أصبحــت ضئيلــة جــدًا، فبالغطرســة واهليمنــة 
اليمكــن حتقيــق األمــن والســالم، كــام أّهنــا مل تكــن يف يــوم مــا ســبياًل نحــو التواصــل بــني الشــعوب وتبــادل املنافــع 

واملعرفــة.10           
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 املبحث الثاين

جمتمع العوملة واألمن الثقايف 

     تعمــل العوملــة وبصــورة فاعلــة عــىل جعــل األذواق والرغبــات وامليــول مشــرتكة يشــرتك فيهــا النــاس يف كل مــكان 
ــا املســتهلكون الذيــن ليــس  مــن العــامل. ويتكــون جمتمــع العوملــة مــن القادريــن عــىل اســتهالك منتوجاهتــا املختلفــة، أّم
ــة فــال ُيعــدون مــن جمتمعهــا، فوطــن العوملــة الينتمــي اىل اجلغرافيــة، وال التاريــخ، فهــو وطــن بــال  لدهيــم القــدرة املالي

حــدود وتاريــخ وقيــم وتــراث وتقاليــد، والوطــن هــو شــبكات االتصــال األلكرتونيــة ) االنرتنــت(.

إّن املواطــن يف وطــن العوملــة اليتحــدد انتــامؤه إىل وطــن؛ كــون العوملــة التعــرتف بالوطــن، والعالقــات بــني املواطنني 
قائمــة عــىل االتصــال عــرب شــبكات التواصــل األلكرتونيــة) جمــال الالمرئــي (، فالعوملــة عــامل بــدون أمــة، وبــدون وطــن 
ودولــة وأفرادهــا هــم املســتهلكون للمعلبــات واملرشوبــات والصــور واملعلومــات التــي ُتفــرض عليهــم، وحميطهــم هــو 
ــم، يســعى فيهــا اىل  ــة وأفــكار وسياســة وإقتصــاد وقي ــه مــن ثقاف ــام حتوي ــي توفرهــا هلــم شــبكة األنرتنــت ب األجــواء الت
متزيــق النســيج املجتمعــي، وتفتيــت األوارص اإلجتامعيــة التــي تربــط أبنــاء املجتمــع مثــل: االنتــامء، والتاريــخ، والقيــم 
ــة والســيطرة.11 ومــا ظهــور مصطلحــات جديــدة  وغريهــا ومــن ثــم اخــرتاق األمــن الثقــايف والفكــري وفــرض اهليمن
يف العــامل مثــل ) مابعــد االســتعامر ( و ) االســتعامر البعــدي ( إالّ تكريــس لالســتعامر اجلديــد الــذي متارســه الواليــات 
ــاج  ــد الحتت ــتعامر اجلدي ــتهدفة، فباالس ــدول املس ــعوب وال ــىل الش ــرى ع ــة األخ ــدول اإلمربيالي ــة، وال ــدة األمريكي املتح
الــدول املســتعمرة إىل قــوات عســكرية يف الســيطرة عــىل البلــدان إذ تعتمــد عــىل عمليــات الغــزو الثقــايف واخــرتاق األمــن 
ــني املجموعــات  ــني ( الراضــني مــن ب ــدان وباألخــص ) املتعاون ــة املوجــودة بتلــك البل ــى التحتي الثقــايف، وتســخري البن
احلاكمــة، وبعــض املرتزقــة مــن املثقفــني كوهنــم يعلمــون بأّهنــم لــن يبقــوا يف الســلطة بــدون ) املســتعمر اجلديــد ( الــذي 
يعلــم بــأّن مصاحلــه وســلطته يمــّران عــرب هــؤالء، وهنــا يــربز اهلــدف املشــرتك املتمثــل يف ضــامن اســتقرار اولئــك الذيــن 
يوجــدون عــىل هــرم الســلطة بواســطة صــريورة ديمقراطيــة حقيقيــة، وهــذا هــو حــال أغلــب احلكومــات احلاليــة يف العــامل 
الثالــث إذ تعتمــد عــىل ) مابعــد اإلســتعامر ( الــذي أصبــح مدعــاًم بطــرق وأدوات العوملــة وآلياهتــا املختلفــة.12 فالعوملــة 
ــامء إىل  ــاظ اطــر االنت ــت والتشــتيت وإيق ــه يعمــل عــىل التفتي ــايل فإّن ــة والوطــن، وبالت ــة واألم ــز عــىل الدول ))نظــام يقف

القبيلــة والطائفــة واجلهــة والتعصــب، بعــد أن تضعــف إدارة الدولــة وهويــة الوطــن((13    

وبواســطة هــذه اآلليــات والوســائل تســهل عمليــة تصديــر األفــكار والثقافــات وإالخــرتاق والســيطرة عــىل األمــن 
الثقــايف والفكــري، فضــاًل عــن جمــاالت األمــن األخــرى كالعســكري، البيئــي، الصحــي، اإلقتصــادي، الســيايس، 

وغــريه.
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٢٥٧

املبحث الثالث

عوملة الثقافة وهتديد األمن الثقايف

هتــدف العوملــة إىل إجيــاد ثقافــة عامليــة موحــدة تعمــل عــىل توحيــد القيــم وكل ماتعنيــه الثقافــة، وتعتمــد يف ذلــك 
عــىل وســائل كثــرية وخمتلفــة ومنهــا اإلعــالم، ووســائل اإلتصــال حيــث تعمــل عــىل اخــرتاق املجتمعــات، وزرع قيــم 
وأفــكار وآيديولوجيــا الــدول املســيطرة ) القويــة ( لتؤســس بذلــك هويــة ثقافيــة للمجتمعــات املخرتقــة ) التابعــة (، 
ــب  ــال اجلوان ــة، وإمه ــلوكية الغربي ــامط الس ــاعة األن ــة األوىل بإش ــا يف الدرج ــة مصاحله ــة خلدم ــة هادف ــاع سياس واتب
الروحيــة ) الدينيــة (، والرتكيــز عــىل اجلوانــب املاديــة، وقــد عملــت الــدول الصناعيــة الكــربى وخصوصــًا الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة - عــىل أمركــة العــامل - بســبب نفوذهــا التكنولوجــي اهلائــل وامتالكهــا الســالح النــووي 
ــة، باإلضافــة إىل عوامــل أخــرى عــىل جعــل الشــعوب تدخــل يف وهــم وهــو وجــوب  واألســلحة املتطــورة والذكي
اإلنتــامء إىل ثقافــة عامليــة تلغــي الظــروف احلضاريــة والثقافيــة بــني املجتمعــات،14 وتــؤّدي إىل عــدم االعتــزاز بالــذات 
احلضاريــة والثقافيــة التــي مــن خالهلــا يتــم احلفــاظ عــىل األمــن الثقــايف للمجتمــع. كل ذلــك مل يــأت بصــورة تلقائيــة 

أو مبــارشة بــدون مقدمــات ودراســات وأبحــاث يف هــذا املجــال. 

  فالغربيــون بذلــوا جهــودًا كبــريًة يف دراســة الــرشق و تأرخيــه وتراثــه وأســباب قّوتــه ومــوارده، وتطــورت 
ــم  ــات ومفاهي ــرت نظري ــترشاقية، وظه ــات االس ــق الدراس ــن طري ــالم م ــرشق واإلس ــة بال ــة الغربي ــت املعرف ونم
تشــّكل إطــارًا فكريــًا ومعرفيــًا لفهــم الغــرب للــرشق الــذي عمــل عــىل توظيــف الديانــة املســيحية مــن جديــد؛ وذلــك 
إلحــكام الســيطرة الغربيــة عــىل الــرشق، ثــم تطــورت هــذه املعرفــة االســترشاقية بشــكل يتناســب مــع تطــور املفاهيــم 
ــن  ــى يتمك ــريب حت ــل الغ ــع العق ــف م ــريف يتكي ــور املع ــذا التط ــريب، وكان ه ــع الغ ــل املجتم ــاة يف داخ ــة للحي الغربي
مــن إقنــاع الــرأي العــام الغــريب بعمليــة إقصــاء اآلخــر الرشقــي املتخلــف الــذي يملــك الثــروة ومواردهــا واليملــك 
ــق  ــىل وف ــترشاقية ع ــات االس ــالم يف الدراس ــرأ اإلس ــة تق ــراءة الغربي ــت الق ــة-  فكان ــرة الغربي ــق النظ ــة- وف احلكم
املركزيــة الغربيــة والقــراءة اإلمربياليــة، ومــع مراعــاة العقــل الغــريب يف عمليــة االقصــاء، بحيــث تتــم هــذه العمليــة 
وفــق مفاهيــم تربيريــة اســتطاعت مــن خالهلــا أن جتنّــد بعــض املفكريــن واملثقفــني العــرب الذيــن أعجبــوا بالنمــوذج 
الغــريب وحاولــوا حماكاتــه يف نمــط عيشــه وثقافتــه وهــذا يــؤدي إىل التحــول الثقــايف واالغــرتاب عــن الــذات احلضارية 
والثقافيــة،15 الــذي يــؤدي إىل تســهيل عمليــة االخــرتاق للنســيج الثقــايف املجتمعــي ثــم اخــرتاق بنيــة األمــن الثقــايف. 
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إّن األمــن الثقــايف يعنــي االعتــزاز بالــذات احلضاريــة مــع هضــم معطيــات اآلخــر احلضــاري؛ فاالنعــزال 
واالنغــالق عــن العــرص وثقافتــه ومنجزاتــه هــو إفقــار للوجــود الــذايت؛ ممــا يــؤدي إىل االبتعــاد عــن انجازات اإلنســان 
ــإّن املجتمعــات التســتطيع املحافظــة عــىل أمنهــا الثقــايف  يف العــرص احلديــث ومنجــزات العلــم وتقدمــه، وبذلــك ف
ــائلها،  ــا ووس ــكل آلياهت ــة ب ــىل الثقاف ــة ع ــادة الرقاب ــي زي ــايف اليعن ــن الثق ــا. فاألم ــا وثقافته ــزاز بحضارهت إال باالعت
واليعنــي اخلضــوع إىل مقتضيــات الســائد وغيــاب اإلبــداع، إّنــام حيــث عــىل رضورة التواصــل والتفاعــل مــع الثقافات 
ــو  ــام ه ــا ب ــا وجتاربن ــد حضارتن ــرى لرف ــارات األخ ــعوب واحلض ــارب الش ــن جت ــتفادة م ــرى، واالس ــانية األخ اإلنس
ــة  ــج اإلجيابي ــو النتائ ــه نح ــارات، ويتج ــات واحلض ــني الثقاف ــادل ب ــال والتب ــي االتص ــو ال يلغ ــد16، وه ــايب ومفي إجي
احلاصلــة نتيجــة احلــوار والعطــاء املتبــادل واملثمــر بــني احلضــارات، فهــو هيتــم بالثقافــة األصليــة للمجتمــع وكيفيــة 
املحافظــة عــىل هــذه الثقافــة مــن طريــق أدوات ومؤسســات خمتلفــة ُتعــد ألجــل ذلــك، فهــو دعــوة إىل التعامــل مــع 
ــاع ضــد الغــزو  ــة والضعــف، والنقــف يف موضــع الدف ــوة النشــعر معــه بالدوني ــة مــن موقــف ق ــات األجنبي الثقاف
الثقــايف فنقــع يف العزلــة الضيقــة والعــداء للثقافــات اإلنســانية، فاحلفــاظ عــىل األمــن الثقــايف اليعنــي إغــالق النوافــذ 
بوجــه الثقافــات األخــرى، واليعنــي االحتفــاظ بالقيــم الســائدة فقــط، إّنــام يكمــن األمــن الثقــايف يف املحافظــة عــىل 

اهلويــة ومحايتهــا مــن عوامــل ضعــف الشــعور باإلنتــامء.17 

ــد  ــايف ض ــن الثق ــني األم ــي حتص ــة ه ــا أولوي ــعوب منحه ــدول والش ــىل ال ــب ع ــي جي ــة الت ــا املهم ــن القضاي وم
آيديولوجيــا اإلرهــاب والتطــرف التــي اخرتقــت الكثــري مــن دول العــامل، وخــرج األمــن عن حــدوده املحلية بالشــكل 
الــذي مل يعــد بإمــكان الــدول أن حتافــظ أو توفــر أمنــًا خارجيــًا ملجتمعاهتــا عــىل الرغــم مــن امتالكهــا للقــوة العســكرية 
واالقتصاديــة والبرشيــة فضــاًل عــن التقــدم التكنولوجــي اهلائــل، وخــري دليــل عــىل ذلــك أحــداث احلــادي عــرش مــن 
ســبتمرب 2001 فلــم تتمكــن الواليــات املتحــدة االمريكيــة بــام متتلكــه مــن أســلحة متطــورة وذكيــة مــن محايــة نفســها 

واحليلولــة دون وقــوع ذلــك.        
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املبحث الرابع

غياب الثقة واألمن الثقايف يف عامل العوملة

اســًا(()آل عمــران:154(  نًَة ُنعَ نة ( األمــن ومنه قوله تعــاىل: )) أمَ  األمــن مفهــوم قديــم، فهــو ضــد اخلــوف و) األَمَ
(()التــني:3( يريــد البلــد اآلمــن وهــو مــن  نيِ ــدِ األَمِ ثِــق بــكل أحــد، وقولــه تعــاىل)) وهــذا البَلَ نــة أيضــًا الــذي يَ واألَمَ

األَمن.18 

ــة، وأســلحة  ــة والبايلوجي ــأّن صناعــة األســلحة النووي ــة للبــرش ب ــة مــن التجــارب التارخيي اتضــح بصــورة جلي
الدمــار الشــامل ســيجعل مــن اإلنســان قــادرًا وبســهولة عــىل تدمــري احلضــارة واإلنســان، ملــا تشــكله هــذه األســلحة 
مــن أخطــار فادحــة عــىل البرشيــة مجعــاء،  إّن فقــدان الثقــة بــني الــدول املتقدمــة جعلهــا يف تســابق إلنتــاج وامتــالك 
ــج  ــؤدي إىل نتائ ــدث دون أن ت ــن أن حت ــدودة يمك ــداف املح ــة ذات األه ــروب املحلي ــع أّن احل ــلحة وم ــذه األس ه
ــرة  ــرية ومدم ــروب خط ــة إىل ح ــات املحلي ــول الصدام ــر حت ــري اىل خط ــخ يش ــإّن التاري ــه ف ــت نفس ــة ويف الوق مفجع
تصــل إىل درجــة يتعــذر معهــا قبولــه يف زمــن أســلحة الدمــار الشــامل، فـــ)) االفتقــار إىل الثقــة كان واليــزال يــزداد 
حــّدة بســبب اخليبــة الواســعة االنتشــار التــي نجمــت عــن نتائــج احلــرب البــاردة، وعوضــًا عــن نظــام عاملــي جديــد 
معتمــد عــىل اإلمجــاع واالنســجام نجــد أّن األشــياء التــي بــدت أهنــا تنتمــي إىل املــايض أصبحــت كلهــا فجــأة تنتمــي 
إىل املســتقبل، وبالرغــم مــن أّن النزاعــات اإلثنيــة القوميــة مل تعــد تنطــوي عــىل كوهنــا تســبب حربــًا رئيســة، فهــي هتــدد 
الســالم يف أجــزاء هامــة مــن العــامل.((19    وبنــاًء عــىل ذلــك فالشــعوب اليــوم مدعــّوة للتوجــه نحــو إلغــاء احلــروب بــام 
يف ذلــك احلــروب املحليــة. وباملقابــل عــىل العلــامء أن يســعوا إىل نــرش الثقــة والتعــاون بــني األمــم مــن طريــق احلــوار 
وطــرق أخــرى، فالعلــم مهمــة دوليــة  والعلــامء عــىل خمتلــف انتامءاهتــم وقومياهتــم جيــدون قواعــد للتفاهــم املشــرتك 
بســهولة؛ كوهنــم يعملــون لتحقيــق أهــداف ثقافيــة مشــرتكة عــىل الرغــم مــن اختــالف آرائهــم يف القضايــا العلميــة يف 
شــّتى العلــوم كالفلســفة واإلقتصــاد والسياســة وغريهــا، فالعمــل معــًا يف كل جمــال يثبــت فيــه إمكانيــة العمــل الــدويل 
يــؤّدي خدمــة مهمــة لوحــدة مصالــح األمــم، ممــا يــؤّدي إىل خلــق أجــواء إجيابيــة للثقــة املتبادلــة بــني الــدول الــذي 
ُيعــد مــن األمــور املهمــة حلســم اخلالفــات السياســية بــني الــدول، فالعلــم يســتطيع أن يقــدم أفضــل اخلدمــات وأنبلهــا 
ــل  ــباق لني ــم أّدى إىل الس ــدول واألم ــني ال ــة ب ــدم الثق ــام ع ــة، بين ــه املختلف ــكاله وجماالت ــان20وأمنه بأش ــة اإلنس خلدم
التفــوق العســكري بالشــكل الــذي أصبــح معــه كافــة فــروع العلــم كالفيزيــاء والكيميــاء وعلــم األحيــاء وعلــم النفس 
مغمــورة بالتطــور العســكري، وأصبــح العلــم عنــد الكثــري مــن الشــعوب مرتبــط بصناعــة األســلحة إىل درجــة أصبــح 
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معهــا العلــامء إّمــا أن ينالــوا إعجــاب مواطنيهــم بســبب تقديمهــم خدمــة لألمــن القومــي، أو ُيلعنــون ألّهنــم عّرضــوا 
ــود  ــدول؛ يع ــن ال ــري م ــم يف الكث ــّدم للعل ــذي ُيق ــري ال ــادي الكب ــم امل ــامل، فالدع ــار الش ــلحة الدم ــر أس ــاس خلط الن
ــة العســكرية، ودرجــة نجاحهــا يف ســباق التســلح،  ــة العلــم املبــارشة وغــري املبــارشة بالنســبة إىل قــوة الدول إىل أمهي
وموقعهــا منــه األمــر الــذي حيــّول العلــم عــن أهدافــه الســامية وهــو زيــادة معرفــة اإلنســان، ومنفعــة العــامل أمجــع.21 
ــامل  ــة، فالع ــك احلقيق ــد تل ــام جيس ــط، إّن ــامل فق ــني دول الع ــة ب ــدم الثق ــة لع ــة منطقي ــس نتيج ــلح لي ــباق التس ــام أّن س ك
ــة التــي هتــدد أمــن الشــعوب  ــوم أحــوج مــن أي وقــت مــىض لتعــاون إنســاين مشــرتك ملكافحــة األفــكار املتطرف الي

واســتأصاهلا مــن جذورهــا ونــرش الفكــر املعتــدل.    

ــا  ــة -  ومنه ــدم الثق ــا إىل ع ــريات- أّدت بدوره ــت إىل تغ ــة فتعرض ــات املدني ــات يف املجتمع ــة العالق ــا طبيع أّم
زيــادة الفرديــة، وهــذا مــن التحــوالت املهمــة التــي تعــرض هلــا املجتمــع األمريكــي واملجتمعــات الغربيــة األخــرى، 
ــة  ــوم، ويف طبيع ــيطر الي ــي تس ــات الت ــني املجموع ــات ب ــة العالق ــي يف طبيع ــري نوع ــو تغ ــدث ه ــذي ح ــري ال فالتغ
العالقــات األخالقيــة بــني أفــراد املجتمــع، فكثــرة اجلريمــة، والفقــر، واإلباحيــة، واملخــدرات وفقــدان الثقــة أّدى إىل 
عــدم الشــعور باألمــان، وإّن إنضــامم النــاس إىل جمموعــات عدوانيــة تســهم اســهامًا كبــريًا يف تراجــع الثقــة بــني أفــراد 
  ) Snow Crash:املجتمــع. ويصــّور كاتــب روايــات اخليــال العلمــي ) نيــل ستيفنســون ( يف روايتــه ) حتطــم اجلليــد
صــورة كوميديــة ســوداء للواليــات املتحــدة االمريكيــة يف املســتقبل، اذ يصــّور البــالد قــد ُقّســمت إىل مئــات اآلالف 
مــن الكيانــات الصغــرية التــي تشــّكل مؤسســات تتحــول كل منهــا إىل كيانــات ذات ســيادة حتتــاج جــواز ســفر وفيــزا 
ــا،  ــة هب ــة خاص ــاة اجتامعي ــم بحي ــني وغريه ــود والصيني ــة كالس ــع كل جمموع ــذي تتمت ــكل ال ــا، بالش ــرض دخوهل لغ
وحيــدث العــداء فيــام بينهــا، ويبــدو أّن الواليــات املتحــدة وبســبب انخفــاض الثقــة _ يف زمــن األمركــة _ تســري هبــذا 
اإلجتــاه فضــاًل عــن العــامل املتقــدم، كــام أّن التغيــري الــذي حــدث ملنظومــة املفاهيــم والقيــم كان لــه دور أيضــًا،  ففــي 
الســابق يفتخــر الفــرد بانتامئــه لنقابــة العــامل لنفوذهــا القــوي، أو العمــل يف رشكــة كــربى، أو الشــعور بالفخــر بســبب 

اخلدمــة يف اجليــش، أصبــح األشــخاص يفضلــون االنتــامء لنــادٍ ريــايض أو غــرف املحادثــة باألنرتنــت.22                

 والســؤال هنــا هــل تســتطيع الــدول والشــعوب مــن احليلولــة دون تراجــع الثقــة واألمــن الثقــايف يف العــامل- ولــو 
بــيشء يســري -   يف زمــن أصبــح فيــه اإلرهــاب عامليــًا، ومهــددًا فاعــاًل لألمــن الثقــايف فضــاًل عــن األمــن الســيايس، 
والعســكري، والبيئــي، والصحــي، وأشــكال األمــن األخــرى او ســترتاجع الثقــة، ويتزعــزع األمــن الثقــايف بشــكل 

أكــرب يف زمــن مــا بعــد احلداثــة؟
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   ويبــدو أّن الــدول املتقدمــة تكنولوجيــًا وعســكريًا كالواليــات املتحــدة األمريكيــة والــدول الغربيــة األخــرى ال 
متتلــك رؤيــة حقيقيــة لتفــادي تشــكيل مثــل تلــك التيــارات اإلرهابيــة عــىل أراضيهــا، ومل تتخــذ اإلجــراءات اجلّدّيــة 
ملنــع هجــرة الكثــري مــن اإلرهابيــني مــن الــدول الغربيــة والــدول األخــرى إىل دول الــرصاع كالعــراق وســوريا، كــام 
ــع ورشاء األســلحة والنفــط وغريهــا مــع  ــي تقــوم  ببي ــدول الت ــة ملحاســبة اجلهــات وال ــا مل تتخــذ خطــوات فعلي أّهن
التيــارات اإلرهابيــة كداعــش وغريهــا، ويّتضــح أّن مصلحتهــا يف ترســيخ جــذور اهليمنــة والســيطرة بــكل أنواعهــا 

تقتــيض ذلــك التعامــل املــزدوج واملتناقــض إزاء التيــارات اإلرهابيــة والتكفرييــة املتطرفــة واجلامعــات املســلحة.
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اخلامتة 

من خالل البحث توصل الباحث إىل النتائج والتوصيات وهي:

إّن حتقيــق األمــن الثقــايف أمــر رضوري ومهــم للحفــاظ عــىل الــذات احلضاريــة والثقافيــة بــام حتويــه مــن عــادات وتقاليــد 

موروثــة ) مفيــدة ( كوهنــا حتّصــن املجتمــع مــن الثقافــات واألفــكار الوافــدة ) الضــارة ( التــي تشــجع عــىل االنحــالل 

ــة. واإلباحي

أمهيــة األمــن الثقــايف يف حتصــني فكــر الفــرد واملجتمــع ضــد األفــكار الوافــدة- غربلــة األفــكار واآليديولوجيــات الوافــدة 

- التــي حتــث عــىل نــرش أفــكار التطــرف الدينــي واإلرهــاب واســتخدام العنــف وإلغــاء اآلخــر املختلــف، ونــرش روح اإلســالم 

احلقيقــي الــذي حيــث عــىل التســامح والتآخــي واحــرتام اآلخــر املختلــف مــن طريــق املؤسســة الدينيــة واملؤسســات الرتبويــة 

والتعليميــة واملؤسســات األخــرى ذات الصلــة، وتوظيــف مجيــع الوســائل واألدوات بــام يف ذلــك اإلعــالم خلدمــة ذلــك.

ــب  ــع رك ــري م ــي، والس ــي والتكنولوج ــدم العلم ــة التق ــن مواكب ــع م ــن املجتم ــذي يمّك ــري ال ــايف الكب ــن الثق دور األم

احلضــارة العاملــي، مــع املحافظــة عــىل الــذات الثقافيــة واحلضاريــة، وجتنــب الوقــوع يف العزلــة.

يقــوم األمــن الثقــايف بحاميــة االقتصــاد الوطنــي مــن هيمنــة السياســة االقتصاديــة التــي تتبعهــا الــدول اإلمربياليــة التــي 

تســعى للســيطرة عــىل الــدول والشــعوب وباألخــص الــدول ذات االقتصــاد الضعيــف. 

وللحيلولــة دون الوقــوع يف شــباك غطرســة الــدول القويــة البــد مــن تشــجيع االنتــاج الوطنــي؛ لــدوره املهــم يف تقويــة 

االقتصــاد الوطنــي وتطويــره.

قيــام دول العــامل كافــة بوقفــة حضاريــة عامليــة شــاملة وحقيقيــة ضــد اجلامعــات والتنظيــامت اإلرهابيــة كالقاعــدة وداعــش 

وغريهــا، وتســخري كافــة اإلمكانيــات العامليــة ملحاربــة اإلرهــاب فكريــًا وثقافيــًا وعســكريًا وجتفيــف منابعــه بشــكل حقيقــي، 

وعقــد املؤمتــرات والنــدوات العامليــة واملحليــة لتعزيــز ذلــك.

احلاجــة القصــوى إىل إشــاعة ثقافــة التســامح الفكــري واحلــوار ونبــذ التعصــب والعنــف- الدينــي والطائفــي والعرقــي 

ــات  ــخاص واملؤسس ــالزم  لألش ــم ال ــم الدع ــك، وتقدي ــم بذل ــات هتت ــاء مؤسس ــالل إنش ــن خ ــًا، م ــًا وعاملي ــريه-  حملي وغ

ــت. ــة واألنرتن ــة اإلعالمي ــخري املاكن ــجيعهم وتس وتش

تأكيــد دور اإلعــالم الكبــري يف حتقيــق األمــن الثقــايف، ونــرش الوعــي والتواصــل املثمــر مــع اآلخــر؛ كونــه يعمــل عــىل نقــل 

املعلومــات بوســائله املختلفــة بــني الشــعوب وبرسعــة.                                            
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مفهوم األمن الثقافي في القرآن الكريم دراسة تحليلية

٢٦٧

ملخص البحث: 

يعــد األمــن نعمــة ال تضاهيهــا نعمــة أخــرى غــري العافيــة فقــد قــال رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه 
وســلم(: ))نعمتــان جمهولتــان األمــن والعافيــة(، فقــد  قــدم )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( األمــن عــىل العاميــة لكونــه 
العنــرص األســاس الــذي تبنــى عليــه العنــارص األخــرى املكملــة للحيــاة بجميــع أبعادهــا السياســية ،واالقتصاديــة ، 
ــول)صىل اهلل  ــون الرس ــلم(، ولك ــه وس ــه وآل ــول)صىل اهلل علي ــث الرس ــن حدي ــا م ــة ،والثقافية،وانطالق واالجتامعي
عليــه وآلــه وســلم( هــو صاحــب املعجــزة اخلالــدة وهــي القــرآن الكريــم الــذي رســم احليــاة اآلمنــة للفــرد مــن بــدء 
ــا الكــون والتطــور العلمــي  يف   ــدة  اعتمــد عليه ــة خال ــاة اآلخــرة بنصــوص قرآني ــا إىل احلي ــاة الدني ــن يف احلي التكوي
ابحاثــه، ولســعة املوضــوع فقــد اقتــرص البحــث عــىل  اآليــات التــي عاجلــت األمــن  الثقــايف فقــد وقــع االختيــار عــىل 
موضــوع )األمــن الثقــايف يف القــرآن الكريــم دراســة حتليليــة( الــذي تألــف مــن مبحثــني تنــاول األول: مفهــوم األمــن 
الثقايف-مقوماتــه-  أبعــاده التأثرييــة، وجــاء املبحــث الثــاين بعنــوان: األمــن الثقــايف يف القــرآن  الكريــم دراســة حتليليــة 
ــث إىل  ــل البح ــد توص ــالح، وق ــة واالصط ــايف يف  اللغ ــن الثق ــوم األم ــف بمفه ــن التعري ــد تضم ــبقهام متهي ــد س ،وق

جمموعــة مــن النتائــج التــي أمههــا:

1-إن القــرآن الكريــم رســم اخلطــوط العريضــة التــي توفــر األمــن بمفهومــه العــام بــدءًا مــن دعــوة 
ــنَ  ــُه مِ لَ ُزقْ أَهْ ارْ ــًا وَ ن ــدًا آمِ لَ ا بَ ــذَ ـَ ــلْ هَ عَ بِّ اجْ ــُم رَ ي اهِ رَ ــالَ إِبْ إِذْ قَ ــاىل:﴿ وَ ــه تع ــالم( يف قول ــه الس ــي إبراهيم)علي النب
ــسَ  بِئْ ــارِ وَ ابِ النَّ ــذَ ُه إِىلَ عَ ــرُّ طَ ــمَّ أَضْ ــاًل ُث لِي ــُه قَ تُِّع ُأمَ ــرَ فَ فَ ــن كَ مَ ــالَ وَ ــرِ قَ مِ اآلخِ ــوْ يَ الْ ــاهللِ وَ ــم بِ نُْه ــنَ مِ ــنْ آمَ اتِ مَ ــرَ الثَّمَ
رُي﴾البقــرة/126،أي مــن الوطــن اآلمــن إىل الســلوك اآلمــن الــذي يتمثــل بآيــات احلكمــة، واملوعظــة احلســنة  املَْصِ
ــن  ــُم بِمَ لَ بَّــكَ ُهــوَ أَعْ ــُن إِنَّ رَ سَ ــيَ أَحْ تِــي هِ ـُـم بِالَّ ادِهلْ جَ ــنَةِ وَ َسَ ــةِ احلْ ظَ عِ املَْوْ ــةِ وَ مَ كْ ــكَ بِاحلِْ بِّ ــبِيلِ رَ ُع إِىلِ سَ بقولــه تعــاىل:﴿ ادْ
يــنَ ﴾النحــل/125، إىل الثقافــة اآلمنــة املتمثلــة باألمــر باملعــروف والنهــي عــن  تَدِ ــُم بِاملُْهْ لَ ُهــوَ أَعْ ــبِيلِهِ وَ ــن سَ ــلَّ عَ ضَ
يُمونَ  ُيقِ ــرِ وَ ــنِ املُْنكَ نَ عَ ــوْ نْهَ يَ ــُروفِ وَ أُْمــُرونَ بِاملَْعْ ــضٍ يَ لِيَــاء بَعْ ُضُهــمْ أَوْ نَــاُت بَعْ مِ املُْؤْ نـُـونَ وَ مِ املنكــر بقولــه تعــاىل:﴿ واملُْؤْ
ــذا  ــمٌ ﴾ التوبة/71،وه كِي ــزٌ حَ ي زِ ُُهُم اهلل إِنَّ اهلل عَ محَ ْ ــريَ ــئِكَ سَ ـ لَ ُه ُأوْ ــولَ ُس رَ ــونَ اهلل وَ ُيطِيُع اةَ وَ كَ ــزَّ ــونَ ال ُت ُيؤْ ــالَةَ وَ الصَّ
عنــرص مهــم لتحقيــق األمــن الثقــايف للفــرد واملجتمــع يف ظــل التطــور التكنولوجــي املعــارص، واحلريــة الذاتيــة التــي 
ــرآن  ــي تســتند إىل الق ــة الت ــة الثقافي ــرد بالذاتي ــزاز الف ــرد، واعت ــي للف اليســتطيع أن حيجبهــا أحــد غــري الواعــز الدين
الكريــم، والســنة النبويــة الرشيفــة، وروايــات أهــل البيــت )عليهــم الســالم( التــي تنكــر مــا هــو منكــر وتقــر مــا فيــه 

اخلــري واملعــروف الــذي يعــود بالنفــع عــىل البرشيــة مجعــاء مــن دون متييــز عرقــي أو طائفــي.
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2-نّظــم القــرآن الكريــم العالقــة بــني أفــراد األرسة مــن الــزواج واملــرياث والطالق،ونظــم العالقــة 
ى  ــدَ تَ ــنِ اعْ ــاصٌ فَمَ ــاُت قِصَ ُُرمَ احلْ امِ وَ ــرَ َ رِ احلْ ــهْ اُم بِالشَّ ــرَ َ ُر احلْ ــهْ االقتصاديــة ،والعالقــة السياســية بــني األوطــان ﴿الشَّ
ــعَ املُْتَّقِني﴾البقــرة/ 194،وهــذا نــوع  ُمــواْ أَنَّ اهلل مَ لَ اعْ ُقــواْ اهلل وَ اتَّ يُْكــمْ وَ لَ ى عَ ــدَ تَ ــا اعْ ــلِ مَ ثْ ــهِ بِمِ يْ لَ ــُدواْ عَ تَ اعْ يُْكــمْ فَ لَ عَ
يبِ  ــرْ ُي ــا وَ بَ رِّ ــُق اهلل الْ حَ مْ ــاىل:﴿ يَ ــه تع ــادي بقول ــن االقتص ــن األم ــوع م ــذا  ن ــا  وه ــرم الرب ــيايس، وح ــن الس ــن األم م
ــايف؟  ــن الثق ــك باألم ــة  ذل ــا عالق ــأل م ــائل يس ــل س ــرة/276، ولع ــمٍ ﴾ البق ــارٍ أَثِي فَّ ــبُّ ُكلَّ كَ اهلل الَ ُحيِ ــاتِ وَ قَ دَ الصَّ
ــون،ويف  ــوم واآلداب والفن ــن العل ــن م ــة ،و التمك ــىل احلذاق ــوي  ع ــاه اللغ ــدل بمعن ــام ي ــح ع ــة مصطل ــول الثقاف أق
االصطــالح  هــي وســائل احليــاة املختلفــة  التــي توصــل إليهــا  اإلنســان عــرب تارخيــه الطويــل فهــي حصــاد ملختلــف 
املنظومــات، السياســية، واالقتصاديــة واالجتامعيــة، فالثقافــة هــي اإلطــار االجتامعــي الــذي يعيــش فيــه الفــرد 

ــة . ــه املختلف ــع مكونات ــل م ويتفاع
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ABSTRACT

Security is considered as a priceless bless in comparison with other blesses, except rubi-
cundity; the messenger of Allah says: Two blesses unknown: Security and rubicundity and gives 
importance to security over rubicundity as it an essen�al factor to bu�ress other concomitant 
factors poli�cal, economic, social and cultural. To delimit the focus of the current paper, Con-
cept of Cultural Security in the Glorious Quran is chosen to be tackled in chapters: the concept 
of security and the cultural security in the Glorious Quran, its bu�resses and analy�c and in-
fluencing scope, there are and introduc�on, conclusion and results that emphasize the role of 
the Glorious Quran in plan�ng such a concept in the mind of people and organizing the way of 
living man is to take. 
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املقدمة :

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني حممد وعىل آله  الطيبني الطاهرين

وبعــد... يعــد األمــن نعمــة التضاهيهــا نعمــة أخــرى غــري العافيــة فقــد قــال رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه 
وســلم(: ))نعمتــان جمهولتــان األمــن والعافيــة(، فقــد  قــدم )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( األمــن عــىل العافيــة لكونــه 
العنــرص األســاس الــذي تبنــى عليــه العنــارص األخــرى املكملــة للحيــاة بجميــع أبعادهــا السياســية ،واالقتصاديــة ، 
ــول)صىل اهلل  ــون الرس ــلم(، ولك ــه وس ــه وآل ــول)صىل اهلل علي ــث الرس ــن حدي ــا م ــة ،والثقافية،وانطالق واالجتامعي
عليــه وآلــه وســلم( هــو صاحــب املعجــزة اخلالــدة وهــي القــرآن الكريــم الــذي رســم احليــاة اآلمنــة للفــرد مــن بــدء 
ــا الكــون والتطــور العلمــي  يف   ــدة  اعتمــد عليه ــة خال ــاة اآلخــرة بنصــوص قرآني ــا إىل احلي ــاة الدني ــن يف احلي التكوي
أبحاثــه، ولســعة املوضــوع فقــد اقتــرص البحــث عــىل  اآليــات التــي عاجلــت األمــن  الثقــايف فقــد وقــع االختيــار عــىل 
موضــوع )األمــن الثقــايف يف القــرآن الكريــم دراســة حتليليــة( الــذي تألــف مــن مبحثــني تنــاول األول: مفهــوم األمــن 
الثقايف-مقوماتــه-  أبعــاده التأثريية،وجــاء املبحــث الثــاين بعنــوان: األمــن الثقــايف يف القــرآن  الكريــم دراســة حتليليــة 
ــث إىل  ــل البح ــد توص ــالح، وق ــة واالصط ــايف يف  اللغ ــن الثق ــوم األم ــف بمفه ــن التعري ــد تضم ــبقهام متهي ــد س ،وق

جمموعــة مــن النتائــج التــي ذكــرت يف مظاهنــا.

التمهيد

مفهوم األمن الثقايف يف اللغة واالصطالح

ــة  ــن( والصف ــوف )األم ــا املوص ــني مه ــني متصاحب ــن لفظ ــب م ــح مرك ــايف مصطل ــن الثق ــح األم إن مصطل
)الثقــايف( أفــادت املصاحبــة اللغويــة بينهــام يف ختصيــص داللــة األمــن الــذي يــدل عــىل العمــوم بالثقافــة فصــار األمــن 
ــل   ــن الفع ــدر م ــة مص ــن يف اللغ ــن ؛فاألم ــني منفردي ــا اىل لفظ ــام جزئ ــوي هل ــى اللغ ــاح املعن ــل ايض ــن أج الثقايف،وم
ــُن : ضــد اخلــوف والفعــل منــه  الثالثــي )أمــن(  الــذي هــو ضــد اخلــوف  يف املوضــع وغــريه فقــد جــاء يف العــني ))األمْ
ــُن : موضــع األمــن، واألمنــة مــن األمــن اســم موضــوع مــن أمنــت(( 1، ويــأيت الفعــل منــه  نًا،واملأمَ ــُن أمْ ــنَ يأْمَ : أمِ
متعديــًا يف توفــري األمــن لــه ويــأيت الزمــًا بمعنــى هــو اآلمــن، واألمــان واألمانــة هلــا معنــى واحــد كــام جــاء يف لســان 
ــُن ضــدُّ اخلــوف  ــن واألَمــان واألَمْ ــُت غــريي مــن األَمْ نْ ــنٌ وآمَ ــُت فأَنــا أَمِ نْ العــرب)) أَمــاُن واألَمانــُة بمعنــى وقــد أَمِ
ب  ــنَ بــه قــومٌ وكــذَّ ه التكذيــب يقــال آمَ يانــة واإليــامُن ضــدُّ الكفــر واإليــامن بمعنــى التصديــق ضــدُّ واألَمانــُة ضــدُّ اخلِ
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ــُن نقيــض  نَهــم مــن خــوف(، ابــن ســيده األَمْ ُتــه ويف التنزيــل العزيــز )وآمَ فْ نُْتــه املتعــدي فهــو ضــدُّ أَخَ بــه قــومٌ فأَمــا آمَ
نــًة ُنعاســًا(  ــُن ومنــه )أَمَ نــُة األَمْ ــنٌ واألَمَ نــًة وأَمانــًا فهــو أَمِ نــًا حكــى هــذه الزجــاج وأَمَ نــًا وأَمَ ــُن أَمْ ــن فــالنٌ يأْمَ اخلــوف أَمِ
ر الــرش قــال ذلــك الزجــاج  ــذَ نــًة ألَنــه مفعــول لــه كقولــك فعلــت ذلــك حَ ــب أَمَ نــًة منــه( نصَ شــاكم النعــاُس أَمَ غْ )وإذ يَ
ــُن يريــد أَن األَرض  نــُة يف األَرض أَي األَمْ ويف حديــث نــزول املســيح عــىل نبينــا وعليــه الصــالة والســالم وتقــع األمَ
ــن فــال خيــاف أَحــدٌ مــن النــاس واحليــوان((2،ويف ضــوء املعنــى اللغــوي تظهــر داللتــه عــىل األمــن الــذي  متتلــئ باألَمْ
يكــون ضــد اخلــوف  باملعنــى احلــيس مــن اخليانــة والغــدر واإليــامن القلبــي بــاهلل تعــاىل الــذي هــو ضــد الكفر،واملعنــى 
املــادي يف توفــري األمــن يف البلــد  بــام جيعــل احليــاة االجتامعيــة   والسياســية آمنــة مــن األعــداء وغريهــم وهنــا يظهــر 

دور الدولــة يف توفــري احلاميــة لآلخــر مــن أبنــاء املجتمــع.

أمــا األمــن يف االصطــالح فهــو ))عــدم توقــع مكــروه يف الزمــن اآليت وأصله طمأنينــة النفــس وزوال اخلوف 
ــة ونحــو ذلــك(3، ويف  ــان جمــازا فقيــل للوديعــة أمان ــة فهــو أمــني ثــم اســتعمل املصــدر يف األعي وأمــن بالكــرس أمان
التعريفــات ))األمــن عــدم توقــع مكــروه يف الزمــان اآليت((4، ويظهــر مــن املعنــى االصطالحــي أن األمــن ذو داللــة 
عامــة يف دفــع املكــروه وحتقيــق األمــن عــىل مــر الزمــان بشــتى الطــرق والوســائل التــي يمليهــا اإلطــار االجتامعــي يف 

جمتمــع مــا.

أمــا لفــظ )الثقــايف( يف اللغــة فهــو مصــدر منســوب  إىل لفــظ )الثقافــة( ؛ونســب إليــه بيــاء تســمى يــاء النســب 
بعــد حــذف )التــاء املربوطــة(  ،وكــرس مــا قبــل اآلخــر بعــد أن كان مفتوحــًا ، فصــار النســب كالوصــف لــه 5، وهــو  
فــًا  قْ حَ ثَ ــرِ ــُرمَ وفَ كَ ُقــفَ كَ مشــتق مــن الفعــل الثالثــي )ثُقــف( بمعنــى احلــذق والفطنــة فقــد جــاء يف تــاج العــروس: ))ثَ
يفــًا  فِ اذِقــًا خَ ــارَ حَ ــمِّ : صَ ُقــفَ بِالضَّ ُر ثَ ــدَ صْ ــًة مَ افَ ِ وثقَ ــرسْ ــفَ بالكَ قْ ُر ثَ ــدَ صْ ــًة : مَ كَ فــًا حُمَرَّ قَ ــىلَ غــريِ قِيــاسٍ وثَ ــحِ عَ تْ بالفَ
ــُث : رجــلٌ  يْ ــمٌ وقــال اللَّ خْ ُخــمَ فهــو ضَ ــفٌ كضَ قْ ُقــفَ فهــو ثَ حــاحِ : ثَ تِــفٍ ويف الصِّ ٍ وكَ ــربْ ــفٌ كحِ ــاًم فهــو ثِقْ هِ ــًا فَ فَطِن
يــهِ  ْوِ ابِطــًا ملــا حيَ ــفٌ : إِذا كان ضَ قْ ــفٌ ثَ قْ تِ : رُجــلٌ لَ ــكِّ امٍ وقــال ابــُن السِّ رٌ رَ ــاعِ اوٍ شَ ــفٌ أي : رَ قِ ــفٌ لَ قِ ــفٌ وثَ قْ ــفٌ لَ قْ ثَ
رٍ إِذا  ــذِ ــُذرٍ وحَ سٍ وحَ ــدِ ــُدسٍ ونَ ــل نَ ثْ ــفٌ مِ قِ ــريٍ قاُلــوا أَيضــًا : ُثقــفٌ وثَ يــفٌ مثــُل أَمِ قِ يــفٌ لَ قِ ُّ : ثَ ــاينِ يَ ادَ اللِّحْ قائــاًم بــه زَ
ــار  ((6، ويف خمت يــفٌ يــفٌ لِقِّ ــال : رجــلٌ ثِقِّ يتِ ُيقَ ــكِّ يــفٌ مثــل سِ ــفَ فهــو ثِقِّ ُق ــادٍ قــال : وثَ ّب ــُن عَ ــُه اب لَ قَ ــنَ نَ قَ وفَطِ ــذَ حَ
فــُة  ــم ومنــه امُلثَاقَ خْ ُخــم فهــو ضَ ــفٌ مثــل ضَ قْ ُقــفَ الرجــل مــن بــاب ظــرف صــار حاذقــا خفيفــا فهــو ثَ الصحاح))ثَ
يــفٌ  ــُه مــن بــاب فهــم صادفــه وخــل ثِقِّ فَ قِ ــه الرمــاح و تثقيُفهــا تســويتها و ثَ ــاُف مــا تســوى ب ــفَ كعضــد و الثِّقَ قِ و ثَ
بالكــرس والتشــديد أي حامــض جــدا مثــل بصــل حريــف((7، ويف االصطــالح مل تعــرف الثقافــة وإنــام عــرف الثقــف 
بأنــه)) الثقــف احلــذق يف إدراك الــيشء وفعلــه، ومنــه قوهلــم رجــل ثقيــف: أي حــاذق يف إدراك الــيشء وفعلــه ،وعنــه 
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اســتعري املثاقفــة ،ويقــال ثقفــت كــذا أي أدركــت ببــرصك حلــذق يف النظــر، ثــم جتــوز بــه فاســتعمل يف اإلدراك ،وإن 
ــا   ــيف،ومن هن ــل بالس ــى القت ــرة/191((8؛أي بمعن ﴾البق ُتُموُهمْ فْ قِ ــُث ثَ يْ ــمْ حَ ُتُلوُه اقْ ــو ﴿ وَ ــة نح ــه ثقاف ــن مع مل يك
يتفــق مصطلــح الثقافــة يف اللغــة مــع  االصطــالح يف الداللــة عــىل احلذاقــة والفطنــة  معنويــًا وماديــًا التــي ال تقتــرص 
عــىل طــرف واحــد وإنــام تتعلــق بمخالطــة الطــرف اآلخــر لذلــك  ذكــر صاحــب التعاريــف املثاقفــة التــي تــدل عــىل 

املشــاركة بــني اثنــني أو أكثــر.

ــح  ــق الصحي ــو الطري ــام ه ــع هل ــى اجلام ــايف( أن املعن ــن الثق ــني )األم ــني اللفظ ــع ب ــق اجلم ــن طري ــر م ويظه
ــه. ــة ب ــروف املحيط ــه الظ ــي  تفرض ــار اجتامع ــر يف أي إط ــات األخ ــع الثقاف ــل م ــذق يف التفاع احل

أمــا املحدثــون  فقــد تناولــوا مصطلــح )األمــن الثقــايف( يف كثــري مــن بحوثهــم ودراســاهتم  ،فعرفــوه 
بتعاريــف  شــتى منهــا أن األمــن الثقــايف هو))الشــعور الــذايت باالنتــامء القومي،والــذي خيلــق اطمئنانــًا للوجــود لــدى 
كــن  يف املحافظــة  عــىل اهلويــة  والدفــاع ضــد مــن  حيــاول زعزعــة ثقافــة  األفــراد املنتمــني اىل أمــة واحــدة،  فهــو ُيمَ
األمة((9،فاألمــن الثقــايف يمثــل املحــور األســايس يف  األمــن القومــي مــن طريــق املحافظــة عــىل اهلويــة الذاتيــة للفــرد 
ــة لــدى األفــراد  يف الشــعور باالنتــامء اىل  ــاط  املصطلــح بتحقيــق األمــن والطمأنين ــا يظهــر ارتب واملجتمــع، ومــن هن
أمــة واحــدة نعنــي أمــة آمنــة تتمتــع بوحــدة اللغــة واهلويــة ،ومــن ثــم انعــكاس ذلــك الشــعور عــىل األمــن االجتامعــي 
للفــرد بكونــه  عنــرصًا  فعــاالً فيــه، ويف ضــوء ذلــك نجــد أن مــن الصعــب تأصيــل املصطلــح وحــرصه يف علــم  بعينــه 
مــن مثــل علــم االجتــامع، أو علــم النفــس، أو علــم االقتصــاد، أو العلــوم السياســية ،فهــو يمثــل عنــرصًا مشــرتكًا بــني 
العلــوم كافــة ،لكــن يمكــن التــدرج فيــه بنســب خمتلفــة  بــني العلــوم ؛ فاألمــن  الثقــايف يف علــم النفــس يمثــل الدرجــة 
األعــىل الرتباطــه بالشــعور بالطمأنينــة الذاتيــة  لألفــراد واحلفــاظ عــىل هويتهــم الذاتيــة ، ثــم  يعضــده علــم االجتــامع 
نَاُكــمْ ُشــُعوبًا  لْ عَ جَ ُأنثَــى وَ ــرٍ وَ كَ ــن ذَ نَاُكــم مِّ قْ لَ ــا خَ َــا النَّــاُس إِنَّ ــا أَهيُّ بوصــف الفــرد ال يعيــش منفــردًا فقــد قــال تعــاىل: ﴿يَ
ــريٌ ﴾ احلجــرات/13، ثــم تــأيت العلــوم االقتصاديــة  بِ لِيــمٌ خَ اُكــمْ إِنَّ اهللَ عَ قَ نــدَ اهللِ أَتْ ُكــمْ عِ مَ رَ ــوا إِنَّ أَكْ ُف ارَ ــلَ لِتَعَ بَائِ قَ وَ
،والسياســية  التــي ترتقــي بارتقــاء األمــن الثقــايف ،وتــكاد مجيعهــا تصــب يف بــودق واحــد هــو حتقيــق األمــن الثقــايف  
الــذي يتلــون بعــادات وتقاليــد ذلــك املجتمــع  وكلــام كان األمــن الثقــايف منهلــه قويــًا كان هــو األقــوى ، وخــري منهــل 
لألمــن الثقــايف يف جمتمعنــا هــو االســتناد اىل  القــرآن الكريــم ،والســنة النبويــة الرشيفــة ، وســرية أهــل البيــت )عليهــم 

الســالم(.
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املبحث األول 

األمن الثقايف –  آثاره- مقوماته

يعــد مصطلــح األمــن الثقــايف مــن املصطلحــات  القديمــة احلديثــة التــي ترتبــط بــكل أشــكال األمــن األخرى  
فهــو أحــد جوانــب األمــن القومــي ، لــذا يتقــدم عــىل األمــن االجتامعــي و العســكري و الســيايس و االقتصــادي ؛ 
فاألمــن يف االجتــاه احلديــث يتأثــر باألوضــاع اإلقليميــة والدوليــة ، وال يقتــرص عــىل التهديــدات العســكرية، وليــس 
مرادفــًا هلــا، ويعــد االقتصــاد  عامــاًل مهــاًم  ومؤثــرًا  يف اســتقرار احلالــة األمنيــة بعــد أن كان االجتــاه التقليــدي  حيــرص 
األمــن  يف اإلطــار العســكري والســباق يف التســلح 10، فــإذا حتقــق األمــن الثقــايف فإنــه يمكــن حتقيــق األمــن و احلاميــة 
يف كثــري جمــاالت احليــاة، وال يقتــرص األمــن الثقــايف عــىل متكــني العقــول مــن مواجهــة الغــزو الثقــايف بســبب اإلرهــاب 
ــة بــل  إن عــدم حتقيقــه   خيلــق زعزعــة  وانحــالل بــكل  االلكــرتوين والتطــور التكنولوجــي بواســطة العوملــة الثقافي
ــر  ــالط والتأث ــن االخت ــة  م ــة املحلي ــىل الثقاف ــة ع ــد املحافظ ــايف عن ــن الثق ــح األم ــف مصطل ــن، وال يق ــكال األم أش
ــخ،  ــده التاري ــر أك ــر أم ــا اآلخ ــا يف بعضه ــري بعضه ــارها و تأث ــات و انتش ــال الثقاف ــرى))  إذ إن انتق ــات األخ بالثقاف
وال يمكــن نكرانــه، فــال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال إغــالق ثقافــة مــا عــن نفســها إذن يعــد األمــن الثقــايف أحــد 
جوانــب األمــن القومــي، فهــو يتقــدم عــىل األمــن االجتامعــي و العســكري و الســيايس و االقتصــادي، فــإذا حتقــق 
األمــن الثقــايف فإنــه يمكــن حتقيــق األمــن و احلاميــة يف كثــري املجــاالت11، فاألمــن الثقــايف  يعــد وســيلة للحفــاظ عــىل 
الذاتيــة الثقافيــة واحلفــاظ عــىل مقومــات الثقافــة  األصيلــة للبلــد  والتعايــش مــع  مســتجدات التطــور احلضاري،أمــا 

أهــم أبعــاد األمــن الثقــايف12 فهــي:-

البعــد العســكري: نعنــي بــه الغــزو العســكري  الــذي يلحــق ببلــد مــا فيؤثــر عــىل اهلويــة اللغويــة يف بلــد مــا 
ــة   ــة لغتهــا يف مؤسســات الدول ــة املحتل ــة  الســيام إن فرضــت تلــك الدول ــة املحتل ــراد بلغــة الدول ــر األف أوالً  إذ تتأث
ــة  ــرة اللغ ــن هج ــورة م ــدأ اخلط ــايف إذ تب ــن الثق ــلبيًا يف األم ــريًا س ــر تأث ــا تؤث ــا فإهن ــة منه ــة الرتبوي ــا وخاص ودوائره
األم  التــي جتســد الــرتاث احلضــاري لذلــك البلــد ،ومــن ثــم التأثــري يف الفكــر االقتصــادي والعســكري والســيايس 

ــي.  واالجتامع

ــراد  ــؤالء األف ــر ه ــا فيتأث ــة م ــة  جغرافي ــراد يف بقع ــا األف ــم عليه ــي يقي ــي األرض الت ــرايف: يعن ــد اجلغ البع
بالبــالد املجــاورة هلــم  يف عاداهتــم وتقاليدهــم وأفكارهــم قــد تؤثــر ســلبًا واجيابــًا  يف األمــن الثقايف؛الســيام  إن كانــت 

هنــاك لغــة مشــرتكة جتمعهــام فــال حيتاجــون اىل وســيط لغــوي بينهام)أعنــي الرتمجــة( التــي تعيــق املخالطــة بينهــام. 
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البعــد االقتصــادي: ونعنــي بــه العمليــات التجاريــة التــي يقــوم عليهــا اقتصاد بلــد ما مــن الزراعــة والصناعة 
والتجارة،واألخــري أكثــر عرضــة للمخالطــة بــني البلــدان ممــا يؤثــر يف األمــن الثقــايف لذلــك البلــد يف اكتســاب أفــكار 

وألفــاظ جديــدة قــد يكــون هلــا أثــر يف األمــن الثقــايف للبلــد.

البعــد الســيايس: وهــذا يشــكل عامــاًل  أكثــر خطــورة عــىل األمــن الثقــايف يف بلــد مــا،إذ تتضمــن السياســة 
كثــريًا مــن املحــاور التــي تؤثــر ســلبًا يف األمــن الثقــايف  إذ قــد تســاس البــالد بثقافــة أخــرى ال توافــق الثقافــة الذاتيــة 
ألفــراد ذلــك البلــد ممــا جيعلهــا يف رصاع دائــم بــني الــرتاث الثقــايف الذايت،والثقافــة الطارئــة عــىل املجتمــع التــي خلفتها 
السياســات الطارئــة عــىل البــالد خاصــة إن كانــت ختــدم مصالــح السياســيني  الذاتيــة وال ختــدم  املصالــح العامــة التــي 

يقــوم عليهــا أفــراد ذلــك البلــد.

ــة بوســائل  ــة املتمثل ــه التطــور التكنولوجــي مــن وســائل اإلعــالم املختلف ــي ب البعــد التكنولوجــي13: ونعن
ــىل  ــا ع ــن غريه ــرًا م ــر خط ــدو أكث ــا ،وتب ــتى أنواعه ــة بش ــف النقال ــوك ،واهلوات ــس ب ــرتت ،والفي ــن االن ــل م التواص
األمــن الثقــايف فهــي مــن العنــارص املتاحــة يف كل زمــان ويف كل وقــت للصغــري والكبــري وللمتعلــم ولألمــي أي يــأيت 

تأثريهــا قهــرًا يف أقــىص بقــاع  هــذا  الوطــن املحتــل وغــري املحتــل أيضــًا.

آثار األمن الثقايف

 اهلويــة الثقافيــة الذاتيــة التــي تتمثــل بالــرتاث الدينــي واللغــوي فــإن كان األفــراد متمســكني بلغتهــم التــي 
ــم والســنة  يعــربون هبــا عــن أفكارهــم  ومشــاعرهم، وهــم يســريون يف أمــن ثقــايف فكــري يســتند اىل القــرآن الكري
النبويــة الرشيفــة وروايــات أهــل البيت)عليــه الســالم( ،وال يتأثــرون باللغــات األخــرى ممــا جيعــل لغــة هويتهــم األم 
أصيلــة ومؤمنــة ثقافيًا،ولــن متيــل إىل االنحــدار والــزوال شــيئًا فشــيئًا بــل عــىل العكــس مــن ذلــك جتدهــا لغــة متطــورة 

قــادرة عــىل التجــدد  والتعايــش مــع كل جديــد  ومفيــد مــن اللغــات األخــرى مــن طريــق التالقــح  احلضــاري14.

الــرتاث احلضــاري املتمثــل بالعــادات والتقاليــد التــي  تســتند إىل الثقافــة اإلســالمية  يف بلــد مــا  فــال يتأثــر 
بالعــادات والتقاليــد املنقولــة مــن األمــم األخــرى التــي تســتند اىل أســس هاويــة  ال قــوام هلــا فهــي مل تبــن عــىل أســس 

علميــة تراثيــة ســلمية.

الــرتاث االقتصــادي ونعنــي بــه االقتصــاد الــذي يقــوم عليــه تطــور الدولــة  الســيام املصــادر الرئيســة املعروفة 
بالنفــط فيكــون البلــد تابعــًا لتلــك الدولــة اذا ســيطرت عليــه ،فيكــون التفكــري االقتصــادي ألفــراد ذلــك البلــد املحتــل 
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مقيــدًا، فــال تتوفــر لــه ســبل العيــش الرغيــد اآلمــن الــذي يبعــث عــىل التفكــري الثقــايف الصحيــح الــذي يؤمــن اقتصــاد 
ذلــك البلــد فاالنتعــاش االقتصــادي اآلمــن يبعــث عــىل التفكــري االقتصــادي املتطور.

مقومات األمن الثقايف

الدين:يعــد الديــن مــن املقومــات األساســية التــي يمكــن مــن طريقهــا صيانــة األمــن الثقــايف الــذي يســتند 
إىل القاعــدة الرصينــة التــي ال تقبــل التحريــف املتمثلــة بالقــرآن الكريــم، فضــاًل عــن الســنة النبويــة الصحيحــة التــي 

تســتند إىل روايــات أهــل البيــت )عليهــم الســالم( 15.

ــراد يف   ــني األف ــب ب ــيلة التخاط ــي وس ــم  فه ــن أغراضه ــومٍ ع ــا كل ق ــرب هب ــيلة يع ــة وس ــد اللغ ــة : تع اللغ
املجتمــع16 ،ونقــل األفــكار وتبادهلــا بــني األفــراد ،فــإن كانــت اللغــات متشــاهبة  كأن تكــون عربيــة بــني بلديــن عربيــني 
قطعــًا أن األمــن الثقــايف  أكثــر عرضــة للتغيــري يف الفكــر الثقــايف يف مــا لــو كانــت اللغتــان بــني البلديــن املتجاوريــن 
خمتلفتــني كأن تكــون أحدمهــا عربيــة وأخــرى غــري غربيــة فالتأثــري يف األمــن الثقــايف يكــون أقــل أثــرًا ســلبًا  أو اجيابــًا.

الــرتاث: يعــد الــرتاث مــن مقومــات األمــن الثقــايف وأعنــي بالــرتاث) الــرتاث الفكــري الثقــايف(، فتشــكل 
املؤلفــات العلميــة خاصــة يف جمــال علــم األخــالق ويف جمــال علــم االجتــامع ويف جمــال علــم  النفــس –يف مــا لــو قرئــت 
القــراءة الفكريــة الصحيحــة-  عنــرصًا مهــاًم يف كســب الرصانــة للفكــر الثقــايف  إذ متنــح الفــرد قواعــد التفكــري الثقــايف 
ــتى  ــى بش ــون مغّط ــذي يك ــاك  ال ــا وهن ــق هن ــا ينع ــع كّل م ــرار م ــدم االنج ــر وع ــة اآلخ ــة حماجج ــح يف كيفي الصحي
األغطيــة التــي تكمــن وراءهــا األفــكار اهلدامــة التــي تســعى إىل اإلطاحــة بالفكــر الثقــايف للفــرد أوالً ومــن ثــم انتقــال 
أثــر ذلــك إىل الفكــر الثقــايف للمجتمــع عامــة ،ومــن هنــا يظهــر دور الــرتاث الثقــايف يف محايــة األمــن الثقــايف للفــرد 

واملجتمــع17.

املوقــع اجلغــرايف: إن للموقــع اجلغــرايف أثــرًا  كبــريًا يف حتقيــق األمــن الثقــايف إذ إن البلــد الــذي يكــون قريبــًا 
ــة  ــة صحيح ــئة ثقافي ــراد تنش ــئة األف ــان يف تنش ــن االطمئن ــدر م ــىل ق ــايف ع ــن الثق ــون األم ــالمية يك ــالد اإلس ــن الب م
تســتند إىل التعاليــم اإلســالمية ،يف حــني تكــون املســألة العكــس يف مــا لــو كان موقــع املجتمــع قريبــًا مــن الــدول غــري 
ــر هبــا بعــض األفــراد مــن  االســالمية التــي متــارس العــادات والطقــوس البعيــدة عــن روح اإلســالم  التــي قــد يتأث
طريــق االختــالط باآلخريــن مــن الطريــق املبــارش وهــو الســفر  والتجارة،ومــن الطريــق غــري املبــارش أعنــي الطريــق 
ــي  ــا الت ــا وأفكاره ــا وتقاليده ــر بعاداهت ــا تتأث ــاورة فإهن ــالمية جم ــة إس ــاورة لدول ــة جم ــت الدول ــو كان االلكرتوين،فل

تشــكل عنــارص مهمــة يف هيكليــة األمــن الثقــايف. 
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ــة   ــة االقتصادي ــايف إذ إن احلال ــن الثق ــق األم ــاًم يف حتقي ــرصًا مه ــاد عن ــكل االقتص ــادي: يش ــع االقتص الوض
املســتقرة يف بلــد مــا متكنــه  مــن توفــري احتياجــات الفــرد مــن وســائل العيــش اخلدميــة التــي جتعــل مــن الفــرد ذي فكــر 
ينظــر إىل ماهــو فــوق العيــش أي)ليــس يعيــش ليــأكل( بــل )يــأكل ليعيــش( ويقــوم بالــدور املنــاط بــه يف تأديــة حقــوق 
اآلخــر ، وتأديــة اآلخــر حقوقــه إليه،وهــذا مــا يعــزز األمــن الثقــايف للفــرد واملجتمــع ،يف مــا كان الوضــع االقتصــادي 
غــري مســتقرًا يف االتــكال عــىل اآلخريــن يف توفــري وســائل العيــش ممــا جيعــل األمــن الثقــايف ليــس بالقــوة املطلوبــة التــي 

متكــن الفــرد مــن التفكــر والتدبــري يف مــا يقــال ويكتــب ويقــرأ  مــن اآلخــر.

الوضــع الســيايس :إن الوضــع الســيايس يعتمــد عــىل املقومــات الســابقة ،ويرتبــط هبــا ارتباطــًا مبــارشًا فــإن 
كانــت املقومــات الســابقة  عــىل قــدر مــن  التحقيــق كاًل يف جمالــه  كان هلــا األثــر البالــغ يف حتقيــق الوضــع الســيايس 

الــذي يالئــم املجتمــع والــذي ينعكــس بــدوره عــىل األمــن الثقــايف للفــرد واملجتمــع.
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املبحث الثاين

األمن الثقايف يف القرآن الكريم دراسة حتليلية

ــامد عــىل املنهــج  ــي  تضمنــت األمــن الثقــايف ،وذلــك باالعت ــات الت ــاول هــذا املبحــث  بعــض اآلي          يتن
ــايف إذ إن  ــن الثق ــو إىل األم ــذي يدع ــم ال ــرآن الكري ــني الق ــان مضام ــيل يف بي ــج التحلي ــتقرائي الوصفي،واملنه االس
ــي  ــارش الت ــري مب ــا غ ــارش ومنه ــا مب ــة منه ــاليب خمتلف ــىل أس ــد ع ــايف(( يعتم ــن الثق ــة يف األم ــة خاص ــالم رؤي ))لإلس

ــا:- ــاء ومنه ــة مجع ــق البرشي ــري طري ــي تن ــة الت ــورة الصحيح ــمت الص رس

يــنَ  ذِ َــا الَّ ــا أَهيُّ األمــن الثقــايف يف ظــل اإلعــالم  الصــادق وعــدم تصديــق الدعايــة والشــائعات إذ قــال تعــاىل ﴿يَ
ــنيَ ﴾احلجرات/6،يلحظ  ُتــمْ نَادِمِ لْ عَ ا فَ ــىلَ مَ بُِحــوا عَ ُتصْ ــةٍ فَ الَ هَ مــًا بِجَ وْ يُبــوا قَ تَبَيَّنـُـوا أَن ُتصِ ــقٌ بِنَبَــأٍ فَ اءُكــمْ فَاسِ نـُـوا إِن جَ آمَ
اآليــة الكريمــة قــد افتتحــت بالنــداء )ياأهيــا الذيــن آمنــوا( ؛ الــذي يركــز عــىل عنــرص  اإليــامن مــن دون غــريه، والــذي 
يفيــد شــد انتبــاه املخاطــب اىل مايقــال  ثــم تلتــه مجلــة الــرشط الرتكيبيــة التــي تفيــد هــي األخــرى يف جعــل املخاطــب يف 
انتظــار النتيجــة الثانيــة التــي متثــل جــواب الــرشط )إصابــة القــوم بجهالــة ومــا يرتتــب عليهــا مــن النــدم( الــذي يرتتب 
ــني  ــة نادم ــري اآلي ــاء يف تفس ــق وج ــرب الفاس ــل خ ــذي يمث ــرشط( ال ــل ال ــل )فع ــي متث ــزء األول الت ــة يف اجل ــىل العل ع
( الداللــة  عــىل الشــياع  والشــمول؛ألن  ــقٌ اءُكــمْ فَاسِ ))عــىل العجلــة وتــرك التــأين((18؛ كــام أن  يف قولــه تعــاىل)إِن جَ
النكــرة  إذا وقعــت  يف ســياق الــرشط  عّمــت 19، وهنــا جيــب عــدم االنصيــاع لإلعــالم الــكاذب اخلــادع اهلــدام للفكــر 
الثقــايف  املســلم ،وهــذه الظاهــرة كثــريًا مــا يعــاين منهــا املجتمــع يف الوقــت احلــارض وذلــك بســبب وســائل االتصــال 
املتنوعــة والرسيعــة الوصــول بــل –اســتطيع تســميته باخلــرق- إىل كل بيــت بــل اىل كّل نافــذة عقليــة ،وهنــا يظهــر دور 
األمــن الثقــايف فــإن كان الفكــر الــذايت للفــرد متطــورًا وقــادرا عــىل التدبــر والتفكــر يف مــا يســمع ،و مــا يقــال  يمكنــه 
عندئــذ محايــة نفســه والســري بالطريــق الصحيــح الــذي يقــوم عــىل املحاججــة والــرد املســتند اىل الدليــل القاطــع وعــدم 

االنجــراف وراء اإلشــاعات املغرضــة.

ــنَُه  سَ ــونَ أَحْ يَتَّبُِع لَ فَ ــوْ قَ ُعونَ الْ ــتَمِ سْ ــنَ يَ ي ذِ ــه تعــاىل:﴿ الَّ ــاح عــىل اآلخــر يف قول األمــن الثقــايف يف ظــل االنفت
ــابِ ﴾الزمر/18،وجــاء يف تفســريه : يســتمعون القــول احلــق  بَ َلْ ــوا األْ ُل ــمْ ُأوْ ــكَ ُه ئِ لَ ُأوْ ــُم اهلل وَ اُه دَ ــنَ هَ ي ذِ ــكَ الَّ ئِ لَ ُأوْ
ــا  ــن م ــون أحس ــدي: يتبع ــال الس ــه، إذ ق ــون ب ــه ويعمل ــنه أي حمكم ــون أحس ــوله، فيتبع ــنة رس ــاب اهلل ،وس ــن كت م
يؤمــرون بــه فيعملــون بــام فيــه، وقيــل هــو الرجــل يســمع احلســن ،والقبيــح فيتحــدث باحلســن ،و ينكــف عــن القبيــح 
فــال يتحــدث بــه ،وقيــل يســتمعون القــرآن 20،وقيــل : إن أحســن القــول عــىل مــن جعــل اآليــة فيمــن وحــد اهلل قبــل 
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ــن نفيــل و أيب ذر الغفــاري و  ــد بــن عمــرو ب ــد : نزلــت يف زي ــن زي ــد الرمحــن ب ــه إ ال اهلل ( وقــال عب اإلســالم ) ال إل
ســلامن الفــاريس اجتنبــوا الطاغــوت أن يعبدوهــا يف جاهليتهــم واتبعــوا أحســن مــا صــار مــن القــول إليهم،وهداهــم 
اهلل ؛ فهــم الذيــن انتفعــوا بعقوهلــم21، وهنــا  جيــب االحتــكام إىل القــرآن الكريــم ،والســنة النبويــة الرشيفــة ،وروايــات 
أهــل البيت)عليهــم الســالم( يف مــا يســمع  ومــا يقــال والــذي يشــكل يف  بعضــه خطــرًا عــىل الفكــر الثقــايف للفــرد 
واملجتمــع ؛ فالفكــر اإلنســاين املســتند يف حماججــة اآلخــر ومناظراتــه إىل القــرآن ،والســنة النبويــة الرشيفــة ،وروايــات 
أهــل البيت)عليهــم الســالم( يســتطيع أن يفحــم اآلخــر وجيــربه يف بعــض األحيــان عــىل العــدول عــن الفكــر الضــال 
املنحــرف إىل الفكــر احلــق  السليم؛الســيام أن بعــض أفــكار اآلخــر قــد شــوهتها هــي األخــرى مصــادر متعــددة قــد 
يكــون منبعهــا احلقــد والكراهيــة ،واإلعــالم املغالــط الــذي يغــوي اآلخــر وهيــوي بــه مــن حيــث ال يعلــم إىل مســتنقع 
اليــدري هــو نفســه كيــف وصــل إليــه، وهنــا يظهــر دور الفكــر الثقــايف املســتند إىل املصــادر املذكــورة يف إنــارة فكــر 
اآلخــر وإنقــاذ األفــكار األخــرى يف كشــف الغطــاء أمــام اآلخر،ولعــل حكايــات املســتبرصين وقصصهــم حتكــي لنــا 
كثــريًا مــن احلكايــات والروايــات التــي تقــال عــىل ألســنتهم  بأهنــم أيــن كانــوا؟ واليــوم كيــف أصبحــوا؟ حتــى أن 
بعضهــم دونــوا كتبهــم التــي تثبــت اســتبصارهم؛ ولعــل كتــاب التيجــاين )ثــم اهتديــت( خــري مثــالٍ عــىل ذلــك، وكل 

ذلــك يعــود إىل  الفكــر الثقــايف املؤمــن بتعاليــم الديــن الســاموية التــي فيهــا صــالح الدنيــا وثــواب اآلخــرة. 

ــن  مِ ةٍ وَ ــوَّ ــن ُق ُتم مِّ ــتَطَعْ ــا اسْ ــم مَّ ُ واْ هلَ ــدُّ ــه تعــاىل: ﴿وأَعِ ــه قول ــري العســكري  من األمــن الثقــايف يف ظــل التدب
ءٍ يفِ  ْ ــن يشَ ُقــواْ مِ ــا ُتنفِ مَ ُمُهــمْ وَ لَ عْ ـُـُم اهلل يَ لَُموهنَ عْ ِــمْ الَ تَ ــن ُدوهنِ يــنَ مِ رِ آخَ ُكــمْ وَ ُدوَّ عَ وَّ اهللِ وَ ــدْ ُبــونَ بِــهِ عَ هِ َيْــلِ ُترْ ــاطِ اخلْ بَ رِّ
ُمــونَ ﴾ األنفــال/60، فقــد افتتحــت اآليــة الكريمــة بفعــل األمــر الــذي يــدل  لَ أَنُتــمْ الَ ُتظْ يُْكــمْ وَ فَّ إِلَ ــبِيلِ اهللِ ُيــوَ سَ
عــىل الوجــوب )وأعــدوا( أي أعــدوا هلــم القــيس التــي ترمــون هبــا األعــداء ، واخليــل التــي ختيفــون هبــا  العــدو فقــد 
جــاء يف تفســريها  )) أمــر اهلل - ســبحانه - املؤمنــني بإعــداد القــوة لألعــداء ... قــال ابــن عبــاس : القــوة ههنــا الســالح 
والقــيس ويف صحيــح مســلم عــن عقبــة بــن عامــر قــال : ســمعت رســول اهلل صــىل اهلل عليــه )وآله(وســلم وهــو عــىل 
املنــرب يقــول :وأعــدوا هلــم مــا اســتطعتم مــن قــوة أال إن القــوة الرمــي أال إن القــوة الرمــي أال إن القــوة الرمــي((22 
؛فهــذا نــوع مــن املطالبــة  بإعــداد القــوى العســكرية يف جماهبــة  العــدو بــام يناســب املوقــف ))مــا دام )اجلهــاد( يتطلــب 
قــوى  تقــف حيــال العــدو املرتكــن نفســه  إىل قــوى يعتمدهــا ،كذلك،فــإن اإلســالميني  يتعــني  عليهــم إعداد أنفســهم 

عســكريًا بنحــو يتناســب مــع متطلبــات املعركــة((23

 األمــن الثقــايف يف ظــل العالقــات األرسيــة الناجحــة الــذي تتجســد باإلحســان إىل الوالديــن اللذيــن يمثــالن 
ــًا  ه ــُه ُكرْ تْ عَ ضَ وَ ــًا وَ ه ــُه ُكرْ ــُه ُأمُّ تْ َلَ ــانًا محَ سَ ــهِ إِحْ يْ الِدَ ــانَ بِوَ نسَ ِ ــا اإلْ يْنَ صَّ وَ ــاىل :﴿ وَ ــه تع ــس يف األرسة بقول ــور الرئي املح



مفهوم األمن الثقافي في القرآن الكريم دراسة تحليلية

٢٧٩

ــي  تِ ــكَ الَّ تَ مَ ــُكرَ نِعْ ــي أَنْ أَشْ نِ عْ زِ بِّ أَوْ ــالَ رَ ــنًَة قَ ــنيَ سَ عِ بَ ــغَ أَرْ لَ بَ ُه وَ ــدَّ ــغَ أَُش لَ ا بَ ــى إِذَ تَّ رًا حَ ــهْ ــونَ شَ ُث ــُه ثَالَ اُل فِصَ ــُه وَ ُْل محَ وَ
نيَ ﴾  ــلِمِ ــنَ املُْسْ إِينِّ مِ ــكَ وَ يْ ــُت إِلَ ــي إِينِّ ُتبْ تِ يَّ ــحْ يلِ يفِ ُذرِّ لِ أَصْ ــاُه وَ ضَ ــًا تَرْ احلِ ــلَ صَ مَ أَنْ أَعْ يَّ وَ ــدَ الِ ــىلَ وَ عَ َّ وَ ــيلَ ــتَ عَ مْ أَنْعَ
ــند إىل  ــري  واملس ــىل التكث ــدل ع ــذي ي ــا( ال ــف) ووّصين ــل املضع ــة بالفع ــة الكريم ــت اآلي ــد افتتح ــاف/15، فق األحق
ضمــري املتكلــم )نــا( الــذي يــدل عــىل التعظيــم يف إســناد املتكلــم إىل مجــع  واملتكلــم  مفــرد وهــو اهلل جــل وعــال ،إذ جــاء 
يف تفســريها))ووصينا اإلنســان بوالديــه إحســانا بــرا هبــام ملــا كان منهــام إليــه محــال ووليــدا ،و ناشــئا ،ثــم وصــف جــل 
ثنــاؤه مــا لديــه مــن نعمــة أمــه، و مــا لقــت منــه يف حــال محلــه ،ووضعــه، ونبهــه عــىل الواجــب هلــا عليــه مــن الــرب، و 
اســتحقاقها عليــه مــن الكرامــة، و مجيــل الصحبــة((24؛ وقــد جــاء قوله تعاىل )حســنًا( عــىل قراءتــني )إحســانًا( بانتصابه 
عــىل املصــدر،أي ليــأت اإلحســان إليهــام دون اإلســاءة، ومــن قــرأ )حســنًا(فمعناه ليــأت يف أمرمهــا  فعــاًل حســنا25ً ،   إذ 
متثــل األرسة النــواة األوىل للفــرد فمعهــا يعقــد اللقــاء األول منــذ الــوالدة وحتــى التنشــئة ؛وهنــا يظهــر دور األرسة يف 
حتقيــق األمــن الثقــايف للفــرد مــن طريــق العالقــة املتبادلــة بــني الفــرد واألرسة ،وتبــدأ مــن الوالديــن اللذيــن هلــام حقــوق 
ــاء  واجبات،فــإن كانــت متنــورة بقوانــني الرشيعــة اإلســالمية يف معاملــة اإلحســان الــذي يــدل  عــىل األبنــاء، ولألبن
عــىل اإلطــالق  أي كثــري اإلحســان، وقليلــه ، فقــد تثمــر فكــرًا ثقافيــًا يكــون عــىل درجــة قصــوى مــن األمــن الثقــايف  إذ 
ال يتأثــر بــام يشــاع اليــوم  مــن أن حريــة الفــرد تتجســد يف انفصالــه عــن عائلتــه واســتقالله يف ترصفــه ســواء ذكــرًا  كان 

أم أنثــى  يف عمــر مــا ممــا يشــكل خطــرًا كبــريًا عــىل األمــن الثقــايف للفــرد، واألرسة واملجتمــع.

ــه  ــنة  يف قول ــة احلس ــة واملوعظ ــاج باحلكم ــىل احلج ــوم ع ــذي يق ــح ال ــوار الناج ــل احل ــايف يف ظ ــن الثق األم
ــلَّ  ــن ضَ ــُم بِمَ لَ ــكَ ُهــوَ أَعْ بَّ ــُن إِنَّ رَ سَ ــيَ أَحْ تِــي هِ ـُـم بِالَّ ادِهلْ جَ ــنَةِ وَ َسَ ــةِ احلْ ظَ عِ املَْوْ ــةِ وَ مَ كْ ــكَ بِاحلِْ بِّ ــبِيلِ رَ ُع إِىلِ سَ تعــاىل﴿ ادْ
﴾النحــل/125، وقــد فــرست احلكمــة بالقــرآن ألنه يتضمــن األمر باحلســن،والنهي  ينَ تَدِ ــُم بِاملُْهْ لَ ُهــوَ أَعْ ــبِيلِهِ وَ ــن سَ عَ
عــن القبيــح ،وقيــل إن احلكمــة  هــي املعرفــة بمراتــب األفعــال يف احلســن والقبيح،والصــالح والفســاد، وقيــل :إن 
احلكمــة  هــي النبوة،واملوعظــة احلســنة مواعــظ القــرآن عــن ابــن عبــاس26 ، فقــد أمــر اهلل ســبحانه رســوله أن يدعــو 
أمتــه إىل اإلســالم باحلكمــة، واملوعظــة احلســنة، ومهــا طريقــان مــن طــرق املجادلــة احلســنة ؛هــذا إن كان اخلصــم حمقــًا 
وكانــت أفــكاره صحيحــة ، وأحيانــًا يكــون اخلصــم عــدوا لــدودًا فيحتــاج  إىل طــرق املجادلــة األخــرى  مــن اســتعامل 
املعارضــة واملناقضــة  ، ))وهلــذا قــال ســبحانه : )) وجادهلــم بالتــي هــي أحســن (( أي بالطريــق التــي هــي أحســن 
طــرق املجادلــة وإنــام أمــر ســبحانه باملجادلــة احلســنة لكــون الداعــي حمقــا وغرضــه صحيحــا وكان خصمــه مبطــال 
وغرضــه فاســدًا((27، وأّن اهلل ســبحانه وتعــاىل يأمــر رســوله )صــىل اهلل عليــه وآلــه( يف الفريقــني  بــام فيــه الصــالح؛ألن 

اجلــدل هــو قتــل اخلصــم عــن مذهبــه بطريــق احلجــاج28
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ادُِلــوا  الَ ُجتَ األمــن الثقــايف الفكــري  يف االعتــامد عــىل املجادلــة واحلــوار حتــى مــع اآلخــر يف قولــه تعــاىل﴿ وَ
ــا  ُنَ إِهلَ يُْكــمْ وَ لَ إِلَ ُأنــزِ ــا وَ يْنَ لَ إِلَ ي ُأنــزِ ــذِ ــا بِالَّ نَّ ــوا آمَ ُقوُل نُْهــمْ وَ ُمــوا مِ لَ يــنَ ظَ ذِ ــُن إِالَّ الَّ سَ ــيَ أَحْ ــي هِ تِ ــابِ إِالَّ بِالَّ كِتَ ــلَ الْ أَهْ
ــة مــع اآلخــر مــن أهــل  ــة الكريمــة املجادل ــنّي اآلي ــا تب ﴾العنكبوت/46 ، وهن ــلُِمونَ ــُه ُمسْ ــُن لَ نَحْ ــدٌ وَ احِ ــمْ وَ ُُك إِهلَ وَ
الكتاب)اليهــود والنصــارى(؛ إذ إن املجادلــة مصــدر عــىل صيغــة )املفاعلــة( مشــتق مــن الفعل)جــادل( الــذي يــدل 
ــات  ــرض يف أوق ــريه  وتع ــع غ ــه م ــه صاحب ــف في ــىل رأي اختل ــل ع ــة الدلي ــة ))إقام ــي املجادل ــاركة   وتعن ــىل املش ع
الســلم وأوقــات القتــال((29، وقــد ورد يف اآليــة الكريمــة بأســلوب يقــوم عــىل النهــي )وال جتادلــوا( واالســتثناء )إال 
بالتــي هــي أحســن((،وهنا  يســتوقفنا الرتكيــب البنائــي جلملــة االســتثناء ،فاملســتثنى منــه  حمــذوف  دل عليــه املســتثنى 
تقديــره)): ال جتادلوهــم بجــدال إال بجــدال بالتــي هــي أحســن، ثــم نجــد أن اســم التفضيل)أحســن( قــد خــرج  مــن 
داللــة التفضيــل  لقصــد املبالغــة يف احلســن أي إال باملجادلــة احلسنى30؛واألحســن : ))األعــىل يف احلســن مــن جهــة 
قبــول العقــل لــه ،وقــد يكــون أعــىل يف احلســن مــن جهــة قبــول الطبع،وقــد يكــون يف األمريــن مجيعــًا،ويف هــذا داللــة  
عــىل وجــوب الدعــاء إىل اهلل تعــاىل يف أحســن الوجــوه وألطفها،واســتعامل القــول اجلميــل يف التنبيــه عــىل آيــات اهلل 

وحججــه((31

األمــن الثقــايف يف ظــل البلــد اآلمن:الــذي متثــل بدعــوة إبراهيــم )عليــه الســالم( بجعــل البلــد آمنــا  منــذ القــدم 
مِ  يَــوْ الْ نُْهــم بِــاهللِ وَ ــنَ مِ ــنْ آمَ اتِ مَ ــرَ ــنَ الثَّمَ ــُه مِ لَ ُزقْ أَهْ ارْ نــًا وَ ــدًا آمِ لَ ا بَ ـَــذَ ــلْ هَ عَ بِّ اجْ يــُم رَ اهِ رَ ــالَ إِبْ إِذْ قَ يف قولــه تعــاىل﴿ وَ
ــرُي ﴾البقــرة/126، نجــد دعــوة النبــي  ــسَ املَْصِ بِئْ ــارِ وَ ابِ النَّ ــذَ ُه إِىلَ عَ ــرُّ طَ لِيــاًل ُثــمَّ أَضْ تُِّعــُه قَ ُأمَ ــرَ فَ فَ ــن كَ مَ ــالَ وَ ــرِ قَ اآلخِ
إبراهيم)عليــه الســالم(  ابتــدأت بفعــل األمــر الــذي يــدل عــىل الوجــوب الــذي خــرج لغــرض الدعاء)اجعل(،فضــاًل 
عــن أن الفعــل )جعــل( فيــه مــن اجلعليــة، والتصيــري لــيشء غــري موجــود يف األصــل، ولعــل صاحــب الكشــاف يوضــح 
ذلــك باملقارنــة بــني اآليــات الكريمــة قائــاًل ))فــإن قلــت : أي فــرق بــني قولــه : ﴿ اجعــل هــذا بلــدا آمنــا ﴾ البقــرة : 126 
، وبــني قولــه : ﴿ اجعــل هــذا البلــد آمنــا ﴾ ؟ قلــت : قــد ســأل يف األول أن جيعلــه مــن مجلــة البــالد التــي يأمــن أهلهــا 
وال خيافــون ويف الثــاين أن خيرجــه مــن صفــة كان عليهــا مــن اخلــوف إىل ضدهــا مــن األمــن كأنــه قــال : هــو بلــد خمــوف 
فاجعلــه آمنــا((32 «،  ولقــد كانــت دعــوة إبراهيــم هــذه مــن جوامــع كلــم النبــوءة فــإن أمــن البــالد والســبل يســتتبع مجيــع 
خصــال ســعادة احليــاة ويقتــيض العــدل والعــزة والرخــاء إذ ال بــد أمــن بدوهنــا وهــو يســتتبع التعمــري واإلقبــال عــىل مــا 
ــام أراد بذلــك  ــة األخــرية وإن ــل اختلــت الثالث ــة األول وإذا اخت ــل األمــن إال إذا اختلــت الثالث ــروة فــال خيت ينفــع والث
تيســري اإلقامــة فيــه عــىل ســكانه لتوطيــد وســائل مــا أراده لذلــك البلــد مــن كونــه منبــع اإلســالم،ثم دعــا هلــم )عليــه 

الســالم ( بالــرزق بالثمــرات و))هــذا دعــاء هلــم بالرفاهيــة حتــى ال تطمــح نفوســهم لالرحتــال عنــه((33
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وروي عــن الصــادق )عليــه الســالم( أنــه قــال: ))إنــام هــي ثمــرات القلــوب، أي حببهــم إىل النــاس ليثوبــوا  
إليــه(( 34، وعــن عــيل بــن إبراهيــم، قــال: حدثنــي أيب، عــن النــرض بــن ســويد، عــن هشــام بــن ســامل، عــن أيب عبــد اهلل 
)عليــه الســالم(، قــال: ))إن إبراهيــم )عليــه الســالم( كان نــازال يف باديــة الشــام، فلــام ولــد لــه مــن هاجــر إســامعيل 
)عليــه الســالم( اغتمــت ســارة مــن ذلــك غــام شــديدا، ألنــه مل يكــن لــه منهــا ولــد، و كانــت تــؤذي إبراهيــم )عليــه 
الســالم( يف هاجــر و تغمــه، فشــكا إبراهيــم )عليــه الســالم( ذلــك إىل اهلل عــز و جــل، فأوحــى اهلل إليــه: إنــام مثــل املــرأة 
مثــل الضلــع العوجــاء، إن تركتهــا اســتمتعت هبــا، و إن أقمتهــا كرسهتــا، ثــم أمــره أن خيــرج إســامعيل )عليــه الســالم( 

و أمــه. فقــال: يــا رب إىل أي مــكان؟ قــال:إىل حرمــي و أمنــي، و أول بقعــة خلقتهــا مــن األرض، و هــي مكــة((35.

النتائج وخامتة البحث

إن الثقافــة القرآنيــة متثــل عنــرصًا فعــاالً يف حتقيــق األمــن الثقــايف عــىل أن تكــون تلــك الثقافــة ثقافــة  تطبيــق 
ال ثقافــة تنظــري تعتمــد عــىل املنطــوق واملكتــوب بــل جيــب تفعيــل النــص القــرآين يف شــتى جمــاالت احليــاة يف احلــوار 
ويف املعاملــة التــي تعتمــد عــىل الصــدق واألمانــة واإلخــالص وجتنــب الكــذب واخليانــة، والنميمــة  وعــدم تصديــق 
الشــائعات التــي تطلــق هنــا وهنــاك  فاإلمــام عــيل )عليــه الســالم( يقــول بــني احلــق والباطــل أربعــة أصابــع أي الفــرق 
بــني مــا يصــدق مــن طريــق الســامع الــكاذب ،وبــني مايــرى ويســمع ؛ولعــل ســقوط املوصــل خــري دليــل عــىل ذلــك 
بنــاًء عــىل ماتناقلتــه الروايــات مــن أن بعــض الضبــاط أشــاعوا ذلــك فصــدق اجلنــد وتركــوا اســلحتهم ومواقعهــم 
وحــدث  ماحــدث،وأن تكــون خمافــة اهلل تعــاىل هــي رأس احلكمــة –كــام قــال االمــام عــيل )عليــه الســالم(-  يف أي 

فعــل يقــدم عليــه البــرش ،وهــذا مــا يوفــر احلصانــة لألمــن الثقــايف الفكــري.

ــتقرار  ــه االس ــايف يتبع ــن الثق ــق األم ــا يتحق ــع إذ عندم ــال يف املجتم ــور الفع ــل املح ــايف يمث ــن الثق إن األم
الفكــري واالجتامعــي واالقتصــادي للمجتمــع فهــو يملــك الطريقــة اآلمنــة التــي حتقــق غايــات املجتمــع التــي يســعى 
ــة  ــه االقتصادي ــت مؤهالت ــام كان ــع مه ــام يف أي جمتم ــى عنه ــان ال غن ــان نعمت ــن واألم ــرد فيه،فاألم ــا كل ف اىل حتقيقه
،والسياســية،واالجتامعية ،والثقافيــة، واألخــرية هــي الــروح هلــام الســيام أن وســائلها ســهلة الوصــول اىل أبعــد عنــرص 
ــا  ــالم  إىل  زواي ــائل اإلع ــام وس ــن اقتح ــام  م ــذه األي ــظ ه ــا يالح ــل م ــه، ولع ــة ثقافت ــت درج ــام كان ــع مه يف املجتم
البيــوت  فــال تــكاد ختلــو أرسة  مــن تلــك الوســائل ســواء املبــارشة  مثــل االنرتنــت  ومواقــع التواصــل االجتامعــي 
ــن  ــن م ــي ال يتمك ــروءة الت ــة واملق ــادر املطبوع ــة باملص ــارش املتمثل ــري املب ــاز،أم غ ــات التلف ــف النقالة،وشاش ،واهلوات
الوصــول إليهــا  إال مــن طريــق الذيــن يكونــون عــىل مســتوى مــن الثقافــة  تكــون  القــراءة والكتابــة يف أقــل مراتبهــا.
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ــي  ــوة النب ــن دع ــدءًا م ــام ب ــه الع ــن بمفهوم ــر األم ــي توف ــة الت ــوط العريض ــم اخلط ــم رس ــرآن الكري إن الق
اتِ  ــرَ ــنَ الثَّمَ ــُه مِ لَ ُزقْ أَهْ ارْ نــًا وَ ــدًا آمِ لَ ا بَ ــذَ ـَ ــلْ هَ عَ بِّ اجْ يــُم رَ اهِ رَ ــالَ إِبْ إِذْ قَ إبراهيم)عليــه الســالم( يف قولــه تعــاىل:﴿ وَ
ــرُي  ــسَ املَْصِ بِئْ ــارِ وَ ابِ النَّ ــذَ ُه إِىلَ عَ ــرُّ طَ ــمَّ أَضْ ــاًل ُث لِي ــُه قَ تُِّع ُأمَ ــرَ فَ فَ ــن كَ مَ ــالَ وَ ــرِ قَ مِ اآلخِ ــوْ يَ الْ ــاهللِ وَ ــم بِ نُْه ــنَ مِ ــنْ آمَ مَ
﴾البقــرة/126،أي مــن الوطــن اآلمــن إىل الســلوك اآلمــن الــذي يتمثــل بآيــات احلكمــة، واملوعظــة احلســنة بقولــه 
ــلَّ  ــن ضَ ــُم بِمَ لَ بَّــكَ ُهــوَ أَعْ ــُن إِنَّ رَ سَ ــيَ أَحْ تِــي هِ ـُـم بِالَّ ادِهلْ جَ ــنَةِ وَ َسَ ــةِ احلْ ظَ عِ املَْوْ ــةِ وَ مَ كْ ــكَ بِاحلِْ بِّ ــبِيلِ رَ ُع إِىلِ سَ تعــاىل:﴿ ادْ
يــنَ ﴾النحــل/125، إىل الثقافــة اآلمنــة املتمثلــة باألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر  تَدِ ــُم بِاملُْهْ لَ ُهــوَ أَعْ ــبِيلِهِ وَ ــن سَ عَ
ــونَ  يُم ُيقِ ــرِ وَ ــنِ املُْنكَ نَ عَ ــوْ نْهَ يَ ــُروفِ وَ ــُرونَ بِاملَْعْ أُْم ــضٍ يَ ــاء بَعْ لِيَ ــمْ أَوْ ُضُه ــاُت بَعْ نَ مِ املُْؤْ ــونَ وَ نُ مِ ــاىل:﴿ واملُْؤْ ــه تع بقول
ــذا  ــمٌ ﴾ التوبة/71،وه كِي ــزٌ حَ ي زِ ُُهُم اهلل إِنَّ اهلل عَ محَ ْ ــريَ ــئِكَ سَ ـ لَ ُه ُأوْ ــولَ ُس رَ ــونَ اهلل وَ ُيطِيُع اةَ وَ كَ ــزَّ ــونَ ال ُت ُيؤْ ــالَةَ وَ الصَّ
عنــرص مهــم لتحقيــق األمــن الثقــايف للفــرد واملجتمــع يف ظــل التطــور التكنولوجــي املعــارص، واحلريــة الذاتيــة التــي 
ــة التــي تســتند إىل القــرآن  ــة الثقافي ــزاز الفــرد بالذاتي ــي للفــرد، واعت ال يســتطيع أن حيجبهــا أحــد غــري الواعــز الدين
الكريــم، والســنة النبويــة الرشيفــة، وروايــات أهــل البيــت )عليهــم الســالم( التــي تنكــر مــا هــو منكــر وتقــر مــا هــو 

فيــه اخلــري واملعــروف الــذي يعــود بالنفــع عــىل البرشيــة مجعــاء مــن دون متييــز عرقــي أو طائفــي.

العالقــة  الــزواج واملــرياث والطــالق، ونظــم  أفــراد األرسة مــن  بــني  العالقــة  الكريــم  القــرآن  نّظــم 
ى  ــدَ تَ ــنِ اعْ ــاصٌ فَمَ ــاُت قِصَ ُُرمَ احلْ امِ وَ ــرَ َ رِ احلْ ــهْ اُم بِالشَّ ــرَ َ ُر احلْ ــهْ االقتصاديــة ،والعالقــة السياســية بــني األوطــان ﴿الشَّ
ــعَ املُْتَّقِني﴾البقــرة/ 194،وهــذا نــوع  ُمــواْ أَنَّ اهلل مَ لَ اعْ ُقــواْ اهلل وَ اتَّ يُْكــمْ وَ لَ ى عَ ــدَ تَ ــا اعْ ــلِ مَ ثْ ــهِ بِمِ يْ لَ ــُدواْ عَ تَ اعْ يُْكــمْ فَ لَ عَ
يبِ  ــرْ ُي ــا وَ بَ رِّ ــُق اهلل الْ حَ مْ ــاىل:﴿ يَ ــه تع ــادي بقول ــن االقتص ــن األم ــوع م ــذا  ن ــا  وه ــرم الرب ــيايس، وح ــن الس ــن األم م
ــايف؟  ــن الثق ــك باألم ــة  ذل ــا عالق ــأل م ــائل يس ــل س ــرة/276، ولع ــمٍ ﴾ البق ــارٍ أَثِي فَّ ــبُّ ُكلَّ كَ اهلل الَ ُحيِ ــاتِ وَ قَ دَ الصَّ
ــون،ويف  ــوم واآلداب والفن ــن العل ــن م ــة ،و التمك ــىل احلذاق ــوي  ع ــاه اللغ ــدل بمعن ــام ي ــح ع ــة مصطل ــول الثقاف أق
االصطــالح  هــي وســائل احليــاة املختلفــة  التــي توصــل إليهــا  اإلنســان عــرب تارخيــه الطويــل فهــي حصــاد ملختلــف 
املنظومات،السياســية، واالقتصاديــة واالجتامعية،فالثقافــة هــي اإلطــار االجتامعــي الــذي يعيــش فيــه الفــرد ويتفاعــل 

ــه املختلفــة .  مــع مكونات
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الثورة المعلوماتية واالمن الثقافي ) قراءة سوسيولوجية في منظومة القيم(

ملخص البحث: 

ــورة  ــاء املعم ــة يف أرج ــة العومل ــت ثقاف ــي ، غلب ــور التكنولوج ــرد للتط ــارع املّط ــن والتس ــرور الزم ــع م     م
فتحــول العــامل اىل قريــة صغــرية ، وأصبــح تبــادل املعلومــات واالفــكار أرسع مــن غمضــة عــني واملعلومــات متاحــة 
ــة بــني خمتلــف الطوائــف مــن البــرش فتــارة جتمعهــم وتــارة  ــًا الغريب بضغطــة زر ، وانتقلــت االفــكار املتباينــة وأحيان
تفرقهــم ، وســادت سياســة العوملــة والثقافــة الكونيــة عــىل احلضــارات ذات اجلــذور البعيــدة . ومــع كل هــذا التطــور 
ــا  ــل علين ــخاص ، يط ــدول واالش ــكان وال ــان وامل ــة الزم ــري يف جغرافي ــة والتغي ــورة املعلوماتي ــه الث ــاءت ب ــذي ج ال
مصطلــح االمــن الثقــايف ليــدق بقــوة ناقــوس اخلطــر مــن اهنيــار احلضــارات وتدهــور ثقافــات الشــعوب ، ويعلــن 
امهيــة تواجــده عــىل الســاحة املعــارصة بوصفــه منهجــًا رضوريــًا يف سياســات الــدول كاألمــن االقتصــادي والقومــي 
ــارب  ــي حت ــًا الت ــددة فكري ــة املتش ــات االرهابي ــة اجلامع ــًا يف مواجه ــالحًا قوي ــات ، وس ــى السياس ــي أو حت والغذائ
احلضــارات والشــعوب بأفــكار هدامــة وعنــف مفــرط وحــروب ال تنتهــي ، وهــو حمــور مهــم مــن حمــاور حيــاة افــراد 
املجتمعــات االنســانية اليوميــة ، بعــد ان حولــت ثــورة املعلومــات والتقانــات الــدول املختلفــة واملتباعــدة اىل بيــوت 

صغــرية يف عــامل واحــد ، اتســعت حــدوده وتالشــت مــع االنتقــال الرسيــع للمعلومــة واحلــدث .
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Abstract:

The present research study aims to ponder over the reflec�ons of the info-revolu�on 
on the Islamic Arabic civiliza�on security with an emphasis on the Iraqi case confron�ng 
seismic strokes in the values system le� fissured , as it copes with great challenges ; first 
to preserve the genuinity of its social values and second to resist the sweeping �de of 
globaliza�on , as commonly agreed that the demerits of the info-revolu�on are more 
complicated and controversial ; it pertains to our ethics, rooted values, ideology , niche 
and societal systems . The moment there is a talk about the demerit of the info -revolu�on, 
poli�cs surges into mind since it is harmful in deteriora�ng a society , contamina�ng the 
na�onal culture , maters of the cultural iden�ty and other cultural privacies controversy 
gravitates around in the recent years worldwide .Such cases find jus�fica�on as there is 
an informa�on flow , one dimensional,  meandering from the north to the south ; these 
discussions grant you one impression that change , deteriora�on and distor�on have 
happened and been happening .
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املقدمة :

      اذ تعــددت اآلراء التــي تنظــر ىل مفهــوم االمــن الثقــايف أو احلضــاري ، فأغلبهــا جتــد أنــه أحــد جوانــب 
االمــن القومــي ، بــل أمههــا ، فهــو يتقــدم عــىل االمــن االجتامعــي والغذائــي واالقتصــادي والعســكري وغــري ذلــك 
، فــإذا حتقــق االمــن الثقــايف فانــه يمكــن حتقيــق االمــن واحلاميــة يف كثــري مــن املجــاالت االخــرى ، وتواجــه املجتمــع 
حتديــات كثــرية واخطرهــا التحديــات الثقافيــة أو احلضاريــة التــي تنتقــل مــن طريــق العنــارص الثقافيــة ، وخصوصــا 
عندمــا يتعــرض املجتمــع اىل عمليــة التغــري االجتامعــي التلقائــي أو املخطــط ، ممــا يفاقــم مــن حجــم هــذه التحديــات 
وانعكاســاهتا الســلبية عــىل الفــرد واالرسة واملجتمــع ، ومــا ســامهت فيــه الثــورة املعلوماتيــة والتقــدم املطّرد يف وســائل 
االتصــال احلديثــة ، فهــذه الثــورة الديناميكيــة املركبــة تشــتمل عــىل أربعــة تغيــريات رسيعــة أساســية عــىل األقــل)1( :

األوىل : القفــزة املدهشــة لتكنولوجيــا احلوســبة ومعاجلــة املعلومــات واندماجهــا مــع التقــدم املذهل لوســائل 
االتصــال )اهلاتــف ، والتلفزيــون، واملحطــات الفضائيــة( ، يف منظومــة تقنيــة واحــدة .   

ــة  ــا العلمي ــة اىل تطبيقاهت ــة العلمي ــن املعرف ــال م ــة واالنتق ــم املعرف ــبوق يف تراك ــري املس ــور غ ــة : التط والثاني
)التكنولوجيــا( بســهولة أكــرب وزمــن اقــل مــن جهــة ، والرسعــة العجيبــة يف نقــل هــذه املعرفــة واعاممهــا عــىل مســتوى 

العــامل نتيجــة لذلــك مــن جهــة ثانيــة .

الثالثــة : االنرتنيــت )الشــبكة الدوليــة للمعلومــات( التــي جتمــع العــامل كلــه عــىل منابــع معلومــات حــرة . 
ومتيــز االنرتنيــت بــأن خدمتــه تشــمل كل اخلدمــات التــي توفرهــا وســائل االتصــال املختلفــة وتتخطاهــا، وتطــرح 
عــددًا هائــاًل مــن اخليــارات املنفلتــة مــن أي نــوع مــن الرقابــة . فمهــام كثــر عــدد القنــوات الفضائيــة يظــل مــع ذلــك 
عــددًا حمــدودًا ، أمــا مــع االنرتنيــت فباإلمــكان االطــالع عــىل االالف املواقــف التــي تعــرض مجيــع أنــواع املعلومــات 

واصنافهــا.

امــا الرابعــة : فهــي العواقــب والتأثــريات االكيــدة واملمكنــة واملحتملــة التــي يرتكبهــا ذلــك يف حيــاة البــرش 
االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة.

 وعنــد احلديــث عــن ســلبيات الثــورة املعلوماتيــة واالتصاليــة تقفــز اىل الذهــن فــورًا مســائل خطورهتــا يف 
ــة ، وســواها مــن  ــة الثقافي ــة ، ومســائل اهلوي التفكيــك والغــزو الثقــايف والتلويــث الثقــايف وافســاد الثقافــات الوطني
ــاء  ــع انح ــرية يف مجي ــنوات األخ ــة يف الس ــات حامي ــا نقاش ــي دارت حوهل ــة الت ــة الثقافي ــة باخلصوصي ــائل املتعلق املس
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ــن  ــاه م ــد االجت ــايت وحي ــق املعلوم ــع التدف ــا يف واق ــا ومربراهت ــاًل مرشوعيته ــك فع ــا متتل ــي قضاي ــًا . وه ــامل تقريب الع
ــدث  ــد ح ــويه ق ــك والتش ــري والتفكي ــأن التغ ــًا ب ــس احساس ــات تعك ــك النقاش ــًا . وتل ــوب عموم ــامل اىل اجلن الش

ــل ــدث بالفع وحي

     وحتتــل القيــم مكانــة مهمــة يف حيــاة الفــرد واملجتمــع فلهــا أمهيتهــا بالنســبة للشــباب فتعمــل عــىل وقايتهــم 
مــن االنحــراف وتســهم يف بنــاء شــخصيتهم، وقدرهتــم عــىل التكيــف مــع احليــاة ومشــكالهتا، وهــي متثــل موجهــات 
حليازهتــم يف جمــاالت احليــاة املختلفــة فتجعلهــم أكثــر قــدرة عــىل اختــاذ قراراهتــم وإهنــاء رصاعاهتــم ومواجهــة أزماهتم 

وحتدياهتــم وتنميــة جمتمعاهتم.

ــق  ــة لتحقي ــًا يف الدالل ــن مرادف ــبنا االم ــًا ان حس ــًا تراكمي ــى ذاتي ــايف معن ــن الثق ــوم االم ــب مفه      ويكتس
ــة ، وهــذا مــا يتخــذه املفهــوم مــن معنــى يف  الوجــه االول ، والــذي يتجســد  االشــباع الــذايت مــن احلاجــات الثقافي
بالتبعيــة للمنتــج ، والوجــه االخــر يتخــذ معنــى دفاعــًا رصفــًا عــىل نحــو مــا يكونــه اي امــن اســرتاتيجي آخــر يدخل يف 
نطــاق االمــن القومــي . ويقســم البحــث عــىل عــدة حمــاور تضمــن املحــور االول: االطــار املفاهيمــي واختــص  املحور 
ــث  ــور الثال ــا . واملح ــة هب ــم ذات الصل ــث واملفاهي ــا البح ــي اعتمده ــية الت ــم االساس ــم املفاهي ــد أه ــاين : بتحدي الث
:عــرض نــامذج لدراســات ســابقة ومناقشــتها ، يف حــني تطــرق املحــور الرابــع  اىل آليــات العوملــة وأزمــة القيــم وتنــاول 

املحــور االخــري : العوملــة واالمــن الثقــايف ثــم عــرض ألهــم النتائــج التــي توصــل اليهــا البحــث.



الثورة المعلوماتية واالمن الثقافي ) قراءة سوسيولوجية في منظومة القيم(

٢٩٣

املحور االول : االطار املفاهيمي : ويشتمل عىل عنارص البحث وهي :

اوال : مشكلة البحث :

      لقــد أصبــح املجتمــع يعانــى الكثــري مــن املشــكالت النامجــة عــن تغــري القيــم)أي التحــول الــذي طــرأ عــرب 
الزمــن داخــل املجتمــع ( ، فــإذا نظرنــا قليــاًل نحــو أنفســنا نــرى مــا آلــت إليــه بعــض قيمنــا األصيلــة التــي كانــت ســمة 
ملجتمعنــا قــد عفــا عليهــا الزمــن وأصبحــت ال تتناســب مــع عــامل املاديــات والتكنولوجيــا املعــارصة . ومــن مظاهــر 
ــة االخريــن وحقوقهــم والتنكــر حلقــوق الوالديــن  ــة يف اجليــل الناشــئ عــدم احــرتام ملكي ــم األخالقي تضــاؤل القي
وعــدم املبــاالة بالنظــم والقوانــني وأصبــح املجتمــع أكثــر عنفــًا وأقــل انضباطــًا وأكثــر تســاهاًل. ولقــد طغــت القيــم 
املاديــة عــىل القيــم الروحيــة التــي اختنقــت وانخفضــت يف الصــدور، فســادت االنانيــة، واالســتغالل، وحــل 
الــرصاع حمــل التنافــس والتعــاون وغــاب التكافــل االجتامعــي وتفككــت الروابــط االجتامعيــة األصيلــة وصــارت 
روابــط املصالــح واملنافــع وهــى روابــط ومهيــة مؤقتــة مرتبطــة باملوقــف فقــط وتتمــزق بمجــرد انتهــاء املصلحــة، قــل 
اإلحســاس باخلطــر العــام عــىل املجتمــع فضاعــت الشــهامة واملــروءة وصــار النــاس إذا مــروا عــىل حــادث رفضــوا 
اإلبــالغ وإذا طلبــت منهــم الشــهادة أنكروهــا واملســاعدة منعوهــا وإن مــا نالحظــه مــن إهــدار للــامل العــام وختريــب 
ــاس وتقطــع األرحــام  ــم وضعــف الغــرية عــىل أعــراض الن ــق العامــة وغريهــا واالســتهتار بالقي املمتلــكات واملراف
والصــالت اإلنســانية وذلــك يرجــع إىل التغــريات التــي طــرأت عــىل املجتمــع يف اآلونــة األخــرية والتــي انعكســت 

عــىل ســلوكيات الشــباب وأحدثــت أزمــة أخالقيــة فيــام بينهــم. 

فيحــاول البحــث أن يســلط الضــوء عــىل جمموعــة العوامــل الداخليــة املرتبطــة بالبنيــة الداخليــة للمجتمــع 
وكذلــك العوامــل اخلارجيــة التــي أدت إىل حــدوث تلــك األزمــة أيضــا. والبحــث يرتكــز عــىل تســاؤل رئيــس:

 ماهي انعكاسات الثورة املعلوماتية عىل قيم االفراد يف املجتمع وأمنهم الثقايف ؟ .

ثانياً : امهية البحث :

يســلط البحــث الضــوء عــىل اجلانــب اخللقــي يف الوقــت احلــارض فاملتتبــع لوســائل االعــالم ومواقــع 
ــالس  ــاب واالخت ــف، واالغتص ــل اخلط ــم مث ــن اجلرائ ــد م ــرش العدي ــوم بن ــا تق ــظ أهن ــي  يالح ــل االجتامع التواص
والرشــوة وحــوادث التطــرف والتحــرش اجلنــيس وهــى جرائــم غريبــة نســبيًا عــىل جمتمعاتنــا ، التــي يمكــن أن ترجــع 
يف حتليلهــا النهائــي اىل قصــور اجلانــب اخللقــي الــذى يعــاين منــه هــؤالء األفــراد مــن مرتكبــي احلــوادث واجلرائــم، و 

ــل . ــة األخــرية بصــورة مل يســبق هلــا مثي ــا يف اآلون تزايــدت موجــة العنــف واإلرهــاب يف جمتمعن
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ــه  ــذى يفكــر ب ــاة يف أي جمتمــع ألهنــا انعــكاس لألســلوب ال ــة احلي ــة هــي مــؤرش لنوعي ــم األخالقي إن القي
الفــرد ويف ظــل التحــوالت التــي طــرأت عــىل املجتمــع تعــد القيــم نوعــًا ثابتــًا مــن الضغــوط االجتامعيــة املؤثــرة يف 
ــة املوضــوع  ــة أي دراســة ترجــع إىل أمهي الســلوك ويظهــر ذلــك يف قبــول بعــض األعــامل والســلوكيات ، اذ إن أمهي
الــذى تتصــدى لــه ، اذ يالحــظ مــن البحــوث والدراســات العربيــة واألجنبيــة التــي أجريــت يف جمــال القيــم األخالقية 
أن دراســة القيــم األخالقيــة مل حتــظ باهتــامم الكثــري مــن الباحثــني إذا مــا قورنــت بعــدد الدراســات التــي أجريــت يف 
جمــال القيــم بصفــة عامــة . ويركــز البحــث عــىل فئــة حيويــة يف املجتمــع  وهــم الشــباب اذ يعــدون القلــب النابــض يف 
املجتمــع فهــم قــادة املســتقبل فاملجتمــع الغنــي بشــبابه هــو املجتمــع املزدهــر بعكــس املجتمــع الفقــري بشــبابه فــإن مآلــه 
إىل التفــكك واالهنيــار. وتتجســد أمهيــة البحــث يف الوقــوف عــىل انعكاســات الثــورة املعلوماتيــة عــىل االمــن الثقــايف 
العــريب االســالمي مــع الرتكيــز عــىل احلالــة العراقيــة ومــا شــهدته مــن هــزات عنيفــة يف منظومــة القيــم وتصــدع كبــري 
ــة ،  ــم االجتامعي ــة القي ــري يتجســد يف اجلانــب االول يف قدرهتــا عــىل احلفــاظ عــىل أصال ــة رصاع كب فهــي تعيــش حال
ويف اجلانــب الثــاين مقاومــة التيــار العوملــي اجلــارف ، فســلبيات الثــورة املعلوماتيــة هــي اكثــر تعقيــدًا والتباســًا واقــل 
ــة  ــا االجتامعي ــا وانظمتن ــا وموقعن ــا الراســخة وبأيديولوجياتن ــا وقيمن رســوخًا. إذ اهنــا عــىل الغالــب تتصــل بأخالقن

والسياســية ، أي باختصــار تضــع العــامل كلــه بــني أيدينــا.

ثالثا: اهداف البحث : 

1. الوقــوف عــىل أهــم ســلبيات ثقافــة العوملــة اهلدامــة  للحفــاظ عــىل خصوصياتنــا الثقافيــة واصالــة 
ــن  ــىل االم ــاهتا ع ــان انعكاس ــة وبي ــال املعلوم ــة انتق ــا ورسع ــورة التكنولوجي ــارع لث ــور املتس ــل التط ــا يف ظ حضارتن
الثقــايف للمجتمــع 2. تســليط الضــوء عــىل أهــم العوامــل الداخليــة واخلارجيــة التــي ســاعدت عــىل حــدوث أزمــة 

ــالمية . ــة االس ــا العربي ــة يف جمتمعاتن ــم األخالقي القي

3. التوصــل اىل عــرض أهــم النتائــج واملقرتحــات بوصفهــا ســباًل للحــد مــن اخطــار املــد الثقــايف غــري املقنــن 
ــىل جمتمعنا ع

رابعاً : منهجية البحث :

اعتمــد البحــث عــىل املنهــج الوصفــي التحليــيل اذ يعــد مــن أكثــر مناهــج البحــث االجتامعــي مالءمــة للواقع 
االجتامعــي وخصائصــه ، وهــو اخلطــوة االوىل نحــو حتقيــق الفهــم الصحيــح هلــذا الواقــع . والــذي مــن خاللــه نتمكن 
مــن االحاطــة بــكل أبعــاد هــذا الواقــع ، حمــددة عــىل خريطــة تصــف وتصــور بــكل دقــة كافــة ظواهــره وســامته )2(. 
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وهيــدف املنهــج الوصفــي اىل مجــع احلقائــق والبيانــات عــن ظاهــرة او موقــف معــني مــع حماولــة تفســري هــذه احلقائــق 
تفســريا كافيــا)3( . والبحــوث الوصفيــة ال تنحــرص اهدافهــا يف جمــرد مجــع احلقائــق ، بــل هتــدف اىل تصنيــف البيانــات 
ــرف  ــة . ويع ــوع الدراس ــرة موض ــأن الظاه ــامت بش ــول اىل تعمي ــم الوص ــا ث ــا كافي ــال علمي ــا حتلي ــق وحتليله واحلقائ
املنهــج الوصفــي بأنــه طريقــة مــن طــرق التحليــل والتفســري بشــكل علمــي منظــم مــن أجــل الوصــول اىل أغــراض 

حمــددة لوضعيــة اجتامعيــة أو مشــكلة اجتامعيــة أو انســانية . 

املحور الثاين : حتديد اهم املفاهيم واملصطلحات العلمية :

١.الثورة املعلوماتية :

 حــدث يف القــرن العرشيــن نمــو  نوعــي عــىل شــكل طفــرة أو قفــزة حلجــم ومقاييــس املعلومــات واملعــارف 
املتداولــة ، ومنهــا بالطبــع املعلومــات العلميــة – التقنيــة ، وســمي ذلــك باالنفجــار املعلومــي ) أو انفجــار املعلومــات( 

وبالثــورة املعلوماتيــة ) أو ثــورة املعلومــات( ) 4(.

ــق االجتامعــي ويف  ــة وتطورهــا العاصــف ناجتــني عــن النمــو احلــاد يف ســاحة التطبي وكان نشــوء املعلوماتي
ديناميــة وتعقيــد هــذا التطبيــق  بصــورة متزايــدة  ، وبذلــك اكتســبت مصــادر املعلومــات يف املجتمــع أمهية اســرتاتيجية 

، وقــد ختللــت املعلوماتيــة ســائر جمــاالت احليــاة االجتامعيــة تقريبــا .

ــواع املعلومــات يف الطبيعــة  ــة اىل ســائر أن ــة بمعناهــا الواســع – منظومــة املعــارف املنتمي ــي املعلوماتي  وتعن
ــا  ــث ختزينه ــن حي ــا ، أو م ــات وحتويله ــذه املعلوم ــاج ه ــث انت ــن حي ــواًء م ــة ، س ــزات التقني ــع ويف التجهي واملجتم
وتوزيعهــا. وباملعنــى  الضيــق للكلمــة تعنــي املعلوماتيــة ) أو اينفورماتيكــس( علــاًم متناميًا برسعة مذهلــة ، أو ختصصًا 
أو مــادة علميــة ، هــي مجيعــًا العلــم أو التخصــص الــذي تتحــد فيــه  علــوم متنوعــة عديــدة كالرياضيــات والفيزيــاء 
والتكنيــك وغريهــا مــن العلــوم الالزمــة لصنــع احلواســب أو الكومبيوتــرات والروبوتــات والالزمــة ألمتتــة النظــم 
االداريــة أو نظــم االدارة ، وهبــذا املعنــى تكــون املعلوماتيــة علــاًم تطبيقيــًا ، مركبــًا « متعــدد االختصــاص» – أو « بــني 

.)5(informa�cs . اختصــايص « ، وتكــون املعلومــات فيــه موضوعــًا ووســيلة وهدفــًا

وتعــرف الثــورة املعلوماتيــة أيضــا بأهنــا : هــي ثــورة ديناميكيــة مركبــة تشــمل عــىل أربعــة تغيــريات رسيعــة 
أساســية عــىل األقــل هــي : 
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األوىل : القفــزة املدهشــة لتكنولوجيــا احلوســبة ومعاجلــة املعلومــات واندماجهــا مــع التقــدم املذهل لوســائل 
االتصــال )اهلاتــف ، والتلفزيــون، واملحطــات الفضائيــة( ، يف منظومــة تقنيــة واحــدة . 

ــة  ــا العلمي ــة اىل تطبيقاهت ــة العلمي ــن املعرف ــال م ــة واالنتق ــم املعرف ــبوق يف تراك ــري املس ــور غ ــة : التط والثاني
)التكنولوجيــا( بســهولة أكــرب وزمــن اقــل مــن جهــة ، والرسعــة العجيبــة يف نقــل هــذه املعرفــة وإعاممهــا عــىل مســتوى 

العــامل نتيجــة لذلــك مــن جهــة ثانيــة . 

ــرة .  ــات ح ــع معلوم ــىل مناب ــه ع ــامل كل ــع الع ــي جتم ــامت( الت ــة للمعل ــبكة الدولي ــت )الش ــة : االنرتني الثالث
وتتميــز االنرتنيــت بــأن خدمتهــا تشــمل كل اخلدمــات التــي توفرهــا وســائل االتصــال املختلــة وتتخطاهــا، وتطــرح 
عــددًا هائــاًل مــن اخليــارات املنفلتــة مــن أي نــوع مــن الرقابــة . فمهــام كثــر عــدد القنــوات الفضائيــة يظــل مــع ذلــك 
عــددًا حمــدودًا ، أمــا مــع االنرتنيــت فباإلمــكان االطــالع عــىل االف املواقــف التــي تعــرض مجيــع أنــواع املعلومــات 

ــا .  ــة ، أي باختصــار تضــع العــامل كلــه بــني أيدين ــة والبيئي ــة والسياســية والفني واصنافهــا االقتصادي

امــا الرابعــة : فهــي العواقــب والتأثــريات االكيــدة واملمكنــة واملحتملــة التــي يرتكبهــا ذلــك يف حيــاة البــرش 
االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة )6( . 

لقــد كثــر اســتخدام لفــظ ثــورة لــكل تغيــري أو تعديــل  ليــس يف حياتنــا السياســية فقــط ، بــل يف كافــة جمــاالت 
ــاة  ــط احلي ــريا يف نم ــا وتغي ــل انقطاع ــه يمث ــذي نعيش ــدر ال ــي فاملص ــاه احلقيق ــد معن ــظ يفق ــى كاد اللف ــا حت اهتاممن

ــه )7( . ــا لنقــل املعلومــات وهــو  مــا جعــل ثــورة املعلومــات تنســب الي ــا املســتخدمة يومي والتكنولوجي

ــه  ــري الســيايس واالجتامعــي الــذي يقــوم ب ــورة للتعبــري عــن التغي ــة تســتخدم كلمــة ث ــة اللغوي ومــن الناحي
ــا ) 8 ( .  ــة م الشــعب يف دول

٢. االمن الثقايف:

ــة األوىل متناقــض املفــردات، يتكــون مــن كلمتــني ذات معنيــني  ــدو للوهل األمــن الثقــايف هــو مصطلــح يب
خمتلفــني - مهــا األمــن والثقافــة - فاألمــن كمفهــوم عــام ومتــداول هــو توفــري اجلــو اآلمــن لتــداول احلريــات 
ــم  ــة، أو االنغــالق والتكت ــة املطلوب ــة والســيطرة لتوفــري احلامي ــاع، العزل ــه دومــا تشــري إىل الدف ــي نامرســها وداللت الت
لــو تطلــب األمــر ذلــك يف أحيــان كثــرية. أمــا الثقافــة فتتضمــن حســب الكثــري مــن التعريفــات املختلفــة واملتعــددة 
النشــاط الفكــري والفنــي لألعــامل املنتجــة مــن جهــة واملعتقــدات والفنــون والعــادات واآلثــار واألعــامل التــي ينتجها 
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جمموعــة مــن النــاس يف وقــت مــا عــرب التاريــخ مــن جهــة أخــرى. وهــو املفهــوم الــذي يتناقــض بــكل تأكيد مــع مفهوم 
األمــن، فمفهــوم الثقافــة املتــداول واملعــروف يشــري دومــًا إىل اإلبــداع واالنفتــاح والتحــرر مــن القيــود للتعامــل مــع 
ــة يف  ــة املحيطــة واملراحــل العمري ــة والبيئ ــة تبعــًا الختــالف التجرب ــادل اآلراء املختلفــة واملهمــة واملطلوب اآلخــر وتب

أزمــان خمتلفــة)9(.

٣.القيم :

أوالً : مفهــوم القيــم مــن املنظــور اللغــوي ، تعنــي كلمــة القيمــة Value كلمــة مشــتقة مــن الفعــل الالتينــي 
Valea، ومعناهــا يف األصــل أنــا قــوى وأنــا بصحــة جيــدة أي إنــه يشــمل معنــى املقاومــة والصالبــة.

وكلمة القيمة يف القواميس واملعاجم تأتى باملعاين اآلتية  : 

يف املعجــم املحيــط : القيمــة الــيش : ثمنــه الــذى يعادلــه، اإلنســان : قــدره- هــو ذو قيمــة كبــرية/ هــو إنســان 
ال قيمــة لــه ويف املعجــم الوجيــز : القيــم تعنــى قيمــة الــيش وقــدره وقيمــة املتــاع أي ثمنــه، وقــوم الــيش أي اصلحــه، 
وقيــم الــيش بمعنــى أظهــر مــا فيــه مــن إجيابيــات وســلبيات ويف خمتــار الصحــاح القيمــة: واحــد القيــم، وقــوم الــيش 

تقويــاًم فهــو قويــم ومســتقيم ويف قامــوس املــورد : قيمــة قــدر، أمهيــة، ثمــن، مقــدار.

ويف قامــوس انجلــش وانجلــش : القيــم كل مــا يشــري إىل مــا هــو مرغــوب فيــه مــن اجلامعــة والقيــم 
ــل  ــاة وتكــون ملزمــة للفــرد واجلامعــة، ب ــة املختلفــة يف احلي ــامط القيمي ــاج اجتامعــي حيــث حيــدد كل جمتمــع، األن نت

للمؤسســات االجتامعيــة أيضــًا)10(  .

والقيــم يف قامــوس علــم االجتــامع تعنــى أي موضــوع أو حاجــة أو اجتــاه أو رغبــة، ويســتخدم املصطلــح يف 
معظــم احلــاالت حينــام تظهــر عالقــة تفاعليــة بــني احلاجــات واالجتاهــات والرغبــات مــن جهــة واملوضوعــات مــن 

جهــة أخــرى )11(.

 والقيــم يف معجــم املصطلحــات االجتامعيــة هــي كل مــا يقــوم بــه أو يعطــى قيمــة لســواه أحيانــًا تقــال القيمــة 
عــىل الــيش الثمــني املرغوب املنشــود وألســباب ذاتيــة أو العتبــارات نفســية- اجتامعيــة أو اقتصاديــة)12( .

وعىل هذا يمكن القول إن القيم يف املوسوعات والقواميس تعكس ما ييل :
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القيم مفهوم جمرد

ــه أو احلســن أو مــا ينبغــي أن يكــون عليــه الســلوك اإلنســاين- ترتبــط القيــم  تشــري إىل مــا هــو مرغــوب في
ــن البــرشي . ــاء الداخــيل للكائ بالبن

وهــي عمليــة تقديريــة يقــوم هبــا اإلنســان إلشــباع حاجاتــه ورغباتــه ، ترتبــط القيــم بالفعــل، ومــن ثــم تكــون 
القيــم معيــارًا لســلوك األفــراد .

٤. مفهوم األزمة : 

ــز بأزمــات ذات  ــذى متي ــاة وزادت حدهتــا يف العــرص احلــايل ال  أصبحــت األزمــات جــزءًا مــن نســيج احلي
ــل  ــة مث ــة البرشي ــة والطبيع ــة اخلارجي ــل البيئ ــي بفع ــداث خارج ــة وإح ــة الداخلي ــع البيئ ــن صن ــيل م ــداث داخ إح
ــدرج حتتهــا  ــي تن ــة ونقــص املــوارد بأشــكاهلا املختلفــة الت ــد وعــدم اســتقرار األوضــاع االقتصادي العــادات والتقالي

ــات . ــرص األزم ــه ع ــرص بأن ــذا الع ــف ه ــم إىل وص ــع بعضه ــا دف ــات مم ــورة املعلوم ــة وث ــاء البرشي األخط

قــد يبــدو للوهلــة األوىل أن حتديــد معنــى األزمــة مســألة ســهلة وال حتتــاج إىل جهــد غــري أن الواقــع يشــري 
إىل صعوبــة ذلــك فبالرغــم مــن شــيوع كلمــة أزمــة وتناوهلــا املســتمر يف خطابنــا اليومــي إال أهنــا مــن املفاهيــم صعبــة 

التحديــد ربــام ألهنــا مفهــوم نســبى ولــه مــؤرشات عديــدة ومتباينــة وخيتلــف مــن موقــف آلخــر.

ــة خطــرية وحاســمة وهــى نقطــة حتــول  ــًا يف قامــوس ويبســرت األمريكــي بأهنــا «حال وتعــرف األزمــة لغوي
ــدوي  ــد ب ــري أمح ــار سيئة)13(.ويش ــج وآث ــن نتائ ــد يتضم ــد ق ــف جدي ــدث موق ــة وإال ح ــة رسيع ــتوجب مواجه تس
)1982( إىل أن األزمــة مــن الناحيــة االجتامعيــة يقصــد هبــا توقــف األحــداث املتوقعــة واضطــراب العــادات والعرف 
ــون  ــرى تورنجت ــة)14( وي ــر مالءم ــدة األكث ــادات اجلدي ــن الع ــوازن وتكوي ــادة الت ــع إلع ــري الرسي ــتلزم التغي ــا يس مم
Torrington  )1989( أن األزمــة حــدث مفاجــئ غــري متوقــع تتشــابك فيــه األســباب بالنتائــج وتتالحــق 

األحــداث برسعــة كبــرية لتزيــد مــن درجــة املجهــول عــام حيــدث مــن تطــورات وجتعــل متخــذ القــرار يف حــرية بالغــة 
ــه عــىل الســيطرة والتــرصف)15(. ــد تفقــده قدرت ــرار يتخــذه وق جتــاه أي ق

ــف  ــرار يف موق ــاذ ق ــة اخت ــة أو نقط ــول حرج ــة حت ــي نقط ــة ه ــنيRoosen )1997(  أن األزم ــرى روس وي
معــني فهــي موقــف غــري مألــوف حيــدث عــادة عندمــا تكــون هنــاك مشــاكل كثــرية مثــارة حتتــاج إىل حلــول إذ اهنــا 
تبــدأ بحــدث صغــري خــارج عــن التحكم)16(.أمــا شــادية أمحــد عبــد اخلالــق )1999( فتعرفهــا بأهنــا نمــط مــن فــرتة 
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تتميــز باالضطــراب احلــاد وعــدم التنظيــم الشــديد يف الســلوك أو يف الوجــدان بفعــل بعــض خــربات احليــاة الضاغطــة 
وغــري املتوقعــة)17(.

 ويشــري جــالل الديــن عبــد اخلالــق )1999( إىل أن األزمــة هــي حالــة انفعالية تعوق اســتجابة الفــرد لصوت 
العقــل أو املنطــق ولكــى يقــوم الفــرد بــدوره االجتامعــي جيب عليــه إزالــة الضغوط النامجــة عن هــذه األزمة)18(.

كذلــك يــرى أمحــد إســامعيل حجــى )1998( أن األزمــة نقطــة حتــول يف سلســلة مــن األحــداث املتتابعــة 
ــدم وجــود  ــة ع ــة وبخاصــة يف حال ــري مرغوب ــا تكــون غ ــًا م ــج غالب ــود إىل نتائ ــر وتق ــة مــن التوت ــبب درجــة عالي تس
اســتعداد أو قــدرة عــىل مواجهتهــا)19( ، و يــرى أمحــد إبراهيــم أمحــد )2002( أن األزمــة تعــرب عــن حــدث مفاجــئ 
غــري متوقــع ممــا يــؤدى إىل صعوبــة التعامــل معــه ومــن ثــم رضورة البحــث عــن وســائل وطــرق إلدارة هــذا املوقــف 
بشــكل يقلــل مــن آثــاره ونتائجــه الســلبية وأيضــًا هــي حالــة مؤقتــة مــن االضطــراب ومــن اختــالل التنظيــم تتميــز 
بقصــور الفــرد يف مواجهــة هــذه احلالــة باســتخدام الطــرق املعتــادة حلــل املشــكالت و تتميــز بــام تنطــوي عليــه تلــك 

احلالــة مــن إمكانيــة حــدوث نواتــج موجبــة أو ســالبة بشــكل جــذري)20( .

ويــرى أمحــد جمــدى حجــازي )2003( أن األزمــة هــي نــوع مــن التحــدي نظــرًا ملــا تفرضــه مــن    
ضغــوط حياتيــة اجتامعيــة ونفســية عــىل الفــرد. وهــى يف أبســط معانيهــا تشــري إىل حــدوث نــوع مــن اخللــل وعــدم 
التــوازن بــني عنــارص النظــام االجتامعــي ومــا حيتويــه مــن عالقــات إنســانية وتوجهــات عامــة وقيــم ومعايــري أخالقيــة 
راســخة ومتأصلــة)21(. واألزمــة هبــذا املعنــى متثــل مشــكاًل يتشــكل عــرب الزمــن من مصــادر كامنــة يف البنــاء االجتامعي 
ــة  ــات الطبيعي ــال وتلغــى العالق ــني األجي ــة تعــوق التواصــل ب ــرة بمجموعــة مــن العوامــل واألبعــاد املتداخل ومتأث
بــني البــرش )العالقــات الرأســية واألفقيــة(، وهتــدم أســس االســتقرار االجتامعــي وتعــرب عــن تقلبــات اجتامعيــة أو 
ــة وحــراك اجتامعــي صعــودًا أو  ــة أو سياســية أو كل ذلــك يف آن واحــد، وتظهــر عــادة يف  نقــالت حضاري اقتصادي
هبوطــًا تؤثــر بدورهــا يف هــذه الكيانــات أو النظــم ممــا جيعلهــا تشــكل حــاالت مــن التوتــر والقلــق والشــعور بالعجــز 

وعــدم التواصــل والفشــل يف حتقيــق التــوازن بــني الغايــات والوســائل)22(.

ويعــرف حممــد شــقرون )1986( األزمــة بأهنــا حالــة مــن اخللــل والعجــز االجتامعــي عــن تســيري الوقائــع 
االجتامعيــة ومالحقــة التغــريات التــي تــؤدى إىل حالــة التفــكك يف البنــى واملعايــري والقيــم االجتامعيــة. فاحلديــث عــن 
األزمــة االجتامعيــة يعنــى األزمــة التــي متــر عــرب احلقــل االجتامعــي والتــي ترتبــط بعــدم إمكانيــة التــرصف املوضوعــي 

للقيــام بتجــاوز التناقــض الــذى أحدثــه تفــكك البنيــان واملعايــري والقيــم االجتامعيــة)23( .
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ويعــرف الباحــث األزمــة موقــف يتحــدى قــوى الفــرد نتيجــة ضغــوط احليــاة املجتمعيــة وتــؤدى إىل نــوع 
مــن اخللــل وعــدم التــوازن يف البنيــة املجتمعيــة ومــا تتضمنــه مــن قيــم ومعايــري أخالقيــة راســخة ومتأصلــة يف الفــرد 
ويقصــد هبــا يف الدراســة احلاليــة األزمــة األخالقيــة ونظــرًا لكثــرة أبعــاد ومــؤرشات أزمــة القيــم األخالقيــة الســلبية 
بــني الشــباب فقــد ركــز الباحــث عــىل مخســة مــؤرشات تتمثــل يف الفســاد بأشــكاله املختلفــة- الوســاطة واملحســوبية- 

العنــف- فقــدان الثقــة- عــدم االلتــزام بالقانــون .

نامذج من دراسات سابقة : 

 ــد ــم ل ــة وأزمــة القي ــة وانعكاســاهتا عــىل اهلوي ــوات الفضائي ١.دراســة عــزة مصطفــي الكحكــي عــن القن
ــريب 2004)24( . ــباب الع ــن الش ــة م عين

ــدى الشــباب  ــم ل ــة وأزمــة القي ــري عــىل اهلوي ــة يف التأث ــوات الفضائي  وهتــدف الدراســة إىل تعــرف دور القن
العــريب، وأجريــت الدراســة عــىل عينــة عمديــة قوامهــا )200( مفــردة مــن الشــباب العــريب )ذكــور وإنــاث(، 
وتوصلــت الدراســة إىل عــدة نتائــج مــن أمههــا يشــاهد القنــوات الفضائيــة األجنبيــة غالبــًا بنســبة 64٫5% وأحيانــًا 
ــة، %49٫4  ــورة منتظم ــة بص ــة األجنبي ــوات الفضائي ــاهدون القن ــة يش ــن العين ــًا 50٫5% م ــبة 35٫5%، وأيض نس
يشــاهدوهنا بصــورة غــري منتظمــة، وفيــام يتعلــق باهلويــة ارتفــع معــدل تشــتت اهلويــة بــني عينــة الشــباب العــريب حيــث 
49٫5% وانخفــض معــدل إنجــاز ليصــل إىل 11% مــن إمجــايل عينــة البحــث، وفيــام يتعلــق بأزمــة القيــم فقــد أســفرت 

النتائــج عــن معانــاة 60% مــن العينــة يعانــون مــن أزمــة القيــم .

٢.دراسةSadi Plant عن تأثري اهلاتف املحمول عىل احلياة الفردية واالجتامعية(٢٠٠٢)(٢٥). 

ــك يف  ــة وذل ــة واالجتامعي ــاة الفردي ــىل احلي ــول ع ــف املحم ــري اهلات ــدى تأث ــرف م ــة إىل تع ــت الدراس وهدف
ــد  ــيكاغو. وق ــدن و ش ــى و لن ــاور و دب ــوك و بيش ــج و بانك ــج كون ــني و هون ــو و بيج ــي طوكي ــدن ه ــامين م ــاق ث نط
ــة  ــن مواصل ــراد م ــا األف ــوم هب ــي يق ــة الت ــريت الطريق ــد غ ــول ق ــف املح ــا اهلات ــة إىل أن تكنولوجي ــت الدراس توصل
أســاليب حياهتــم اليوميــة وشــملت متضمنــات متعــددة للمجتمعــات وللثقافــات وغــريت طبيعــة االتصــال وإقامــة 
العالقــات وأثــرت يف األنــامط االجتامعيــة واألنشــطة االقتصاديــة وأصبحــت ذات مغــزى وســلوك خــاص بالنســبة 
ــة  ــاث يف طريق ــني الذكــور واإلن ــا ب ــروق إىل حــد م ــدت الدراســة وجــود ف ــم املســتخدمني وعاملهــم، وأك إىل مفاهي
اســتخدام اهلاتــف املحمــول وهــذا خيتلــف باختــالف أماكــن الدراســة، و اتضــح أن للهاتــف املحمــول تأثــريًا عــىل 

ــام خيتــص باملشــاعر واألحاســيس. ــاس فأكــد بعضهــم أن اهلاتــف جعــل الكــذب أســهل في ــني الن العواطــف ب
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٣.مزيــد النقيعــي عــن مقاهــي اإلنرتنــت واالنحــراف إىل اجلريمــة بــني مرتادهيــا، دراســة ميدانيــة عــىل مقاهــي 
اإلنرتنت (٢٠٠٢) )26(. 

 وهدفــت  الدراســة إىل إلقــاء الضــوء عــىل أداة مهمــة مــن أدوات تكنولوجيــا املعلومــات وهــى اإلنرتنــت 
وأثرهــا يف ســلوكيات مرتادهيــا ومــدى دورهــا يف دفعهــم إىل اجلريمــة، واســتخدم الباحــث املنهــج الوصــف التحليــيل 
ــن  ــت م ــي اإلنرتن ــادي مقاه ــة مرت ــة إىل أن غالبي ــت الدراس ــة وتوصل ــة امليداني ــتبيان أداة للدراس ــتخدم االس ، و اس
ــي،  ــك املقاه ــباب لتل ــذب الش ــل ج ــن عوام ــلية م ــراغ والتس ــنة وأن الف ــن 30 س ــم ع ــل أعامره ــن تق ــباب الذي الش
وأدى التعامــل مــع اإلنرتنــت إىل الدخــول يف عالقــات غــري رشعيــة بــني اجلنســني و توصلــت إىل وجــود آثــار ســلبية 
للتعامــل مــع اإلنرتنــت عــىل االنحــراف الســلوكي اجلنائــي للمرتاديــن عــىل اعتبــار أن اإلنرتنــت ُيعتــرب جتمعــًا شــبابيًا 

يتأثــر كل مرتــاد بســلوك اآلخــر .

٤.دراسة حممد عبد اهللا املنشاوي : جرائم اإلنرتنت يف املجتمع السعودي، (٢٠٠٣)(٢٧): 

ــة  ــري األخالقي ــات غ ــية واملامرس ــم اجلنس ــر اجلرائ ــط أكث ــم ونم ــن حج ــف ع ــة إىل الكش ــت الدراس  وهدف
واجلرائــم املاليــة وجرائــم إنشــاء أو االشــرتاك يف إنشــاء املواقــع املعارضــة أو املعاديــة وجرائــم القرصنــة األكثر شــيوعًا 
ــتخدمت  ــا، واس ــامت مرتكبيه ــم س ــد أه ــعودي وحتدي ــع الس ــت يف املجتم ــتخدمون االنرتن ــن يس ــا م ــي يرتكبه الت
الدراســة منهــج املســح االجتامعــي بالتطبيــق عــىل مجيــع مســتخدمي اإلنرتنــت يف املجتمــع الســعودي، و اســتخدم 
االســتبيان أداة جلمــع املعلومــات وتوصلــت الدراســة إىل أن أكثــر مــن نصــف أفــراد العينــة يرتــادون املواقــع اجلنســية، 
ويطلبــون مــواد إباحيــة منهــا، ومنهــم مــن اشــرتك يف القوائــم الربيديــة اجلنســية وهنــاك مــن أنشــأ مواقــع جنســية وأن 
نســبة منهــم قامــت بالتشــهري باآلخريــن وانتحــال شــخصيات اآلخريــن يف أثنــاء التصفــح. و توصلــت إىل قيــام بعــض 

أفراد العينة بتدمري املواقع واخرتاق مواقع حكومية وجتارية وشخصية وحملية . 

ــم  ــم وأنســاق القي ــة اتضــح أن تلــك الدراســات ركــزت عــىل القي بعــد عــرض الدراســات الســابقة العربي
والتحــوالت البنائيــة التــي طــرأت عــىل القيــم الثقافيــة، ورصاع القيــم الفرديــة، والتحــوالت االجتامعيــة عــىل قيــم 
التطــرف واالســتهالك واالنحــراف و القنــوات الفضائيــة وانعكاســاهتا عــىل اهلويــة وأزمــة القيــم. ويمكــن القــول ان 
هــذه الدراســات تتفــق مــع الدراســة احلاليــة يف تناوهلــا ملوضــوع القيــم بصفــة عامــة وختتلــف مــع هــذه الدراســات يف 
أهنــا تركــز عــىل القيــم األخالقيــة وخاصــة القيــم الســلبية. وقــد اتفقــت نتائــج الدراســات مــع الدراســة احلاليــة عــىل 
ظهــور قيــم ســلبية يف املجتمــع املــرصي مل تكــن معروفــة لــدى الســواد األعظــم مــن أفــراده كقيــم الفســاد اخللقــي 
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وغيــاب الــرشف والفضيلــة، والتفــكك األرسى وتنــوع صــور الفســاد وألــوان التدهــور يف املجتمــع املــرصي 
وبــروز قيــم االنحــراف يف املجتمــع كالرغبــة يف الكســب الرسيــع واإلحبــاط املســتمر عــىل الشــباب وارتفــاع حــدة 
املشــاكل املاديــة وزيــادة معــدالت جرائــم الرشــوة والنصــب وجتــارة العملــة والتهــرب الرضيبــي والرسقــة والقتــل 
ــب  ــش وترسي ــار الغ ــة وانتش ــدروس اخلصوصي ــار ال ــك انتش ــة وكذل ــة زوجي ــارة وخيان ــر ودع ــدرات وتزوي واملخ
ــم  ــار القي ــن وانحس ــوالء للوط ــف ال ــة وضع ــيادة روح الفردي ــرف وس ــف والتط ــة العن ــار ثقاف ــات وانتش االمتحان
األخالقيــة، وســيطرة القيــم املاديــة عــىل شــتى جوانــب احليــاة يف املجتمــع املــرصي ورصاع القيــم الفرديــة واملجتمعيــة 

بــني الشــباب .

ــة  ــت خصوصي ــول( اقتحم ــت واملحم ــر واإلنرتن ــة و الكمبيوت ــوات الفضائي ــة )القن ــات العومل ــىل أن آلي ع
ــلبيًا يف  ــرت س ــد أث ــة فق ــدوث األزم ــىل ح ــاعد ع ــا س ــباب مم ــة للش ــم األخالقي ــرت يف القي ــرصي وأث ــع امل املجتم
ــد  ــاس. فق ــني الن ــيس ب ــاعر واألحاس ــف واملش ــة والعواط ــات االجتامعي ــف العالق ــه وضع ــًا لوج ــالت وجه التفاع
ــاث  ــة لإلن ــات وإرســال رســائل غرامي ــاء االمتحان ســاعد اســتخدام اهلاتــف املحمــول للشــباب عــىل الغــش يف أثن
ــذب  ــة والك ــن العام ــاج يف األماك ــة يف اإلزع ــاكل واملتمثل ــن املش ــد م ــراز العدي ــة إىل إف ــات باإلضاف ــر الفتي وتصوي
والتعــدي عــىل احلريــة الفرديــة، كــام ســاعد اإلنرتنــت عــىل االنحــراف الســلوك اجلنائــي واالشــرتاك يف مواقــع جنســية 

ــني اجلنســني . ــة ب ــات غــري رشعي ــن والدخــول يف عالق ــهري باآلخري والتش

املعلوماتية وازمة القيم  :

     بطبيعــة احلــال تؤثــر تكنولوجيــا املعلومــات يف االبــداع العلمــي والفنــي عــىل الســواء )ان القــراءة املتأنيــة 
لــدور االزمــة بشــكل عــام يفــيض بنــا اىل تلمــس خيــط يقودنــا اىل حقيقــة ان املجتمعــات التــي اعتمــد اهلــرم القيــادي 
فيهــا عــىل الكفــاءة يف التعامــل مــع االزمــات هــي أصلــب عــودًا وأكثــر عــىل املطاوعــة وخالفهــا متثــل تصديــًا مرجتــاًل 
ممــا يؤثــر ســلبًا يف منظومــة القيــم والتعامــل مــع االزمــات بطــرق غــري مدروســة ممــا أدى اىل ضعفهــا وتفككهــا( ، فهــي 
عــىل ســبيل املثــال تســهل كثــريا  مــن االعــامل الثقافيــة واالبداعيــة الفرديــة ، بــام يف ذلــك عمــل الباحثــني واملؤلفــني 
ــة اىل  ــه االبتدائي ــذ مراحل ــح والتنقيــح يف النــص املكتــوب من ــات التصحي ــع وتســهيل عملي وتكنولوجيتهــم ، بترسي
صورتــه النهائيــة ، أو حتويــل كالم املؤلــف يف حواســيب املســتقبل اىل نــص مكتــوب مبــارشة وهــذا مــا يدعــى احلــوار 
املبــارش بــني االنســان واآللــة ، اي ان الثــورة املعلوماتيــة تؤثــر يف مســار مســتقبل وطريقــة تطــور االشــكال التقليديــة 
يف احليــاة عمومــا ، وممــا الشــك فيــه ان انتشــار التطــور التكنولوجــي يمكــن ان يقــوي الفرديــة لــدى النــاس ويضعــف 
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روح التعــاون اجلامعيــة وكثافــة االختــالط فيــام بــني النــاس ، الن مســار هــذا التطــور التقنــي مبنــي عــىل الفرديــة وحتــد 
مــن االختالطــات املبــارشة ، فالرفيــق والزميــل يف العمــل والدراســة واللعــب والراحــة والصداقــة  هــي اآللــة ، يف 

حــني يصعــب التخــيل عــن معــارشة النــاس والتواصــل معهــم كقيمــة روحيــة عاليــة مالزمــة لإلنســان منــذ االزل .

 اي ان هــذا التقــدم التقنــي املتســارع يفــرض علينــا رضوبــًا مــن االغــرتاب أو االســتالب بعامــة ، والســيام 
مــا يعــرف « باغــرتاب املعرفــة « ، اذ يــرى البعــض أن املنطــق اآليل الصــارم وتعامــل االنســان معــه قــد يؤديــان مــع 
الزمــن ومــن الوجهــة النفســية عــىل االقــل اىل فقــدان حــس االبــداع أو املقــدرة عليــه .لنتذكــر أمهيــة اخليــال واالحــالم  
ــة يمكــن أن  ــرى بعضهــم أيضــًا أن اآلل ــوف ، وي ــكال اخلــروج عــىل املنطــق املأل ــة اش والالشــعور والالوعــي وكاف
تفتــح آفاقــًا جديــدة أمــام االبــداع وامكانــات االخــرتاع )28( . و تســاعد املظاهــر املنتــرشة يف عــرص املعلوماتيــة عــىل 
ــور  ــع تط ــتقبل م ــاورة يف املس ــوار واملح ــق احل ــرتوين اىل منط ــل االلك ــول الزمي ــة أو أن يتح ــة االجتامعي ــة العزل تنمي

ــا . التكنولوجي

      و أثــرت الثــورة املعلوماتيــة عــىل قيــم الشــباب فانتــرشت ســلوكيات مشــرتكة منهــا الثقافــة االســتهالكية، 
ــد  ــدرات  وق ــة املخ ــلوك و ثقاف ــب الس ــط األذواق و تقول ــف و تنمي ــالم عن ــة و أف ــس عاملي ــبابية و مالب ــات ش أغني
أفــرزت عــدة مشــكالت منهــا انتشــار اجلرائــم و البلطجــة وتدهــور مســتوى املعيشــة و تقليــص اخلدمــات االجتامعيــة 

التــي تقدمهــا الدولــة، اتســاع الفجــوة بــني الفقــراء واألغنيــاء )29( .  

ومــن اجيابيــات الشــبكات املوحــدة للمعلومــات أهنــا  تســهل كشــف بعــض عمليــات الرسقــة والســطو ، بــل 
تســاعد عــىل محايــة حقــوق املؤلــف وملكيــة االعــامل االبداعيــة ، ولكــن هــذا ال ينفــي وجــود حــاالت جديــدة متامــًا 
مــن االعتــداء عــىل ملكيــة التأليــف واقتحــام القــدرات التأليفيــة للكاتــب بوســائل جديــدة مل يعــرف هلــا مثيــل مــن 
قبــل ، ويف جمــال العمــل والعاملــني واضــح ان احلواســب تطــرد عــددًا ال يســتهان بــه مــن العــامل يف جمــاالت كثــرية 

ومتنوعــة وتنــرش البطالــة يف صفــوف واســعة مــن عــامل  اختصاصــات كثــرية فهــي تنــزع العمــل مــن االنســان)30(.

ــة  ــىل حري ــلبية ع ــات س ــا انعكاس ــة هل ــة املتواصل ــة االلكرتوني ــة املراقب ــرتوين وانظم ــور االلك ــام ان التط ك
الشــخصية إلفــراد املجتمــع  ، و قــد يســاعد يف اختــالل التــوازن النفــيس  ، عندمــا يشــعر االنســان بأنــه مراقــب عــىل 

ــة عــىل املســتوى الســيايس والشــخيص . ــة االلكرتوني ــر اســلوب املالحق ــدوام ، فضــال عــن تواف ال

 وشــهدت فــرتة احلــرب البــاردة اهتامــات متبادلــة بــني الغــرب والــرشق يف هــذا املجــال ، اذ اطلــق الغــرب 
عــىل الــرشق اســم « الطغيــان الرشقــي « لتخلفــه يف جمــاالت كثــرية متنوعــة باســتثناء اســتخدام تكنولوجيــا كهــذه ، اي 
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تكنولوجيــا االعــالم واملعلومــات التــي تدعــم املركزيــة  وتســاعد عــىل اطــالق اليــد وذلــك يتصــل اتصــاال مبــارشا 
بمامرســة الســلطة ، وقــد تنبــه هلــذه الظاهــرة الالفتــة بعــض املتخصصــني يف دول الشــامل وغريهــا)31(.

ــد أن  ــرية تفي ــة خط ــول واقع ــوال ح ــي أق ــع االمريك ــاط املجتم ــرشت يف أوس ــبعينيات انت ــد الس ــذ عق  من
جمموعــة متخصصــة مــن أدارة املخابــرات املركزيــة أدخلــت يف احلاســبات االلكرتونيــة معطيــات رسية حــول )300( 
ثالثامئــة ألــف مــن املواطنــني الذيــن ُيشــك بعــدم وطنيــة آرائهــم ووجهــات نظرهــم . ومــن بعــد ذلــك تطــورت هــذه 
التقانــة تطــورًا عاصفــًا ، فاملالحقــات االلكرتونيــة صــارت تشــمل – كــام بــات معروفــًا فيــام بعــد - عــددًا كبــريًا مــن 

الربملانيــني والوجــوه السياســية البــارزة يف  الغــرب)32(. 

  ومــا ينطبــق مــن مراقبــة ومالحقــة عــىل احليــاة السياســية ينطبــق ايضــا عــىل احليــاة الشــخصية لســائر النــاس 
ــلوك  ــد الس ــة يف حتدي ــة عالي ــل مكان ــي حتت ــة الت ــم االجتامعي ــارش يف قيمه ــري املب ــة والتأث ــامل السياس ــن ع ــن ع البعيدي

االجتامعــي ، فهــذه كذلــك مل تنــُج مــن تلــك املراقبــة االلكرتونيــة بــل وقعــت يف احضاهنــا .

فالقيــم األخالقيــة هــي وحــدات معياريــة تتوصــل إليهــا اجلامعــة وتلــزم هبــا أفرادهــا للتمييــز بــني الســلوك 
املرغــوب فيــه واملرغــوب عنــه وكذلــك إصــدار األحــكام القيميــة فيــام يتعلــق باملشــكالت االجتامعيــة واالختيــارات 

اخللقيــة )33( .

وهــي هبــذا املعنــى تعــد منتجــات ثقافيــة نابعــة عــن الواقــع االجتامعــي  وهتتــم برتشــيد ســلوك األفــراد يف 
ضــوء قيمهــم االجتامعيــة ومثلهــم العليــا، ومــن هنــا كانــت القيــم اخللقيــة حــارضة يف كل فعــل ويف كل عمليــة مــن 

عمليــات التفاعــل االجتامعــي  ويف كل موقــف مــن مواقــف احليــاة االجتامعيــة ومــن مكوناهتــا .

وذكــر الكاتــب يريميبازنــوف يف مقالــة لــه حــول « االنســان واحلاســوب» نرشهــا يف جريــدة الربافــدا ســنة 
1985 يف 8 أكتوبــر ان الشــبكة املوحــدة للمعلوماتيــة هتــدد االمريكــي بويــالت مل يكــن يعــرف مثيــاًل هلــا مــن قبــل ، 
اذ مل يعــد التهديــد قادمــا مــن ادارة املخابــرات املركزيــة أو جهــاز التحقيقــات الفيــدرايل ، بــل اخلطــر أوســع مــن ذلــك 
بكثــري : فــكل خطــوات االنســان مــن رشاء احلاجيــات حتــى زيــارة العيــادة النفســية ســوف تســجل يف خاليــا الذاكــرة 
االلكرتونيــة ومعنــى ذلــك انزيــاح الغطــاء االخــري عــام يســمى باحليــاة الشــخصية ، وســيكون االمريكي عاريــًا بصورة 
مطلقــة جتــاه أي كان ممــن ســيطلب احلصــول عــىل املعلومــات التــي ترتاكــم يومــًا بعــد يــوم يف ذاكــرة اآللــة . واحلقيقــة 
ان هــذه الظاهــرة معــرتف هبــا امريكيــا ، ويف دراســة للمحاميــة والباحثــة االمريكيــة « آين ويللزبرانســكومب» بعنــوان 
« مــن  يمتلــك املعلومــات؟ مــن اخلصوصيــة اىل املدخــل اجلامهــريي العــام « ، وفيهــا تبحــث عــن خمــرج للمواطــن 
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الضعيــف جتــاه كارتيــل املعلومــات الضخــم الــذي يتالعــب باإلنســان وخصوصياتــه لتفيــد منــه القــوى الكــربى يف 
ــه  ــه وحيات ــة املواطــن وحقوق ــة حلري ــة قانوني ــة للبحــث عــن محاي ــة القانوني ــت مســاعيها االجتهادي املجتمــع ، و بذل
ــن  ــر ع ــا تأخ ــة وم ــا واملعلوماتي ــب التكنولوجي ــن موك ــوص ع ــن نص ــف م ــا ختل ــاوز م ــات تتج ــخصية بترشيع الش
ــكا ، يف حــني  ــد واملتغــري باســتمرار بصــورة متســارعة يف العــرص االلكــرتوين ، هــذا يف امري ــع اجلدي ــات الواق معطي
يوجــد مــا يشــبهها يف دول اخــرى ولكــن قــد ال يعــرتف هبــا وال يبحــث هلــا عــن حــل وهنــا تكــون الطامــة الكــربى 

 .)34(

ان االثــار االجتامعيــة والنفســية واالخالقيــة والقانونيــة .... الــخ ،  لعــرص املعلوماتيــة واضحة فهــذا الرتاكم 
يف كــم املعلومــات اهلائــل لــه تأثــري واضــح عــىل االنســان مــن اجلانــب الروحــي وايضــا يؤثــر يف ثقافتــه الشــخصية 
وســلوكيته و يف نمــط اســتهالكه وانتاجــه ، واثــاره وابعــاده االجتامعيــة واضحــة يف تكثيــف النمو والتطــور االجتامعي 
وترسيــع عمليــة التنميــة ، وايضــا يؤثــر يف نســب العاملــة والبطالــة وظــروف العمــل ، والبطالــة يف حمصلتهــا النهائيــة 
تــزداد ، وربــام تتقلــص يف قطاعــات ذات  صلــة بعــامل املعلومــات ، فضــال عــن ازديــاد الطلــب عــىل كفــاءة العاملــني 
ــة االنســان  ــارزة يف جمــال حري ــورة املعلومــات ب وتأهليهــم العلمــي ، وعــىل املســتوى االخالقــي فــان انعكاســات ث
وصيانــة حياتــه احليــاة الشــخصية واحلفــاظ عــىل اهلويــة وحريــة التعبــري عــن الــرأي ، ومــن منظــور اجتامعــي البــد مــن 
اجتيــاز اهليمنــة اللغويــة االنكليزيــة والســعي إلدمــاج اللغــة العربيــة يف عــامل املعلوماتيــة بتوظيــف اليــات املعلوماتيــة 

لتطويــر اللغــة العربيــة ونرشهــا عــرب قنــوات التواصــل العامليــة .

واذا كان عــرص املعلومــات والعوملــة الثقافيــة حماولــة جمتمــع مــا تعميــم نموذجــه الثقــايف عــىل املجتمعــات 
االخــرى مــن طريــق االخــرتاق الثقــايف ، فالبــد هلــا اذن مــن تكريــس وســائل غايتهــا الرئيســة حتقيــق ذلــك التعميــم 
، مــن طريــق وســائل االعــالم والتكنولوجيــا وجمتمعاتنــا الناميــة تعــد مــن أكــرب املســتهلكني لوســائل العوملــة الثقافيــة 
التــي اســتحوذت عــىل العــامل وبطبيعــة احلــال هلــذه الوســائل آثــار ســلبية وأخــرى اجيابيــة عــىل االمــن الثقــايف ومــن  
ــة  ــة االقتصادي ــفِ باهليمن ــة مل تكت ــة عــىل باقــي لغــات العــامل . فالعومل ــًا اهليمن ــا آنف أهــم مظاهرهــا الســلبية كــام أرشن
ــاة  ــة والســلوك االجتامعــي ، ومــن ضمــن املجــال الثقــايف واحلي ــاة الثقافي والسياســية ، بــل امتــدت أطامعهــا اىل احلي
ــة عــىل  ــات اجنبي ــة لغ ــًا  غلب ــح جلي ــني املجتمعــات . ويتض ــي تعــد وســيلة للحــوار والتواصــل ب ــة اللغــة الت الثقافي
ــزول  ــل ن ــات بدلي ــل اللغ ــا أفض ــل بأهن ــز وج ــا اهلل ع ــي وصفه ــة الت ــة العربي ــة ، فاللغ ــن العومل ــة يف زم ــة العربي اللغ
ــة ، والقضــاء عــىل  ــة لغتهــم االصلي ــون يف عومل ــن يرغب ــرية مــن الذي ــات كب ــم هبــا و تواجــه االن حتدي القــرآن الكري

ــة )35(. اللغــة العربي
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واملظهــر اآلخــر يتجســد يف التبعيــة الثقافيــة ذلــك النمــط مــن العالقــة التــي جتعــل ثقافــات مــا تعتمــد اعتــامدا 
بنيويــا يف انتــاج ثقافتهــا عــىل ثقافــات اخــرى متــارس عليهــا ســيطرة مــا ، ســواء بســبب تفــوق هــذه الثقافــات االخــرية 
أو بســبب انعــدام الثقــة بالنفــس لــدى الثقافــة الضعيفــة وعــدم قدرهتــا عــىل انتــاج القيــم واملعــاين واالفــكار واالنــامط 
ــامط ســلوكية  ــم وعــادات وأن ــة يف احــالل قي ــا ، وتظهــر صــورة هــذه التبعي ــاج اليهــا جمتمعاتن ــي حتت الســلوكية ، الت
حمــل القيــم الســائدة يف هــذه املجتمعــات )36(. وتظهــر صــورة التبعيــة الثقافيــة للغــرب يف جمتمعاتنــا الناميــة واضحــة 
بتقليدهــم يف اللبــاس والطعــام واملرشوبــات والســلوك واملــودة واملوســيقى ، وتغيــري بعــض التقاليــد يف االحتفــاالت 
الشــخصية وتقليــد االفــالم واملسلســالت التلفزيونيــة عــىل حســاب امهــال منتجاتنــا املحليــة وثقافتنــا وفنوننــا ، ويعــد 
الشــباب الفئــة االكثــر اســتهدافًا لتلــك التبعيــة ولالســتالب الفكــري لكــون هــذه الفئــة متيــل اىل التجديــد واالطــالع 
ــامهت  ــد س ــرب . وق ــة الغ ــة لثقاف ــبابنا طوعي ــدى ش ــد ل ــة التقلي ــت عملي ــرة ، فأصبح ــدة ومبه ــة واف ــىل كل ثقاف ع
ــم .  ــم وقيمه ــباب ومعنوياهت ــالق الش ــاد ألخ ــارة الفس ــج لتج ــة يف الرتوي ــري اخالقي ــج غ ــث برام ــي تب ــوات الت القن
وأخطــر مــا  تقــوم بــه تلــك املؤسســات والشــبكات مظاهــر التحريــف الكثــرية واملتنوعــة وعــىل وجــه اخلصــوص تلك 
التــي متــس صــورة االســالم وحتــاول تشــويه الــرتاث العــريب االســالمي و حماولــة القيــام بإعــادة صياغــة للمفاهيــم 

واالنــامط واالفــكار التــي أدت اىل تســاؤالت عديــدة حــول رشحيــة عاداتنــا وهويتنــا العربيــة .

ــائل  ــدت وس ــة ، اذ عم ــرأة العربي ــات امل ــىل توجه ــًا ع ــة واضح ــورة املعلوماتي ــارات الث ــري تي ــد كان تأث وق
االعــالم املرئيــة وغــري املرئيــة اىل نقــل ايقــاع حيــاة املــرأة الغربيــة اىل جمتمعاتنــا مــن طريــق عــروض االزيــاء املوفــدة 
ــرصف  ــة الت ــة حري ــرأة الغربي ــة  ، ورأت يف امل ــا النامي ــرأة يف بلدانن ــتهوت ذوق امل ــي اس ــة والت ــدول االوروبي ــن ال م
فأصبحــت املــرأة العربيــة تطالــب باحلريــة واملســاواة بالرجــل ، ويمكــن رصــد أهــم مــا أثــرت بــه الثقافــة الغربيــة يف 

ــة )37( : ــة يف النقــاط اآلتي ــرأة العربي امل

1.بعــد أن كانــت املــرأة العربيــة حتــرتم االرسة واحليــاة الزوجيــة صــارت تراهــا قيــودًا عــىل حريتهــا وعنــاًء 
وارهاقــًا ألنوثتهــا .

ــة  ــا العربي ــات التــي ال تتامشــى مــع  أخالقن ــل والزين 2.احاطتهــا بأجــواء مــن موضــات املالبــس والتجمي
ــالمية . االس

3.تصوير احلياة عىل اهنا رصاع دائم بني الرجل واملرأة يف البيت والعمل واالرسة .

4.ختويفها من دينها بتصويره عىل انه قيد عىل حريتها وحقها يف احلياة العرصية .
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ان النظــرة االجتامعيــة لتلــك االنــامط والســلوكيات الوافــدة مــن الغــرب أصبحــت تعــرب عــن حالــة التقــدم 
والتطــور مــن وجهــة نظــر املــرأة العربيــة ، فأصبــح التــربج واتبــاع املوضــة الغربيــة والتقليــد يف االزيــاء وحتــى طريقــة 
الــكالم وأســلوب احليــاة ، اذ أصبحــت هــذه االمــور ســلوكًا عاديــًا يف حياتنــا اليوميــة مــع ازديــاد نســبة املدافعــني عــن 
ــة والذيــن مــن املفــروض ان يتأثــروا يف هــذه  ــاة للمــرأة مــع تقــدم االمــن ، فضــال عــن اســتهداف الطفول هــذه احلي
املرحلــة العمريــة بقيــم ارسهــم وجمتمعاهتــم وعاداهتــم االجتامعيــة الســائدة يف جمتمعاهتــم ، كوهنم  يكتســبوهنا بســهولة 
، فمنهــم معرضــون لتلــك املظاهــر والســلوكيات الوافــدة كوهنــم  ال يفرقــون بــني الســلبي واالجيــايب بســبب االلعــاب 
والقنــوات الفضائيــة التــي تبــث برامــج حتمــل ســمومًا وافــكارًا هجينــة كــون عمليــة التقليــد يف مرحلــة الطفولــة غالبــًا 

مــا تســتهوي هــذه الفئــة . 

ممــا تقــدم آنفــًا نلتمــس  ان رصاعــًا واضحــًا بــني فكريــن بــل بــني أيديولوجيتــني ، تتمــزق وتتشــتت االجيــال 
الناشــئة بينهــام اىل درجــة كبــرية ، ويتجســد ذلــك جليــًا يف غلبــة ظاهــرة التطــرف يف جمتمعاتنــا االســالمية .

 ونتيجــة هلــذا االنفصــام بــرزت مشــكلة أخــرى جتســد حالــة القطيعــة بــني النخــب وشــعوهبا ، ممــا أدى اىل 
واقــع يتســم بازدواجيــة ثقافيــة كان مــن أوىل نتائجهــا افقــار الثقافــة العربيــة وهتميشــها وســيادة حالــة اليــأس وضيــاع 

روح االبــداع وســد النوافــذ أمــام الفكــر الــذي يمكــن ان يكــون الصانــع االول للنهضــة العربيــة )38( .

واملســار الثقــايف للعوملــة ال خيلــو مــن حســنات مهمــة يف تســهيل عمليــة التبــادل املعــريف مــن طريــق 
توظيــف شــبكات التواصــل االجتامعــي ، إلزالــة الكثــري مــن العوائــق التــي كانــت حتــول دون نــرش ثقافتنــا وعقيدتنــا 
االســالمية. فضــاًل عــن ســهولة احلصــول عــىل املعلومــة املفيــدة واالطــالع عــىل العــادات والثقافــات الغربيــة 
ــاب  ــل ، واكتس ــادة التواص ــخ . وزي ــاعر ....ال ــن املش ــرد م ــز والتج ــي والتحي ــالت االخالق ــا االنف ــيئة وابرزه الس
املعــارف واتقــان عــدة لغــات اجنبيــة التــي تســاعدنا عــىل فهــم ثقافــة تلــك املجتمعــات يف عــرص ال يتطلــب اجلمــود 
والتقوقــع والعيــش عــىل اجمــاد االجــداد ، بــل يتطلــب التواصــل مــع الثقافــات االخــرى . اضافــة لذلــك فــأن مواقــع 
ــرية اســهمت اســهامًا فاعــاًل  يف اســقاط انظمــة شــمولية أدت اىل تراجــع احلضــارة  التواصــل االجتامعــي وهــي كث
العربيــة االســالمية وتــدين منظومــة القيــم االجتامعيــة مــن اجــل اهوائهــم الشــخصية ، فقــد ســخرت فئــة الشــباب يف 
جمتمعــات هــذه االنظمــة وســائل التواصــل االجتامعــي ، حتــى وان كانــت بدفــع مــن قــوى عظمــى ، إلحــداث طفــرة 
اجتامعيــة نوعيــة بتغيــري انظمتهــا السياســية  كثــورة الشــباب يف تونــس ومــرص وتلــت بعــض الــدول العربيــة ، موظفــة 

ــة كأداة للتبليــغ االعالمــي وحتشــيد الــرأي العــام . تلــك الوســائل االلكرتوني
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العوملة واالمن الثقايف – سبل العالج :

      تســتطيع التنشــئة االجتامعيــة مواجهــة مؤثــرات العوملــة بدراســة أبعــاد ووســائل دعــم األرسة وتطويرهــا 
يف عمليــة التنشــئة االجتامعيــة يف ظــل العوملــة بتكاتــف اجلهــود بــني االرسة واملدرســة واملســجد ووســائل االعــالم .

 وأخطــر مــا تواجهــه جمتمعاتنــا االســالمية اليــوم ، ذلــك الغــزو الوافــد إلينــا مــن الثــورة التكنولوجيــة ، التــي 
اخرتقــت اغلــب مســاحة الكــرة االرضيــة ، اذ مل  يبــق بيــت مل تدخلــه ، فمــع بدايــة كل يــوم تبــدأ جيــوش مــن وســائل 
اإلعــالم نشــاطها املحمــوم لتغــزو جمتمعاتنــا ، وتقتحــم علينــا بيوتنــا ، فهــذه القنــوات املعوملــة  تلعــب دورا خطــريا يف 
قلــب مفاهيــم افــراد املجتمــع  ، وخصوصــا فئــة الشــباب كوهنــم يشــكلون اكــرب قــوة منتجــة يف املجتمــع ، ومــن هنــا 
تتضــح لنــا أثــر عــرص املعلومــات ىف امننــا الثقــايف الن خلصوصيــة جمتمعنــا خصوصيــة اجتامعيــة. فاالهتــامم بعمليــة 
التنشــئة االجتامعيــة خــري ســبيل للوقايــة مــن هــذا التأثــري الن التنشــئة االجتامعيــة مــن الظواهــر القديمــة واملســتمرة 
يف املجتمعــات االنســانية عمومــا ،فــال خيلــو منهــا جمتمــع مهــام بلغــت درجــة بســاطته أو تعقــده ومهــام كانــت رتبتــه يف 
الســلم االرتقــاء احلضــاري، اذ حيــرص افــراد هــذه املجتمعــات عامــة عــىل ترســيخ قيمهــا ونقــل معايريهــا وأطرهــا 
الثقافيــة مــن جيــل آلخــر ، وتعتمــد يف ذلــك ســباًل متعــددة ،  تتشــابه وختتلــف يف بعــض جوانبهــا وفقــا لتبايــن النســق 

الثقــايف والقيمــي بــني جمتمــع وآخــر .

ــرتاث احلضــاري، وخــربات األجــداد  ــم بواســطتها نقــل ال ــة أساســية يت ــة هــي «عملي والتنشــئة االجتامعي
وقيمهــم إىل األحفــاد، ومنهــم إىل األجيــال القادمــة، أي وســيلة االتصــال الرئيســة بــني املــايض واحلــارض واالنتقــال 
مــن احلــارض إىل املســتقبل، ففيهــا يلقــن الطفــل قيــم جمتمعــه ومثلــه وأهدافــه ومــا يعتــز بــه مــن إنجــازات يف تارخيــه 
ــة  ــا عملي ــرف اهن ــئة تع ــي، والتنش ــط االجتامع ــف الضب ــن وظائ ــية م ــة أساس ــاس )39( ، وظيف ــي يف األس ــل فه الطوي
ــذ طفولتهــم ليعيشــوا يف جمتمــع ذي  ــراد من ــم هبــا اعــداد األف ــي يت ــل إىل آخــر، والطريقــة الت ــة مــن جي انتقــال الثقاف
ــات و  ــري ومعلوم ــن ومعاي ــة ودي ــن لغ ــع م ــون واملجتم ــاء واملدرس ــه اآلب ــا يلقن ــك م ــل يف ذل ــة ، ويدخ ــة معين ثقاف

ــارات )40(. مه

      تعــد مرحلــة الطفولــة مــن أهــم املراحــل العمريــة وأخطرهــا يف حيــاة اإلنســان، فهــي اللبنــة األوىل التــي 
يتوقــف عــىل ســالمة وضعهــا واســتقامة بنائهــا وصالبتهــا قــوة البنــاء االجتامعــي برمتــه ، ال تســهم بقســط وافــر يف 
تكويــن ســلوك الطفــل وبلــورة شــخصيته، وحتديــد طريقــة تفكــريه، فخــربات هــذه املرحلــة متتــد لتلقــي بظالهلــا عــىل 
ــذه  ــية ه ــر إىل حساس ــل. وبالنظ ــو الرج ــو أب ــل ه ــل ان الطف ــك قي ــان، لذل ــاة اإلنس ــن حي ــرى م ــل األخ ــة املراح بقي
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املرحلــة فقــد أوالهــا عنايــة فائقــة خمتلــُف الباحثــني، وقــد كان الفيلســوف اليونــاين أفالطــون مــن الســباقني يف التفطــن 
والتنبيــه عــىل أمهيــة التنشــئة االجتامعيــة يف االطمئنــان عــىل مســتقبل املجتمــع، اذ يقــول: «طاملــا كان اجليــل الصغــري 

حســن الرتبيــة، ويســتمر كذلــك، فــإن لســفينة دولتــه احلــظ يف ســفرة طيبــة» )41( .

       الرتابــط الوثيــق بــني التنشــئة االجتامعيــة والثقافــة، باعتبــار عمليــة التنشــئة االجتامعيــة القنــاة التــي تؤمــن 
مــرور الثقافــة بــني األجيــال، وإحــداث حالــة مــن التناغــم واملالءمــة االجتامعيــة بــني األفــراد واملجتمــع إذ ال يمكــن 
ــراد  ــة ، ذلــك أن مســتقبل االف ــة التنشــئة االجتامعي ــق عملي ــة أن تشــكل الشــخصية وتصوغهــا  ،إال مــن طري للثقاف
ــة  ــة املالئم ــواء الصحي ــري األج ــالل توف ــن خ ــئة، م ــه للناش ــي توج ــة الت ــة والثقافي ــة الرتبوي ــة الرعاي ــون بطبيع مره
ــم  ــن تطلعاهت ــري ع ــم، والتعب ــز مواهبه ــىل حتفي ــئة ع ــاعدة الناش ــيض إىل مس ــذي يف ــادئ ال ــوار اهل ــىل احل ــدرب ع للت

وإعدادهــم بطريقــة فنيــة خللــق حيــاة اجتامعيــة اجيابيــة خالقــة . 

     فالتنشــئة االجتامعيــة هتيــئ لرتبيــة اإلبــداع ،  فالثــورة املعــارصة هــي ثــورة معلومــات وتعتمــد عــىل العقول 
البرشيــة املتفوقــة التــي تســتطيع أن تولــد املعلومــات حــول شــؤون احليــاة، ودون رعايــة هــذه العقــول وحتســينها ال 

تســتطيع الصمــود امــام تيــارات عــرص القريــة الكونيــة .

، ويف ضــوء مــا تقــدم نســتدل عــىل ان التنشــئة االجتامعيــة مــن أهــم العمليــات التــي تتــم داخــل   ومــن ثــمَّ
ــة الســليمة مــن  ــة التنشــئة االجتامعي ــذا تعــد عملي ــة ، ل ــم الثقافي ــاء االجتامعــي ألي جمتمــع  ،  فهــي تغــرس القي البن
متطلبــات حتقيــق األمــن الثقــايف بالتصــدي  لــكل مظاهــر الغــزو الثقــايف ، التــي هتــدد هويتنــا الثقافيــة .  ومــن ســبل 
العــالج االخــرى لرتســيخ االمــن الثقــايف تســخري وســائل االعــالم لتوعيــة افــراد املجتمــع ، فوســائل اإلعــالم مــن 
ــب  ــس جوان ــا تعك ــالم أهن ــائل اإلع ــه وس ــز ب ــا تتمي ــم م ــع ، اذ ان أه ــة يف املجتم ــري النظامي ــة غ ــائط الرتبي ــم وس أه
الثقافــة العامــة يف املجتمــع، و تشــبع احلاجــات النفســية مثــل احلاجــة إىل املعلومــات والتســلية والرتفيــه واألخبــار، 
ــذي يعــاون يف  ــم واملعتقــدات أو تعديلهــا، ويتعاظــم تأثريهــا بالتكــرار ال ــز القي ودعــم االجتاهــات النفســية، وتعزي
ــة ومنهــا : ــة االســتيعاب، تقــوم وســائل اإلعــالم املختلفــة بالعديــد مــن الوظائــف املهمــة يف عــرص املعلوماتي عملي

1. مراقبــة البيئــة أي التعريــف بالظــروف العامــة املحيطــة باملواطنــني وذلــك بنــرش األخبــار والتــزود 
باملعلومــات املتنوعــة مــن أجهــزة اإلعــالم املختلفــة التوجيــه وذلــك مــن خــالل إكســاب االجتاهــات الفكريــة 

والســلوكية عنــد النشــئ اجلديــد وكذلــك االجتاهــات الالزمــة للتطويــر والتقــدم والتنميــة . 
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ونقــل الــرتاث الثقــايف واالجتامعــي مــن جيــل إىل جيــل واملســاعدة عــىل تنشــئة اجليــل اجلديــد خلــق روح 
ــداع لــدى أفــراد املجتمــع وتأصيــل الشــعور باالنتــامء والــوالء إىل املجتمــع الــذي ينتمــون  اإلهلــام واالبتــكار واإلب

اليــه

ــن  ــتقرار واألم ــري االس ــة يف توف ــامهة الفعال ــد  واملس ــع الواح ــراد املجتم ــني أف ــة ب ــط االجتامعي ــراء الرواب إث
ــع )42(. ــراد املجتم ــة أف ــة لكاف واحلري

    يمثــل اإلعــالم ومصــادره املتعــددة ركيــزة أساســية يف تنميــة الوعــي باملوضوعــات والقضايــا واملعلومــات 
ــة وغريهــا، والســيام بعــد ، انتشــار الفضائيــات  ــة واالجتامعي ــة واالقتصادي يف خمتلــف املجــاالت السياســية والثقافي
والقنــوات اإلعالميــة انتشــارًا كبــريًا، وذلــك يتوجــب عــىل اإلعــالم املغــاريب و العــريب مواجهــة اهليمنــة اإلعالميــة 
ــاس رشقــًا وغربــًا، والتضليــل  ــالم يف عقــول الن ــويه صــورة اإلس ــي تســتهدف تزييــف التاريــخ وتش الغربيــة الت
الفكــري وظهــور التيــارات املنحرفــة، وهــدم معــامل القيــم األخالقيــة، وال يقــف اإلعــالم موقــف الســلب معتمــدًا 
ــة  ــرشب بالرشعي ــي ت ــة الت ــف الظامل ــة املواق ــن حقيق ــف ع ــه أن يكش ــض، وعلي ــجب والرف ــتنكار والش ــىل االس ع

ــري مــن األمريكيــني واألوربيــني )43(. ــة وبحقــوق اإلنســان عــرض احلائــط عــىل مــرأي ومســمع كث الدولي

ــزًا  ــة يمكــن ان ينســحب عــىل التنشــئة السياســية ، كوهنــا تشــغل حي      ومــا يصــح عــىل التنشــئة االجتامعي
كبــريًا داخــل االرسة واملجتمــع ، فــاألرسة متثــل احــدى القنــوات الرئيســة يف عمليــة التنشــئة السياســية ، كــون االرسة 
ــة الوعــي الســيايس  تغــرس مبــادئ حــب الوطــن واالنتــامء والقيــم الفاضلــة  يف نفــوس ابنائهــا ، وتعمــل عــىل تنمي
وغــرس ثقافــة املشــاركة السياســية لــدى الشــباب ، مــن طريــق ارشاكهــم يف النشــاطات املجتمعيــة وتطويــر قدراهتــم 
ــة فأهنــا تعمــل بوســائلها  ــة عامــاًل مهــاًم مــن عوامــل التنشــئة السياســية واالجتامعي . وأيضــًا تعــد املؤسســة التعليمي

املختلفــة عمــال يشــبه إىل حــد كبــري دور العائلــة)44(.

       و تعمــل األحــزاب السياســية عــىل إكســاب الشــباب مبــادئ وثقافــة حقــوق اإلنســان، اذ تقوم بــدورٍ كبري 
يف الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان واحرتامهــا مــن خالل دعم املشــاركة السياســية لــدى الشــباب، اذ تعمــل )األحزاب( 
عــىل تنميــة وعــى الشــباب باحلقــوق املختلفــة، كحــق املواطــن يف النشــاط الســيايس واالجتامعــي، واحلــق يف توفــري 
الرعايــة الصحيــة للمواطنــني، وتكافــؤ الفــرص التعليميــة، والعــدل واملســاواة بــني اجلميــع يف احلقــوق والواجبــات 
أمــام ســيادة القانــون، وكذلــك تعمــل األحــزاب عــىل تنميــة وعــى الشــباب باحلقــوق االقتصاديــة، ووســيلة األحزاب 

يف ذلــك عقــد. النــدوات واللقــاءات والصحــف احلزبيــة التــي تناقــش قضايــا حقــوق اإلنســان)45(.
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 وتأسيســًا عــىل مــا تقــدم ، تقــع عــىل األحــزاب السياســية مســؤولية حتقيــق املتطلبــات الدينيــة و األخالقيــة 
والسياســية الالزمــة لتحقيــق األمــن الثقــايف .

ــمية ،  ــري الرس ــات غ ــمية واملؤسس ــات الرس ــن املؤسس ــون م ــة يتك ــيايس ألي دول ــاء الس ــام ان البن        وب
ــة  ــامت االجتامعي ــات كالتنظي ــذه املؤسس ــاهم ه ــة ، أذ تس ــادرات مجاهريي ــأ بمب ــي تنش ــدين الت ــع امل ــامت املجتم ومنظ
واجلمعيــات األهليــة يف تنميــة الشــعور باملســؤولية مــن خــالل جوانــب التكليفــات الدينيــة، وكيفيــة حماســبة النفــس 
يف ضــوء مــا رشع اهلل ســبحانه، والتمســك بالقيــم الدينيــة لرتبيــة األبنــاء. اذ تعمــل عــىل التوصــل إىل قــرارات مهمــة 
ــة  ــري املواطن ــري يف إكســاب الشــباب معاي ــدورٍ كب ــزام بأخالقياهتــا ، وتســهم ايضــا ب ــات وااللت ــة الثقاف يف جمــال ترقي
ــر  ــرة، يتوف ــة مصغ ــامذج اجتامعي ــاش أو ن ــات نق ــة حلق ــك بإقام ــم وذل ــية لدهي ــاركة السياس ــة املش ــة، وتنمي الصاحل
ألعضائهــا احلضــور قــدر مــن احلريــة يف توجيــه األســئلة واحلــوار يف اجلوانــب السياســية يف املجتمــع ، لقــد وضحنــا 
كيــف عمــدت العوملــة يف جانبهــا الثقــايف، إىل إنتــاج نمــط ثقــايف واحــد و تصديــره عــرب وســائل الســيطرة املختلفــة 
ــذه  ــت كل ه ــف جعل ــة. و كي ــة االلكرتوني ــورة و الثقاف ــة الص ــيوع ثقاف ــاالت، و ش ــة و االتص ــة واملعلوماتي كالتقني
األســباب ، جعلــت الــدول التــي متثــل الطــرف األضعــف يف املعادلــة، فــإن تأثــري العوملــة عليهــا كان بشــكل ســلبي، 
ألهنــا تســتهلك و ال تنتــج ظــل تنامــي ظاهــرة العوملــة، و ألن اخلــارس يف العوملــة هــو األضعــف إنتاجــا. فأصبحــت 

عامــل هتديــد لألمــن الثقــايف ، يف ظــل التنامــي املتســارعة لظاهــرة العوملــة . 
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النتائج :

توصل البحث اىل مجلة من االستنتاجات نجملها بام ييل :

ــبيل  ــة  يف س ــة العربي ــة و الثقاف ــتئصال اللغ ــوح اس ــتهدفت بوض ــًا اس ــة عوملي ــى املهيمن ــدول العظم ــة ال أن سياس
عمليــة مزدوجــة تتمثــل يف إقصائهــا و احلــط مــن شــأهنا ثقافيــا، تعــد عامــال مــن عوامــل تشــكل الواقــع الثقــايف العــريب 

اجلديــد . 

أن عمليــة حمــو الشــخصية العربيــة التــي اســتهدفتها الثــورة املعلوماتيــة مــن قبــل مالكــي وســائل االنتــاج ، بــرزت 
بشــكل واضــح مــن خــالل وســائلها املختلفــة .

ــورة   ــدرة ضعيفــة عــىل االنخــراط الفعــال يف برامــج الث ــة والعــراق منهــا بطبيعــة احلــال ق ــدول النامي أظهــرت ال
ــة . ــة االصيل ــات احلضاري ــم واملوروث ــة القي ــن أصال ــاع ع ــائل الدف ــن وس ــيلة م ــا وس ــارع بوصفه ــة املتس املعلوماتي

شــكلت ظاهــرة املعلوماتيــة حتديــا كبــريا لألمــن الثقــايف العــريب امــام التقــدم املضطــرد لإلنتــاج التكنولوجــي الــذي 
يعــد ركيــزة هــذه الثــورة .

تســعى املعلوماتيــة إىل إجيــاد ثقافــة عامليــة مســيطرة عــىل الثقافــة العربيــة اإلســالمية، وذلــك مــن خــالل باســتخدام 
ــتهالك  ــة اس ــم ثقاف ــعى إىل تعمي ــي تس ــعوب، فه ــم والش ــني األم ــال ب ــت االتص ــي جلب ــورة الت ــة املتط ــات التقني آلي

وهتميــش كل مــا هــو حمــيل .

ينبغــي تأكيــد االخــرتاق الــذي تواجهــه الثقافــة يف جمتمعاتنــا  وحالــة التهميــش التــي  تواجههــا ، تشــكل خطــورة 
اكــرب ممــا تتعــرض لــه املجــاالت االقتصاديــة واملاديــة ، لكــون االمــن الثقــايف يتعلــق باهلويــة االجتامعيــة  وبمميــزات 

شــخصيتها ووحدهتــا  وبوجودهــا .     

املواجهــة  هلــذا التحــدي املتمثــل بالغــزو الثقــايف ال يكــون بمعــاداة الثقافــة الوافــدة واجلمــود واالنغــالق ، بــل مــن 
خــالل التفاعــل مــع الثقافــات الوافــدة علينــا و التواصــل معهــا و االســتفادة مــن جتــارب هــذه االمــم  مــع احلفــاظ 

عــىل جوهــر ثقافتنــا االصليــة بتقنيــني التبــادل الثقــايف بــام خيــدم مصاحلنــا العامــة .
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... Edition word ...

D        efinitely the world tends to be a global village, tiny, due to the 
technology and fast communication, due the facilities of information 

and thoughts transmission and due to the so called, global culture. Thus the 
fears of nations grow momentum to cuddle different and various cultures 
impertinent to theirs, such triggers the concept of the « cultural security 
« to be a bulwark against the unsought cultures and to be a procedure to 
shield the sovereignty of the countries: it is the security political, economic, 
national and food and it is of necessity to disseminate such a concept to 
monitor and treat the information between people. It seems that thee is 
a difference between the so called , Cultural Security , as the concept of 
security designates always the sense of secretiveness ,privacy , introversion , 
but in reality it calls for promulgation and extroversion and desires to protect 
the cultural information and to rectify its dissemination orbit : it is the core 
of the pollination between these two words . More to the point, no culture 
without security to keep the culture of the nations intact and unblurred in 
regards to the freedom of opinion. Yet the cultural security never stipulates 
averting the cultural communication and human interaction, it exerts itself 
to find a ground for each culture without distortion and pave the way to 
pluralism and coexistence. In broad terms , for the importance of the « 
cultural security» , the necessity to enlighten the nations of how to grip 
their identity and culture precious , facilitation of the thought pollination 
and vision communication the International Al-Ameed Centre for Research 
and Studies hold its fourth conference , Cultural Security : Concepts and 
Applications as there are many a research study , Arabic and English, 
tackling the cultural security from different vantage points : procedure and 
remedies to confront the grotesque distorted cultures . The department 
of distribution in the centre takes the brunt of publishing these articles in 
a «conference proceedings. Such conferences are essential to show the 
demerit of the cultural invasion certain nations suffer from and endeavor to 
cast solidarity in the fabric of its communities. There is a great importance 
in the gatherings as specific procedures are discussed to confront dangers; 
wars in modernity are not as traditional as usual, it is a war of a cultural 
security infiltration and a way to dominate nations and their future horizon.
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