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العولمة ال ُّلغوية والهوية الثقافية آثارها وتحدياتها

ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:
احلمــد هلل رب العاملــني والصــالة والســالم عــﲆ ﺧــري األنــام حممــد وعــﲆ آلــه وســلم تســلي ًام كثــري ًا  ..تبــوأت

ألﳖــا لغــة القــرآن الكريــم واحلديــﺚ الﴩيــﻒ وال يســتغني عنهــا
اللغــة العربيــة الفصحــى مكانــة دينيــة راســﺨة ؛ ّ

املســلمون ﰲ مشــارق األرض ومغارﲠــا ،ولقــد أســهمت هــذه اللغــة ﰲ إثــراء احلضــارة اإلنســانية ،واحتلــت مكانــة

تارﳜيــة بــارزة ش ـكّلت لنفســها ﲠــا موقع ـ ًا حضاري ـ ًا عاملي ـ ًا مرموق ـ ًا مســتمد ًا مــن عامليــة اإلســالم الــذي يديــن بــه
حــواﱄ بليــون مســلم ﰲ أنحــاء العــاﱂ .

واللغــة العربيــة الفصحــى ذات تﺄثــري إﳚــاﰊ ﰲ تشــكيل شــﺨصية أبنائهــا وتكويــن ﺧلفيتهــم الثقافيــة ،

ومتــى تس ـنّى هلــم اإلملــام ﲠــذه اللغــة أمكنهــم أن ينهلــوا مــن ينابيــع املعرفــة وبحــور الثقافــة ســواء كان ذلــك مــن

تــراث األجيــال أم مــن نتــاج املعاﴏيــن.

لكــن هــذه اللغــة األصيلــة ﱂ تبــﻖ صافيــة ســليمة  ،بــل وجــد مــا يناقضهــا  ،ويزامحهــا ويعيــﺶ عــﲆ حســاﲠا

ســواء عــﲆ األلســنة أم األقــالم ؛ فﺄصبــح ذلــك ﺧطــر ًا جلي ـ ًا  ،وﲢدي ـ ًا واضح ـ ًا ﳛــدق بالفصحــى  ،وﳞــدد كياﳖــا ،
ويــكاد يطغــى عليهــا ﰲ العــرص احلــاﴐ ،متﺨــذ ًا مــن املجتمــع العــرﰊ جمــاالً ﺧصبـ ًا النتشــاره  ،مــن ﺧــالل األرسة ،

ووســائل اإلعــالم  ،وحتــى مؤسســات التعليــم ذلــك هــو ﲢــدي العوملــة ذات الطابــع الفوضــوي .

تعــد العوملــة مــن القضايــا املعــاﴏة التــي صــارت تشــكل هاجسـ ًا يقﺾ مضجــع كل باحــﺚ والــكل يتناول

هــذه القضيــة مــن جانــب معــني  ،ورس اخلــالف الواقــع بــني الدارســني ﰲ ﲢديــد ماهيــة العوملــة مــرده إﱃ تغلغــل هــذا
املصطلــح ﰲ مجيــع النواحــي واألصعــدة ،ﳑــا أفــرز لــكل صعيــد نوعــا مــن العوملــة ،فﺄلفينــا العوملــة االقتصاديــة ،

والعوملــة السياســية ،والعوملــة الثقافيــة  ،والعوملــة اللغويــة ،وهلــم جــرا .

فظاهــرة العوملــة هلــا أثــر كبــري ﰲ اللغــة العربيــة الفصحــى ،إذ تعــد العوملــة الثقافيــة أﺧطــر أنــواع العوملــة

؛ألﳖــا تدﺧــل مبــاﴍة ﰲ صياغــة الفكــر والســلوك اإلنســاين بوســائل متعــددة ،ومــن أجــل هــذا كانــت معظــم
ّ

هواجــس املفكريــن والﱰبويــني تتعلــﻖ بﺨوفهــم مــن تﺄثــري العوملــة ﰲ ثقافــة الشــعوب

تكمــن أﳘيــة هــذا البحــﺚ ﰲ أنــه يناقــﺶ مشــكلة العوملــة واللغــة واهلويــة الثقافيــة وموقــﻒ الدارســني

واملهتمــني ورؤيتهــم املســتقبلية ،وﺧاصــة ﰲ ظــل التغــريات العامليــة اجلديــدة وثــورة التكنولوجيــا املعرفيــة وانتشــار
ـت ﰲ املبحــﺚ
االتصــاالت االلكﱰونيــة واإلنﱰنيــت  .فــكان مــن طبيعــة املوضــوع تقســيمه عــﲆ ثالثــة مباحــﺚ تطرقـ ُ
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األول منهــا إﱃ تعريــﻒ العوملــة لغــة واصطالحـ ًا ،ونشــﺄﲥا ومراحلهــا التــي مــرت ﲠــا ،وأنواعهــا وﰲ املبحــﺚ الثــاين
ـت كذلــك أثــر
ـت للغــة واهلويــة ،واللغــة والعوملــة وب ّينـ ُ
ـت عــن اهلويــة الثقافيــة ،وتعريفهــا ومقوماﲥــا كــام عرضـ ُ
ﲢدّ ثـ ُ

ـت آثــار العوملــة وﲢدياﲥــا ،وبعــﺾ التوصيــات التــي يــوﴆ
العوملــة ﰲ اهلويــة الثقافيــة  ،وﰲ املبحــﺚ الثالــﺚ تناولـ ُ
ﲠــا البحــﺚ يعقبهــا ﺧاﲤــة بﺄبــرز النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــﺚ ومــن اهلل التوفيــﻖ .
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Abstract
Thanks be to the Lord of the worlds and peace be upon the best of people Muhammad and
his progeny. Arabic takes a religious conﬁrmed niche as it is the language of the Glorious Quran
and host Hadiths. No Muslim could do without it worldwide and it gives importance to the
human civiliza�on, takes a historical niche prominent, interna�onal, civiliza�onal prominent
and imbues globality from Islam whose adherents amount to a billion Muslim worldwide.
Such a language ﬁghts being pure and transparent and confronts certain challenges, family
and media means, as there are diﬀerent languages to be mingled with it, the Arab homeland
becomes a fer�le soil to blur its serenity. So it the responsibility of the educa�onal ins�tutes
to cope with the globaliza�on , chao�c .There are three chapters in the research study , the
ﬁrst deﬁnes the globaliza�on etymologically , the second does the cultural iden�ty and its
consequences , the third does the repercussion of the globaliza�on and its challenges and
there are a conclusion and recommenda�ons .
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اﳌﺒحﺚ اﻷول
ﱂ يــربز عــﲆ ســطح املجتمــع العاملــي تيــار فكــري أو اقتصــادي أو مصطلــح علمــي أو إنســاين أثــار احلــرية والقلــﻖ

مثلــام فعــل مصطلــح العوملــة ،فقــد ظهــر هــذا املصطلــح بعــد انتهــاء عــرص القطبيــة الثنائيــة ،وبــروز ثــورة املعلومــات

فهــذا املصطلــح ليــس بالوضــوح الــذي يتشــدق بــه املتشــيعون لــه ،فهــو مصطلــح شــاع بﴪعــة تفــوق ﴍوط تشــكل
املصطلحــات  ،وهــو لفــﻆ مشــحون بعــدد مــن املعــاين قــد يعنــي كل ﳾء وال يعنــي شــيئا بعينــه.3

وقبــل بيــان تعريفــات العوملــة يمكــن القــول ان للعوملــة معنــى عامــا شــامال ،يتضمــن االنتقــال مــن املجــال

الوطنــي ،أو اإلقليمــي إﱃ املجــال العاملــي ،أو الكــوين ،وليــس الــدوﱄ ،ألن الكلمــة الثانيــة تعنــي وجــود احلــدود،

وﺧطــوط الفصــل عــﲆ حــني كلمــة الكــوين أو العاملــي تتجــاوز احلــدود. 4
العوﳌة لﻐة :

يرجــع أصــل اشــتقاق كلمــة العوملــة إﱃ الثالثــي املزيــد) عــوﱂ ( عــﲆ وزن ) فوعــل( ،يقــال :عوملــة عــﲆ وزن
قولبــة ،وكلمــة العوملــة نســبة إﱃ العــاﱂ -بفتــح العــني  -أي الكــون ،وليــس إﱃ ِ
العلــم -بكــﴪ العــني -والعــاﱂ مجــع ال
َ
مفــرد لــه كاجليــﺶ والنفــر ،وهــو مشــتﻖ مــن العالمــة عــﲆ مــا قيــل ،وقيــل :مشــتﻖ مــن العلــم ،وذلــك عــﲆ تفصيــل

مذكــور ﰲ كتــب اللغــة .فالعوملــة كالرباعــي ﰲ الشــكل فهــو يشــبه )دحرجــة( املصــدر ،لكــن )دحرجــة( رباعــي

منقــول ،أ ّمــا )عوملــة( فرباعــي ﳐــﱰع إن صــح التعبــري وهــذه الكلمــة ﲠــذه الصيغــة الرصفيــة ﱂ تــرد ﰲ كالم العــرب،
واحلاجــة املعــاﴏة قــد تفــرض اســتعامهلا ،وهــي تــدل عــﲆ ﲢويــل الــﴚء إﱃ وضعيــة أﺧــرى ومعناهــا :وضــع الــﴚء

عــﲆ مســتوى العــاﱂ ،وأصبحــت الكلمــة دارجــة عــﲆ ألســنة الكتــاب واملفكريــن ﰲ أنحــاء الوطــن العــرﰊ . 5ويــرى

الدكتــور أمحــد صدقــي الدجــاين ّ
أن العوملــة مشــتقة مــن الفعــل عــوﱂ عــﲆ صيغــة فوعــل واســتﺨدام هــذا االشــتقاق

يفيــد أن الفعــل ﳛتــاج لوجــود فاعــل يفعــل ،أي ّ
أن العوملــة ﲢتــاج ملــن يعممهــا عــﲆ العــاﱂ . ٦ونن ّبــه عــﲆ أن جممــع

اللغــة العربيــة بالقاهــرة قـ ّـرر إجــازة اســتعامل العوملــة بمعنــى جعــل الــﴚء عامليــا. 7
العوﳌة اﺻﻄﻼﺣ ﹰا :

لقــد تعــددت تعريفــات العوملــة مــن لــدن الباحثــني واملهتمــني ،وذلــك حســب توجهاﲥــم الفكريــة ،والعقديــة،

وثقافاﲥــم املﺨتلفــة ،وتعــدد الزوايــا املتعــددة التــي ينظــر منهــا الباحثــون واملفكــرون.

فاالقتصــادي يفهــم العوملــة بﺨــالف عــاﱂ االجتــامع وكل منهــم يفهــم العوملــة بﺨــالف الســياﳼ أو املعلــم أو
١٥
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الصحفــي أو غريهــم لذلــك أصبــح مــن الــرضوري التمييــز بــني العوملــة االقتصاديــة والعوملــة السياســية والعوملــة
الثقافيــة والعوملــة اإلعالميــة والعوملــة الﱰبويــة الــﺦ فــال توجــد إذن عوملــة واحــدة بــل توجــد عــدة عوملــات تتفــاوت

ﰲ معانيهــا وﲡلياﲥــا ﰲ الواقــع .

عرفهــا العــاﱂ رونالــد روبرتســون بقولــه ) :هــي اﲡــاه تارﳜــي نحــو
والعوملــة املجــردة أو كــام نقــول الشــاملة ّ

انكــامش العــاﱂ ،وزيــادة وعــي األفــراد واملجتمعــات ﲠــذا االنكــامش( . 8وهلــذا التعريــﻒ شــقان مهامن:أوهلــام تركيــزه

الشــديد عــﲆ فكــرة انكــامش العــاﱂ بــام يعنــي ذلــك مــن تقــارب املســافات والثقافــات وترابــﻂ الــدول واملجتمعــات.
وثانيهــام الوعــي ﲠــذا االنكــامش ،وهــو مــا حــدث فع ـالً.

عــرف العوملــة باﳖــا مرحلــة جديــدة مــن مراحــل احلداثــة وتطورهــا ،تتكاثــﻒ فيهــا
أ ّمــا أنتــوين جيدنــز فقــد ّ

العالقــات االجتامعيــة عــﲆ الصعيــد العاملــي ،وحــدوث تالحــم بــني الداﺧــل واخلــارج ،وربــﻂ بــني املحــيل والعاملــي

بروابــﻂ اقتصاديــة وسياســية وثقافيــة وإنســانية . 9وال يعنــي هــذا إلغــاء املحــيل والداﺧــيل ،ولكــن أن يصبــح العــاﱂ
اخلارجــي لــه حضــور العــاﱂ الداﺧــيل نفســه ﰲ تﺄثــريه ﰲ ســلوكيات األفــراد وقناعاﲥــم وأفكارهــم ،والنتيجــة هــي

بــروز العامــل الداﺧــيل وتقويتــه .

وعـ ّـرف هورشــامن ومارشــال العوملــة بﺄﳖــا ) :اندمــاج أســواق العــاﱂ ﰲ حقــول التجارة،واالســتثامرات املبــاﴍة،

وانتقــال األمــوال والقــوى العاملــة والثقافــات والتقانــة ضمــن إطــار مــن رأســاملية حريــة األســواق ،وﺧضــوع

العــاﱂ لقــوى الســوق العامليــة تبعــا لذلــك؛ ﳑــا يــؤدي إﱃ اﺧــﱰاق احلــدود القوميــة واﱃ االنحســار الكبــري ﰲ ســيادة
الدولــة( ، 1٠واملالحــﻆ أن التعريــﻒ أشــار بشــكل واضــح إﱃ نتائــج العوملــة والتــي هــي اﺧــﱰاق احلــدود فلــم يعــد

بمقــدور الدولــة منــع االﺧــﱰاق الــذي يــؤدي إﱃ انحســار ســيادﲥا عــﲆ أراضيهــا وشــعبها.

وعـ ّـرف اجلابــري العوملــة بﺄﳖــا) نظــام أو نســﻖ ذو أبعــاد تتجــاوز دائــرة االقتصــاد فالعوملــة نظــام عاملــي ،أو يــراد

أن تكــون ،كذلــك يشــمل جمــال املــال والتســوق ،كــام يشــمل جمــال الفكــر والسياســة والثقافــة ( ،11فاجلابــري يؤ ّكــد ﰲ

تعريفــه للعوملــة ّأﳖــا تشــمل أبعــادا عديــدة ،وليــس كــام يدّ عــي بعــﺾ املتحمســني هلــا ّأﳖــا تتع ّلــﻖ باالقتصــاد فقــﻂ .
بﺄﳖا  ):سيطرة ثقافة من الثقافات عﲆ مجيع الثقافات ﰲ العاﱂ (
تعرف أيض ّا ّ
وكذلك ّ
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ونﺨلــﺺ مــن كل هــذه التعريفــات إﱃ ّ
أن العوملــة تتضمــن بــروز عــاﱂ بــال حــدود جغرافيــة ،أو اقتصاديــة ،أو

ثقافيــة ،أو سياســية ،وأن هنــاك عوملــات كثــرية ،أمــا العوملــة الكاملــة فﺈﳖــا ﱂ ﲢــدث بعــد ،ألﳖــا ﲢتــاج إﱃ ثقافــة عامليــة
١٦
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واحــدة وقيــام حكومــة موحــدة .كــام رأينــا أن تعريفــات العوملــة متنوعــة وﲣتلــﻒ مــن باحــﺚ إﱃ آﺧــر ،ومــن مفكــر

إﱃ آﺧــر ،ولكــن ﲡمــع بينهــم مجيعـ ًا أفــكار مشــﱰكة وقواســم حمــددة .
واﺧتلﻒ الﺒاﺣﺜون ﰲ ﺗﺄريﺦ ﻧﺸﺄة العوﳌة ﻋﲆ ﻗولﲔ:

اﻷول :يــرى هــؤالء الباحثــون أن ظاهــرة العوملــة قديمــة ،عمرهــا ﲬســة قــرون ،أي ترجــع إﱃ القــرن اخلامــس

عــﴩ -زمــن النهضــة األوربيــة احلديثــة -حيــﺚ التقــدم العلمــي ﰲ جمــال االتصــال والتجــارة ،ويــدل عــﲆ ذلــك :أن

العنــاﴏ األساســية ﰲ فكــرة العوملــة وهــي :ازديــاد العالقــات املتبادلــة بــني األمــم ،ســواء املتمثلــة ﰲ تبــادل الســلع
واخلدمــات ،أم ﰲ انتقــال رؤوس األمــوال ،أم ﰲ انتشــار املعلومــات واألفــكار،أم ﰲ تﺄثــر أمــة بقيــم وعــادات غريهــا

مــن األمــم يعرفهــا العــاﱂ مــن ذلــك التاريــﺦ
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الﺜــاﲏ :يــرى فريــﻖ آﺧــر ً
أن العوملــة ظاهــرة جديــدة ،فــام هــي إال امتــداد للنظــام الرأســامﱄ الغــرﰊ بــل هــي

املرحلــة األﺧــرية مــن تطــور النظــام الرأســامﱄ العلــامين املــادي النفعــي ،وقــد بــرزت ﰲ املنتصــﻒ الثــاين مــن القــرن
العﴩيــن نتيجــة أحــداث سياســية واقتصاديــة معينــة منهــا :انتهــاء احلــرب البــاردة بــني االﲢــاد الســوفيتي والواليــات
املتحــدة األمريكيــة عــام  19٦1م ثــم ســقوط االﲢــاد الســوفيتي سياســي ًا واقتصاديـ ًا عــام  1991م ،ومــا أعقبــه مــن

انفــراد الواليــات املتحــدة األمريكيــة بالﱰبــع عــﲆ عــرش الصــدارة ﰲ العــاﱂ املعــاﴏ وانفرادهــا بقيادتــه السياســية
واالقتصاديــة والعســكرية ومنهــا :بــروز القــوة االقتصاديــة الفاعلــة مــن قبــل املجموعــات املاليــة والصناعيــة احلــرة

عــرب ﴍكات ومؤسســات اقتصاديــة متعــددة اجلنســيات مدعومــة بصــورة قويــة وملحوظــة مــن دوهلــا.14

ولكــن إذا أردنــا ذكــر مراحــل تطــور العوملــة ﰲ التارﳜــني احلديــﺚ واملعــاﴏ ،فيمكــن القــول :إن العوملــة –

حســب نمــوذج رونالــد روبرتســون – قــد مــرت بﺨمــس مراحــل ،هــي:
اﳌﺮﺣلة اﻷوﱃ:اﳌﺮﺣلة اﳉنينية

اســتمرت ﰲ أوروبــا مــن القــرن اخلامــس عــﴩ حتــى منتصــﻒ القــرن الثامــن عــﴩ ،وشــهدت نمــو املجتمعــات

القوميــة ،وإضعافهــا للقيــود الســائدة ﰲ القــرون الوســطى .و تعمقــت األفــكار اخلاصــة بالفــرد واإلنســانية وســادت

نظرتــه عــن العــاﱂ وبــدأت اجلغرافيــا احلديثــة وذاع التقويــم اجلرﳚــوري .
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اﳌﺮﺣلة الﺜاﻧية:ﻣﺮﺣلة النﺸوء
اســتمرت ﰲ أوروبــا مــن منتصــﻒ القــرن الثامــن عــﴩ حتى عــام 187٠م ومــا بعده .نشــﺄت املؤسســات اخلاصة

بتنظيــم العالقــات واالتصــاالت بــني الــدول ،وبــدأت مشــكلة قبــول املجتمعــات غــري األوروبيــة ﰲ املجتمــع الــدوﱄ
وبــدأ االهتــامم بموضــوع القوميــة العاملية.
اﳌﺮﺣلة الﺜالﺜة:ﻣﺮﺣلة اﻻﻧﻄﻼق
اســتمرت مــن 187٠م ومــا بعــده حتــى العﴩينــات مــن القــرن العﴩيــن ،وظهــرت مفاهيــم تتعلــﻖ باهلويــة

القوميــة والفرديــة وتــم اندمــاج عــدد مــن املجتمعــات غــري األوروبيــة ﰲ املجتمــع الــدوﱄ وحــدث تطــور هائــل ﰲ

عــدد األشــكال الكونيــة ورسعتهــا لالتصــال.
اﳌﺮﺣلة الﺮاﺑعة:الﴫاع ﻣﻦ اﺟﻞ اﳍيمنة

اســتمرت هــذه املرحلــة مــن العﴩينــات حتــى منتصــﻒ الســتينات وبــدأت اخلالفــات واحلــروب الفكريــة حــول

املصطلحــات الناشــئة اخلاصــة بعمليــة العوملــة والتــي بــدأت ﰲ مرحلــة االنطــالق .ونشــﺄت ﴏاعــات كونيــة حــول

صــور احليــاة بﺄشــكاهلا املﺨتلفــة.

اﳌﺮﺣلة اﳋاﻣﺴة:ﻣﺮﺣلة ﻋﺪم اليﻘﲔ
ِ
ـج العــاﱂ الثالــﺚ ﰲ املجتمــع العاملــي ،وحــدث
بــدأت منــذ الســتينات وأدت إﱃ أزمــات ﰲ التســعينات ،وقــد ُدمـ َ

هبــوط عــﲆ القمــر ،وتعمقــت القيــم املاديــة ،وشــهدت املرحلــة ﳖائيــة احلــرب البــاردة ،وشــيوع األســلحة الذريــة،
وزادت إﱃ حــد كبــري املؤسســات الكونيــة. 15

وﻋليﻪ يمﻜﻦ ﺑيان اﺑﺮز أﻧواع العوﳌة وﻫﻲ :
-١العوﳌة الﺴياﺳية:
و) هــي عكــس ســيادة الدولــة ،أي فقــدان الدولــة لســيادﲥا ،ودوراﳖــا ﰲ عجلــة العامليــة ،وهــو هــدف ﲢــاول

الــدول الراعيــة للنظــام العاملــي اجلديــد ﲢقيقــه ﲢــت مســمى العوملــة وحــدوث ذلــك يــؤدي إﱃ فقــدان الــدول نفوذها

وتﺄثريهــا ﰲ عــاﱂ السياســة (. 1٦
١٨
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 -٢العوﳌة اﻻﻗتﺼادية :
يعنــي ﲠــا تركيــز النشــاط االقتصــادي عــﲆ الصعيــد العاملــي ﰲ أيــدي جمموعــات قليلــة العــدد ،و ﲥميــﺶ الباقــي

أو إقصائــه وإحــداث التفــاوت بــني الــدول حتــى داﺧــل الدولــة الواحــدة
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-٣العوﳌة اﻻﺟتﲈﻋية:
وفيهــا ) تتعــرض مؤسســات املجتمــع لكثــري مــن الضغــوط اخلارجيــة التــي تســتهدف التﺄثــري ﰲ معتقــدات أبنائــه

ومشــاعرهم واﲡاهاﲥــم وانتامئهــم إﱃ جمتمعهــم مــن ﺧــالل جمموعــة التقنيــات احلديثــة املتطــورة ،والبــﺚ اإلعالمــي
املبــاﴍ واﺧــﱰاق ســامء تلــك احلــدود ومــن شــﺄن ذلــك التﺄثــري ﰲ شــﺨصية الفــرد نفسـ ًيا واجتامع ًيــا وعقل ًيــا بتقبــل مــا

يســتقبله مــن أفــكار تؤثــر ﰲ انتامئــه للمجتمــع (

18

 -٤العوﳌة التﻘنية :
تعنــي شــمولية النزعــة املعرفيــة بــال وطــن وبحيــﺚ تتجــاوز مفهــوم املــكان وﲣتــرص الزمــن ،وﲣدمهــا ووســائل

كثــرية كشــبكات التلفــزة الفضائيــة واالنﱰنــت. 19
 -٥العوﳌة الﺜﻘاﻓية:

وتعنــي حماولــة دولــة مــا تعميــم نموذجهــا الثقــاﰲ عــﲆ الــدول واملجتمعــات األﺧــرى ،مــن ﺧــالل التﺄثــري ﰲ

املفاهيــم احلضاريــة والقيــم الثقافيــة واألنــامط الســلوكية ألفــراد هــذه املجتمعــات ،بوســائل سياســية واقتصاديــة
وثقافيــة وتقنيــة متعــددة منهــا االﺧــﱰاق الثقــاﰲ واســتعامر العقــول واحتــواء اخلــربات ،وربــﻂ املثقفــني بدائــرة

حمــدودة تــدور ﰲ فلــك الدولــة التــي ﲥيمــن ثقافي ـ ًا .2٠
 -٦العوﳌة الﻘيمية:

ألﳖــا أســاس احلضــارة وقاعدﲥــا املتينــة لذلــك ،نجــد أن الطــرف القــوي
وهــي أحــدى اجلوانــب املهمــة للعوملــةّ ،
ﳛــاول نــﴩ مفاهيمــه القيميــة اخلاصــة وفرضهــا عــﲆ الطــرف الضعيــﻒ ،غــري آبـ ٍـه بﺨصوصيــة اﻵﺧــر بــل ﳛــاول

إﺧضــاع أفــكاره عــرب األجيــال الناشــئة إﱃ مــا يريــده ،وﳛــاول التســلل إﱃ العقــول واملناهــج والقناعــات التــي يؤمــن

ﲠــا وتغيريهــا ،والتدﺧــل ﰲ مســارهاّ ،
ألن ثقافــة األمــم وأفــكار شــعوﲠا وقناعــات أبنائهــا هــي اللبنــة األساســية ﰲ

صنــع حضارﲥــا . 21
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-٧العوﳌة العﺴﻜﺮية:
هــي الــذراع القويــة للعوملــة السياســية بالدرجــة األوﱃ ثــم العوملــة االقتصاديــةّ ،
ألن نــﴩ املفاهيــم اخلاصــة

بالقــوي ســواء كانــت مفاهيــم سياســية أم اقتصاديــة ،ووضــع اليــد عــﲆ املقــدرات ،والســيطرة عــﲆ اخلــريات
وتنصيــب األنظمــة السياســية املواليــة ،كلهــا ﲢتــاج إﱃ ذراع قويــة رادعــة يمكنهــا فــرض اإلرادة بالقــوة ،وبالتحديــد

القــوة العســكرية واســتﺨدام الســالح .واملتتبــع ألحــوال العــاﱂ ومــا يــدور ﰲ فلــك العالقــات الدوليــة يشــاهد العوملــة
العســكرية ﴐوريــة لنــﴩ باقــي أنــواع العوملــة ،ﰲ ﳐتلــﻒ أنحــاء هــذه القريــة العامليــة الصغــرية املزعومــة .وقــد

اســتﺨدمت العوملــة العســكرية بشــكل فعــيل وواضــح بعــد أحــداث احلــادي عــﴩ مــن أيلــول  2٠٠1م ،اذ شــهد
العــاﱂ عوملــة عســكرية رسيعــة ،اســتطاعت أن تدﺧــل كل أركان العــاﱂ ،وذلــك مــن أجــل مــا يعــرف »بمحاربــة
اإلرهــاب« ،اذ نشــطت احلــركات العســكرية والعمليــات القتاليــة األمريكيــة ﰲ بقــاع ﳐتلفــة مــن العــاﱂ ،مــن أجــل

التﺨلــﺺ مــن اجلامعــات واملنظــامت واألنظمــة السياســية ،التــي قــد ال تكــون عــﲆ اخلــﻂ نفســه الــذي تســري عليــه

منظومــة احلــرب عــﲆ »اإلرهــاب« التــي يشــهدها العــاﱂ اليــوم . 22
-٨العوﳌة اللﻐوية:

وهــي )انتقــال اللغــة املحليــة اإلقليميــة إﱃ العامليــة فتتجــاوز كل احلــدود اجلغرافيــة؛ ليتحــدث ﲠــا العــاﱂ كلــه

عــﲆ اﺧتــالف لغاتــه األصليــة( . 23

فاللغــة العامليــة هــي اللغــة التــي يكــون هلــا مكانــة ﺧاصــة معــﱰف ﲠــا ﰲ كل دولــة ،أي ّأﳖــا لغــة تســتﺨدمها

معظــم الــدول ﰲ مجيــع أنحــاء العــاﱂ  ،ويكــون هلــا مكانــة ﺧاصــة ﰲ املجتمــع حتــى ﰲ وجــود لغــة أم  ،كﺄن تصبــح

اللغــة الرســمية للدولــة  ،وأن تســتﺨدم وســيلة اتصــال ﰲ الدوائــر احلكوميــة  ،واملحاكــم  ،ووســائل اإلعــالم ،
ونظــام التعليــم .وهــي اللغــة التــي هلــا األفضليــة ﰲ تعليــم اللغــات األجنبيــة  ،حتــى وإن ﱂ تكــن اللغــة الرســمية

للدولــة  .وهنــاك أســباب تارﳜيــة  ،وسياســية  ،وﲡاريــة  ،وثقافيــة  ،وتكنولوجيــة تدعــو إﱃ اﺧتيــار لغــة مــا لتكــون
اللغــة األجنبيــة الرئيســة  .وعنــد اﺧتيــار لغــة مــا  ،فــﺈن تواجدهــا ﳜتلــﻒ حســب درجــة اســتعداد احلكومــة أو وكالــة
املســاعدات األجنبيــة لتقديــم الدعــم املــادي لسياســة تعليــم اللغــة .إذ تقــدم البيئــة املدعومــة جيــدً ا املصــادر ملســاعدة

النــاس ﰲ االتصــال باللغــة ،وتعلمهــا عــرب وســائل اإلعــالم  ،واملكتبــات  ،واملــدارس ومعاهــد التعليــم العــاﱄ ،
وتوفــر أعــداد متزايــدة مــن املعلمــني املؤهلــني لتعليــم اللغــة إﱃ جانــب الكتــب ،واألﴍطــة  ،وأجهــزة احلاســب ،
وأنظمــة االتصــاالت  ،ومجيــع أنــواع املــواد التعليميــة . 24
٢٠

العولمة ال ُّلغوية والهوية الثقافية آثارها وتحدياتها

اﳌﺒحﺚ الﺜاﲏ
أوالً ال بــد مــن تعريــﻒ بعــﺾ املصطلحــات الــواردة ﰲ البحــﺚ وهــي  :اهلويــة  ،والثقافــة ،واهلويــة الثقافيــة،

لنكــون عــﲆ بينــة منهــا .

اهلويــة هــي ) :احلقيقــة املطلقــة املشــتملة عــﲆ احلقائــﻖ اشــتامل النــواة عــﲆ الشــجرة ﰲ الغيــب ،أي تلــك الصفــة

والثابتــة والــذات التــي ال تتبــدل و ال تتﺄثــر وال تســمح لغريهــا مــن اهلويــات أن تصبــح مكاﳖــا أو تكــون نقيضــا هلــا،

فاهلويــة تبقــى قائمــة مادامــت الــذات قائمــة وعــﲆ قيــد احليــاة ،وهــذه امليــزات هــي التــي ﲤيــز األمــم عــن بعضهــا
البعــﺾ والتــي تعــرب عــن شــﺨصيتها وحضارﲥــا ووجودهــا (.25

بﺄﳖــا هــي ذلــك الــﱰاث احلضــاري ومنهجيــة التفكــري وأســلوب العيــﺶ واملعاملــة أي تلــك
وعرفــت الثقافــة ّ
ّ

األمــور التــي تنطلــﻖ مــن ذاتيــة اإلنســان وشــﺨصيته بــام هــو عليــه مــن صفــات كاخلــري والعــدل ،وتلــك الطاقــة

العمليــة الكامنــة التــي تســتﺨدم ﰲ جمــاالت احليــاة ،والتــي ﲤيــز جمتمــع عــن جمتمــع آﺧــر .2٦

أ ّمــا اهلويــة الثقافيــة فهــي القــدر الثابــت ،واجلوهــري واملشــﱰك مــن الســامت والقســامت العامــة ،التــي ﲤيــز

حضــارة هــذه األمــة عــن غريهــا مــن احلضــارات ،والتــي ﲡعــل للشــﺨصية الوطنيــة أو القوميــة ،طاب ًعــا تتميــز بــه عــن

الشــﺨصيات الوطنيــة والقوميــة األﺧــرى. 27
وﻣﻦ ﻣﻘوﻣات اﳍوية الﺜﻘاﻓية وأﺳﺴﻬا :

أوﻻ  :اإلنســان  :بحيــﺚ يعــدّ اإلنســان هــو املعنــى باهلويــة الثقافيــة ،وهــو املعنــي ﲠــذه احليــاة ،وهــو حمــور اهلويــة

الثقافيــة وأساســها ال غــريه مــن الكائنــات احليــة األﺧــرى .بحيــﺚ ّ
إن اإلنســان ﰲ حضــارة اإلســالم وﰲ ﲢقيــﻖ

أهــداف ســعادته ﳚــد انطالقــه اﻵيــة الكريمــة﴿ :ولقــد كرمنــا بنــي آدم ﴾٢٨

ﺛاﻧيــا  :التــوازن ﰲ الشــﺨصية  :أي ذلــك التــوازن املــادي والروحــي لﻸفــراد وللشــعوب ،بحيــﺚ يكــون اعتــداالً

وتوازن ـ ًا كفي ـ ً
ال باحلفــاظ عــﲆ احليــاة الطبيعيــة للفــرد ،دون تغليــب حيــاة املــادة عــﲆ حيــاة الــروح ،لكــي ال يكــون

هنــاك ﺧلـ ﹲـل ﰲ الشــﺨصية أو ﰲ الــذات ،احتياطــا لعــدم تغليــب كفــة لكفــة أﺧــرى ،بتغذيــة اإلنســان ماديــا بــاألكل
وروحيــا بالعبــادة.
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ﺛالﺜــا  :اإليــامن احلقيقــي :وذلــك بﺈيــامن أفــراد املجتمعــات بــام يتامشــى وحضاراﲥــم ومعتقداﲥــم ونمــﻂ حياﲥــم

وإيامﳖــم باالنتــامء ملجتمــع مــا ﰲ كل جوانــب ﺧصوصياتــه ،كــام هــو ﰲ ايــامن األمــة اإلســالمية باإليــامن بــاهلل

وبالرســاالت الســاموية ،فقيــم املســلم مســتمدة مــن وحــي اهلل تعــاﱃ.

راﺑعــا  :النفــس والــروح اجلامعيــة واألﺧــوة واإلنســانية :إن اإلنســان حمتــاج اﱃ غــريه  ،وأنــه بالطبــع اجتامعــي

وإنســاين ،ليــس فردي ـ ًا وذاتي ـ ًا وأناني ـ ًا ،هــو ﳛتــاج اﱃ التعــاون والتعامــل وأن يكــون عامليــا باحلفــاظ عــﲆ شــﺨصه

وتفاعلــه مــع غــريه.

ﺧاﻣﺴــا :القيــم الثقافيــة :وهــذا بتمجيــد القيــم احلســنة والفاضلــة ،وحــب العــدل واحلــﻖ واملســاواة والتطلــع

إﱃ املفاهيــم فــوق احلســية لتشــجيع االلتــزام بالفضائــل وحماســن األﺧــالق ،بالقضــاء عــﲆ الرذائــل ومســاوئ

األﺧــالق.29

اللﻐـــة واﳍويــة
اهلويــة مســﺄلة لغويــة ﰲ األســاس واجلــذور؛ فاألســامء جــزء مــن التصنيــﻒ النحــوي ،وهــي تش ـكّل حيــز ًا مــن

اللغــة .ويشــري جــزء رئيــس مــن فــروع علــم اللغــة ،كعلــم اللغــة االجتامعي،وعلــم اللغــة النفــﴘ ،وعلــم اإلنســان
االجتامعــي واللغــوي إﱃ مركزيــة االرتبــاط احلاصــل بــني اللغــة واهلويــة .ومــن األمثلــة الدالــة عــﲆ ذلــك بصمــة

الصــوت التــي أصبحــت جــزء ًا أساســي ًا ﰲ الكشــﻒ عــن اجلرائــم ،مــا يدفــع إﱃ تﺄكيد أنــه ال ﳾء أشــد ﳑاثلة ملشــاعرنا

مــن إيقاعــات أصواتنــا ،وأن العقــل متﺄصــل ﰲ املحتــوى للغــة مــع دﺧــول العاطفــة ﰲ الصــوت حتــى النﺨــاع .

واللغــة األم هو ّيــة حاملهــا مــن جهــة ،وهو ّيــة املجتمــع الصغــري والكبــري الــذي ينتســب إليــه مــن جهــة أﺧــرى،

وأهــم ﳑيزاتــه الثقافيــة املنبئــة عــن هويتــه مــن جهــة ثالثــة .ومفهــوم اهلو ّيــة وثيــﻖ الصلــة دائــام بﺄصــل الشــﺨﺺ
وجــذوره ،وبالوشــائج التــي تربطــه باﻵﺧريــن وتتكــون هويتــه الشــﺨصية واالجتامعيــة والثقافيــة مــن ﺧــالل االنتــامء

واالرتبــاط باﻵﺧريــن عــرب ســريورة ديناميــة مســتمرة ،وأداﲥــا ﰲ ذلــك ﳐتلﻒ العنــاﴏ الثقافيــة واحلضاريــة معارف
ومعتقــدات وأﺧــالق وأعــراف وعـ ٍ
ـادات ،يكتســبها الطفــل مــن ﺧــالل التنشــئة االجتامعيــة التــي تــؤدي أثــر الناقــل ﰲ

الوقــت نفســه ،فهــي معــني ثقافتــه وأداة تفكــريه .3٠

وتشــكل اللغــة العربيــة إحــدى مقومــات اهلويــة لــدى اإلنســان العــرﰊ ،وتطبــع شــﺨصيته بطابــع مســتمد مــن

طبيعتهــا ،وطريقتهــا ﰲ التعبــري ،التــي تنعكــس بﺄثرهــا ﰲ طريقتــه ﰲ التفكــري؛ فاللغــة نافــذة اإلنســان التــي يطــل منهــا
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بوعــي عــﲆ املجتمــع مــن حولــه ،مــن ﺧــالل التفاعــل مــع اﻵﺧريــن ،ومصــادر املعرفــة املﺨتلفــة ،وتقــوم اللغــة بﺄثــر
مركــزي ﰲ مســاعدة اإلنســان عــﲆ اكتشــاف ذاتــه ،وتكويــن مفهومهــا لديــه ،وتكويــن نظرتــه اخلاصــة إﱃ العــاﱂ مــن

حولــه .

ويؤكــد حممــد الكتــاين األثــر املركــزي للغــة ﰲ تكويــن هويــة املجتمــع ،فيعدهــا بمنزلــة الــدم داﺧــل اجلســم احلــي؛

فهــي ﲢمــل كل ﺧصائــﺺ ذلــك املجتمــع العضــوي البنــاء إﱃ كل فــرد مــن أفــراده .فاللغــة هــي أســاس التواصــل
التلقائــي ،وهــي شــبكة التواصــل ،وقنــوات النقــل للــﱰاث واملعرفــة الــواردة إﱃ الــذات ،أو الناقلــة مــن الــذات إﱃ

اﻵﺧــر ،فضــال عــن كوﳖــا وســيلة اإلفضــاء بــام ﰲ النفــس إﱃ النفــوس األﺧــرى بشــفافية وصــدق ونبــﺾ حيــاة.31

واللغــة العربيــة تربــﻂ املســلم بﺄشــقائه ﰲ املجتمعــات اإلســالمية األﺧــرى ،وتشــده إليهــم ،فتشــعره بامتــداد

شــﺨصيته اجلمعيــة إﱃ تلــك املجتمعــات ،وســعة تراثــه ،وغنــاء التجربــة اإلنســانية الفريــدة التــي ينتمــي إليهــا،
يتمثــل ﰲ البعــد القومــي ،فيتحــرر مــن أغــالل اإلقليميــة الضيقــة ،إﱃ أفــﻖ أرحــب،
فتضيــﻒ إﱃ هويتــه بعــدً ا آﺧــرّ ،
وفضــاء أوســع .وبســعة الــﱰاث الفكــري واألدﰊ للغــة العربيــة ،وامتــداده عــرب الزمــان واملــكان ،يرتبــﻂ املســلم

بﺨــربات واســعة ،وﲡــارب إنســانية متنوعــة ،تنتمــي إﱃ تلــك األزمنــة واألمكنــة ،فيســتطيع الوصــول إليهــا،
والتفاعــل معهــا ،فﱰفــد ﺧرباتــه ،ومعارفــه ،وتســهم ﰲ صقــل شــﺨصيته ،وﲥذيــب عواطفــه. 32

َّ
إن اللغــة العربيــة هــي الﱰســانة الفكريــة والثقافيــة التــي تبنــى األمــة وﲢمــي كياﳖــا ،وﲢافــﻆ عــﲆ شــﺨصيتها،

وهــي الدعامــة الرئيســة لبنــاء األمــة وقيامهــا ،ألﳖــا ﲤثــل وســيلة التواصــل واالتصــال والصياغــة لــكل األفــكار،

وللغــة أثــر فاعــل ﰲ بنــاء األمــة وصناعــة وجداﳖــا ،وبنــاء ذاكرﲥــا ،وتكويــن هويتهــا وثقافتهــا ،وضــامن ﲤاســكها،
وتواصــل أجياهلــا ،وتوســيع دائــرة تفاﳘهــا وتفاعلهــا ،واإلســهام ﰲ تشــكيل نمــﻂ تفكريهــا وإبداعهــا ،والتﺄثــري ﰲ

أﺧالقهــا وســلوكياﲥا وﲢريكهــا وتغيــري واقعهــا. 33

وأنــا أرى ﴐورة ﲤســك أفــراد األمــة ﲠويتهــم والتفافهــم حــول مقوماﲥــا ورموزهــا وإمجاعهــم عــﲆ االعتــزاز

ﲠــا وهــي أمــور مــن شــﺄﳖا التﺄكيــد عــﲆ الﱰابــﻂ الوثيــﻖ فيــام بينهــم ،وترســيﺦ مفهــوم »نحــن « ﰲ نفوســهم تعبــري

مجاعــي عــن وحدﲥــم كﺄبنــاء أمــة واحــدة ﰲ مواجهــة مفهــوم »هــم « الــذي بــه يعــربون عــن كل مــن ال ينتمــي إﱃ
هويتهــم وأمتهــم .إننــا هنــا بصــدد فكــرة الــوالء الواحــد ،واملســتقبل الواحــد ،واألمــة الواحــدة ،واملصــري الواحــد،
واهلــدف الواحــد ،والرؤيــة الواحــدة لﻶﺧــر وللعــاﱂ ،وكلمــة أﺧــرية هــي إنّنــا بصــدد اهلويــة الواحــدة فــال بــد لﻸمــة

مــن التامســك وتقويــة شــوكتها ومجــع شــتاﲥا ﰲ مواجهــة أولئــك الذيــن يﱰبصــون ﲠــا ويرومــون فناءهــا .
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اللﻐـــة والعوﳌــة
اللغــة وعــاء الثقافــة ،والثقافــة أســاس احلضــارة ،واحلضــارة مﱰمجــة للهويــة  ،ومــن هنــا كانــت اللغــة مــن أهــم

األركان التــي تعتمــد عليهــا احلضــارات ،ومــن أهــم العوامــل التــي تســاهم ﰲ تشــكيل هويــة األمــة ،وكلــام كانــت
أكثــر اتصــاال بثقافــة الشــعوب كانــت أقــدر عــﲆ تشــكيل هويــة األمــة ومحلهــا

ويــرى احلــداد ّ ) :
ان اللغــة مــن مقومــات الوحــدة ﲠــا تنهــﺾ األمــم ،ويعلــو شــﺄﳖا وتتحقــﻖ وحدﲥــا ،وﰲ

غياﲠــا تتفــكك الشــعوب ،وتضمحــل الروابــﻂ وتتداعــى  ،وينحــﴪ االنتــامءّ .
إن الــدول التــي يتحــدث أهلهــا بلغــة
واحــدة تكــون أكثــر ﲤاســكا وانســجاما مــن الــدول التــي تتحــدث بعــدة لغــات ،بــل ّ
إن وحــدة اللغــة مــن أهــم عوامــل

االســتقرار الســياﳼ واالقتصــادي (. 34

إن اللغــة العربية-بــدون شــك -ﲤتلــك مــن الثــراء اللغــوي والكفــاءة التعبرييــة مــا ﳚعلهــا قــادرة عــﲆ الوقــوف

ﰲ وجــه العوملــة ودعاﲥــا وبــات مــن املؤكــد ّ
أن اخلــوف ليــس عــﲆ اللغــة العربيــة مــن شــبح العوملــة بــل اخلــوف عــﲆ
أبنــاء اللغــة العربيــة الذيــن انبهــروا بالعوملــة الزائفــة التــي دفعــت ﲠــم إﱃ االنســالخ مــن هويتهــم والتنكــر لثوابــت

أمتهــم واحتقــار كل مــا هــو عــرﰊ أصيــل .

ّ
ـح التعبــري –تشــكل ﺧطــرا عــﲆ األمــة قبــل كل ﳾء أكثــر مــن ﺧطــر العوملــة .ومــن هنــا
إن هــذه الــردة –إن صـ ّ

بﺄﳖــا ســبب مــن
ﳚــب علينــا أن ننصــﻒ لغتنــا ونكــﻒ عــن رميهــا بالتحجــر والتﺨلــﻒ واجلمــود وكــذا اﲥامهــا ّ
أســباب ﲣلفنــا وتقهقرنــا ّ
.إن اللغــة العربيــة بــراء ﳑــا ندعيــه كــرباءة الذئــب مــن دم يوســﻒ عليــه الســالم .

ّ
إن التجديــد احلقيقــي ال ينبــع مــن تقليــد اﻵﺧــر والســري عــﲆ أثــره والتشــبﺚ بتالبيبــه جماهــرة ومفاﺧــرة اعتقــادا

منــا أنّنــا إذا قلدنــا الوافــد ،وقلنــا لــه ســمعنا وأطعنــا ذاك هــو التقــدم والتطــور كال إن التجديــد احلقيقــي ينبــع مــن

أصالــة األمــة وعراقتهــا وكــذا مــن املحافظــة عــﲆ ثوابتهــا ودعائمهــا احلقــة  ،وبالعــودة إﱃ تراثهــا األدﰊ والعلمــي
والفكــري وحماولــة التنقيــب فيــه ومعرفــة أرساره واســتكناه جوهــره جلنــي ثــامره  ،وﰲ هــذا الســياق يقــول أمــني
اخلــوﱄ  ):فــﺄول التجديــد قتــل القديــم بحثــا (
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ومــن هنــا يتضــح لنــا أن مــا يوجــه للعربيــة مــن لــوم وعتــب  ،ونعتهــا بﺄوصــاف ال تليــﻖ بمقامهــا البــد مــن إعــادة

النظــر فيــه وتصحيــح مســار البحــﺚ ﰲ هــذه القضيــة الشــائكة أال وهــي العوملــة اللغويــة ،أو بعبــارة أدق موقــع اللغــة

العربيــة ﰲ عــرص العوملــة .
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تﴪبــت
والعوملــة ﱂ تنحــرص ﰲ أمــور احليــاة الثقافيــة والفكريــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة فحســب ،بــل ّإﳖــا ّ

ﰲ األدب العــرﰊ املعــاﴏ أيضـ ًا ،وقــد تﺄ ّثــر األدب العــرﰊ املعــاﴏ بﺨليــﻂ مــن املذاهــب الغربيــة ،امتــزج فيــه تﺄثــري
الرومانســية بالرمزيــة والواقعيــة ،وأصبــح الطابــع العــام الــذي يميــزه ،هــو روح الثــورة التــي ﲥــز التقاليــد واألعــراف

ﰲ شــكل الشــعر وﰲ مضمونــه وﰲ لغتــه ،وقــد ظهــر طالئــع هــذه االﲡاهــات ﰲ شــعر املهاجــر العربيــة ﰲ القارتــني
األمريكيتــني .

وﺗﺄ ﹼﺛﺮت اللﻐة العﺮﺑية ﺑالعوﳌة ،ﺑﻞ ﺳيﻄﺮت ﻋليﻬا ،وﺑﺮزت ﻣﻈاﻫﺮﻫا لﻐويا ﰲ :
 -١الﺜناﺋية اللﻐوية:
ّ
إن التعليــم بغــري لغــة األم ســيجذب أبنــاء العــرب واملســلمني إﱃ الغــرب ،ومــن ثــم ســتهدد اللغــة العربيــة وقيــم

األمــة اإلســالمية ،والســيام عنــد اجليــل الصاعــد ّ
.إن اللغــة العربيــة محلــت آداب األمــة اإلســالمية ،واســتوعبت

علــوم حضارﲥــا ،وال تــزال أهـ ًـال ألن يــدرس فيهــا ،ففــي ســوريا يــدرس الطــب ،وســائر العلــوم العقليــة والنقليــة

ألﳖــم تع ّلمــوا بلغــة األم ،واســتوعبوا املــادة اســتيعاب ًا قوي ًا ّ .
وأن ســبب ســيادة
بالفصحــى ،وقــد أثبــت ﺧرﳚوهــا تفوقـ ًا ّ

اإلنجليزيــة هــو ســوق العمــل ،فالــﴩكات ،ومعظــم املــدارس ،واجلامعــات تــدرس باإلنجليزيــة إال قليــال ،وتتعامــل

ﲠــا ،وتصــدر قراراﲥــا ﲠــا ،وهــذا مــا دفــع النــاس إﱃ االندفــاع لتعلمهــا منــذ الصغــر فــكان مــاﱂ يكــن ﰲ احلســبان. 3٦
-٢اﺳتﺨﺪام ﻣا أﻃلﻖ ﻋليﻪ اﺳﻢ العﺮﺑيﺰية :
وهــو مظهــر آﺧــر عنــد الشــباب الذيــن يســتعملون الشــبكة العامليــة) ( internetباإلنجليزيــة بــدالً مــن العربيــة،

إذ راح هــؤالء يكتبــون الكلــامت العربيــة بحــروف إنجليزيــة ،ووضعــوا أرقام ـ ًا لﻸصــوات العربيــة التــي ال توجــد

ﰲ اللغــة األجنبيــة فالرقــم ) (7األجنبــي بــدالً مــن حــرف احلــاء مثـالً ،وهــذا إن نــم بــﴚء فهــو ينــم بعقــدة النقــﺺ
التــي محلهــا هــؤالء اجلهلــة بالعربيــة .

 -٣ﻧﴩ اﻷﺑحاث العلمية ﺑاﻹﻧجليﺰية :
ّ
فﺈﳖا لن تلقــى القبول
إن االعــﱰاف باألبحــاث العلميــة يتطلــب أن تنــﴩ باألجنبيــة لتعــﱰف اجلامعــات ﲠــا ،وإال ّ

مهــام كان مســتواها العلمــي؛ ّ
ألن املجــالت العربيــة غــري مســجلة ﰲ فهــارس املؤسســات العلميــة ،وهــذا ســيؤدي إﱃ

ترســيﺦ فكــرة عــدم صالحيــة العربيــة للعلــم ،األمــر الــذي يســتدعي جهــود ًا كبــري ًة لﱰســيﺦ أســامء املجــالت العربيــة
للبحــﺚ العلمــي .

٢٥

أ.م.د.رفاه عبد الحسين مهدي الفتالوي

 -٤ازدواﺟية اللﻐة ﰲ اﳌجتمﻊ ﻻ ﰲ التعليﻢ ﻓحﺴﺐ :
احلقيقــة التــي ال تنكــر ّ
أن معظــم أفــراد املجتمــع حتــى الصغــار ينطقــون كلــامت أجنبيــة ضمــن أحاديثهــم

اليوميــة (Ok)،وذلــك ناجــم مــن عقــدة النقــﺺ ،ألﳖــم حســبوا أن مــن يتكلــم األجنبيــة أعــﲆ مســتوى مــن غــريه،
ومــن ذلــك كلمــة ) (Mobileمبايــل بــدال مــن اهلاتــﻒ وكلمــة) (classكالس بــدال مــن صــﻒ ،واالســتعامل ﳚعــل
الكلمــة ســائرة ،وقــد تدﺧــل ﰲ املعاجــم مــع مــرور الزمــن.37
-٥التعاﻣﻞ ﰲ الﺴوق ﺑاﻹﻧجليﺰية :
كــام ﰲ الــﴩكات واملحــالت التجاريــة ،إذ صــارت اإلنجليزيــة لغتهــم الرســمية ،ســواء أكتبــت بحــروف

إنجليزيــة أم عربيــة والقانــون ﳛظــر هــذا. 38

لكــن عــﲆ الرغــم مــن مظاهــر العوملــة اللغويــة هــذه نتيقــن بـ ّ
ـﺄن اللغــة مــا هــي إالّ أداة مــن أدوات التواصــل

والتﺨاطــب ،والتعبــري عــن املقاصــد واحلاجــات ليــس إالّ .ومــن ثمــة فالعيــب ليــس ﰲ اللغــة بقــدر مــا هــو ﰲ
الناطقــني ﲠــذه اللغــة  .وليــس هنــاك مــا يــدع جمــاال للشــك لــدى الــداين والقــاﴆ بــﺄن اللغــة العربيــة ﱂ تكــن ﰲ

يــوم مــن األيــام عاجــزة عــﲆ مســايرة احلضــارة  ،ومواكبــة التقــدم ولعــل لغــة اســتطاعت محــل كتــاب اهلل وأحكامــه ،
وكانــت وعــاء يتســع ﻵي الذكــر احلكيــم  ،لــن تعجزهــا أســامء وﳐﱰعــات بﴩيــة تتســم بمحدوديــة العلــم ونســبية

املعرفــة مصداقــا لقولــه تعــاﱃ ﴿ :وفــوق كل ذي علــم عليــم ﴾ 39ومــن هنــا بــات مــن املؤكــد أن يراجــع االنســان

العــرﰊ حســاباته  ،ويرتبهــا مــن الداﺧــل ترتيبــا ســليام ،وصحيحــا ،ويعــود ويســتقري لغتــه مــن جديــد وين ّقــب عــن

مكوناﲥــا  ،ويغــوص ﰲ أبعادهــا ليســتﺨرج كنوزهــا ودررهــا ،حتــى يتس ـنّى لــه الوقــوف ﰲ وجــه العوملــة  ،وبســﻂ

نفوذهــا عــﲆ العــاﱂ ونتائــج ذلــك ّ
أن ) :العوملــة آليــة لتكريــس الفــوارق بــني الشــامل املتﺨــم بالغنــى واجلنــوب الــذي
يعــاين مــن الفقــر املدقــع (. 4٠

وبرأيــي أقــول ّ :
إن العوملــة مــا هــي إالّ ثــوب تلبســه أمريــكا مــن أجــل اســتعادة جمدهــا وغطرســتها الحتــواء

العــاﱂ  ،وجعلــه يﺄﲤــر بﺄوامرهــا وينتهــي بنواهيهــا  ،ومــن هنــا وجــب عــﲆ الــدول العربيــة أن تســتيقﻆ مــن ســباﲥا

العميــﻖ  ،وتفكــر بجديــة وأنــاة ﰲ إﳚــاد البدائــل املناســبة واحللــول الناجحــة مــن أجــل إيقــاف هــذا الزحــﻒ والســيل
اجلــارف الــذي بــات ﳞــدد ثوابــت األمــة العربيــة أكثــر مــن ذي قبــل  ،وﳛــاول طمــس معاملهــا ،واحلــﻂ مــن مكانتهــا ،
واالنتقــاص مــن شــﺨصيتها وتدمريهــا مــن جديــد  ،وبﺄســلوب جديــد ﲢــت غطــاء مــا اصطلحــوا عليــه بالعوملــة .

٢٦

العولمة ال ُّلغوية والهوية الثقافية آثارها وتحدياتها

العوﳌة واﳍوية الﺜﻘاﻓية
يشري املؤرخ األمريكي رونالد ستيل إﱃ ّ
أن الثقافة التي تسود العاﱂ ﰲ زمن العوملة
هي ثقافة أفالم احلركة ،والعنﻒ ،واجلريمة ،واجلنس وأن الواليات املتحدة غري جادة ﰲ تقديم
ثقافة راقية للعاﱂ. 41
وبنــاء عــﲆ ذلــك ﲤثــل العوملــة ﺧطــر ًا عــﲆ الثقافــة اإلنســانية عمومــ ًا ،والعربيــة واإلســالمية عــﲆ وجــه

اخلصــوص ،فاحلضــارات اإلنســانية ﱂ تتطــور إالّ بتنــوع الثقافــات ،وعندمــا تريــد فئــة مــن البــﴩ أن تفــرض ثقافتهــا

عــﲆ ســائر األمــم اإلنســانية ،فﺈﳖــا ﲡعــل مــن بقيــة الشــعوب أشــباه آدميــني ،وهــذا مــا يتناقــﺾ مــع ﺧصائــﺺ
اإلنســان بوصفــه مفكــر ًا ومبدعــ ًا . 42

فالعوملــة عابــرة للقــارات ال تعــﱰف باحلــدود اإلقليميــة وال اجلغرافيــة وال السياســية وال الثقافيــة ،فهــي

ﲣــﱰق ﺧصوصيــات املجتمعــات وهوياﲥــم  ،وتعمــل عــﲆ ﲥميــﺶ قيمهــا ومعتقداﲥــا وأســاليب تفكريهــا وأدوات
تواصلهــا لتحــل حملهــا ثقافــة العوملــة ،وذلــك بــام ﲤتلكــه مــن وســائل الســيطرة واالنتشــار والغلبــة ،فانتفــت بذلــك

املثاقفــة املربجمــة وســبل التفاعــل بــني الشــعوب لعــدم توفــر احلظــوظ أنفســها.

فهــي عوملــة ترتكــز عــﲆ إشــاعة ثقافــة االســتهالك عــﲆ الطريقــة الغربيــة ،ﳑــا ﳚعــل أســواق املجتمعــات

األﺧــرى أســواقا جائعــة تلتهــم كل مــا يصــدر إليهــا ،مطالبــة باملزيــد مــن رؤوس األمــوال واخلدمــات ومــا إﱃ ذلــك.

ـروج هلــا إعالميــا ،ﳑــا يسـ ّـهل بســﻂ هيمنــة شــاملة عــﲆ الشــعوب بــام ﳜــدم مصالــح
فحتــى الثقافــة تصبــح ســلعة يـ ّ
املــروج هلــم وهــم الغــرب .إذن العوملــة تعنــي تعاظــم آليــات فرضــه سياســيا واقتصاديــا وإعالميــا وعســكريا. 43

ﳑــا ســبﻖ يتضــح ّ
أن للعوملــة تﺄثــري ًا عــﲆ اهلويــة التــي ﲢــدد بصفتهــا جممــوع قوائــم الســلوك واللغــة والثقافــة التــي

تســمح لشــﺨﺺ أن يتعــرف اﱃ انتامئــه إﱃ مجاعــة اجتامعيــة والتامثــل معهــا ولكــن متطلبــات العوملــة تفــرض ذوبــان
وتــالﳾ اهلويــات الثقافيــة املحليــة املﺨتلفــة وتالشــيها ،بــام تنطــوي عليــه مــن قيــم أﺧالقيــة وروحيــة وســلوكية ،ﰲ

ســبيل توطــني وســيطرة اهلويــة الغربيــة بــكل معطياﲥــا وأبعادهــا  .وﳑــا ال شــك فيــه أنــه تقولــب اجلامعــات ﰲ ثقافــة
واحــدة و القضــاء عــﲆ الثقافــات األﺧــرى ،وﺧاصــة تلــك التــي تتســم باألصالــة واملقاومــة واملامنعــة مثــل الثقافــة

العربيــة اإلســالمية .وذلــك بوســائل شــتى عــﲆ رأســها السياســة واالقتصــاد والتكنولوجيــا وســائر أدوات العلــم
واملعرفــة التــي تسـ ّ
ـﺨر مــن أجــل هــذا اهلــدف األكــرب.44
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هــذه اهليمنــة فرضــت إذن ﲢديــات ورهانــات عــﲆ املجتمعــات عامــة وعــﲆ جمتمعنــا العــرﰊ واإلســالمي ،إذ

تعــد مســﺄلة الثقافــة إفصاحــا عــن اهلويــة احلضاريــة التــي ﲡعــل املجتمعــات تشــعر بســيادﲥا واســتقالليتها ،فتنــزع إﱃ
اﲣــاذ قراراﲥــا الســيادية بنفســها دون تبعيــة وال انقيــاد لﻶﺧريــن ،فتنتفــي طــرق االســتغالل والســيطرة عــﲆ الثــروات
املاديــة واملعنويــة .

وﳜلــﺺ البحــﺚ ﳑــا ســبﻖ إﱃ ﴐورة املحافظــة عــﲆ اهلويــة الثقافيــة النابعــة مــن أصالــة األمــة العربيــة

وقوميتهــا وتراثهــا احلضــاري ،ورفــﺾ العوملــة بﺄشــكاهلا املﺨتلفــة ،والســيام مــا يتمﺨــﺾ عنهــا مــن هيمنــة أمريكيــة
عــﲆ العــاﱂ ﰲ ظــل ﴏاعــات دوليــة ووضــع اقتصــادي مـ ٍ
ـﱰد ،والبحــﺚ عن عمــل يلبــي متطلبــات الشــباب وحاجاته
ويؤمــن مســتقبله ﰲ عــرص املتغــريات املتســارعة وفقــدان اهلويــة واإلدمــان والالمبــاالة ﰲ ظــل العوملــة اجلديــدة.
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اﳌﺒحـﺚ الﺜالـﺚ
آﺛــــار العوﳌـــة
للعوملــة عــﲆ العــاﱂ العــرﰊ آثــار ســﺄذكرها بصــورة ﳐتــرصة مــع الﱰكيــز والتفصيــل ألبــرز اﻵثــار الســلبية

واالﳚابيــة للعوملــة اللغويــة والثقافيــة كوﳖــا حمــور البحــﺚ وكاﻵﰐ :

ﲢويــل املناســبات الدينيــة إﱃ مناســبات اســتهالكية والتشــكيك ﰲ املعتقــدات الدينيــة وطمــس املقدســات

لــدى الشــعوب املســلمة ملصلحــة الفكــر املــادي الالدينــي الغــرﰊ ،أو إحــالل الفلســفة املاديــة الغربيــة حمــل العقيــدة
اإلســالمية واســتعباد اإلســالم وإقصــاؤه عــن احلكــم والتﴩيــع وعــن الﱰبيــة واألﺧــالق وإفســاح املجــال للنظــم
والقوانــني والقيــم الغربيــة املســتمدة مــن الفلســفة املاديــة والعلامنيــة.45

-2وﰲ املجــال االقتصــادي ﲢقــﻖ العوملــة الســيطرة عــﲆ رؤوس املــال العربيــة ،واســتثامراﲥا ﰲ الغــرب  ،واهليمنة

األمريكيــة عــﲆ اقتصاديــات العــاﱂ مــن ﺧــالل القضــاء عــﲆ ســلطة الدولــة الوطنيــة وقوﲥــا ﰲ املجــال االقتصــادي،

بحيــﺚ تصبــح الدولــة ﲢــت رمحــة صنــدوق النقــد الــدوﱄ ،حــني تســتجدي منــه املعونــة واملســاعدة عــرب بوابــة

القــروض ذات الــﴩوط املجحفــة ،واخلاضعــة لســيطرة االحتــكارات والــﴩكات األمريكيــة الكــربى. 4٦

-3فــرض الســيطرة السياســية الغربيــة عــﲆ األنظمــة احلاكمــة والشــعوب التابعــة هلــا ،والتحكــم ﰲ مركــز القــرار

الســياﳼ وصناعتــه ﰲ دول العــاﱂ خلدمــة املصالــح األمريكيــة والقــوى الصهيونيــة املتحكمــة ﰲ السياســة األمريكيــة
نفســها،عﲆ حســاب مصالــح الشــعوب وثرواﲥــا الوطنيــة والقوميــة وثقافتهــا ومعتقداﲥــا الدينيــة  ،وإضعــاف فاعليــة
املنظــامت والتجمعــات السياســية اإلقليميــة والدوليــة والعمــل عــﲆ تغييبهــا الكامــل بوصفهــا قــوى مؤثرة ﰲ الســاحة

العامليــة واإلقليميــة ومــن ذلــك :منظمــة الــدول األمريكية،ومنظمــة الوحــدة األفريقية،واجلامعــة العربية،ومنظمــة

املؤﲤــر اإلســالمي ،وإضعــاف ســلطة الدولــة الوطنيــة ،أو إلغــاء أثرهــا وتقليــل فاعليتهــا ،وقتــل روح االنتــامء ﰲ
نفــوس أبنائهــا  ،وإحــداث ﲡزئــة داﺧليــة ﰲ أي بلــد عــرﰊ أو إســالمي،حتى ينشــغلوا بﺄنفســهم وينســوا ﲤامـ ًا أﳖــم

أمــة عربيــة واحــدة ،ينتمــون إﱃ جامعــة إســالمية واحدة.وهــذا معنــاه بعثــرة الشــعوب املســلمة وتفرقهــا ،والقضــاء
عــﲆ مقومــات الوحــدة والتضامــن اإلســالمي ،وتفريــﻎ املنظــامت والتجمعــات اإلســالمية مــن مضامينهــا احلقيقيــة
حتــى تبقــى عاجــزة عــن ﲢقيــﻖ آمــال وأمــاين املســلمني ولتصبــح أداة طيعــة ﰲ ﺧدمــة املﺨططــات االســتعامرية

الغربيــة. 47 .
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 -٤ﻣــﻦ ﳐاﻃــﺮ العوﳌــة ﰲ اﳉاﻧــﺐ اﻻﺟتﲈﻋــﻲ :أﳖــا تركــز عــﲆ حريــة اإلنســان الفرديــة إﱃ أن تصــل للمــدى الذي

يتحــرر فيــه مــن كل قيــود األﺧــالق والدين واألعــراف املرعيــة ،والوصول بــه إﱃ مرحلــة العدميــة ،وﰲ النهاية يصبح

اإلنســان أســري ًا لــكل مــا يعــرض عليــه مــن الــﴩكات العامليــة الكــربى التــي تســتغله أســوأ اســتغالل ،وتالحقــه بــه

بــام تنتجــه وتــروج لــه مــن ســلع اســتهالكية أو ترفيهيــة ال تــدع للفــرد جمــاال للتفكــري ﰲ ﳾء آﺧــر وتصيبــه باخلــوف
وأيضـ ًا تكريــس النزعــة األنانيــة لــدى الفــرد ،وتعميــﻖ مفهــوم احلريــة الشــﺨصية ﰲ العالقــة االجتامعيــة ،وﰲ عالقــة

الرجــل باملــرأة ،وهــذا يــؤدي إﱃ التســاهل مــع امليــول والرغبــات اجلنســية ،وﲤــرد اإلنســان عــﲆ النظــم واألحــكام
الﴩعيــة التــي تنظــم وتضبــﻂ عالقــة الرجــل باملــرأة .وهــذا يــؤدي إﱃ انتشــار اإلباحيــة والرذائــل والتحلــل اخللقــي
وﺧــدش احليــاء والكرامــة والفطــرة اإلنســانية. 48

ﹼ
وﺗتجﲆ ﺳلﺒيات العوﳌة ﻋﲆ اﳍوية الﺜﻘاﻓية ﻓيﲈ يﺄﰐ:
-٥
ألﳖا ﲥدف إﱃ إحــداث ﺧلل ﰲ اهلويــات الثقافية
أ -عــﲆ املســتوى التارﳜــي تعــد العوملــة اســتعامرا ثقافيا جديــدا؛ ّ

للشــعوب ،بنــﴩ وهيمنــة العوملــة الثقافيــة األحاديــة القطــب ﲠــدف االســتيالء وﳖــب إمكانــات وحضــارة الشــعوب
ـم فهــي امتــداد لالســتعامر التقليــدي الثقــاﰲ القديــم ،حيــﺚ كان الغــزاة ســابقا يســلبون
ﺧاصــة الفقــرية ،ومــن ثـ ّ

مقومــات اهلويــة كاللغــة والديــن مــن أصحاﲠــا بطمــس الشــﺨصية واهلويــة الثقافيــة إلﺧضــاع املســتعمرات.49

ب -عــﲆ املســتوى اإليديولوجــي تعنــي اهليمنــة الثقافيــة لظاهــرة العوملــة هيمنــة النمــوذج األمريكــي عــﲆ

ثقافــات األمــم باســتهداف الثقافــات املحليــة واإلقليميــة بالــزوال وذلــك أن أﺧطــر الغــزو الثقــاﰲ التغريبــي ذو

الوجــه القديــم واجلديــد مــا زال قائــام وأشــد ﴍاســة ضــد اهلويــة الثقافيــة وهــذا باحلــد مــن العنــاﴏ األساســية

للهويــة الثقافيــة املتمثلــة أساســا ﰲ اللغــة اللســان احلقيقــي املعــرب عــن اهلويــة ،وكذلــك الديــن والعقيــدة والــﱰاث
احلضــاري اخلــاص بالشــعوب ،فاكتســحت اللغــات األجنبيــة اللغــة املحليــة للشــعوب ﺧاصــة الناميــة وحتــى منهــا

املتقدمــة ،ولعــل اللغــة التــي تســيطر هــي اللغــة اإلنجليزيــة التــي تدعــى باللغــة احليــة وهــي اللغــة العامليــة التــي يتغنــى

ﲠــا أغلــب النــاس .وظهــور احلــرب ضــد الديــن اإلســالمي ،والقضــاء عــﲆ احلضــارة ﰲ كل مــا تعنيــه ألي شــعب
مــن هويــة وﺧصوصيــة ،كاحلــرب ﰲ العــراق وﳖــب تراثــه ومعــاﱂ تارﳜــه وحضارتــه .هلــذا يســعى مهربــو اﻵثــار
التارﳜيــة ،واحلــرب ضــد الديــن ﰲ ﲢطيــم املؤسســات الدينيــة للمجتمــع واســتبداهلا بمؤسســات أﺧــرى ،مــن أجــل

القضــاء عــﲆ الــﱰاث التارﳜــي واحلضــاري للشــعوب ،وﴐب مقومــات املجتمــع ﰲ الصميــم أو الــروح ،ســعيا ﰲ

نــﴩ الثقافــة املاديــة التــي ﲥيمــن اليــوم عــﲆ األفــراد.5٠
٣٠
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ج -عــﲆ املســتوى الروحــي واملــادي تفــرض العوملــة إســﱰاتيجية جزئيــة لإلنســان ،فهــي تريــد مســﺦ ونــزع

الــروح مــن اجلســد بﺈبقــاء اجلانــب املــادي واجلســدي للفــرد ،بﺈﺧــالل التــوازن والتكامــل ﰲ الشــﺨصية،فالعوملة

األمركــة تنتــج اإلنســان املــادي احليــواين بالقضــاء عــﲆ اجلانــب الروحــي والنفــﴘ والفكــري وهــذا بﺈعــادة صياغــة
اإلنســان مــن جديــد وتغيــري ﺧلقتــه وتغيــري مفاهيمــه الفكريــة بحيــﺚ تتﺄســس الثقافــة املعوملــة عــﲆ حــب الــذات
والفردانيــة بتحقــري املعــاﱂ الشــﺨصية للفــرد والــوالء للفكــر املــادي والتبعيــة للثقافــة املاديــة الغربيــة ،التــي ال تقيــم

وزنــا لإلنســانية. 51

د -عــﲆ املســتوى االقتصــادي العوملــة ﲥــدف إﱃ تعميــم ثقافــة تبعيــة الشــعوب الفقــرية إﱃ الــدول املتطــورة

املصنعــة التــي تغنــي تلــك الشــعوب الضعيفــة مــن ماديــات بتنــازل هــذه األﺧــرية عــن هوياﲥــا الثقافيــة ،وتظهــر

التبعيــة الثقافيــة ﰲ نمــﻂ االســتهالك واالســتثامر الثقــاﰲ األجنبــي وﰲ القــرار الســياﳼ باغتصــاب ثــروات الشــعوب.

فاهلــدف احلقيقــي مــن العوملــة الثقافيــة هــو إبقــاء التبعيــة بﺈبقــاء أهــم الشــعوب وﺧاصــة منهــا املتدينــة باإلســالم ﰲ
درجــة عاليــة مــن التبعيــة الثقافيــة أثــر العوملــة عــﲆ اهلويــة الثقافيــة لﻸفــراد والشــعوب فالتبعيــة الشــاملة للغــرب
وضعــﻒ أداء االقتصــاد ﺧاصــة العــرﰊ منــه وفشــل برامــج التنميــة املحليــة ال يمنــح فرصــا لتشــكيل هويــة اقتصاديــة

لتحصــني اهلويــة الثقافيــة؛ ّ
ألن مــا يســتورد مــن الغــرب مــن منتجــات وآالت ليســت منتجــات فقــﻂ بــل تلــك قيــم
وســلوكيات غربيــة أي تلــك املنتجــات هــي نتيجــة للثقافــة الغربيــة املصــدرة واملســتثمرة.

اذ ﱂ ﳛــدث ﰲ التاريــﺦ أن أقــدم العــاﱂ عــﲆ رمــوز وســلع ثقافيــة اســتهالكية وشــبابية كــام هــو عليــه احلــال

اليــوم ،فاإلقــدام عــﲆ هــذه الثقافــة االســتهالكية والشــبابية مــن مﺄكــوالت وشــﺨصيات أفالمهــا تــﺄﰐ مــن مصــدر
واحــد وموجــودة تقريبــا ﰲ كل العــاﱂ ،ﳑــا يثــري مــدى موقــﻒ الثقافــة املحليــة ومنهــا العربيــة ﰲ مواجهــة الغــزو
الثقــاﰲ الغــرﰊ. 52

هـــ -عــﲆ املســتوى االجتامعــي تؤثــر العوملــة ﰲ اهلويــة الثقافيــة مــن الناحيــة االجتامعيــة للشــعوب واألفــراد مــن

ﺧــالل ّأﳖــا مــﴩوع غــري أﺧالقــي ومــﴩوع فاســد تتميــز بالثقافــة املاديــة بﺈفــراغ املجتمعــات مــن رفعــة األﺧــالق

وســموها ،وبقطــع االنتــامءات ،وهــي عوملــة تــؤزم األرس وروابطهــا بتفكيكهــا وبــزرع املشــاكل وبــﺚ االنحــراف
وال مكانــة لصلــة الرحــم والنســب واإلرث الﴩعــي فيهــا .إذ ّ
إن الثقافــة الشــعبية األمريكيــة طغــت عــﲆ أذواق

النــاس مــن ﺧــالل امللبــس واملــﺄكل واملوســيقى ومشــاهدة األفــالم واملسلســالت واســتهالك الســلع األمريكيــة،
بســبب إرجــاع ذلــك إﱃ التفــوق األمريكــي والســيطرة عــﲆ وســائل اإلعــالم واإلنتــاج الﴪيــع ووجــود الســوق
٣١
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املســتهلكة بتصديــر تلــك املنتجــات ،وعليــه فالعوملــة الثقافيــة ليســت تفاعــال للثقافــات العامليــة بــل هيمنــة ثقافــة

غربيــة حمــددة فالعوملــة أو الشــمولية الثقافيــة تفــرض نفســها ﺧصوصــا عــﲆ األفــراد واألرس ببنــود حقــوق اإلنســان
ووســائل اإلعــالم التــي تســيطر عليهــا الــدول الغربيــة وبتقليــد الغــرب والتفســﺦ مــن كل ﺧصوصيــة إنــام العوملــة
الثقافيــة تســري نحــو ثقافــة عنــرص اللــذة وقــد ﴍعــت أبــواب اإلباحيــة الحتقــار العفــة والكرامــة اإلنســانية.

و -عــﲆ املســتوى اإلعالمــي الســيطرة عــﲆ وســائل اإلعــالم املحركــة للثقافــة املعوملــة ﲥيمــن عليهــا الــدول

التكنولوجيــة واملتفوقــة عســكريا ،فالعــاﱂ الفقــري ليــس لــه القــدرة عــﲆ مواجهــة االكتســاح اإلعالمــي الغــرﰊ ﳑــا

يعنــي قصــور العــاﱂ الفقــري ﰲ محايــة هويتــه الثقافيــة او ﲡديدهــا. 53
ويمﻜﻦ للعوﳌة الﺜﻘاﻓية أن ﲢﺪث اﻵﺛار اﻻﳚاﺑية اﻻﺗية:٥٤

تــدر ربحــ ًا عــﲆ الشــعوب واألفــراد ﰲ اكتســاب ثقافــة البحــﺚ
أوال :عــﲆ املســتوى التكنولوجــي :العوملــة ّ

العلمــي والتقــدم التكنولوجــي والتقنــي ،ﺧاصــة ﰲ جمــال اإلعــالم واالتصــال ،وﲠــذا فالعوملــة تنتــﴩ بﴪعــة ،ومنــه
تصبــح ثــروة علميــة وعمليــة ملــن يفتقــر للتكنولوجيــا وللبحــﺚ العلمــي وإلنتاجياتــه.

ثانيــا :عــﲆ مســتوى التواصــل والتعــاون :تعــد العوملــة الثقافيــة ســبب ًا كافي ـ ًا لالتصــال والﴩاكــة الثقافيــة بــني

األمــم واألفــراد ،بحــوار الثقافــات وتزويــد الشــعوب بﺄســاليب إحــداث تــوازن منطقــي بــني اخلصوصيــات الثقافيــة

هلــم وبذلــك يكــون التعــاون بــني األمــم باإلطاحــة باحلــدود ومعوقــات االتصــال املبــاﴍ واحلــر بــني املؤسســات
واألفــراد ،وهنــا تظهــر مــدى أﳘيــة االعــﱰاف بالتعدديــة الثقافيــة لﻸمــم ﰲ العــاﱂ الــدوﱄ اجلديــد املؤمــرك.

ثالثــا :عــﲆ املســتوى االجتامعــي :تعــد العوملــة مــن ﺧــالل وســائلها الســيام وســائل اإلعــالم وحريــة الصحافــة

والــرأي احلــر منــرب ًا للحــوار والتفتــح الثقــاﰲ ،واالســتفادة مــن ثقافــة اﻵﺧــر ،ولتكامــل الثقافــات ،وبذلــك تســتفيد

الــدول الضعيفــة مــن أســباب مهمــة للقضــاء عــﲆ املشــاكل االجتامعيــة ﺧاصــة املتعلقــة باألجانــب مــع الوطنيــني .ثــم

أن اإلعــالم يســهم باثبــات اهلويــة ويرفــع مــن مســتواها الثقــاﰲ الوطنــي والفــردي إلثبــات وجودهــا وبروزهــا عــﲆ
املســتوى الــدوﱄ.

رابعــا :عــﲆ املســتوى احلقوقــي :تعــد العوملــة موضوعــا للتفاعــل والتواصــل ﺧاصــة ﰲ جمــال اإلعــالم ،الــذي

يدعــم حقــوق اإلنســان واحلريــات السياســية وثقافــة التعبــري واملعارضــة ،ووجهــات النظــر والدفــاع عــن السياســات
الثقافيــة للشــعوب ﰲ مفهــوم احلقــوق عندهــا واحلريــات ،وطريقــة املشــاركة السياســية والتعدديــة .اذ العوملــة أدت
٣٢

العولمة ال ُّلغوية والهوية الثقافية آثارها وتحدياتها

إﱃ تطبيــﻖ ثقافــة جديــدة مفادهــا أن للفــرد احلريــة ﰲ اﺧتيــار أي الثقافــات التــي يراهــا مناســبة ﲠــدف إبــراز طاقاتــه

واســتثامرها ،ليكــون منتجــا وفعــاال.

ﺧامســا :عــﲆ املســتوى الشــﺨﴢ واإلنســاين للعوملــة تﺄثــري إﳚــاﰊ بتحويــل الشــعور باالنتــامء إﱃ حالــة تعصــب

إﱃ حالــة املرونــة واالعــﱰاف باالﺧــر ﰲ ظــل اإلنســانية ﲠــدف القضــاء عــﲆ التعصــب والتشــدد واجلمــود الفكــري.
سادســا :عــﲆ املســتوى الﱰبــوي واألكاديمــي :أصبحــت احلقــوق الثقافيــة ﰲ ظــل العوملــة نســبيا مزدهــرة بﺈعطــاء

مكانــة هلــا عــﲆ املســتوى املؤسســاﰐ وﰲ ظــل املناهــج الﱰبويــة واألكاديميــة ،ﲠــدف ﲤثيــل ثقافــة األفــراد والشــعوب

لدعــم املعــارف اخلاصــة ﲠــم والحــﱰام احلقــوق الثقافيــة األﺧــرى.

ســابعا :عــﲆ املســتوى الســياﳼ :العوملــة تتﺨطــى حــدود الدولــة الوطنيــة وشــﺨصية الفــرد ،وبذلــك هــي مــن

ـم فهــي ﺧــري
تســاهم ﰲ الثقافــة السياســية والتعدديــة الفكريــة مــن ﺧــالل اإلعــالم واحلــوار وحريــة التعبــري ،ومــن ثـ ّ
بالنســبة للشــعوب املقهــورة ﰲ ظــل الســلطة املطلقــة واملســتبدة باحلكــم.

وﺧالصــة اﻵثــار اإلﳚابيــة للعوملــة عــﲆ اهلويــة الثقافيــة أن الثقافــة العامليــة تدفــع النــاس إﱃ التحــرك والســري

ﰲ اإلصــالح والقضــاء عــﲆ التبعيــة الثقافيــة ﰲ القيــم والعــادات ،وذلــك باســتعامل وســائل وأســباب دعــم اهلويــة
الثقافيــة اســتنادا إﱃ التعــاون والﱰابــﻂ والتامســك والشــعور باالنتــامء الصحيــح وعــدم التعصــب.
ﲢﺪيـــات العوﳌــــة
ّ
إن مواجهــة ﲢديــات العوملــة تتطلــب مــن الــدول العربيــة أال تﺄﺧــذ موقــﻒ املوافقــة عــﲆ االنﺨــراط ﰲ

العوملــة دون أيــة ﴍوط أو ﲢفظــات ،وأال تﺄﺧــذ موقــﻒ املناهــﺾ للعوملــة مــع الدعــوة

لالنعــزال عنهــا .وبعضهــم يقــول بموقــﻒ ثالــﺚ يمــزج بــني املوقفــني الســابقني ،ويســمى »االنغــامش« أي ذلــك

املوقــﻒ الــذي يميــل إﱃ قليــل مــن االنكــامش والقليــل مــن االنغــامس ﰲ العوملــة .هــذا ﰲ حــني ،أن الواقــع يتطلــب

أن تواجــه الــدول العربيــة ﲢديــات العوملــة مــن ﺧــالل ﲢــرك وعمــل اســﱰاتيجي يمكــن بيانــه بــاﻵﰐ :
-1عﲆ املستوى الوطني :حتمية اإلصالح اإلداري والسياﳼ والتعليمي :

تكمــن أﳘيــة إصــالح األجهــزة اإلداريــة واحلكوميــة بوصفهــا العصــب األســاﳼ للدولــة ،وهــو مــا ســيحصن

أجهــزة الدولــة ومؤسســاﲥا لتكــون أقــدر عــﲆ التكيــﻒ مــع املتغــريات اجلديــدة .و أن إصــالح سياســات التعليــم
٣٣
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والتدريــب والتﺄهيــل يمثــل عنــرص ًا جوهري ـ ًا ﰲ هــذا اإلطــار ،ألنــه ســيﺨلﻖ قــوة عاملــة مدربــة ومؤهلــة وقــادرة

عــﲆ اســتيعاب التطــورات املرتبطــة بظاهــرة العوملــة .و أن تطويــر سياســات نقــل التكنولوجيــا وتوطينهــا يعــد مــن
متطلبــات ﲥيئــة الــدول لعــرص العوملــة .فضــ ً
ال عــن ﴐورة اإلصــالح الســياﳼ بوصفــه ركيــزة أساســية ﰲ أيــة

اســﱰاتيجية إصــالح داﺧــيل ،ويتمثــل ﰲ ﲢقيــﻖ ﲢــول ديمقراطــي حقيقــي بصــورة تدرﳚيــة وتراكميــة .ويعــد ﲢقيــﻖ
العدالــة االجتامعيــة ،ومكافحــة ظواهــر الفســاد الســياﳼ واإلداري املدﺧــل احلقيقــي لبنــاء دولــة املؤسســات وﲢقيــﻖ

ســيادة القانــون ،وترشــيد عمليــة صنــع السياســات والقــرارات. 55

 -2عﲆ املستوى اإلقليمي :ﴐورة تفعيل هياكل التكامل اإلقليمي وسياساته:
نظــر ًا إﱃ عمــﻖ التحديــات التــي تطرحهــا العوملــة وحمدوديــة قــدرات دول اجلنــوب عمومــ ًا والــدول العربيــة

ﺧصوص ـ ًا عــﲆ التعامــل معهــا فــرادى ،فــﺈن تطويــر سياســات التكامــل اإلقليمــي بــني هــذه الــدول ﰲ إطــار املناطــﻖ

والنظــم اإلقليميــة التــي تشــملها أصبــح ﴐورة ،والســيام أن الــدول العربيــة ال تنقصهــا هيــاكل التكامــل ،وال
التصــورات واألفــكار والربامــج ،بــل مــا ينقصهــا هــو إرادة التكامــل .وقــد تكــون التحديــات املشــﱰكة التــي ﲤثلهــا

العوملــة بالنســبة إﱃ الــدول العربيــة هــي مدعــاة الﲣــاذ ﺧطــوات عربيــة جــادة وحقيقيــة عــﲆ طريــﻖ عمليــات التكامــل

العــرﰊ والتكتــل اإلقليمــي فيــام بينهــا.

 -3عــﲆ املســتوى العاملــي :ﴐورة العمــل عــﲆ إﳚــاد نظــام عاملــي أكثــر عــدالً وديمقراطيــة ،الن الــدول العربيــة

طــرف مشــارك فيــه وليــس عــﲆ هامشــه ،و ﰲ إطــاره ترشــد عمليــة العوملــة ،والوقــوف مــع دول اجلنــوب ﰲ مواجهــة
التحديــات املزمنــة التــي تعــاين منهــا ،والتصــدي للمشــكالت العامليــة العابــرة للحــدود.5٦

الســنن ﰲ الكــون واحليــاة  -للدﺧــول إﱃ
الســنن الكونيــة دراســة علميــة موضوعية،وتســﺨري هــذه ّ
 -4دراســة ّ

العــرص احلضــاري اإلســالمي اجلديد-وفــﻖ الفهــم الصحيــح لكتــاب اهلل تعــاﱃ وســنة رســوله صــﲆ اهلل عليــه وآلــه

وســلم .واالســتفادة منهــا ﰲ تســﺨري إمكانــات العــاﱂ اإلســالمي املاديــة واملعنويــة وثرواتــه املتنوعــة اهلائلــة ،كــي
نحــدث تنميــة حضاريــة واجتامعيــة شــاملة ﲢفــﻆ علينــا شــﺨصيتنا املعنويــة املتميــزة وكياننــا املــادي املســتقل .57

 -5الــر ّد عــﲆ الغــزو الثقــاﰲ للعوملــة األمريكيــة الصهيونيــة مــن ﺧــالل الفكــر اإلســالمي ،عــﲆ وفــﻖ املنهــج

العلمــي الســليم ،بجميــع الوســائل التــي يعتمــد عليهــا مــن ﺧــالل اجلوانــب الفكريــة والفنيــة واألدبيــة كافــة التــي

يعرضوﳖــا مــن ﺧــالل أفكارهــم املناقضــة لإلســالم .ونقــﱰح ﰲ هــذا املجــال إﳚــاد أكثــر مــن قنــاة فضائيــة تبــﺚ براجمهــا
املﺨصصــة ملواجهــة تيــار العوملــة ،بمﺨتلــﻒ لغــات املســلمني .
٣٤

العولمة ال ُّلغوية والهوية الثقافية آثارها وتحدياتها

 -٦ترشــيد وتوجيــه الصحــوة اإلســالمية -التــي جــاءت تعبــري ًا عــن العــودة إﱃ اإلســالم،ورفﺾ التغريــب–

واالســتفادة منهــا ﰲ مواجهــة أﺧطــار العوملــة .وﲥيئــة صفــوف األمــة للبنــاء ،والتعمــري ،واجلهــاد ،واحلركــة والتغيــري.
 -7وجــوب اهتــامم املســؤولني ﰲ الــدول العربيــة بلغتهــم ،فيوظفــون اللغــة العربيــة الفصحــى ســواء ﰲ معامالﲥــم

اإلداريــة أم ﺧطبهــم أم أحاديثهــم الرســمية ،فهــم املمثلــون هلــذه األمــة وﲣليهــم عنهــا يشــجع الشــعوب عــﲆ االســتهانة
ﲠــا ،والكــﻒ عــن اســتعامهلا.و إصــدار قوانــني ملزمــة لتعميــم اســتعامل اللغــة العربيــة ﰲ اهليئــات الرســمية والتعليميــة
والعلميــة والثقافيــة واإلعالميــة كافــة  ،ومطالبــة الــﴩكات العاملــة ﰲ بلداننــا بوجــوب التعامــل بالعربيــة أوال ،ثــم

باللغــة األجنبيــة ثانيــا ،واشــﱰاط إتقاﳖــا مــن طــرف العاملــني ﰲ أوطاننــا إﱃ احلــد الــذي يمكنهــم مــن التعامــل مــع

حميطهــم ،وال نجــرب نحــن عــﲆ تعلــم لغتهــم للغــرض نفســه .

 -8العمــل عــﲆ تيســري اللغــة املســتعملة ﰲ العمليــات التواصليــة ،واالهتــامم بطــرق تدريــس القواعــد ،بحيــﺚ

تكــون مبســطة وجذابــة ﺧاصــة بالنســبة للصغــار ،ســواء ﰲ املؤسســات التعليمية أم بواســطة وســائل اإلعــالم ،وان املرء
يتﺄســﻒ عــﲆ زمــن مــﴣ ،كان األطفــال يتابعــون فيــه برامــج ﰲ التلفــزة منهــا برنامــج يســمى» :مدينــة القواعــد« ترســﺦ
قواعــد اللغــة العربيــة ﰲ ذهــن الطفــل بطريقــة مســلية وهادفــة ،لكوﳖــا تســتغل شــغﻒ األطفــال باللعــب واأللــوان
وكﺄﳖــا لعبــة وﳚــب أن تكــون مقــررات تعليــم اللغــة العربيــة مرتبطــة بحياﲥــم وحاجاﲥــم وميوهلــم. 58
والتجســيد ّ

 -9ترمجــة املراجــع األجنبيــة القيمــة إﱃ اللغــة العربيــة ،وذلــك ملــا للﱰمجــة مــن إغنــاء واثــراء للغتنــا ومعارفنــا

وثقافتنــا وتســهيل االطــالع عــﲆ مــا أنتجــه الفكــر البــﴩي ،دون احلاجــة إﱃ إتقــان اللغــات األجنبيــة .ويرتبــﻂ ﲠــذه
العمليــة االهتــامم بﱰمجــة املصطلــح وتوحيــده .إذ إنــه يعيــﺶ حالــة فــوﴇ غــري مقبولــة .وقــد نــﴩت ﰲ هــذا املضــامر

أبحــاث كثــرية ،إال أن مــا ﲡــدر اإلشــارة إليــه أن املصطلــح ســالح ذو حديــن ،إن أتقنــت صناعتــه فهــو مفتــاح العلــوم
واملعــارف ،وان أﳘلــت صياغتــه أدى إﱃ نقــل املعرفــة اإلنســانية مغلوطــة ،واﱃ تشــويه اللغــة العربيــة ومســﺨها.

وفــوق هــذا وذاك ﳚــب تفعيــل أثــر اإلنســان العــرﰊ ّ
ألن اللغــة بﺄهلهــا والناطقــني ﲠــا  ،واللغــة ال يمكننــا أن

نحملهــا ضعفنــا وأمــارات ﲣلفنــا وســامت تقاعســنا ونكوصنــا وجعلهــا مشــجبا نع ّلــﻖ عليــه هزائمنــا وعقدنــا الكثــرية

ﲡــاه اﻵﺧر.حقيقــة إ ّنــام يذهــب إليــه بعــﺾ الدارســني ﰲ البــالد العربيــة مــن ﺧــالل آرائهــم العقيمــة وجمادلتهــم اجلوفــاء

 ،ليعــد الســم الزعــاف الــذي ينﺨــر جســد هــذه األمــة ،وليعــد أكثــر ﺧطــورة مــن العوملــة نفســها .
التوﺻيـــــــات

٣٥

أ.م.د.رفاه عبد الحسين مهدي الفتالوي

انتهى البحﺚ إﱃ التوصيات واملقﱰحات اﻵتية:
 -1ﴐورة الﱰكيــز ﰲ مناهجنــا اجلامعيــة عــﲆ ظاهــرة العوملــة بامهلــا ومــا عليهــا ،وبيــان أثرهــا ﰲ جمــاالت احليــاة

السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة والتعليميــة ،والﱰكيــز عــﲆ أثرهــا الكبــري ﰲ اهلويــة الثقافيــة وﺧطرهــا

عــﲆ ثقافــات الشــعوب املﺨتلفــة وقومياﲥــا .

-2إقامــة النــدوات واملحــاﴐات التــي تتنــاول كل مســتجدات العــرص ،ومناقشــة هــذه الظواهــر وأثرهــا ﰲ

وطننــا العــرﰊ ،وتعميــﻖ هــذه املفاهيــم مــن ﺧــالل احلــوار املفتــوح مــع كافــة قطاعــات املجتمــع وإفســاح الفرصــة

هلــم ليعــربوا عــن مشــكالﲥم وأفكارهــم وآماهلــم وتطلعاﲥــم بحريــة وصــدق وذلــك مــن ﺧــالل اللقــاءات الثقافيــة
والنــدوات الفكريــة .

 -3العمــل عــﲆ نــﴩ اللغــة العربيــة بــكل الســبل املتاحــة ودعــم كل اجلهــود املبذولــة ﰲ هــذا االﲡــاه حمليـ ًا وعربي ًا

وإسالمي ًا .

 -4تﺄهيــل مــدرﳼ اللغــة العربيــة علميـ ًا وﺧلقيـ ًا ومهنيـ ًا وتكريمهــم وتشــجيعهم ماديـ ًا ومعنويـ ًا حتــى يقومــوا

بواجبهــم ﰲ ﺧدمــة تلــك اللغــة عــﲆ الوجــه األكمــل .

 -5اعتامد التقنية احلديثة واملتطورة ﰲ تعليم اللغة ونﴩها عرب املواقع اإللكﱰونية .
 -٦غرس االنتامء إﱃ الدين واالعتزاز باهلوية اإلسالمية لدى أبناء املجتمع.
 -7ﲢفيز مشاعر اهلوية اإلسالمية بني أبناء املجتمع لتتحول إﱃ سلوكيات واقعية عﲆ أرض الواقع .

اﳋاﲤـــــــــة

٣٦

العولمة ال ُّلغوية والهوية الثقافية آثارها وتحدياتها

ﰲ ﳖاية هذه املباحﺚ البد من عرض ابرز النتائج التي توصل إليها البحﺚ وهي :
 -1التواصــل مــع العــاﱂ ﳚــب أن يكــون حســب مطلــب قــرآين لتتعــارف البﴩيــة فيــام بينهــا عــﲆ أســاس تبــادل املعرفة

واالســتفادة مــن اﻵﺧــر ويكــون التفاضــل بينهــم عــﲆ أســاس الفضائــل والقيــم ال ليهيمــن القــوي عــﲆ الضعيﻒ .
 -2ﴐورة انفتاح الثقافة العربية عﲆ الثقافات األﺧرى واالستفادة منها ولكن دون ذوباﳖا.

 -3توصــل البحــﺚ إﱃ ّ
أن العوملــة الثقافيــة تؤثــر ســلب ًا ومــن تﺄثرياﲥــا :التﺄثــري ﰲ اهلوية اإلســالمية لﻸمــة ،وغياب

مفهــوم التوحيــد ،وتســلل الــﴩك والصنميــة ،وعوملــة األرسة وتشــويه اللغــة العربيــة  ،واملســاس باحلضــارات
اإلنســانية وعنــاﴏ العمليــة التعليميــة و تؤثــر إﳚابــ ًا بــربوز احلاجــة إﱃ إﳚــاد مرجعيــة إســالمية واحــدة لﻸمــة،

وﳑارســة احلــوار الفاعــل بــني أفــراد ومكونــات األمــة فضـ ً
ال عــن االعــﱰاف باألﺧطــاء وﳑارســة النقــد الــذاﰐ ،ومــن

أهــم هــذه األﺧطــاء غيــاب العلــم وانتشــار اجلهــل وســيادة التقليــد واالتبــاع وطغيــان القبليــة والعرقيــة والطائفيــة
عــﲆ مفهــوم األمــة .

ّ -4
إن نشــﺄة العوملــة غربيــة وطبيعتهــا غربيــة والقصــد منهــا تعميــم فكرهــا وثقافتهــا ومنتوجاﲥــا عــﲆ العــاﱂ ،هــي

ليســت نتيجــة تفاعــالت حضــارات غربيــة وﴍقيــة ،بــل هــي ســيطرة قطــب واحــد عــﲆ العــاﱂ ينــﴩ فكــره و ثقافتــه
مســتﺨدم ًا قــوة الرأســامﱄ الغــرﰊ خلدمــة مصاحلــه ،و لكــن ليســت العوملــة قــدر ًا حمتومـ ًا ال يمكــن اخلــالص منــه وال

قانونـ ًا تارﳜيـ ًا ﲣضــع لــه كل الشــعوب.

ّ -5
إن العوملة الثقافية تعد أﺧطر أنواع العوملة ألﳖا تدﺧل مباﴍة ﰲ صياغة الفكر والسلوك اإلنساين.
 -٦العوملة سالح ذو حدين  ،وفرصة تقبل أن يستغلها الطرفان واخلصامن ،ففيها ما يمكن
االستفادة منه ،وفيها ما ﳚب اخلوف واحلذر منه.
 -7للغــة العربيــة الفصحــى أﳘيــة كبــرية بالنســبة إﱃ التلميــذ ،فهــي تســهم ﰲ تنميــة التفكري،وﲢقيــﻖ النمــو

االجتامعــي  ،وكســب اخلــربات الثقافيــة ،وســهولة التحصيــل الــدراﳼ .وللعاميــة آثــار ســلبية عــﲆ التلميــذ تشــمل
الناحيــة العلميــة والثقافيــة ،والناحيــة الفكريــة ،والنفســية.
وآﺧر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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 -1٠العرب والعوملة  :حممد األطرش1٠1/
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 -15ينظر  :العوملة واخليارات املستقبلية العربية  ، 7 /العوملة ، 12/العوملة وﲥافتها الثقافية 118/
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اﳌﺼادر واﳌﺮاﺟﻊ
القرآن الكريم
.1أقنعــة العوملــة الســبعة :نبيــل راغــب  ،القاهــرة ،دار غريــب،
 2٠٠1م
.2بيئــات ترهقهــا العوملــة :زكريــا طاحــون ،القاهــرة ،مجعيــة
املكتــب العــرﰊ ،ط ،2ســنة 2٠٠3

.13العوملــة والثقافــة :حاتــم بــن عثــامن ،عــامن ،دار الفــارس،
الطبعــة األوﱃ 1999 ،م
.14اللغــة العربيــة وتشــكيل اهلويــة ﰲ ظــل العوملــة :د .مجيلــة
قيســمون ،كليــة اﻵداب واللغــات ،جامعــة منتــوري قســنطينة،
اجلزائــر.
املجالت واملقاالت

.15أثــر العوملــة عــﲆ اهلويــة الثقافيــة لﻸفــراد والشــعوب :زغــو
.3الﱰبيــة اخللقيــة بــني اإلســالم والعوملــة  :د ٠ســليامن بــن قاســم
حممــد ،جملــة األكاديميــة للدراســات االجتامعيــة واإلنســانية،ع 4
العيــد  .جامعــة امللــك ســعود ،كليــة الﱰبيــة .
،ســنة 2٠1٠
.4جــذور العربيــة فــروع احلياة:فيكتــور أســعد عــيل ،دار الســؤال
للطباعــة والنــﴩ ،دمشــﻖ ط 1981 ،2

.5العــاﱂ اإلســالمي بــني التﺨلــﻒ احلضــاري وريــاح العوملــة:
فــؤاد البنــا ،دار التوزيــع والبــﴩ اإلســالمية ،الطبعــة األوﱃ
2٠٠٦،م
.٦العامليــة والعوملــة :الســيد ياســني ،القاهــرة ،دار ﳖضــة مــرص،
 2٠٠٠م
.7العــرب والعوملــة :حممــد عابــد اجلابــري ،مركــز دراســات
الوحــدة العربيــة ،بــريوت 1998 ،م
.8العوملــة  :ســليامن بــن صالــح اخلــراﳾ  ،دار بلنســية للنــﴩ
والتوزيــع  ،الريــاض 1419/
.9العوملــة  :د .صالــح الرقــب ،ط ، 1اجلامعــة اإلســالمية
1423/هـــ2٠٠3 -م
.1٠العوملة وﲥافتها الثقافية  :د .شمﴘ واقﻒ زادة 1998،م
 -.11عوملــة الثقافــة :جــان بيــري قارنيــي ،ترمجــة عبــد اجلليــل األ
زدي ،دار القصبــة ،اجلزائــر 1999 ،م
.12عوملــة الثقافــة وثقافــة العوملــة :حممــد شــعبان علــوان ،مؤﲤــر
الدعــوة اإلســالمية ومتغــريات العــرص ،اجلامعــة اإلســالمية،
غــزة 2٠٠5 ،م

.1٦أﳘيــة اللغــة :أمحــد احلــداد ،جملــة البيــان الريــاض ،ع ، 17
شــوال  1422هـــ.

.17أي منظــور ملســتقبل اهلويــة ﰲ مواجهــة ﲢديــات العوملة:حممــد
الكتــاين ،بحــﺚ مقــدم إﱃ الــدورة األوﱃ لســنة  1997ألكاديميــة
اململكــة املغربيــة »العوملــة واهلويــة« .الربــاط 1997،م.
.18الشــباب اجلامعــي واهلويــة الثقافيــة ﰲ ظــل العوملــة اجلديــدة
)دراســة ميدانيــة عــﲆ طلبــة جامعــة دمشــﻖ(  :أمحــد عــيل
كنعان،جملــة دمشــﻖ عاصمــة الثقافــة العربيــة .2٠٠8
.19العــرب والعوملــة :حممــد األطــرش ،جملــة املســتقبل العــرﰊ،
عــدد، 23ســنة  1998م
وطموحــا  :أمحــد كنعــان ،
.2٠العوملــة والبحــﺚ العلمــي واق ًعــا
ً
نــدوة العوملــة والتعليــم العــاﱄ والبحــﺚ العلمــي ﰲ الوطــن العــرﰊ
املنعقــد بجامعــة العلــوم والتقنيــات والطــب ﰲ تونــس بالتعــاون
مــع اﲢــاد اجلامعــات العربيــة ﰲ 2٠٠٠/11 /22م
.21العوملــة واخليــارات العربيــة املســتقبلية :عبــد العزيــز املنصــور،
جملــة جامعــة دمشــﻖ للعلــوم االقتصاديــة والقانونيــة ،املجلــد ، 25
العــدد الثــاين2٠٠9،
.22العوملــة واهلويــة الثقافيــة  :حممــد اجلابري،جملــة املســتقبل
العــرﰊ ،عــدد، 3٠ســنة 1999
.23اللغــة العربيــة ﰲ عــرص العوملــة بــني الواقــع واملســؤولية :
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مصطفــى عدنــان حممــد ،بحــﺚ مقــدم إﱃ مؤﲤــر جمتمــع املعرفــة.28 :اهلويــة اللغويــة والعوملــة الثقافيــة :وليــد الﴪاقبي،جملــة
ـاﴐا األســبوع األدﰊ  ،العــدد  1434 ،1355هـــ 2٠13 -م
التحديــات االجتامعيــة والثقافيــة اللغويــة ﰲ العــاﱂ العرﰊ،حـ ً
ومســتقبال ،كليــة اﻵداب والعلــوم االجتامعيــة ،جامعــة الســلطان
الرسائل اجلامعية
قابــوس ،مســقﻂ ،ســنة 2٠٠7م .
.29دور مؤسســات الﱰبيــة اإلســالمية ﰲ مواجهــة العوملــة
.24اللغــة العربيــة وﲢديــات العوملــة :عمــر بــن طريــة ،جملــة
اللغويــة :أريــج بنــت إبراهيــم بــن أمحــد األنصــاري ،رســالة
اﻵداب واللغــات ،جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة  ،اجلزائــر،
ماجســتري ،جامعــة أم القــرى كليــة الﱰبيــة /اململكــة العربيــة
العــدد الســابع  ،ســنة 2٠٠8م.
الســعودية1428 ،هـــ  1429 -هـــ.
.25ﳐاطــر العوملــة عــﲆ املجتمعــات العربيــة ،مصطفــى رجــب،
جملــة البيان،عــدد .1٠
.2٦مفهــوم العوملــة وقــراءة تارﳜيــة للظاهــرة :أمحــد صدقــي

الدجــاين  ،صحيفــة القــدس،ع ، ٦ســنة 1998

.27مقــال ،حجــازي ،حممــود فهمــي ،جملــة اهلــالل مــارس 2٠٠1
م ،عــدد ، 12القاهــرة.
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ﺩﻭﺭ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
Role of University Staﬀ Members
in Teaching Digital Ci�zenship in
Concordance with the Viewpoints
of the Students

 د صادق عبيس الشافعي.م.أ
 قسم/  كلية الﱰبية للعلوم االنسانية/ جامعة كربالء
العلوم الﱰبوية والنفسية
Asst.Prof.Dr.Sadiq `Abeis Al-Shafa`ai
, Department of Psychological and
Educa�onal Sciences, College of Educa�on
, for Humanist Sciences
University of Karbala

دور اعضاء هيئة التدريس الجامعي بالتربية على المواطنة الرقمية من وجهة نظر الطلبة

ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ
ﳞدف البحﺚ احلاﱄ اﱃ -:
تعرف دور اعضاء هيئة التدريس اجلامعي ﰲ الﱰبية عﲆ املواطنة الرقمية من وجهة نظر الطلبة.
ّ -1
-2تعـ ّـرف الفــروق ﰲ اســتجابات افــراد العينــة لــدور اعضــاء هيئــة التدريــس بالﱰبيــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة

تبعــا ملتغــري )اجلنــس – املرحلــة (

وقــد قســم البحــﺚ اﱃ ﲬســة فصــول عــرض الباحــﺚ ﰲ الفصــل االول ) التعريــﻒ بالبحــﺚ ( بتوضيــح

مشــكلة البحــﺚ واﳘيــة ومــن ثــم ﲢديــد اهــم املصطلحــات الــواردة امــا الفصــل الثــاين فقــد عــرض االطــار النظــري
اخلــاص باملواطنــة الرقميــة وعالقتهــا باألمــن الثقــاﰲ ،ومــن ثــم بيــان اهــم الدراســات الســابقة ذات العالقــة وعنــوان
البحــﺚ احلــاﱄ  ,امــا الفصــل الثالــﺚ فﺨصصــه الباحــﺚ الجــراءات البحــﺚ التطبيقيــة  .والفصــل الرابــع كان

ﳐصصـ ًا ملعرفــة اهــم النتائــج التــي توصــل اليهــا البحــﺚ وتفســري تلــك النتائــج والفصــل اخلامــس ﺧصــﺺ لوضــع

االســتنتاجات والتوصيــات واملقﱰحــات.

وقــد تكــون جمتمــع البحــﺚ مــن مجيــع طلبــة كليــة الﱰبيــة للعلــوم االنســانية  -الدراســة الصباحيــة للعــام

الــدراﳼ ) (2٠17 -2٠1٦والبالــﻎ عددهــم ) (2525طالبـ ًا وطالبــة  ,اﺧتــار الباحــﺚ عينــة بحثــه بطريقــة العشــوائية

الطبقيــة التــي بلــﻎ حجمهــا) (253طالبـ ًا وطالبــة وﲤثــل نســبة ) (%1٠مــن املجمــوع الــكيل للطلبــة ،ولتحقيــﻖ اهداف

البحــﺚ اســتﺨدم الباحــﺚ االســتبانة أداة لتحقيــﻖ تلــك االهــداف ،و تكونــت األداة مــن ) (42فقــرة موزعــة عــﲆ
أربعــة جمــاالت ،وملعاجلــة بيانــات البحــﺚ اســتﺨدم الباحــﺚ طرق ـ ًا إحصائيــة وصفيــة وﲢليليــة مســتعين ًا باحلزمــة
اإلحصائيــة للعلــوم االجتامعيــة ) .( Spssوقــد توصلــت نتائــج الدراســة اﱃ أن أعضــاء هيئــة التدريــس ﰲ كليــة

الﱰبيــة للعلــوم االنســانية ﰲ جامعــة كربــالء لدﳞــم دور ﰲ تربيــة الطلبــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة ولكــن بدرجــة ضعيفــة

وكذلــك اظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة ﰲ اســتجابات افــراد عينــة البحــﺚ تعــزى ملتغــري )
املرحلــة – اجلنــس ( وﰲ ضــوء تلــك النتائــج قــدم الباحــﺚ جمموعــة مــن التوصيــات واملقﱰحــات التــي يمكــن هلــا أن

تســاعد ﰲ رفــع مســتوى الــدور الــذي يقــوم بــه أعضــاء هيئــة التدريــس ﰲ كليــة الﱰبيــة للعلــوم االنســانية ﰲ الﱰبيــة

عــﲆ املواطنــة الرقميــة .
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Abstract
The current research study aims to
1- deﬁne role of university staﬀ members in teaching digital ci�zenship in concordance with
the viewpoints of the students .
2- deﬁne the diﬀerences in the response of the controlling sample to the role of the university
staﬀ members in teaching the digital ci�zenship in light of a variable , gender and stage .There
are ﬁve chapters , the ﬁrst takes hold of deﬁni�on, the second does the theore�cal side of the
digital ci�zenship and its nexus with the cultural security , the third does the prac�cal side , the
fourth one does the results the study arrives at, the last one does the conclusion, recommenda�ons and sugges�ons.
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دور اعضاء هيئة التدريس الجامعي بالتربية على المواطنة الرقمية من وجهة نظر الطلبة

الﻔﺼﻞ اﻻول )التعﺮيﻒ ﺑالﺒحﺚ(
أوﻻﹰ /ﻣﺸﻜلة الﺒحﺚ .
لقــد اصبــح التطــور العلمــي والتكنولوجــي ســمة مــن ســامت العــرص احلــاﱄ ومــن ســامت الثقافــة الشــﺨصية

جلميــع االفــراد عــﲆ ﳐتلــﻒ مســتوياﲥم  ،فاصبــح اجلميــع يتعامــل مــع التكنولوجيــا احلديثــة والســيام املعلوماتيــة منهــا ،

وهــذا شــكل عقبــة حقيقــة امــام املربــني واوليــاء االمــور  ،ففــي الســابﻖ كان االبــاء يســتطيعون معرفــة اهتاممــات ابنائهم
ومراقبــة عالقاﲥــم مــع االﺧريــن  ،لكــن وبفضــل التكنولوجيــا احلديثــة اصبحــوا االن يتواصلــون مــع افــراد افﱰاضيــني

أو رقميــني قــد يشــكلون ﺧطــر ًا كبــري ًا عليهــم او قــد يدﺧلــون اﱃ املواقــع االلكﱰونيــة غــري األﺧالقيــة وﰲ كثــري مــن
االحيــان تتﺄثــر افكارهــم بﺄفــكار انــاس متطرفــني يميلــون اﱃ العنــﻒ واالرهــاب والتطــرف  ،فقــد عمــدت التكنولوجيــا

بﺄدواﲥــا املﺨتلفــة كاهلواتــﻒ النقالــة واالنﱰنيــت ومواقــع التواصــل االجتامعــي اﱃ توســيع اهلــوة بــني االفــراد  ،واصبــح
معظــم الشــباب يقــﴤ وقتــه الكامــل مــع هــذه االدوات التــي نزعــت هويتهــم الوطنيــة والثقافيــة وجردﲥــم اﱃ حــد

مــا مــن قيمهــم االﺧالقيــة واالجتامعيــة  ،فاصبــح معظــم الشــباب مواطنــني بــال مواطنــة  ،وهنــا اصبــح املجتمــع امــام

مفــﱰق طــرق امــا أن يســلم للتكنولوجيــا احلديثــة بﺂثارهــا الســلبية أو يكــون هنالــك مــن يوجــه ويرشــد ويبــني هلــؤالء

االبنــاء معايــري وقواعــد االســتﺨدام االمثــل للتكنولوجيــا احلديثــة او مــا يعــرف تربويـ ًا بـــــــــ ) املواطنــة الرقميــة ( التــي
اصبــح اكتســاﲠا صــامم أمــان يقــي األفــراد مــن ﳐاطــر االنــزالق ﰲ ﳐاطــر االســتﺨدام الســيﺊ للتكنولوجيــا احلديثــة ،

فاملواطنــة الرقميــة ﲠــذا املفهــوم تعــد عمليــة توجيهيــة ووقائيــة ﰲ الوقــت نفســه ،فالتوجيــه ﳜتــﺺ بتعريــﻒ االفــراد

كيفيــة االفــادة مــن التكنولوجيــا احلديثــة  ،أمــا الوقائيــة فﺄﳖــا تعمــل عــﲆ محايتهــم مــن اﺧطارهــا بمعنــى تزويدهــم
باملبــادئ واالفــكار والقيــم التــي تســاعدهم ﰲ التعامــل الذكــي مــع التكنولوجيــا احلديثــة .

لــذا جلــﺄت معظــم املجتمعــات ومنهــا املجتمــع العراقــي اﱃ الﱰبيــة للقيــام ﲠــذه املهمــة املتمثلــة ﰲ احلــد مــن ﳐاطــر

التكنولوجيــا احلديثــة  ،اذ تســعى املؤسســات الﱰبويــة كافــة ومنهــا اجلامعــات متمثلــة بكوادرهــا الﱰبويــة ﰲ مواجهــة

تلــك التحديــات وتــالﰲ ﺧطورﲥــا مــن طريــﻖ االهتــامم بعمليــة اعــداد االفــراد وتربيتهــم تربيــة صاحلــة يمكــن هلــا
مواجهــة ﲢديــات العــرص الــذي نعيــﺶ فيــه العــرص الــذي يوصــﻒ بانــه عــرص التكنولوجيــا والتطــور العلمــي الﴪيــع
 ،ومــن هــذا الــدور املؤمــل مــن اجلامعــات جــاءت فكــرة الــﴩوع باجــراء دراســة علميــة ملعرفــة دور اعضــاء هيئــة

التدريــس ﰲ كليــة الﱰبيــة للعلــوم االنســانية ﰲ جامعــة كربــالء ﰲ الﱰبيــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة مــن وجهــة نظــر

الطلبــة .
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ﺛاﻧي ﹰا  /أﳘية الﺒحﺚ .
يشــهد العــرص احلــاﱄ العديــد مــن املتغــريات الﴪيعــة واملتالحقــة النامجــة عــن الثــورة العلميــة واملعرفيــة،

والتقــدم ﰲ وســائل االتصــال وتكنولوجيــا املعلومــات  ،ومــا واكــب ذلــك مــن ظهــور العوملــة بمظاهرهــا املﺨتلفــة،

ومــا نجــم عنهــا مــن ﲢديــات معــاﴏة هلــا بعــﺾ التداعيــات الســلبية ،والتــي يعانــى منهــا كثــري مــن املجتمعــات،

مثــل انتشــار التطــرف والعنــﻒ واالرهــاب  ،واإلﺧــالل باحلقــوق والواجبــات ،وضعــﻒ التمســك بمنظومــة القيــم ،
وانتشــار القيــم الوافــدة  ،وغريهــا مــن املظاهــر التــي أضعفــت قيــم املواطنــة الصاحلــة .

وتــدل الشــواهد عــﲆ ان املجتمعــات التــي ال تســاير متطلبــات العرص احلاﱄ ســوف تتﺨلﻒ عن ركــب احلضارة

والتقــدم وهــذا يوضــح مــدى حاجــة املجتمعــات اﱃ افــراد معديــن اعــداد ًا يتســم بالشــمول والتكامــل املعــرﰲ فلقــد

اصبــح العــاﱂ قريــة صغــرية يمكــن ألي فــرد دﺧوهلــا واحلصــول عــﲆ مــا يريــده مــن املعرفــة ﰲ املجــاالت كافــة ،لذلــك

ﳚــب ان يتــم اعــداد االفــراد اعــداد ًا يتناســب مــع هــذه املتغــريات لكــي يســتطيعوا التكيــﻒ والتعايﺶ،واســتﴩاف
املســتقبل الــذي ســوف يزيــد فيــه الطلــب كثــريا عــﲆ املعرفــة ).القــرصاوي،2٠14،ص( 3٠٠-299

وامــام هــذه املتغــريات العامليــة التــي أوجــدت واقع ـ ًا اجتامعي ـ ًا لــه معايــريه وقيمــه اجلديــدة جلــﺄت املجتمعــات

إﱃ الﱰبيــة ،واعتربﲥــا طــوق نجــاة ووســيلة أساســية ﰲ احلفــاظ عــﲆ قيمهــا الوطنيــة وهويتهــا الثقافيــة) .عقــل،

،2٠٠٦ص(38

إذ اصبــح إعــداد املواطــن الصالــح املتمســك بقيمــه وهويتــه الثقافيــة اهلــدف األســمى الــذي تســعى إليــه الﱰبيــة

بكافــة مؤسســاﲥا وأنظمتهــا  ،ويشــري بعــﺾ املربــني إﱃ أن الﱰبيــة تســعى اﱃ إعــداد متعلــم يمتلــك الســلوكيات
واملامرســات واملهــارة التــي ﲡعلــه مواطنـ ًا متفتــح الذهــن يعتــز بوطنــه ،ويفهــم النظــم السياســية والقانونيــة والنظــام

العاملــي اجلديــد ،بــام يــؤدى إﱃ تكويــن شــﺨصية تعــي الصالــح العــام وتــدرك حقوقهــا وواجباﲥــا ،وتتقبــل الــرأي
والــرأي االﺧــر) .حممــود،2٠12 ،ص(59

واجلامعــة هــي احــدى املؤسســات الﱰبويــة التــي يقــع عــﲆ عاتقهــا عمليــة اعــداد وتدريــب الطلبــة ﰲ كافــة

االﺧتصاصــات اعــداد ًا يتامشــى ومتطلبــات العــرص الــذي نعيــﺶ فيــه  ،فطلبــة اجلامعــة ثــروة كل امــة ومســتودع

طاقاﲥــا الفاعلــة املنتجــة وإحــدى الركائــز األساســية ﰲ ﲢقيــﻖ التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة القــادرة عــﲆ إحداث
التغيــري والتطــور املنشــود ﰲ مجيــع جمــاالت احليــاة ) .البــدري ، ،2٠٠3،ص( 3

٤٨

دور اعضاء هيئة التدريس الجامعي بالتربية على المواطنة الرقمية من وجهة نظر الطلبة

إذ يعيــﺶ طلبــة اجلامعــات العراقيــة اليــوم ﰲ جمتمــع واقــع ﲢــت تﺄثــريات متعــددة وﲢيــﻂ ﲠــم الكثــري مــن

التحديــات منهــا املعرفيــة واالقتصاديــة والثقافيــة واألرسيــة املﺨتلفــة فضــال عــن التﺄثــريات املبــاﴍة لوســائل

االتصــال والتكنولوجيــا احلديثــة التــي اصبحــت ﴐورة مــن ﴐورات احليــاة .

ومــن هــذا املنطلــﻖ اصبحــت عمليــة نــﴩ ثقافــة املواطنــة الرقميــة ومحايــة األمــن الفكــري والثقــاﰲ ﰲ االوســاط

الﱰبويــة والســيام الوســﻂ اجلامعــي أمــر ًا ﰲ غايــة األﳘيــة ،إذ إن تلــك الثقافــة ﳚــب أن تتحــول اﱃ برامــج ومشــاريع

وﺧطــﻂ مدروســة إســو ًة بــام تقــوم بــه الــدول املتقدمــة مثــل بريطانيــا والواليــات املتحــدة وفرنســا واســﱰاليا التــي

ُتــدرس ابناءهــا ﰲ مدارســها مواضيــع ﺧاصــة باملواطنــة الرقميــة ﰲ إطــار منهــج الﱰبيــة الرقميــة وجعلتهــا قضيــة
وطنيــة كــربى).أل ســالم ،2٠15،ص(25

ويعــد االســتاذ اجلامعــي مــن أهــم الركائــز التــي تعتمــد عليهــا اجلامعــة ﰲ بنــاء شــﺨصية الطلبــة وتقويــم

ســلوكياﲥم  ،وتعديــل أفكارهــم واﲡاهاﲥــم  ،واألداة الناجعــة واملثــﲆ لتقويــم املســار وتصحيــح مفاهيمهــم  ،لــذا
أضحــى دوره ﰲ تعزيــز األمــن الفكــري والثقــاﰲ والتصــدي لالنحرافــات الفكريــة التــي قــد يتعــرض هلــا الطلبــة
ﴐورة ملحــة ومطلب ـ ًا حيوي ـ ًا ﰲ ظــل الظــروف الراهنــة والتحديــات املســتمرة التــي يتعــرض هلــا أبناؤهــا الطلبــة

ﰲ عــرص أصبــح فيــه تﺄثــري التكنولوجيــا بشــقيه االﳚــاﰊ والســلبي واضح ـ ًا وال يمكــن اﺧفــاؤه بــاي شــكل مــن
االشــكال  ،وعــﲆ وفــﻖ مــا ســبﻖ يفــﱰض بﺄعضــاء هيئــة التدريــس تﺄديــة أدوارهــم الﱰبويــة بشـ ٍ
ـكل يتناســب وعــرص
التكنولوجيــا( وهــذا االمــر يتطلــب امتالكهــم ملجموعــة مــن املهــارات التكنولوجيــة ؛ ومنهــا مهــارة الﱰبيــة عــﲆ
املواطنــة الرقميــة التــي يمكــن مــن ﺧالهلــا اكســاب الطلبــة معرفــة املعايــري والقواعــد التــي تســاعدهم باســتﺨدام

وســائل االتصــال والتكنولوجيــا بشــكل أمــن ليكونــوا قادريــن عــﲆ التعايــﺶ مــع متغــريات ومســتحدثات هــذا
العــرص ،وهــذا االمــر ال يمكــن ﲢقيقــه اال بوجــود عضــو هيئــة تدريــس لديــه املعرفــة واالدراك والوعــي الــكاﰲ

بﺄﳘيــة توظيــﻒ املســتحدثات التكنولوجيــة ﰲ العمليــة التعليميــة.
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وﻋﲆ وﻓﻖ ذلﻚ يمﻜﻦ ﺣﴫ أﳘية الﺒحﺚ اﳊاﱄ ﺑاﻻﰐ -:
اﺧتصــت هــذه الدراســة ﰲ أحــد املوضوعــات التــي نالــت اهتاممــ ًا بالغــ ًا ﰲ اﻵونــة االﺧــرية وهــو موضــوع

املواطنــة الرقميــة التــي تعــد صــامم االمــان ﰲ وقايــة الشــباب اجلامعــي ومحايتهــم مــن االنــزالق ﰲ ﳐاطــر االســتﺨدام

الســيﺊ للتكنولوجيــا.

مــن املؤمــل ان تفتــح هــذه الدراســة البــاب أمــام الباحثــني إلجــراء املزيــد مــن الدراســات حــول موضــوع املواطنة

الرقمية .

يمكــن االفــادة مــن أداة هــذه الدراســة بالتعــرف اﱃ دور االفــراد العاملــني ﰲ املؤسســات التعليميــة االﺧــرى

غــري اجلامعيــة ﰲ الﱰبيــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة  ،يمكــن االفــادة مــن نتائــج الدراســة احلاليــة ﰲ وضــع الربامــج
اخلاصــة بتدريــب اعضــاء هيئــة التدريــس اجلامعــي عــﲆ تربيــة الطلبــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة .

اﳖــا أول دراســة بحســب علــم الباحــﺚ عــﲆ املســتوى املحــيل بحثــت ﰲ موضــوع املواطنــة الرقميــة مــن وجهــة

نظــر الطلبــة ﰲ اجلامعــات العراقيــة.
ﺛالﺜ ﹰا  /ﻫﺪﻓا الﺒحﺚ.
ﳞدف البحﺚ اﱃ :

التعرف اﱃ دور اعضاء هيئة التدريس اجلامعي ﰲ الﱰبية عﲆ املواطنة الرقمية من وجهة نظر الطلبة .
التعــرف اﱃ الفــروق ﰲ اســتجابات افــراد العينــة لــدور اعضــاء هيئــة التدريــس ﰲ الﱰبيــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة

تبعــا ملتغــري )اجلنــس – املرحلــة (
راﺑع ﹰا  /ﺣﺪود الﺒحﺚ.

يقترص هذا البحﺚ عﲆ احلدود االتية -:
احلد املوضوعي ) األكاديمي (
التعــرف اﱃ دور اعضــاء هيئــة التدريــس ﰲ كليــة الﱰبيــة للعلــوم االنســانية ﰲ الﱰبيــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة مــن

وجهــة نظــر الطلبــة .
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احلد )البﴩي(
طلبة كلية الﱰبية للعلوم االنسانية  -جامعة كربالء  -للدراسة الصباحية.
احلد )املكاين (
كلية الﱰبية للعلوم اإلنسانية  -جامعة كربالء.
احلد )الزماين( طبقت الدراسة ﰲ العام الدراﳼ ) 2٠17 -2٠1٦م(.
ﺧاﻣﺴ ﹰا  /ﲢﺪيﺪ اﳌﺼﻄلحات.
الدور  ( Role).وعرفه كل من-:
نــرباوي ) (1993بﺄنــه » جمموعــة مــن االنشــطة املرتبطــة أو األطــر الســلوكية التــي ﲢقــﻖ مــا هــو متوقــع ﰲ

مواقــﻒ معينــة«  ) .نــرباوي ،1993،ص(32

مــرﳼ  2٠٠1بﺄنــه جمموعــة مــن األنشــطة املرتبطــة أو األُطــر الســلوكية التــي ﲢقــﻖ مــا هــو متوقــع ﰲ مواقــﻒ

،معينــة ويﱰتــب عــﲆ األدوار إمكانيــة التنبــؤ بســلوك الفــرد ﰲ املواقــﻒ املﺨتلفــة ») .مــرﳼ ،2٠٠1،ص(133

الشــبول واخلوالــدة ) (2٠14بانــه » شــكل مــن اشــكال االجابــة عــﲆ مــا ينتظــره االﺧــرون او يتوقعــه مــن الفــرد

ويشــتمل دور الفــرد املواقــﻒ والقيــم والســلوك » ) .الشــبول واخلوالــدة  : 2٠14 ،ص(٦2

التعريــﻒ االجرائــي للــدور  :مــدى مــا يســهم بــه اعضــاء هيئــة التدريــس مــن تعزيــز القيــم االﳚابيــة لــدى

طلبــة كليــة العلــوم االنســانية وتنميــة املهــارات املعرفيــة والوجدانيــة التــي تدفعهــم اﱃ ﳑارســة العمــل التطوعــي دون

مقابــل .

-2املواطنة الرقمية ) (Digital Citizenshipوعرفها كل من-:
ﴍف والدمــرداش ) (2٠14باﳖــا » بﺄﳖــا تفاعــل الفــرد مــع غــريه باســتﺨدام األدوات واملصــادر الرقميــة مثــل

احلاســوب بصــوره املﺨتلفــة ،وشــبكة املعلومــات كوســيﻂ لالتصــال مــع اﻵﺧريــن ،باســتﺨدام العديــد مــن الوســائل
أو الصــور مثــل :الربيــد اإللكــﱰوين ،واملدونــات ،واملواقــع ،وﳐتلــﻒ شــبكات التواصــل االجتامعــي« ).ﴍف

والدمــرداش ،2٠14،ص(131
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أل ســالم ) (2٠15باﳖــا » جمموعــة قوانــني وقواعــد الســلوك املعتمــدة ﰲ اســتﺨدام التكنولوجيــا املﺨتلفــة

ومشــاركتها ﰲ املجتمــع عــن طريــﻖ تبــادل املعلومــات والتجــارة اإللكﱰونيــة بســالم .

) أل سالم  ،2٠15،ص( 25
رابيل وبييل ) (2٠٠4باﳖا » قواعد السلوك املالئم املتعلقة باستﺨدام التكنولوجيا«.
Ribble & Bailey ،2004،p13
فارمــر ) (2٠11باﳖــا» :القــدرة عــﲆ اســتﺨدام التكنولوجيــا بﺄمــان ومســؤولية وانتقائيــة وانتاجيــة«

)(Farmer،2011،p292

ويعــرف الباحــﺚ املواطنــة الرقميــة نظري ـ ًا بﺄﳖــا )املعــارف واملهــارات والقيــم التــي ﲡعــل مــن املتعلمــني افــراد ًا

قادريــن عــﲆ التعامــل مــع التكنولوجيــا تعام ـ ً
ال أمن ـ ًا واﳚابي ـ ًا (

التعريــﻒ االجرائــي للمواطنــة الرقميــة هــو )املعلومــات واملعــارف واملهــارات والقيــم التــي يكتســبها املتعلمــني

مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ﰲ كليــة الﱰبيــة للعلــوم االنســانية ﲠــدف تنميــة مهاراﲥــم وســلوكياﲥم التكنولوجيــة ﳑــا

ﳚعلهــم افــراد ًا قادريــن عــﲆ التعامــل مــع التكنولوجيــا تعامـ ً
ال أمنـ ًا واﳚابيـ ًا( .
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الﻔﺼﻞ الﺜاﲏ ) ادﺑيات الﺪراﺳة (
ان رجــوع الباحــﺚ لﻸدبيــات التــي ســبﻖ وأن تناولــت أطــراف بحثــه مــن مقتضيــات البحــﺚ العلمــي وذلــك

منع ـ ًا لتكــرار اجلهــود  ،وﲡــاوز ًا للعقبــات  ،ﳑــا يكــون لديــه ﺧلفيــة عــن اجلانــب املعــرﰲ لدراســته  ،وقــد عــرض

الباحــﺚ هــذا الفصــل مــن جانبــني رئيســني ﳘــا:

اوﻻﹰ  /ﺧلﻔيــة ﻧﻈﺮيــة  :بــام ان املتغــري املــراد داســته ﰲ البحــﺚ احلــاﱄ هــو املواطنــة الرقميــة لــذا ارتــﺄى الباحــﺚ ان

يتحــدث ﰲ هــذا اجلانــب عــﲆ النحــو االﰐ .
ﻣﻔﻬوم اﳌواﻃنة الﺮﻗمية .

تعــرف املواطنــة الرقميــة بﺄﳖــا إعــداد االفــراد الســتﺨدام تكنولوجيــا احلاســوب ،بطريقــة فاعلــة  ،عــن طريــﻖ

تنميــة معارفهــم بربامــج معاجلــة النصــوص ،واجلــداول اإللكﱰونيــة ،وبرامــج العــروض التقديميــة ،وبرجميــات
االتصــال املﺨتلفــة  ،وكيفيــة اســتﺨدام هــذه التقنيــات بطريقــة مناســبة  ،وﰲ ضــوء مــا تقــدم مــن تعريــﻒ للمواطنــة
الرقميــة يمكــن ﲢديــد ﺧصائــﺺ هــذا املفهــوم فيــام يــيل:
الوﻋﻲ ﺑالعاﱂ الﺮﻗمﻲ وﻣﻜوﻧاﺗﻪ.
امتالك مهارات املامرسة الفاعلة واملناسبة ﰲ استﺨدامات العاﱂ الرقمي بﺂلياته املﺨتلفة.
اتبــاع القواعــد اخللقيــة التــي ﲡعــل الســلوك التكنولوجــي للشــﺨﺺ يتســم باملقبوليــة االجتامعيــة ﰲ التفاعــل مــع

اﻵﺧرين ).ﴍف والدمــرداش  ،2٠14،ص(131
مكونات املواطنة الرقمية.

مــن مراجعــة االدبيــات ذات الصلــة بمفهــوم) املواطنــة الرقميــة ( ﲤكــن الباحــﺚ مــن ﲢديــد تســعة عنــاﴏ

يمكــن عدهــا مكونــات للمواطنــة الرقميــة و يمكــن اﳚازهــا بــاالﰐ :

االتاحة الرقمية للجميع .وتعني إتاحة الفرص املتساوية لكل األفراد للوصول
للتكنولوجيا كي يكونوا مواطنني رقميني.
التجارة الرقمية  .وهي عمليات البيع والﴩاء التي تتم بطريقة الكﱰونية.
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االتصال الرقمي  .امكانية تواصل األفراد ﰲ ما بينهم عرب وسائﻂ الكﱰونية متنوعة.
حمو االمية الرقمية  .وهذا يعني أن التكنولوجيا دﺧلت ﰲ كافة جماالت احلياة ومنها جمال التعليم.
اللياقة الرقمية  .جمموعة السلوكيات الالئقة التي ﳚب أن يتمتع ﲠا املواطن الرقمي.
القوانــني الرقميــة .عــﲆ املجتمــع الرقمــي أن يلتــزم بمجموعــة االنظمــة والقوانــني التــي ﲤثــل اﺧالقيــات هــذا

املجتمــع لوقايتهــم مــن ارتــكاب املﺨالفــات واجلرائــم الرقميــة .

احلقــوق واملســؤوليات الرقميــة .يتمتــع افــراد املجتمــع الرقمــي بــﺄن لدﳞــم حقــوق تتمثــل باخلصوصيــة التــي

تقابلهــا واجبــات نحــو اﻵﺧــر ﳑــا يقتــﴤ مراعــاة ﺧصوصيــة اﻵﺧريــن واملحافظــة عليهــا.

الســالمة أو الصحــة الرقميــة  .إن اغلــب افــرد املجتمــع الرقمــي يتعرضــون لإلجهــاد البــدين والنفــﴘ بســبب

ســوء اســتﺨدام التكنولوجيــا  ،ﳑــا يعــرض صحتهــم للﺨطــر  ،وهــذا يتطلــب الوعــي بــﴩوط الصحــة والســالمة
وﺧطــورة ﳐالفتهــا.

االمــن الرقمــي .يتعــرض افــراد املجتمــع الرقمــي لبعــﺾ االنتهــاكات والﴪقــات ﳑــا يســتوجب ان يكــون

وعــي ًومعرفــة بربامــج احلاميــة واالمــن ضــد تلــك االنتهــاكات .
هنالــك
ﹲ

)(Nordin etal،2016،p72

اﻻﻣﻦ الﻔﻜﺮي والﺜﻘاﰲ واﳌواﻃنة الﺮﻗمية .
يرتبــﻂ مصطلــح »األمــن الفكــري والثقــاﰲ » بــــــــ« املواطنــة الرقميــة« التــي تعنــي قوانــني و قواعــد الســلوك

املعتمــدة ﰲ اســتﺨدام التكنولوجيــا املﺨتلفــة و مشــاركتها ﰲ املجتمــع عــن طريــﻖ تبــادل املعلومــات والتجــارة
اإللكﱰونيــة بســالم .واملواطــن الرقمــي هــو الشــﺨﺺ الــذي يســتﺨدم اإلنﱰنــت بشــكل منتظــم وفاعــل ،ومفهــوم
األمــن الثقــاﰲ أو الفكــري لــه عالقــة قويــة بالعمليــة التعليميــة ألﳖــا الكفيلــة بمســاعدة الﱰبويــني و املعلمــني وأوليــاء

األمــور لفهــم مــا ﳚــب عــﲆ الطلبــة معرفتــه مــن اجــل توظيــﻒ التكنولوجيــا ﰲ حياﲥــم بالشــكل الســليم ،واملواطنــة

الرقميــة ﲥــدف اﱃ إعــداد املواطــن الصالــح القــادر عــﲆ االنﺨــراط الكامــل باملجتمــع واملشــاركة الفاعلــة ﰲ ﺧدمــة
هــذا الوطــن عموم ـ ًا و ﰲ املجــال الرقمــي ﺧصوص ـ ًا) .أل ســالم  ،2٠15،ص( 25
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ﻣﺮاﺣﻞ الﱰﺑية ﻋﲆ اﳌواﻃنة الﺮﻗمية .
يقصــد بالﱰبيــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة االرشــاد والتوجيــه الــذي ﳜططــه املربــون اﱃ املتعلمــني عنــد اســتﺨدام

التقنيــات ووســائل االتصــال الرقميــة ﲠــدف تنميــة املهــارات والســلوكيات التــي ﲤكنهــم بــﺄن يصبحــوا مواطنــني

رقميــني ،وقادريــن عــﲆ التفاعــل بﺈﳚابيــة مــع اﻵﺧريــن عــرب االتصــال املبــاﴍ ،ويمكــن ﲢديــد مراحــل الﱰبيــة
املواطنــة الرقميــة او تنميــة املواطنــة الرقميــة بــاالﰐ -:
ﻣﺮﺣلة الوﻋﻲ ).(Awareness
يعــرب مفهــوم الوعــي عــن االدراك القائــم عــﲆ االحســاس واملعرفــة الــذي يســاعد الفــرد عــﲆ اﲣــاذ قــرارات

معينــة اﲡــاه قضيــة معينــة  ،واالفــراد ﰲ هــذه املرحلــة بحاجــة اﱃ معرفــة مــا هــو مناســب او غــري مناســب عنــد

اســتﺨدامهم للتكنولوجيــا ووســائل االتصــال الرقميــة.
مرحلة املامرسة املوجهة)(Guided Prac�ce

ﰲ هذه املرحلة ﳚب تشجيع االفراد عﲆ استﺨدام التكنولوجيا ومعرفة واستكشاف املناسب منها من عدمه .
مرحلة النمذجة والقدوة )( Modeling & Demonstra�on
وﰲ هــذه املرحلــة البــد مــن وجــود نمــوذج وقــدوة حســنة يمكــن أن يكــون مثــاال ﳛتــذى بــه  ،وﺧــري مــن يقتــدي

بــه االفــراد هــو املــرﰊ الــذي يعتــرب انموذجـ ًا للســوك احلســن واالﺧــالق احلميــدة .
مرحلة التغذية الراجعة وﲢليل السلوك )( Feedback and Analysis

وفيهــا ﳛتــاج االفــراد اﱃ اتاحــة الفرصــة أمامهــم للتﺄمــل الــذاﰐ والنقد البنــاء وﲢليل الســلوك اخلاص باســتﺨدام

التقنيــات  ،ومــن طريــﻖ هــذه العمليــة فانــه يتــم دعــم الســلوكيات املســؤولة واالمنــة  ،وعــدم تكــرار الســلوك غــري
املرغــوب فيــه  ).ﴍف والدمــرداش ،2٠1٦ ،ص (141-14٠وقــد اعتمــدت هــذه املراحــل عنــد بنــاء اداة البحــﺚ
اخلاصــة بقيــاس دور اعضــاء هيئــة التدريــس ﰲ الﱰبيــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة .
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أﳘية اﳌواﻃنة الﺮﻗمية:
قبــل احلديــﺚ عــن اﳘيــة املواطنــة الرقميــة البــد مــن القــول ان املواطنــة الرقميــة اصبحــت مطلبـ ًا لــكل افــراد

املجتمــع وﲠــذا ال يمكــن حرصهــا عنــد حــدود املؤسســات التعليميــة  ،بــل تتﺨطــى ذلــك لتصبــح ســلوك ًا يــالزم

الفــرد ﰲ أي مــكان وزمــان ،بــام يســهم ﰲ إعــداد أفــراد قادريــن عــﲆ املشــاركة االﳚابيــة والفاعلــة ﰲ بنــاء جمتمعهــم
وﳖضتــه  ،ويمكــن حــرص اﳘيــة املواطنــة الرقميــة بــاالﰐ -:

املامرسة اﻵمنة واالستﺨدام املسؤول والقانوين واألﺧالقي للمعلومات والتقنية.
اكتساب السلوك اإلﳚاﰊ الستﺨدام التقنية والذي يتميز بالتعاون والتعلم واإلنتاجية.
ﲢمل املسؤولية الشﺨصية عن التعلم مدى احلياة ).الشهري  ،2٠1٦،ص(8
فض ً
ال عام سبﻖ يمكن اضافة االﰐ -:
تقليل االنعكاسات السلبية الستﺨدام االنﱰنيت.
رفع مستوى االمن الفكري والثقاﰲ عند افراد املجتمع .
رفع القدرة عﲆ مواجهة ﲢديات العوملة .
إتاحة الفرصة للتعبري عن الذات واملشاركة ﰲ اﲣاذ القرارات.
غرس ثقافة احلوار ومبدأ التعايﺶ السلمي وتعدد الثقافات.
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ﺛاﻧي ﹰا  /دراﺳات ﺳاﺑﻘة.
عرض الدراسات السابقة .
بعــد اجــراء املراجعــة عــﲆ االدب الﱰبــوي املتوافــر ﰲ املكتبــات العراقيــة وقواعــد البيانــات املحليــة والعربيــة

؛ ﱂ يعثــر الباحــﺚ عــﲆ دراســات ســابقة اﺧتصــت بموضــوع الﱰبيــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة ،لــذا اكتفينــا بعــرض

الدراســات التــي تقــﱰب نوع ـ ًا مــا مــن طبيعــة الدراســة احلاليــة  ،وســيتم عرضهــا بحســب تسلســلها الزمنــي عــﲆ

النحــو التــاﱄ :

دراﺳة ﴍف و الﺪﻣﺮداش )(٢٠١٦
)ﻣعايري اﳌواﻃنة الﺮﻗمية وﺗﻄﺒيﻘاﲥا ﰲ اﳌناﻫﺞ التﺪريﺴية(
اجريــت الدراســة ﰲ مــرص وكانــت ﲥــدف اﱃ معرفــة املعايــري التــي يســتند اليهــا الﱰبويــون ﰲ تنميــة املواطنــة

الرقميــة  ،وإمكانيــة تضمينهــا ﰲ املناهــج ،و قــدم الباحثــان نــامذج تطبيقيــة ﰲ الﱰبيــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة ﰲ املناهــج

الدراســية مســتﺨدمان  ،أحــد نــامذج الواقــع االفــﱰاﴈ عرب االنﱰنــت وهــو)  ،(Why Villeوقد توصلت الدراســة
اﱃ أن هنالــك حاجــة إلعــداد الناشــئة للﱰبيــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة ﰲ اطــار عــرص الرقمنــة  ،وأوصــت الدراســة

بــرضورة تضمــني برامــج إعــداد املعلــم ملعايــري الﱰبيــة عــﲆ الرقميــة ).ﴍف والدمــرداش ،2٠15،ص-129

(145

دراﺳة الﺼﲈدي ) (٢٠١٧
)ﺗﺼورات ﻃلﺒة ﺟاﻣعة الﻘﺼيﻢ ﻧحو اﳌواﻃنة الﺮﻗمية(
اجريــت الدراســة ﰲ الســعودية وهدفــت اﱃ معرفــة تصــورات طلبــة جامعــة القصيــم نحــو املواطنــة الرقميــة،

واســتعمل ﰲ هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي  ،واســتﺨدمت االســتبانة التــي طبقــت عــﲆ عينــة بلــﻎ حجمهــا
) (374طالب ـ ًا وطالب ـ ًة ؛ والســتﺨراج النتائــج اســتعمل الباحــﺚ الرزمــة االحصائيــة للعلــوم االجتامعيــة )SPSS

( وقــد توصلــت نتائــج الدراســة اﱃ أن تصــورات طلبــة اجلامعــة للمواطنــة الرقميــة كانــت بدرجــة متوســطة
وبحســب املقيــاس املعــد لقيــاس ذلــك الغــرض ،وﰲ ضــوء نتائــج الدراســة قدمــت الباحثــة جمموعــة مــن التوصيــات
واملقﱰحــات ).الصــامدي  ،2٠17 ،ص(184 -175
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دراﺳة ﻛارديﲈن ) (٢٠١٧
)آراء ﻣعلمــﻲ الﺪراﺳــات اﻻﺟتﲈﻋيــة ﺣــول اﳌواﻃنــة الﺮﻗميــة وﻣﻜاﻧتﻬــا ﰲ ﺑﺮﻧاﻣــﺞ اﻋــﺪاد ﻣعلمــﻲ الﺪراﺳــات

اﻻﺟتﲈﻋيــة دراﺳــة ﻣﻘارﻧــة ﺑــﲔ ﺑــﲔ ﺗﺮﻛيــا والوﻻيــات اﳌتحــﺪة اﻻﻣﺮيﻜيــة (
أجريت الدراسة ﰲ تركيا وهدفت اﱃ.

التعــرف اﱃ اراء عينــة مــن معلمــي الدراســات االجتامعيــة حــول مفهــوم املواطنــة الرقميــة ﰲ كل مــن تركيــا

والواليــات املتحــدة االمريكيــة .

التعرف اﱃ االﺧتالف ﰲ اراء افراد العينة باﺧتالف مكان الدراسة .
اســتعمل ﰲ هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي  ،واســتﺨدمت االســتبانة ذات االجابــات املفتوحــة واملغلقــة ،

وتكونــت العينــة مــن ) (٦٦طالب ـ ًا وطالبــة مــن طــالب الدراســات االجتامعيــة وبواقــع ) (14طالب ـ ًا وطالبــة مــن

تركيــا و) (51طالب ـ ًا وطالبــة مــن طــالب الواليــات املتحــدة االمريكيــة  ،والســتﺨراج النتائــج اســتعملت الرزمــة
االحصائيــة للعلــوم االجتامعيــة ) (SPSSوتوصلــت نتائــج الدراســة اﱃ ان املوضوعــات التــي تــدرس حــول املواطنــة

الرقميــة موضوعــات غــري كافيــة او قليلــة وكذلــك اظهــرت النتائــج اﳘيــة املواطنــة الرقميــة وﳚــب ان تتكامــل مــع
برنامــج اعــداد معلمــي الدراســات االجتامعيــة ،وﰲ ضــوء نتائــج البحــﺚ قــدم الباحــﺚ جمموعــة مــن التوصيــات
واملقﱰحــات .

)( Karaduman،2017،p73-106
ب -مقارنة الدراسة احلالية بالدراسات السابقة .
ﱂ تتشــابه أماكــن إجــراء الدراســات الســابقة  ،فﺄجريــت دراســة )ﴍف والدمــرداش (2٠1٦،ﰲ مرص  ،ودراســة

)الصــامدي (2٠17،ﰲ الســعودية ودراســة ) كارديــامن (2٠17 ،ﰲ تركيــا  ،أمــا الدراســة احلاليــة فﺄجريــت ﰲ العــراق

.

اﺧتلفــت الدراســة احلاليــة عــن الدراســات الســابقة مــن حيــﺚ هــدف الدراســة فهــذه الدراســة كانــت ﲥــدف

اﱃ معرفــة الــدور الــذي يقــوم بــه اعضــاء هيئــة التدريــس اجلامعــي ﰲ الﱰبيــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة مــن وجهــة نظــر
الطلبــة  ،ﰲ حــني اﺧتلفــت اهــداف الدراســات االﺧــرى عــن اهــداف الدراســة احلاليــة .
٥٨
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مجيع الدراسات السابقة استعملت املنهج الوصفي وكذلك الدراسة احلالية .
اتفقــت الدراســات احلاليــة مــع دراســة )الصــامدي (2٠17 ،ودراســة ) كارديــامن  ( 2٠17،ﰲ جمتمــع البحــﺚ

وهــو طلبــة اجلامعــة واﺧتلفــت مــع دراســة )ﴍف والدمــرداش  (2٠1٦،التــي كانــت دراســة نظريــة وليســت

تطبيقيــة.

اﺧتلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة ﰲ حجم العينة .
تشابه مجيع الدراسات السابقة والدراسة احلالية كذلك ﰲ أداة البحﺚ وهي االستبانة.
اســتعملت الدراســات الســابقة الرزمــة االحصائيــة للعلــوم االجتامعيــة ) ( SPSSالســتﺨراج النتائــج وكذلــك

الدراســة احلاليــة.

اﺧتالف النتائج بني الدراسات بحسب اهداف وجمتمع كل دراسة .
ت -اإلفادة من الدراسات السابقة.
يمكن تلﺨيﺺ اإلفادة من الدراسات السابقة باﻵﰐ:
ﲢديد املشكلة وتقديمها ﰲ اطارها املناسب.
اﺧتيار اإلطار النظري املناسب للبحﺚ وتنظيمه.
اﺧتيار املنهجية املناسبة لتحقيﻖ االهداف .
اﺧتيار الوسائل اإلحصائية املناسبة.
اﺧتيار املصادر واملراجع التي ﳛتاجها البحﺚ.

٥٩
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الﻔﺼﻞ الﺜالﺚ)ﻣنﻬﺞ الﺒحﺚ وإﺟﺮاءاﺗﻪ(
ُيعــرض ﰲ هــذا الفصــل اإلجــراءات التــي اتبعهــا الباحــﺚ ﰲ ﲢقيــﻖ أهــداف بحثــه واملتمثلــة ﰲ ﲢديــد نــوع

املنهــج املســتﺨدم ﰲ البحــﺚ  ،وﲢديــد جمتمــع وعينــة البحــﺚ واالداة التــي اســتﺨدمت ﰲ البحــﺚ فضـ ً
ال عــن الوســائل
اإلحصائيــة التــي اســتﺨدمت الســتﺨراج النتائــج  ،واالجــراءات التــي اتبعــت كانــت عــﲆ النحــو االﰐ-:
أوﻻﹰ  /ﻣنﻬﺞ الﺒحﺚ.
ان املنهــج املناســب لتحقيــﻖ اهــداف البحــﺚ هــو املنهــج الوصفــي الــذي يعــرف بﺄنــه » املنهــج الــذي يعتمــد
عــﲆ دراســة الواقــع او الظاهــرة كــام توجــد ﰲ الواقــع  ،وﳞتــم بوصفهــا وصفــ ًا دقيقــ ًا عــن طريــﻖ التعبــري النوعــي
الــذي يصــﻒ الظاهــرة ويوضــح ﺧصائصهــا  ،أو التعبــري الكمــي الــذي يعطــي وصفـ ًا رقميـ ًا يوضــح مقــدار الظاهــرة

وحجمهــا ) .عبــاس وآﺧــرون  ، 2٠11،ص( 74
ﺛاﻧي ﹰا /ﳎتمﻊ الﺒحﺚ.

يتحــدد جمتمــع البحــﺚ احلــاﱄ بجميــع طلبــة كليــة الﱰبيــة للعلــوم االنســانية للعــام الــدراﳼ)(2٠17 -2٠1٦

والبالــﻎ عددهــم ) (2525طالب ـ ًا وطالبــة  ،واجلــدول ) (1يوضــح حجــم جمتمــع البحــﺚ موزعــني بحســب االقســام
واملرحلــة واجلنــس .
جدول )(1

)جمتمع البحﺚ موزعني بحسب القسم واملرحلة واجلنس(
املرحلة

الثانية

االوﱃ

القسم

ذكور

اناث ذكور اناث

اللغة
االنكليزية

٤٥

٢٧ ٢٠٤

اللغة العربية

٣٦

٨٤

١٧

العلوم الﱰبوية
والنفسية

٢٧

٦١

١٥

اجلغرافية

٣٢

٤٢

١٣

املجموع

٨٧ ٤٢٩ ١٦٣

التاريﺦ

٦٠

٢٣

٣٨

١٥

الرابعة

الثالثة

املجموع

ذكور

اناث

ذكور

اناث

٢٠٠

٣٣

٢١٠

٢٨

١٧٠

٩١٧

٦٨

٦٢

١٥٦

٥٢

١٢٦

٦٠١

٦٦

١٥

٧٥

٥١

٣٩

٦٤

٣٢

٤١٧

٢١

١٧٠

٣٦

٥٤١

٣٦

٧٩

٥٨

٧٥

٢٩

٢٠٣

٦٥

٥١٥

٣٧٤

٣٧٤

٢٥٩

٢٥٢٥
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ﺛالﺜ ﹰا /ﻋينة الﺒحﺚ.
يعــد اســتﺨدام العينــات مــن الوســائل االقتصاديــة التــي ﲣفــﺾ تكلفــة البحــﺚ العلمــي ﰲ جمــال الدراســات

االنســانية واالجتامعيــة  ،ويمكــن تعريــﻒ العينــة باﳖــا« جمموعــة الوحــدات التــي تــم اﺧتيارهــا مــن جمتمــع الدراســة

لتمثــل هــذا املجتمــع ﰲ البحــﺚ حمــل الدراسة«).ســليامن  ،2٠٠9 ،ص ( 7٦وتنقســم عينــة البحــﺚ احلــاﱄ عــﲆ
قســمني -:

ﻋينة )الﺒحﺚ اﻷﺳاﺳية( .
بعــد ان تــم مجــع املعلومــات املتعلقــة باملجتمــع اإلحصائــي للبحــﺚ واملتمثــل بجميــع طلبــة كليــة الﱰبيــة للعلــوم

االنســانية -الدراســة الصباحيــة  ،والبالــﻎ عددهــم ) (2525طالبـ ًا وطالبــة  ،اﺧتــار الباحــﺚ منهــم وبطريقة الســحب

العشــوائي الطبقــي ) (253طالبـ ًا وطالبــة وهــي نســبة )(%1٠مــن املجمــوع الــكيل لطلبــة الكليــة  ،واجلــدول ) (2يبــني
ذلك.

جدول)(2

) يبن عينة البحﺚ االساسية موزعني بحسب االقسام (

املرحلة
القسم
اللغة
االنكليزية
اللغة العربية
العلوم
الﱰبوية
والنفسية
اجلغرافية
التاريﺦ
املجموع

الثانية
االوﱃ
ذكور اناث ذكور اناث
٢١
٣ ٢٠
٤
٤

٨

٢

٣

٦

١

٦
٦

٣
٢
١٦

٤
٤
٤٢

١
٢
٩

٥
٣
٤١

املجموع

الرابعة
الثالثة
ذكور اناث ذكور اناث
١٨
٣
٢٢
٣

٩٤

٦
٣

١٥
٨

٥
٣

١٢
٨

٥٨
٣٨

٤
٢
١٨

٦
٤
٥٥

٦
٣
٢٠

٧
٧
٥٢

٣٦
٢٧
٢٥٣

 -2عينة )التحليل اإلحصائي(.
لغــرض التﺄكــد مــن صــدق أداة البحــﺚ وثباﲥــا فقــد اﺧتــار الباحــﺚ عينــة إلجــراء عمليــة التحليــل اإلحصائي

بلــﻎ حجمهــا ) (1٠٠طالـ ٍ
ـب وطالبــة آﺧــذت مــن جمتمع البحــﺚ االصيل.

٦١
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راﺑع ﹰا /أداة الﺒحﺚ.
بــام ان البحــﺚ احلــاﱄ يســعى إﱃ معرفــة الــدور الــذي يقــوم بــه اعضــاء هيئــة التدريــس اجلامعــي ﰲ كليــة الﱰبيــة

للعلــوم االنســانية ﰲ الﱰبيــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة  ،لــذا فــﺈن االســتبانة هــي األداة املناســبة
لتحقيــﻖ ذلــك ،إذ انــه يمكــن لالســتبانة ان توفــر البيانــات الرقميــة املنظمــة ﰲ اغلــب األحيــان وان املعلومــات التــي
مجعــت مــن ﺧالهلــا تكــون عــﲆ األرجــح مرنــة فهــي ال تتصــﻒ بالتعقيــد  ،ﳑــا جعلهــا ﲡــذب الكثــري مــن الباحثــني

الســتﺨدامها ﰲ دراســاﲥم.

Cohen.etal،2005،p.245
ﺧﻄوات ﺑناء أداة الﺒحﺚ.
اإلفادة من األدبيات والدراسات السابقة املرتبطة بمفهوم املواطنة الرقمية.
ﺧربة الباحﺚ كونه تدريسي ًا ﰲ كلية الﱰبية للعلوم اإلنسانية ﲣصﺺ طرائﻖ تدريس.
ولكــون الﱰبيــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة ﲤــر بﺄربــع مراحــل كــام اســلفنا ﰲ الفصــل الثــاين  ،فالباحــﺚ ارتــﺄى ان

تتكــون أداة بحثــه مــن اربعــة جمــاالت هــي جمــال ) الوعــي – املامرســة املوجهــة – النمذجــة – التغذيــة الراجعــة وﲢليل
الســلوك ( وقــد تكونــت )االداة ( بصيغتهــا األوليــة مــن ) (42فقــرة  ،موزعــة عــﲆ اربعــة جمــاالت ملحــﻖ)(1
اﳋﺼاﺋﺺ الﺴيﻜوﻣﱰية لﻸداة .
يعــد الصــدق والثبــات مــن أهــم اخلصائــﺺ والصفــات الواجــب توافرهــا ﰲ ادوات مجــع البيانــات  ،فبــدون

تلــك اخلصائــﺺ والصفــات ال يمكــن الوثــوق ﰲ قــدرة األداة عــﲆ قيــاس مــا صممــت ألجلــه وال بدقــة النتائــج
التــي تــم الوصــول إليهــا ،وســوف يتــم توضيــح تلــك اخلصائــﺺ عــﲆ النحــو اﻵﰐ -:
الﺼﺪق )( Validity
يعــد الصــدق مــن مــؤﴍات جــودة االبحــاث وفاعليتهــا ،فاألبحــاث غــري الصادقــة ال قيمــة هلــا  ،فهــو ﴍط

وأســاس إلجــراء البحــوث النوعيــة والكميــة عــﲆ حــد ســواء ،ومفهــوم الصــدق يشــري إﱃ مــدى دقــة األداة ﰲ ﲤثيــل
الظاهــرة التــي تنتمــي إليهــا ، ( p117،2٠٠5،Cohen.etal).،وللتحقــﻖ مــن صــدق أداة البحــﺚ فقــد تــم اســتﺨدم
الصــدق الظاهــري ) (Referees Validityوالــذي يســمى ايضــا بصــدق اخلــرباء أو املحكمــني  ،وهــو مــن أفضــل
٦٢
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أســاليب التﺄكــد مــن صالحيــة الفقــرات للصفــة املــراد قياســها بعــد عرضهــا عــﲆ جمموعــة مــن اخلــرباء واملﺨتصــني
،وقــد عرضــت االداة بصيغتهــا األوليــة عــﲆ جمموعــة مــن اخلــرباء واملﺨتصــني بلــﻎ عددهــم ) (1٠ﺧــرباء  ،ملحــﻖ)، (2

لبيــان آرائهــم ومالحظاﲥــم ﰲ صالحيــة الفقــرات واملجــال الــذي تنتمــي اليــه  ،وقــد تــم اعتمــدت نســبة ) (%8٠مــن
االتفــاق كحــد أدنــى لقبــول الفقــرة  ،إذ يعتقــد بلــوم وآﺧــرون ) (1983أن الصــدق الظاهــري ال يتحقــﻖ اال باتفــاق
اخلــرباء وبنســبة  %75فﺄكثــر ) .بلــوم وآﺧــرون ،1983 ،ص( 12٦

وقــد حصلــت مجيــع الفقــرات عــﲆ رضــا اخلــرباء وقبوهلــم ،باســتثناء بعــﺾ املالحظــات التــي وضعــت لتعديــل

الصياغــة اللغويــة أو تبديــل بعــﺾ الكلــامت ،وبذلــك بقــي عــدد الفقــرات النهائــي ) (42فقــرة موزعــة عــﲆ اربعــة
جمــاالت رئيســة ،واجلــدول ) (3يوضــح مكونــات االداة.
جدول )(3
يبني جماالت وعدد فقرات االداة
املجال

ت
1

الوعي

2

املامرسة املوجهة

3

النمذجة او القدوة احلسنة

4

التغذية الراجعة وﲢليل السلوك

املجموع

عدد الفقرات
١٠
١٠
١١
١١

٤٢

 -2القوة التمييزية ).( Item Discriminatory Power
ان حســاب القــوة التميزيــة لــكل فقــرة مــن فقــرات االداة هــو مــن اخلطــوات املهمــة ﰲ عمليــة بنــاء أداة البحــﺚ

 ،والقــوة التميزيــة تعنــي ﲢليــل الفقــرات واإلبقــاء عــﲆ الفقــرات املميــزة واســتبعاد الفقــرات غــري املميــزة  ،وألجــل

ﲢليــل الفقــرات رجــع الباحــﺚ اﱃ درجــات عينــة التحليــل االحصائــي والبالــﻎ عددهــا ) (1٠٠طالــب وطالبــة وبعد

اســتﺨراج املجموعتــني املتطرفتــني ) (%27فقــد بلغــت االســتامرات التــي اجــري عليهــا التحليــل االحصائــي )(54
اســتامرة  ،واســتعمل االﺧتبــار التائــي ) (T-Testملعرفــة الفــروق بــني األوســاط احلســابية لدرجــات املجموعتــني
العليــا والدنيــا والبالغــة ) (54درجــة ولــكل فقــرة مــن فقــرات االداة  ،وبنــا ًء عــﲆ ذلــك فــﺈن كل فقــرة أظهــرت
٦٣
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فروق ـ ًا ذات داللــة إحصائيــة عدهــا الباحــﺚ فقــرة ﳑيــزةً ،وقــد أظهــرت النتائــج أن مجيــع الفقــرات كانــت تتمتــع
بقــوة ﲤييزيــة عاليــة.

*1

 -٣الﺜﺒات )( Reliability
يعــد الثبــات مــن اخلصائــﺺ املهمــة التــي ﳚــب ان تتمتــع ﲠــا ادوات البحــﺚ العلمــي  ،ويشــري الثبــات اﱃ

االســتقرار واالتســاق بــني فقــرات االداة  ).اجلابــري وصــربي،2٠15 ،ص(215

وقــد حســب الثبــات باســتﺨدام طريقــة التجزئــة النصفيــة ) (Split-Halfوذلــك مــن طريــﻖ الرجــوع إﱃ درجــات

عينــة التحليــل االحصائــي ،إذ حســبت درجــة النصــﻒ األول مــن األداة ودرجــات النصــﻒ الثــاين  ،مــن طريــﻖ ﲡزئة
األداة إﱃ نصفــني واعتــربت الفقــرات ذات األرقــام الفرديــة هــي فقــرات النصــﻒ األول والفقــرات ذات األرقــام

الزوجيــة هــي فقــرات النصــﻒ الثــاين  ،و حســب االرتبــاط بــني النصفــني باســتﺨدام معامــل ارتبــاط ) بريســون ( ،

وقــد بلغــت قيمــة الثبــات ) ، (٠٫79وعنــد اســتﺨدام معادلــة ) ســبريمان – بــراون ( لتصحيــح قيمــة معامــل الثبــات

فقــد بلغــت قيمتــه ) (٠٫88وهــذه النتيجــة تــدل عــﲆ أن األداة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات تطمئــن الباحــﺚ ﰲ
حــال تطبيقهــا عــﲆ العينــة االساســية .
ﺧاﻣﺴ ﹰا  /ﺗﻄﺒيﻖ أداة الﺒحﺚ.
طبــﻖ الباحــﺚ أداة بحثــه املتمثلــة ﰲ االســتبانة بصيغتهــا النهائيــة ملحــﻖ ) (3عــﲆ العينــة املشــمولة بالبحــﺚ مــن

طلبــة كليــة الﱰبيــة للعلــوم االنســانية البالــﻎ عددهــا ) (253طالب ـ ًا وطالبــة ﰲ يــوم االثنــني املوافــﻖ 2٠17/ 5/8
وقــد ﲢــاور الباحــﺚ مــع أفــراد العينــة وبـ ّـني هلــم أهــداف البحــﺚ وكيفيــة اإلجابــة عــن فقراتــه ،وبذلــك اجــاب
االفــراد عــن الفقــرات بــكل ســهولة ويــﴪ ومــن دون أي تدﺧــل أو تﺄثــري .
ﺳادﺳ ﹰا  /ﺗﻔﺮيﻎ ﺑياﻧات أداة الﺒحﺚ.

فرغــت البيانــات بعــد مجعهــا مــن افــراد العينــة ﰲ الربنامــج اإلحصائــي للعلــوم االجتامعيــة ) (SPSSوذلــك

إلجــراء العمليــات اإلحصائيــة املناســبة واســتﺨراج النتائــج  ،وبــام أن كل فقــرة مــن فقــرات أداة البحــﺚ تضــم ثالثــة

بدائــل متدرجــة فقــد ﲤــت عمليــة تفريــﻎ البيانــات مــن طريــﻖ إعطــاء وزن )درجــة( لــكل بديــل مــن البدائــل الثالثــة

وعــﲆ النحــو اﻵﰐ .

 -1تبلﻎ قيمة ) (T-Testعند مستوى داللة ) ( 0،05ودرجة حرية ) (50تبلﻎ )(2.00
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جدول )(4
أوزان بدائل فقرات أداة البحﺚ .
البدائل

ت

تستعمل دائ ًام

1

تستعمل احيان ًا

2

تستعمل نادر ًا

3

األوزان
3
2
1

وﲢســب الدرجــة الكليــة لــكل فــرد وفقـ ًا ملــا اﺧتــاره مــن البدائــل  ،ولكــون االداة تتكــون مــن ) (42فقــرة ،فقــد تراوح

املــدى النظــري لدرجــات افــراد العينــة مــا بــني ) (12٦درجــة وﲤثــل احلــد األعــﲆ لالســتجابة و) (42درجــة وﲤثــل
احلــد االدنــى لالســتجابة .

ﺛاﻣن ﹰا  /اﳌعاﳉات اﻹﺣﺼاﺋية.
مــن اجــل ﲢليــل البيانــات واســتﺨراج نتائــج البحــﺚ فقــد اســتعملت الرزمــة االحصائيــة للعلــوم االجتامعيــة

). (SPSS
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الﻔﺼﻞ الﺮاﺑﻊ)ﻋﺮض النتاﺋﺞ وﺗﻔﺴريﻫا(
يتضمــن هــذا الفصــل عرض ـ ًا وﲢلي ـ ً
ال للنتائــج التــي توصــل إليهــا البحــﺚ ومــن ثــم مناقشــة تلــك النتائــج

وتفســريها ﰲ ضــوء أهــداف البحــﺚ  ،ولغــرض تســهيل تفســري نتائــج البحــﺚ وكذلــك لتحديــد دور اعضــاء هيئــة
التدريــس ﰲ كليــة الﱰبيــة للعلــوم االنســانية ﰲ الﱰبيــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة  ،قــام الباحــﺚ بتحويــل درجــات أوزان

بدائــل اإلجابــة عــن فقــرات أداة الدراســة إﱃ مســتويات معياريــة واجلــدول ) (5يوضــح ذلــك .
جدول )(5
احلكم عﲆ دور اعضاء هيئة التدريس ﰲ الﱰبية عﲆ املواطنة
الدرجات
1،66 – 1

2،33 – 1،67
3 – 2،34

الوزن املئوي

% 56 - % 34

% 78 - % 56،10

% 100- 78،10%

املستويات

مستوى ضعيﻒ
مستوى متوسﻂ
مستوى كبري

وبعــد ان ُحـ ّـول اوزان بدائــل االجابــة عــن فقــرات االداة اﱃ مســتويات معياريــة اســتﺨرجت قيــم االوســاط احلســابية
واألوزان املئويــة واالنحرافــات املعياريــة لــكل فقــرة مــن فقــرات أداة الدراســة .وﰲ مــا يــﺄﰐ عــرض لنتائــج الدراســة
وبحســب أهدافها.

اوالً  /نتائــج البحــﺚ اخلاصــة باهلــدف األول والــذي ينــﺺ اﱃ )التعــرف عــﲆ دور اعضــاء هيئــة التدريــس

اجلامعــي ﰲ الﱰبيــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة (.

مــن اجــل التحقــﻖ مــن هــذا اهلــدف  ،تــم اســتﺨرجت االوســاط احلســابية واالنحرافــات املعياريــة واألوزان

املئويــة لــكل فقــرة مــن فقــرات االســتبانه والبالغــة ) (42فقــرة  ،واجلــدول ) (٦يوضــح ذلــك.
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جدول ) ( ٦
)االوساط احلسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان املئوية لكل فقرة من فقرات االستبانه (.
الوسﻂ
احلساﰊ

االنحراف
املعياري

الوزن
املئوي

%52.83

ﺿعيﻒ

1.33

0.47

%44.40

ﺿعيﻒ

1.06

0.24

%35.31

ﺿعيﻒ

1.18

0.38

%39.26

ﺿعيﻒ

5

يوضح للطلبة مزايا وسائل االتصال التكنولوجي وعيوبه

1.69

0.81

%56.26

ﻣتوﺳﻂ

7

يتيح للطلبة فرصة املشاركة ﰲ اﲣاذ القرارات
يشجع الطلبة تكوين جمموعات علمية ضمن موقع الكلية
االلكﱰوين

1.46

ت

الفقرات

1

ينبه الطلبة عﲆ افطار الغزو الفكري والثقاﰲ)العوملة(

2

يرشد الطلبة اﱃ املواقع التعليمية االلكﱰونية املتوافرة عﲆ
شبكة االنﱰنيت

3

يسهم ﰲ اكساب الطلبة مهارات التفكري العلمي

4

ﳛﺚ الطلبة عﲆ استﺨدام اسامئهم الرصﳛة عند التواصل
مع االﺧرين عرب وسائل التواصل املﺨتلفة

6

1.58

0.78

تقدير
املستوى

1.26

0.52

%41.90

ﺿعيﻒ

1.92

0.95

%64.03

ﻣتوﺳﻂ

1.25

0.43

%41.50

ﺿعيﻒ

1.21

0.50

%40.45

ﺿعيﻒ

1.39

0.57

%46.46

ﺿعيﻒ

1.47

0.70

%49.01

ﺿعيﻒ

ﳛذر الطلبة من رسقة املعلومات والرسائل العلمية
12
املتوافرة عﲆ شبكة االنﱰنيت عند كتابة البحوث والتقارير

1.79

0.77

%59.55

ﻣتوﺳﻂ

يشجع الطلبة عﲆ اقامة االنشطة االلكﱰونية ذات الطابع
الثقاﰲ والفكري

1.15

0.36

%38.34

ﺿعيﻒ

1.06

0.24

%35.31

ﺿعيﻒ

1.23

0.51

%41.11

ﺿعيﻒ

1.10

0.30

%36.63

ﺿعيﻒ

8
9

يشدد عﲆ التمسك بالقيم االسالمية لتالﰲ ﳐاطر العوملة

يبني للطلبة ان هنالك مواقع ذات افكار متطرفة من
االفضل عدم زيارﲥا

10

ﳛذر الطلبة من التحدث مع اصحاب الفكر املتطرف
واﻵراء املنحرفة من االصدقاء الرقمني

11

يشجع الطلبة عﲆ استﺨدام اللغة العربية الفصحى عند
التواصل مع االﺧرين عرب وسائل وتكنولوجيا االتصال

ﻣتوﺳﻂ اﳌجال

13
14
15
16

يبارك نﴩ املقاالت العلمية والثقافية ذات القيمة الفكرية
واملجتمعية
ُيعلم الطلبة طرق التسوق االمنة واملوثوقة عرب شبكات
االنﱰنيت
يزود الطلبة باملعارف واملهارات اخلاصة بربجميات معاجلة
النصوص

0.60

%48.62

ﺿعيﻒ
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17

يؤكد ﳑارسة االستﺨدام املسؤول واﻵمن للمعلومات
والتكنولوجيا

1.06

0.24

%35.31

ﺿعيﻒ

1.14

0.45

%37.94

ﺿعيﻒ

1.72

0.76

%57.18

ﻣتوﺳﻂ

0.61

%49.80

ﺿعيﻒ

%44.02

ﺿعيﻒ
ﺿعيﻒ

18
19

يعمل عﲆ التفاعل مع الطلبة باستﺨدام بيئات ووسائل
رقمية متنوعة
يوضح للطلبة مزايا استﺨدام االنﱰنيت وعيوبه

20

يعمل عﲆ إقامة محالت توعوية لبيان اﳘية الوعي
التكنلوجي

1.49

ﻣتوﺳﻂ اﳌجال

1.32

0.49

1.12

0.32

%37.29

1.24

0.43

%41.24

ﺿعيﻒ

24

يوظﻒ مهاراته التكنولوجية ﰲ عملية التعلم

1.75
1.47

0.77

%58.37

ﻣتوﺳﻂ

21

يعمل عﲆ افهام الطلبة كيفية استﺨدام التقنيات بطريقة
اﺧالقية وامنة

يتيح الفرصة للطلبة لتعرف نتاجه الفكري من طريﻖ نﴩه
22
عﲆ مواقع التواصل االجتامعي
23

يغلﻖ املوبايل عند بدء املحاﴐة

0.62

%48.88

ﺿعيﻒ

25

ال يقبل بالصداقة الرقمية لﻸشﺨاص غري املعروفني

1.56

0.86

%51.91

ﺿعيﻒ

26

يظهر سلوك ًا اﳚابي ًا نحو استﺨدام التكنولوجيا ﰲ التعليم

1.18

0.38

%39.26

ﺿعيﻒ

1.22

0.57

%40.58

ﺿعيﻒ

28

يمتلك موقع ًا رسمي ًا ) ( web siteينﴩ فيه اساتذة
القسم العلمي.

1.26

0.52

%41.90

ﺿعيﻒ

29

يعمل عﲆ استثامر وقته بشكل جيد

1.62

0.74

%54.02

ﺿعيﻒ

30

يؤكد للطلبة بانه يستﺨدم االنﱰنت لالستفادة من الربامج
التعليمية املوجودة فيه

1.53

0.75

%51.12

ﺿعيﻒ

يدرب الطلبة عﲆ اتباع قواعد السالمة واألمان ﰲ التعامل
31
مع املستحدثات التكنولوجية.

1.25

0.43

%41.50

ﺿعيﻒ

1.38

0.58

%46.01

ﺿعيﻒ

1.47

0.70

%49.01

ﺿعيﻒ

يرفﺾ استﺨدام التكنولوجيا عندما تتحول اﱃ وسيلة غﺶ
27
كﺄجهزة الغﺶ االمتحاين

32
33

ﻣتوﺳﻂ اﳌجال

يؤمن بمبدأ التعايﺶ السلمي وتعدد الثقافات.

ُيقيم اللقاءات بينه وبني الطلبة ملعرفة التحديات التي
تواجههم

٦٨

1.21

0.50

%40.45

ﺿعيﻒ

دور اعضاء هيئة التدريس الجامعي بالتربية على المواطنة الرقمية من وجهة نظر الطلبة

34

يتيح للطلبة فرصة التعبري عن ذاﲥم ﰲ اطار ثقافة احلوار

2.25

0.76

%74.84

ﻣتوﺳﻂ

35

يقنع الطلبة برضورة عدم االدمان عﲆ االنﱰنيت

1.15

0.36

%38.34

ﺿعيﻒ

36

ال يقبل بﺄن يتعدى الطلبة عﲆ ﳑتلكات وحقوق اﻵﺧرين
باستﺨدام برامج القرصنة )( Hackers

1.83

0.69

%61.00

ﻣتوﺳﻂ

يتيح الفرصة للطلبة للتﺄمل الذاﰐ والنقد البناء عرب وسائل
37
التواصل االجتامعي.

1.23

0.51

%41.11

ﺿعيﻒ

38

ﳛﺚ الطلبة عﲆ ﴐورة زيارة املواقع املوثوقة واخلالية من
الرضر.

1.10

0.30

%36.63

ﺿعيﻒ

39

ينتقد ﲡول الطلبة ﰲ املواقع املشبوهة وغري االﺧالقية

1.06

0.24

%35.31

ﺿعيﻒ

1.14

0.45

%37.94

ﺿعيﻒ

1.75

0.87

%58.50

ﻣتوﺳﻂ

1.49

0.61

%49.80

ﺿعيﻒ

ﻣتوﺳﻂ اﳌجال

1.43

0.54

%47.54

ﺿعيﻒ

اﳌتوﺳﻂ العام لﻔﻘﺮات اﻷداة

1.38

0.55

%46.04

ﺑﺪرﺟة
ﺿعيﻔة

40
41

ﳛﺚ الطلبة عﲆ مراجعة مقاالﲥم قبل نﴩها للتﺄكد من
سالمتها الفكرية واللغوية.
ينبذ االشﺨاص الذين يستعملون الكلامت البذيئة
والسوقية عند التحدث عرب وسائل االتصال

يعمل عﲆ غرس قيم االستﺨدام املسؤول لتقنية املعلومات
42
واالتصال

يتضــح مــن اجلــدول ) (٦أن دور اعضــاء هيئــة التدريــس ﰲ الﱰبيــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة وبحســب اســتجابات افــراد

العينــة كان ضعيفـ ًا عــﲆ وفــﻖ املســتويات املعياريــة التــي حددهــا الباحــﺚ لتقديــر املســتوى وكــام مبــني ﰲ اجلــدول

)(5

 ،إذ بلــﻎ الوســﻂ احلســاﰊ العــام الســتجابات أفــراد العينــة عــﲆ فقــرات األداة ) (1٫38واالنحــراف املعيــاري بلــﻎ

) (٠٫55والــوزن املئــوي ) (4٦٫٠4%وهــذه النتيجــة تشــري إﱃ أن هنالــك ضعف ـ ًا واضح ـ ًا ﰲ قــدرة اعضــاء هيئــة
التدريــس ﰲ كليــة الﱰبيــة للعلــوم االنســانية عــﲆ تربيــة الطلبــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة  ،ويعتقــد الباحــﺚ أن هــذه

النتيجــة طبيعيــة بنــا ًء عــﲆ االســباب االتيــة :

ضعــﻒ الوعــي التكنولوجــي لــدى اغلــب اعضــاء هيئــة التدريــس ﰲ كليــة الﱰبيــة للعلــوم االنســانية ،هــذا مــا

توصلــت اليــه دراســة الشــافعي والفتــالوي ) (2٠17التــي اشــارت نتائجهــا اﱃ وجــود ضعــﻒ عامــا ﰲ الوعــي

التكنولوجــي لــدى اعضــاء هيئــة التدريــس ﰲ كليــة الﱰبيــة للعلــوم االنســانية ﰲ جامعــة كربــالء وهــذا يعنــي اﳖــم ال
٦٩
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يمتلكــون مهــارات اســتﺨدام وتوظيــﻒ التكنولوجيــا ﰲ التعليــم  ،وهنــا ﲢــرض عــﲆ بــال الباحــﺚ املقولــة التــي تقــول

»فاقــد الــﴚء ال يعطيــه« فكيــﻒ يســتطيع اعضــاء هيئــة التدريــس تربيــة الطلبــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة واغلبهــم ال
يمتلــك مهــارات اســتﺨدام التكنولوجيــا.

إن اغلــب اعضــاء هيئــة التدريــس ﰲ كليــة الﱰبيــة للعلــوم االنســانية مــا يزالــون متمســكني باألســاليب والطرائــﻖ

التقليديــة ﰲ التدريــس وال يعطــون أي اهتــامم للتكنولوجيــا احلديثــة ﰲ الوقــت الــذي اصبحــت فيــه التكنولوجيــا

تســيطر عــﲆ عقــول الطلبــة ومشــاعرهم وبــدأت تؤثــر ﰲ بنــاء شــﺨصياﲥم الفكريــة والثقافيــة .

يذهــب فكــر اغلــب اعضــاء هيئــة التدريــس اﱃ ان املواطنــة الرقميــة هــي ثقافــة ﺧاصــة يعنــى ﲠــا الطالــب اعتــامد ًا

عــﲆ تربيتــه وتنشــئته االرسيــة .

افتقاد الربامج الدراسية ﰲ اجلامعات اﱃ املوضوعات التي تعنى بالﱰبية عﲆ املواطنة الرقمية.
ثاني ـ ًا /نتائــج البحــﺚ اخلاصــة باهلــدف الثــاين والــذي ينــﺺ عــﲆ )التعــرف عــﲆ الفــروق ﰲ اســتجابات افــراد

عينــة البحــﺚ وفق ـ ًا ملتغــري اجلنــس .

ﲢقيقـ ًا هلــذا اهلــدف ،فقــد تــم حللــت بيانــات اســتجابات الطلبــة )عينــة البحــﺚ( و بحســب اجلنــس  ،فتبــني ان

الوســﻂ احلســاﰊ لدرجــة العينــة املﺨتــارة مــن الذكــور) (59،1٠درجــة وبانحــراف معيــاري ) ،(7،٦8ﰲ حــني كان
الوســﻂ احلســاﰊ لدرجــة العينــة املﺨتــارة مــن اإلنــاث ) (57،٦5درجــة وبانحــراف معيــاري ) ،(7،51وعنــد اﺧتيــار

معنويــة الفــروق بــني متوســطي درجــات اإلنــاث والذكــور باســتﺨدام االﺧتبــار التائــي لعينتــني مســتقلتني)t-test

( وجــد ان القيمــة التائيــة املحســوبة تســاوي ) (1،31وعنــد مقارنتهــا بالقيمــة التائيــة اجلدوليــة البالغــة )(1،9٦عنــد

مســتوى داللــة)  (٠،٠5وبدرجــة حريــة ) ، (251تبــني أن القيمــة التائيــة املحســوبة اقــل مــن القيمــة التائيــة اجلدولــة ،
أي إنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بــني عينتــي البحــﺚ تعــزى ملتغــري اجلنــس واجلــدول ) (7يوضــح ذلــك.

٧٠

دور اعضاء هيئة التدريس الجامعي بالتربية على المواطنة الرقمية من وجهة نظر الطلبة

جدول )(7
نتائج اﺧتبار داللة الفروق بني متوسﻂ درجات افراد عينة البحﺚ من )الذكور واالناث(
اجلنس

حجم
العينة

ذكور

63

إناث

190

الوسﻂ
احلساﰊ
59.10
57.65

االنحراف
املعياري
7.687

7.516

درجة
احلرية
251

القيمة التائية
املحسوبية

اجلدولية

31 ،1

1،96

الداللة
املعنوية
غري دالة

يتضــح مــن اجلــدول أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة ﰲ اســتجابات أفــراد العينــة عــﲆ فقــرات أداة

الدراســة تعــزى ملتغــري اجلنــس ويعــد هــذا مــؤﴍ ًا مهـ ًام عــﲆ اتفــاق افــراد العينــة عــﲆ وجــود ضعفــا واضــح ﰲ دور

اعضــاء هيئــة التدريــس ﰲ الﱰبيــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة  ،ويعتقــد الباحــﺚ أن ســبب اســتجابة أفــراد العينــة عــﲆ
فقــرات االســتبانة ﲠــذا الشــكل يعــود إﱃ االســباب نفســها التــي ذكــرت ﰲ اهلــدف االول .

ثالثـ ًا /نتائــج البحــﺚ اخلاصــة باهلــدف الثالــﺚ والــذي ينــﺺ عــﲆ )تعــرف الفــروق ﰲ اســتجابات افــراد عينــة

البحــﺚ وفقـ ًا ملتغــري املرحلــة .

ﲢقيق ـ ًا هلــذا اهلــدف ،فقــد تــم حللــت بيانــات اســتجابات الطلبــة عينــة البحــﺚ و بحســب املرحلــة الدراســية ،

فتبــني ان الوســﻂ احلســاﰊ لدرجــة العينــة املﺨتــارة مــن طلبــة املرحلــة االوﱃ قــد بلــﻎ ) (58٫1٦درجــة وبانحــراف

معيــاري ) ،(7٫٦8٠ﰲ حــني كان الوســﻂ احلســاﰊ لدرجــة العينــة املﺨتــارة مــن طلبــة الرحلــة الثانيــة )(58٫82
درجــة وبانحــراف معيــاري ) ،(7٫7٠٠ﰲ حــني بلــﻎ الوســﻂ احلســاﰊ لطلبــة املرحلــة الثالثــة ) (5٦٫32درجــة

وبانحــراف معيــاري ) (7٫522امــا الوســﻂ احلاســب للمرحلــة الرابعــة فقــد بلــﻎ ) (59٫٠٦درجــة وبانحــراف

معيــاري) ، (7٫292واجلــدول ) (8يوضــح ذلــك .
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جدول )(8
يبني املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات افراد العينة بحسب متغري املرحلة الدراسية
ت
1

املرحلة
االوﱃ

58

3

الثالثة

73

2

4

الثانية

الرابعة

حجم العينة

املتوسﻂ احلساﰊ

االنحراف املعياري

50

58.82

7.700

72

املجموع

253

58.16

7.680
7.522

56.32

7.292

59.06

7.570

58.01

والﺧتبــار معنويــة الفــروق ﰲ اســتجابات افــراد عينــة البحــﺚ بحســب املراحــل الدراســية  ،قــام الباحــﺚ

باســتﺨدام ﲢليــل التبايــن األحــادي وجــدول ) (1٠يوضــح ذلــك.
جدول )(9
نتائج ﲢليل التباين األحادي بحسب متغري املرحلة الدراسية
ﻣﺼﺪر التﺒايﻦ

ﳎموع اﳌﺮﺑعات

درﺟات اﳊﺮية

ﻣتوﺳﻂ اﳌﺮﺑعات

ﺑﲔ اﳌجموﻋات
داﺧﻞ اﳌجموﻋات
اﳌجموع الﻜﲇ

322.450
14116.515
14438.964

3
249
252

107.483
56.693

يتضــح مــن اجلــدول

)(9

الﻘيمة الﻔاﺋية
اﳌحﺴوﺑة اﳉﺪولية

)( 0،05

8،54

ﻏري دالة

1.87

ﻣﺴتو الﺪﻻلة

أن القيمــة الفائيــة املحســوبة ) (1،87اصغــر مــن القيمــة الفائيــة اجلدوليــة البالغــة

) (.8،54وعنــد درجتــي حريــة ) (252، 3ومســتوى داللــة )٠و (٠5هــذا يعنــي عــدم وجــود فــروق ذات داللــة

إحصائيــة .وهــذا يعنــي ان الطلبــة وﰲ كافــة املراحــل ﳛملــون املشــاعر واالﲡاهــات نفســها نحــو اعضــاء هيئــة
التدريــس ﰲ موضــوع الﱰبيــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة  ،وهــذه النتيجــة توكــد ان هنالــك ضعفـ ًا واضحـ ًا لــدى اعضــاء

هيئــة التدريــس ﰲ كليــة الﱰبيــة للعلــوم االنســانية ﰲ تربيــة الطلبــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة.
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الﻔﺼﻞ اﳋاﻣﺲ
اوﻻﹰ /اﻻﺳتنتاﺟات :
تعد الﱰبية احدى اهم الوسائل ﰲ مواجهة ﲢديات العرص احلاﱄ .
يعــد اســتﺨدام املســتحدثات التكنولوجيــة ﰲ العمليــة التعليميــة وتوظيفهــا شــك ً
ال مــن اشــكال التحديــﺚ

والتطويــر واملواكبــة للعــرص احلــاﱄ .

حاجة املجتمعات املعاﴏة اﱃ افراد معدين إعداد ًا يتسم بالشمول والتكامل. .
ُيعد طلبة اجلامعة ثروة كل امة ومستودع طاقاﲥا.
تعمــل الﱰبيــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة عــﲆ مســاعدة االفــراد عــﲆ التعايــﺶ مــع متغــريات ومســتحدثات هــذا

العــرص .

ﺛاﻧي ﹰا /التوﺻيات :
عــﲆ ادارة اجلامعــة اقامــة الــدورات ومحــالت التوعيــة وورش العمــل التــي تســتهدف زيــادة الوعــي بمفهــوم

املواطنــة الرقميــة لــدى االفــراد.

ﴐورة اهتامم كليات الﱰبية بتﺄهيل وتدريب كوادرها البﴩية ملواجهة ﲢديات العرص .
ﴐورة تضمني مفهوم املواطنة الرقمية ضمن مفردات بعﺾ املواد التي تدرس ﰲ كليات الﱰبية.
ﴐورة اﴍاك الطلبة ﰲ االنشطة والربامج والفعاليات التعليمية والﱰبوية.
عــﲆ االقســام العلميــة ﰲ كليــة الﱰبيــة ان توجــه انظــار الطلبــة نحــو كتابــة النــﴩات والتقاريــر وبحــوث التﺨــرج

ذات العالقــة بمفهــوم املواطنــة الرقميــة.
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ﺛالﺜ ﹰا /اﳌﻘﱰﺣات :
إجراء دراسة ﲢليلية ملعرفة مدى توافر مفهوم املواطنة الرقمية ﰲ مناهج املرحلة الثانوية واجلامعية.
اجــراء دراســة ملعرفــة اهــم االســﱰاتيجيات التــي يتبعهــا اعضــاء هيئــة التدريــس اجلامعــي ﰲ الﱰبيــة عــﲆ املواطنــة

الرقميــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة .

اجــراء دراســة مقارنــة بــني كليــة الﱰبيــة وكليــات اجلامعــة االﺧــرى ملعرفــة دور اعضــاء هيئــة التدريــس ﰲ الﱰبيــة

عــﲆ املواطنــة الرقميــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة .

اجراء دراسة ملعرفة تصورات طلبة كلية الﱰبية للعلوم االنسانية حول مفهوم املواطنة الرقمية .
اجراء دراسة ملعرفة العالقة بني االمن الثقاﰲ واملواطنة الرقمية عند طلبة كلية الﱰبية للعلوم االنسانية.
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املصادر
. 1أل ســالم  ،ســامت بنــت عبــد العزيــز ) (2٠15واقــع األنشــطة
املدرســية و دورهــا ﰲ تعزيــز األمــن الفكــري الرقمــي مــن وجهــة نظــر
الﱰبويــات و املربيــات ﰲ مــدارس البنــات املتوســطة بالقطيــﻒ ،بحــﺚ
مقــدم للمشــاركة ﰲ ”امللتقــى العلمــي الثــاين بقيــادة الطلبــة  ،اململكــة
العربيــة الســعودية .
. 2البــدري ،واثــﻖ عمــر موســى) (2٠٠3القلــﻖ وعالقتــه ببعــﺾ
املتغــريات لــدى طلبــة اجلامعــة ،رســالة ماجســتري غــري منشــورة ،جامعــة
تكريــت ،العــراق.
. 3بلــوم ،بنيامــني وآﺧــرون ) (1983تقييــم تعلــم الطالــب التجميعــي
والتكوينــي ،ترمجــة حممــد أمــني املفتــي وآﺧــرون ،دار ماكجدوهيــل
للنــﴩ ،الطبعــة العربيــة ،القاهــرة ،مــرص.
. 4اجلابــري  ،كاظــم كريــم وصــربي ،داود) (2٠15مناهــج البحــﺚ
العلمــي ،مشــورات معلــم الفكــر ،العــراق.
. 5ســليامن  ،ســناء حممــد )  (2٠٠9مناهــج البحــﺚ العلمــي ﰲ الﱰبيــة
وعلــم النفــس ومهاراتــه االساســية  ،ط ،1عــاﱂ الكتــب  ،القاهــرة ،
مــرص .
. ٦الشــافعي  ،صــادق والفتــالوي ،عــيل) (2٠17الوعــي التكنولوجــي
لــدى اعضــاء هيئــة التدريــس ﰲ كليــة الﱰبيــة للعلــوم االنســانية مــن
وجهــة نظــر الطلبــة  ،جملــة كليــة الﱰبيــة  ،عــدد ﺧــاص ببحــوث املؤﲤــر
العلمــي الــدوﱄ العــاﴍ  ،املجلــد الثــاين  ،جامعــة واســﻂ.
. 7الشــبول  ،هيــام واخلوالــدة  ،حممــد  ، 2٠14 ،دور مديرات ومعلامت
املرحلــة االساســية ﰲ تعزيــز مفاهيــم املواطنــة لــدى الطالبــات ﰲ
مــدارس اقليــم الشــامل  ،املجلــة الدوليــة الﱰبويــة املتﺨصصــة  ،املجلــد
 ، 3العــدد  ، 5االردن .
. 8ﴍف ،صبحــي شــعبان والدمــرداش  ،حممــد الســيد )(2٠14
معايــري الﱰبيــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة وتطبيقاﲥــا ﰲ املناهــج التدريســية
 ،املؤﲤــر الســنوي الســادس  ،املنظمــة العربيــة لضــامن اجلــودة  ،ســلطنة
عــامن .
. 9الشــهري  ،فاطمــة عــيل )  (2٠1٦ﲢــدي األرسة ﰲ تعزيــز قيــم
املواطنــة الرقميــة :رؤيــة مقﱰحــة ،ورقــة عمــل مقدمــة للملتقــى العلمــي
» دور االرسة ﰲ الوقايــة مــن التطــرف » جامعــة نايــﻒ للعلــوم االداريــة
 ،املنعقــد للمــدة مــن . 2٠1٦/1٠/19 -18
. 1٠الصــامدي ،هنــد ســمعان) (2٠17تصــورات طلبــة جامعــة
القصيــم نحــو املواطنــة الرقميــة  ،جملــة دراســات نفســية وتربويــة ،

العــدد ) ، (18الســعودية .
. 11عبــاس  ،حممــد ﺧليــل واﺧــرون ) (2٠11مدﺧــل اﱃ مناهــج
البحــﺚ ﰲ الﱰبيــة وعلــم النفــس  ،ط ،3دار املســرية للنــﴩ والتوزيــع
والطباعــة  ،عــامن  ،االردن .
. 12عقــل ،حممــود عطــا ) : (2٠٠٦القيــم الســلوكية لــدى طلبــة
املرحلتــني املتوســطة والثانويــة ﰲ الــدول األعضــاء بمكتــب الﱰبيــة
العــرﰊ لــدول اخلليــج دراســة نظريــة وميدانيــة ،الريــاض :مكتــب
الﱰبيــة العــرﰊ لــدول اخلليــج.
. 13القــرصاوي ،عــامد شــوقي ) (2٠14التدريــس ﰲ عــرص الكونيــة
بحــوث معــاﴏة ﰲ تعليــم الرياضيــات  ،ط ،1علــم الكتــب للنــﴩ
والتوزيــع  ،القاهــرة  ،مــرص .
. 14حممــود ،حســني بشــري ) (2٠12نظــرة مســتقبلية خلريــج التعليــم
قبــل اجلامعــي ﰲ ضــوء معايــري اجلــودة ،جملــة بحــوث ودراســات جــودة
التعليــم ،العــدد االول ،ينايــر ،تصــدر عــن اهليئــة القوميــة لضــامن جــودة
التعليــم واالعتــامد بالقاهــرة.
. 15مــرﳼ ،حممــد منــري ) (2٠٠1االدارة التعليميــة اصوهلــا وتطبيقاﲥــا
،ط ،1عــاﱂ الكتــب ،القاهــرة
. 1٦نــرباوي ،يوســﻒ ابراهيــم ) (1993االدارة املدرســية احلديثــة
،ط،1مكتبــة الفــالح ،الكويــت.
)17 .Cohen، L، Manion، L. and Morrison، K .(2005
Research Methods in Educa�on. Fi�h edi�on. London، Taylor & Francis e-Library.
18 .Farmer، L. (2011). Teaching digital ci�zenship.
Paper presented at the Global TIME 2011. Retrieved from .h�p://www.editlib.org/p/37093
19 .Karaduman،H.(2017) Social Studies Teacher
Candidates’ Opinions about Digital Ci�zenship
and its Place in Social Studies Teacher Training
Program: A Comparison between the USA and
Turkey
20 .Nordin،s.m etal (2016) Psychometric Proper�es of a Digital Ci�zenship Ques�onnaire، Interna�onal Educa�on Studies; Vol. 9، No. 3
21 .Ribble، M. & Bailey، G. (2004a). Digital ci�zenship: Focus ques�ons for implementa�on. Learning & Leading with Technology، 32(2)، 12-15.
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ملحﻖ )(1
وزارة التعليم العاﱄ والبحﺚ العلمي
جامعة كربالء -كلية الﱰبية للعلوم االنسانية
م /استبانة آراء اخلرباء بشﺄن صالحية فقرات الﱰبية عﲆ املواطنة الرقمية
األستاذ /االستاذة ................................................................املحﱰم
يــروم الباحــﺚ إجــراء دراســته املوســومة ب)دور اعضــاء هيئــة التدريــس اجلامعــي ﰲ الﱰبيــة عــﲆ املواطنــة

الرقميــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة( .ولتحقيــﻖ اهــداف البحــﺚ فقــد تطلــب االمــر بنــاء أداة لقيــاس دور اعضــاء هيئــة
التدريــس ﰲ الﱰبيــة املواطنــة الرقميــة يتوافــر فيهــا الصــدق والثبــات  ،ويعــرف الباحــﺚ الﱰبيــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة

بﺄﳖــا )كافــة املعــارف واملهــارات والقيــم التــي ﲡعــل مــن طلبــة كليــة الﱰبيــة للعلــوم االنســانية افــراد ًا قادريــن عــﲆ

التعامــل مــع التكنولوجيــا بشــكل أمــن واﳚــاﰊ ( وقــد تكونــت االداة مــن ) (42فقــرة موزعــة عــﲆ أربعــة جمــاالت
رئيســة هــي ) الوعــي – املامرســة – النمذجــة – ﲢليــل الســلوك ( ،ونظــر ًا ملــا تتمتعــون بــه مــن اخلــربة والدرايــة

والدقــة واألمانــة العلميــة ،فــان الباحــﺚ يســعده ان تكونــوا مــن بــني الســادة اخلــرباء الذيــن يقــررون صالحيــة

فقــرات املقيــاس مــن عدمهــا  ،وذلــك باإلضافــة أو التعديــل أو احلــذف ملــا ترونــه مناســب ًا ،عل ـ ًام ان بدائــل االجابــة

عــن فقــرات املقيــاس هــي ) دائ ـ ًام  ،احيان ـ ًا  ،نــادر ًا (

مع جزيل الشكر واالحﱰام.
معلومات شﺨصية-:
 _1االسم الكامل...............................................
 _2اللقب العلمي...............................................
 _3االﺧتصاص................................................
 _4مكان العمل................................................
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الباحﺚ
أوالً ) جمال الوعي (
ت

الفقرات

1

ينبه الطلبة بﺄﺧطار الغزو الفكري والثقاﰲ ) العوملة (

2

يرشد الطلبة اﱃ املواقع التعليمية االلكﱰونية املتوافرة عﲆ شبكة االنﱰنيت

3

يسهم ﰲ اكساب الطلبة مهارات التفكري العلمي

4

ﳛﺚ الطلبة عﲆ استﺨدام اسامئهم الرصﳛة عند التواصل مع االﺧرين عرب
وسائل التواصل املﺨتلفة

5

يوضح للطلبة مزايا وسائل االتصال التكنولوجي وعيوبه

6

يشدد عﲆ التمسك بالقيم االسالمية لتالﰲ ﳐاطر العوملة

7

يتيح للطبة فرصة املشاركة ﰲ اﲣاذ القرارات

8

يشجع الطلبة تكوين جمموعات علمية ضمن موقع الكلية االلكﱰوين

9

يبني للطلبة ان هنالك مواقع ذات افكار متطرفة من االفضل عدم زيارﲥا

10

ﳛذر الطلبة من التحدث مع اصحاب الفكر املتطرف واﻵراء املنحرفة من
االصدقاء الرقمني

صالحية الفقرات

صاحلة

غري صاحلة

املالحظات
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ثاني ًا ) جمال املامرسة املوجهة(
ت

الفقرات

1

يشجع الطلبة عﲆ استﺨدام اللغة العربية الفصحى عند التواصل مع االﺧرين
عرب وسائل وتكنولوجيا االتصال

2

ﳛذر الطلبة من رسقة املعلومات والرسائل العلمية املتوافرة عﲆ شبكة
االنﱰنيت عند كتابة البحوث والتقارير

3

يشجع الطلبة عﲆ اقامة االنشطة االلكﱰونية ذات الطابع الثقاﰲ والفكري

4

يبارك نﴩ املقاالت العلمية والثقافية ذات القيمة الفكرية واملجتمعية

5

ُيعلم الطلبة طرق التسوق االمنة واملوثوقة عرب شبكات االنﱰنيت

6

يزود الطلبة باملعارف واملهارات اخلاصة بربجميات معاجلة النصوص

7

يؤكد ﳑارسة االستﺨدام املسؤول واﻵمن للمعلومات والتكنولوجيا

8

يعمل عﲆ التفاعل مع الطلبة باستﺨدام بيئات ووسائل رقمية متنوعة

9

يوضح للطلبة مزايا استﺨدام االنﱰنيت وعيوبه

10

يعمل عﲆ إقامة محالت توعوية لبيان اﳘية الوعي التكنلوجي

٧٨

صالحية الفقرات

صاحلة

غري صاحلة

املالحظات

دور اعضاء هيئة التدريس الجامعي بالتربية على المواطنة الرقمية من وجهة نظر الطلبة

ثلث ًا ) جمال النمذجة والقدوة احلسنة (
ت

الفقرات

1

يعمل عﲆ افهام الطلبة كيفية استﺨدام التقنيات بطريقة اﺧالقية وامنة

2

يتيح الفرصة للطلبة للتعرف اﱃ نتاجه الفكري من طريﻖ نﴩه عﲆ مواقع
التواصل االجتامعي

3

يغلﻖ املوبايل عند بدء املحاﴐة

4

يوظﻒ مهاراته التكنولوجية ﰲ عملية التعلم

5

ال يقبل بالصداقة الرقمية لﻸشﺨاص غري املعروفني

6

يظهر سلوك ًا اﳚابي ًا نحو استﺨدام التكنولوجيا ﰲ التعليم

7

يرفﺾ استﺨدام التكنولوجيا عندما تتحول اﱃ وسيلة غﺶ كﺄجهزة الغﺶ
االمتحاين

8

يمتلك موقع ًا رسمي ًا ) ( web siteينﴩ فيه اساتذة القسم العلمي.

9

يعمل عﲆ استثامر وقته استثامر ًا جيد ًا

10

يؤكد للطلبة بانه يستﺨدم االنﱰنت لالستفادة من الربامج التعليمية املوجودة فيه

11

يدرب الطلبة عﲆ اتباع قواعد السالمة واألمان ﰲ التعامل مع املستحدثات
التكنولوجية.

صالحية الفقرات

صاحلة

غري صاحلة

املالحظات

٧٩

أ.م .د صادق عبيس الشافعي

رابع ًا ) جمال التغذية الراجعة وﲢليل السلوك (
ت

الفقرات

1

يؤمن بمبدأ التعايﺶ السلمي وتعدد الثقافات.

2

ُيقيم اللقاءات بينه وبني الطلبة ملعرفة التحديات التي تواجههم

3

يتيح للطلبة فرصة التعبري عن ذاﲥم ﰲ اطار ثقافة احلوار

4

يقنع الطلبة برضورة عدم االدمان عﲆ االنﱰنيت

5

ال يقبل بﺄن يتعدى الطلبة عﲆ ﳑتلكات األﺧرين وحقوقهم باستﺨدام
برامج القرصنة )( Hackers

6

يتيح الفرصة للطلبة للتﺄمل الذاﰐ والنقد البناء عرب وسائل التواصل
االجتامعي.

7

ﳛﺚ الطلبة عﲆ ﴐورة زيارة املواقع املوثوقة واخلالية من الرضر.

8

ينتقد ﲡول الطلبة ﰲ املواقع املشبوهة وغري االﺧالقية

9

ﳛﺚ الطلبة عﲆ مراجعة مقاالﲥم قبل نﴩها للتﺄكد من سالمتها الفكرية
واللغوية.

10

ينبذ االشﺨاص الذين يستعملون الكلامت البذيئة والسوقية عند التحدث
عرب وسائل االتصال

11

يعمل عﲆ غرس قيم االستﺨدام املسؤول لتقنية املعلومات واالتصال
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صالحية الفقرات

صاحلة

غري صاحلة

املالحظات
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ملحﻖ )(2
أسامء اخلرباء واملحكمني مرتبة بحسب احلروف اهلجائية واللقب العلمي
ت

االسم

اللقب
العلمي

االﺧتصاص

مكان العمل

1

اوراس هاشم

ُأستاذ

طرائﻖ تدريس

كلية الﱰبية  /جامعة كربالء

2

حيدر حسن
اليعقوﰊ

استاذ

علم النفس الﱰبوي

كلية الﱰبية  /جامعة كربالء

3

عزيز كاظم
النايﻒ

ُأستاذ

طرائﻖ تدريس العلوم
االجتامعية

كلية الﱰبية للعلوم االنسانية /جامعة كربالء

4

هناء ﺧضري
جالب

استاذ

طرائﻖ تدريس التاريﺦ

كلية الﱰبية ابن رشد  /جامعة بغداد

5

امحد عبد
احلسني عطية

استاذ
مساعد

علم النفس الﱰبوي

كلية الﱰبية للعلوم االنسانية  /جامعة كربالء

٦

حيدر حاتم
عجرش

استاذ
مساعد

طرائﻖ تدريس التاريﺦ

كلية الﱰبية االساسية  /جامعة بابل

7

سعد جويد
اجلبوري

استاذ
مساعد

طرائﻖ تدريس التاريﺦ

كلية الﱰبية للعلوم االنسانية  /جامعة كربالء

8

عدي عبيدان
اجلراح

استاذ
مساعد

طرائﻖ تدريس اللغة العربية

كلية الﱰبية للعلوم االنسانية -جامعة كربالء

9

عيل تركي شاكر
الفتالوي

استاذ
مساعد

طرائﻖ تدريس اللغة العربية

كلية الﱰبية للعلوم االنسانية جامعة كربالء

1٠

حممد كاظم
احلمداين

استاذ
مساعد

طرائﻖ تدريس العلوم
االجتامعية

كلية الﱰبية االساسية /جامعة بابل
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ملحﻖ )(3
م  /االستبانة بصيغتها النهائية
عزيزي الطالب.....عزيزﰐ الطالبة
يــروم الباحــﺚ إجــراء دراســته املوســومة بــــــــ )دور اعضــاء هيئــة التدريــس اجلامعــي ﰲ الﱰبيــة عــﲆ املواطنــة

الرقميــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة ( ،ويتطلــب هــذا إعــداد أداة يمكنهــا ﲢقيــﻖ الغــرض واملتمثلــة باالســتبانة ،وقــد

تضمنــت االســتبانة ) (42فقــرة موزعــة عــﲆ اربعــة جمــاالت تــدل عــﲆ دور اعضــاء هيئــة التدريــس ﰲ كليــة الﱰبيــة
للعلــوم االنســانية ﰲ الﱰبيــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة  ،ويعــرف الباحــﺚ الﱰبيــة عــﲆ املواطنــة الرقميــة بﺄﳖــا » كافــة

املعــارف واملهــارات والقيــم التــي ﲡعــل مــن طلبــة كليــة الﱰبيــة للعلــوم االنســانية افــراد ًا قادريــن عــﲆ التعامــل مــع
التكنولوجيــا بشــكل أمــن واﳚــاﰊ » ولكونكــم مــن املعنيــني باإلجابــة عــﲆ فقــرات االداة  ،لــذا يﺄمــل الباحــﺚ مــن

حرضاتكــم االطــالع عــﲆ األداة والتكــرم باإلجابــة عــن مجيــع فقراﲥــا بدقــة وموضوعيــة  ،وذلــك بوضــع عالمــة

) √ ( أمــام البديــل الــذي ترونــه مناســب ًا وعــﲆ وفــﻖ البدائــل اﻵتيــة ) تســتعمل دائ ـ ًام ،تســتعمل احيان ـ ًا  ،تســتعمل
نــادر ًا(،

مثــال  ./ﳛــذر الطلبــة مــن رسقــة املعلومــات والرســائل العلميــة املتوافــرة عــﲆ شــبكة االنﱰنيــت

عنــد كتابــة البحــوث والتقاريــر
ﺗﺴتعمﻞ داﺋ ﹰﲈ
√

ﺗﺴتعمﻞ اﺣياﻧ ﹰا

مع فائﻖ التقدير واالمتنان .
بيانات عامة.............
اجلنس □ ذكر □ أنثى
املرحلة □ االوﱃ □ الثانية □ الثالثة □ الرابعة
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األمن الثقافي المعاصر في ضوء القيم النهضوية للثورة الحسينية

ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ
تتميــز الثقافــة العربيــة بجملــة ﺧصائــﺺ رافقتهــا وتطــور بعضهــا عــﲆ مــدى الزمــن ،فكانــت تســهم اســهام ًا

إﳚابيـ ًا ﰲ إغنــاء تراثنــا القومــي واإلنســاين ﰲ ﳐتلــﻒ العصــور .فحــني نتحــدث عــن األمــن الثقــاﰲ فــال يعنــي ذلــك

أننــا ننطلــﻖ مــن فــراغ .فقــد نشــﺄت الثقافــة العربيــة قبــل آالف الســنني وامتــدت متناميــة عــرب الزمــان واملــكان معــربة

عــن ذاﲥــا ،وكانــت عــﲆ الــدوام ذات ســامت إنســانية عامليــة ﲢفــل بقيــم فكريــة وأﺧالقيــة مــا انفكــت تضعهــا ﰲ
أوليــات مبادئهــا واهتامماﲥــا ،منهــا قيــم احلــﻖ والعــدل واملســاواة والكرامــة واحــﱰام اإلنســان وواجــب املعرفــة
والتفكــري ﰲ هــذا الكــون واخللــﻖ .وهلــذه الثقافــة تطلعاﲥــا الروحيــة العظيمــة ،ففيهــا ظهــر تــراث األنبيــاء والرســل
إﱃ أن جــاء اإلســالم بوحدانيتــه وأصبــح بعــد ًا أساســي ًا مــن أبعادهــا ومنحهــا طابعهــا الــذي مــا زالــت تتســم بــه

بــني الثقافــات .كــام أن القــرآن الكريــم نــزل بلســان عــرﰊ مبــني فﺄصبحــت الثقافــة العربيــة مــن ذلــك احلــني ثقافــة

عامليــة ﲤيــزت بقدرﲥــا عــﲆ اســتيعاب الثقافــات األﺧــرى مــن فارســية ورمانيــة وإغريقيــة دون أن تفقــد شــﺨصيتها
وﺧصوصيتهــا.

تقــوم فكــرة هــذا البحــﺚ عــﲆ توظيــﻒ معطيــات الثــورة احلســينية وإمــكان اإلفــادة منهــا ﰲ ترصــني مبــادئ

األمــن الثقــاﰲ بوصفــه فر ًعــا مــن فــروع األمــن اإلنســاين الــذي ال يقــل أﳘيــة عــن بقيــة الفــروع ،وباعتبــاره مــن

املوضوعــات احليويــة التــي يطرحهــا الواقــع العــرﰊ املعــاﴏ؛ ملــا نجــده مــن عالقــة جدليــة قائمــة بــني العــاﱂ العــرﰊ
وبــني الغــرب عــﲆ ﳐتلــﻒ الصعــد السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة واألهــم مــن تلــك الصعــد هــو الصعيــد

الثقــاﰲ .وهنــا ﳛــاول البحــﺚ تظهــري الثــامر ا ُملجتنــاة مــن ثــورة اإلمــام احلســني  ليــس بكوﳖــا ثــورة حدثــت ﰲ
زمـ ٍ
ـان مــا مــن التاريــﺦ وحســب ،بــل توظيــﻒ تلــك الثــامر بجعــل نتائجهــا ﺧطــوات عمليــة يتّجــه إليهــا العــاﱂ العــرﰊ

واإلســالمي ،بــل والعــاﱂ غــري اإلســالمي ،باعتبــاره عا ًملــا ال ُبــدّ لنــا مــن التعاطــي معــه .وباعتبــار القيــم احلســينية ثابتــا

انســانيا ال يتغـ ّـري.

وبعد أن استوت لدي املادة كان ﱄ ْ
أن أضعها عﲆ وفﻖ اخلطة اﻵتية:
القــرآين.

املبحــﺚ األول :التعريــﻒ باملصطلحــات الرئيســة )األمــن ،الثقافــة ،القيــم( وبيــان أﳘيتهــا ﰲ النــﺺ
املبحــﺚ الثــاين :تظهــري أهــم القيــم ﰲ الثــورة احلســينية ،وتبيــان ارتباطهــا املحــوري بالقيــم القرآنيــة.

وتعريــﻒ القيــم ﰲ أبســﻂ عـ ٍ
ـرض هلــا تعنــي املبــادئ واألســس التــي يرتكــز عليهــا الفــرد ﰲ توجيــه ســلوكه وترصفاتــه

عــﲆ نحــو حمــدد ومضبــوط.

٨٥

 أحمد جاسم مسلم. وسام حسين جاسم د.د

Abstract
The idea of the actual paper emanates from adop�ng the values of the Husseinist revolu�on
and exploi�ng it in solidifying the principles of the cultural security as it is a branch of the human
security and coming equal with other branches: it is a vital issue stemming from the ground
of the contemporary Arabic reality, there is a controversial nexus between the Arabic world
and the Western one on diﬀerent poli�cal, social and economic scales yet the cultural scale is
of vitality. However the study endeavours to drag the values of the Husseinist revolu�on into
horizon not as a revolu�on happened in history but as a value ﬁnds existence in the reality of
all ages and in Arabic and Islamic world and even the nonMuslim world we could not miss and
the Husseinist values are adamant never to change. The paper ramiﬁes into certain axes; the
ﬁrst deﬁnes the main concepts, security and culture, the second does the Husseinist values and
their nexus with the Glorious Quran values .The third tackles the ways to employ these vales
in erec�ng the cultural security of the contemporary Arabic countries. The forth does suggest
what to invigorate these values to run in line with educa�onal and teaching founda�ons in Iraq
and contemporary Arabic world , as believed that the Husseinist cause never knows bonds and
never speciﬁes a religion or a race or a culture : it is for all to all by all .
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اﳌﺒحﺚ اﻷول
اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ  /ذاﻛﺮة اﳌﺼﻄلﺢ
اﳌﻄلﺐ اﻷول :دﻻلة اﳌﻔﻬوم ﰲ اﳌﺸﻐلﲔ اللﻐوي واﻻﺻﻄﻼﺣﻲ.
ال تقــل أﳘيــة البحــﺚ عــن داللــة املصطلــح ﰲ اللغــة عــن البحــﺚ ﰲ حيثيــات املوضــوع واإلشــكالية التــي

ـؤﴍ الصحيــح الــذي يتحــرك الباحــﺚ بموجبــه ،ومعلــوم ّ
أن البحــﺚ يم ّثــل
ينــوي معاجلتهــا ،فهــي للباحثــني ﲤ ّثــل املـ ّ
رحلــة كشـ ٍ
ـﻒ معــرﰲ ال يمكــن للباحــﺚ مــن االنطــالق فيهــا مــا ﱂ يــﴪ عــﲆ ُﺧ ًطــى واثقــة تُعينــه عــﲆ الوصــول إﱃ

ـدر عـ ٍ
أن حم ّطــة الوقــوف عنــد الداللــة اللغويــة ﲤــدّ ه بقـ ٍ
مبتغــاه ،وبــام ّ
ـال مــن الوضــوح ،فهــي الكفيل ـ ُة بعــد ذلــك
بالوصــول إﱃ نتائــج بحثيـ ٍـة ســليمة تكــون الغايــة التــي ُﲢـ ّـرك بوصلــة الباحــﺚ منــذ البدايــة ،وكــام قيــل ﰲ املنطــﻖ:
ـع حلركــة ســفينة الباحــﺚ حــني يبحــر بــني
ـس املقدّ مــات«  .وبالنســبة للمتل ّقــي ،فهــو ً
أيضــا ُمتابـ ﹲ
»النتيجــة تتبــع أﺧـ ّ
ـواج مــن املعــارف ،قــد تتقاذفــه عــدّ ة موضوعــات ،إال ّ
أمـ ٍ
ـم الباحــﺚ ،وكﺄ ّنــه ُيريــد
أن متابعــة املتل ّقــي ﲤ ّثــل هد ًفــا ﳞـ ّ
منــه بصـ ٍ
ـورة غــري مبــاﴍة ْ
يتحســس ضوءهــا مــن بعيــد.
أن يلتمــس معــه كــوى احلقيقــة التــي
ّ

وعــرب ا ّطالعنــا ﰲ كتــب اللغــة ،وجدنــا ّ
أن ثمــ َة معــاين لﻸمــن ،ﰲ مقدمتهــا هــو املعنــى املقابــل :ضــدّ
اخلــوف ،أي بمعنــى االســتقرار ،والســكون ورفــع اخلــوف والوحشــة واالضطــراب)ُ ،(1يقــالِ :أم ـ َن يﺄم ـ ُن أمنًــا،
ـﺄن وزال عنــه اخلــوف ،فهــو آمــن ،وذاك مﺄمــون ،ومﺄمـ ﹲ
أي اطمـ ّ
ـون منــه) ،(2ومــن املعــاين األﺧــرى القريبــة مــن هــذه
املعــاين التصديــﻖ) ،(3ولعــل ابــن فــارس )ت 395 :هـــ( كان مــن أوائــل الذيــن حلظــوا ُقــرب الداللتــني ملــادة ِ
)أمــن(
ّ
ـانَ :أحدُ ُﳘــا ْاألَما َنـ ُة ا َّلتِــي ِهــي ِضــدُّ ْ ِ ِ
ِ
اربـ ِ
ِ
ُون ا ْل َق ْلـ ِ
َاهــا ُسـك ُ
ـم َوالنُّـ ُ
فقــالْ :
ـب،
اخل َيا َنــةَ ،و َم ْعن َ
ـون َأ ْصـ َـالن ُم َت َق ِ َ
َ
َ
َ َ
»اهل َ ْمـ َـز ُة َوا ْمليـ ُ
ـان َكــام ُق ْلنَــا متَدَ انِيـ ِ
و ْاﻵ َﺧــر التَّص ِديـ ُـﻖ .وا َْملعنَيـ ِ
ـان«).(4
ُ َ
َ ْ َ
ُ ْ
َ
َ
 – ١ﻣﻔﻬوم اﻷﻣﻦ:
لــو تتب ّعنــا التقليبــات اللغويــة التــي اشــ ُت ّقت مــن مــادة )أمــن( لوجدنــا هلــا عــﴩات املــوارد ﰲ تقليبــات

متنوعــة كثــرية ،ويتّضــح الســبب وراء كثــرة تلــك االشــتقاقات ﰲ ّأﳖــا املــادة التــي اشـت ُّﻖ منهــا اإليــامن) .(5وفيــام يــﺄﰐ
ّ

تفصيــل للــدالالت املتصــورة عــن مــادة )األمــن(  ..وهــي:

 .1عــدم اخليانــة  :فاألمــن واألمــان واألمانــة واألمنــة نقيــﺾ اخلــوف ،ولــذا يقــال أمــن فــالن يﺄمــن أمنـ ًا وأمانـ ًا

إذا ﱂ ﳜــﻒ ،وقــد أمنتــه ضــد أﺧفتــه ،ورجــل َأ َمنَــة أي يﺄمــن مــن كل واحــد ،وقيــل يﺄمنــه النــاس وال ﳜافــون غائلتــه.
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 .2التصديﻖ  :فﺄصل اإليامن التصديﻖ وهو مصدر آمن من يؤمن إيامن ًا فهو مؤمن.
 .3احلفــﻆ  :فقــد قيــل إن األمنــة ـ وهــي مجــع أمــني ـ هــم احلفظــة ،واملفــرد حافــﻆ ،وأصــل احلفــﻆ األمــن مــن

ﺧــوف الضيــاع ،واملﺄمــون هــو مــن يتــوﱃ رقابــة الــﴚء واحلفــاظ عليه.

 .4الطمﺄنينــة  :فالرجــل اﻵمــن هــو مــن يطمئــن إﱃ كل واحــد ويثــﻖ بــكل أحــد ،والبلــد اﻵمــن هــو مــن

يطمئــن بــه أهلــه.

 .5الديــن  :فالرجــل األمــني أيض ـ ًا هــو الــذي لــه ديــن ،وقيــل مﺄمــون بــه الثقــة ،ويقــال األصــل أمنتــك

وأمنــك أي دينــك وﺧلقــك ،والتاجــر األمــني هــو ذو الديــن والفضــل.

 .٦الثقة  :فمؤﲤن القوم هو الذي يثقون فيه ويتﺨذونه أمين ًا حافظ ًا.
 .7القوة  :فاألمني هو القوي ألنه يوثﻖ بقوته ،ولذلك يقال ناقة أمون أي أمينة وثيقة اخللﻖ.
 .8اإلجارة وطلب احلامية ،واستﺄمن إليه استجار وطلب محايته ،ويقال لك األمان أي أمنتك.
العــرب.

 .9الســلم  :فيقــال أمــن فيــه أي ســلم ،كــام ذكــر ذلــك ﰲ املعجــم الوســيﻂ وإن ﱂ يســتدل عليــه ﰲ لســان
 .1٠اإلجابــة بمعنــى التواصــل ،مــن قولنــا :اللهــم آمــني أي أجــب .وال يكــون التواصــل إال إذا توفــرت

ﴍوط التفاعــل والتقــارب بــني اجلهتــني أو طلــب إحــدى اجلهــات أن تقــﱰب مــن األﺧــرى.

أمــا املفهــوم االصطالحــي لﻸمــن ،فــال يمكــن لنــا ْ
أن نجــد تعري ًفــا جام ًعــا مان ًعــا ،بقــدر مــا نجــد إضــاءات

معرفــا األمــن بﺄنــه
ال تتجــاوز قــﴩة املفهــوم الظاهريــة ،ومــن قبيــل ذلــك مــا وجدتــه عنــد الﴩيــﻒ اجلرجــاين بقولــه ّ

»عــدم توقــع مكــروه ﰲ الزمــان اﻵﰐ«) .(٦أو هــو بحســب بعــﺾ الباحثــني »تعبــري جديــد عــن واقــع قديــم كان يبحــﺚ
عــن عــالج مســتقل ﰲ عمليــة نشــوء األمــم وارتقائهــا«).(7
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أ – ﰲ اللغة:
ورد ﰲ لســان العــرب أن معنــى »ثقــﻒ« الــﴚء وثقافــة أي حذقــه ورجـ ﹲـل ثقــﻒ أي صــار حاذقـ ًا فطنـ ًا ،أي

رسيــع التعلــم).(8

ـﻒ« اإلنســان أي أدبــه علمــه
وورد ﰲ املعجــم الوســيﻂ »ثقــﻒ الــﴚء أي أقــام املعــوج منــه وســواه ،و« ُث ِقـ َ
وهذبــه ،والثقافــة هــي العلــوم واملعــارف والفنــون التــي يطلــب العلــم ﲠــا واحلـ ِـذ ُق فيهــا).(9
ويتضــح تعــدد معانــى الثقافــة ،إال َّأﳖــا تــدور حــول معــاين التهذيــب والتطــور واحلــذق والفطنــة وغريهــا،

واإلملــام بالعلــوم واملعــارف والفنــون.
ب -ﰲ االصطالح:

تتعــدد املفاهيــم التــي صيغــت ملفهــوم الثقافــة ،بشــكل يصعــب حــرصه ،ولكــن قــد نجــد ّاﲡاهــني واضحــني

ﰲ مجيــع تلــك التعريفــات ،يتمثــل األول بالنظــر إﱃ مفهــوم الثقافــة عــﲆ أﳖــا تتكــون مــن القيــم واملعتقــدات واملعايــري
والرمــوز وااليديولوجيــات وغريهــا مــن املنتجــات العقليــة ،أمــا االﲡــاه اﻵﺧــر فريبــﻂ الثقافــة بنمــﻂ احليــاة الــكيل

ملجتمــع مــا ،والعالقــات التــي تربــﻂ بــني أفــراده ،وتوجهــات هــؤالء األفــراد ﰲ حياﲥــم .وقــد اســتمد من ّظــرو الثقافــة

ثالثــة مفاهيــم ال ﲣــرج عــن إطــار هذيــن االﲡاهــني هــي:
 – 1التح ّيزات الثقافية.
 – 2العالقات االجتامعية.
 – 3أنامط وأساليبها احلياة.

ويتّضــح أﳖــا عنــاﴏ مرتبــﻂ بعضهــا ببعــﺾ ﰲ الــكل املركــب للثقافــة ،فالتحيــزات الثقافيــة تشــمل القيــم

واملعتقــدات املشــﱰكة بــني النــاس ،والعالقــات االجتامعيــة تشــمل العالقــات الشــﺨصية التــي تربــﻂ النــاس بعضهــم

ببعضهــم اﻵﺧــر ،أمــا نمــﻂ احليــاة فهــو الناتــج الــكيل املركــب مــن االنحيــازات الثقافيــة والعالقــات االجتامعيــة).(1٠
وﰲ دراســتنا احلاليــة ملفهــوم الثقافــة نــرى ّأﳖــا ظاهــرة اجتامعيــة مكتســبة ﲣتلــﻒ باﺧتــالف الزمــان واملــكان

واللغــة ،وهــى قابلــة لالنتشــار واالنتقــال واالســتمرار حيــﺚ تنتقــل مــن جيــل إﱃ آﺧــر ،ومــن جمتمــع إﱃ آﺧــر أيضـ ًا،

فالثقافــة هــي اإلطــار االجتامعــي الــذى يعيــﺶ الفــرد فيــه وينمــو ويتطــور مــن ﺧاللــه.
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املدونــات القديمــة مثــل هــذا الوصــﻒ ،وهنــا
أمــا لــو بحثنــا عــن مصطلــح )األمــن الثقــاﰲ( فــال نجــد ﰲ ّ

علينــا ْ
ـؤﴍ جــدّ ة االســتعامل ،بمعنــى أنــه ﱂ يكــن مــن قبــل ثمــة اســتعامل هلــذا املصطلــح ،ولكــن هــل يعنــي أن
أن نـ ّ
الفكــر البــﴩي ﱂ ﳞتـ ِـد مــن قبــل أو يتحســس ﺧطــورة الثقافــة لــدى جمتمـ ٍع أو أمــة مــن األمــم مــن التشــويه أو حماولــة

التجريــﻒ أو التحريــﻒ ألفكارهــا بﺄفــكار غريبــة عــن بيئتهــا بعيــدة عــن منــاخ ُسـكّاﳖا؟ وﰲ مقــام اإلجابــة ،نجــد ّ
أن

ـم بتعليــم أبنائهــا مبــادئ تعــيل مــن شــﺄن كياﳖــا ﰲ نفــوس أبنــاء ذلــك
ـريا مــن األمــم  -الســيام العريقــة -كانــت ﲥتـ ّ
كثـ ً

املجتمــع ،مثــل اهتاممهــم بتعليــم اللغــة أو باحــﱰاف بعــﺾ الصناعــات دون أﺧــرى ،كذلــك ﲢــاول بعــﺾ األمــم
أن تسـ ّـوق أفكارهــا عــن طريــﻖ دعــم التﺄليــﻒ وتشــجيع العلــامء مــن تلــك األمــم ْ
ْ
ّ
يضﺨــوا إمكاناﲥــم املعرفيــة ﰲ
أن
الكتــب لتنتــﴩ ﰲ كل بقــاع املعمــورة .وهــذا ﳑــا ال حاجــة لنــا فيــه إﱃ إثبــات.

وقــد ال نجــد أوﰱ إحاطــ ًة بمفهــوم األمــن الثقــاﰲ مــن التعريــﻒ اﻵﰐ ،وهــو »مفهــوم إﳚــاﰊ وتفاعــيل

لتﺄســيس رؤيــة جديــدة لﻸمــن حــني يــﱰادف مــع الثقافــة ،ويتــم اســتﺨدامه بالشــكل املطلــوب لتوفــري احتياجــات
املجتمــع ويكفــل حريــة الــرأي والــرأي اﻵﺧــر وﳛفــﻆ حقــوق الــدول واألفــراد عــﲆ حــد ســواء فيــام يمتلكــون
مــن ثقافــات وآثــار وفنــون وأعــامل فنيــة« ) .(11وﲠــذا يؤســس األمــن الثقــاﰲ إﱃ تعـ ٍ
ـاط جديــد مــع أبنــاء املجتمعــات

األﺧــرى قائــم عــﲆ االحــﱰام بــني األمــم ،بــام ﳛملــه مــن إجــراءات وقوانــني ﳚــب اﲣاذهــا وﲢقيقهــا للوصــول

إﱃ التنميــة البﴩيــة بمفهومهــا الشــامل؛ ســعيا إﱃ ﲢقيــﻖ الســالمة واالســتقرار واحلاميــة واحلريــة خلدمــة أهــداف
املجتمــع وغاياتــه ،والتقــدم إﱃ األمــام بــكل ثبــات وثقــة .ولعـ ّـل مــا اســتظهرناه مــن مفهــوم لﻸمــن الثقــاﰲ يتّفــﻖ

وروح اإلســالم والعامليــة التــي يدعــو إليهــا ،فاالعــﱰاف باﻵﺧــر مــن أجــل االندمــاج ﰲ املجتمعــات ،وإتاحــة
الفرصــة للجميــع مــن أجــل املشــاركة ،فضـ ً
ال عــن اتّصــاف اإلســالم بالســامحة وتعزيــز املشــﱰكات بــني بنــي البــﴩ،

كل تلــك املفاهيــم وغريهــا هلــي مــن صميــم اإلســالم ومعدنــه األصيــل).(12
يــﺄﰐ:

ـﺾ التباســاته املعرفيــة ،فتواجهنــا إشــكاليات لعــل أبرزهــا مــا رصدنــاه فيــام
أمــا بﺨصــوص املصطلــح وفـ ّ
اإلشــكالية األوﱃ :تن ّبــه كثــري مــن الباحثــني ﰲ شــﺄن البحــﺚ عن األمــن الثقــاﰲ وماه ّيته إﱃ التبــاس املصطلح

ـؤﴍ هــذا التناقــﺾ ﰲ تركيــب املصطلــح ،لعـ ّـل
وتناقضــه مــن حيــﺚ الظاهــر) ،(13وقــد ال نجــد أحــدً ا منهــم مــن ﱂ ُيـ ّ

أشــهرهم الدكتــور عبــد اإللــه بلقزيــز ،إذ يقــول» :قــد يوحــي احلديــﺚ عــن أمــن ثقــاﰲ بــﺄن ﰲ العبــارة قــدر ًا مــن

التناقــﺾ والتجــاﰲ ال يســتقيم معهــا معنــى دقيــﻖ هلــا ،ففيــام ﲤيــل لفظــة الثقافــة إﱃ معنــى يــرادف -أو ﳚانــس-
٩٠

األمن الثقافي المعاصر في ضوء القيم النهضوية للثورة الحسينية

اإلبــداع واالنفتــاح والتفاعــل ،ﲢيــل لفظــة األمــن إﱃ معنــى يقــارب الدفــاع وﳚانــس االنكــامش والتقوقــع  .حــني

تبحــﺚ ثقافــة عــن أمنهــا ،ﲠــذا املعنــى ،تبحــﺚ عــام يعزهلــا عــن غريهــا مــن الثقافــات -وبالتــاﱄ -تســعى بنفســها نحــو

إفقار نفسها ،بل نحو االنقالب عﲆ ماهيتها كثقافة أو قل نحو انتحار بطيء يﺄﺧذها إﱃ حتفها«).(14

املتحصلــة وجعلهــا مستســاغة القبــول ،حــني ينظــر إﱃ أن األمــن
ويتجــه الباحــﺚ إﱃ مقاربــة هــذه الداللــة
ّ

ـؤﴍ داللتهــا إﱃ معنــى دفاعــي ﴏف عــﲆ نحــو مــا يكونــه أي أمــن اســﱰاتيجي آﺧــر يدﺧل ﰲ نطــاق األمن
الثقــاﰲ ُتـ ّ
القومــي .فقــد يتعــرض أمــن ثقافـ ٍـة مــا خلطــر االســتباحة والعنــﻒ الرمــزي مــن مصــدر ﺧارجــي فيحمــل املجتمــع

الثقــاﰲ عــﲆ اســتنفار قــواه ودفاعاتــه الذاتيــة لصــون أمنــه وجمالــه الرمــزي الســيادي مــن ﺧطــر العــدوان).(15

ومــع مــرور الزمــن وتنامــي التطــور التكنولوجــي ﰲ العــاﱂ الغــرﰊ ،ظهــرت ثقافــة العوملــة ،فﺄصبحــت

املعلومــات واألفــكار تتناقــل بﴪعــة كبــرية وإمكانيــة وصــول املعلومــات متاحــة بضغطــة زر ،ومــن هنــا كانــت
النتيجــة الطبيعيــة هلــذا التطــور ْ
أن تنتــﴩ األفــكار ســواء أكانــت مســتقيمة املنــزع أو متباينــة بــل حتــى الغريبــة بــني

ﳐتلــﻒ البــﴩ ،فتــارة ﲡمعهــم وتــارة أﺧــرى تفرقهــم ،وعــﲆ هــذا األســاس تســ ّيدت الســاحة سياســة العوملــة

والثقافــة الكونيــة عــﲆ احلضــارات ذات اجلــذور البعيــدة .ومثــل هــذه الثقافــة تنتــﴩ وتســود عــﲆ حســاب ثقافــات

حم ّليــة وقوميــة عديــدة ،وقــد نرفــﺾ مثــل هــذه الثقافــة ولكــن ال الرفــﺾ وال الشــجب قــادران عــﲆ وقــﻒ زحفهــا،

ـادرا عــﲆ املنافســة ﰲ عــرص متغــريات متســارعة ،وليــس جمــرد الوعــﻆ ،ليــس هنــاك
طاملــا أننــا ال نقــدم بديــال ثقافيــا قـ ً
إذن مــن حــل إال بـ ْ
ـﺄن ُيشــارك اجلميــع مــن أجــل ثقافــة عامليــة جديــدة ،وإال فالرفــﺾ املطلــﻖ لــن يــؤدي إﱃ أي نتيجــة

بــل ســيكون مثــل هــذا الرفــﺾ مؤديــا إﱃ تضييــع معــاﱂ اهلويــة الثقافيــة).(1٦

ومــع التطــور التكنولوجــي اهلائــل والتغيــري ﰲ جغرافيــة الزمــان واملــكان ،والــدول واألشــﺨاص ،يطــل

ليــؤﴍ عــﲆ مكمــن اخلطــر مــن اﳖيــار احلضــارات وتدهــور ثقافــات الشــعوب،
علينــا مصطلــح األمــن الثقــاﰲ
ّ
منهجــا ﴐور ﹰﹼيــا ﰲ سياســات الــدول كاألمــن االقتصــادي
ويعلــن أﳘيــة حضــوره عــﲆ الســاحة املعــاﴏة بوصفــه
ً

ـالحا قو ﹰﹼيــا ﰲ مواجهــة اجلامعــات اإلرهابيــة املتشــددة فكريـ ًا التــي
والقومــي والغذائــي أو حتــى الســياﳼ ،بوصفــه سـ ً

ـورا مهـ ًام مــن حمــاور
ﲢــارب احلضــارات والشــعوب بﺄفــكار هدامــة وعنــﻒ مفــرط وحــروب ال تنتهــي ،وبوصفــه حمـ ً
حيــاة البــﴩ اليوميــة بعــد أن حولــت التكنولوجيــا الــدول املﺨتلفــة واملتباعــدة إﱃ بيــوت صغــرية ﰲ عــاﱂ واحــد،
اتســعت حــدوده وتالشــت مــع االنتقــال الﴪيــع بــل الفــوري للمعلومــات واألحــداث).(17

اإلشــكالية الثانيــةّ :
لعــل أبــرز التحدّ يــات التــي تواجــه إشــكالية األمــن الثقــاﰲ مــن حيــﺚ التنظــري هلــا
٩١

د .وسام حسين جاسم د .أحمد جاسم مسلم

بوصفــه قض ّيــة اإلنســان املعــاﴏ ﰲ عــاﱂٍ منفتــح األبعــاد ال ُبــدّ لــه مــن التواصــل معــه ،مــن يــرى معتقــدً ا »أن األمــن
الثقــاﰲ هــو عبــارة عــن غلــﻖ األبــواب واالنطــواء عــﲆ النفــس وتكثــري الئحــة املمنوعــات ،واالبتعــاد عــن وســائل
ألول وهلــة ﰲ التدقيــﻖ حــول مفهــوم األمــن الثقــاﰲ
االتصــال واإلعــالم احلديثــة«) ،(18وهــذا اإلشــكال ينجــيل ّ

ومعطياتــه االجتامعيــة التــي ُتــؤﰐ ُأكلهــا حــني ُيؤكلهــا بتفعيــل ُرؤاهــا ﰲ املجتمــع وتوظيفهــا ميدان ًيــا ،فبهــذه احلالــة

»ال يشــكل حالــة ســلبية تتجســد ﰲ صــد النــاس عــن املﺨاطــرة املحتملــة بــل إن األمــن الثقــاﰲ يعنــي :توفــري الثقافــة
الصاحلــة للنــاس حتــى يتمكنــوا مــن ﺧالهلــا أن يعيشــوا حياﲥــم املعــاﴏة بشــكل ســليم وإﳚــاﰊ ،وهــو يعنــي بنــاء

قــوة الوجــود الثقــاﰲ الذاتيــة التــي تقــوى ال عــﲆ املقاومــة والصمــود فحســب وإنــام عــﲆ االندفــاع واملالحقــة والفعــل

املؤثــر«).(19

وهــذه األمــور التــي يعــد األمــن الثقــاﰲ بتحقيقهــا ال تُنجــز إال حــني تتو ّفــر مســﺄلتان مهمتــان ﳘــا).1 :(2٠

االعتــداد بالــذات الثقافيــة :ألن الــذات الثقافيــة بمثابــة اإلطــار أو الوعــاء الــذي يســتوعب نتــاج املثقــﻒ ،لذلــك

ينبغــي للمثقــﻒ أن ينطلــﻖ مــن املشــﱰكات العامــة وروح الثقافــة الذاتيــة بــام ﲤثلــه هــذه الثقافــة الذاتيــة مــن رمــوز
وأفــكار وقيــم.

 .2االنفتــاح عــﲆ الثقافــات املعــاﴏة :ألن الثقافــة عمليــة تواصليــة ال تتوقــﻒ عنــد حــد أدنــى تكتفــي

لتوفــريه للنــاس ،وإنــام هــي ﲥــيء األرضيــة لعمليــة انطــالق ثقــاﰲ تﺄﺧــذ مــن املــوروث الثقــاﰲ ،واالنفتــاح عــﲆ
الثقافــة املعــاﴏة نقطــة انطــالق وارتــكاز ﰲ جهدهــا الثقــاﰲ الراهــن.

ومــن نظــرة ُمنصفــة إﱃ تارﳜنــا العــرﰊ ،نجــد ّ
ﲣوفهــم
أن ثمــة انعــزاالً أظهــره بعــﺾ رجــال الديــن يم ّثــل ّ

مــن الوافــد عليهــم مــن نتــاج الغــرب ،وهنــاك أمثلــة كثــرية ذكرهــا املف ّكــر )حممــد ســبيال( تعـ ّـرب عــن قلــﻖ فقهــاء
اإلســالم غــري املسـ ّـوغ مــن تلــك املتغــريات) ،(21وﰲ الوقــت نفســه يبـ ّـني اســتجابة الفهــم العــرصي لإلســالم إﱃ هــذه

املتغــريات بــام تعــود بــه مــن ﺧــري وتقــدّ م ﰲ املجتمــع العــرﰊ ،فقــد كانــت »فئــة رجــال الديــن الشــيعة ﰲ صيغتهــا
جســدت هــذا احلــدس املتمثــل ﰲ إﺧــراج الفقــه والفقهــاء مــن موقــع الرفــع الســلبي ملنتجــات احلضــارة
احلديثــة قــد ّ
احلديثــة بعيــدً ا عــن كل فعــل ســياﳼ إﱃ موقــع الفعــل الســياﳼ داﺧــل حلبــة السياســة نفســها«) .(22وﲠــذا تكــون

الثقافــة العرصيــة التــي ظهــرت ﰲ بعــﺾ الــدول اإلســالمية مثــل العــراق وإيــران ،كانــت نتيجــة اللقــاء احلتمــي مــع
الثقافــات الوافــدة التــي تعمــل عــﲆ تفعيــل العقــل؛ ليجــد مــا ُيناســبه منهــا بــام ال يســلﺦ اهلويــة التــي تعتـ ّـز ﲠــا كل أمــة،

ـذوب الفــروق اإلثنيــة
وﰲ الوقــت نفســه تعمــل عــﲆ تقريــب وجهــات النظــر ومــن ثــم صهرهــا ﰲ بوتقــة معــاﴏة تـ ّ
٩٢

األمن الثقافي المعاصر في ضوء القيم النهضوية للثورة الحسينية

وتنطلــﻖ ﰲ رحــاب العامليــة.
ـرصون عــﲆ ّ
اإلشــكالية الثالثــةّ :
أن القائمــني عــﲆ ترويج هــذا املﴩوع
إن املعارضــني لفكــرة األمــن الثقــاﰲ ُيـ ّ

ينطلقــون مــن عقــدة االنغــالق إزاء الثقافــات الوافــدة ،التــي ﲤكّنــت مــن التغلغــل ﰲ كل تفاصيــل حياتنــا اليوميــة،

فــدول العــاﱂ صــارت متّواصلــة فيــام بينهــا بفضــل تطــور وســائل االتصــال األلكﱰونيــة واملواصــالت ،ولكــن ﱂ

يصبــح قريــة واحــدة مــن ناحيــة الثقافــة واحلضــارة ،فــكل أمــة هلــا ثقافتهــا ،وال تــود أن تضيــع ﰲ غــامر حضــارة

ـح بطبيعتــه الداعيــة إﱃ كل مــا فيــه ﺧــري وحــﻖ ،وهــو يثــﻖ بــام يملــك ،وال ﳜشــى
أﺧــرى ،فاملســلم احلقيقــي منفتـ ﹲ

مــن التواصــل مــع اﻵﺧريــن ،ولكــن األمــن الثقــاﰲ ال بــد منــه ،ونســتطيع ْ
أن نجــد أمثلــة مب ّكــرة لﻸمــن الثقــاﰲ ﰲ
قـ ٍ
ـرون ﺧلــت ﲤظهــرت عــرب علــم اجلــرح والتعديــل ،محايـ ًة حلديــﺚ رســول اهلل ) (oمــن الكــذب والتزويــر ،وكذلــك

صنعــوا حــني أقامــوا القواعــد التــي تضبــﻂ تفســري القــرآن الكريــم ،ألجــل أال يتســلﻖ عــﲆ أكتــاف الكتــاب املجيــد

ُّ
دجــال يريــد تســويﻖ نفســه واجلهــة التــي يمثلهــا متــﴪب ال لبــاس الديــن ،وﲠــذا صــان علامؤنــا املحققــون القرآن
كل َّ
الكريــم مــن التﺄويــل الباطــل ،وظــل هــذا املنهــج عــﲆ مــر الســنني ﳚتهــد العلــامء ﰲ كل عــرص بــام ينفــع املســلمني

حســب ظروفهــم وعرصهــم ضمــن هــذه الضوابــﻂ املرعيــة).(23

اﳌﻄلﺐ الﺜاﲏ
٩٣

د .وسام حسين جاسم د .أحمد جاسم مسلم

أﳘية اﻷﻣﻦ والﺜﻘاﻓة ﺑوﺻﻔﻬﲈ ﻣﻄل ﹰﺒا إﻧﺴاﻧ ﹰﹼيا:
 أﳘية األمن:تنطلــﻖ أﳘيــة األمــن مــن كونـ ِـه مطل ًبــا إنســان ﹰﹼيا ال ﳜتلــﻒ عليــه اثنــان ،وهــذا املطلــب إ ّنــام يعـ ّـرب عــن

احلفــاظ عــﲆ كينونــة اإلنســان مــن ْ
ـم تتالشــى تلــك القيــم العليــا التــي أريــد
أن ُﲥــدَ ر أو تض ّيــع معــاﱂ إنســانيته ،ومــن ثـ ّ
أن يكــون عليهــا ،أال وهــي العبــادة ،فحــني نقــرأ قولــه تعــاﱃَ )) :ف ْليعبــدُ وا رب هـ َـذا ا ْلبيـ ِ
لإلنســان ْ
ـت ) (3ا َّلـ ِـذي
َ َّ َٰ
َْ
َُْ
َأ ْطعمهــم مــن جــو ٍع وآمنَهــم مـن َﺧــو ٍ
ف ) (((4قريــﺶ . 4 – 3 :نستشــعر تلــك األﳘيــة العظمــى التــي تتحقــﻖ عــرب
َ َ ُ ﱢ ْ ْ
ََُ ﱢ ُ
توفــري األمــن لإلنســان ،أال وهــي العبــادة ،وهــي الغايــة األســاس التــي ُﺧ ِلــﻖ اإلنســان مــن أجلهــا ،وهــذه الغايــة
إنــام ُذ ِكــرت ﰲ قولــه تعــاﱃ H G F E D C :الذاريــات . 5٦ :والنتيجــة احلتميــة التــي

كميــة وافــرة مــن األمــن ،ومعلــو ﹲم ّ
أن
نســتفيدها عــرب هاتــني اﻵيتــني أنــه ال تتح ّقــﻖ هويــة اإلنســان مــا ﱂ تتوافــر لــه ّ
العبــادة احل ّقيقيــة هلل ال تنــال إال مــن طريــﻖ العلــم ،ومــن هنــا نعلــم يقينًــا ﴐورة ﲢصيــل العلــم وطلــب املعرفــة لكــي

ـم تتحقــﻖ الغايــة املرســومة خللــﻖ اإلنســان ،وهــذا املعنــى أشــار إليــه الــرازي )ت ٦٠٦ :هـــ(
تُنــال بــه العبــادة ومــن ثـ ّ

بقولــه» :فــال شــك أن اإلنســان أفضــل مــن ســائر احليوانــات وليســت تلــك الفضيلــة لقوتــه وصولتــه فــﺈن كثــريا
مــن احليوانــات يســاويه فيهــا أو يزيــد عليــه فــﺈذن تلــك الفضيلــة ليســت إال الﺧتصاصــه باملزيــة النورانيــة واللطيفــة
الربانيــة التــي ألجلهــا صــار مســتعدا إلدراك حقائــﻖ األشــياء واالطــالع عليهــا واالشــتغال بعبــادة اهلل«).(24

وحــني نُطالــع القــرآن بح ًثــا عــن لفظــة األمــن وتقليباﲥــا اللغويــة ،نجــد مجل ًة مــن اﻵيــات الكريامت
اخلــو ِ
ـم َأ ْمـ ﹲـر ﱢم ـ َن ْاألَ ْمـ ِ
ف َأ َذا ُعــوا
تبـ ّـني مفهــوم األمــن بوصفــه قيمــة أﺧالقيــة عليــا ،فيقــول تعـ
ـن َأ ِو ْ َ ْ
َ
ـاﱃ)):وإِ َذا َجا َء ُهـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
بِـ ِـه � َو َلـ ْـو ر ُّدو ُه إِ َﱃ الرسـ ِ
ـول َوإِ َ ٰﱃ ُأ ِ
مح ُتـ ُه
ـم َو َر ْ َ
ـم َو َلـ ْـو َال َف ْضـ ُـل اهللَِّ َع َل ْي ُكـ ْ
ـم َل َعل َمـ ُه ا َّلذيـ َن َي ْسـتَنبِ ُطو َن ُه من ُْهـ ْ
وﱄ ْاألَ ْمـ ِـر من ُْهـ ْ
َّ ُ
َ
الش ـ ْي َط َ
ـم َّ
ان إِ َّال َق ِليـ ًـال(( النســاء . 83 :إذ ب ّينــت اﻵيــة ســم ًة ذميمــة لبعــﺾ املنافقــني الذيــن يبثــون األﺧبــار
َال َّت َب ْع ُتـ ُ

الكاذبــة فيع ّظموهــا ،ليث ّبطــوا املســلمني ويزلزلــوا أفكارهــم بعكــس اخلــرب املفــرح الــذي يقـ ّـوي مــن عزيمــة املســلمني،

فﺈﳖــم يســتحقرونه وال يقيمــون لــه وزنًــا ،وهــذا املعنــى ذكــره ابــن عطيــة )ت 542 :هـــ( بقولــه» :قــال مجهــور
املفﴪيــن :اﻵيــة ﰲ املنافقــني حســبام تقــدم مــن ذكرهــم ،واﻵيــة نازلــة ﰲ رسايــا رســول اهلل صــﲆ اهلل عليــه وســلم

وبعوثــه ،واملعنــى :أن املنافقــني كانــوا يﴩهــون إﱃ ســامع مــا يســوء النبــي ﰲ رسايــاه ،فــﺈذا طــرأت هلــم شــبهة أمــن
للمســلمني أو فتــح عليهــم ،حقروهــا وصغــروا شــﺄﳖا وأذاعــوا بذلــك التحقــري والتصغــري ،وإذا طــرأت هلــم شــبهة

ﺧــوف املســلمني أو مصيبــة عظموهــا وأذاعــوا ذلــك التعظيــم«) .(25وال ﳜفــى ّ
أن قيمــة األمــن الثقــاﰲ والفكــري
٩٤
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واملجتمعــي تغــدو مطل ًبــا ال ُبــدّ مــن ﲢقيقــه ﰲ املجتمــع اإلنســاين؛ ملــا ُيؤ ّديــه مــن تثبيــت للهويــة وتعريفهــا بــام هلــا

مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن واجبــات ،كذلــك يعـ ّـزز الﱰابــﻂ بــني أواﴏ املجتمــع مــن ْ
أن تنهــار عــﲆ أســس واهيــة

تعصــﻒ باألفــراد حــني ال تتحقــﻖ أدنــى متطلبــات معيشــتهم ﳑثلـ ًة باألمــن ،فهــو إذن قيمــة أﺧالقيــة تســعى الــدول
والﴩائــع إﱃ توفريهــا ألبنــاء جمتمعهــا ،وتناضــل مــن أجــل ﲢقيــﻖ أعــﲆ مراتبــه ،بــل تتنافــس بعــﺾ الــدول عــﲆ

ﲢصــني ذلــك األمــن مــن مجيــع النواحــي ضام ًنــا لبقــاء كياﳖــا حمفو ًظــا مــن التصــدّ ع الداﺧــيل الــذي ُينــذر باخلــراب
والدمــار الشــامل.

وﰲ قولــه تعــاﱃ + * ) ( ' & % $ # " !  :األنعــام. 82 :

مطمحــا ينالــه املؤمنــون مــن دون غريهــم ،فهــم حــني سـ ّلموا هلل مقاليــد
تبـ ّـني اﻵيــة قيمــة األمــن ﰲ اﻵﺧــرة بوصفــه
ً
أيضــا نقــرأ قولــه تعــاﱃ; : :
أمورهــم ،وﱂ ُيﴩكــوا بعبادﲥــم هلل ،فســيكون جزاؤهــم األمــن ،وﰲ هــذا املعنــى ً

< = > ? @ V U T S RQ P O NM L K J I H G F E D C BA
فصلــت. 4٠ :
ويســتعرض القــرآن الكريــم بعــﺾ مزاعــم الك ّفــار منهــا ﺧوفهــم مــن القتــل إن دﺧلــوا اإلســالم واتبعــوا

الرســول ،لكـ َّن الــر ُّد الصاعــﻖ عليهــم يتم ّثــل بكــون م ّكــة كانــت قبــل البعثــة وبعدهــا مكا ًنــا آمنًــا ﳛــرم فيــه القتــال أو

مــا شــابه مــن أعــامل الفتــك والغــدر بمن أ ّم ذلــك املــكان ،يقــول تعــاﱃvu t s r q p o n  :

 ~ } | { z y x wﮯ ¡  ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢القصــﺺ. 57 :
ـك ،و َن َتــرب ْأ ِم ـن ْاألَ ْنــدَ ِ
ِ
ِ
وقــد ورد ﰲ تفســريها أن ُك َّفــار ُق َر ْيـ ٍ
اد َو ْاﻵ ِهلَـ ِـة،
احلـ َّـﻖ ا َّلــذي ِج ْئ َتنَــا بِــه َم َعـ َ َ َ َّ َ
ـﺶ قالــت” :إِ ْن َنتَّبِ ـ ِع ْ َ
ِ ِ
ِ ِ
ـم َعـ َـﲆ ِﺧ َالفِنَــا َو َح ْربِنَــاَ ،ي ُقـ ُ
َيت َ
ـم َح َر ًمــا
ـاس ِمـ ْن َأ ْر ِضنَــا بِﺈِ ْ َ
َﺨ َّط ُفنَــا النَّـ ُ
مجــا ِع َمجيع ِهـ ْ
ـول اهللَُّ لنَبِ ﱢيــهَ :ف ُقـ ْـل َ أ َو َﱂ ْ ن َُم ﱢكـ ْن َهلُـ ْ
ـاس س ـ ْف َك الدﱢ مـ ِ
ـاء فِيـ ِـه ،ومنَعنَاهـ ِ
]القصــﺺَ [57 :ي ُقـ ُ
َاو ُلــوا
ـم م ـ ْن َأ ْن َي َتن َ
ـولَ :أ َو َﱂ ْ ن َُو ﱢطـ ْ
َ َ ْ ُ ْ
َ
ـم َب َلــدً ا َح َّر ْمنَــا َعـ َـﲆ النَّـ ِ َ
ـﺊ َهلُـ ْ
ٍ
ـوء ،و َأمنَّــا َعـ َـﲆ َأه ِلـ ِـه ِمـن َأ ْن ي ِصيبهــم ِﲠــا َغــارةﹲَ ،أو َق ْتـ ﹲـلَ ،أو ِسـباء“) .(2٦فاملــكان ِ
ِ ِ
اﻵمــن كفيـ ﹲـل بتحقيــﻖ
ْ
َ ْ
ْ َ ﹲ
ْ ُ َُ ْ َ
ُسـكَّا َن ُه فيــه بِ ُسـ َ َّ
العبــادة احل ّقــة؛ ولذلــك كانــت م ّكــة بيــت اهلل مــال ًذا للمؤمنــني ،يقــول اهلل تعــاﱃ حكايــة عــﲆ لســان نبيــه إبراهيــم ع:
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يتوســل ﺧليــل الرمحــن بﺨالقــه ْ
أن ﳛ ّقــﻖ لــه دعوتــه بتوفــري األمــن ﰲ هــذا البيــت ومــا
عظمــة هــذا الدعــاء ،حــني ّ

ـﺄن يكــون األمــن ال حــاالً
ﳛيطــه مــن مــكان ،بـ ْ
عارضــا بــل جع ـ ً
ال دائـ ًـام .وعــﲆ هــدي تلــك الدعــوات اإلبراهيميــة
ً

كان للرســول الكريــم )ْ (
أن يبـ ّـني عظمــة البيــت احلــرام بوصفــه مكا ًنــا للعبــادة ،وال تتجـ ّـﲆ إال بتوفــري األمــن
ِ
ـي َحـ َـرا ﹲم إِ َﱃ َيـ ْـو ِم ا ْل ِق َيا َمـ ِـة َ ،وإِ َّن َأ ْع َتــى النَّـ ِ
ـاس
واألمــان ،فيقــول ” :إِ َّن النَّـ َ
ـاس َﱂ ْ ُ َ
ﳛ ﱢر ُمــوا َم َّكـ َة َ ،و َلكـ َّن اهللََّ َح َّر َم َهــا َ ،ف ِهـ َ
٩٥
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اجل ِ
احلــر ِم َ ،ور ُجـ ﹲـل َق َتـ َـل َغــري َقات َِلـ ِـه َ ،ور ُجـ ﹲـل َأ َﺧـ َـذ بِ ُذ ُحـ ِ
ـول َأ ْهـ ِ
اه ِل َّيـ ِـة“).(27
ـل ْ َ
َ
َ
َعـ َـﲆ اهللَِّ َث َال َثـ ﹲةَ :ر ُجـ ﹲـل َق َتـ َـل ِﰲ ْ َ َ
َْ

ويبــني اهلل ســبحانه وتعــاﱃ عظمــة مكــة مــن حيــﺚ كوﳖــا مكا ًنــا للعبــادة ال يدﺧلــه أحــد إال ِ
وأمــن عــﲆ
ّ

نفســه مــن الغيلــة والقتــل ،فيقــولs r q p o n m l k j i h g f :

 z y x w vu tآل عمــران.97 - 9٦ :

وبنــي
و ُيالحــﻆ ﰲ قولــه تعــاﱃ9 8 7 6 5 4 3 :امنــا واجنبنــي
ّ
ان > ?إبراهيــم . 35 :أن اقــﱰان طلــب إبراهيــم  بدعوتــه اهلل ســبحانه ْ
أن ُﳚنّبــه وأبنــاءه عبــادة

األصنــام؛ ذلــك ّ
ألن األمــن ال يتحقــﻖ عــﲆ أرض الواقــع وتنعكــس تﺄثرياتــه عــﲆ املؤمــن العابــد إذا كانــت ثمــة

انحرافــات عقد ّيــة ال مصــدر هلــا ســوى تســويالت البــﴩ وﲢريفاﲥــم النابعــة مــن أهوائهــم الســقيمة.

وﰲ ســياق الوعــد اإلهلــي املحتــوم بﺨالفــة اإلنســان الصالــح املؤمــن باإلســالم ﴍيع ـ ًة ﺧالــدة

تعـ ّـرب عــن تط ّلعــات البﴩيــة إﱃ مسـ ٍ
ـتقبل ســعيد تتح ّقــﻖ فيــه البشــارة اإلهليــة ،فتتبــدّ ل معــاﱂ اجلهــل والتجهيــل إﱃ
فضــاءات النــور املتم ّثلــة بالتقــدّ م التكنولوجــي الــذي يتامشــى ﰲ الوقــت نفســه مــع التقــدّ م األﺧالقــي للمجتمعــات،

والنــزوع إﱃ الســالم بــدالً مــن االحــﱰاب املقيــت بــني األمــم ،فيقــول ســبحانه A @ ? > = < :

Q PO NMLKJIH GF EDCB
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فاالســتﺨالف ﰲ األرض يتم ّثــل بالقــدرة عــﲆ العــامرة واإلصــالح ،ال عــﲆ اهلــدم واإلفســاد.

وقــدرة عــﲆ ﲢقيــﻖ العــدل والطمﺄنينــة ،ال عــﲆ الظلــم والقهــر .وقــدرة عــﲆ االرتفــاع بالنفــس البﴩيــة والنظــام

البــﴩي ،ال عــﲆ االنحــدار بالفــرد واجلامعــة إﱃ مــدارج احليــوان! وهــذا االســتﺨالف هــو الــذي وعــده اهلل الذيــن
آمنــوا وعملــوا الصاحلــات ..وعدهــم اهلل أن يســتﺨلفهم ﰲ األرض -كــام اســتﺨلﻒ املؤمنــني الصاحلــني قبلهــم-

ليحققــوا النهــج الــذي أراده اهلل ويقــرروا العــدل الــذي أراده اهلل ويســريوا بالبﴩيــة ﺧطــوات ﰲ طريــﻖ الكــامل املقــدر

هلــا يــوم أنشــﺄها اهلل ..فﺄمــا الذيــن يملكــون فيفســدون ﰲ األرض ،وينــﴩون فيهــا البغــي واجلــور ،وينحــدرون ﲠــا إﱃ

مــدارج احليــوان ..فهــؤالء ليســوا مســتﺨلفني ﰲ األرض .إنــام هــم مبتلــون بــام هــم فيــه ،أو مبتــﲆ ﲠــم غريهــم ،ﳑــن
يســلطون عليهــم حلكمــة يقدرهــا اهلل آيــة هــذا الفهــم حلقيقــة االســتﺨالف قولــه تعــاﱃ بعــده» :و َليم ﱢكنَـن َهلـ ِ
ـم
ـم دين َُهـ ُ
َ ُ َ َّ ُ ْ
ِ
ـم«  ..وﲤكــني الديــن يتــم بتمكينــه ﰲ القلــوب ،كــام يتــم بتمكينــه ﰲ ترصيــﻒ احليــاة وتدبريهــا .فقــد
ا َّلــذي ْار َتــﴣ َهلُـ ْ
وعدهــم اهلل إذن أن يســتﺨلفهم ﰲ األرض ،وأن ﳚعــل دينهــم الــذي ارتــﴣ هلــم هــو الــذي ﳞيمــن عــﲆ األرض.
٩٦

األمن الثقافي المعاصر في ضوء القيم النهضوية للثورة الحسينية

ودينهــم يﺄمــر باإلصــالح ،ويﺄمــر بالعــدل ،ويﺄمــر باالســتعالء عــﲆ شــهوات األرض .ويﺄمــر بعــامرة هــذه األرض،
واالنتفــاع بــكل مــا أودعهــا اهلل مــن ثــروة ،ومــن رصيــد ،ومــن طاقــة ،مــع التوجــه بــكل نشــاط فيهــا إﱃ اهلل .ولقــد

كانــوا ﺧائفــني ،ال يﺄمنــون ،وال يضعــون ســالحهم أبــدا حتــى بعــد هجــرة الرســول -صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم-
إﱃ قاعــدة اإلســالم األوﱃ باملدينــة .قــال الربيــع بــن أنــس عــن أﰊ العاليــة ﰲ هــذه اﻵيــة :كان النبــي -صــﲆ اهلل

عليــه وآلــه وســلم -وأصحابــه بمكــة نحــوا مــن عــﴩ ســنني يدعــون إﱃ اهلل وحــده ،وإﱃ عبادتــه وحــده بــال ﴍيــك

لــه ،رسا وهــم ﺧائفــون ال يؤمــرون بالقتــال حتــى أمــروا بعــد اهلجــرة إﱃ املدينــة ،فقدموهــا ،فﺄمرهــم اهلل بالقتــال،
فكانــوا ﲠــا ﺧائفــني ،يمســون ﰲ الســالح ويصبحــون ﰲ الســالح فصــربوا عــﲆ ذلــك مــا شــاء اهلل .ثــم إن رجــال مــن

الصحابــة قــال :يــا رســول اهلل أبــد الدهــر نحــن ﺧائفــون هكــذا؟ أمــا يــﺄﰐ علينــا يــوم نﺄمــن فيــه ونضــع عــن الســالح؟
فقــال رســول اهلل -صــﲆ عليــه وآلــه وســلم» -لــن تصــربوا إال يســريا حتــى ﳚلــس الرجــل منكــم ﰲ املــﻸ العظيــم

ليســت فيــه حديــدة«  .وأنــزل اهلل هــذه اﻵيــة ،فﺄظهــر اهلل نبيــه عــﲆ جزيــرة العــرب ،فﺄمنــوا ووضعــوا الســالح .ثــم إن
اهلل قبــﺾ نبيــه -صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم -فكانــوا كذلــك آمنــني .حتــى وقعــوا فيــام وقعــوا فيــه ،فﺄدﺧــل اهلل عليهم

اخلــوف فاﲣــذوا احلجــزة والــﴩط ،وغــريوا فغــري ﲠــم).(28
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اﳌﺒحﺚ الﺜالﺚ
أﺛﺮ ﻗيﻢ الﺜورة اﳊﺴينية ﰲ ﲢﻘيﻖ اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ:
ال بــدّ لﻸمــم مــن ﲢصــني نفســها مــن ﳐتلــﻒ املرجعيــات الثقافيــة الــواردة إليهــا التــي أصبــح انتشــارها

وتلقفهــا ميســور ًا بســبب التطــور التكنلوجــي اهلائــل ورغبــة بعــﺾ األمــم بﺈشــاعة ثقافتهــا لتصبح هــي الثقافــة العاملية

الســائدة ،وهــذا ال ﳛصــل إالّ عــﲆ حســاب اهلويــات األﺧــرى ،لــذا يم ّثــل الــرصاع الثقــاﰲ جــزء ًا مهـ ّ ً
ـام مــن ﴏاع

الســيادة عــﲆ العــاﱂ ،واهلويــة العربيــة اإلســالمية وجــدت نفســها وســﻂ هــذا الــرصاع العــاﰐ للهويــات واملرجعيــات
الثقافيــة ،وثقافتنــا ثقافــة غنيــة جــدا وأصيلــة وجذورهــا عميقــة وهــي ﲠــذه املواجهــة ســتﺨرج منتــرصة وتعــزز أمنهــا
وتقفــز مفاهيمهــا عــﲆ ّ
ألﳖــا مفاهيــم إنســانية مرتبطــة باإلنســان وأســباب ســعادته ﰲ
كل املفاهيــم الثقافيــة األﺧــرى ّ

الدنيــا واﻵﺧــرة ،وهــذا ال يتحقــﻖ إالّ بعــد أن نتسـ ّـور معرفيـ ًا ونؤمــن بﺨصوصيتنــا الثقافيــة وأن يكــون اندماجنــا مــع

اﻵﺧــر عــﲆ وفــﻖ املشــﱰكات الثقافيــة اإلنســانية  ،بمعنــى أن تكــون املواجهــة ديالكتيــة مــع االعتــزاز باهلويــة الثقافيــة

ومــا أفــرزه التاريــﺦ العــرﰊ واإلســالمي مــن عمــﻖ معــرﰲ وانســاين مدعــاة للفﺨــر واالعتــزاز.

وقــد أفــرزت الثــورة احلســينية املباركــة قيـ ًام وأنامطـ ًا مــن الثقافــة عــﲆ مســتوى ٍ
عال مــن اإلنســانية ،ﳛتاجها

كل فــرد ،وهــذه القيــم اإلســالمية هــي قيــم إنســانية عليــا ﲢاكــي املثــل التــي ﳚــب أن يتحــﲆ ﲠــا اإلنســان ﰲ ّ
ّ
كل
مـ ٍ
ـكان وزمــان ،وهــي رصيــد فكــري مهــم ترمــم الصــدوع التــي ﺧلفتهــا الســلوكيات غــري اإلنســانية التــي ﺧلفتهــا
الرصاعــات الفكريــة عــﲆ مــدى األزمــان.

لــذا مــن املهــم دراســة هــذه القيــم دراســة معــاﴏة وتقديمهــا للقــارئ لتعـ ّـزز ذاتــه ولتكــون حصن ـ ًا لــه

يﺄمــن بــه مــن غــزو األفــكار الــواردة التــي ﲢــاول تشــويه اإلنســان وســلب ثقافتــه وهويتــه ،فدراســتها تســهم ﰲ تعزيــز
ألﳖــا تعــزز مــن انتــامء االنســان العــرﰊ املســلم لثقافتــه وتزيــد مــن فﺨــره ﲠويتــه وتُق ّلــﺺ مــن املشــاعر
األمــن الثقــاﰲ ّ

الســلبية ﲡــاه انتامئــه ﰲ قبــال األفــكار الــوادرة مــن مرجعيــات ثقافيــة تتناقــﺾ مــع قيــم اإلســالم واإلنســان.

وفيــام يــيل تظهــري ألهــم القيــم ﰲ الثــورة احلســينية ،وتبيــان ارتباطهــا املحــوري بالقيــم القرآنيــة .وتعريفها

وعرضهــا لتكــون األســاس التــي يرتكــز عليهــا الفــرد ﰲ توجيــه ســلوكه وترصفاته عــﲆ نحو حمــدد ومضبوط.

٩٨

األمن الثقافي المعاصر في ضوء القيم النهضوية للثورة الحسينية

 -١اﳊوار:
ﳘهــا ،فهــو يشـكّل املحــور األســاس الــذي يقــوم عليــه
احلــوار لغــة مــن لغــات التفاعــل اإلنســاين بــل هــو أ ّ

تبــادل املعرفــة ﺧاصــة اذا كان احلــوار ثقافيــا بــني فكريــن متقابلــني ،ومــن البدﳞــي أن يكــون احلــوار اإلنســاين حــوار ًا
إﳚابيــا متسـ ًام باحــﱰام اﻵﺧــر واحلجــة العقليــة والعلميــة ليكــون ذا أثـ ٍـر ملمــوس ،وقــد اعتمــد القــرآن الكريــم عــﲆ
احلــوار إليصــال مضامينــه إﱃ متلقيــه ،وﱂ يشــﱰط احلــوار القــرآين آﺧــرا نوع ّيـ ًا بــل كانــت حواراتــه ﰲ أعــﲆ درجــات

االلتــزام بﺄصــول احلــوار واحــﱰام اﻵﺧــر وبيــان احلجــة ،فلــم يتفــرد بنزعــة التســلﻂ عــﲆ اﻵﺧــر ليفــرض عليــه
رؤيتــه.

فنجــد ّ
أن حواراتــه ســبحانه وتعــاﱃ مــع األنبيــاء والصاحلــني أو الكافريــن أو إبليــس أو املالئكــة أو اجلــامد

مــن ســاموات وأرض وحجــر ،ك ّلهــا ﲤتــاز بالعقالنيــة وعــدم اﺧتــزال اﻵﺧــر وإ ّنــام جــاءت بﺄســلوب تــربز منــه ســامت
وأصــول احلــوار احلــر الــذي ال تشــوبه شــائبة التقليــل مــن حجــم املﺨا َطــب .ومــن اخلطــﺄ الفاحــﺶ الــذي نجحــت
العوملــة ﰲ تصديــره إلينــا ومــن ثــم ﲤكينــه ﰲ الذهنيــة العربيــة املســلمة ،هــو ارتبــاط اســم العقالنيــة والفكــر العقــالين

بحركــة الفكــر األورﰊ ﰲ العــرص احلديــﺚ ،وكﺄن البﴩيــة ﰲ مســار تفكريهــا الطويــل ﱂ تعــرف اســتﺨدام عقلهــا ،ﰲ
حــني أن أوربــا نفســها كانــت تعيــﺶ مرحلــة مــن اخلرافــة والالعقالنيــة امتــدت إﱃ مئــات مــن الســنني).(29

ففــي حــواره ســبحانه وتعــاﱃ مــع املالئكــة حــني ﺧلــﻖ آدم ) ،(قولــه تعــاﱃ$ # " ! :

9 87 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *) ( ' & %
 ،3٠> = < ; :يتجـ ّـﲆ أدب احلــوار بصــورة واضحــة ﰲ اﻵيــة الكريمــة ،فــاهلل ســبحانه وتعــاﱃ ليــس

بــه حاجــة إﱃ مشــورة املالئكــة وهــو القــادر العزيــز املقتــدر ،واملالئكــة ﱂ تعــﱰض عــﲆ املشــيئة اإلهليــة وهــم عبــاد
مطيعــون ويفعلــون مــا ُيؤمــرون ،لكــن كان مــن بــاب بيــان أمـ ٍـر آﺧــر أراد اهلل ســبحانه وتعــاﱃ أن يوصلــه ﰲ هــذا

احلــوار ،ربــام كان إلﺧبــار ﺧلقــه القديــم بعزمــه عــﲆ ﺧلــﻖ جنـ ٍ
ـس آﺧــر يشــاركهم الوجــود وﳜتلــﻒ عنهــم ،وأنــه

ســيكون للمالئكــة أثــر ﰲ هــذا اخللــﻖ اجلديــد ،مــع ذلــك فــاهلل ســبحانه وتعــاﱃ ﱂ يغضــب عــﲆ املالئكــة عندمــا قالــوا
لــه ،(7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +) :بــل حاججهــم

تفحصنــا حــوارات القــرآن الكريــم نجدهــا ك ّلهــا ﲤتــاز
بالعلــم وأنــه أعلــم بــام ســيكون عليــه ﺧلقــه اجلديــد .وإذا
ّ
بالنهــج القويــم للحــوار املوصــل للحقيقــة .لكــن لضيــﻖ املــكان ال يســعنا االســتطراد ﰲ ذلــك.

٩٩

د .وسام حسين جاسم د .أحمد جاسم مسلم

وﲤتــاز مجيــع حــوارات اإلمــام احلســني مــع أصحابــه وأعدائــه  -عــﲆ حــدﱟ ســواء -باحــﱰام اﻵﺧــر،

وهــي مثـ ﹲ
ـال ألصــول احلــوار اإلنســاين ،فاإلمــام كان مﱰفع ـ ًا عــن األســاليب التــي ﲥــني حمــاوره وإن كان عــدوه،

ويــكاد يكــون بــه أرحــم مــن نفســه مــن أجــل جذبــه مــن الضاللــة إﱃ اهلــدى ،ومثــال ذلــك حــوار اإلمــام ) (مــع
أعدائــه ،بعــد أن بقــى وحــده ﰲ أرض معركــة الطــﻒ وقــد شــاهد مــرصع مجيــع أصحابــه وأهلــه وآﺧرهــم الرضيــع

املنحــور بــني يديــه ،و ُيتوقــع أن يكــون هــذا اخلطــاب ﺧطابــا غاضبــا ،وعــﲆ الرغــم مــا فيــه مــن اجلــراح التــي أوهنــت

جســده فﺈنــه ) (بــدا ناصحـ ًا للقــوم رحيــام ﲠــم ،قــال» :عبــا َد اهلل ،اتقــوا اهلل ،وكونــوا مــن الدنيــا عــﲆ حــذر ،فـ ّ
ـﺈن
الدنيــا لــو بقيــت ألحـ ٍـد وبقــي عليهــا أحــد لكانــت األنبيــاء أحـ َّـﻖ بالبقــاء ،وأوﱃ بالرضــا ،وأرﴇ بالقضــاء ،غــري أن

اهلل تعــاﱃ ﺧلــﻖ الدنيــا للبــالء وﺧلــﻖ أهلهــا للبــالء ،فجديدهــا بـ ٍ
ـال ،ونعيمهــا مضمحـ ﱞـل ،ورسورهــا مكفهـ ﱞـر ،واملنـ ُ
ـزل

ـزودوا فـ ّ
ـﺈن ﺧــري الــزاد التقــوى ،واتقــوا اهلل لعلكــم تفلحــون«.31
ـدار قلعـ ﹲة ،فتـ ّ
ُبلغـ ﹲة والـ ُ

ّ
إن هــذه النفــس الكريمــة الرحيمــة التــي تُقــدم النصــح واملوعظــة لعدوهــا وهــو ﳚتمــع عليــه وقــد قتــل مجيــع

ـس ﲤتلــك كل مقومــات الكــامل اإلنســاين ،واالســتنان ﲠــا والعمــل بنهجهــا
مــن معــه مــن أهلــه وأصحابــه هلــي نفـ ﹲ

يــكاد يغنــي اإلنســان ويدفــع عنــه شــبهات الزائفــني ،لــذا فالتمســك بﺄســس احلــوار احلســيني القائــم عــﲆ احــﱰام
اﻵﺧــر ُينجــي اإلنســان املعــاﴏ مــن مط ّبــات الثقافــة الوافــدة التــي يكــون احلــوار ﰲ أغلبهــا منتقصـ ًا مــن اﻵﺧــر مــع
ـم فيــه مــن فكـ ٍـر إقصائــي بدعــوى االنتــامء إﱃ ثقافــات ﳐتلفــة ﱞ
كل منهــا يدعــو إﱃ ســيادة قيــم ثقافتــه متغافلــني
مــا تشـ ُّ
املشــﱰكات اإلنســانية.

١٠٠
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 -٢اﻻلتﺰام ﺑاﳌوﻗﻒ اﻷﺻيﻞ:
يم ّثــل االلتــزام باملوقــﻒ األصيــل مــن ســامت الشــﺨص ّية القو ّيــة ،املؤمنــة بفكــرة املوقــﻒ وهــو جــزء مــن

تكوينهــا الثقــاﰲ واملعــرﰲ ،وهــذا االلتــزام ال ينبــع إال مــن اإليــامن بصحــة هــذه املواقــﻒ األصيلــة ،وهــذه القيمــة
الثقافيــة هلــا أﳘ ّيــة كبــرية ﰲ عرصنــا الراهــن ونحــن نواجــه أعتــى األفــكار الغريبــة التــي ﲢــاول زحزحــة أجيالنــا عــن

قيمهــم األصيلــة ،لكــن علينــا أن نواجــه هــذه التيــارات الثقافيــة املﺨتلفــة الغريبــة عــن جســم ثقافتنــا بمثلنــا التــي
اكتســبناها مــن ثقافتنــا العربيــة اإلســالمية ،فهــي ا ُملنجيــة واملث ّبتــة ألقدامنــا ﰲ وجــه هــذه الــرؤى الغريبــة.

ﺧاصــة مــا مـ ّـر بــه
وأورد اهلل ســبحانه وتعــاﱃ ﰲ القــرآن الكريــم أمثلــة كثــرية ﲤ ّثــل الثبــات عــﲆ املوقــﻒ ّ

مــن األنبيــاء مــن اﺧتبــارات عــدّ ة ،إال إﳖــم بقــوا صامديــن ﰲ وجــه أعتــى التغــريات التــي أرادت زحزحتهــم عــن

مواقفهــم وإيامﳖــم ،و ُيعــدّ ذلــك رصيــد ًا لنــا لنســت ّن ﲠــم ويكــون حصن ـ ًا لنــا مــن تطــرف الفكــر وعصبيتــه.

ومــن أمثلــة ذلــك ،مــا مـ ّـر بﺈبراهيــم ) (عندمــا أمــره اهلل ســبحانه وتعــاﱃ أن يذبــح ابنــه إســامعيل )(

وكان عمــره  13ســنة ،فالتــزم النبــي إبراهيــم بﺄمــر الســامء وقــدّ م ح ّبــه هلل عــﲆ ح ّبــه البنــه ،وبقــى متمســكا بﺈيامنــه
ّ
وجــل بعــد أن صــدّ ق الرؤيــا وقــال البنــهÔ Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ :
عــز
بــاهلل ّ

Ø×ÖÕ

 ﴾Ùالصافــات ، 1٠2 :أراد إبراهيــم ) (أن ُيــﴩك ابنــه معــه ﰲ هــذا االﺧتبــار العظيــم ،فــكان إســامعيل

) (عــﲆ نفــس قــوة وعــزم أبيــه كــام بينــه قولــه تعــاﱃ Û ﴿ :ﰊ  á﴿، ﴾ àß Þ Ýﰐ ã
 ،﴾æ å äإ ّنــه مــن أروع اخلطــاب التــي تتم ّثــل فيــه كل قيــم االلتــزام باملوقــﻒ ،فلــم يقــل إســامعيل ألبيــه

)اذبحنــي( وإنــام قــال) :افعــل مــا تُؤ َمــر( ،أل ّنــه عــﲆ يقــني تــام أن هــذا األمــر هــو أمــر إهلــي ،لذلــك اهلل ســبحانه

وتعــاﱃ اصطفاهــم للنبــوة وفــدى إســامعيل ) (بكبــﺶ عظيــم ،فهــذا التســليم وااللتــزام بﺄوامــر الســامء رفعهــم
أعــﲆ الدرجــات ﰲ الدنيــا واﻵﺧــرة.

وكانــت النهضــة احلســينية ضــد يزيــد وأعوانــه مــن أجــل احلفــاظ عــﲆ القيــم اإلســالمية التــي حققهــا النبــي

حممــد ) (وأمــري املؤمنــني عــيل ) ،(وهــذا الــرد مــن اإلمــام احلســني ) (كان ألجــل تدعيــم هــذه القيــم
واحلفــاظ عــﲆ املســلمني وأمنهــم الثقــاﰲ واالجتامعــي واالقتصــادي والســياﳼ ،ألن يزيــد عمــل جاهــد ًا بمﺨتلــﻒ

األســاليب عــﲆ تشــويه اإلســالم وقيمــه ،ومــن هــذه القيــم التــي أراد هدمهــا كــام ذكرهــا الشــيﺦ باقــر القــرﳾ ،هــدم
الوحــدة اإلســالمية وارجــاع النزاعــات القبليــة والقضــاء عــﲆ املســاواة وســلب احلريــات لينهــار املجتمــع بعــد أن
فقــد الﱰبيــة الروحيــة مــن ﺧــالل تغذيتــه بــكل مــا هــو بعيــد عــن اإلســالم وهديــه.32

١٠١

د .وسام حسين جاسم د .أحمد جاسم مسلم

لكــن اإلمــام احلســني ) (ﱂ يقــﻒ متابع ـ ًا ملــا ﳚــري فح ّتــم عليــه التزامــه بموقــﻒ اإلســالم وإيامنــه أن

يكشــﻒ للنــاس زيــﻒ هــؤالء ومكــر ﳐططاﲥــم التــي تريــد النيــل مــن ّ
كل املكتســبات اإلســالمية ولــو كان دمــه
الﴩيــﻒ ثمنــا لذلــك ،وقــد أعلــن عــن ذلــك ﰲ يــوم الطــﻒ ﰲ قولــه» :أال ّ
ـي قــد ر ّكــز بــني
ـي ابــن الدعـ ّ
وإن الدعـ ّ

الس ـ َّلة ﱢ
ـوف مح َّي ـ ﹲة مــن أن
ـوس أب ّي ـ ﹲة ،وأنـ ﹲ
والذ َّلــة ،وهيهــات منّــا الذ َّلــة ،يﺄبــى اهلل لنــا ذلــك ورســو ُله ،ونفـ ﹲ
اثنتــني ،بــني ﱢ
نُؤثِــر طاع ـ َة اللئــام عــﲆ مصــارع الكــرام ،33«...وقــال أيض ـ ًا» :ال أرى املــوت إال ســعادة واحليــاة مــع الظاملــني إال

برمــا«.34

وهــذا االلتــزام باملوقــﻒ نابــع مــن قيــم اإلســالم ومعانيــه الســامية ،إذ وقــﻒ موقفــا صادقــا بوجــه

رمــز الطغيــان والظلــم واجلاهليــة املتم ّثــل ببنــي أميــة وأمريهــم يزيــد ،وعـ ّـرى ﳐططاﲥــم التــي أرادت النيــل مــن

هــذه القيــم ،لــذا بقــى اإلســالم حمفوظ ـ ًا بــام قدمــه احلســني ) (مــن تضحيــات نتيجــة التزامــه وثباتــه عــﲆ ﳖــج

جــده رســول اهلل ) ،(وهــذا املوقــﻒ هــو مثــال حقيقــي لنــا نحــن املســلمني لنتﺨــذ منــه قــدو ًة لنــا وحصنــا مــن
الثقافــات الــواردة التــي تتصــادم مــع قيمنــا وتعاليــم إســالمنا احلنيــﻒ ،فيكــون املســلم قــوي اإلرادة واثق ـ ًا بعمــﻖ

رســالة اإلســالم وأصالتهــا أمــام مــا ُيصــدر إليــه مــن أفــكار.
 - ٣الﱰﻓﻊ ﻋﻦ اﳌﻐﺮيات:

هــذه القيمــة مــن أهــم القيــم بســبب كثــرة املغريــات ﰲ عرصنــا احلــاﱄ ،والشــباب املســلم أصبــح أمــام موجــة

كبــرية مــن املغريــات نتيجــة التطــور احلاصــل ﰲ عمليــة التواصــل مــع فكــر اﻵﺧــر ومــع افــرازات ثقافتــه التــي غــزت
املجتمــع اإلســالمي.

فعــﲆ املســلم أن ﳛــﱰم ثوابتــه اإلســالمية واملركزيــة الفكريــة التــي تعــدّ حبــل نجــاة لــه أمــام هــذا الطوفــان

مــن املغريــات املباحــة للجميــع ،وأن ال يتﺄ ّثــر بـــــ » بالفلســفات املاديــة التــي تــرد إﱃ البــالد مــن اخلــارج ،ويتطـ ّـوع

لنﴩهــا وﴍحهــا كبــار األدبــاء والكتــاب لتعمــل عملهــا ﰲ أذهــان النــاس ،ولتلتهمهــا الطبقــة اجلامعيــة املثقفــة
والشــباب الناشــﺊّ ،
ـي ثائــر عــﲆ األوضــاع الفاســدة الســائدة التــي ال تطــاق ،وتظهــر ﰲ هــذه األغــراض
وكل ذكـ ّ

كتــب ومؤلفــات يقرؤهــا الشــ ّبان عنــد املراهقــة الفكريــة فيستســيغوﳖا ،وتصبــح جــزء ًا مــن فكرهــم وعقيدﲥــم
ومطاحمهــم ﰲ احليــاة ،وينظــرون إﱃ هــذه الفلســفات كالطريــﻖ الوحيــد للنهضــة بالبــالد وجمــاراة الــدول واألقطــار

احلـ ّـرة الراقيــة«.35
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وجــه القــرآن الكريــم اإلنســان املســلم بالﱰ ّفــع عــن املغريــات مهــام كان نوعهــا إذا كانــت تتعــارض مــع
وقــد ّ

مبــادئ اإلســالم وعقيدتــه وفكــره ،فــاهلل ســبحانه وتعــاﱃ جعــل آﺧرتــه للذيــن ترفعــوا عــن الدنيــا ومغرياﲥــا ،كــام ﰲ
قولــهº ¹﴿ :

» ¼ ½ ¾ ¿  ،3٦ ﴾Ç Æ ÅÄ Ã Â Á Àوهنــاك

توجــه اإلنســان املســلم بالﱰ ّفــع عــن املغريــات الدنيويــة ملــا هلــا مــن أثــر
مواضــع أﺧــرى كثــرية ﰲ القــرآن الكريــم ّ
إﳚــاﰊ ﰲ الدنيــا واﻵﺧــرة عــﲆ اإلنســان املؤمــن.

واإلمــام احلســني ) (ﰲ ﳖضتــه كان مﱰفعـ ًا عــن املغريــات الدنيويــة ،وكان ّ
ﳘــه املحافظــة عــﲆ رســم
كل ّ

اإلســالم وتعاليمــه وحــدوده ،فقــد غـ ّـري حــكام بنــي أميــة عقائــد النــاس ونفوســهم وطعنــوا بتعاليــم اإلســالم بعــد

أن وضعــوا الكثــري الروايــات املل ّفقــة عــن الرســول ) ،(لــذا جــاءت النهضــة احلســينية لتن ّبــه النــاس عــﲆ ﺧطــر

هــؤالء عــﲆ اإلســالم ،وقــد ضحــى اإلمــام ) (بنفســه وعيالــه وأصحابــه مــن أجــل هــذا اهلــدف ،وقــد كان ذلــك
واضحـ ًا جل ّيـ ًا ﰲ قولــه» :إ ّنــه قــد نــزل مــن األمــر مــا قــد تــرونّ ،
وإن الدنيــا قــد تغـ ّـريت وتن ّكــرت وأدبــر معروفهــا،

واســتمرت جــد ًا ،فلــم يبــﻖ منهــا إالّ صبابــة كصبابــة اإلنــاء ،وﺧســيس عيــﺶ كاملرعــى الوبيــل ،أال تــرون أن احلــﻖ

ال يعمــل بــه ،وأن الباطــل ال يتناهــى عنــه ! لريغــب املؤمــن ﰲ لقــاء اهللّ حم ّقـ ًا ،فــﺈين ال أرى املــوت إالّ ســعادة واحليــاة

مــع الظاملــني إالّ برم ـ ًا« ،37،ويكشــﻒ هــذا القــول عــن تر ّفــع اإلمــام احلســني عــن الدنيــا بــل ذ ّمهــا أشــدّ الــذم ،وذ ّم

طالبيهــا.

مهمــة ﰲ وقتنــا احلــاﱄ وتســهم اســهام ًا ف ّعــاالً ﰲ احلفــاظ عــﲆ
لــذا فالﱰفــع عــن املغريــات الدنيويــة قيمــة ّ

ـم
أمننــا الثقــاﰲ ،ألن الدعايــة الثقافيــة املعــاﴏة تعتمــد هــذه املغريــات مــن أجــل النفــاذ إﱃ قلــوب املؤمنــني ،ومــن ثـ ّ

ﲢقــﻖ مﺂرﲠــا مــن الســيطرة عــﲆ العقــول وإبعــاد املؤمــن عــن معتقداتــه وأوامــر دينــه ونواهيــه ،واﺧتــزال ثقافتــه بــام

توجهــه اليــه مــن ثقافــة ماديــة دنيويــة ال تصلــح االنســان وال تؤمــن بــه.
 -٤التﺬﻛري ﺑالﻘيﻢ اﻷﺧﻼﻗية العليا:

األﺧــالق هــي عــامد احليــاة املســتقيمة ،واالتصــاف بالقيــم األﺧالقيــة العليــا مــن شــيم النفــوس العظيمــة

املﱰفعــة عــن مطامــع الدنيــا ومطاحمهــا الدنيئــة ،لــذا أكــد القــرآن الكريــم ﰲ الكثــري مــن ﺧطاباتــه التحـ ّـيل باألﺧــالق
اجلميلــة قــوالً وعم ـالً ،ومــدح أنبيــاءه ورســله عليهــم الســالم ﲠــذه الصفــة التــي هــي األســاس الــذي يقــوم عليــه
التكامــل اإلنســاين ،فقــد ﺧاطــب اهلل ســبحانه وتعاﱃ رســوله الكريم ) (ﰲ قولــه،38﴾n m l k﴿ :

ـدل أوال عــﲆ أﳘيــة ومنزلــة األﺧــالق واالتصــاف ﲠــا عنــد اهلل ســبحانه وتعــاﱃ ،وأيضـ ًا يـ ّ
وهــذا اخلطــاب يـ ّ
ـدل عــﲆ
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ّ
أن رســولنا الكريــم ) (قــد وصــل إﱃ الغايــة ﰲ مــدراج الكــامل اإلنســاين وحــاز مجيــع مــكارم األﺧــالق ،بــل
عمــل ﲠــا واقعـ ًا قبــل أن تكــون أقــوالً يــوﴆ ﲠــا املســلمني.

ونجــد أن الكثــري مــن آيــات القــرآن الكريــم ﲢــﺚ عــﲆ التمســك بالقيــم األﺧالقيــة العليــا ملــا هلــا مــن أﳘيــة

كبــرية ﰲ بنــاء اإلنســان وتقويــم ســلوكه ليكــون إنســان ًا ســو ّي ًا يمتــاز بالرمحــة والرأفــة واملــودة ،ومنهــا قولــه تعــاﱃ﴿ :

© ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª
¿ ،39 ﴾ Å Ä Ã Â Á Àفـ ّ
ـكل مــا جــاء ﰲ القــرآن الكريــم مــن مواعــﻆ وتﴩيــع وأحــكام هــي مــن أجــل

أن يصــل اإلنســان إﱃ كاملــه الروحــي والنفــﴘ وإﱃ حقيقــة وجــودهّ ،
ألﳖــا
ـم بالقيــم اإلﺧالقيــة العليــا ّ
وكل ذلــك يتـ ّ

الغايــة مــن الوعــﻆ وتﴩيــع األحــكام.

وقــد كان اإلمــام احلســني ) (ﰲ ﳖضتــه مذكــرا بالقيــم األﺧالقيــة العليــا ،كيــﻒ ال ،وهــو قــد ﳖــﺾ

مــن أجــل اســتعادة هــذه القيــم بعــد أن رأى النــاس قــد عــادت القهقــرى واســتفحلت األﺧــالق اجلاهليــة وعــادت
مــن جديــد بتﺨطيــﻂ مــن حــكام بنــي أم ّيــة ،وهــو يعلــم علــم اليقــني أن األﺧــالق اإلســالمية هــي احلصــن واألمــان

للنــاس مــن الوقــوع ﰲ الرذيلــة والتــدين اخلُلقــي.

ومــن أمثلــة ذلــك رســالته ) (إﱃ رؤســاء األﲬــاس بالبــرصة ،حينــام بعــﺚ ﲠــا إليهــم يســتنرصهم مــن

أجــل اإلســالم ،ومــن هــؤالء األﴍاف:
مالك بن مسمع البكري
األحنﻒ بن قيس.
املنذر بن اجلارود العبدي.
مسعود بن عمرو األزدي.
قيس بن اهليثم.
عمر بن عبيد اهلل بن معمر.4٠

ونصه:
وقد أرسل إليهم كتب ًا بنسﺨة واحدةّ ،
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»أمــا بعــد :فــان اهلل اصطفــى حممــدا  مــن ﺧلقــه ،وأكرمــه بنبوتــه ،واﺧتــاره لرســالته ،ثــم قبضــه إليــه،

وقــد نصــح لعبــاده ،وبلــﻎ مــا أرســل بــه ،وكنــا أهلــه وأوليــاءه وأوصيــاؤه وورثتــه ،وأحــﻖ النــاس بمقامــه فاســتﺄثر
علينــا قومنــا بذلــك ،فرضينــا ،وكرهنــا الفرقــة ،وأحببنــا العافيــة ،ونحــن نعلــم أنــا أحــﻖ بذلــك احلــﻖ املســتحﻖ علينــا

ﳑــن تــواله:

وقــد بعثــت رســوﱄ إليكــم ﲠــذا الكتــاب ،وأنــا أدعوكــم إﱃ كتــاب اهلل وســنة نبيــه ،فــان الســنة قــد أميتــت،

والبدعــة قــد أحييــت فــان تســمعوا قــوﱄ :اهدكــم إﱃ ســبيل الرشــاد والســالم عليــك ورمحــة اهلل« ،41وهــذه الرســالة

وإن كان مضموﳖــا العــام يشــري إﱃ أحقيــة أهــل البيــت عليهــم الســالم باخلالفــة إال إﳖــا تضمنــت إشــارات واضحــة
إﱃ القيــم األﺧالقيــة وأﳘيــة التمســك ﲠــا ألﳖــا أســاس اإلســالم ،منهــا عــدم الفرقــة والدعــوة إﱃ كتــاب اهلل وســنة

نبيــه واهلدايــة إﱃ ســبل الرشــاد ،وال ﳜفــى عــﲆ أحــد أن اإلســالم ﰲ تﴩيعاتــه العامــة واخلاصــة ﳞــدي إﱃ مــكارم
األﺧــالق.

وتتجـ ّـﲆ أيضــا القيــم األﺧالقيــة العليــا ﰲ وص ّيــة اإلمــام ) (ألﺧيــه حممــد بــن احلنفيــة حينــام قــال:

»إين ﱂ أﺧــرج أﴍ ًا وال بطــر ًا وال مفســد ًا وال ظامل ـ ًا ،وإ ّنــام ﺧرجــت لطلــب اإلصــالح ﰲ أ ّمــة جــدّ ي ،أريــد أن آمــر
ّ

ـيل بــن أﰊ طالــب ) ،42«(ويتّضــح مــن هــذا
باملعــروف وأﳖــى عــن املنكــر وأســري بســرية جــدّ ي ) (وأﰊ عـ ّ

النــﺺ حــرص اإلمــام ) (عــﲆ طلــب اإلصــالح بعــد أن رأى املســلمني قــد غــادروا املعــاين اإلســالمية واألﺧــالق

املحمديــة بفعــل ﳖــج بنــي أميــة ،لــذا كانــت ثورتــه مــن أجــل احلفــاظ عــﲆ الرســالة املحمديــة ،وهــو يعلــم علــم

اليقــني أن مثــل اإلســالم األﺧالقيــة قــادرة عــﲆ أن تكــون حصن ـ ًا للمســلم مــن غــزوة اجلهــل ومســاوئ األﺧــالق.
لــذا ال بــد علينــا ﰲ عرصنــا احلــاﱄ االســتفادة مــن مثــل الثــورة احلســنية لتكــون لنــا ســور ًا مــن آفــات

املجتمعــات التــي أصبحــت واقع ـ ًا أمــام أجيالنــا بســبب التطــور التكنلوجــي الــذي اﺧتــزل املــكان ليصبــح العــاﱂ

متقــارب الــرؤى ،إشــارة إﱃ رسعــة التواصــل وتبــادل املعلومــات .فﺄمننــا الثقــاﰲ منـ ﹲ
ـوط بنــا وبرجوعنــا إﱃ ثوابتنــا
األﺧالقيــة التــي كشــﻒ عنهــا رســولنا الكريــم ) (واالئمــة ) ،(وهــي كنــوز ال ﳜــاف مــن غــرف منهــا

وعمــل بمضامينهــا العليــا.

١٠٥

د .وسام حسين جاسم د .أحمد جاسم مسلم

 -٥ﻗيمة التضحية ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺒادئ:
تعــدّ هــذه القيمــة مــن أهــم القيــم األﺧالقيــة ،فالتضحيــة مــن أجــل املبــادئ ﲢتــاج إﱃ إيــامن مـ ٍ
ـواز لقيمــة

هــذه التضحيــة ،وهــي ﰲ الوقــت نفســه تســهم ﰲ ديمومــة القيــم األﺧــرى وبقائهــا وعبورهــا إﱃ األجيــال املتتابعــة،
ـﺚ عــﲆ التضحيــة مــن أجــل املبــادئ؛ ألﳖــا األســاس القويــم لبنــاء اإلنســان ،وﲢتــاج إﱃ تضحيـ ٍ
والقــرآن الكريــم ﳛـ ّ
ـات
كبــرية مــن أجــل احلفــاظ عليهــا ،فاألنبيــاء واملصلحــون إذا مــا اســتعرضنا ســرية حياﲥــم نجدهــم مثــاالً للتضحيــات
الكبــرية مــن أجــل ديمومــة مبادئهــم التــي يؤمنــون ﲠــا ،ومــن مواضــع احلـ ّ
ـﺚ ﰲ القــرآن الكريــم عــﲆ التضحيــة إذا

مــا تعرضــت القيــم اإلنســانية للﺨطــر قولــه تعــاﱃ) ( ' & % $ # " ! ﴿ :

*  ،43﴾1 0 / . - ,+وقولــه تعــاﱃ' & % $ # " !﴿ :

( )*  ،44 ﴾0 / . - , +فالتضحيــة مــن أجــل املبــادئ قانــون ســاموي وﲢكــم بــه الفطــرة
الســليمة ،فلــوال هــذه التضحيــات التــي قدمهــا املؤمنــون مــن أجــل قيمهــم ملــا اســتطاعت هــذه القيــم الصمــود والبقــاء
لتصــل إﱃ األجيــال الالحقــة وتؤســس هلــم احليــاة الكريمــة.

والنهضــة احلســينية كانــت املثــال األكمــل واملعـ ّـرب األســمى عــن هــذه القيمــة ،قيمــة التضحيــة عــن املبــادئ،

فــام قدمــه اإلمــام احلســني ) (مــن تضحيــات ﰲ واقعــة الطــﻒ ﰲ كربــالء كان ســببا ﰲ ديمومــة القيــم اإلســالمية التــي
أتــى ﲠــا الرســول الكريــم ) ،(فﺄرﺧــﺺ اإلمــام ) (نفســه الكريمــة وأنفــس أهلــه وأصحابــه مــن أجــل القيــم
التــي يؤمــن ﲠــا ،وكانــت هــذه التضحيــة حم ّفــزا لضمــري املؤمنــني إذ تلتهــا تضحيــات كبــرية حافظــت عــﲆ قيــم اإلســالم
الكبــرية مــن أن ﳛرفهــا أعداؤهــا أو أن يســريوا ﲠــا ســريﲥم التــي يريــدون.

وقــد أشــار اإلمــام احلســني ) (ﰲ ﺧطبــة لــه حا ّثـ ًا النــاس عــﲆ التضحيــة مــن أجــل مبــادئ اإلســالم بعــد

أن رأى أفعــال آل أميــة البعيــدة عــن روح اإلســالم تنــذر باخلطــر وإن عــدم حماربتهــا تــؤدي إﱃ اﳖيــار كل القيــم التــي

إن رســول اهلل  قــال :مــن رأى ســلطان ًا جائــر ًا مسـ ﹰﹼ
»أﳞــا النــاس ّ
ـتحال حلــرم اهلل ،ناكث ـ ًا
جــاء ﲠــا اإلســالم ،فقــالّ :
ـل وال قـ ٍ
لعهــد اهلل ،ﳐالف ـ ًا لس ـنّة رســول اهلل ) ،(يعمــل ﰲ عبــاد اهلل باإلثــم والعــدوان فلــم يغـ ّـري عليــه بفعـ ٍ
ـول كان
ح ّق ـ ًا عــﲆ اهلل أن يدﺧلــه مدﺧلــه ،أال ّ
وإن هــؤالء لزمــوا طاعــة الشــيطان وتركــوا طاعــة الرمحــن ،وأظهــروا الفســاد،

45
ـم إِ َّنـ َ
ـك
وحرمــوا حاللــه ، «....وقــال أيض ـ ًا )َ » :(ال َّل ُهـ َّ
وع ّطلــوا احلــدود ،واســتﺄثروا بالفــيء ،وأح ّلــوا حــرام اهلل ّ
َان ِمنَّــا منَا َفس ـ ًة ِﰲ س ـ ْل َط ٍ
ـول َا ْحل َطــا ِم و َل ِك ـن لِنَـ ِـرد َا َْملعـ ِ
ان َو الَ اِ ْلتِــام َس َﳾ ٍء ِم ـ ْن ُف ُضـ ِ
ـم َأ َّن ـ ُه َﱂ َي ُكـ ِ
ـن َا َّلـ ِـذي ك َ
ـاﱂ َ ِم ـ ْن
َ َ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ُ َ
َت ْع َلـ ُ
ْ
ْ
ـاد َك و ُت َقــام َا ُْملع َّط َل ـ ُة ِم ـن حــدُ ِ
ـون ِم ـن ِعبـ ِ
ِ
ـك َو ُن ْظ ِهـ َـر َا ْ ِ
ِدينِـ َ
ود َك« ،4٦يؤكــد اإلمــام
ْ ُ
َ َ
َ
إل ْص ـال ََح ِﰲ بِ ـالَد َك َف َي ْﺄ َم ـ َن َا َْمل ْظ ُلو ُمـ َ ْ َ

١٠٦

األمن الثقافي المعاصر في ضوء القيم النهضوية للثورة الحسينية

) (أن ﳖضتــه مــن أجــل إحيــاء ســنن اإلســالم التــي حــاول بنــو أميــة طمســها ،وﱂ يكــن طامعــا بســلطان دنيــوي أو
بدنيــا زائلــة ،ومــا زال اإلمــام احلســني ) (مثــاالً عظميـ ًا تسﱰشــد بــه األجيــال تلــو األجيــال ﰲ احلفــاظ عــﲆ املبــادئ
والتضحيــة مــن أجلهــا ،وﺧــري دليــل مــا نــراه اليــوم مــن التضحيــات الكبــرية التــي يقدمهــا احلشــد املقــدس ﰲ ســبيل

احلفــاظ عــﲆ املبــادئ وهــم يســتلهمون مبــادئ النهضــة احلســينية ،فكانــوا ﰲ تضحياﲥــم الكبــرية جــزءا مهـ ّـام ﰲ احلفــاظ
عــﲆ أمننــا الثقــاﰲ ،إذ لــوال مــا قدمــوه لــكان أمننــا ومبادؤنــا ﰲ ﺧطــر مــن هــذه اهلجمــة اجلاهليــة لداعــﺶ وأذناﲠــم.
 -٦الﺪﻋوة إﱃ الﺴلﻢ:
ﱂ يكــن اإلســالم يومـ ًا مــا ديــن ارهـ ٍ
ـاب وحــرب وإ ّنــام هــو ديــن الســالم واألمــان ،فاإلســالم مشـت ﹲّﻖ مــن

الســلم واملؤمنــني مــن األمــن ،لذلــك كانــت دعــوة النبــي حممــد ) (هــي إلنقــاذ النــاس مــن الظلــم واجلهــل ﰲ
الدنيــا واﻵﺧــرة ،وكانــت دعوتــه ســلمية إﱃ عبــادة اهلل ســبحانه وتعــاﱃ شــفق ًة منــه عــﲆ النــاس الذيــن ُأ ِ
رســل إليهــم،

ومــا كانــت احلــروب التــي ﺧاضهــا الرســول ) (إال دفاعـ ًا عــن اإلســالم واملســلمني ،فالدعــوة اإلســالمية منــذ

حلظتهــا األوﱃ هــي دعــوة إﱃ الســلم ،لــذا أمــر اهلل ســبحانه وتعــاﱃ رســوله الكريــم باجلنــوح إﱃ الســلم ﰲ قولــه﴿ :

 ،47 ﴾Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Îفالقاعــدة األوﱃ مــن قواعــد اإلســالم هــي
الدعــوة إﱃ الســالم وحفــﻆ اإلنســان وكرامتــه ﰲ الدنيــا واﻵﺧــرة.

وقــد ﲡ ّلــت هــذه القيمــة – أي الدعــوة إﱃ الســلم -ﰲ النهضــة احلســينية املباركــة ،فاإلمــام احلســني )(

عــﲆ الرغــم مــن اصطفــاف اجليشــني للقتــال يــوم العــاﴍ مــن حمــرم كــره أن يبــدأ القــوم بالقتــال ،فحــني اقــﱰب
أتعجلــت النّــار؟ فــﺄراد مســلم بــن
شــمر مــن اخليــم يسـ ّ
ـتفز أصحــاب احلســني ) (ونــادى بﺄعــﲆ صوتــه :يــا حســني ّ

ـﺈين أكــره أن أبدأهــم« ، 48فاحلــرب
عوســجة أن يرميــه بســه ٍم فمنعــه احلســني ) (مــن ذلــك وقــال لــه » :ال ترمــه ،فـ ّ
ﱂ تكــن غايــة اإلمــام ) (إ ّنــام ُأجــرب عليهــا بعــد أن رفــﺾ مبايعــة يزيــد الفاســﻖ وشــاهد مظاهــر الﱰاجــع الكبــري ﰲ
املكتســبات اإلســالمية التــي ح ّققهــا جــدّ ه الرســول ) (وأبــوه أمــري املؤمنــني ).(

وكانــت دعــوة اإلمــام ) (إﱃ الســلم مقرونــة باحلفــاظ عــﲆ مكانتــه وعــدم الرضــوخ واملبايعــة ليزيــد

الفاســﻖ ،وهــذا مــا ال يــرﴈ أئمــة الكفــر ،لــذا قــال )» :(ال واهلل ال أعطيكــم بيــدي إعطــاء الذليــل وال أقـ ّـر إقــرار
العبيــد« ،49فكانــت واقعــة الطــﻒ حمتّمــة الوقــوع عــﲆ وفــﻖ معطيــات مــا يريــده يزيــد وجيشــه األمــوي ومــا يريــده

اإلمــام احلســني ) (مــن اإلصــالح ﰲ أ ّمــة جــده ) ،(وهــو الــذي ال يمكــن لــه أن ﳜضــع أو يـ ّ
ـذل أو يقـ ّـر كــام

يقـ ّـر العبيــد ألســيادهم.

١٠٧
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وهــذه القيمــة التــي نستشــفها مــن القــرآن الكريــم ومــن تد ّبــر وقائــع النهضــة احلســينية هلــا أثــر كبــري ﰲ

احلفــاظ عــﲆ أمننــا الثقــاﰲ مــن االﺧــﱰاق ،ألن الســلم وعــدم الــﴩوع بالعــدوان عــﲆ اﻵﺧــر هــو األســاس الــذي

تقــوم عليــه العالقــات بــني الشــعوب مــا دامــت هــذه الشــعوب تظهــر االحــﱰام لتقاليدنــا وعقائدنــا ،وعــﲆ هــذه
العالقــات أن تقــوم عــﲆ االحــﱰام املتبــادل دون أن تــﴘء للمســلمني أو أن تقلــل مــن شــﺄﳖم.
 -٧اﻻﻋتﺪاد ﺑالﺬات:
هلــذه القيمــة أﳘيــة كبــرية ﰲ احلفــاظ عــﲆ مكتســبات الثقافــة اإلســالمية ،ألن اعتــداد املســلم بنفســه ﳚنّبــه

االنﺨــداع بمظاهــر الثقافــة الــواردة إلينــا ،وإن اعتــزاز املؤمــن بعقيدتــه وركونــه إﱃ اهلل ســبحانه وتعــاﱃ ســيجنبه

الوقــوع ﰲ فـ ّ
ـﺦ احلضــارات املاديــة التــي ﲢــاول أن تُز ّيــن لــه الدنيــا ومباهجهــا ،واهلل ســبحانه وتعــاﱃ يؤكــد أن املســلم

عليــه أن يكــون قويــا معتــد ًا بنفســه ﰲ مواجهــة اﻵﺧــر ،أال يكفيــه أن اهلل معــه وهــو حســبه ،كــام ﰲ قولــه تعــاﱃ﴿ :
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 ،5٠﴾M Lفمــن يكــن اهلل معــه عليــه أن ال ﳜضــع لﻶﺧــر أو ﳞتـ ّـز أمــام مــا يــراه مــن القــوى الظاهريــة

واملباهــج الدنيويــة ،فاملســلم عليــه أن يكــون عزيــزا ﰲ اهلل قــوي اإلرادة وال ينحنــي بيــﴪ للرغبــات التــي ال توافــﻖ

معتقــده وقيمــه اإلســالمية.

وتتجـ ّـﲆ قيمــة االعتــداد بالــذات عنــد اإلمــام احلســني ) (ﰲ ﳖضتــه املباركــة ،فهــو ﱂ ﳞــادن الظلــم

واجلــور وﱂ يســكت ّملــا رأى طغيــان يزيــد وابتعــاد النــاس عــن اإلســالم ،وأبــرز مــا يصـ ّـور االعتــداد بالــذات قولــه

وإن الدّ عــي ابــن الدّ عــي قــد ر ّكــز بــني اثنتــني  ،بــني السـ ّلة ّ
)» :(أال ّ
والذلــة  ،وهيهــات منــا الذ ّلــة يﺄبــى اهللّ ذلــك لنــا

وإين زاحــﻒ ﲠــذه
ورســوله واملؤمنــون  ،وحجــور طابــت وطهــرت أن نؤثــر مصــارع الكــرام عــﲆ طاعــة ا ّللئــام  ،أال ّ
العصابــة عــﲆ قلــة العــدد وكثــرة اخلذلــة والعــدو« ،51فاإلمــام ) (آثــر املــوت الكريــم عــﲆ طاعــة الكفــرة اللئــام

ومبايعتهــم ،فنفســه الكريمــة األبيــة ال تــرﴇ بالذ ّلــة أبــد ًا ولئــن كان دون ذلــك حــدّ الســيﻒ ،فاإلمــام ) (يم ّثــل

منتهــى االعتــداد بالنفــس وهــو القــدوة للمســلمني وإمامهــم ،وهــذه القيمــة املســتمدّ ة مــن النهضــة احلســينية اذا مــا

اتصــﻒ ﲠــا املســلمون ﰲ عرصنــا هــذا فﺈﳖــا تكــون هلــم حصنــا مــن االنجــرار وراء املظاهــر الزائفــة ،فاملســلم املعتــد
بنفســه الواثــﻖ مــن تعاليــم دينــه ومؤمــن ﲠــا ال يمكــن لﻸفــكار الرﺧيصــة أن توقعــه ﰲ ﴍاكهــا ،وبــذا تكــون هــذه
ـم القيــم التــي تعــزز األمــن الثقــاﰲ للمجتمــع املســلم ويكــون اﺧﱰاقــه صعبـ ًا عــﲆ أعدائــه.
القيمــة مــن أهـ ّ
١٠٨
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لكــن مــع األســﻒ نجــد ﰲ جمتمعاتنــا مــن تﺄ ّثــر باﻵﺧــر واحتقــر ثقافتــه اإلســالمية ،وهــم أداة ووســيلة

ـﺨصهم عــيل ﴍيعتــي ﰲ قولــه» :لقــد ﺧلقــوا أناسـ ًا ال يعرفــون ثقافتهــم ولكنهــم
لﻸجنبــي الﺧــﱰاق ثقافتنــا ،وقــد شـ ّ
مــع ذلــك مســتعدون الحتقارهــاّ ،إﳖــم ال يعرفــون شــيئ ًا عــن إســالمهم ومــع ذلــك يقولــون عنــه قــوالً قبيحـ ًاّ ،إﳖــم
ـعر بســيﻂ ومــع ذلــك ينتقدونــه بﺄلفـ ٍ
ال يفهمــون بيــت شـ ٍ
ـاظ غــري منتقــاةّ ،إﳖــم ال يعرفــون تارﳜهــم وماضيهــم ومــع

ذلــك فهــم عــﲆ اســتعداد إلدانتــه ،ومــن ناحيــة أﺧــرى ،وبــدون أي ﲢفـ ٍ
ـﻆ ،نراهــم معجبــني بـ ّ
ـكل مــا هــو مســتورد
ّ
ـم احتقــر ّ
كل ذلــك«. 52
مــن أوربــا ،ونتيجــة لذلــك وجــد ﳐلــوق انعــزل عــن ديانتــه وثقافتــه وماضيــه وتارﳜــه ثـ ّ

فاالعتــداد بالــذات ينبــع مــن االعتــداد بالتاريــﺦ والعقيــدة واملــاﴈ وانجازاتــه ،فــﺈذا انقطــع االنســان

عــن ّ
ـم ســيكون اعتــداه بذاتــه تابعـ ًا لﻶﺧــر
كل هــذا فﺈ ّنــه ســيكون ﴏيــع موجــات التناحــر الفكــري املعــاﴏ ومــن ثـ ّ

وتوجهاتــه.

التﺄﳼ ﺑالﺼاﳊﲔ:
 -٨ﻗيمة ﹼ
هــذه القيمــة مــن أهــم القيــم التــي هلــا أثــر إﳚــاﰊ عــﲆ الفــرد املســلم؛ ألن التــﺄﳼ بالصاحلــني وبســريﲥم

يقــي اإلنســان املؤمــن مــن الوقــوع ﰲ جماهــل الضــالل ،فالتــﺄﳼ بمعنــى اﲣــاذ القــدوة واملثــال األعــﲆ ﰲ احليــاة ليســري
اإلنســان عــﲆ وفقــه ،وهــو مســلك عقالئــي ُجبــل عليــه اإلنســان ﰲ فطرتــه ،فــاهلل ســبحانه وتعــاﱃ دعانــا ﰲ كتابــه

ـﺺ علينــا قصصهــم
الكريــم لنتﺨــذ مــن أنبيائــه ورســوله قــدوة لنــا ﰲ حياتنــا وأن نتﺄســى بســريﲥم احلســنة لــذا قـ ّ

نتﺄســى ﲠــا ،وأيضــا دعنــا ألن نقتــدي بالرســول حممــد ) (ﰲ
ومــا مـ ّـر عليهــم مــن حمــن وشــدائد لتكــون لنــا عــربة ّ
َان يرجــو ْا ٱهللََّ وٱ ْليــوم ِ
َان َل ُكــم ِﰲ رسـ ِ
قولــهَّ » :ل َقــدْ ك َ
ٱﻵﺧـ َـر َو َذ َكـ َـر ٱهللََّ كَثِــري ًا  .«53فرســول
ـول ٱهللَِّ ُأ ْسـ َـو ﹲة َح َسـنَ ﹲة ﱢَملــن ك َ َ ْ ُ
َ َ ْ َ
ْ َ ُ
لنتﺄســى بــه ﰲ حياتــه ونتﺨــذه لنــا
ـم ﺧلــﻖ اهلل ُﺧ ُلق ـ ًا ،لــذا دعانــا اهلل ســبحانه وتعــاﱃ ّ
اهلل ) (أفضــل األنبيــاء وأتـ ّ

قــدوة ومثــاالً ملــا ﰲ ذلــك مــن الفضــل العائــد علينــا مــن اتبــاع منهجــه وســنته ،ومــن البدﳞــي أن اإلنســان إذا راعــى ﰲ

حياتــه وﳑارســاته ﳖــج النبــي حممــد ) (فﺈنــه ســيكون بمنــﺄى عــن العواصــﻒ الفكريــة واألﺧالقيــة التــي تعصــﻒ
البــﴩ ﰲ أيامنــا هــذه أمــام هــذا االنفتــاح عــﲆ اﻵﺧــر.

وكان اإلمــام احلســني ) (متﺄســيا ﰲ ﳖضتــه املباركــة بســرية جــده رســول اهلل ) ،(وقــد محــل

األمانــة بعــد استشــهاد أﺧيــه اإلمــام احلســن ) ،(ف ّلــام رأى ابتعــاد النــاس عــن اإلســالم وعــن منبــع النــور ﺧــرج

لينــذر النــاس وليحذرهــم مــن دســائس بنــي أميــة وﺧليفتهــم يزيــد لعنــه اهلل ،لــذا قــال» :وإنّــام ﺧرجــت لطلــب
ـيل بــن
اإلصــالح ﰲ أ ّمــة جــدّ ي ،أريــد أن آمــر باملعــروف وأﳖــى عــن املنكــر وأســري بســرية جــدّ ي ) (وأﰊ عـ ّ
١٠٩
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أﰊ طالــب ) ،54«(فــكان اإلمــام ) (متﺄســي ًا بســرية جــده وأبيــه عليهــام الســالم ،لــذا ال يمكــن لــه أن يركــن
للظلــم أو أن يســكت وهــو يــرى معــاﱂ اإلســالم تــكاد ﲤحــى نتيجــة التحريــﻒ واالجتهــاد مــن قبــل أئمــة الضــالل،

ـرصح بــام كان ﳞــدف إليــه كــام ﰲ قولــه )» :(ال ّلهــم إنــك تعلــم أنــه ﱂ يكــن مــا كان منّــا ،تنافسـ ًا ﰲ ســلطان ،وال
فـ ّ
التامسـ ًا مــن فضــول احلطــام  ،ولكــن لنــرد املعــاﱂ مــن دينــك  ،ونظهــر اإلصــالح ﰲ بــالدك ،ويﺄمــن املظلومــون مــن

عبــادك  ،ويعمــل بفرائضــك ،وســننك وأحكامــك« ،55وهــذه هــي نفســها األهــداف التــي قاتــل مــن أجلهــا رســول

اهلل ) (وأمــري املؤمنــني ) ،(لــذا ال يمكــن لإلمــام احلســني ) (أن يــدع هــؤالء يفعلــون مــا يشــتهون بديــن

آبائــه وﳛرفونــه عــن جادتــه ،فــكان متﺄســيا بجــده وأبيــه فصــرب وكان أعظــم شــهيد ﰲ ســبيل احلــﻖ وقيــم اإلنســانية
املثــﲆ وحقــﻖ اهلــدف املنشــود مــن كشــﻒ الزائفــني واملبطلــني وأعــاد لإلســالم عهــده الــذي كان عليــه.

لــذا عــﲆ أجيالنــا املعــاﴏة التــﺄﳼ بســرية الصاحلــني واألنبيــاء ال ســيام رســول اهلل ) (واألئمــة

املعصومــني مــن بعــده لتكــون ﰲ مﺄمــن مــن الغــزو الثقــاﰲ الــذي يريــد أن ﳞــدم املركزيــة الفكريــة للمســلم

والســيطرة عليــه بدعــاوى فارغــة وأفــكار ظاهرهــا مجيــل لكنهــا تــﴪق مــن اإلنســان فكــره وعقيدتــه وإيامنــه،
فالتــﺄﳼ ﲠــم ينقذنــا مــن هــذا التﺨبــﻂ الفكــري الــذي يعيشــه العــاﱂ اليــوم وﳜرجنــا مــن التناقضــات التــي أصابــت
اإلنســانية بﺄزمــة أﺧالقيــة وروحيــة حقيقــة ،فهــم احلصــن املنيــع مــن ّ
كل األفــكار اهلامشــية والدعــاوى الفارغــة.
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اﳌﺼادر واﳌﺮاﺟﻊ

حلقــوق اإلنســان ،جــوان2٠٠3 ،م.

القرآن الكريم.

.11التعريفــات ،الﴩيــﻒ اجلرجــاين)ت 81٦ :هـــ( ،ﲢقيــﻖ :حممــد
صديــﻖ املنشــاوي ،دار الفضيلــة ،القاهــرة ،د.ط2٠٠4 ،م.

.1إثبــات الوصيــة لإلمــام عــيل بــن اﰊ طالــب عليــه الســالم ،اﰊ
احلســن عــيل بــن احلســني بــن عــيل املســعودي اهلــذﱄ ،دار االضــواء
للطباعــة والنــﴩ والتوزيــع  -بــريوت لبنــان ،ط1988 ،2م.
.2اإلرشــاد ﰲ معرفــة حجــج اهلل عــﲆ العبــاد ،أﰊ عبــد اهلل حممــد بــن
حممــد بــن النعــامن العكــربي البغــدادي املعــروف بالشــيﺦ املفيــد )ت:
 413هـــ( ،ﲢقيــﻖ :مؤسســة آل البيــت عليهــم الســالم إلحيــاء الﱰاث،
سلســلة مصــادر بحــار األنــوار ) ،(12قــم املقدســة -إيــران14٠7 ،هـــ.
.3أعيــان الشــيعة ،الســيد حمســن االمــني ،حققــه
واﺧرجــه وعلــﻖ عليــه :الســيد حســن االمــني
الناﴍ :دار التعارف للمطبوعات ،بريوت1983 ،م.
.4إﱃ أين يتجه اإلسالم ،أبو احلسن الندوي ،د.م ،د.ط ،د.ت.
.5األمـــن الثقـــاﰲ :مفهومــه ودواعيــه وعوامــل ﲢقيقــه ،مقــال عــﲆ
شــبكة النــت.
.٦بحــار األنــوار ،حممــد باقــر املجلــﴘ )ت 1111 :هـــ( ،مؤسســة
الوفــاء ،بــريوت ،د.ت.
.7تاريــﺦ الطــربي ،حممــد بــن جريــر الطــربي )ت31٠ :هـــ( ،ﲢقيــﻖ:
حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار املعــارف بمــرص ،ط1971 ،2م.
العقــد الفريــد ،ابــن عبــد ربــه األندلــﴘ )ت328 :هـــ( ،ﲢقيــﻖ :د.
مفيــد حممــد قميحــة ،دار الكتــب العلميــة – بــريوت ،ط1983 ،1م.
.8تاريــﺦ دمشــﻖ ،أبــو القاســم عــيل بــن احلســن بــن هبــة اهلل املعــروف
بابــن عســاكر )ت571 :هـــ( ،ﲢقيــﻖ :عمــرو بــن غرامة العمــروي ،دار
الفكــر للطباعــة والنــﴩ والتوزيــع1995 ،م.
.9التحقيــﻖ ﰲ كلــامت القــرآن ،حســن املصطفــوي ،مؤسســة الطباعــة
والنــﴩ وزارة الثقافــة واالرشــاد االســالمي  -مركــز نــﴩ اثــار
العالمــة املصطفــوي ،ط141٦ ،1هـــ.
.1٠الﱰابــﻂ بــني األمــن اإلنســاين وحقــوق اإلنســان ،الطيــب
البكــوش ،املجلــة العربيــة حلقــوق اإلنســان ،ع ،1٠املعهــد العــرﰊ
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.12تفســري عبــد الــرزاق ،أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن ﳘــام بــن نافــع
احلمــريي اليــامين الصنعــاين )ت211 :هـ( ،دار الكتب العلمية ،دراســة
وﲢقيــﻖ :د .حممــود حممــد عبــده ،دار الكتــب العلميــة – بــريوت ،ط،1
1419هـ.
.13الثقافــة اإلســالمية بــني التغريــب والتﺄصيــل ،شــلتاغ عبــود،
سلســلة قضايــا إســالمية معــاﴏة ،دار اهلــادي ،ط ،1بــريوت – لبنــان،
2٠٠1م.
.14الثقافــة العربيــة ﰲ عــرص العوملــة ،تركــي احلمــد ،دار الســاقي،
ط ،1بــريوت – لبنــان1999 ،م.
.15الثقافــة الوطنيــة واإلعــالم اجلديــد ،حممــد حمفــوظ ،مقــال منشــور
عــﲆ الرابــﻂhttp://aafaqcenter.com/index.php/ :
-post/1595#author
.1٦جامــع البيــان عــن تﺄويــل آي القــرآن ،ألﰊ جعفــر حممــد بــن
جريــر الطــربي ،ﲢقيــﻖ :أمحــد حممــد شــاكر ،مؤسســة الرســالة ،ط،1
142٠هـــ 2٠٠٠ -م.
.17حيــاة االمــام احلســني بــن عــيل ) ،(الشــيﺦ باقــر ﴍيــﻒ
القــرﳾ ،انتشــارات مدرســة االيــرواين ،ط1992 ،4م
.18ذلــك الديــن القيــم ،د .عبــد احلفيــﻆ عبــد الرحيــم حمبــوب،
حقــوق النــﴩ األلكــﱰوين حمفوظــة لــدار نــاﴍي للنــﴩ األلكــﱰوين
عــﲆ املوقــع2٠11 ، www.nashiri.net :م.
.19زمــن العوملــة فيــام وراء الوهــم ،حممــد ســبيال ،دار توبقــال للنــﴩ،
الــدار البيضــاء – املغــرب ،ط2٠٠٦ ،1م.
.2٠زهــر اﻵداب وثمــر األلبــاب ،ألﰊ إســحاق إبراهيــم بــن عــيل
احلُــرصي القــريواين )ت453 :هـــ( ،ﲢقيــﻖ :زكــي مبــارك وحممــد حميي
الديــن عبــد احلميــد ،دار اجليــل للنــﴩ والتوزيــع والطباعــة ،بــريوت،
ط ،4د.ت.
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.21الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،اجلوهــري )ت:
393هـــ( ،ﲢقيــﻖ :أمحــد عبــد الغفــور عطــار ،النــاﴍ :دار العلــم
للماليــني – بــريوت ،الطبعــة :الرابعــة  14٠7هـــ 1987 -م.

.31املعجــم الوســيﻂ) ،إبراهيــم مصطفــى  /أمحــد الزيــات  /حامــد
عبــد القــادر  /حممــد النجــار( ،جممــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة ،دار
الدعــوة ،د.ت.

.22ﰲ ظــالل القــرآن ،ســيد قطــب ،دار الــﴩوق  -بــريوت-
القاهــرة ،ط 1412 ،17هـــ.

.32معجــم مقاييــس اللغــة ،أمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي
الــرازي ،أبــو احلســني )املتــوﰱ395 :هـــ( ،ﲢقيــﻖ :عبــد الســالم حممــد
هــارون ،دار الفكــر1399 ،هـــ 1979 -م.

.23ﰲ معنــى األمــن الثقــاﰲ ،حممــد حمفــوظ ،مقــال عــﲆ الرابــﻂ:
http://www.alriyadh.com/185952
.24الكامــل ﰲ التاريــﺦ ،أبــو احلســن عــيل بــن أﰊ الكــرم حممــد
بــن اجلــزري ،عــز الديــن ابــن األثــري )ت٦3٠ :هـــ( ،ﲢقيــﻖ :عمــر
عبــد الســالم تدمــري ،دار الكتــاب العــرﰊ ،بــريوت – لبنــان ،ط،1
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.33مفاتيــح الغيــب ،ألﰊ عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن
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.37ﳖــج البالغــة ،الﴩيــﻒ أبــو احلســن حممــد الــرﴈ )ت4٠٦ :
هـــ( ،ﴍح :حممــد عبــده ،تصحيــح :إبراهيــم الزيــن ،منشــورات دار
الفكــر ،بــريوت19٦5 ،م.

.28ا ُملحــرر الوجيــز ﰲ تفســري الكتــاب العزيــز ،ألﰊ حممــد عبــد احلــﻖ
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1422هـ 2٠٠1 -م.
.29املدينــة واحلضــارة ،عــيل ﴍيعتــي ،جملــة املســلم املعــاﴏ،
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الهوية بوصفها مرجع ًا قراءة في الهوية والتفكيك

ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ
يعــد مفهــوم اهلويــة مــن املفاهيــم التــى نجــد صعوبــة ﰲ إﳚــاد تعريــﻒ واضــح وحمــدد هلــا ،حتــى ان هنــاك

مفكريــن كُثــر مــن العــاﱂ العــرﰊ واإلســالمي ومنهــم عــﲆ ســبيل املثــال ال احلــرص » حممــد عابــد اجلابــري »  ،يقــول

فيــه  :انــه مفهــوم أيــد يولوجــي أكثــر منــه مفهــوم علمــي  ،ﺧاصــة وأنــه يمكــن التعبــري عــن اهلويــة مــن ﺧــالل ســامت

تشــﱰك فيهــا اجلامعــة الواحــدة مثــل الديــن أو القوميــة واللغــة أو العــرق  ،وهــذه الســامت متغــرية حســب طريقــة
اســتﺨدامها وتوظيفهــا  ،فتحديــد اهلويــة مســﺄلة بالغــة الصعوبــة فلقــد أصبــح العــاﱂ اليــوم أكثــر توافقـ ًا وتضامنـ ًا إذ
ان التكنولوجيــا أصبحــت تتســابﻖ مــع قــدرة اإلنســان وكفائتــه وحماولــة التكيــﻒ ﰲ بيئــة ﳐتلفــة ومتغــرية .

وقــد ترتبــﻂ اهلويــة ﰲ جممــل ﲡلياﲥــا بالتاريــﺦ وطريقــة روايتــه ليــس الن االنســان بــه حاجــة اﱃ معرفــة
احلقيقــة كــام يظــن ألول وهلــة وانــام يريــد ترتيــب ذاتــه وتنميــﻂ تفكــريه تبعــا خلصوصيـ ٍـة يشــعر بوجودهــا او انــه أحــد

اســباﲠا لذلــك فهــو يســتمع للتاريــﺦ بفرعيــه املعلــن والــﴪي ،املعلــن ألنــه جــزء مــن النظــام العــام الــذي ﲤــرره

الســلطة ،والــﴪي لكونــه املكــون الرئيــس للذاكــرة التــي ينتمــي اليهــا بحــﻖ.
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Abstract
The concept of iden�ﬁca�on is considered as diﬃcult to deﬁne , as there are many thinkers,
Arabic and Islamic ; Muhammad `Abid Al-Jabery deﬁnes it as an ideological concept more than
a scien�ﬁc one , it is convenient to express iden�ﬁca�on through the mutual traits one group
has for instance, religion, na�onality or ethnicity .
The iden�ty is related to history not for the need of man to know truth as he thinks of at
the ﬁrst glance , but he want to organize himself and habituate his mind in concordance with
his iden�ﬁca�on . So he hearkens to history , explicit and implicit , the explicit is a part of the
general system the authority broaches . Then the implicit is the main part of the major memory
he truly belongs to .
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ﻣﺪﺧﻞ
ثمــة مفكــرون كثــر ﰲ العــاﱂ العــرﰊ واإلســالمي ،وألســباب لســنا بصددهــا اﻵن عــﲆ األقــل ،يــرون أن

اهلويــة التــي توحــد شــعبا »مــا« ،وﲤيــزه عــن غــريه ،وﲢقــﻖ ﺧصوصيتــه وفرادتــه ،إن هــي إال كذبــة رسديــة ،صاغهــا

ﺧيــال دكتاتــوري تعاقــب عــﲆ حكــم البــالد والعبــاد ،ولكــي نتﺨلﺺ مــن ذلك ﳚــب أن نقتنــع بﺄننا هويــات وأقليات
وطوائــﻒ ،ولســنا هويــة واحــدة ،ومــن ثــم ﳚــب تفتيــت هــذه الوحــدة الكاذبــة بعــودة كل إنســان إﱃ طائفتــه لالحتــامء

ﲠــا ،والعيــﺶ الرغيــد ﰲ كنفهــا ،أمــا اﻵﺧــرون ،فهــم اجلحيــم وال شــك .وهــذا يعنــي ،بالــرضورة ،أن ﲣــوض تلــك
الطوائــﻒ عمليــات ابــادة لبعضهــا ،بعــد أن تســتقطب األطــراف اخلارجيــة املؤيــدة هلــا ،أو أن العكــس هــو الصحيــح،

بمعنــى أن األطــراف اخلارجيــة املتنازعــة عــﲆ ﺧــريات البــالد ســتحرك الطوائــﻒ ذات املرجعيــات املﺨتلفــة لالنتقــام
مــن بعضهــا ،بعــد أن تقنعهــا أن االﺧتــالف نقمــة ﳚــب عالجهــا بﺈبــادة املﺨتلــﻒ ،أو عــﲆ األقــل اســتعباده.

هــذا مــا يــردده مفكــرو القــرن الواحــد والعﴩيــن ،ال ســيام بعــد انطــالق مــﴩوع الواليــات املتحــدة

االمريكيــة -الفــوﴇ اخلالقــة والــﴩق االوســطي الكبــري -ﰲ تفتيــت الــدول ،وﲢويلهــا إﱃ دول فاشــلة .والفــوﴇ

اخلالقــة تعنــي -فيــام تعنــي -العــودة بالــدول )التــي كانــت ناجحــة( إﱃ احلالــة الطبيعيــة ،عندمــا ﱂ تكــن هنــاك

حكومــة ،أو ســلطة ،ﲤثــل الشــعب وتنظــم أمــوره .وهــي احلالــة التــي ﳚــد فيهــا املــرء نفســه ﰲ املــكان اخلطــﺄ ،حيــﺚ
كل إنســان يضــع قوانينــه اخلاصــة التــي ال تلتقــي مــع قوانــني اﻵﺧريــن الذيــن يشــاركونه املــكان عينــه ،فينشــﺄ النــزاع

بــني األفــراد ،لينتــرص القــوي عــﲆ الضعيــﻒ ،ويﺄكلــه إن رأى أن حياتــه تتوقــﻒ عــﲆ ذلــك ،كــام ﳛــدث ﰲ حيــاة

الغــاب ،ﲤام ـ ًا ،عــدا أن حيــاة الغــاب ال تبحــﺚ عــن مســوغات هلــذا الفعــل ،ألنــه فعــل طبيعــي ،مــن وجهــة نظــر

الطبيعــة ،أمــا اإلنســان فعندمــا يــﺄكل أﺧــاه اإلنســان ،فﺈنــه ســيقدم املســوغات التــي ﲡعــل هــذا الفعــل مقبــوالً ،وربــام
واجب ـ ًا !!!.

واحلــال أن الفــوﴇ لــن تكــون ّ
ﺧالقــة إال باملقــدار الــذي ﲢقــﻖ فيــه اجنــدة االســتكبار العاملــي ،أما بالنســبة

للــدول املعنيــة بتلــك الفــوﴇ ،فﺈﳖــا ســتعاين الكثــري ،ال ســيام أن الفــوﴇ ّ
اخلالقــة تعنــي ﲤزيــﻖ اهلويــة املجتمعيــة،

وتفتيــت وحدﲥــا ،واإلﳞــام بــﺄن املجتمــع عبــارة عــن ﺧليــﻂ غــري متجانس مــن اهلويــات الفرعيــة واألقليــات اهلجينة،
ومــن ثــم فــﺈن الوســيلة الوحيــدة لتحقيــﻖ املﴩوعيــة أن تدﺧــل اهلويــات الفرعيــة ﰲ نــزاع مــع بعضهــا .مــن هنــا كان

البحــﺚ عــن هويــة تصــد الفــوﴇ وﲤنــع عــودة الدكتاتوريــات ،وتنظــم نفســها ﰲ مواجهــة االحتــالل اخلارجــي

ﴐورة تقتضيهــا الظــروف التــي يمــر ﲠــا العــاﱂ العــرﰊ واإلســالمي ،وقــدر تعلــﻖ األمــر بتلــك الشــعوب ،فﺈﳖــا

لــن تتعــب نفســها كثــريا ﰲ البحــﺚ عــن تلــك اهلويــة ال ســيام وهــي هويــة معجونــة بطينتهــا ،وﳐتمــرة بعجينتهــا..
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اﳍوية والتﻔﻜيﻚ
مــن الروائيــني العراقيــني مــن يــرى أن اهلويــة مفهــوم ﳐــﱰع ال حقيقــة لــه ،وهــم ﲠــذه الرؤيــة إنــام يؤسســون

هلويــة مــن نــوع جديــد ،تتناســب واملقاســات التــي يــروج هلــا االحتــالل -أمريكيــ ًا كان أم بريطانيــ ًا أم فرنســي ًا أم

صهيوني ـ ًا -عندمــا يقــرر أن يذيــب ثقافــة شــعب عريــﻖ ﰲ ثقافتــه الطارئــة ،مــن دون مراعــاة خلصوصيــات تلــك
الثقافــة املوغلــة ﰲ التاريــﺦ واحلضــارة ،يــرى بــدر اهلويــة »مفهومـ ًا رسديـ ًا ،ﳐﱰعـ ًا ،ومفارقـ ًا ،وســريوري ًا ،ومؤجـالً،

ـﴪد ،وتقــوم ﰲ
وتارﳜي ـ ًا ،وﺧيالي ـ ًا ،ومراوغ ـ ًا ،وﺧادع ـ ًا ...ذلــك أن مفهــوم اهلويــة حكايــة ُت َل ّفــﻖ ،أو ُت ًفـ ْ َ
ـربك ،أو ُتـ ْ َ

الغالــب عــﲆ مفهومــني متعارضــني :األول ادماجــي ،واﻵﺧــر اﺧتــالﰲ ...والســارد هنــا هــو املــؤرخ الــذي ﳛكــي
املــاﴈ عــرب حبــكات مرﳑــة بوثائــﻖ ،فهــو تﺄويــل للوثيقــة وتــرصف ﲠــا ،وليــس واقعــا مطلقــا ،ومــن هنــا تتــم عمليــة

إنتــاج اهلويــة وصناعتهــا ،مــن هــذا املــكان املتوهــم تتحــرك اهلويــة نحونــا عــرب املــاﴈ املــؤول مــن قبــل الســارد ،وعــرب

الوثيقــة التــي يتــم التــرصف ﲠــا طبقــا إﱃ املســاحة التــي تتيحهــا العمليــة الﴪديــة ذاﲥــا« ).(1

إذن فاهلويــة حكايــة ملفقــة ،ووظيفــة الســارد أن يعيــد تفاصيــل تلــك احلكايــة امللفقــة ،ال للكشــﻒ عــن امللفــﻖ

فيهــا ،بــل لتعميقــه ،والوصــول بــه إﱃ مدياتــه القصــوى .وهــو تصــور ﺧاطــﺊ ،قطع ـ ًا ،عــن التاريــﺦ ،وعــن الــﴪد،
فالتاريــﺦ ليــس حكايــة ملفقــة ،دائــ ًام ،بــل هــو حكايــة قــد تكــون صادقــة ،وقــد تكــون كاذبــة ،تبعــا للكائــن الــذي
حكاهــا ،فاحتــالل أمريــكا للعــراق ،مثــال ،حكايــة صادقــة ،وكذلــك حــرب الثامنيــة ســنوات  ،واحتــالل افغانســتان،

وقنبلتــا هريوشــيام وناكازاكــي ...هــذه ليســت حكايــات مفربكــة ،حتــى لــو تقــادم عليهــا الزمــن ،كذلــك هــو يــوم بــدر،
ويــوم أحــد ،ويــوم الســقيفة ،ويــوم صفــني ،ويــوم عاشــوراء ...هــذه أيــام حقيقيــة ،وعــﲆ أســاس هــذه احلقائــﻖ تتشــكل

اهلويــات التــي قــد تضفــي شــيئ ًا مــن عندياﲥــا عــﲆ مــا هــو حقيقــي ،فيتامهــى احلقيقــي بالزائــﻒ ،فنحتــاج إﱃ ذلــك
االنســان العاقــل الســوي الــذي يقــرأ التاريــﺦ بموضوعيــة وحياديــة ليلتقــﻂ احلقيقــي مــن بــني الــركام الزائــﻒ.

ففــي ظــل تزايــد هويــة التناقضــات املطلقــة ﰲ حياتنــا اليوميــة وتزايــد البعــد الالمعيــاري ﰲ فجــوة تناقــﺾ

اخلــري والــﴩ واســتاتيكية إقصــاء اليقــني اخلارقــة وســري املجتمعــات البﴩيــة نحــو العــامء املطلــﻖ أو احلقيقــة الزائفــة
وعي ـ ًا وإدراك ًا  -عــﲆ حــدّ تعبــري مبــارك احلمــداين ﰲ دراســته عــن اهلويــة املركبــة  -تســري حياتنــا ﰲ إطــار الضيــاع

القهــري العــارم نحــو هويــة مركبــة فعــال قائمــة عــﲆ بعــد جديــد لليوتوبيــا النمطيــة ومشــكلة بعــدا ال معقــول ﳑــا هــو
مرغــوب مــن أفعــال عقالنيــة ومــا هــو مرفــوض منهــا وقــد تصــل ﰲ مرحلــة أﺧــرى إﱃ إلغــاء ﺧانــة املرفــوض ﲤامــا
فيصبــح املجتمــع ﰲ حالــة قاهــرة مــن األنومــي الســلوكي بدعــوى ســيطرة احلريــات املطلقــة
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الهوية بوصفها مرجع ًا قراءة في الهوية والتفكيك

ولعــل الروائــي ســيكون أكثــر حرصــا عــﲆ احلقيقــة مــن املــؤرخ ،ألن املــؤرخ قــد يكــذب ،ألســباب ِعــدّ ة،

أمــا الروائــي ،فــال يكــذب ،وال يــزور احلقائــﻖ ،وال ﳛرفهــا -اللهــم إال ﰲ القليــل النــادر الــذي يمكــن فضحــه
وتعريتــه -بــل هــو يعيــد كتابــة احلقيقــة بطريقــة انزياحيــة ُت َع ﱢمــﻖ االحســاس ﲠــا ،وبــرضورة اثباﲥــا بطريقــة مغايــرة

لطرائــﻖ االثبــات التقليديــة ،مــا يعنــي أن الــﴪد ليــس »كذبــة مجيلــة« ) (2كــام يــرى ســتندال ،بــل هــو »حقيقــة مجيلــة«،

كانــت فاقــد ًة للجــامل ،قبــل أن يدوﳖــا روائــي ســاحر مــن طــراز ماركيــز ،أو غونــﱰ غــراس ،أو أورهــان بامــوك ،أو
آرنســتو ســاباتو ،أو حممــد ﺧضــري ...ويعيــد هلــا هويتهــا ،ليســت اجلامليــة فحســب ،بــل احلقيقيــة ،أيضــا ،تلــك التــي
حدثــت عــﲆ األرض.

عودنــا عــﲆ
ال شــك أن مقولــة الالهويــة هــي مقولــة تفكيكيــة ،عــﲆ مقــاس دريــدا ،ذلــك أن التفكيــك ّ

نقــﺾ املفاهيــم أو املصطلحــات القــارة ،والثابتــة ،والبدﳞيــة ،وغــري القابلــة للنقــاش ،أو املراجعــة ،فضــال عــن
نقضــه املفاهيــم غــري القــارة ،وغــري البدﳞيــة ،وهــذه مــن املفارقــات العجائبيــة الغرائبيــة التــي انفــرد ﲠــا التفكيــك،
فالفلســفات النســبية كلهــا إنــام تشــتغل عــﲆ اليقينيــات والعقائديــات والثوابــت ،لتثبــت نســبيتها ،أمــا التفكيــك ،فقــد

ﲡــاوز ذلــك كلــه ،عندمــا انتقــل مــن منطقــة الثابــت والقــار إﱃ منطقــة املتغــري ،ليثبــت زيفــه هــو اﻵﺧــر! وهــذا يعنــي،
مــن وجهــة نظــر التفكيــك ،أن مــن يؤمــن بمقــوالت ثابتــة ،أو متغــرية ،إن هــو إال كائــن دوغامئــي مغلــﻖ عــﲆ ثوابتــه
ومتغرياتــه التــي ال وجــود هلــا.

مــا ســيفعله التفكيــك أنــه ســيثبت -بطريقتــه الســطحية غــري املدعومــة باألدلــة والرباهــني ،ألن تقديــم

الدليــل يعنــي ،فيــام يعنــي ،أن ُي َش ـ ّغل اإلنســان عقلــه ،والعقــل مقولــة مركزيــة ،ﳚــب تفتيتهــا ،ألﳖــا مقولــة زائفــة،
وال وجــود هلــا مــن وجهــة نظــر التفكيــك -ســيثبت أن العــدم هــو املوجــود احلقيقــي .ومــن ثــم ،فــﺈن املفاهيــم التــي

ابدعهــا اإلنســان ،كلهــا ،مــن قبيــل :احلضــارة ،الثقافــة ،احلداثــة ،التنويــر ،العقــل ،التاريــﺦ ،احلريــة ،الدولــة ،حقــوق

اإلنســان ...إن هــي إال مقــوالت زائفــة ﲢمــل جرثومــة فنائهــا فيهــا ،فهــي أشــبه بكائــن ال يســتغني عــن دودتــه

الﴩيطيــة التــي ســتلتهم مدﺧالتــه ،إلنتــاج ﳐرجــات عــﲆ النقيــﺾ منهــا ،ﲤامــا .وهــذا ال يعنــي أن تلــك )الــدودة(

تســعى إلثبــات ﳐرجاﲥــا الناقضــة ،بــل هــي تســعى بالدرجــة األســاس إلثبــات أن ليــس ثمــة مقولــة ،املقــوالت
كلهــا زائفــة وغــري حقيقيــة ،والقــراءات كلهــا زائفــة وغــري حقيقيــة ،الــﴚء الثابــت الوحيــد هــو العــدم .ذلــك ان هــذه

)الــدودة( ،لــن تكتفــي بــﺄكل مدﺧالتنــا ،بــل هــي ﰲ الوقــت عينــه ســتﺄكل نفســها .ولعــل روالن بــارت قــد اﺧتــرص
علينــا املوضــوع كلــه عندمــا قــال» :إن مــا ﳚمعنــا أنــا ودريــدا الشــعور باملشــاركة ﰲ مرحلــة تارﳜيــة أســامها نيتشــه
العدميــة« ) .(3ولكــن مــاذا تعنــي العدميــة عنــد نيتشــه؟ العدميــة :أن تفقــد أعــﲆ القيــم قيمتهــا.
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أ .د كاظم فاﺧر حاجم الﺨفاجي م.د.علي حسن هذيلي

إذن ،فالتفكيــك فلســفة عدميــة ،تســعى لتقويــﺾ املفاهيــم كلهــا ،ولعــل مفهــوم اهلويــة ،ذلــك املفهــوم

املــﴩق واحلقيقــي ،ســيكون عــﲆ رأس تلــك املفاهيــم ،ملــاذا؟ ببســاطة ،ومــن دون تعقيــدات فلســفية ،فــﺈن اهلويــة

تشــكل جمموعــة املفاهيــم التــي ﲤيــز منظومــة ثقافيــة »مــا« عــن غريهــا ،ومــن عالماﲥــا أﳖــا ﲢيــﻂ نفســها بحــدود،

تســمح لبعــﺾ العقــالء ،أو اشــباه العقــالء ،بدﺧوهلــا ،وقــد ال تســمح ﻵﺧريــن .وهــذا ال يعنــي ،بالــرضورة ،أﳖــا
منظومــة مغلقــة عــﲆ نفســها .بــل عــﲆ العكــس ،فقــد تكــون ُمنفتِحــة ،وهلــا القــدرة عــﲆ قبــول اجلميــع ،ولكــن

قدرﲥــا تلــك ﳾء ،وقــدرة األفــراد ومواقفهــم منهــا ﳾ ﹲء آﺧــر ،مــا يعنــي أننــا بحاجــة إﱃ أن نتصــارع مــع هوياتنــا،

مســتحرضين حديــﺚ الرســول األكــرم» :ليــس الشــديد بالرصعــة ،إنــام الشــديد مــن يملــك نفســه عنــد الغضب«

) ،(4فالغضــب مــن هويــات اﻵﺧريــن يعمــي العــني ،وقبــل ذلــك هــو يعمــي القلــب ،فــال يســتطيع التمييــز بــني الزائﻒ
و احلقيقــي.

ﳑــا تقــدم ،فــﺈن اهلويــة ليســت امتيــاز ًا ،دائـ ًام ،بقــدر مــا هــي وســيلة مــن وســائل التنــوع البــﴩي ،واالﺧتالف

الثقــاﰲ الــرضوري الــذي سيشــعر معــه املــرء بﺄنــه ليــس ورقــة مستنســﺨة ،يمكــن االســتغناء عنهــا ،أو ﲤزيقهــا ،مــع
وجــود األصــل .مــع ذلــك فــﺈن ورقــة مستنســﺨة تعبــد اهلل ،مــن وجهــة نظرنــا ،ﺧــري مــن ورقــة غــري مستنســﺨة

تعبــد بقــر ًا ،أو حجــر ًا ،أو دكتاتــور ًا ،أو فلســفة تضمــر الــﴩ لبنــي االنســان .ومــن ثمــة ،فــﺈن اهلويــات ال بــد أن

ﲣتلــﻒ ،بحســب الغايــة التــي كانــت ســبب ًا ﰲ انتاجهــا ،وعــﲆ االنســان العاقــل أن ﳛــدد ﺧياراتــه ،والتحديــد ال يعنــي

االنغــالق ،بقــدر مــا يعنــي االنفتــاح الواعــي عــﲆ منظومــة تنويريــة مــا ،ســيوجه ،مــن ﺧالهلــا ،نقوداتــه إﱃ مــا يــرى
أنــه ﲣلــﻒ ورجعيــة وصنميــة.

مــن هنــا فــﺈن قولــه تعــاﱃ ) :يــا أﳞــا النــاس إنــا ﺧلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوبا وقبائــل

لتعارفــوا ان أكرمكــم عنــد اهلل أتقاكــم (5) (...يمثــل تعريفـ ًا مبكــر ًا ومهـ ًام جــدا ملفهــوم »اهلويــة« :أﳖــا اجتــامع جمموعــة

مــن األفــراد لتشــكيل كيــان أكــرب منهــم :شــعب ،أو قبيلــة .وهــذا االجتــامع يتطلــب مــن الفــرد التنــازل عــن بعــﺾ مــا

ﳜصــه لصالــح اجلامعــة ،بــﴩط أال يطــال ذلــك ﺧصوصياتــه كلهــا ،وهكــذا يشــعر الفــرد بﺄنــه حــر ،وﰲ الوقــت عينــه

ﱰض فيهــا التــوازن بــني متطلبــات
هــو مقيــد بقيــود جمتمعيــة ﲢــد مــن حريتــه ،وتعــدّ ُه مســؤوالً عــن اعاملــه التــي ُيفـ َ
الــذات ومتطلبــات املوضــوع ،ولتحقيــﻖ ذلــك التــوازن ال بــد مــن مرجعيــة دينيــة ،أو بﴩيــة ،ﲢكــم ســلوك األفــراد-

مــن ﺧــالل قانــون يوضــع هلــم -ﰲ عالقتهــم مــع بعضهــم ،أو مــع الطبيعــة التــي ﲢتضنهــم ،أو مــع الشــعوب والقبائل

ـع أســس ذلــك الدســتور الــذي ينظــم حركتهــم ،قــدر تعلــﻖ األمــر
التــي ﲡاورهــم ،أو مــع اهلل الــذي ﺧلقهــمَ ،
ووضـ َ

بالشــعوب والقبائــل التــي تؤمــن بمرجعيــة إهليــة حلركــة اإلنســان ) ،(٦تعمــل معــه بطريقــة كان أمامنــا الصــادق )عليــه
الســالم( قــد اﺧترصهــا بقولــه » :ال جــرب وال تفويــﺾ ،بــل أمــر بــني أمريــن« ).(7
١٢٤

الهوية بوصفها مرجع ًا قراءة في الهوية والتفكيك

وهــي مقولــة تشــري إﱃ حضــور اهلل )ســبحانه وتعــاﱃ( ﰲ الفعــل البــﴩي حضــور ًا غيبيـ ًا بعيــد ًا ،ﰲ اللحظــة

عينهــا التــي ﳛــرض فيــه اإلنســان بوصفــه فاع ـ ً
ال مرئي ـ ًا قريب ـ ًا ،وهكــذا ﳚتمــع عــاﱂ الغيــب وعــاﱂ الشــهادة .نعــم ،إذا
أدرك اإلنســان فعــل )الﴩاكــة( هــذا ،واســتحرضه ﰲ حركاتــه وســكناته ،فــال شــك أنــه ســيكون كائنــا مــن طــراز

أولئــك الذيــن اصطفاهــم اهلل ،وجعــل احلــﻖ عــﲆ ألســنتهم ،واخلــالص ﰲ ســلوك طريقهــم .هــذه )الﴩاكــة( اشــعار

بــﺄن اإلنســان ليــس ذر ًة تائهـ ًة ﰲ هــذا الكــون الفســيح ،يفعــل مــا يشــاء ،كيــﻒ يشــاء؟ بقــدر مــا هــو كيــان شــاﺧﺺ
يتوقــﻒ الكــون عــﲆ حضــوره ،مــع ﴐورة التنبيــه إﱃ أننــا ال نعنــي بالﴩاكــة ســوى املعنــى الــذي أراده أمــري املؤمنــني
 عندمــا قــال ألحدهــم» :ﲤلــك قوتــك مــع اهلل أم بــدون اهلل؟ فــﺈن قلــت :مــع اهلل ،فقــد أﴍكــت ،وإن قلــت بــدون

اهلل ،فقــد كفــرت ،فقــال الرجــل :فــامذا أصنــع؟ قــال  :قــل :أملــك قــوﰐ مــع اهلل الــذي هــو مالــك ملــا ملــك ).(8

عــﲆ كل حــال ،فهــذه اهلويــة ،التــي رســم اهلل )ســبحانه( حدودهــا ﰲ اﻵيــة الكريمــة ،ســتﺨترص لنــا الكثــري

مــن اجلــدل عــن الغايــة مــن هــذا اجلعــل ،أعنــي التقــوى بوصفهــا القيمــة التــي ينبغــي الرجــوع إليهــا ،وهــي قيمــة

عليــا ســتطال الذكــر واالنثــى ،وتسـ ّـوي بينهــام ،ونحــن نتحــدث عــن اإلنســان ،والغايــة مــن وجــوده .وهــذه الغايــة-

التقــوى -غــري موجــودة ﰲ التنظــري البــﴩي ،الــذي يســتبعد كتــاب اهلل املكنــون ،أو املوجــود ،ﰲ عالقــة األفــراد،
أو اجلامعــات ،أو الــدول مــع بعضهــا .التنافــس ،هنــا ،ليــس مــن أجــل رضــا اهلل ،أو تطبيــﻖ أحكامــه ،أو احــﱰام

أقــدس ﳐلوقاتــه وأكملهــا :اإلنســان .التنافــس ،هنــا ،ﴏاع مــن أجــل البقــاء ،ﴏاع يســتحرض فيــه اإلنســان نوازعــه
الﴩيــرة كلهــا ،مــن اجــل إثبــات وجــوده ،أمــا نــوازع اخلــري ،والفضيلــة ،واملــروءة ،واحليــاء فســتبقى مؤجلــة ،ال ســيام
أن أســباب الــرصاع َملــا تنتـ ِـه بعــد ،مــن وجهــة نظــر أولئــك الذيــن يؤمنــون بــﺄن عالقــة اإلنســان مــع أﺧيــه ﰲ الديــن

أو نظــريه ﰲ اخللــﻖ ﳚــب أن ﳛكمهــا قانــون الغــاب ،لــذا فهــم يدرســون هــذا القانــون بدقــة ،ويتلبســون أﺧــالق
ـب وأنياب ـ ًا وأظافـ َـر ،تنغــرس ﰲ اجللــد ،وتغــور ﰲ اللحــم.
ســاكنيه ،ال ســيام أولئــك الذيــن ُر ِز ُقــوا ﳐالـ َ
ولعــل ﺧــري ﳑثــل هلــذه النزعــة العدوانيــة االســتئصالية نظريتــا »صــدام احلضــارات« و »الفــوﴇ اخلالقــة«-

وﳘــا نظريتــان علامنيتــان بــكل مــا ﲢمــل هــذه الكلمــة مــن معنــى -تراهــن األوﱃ عــﲆ حتميــة صــدام احلضــارات،
عدوهــا األول ) ،(9أمــا الثانيــة ،فهــي التــي ستشــيع اســباب الصــدام ،أو الــرصاع ،وصــوال إﱃ
وتــرى أن اإلســالم ّ

احلــل اخلـ ّـالق ،حيــﺚ فنــاء اإلنســان ،وتســيد املســوخ الليرباليــة عــﲆ عرشــه .والســؤال هــو ،كيــﻒ ســتفعل املســوخ
الليرباليــة ذلــك؟ ببســاطة ،ومــن دون تقعــر لغــوي ،أو انتفــاخ فلســفي ،هــي ســتعرض الفلــم باملقلــوب ،مــن النهايــة،

عــﲆ طريقــة الســاحر ماركيــز ﰲ روايــة »وقائــع مــوت معلــن« ،هلــذا ســيجد اجلميــع أن األمــر يبــدو ﳑتع ـ ًا ،إذ ان مــا

ســيحدث يتعــارض مــع ﺧربتنــا عــن الواقــع ،وهــذا مــا ســتفعله الفــوﴇ ،عندمــا ﲢقــﻖ املتعــة ،وتكــﴪ رتابــة الزمــن،
ألن النتيجــة ســتكون ﺧالقــة وصحيحــة لﻸمــام ،كــام أﳖــا ﺧالقــة وصحيحــة للــوراء باملقــدار عينــه!!! )...(1٠

١٢٥

أ .د كاظم فاﺧر حاجم الﺨفاجي م.د.علي حسن هذيلي

نعــم ،عندمــا ينتقــل الســلوك البــﴩي ،ﰲ تفســري عالقتــه مــع اﻵﺧــر ،مــن فلســفة احلــوار إﱃ فلســفة الــرصاع

)كــام حــدث ذلــك فعــال عندمــا تبنّــت الليرباليــة األمريكيــة شــعار ﴏاع احلضــارات ،وتبنّــت مجهوريــة ايــران
االســالمية حــوار احلضــارات الــذي ﱂ ﲡــد لــه أنصــار ًا ،ﰲ عــاﱂ بــدا مؤمن ـ ًا جــد ًا بــرضورة الــرصاع( ســيظهر ،عــﲆ

الســطح ،كل مــا ﳜالــﻒ تلــك الغايــة التــي ﲢدثــت عنهــا اﻵيــة الكريمــة ،ويتحــول الكائــن البــﴩي مــن كائــن ﳜشــى

اهلل ،وﳜــاف يومــه اﻵﺧــر ،إﱃ كائــن ينافــس اهلل عــﲆ ملكوتــه ،وينازعــه البقــاء ،مــن هنــا فــﺈن هويــة قائمــة عــﲆ تقــوى
ـارب بتفتيتهــا ،وإﳚــاد البديــل الرباغــامﰐ هلــا ،وهــو بديــل يراهــن عــﲆ مقــدار
اهلل ،واجتنــاب معاصيــه ،ﳚــب أن ُﲢـ َ

املنفعــة التــي ﳛصلهــا اإلنســان ،وإن كانــت عــﲆ حســاب نظــريه ﰲ اخللــﻖ ،وﴍيكــه ﰲ احليــاة!!!

يقــول املفكــر التفكيكــي العدمــي عــيل حــرب» :الســؤال عــن اهلويــة هــو ســؤال مفﺨــﺦ ،يرمــي إﱃ

اســتدراجي ،لكــي أقــع ﰲ الــﴩك ،إذ هــو يريــد ﱄ أن أكــون رهنــا هلويتــي ،ســجين ًا ملعتقــدات ،وتقاليــد ،وثوابــت

ســلوكية ،أو فكريــة لســت أنــا مــن اﺧتارهــا .وهلــذا فــﺈن أكثــر الذيــن ﳞتمــون بمســﺄلة اهلويــة واالنتــامء هــم أصحــاب
العقائــد ..وباإلمجــال فالنمــوذج العقائــدي يتنــاول اهلويــة بصــورة حرصيــة أحاديــة دوغامئيــة ..ال يعنــي ذلــك بالطبــع
أن ال هويــة ﱄ .فﺄنــا وإن كنــت عربيــا مســلام ،فﺈننــي مســيحي ،العتقــادي بــﺄن احلــﻖ يتجــﲆ ﰲ اخللــﻖ ،وﳞــودي،
ألين أؤمــن باصطفائــي ،وأمــارس نﺨبويتــي ،واغريقــي ،ألين أمــارس التفلســﻒ ،وفرنــﴘ ،ألننــي تثقفــت بثقافــة

الفرنســيني ،وبــوذي ،ألين أتــوق إﱃ الفنــاء فيــام أحــب ،وقبــل ذلــك كلــه زنديــﻖ ،ألن هــذه احليــاة تســتغرقني بقضهــا
وقضيضهــا .هكــذا فهويتــي تتســع إﱃ حــد ﳚعلنــي أحتقــر نفــﴘ وأرى إليهــا أدنــى مــن حجــر .وهــي تضيــﻖ ،أحيانــا،
إﱃ درجــة ﲡعلنــي أنفــرد بــذاﰐ وأتفــرد كﺈلــه يقيــم ﰲ أحديتــه وملكوتــه ،وبــني احلديــن ،فﺄنــا أتــردد بــني هويــات
ﳐتلفــة ،وأتــوارى ﺧلــﻒ أقنعــة ال حــرص هلــا« ).(11

ﳚــب أن نﺄﺧــذ مقــوالت )حــرب( عــﲆ حممــل اجلــد ،ألن قــراءة هــذا النــﺺ مــن دون ارجاعــه إﱃ ســياقه

التفكيكــي ،ربــام ســيقود القــارئ ،غــري العــارف بامهيــة التفكيــك ،أو بمرجعيــات عــيل حــرب ،إﱃ أن يتعامــل معــه

بطريقــة جمازيــة ،وســيفهم ،بنــا ًء عــﲆ ذلــك ،أن )حــرب( إنــام يتحــدث عــن االنفتــاح واالنــﴩاح واألرﳛيــة والتعددية

واســتيعاب الــذات واﻵﺧــر املﺨتلــﻒ ...واحلــﻖ أن )حــرب( ال يتحــدث عــن أي ﳾء مــن ذلــك ،بــل يتحــدث عــن
اهلويــة ،وﴐورة الغائهــا وتفتيتهــا وتقويضهــا ،وإحلــاق األذى ﲠــا ،عــﲆ طريقــة نيتشــه القوويــة .والكتشــاف ذلــك

ال بــد مــن العــودة إﱃ ســياقات )حــرب( ،ذلــك أن القــراءة التفكيكيــة التــي يتبناهــا )حــرب( أو )دريــدا( هلــا غايــة
واحــدة :تقويــﺾ األديــان والعقائــد واملرجعيــات والثقافــات وااليديولوجيــات واهلويــات ،أو مــا يســمى باملركــز،

فــكل مركــز ﳚــب أن ُيقـ َّـوض ،وكل بنــاء ﳚــب أن ُﳞــدَ م ،ال ،ألجــل اعــادة بنائــه ،ألن أعــادة البنــاء يتنــاﰱ مــع مفهــوم
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دريــدا للتفكيــك ،إذ يــرى ﰲ إعــادة البنــاء فكــر ًا غائيـ ًا ال ﳜتلــﻒ عــن الفكــر الــذي يريــد تقويضــه) ،(12ومــن ثــم ،فهــو

تكــرار ألﺧطــاء الســابقني ،الذيــن ينقضــون مقــوالت اﻵﺧريــن ،ليثبتــوا مقوالﲥــم هــم

نعــم مقــوالت )دريــدا( ،ال تريــد أن تســتبدل هامشـ ًا بمركــز ،وال مركــز ًا ﲠامــﺶ ،بقــدر مــا تريــد أن تقـ ّـوض

االثنــني ،مــا يعنــي أن التفكيــك فلســفة عدميــة ،ال جمــال للحديــﺚ فيهــا عــن الوجــود ،ألنــه ال وجــود ،وال عــن

املعرفــة ،ألنــه ال معرفــة ،وإذا انتفــى الوجــود واملعرفــة ،وﳘــا أهــم مبحثــني ﰲ الفلســفة ،فــﺈن مبحــﺚ اجلــامل ســيكون

فائضــا هــو اﻵﺧــر ،إذ ال وجــود لــﴚء مجيــل وآﺧــر قبيــح ﰲ )عــاﱂ( العــدم ،ومــن ثمــة ،فــﺈن الفلســفة التفكيكيــة -مــع

التحفــﻆ عــﲆ كــون التفكيــك فلســفة -هــي فلســفة مــن دون موضــوع ،هلــذا ال تســتطيع أن ﲤســك بموضــوع »مــا«
ﰲ كتابــات التفكيكيــني بــدا مــن جــاك دريــدا ،مــرورا ببــول دي مــان ،وانتهــاء بعــيل حــرب ،أو ﰲ احلقيقــة ،فﺈنــه ﰲ
اللحظــة التــي ﲤســك فيهــا بموضــوع »مــا« هــو ســيتبﺨر مــن بــني يديــك ،كــام تتبﺨــر األكلــة الثقيلــة عــﲆ شــكل روائح

)عطــرة( مصحوبــة بﺄصــوات ﳚيــد بعضهــم تقطيعهــا بطريقــة ﺧليليــة ذات وزن وايقــاع وموســيقى صاﺧبــة.

وهــذا يعنــي أﳖــم -جــاك دريــدا ،وبــول دي مــان ،وعــيل حــرب -منســجمون جــد ًا مــع أنفســهم ،ففــي

اللحظــة التــي ينفــون ﲠــا اهلويــة ،أو الوجــود ،أو املعرفــة ،أو اجلــامل ،ﰲ اللحظــة عينهــا هــم ينفــون موضوعاﲥــم ،بــل

أنفســهم ،ومــن ثــم ،فــال جمــال الكتشــاف التناقــﺾ ،ألنــه ليــس ثمــة تناقــﺾ ﰲ اللحظــة العدميــة .التناقــﺾ ال يكــون
إال عنــد اإلنســان الوجــودي :ذلــك اإلنســان العاقــل الســوي الــذي يؤمــن بــﺄن ثمــة وجــود ًا ،وهــو بصــدد اثباتــه،

والتعــرف اليــه بعقلــه ،أو بحواســه ،أو باالثنــني معـ ًا ،ثــم الكشــﻒ عــن مواطــن اجلــامل فيــه ،ومواطــن القبــح .وألن
اإلنسـ َ
ـوي -وهــذا مــا ينفيــه التفكيكيــون -فﺈنــه ســيتﺨذ موقفــا »مــا« مــن هــذا الوجــود ،ومــن ثــم
ـان كائـ ﹲن عاقـ ﹲـل سـ ﱞ

ال بــد أن يقــع ﰲ التناقــﺾ ،عندمــا ال يوائــم بــني موقفــه وســلوكه ،أو بــني نظريتــه وتطبيقــه .نعــم ،التناقــﺾ ســلوك
ـﱰض
بــﴩي طبيعــي مــن ســلوكيات هــذا اإلنســان اخل ّطــاء ،ولعــل ﺧصوصيتــه ،مــن بــني الكائنــات احليــة التــي ُيفـ َ َ

أﳖــا مــن دون عقــل ،أنــه يعــي ذلــك التناقــﺾ ،وﰲ ﴏاع دائــم معــه ،قــد ينتهــي ﲠزيمتــه واندحــاره..

ونحــن عندمــا نتحــدث عــن التفكيــك ،فﻸنــه الوجــه النظــري للفــوﴇ ّ
اخلالقــة التــي ســتكون التطبيــﻖ

احلــرﰲ ملقوالتــه ،بمعنــى أن كل ﳑارســة إنســانية ،ال بــد أن تكــون مســبوقة بفلســفة ُتنَ ﱢظــر هلــا ،وتبــني تدرجاﲥــا

اللونيــة ،بــدء ًا مــن األبيــﺾ ،وانتهــاء باألســود ،ومــا بينهــام مــن ظــالل لونيــة ال حــرص هلــا ،إذا ادركنــا َّ
أن ﺧلــﻂ اي

لونــني بنســب ﳐتلفــة ينتــج ألوان ـ ًا كثــرية ،وهكــذا فــﺈن للفــوﴇ ّ
اخلالقــة العديــد مــن األلــوان واألشــكال ،وهــذه

تتــدرج بحســب احلاجــة ،فثمــة قــوة ناعمــة تــﴪي ﰲ جســد املجتمــع ،مــن ﺧــالل مــا يســمى بـــ )منظــامت املجتمــع
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املــدين( ،وثمــة قــوة ﺧشــنة جــد ًا تتمثــل بـــ )املنظــامت االرهابيــة( التــي يصنعهــا االحتــالل ،ويســتﺨدمها لتحقيــﻖ مــا

عجــز هــو عنــه .والقوتــان :الناعمــة واخلشــنة إنــام ﲥدفــان إﱃ تقويــﺾ املجتمــع ،وتفتيــت وحدتــه ،وتشــكيكه ﰲ دينــه
ومعتقــده ،مــن ﺧــالل دعــم النــامذج الســيئة التــي ال ﲤثــل هــذا الديــن ،بقــدر مــا ﲤثــل التفكيــك والفــوﴇ ّ
اخلالقــة.
وألن »القــوة اخلشــنة« مفضوحــة ،ومــن الســهولة مواجهتهــا ،واﲣــاذ املواقــﻒ منهــا ،بــل ان نتيجتهــا قــد

تكــون عكســية ،فــﺈن »القــوة الناعمــة« ،ﳑثلــة بمنظــامت املجتمــع املــدين ،ســتكون أكثــر تﺄثــريا ﰲ تشــظي هويــة
املجتمــع ،لســببني :األول أﳖــا ناعمــة ،وال شــك أن املــرء يميــل إﱃ مــا هــو ناعــم ،ال ســيام إذا كان مصحوبــا بــدورات
تدريبيــة ،وســفرات ســياحية إﱃ األماكــن التــي تتبنــى ﴐورة الفصــل بــني الدينــي والدنيــوي ،فيﱰبــى الفــرد،

تدرﳚيــا ،عــﲆ هــذه الﱰبيــة ،وربــام يتحــول -مــن دون أن يشــعر -إﱃ جنــدي ﰲ ســبيلها الــذي بــدا أنــه احلــل ملشــكالته
املســتعصية عــﲆ احلــل .وثانيــا ،ألﳖــا تقــدم نفســها ﲢــت تســمية :الدولــة املدنيــة ،وكﺄن مــا عداهــا ُ
دول متوحشــة.
واحلــﻖ أﳖــا »كلمــة حــﻖ يــراد ﲠــا باطــل« ،فنحــن -اإلســالميني -ال نﺨتلــﻒ مــع أن الدولــة ﳚــب أن

تكــون مدنيــة ،بمعنــى أن ﲢكــم بالقانــون ،وليــس بالنزعــات اجلاهليــة ،أو الطائفيــة ،أو العشــائرية ،أو القوميــة ،أو
الشــوفينية ...ولكننــا ﰲ الوقــت عينــه نشــدد عــﲆ أن يكــون ذلــك القانــون إســالمي ًا ،بمعنــى أن ثوابتــه مﺄﺧــوذة مــن

القــرآن والســنة ،أمــا متغرياتــه ،فمﺄﺧــوذة مــن منطقــة الفــراغ التــي تركهــا الشــارع املقــدس مفتوحـ ًة يفﴪهــا الزمــان.
فــﺈذا مــا علمنــا أن الزمــان قريــن املــكان ،أدركنــا ﴐورة االجتهــاد بوصفــه الوســيلة التــي ســنمﻸ ﲠــا الزمــان واملــكان
املتغرييــن .بــل إننــا نتص ّعــد ،فندّ عــي أن أول دولــة مدنيــة ،ﰲ التاريــﺦ ،حكمــت بالقانــون هــي الدولــة التــي أسســها

النبــي حممــد ،ولدفــع أي التبــاس ،فقــد عمــد إﱃ تغيــري اســم )يثــرب( إﱃ )املدينــة املنــورة( ،فهــي مدينــة،

أو قــل :مدنيــة ،وثانيــا هــي منــورة بكلــامت اهلل ،وأحاديــﺚ رســوله ،ال بكلــامت ماركــس ،أو جــان جــاك روســو ،أو
فرويــد ،أو دارون ،أو نيتشــه ،أو فوكــو ...ولعــل هــذا فــرق أســاس بــني املدنيــة االســالمية وبــني املدنيــة الغربيــة التــي

تســتبعد الديــن مــن شــؤون احليــاة والسياســة ،وتــﱰك لــه هامشـ ًا ﰲ حيــاة الفــرد الشــﺨصية.

ولعــل نصـ ًا بليغــا إلدوارد ســعيد ،يتســاءل فيــه )نيابــة عــن املثقــﻒ( ،ســيكفينا عــن االســتطراد غــري املنتــج أو

االدعــاء الــكاذب ،يقــول ســعيد» :كيــﻒ يقــول املــرء احلــﻖ؟ وأي حــﻖ؟ وملــن؟ وﰲ أي مــكان؟ لســوء احلــﻆ علينــا

أن نبــدأ بالقــول :أنــه ليــس ثمــة نظــام ،أو منهــج ،رحــب وأكيــد ،بــام فيــه الكفايــة ،لتزويــد املثقــﻒ بﺈجابــات مبــاﴍة

عــن هــذه األســئلة .ففــي عــاﱂ الدنيــا– عاملنــا الــذي صنعتــه اجلهــود البﴩيــة -لــن ﳚــد املثقــﻒ بــني يديــه ســوى
أدوات علامنيــة ،يتوســل ﲠــا ﰲ عملــه ،أمــا الوحــي واالهلــام ،برغــم كوﳖــام مقبولــني ،ﲤامــا ،كﺄســلوب للفهــم ﰲ،
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احليــاة اخلاصــة ،فﺈﳖــام كارثيــان ،وحتــى بربريــان وﳘجيــان ،إذا مــا ســعى املثقــﻒ إﱃ التنظــري بموجبهــام ،وبالفعــل

فﺄنــا مســتعد ألذهــب أبعــد مــن ذلــك ،وأقــول :إن عــﲆ املثقــﻒ االﳖــامك ﰲ نــزاع مســتمر ،مــدى احليــاة ،مــع مجيــع
األوصيــاء عــﲆ الرؤيــة املقدســة ،أو النــﺺ املقــدس ،فــرضوب عدواﳖــم ال ﳛصيهــا العــد ،وهراوﲥــم الغليظــة ال

تقبــل أي ﺧــالف ،وال تســمح ،قطعــا ،بــﺄي تنويــع ،أو تعدديــة« ).(13

فهــذا املثقــﻒ الــذي يتحــدث بطريقــة مــن ﳛمــل اهلــراوة وهــو )ﳛــاور( اخلصــوم ،وال يكــﻒ عــن التلويــح

ﱰض أن تكــون
ﲠــا ،كلــام اﺧتلــﻒ معــه أحدهــم ،ربــام ،مــن دون أن يشــعر ،بســبب فقدانــه احلاســة السادســة التــي ُيفـ َ

مــن أهــم ميزاتــه .هــذا املثقــﻒ ﰲ اللحظــة التــي يشــدد فيهــا عــﲆ حريــة الــرأي والتعبــري التــي ال تقبــل املهادنــة

بوصفهــا احلصــن الرئيــس للمثقــﻒ العلــامين ) ،(14إال أنــه ،ﰲ الوقــت عينــه ،يصــادر الرؤيــة الدينيــة ،ملجــرد أﳖــا

دينيــة ،أو ألنــه يعتقــد أﳖــا دوغامئيــة وفاقــدة للتعدديــة .وليــس ذلــك بغريــب مــن مثقفــني ﱂ تدفعهــم ثقافتهــم لقــراءة

النصــوص الدينيــة ،كــام دفعتهــم لقــراءة الروايــات ،واألشــعار ،واألســاطري ،واخلرافــات ،هلــذا فــﺈن أكثــر ﲢليالﲥــم

قائــم عــﲆ رؤيــة روائيــة ،أو شــاعرية ،أو أســطورية للحيــاة ،هــي أقــرب إﱃ اخليــال واخلرافــة منهــا إﱃ الواقــع التارﳜــي
واالجتامعــي والنفــﴘ الــذي يعيشــه الكائــن البــﴩي ،ويبحــﺚ فيــه عــن حلــول ملشــكالته العلامنيــة...

ال شــك أن الفــرق بــني املحمولــني كبــري ،وإن كان املوضــوع واحــد ًا ،بمعنــى أن الفلســفات تتبايــن ﰲ فهمهــا

للموضوعــات ،فاحلريــة مفهــوم مشــﱰك بــني االســالمية والعلامنيــة ،وكذلــك هــي مفهومــات :حقــوق اإلنســان و
العدالــة و احلقيقــة و الفضيلــة و اخلــري و الــﴩ والتســامح و االرهــاب و املقــدس و املدنــس ...كلهــا مفاهيم مشــﱰكة،
ولكــن حمموهلــا االســالمي ال يــكاد يلتقــي مــع حمموهلــا العلــامين ،بســبب االﺧتــالف املرجعــي والقيمــي واالﺧالقــي
ـم إال هلل( ) ،(15وتثبــت ذلــك بالعقــل وبالنــﺺ،
بــني هاتــني املنظومتــني ،فــاألوﱃ مرجعيتهــا قرآنيــة ،تــرى )»إن احلكـ ُ
ولكــن اهلل )ســبحانه( لــن ينــزل إﱃ األرض ليحكــم بيننــا ،بــل ســيحكم مــن ﺧاللنــا نحــن ،عندمــا نطبــﻖ أحكامــه،

أمــا الثانيــة ،فــﱰى َّ
ـم لإلنســان ،وال دﺧــل هلل باملوضــوع ،مــن قريــب أو بعيــد ،هــذا االﺧتــالف ﰲ املرجعيــات
أن احلكـ َ

هــو الــذي يقــود تصــورات الفريقــني عــن باقــي املفاهيــم ،وال شــك أﳖــا تصــورات عــﲆ طــرﰲ نقيــﺾ ،وكيــﻒ
يمكــن أن تتســاوى رؤيتــان :ﲡمــع األوﱃ منهــام بــني العقــل والنقــل ،ألﳖــا تؤمــن بالنــﺺ االهلــي ،وتــﱰك لعقلهــا أن
يتﺄمــل فيــه ويتــﺄول آياتــه ،إذا ﱂ يكــن حكــام ﴏﳛــا حمكــام ،أمــا الثانيــة فتســتبعد االثنــني ،وربــام ﲢتفــﻆ بﺄحدﳘــا ،مــن

دون أن تســنده بــام يضبــﻂ احكامــه ،أو يعرضهــا عليــه.

نعــم ،سياســة »القـ ّـوة الناعمــة« ،ستقســم أفــراد املجتمــع إﱃ علامنيــني وإســالميني -وتدرجــات لونيــة
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أﺧــرى ،نحــن لســنا بصددهــا -مــع االنتصــار للشــﻖ العلــامين ،والدفــع التدرﳚــي بــه إﱃ الواجهــة ،مــن ﺧــالل إثبــات
فشــل اإلســالميني ﰲ قيــادة البلــد .وعمليــة اإلثبــات ،هــذه ا ّملــرة ،ليســت نظريــة ،بــل هــي عمليــة ،مــن ﺧــالل ايصــال

االســالميني إﱃ الســلطة ،بانتﺨابــات ديمقراطيــة ،مــن دون اعطائهــم الســلطة ح ّقــ ًا ،الســلطة هنــا ســتكون عــﲆ

الــورق ،أمــا القــرار الفعــيل ،فهــو بيــد قــوى ﺧفيــة جمهولــة ال شــكل هلــا ،تقبــع وراء الواجهــات التــي تظــن أن القــرار
بيدهــا ،أو هــي تتوهــم ذلــك .حــدث ذلــك ﰲ اجلزائــر ،وفلســطني ،ومــرص ،وتونــس ،والعــراق ...كل مــا هنــاك أن

العــراق طالــت فيــه مــدة االنتقــال مــن الواجهــات إﱃ قــوى »اخلفــاء والتجــيل« ،ألســباب تتعلــﻖ بﺨصوصيــة املجتمــع

العراقــي املتديــن الــذي اعطــى الكثــري مــن الشــهداء ،ﰲ ســبيل اقامــة حكــم اهلل .مــا يعنــي أن االحتــالل بحاجــة إﱃ
ـح نجاحـ ًا كبــري ًا ﰲ هــذا املســعى ،مــع غيــاب دور النﺨبــة،
مــدة زمنيــة أكــرب لتحقيــﻖ عمليــة االنتقــال ،وأرى أنــه نجـ َ
ومــن ثــم ،فــﺈن الــرصاع ﱂ يعــد بــني العــراق واالحتــالل ،بــل بــني العــراق ونفســه.

وهــذا النــوع مــن الــرصاع -ﴏاع الوطــن مــع أبنائــه ،ﴏاع املــرء مــع ذاتــه -مــن أﺧطــر مراحــل

الــرصاع ،وأشــدها ﲤزيقــا للهويــة املجتمعيــة ،فاالحتــالل ﱂ يعــد بحاجــة ألن يدافــع عــن نفســه ،وعــن اجندتــه ،بــل

ســيتكفل بذلــك أبنــاء الوطــن التابعــون لــه ،الذابــون عنــه ،املتبنــون فلســفته ،املدافعــون عــن رؤيتــه ...أمــا الشــعور
الوطنــي أو الدينــي الــذي ُي َغ ﱢلــب الوطــن عــﲆ االحتــالل ،فﺈنــه ســيكون مفقــود ًا ،هــذه ا ّملــرة ،ألن العلــامين يشــعر بــﺄن
وطنــه هنــاك ،حيــﺚ فصــل الديــن عــن الدولــة وعــن احليــاة ،ذلــك العــاﱂ املثــال الــذي يســعى إﱃ ﲢقيقــه ،ولــن يتﺄتــى

لــه ذلــك ،مــا دام القــرآن وســنة الرســول موجــودة هنــا .مــن هنــا ،فــﺈن العلامنيــني ﰲ البــالد العربيــة واالســالمية،
كلهــم ،يشــعرون باالغــﱰاب ،والكائــن املغــﱰب كائــن مريــﺾ ،يعيــﺶ حياتــني ،ال ينتمــي ألي منهــام .فلــم يبــﻖ
أمامــه إال أحــد طريقــني :أمــا اهلجــرة ،والتغــرب ﰲ أرض اهلل الواســعة ،وأمــا البقــاء ،والــرصاع مــن أجــل البقــاء،
ومــع البقــاء ،ال بــد مــن الســعي إﱃ الســلطة بــكل الوســائل املتاحــة ،بــام ﰲ ذلــك عقــد حلــﻒ مــع الشــيطان ،ثــم

القــاء أولئــك الذيــن يريــدون للقــرآن أن يكــون حاك ـ ًام ﰲ البحــر ،أو دفنهــم ﰲ مقابــر مجاعيــة ،أو ابادﲥــم بﺄســلحة
كيمياويــة ،أو مســﺦ دينهــم وأﺧالقهــم بﺄفــالم إباحيــة ،وبــارات ،ومــاله ،وحفــالت رقــﺺ وغنــاء وﴍب..

وهكــذا ﲡــدد الدكتاتوريــة نفســها ،ولكــن بغطــاء ديمقراطــي ،هذه ا ّملــرة ،يكثر احلديﺚ عــن االنتﺨابات،

وحكــم الشــعب ،وحقــوق اإلنســان ،واملــرأة ،والطفولــة ،واحلريــة ،والدســتور ،والقانــون ...إﱃ آﺧــر األكاذيــب التي

ﲤــﻸ قاموســه اجلديــد بعــد أن غــادر قاموســه القديــم ،ذا الســحنة العروبيــة القومانيــة البعثيــة التــي ﺧربــت العــراق
وإيــران والكويــت ،وســوريا ولبنــان ،وانعشــت الصهيونيــة والوهابيــة ،ثــم ﺧتمــت اعامهلــا باالحتــالل االمريكــي

الــذي اجهــز عــﲆ مــا تبقــى مــن حيــاة ﰲ هــذا الوطــن الــذي ﲢالــﻒ األﴍار كلهــم عــﲆ اســتئصاله مــن عــﲆ وجــه
البســيطة .ولكــن هيهــات ،فــام زال صــوت احلســني مرتفعــا يــردد» :إين ،ال أرى املــوت إال ســعادة ،واحليــاة مــع
الظاملــني إال برمــا« ).(1٦
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المجتمع
الثقافــــــــة الذاتيــــــــة ودورهـــــــا في تطويــــر ُ

ﹸﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ

لقــد َكـ َـر َم اهللُ ســبحان ُه وتعــاﱃ اإلنسـ َ
ـان بنعمـ ِـة الــذات والتــي هــي معرفــة الفــرد لنفسـ ِـه ،وجعلـ ُه بذلــك يمتــاز

عــن كثــري مــن املﺨلوقــات .و َميــز ُه عــن ســائر املﺨلوقــات بالثقافــة الذاتيــة ،فلــوال تلــك الثقافــة ملــا َو َصـ َـل اإلنسـ ُ
ـان
إﱃ مــا وصــل إليـ ِـه اليــوم ِمــن تقــدم حضــاري ﰲ مجيــع جمــاالت احليــاة وميادينهــا املﺨتلفــة ،وملــا اســتطاع ْ
أن يبتكــر

ويكتشــﻒ وﳛــل ا ُملشــكالت و ُينظــم حياتَــه ويتجنــب العديــد مــن املﺨاطــر والتحديــات؛ ولذلــك اســتمر اهتــامم

العلــامء والباحثــني بنمــو الثقافــة الذاتيــة عــرب املراحــل ال ُعمريــة وﲢليلهــا ودراســة آليــات عملهــا .وهنــاك ارتبــاط

وثيــﻖ بــني الثقافــة الذاتيــة وتطويــر ا ُملجتمــع ،فــام يطــرأ مــن تطــور ﰲ الثقافــة الذاتيــة أو انحدارهــا يؤثــر اﳚابـ ًا أو ســلب ًا

ﰲ تطويــر املجتمــع .ويتﺄلــﻒ املجتمــع مــن جماميــع مســتقلة لــكل منهــا مكتســباﲥا وﺧصائصهــا الثقافيــة الذاتيــةَّ .
وأن
الﱰاكــم الثقــاﰲ للمجتمــع ال يمكــن إﺧراجــه مــن ســياق مهامـ ِـه العامــة واملؤثــرة عــﲆ نحــو غــري مبــاﴍ مــر ًة ﰲ حجــم

الرواســب الســيئة الكامنــة ومــر ًة أﺧــرى ﰲ تغيــري قيــم املجتمــع وأعرافــه ومــا يرافقــه مــن تغــري الســلوك إذ تســقﻂ

بعــﺾ قيــم املجتمــع وأعرافــه مــع الزمــن مقابــل ظهــور قيــم وأعــراف جديــدة قــد تكــون متقاطعــة ﲤامـ ًا مــع ســابقتها.
وســﺄحاول ﰲ هــذا البحــﺚ إلقــاء الضــوء عــﲆ الثقافــة الذاتيــة مــن حيــﺚ مفهومهــا ،وأشــكاهلا ،وأبعادهــا ،والتعــرف
اﱃ الثقافــة الذاتيــة وأثرهــا ﰲ تكويــن الشــﺨصية ،ودورهــا ﰲ تطويــر املجتمــع ،وأﺧــري ًا إلقــاء الضــوء عــﲆ دورهــا

املهــم ﰲ ﲢقيــﻖ االمــن الثقــاﰲ.
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Abstract
Allah grant man a bless of being to know himself unequal to other creatures and dis�nguished
under the shade of self culture. Without such a bless , man does not gain what he is now ;
technology and inven�ons in all the walks of life. That is why the scien�sts and specialists pay
much heed to the development of culture through study and analysis. There is a great nexus
between the culture and the societal development . The more the culture augments , the more
the society takes step further and vice versa. The society consists of diﬀerent groups each has
its own culture and its traits.
The cultural accumula�on is the barometer of development and degrada�on of the society
; some principles diminish , some other new ones surge into being , perhaps the new ones run
counter to the previous . The current research study endeavours to focus on the selfculture
, its manifestos to impress man , its role to develop the society and ﬁnally to implement the
cultural security.
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المجتمع
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الﻔﺼﻞ اﻷول
الﺜﻘاﻓة الﺬاﺗية ،ﻣﻔﻬوﻣﻬا ،وﻣﻜوﻧاﲥا ،وﻋناﴏﻫا ،وﺧﺼاﺋﺼﻬا ،وﺳﲈﲥا ،وﻓواﺋﺪﻫا.
 ﻣﻘﺪﻣةإن اإلنســان وحــده هــو الــذي يمتلــك الثقافــة الذاتيــة ،فلــه تاريــﺦ ﳑيــز عــن املــاﴈ ،ولــه قيــم ﳑيــزة عــن

احلاجــات ،ولــه شــعور ﳑيــز عــن العقــل .واإلنســان وحــده هــو القــادر عــﲆ أن يقيــم عامل ـ ًا ﳐتلف ـ ًا نوع ـ ًا عــن عــاﱂ

أجــداده .فالثقافــة الذاتيــة إذ ًا تقــدم مفتــاح الفهــم واإلدراك حلــﻖ اإلنســان الﴩعــي ﰲ ســيادة الكــون كــام تســاعد

ﰲ بنــاء شــﺨصية اإلنســان وتؤثــر فيــه .وتُعــد املدﺧــل الثقــاﰲ ﰲ دراســة الشــﺨصية مــن املوضوعــات التــي ﳞتــم

ﲠــا علــامء األنثروبولوجيــا الثقافيــة ،وقــد أدى اهتــامم العلــامء األنثروبولوجيــني بدراســة التبايــن بــني الشــﺨصيات
املﺨتلفــة إﱃ ظهــور فــرع متﺨصــﺺ يعــرف )باألنثروبولوجيــا الســيكولوجية( أو )الثقافــة الذاتيــة والشــﺨصية(

الــذي يعتــرب نقطــة لقــاء بــني األنثروبولوجيــا وعلــم النفــسَّ .
أن اإلنســان ﰲ الوقــت احلــاﱄ يعيــﺶ ﰲ عــاﱂ ُمتغـ ّـري
يتســم بﴪعـ ِـة تراكــم املعرفــة ومــا يتبعهــا مــن ﲡديــد وتطويــر ُمســتمرين ﰲ أســاليب احليــاة والعمــل .واســتمرار

التجديــد والتطويــر ﰲ احليــاة والعمــل يتطلــب ثقافــة ذاتيــة للفــرد ليســتطيع ُمواكبــة تلــك التغــريات الﴪيعــة .وتُعــدُ

الثقافــة الذاتيــة أفضــل اســتثامر ومصــدر قــوة للمجتمعــات كافــة .واملجتمعــات األكثــر تقدمـ ًا هــي ا ُملجتمعــات التــي
ـت وتتمكــن ِمـ ْن تثقيــﻒ ذوات أبنائهــا بصــورة صحيحــة َّ
ألن احلاجــة ُمتزايــدة و ُمســتمرة إﱃ األشــﺨاص الذ ّيــن
َﲤ َ َكنَـ ْ
ـوازن وسـ ٍ
ـكار جديــدة تُســاعد عــﲆ تطويــر احليــاة والعيــﺶ فيهــا بتـ ٍ
يســتطيعون تقديــم أفـ ٍ
ـعادة.
 ﻣﻔﻬوم الﺜﻘاﻓة الﺬاﺗيةـﻒ والثقيــﻒ ُيطلــﻖ عــﲆ الشــﺨﺺ احلــاذق والفطــن ،فلفظــة الثقافــة
الثقافــة ُلغو ّيـ ًا :تعنــي درء الــﴚء ،وال َّث ِقـ ُ

ـوي وإقامــة األشــياء حتــى تســتقيم.
تﱰكــز عــﲆ التفــوق اللغـ ّ

واالجتامعــي لﻸفــراد واجلامعــات،
ﰊ،
الرقــي
أمــا الثقافــة اصطالحــ ًا :فهــي تــدل عــﲆ
الفكــري ،واألد ّ
ّ
ّ
ّ

وتضــم الوجــوه املميــزة ملقومــات األُ ّمــة التــي تتميــز ﲠــا عــن غريهــا مــن اجلامعــات بــام تشــمله مــن العقائــد ،والقيــم،
واللغــة ،واملبــادئ ،واملقدّ ســات ،والقوانــني ،والتجــارب ،فالثقافــة هــي كل مــا يتضمــن الفنــون واألﺧــالق والقوانني

والعقائــد.
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حظيــت »الثقافــة« بمكانــة كبــرية ﰲ اﻵداب العامليــة وكان االهتــامم ﲠــا متعــدد املجــاالت ﰲ العلــوم كافــة،

وهــي مصطلــح أراد بــه بعضهــم مفهــوم احلضــارة ،ومــا زال هــذا املوضــوع يتطــور وينمــو ويﺄﺧــذ أبعــاد ًا وأشــكاالً

ﱂ تكــن موجــودة مــن قبــل .وغنــي عــن القــول إن الثقافــة هــي أســاليب احليــاة ﰲ جمتمــع مــا بــام تعنيــه مــن تقاليــد
وعــادات وأعــراف وتاريــﺦ وعقائــد وقيــم واهتاممــات واﲡاهــات عقليــة وعاطفيــة وتعاطــﻒ أو تنافــر ومواقــﻒ

مــن املــاﴈ واحلــاﴐ ورؤى للمســتقبل ،إﳖــا طريقــة تفكــري وأنــامط ســلوك و ُن ُظــم ومؤسســات اجتامعيــة وسياســية

ومــا يعيشــه املجتمــع مــن انفتــاح أو انغالق).املطــريي .(3٦ :2٠٠٦،وال بــد مــن القــول إن مصطلح)الثقافــة(

ﰲ اللغــة العربيــة هــو مقابــل للمصطلــح اإلنجليــزي ) ،(Cultureولكــن يبــدو أن هنــاك فرقــ ًا ﰲ الداللــة بــني

املفهومــني ،فالثقافــة ﰲ اللغــة العربيــة مشــتقة مــن اجلــذر اللغــوي »ثقــﻒ« :أي حــذق وفهــم وضبــﻂ مــا يقــوم بــه

مــن عمل)ابــن منظــور ، (19٦8،واملثقــﻒ هــو الفطــن الذكــي الف ّعــال الثابــت املعرفــة بــام ﳛتــاج إليــه ،الــذي تسـ ّلح

باملعرفــة بعــد أن صقلهــا وقـ ّـوم نفســه ﲠــا ،كذلــك ينبــع مــن الــذات اإلنســانية وال ُيغــرس فيهــا مــن اخلــارج ،مــا
ُيدْ ِﺧــل مفهــوم الثقافــة ﰲ الفكــر العــرﰊ ضمــن معيــار قائــم عــﲆ االتفــاق بــني املدلــول الثقــاﰲ والفطــرة الســليمة؛

هلــذا اعتــرب العــرب أي ســلوك اجتامعــي ﺧاضعـ ًا ملنطــﻖ الفطــرة؛ فــﺈذا وافقهــا أصبــح ﰲ ضمــن دائرﲥــا وإن ﺧالفهــا
فﺈنــه ﳜــرج منهــا ويصبــح دﺧي ـ ً
ال عليهــا ،ﰲ حــني نجدهــا ﰲ اللغــة اإلنكليزيــة قائمــة عــﲆ مبــدأ الغــرس والنقــل؛

وبذلــك نجدهــا ﰲ الفكــر العــرﰊ تتﺄســس عــﲆ الــذات والفطــرة والقيــم اإلﳚابيــة واحــﱰام ﺧصوصيــة ثقافــات
املجتمعــات األﺧرى)املطــريي .(3٦ :2٠٠٦،وهــذا مــا أثبتــه املســلمون عندمــا فتحــوا البــالد املﺨتلفــة نــﴩوا فيهــا

القيــم اإلســالمية املتســقة مــع الفطــرة ،واحﱰمــوا القيــم االجتامعيــة اإلﳚابيــة الســائدة فيهــا ،فالثقافــة عمليــة متجــددة
ال تنتهــي أبــد ًا .والثقافــة ﰲ الفكــر اإلســالمي تركــز عــﲆ العقــل بشـ ٍ
ـكل واضـ ٍ
ـح ،وقــد كُتِــب الكثــري ﰲ وصــﻒ هــذا

العقــل مــن الناحيــة الشــكلية ،وكتــب الكثــري عــن منتجاتــه ونمــوه وتطــوره ،و«لكــن ال يوجــد حتــى اﻵن أي ﲢليــل
تفكيكــي أو نقــد ابيســتمولوجي ملبادئــه وآلياتــه ومقوالتــه وموضوعاتــه والالُم َف ّكــر فيــه الناتــج ـ بالــرضورة ـ مــن

طريقتــه النموذجيــة اخلاصــة ﰲ تنظيــم احلقــل املســموح بالتفكــري فيــه ،وعليــه فــﺈن العقــل اإلســالمي يســتغرق الثقافــة

اإلســالمية بكليتهــا(  “.أركــون.(٦٦ -٦5 :2٠٠2،

وقــد أشــار ابــن ﺧلــدون إﱃ اجلانــب املعــرﰲ ﰲ الثقافــة حــني جعــل األدب ﳛمــل مفهــوم الثقافــة ،أو

بــام يمكــن أن تعـ ّـرف بــه الثقافــة ،وهــو األﺧــذ مــن كل علــم بطــرف .يضــاف إﱃ مــا ســبﻖ فــﺈن الثقافــة تشــمل مــا
ﳛملــه اإلنســان ﰲ داﺧلــه مــن صفــات وأيديولوجيــات ومــا يقــوم بــه مــن عمليــات إنتاجيــة ﰲ حياتــه ،وطرائــﻖ
ﳐتلفــة لتســيري أمــوره اإلنســانية ،وتشــمل لغتــه وتراثــه وتارﳜــه وأفــكاره امليثولوجيــة ،فلغــة اإلنســان وطريقــة
١٤٠

المجتمع
الثقافــــــــة الذاتيــــــــة ودورهـــــــا في تطويــــر ُ

أكلــه وملبســه وقصــة شــعره واﲡاهاتــه األدبيــة والسياســية واالجتامعيــة تنــدرج ﲢــت مســمى الثقافــة ،فهــي دائــرة
نشــاط اإلنســان املتحققــة عــﲆ األرض فع ـ ً
ال مســتقر ًا ،والراســﺨة فيمــن يــدب فوقهــا مــن البــﴩ أثــر ًا باقي ـ ًا ،وهــي

كــام وصفهــا ويليامــز  Williamsكل طريقــة للحيــاة يعيشــها النــاس) .الرباعــي ،(21 :2٠٠٦،نظــام دالﱄ حمــدود

بحــدود نظامــه ،إذ تصبــح الثقافــة مقصــورة عــﲆ هــذا النظــام الــذي تفــرزه والــذي ﳛدهــا ويؤطرهــا حــال إبداعهــا

لــه ،فيمنحهــا تبعــا لذلــك ﺧصوصيتهــا ،أي يغلقهــا عــﲆ ذاﲥــا ،وهــذه هــي ﺧاصيــة النظــام عمومــا  -كــام أكــد ذلــك
البنيويــون .ونالحــﻆ أن ويليامــز  Williamsال يــرى اإلنتــاج الثقــاﰲ واملامرســة الثقافيــة مشــتقني مــن نظــام اجتامعي

معــني ،وإنــام ﳘــا عنــرصان أساســيان ﰲ تكويــن النظــام وبنيته)عــز الديــن ،(11 :2٠٠4 ،وبمجــرد أن نتحــدث عــن

العــرف واألعــراف  -أي عــن النظــام الــدالﱄ -فﺈننــا نتحــدث عــن الثقافــة ﰲ ضديتهــا للفطــرة وذلــك ﰲ املفهــوم
الغــرﰊ ،فهنــاك الثقافــة أو املؤسســة األكاديميــة ،وهــي ال تعنــي الكــم املعلومــاﰐ أو نوعيــة املعرفــة ،وهــي ال تعنــي
أيضـ ًا املؤسســة التجاريــة أو القضائيــة أو املهنيــة فقــﻂ ،بــل هنــاك أيضــا املفاهيــم التــي تســود مؤسســة معينــة أو حقبــة

ﺧاصــة كاالســتﴩاق ،الــذي أثبــت إدوارد ســعيد أنــه مشــبع بالتمركــز الثقــاﰲ املحــدد واملقنــن) .جبــيل:1988 ،
 .(5٦وقــد وصــﻒ ويليامــز  Williamsالثقافــة ﰲ حمليتهــا املقصــورة عــﲆ ســياقها الــذاﰐ وﰲ زمنهــا التارﳜــي

ـﺺ تش ـكّالت ســبل احليــاة ووســائطها ،وهــذا هــو املنظــور األول ،أمــا املنظــور
بﺄﳖــا اســم ﳛــدد صــريورة عامــة ﲣـ ُّ

الثــاين فصــريورة ذاتيــة داﺧليــة ﲣــﺺ احليــاة النﺨبويــة والفنــون ،وقــد ﳖــﺾ املفهــوم بــدور حاســم ﰲ ﲢديــد العلــوم
اإلنســانية واالجتامعيــة وتعريفهــا ،إذ إﳖــا تلعــب دورا مهــام ﰲ التعريــﻒ بالفنــون واإلنســانيات .ومــن املالحــﻆ أن

كل منظــور يســتبعد املنظــور اﻵﺧــر ،ورأى أن إحــدى الصريورتــني هــي التــي ﲤــيل منظورهــا عــﲆ الثقافــة ،فتغــري

داللتهــا وتوجههــا ،وأمــا إذا كانــت الثقافــة صــريورة داﺧليــة ذاتيــة ﲣــﺺ احليــاة النﺨبويــة والفنــون فﺈﳖــا تلعــب دور ًا
مهــام ﰲ التعريــﻒ بالفنــون واإلنســانيات ،فالثقافــة إذن مســتويان :مســتوى أنثروبولوجــي تكــون فيــه الثقافــة تراث ـ ًا

مــن عــادات وقيــم تطبــع الوجــدان ،وينبنــي عليهــا ســلوك معــني ســواء نتــج عــن وعــي أوعــن غــري وعــي ،ومســتوى
آﺧــر تكــون فيــه الثقافــة شــﺄن نﺨبــة تتــداول فيــام بينهــا ثقافــة عامليــة) .اجلابــري.(3٠ :2٠٠٠،

وتعــد الثقافــة الذاتيــة عام ـ ً
ال مه ـ ًام ﰲ تصنيــﻒ املجتمعــات واالمــم ،وﲤييــز بعضهــا مــن بعــﺾ ،وذلــك

بالنظــر ملــا ﲢملــه مضمونــات الثقافــة مــن ﺧصائــﺺ ودالالت ذات ابعــاد فرديــة واجتامعيــة ،وانســانية؛ ولذلــك

تعــددت تعريفــات الثقافــة الذاتيــة ومفهوماﲥــا ،وظهــرت عــﴩات التعريفــات مــا بــني ) ،(19٦3 - 1871منهــا
مــا اﺧــذ باجلوانــب املعنويــة ،الفكريــة ،او باجلوانــب املوضوعيــة ،املاديــة ،او بكليهــام معــا ،باعتبــار الثقافــة ذاتيــة

ﰲ اطارهــا العــام ﲤثــل ســريورة املجتمــع االنســاين ،وابداعاتــه الفكريــة والعلميــة .ولعــل اقــدم تعريــﻒ للثقافــة
١٤١
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الذاتيــة ،واكثرهــا شــيوع ًا ،ذلــك التعريــﻒ الــذي وضعــه ادوارد تايلــور ،والــذي يفيــد بــان الثقافــة الذاتيــة :هــي

ذلــك الــكل املركــب الــذي يشــتمل عــﲆ املعرفــة والعقائــد ،والفــن واألﺧــالق ،والعــادات وغريهــا مــن القــدرات
التــي يكتســبها االنســان بوصفــه عضــو ًا ﰲ املجتمــع) .نعــامن .(9 :2٠٠9 ،وعرفهــا عــاﱂ االجتــامع احلديــﺚ روبــرت

بريســتيد بﺄﳖــا» :الــكل املركــب الــذي يتﺄلــﻒ مــن كل مــا نفكــر فيــه ،او نقــوم بعملــه او نمتلكــه ،كﺄعضــاء ﰲ جمتمــع«.

)رشــوان.(12 :2٠٠٦،

 ﻣﻜوﻧات الﺜﻘاﻓة الﺬاﺗية:تتكون الثقافة الذاتية ﳑا يﺄﰐ:
 -1املكونــات املاديــة :وهــي كل مــا يســتعمله اإلنســان ﰲ حياتــه اليوميــة مــن أســاس ومســكن وملبــس

ومبـ ٍ
ـان وغريهــا.

 -2املكونات الفكرية :وهي تشتمل عﲆ اللغة والفن والدين والعلم وغريها.
 -3املكونــات االجتامعيــة :وهــي البنــاء االجتامعــي وهــو هيــكل املجموعــة االجتامعيــة مــن النــاس.

)بــركات.(45 :1999 ،

١٤٢

المجتمع
الثقافــــــــة الذاتيــــــــة ودورهـــــــا في تطويــــر ُ

 ﻋناﴏ الﺜﻘاﻓة الﺬاﺗية:تنقسم عناﴏ الثقافة الذاتية إﱃ:
ُ
 -1العنــاﴏ املاديــة  :وهــي تتضمــن مجيــع األدوات والعنــاﴏ املصنوعــة التــي أســتعني ﰲ إنتاجهــا

باألســاليب التــي تشــكل بمجموعهــا مــا يســمى بالتكنولوجيــا أو التقنيــة ،ويدﺧــل ﰲ هــذا املضــامر األدوات
الزراعيــة واحلرفيــة ووســائل النقــل واألســلحة الدفاعيــة واألثــاث املنــزﱄ وأدوات الطــب ومجيــع وســائل الﱰفيــه.

 -2العنــاﴏ غــري املاديــة )الروحيــة ( :وتشــمل مجيــع املبــادئ واملفاهيــم األﺧالقيــة والعقيديــة والذوقيــة

واملعــارف والفولكلوريــة واألدبيــة والفنــون املﴪحيــة وغــري ذلــك مــن جوانــب الــﱰاث الروحــي ,

وتتﺄلــﻒ الثقافــة بجانبيهــا املــادي واملعنــوي مــن مؤسســات أو نظــم متعــددة وهــي تتضمــن مــا يــﺄﰐ:
.

أ -النظام الغيبي )الروحي(  :وهو يتمثل ﰲ الدين واألساطري وما يلحﻖ ﲠا من طقوس وشعائر ومعتقدات

ب -النظــام الﱰبــوي :وينطــوي هــذا النظــام عــﲆ األســاليب التقليديــة املنقولــة مجاعيــ ًا عــرب

األجيــال املتعاقبــة ﰲ تﺄريــﺦ اجلامعــة والتــي يعتمــد عليهــا ﰲ تنشــئة األفــراد عــرب طفولتهــم .
ج -النظــام القــراﰊ :إن ثقافــة املجتمعــات أوجــدت منــذ أقــدم العصــور ُأسسـ ًا لتنظيــم حيــاة األُرسة باعتبارهــا أصغــر
الوحــدات القرابيــة ﰲ املجتمــع ،وهــذا التنظيم ﳛتــوي عﲆ قواعد أساســية لتحديد حقوق الزوجــني وواجباﲥم بعضهم

ﲡــاه بعــﺾ وحقــوق أطفاهلام ﲡاههام وﲡــاه بعضهم اﻵﺧر ،وتعمل القرابة عﲆ تنســيﻖ عالقات أفــراد األرسة ووحدات
القرابــة األُﺧــرى كالعشــرية مثـ ً
ال تنســيق ًا يــؤدي إﱃ إنتظــام احليــاة ﰲ جمــاالت اإلقتصــاد والسياســة والطقــوس الروحيــة

د -النظــام اإلقتصــادي :وهــو يتﺄلــﻒ مــن املعــارف واألســاليب العمليــة التــي تســتعني ﲠــا اجلامعات ﰲ كســب معيشــتها
وإشــباع احتياجاﲥــا االســتهالكية ،وإدامــة بقائهــا املــادي ،وأهــم أســاس يقــوم عليــه اقتصــاد اجلامعــات البســيطة هــو
.

اســتثامر املوارد الطبيعية املتوفرة ﰲ أقاليمها لغرض االســتهالك وﲢقيﻖ احلد األدنى من الكفاف

د -النظــام الســياﳼ  :ويضــم وســائل وقواعــد الضبــﻂ لتحقيــﻖ األمــن والســالم ومنــع وقــوع

ﴏاع بــني أعضــاء اجلامعــة ويضــم الزعامــة والقانــون ومــا يرتبــﻂ بــه مــن مؤسســات أو هيئــات .
و -النظــام الﱰفيهــي  :ويدﺧــل ﰲ هــذا كل اإلمكانيــات التقليديــة املتبعــة ﰲ ﲤضيــة أوقــات الفــراغ والﱰويــح عــن

النفــس واســاليب اللهــو واللعــب.

إن دراســة الثقافــة تعنــي دراســة مجيــع هــذه العنــاﴏ والنظــم والتعــرف اﱃ عالقاﲥــم املعقــدة ،وﳚــب أن

نذكــر أن النظــم هــذه تﱰابــﻂ بعضهــام مــع بعــﺾ وال يفهــم اي جــزء منــه بمعــزل عــن بقيــة األجــزاء األﺧــرى.

)العبيــدي.(3-1 :2٠1٦،

١٤٣

د .حــــــــوراء عبــــــاس كرمــــــاش

 ﺳﲈت الﺜﻘاﻓة الﺬاﺗية:للثقافة الذاتية سامت عديدة منها:
ُ
وﲤثــل
 -1العموم ّيــات :هــي العنــاﴏ التــي يشــﱰك فيهــا أفــراد املجتمــع كلهــم ،وهــي أســاس الثقافــة

املالمــح العامــة التــي تتميــز ﲠــا الشــﺨص ّية العامــة لــكل جمتمــع مــن املجتمعــات مثــل اللغــة ،وامللبــس ،والعــادات،

والتقاليــد ،والديــن ،والقيــم ،وتُفيــد هــذه العموم ّيــات ﰲ ربــﻂ أفــراد املجتمــع واﲡاهاﲥــم وزيــادة روح اجلامعــة
ـي بينهــم.
والتامســك االجتامعـ ّ

 -2اخلصوص ّيــات :تلــك العنــاﴏ التــي يشـ ُ
ـﱰك فيهــا جمموعــة معينــة مــن أفــراد املجتمــع كالعنــاﴏ التــي

ال وترتبـ ُ
تتعلــﻖ باملهــارات األساس ـ ّية للمهنــة مث ـ ً
ـﻂ اخلصوصيــات بالطبقــة االجتامع ّيــة ،فالطبقــة األُرســتقراط ّية ﰲ
ـﻒ ثقافتهــا عــن الطبقــة املتوســطة.
املجتمــع ﲣتلـ ُ

 -3البدائــل واملتغــريات :هــي العنــاﴏ التــي تظهــر حديثـ ًاُ ،
وﲡــرب ألول مــرة ﰲ ثقافــة املجتمــع ،ويكــون

اخليــار مفتوح ـ ًا أمــام اإلنســان ﰲ تبنيهــا أو تركهــا ،كظهــور شــكل جديــدة ﰲ امللبــس ،أو طريقــة إلعــداد الطعــام ﱂ

تكــن موجــودة مــن قبــل ﰲ املجتمــع) .التوﳚــري.(1٦-15 :2٠15،
 -ﺧﺼاﺋﺺ الﺜﻘاﻓة الﺬاﺗية:

 -1الثقافة الذاتية اكتساب إنساين من طريﻖ مفهوم التنشئة الثقافية.
 -2إن الشــﺨﺺ ﳛصــل عــﲆ الثقافــة الذاتيــة باعتبــاره فــرد ًا ﰲ املجتمــع .فاحليــاة االجتامعيــة تصبــح صعبــة

ومســتحيلة مــن غــري العالقــات والتبــادل والتواصــل والتفاهــم واملامرســات املتبادلــة التــي يشــارك فيهــا األفــراد

واملجتمــع مجيع ـ ًا.

 -3إن الثقافــة الذاتيــة حقــل معقــد تتمثــل وحداتــه بــام يطلــﻖ عليــه الصفــات أو الســامت الثقافيــة .وهــي
قــد تشــتمل عــﲆ أماكــن التعــارف الــذي يتــم فيـ ِـه تعــارف األشــﺨاص فيــام بينهــم ،أو إيــامءة ،كاملصافحــة باأليــدي.
وتســمى الصفــات املتقاربــة بالنمــﻂ الثقــاﰲ .كالتقاليــد الســابقة للــزواج كالتعــارف والتــودد.

 -4الثقافــة الذاتيــة تشــمل ﺧاصيــة ماديــة ومعنويــة معـ ًا  :ثقافــة املجتمــع ﲢــدد نمــﻂ احليــاة وأســلوﲠا ﰲ هذا

املجتمــع والعنــاﴏ املاديــة هــي تلــك العنــاﴏ التــي جــاءت نتيجــة للجهــد اإلنســاين العقــيل والفكــري وﰲ الوقــت
١٤٤

المجتمع
الثقافــــــــة الذاتيــــــــة ودورهـــــــا في تطويــــر ُ

نفســه ال تكتســب الثقافــة وظيفتهــا ومعناهــا إال بــام ﳛيطهــا مــن معـ ٍ
ـان وأفــكار واﲡاهــات ومعــارف وعــادات ،هــذا
فضـ ً
ال عــن أن العنــاﴏ املاديــة تؤثــر ﰲ مفاهيــم األفــراد وقيمهــم واﲡاهاﲥــم وعالقاﲥــم أي إن اإلحالــة متبادلــة بــني

العنــاﴏ املاديــة والالماديــة داﺧــل البنــاء الثقــاﰲ ومــن ثــم فــﺈن البنــاء الثقــاﰲ يشــمل العنرصيــن معــا ﰲ آن واحــد .

 -5الثقافــة الذاتيــة عضويــة :إذا كانــت الثقافــة الذاتيــة تشــتمل عــﲆ العنــاﴏ املاديــة والالماديــة مع ـ ًا فــﺈن

كال مــن العنــاﴏ املاديــة وغــري املاديــة يرتبــﻂ بعضهــا ببعــﺾ ارتبــاط عضويـ ًا فيؤثــر كل عضــو ﰲ غــريه مــن العنــاﴏ

كــام يتﺄثــر بــه فالنظــام االقتصــادي يتﺄثــر بالنظــام الســياﳼ والعكــس صحيــح كــام أن النظــام التعليمــي يتﺄثــر بالنظامني
معــا ويؤثــر فيهــام ومــن جهــة ثانيــة فــﺈن العــادات والتقاليــد تؤثــر ﰲ نظــام األرسة مــن حيــﺚ طريقــة الــزواج والعالقــة
بــني الكبــري والصغــري وإذا تغــري أي عنــرص مــن هــذه العنــاﴏ فﺈنــه ســيتبعه تغــريا حقيقــي ﰲ النظــم األﺧــرى فضــال

عــن ذلــك فــﺈن التغــري ﰲ أســاليب املعيشــة يتبعــه تغيــري ﰲ القيــم والعــادات ومــن ثــم فــﺈن عنــاﴏ الثقافــة يرتبــﻂ

بعضهــا ببعــﺾ ارتباطــا عضويــا يتســم هــذا االرتبــاط بالديناميكيــة وليــس باالســتاتيكية.

-٦الثقافــة الذاتيــة مكتســبة :الثقافــة الذاتيــة ليســت فطريــة ﰲ اإلنســان بــل يتعلمهــا األفــراد وينقلوﳖــا مــن

جيــل إﱃ جيــل وﳜطــﺊ مــن يذهــب إﱃ اعتبــار الثقافــة الذاتيــة فطريــة ﰲ اإلنســان يكتســب الثقافــة الذاتيــة منذ ســنواته

األوﱃ حتــى تصبــح جــزء ًا مــن شــﺨصيته كــام يصبــح هــو عنــرص ًا مــن عنــاﴏ هــذه الثقافــة الذاتيــة.

 -7الثقافــة الذاتيــة تراكميــة :تتميــز بعــﺾ عنــاﴏ الثقافــة الذاتيــة بالﱰاكــم ذلــك أن اإلنســان يبــدأ دائــام

مــن حيــﺚ انتهــت األجيــال األﺧــرى ومــا تركتــه مــن تــراث وبﱰاكــم اجلوانــب املﺨتلفــة تتطــور بعــﺾ جوانــب
الثقافــة وﲣتلــﻒ درجــة الﱰاكــم والتطــور مــن عنــرص إﱃ آﺧــر .

 -8إمكانيــة انتقــال عنــاﴏ الثقافــة الذاتيــة باالحتــكاك :فكلــام زاد االحتــكاك والتعامــل بــني جمتمــع وآﺧــر

زادت درجــة االنتقــال الثقــاﰲ بــني هذيــن املجتمعــني ولكــن املجتمــع ذو الثقافــة األقــوى واألفضــل يؤثــر بدرجــة

أكــرب ﰲ املجتمــع ذي الثقافــة األقــل نجاحــا وقــوة ومــن ثــم فالثقافــة ديناميكيــة متغــرية) .أبــو مغــيل-59 :2٠٠4،

.(٦2

١٤٥

د .حــــــــوراء عبــــــاس كرمــــــاش

 ﻓواﺋﺪ الﺜﻘاﻓة الﺬاﺗية:للثقافة الذاتية أﳘية كبرية بالنسبة للمجتمع من ناحية وبالنسبة لﻸفراد من ناحية أﺧرى فهي:
 -1تكسب أفراد املجتمع شعور ًا باالستقاللية وﲥيﺊ هلم ُسبل العيﺶ والعمل دون إعاقة واضطراب
 -2ﲤــد األفــراد بمجموعــة مــن األنــامط الســلوكية فيــام يتعلــﻖ بﺈشــباع حاجاﲥــم البيولوجيــة مــن مــﺄكل

ومــﴩب وملبــس ليحافظــوا عــﲆ بقائهــم واســتمرارهم .

 -3ﲤدهــم بمجموعــة القوانــني واألنظمــة التــي تتيــح هلــم ســبل التعــاون والتكيــﻒ مــع املواقــﻒ احلياتيــة

وتيــﴪ ســبل التفاعــل االجتامعــي بــدون أن ﳛــدث هنــاك نــوع مــن الــرصاع أو االضطــراب

 -4ﲡعــل الفــرد يقــدر الــدور الﱰبــوي الــذي قامــت وتقــوم بــه ثقافتــه حــﻖ التقديــر ﺧاصــة إذا اﺧتــرب ثقافــة

أﺧــرى غــري ثقافتــه مــن عــادات وتقاليــد تطغــى عــﲆ وجــوده .

 -5تقــدم للفــرد جمموعــة مــن املشــكالت التــي أوجــدت هلــا احللــول املناســبة وبذلــك توفــر عليــه اجلهــد

والوقــت بالبحــﺚ عــن حلــول لتلــك املشــكالت .كذلــك تقــدم لــه مثــريات ثقافيــة عاديــة عليــه أن يســتجيب هلــا

بالطــرق العاديــة املوجــودة ﰲ ثقافتــه كمجموعــة املواقــﻒ احلياتيــة املتوقعــة والتــي حللتهــا الثقافــة وفﴪﲥــا والتــي
يســتجيب هلــا الفــرد مــن طريــﻖ الثــواب والعقــاب فــﺈذا مــا انتقــل الفــرد إﱃ ثقافــة أجنبيــة يقابــل فيهــا مثــل تلــك
املثــريات فســيجد اســتجابات ﳐتلفــة ﳑــا ﳛــدث لديــه القلــﻖ واالضطــراب.

 -٦تقــدم للفــرد تفســريات تقليديــة مﺄلوفــة بالنســبة لثقافتــه يســتطيع أن ﳛــدد شــكل ســلوكه ﰲ ضوئهــا

فهــي توفــر لــه املعــاين واملعايــري التــي ﲠــا يميــزون بــني األشــياء واألحــداث صحيحــة كانــت أم ﺧاطئــة عاديــة
ِ
بمجتمعــه رابطــة الشــعور الواحــد.
أو شــاذة وهــي أيضــا تنمــي لــدى الفــرد شــعور ًا باالنتــامء أو الــوالء فﱰبطــ ُه
)نــاﴏ.(79-78 :1999،

إذن فالعالقــة بــني الفــرد والثقافــة الذاتيــة عالقــة عضويــة ديناميــة ،والثقافــة الذاتيــة مــن صنــع األفــراد

أنفســهم فهــي توجــد ﰲ عقــول األفــراد وتظهــر ﴏﳛــة ﰲ ســلوكهم عنــد قيامهــم بنشــاطهم ﰲ املجــاالت املﺨتلفــة
وقــد تتفــاوت ﰲ درجــة وضوحهــا كــام أن الثقافــة الذاتيــة ليســت قــوة ﰲ حــد ذاﲥــا تعمــل مســتقلة عــن وجــود
األفــراد فهــي مــن صنــع أفــراد املجتمــع وهــي ال تدفــع اإلنســان إﱃ أن يكــون ســوي ًا أو غــري ســوي بــل يعتمــد ﰲ ذلــك

عــﲆ درجــة وعــى كل فــرد باملؤثــرات الثقافيــة ونــوع اســتجابته هلــا.
١٤٦

المجتمع
الثقافــــــــة الذاتيــــــــة ودورهـــــــا في تطويــــر ُ

الﻔﺼﻞ الﺜاﲏ
الﺜﻘاﻓة الﺬاﺗية وأﺛﺮﻫا ﰲ ﺗﻜويﻦ الﺸﺨﺼية
تنمــو شــﺨص ّية الفــرد وتتطـ ّـور مــن ّ
ـاﰲ للمجتمــع الــذي تعيــﺶ فيــه ،وذلــك
كل جوانبهــا ضمـ َن اإلطــار الثقـ ّ
ـامط فكريـ ٍـة وســلوكي ٍة تســاعد عــﲆ تكيــﻒ الشــﺨﺺ مــع جمتمعــه وتكويــن عالقـ ٍ
مــن أجــل اكتســاب مفاهيــم وأنـ ٍ
ـات
ّ
ّ
ّ
َ
أن الثقافــة بشـ ٍ
مــع األفــراد املحيطــني بــه ،وﳑّــا ال شــك فيــه ّ
ـكل عــا ّم تســاهم ﰲ بنــاء اجلــزء األكــرب مــن شــﺨص ّية

الفــرد ،مــن ﺧــالل بعــﺾ األهــداف واالهتاممــات.

ـي بشـ ٍ
ـاص ،بينــام ترتكـ ُـز الثقافــة عــﲆ جممــوع
ـكل ﺧـ ّ
وتعتمــدُ الشــﺨص ّية عــﲆ دمــاغ اإلنســان وجهــازه العصبـ ّ
ٍ
ﹲ
ألفــراد جــدد ،فثقافــة
عقــول جديــد ﹲة
األدمغــة التــي تؤ ّلــﻒ املجتمــع ،ومــا أن ﲣتفــي هــذه األدمغــة حتّــى تظهــر
ـوت ِﲠــرم اإلنســان أو موتــه ،وبنــا ًء عــﲆ ذلــك فالثقافــة تؤ ّثــر ﰲ تكويــن شــﺨص ّية الفــرد بشـ ٍ
ـكل أو ﱟﱄ،
املجتمــع ال ﲤـ ُ

ـرض لنقــاط تﺄثــري الثقافــة ﰲ الشــﺨص ّية:
ـم ﰲ تكويــن املجتمــع ،وفيــام يــﺄﰐ عـ ﹲ
ثـ ّ

ﺧاصـ ًة ﰲ مراحــل عمــره
 -1تكويــن صــور الســلوك والتفكــري والعواطــﻒ املفــروض وجودهــا ﰲ الفــردّ ،

األوﱃ ،وذلــك مــن أجــل تنشــئته عــﲆ القيــم والعــادات املؤ ّثــرة ﰲ حياتــه ،والتــي تتناســب مــع املجتمــع والبيئــة التــي

يعيــﺶ فيهــا.

ـريات وتوضيحـ ٍ
 -2تقديــم تفسـ ٍ
ـات عــن الكــون والطبيعــة التــي يعيــﺶ فيهــا الفــرد ،وعــن أصــل اإلنســان

وماه ّيــة دورة حياتــه .وتوفــري املعايــري واملبــادئ التــي ﲤ ّكــن الفــرد مــن التمييــز بــني األفعــال الصحيحــة واخلاطئــة.

ترصفــات األفــراد وســلوك ّياﲥم.
ـيل عــﲆ ّ
وتنميــة ضمــري الفــرد ،وذلــك ح ّتــى يصبــح كالرقيــب الداﺧـ ّ

ـدة ،تســعى لتحقيــﻖ هـ ٍ
 -3تقويــة الروابــﻂ بــني الفــرد وجمتمعــه ،وذلــك بالعيــﺶ ﰲ مجاعـ ٍـة واحـ ٍ
ـدف واحـ ٍـد،
ضمــن معايــري حمــدّ ٍ
دة.
ﲢســن مــن ســلوكه بشـ ٍ
ـكل عــا ّم ،بحيــﺚ ينســجم مــع
 -4إرشــاد الفــرد إﱃ االﲡاهــات الصحيحــة التــي ّ

الســلوك ّيات املتعــارف عليهــا مــن املجموعــة بﺄكملهــا ﰲ املجتمــع الــذي يعيشــون فيــه) .كوبــر.(49 -48 :2٠٠8،
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 الﺸﺨﺼ ﹼية وﺛﻘاﻓة اﳌجتمﻊرب العالقــة بينهــام عالقــة تكامل ّي ـ ًة تقــوم عــﲆ
تتﺄ ّثــر شــﺨص ّية الفــرد بالثقافــة الســائدة ﰲ املجتمــع ،إذ تعت ـ ُ

ـاج عــن الشــﺨص ّية ،أو ّ
أســاس التﺄ ّثــر والتﺄثــري ،ولذلــك ال يمكــن احلســم بـ ّ
ـاج عــن
أن الشــﺨص ّية نتـ ﹲ
ـﺄن الثقافــة نتـ ﹲ

ـﺾ النظــر عــن دور ّ
ـزود الفــرد باملــوا ّد األساســية التــي ﲤكّنــه مــن
الثقافــة ،بغـ ّ
كل منهــام وتﺄثــريه باﻵﺧــر ،فالثقافــة تـ ّ

صناعــة حياتــه ،إذ ّ
إن الشــﺨصية ال تعتمــد ﰲ تكوينهــا عــﲆ الصفــات الســيكولوج ّية فقــﻂ ،بــل تعتمــد عــﲆ التفاعــل
بــني اجلينــات البيولوج ّيــة والقــدرات الســيكولوج ّية مــع املجتمــع الــذي يعيـ ُ
ـﺶ فيــه الفــرد ،وهلــذا يمكــن القــول إن

شــﺨص ّية الفــرد تتﺄ ّثــر بثقافتــه مــن ﺧــالل اجلوانــب اﻵتيــة:

 -١الﱰﺑيــة :إذ لوحــﻆ بعــﺾ االﺧتــالف بــني علــامء النفــس ،وعلــامء االجتــامع والنثروبولوجــني ﰲ النظر إﱃ

حمــددات الشــﺨصية ،ومكوناﲥــا ،فــﺈن تﺄثــري الﱰبيــة ﰲ الشــﺨصية أو كــام يعرفــه بعضهــم بالتنشــئة اإلجتامعيــة يعتــرب

مــن األمــور املتفــﻖ عليهــا مــن األطــراف الثــالث .وهــو مــا يؤكــد الــدور األســاﳼ الــذي تؤديــه الﱰبيــة ﰲ تكويــن

الشــﺨصية) .اجلابــري .(4٦ :2٠٠٠،وفيــام يــيل نذكــر بعــﺾ مــا أورده علــامء العلــوم الســابقة ﰲ هــذا املجــال.

هســو ) (Hisuوهــو أحــد علــامء االنثروبوجيــا يــرى أن الفــرد والثقافــة والشــﺨصية يمثــل زاويــة فريــدة
تســمح للباحــﺚ االنثربولوجــي اســتحصال معلوماتـ ِـه الرضوريــة لتســليﻂ الضــوء عــﲆ الســلوك النفــﴘ واالجتامعي

ِ
هــذه الزاويــة ﰲ تصــور اجلميــع تفــﴤ عنــد توظيفهــا ﰲ البحــﺚ اﱃ املعلومــات الغزيــرة عــن األفــكار
لﻸفــراد.
االجتامعيــة املشــﱰكة التــي تكــون أســاس الروابــﻂ الثابتــة بــني الفــرد وجمتمعـ ِـه) .النــوري.(3 :2٠٠9 ،
واطســون  Watsonوهــو أحــد أقطــاب علــم النفــس الفــردي وصاحــب املدرســة الســلوكية يــرى أن

)طبيعــة الطفــل تتســم بقــدر مــن املرونــة ،وقابليــة التشــكل ﰲ أيــة صــورة يريدهــا أفــراد اجلامعــة(.

ونجــد ﰲ الوقــت نفســه رالــﻒ لينتــون  Linton. Rالــذي يعتــرب مــن االنثروبولوجيــني البارزيــن الذيــن

اهتمــوا بــدور الﱰبيــة ﰲ تكويــن الشــﺨصية يــري أن )األطفــال الذيــن ولــدوا ﰲ جمتمــع معــني يربــون تقريبــ ًا

بالكيفيــة نفســها مــن جيــل إﱄ جيــل .وتبــني أن الســنوات األوﱃ مــن عمــر الفــرد تعــد ذات أﳘيــة قصــوى ﰲ تكويــن
الشــﺨصية ،وقــد اكتشــﻒ هــذا األمــر عنــد دراســة أفــراد غــري أســوياء إذ اتضــح أن بعــﺾ مــا ينفــردون بــه مــن

ســامت ﰲ شــﺨصياﲥم يكــون مرتبطـ ًا بكيفيــة وثيقــة بﺨــربات غــري عاديــة قــد تعرضــوا هلــا ﰲ مرحلــة طفولتهــم .وقــد
دعمــت هـ ِ
ـذه النتائــج بدراســات أجريــت عــﲆ عــدد كبــري مــن املجتمعــات) .نعــامن.(88-87 :2٠٠9،

١٤٨

المجتمع
الثقافــــــــة الذاتيــــــــة ودورهـــــــا في تطويــــر ُ

وقــد لوحــﻆ أن املجتمعــات التــي يســود فيهــا نمــﻂ ثقــاﰲ يفــرض الطاعــة املطلقــة عــﲆ األطفــال للوالديــن

ﴍط ـ ًا أساســي ًا للحصــول عــﲆ مكافــﺄة فــﺈن شــﺨصية البالغــني االســوياء مــن هــؤالء االطفــال تتســم باخلضــوع
والتبعيــة وعــدم اخللــﻖ ،عــﲆ الرغــم مــن أن هــؤالء االفــراد يكونــون قــد نســوا تلــك اخلــربات التــي تﴩبوهــا ﰲ

طفولتهــم ،اال أن آثارهــا تبقــى ظاهــرة املعــاﱂ ﰲ شــﺨصياﲥم ال تفتــﺄ تطبعهــا بســامت ﺧاصة).مســلم.(1٦9 :2٠٠٠،
ويظهــر تﺄثــري الثقافــة الذاتيــة ﰲ تكويــن الشــﺨصية مــن مصدريــن:

األول :االﺧتالفــات التــي تشــتﻖ مــن ســلوك اﻵﺧريــن نحــو الطفــل ،ويبــدأ هــذا التﺄثــري منــذ حلظــة امليــالد

ولــه تﺄثــري كبــري ﰲ الطفولــة.

الثــاين :االﺧتالفــات التــي تشــتﻖ مــن مالحظــة الفــرد لﻸنــامط الســلوكية التــي ﲤيــز املجتمــع الــذي يعيــﺶ

فيــه ،وهــذه االنــامط الســلوكية ال تؤثــر فيــه مبــاﴍة ،ولكنهــا دائــ ًام تقــدم لــه نــامذج لتطــور اســتجاباته املنطقيــة

للمواقــﻒ املﺨتلفة).غامــري.(187 :2٠٠1،

 -٢التعليــﻢ :إذا كانــت الﱰبيــة تقتــرص عــﲆ مرحلــة الطفولــة وتتــم بصــورة قﴪية عــﲆ االطفال ﰲ الســنوات

املبكــرة ،فــﺈن التعليــم عــﲆ العكــس مــن ذلــك ،يمتــد مــع امتــداد عمــر الفــرد أو مــن املفــروض أن يكــون كذلــك ،كــام

أن التعليــم يتــم بكيفيــة اراديــة غــري مفروضــة عــﲆ الفــرد ﰲ غالــب االحيــان ،فهــو يتــﴩب الثقافــة ،ويتبنــى القيــم
ويكتســب اخلــربات املﺨتلفــة التــي توجــه ســلوكه بحســب مقتضيــات األنــامط الثقافيــة الســائدة ﰲ املجتمــع .ولئــن

ثبــت أن ثقافــة أي جمتمــع ﲢــدد املســتويات العميقــة لشــﺨصيات أعضائهــا بواســطة األنــامط الثقافيــة اخلاصــة بﱰبيــة
االطفــال ،فــﺈن االنــامط التــي ال تنتهــي عنــد مرحلــة الطفولــة وانــام تســتمر ﰲ تشــكيل الكثــري مــن العنــاﴏ الباقيــة ﰲ

شــﺨصيات أفــراد املجتمــع ،وذلــك مــن طريــﻖ تزويدهــم املســتمر بنــامذج يكتســبوﳖا بالتعلــم ويقلدوﳖــا ﰲ تكيفهــم

مــع بيئتهــم االجتامعيــة) .نعــامن(89 :2٠٠9،

وﰲ هــذا اخلصــوص يــرى كامبــال يونــﻎ  Kimball Youngأنــه يتوجــب أن نميــز ﰲ داﺧــل كل ثقافــة

جمموعــة مــن العنــاﴏ لكــي نســتطيع أن تــدرك عمليــة بنــاء الشــﺨصية وهــي :
 -1املواظبة ودرجة الشدة ﰲ عملية التعليم والتدريب ومدى املواظبة .
 -2حجم االحتياجات التي يتعرض هلا الشﺨﺺ .
 -3مدى احلب الذي توفره هذه الثقافة لﻸفراد .
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 -4مدى حضور مبدأ العقاب والضبﻂ األﺧالقي .
 -5تصور الذات املفروض عﲆ الطفل) .حممد.(٦7 :2٠٠٦،
وفيــام ســبﻖ يتضــح لنــا أﳘيــة التعليــم بوصفــه أول عنــرص لكــي تــدرك الثقافــة الذاتية عمليــة بناء الشــﺨصية.

وتســتمر تلــك العمليــة إﱃ مرحلــة متﺄﺧــرة مــن عمــر اإلنســان وال تقتــرص عــﲆ مرحلــة الطفولــة كــام هــو احلــال

بالنســبة لالنــامط الثقافيــة املتعلقــة بﱰبيــة االطفــال كــام ســبﻖ الذكــر ،وذلــك عــﲆ اعتبــار أن الفــرد يصــادف دوم ـ ًا

ﰲ مراحــل حياتــه املﺨتلفــة ،مواقــﻒ تتطلــب ﺧــربات جديــدة تتــالءم مــع املركــز الــذي ﳛتلــه ﰲ املجتمــع ،وﰲ كل
مرحلــة مــن هــذه املراحــل ﳚــد ﰲ الثقافــة موئـ ً
ال يتــزود منــه بالنــامذج الســلوكية التــي تالئــم موقفــه وﲡعلــه ينســجم

مــع الشــﺨصية االساســية ألفــراد املجتمــع الــذي ينتمــي اليــه ،وقــد بــات مــن املؤكــد أن االنــامط الثقافيــة ﰲ أي جمتمــع
تتجــه نحــو الﱰابــﻂ النفــﴘ واالنســجام والتناســﻖ .ومــن ثــم فــال يمكــن أن ﳚــرب الفــرد الــذي يتبنــى هـ ِ
ـذه القيــم أن
يــﺄﰐ مــن األفعــال مــا مــن شــﺄنه أن يكــون متعارضـ ًا مــع شــﺨصيته).نعامن.(89 :2٠٠9 ،

وﺧﻼﺻــة الﻘــول :إن الثقافــة الذاتيــة هــي املســؤولة عــن الشــكل الرئيــس للشــﺨصية ﰲ أي جمتمــع،

وباﺧتــالف الثقافــات ﲣتلــﻒ أشــكال الشــﺨصية ،ويقصــد بشــكل الشــﺨصية جمموعــة الســامت األكثــر تكــرار ًا بــني

أفــراد املجتمــع الواحــد.
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المجتمع
الثقافــــــــة الذاتيــــــــة ودورهـــــــا في تطويــــر ُ

الﻔﺼﻞ الﺜالﺚ
الﺜﻘاﻓة الﺬاﺗية ودورﻫا ﰲ ﺗﻄويﺮ اﳌجتمﻊ
بعــﺾ أن الثقافــة الذاتيــة جمموعــة مــن املعــارف واملهــارات والعــادات واالﲡاهــات التــي
قــد يتصــور ﹲ

يكتســبها الفــرد بشــكل تلقائــي مــن املجتمــع املحيــﻂ بــه ،وان الفــرد يتقبلهــا ويستســلم هلــا دون أي مقاومــة أو

رفــﺾ .ولكــن احلقيقــة أن االنســان ال يتقبــل الثقافــة وال يكتســبها بشــكل تلقائــي ســلبي دون اﺧتيــار أو تعقــل،

فاكتســاب الثقافــة الذاتيــة ﳜتلــﻒ مــن فــرد اﱃ آﺧــر باﺧتــالف العوامــل الوراثيــة والنفســية اخلاصــة بــكل فــرد
وباﺧتــالف أســاليب التفاعــل االجتامعــي التــي يتعــرض هلــا الفــرد ،ومــن ثــم فــان اكتســاب الثقافــة الذاتيــة والتعامــل

معهــا ﳜتلــﻒ مــن فــرد إﱃ آﺧــر .أي ان االنســان ﳜتــار مــن الثقافــة الذاتيــة مــا يناســب تكوينــه الفيزيقــي والنفــﴘ
ومــا يتناســب ومفاهيمــه وتفكــريه واﲡاهاتــه ،فهــو يﺄﺧــذ مــن الثقافــة الذاتيــة ويضيــﻒ اليهــا ،وكل فــرد يؤثــر ﰲ

الثقافــة الذاتيــة بشـ ٍ
ـكل ﳐتلــﻒ عــن اﻵﺧــر .والثقافــة الذاتيــة ﲢــاول احلفــاظ عــﲆ نفســها مــن التفــكك واالنحــالل

بفــرض العموميــات عــﲆ ابنائهــا ،وهــذه العموميــات هــي التــي ﲢافــﻆ عــﲆ اســتمرارية الثقافــة الذاتيــة .وملعرفــة دور
الثقافــة الذاتيــة ﰲ تطويــر املجتمــع ســنتطرق ﰲ ذلــك إﱃ دراســة أبعــاد ذلــك الــدور مــن وجهــة نظــر علــامء النفــس
االجتامعــي ،ومــن هــذه األبعــاد:

أوﻻﹰ :مــع مفهــوم الثقافــة الذاتيــة أصبــح بﺈمــكان علــامء النفــس االجتامعــي تكويــن نظــرة كليــة عــن املجتمع،

باعتبــار أن الثقافــة الذاتيــة هــي أوســع مفهــوم ،يضــم ويســتوعب ﳐتلــﻒ عنــاﴏ ومناشــﻂ وعالقــات املجتمــع.
وليــس هنــاك مفهــوم أكثــر ســعة وشــمولية مــن مفهــوم الثقافــة الذاتيــة ﳛقــﻖ هــذه الغايــة ،أو ينــازع الثقافــة الذاتيــة

عــﲆ هــذا الــدور .ومنــذ التعــرف اﱃ مفهــوم الثقافــة الذاتيــة ،أصبحــت هنــاك نظــرة جديــدة إﱃ املجتمــع ،وإدراك
جديــد ملفهــوم املجتمــع .فالثقافــة الذاتيــة هــي التــي ﲡعــل الفــرد متوافق ـ ًا ومتقارب ـ ًا مــع ذاتــه ،وهــي أيض ـ ًا مصــدر

الوعــي ﰲ نظــرة املجتمــع إﱃ ذاتــه ،وﰲ إعطــاء املعنــى ملفهــوم الثقافــة الذاتيــة عنــد أفــراده ،وﰲ إنــامء وتعميــم هــذا

املعنــى بصــورة دائمــة ومســتمرة.

ﺛاﻧيــ ﹰا :لقــد وجــد علــامء النفــس االجتامعــي ﰲ مفهــوم الثقافــة الذاتيــة ،أنــه املفهــوم الــذي يمكــن مــن

ﺧاللــه الكشــﻒ والتعــرف اﱃ مــا ﳜتلــﻒ بــه جمتمــع عــن آﺧــر ،ومــا يتميــز بــه جمتمــع مــن آﺧــر .والثقافــة الذاتيــة

هــي التــي تفــﴪ هــذا االﺧتــالف والتاميــز بــني املجتمعــات .والثقافــة الذاتيــة جــاءت لكــي تكــون بديــ ً
ال عــن

مفاهيــم اللــون والعــرق والبيئــة الطبيعيــة ﰲ إنجــاز هــذا الــدور ،التحــول الــذي كان مهـ ًام وﴐوريـ ًا ،لضعــﻒ تلــك
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د .حــــــــوراء عبــــــاس كرمــــــاش

املفاهيــم وقصورهــا وفشــلها .وال شــك أن الثقافــة الذاتيــة هــي أقــدر مــن تلــك املفاهيــم وغريهــا ،ﰲ ﲢليــل وتفســري
االﺧتــالف والتاميــز بــني املجتمعــات .وذلــك باعتبــار أن الثقافــة الذاتيــة تعــرف بﺄﳖــا طريقــة احليــاة الشــاملة لــكل

جمتمــع ،أو أﳖــا تعــرب عــن النمــﻂ الــكيل حليــاة شــعب مــا ،و ُيعــرب عنهــا باﳖــا أســلوب حيــاة ،األســلوب املشــﱰك

ملجتمــع بﺄكملــه مــن علامئــه إﱃ فالحيــه .وهــذا التعريــﻒ يــراد منــه تعريــﻒ الثقافــة ،ويــراد منــه أيض ـ ًا ﲢديــد مــا
ﳜتلــﻒ فيــه جمتمــع عــن آﺧــر.

ثالث ـ ًا :الثقافــة الذاتيــة ﰲ نظــر املشــتغلني ﲠــذا احلقــل ،هــي التــي تقــوم بــدور إدمــاج الفــرد ﰲ املجتمــع،

وﲥيئتــه نفســي ًا وذهنيــ ًا واجتامعيــ ًا ،ليكــون عضــو ًا منســج ًام مــع املجتمــع الــذي ينتمــي إليــه ،ومتكيفــ ًا مــع نســقه

القيمــي ومنظومتــه اجلامليــة واألﺧالقيــة ،وأنامطــه الســلوكية ،ونظــام رؤيتــه إﱃ العــاﱂ .ويبــدأ تﺄثــري الثقافــة الذاتيــة
ﰲ اإلنســان منــذ والدتــه ،وكل املؤثــرات التــي يســتقبلها مــن التنشــئة والﱰبيــة والبيئــة والتعليــم واإلعــالم هــي

عــﲆ عالقــة بالثقافــة الذاتيــة ،التــي تقــوم بتشــكيل املنــاخ العــام ﰲ املجتمــع ،وهــو املنــاخ الــذي ال يفارقــه الفــرد مــن
املهــد إﱃ اللحــد .وهــذا مــا يفــﴪ امليــل الفطــري عنــد النــاس ﰲ كل جمتمــع ،بﺈظهــار التشــابه والتوافــﻖ فيــام بينهــم

عــﲆ مســتوى النظــام العــام ،والــذي يتجــﲆ ﰲ طريقــة املﺨاطبــة والــكالم ،وﰲ نوعيــة التفضيــالت والتحســينات
والتقبيحــات ،وﰲ نمــﻂ األعــراف والتقاليــد ،إﱃ نوعيــة الطعــام وطريقــة النــاس ﰲ األكل ،وبصــورة أعمــﻖ يتجــﲆ ﰲ

الفنــون واملعتقــدات والقوانــني ونظــم العالقــات والتعامــالت.

رابعـ ًا :يؤكــد علــامء النفــس االجتامعــي أن الثقافــة الذاتيــة هــي مــن أكثــر العوامــل تﺄثــري ًا ﰲ املجتمــع ،بحكــم

أن كل ﳾء ﰲ املجتمــع يتﺄثــر بالثقافــة كمنظومــة القيــم ،والفنــون اجلامليــة ،ونظــام املعتقــدات ،ومناهــج التفكــري،
وهندســة العالقــات االجتامعيــة .إﱃ غــري ذلــك .مــن هنــا تتحــدد حساســية الثقافــة الذاتيــة وﺧطورﲥــا ،وأصبــح

االعتقــاد أن الثقافــة الذاتيــة إذا تغـ ّـريت تغـ ّـري معهــا املجتمــع ،وكل تغيــري يمــس الثقافــة الذاتيــة مهــام كانــت كميتــه

ونوعيتــه ،يتﺄثــر بــه املجتمــع ســلب ًا أو إﳚابـ ًا ،تراجعـ ًا أو تقدمـ ًا .وهلــذا أيضـ ًا فﺈنــه ليــس مــن الســهولة التﺄثــري ﰲ الثقافــة
الذاتيــة ،إذ ﳛتــاج التﺄثــري فيهــا إﱃ طاقــة كبــرية وفاعلــة ومســتمرة .وهنــاك أكثــر مــن طريقــة للتﺄثــري ﰲ الثقافــة الذاتيــة،

فتــارة يكــون التﺄثــري فيهــا مــن طريــﻖ اللغــة ،وتــارة يكــون التﺄثــري ﰲ الثقافــة مــن طريــﻖ التعليــم ومناهــج التعليــم،

وتــارة مــن طريــﻖ اإلعــالم ووســائل االتصــال .إﱃ غــري ذلــك .وﰲ تاريــﺦ املجتمعــات نجــد أن أكثــر النــاس تﺄثــري ًا ﰲ
الثقافــة الذاتيــة هــم أعمــﻖ النــاس تﺄثــري ًا ﰲ جمتمعاﲥم) .العســيل.(٦7 -٦5 :2٠٠9،
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وتلعــب الثقافــة الذاتيــة دور ًا ﰲ النهضــة احلضاريــة الشــاملة ألي أمــة مــن األمــم ،لكــن املتفــﻖ عليــه ،أن

النهضــة الثقافيــة ال يمكــن هلــا أن ُﲢــدث التغيــري الــذي يرجــوه املثقفــون ،أو العامــة ،إال إذا ترافقــت مع ﳖضــة عامة ﰲ
جمــاالت أﺧــرى .إذ ال يمكــن الفصــل بــني النهضــة الثقافيــة ،والنهضــة األﺧالقيــة ،واالقتصاديــة ،إضافــة إﱃ النهضــة

العســكرية ،واالجتامعيــة ،بــل تعــد الثقافــة ،حمصل ـ ًة لــكل أوجــه النهضــة تلــك ،لكــن ال يمكــن اعتبارهــا مقياس ـ ًا
مســتق ً
ال للتقــدم ،أو التحــرض ،إذ إﳖــا ﰲ حــال تقهقــر األمــة ﰲ املجــاالت الباقيــة ،ال تعــدو كوﳖــا انتاجــات فريــدة،

ينســبها املجتمــع إﱃ نفســه ،ليتمكــن مــن التصالــح مــع ﲣلفــه ﰲ جمــاالت أﺧــرى ،أمــا النهضــة الثقافيــة اجلامعيــة،

فتكــون مﱰافقــة مــع ﳖضــة عامــة ،ﰲ كل املجــاالت ،كــام أن جمــاالً قــد يســبﻖ اﻵﺧــر ،ببضــع ﺧطــوات ،لكــن ﺧــﻂ

الســري واحــد ،ومــن هنــا نســتطيع أن ننفــي الــدور املبالــﻎ فيــه للثقافــة ،واملثقفــني ﰲ صناعــة التقــدم منفرديــن ،دون أن
يكــون هنــاك بنيــة ﳖضويــة متكاملــة.

مــن جانــب آﺧــر ،فــﺈن نمــو الوعــي التارﳜــي لــدى اإلنســان ،ﺧاصــة مــع ﳖايــات القــرن الســابع عــﴩ ،أدى

إﱃ الرغبــة بالتعــرف اﱃ الثقافــات املﺨتلفــة ،وأنتــج هــذا الوعــي ،الفكــرة الســائدة التــي تقــول» :إن البﴩيــة مجعــاء،

كانــت ﲣضــع )ومــا تــزال( لعمليــة تربيــة ،وتثقيــﻒ ،شــبيهة بالتــي ﳜضــع هلــا الفــرد ﰲ حياتــه« ،أي إن املكتســبات
الثقافيــة الذاتيــة لإلنســانية كلهــا ،هــي مكتســبات تراكميــة ،تــؤدي إﱃ تغــري وعــي اجلامعــة البﴩيــة كلهــا ﰲ بعــﺾ
األمــور ،حســب جمريــات التاريــﺦ) .كــرم.(14 :2٠٠1،
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الﻔﺼﻞ الﺮاﺑﻊ
الﺜﻘاﻓة الﺬاﺗية ودورﻫا ﰲ ﲢﻘيﻖ اﻻﻣﻦ الﺜﻘاﰲ
للثقافــة أﳘ ّيتهــا البالغــة ﰲ حيــاة الشــعوب ،فهــي عــام ُد وحــدة الشــعب وﲤاســكه وتالمحــه واحلبـ ُـل الواصــل

أي مــكان منــه ،فﺈ ّنــه يعـ ّـرض
بــني قلــوب النــاس وبــني عقوهلــم وأفكارهــم ،فــﺈذا مــا تعـ ّـرض هــذا احلبــل للتلــﻒ ﰲ ّ

العالقــات االجتامعيــة للتف ـكّك ،وﳞــدّ د املجتمــع بالتشــظي والتنــازع والتناحــر والتمـ ّـزق .ومــن هنــا فـ ّ
ـﺈن احلفــاظ
عــﲆ الثقافــة بوصفهــا احلبــل الواصــل بــني أبنــاء املجتمــع تغــدو مســؤولية وطن ّيــة مقدّ ســة ،وهــو مــا يعــرف باألمــن
الثقــاﰲ الــذي ال يقـ ّـل أﳘيــة عــن األمــن الســياﳼ واالقتصــادي ،بــل ّ
ـم الضامنــات
إن األمــن الثقــاﰲ هــو أحــد أهـ ّ

لﻸمــن الســياﳼ واالقتصــادي واالجتامعــي ،ومــن ثــم األمــن الوطنــي) .جــرار.(1 :2٠17،

وهنــاك انطبــاع يشــوبه كــدر مــن االلتبــاس وعــدم الوضــوح ملفهــوم األمــن الثقــاﰲ ناتــج عــن اجلمــع بــني

كلمتــني قــد تكونــان متضادتــني ﰲ معنيهــام :األمــن والثقافــة )األمــن الــذي يــدل عــﲆ الدفــاع وﳚانــس االنكــامش
والتقوقــع ،أمــا الثقافــة فتعنــي االبــداع واالنفتــاح والتفاعــل( ولكــن االمعــان ﰲ تركيــب الكلمتــني معـ ًا وباالرتبــاط
مــع مقومــات األمــة ووجودهــا احلضــاري نصــل اﱃ ان هــذا الﱰكيــب يﺄﺧــذ معنــى مفيــد ًا وﴐوري ـ ًا وبﺨاصــة ﰲ
اللحظــة التارﳜيــة الراهنــة.

فاألمــن الثقــاﰲ يعــد عنــرص ًا ال غنــى عنــه مــن عنــاﴏ النهضــة االجتامعيــة ،ومظهــر ًا مــن مظاهــر القــدرة

عــﲆ التحــرر مــن املؤثــرات اخلارجيــة الوافــدة ،فهــو أعــﲆ مظاهــر اســﱰداد اهلويــة التــي ســعت قــوى الــﴩ والبغــي
عــرب التاريــﺦ اﱃ إﳖــاء ﺧطــوط الدفــاع الفكريــة والعقديــة كﺨطــوة أوﱃ لعمليــة االســتيعاب والســيطرة.

إن األمــن الثقــاﰲ يعنــي توفــري الثقافــة الصاحلــة الثقافــة املحصنــة واملتفاعلــة والواثقــة واحلاميــة للنــاس حتــى

يتمكنــوا أن يعيشــوا حياﲥــم املعــاﴏة بشــكل ســليم وإﳚــاﰊ.

وهــو يعنــي بنــاء قـ ّـوة الوجــود للثقافــة الذاتيــة ،التــي تقــوى ال عــﲆ املقاومــة والصمــود فحســب ،وإنــام عــﲆ

االندفــاع واملالحقــة والفعــل املؤثــر) .كــوش(٦9 :2٠٠7 ،

ان الثقافــة الذاتيــة تعــد االطــار أو الوعــاء الــذي يســتوعب منتــوج املثقــﻒ ،لذلــك فــﺈن منتوج املثقــﻒ ينبغي

أن ينطلــﻖ مــن اخلطــوط العريضــة ،وروح الثقافــة الذاتيــة بــام ﲤثلــه هــذه الثقافــة مــن رمــوز وأفــكار وقيــم ومبــادئ.
ومشــكلتنا املعــاﴏة ليــس ﰲ الثقافــات االﺧــرى ،بــل ﰲ املامرســات التــي نامرســها مجيعـ ًا أفــراد ًا ومؤسســات ﰲ ﺧنــﻖ
١٥٤

المجتمع
الثقافــــــــة الذاتيــــــــة ودورهـــــــا في تطويــــر ُ

الــذات املثقفــة والتضييــﻖ عليهــا .هلــذا فــﺈن ﲡــاوز اﻵثــار الســيئة واخلطــرية للثقافــات الغازيــة ملجتمعاتنــا وشــعوبنا،

هــو ﰲ ان نطلــﻖ احلريــة لثقافتنــا الذاتيــة بــﺄن تعــرب عــن نفســها بــﺄي طريقــة شــاءت .إن اعطــاء املجــال للثقافــة الذاتيــة
رمــوز ًا وافــكار ًا هــو اخليــار االســﱰاتيجي الــذي نتمكــن مــن ﺧاللــه ﲢقيــﻖ )األمــن الثقــاﰲ( .وﲠــذا نعطــي للثقافــة
الذاتيــة املجــال الطبيعــي والفســحة املرﳛــة للدفــاع عــن كينونتهــا االجتامعيــة والتارﳜيــة.

وباخلالصــة ال يمكــن إنــكار دور الثقافــة الذاتيــة واملثقفــني ،ﰲ بنــاء الوعــي العــام للمجتمعــات وتطويــره،

لكــن ﰲ الوقــت نفســه ،ال ﳚــب ﲢميلهــم أكثــر ﳑــا ﳛتملــون ،إذ إن اجلهــود الراميــة إﱃ التقــدم ،هــي جهــود مجاعيــة،

ﳛمــل مســؤوليتها كل أفــراد املجتمــع ســواء كان مثقفـ ًا ،أو سياســي ًا ،أو تاجــر ًا ،إضافــة إﱃ العــامل ،وأربــاب العمــل

...إلــﺦ ،وكل أفــراد املجتمــع ،لتــﺄﰐ املنتجــات الثقافيــة ،تعبــري ًا عــن تلــك النهضــة ،التــي ﳛدثهــا املجتمــع ﰲ بنيتــه.
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األمن الثقافي بين الهوية الوطنية واالنتماء الديني

ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ :
اهلو ّيــة فلســفي ًا هــي حقيقــة الــﴚء املطلقــة ،وعليــه فاهلو ّيــة الثقاف ّيــة ملجتمــ ٍع مــا تعتــرب القــدر الثابــت

واجلوهــري واملشــﱰك مــن املم ّيــزات والســامت العامــة التــي ﲤ ّيــز كل جمتم ـ ٍع مــن اﻵﺧــر.

وألنــه مــن املســتحيل

أن نجــد شــعب ًا مــن غــري هو ّيــة فقــد أصبــح االعــﱰاف ﲠويــة اﻵﺧــر يمثــل حجــر الزاويــة ﰲ دراســة التفاعــالت

االجتامعيــة ،وأسســت الدراســة عــﲆ ﴐورة ﲢديــد مــا إذا كانــت »الــذات« متشــاﲠة مــع »اﻵﺧــر« أو أﳖــا ﳐتلفــة

معــه ،مــن ﺧــالل البحــﺚ عــن مجلــة املعايــري والعوامــل التــي تشــكل هويــة األفــراد ،بغيــة معرفــة متــى يكــون األنــا

»أنــا« وأنــت »أنــت« ،ومتــى يكونــان »أنــا« مــع »أنــت« مــا يمثــل »نحــن« ﰲ مقابــل اﻵﺧريــن »هــم«.

وألن األمــن الثقــاﰲ هــو الشــعور املشــﱰك باإلنصــاف ﲡــاه مجيــع أفــراد املجتمــع ،يبقــى اهلــوس الدفاعــي،

التغــري
العامــل املهــم الــذي يضــع ﲢديــد ًا ﳖائيــ ًا ومغلقــ ًا للهويــة وﳚعلهــا قالبــ ًا جامــد ًا ﰲ منــﺄى عــن احتــامالت
ّ
والتك ّيــﻒ مــع حميطهــا وعرصهــا ،ونقــد ذاﲥــا ﰲ عالقتهــا مــع اﻵﺧــر.

وﰲ مرحلــة الربيــع العــرﰊ ،بــدا أن مشــكلة اهلويــة تكتســب أﳘيــة بالغــة احلساســية ﰲ غــامر بنــاء دول

حديثــة تتقاطــع مــع االســتبداد .فلئــن كانــت األنظمــة الشــمولية املنهــارة قــد أﲬــدت ﳐتلــﻒ التعبــريات اجلزئيــة ذات
املنحــى اإلثنــي أو اللغــوي أو الدينــي ،فــﺈن أجــواء احلريــة ســمحت بانبعــاث هــذه األصــوات اهلامشــية التــي تدافــع

عــن حقهــا ﰲ االعــﱰاف ضمــن الفسيفســاء الوطنيــة ،وإن كان توظيفهــا ال ﳜلــو أحيان ـ ًا مــن مــرام سياســية ضيقــة
ﲣــدم أجنــدات غــري وطنيــة ،ومــن ثــم ،يغــدو التحــدي األســاﳼ ،عــﲆ هــذا الصعيــد ،إﳚــاد صيــﻎ ديمقراطيــة لتدبــري
التنــوع الثقــاﰲ واالغتنــاء مــن ﳐتلــﻒ املكونــات الثقافيــة لﻸمــة ﰲ إطــار الوحــدة والتضامــن واالعــﱰاف املتبــادل.

يتطــرق البحــﺚ اﱃ التعدديــة الثقافيــة بثالثــة معــان ﳐتلفــة هــي :كوﳖــا وصــﻒ حلالــة التنــوع الثقــاﰲ ﰲ

جمتمــع مــا ،أو كﺄيديولوجيــا ﲥــدف اﱃ ﴍعنــة اعتبــار التنــوع العرقــي ﰲ الﱰكيبــة العامــة ملجتمــع مــا ،أو كسياســات

عامــة ﲥــدف اﱃ ﺧلــﻖ الوحــدة الوطنيــة عــرب التنــوع العرقــي ﰲ جمتمــع مــا.

ويوضــح البحــﺚ مفهــوم اهلويــة متعــددة األبعــاد وأشــكال الﱰاكــم والتزاحــم بــني االنتــامءات والعوامــل

املؤثــرة فيهــا ،ويعــرض أﺧطــاء اعتــامد اهلويــة ذات البعــد الواحــد ﰲ تصنيــﻒ األفــراد واجلامعــات وعالقــة ذلــك
بالعنــﻒ مــن ﺧــالل حماولــة لتحديــد معــاﱂ اهلويــة اإلســالمية املﺨتزلــة التــي يرســمها تنظيــم الدولــة اإلســالمية

)داعــﺶ( لنفســه ﰲ الــرصاع الــذي ﳜوضــه عــﲆ املســتوى الــدوﱄ.

١٥٩
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إن مــن مظاهــر عظمــة اإلســالم قدرتــه الفائقــة ﰲ اجلمــع بــني الديــن والدولــة ﰲ نســيج رائــع أوجــد

حالــة مــن التــوازن ﰲ نظــام احلكــم ،ويظهــر ذلــك جلي ـ ًا ﰲ املــدة التــي كان فيهــا اإلســالم حاك ـ ًام عــﲆ ربــوع الكــرة
األرضيــة.

١٦٠
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Abstract
Iden�ty, in philosophy, is the absolute fact of a thing. In this sense, the cultural iden�ty of
a society is considered as a «common essence» of a community and a dis�nc�ve trait through
which we diﬀeren�ate one society from another. It is impossible to ﬁnd a community without
an iden�ty. Recognizing the iden�ty of the other represents the cornerstone to stud social
interac�ons. The study is established on the necessity of determining whether the «self» is
similar or diﬀerent to the «other» . This is done by means of searching some criteria and factors
that form individual iden��es .
Since cultural security is the common sense of jus�ce to all the members of society poor or
rich, men or women, ci�zen or not, the obsessive desire to defend remains an important factor
that puts a ﬁnal and deﬁnite (or closed) determinacy to the iden�ty and makes it an inﬂexible
mold; away from change and adapta�on poten�als with its surrounding (and age) and selfcri�cism in rela�on to the «Other».
The study discusses the concept of na�onal iden�ty and its rela�on to diﬀerent aﬃlia�ons
and its posi�ve and nega�ve role in achieving cultural security on the na�onal level through
aﬃrming the elements that form the local culture of any society , cultural pluralism and
variety and public policies .The study clariﬁes the concept of iden�ty in terms of its rela�on
to globaliza�on ,na�onal security and the numerous aﬃlia�ons that aﬀect it. It also shows
how wrong to adopt one-dimensional iden�ty and how this is related to terrorism through
a�emp�ng to reduce and deﬁne the features of Islamic iden�ty that ISIS tries to monopolize in
its regional and interna�onal conﬂict.
As the aﬃlia�on is a general coordina�on, the iden��es represent sub-arrangement of
it. Thus, culture never revives from the interior and recogni�on is never to resuscitate from a
culture ; and the beginning of confron�ng our poli�cal, cultural and language problems should
be traced in correc�ng our rela�onship with the world of the era.
One of the barometers of the greatness of Islam is the extraordinary ability of combining religion
and state in wonderful mosaic way that resulted in a state of equilibrium in rule system, this has
been shown obviously in the period when Islam was ruling.

١٦١

د .علي صبيح التميمي

ﲤﻬيﺪ
ان احلاجــة إﱃ األمــن أســاس الســتمرار احليــاة وديمومتهــا ،وانعــدام األمــن يعنــي القلــﻖ واخلــوف مــن

عــدم االســتقرار ،ويدعــو إﱃ اهلجــرة والتــﴩد ،ﳑــا يقــود إﱃ اﳖيــار املجتمعــات ومقومــات وجودهــا ،وقــد تعــددت
مفاهيــم األمــن وأبعــاده ﰲ ضــوء التحــوالت التــي يشــهدها العــاﱂ مــع بــروز أﺧطــار جديــدة ومتغــريات تركــت

آثارهــا عــﲆ مجيــع األنســاق احلياتيــة ســواء منهــا مــا يتعلــﻖ بحيــاة الفــرد أو اجلامعــة ،وﲡــاوزت األطــر التقليديــة

ملفهــوم األمــن املتعلقــة بحاميــة اإلنســان مــن التهديــدات املبــاﴍة حلياتــه.

وﰲ أثــر الثقافــة ﰲ تشــكيل مفهــوم االنســان ،فــﺈن الســبب الرئيــس ﰲ نفــور علــامء األنثروبولوجيــا مــن

اجلزئيــات الثقافيــة عندمــا يتعلــﻖ األمــر بﺈعــادة تعريــﻒ االنســان هــو أﳖــم عندمــا تواجههــم التنوعــات اهلائلــة ﰲ

الســلوك اإلنســاين يمﻸهــم اخلــوف مــن االستســالم للنزعــة احلتميــة التارﳜيــة واالجتامعيــة ،أي اخلــوف مــن أن
يضلــوا طريقهــم ﰲ دوامــة مــن النســبية الثقافيــة تكــون مــن شــدة التشــنج بحيــﺚ اﳖــم يفقــدون ﲤام ـ ًا الثبــات ﲡــاه

ﲢركهــم.

ان الفهــم املتكامــل جلوانــب الثقافــة يلزمــه بالــرضورة فهــ ًام أعمــﻖ خلصائــﺺ وســامت الشــﺨصية

الفرديــة ،وال يمكــن ﲡاهــل قيمــة ﲢليــل األنــامط االجتامعيــة والثقافيــة املرتبطــة بﺄنشــطة األفــراد مــن ﺧــالل أدوارهــم

الســيكولوجية.

وألن العالقــات القائمــة بــني الفــرد وثقافتــه ﱂ تؤﺧــذ بعــني االعتبــار فقــد اهتــم االنثروبولوجيــون بفهــم

الكيفيــة التــي تقــوم فيهــا الكائنــات البﴩيــة بتجســيد ثقافاﲥــم ومعايشــتها وهــم يــرون أن الثقافــة ال توجــد كواقــع

ﰲ حــد ذاتــه ﺧــارج األفــراد ،ومــن ثــم فالقضيــة تكمــن ﰲ مــدى رســوخ ثقافتهــم فيهــم وكيــﻒ تدفعهــم اﱃ الفعــل،

طاملــا ان كل ثقافــة ﲢــدد اســلوب ًا معينـ ًا للتــرصف املشــﱰك بــني األفــراد املشــاركني ﰲ أطــر تلــك الثقافــة املعينــة ،وهنــا

قــد يكمــن مــا يشــكل وحــدة الثقافــة وﳚعلهــا نوعيــة بالنســبة للثقافــات األﺧــرى.
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ﻣﻔﻬوم اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ:
األمــن الثقــاﰲ هــو قــدرة املجتمــع عــﲆ صــون ﺧصائصــه املميــزة عــﲆ الرغــم مــن الظــروف املتغــرية

والتهديــدات الثقافيــة احلقيقيــة أو املفﱰضــة ،وذلــك يشــمل اللغــة والذاكــرة اجلامعيــة واهلويــة واملامرســات الوطنيــة

أو الدينيــة مــع قــدرة املجتمــع عــﲆ انتقــاء واجــازة بعــﺾ التغــريات املقبولــة ،1وهــذا يعنــي انــه يتضمــن مفهــوم
الدفــاع مــن جهــة ومعنــى احلاميــة مــن جهــة أﺧــرى ،والســؤال هنــا بصــدد االمــن الثقــاﰲ ،الدفــاع عــن أي ﳾء؟
ومــا الــذي يتطلــب الدفــاع عنــه ﰲ الثقافــة الوطنيــة واحلاميــة مــن مــاذا؟ أي مــا الــذي يتوجــب احلاميــة منــه ﰲ مــا ﳞــدد

الثقافــة الوطنيــة ،وكيــﻒ يمكــن الدفــاع واحلاميــة؟

لقــد اقــﱰن اســتعامل مفهــوم األمــن الثقــاﰲ بظاهــرة العوملــة منــذ ســبعينات القــرن العﴩيــن عــﲆ الرغــم
مــن ان املفهــوم اســتعمل أول مــرة عــام  ،1929إذ إن الثقافــة ﱂ تعـ ِ
ـان كثــري ًا مشــكالت أمنهــا الــذاﰐ ،فقــد كان نطاقهــا

القومــي مــدار اشــتغاهلا وفاعليتهــا ،وﱂ تصــل العوملــة اﱃ مــا هــي عليــه اليــوم إال حينــام محلــت عــﲆ ركاب ثقــاﰲ
وأنتجــت ثقافتهــا العابــرة للحــدود ،وهنــا نؤكــد حالــة التــالزم بــني العوملــة والثقافــة عــﲆ نحــو ال يقبــل الفصــل،
ويتجــاﰱ ﲤامـ ًا مــع النظــرة االقتصادية-التقنيــة ،التبســيطية للعوملــة ،فالعوملــة هــي غيــاب البعــد الوطنــي أو القومــي

كفاعــل مؤثــر ،فاملؤسســات أو الــﴩكات العابــرة للقــارات ﲣــﱰق وحــدة الدولــة القوميــة ،وتقــوم بتحطيــم قــدرات
الــدول عــﲆ مواجهــة الغــزو اجلديــد الناتــج عــن قوانــني الســوق ،وتضﺨيــم الرصاعــات والنزاعــات املناوئــة للدولــة

مثــل املشــكالت العنرصيــة والدينيــة لصالــح تفكيــك الــدول ،وﲢويلهــا اﱃ دويــالت عاجــزة.2

وعليــه فاألمــن الثقــاﰲ يضمــن الوقــوف ضــد التيــارات اهلدامــة ،واإلرهــاب الفكــري ،ومعوقــات

التنميــة ،فاملواطــن البــد أن يتســلح بمهــارات معينــة تعينــه عــﲆ التعايــﺶ اإلﳚــاﰊ مــع التحديــات ،منهــا أن يكــون
الفــرد واعي ـ ًا بتاريــﺦ بــالده ،وقــادر ًا عــﲆ النظــرة املوضوعيــة ﲡــاه الثقافــات األﺧــرى ،وعليــه اجلمــع بــني مــا هــو

متجــذر ﰲ ثقافتــه ومواكــب لــروح عــرصه ،وأن يعمــل عــﲆ توجيــه اهتامماتــه نحــو املشــاكل التــي تواجهــه ،إضافــة
اﱃ أن يشــعر الفــرد بواجباتــه ﲡــاه وطنــه.

قــد يوحــي احلديــﺚ عــن أمــن ثقــاﰲ بــﺄن ﰲ العبــارة قــدر ًا مــن التناقــﺾ والتجــاﰲ ال يســتقيم معهــام

معنــى دقيــﻖ هلــا ،فبينــام ﲤيــل لفظــة الثقافــة إﱃ معنــى يــرادف ،أو ﳚانــس ،اإلبــداع واالنفتــاح والتفاعــل ،ﲢيــل لفظــة
األمــن إﱃ معنــى يقــارب الدفــاع وﳚانــس االنكــامش والتقوقــع ،فاألمــن كمفهــوم عــام ومتــداول هــو توفــري اجلــو

اﻵمــن للحريــات التــي نامرســها وداللتــه دوم ـ ًا تشــري إﱃ الدفــاع ،والعزلــة والســيطرة لتوفــري احلاميــة املطلوبــة ،أو
١٦٣
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االنغــالق والتكتــم لــو تطلــب األمــر ذلــك ﰲ أحيــان كثــرية ،أمــا الثقافــة فتتضمــن حســب الكثــري مــن التعريفــات
املﺨتلفــة واملتعــددة ،النشــاط الفكــري والفنــي مــن جهــة واملعتقــدات والفنــون والعــادات واﻵثــار واألعــامل التــي

ينتجهــا جمموعــة مــن النــاس ﰲ وقــت مــا عــرب التاريــﺦ مــن جهــة أﺧــرى ،3وهــو املفهــوم الــذي يتناقــﺾ بــكل تﺄكيــد

مــع مفهــوم األمــن ،فحــني تبحــﺚ ثقافــة عــن أمنهــا ،ﲠــذا املعنــى ،تبحــﺚ عــام يعزهلــا عــن غريهــا مــن الثقافــات،
ومــن ثــم ،تســعى بنفســها نحــو إفقــار نفســها ،بــل نحــو االنقــالب عــﲆ ماهيتهــا كثقافــة أو قــل نحــو انتحــار بطــيء

يﺄﺧذهــا إﱃ حتفهــا .إذ ًا فاألمــن الثقــاﰲ هــو قدرتنــا عــﲆ توفــري احلاميــة املطلوبــة للثقافــة لتحقيــﻖ حريــة اإلبــداع مــن

جهــة واحلفــاظ عــﲆ مكتســبات الشــعوب الثقافيــة والفنيــة والدينيــة مــن جهــة أﺧــرى.

ففــي أســﱰاليا ،مثـالً ،تســتﺨدم عبــارة األمــن الثقــاﰲ ﰲ احلديــﺚ عــن كيــﻒ ُﲥــدﱢ د املدنيــة ﰲ تغيــري أســلوب

حيــاة الســكان األصليــني ،وﰲ الصــني يســتﺨدم املوظفــون السياســيون العبــارة سياسـ ًة للحاميــة ضــد التﺄثــري الســلبي

للثقافــات األجنبيــة ،وﰲ أفريقيــا يســتﺨدم القــادة هــذه العبــارة ﰲ شــؤون التصويــت حــول تﺄثــري التطــور عــﲆ الثقافــة
املحليــة .4اذن ال بــدّ مــن بنــاء معنــى إﳚــاﰊ ملفهــوم األمــن الثقــاﰲ يتبــدد بــه التباســه ،وهــو مــا ســنحاوله هنــا مطلــني

عــﲆ وجهــني مــن املفهــوم أو قــل عــﲆ دافعــني ﰲ الثقافــة يتﺄســس ﲠــام معنــى األمــن الــذي ننشــده.

أوالً :يكتســب املفهــوم معنًــى بنائيـ ًا ،تراكميـ ًا ،إن حســبنا األمــن مرادفـ ًا ﰲ الداللــة لتحقيــﻖ اإلشــباع الــذاﰐ

مــن احلاجــات الثقافيــة ،أمــن ثقافــة ،ﲠــذا املعنــى ،هــو قدرﲥــا عــﲆ توفــري حاجاﲥــا ،عــﲆ اإلنتــاج والﱰاكــم ومغالبــة
النــدرة واحلاجــة ،ورفــع ﺧطــر اخلــوف مــن العجــز وفقــدان القيــم الثقافيــة والرمزيــة التــي ﲡيــب عــن مطالــب
املجتمــع والفكــر والوجــدان والــذوق .إن دافعيتــه ،ﰲ هــذه احلــال ،إﳚابيــة ،وﲤثــل نــدا ًء عميقــ ًا ينشــد التطــور

والتقــدم واإلبــداع ،وال يدعــو إﱃ االرتــكاس.

يكمــن دور السياســة الثقافيــة ﰲ ﺧلــﻖ منــاخ ثقــاﰲ يــزرع حــب االنتــامء واالرتبــاط العضــوي والروحــي

بالوطــن ،والشــعور بمفﺨــرة االنتســاب والــوالء إليــه واالعتــزاز بحمــل هويتــه ،ﰲ وقــت بزغــت فيــه عالمــات
وجــود أزمــة ﰲ االنتــامء للوطــن لــدى طبقــة عريضــة مــن املواطنــني ،إذ ظهــرت االســتهزاء بــه وعــدم االندمــاج

االجتامعــي ،واملــس باملؤسســات ،وظاهــرة الســﺨﻂ العــام ،وانتشــار ظاهــرة االنتحــار ،واإلرهــاب وتفجــري املنشــﺂت
والعبــﺚ باملمتلــكات ،وﺧلﺨلــة ســكون اﻵمنــني ،وغــزو املــدارس باملﺨــدرات ،لدرجــة حولــت فيهــا حبــوب

اهللوســة بعــﺾ شــبابنا إﱃ كائنــات هشــة تفقــد القــدرة عــﲆ التفكــري وعــﲆ االنتــاج والســقوط ﰲ جمانيــة اجلريمــة.

١٦٤

األمن الثقافي بين الهوية الوطنية واالنتماء الديني

إن ﲢقيــﻖ األمــن الثقــاﰲ ،يفــرض حكمــة ﰲ االنتقائيــة وتوازنـ ًا ﰲ مســتويات التبعيــة الثقافيــة ،وحكمــة ﰲ

الدفــع اﱃ تنميــة الوعــي بتشــجيع االنتــاج املحــيل بــدل االندفــاع نحــو اإلفــراط ﰲ االســتهالك والتباهــي والتهافــت

عــﲆ املســتورد ،كــام يــؤدي اﱃ إحســاس الفــرد بــرضورة املســاﳘة ﰲ اقتصــاد بلــده وﰲ بنــاء الوطــن وﺧدمــة املواطــن
والصالــح العــام ،عوضـ ًا عــن نزيــﻒ هجــرة أدمغــة نحتاجهــا ،وســكون النﺨبــة أمــام شــارع متحــرك.

ويصــدق عــﲆ األمــن الثقــاﰲ ،مــا يصــدق عــﲆ األمــن االقتصــادي واألمــن الغذائــي واألمــن املائــي،

فجميــع هــذه األنــواع مــن األمــن يفــرض اســﱰاتيجيات إنتاجيــة وعقالنيــة ﰲ إدارة املــوارد املاديــة مــن أجــل محايــة
حــﻖ مجاعــي ﰲ التنميــة والغــذاء وإشــباع احلاجــات ،وال أحــد يتهــم الدولــة باالنكفــاء حــني ترســم سياســاﲥا عــﲆ
مقتــﴣ اســﱰاتيجية األمــن االقتصــادي والغذائــي ألن دعوﲥــا إﱃ األمــن عــﲆ هــذا املســتوى مﴩوعــة ،وألن األمــن
االقتصــادي والغذائــي وحدﳘــا ﳛمياﳖــا مــن التبعيــة وفقــدان القــرار ،أو ﳛــدان مــن ذلــك ،ويعــززان اســتقالهلا

الوطنــي واســتقالل إرادﲥــا ،وليــس مــن بــاب التعســﻒ ﰲ املقارنــة أن نقــول :إن أمــن ثقافــة مــا ،هــو مــا ﳛميهــا مــن
التبعيــة ،والتبعيــة ليســت االنفتــاح عــﲆ اﻵﺧــر واالنتهــال منــه والتثاقــﻒ ،Accultura�on 5كــام أﳖــا ليســت ﰲ
االقتصــاد والغــذاء ،التعــاون مــع اﻵﺧريــن واالســتثامر املشــﱰك وتبــادل املنافــع ،وإنــام هــي االرﲥــان لﻶﺧــر والعيــﺶ

عــﲆ منتوجــه ،والتوقــﻒ عــن إنتــاج مــا يشــبع احلاجــات والســقوط ﰲ نزعــة اســتهالك مــا ال تنتــج ،ناهيــك بالذيليــة
ملــن تســتهلك إنتاجــه واالنتظــام ﰲ بنيتــه.

أي أمـ ٍ
ـﱰاتيجي آﺧــر يدﺧــل ﰲ
ـن اسـ
يكونــه ُّ
ثاني ـ ًا :وللمفهــوم أيض ـ ًا معنــى دفاعــي ﴏف عــﲆ نحــو مــا ّ
ﱟ

نطــاق األمــن القومــي ،مثلــام قــد يتعــرض أمــن بلــد خلطــر العــدوان أو التهديــد بالعــدوان فيســارع إﱃ تعبئــة قــواه
العســكرية والسياســية واالقتصاديــة لــرد ذلــك العــدوان إن وقــع ،أو درء ﺧطــر وقوعــه إن أوشــك أن ﳛــل ،قــد

يتعــرض أمــن ثقافــة مــا خلطــر االســتباحة والعنــﻒ الرمــزي مــن مصــدر مــن مصــادر التهديــد اخلارجيــة فيحمــل

املجتمــع الثقــاﰲ عــﲆ اســتنفار قــواه ودفاعاتــه الذاتيــة لصــون أمنــه وجمالــه الرمــزي الســيادي مــن ﺧطــر العــدوان.

١٦٥
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اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ واﻷﻣﻦ الﻘوﻣﻲ:
إن التهديــدات الثقافيــة ألي بلــد مــن أعقــد وأصعــب أشــكال التهديــد التــي ﲥــدد األمــن القومــي للبــالد،

واألمــن الثقــاﰲ هــو مــن أكثــر األبعــاد غــري املحسوســة لﻸمــن ،ويــﺄﰐ البحــﺚ ﰲ األمــن الثقــاﰲ كﺂﺧــر اهتــامم فيــام

ﳜــﺺ األمــن القومــي للــدول ،رغــم انــه مــن مكوناتــه األساســية ،وكذلــك يتــالءم تﺄكيــد العنــاﴏ الثقافيــة والقيميــة

لﻸمــن القومــي للــدول مــع التعاريــﻒ اجلديــدة املقدمــة حولــه ،فيمكــن اعتبــار األمــن الثقــاﰲ انــه بيئــة تســتطيع
مــن ﺧالهلــا أمــة مــا أن ﲡتــاز مســريﲥا التكامليــة بالتزامــن مــع حفــﻆ هويتهــا الثقافيــة وبــدون التصــادم مــع املوانــع

البﴩيــة.٦

ﰲ بعــﺾ احلــاالتُ ،يســتهدف املــوروث مــن التقاليــد عــﲆ نحــو مقصــود ،ﲠــدف تقليــل أو حمــو الثقافــات،

ففــي احلــرب العامليــة الثانيــة فــﺈن التدمــري النــازي للمــوروث الثقــاﰲ الســلوفيني وﲢريــم أو حظــر املقتنيــات التــي

يكتنزهــا اليهــود كانــت ﲤثــل شــواهد ح ّيــة وواضحــة عــﲆ حمــو الثقافــات األصليــة ،7ومؤﺧــر ًا تدمــري احلضــارات

البابليــة واملــوروث اﻵشــوري والشــواﺧﺺ واملــزارات اإلســالمية واملســيحية واليهوديــة ﰲ العــراق وســوريا عــﲆ

يــد داعــﺶ قــد أﺧــاف العــاﱂ أمجــع ،ألنــه تدمــري لرمــز احلضــارات البﴩيــة األصيلــة عــﲆ مســتوى العــاﱂ ثقافي ـ ًا.

ان للحضــارة والثقافــة الدينيــة واســﱰاتيجيات ضــامن األمــن الثقــاﰲ ﺧصائــﺺ ومكونــات متعــددة،

وﳛتــاج تطــور احلضــارة والثقافــة املرتبطــة بالديــن ،واإلبــداع ﰲ العلــم والفــن ،اﱃ الثبــات واالســتقرار االجتامعــي
األمنــي واهلــدوء أكثــر مــن أي ﳾء آﺧــر ،ومنشــﺄ ومولــد احلضــارة والثقافــة هــو ﰲ املجتمــع النامــي واﻵمــن ،ومــن

جهــة أﺧــرى فــﺈن تطــور احلضــارة والثقافــة كفيــل باحلفــاظ عــﲆ األمــن وثباتــه ،وإشــاعته تســاهم ﰲ إزالــة التوتــر
والتشــنج عــﲆ الصعيديــن الوطنــي والــدوﱄ ،ولعــل ﺧــري مثــال عــﲆ ذلــك »الورقــة البيضــاء« التــي أقرﲥــا احلكومــة

الســنغافورية إذ تضمنــت ﲬــس نقــاط هــي:

األمة قبل التجمع )اإلثني( واملجتمع قبل النفس.
األرسة هي الوحدة األساسية للمجتمع.
اإلحﱰام والدعم املجتمعي للفرد.
اإلمجاع بدالً من اخلالف.
التﺂلﻒ اجلنﴘ والديني.
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وتضمنــت أيضــ ًا »أن ســنغافورة هــي جمتمــع آســيوي ﰲ جوانــب مهمــة والبــد أن تبقــى كذلــك)،(...

الســنغافوريون ليســوا أمريــكان وال انجلــو ساكســون رغــم اننــا نتكلــم االنكليزيــة ونرتــدي املالبــس الغربيــة«.8
يتضــح جليـ ًا اليــوم جلميــع الباحثــني دور الثقافــة وحضــور القيــم الثقافيــة ﰲ صلــب التحــوالت التــي تطــال

املجتمــع ،ومــن هنــا يالحــﻆ ،مــع تبــدل النظــرة اﱃ مفهــوم األمــن ،طــرح آراء ثقافيــة جديــدة تتحــدث عــن أولويــة
وتﺄثــري الثقافــة ﰲ األمــن القومــي للــدول ،بمعنــى أن األمــن القومــي لبلــد مــا ال يتلﺨــﺺ ﰲ زيــادة عديــد القــوات

النظاميــة ،وال ﰲ زيــادة التســلح النوعــي ،وال ﰲ ﺧــوض احلــروب العنيفــة فحســب ،بــل يبــدو أن أهــم ركــن مــن

أركان األمــن القومــي هــو وجــود أشــﺨاص مثقفــني.

يعتقــد املثقفــون أن نظــام املعــاين الــذي يعـ ّـرب عنــه بالثقافــة ســيكون لــه وجــود مســتقل بمجــرد تشــكله عــﲆ

الرغــم مــن كونــه وليــد ســلوك العوامــل االجتامعيــة ،إذ تصمــد الثقافــة إزاء التجــدد واحلداثــة ولكنهــا ســتتﺄقلم مــع

التغيــري تدرﳚيـ ًا بســبب إمكانيــة ﲢوهلــا.

وضــح عــدم اســتطاعة أي نظــام ســياﳼ
وبااللتفــات اﱃ التعريــﻒ الــذي عرضنــاه عــن األمــن الثقــاﰲ
َ
اإلجابــة عــﲆ نحــو ٍ
كاف عــن االحتياجــات الثقافيــة للمواطنــني بحســب الظــروف الزمانيــة واملكانيــة ،وكذلــك
الﱰويــج عــﲆ نحــو صحيــح لﻸســـس الثقافيــة والوطنيــة والدينيــة ﰲ املجتمــع ،فﺈنــه يمهــد الطريــﻖ بذلــك إلرســاء

الثقافــة األجنبيــة املﺨالفــة لنظــام القيــم ،ومــن ثــم ســيجازف بﺄمنــه القومــي ،وباســتقراره وبقــاء نظامــه الســياﳼ.

فالتقريــر الصــادر عــن برنامــج األمــم املتحــدة االنامئــي عــام  1999بعنــوان »عوملــة ذات وجــه انســاين

 «Globaliza�on With a Human Faceحــدد ســبعة ﲢديــات أساســية ﲥــدد األمن االنســاين ﰲ عرص العوملة،

هــي :عــدم االســتقرار املــاﱄ وغيــاب األمــن الوظيفــي املتمثــل بعــدم اســتقرار الدﺧــل ،وغيــاب األمــن الصحــي
وبﺨاصــة مــع انتشــار األوبئــة الفتاكــة وغيــاب األمــن الثقــاﰲ بانعــدام التكافــؤ بــني نــﴩ الثقافــات وســيادة الثقافــة

الغالبــة وغيــاب األمــن الشــﺨﴢ بانتشــار اجلريمــة املنظمــة واملﺨــدرات ووســائل االحتيــال املبتكــرة مــن الغــﺶ
والتزويــر وغيــاب األمــن البيئــي بانتشــار التلــوث ،واالنحبــاس احلــراري وتغيــري معــاﱂ البنيــة الطبيعيــة إضافــة إﱃ

غيــاب األمــن الســياﳼ واملجتمعــي لســهولة انتقــال األســلحة ووســائل الدّ مــار والعنــﻒ والتطــرف والقتــل اجلامعــي
الــذي يصــل إﱃ حــد اإلبــادة.9

وعــﲆ كل حــال ،كان تدمــري املــوروث الثقــاﰲ مرتبط ـ ًا بالعنــﻒ ضــد جمموعــة إثنيــة أو دينيــة ،وكل هــذه

احلــاالت تــدل عــﲆ أن هــذا التدمــري املســتهدف يقلــل مــن الشــعور باألمــن ،ونتيجــة لذلــك فﺄمــن امللكيــة الثقافيــة
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مرتبــﻂ بكيفيــة شــعور األفــراد باألمــان ،وان عبــارة األمــن الثقــاﰲ اﲣــذت معــاين جديــدة أﺧــرى ،وقــد ﴏح املديــر
العــام لليونســكو بــﺄن املــوروث الثقــاﰲ مرتبــﻂ باألمــن الــدوﱄ ،وعليــه فــﺈن الســوق املنتجــة للحــرف الثقافيــة القادمــة

مــن الــدول ســلطت الضــوء عــﲆ اجلريمــة املنظمــة وأعطــت بعــد ًا آﺧــر لﻸمــن الثقــاﰲ ،واملعنــى الواســع لﻸمــن
الثقــاﰲ يعنــي أن الثقافــة ســتلعب دور ًا متزايــد ًا ﰲ السياســة واالقتصــاد واألمــن العاملــي.1٠

ان التطــور القانــوين واملــاﱄ يزيــد مــن أﳘيــة االقتصــاد الســياﳼ للملكيــة الثقافيــة وبالتحديــد سياســة امللكية

الثقافيــة واقتصــاد ســوق الفنــون يشــري اﱃ اســتكامل ســلطة صلبــة أو قويــة ﰲ العالقــات اخلارجيــة ،ومصــدر هــذه

الســلطة ليــس األعــامل الفنيــة أو مواقــع اإلرث الثقــاﰲ ،بــل التعاطــﻒ مــع األعــامل الفنيــة ودورهــا ﰲ تشــكيل اهلويــة
الثقافيــة ،فــﺈن األعــامل الفنيــة والنصــب ﲤثــل جانبـ ًا مــن الفــن ،والفــن يمثــل جانبـ ًا مــن الثقافــة ،وعليــه فــﺈن أســواق

األعــامل الفنيــة والقوانــني اخلاصــة بحاميــة اإلرث الثقــاﰲ ﲤثــل مــؤﴍات تتعقــب معهــا وتتوقــع االقتصــاد الســياﳼ

للملكيــة الثقافيــة للقــرن احلــادي والعﴩيــن.11

)ﳐطﻂ يوضح العالقة التبادلية بني األمن الثقاﰲ واالقتصاد والسياسة(

12

ﺗﺮﲨة ﻣﺼﻄلحات اﳌﺨﻄﻂ التوﺿيحﻲ:
 Economics -االقتصــاد Poli�cs - ،السياســة Security - ،االمــنPercieved value - ،

القيمــة املحسوســة Heritage Art world and cultural - ،عــاﱂ الفــن واالرث الثقــاﰲArt and - ،

 cultural property lawقانــون امللكيــة الثقافيــة والفنيــة) Ac�vism - ،مبــدا الفاعليــة  :مذهــب يقــول
بالعنــﻒ لتحقيــﻖ أغــراض سياســية( Repatria�on - ،الﱰحيــل Art market - ،ســوق القطــع الفنيــة،
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  Contemporary artالفــن املعــاﴏ Tourism ،الســياحة Na�onal laws - ،القوانــني الوطنيــة، Bilateral Agreements -االتفاقيــات الثنائيــة Interna�onal conven�ons - ،القواعــد الدوليــة،

 Loo�ng -عمليــات النهــب Poli�cal Violance - ،العنــﻒ الســياﳼ Cultural Iden�ty - ،اهلويــة

الثقافيــة Illicit Trade in Art - ،حظــر املتاجــرة بالفنــون Individuals - ،االفــراد Ar�sts - ،الفنانــني،

 Collectors -اجلامعــون Academics - ،االكاديميــون Looters - ،الناهبــون Dealers - ،الســامرسة)

الــوكالء( Non state actors - ،ﳑثلــون ليــس للدولــة Auc�on Houses - ،دور املــزاد NGO - ،منظــامت
غــري حكوميــة Organized Crime Insurgents - ،اخلارجــون عــن القانــون رعــاة اجلريمــة املنظمــة- ،
 Na�onal Ins�tu�onsاملعاهــد الوطنيــة.

اﳍوية:
يطلــﻖ مفهــوم اهلويــة عــﲆ نســﻖ املعايــري التــي ُيعـ َـرف ﲠــا الفــرد ويعـ َّـرف ،وينســحب ذلــك عــﲆ هويــة

اجلامعــة واملجتمــع والثقافــة ،ويعــد مــن املفاهيــم املركزيــة التــي تســجل حضورهــا الدائــم ﰲ جمــاالت علميــة متعــددة،
ويعــد مــن أكثــر املفاهيــم تغلغـ ً
ال ﰲ عمــﻖ حياتنــا الفكريــة ومــن أكثرهــا شــيوع ًا واســتﺨداماً ،13وقــد ُعــ ّـرفت اهلويــة

الشــﺨصية ،أو الــذات ،بﺄﳖــا الوعــي الــذاﰐ ،ذو االﳘيــة بالنســبة لالســتمرارية االيديولوجيــة الشــﺨصية ،وفلســفة
احليــاة التــي يمكــن أن توجــه الفــرد ،وتســاعده ﰲ االﺧتيــار ،بــني امكانيــات متعــددة ،وكذلــك توجــه ســلوكه

الشــﺨﴢ ،عــﲆ الرغــم مــن أن اهلويــة السياســية الواحــدة ﱂ تتحقــﻖ وطني ـ ًا حتــى اﻵن ،فــﺈن اهلويــة الثقافيــة بفضــل

مئــات مــن املثقفــني ،أصبحــت أمــر ًا واقع ـ ًا.14

واجلديــر بالذكــر انــه ال يمكننــا تعريــﻒ هويــة كائــن اجتامعــي مــا مــن غــري العــودة اﱃ الشــعور باهلويــة

الــذي يوجــد وبشــكل طبيعــي ﰲ وعــي الكائنــات العاقلــة ،إن هويــة الفاعــل االجتامعــي هــي أكثــر مــن جمــرد قائمــة

مرجعيــة ﺧارجيــة مــن الســامت التــي تســمح لنــا باإلجابــة عــن الســؤال االﰐ :مــن ذلــك الفاعــل االجتامعــي؟
وهنــا يتوجــب علينــا األﺧــذ بعــني االعتبــار ،اﱃ جانــب العوامــل املاديــة ،اجلوانــب النفســية والثقافيــة والعوامــل
االجتامعيــة ،وذلــك ألن الفاعــل االجتامعــي »االنســان« ال يوجــد ﰲ فــراغ بــل ينطلــﻖ مــن حيــاة داﺧليــة ويﺄﺧــذ

موقعــه ﰲ إطــار عالقــات اجتامعيــة.15
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لقــد شــكل مفهــوم اهلويــة حمــور اهتــامم العديــد مــن الفالســفة ،فمبــدأ اهلويــة إﱃ جانــب مبــدأ عــد

التناقــﺾ ،أي ال يمكــن أن يكــون الــﴚء نفســه ،وﰲ الوقــت نفســه شــيئ ًا آﺧــر ،يقــول أبــو نــرص الفــاراﰊ» :ان

اهلويــة الــﴚء عينــه ،ووحدتــه وتشــﺨصه وﺧصوصيتــه ووجــوده املتفــرد لــه ،وقولنــا إنــه »هــو« إشــارة إﱃ هويتــه

وﺧصوصيتــه ووجــوده املنفــرد لــه ،ال يقــع فيــه اشــﱰاك ،هكــذا تتﺄكــد الصبغــة الواحديــة ملفهــوم اهلويــة عــﲆ املســتوى
الفلســفي« هــو« إذ ،يعنــي أص ـ ً
ال املامثلــة والتوحــد ،و ُيضــاده مفهــوم التﺨلــﻒ والتكاثــر ،وهــو ﲠــذا يقــﱰب مــن

مفهــوم اهلــو هــو«.1٦
الﺜﻘاﻓة:

الثقافــة يمكــن ان تــدرك بالطريقــة نفســها التــي تــدرك ﲠــا اللغــة ،اذ تشــتمل الثقافــة عــﲆ قواعدهــا اخلاصــة

وصيغهــا املﺨتلفــة ،وهــي كاللغــة ألﳖــا تنطــوي ﰲ ذاﲥــا عــﲆ صــور ادراكيــة للعــاﱂ والكلــامت ،وهــي أيضـ ًا كالرمــوز

الثقافيــة اذ تشــكل فئــات ادراكيــة متقطعــة للعــاﱂ اخلارجــي ،فالثقافــة ﰲ واقــع األمــر ﹲ
كل مكتســب مــن املبــادئ
الثقافيــة »عقائــد ،معايــري ،قيــم« والتصــورات اجلمعيــة ،والنــامذج والرمــوز املرجعيــة املشــﱰكة بــني أفــراد اجلامعــة،

وتشــتمل أيض ـ ًا عــﲆ كل أنــواع التعبــريات املﺨتلفــة والفعاليــات املتنوعــة املنبثقــة عــن النظــام املعــرﰲ املكتســب.17

وهنــاك أربــع أفــكار جوهريــة للثقافــة أوهلــا ان كل الثقافــات تتحــد بنمــوذج ،وثانيهــا أن األنــامط الثقافيــة

املمكنــة معــدودة العــدد ،وثالثهــا ان دراســة املجتمعــات »البدائيــة« هــي أفضــل طريقــة لتحديــد الﱰابطــات املمكنــة

بــني العنــاﴏ الثقافيــة ،وآﺧرهــا أنــه يمكــن دراســة هــذه الﱰابطــات ﰲ حــد ذاﲥــا ،ﰲ اســتقالل عــن األفــراد املنتمــني
اﱃ املجموعــة التــي تظــل هــذه الﱰابطــات ،بالنســبة اليهــا ،ال واعيــة.18

فالثقافــة اذن هــي الــكل املعقــد املتشــابك مــن أســاليب احليــاة اإلنســانية واملاديــة ،وغــري املاديــة ،أي

الفكريــة أو املعنويــة أو الروحيــة التــي ابتدرهــا االنســان ،واكتســبها ،واليــزال يكتســبها بوصفــه عضــو ًا ﰲ مجاعــة أو
جمتمــع ،ﰲ مرحلــة معينــة مــن تاريــﺦ تطــوره ،تقدم ـ ًا كان أم تراجع ـ ًا.

وللثقافــة جانبــان :الروحــي »غــري املــادي« ،وهــو الــذي يضــم القيــم واملعايــري والنظــم واالعتقــادات

والتقاليــد ،واملعنــوي »املــادي« ،وهــو الــذي ﳚســد املحســوس للجانــب املعنــوي فيــام يصــاغ مــن أدوات ومنشــﺂت،
وهــو الــذي يســمى حضــارة ،إذا مــا كانــت اجلامعــة املعنيــة مســتقرة.19

١٧٠

األمن الثقافي بين الهوية الوطنية واالنتماء الديني

وتتفاعــل ثقافــات املجتمعــات املﺨتلفــة عــﲆ كال اجلانبــني عــﲆ الوجــه الــذي تنشــﺄ فيــه ثقافــات جديــدة

تتعاقــب عــﲆ كل جمتمــع أو أمــة ألن الثقافــة ليســت ثابتــة جامــدة ،فليــس لــكل جمتمــع أو أمــة ثقافــة واحــدة ال تتغــري

عــﲆ مــر العصــور.

اﳍوية الﺜﻘاﻓية –اﻻﺟتﲈﻋية:
بــدون هويــة اجتامعيــة وثقافيــة يغــﱰب األفــراد عــن بيئاﲥــم االجتامعيــة والثقافيــة ،بــل عــن أنفســهم

ﲤامـ ًا ،وبــدون ﲢديــد واضــح لﻶﺧــر ال يمكنهــم ﲢديــد هوياﲥــم االجتامعيــة والثقافيــة ،فقــد ال تســتطيع اجلامعــة أو
الفــرد إنجــاز مــﴩوع مهــام كان نوعــه أو حجمــه ،دون أن تعــرف نفســها وﲢــدد مكاﳖــا ودورهــا وﴍعيــة وجودهــا

كجامعــة متميــزة ،فقبــل أن تنهــﺾ البــد هلــا أن تكــون ذاتـ ًا.2٠

يــرى »دوركهايــم  «Durkheimأنــه يوجــد ﰲ داﺧلنــا كائنــان أحدﳘــا اجتامعــي واﻵﺧــر فــردي،

اذ ﳚســد الكائــن االجتامعــي» :أنظمــة مــن األفــكار واملشــاعر والعــادات التــي تعــرب ليــس عــن شــﺨصيتنا الفرديــة

بــل عــن اجلامعــة أو اجلامعــات التــي ننتمــي اليهــا ،وتﺄﺧــذ األنظمــة صيــﻎ العقائــد الدينيــة واملعتقــدات األﺧالقيــة
والتقاليــد القوميــة أو املهنيــة واﻵراء اجلمعيــة« ،21ان هــذا الكائــن االجتامعــي هــو الــذي يكــون نــواة للهويــة الثقافيــة

واجلامعيــة ،أمــا الكائــن الفــردي فيمكــن وصفــه كصيغــة تشــتمل عــﲆ ﺧصوصياتنــا الفرديــة ،مثــل الســامت والطبائع،

وموروثنــا ،وذكرياتنــا ،والتجــارب الشــﺨصية.

كــام أن هويــة الــﴚء ثوابتــه التــي ال تتجــدد وال تتغــري ،وتتجــﲆ وتفصــح عــن ذاﲥــا دون أن ﲣــيل مكانتهــا

لنقيضهــا طاملــا بقيــت الــذات عــﲆ قيــد احليــاة ،فهــي كالبصمــة بالنســبة لإلنســان يتميــز ﲠــا عــن غــريه وتتجــدد
فاعليتهــا ،ويتجــﲆ وجههــا كلــام أزيلــت عنهــا طــوارئ الطمــس ،إﳖــا الشــفرة التــي يمكــن للفــرد مــن طريقهــا أن

يعــرف نفســه ﰲ عالقتــه االجتامعيــة باجلامعــة التــي ينتمــي إليهــا ،والتــي مــن طريقهــا يتعــرف اﻵﺧــرون باعتبــاره
منتمي ـ ًا لتلــك اجلامعــة.22

واهلويــة مفهــوم اجتامعــي نفــﴘ يشــري إﱃ كيفيــة إدراك شــعب مــا لذاتــه ،وكيفيــة ﲤايــزه عــن اﻵﺧريــن،

وهــي تســتند إﱃ مســلامت ثقافيــة عامــة ،مرتبطــة تارﳜي ـ ًا بقيمــة اجتامعيــة وسياســية واقتصاديــة للمجتمــع ،23كــام

أن اهلويــة ترتبــﻂ باالنتــامء ،فهــي جمموعــة مــن الســامت الثقافيــة التــي تتصــﻒ ﲠــا مجاعــة مــن النــاس ﰲ مــدة زمنيــة
معينــة ،والتــي تو ّلــد اإلحســاس لــدى األفــراد باالنتــامء لشــعب معــني ،واالرتبــاط بوطــن معــني ،والتعبــري عــن

مشــاعر االعتــزاز ،والفﺨــر بالشــعب الــذي ينتمــي إليــه هــؤالء األفــراد.24

١٧١

د .علي صبيح التميمي

ومــن املفاهيــم التــي قدمــت للهويــة الثقافيــة مــا تبنتــه منظمــة اليونســكو ومــا ينــﺺ عــﲆ »أن اهلويــة الثقافيــة

تعنــي أوالً وقبــل كل ﳾء أننــا أفــراد ننتمــي إﱃ مجاعــة لغويــة حمليــة أو إقليميــة أو وطنيــة ،بــام هلــا مــن قيــم أﺧالقيــة
ومجاليــة ﲤ ّيـــزها ،ويتضمــن ذلــك أيضـ ًا األســلوب الــذي نســتوعب بــه تاريــﺦ اجلامعــة وتقاليدهــا وعاداﲥــا وأســلوب
حياﲥــا ،وإحساســنا باخلضــوع لــه واملشــاركة فيــه ،أو تشــكيل قــدر مشــﱰك منــه ،وتعنــي الطريقــة التــي تظهــر فيهــا

أنفســنا ﰲ ذات كليــة ،وتعـــد بالنســبة لــكل فــرد منــا نوع ـ ًا مــن املعادلــة األساســية التــي تقــرر ،بطريقــة إﳚابيــة أو

ســلبية ،الطريقــة التــي ننتســب ﲠــا إﱃ مجاعتنــا والعــاﱂ بصفــة عامــة«.25

ذهبــت بعــﺾ التعريفــات إﱃ أن اهلويــة االجتامعيــة هــي »تلــك الســامت اخلاصــة بمفهــوم الــذات الفرديــة

ﰲ ضــوء أســس ومرتكــزات جلامعتهــم االجتامعيــة ،وعضويتهــم الطبقيــة مع ـ ًا ،ومــع ارتباطاﲥــم العاطفيــة والتقييميــة

وغريهــا مــن االرتباطــات الســلوكية ،التــي تربطهــم ﲠــذه اجلامعــة مؤكــدة ،انتامءاﲥــم إليهــا«.2٦

وهــذا التعريــﻒ يوضــح العالقــة بــني االنتــامء واهلويــة ،إذ إن ك ً
ال منهــام يؤثــر ﰲ اﻵﺧــر ويتﺄثــر بــه ،فاإلنســان

عندمــا يعــرف أن هويتــه ترتبــﻂ ﲠويــة املجتمــع الــذي يوجــد فيــه ،فــﺈن هــذا ﳚعلــه يتمســك ويرتبــﻂ بمجتمعــه .إذن

يمكــن أن نﺨلــﺺ اﱃ أنــه يصعــب أن نجــد تعريفـ ًا جامعـ ًا مانعـ ًا للهويــة الثقافيــة ،وأن اهلويــة ﲣتلــﻒ مــن جمتمــع ﻵﺧــر
ومــن عــرص ﻵﺧــر كــام ﲣتلــﻒ باﺧتــالف التوجهــات الفكريــة واأليديولوجيــة ،واهلويــة الثقافيــة تتكــون مــن مزيــج
مــن اللغــة والديــن والتاريــﺦ وثقافــة املجتمــع ،وهــذا معنــاه أن اهلويــة هلــا ﺧصوصيتهــا املســتمدة مــن ثقافــة املجتمــع

ويصقلهــا تارﳜــه وحضارتــه ،كــام أن هنــاك ثالثــة مســتويات للهويــة تتمثــل ﰲ :اهلويــة الفرديــة ،واهلويــة اجلامعيــة،
واهلويــة الوطنيــة والقوميــة ،وهــذا معنــاه أن اهلويــة الثقافيــة ألي فــرد ال تكــون كاملــة ،كــام أن اهلويــة الثقافيــة تتكــون ﰲ

ضــوء ثالثــة عنــاﴏ رئيســة هــي :الوطــن واألمــة والدولــة ،وال يوجــد تعــارض بــني وجــود هويــة لــكل جمتمــع وبــني

التفاعــل مــع متغــريات العــرص.

ﻣﻜوﻧات اﳍوية الﺜﻘاﻓية:
تســتمد اهلويــة الثقافيــة مقوماﲥــا مــن عنــاﴏ راســﺨة شــكلتها ثوابــت جغرافيــة تعكــس هــذا االمتــداد

اجلغــراﰲ ،ومتغــريات تارﳜيــة يتيــح الرجــوع إليهــا فه ـ ًام أعمــﻖ للمســتقبل وتطلعــات نحــو املســتقبل ،وتــكاد تكــون

قاس ـ ًام مشــﱰك ًا بــني أبنــاء أمــة واحــدة ،وتراث ـ ًا مركب ـ ًا ،قاعدتــه الراســﺨة قــوة االعتقــاد ووســطية ﰲ الســلوك ،تﱰجــم
معــاين التســامح رغــم التبايــن ﰲ األعــراق واألنســاب واملعتقــدات ،ولغــة ﲤثــل بوتقــة االنصهــار الفكــري والوجــداين،27

ومكونــات اهلويــة الوطنيــة هــي اللغــة والديــن والتاريــﺦ واألﺧــالق والتنشــئة...الﺦ ،اذ ترتبــﻂ بعنــاﴏ ووســائل مهمــة

ﲢقــﻖ األمــن الثقــاﰲ مضافــة اﱃ عنــاﴏ أﺧــرى نتطــرق هلــا بوصفهــا متطلبــات لتحقيــﻖ األمــن الثقــاﰲ.
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ﻋناﴏ ﲢﻘيﻖ اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ:
-١اللﻐـة:
تعــد اللغــة املكــون األول والرئيــس للهويــة الثقافيــة ،28ألن اللغــة ليســت جمــرد كلــامت وألفــاظ

للتفاهــم بــني أفــراد املجتمــع ،بــل وعــاء ﳛــوي مكونــات عقليــة ووجدانيــة ومعتقــدات وﺧصوصيــات املجتمــع،
واحلفــاظ عــﲆ اللغــة يعنــي ضــامن بقائــه واســتمراريته ،وقــد أشــارت منظمــة اليونســكو عــﲆ لســان مديرهــا إﱃ

أﳘيــة احلفــاظ عــﲆ اللغــات اخلاصــة باملجتمعــات إذ قــال :إن »اللغــات هــي مــن املقومــات اجلوهريــة هلويــة األفــراد
واجلامعــات ،وعنــرص أســاس ﰲ تعايشــهم الســلمي ،كــام أﳖــا عامــل اســﱰاتيجي للتقــدم نحــو التنميــة املســتدامة،
وللربــﻂ الســلس بــني القضايــا العامليــة والقضايــا املحليــة ) (...تعــدد اللغــات عــن بصــرية هــو الوســيلة الوحيــدة

التــي تضمــن جلميــع اللغــات إﳚــاد متســع هلــا ﰲ عاملنــا الــذي تســوده العوملــة ،لذلــك تدعــو اليونســكو احلكومــات
وهيئــات األمــم املتحــدة ومنظــامت املجتمــع املــدين واملؤسســات التعليميــة واجلمعيــات املهنيــة ومجيــع اجلهــات املعنية
األﺧــرى إﱃ مضاعفــة أنشــطتها الراميــة إﱃ ضــامن احــﱰام وتعزيــز ومحايــة مجيــع اللغــات ،وال ســيام اللغــات املهــددة،

وذلــك ﰲ مجيــع جمــاالت احليــاة الفرديــة واجلامعيــة«.29

اذن مــن أهــم مقاييــس رقــي األمــم مقــدار عنايتهــا بلغتهــا تعليـ ًام ونــﴩ ًا وتيســري ًا لصعوباﲥــا ،3٠ونظــر ًا

لﻸﳘيــة القصــوى للغــة ،وكوﳖــا عنــرص ًا رئيسـ ًا مــن عنــاﴏ اهلويــة الثقافيــة ،فقــد تعرضــت اللغــة العربيــة حلمــالت
كثــرية للقضــاء عليهــا ،بغــرض القضــاء عــﲆ اهلويــة الثقافيــة ،وقــد أشــار »العقــاد« إﱃ تلــك احلمــالت بقولــه »احلملــة

عــﲆ لغتنــا الفصحــى محلــة عــﲆ كل ﳾء يعنينــا ،وعــﲆ كل تقليــد مــن التقاليــد االجتامعيــة والدينيــة ،وعــﲆ اللســان
والفكــر والضمــري ﰲ ﴐبــة واحــدة ،ألن زوال اللغــة ﰲ أكثــر األمــم يبقيهــا بجميــع مقوماﲥــا غــري ألفاظهــا ،ولكــن

زوال اللغــة العربيــة ال يبقــي للعــرﰊ املســلم قوام ـ ًا يميــزه ﰲ ســائر األمــم ،وال يعصمــه أن يــذوب ﰲ غــامر األمــم،
فــال تبقــي لــه باقيــة«.31

–٢الﺪيـﻦ والعﻘيﺪة:
تســتمد هويتنــا الثقافيــة مقوماﲥــا مــن الديــن اإلســالمي الــذي يدعــو إﱃ احلــﻖ ويتﺨــذ مــن اإلنســان

موضوعـ ًا لــه ،فالديــن هــو املكــون األول هلويتنــا الثقافيــة ،ألنــه هــو الــذي ﳛــدد لﻸمــة فلســفتها األساســية عــن رس
احليــاة وغايــة الوجــود ،وﳚيــب عــن األســئلة اخلالــدة التــي فرضــت نفســها عــﲆ اإلنســان ﰲ كل زمــان ومــكان،

فاإلســالم لــه تﺄثــريه العميــﻖ والشــامل ﰲ هويتنــا الثقافيــة ،كــام أن التوحيــد بمعنــاه الشــامل يمثــل أبــرز مالمــح
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هويتنــا الثقافيــة ،والتديــن هنــا ال يعنــي ﳑارســة الشــعائر الدينيــة وحدهــا ،بــل هــو موقــﻒ مــن ثوابــت كثــرية ،منهــا

مــا يرتبــﻂ بــاألرسة وكيفيــة تكوينهــا بشــكل صحيــح ،ومنهــا مــا يرتبــﻂ باملنهــج العلمــي الــذي اعتمــد عــﲆ العقــل
والوحــي بشــكل متــوازن ،وهــذا يمثــل أيض ـ ًا ملمح ـ ًا مــن مالمــح هويتنــا الثقافيــة.32

إذن ال يمكــن تصــور وجــود للهويــة الثقافيــة إال بوجــود الديــن اإلســالمي باعتبــاره ســمة ﳑيــزة

للمجتمعــات العربيــة واإلســالمية ،وأداة املســلمني ملقاومــة االغــﱰاب الثقــاﰲ ،ومــن ثــم فــﺄي هجــوم عــﲆ اإلســالم
هــو حماولــة اســتالب للهويــة الثقافيــة واحلضاريــة لﻸمــة.33

وقــد أشــار كثــري مــن مفكــري وفالســفتهم الغــرب إﱃ أﳘيــة العنايــة باجلانــب الدينــي قبــل أيــة جوانــب

أﺧــرى ،فمث ـ ً
ال يقــول »وليــم جيمــس«» :اإليــامن بــاهلل هــو الــذي ﳚعــل للحيــاة قيمــة ،وهــو الــذي يمكننــا مــن أن
نســتﺨرج مــن احليــاة كل مــا فيهــا مــن لــذة وســعادة ،وهــو الــذي ﳚعلنــا نتحمــل كل مــا ﰲ احليــاة مــن حمــن ،ونتقبلهــا

بكثــري مــن الشــجاعة والرضــا ،وهــو الــذي ﳞيــﺊ لنــا كل مــا هــو ﴐورة حليــاة وادعــة«.34

ويتناول الفكر السياﳼ اإلسالمي شؤون األقليات ويقسمها اﱃ ثالثة أقسام:35
األقليــة الدينيــة :واملــراد مــن األقليــة الدينيــة مــن دﺧــل ﰲ محايــة اإلســالم واملســلمني مــن أهــل الذمــة،

وهــؤالء هلــم احلريــة ﰲ دينهــم وﰲ معتقداﲥــم ،وهلــم احلريــة ﰲ ﳑارســة شــعائرهم وطقوســهم) (...وﳛــﻖ هلــم
مراجعــة قضائهــم أو قضائنــا ،وأحواهلــم الشــﺨصية ﲡــري بحســب مــا عندهــم ﰲ دينهــم مــن قوانــني) (...وهلــم

املطالبــة بــام هــو حقهــم ﰲ الدولــة اإلســالمية.

األقليــة العرقيــة نحوهــا :ان كانــوا مــن املســلمني فلهــم مــا للمســلمني مــن حقــوق وان كانــوا مــن غريهــم

انطبــﻖ عليهــم قانــون األقليــة الدينيــة.

األقليــة السياســية :فهــي ﰲ مقابــل األكثريــة التــي قــد ﲣتلــﻒ ﰲ الــرأي أو ﰲ رســم اخلطــﻂ أو تعيــني األهــداف

مــع اﳖــم مجيعـ ًا مــن املســلمني ،فلهــم حــﻖ النقــد واملعارضــة والنصــح واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر.

إن مــن مظاهــر عظمــة اإلســالم قدرتــه الفائقــة ﰲ اجلمــع بــني الديــن والدولــة ﰲ نســيج رائع أوجــد حالة من

التــوازن ﰲ نظــام احلكــم ،ويظهــر ذلــك جليـ ًا ﰲ املــدة التــي كان فيهــا اإلســالم حاك ًام عﲆ ربــوع الكــرة األرضية.
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-٣التاريﺦ:
تـ ُّ
ـدل أمثلــة عديــدة ﰲ التاريــﺦ عــﲆ ّ
أن الفتــن واحلــروب األهليــة واألعــامل اإلرهابيــة ،عبثيــة الطابــع ،تنتــج عــن

أزمــة ﰲ اهلويــة اجلامعيــة ،وتفـكّك عناﴏهــا الرئيســة التــي تدمــج عنــاﴏ املجتمــع املﺨتلفــة مــن ناحيــة أصوهلــا العرقيــة
والقبليــة واللغويــة والدينيــة واملذهبيــة واملنطقيــة وﲡعلهــا تقبــل نظــام احلكــم والﱰاتبيــة االجتامعيــة الناﲡــة عنــه.

وال يمكــن أليــة أمــة أن تشــعر بوجودهــا بــني األمــم إال مــن طريــﻖ تارﳜهــا ،الــذي يمثــل أحــد عنــاﴏ

هويتهــا ،فالتاريــﺦ هــو الــذي يميــز اجلامعــات البﴩيــة بعضهــا مــن بعــﺾ ،فــكل الذيــن يشــﱰكون ﰲ مــاض واحــد
يعـتـــزون ويفﺨــرون بمﺂثــره يكونــون أبنــاء أمــة واحــدة ،فالتاريــﺦ املشــﱰك عنــرص مهــم مــن عنــاﴏ املحافظــة عــﲆ
اهلويــة الثقافيــة ،وعــﲆ ذلــك يكــون طمــس تاريــﺦ األمــة أو تشــوﳞه أو االلتفــاف عليــه هــو أحــد الوســائل الناجحــة

إلﺧفــاء هويتهــا أو ﲥميشــها.

وهــذا معنــاه أننــا اﻵن بحاجــة إﱃ ﳖضــة فكريــة وثقافيــة ملحاربــة األســاليب اجلديــدة التــي تعمــل عــﲆ حمــو

ذاكــرة تارﳜنــا ،مثــل مــا يســمى بمــﴩوع الــﴩق األوســﻂ اجلديــد ،ومــا يعنيــه مــن حمــاوالت إحــداث تغيــريات ﰲ
اهليــكل التنظيمــي للمنطقــة ،الــذي يــؤدي إﱃ تـــقويﺾ إمكانيــة بنــاء نظــام ســياﳼ جديــد ،3٦ومــن األﳘيــة أن يتوفــر

للعراقيــني وعــي علمــي بتارﳜهــم وتطــوره ودينامياتــه ،وقوانينــه النوعيــة ،ﳑــا يعينهــم عــﲆ تﺄصيــل هويتهــم ،ومعرفــة
املالبســات التارﳜيــة حلدودهــا.

وهلــذا البــد مــن االهتــامم بتطويــر مناهــج تعليــم التاريــﺦ ،فبــدالً مــن أن تركــز عــﲆ عــرض التاريــﺦ ﰲ شــكل

حــروب وﴏاعــات وﺧالفــات ،فالبــد مــن االهتــامم بعصــور الســالم واالزدهــار والرقــي والتطــورات االجتامعيــة

التــي أحدثهــا اإلســالم ﰲ البــالد التــي دﺧلهــا ،واحلديــﺚ عــن تﺄثــري كبــار املفكريــن والفالســفة ﳑــن أ ْثـــ َـر ْوا احليــاة
الفكريــة وأســهموا ﰲ إحــداث التقــدم واالزدهــار احلضــاري للمجتمــع االنســاين ،باإلضافــة إﱃ اإلشــارة لــدور
املــرأة ﰲ املجتمعــات اإلســالمية عــرب العصــور املﺨتلفــة ،فــكل هــذا يمكــن أن يســهم بــدور كبــري ﰲ تﺄصيــل اهلويــة
الثقافيــة ،واملحافظــة عليهــا مــن األﺧطــار التــي تواجــه املجتمــع ،ﺧاصــة وأننــا ﰲ عــرص العوملــة التــي يمكــن أن
تكــون أحــد العوامــل التــي أدت إﱃ حــدوث أزمــة ﰲ اهلويــة الثقافيــة.37
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-٤اﻷﺧﻼق وﺗنمية الوﻋﻲ ﺑﻘيمتﻬا ودورﻫا:
األﺧــالق هــي جمموعــة مــن القواعــد الســلوكية التــي ﲢــدد أســلوب حياتنــا وتعــرب عــن أفكارنــا

وعقيدتنــا ،فهــي ﴐورة مــن ﴐورات تنظيــم املجتمــع والعالقــة بــني أبنائــه ،وغياﲠــا َم َّهـــدَ الطريــﻖ للفرقــة بــني أبناء

املجتمــع الواحــد ،وكذلــك مهــد الطريــﻖ للعنــﻒ والقضــاء عــﲆ احلضــارة واحليــاة وأمجــل أشــكاهلا ،فاألﺧــالق هــي

لغــة الربــﻂ بــني األجيــال وهــي حلقــة الوصــل ﰲ نقــل األفــكار واحلضــارة ،وهــي الضــامن لــإلرادة والعزيمــة والقــوة
التــي تنشــﺄ مــن ﲤاســك أفــراد املجتمــع .إن معظــم أزمــات املجتمعــات املعــاﴏة ســببها الغــزو الثقــاﰲ لﻸﺧــالق عــرب
وســائل اإلعــالم املﺨتلفــة ولــن تنتهــي هــذه األزمــات إال بعــودة األﺧــالق مــن ﺧــالل:

وضع قوانني إنسانية ترﳼ مبادئ القيم التي تشكل ثقافتنا عﲆ مدى التاريﺦ. جعل مادة األﺧالق من املواد املهمة والرئيسة ﰲ املناهج الدراسية. ربطها باألنشطة الرياضية والثقافية املﺨتلفة. أن تكون حجر األساس ﰲ التبادل العلمي والتكنولوجي مع اﻵﺧر.-وضــع معايــري وقوانــني تســمح بمتابعــة وتدقيــﻖ مــا يتدفــﻖ ﰲ وســائل اإلعــالم واملواقــع اإللكﱰونيــة مــن

مــواد إعالميــة هابطــة ومبتذلــة وهدامــة لقيــم شــبابنا.
-٥ﻣﺮاﻋاة التنﺸﺌة اﻻﺟتﲈﻋية:

وتــربز أﳘيتهــا ﰲ التكيــﻒ والتواصــل بــني أفــراد املجتمــع الواحــد ،ويبنــى احــﱰام ثقافــات الشــعوب

عــﲆ التنشــئة االجتامعيــة الســليمة مــن ﺧــالل غــرس قيمنــا وتقاليدنــا األﺧالقيــة واإلنســانية املهمــة ،ويتــم مــن
ﺧالهلــا تقديــر الوعــي املجتمعــي للتغــريات االجتامعيــة الناﲡــة عــن تكنولوجيــا التواصــل ومشــاكلها املرتبطــة

بالعوملــة كالبطالــة وارتفــاع معــدل الطــالق واهلجــرة وضعــﻒ االنتــامء االجتامعــي والنفــﴘ والوطنــي ،إن هــذا
الوعــي املجتمعــي عنــرص مهــم لتحقيــﻖ األمــن الثقــاﰲ واألمــن القومــي ،فاإلصــالح والتطويــر املســتمر ﰲ املجتمــع

وارســاء قواعــد االنتــامء االجتامعــي والوطنــي لــن تكــون إال مــن ﺧاللــه ،وبــه نســتطيع الوصــول إﱃ حتميــة تنميــة
القــدرات اإلبداعيــة ملواجهــة التحديــات القادمــة واكتســاب املهــارات املطلوبــة للحفــاظ عــﲆ اهلويــة الثقافيــة املبينــة

عــﲆ الوعــي االجتامعــي.38
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-٦ﻧﴩ روح اﳌواﻃنة ﰲ اﳌجتمﻊ:
إن املواطنــة ،39هــي مفهــوم قائــم عــﲆ العالقــة اإلﳚابيــة بــني الفــرد واملجتمــع عــﲆ أســاس التكامــل ،فهــي

انتــامء نفــﴘ وارتبــاط اجتامعــي قبــل أن تكــون انتــامء لــﻸرض أو جمــرد وثائــﻖ رســمية ،ولــن تكــون تلــك الــروح
ولــن تنتــﴩ إال بالوعــي التــام ملتغــريات الكــون وإدراك أﳘيــة التمســك باهلويــة والــﱰاث والتعــاون املســتمر خلدمــة

املجتمــع ،والتﺨــيل عــن فكــرة اهلجــرة التــي تنتــﴩ بقــوة ﰲ املجتمــع ،وحماولــة صــد اهلجــامت التــي ﲥــدد البــالد ســواء

كانــت سياســية أو اجتامعيــة أو دينيــة.
-٧اﻹﻋﻼم:

اإلعــالم هــو أهــم دعائــم الثــورة التكنولوجيــة بمﺨتلــﻒ روافــده فهــو الناقــل األول واألرسع للمعلومــة

ولــه مــن قــوة التﺄثــري مــا ال ﲢققــه السياســات املﺨتلفــة أو احلــروب ،وإن كل عوامــل ﲢقيــﻖ األمــن الثقــاﰲ ال يمكــن
إرســاء دعائــم وجودهــا إال مــن ﺧــالل اإلعــالم ونــﴩ الوعــي بﺄﳘيتــه وكيفيــة التعامــل معــه والتواصــل مــع اﻵﺧــر

مــن ﺧاللــه.

-٨اﻹﺑﺪاع:
اإلبــداع ،4٠مــن العوامــل املهمــة ﰲ ﲢقيــﻖ األمــن الثقــاﰲ والقــدرة عــﲆ منافســة ثقافــة العوملــة ســواء كان

فكري ـ ًا أو علمي ـ ًا أو إعالمي ـ ًا ،فهــو انعــكاس لــإلرادة الوطنيــة ﰲ مواجهــة الثقافــة الكونيــة ،وارادة الــدول الكــربى

الســاعية للســيطرة عــﲆ املنطقــة ،وهــو القاعــدة للهويــة الثقافيــة والفكريــة املتجــددة ،والبيئــة املناســبة لقبــول ثقافــة

الفكــر والفكــر اﻵﺧــر وحــوار الثقافــات واحلضــارات املﺨتلفــة الــذي يطرحــه التقــدم التكنولوجــي والعوملــة بقــوة
بــدالً مــن الــرصاع وســيطرة الفكــر الواحــد واملصلحــة الواحــدة.
-٩التﻜاﻣﻞ اﻻﻗتﺼادي:
إن التكامــل االقتصــادي هــو ﴐورة ملحــة ملحاربــة عوملــة الرأســاملية التــي ﲢــاول تفكيــك الروابــﻂ

االقتصاديــة وبالتــاﱄ ليضعــﻒ األمــن والوجــود الســياﳼ عــﲆ الســاحة العامليــة ،وهــو أيضـ ًا حماولــة لفــرض هويتنــا

مقابــل الرأســاملية العامليــة التــي تنهــي اهلويــة االقتصاديــة الوطنيــة ،وتســتبدل التنميــة الوطنيــة بالنمــوذج الغــرﰊ

للتنميــة ،فالتكامــل االقتصــادي يعتــرب عنــرص ًا مهــ ًام ملواجهــة ﺧطــر االســتعامر واﳖــاء اهلويــة الوطنيــة املرتبطــة

بصلــة وثيقــة باالقتصــاد والتكنولوجيــا واحلريــة اإلنســانية ويعمــل عــﲆ إيقــاف اســتنزاف مواردنــا املهملــة ،فاألمــن

االقتصــادي مفتــاح مــن مفاتيــح األمــن الثقــاﰲ.
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-1٠أﺧــري ًا ســن القوانــني التــي ترســم حــدود األمــن الثقــاﰲ بــني األفــراد فيــام بينهــا وبــني احلضــارات

املﺨتلفــة وﺧاصــة تلــك القوانــني التــي ﲢمــي اﻵثــار واحلضــارات والفنــون وامللكيــة الفكريــة واإلبداعيــة وحقــوق
اإلنســان ﰲ احلفــاظ عــﲆ هويتــه الثقافيــة املﱰاكمــة عــﲆ مــدى أجيــال متعــددة ومﱰابطــة ومتتاليــة عــرب الزمــان.
أزﻣة اﳍوية الﺜﻘاﻓية:

ﲤتلــك اهلويــة الثقافــة العراقيــة جمموعــة مــن العنــاﴏ التــي ﲡعلهــا متميــزة عــن غريهــا مــن اهلويــات

األﺧــرى ،بــل ال تتوفــر هــذه العنــاﴏ هلويــات أﺧــرى ،ولكــن تعرضــت اهلويــة الثقافيــة العراقيــة ألزمــة ،وﳑــا ســاعد

عــﲆ اتســاع هــذه األزمــة مجــود الثقافــات ،وفقــدان حيويتهــا وفعاليتهــا ،وﲡاهــل املجتمــع ﴐورة ﲡديــد ثقافتــه،
وعــدم تﺄهلهــا للحــوار والتفاعــل مــع الثقافــات األﺧــرى ،وعنــد انتقــال تﺄثــريات الثــورة املعلوماتيــة إﱃ املجتمــع
العراقــي انتقلــت معهــا ثقافــة جمتمعاﲥــا وأنــامط معيشــتها وســلوكياﲥا ،األمــر الــذي نتــج عنــه تبعيــة ثقافيــة وسياســية
واقتصاديــة ،نظــر ًا لعــدم التكافــؤ بــني املجتمعــات القويــة وبــني املجتمعــات الضعيفــة.

وهــذا هــو حــال األمــم الضعيفــة التــي ال ﲤلــك حــاﴐ ًا موصــوالً بامضيهــا ،وهنــا تســلك أحــد طريقــني:

إمــا أن ﲥــرع نحــو ماضيهــا متمســكة بــه ،وداعيــة إﱃ ﳑارســة احليــاة عــﲆ أســاس منــه ،وإمــا اســتعارة حــاﴐ غريهــا

وﳑارســة احليــاة عــﲆ أســاس منــه ،وعندئــذ يبــدأ الــرصاع بــني القديــم وبــني اجلديــد ،بــل ســيحاول البعــﺾ البحــﺚ
عــن ســند للجديــد مــن القديــم ،وحماولــة التوفيــﻖ هــذه قــد ﲣفــﻒ مــن حــدة الــرصاع ،ولكــن لــن تكســب األمــة

حــاﴐ ًا تصنعــه هــي ،بــل ســتظل تســتعري حــاﴐ غريهــا وتبنــي لــه أساس ـ ًا واهي ـ ًا مــن تراثهــا ،وهــذا هــو مركــز
األزمــة التــي تعانيهــا اهلويــة الثقافيــة العراقيــة.41

وقــد أشــار »حممــد حســنني هيــكل« إﱃ واقــع أزمــة اهلويــة حــني قــال :إن »العــاﱂ االســالمي فقــد

اإلحســاس ﲠويتــه ،وﲤلكتــه نزعــات القبائــل املتحاربــة ،ونتيجــة ذلــك فقــد ضــاع منــه جامعــه املشــﱰك ،ومواقفــه
املشــﱰكة ،وهدفــه املشــﱰك« ،42األمــر الــذي أدى إﱃ مــا نــراه اليــوم مــن تفــكك وضعــﻒ وﲣلــﻒ ﰲ املجتمعــات

االســالمية ،ﳑــا جعلهــم مطمعــ ًا لﻶﺧريــن ،وﱂ يعــد هلــم تﺄثــري يذكــر عــﲆ الســاحة الدوليــة ،ولذلــك البــد مــن
مالحظــة أن ســؤال اهلويــة يطــرح نفســه بشــدة مــع النقلــة النوعيــة للمجتمــع اإلنســاين صــوب املعلومــات واملعرفــة،

وبالنســبة لنــا كمســلمني ﳚــب تنــاول اهلويــة ال بدافــع ســلمي مــن منطلــﻖ رد الفعــل ،بــل كمطلــب أســاس لــكل
املجتمعــات االســالمية للحــاق بالركــب املعلومــاﰐ ،43وهــذه األزمــة التــي تعرضــت هلــا اهلويــة الثقافيــة االســالمية ﱂ

تــﺄت مــن فــراغ بــل نتيجــة جمموعــة مــن العوامــل ،مــن أبرزهــا:
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-١التﺒعية الﺜﻘاﻓية:
إن التبعيــة ليســت وليــدة اليــوم بــل هــي نتــاج حمــاوالت متكــررة عــرب ســنوات طويلــة ،فقــد كان املســتعمر

األورﰊ ﳞــدف إﱃ القضــاء عــﲆ الرمــوز األساســية للثقافــات ،وﺧاصــة الثقافــة االســالمية بــام ﲤلكــه مــن مــرياث

ضﺨــم ،ففــي عــام  1983عقــد مؤﲤــر هــام لـــ ) (C.I.Aوبحضــور وفــد كبــري مــن جهــاز املﺨابــرات الربيطانيــة

) ،(MIXوﰲ مقــال الدكتــور »مايــكل برانــت  «Michael Brandtكشــﻒ أن املؤﲤــر توصــل إﱃ مــا يــيل:

»إن النظريــة اإلســالمية ﰲ احلكــم أصبحــت حقيقــة واقعــة ،وهــي األســاس للساســة اإلســالميني ،وإن

الشــيعة بالــذات يقتــدون بســبﻂ الرســول حممــد ،اإلمــام احلســني ،والــذي ثــار ضــد الظلــم قبــل ألــﻒ وأربعامئــة ســنة،
وحتــى اليــوم تقــام املﺂتــم بمناســبة استشــهاده وبطوالتــه ﰲ كربــالء إلحيائهــا بقــوة مــن جديــد« ،ويضيــﻒ برانــت أنــه

ﰲ ضــوء هذيــن العاملــني ،قررنــا أن يكــون هنــاك قســم ﺧــاص لدراســة وبرجمــة مــا يمكــن عملــه ضــد الشــيعة ،وتــم
ﲣصيــﺺ ميزانيــة بســقﻒ أربعــة ماليــني دوالر لرســم اخلطــﻂ فقــﻂ .أمــا مراحــل إنجــاز املــﴩوع فهــي تقــوم عــﲆ
ثــالث مراحــل:

) (1مرحلة مجع املعلومات.
) (2مرحلة معاجلة األهداف القصرية األجل.
) (3مرحلة معاجلة األهداف البعيدة املطلوبة.
وﳑــا قــد جــاء ﰲ ترمجــة حرفيــة اﱃ اللغــة العربيــة لتقريــر برانــت الــذي يكشــﻒ فيــه مــا توصــل اليــه املؤﲤــر

»ظلــت البــالد اإلســالمية لقــرون ﲢــت ســيطرة الــدول الغربيــة ،ورغــم أن أكثــر الــدول اإلســالمية نالــت اســتقالهلا
ﰲ القــرن االﺧــري ،إال أن أنظمتهــا السياســية واالقتصاديــة وﺧصوصـ ًا الثقافــة االجتامعيــة مــا زالــت ﲢــت الســيطرة

الغربيــة وتابعــة هلــا وابــان عــام  ،1978نجحــت الثــورة اإلســالمية ﰲ إيــران ،وســ ّبب ذلــك ألمريــكا ﺧســائر
فادحــة«.44

 -٢العوﳌة الﺜﻘاﻓية:
يعــد البعــد الثقــاﰲ واالجتامعــي للعوملــة مــن أﺧطــر أبعادهــا ،فهــي تعنــي إشــاعة قيــم ومبــادئ ومعايــري

ثقافــة واحــدة ،وإحالهلــا حمــل الثقافــات األﺧــرى ﳑــا يعنــي تــالﳾ القيــم والثقافــات القوميــة ،وإحــالل القيــم
الثقافيــة للبــالد األكثــر تقدمــا حملهــا ،وﺧاصــة أمريــكا وأوربــا ،الــذي ينعكــس عــﲆ اهلويــة الثقافيــة االســالمية.
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والســؤال الــذي يطــرح نفســه ﰲ هــذا املقــام هــو :هــل التقــدم العلمــي والتقــاين هــو أصــل املشــكلة ،او

املشــكلة هــي فقــدان القيــم اإلنســانية واألﺧالقيــة ،القائمــة عــﲆ املســاواة والعدالــة االجتامعيــة وحقــوق االنســان؟

ولعــل مــن أبــرز مظاهــر فقــدان تلــك القيــم تنافــس الــدول القويــة عــﲆ اســتغالل البلــدان الضعيفــة وﳖبهــا واســتعباد
الســكان لبنــاء االمرباطوريــات العظيمــة عــﲆ اكتافهــم ،كــام حــدث ســابق ًا ومــا زال ﳛــدث يوميـ ًا .وهنــا يــربز ســؤال

وأمــر مفــاده :أﱂ يكــن هــذا منطــﻖ التاريــﺦ ،وواقــع احليــاة البﴩيــة القائمــة عــﲆ اســتغالل القــوي
آﺧــر أﺧطــر
ّ

للضعيــﻒ ،ســواء عــﲆ الصعيــد الفــردي أو عــﲆ صعيــد املجتمعــات والــدول أو احلضــارات ،اذ ســيطرت ،عــﲆ
وجــه العمــوم احلضــارات األقــوى عــﲆ احلضــارات األضعــﻒ ،احلضــارات الصاعــدة عــﲆ احلضــارات البائــدة ،منــذ
فجــر التاريــﺦ املعــروف حتــى اليــوم؟

45

وهكــذا بــات واضحـ ًا أن ﳐاطــر العوملــة ﲤــس مسـ ًا مبــاﴍ ًا ميــدان الثقافة واحلضــارة ،بــل يمكــن أن تتجه نحو

ﴏاع احلضــارات ،فالســعي إﱃ فــرض هيمنــة ثقافــة واحــدة تكــون نتيجتــه إمــا انتهــاء الثقافــة األضعــﻒ وذوباﳖــا ،أو

تقوقعهــا حــول نفســها ،أو تفجريهــا وتفتيتهــا ملصلحــة مجاعــات داﺧليــة أو ﺧارجيــة ،األمــر الــذي أدى إﱃ انقســامات

عرقيــة وطائفيــة ،ثــم ﴏاع الثقافــات ﰲ النهايــة ،ومــن ثــم التﺄثــري ســلبي ًا عــﲆ اهلويــة الثقافيــة للمجتمــع.

و للقيــم جانبيــان» :القيــم األساســية« وهــي »القيــم الدينيــة« والتــي تعــد ثوابــت لتمييــز هويــة املجتمــع،

و«القيــم الثانويــة« وتتمثــل ﰲ قيــم التفاعــل احلضــاري ،وتكمــن ﺧطــورة العوملــة ﰲ حماولــة التﺄثــري ﰲ القيم األساســية،
وذلــك مــن ﺧــالل نــﴩ الفكــر الغــرﰊ الــذي يعمــل عــﲆ تغيــري كل القيــم الثابتــة ،وحماولــة اإلقنــاع بــﺄن الــذي يتمســك
بقيمــه إنــام يتعــارض مــع التقــدم العلمــي والفكــري وﳖضــة العقــل ،ﳑــا أدى إﱃ تفاقــم الشــعور باالغــﱰاب لــدى

املواطنــني ،ووقوعهــم ﰲ أزمــة حضاريــة ،وﰲ ﴏاع بــني ثقافتــني متعارضتــني ﰲ وقــت واحــد ،4٦لدرجــة أن
املواطنــني مــن شــدة تعلقهــم باحلضــارة الغربيــة واحللــم بالعيــﺶ ﰲ حميطهــا صــاروا يعانــون حالــة مــن االغــﱰاب

الثقــاﰲ ،فهــم وإن كانــوا يعيشــون عــﲆ أرضهــم إال أن وجداناﲥــم وعقوهلــم مهاجــرة مغﱰبــة قيمي ـ ًا وفكري ـ ًا.47

فالعوملــة تســتهدف قيــم األصالــة واالنتــامء ،والعمــل عــﲆ تذويــب اهلويــة اإلســالمية وصهرهــا باهلويــة

الغربيــة ،صــارت العوملــة تتضمــن حماولــة تعميــم نمــوذج مغايــر ملفهــوم املواطنــة وملعــاين اإلحســاس بــه ،واحلــد

مــن حريــة الــدول ﰲ اتبــاع سياســات وطنيــة مســتقلة ،حيــﺚ »إن النﺨــب احلاكمــة اﻵن مــن رجــال أعــامل ومثقفــني
وﺧــرباء ورجــال بنــوك وغريهــم ال تلتحــم مــع الدولــة بــل تنافســها وتشــاركها« ،48ومــن شــﺄن العوملــة الثقافيــة
التﺄثــري ﰲ اهلويــة الثقافيــة للمجتمــع ،ودعــم اإلحســاس بالدونيــة والتبعيــة وضعــﻒ الــوالء واالنتــامء.
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وقــد تنبهــت منظمــة اليونســكو خلطــر العوملــة الثقافيــة ،فعقــدت عــدة مؤﲤــرات منــذ بدايــة القــرن احلــاﱄ

ملواجهــة هــذا اخلطــر ،ونتــج عــن هــذه املؤﲤــرات الدوليــة إعــداد اتفاقيتــني دوليتــني ﳘــا:

أوالً  :اتفاقيــة محايــة وتدعيــم تعدديــة التعبــريات الثقافيــة :وتضمنــت هــذه االتفاقيــة جمموعــة مــن املبــادئ،

منهــا » أن الثقافــة تتﺨــذ أشــكاالً متنوعــة عــرب الزمــان واملــكان ،ويتجــﲆ هــذا التنــوع ﰲ أصالــة وتعــدد اهلويــات

املميــزة للمجموعــات واملجتمعــات التــي تتﺄلــﻒ منهــا اإلنســانية ،والبــد ﰲ جمتمعاتنــا التــي تتزايــد تنوعـ ًا يومـ ًا بعــد
يــوم مــن ضــامن التفاعــل املنســجم ،والرغبــة ﰲ العيــﺶ معـ ًا فيــام بــني أفــراد وجمموعــات ذوي هويــات ثقافيــة متعــددة

ومتنوعــة وديناميــة ...إن الدفــاع عــن التنــوع الثقــاﰲ واجــب أﺧالقــي ال ينفصــل عــن احــﱰام كرامــة اإلنســان ،فهــو
يفــﱰض االلتــزام باحــﱰام حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية ،وﺧاصــة حقــوق الشــعوب األصليــة«.49

منها :5٠

ثانيـ ًا :اتفاقيــة محايــة الــﱰاث الثقــاﰲ غــري املــادي :وســعت هــذه االتفاقيــة إﱃ ﲢقيــﻖ جمموعــة مــن األهــداف،
ﺻون الﱰاث الﺜﻘاﰲ ﻏري اﳌادي.
احﱰام الﱰاث الثقاﰲ غري املادي للجامعات واملجموعات املعنية ،ولﻸفراد املعنيني.
التوعيــة عــﲆ الصعيــد املحــيل والوطنــي والــدوﱄ بﺄﳘيــة الــﱰاث الثقــاﰲ غــري املــادي ،وأﳘيــة التقديــر

املتبــادل هلــذا الــﱰاث.

التعاون الﺪوﱄ واﳌﺴاﻋﺪة الﺪولية.
كــام عقــدت اليونســكو مؤﲤــر ًا دولي ـ ًا مه ـ ًام ﰲ شــهر مايــو  2٠٠7ﰲ باريــسُ ،دعيــت إليــه مجيــع دول

العــاﱂ ،وﺧاصــة وزراء الثقافــة فيهــا ،واملســؤولون عــن اهليئــات واملنظــامت الثقافيــة واملجتمــع املــدين ،وكذلــك

اهليئــات الدينيــة إلقــرار بنــود هاتــني االتفاقيتــني املهمتــني ،ولتوقيــع الــدول عــﲆ هاتــني االتفاقيتــني ملواجهــة ﺧطــر

العوملــة الثقافيــة.51

العﻘﻞ اﳌجتمعﻲ والعوﳌة:
ﳛمــل العقــل املجتمعــي تــراث األمــة القديــم وتارﳜهــا احلديــﺚ واملعــاﴏ ،ويتﺄثــر بالعقــول املجتمعيــة

األﺧــرى ،ﺧاصــة مــع وجــود االتصــال أو التﺄثــري املبــاﴍ وغــري املبــاﴍ ،ويعتمــد ذلــك عــﲆ مــدى مرونــة أو مقاومــة
١٨١
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ذلــك العقــل لتلــك التﺄثــريات ،ويعتمــد عــﲆ ســلطة العقــل اﻵﺧــر وفعاليتــه ،فمظاهــر العقــل املجتمعــي الغــرﰊ،
مثـالً ،بــدأت تتــﴪب تدرﳚيـ ًا اﱃ العقــل املجتمعــي العــرﰊ بعــد أن حصــل االحتــكاك بــني الوطــن العــرﰊ والغــرب

منــذ أكثــر مــن قرنــني ،لذلــك نــرى ان املجتمــع العــرﰊ قــد اقتبــس مــن الغــرب حشــد ًا مــن العــادات والتقاليــد

واملفاهيــم والقيــم ،وبعــﺾ املبــادئ التــي ﱂ تكــن معروفــة قبــل ذاك ،ونالحــﻆ ان هــذه االمــور قــد دﺧلــت العقــل

املجتمعــي العــرﰊ بمعــزل عــن أي ﲣطيــﻂ مســبﻖ ،أو ﳑارســة عمليــة اﺧتيــار مقصــودة أو مدروســة.

ونالحــﻆ ان قنــوات االتصــال مــع الغــرب قــد تضاعفــت ﰲ العقــود القليلــة الســابقة وتتزايــد وتتكثــﻒ

كلــام تقــدم الزمــن ،وكلــام ازدادت ثــورة املعلومــات تفجــر ًا .وتشــكل العوملــة أحــد املصطلحــات واملفاهيــم اجلديــدة

التــي أضيفــت اﱃ املعجــم احلديــﺚ ،ففتــح أبــواب تدفــﻖ املعلومــات بــني ارجــاء العــاﱂ بــام فيهــا مظاهــر الثقافــة
واحلضــارة احلديثــة ،يــكاد يكــون ذا اﲡــاه واحــد ،ﳚــري مــن الشــامل اﱃ اجلنــوب ،او مــن الغــرب اﱃ الــﴩق ،وليــس

العكــس ﰲ الغالــب ،فمــن الطبيعــي ان يتﺄثــر العقــل املجتمعــي العــرﰊ بالعقــل املجتمعــي الغــرﰊ عــﲆ ﳐتلــﻒ
األصعــدة ،بغــﺾ النظــر عــن ارادتنــا ،ودون أي اعتبــار لصيحــات التحذيــر التــي تصــدر مــن بعــﺾ اجلهــات مــن

الغــزو الثقــاﰲ املتفاقــم
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ﻣﻈاﻫﺮ أزﻣة اﳍوية الﺜﻘاﻓية:
إن األزمة التي تعانيها هويتنا الثقافية تظهر من ﺧالل جمموعة من املظاهر ،والتي منها:
عــدم إتاحــة الفرصــة للتنــوع الفكــري واإلبداعــات الثقافيــة بســبب عجــز الثقافــات املحليــة عــن التك ّيــﻒ

مــع املتغــريات العامليــة واإلقليميــة واملحليــة.

 -2القهــر الــذي ﲤــر بــه اهلويــة الثقافيــة وتــروج لــه قــوى العوملــة ،وتقــوده الواليــات املتحــدة األمريكيــة،

بمحاولــة جعــل اللغــة اإلنجليزيــة هــي اللغــة املشــﱰكة للعــاﱂ ،وحماولــة فــرض معايــري مشــﱰكة واحــدة.53

 -3ابتعــاد شــبابنا ،عــن هويتهــم الثقافيــة واإلســالمية عــن جهــل ودون إدراك بﺨطــورة مــا يفعلــون ﰲ حــﻖ

أنفســهم بتكالبهــم عــﲆ تعلــم اللغــة اإلنجليزيــة وجعلهــا هــي لغتهــم األساســية ،بــل والتفاﺧــر واالهتــامم بﺈتقاﳖــا

أكثــر مــن اهتاممهــم بلغتهــم العربيــة ،وتقليــد الغــرب واالقبــال عــﲆ املسلســالت واألفــالم األجنبيــة التــي تنــﴩ
أفــكار ًا وأﺧالقيــات ومفاهيــم بعيــدة كل البعــد عــن معتقداتنــا وتقاليدنــا ،وال يــدرك شــبابنا أن مــا يفعلونــه هــو
اخلطــوات األوﱃ نحــو العوملــة الثقافيــة.54
١٨٢

األمن الثقافي بين الهوية الوطنية واالنتماء الديني

 -4انبهــار كثــري مــن الﱰبويــني بالنتــاج الﱰبــوي للغــرب ،وتطبيقــه عــﲆ الواقــع الوطنــي رغــم اﺧتــالف

البيئتــني ،ومــن ثــم اﺧتــالف متطلباﲥــا ،ﳑــا جعــل الســمة الرئيســة للفكــر الﱰبــوي الوطنــي بشــكل عــام هــي

االســتغراب ،حيــﺚ ال يــكاد يوجــد فكــر تربــوي أصيــل ،بــل هنــاك نظريــات تربويــة غربيــة غرســت ﰲ بيئتنــا ،ﳑــا

ســاهم ﰲ جعــل اهلويــة الثقافيــة الوطنيــة غــري واضحــة املعــاﱂ.

 -5ســيطرة العوملــة الثقافيــة ،مــن ﺧــالل امرباطوريــات اإلعــالم التــي تبــﺚ ماليــني الصــور والفديوهــات

يوميـ ًا ،فيســتقبلها مئــات املاليــني ،ويســتهلكوﳖا بوصفهــا املــادة الثقافيــة األساســية التــي ﳚــري تســويقها عــﲆ نطــاق
واســع ،وهــذا املعــروض ليــس جمــرد صــورة أو تقنيــة فقــﻂ ،بــل هــو كيفيــة جديــدة لوعــي العــاﱂ ،فهــذا النظــام الثقــاﰲ
اجلديــد ليــس جمــرد وســيلة ،بــل هــو أكثــر مــن ذلــك ،فهــو طريقــة معينــة إلدراك العــاﱂ والتعبــري عنــه ،ومصــدر جديــد

إلنتــاج القيــم والرمــوز وصناعــة الوجــدان والــذوق ،وتشــكيل الوعــي ،55ﳑــا جعــل الشــباب ﰲ حــرية مــن أمرهــم

ويعيشــون أزمــة فكريــة يعــربون عنهــا مــن ﺧــالل العديــد مــن ســلوكياﲥم ،إمــا ﰲ شــكل انســحاب واغــﱰاب عــن

العــاﱂ ،وإمــا ﰲ حالــة عنــﻒ وﲥديــد ملجتمعهــم ،واألمــران يمثــالن أكــرب مصــدر للﺨطــورة عــﲆ شــبابنا.

ويمكــن تصنيــﻒ أفــراد أي جمتمــع إﱃ ثالثــة أصنــاف ،األول مــن ﳛصــل عــﲆ حقوقــه وال يــؤدي

واجباتــه والثــاين مــن يــؤدي واجباتــه وﱂ ﳛصــل عــﲆ حقوقــه والثالــﺚ مــن ﳛصــل عــﲆ حقوقــه ويــؤدي واجباتــه،

وهــذه األصنــاف اعتقــد أﳖــا توجــد ﰲ معظــم املجتمعــات ﰲ العــاﱂ إن ﱂ يكــن مجيعهــا ،وﳛتــاج ﲢقيــﻖ الصنــﻒ

الثالــﺚ إﱃ تــوازن كبــري ﰲ املجتمــع مــن حيــﺚ مراعــاة حقــوق املواطنــني وتﺄديــة الواجبــات.
ﻣﺆﴍات ﲢﺪيﺪ اﳍوية الوﻃنية:

تتعــدد املــؤﴍات الدالــة عــﲆ اهلويــة الوطنيــة وهــي :جمموعــة اخلصائــﺺ املتعلقــة باإلنســان والتــي

يقدمهــا لﻶﺧريــن ليعــرب ﲠــا عــن هويتــه ووطنيتــه وانتامئــه ،ومــن هــذه املــؤﴍات والــدالالت للهويــة الوطنيــة:

مــكان الــوالدة ،وروابــﻂ األســالف واألجــداد ،واالنتــامء القبــيل ،وااللتــزام بالعــادات والتقاليــد واألعــراف،
وااللتــزام بالقوانــني ،ومــكان اإلقامــة ،وااللتــزام بالــزي التقليــدي ،وطــول مــدة اإلقامــة ،واألســامء واأللقــاب،
والنشــﺄة والﱰبيــة ،واللهجــة ،والشــكل واملظهــر اخلارجــي ،وتســتعمل تلــك املــؤﴍات للهويــة عندمــا ينظــر النــاس
إﱃ غريهــم وﳛاولــون التعبــري هويتهــم الوطنيــة مــن طريــﻖ اســتﺨدام هــذه املــؤﴍات ،ويمكــن اســتﺨدامها ضمــن

الوطــن الواحــد وبــني إفــراده ﲠــدف ﲤتــني الروابــﻂ الوطنيــة والثقافيــة وزيــادة التامســك واحلــس باهلويــة الواحــدة
واملصــري املشــﱰك ،ومــن ثــم تعزيــز االنتــامء.

١٨٣

د .علي صبيح التميمي

وللهويــة الوطنيــة ﴍوط ومواصفــات ،منهــا عــﲆ ســبيل املثــال ال احلــرص إﴍاك فئــات املواطنــني

كافــة وبفئاﲥــم املتعــددة ﲠــدف واحــد يتمثــل ﰲ حبهــم وانتامئهــم املتجــذر للوطــن بغــﺾ النظــر عــن أعراقهــم أو

ألواﳖــم أو تنوعهــم ،والتــزام املواطنــني مجيعـ ًا بﴩعيــة الدولــة والعمــل بمنتهــى احلــرص للمحافظــة عليــه ،وااللتــزام
باملصلحــة العامــة كهــدف ســام لــكل مــن يريــد ﺧدمــة الوطــن ،واإليــامن بــﺄن اهلويــة الوطنيــة اجلامعــة توحــد وترفــع

مــن مســتوى الوعــي االجتامعــي للمواطنــني ،وهــذه املواصفــات تضمــن صفــات املواطنــة الصاحلــة املتمثلــة ﰲ ﲢمــل
املســؤولية بﺄمانــة ،والعمــل بنشــاط وانتــامء ،والوســطية واالعتــدال ،والتســامح الدينــي واالجتامعــي ،والقبــول

باﻵﺧــر واســتﺨدام لغــة احلــوار والنقــد البنــاء ،واإليــامن بالقيــم واملثــل العليــا ،وغريهــا.
ﲢﺪيات اﳍوية الوﻃنية:

أدت التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة التــي يمــر ﲠــا العــاﱂ اليــوم إﱃ زيــادة

التغــري ﰲ منظومــة القيــم والعــادات والتقاليــد والعالقــات االجتامعيــة باملجتمــع ،وزيــادة الغــزو الفكــري والثقــاﰲ
للمجتمــع ،ﳑــا يؤثــر ﰲ اهلويــة الثقافيــة للمجتمــع وظهــور العديــد مــن املشــكالت التــي تعيــﻖ تطــوره واســتقراره.
وتعـــد تنميــة الــوالء واالنتــامء ألفــراد املجتمــع مــن أهــم ســبل مواجهــة هــذه التحديــات والتغــريات

االجتامعيــة املتســارعة ،فاالنتــامء هــو أحــد دعائــم بنــاء الفــرد واملجتمــع واألمــة ،ومــن دونــه ال يمكــن للفــرد أن

يدافــع عــن وطنــه وجمتمعــه ،كــام أن فقــدان هــذا االنتــامء يوثــر ﰲ االســتقرار االجتامعــي والســياﳼ واالقتصــادي
واألمنــي للمجتمــع ،ومــن هنــا فــﺈن تعزيــز االنتــامء الوطنــي يعــد الركيــزة األساســية للمشــاركة االﳚابيــة والفعالــة
ﰲ التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية للمجتمــع ،وملــا كانــت مؤسســات التعليــم هــي املصنــع احلقيقــي

إلعــداد األفــراد وتﺄهيلهــم لالنﺨــراط بفاعليــة ﰲ املجتمــع ،لــذا ﳚــب أن تتحمــل هــذه املؤسســات اجلانــب األســاﳼ
ﰲ تعزيــز االنتــامء الوطنــي.

وهنــاك العديــد مــن املؤسســات ﰲ املجتمــع تســاهم ﰲ تنميــة الــوالء واالنتــامء عنــد األفــراد ،منهــا

األرسة ،واملؤسســات الدينيــة ،ووســائل اإلعــالم ،واملؤسســات التعليميــة وغريهــا ،وتنفــرد املؤسســات التعليميــة

عــن غريهــا مــن املؤسســات األﺧــرى املوجــودة ﰲ املجتمــع باملســؤولية الكــربى ﰲ تنميــة االنتــامء الوطنــي وتدعيمــه،
وتشــكيل شــﺨصية املواطــن والتزاماتــه ،وتزويــده بالعديــد مــن مفاهيــم املواطنــة الصاحلــة وﺧصائصهــا ،وأهــم

املهــارات الالزمــة هلــا ،ﰲ حــني تضطلــع املؤسســات الدينيــة بﱰســيﺦ االنتــامء الدينــي ،ونتيجــة لذلــك فقــد اهتمــت
مجيــع دول العــاﱂ بتطويــر املؤسســات التعليميــة باعتبارهــا األســاس لتطويــر ﳐتلــﻒ جمــاالت احليــاة ،وتعزيــز االنتــامء

والــوالء للوطــن ،واملحافظــة عــﲆ قيمــه وعاداتــه وتقاليــده ومبادئــه األصيلــة.
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العوﳌة واﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ
يعيــﺶ العــاﱂ أمجــع ظاهــرة قــد تشــكل ﲢديـ ًا لغالبيــة الــدول ،وبﺨاصــة الــدول العربيــة يشــار إليــه بــــ »ﲢدي

العوملــة« الــذي أﺧــذ يتســارع ﰲ اﻵونــة األﺧــرية مســتمد ًا قوتــه مــن الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة ومــن التطــورات
املذهلــة ﰲ وســائل االتصــاالت واملعلومــات التــي تقــود الطريــﻖ إﱃ املســتقبل وقــد يصعــب ﲢديــد حلظــة والدة

العوملــة كواقــع اقتصــادي وســياﳼ وثقــاﰲ ،لكــن يمكــن القــول إن هنــاك اعتقــاد ًا واســع االنتشــار بــﺄن العوملــة قــد

بــرزت مــع بــروز احلداثــة.

فالعوملــة ليســت موضوعـ ًا جديــد ًا ،وإن كان احلديــﺚ عنهــا قــد كثــر ﰲ ســبعينات القــرن العﴩيــن بــل ربــام

تكــون ظاهــرة مســتمرة منــذ فجــر التاريــﺦ ،وإن اﺧتلفــت مســمياﲥا وأهدافهــا وأدواﲥــا ،والعوملــة ببعدهــا الثقــاﰲ
والــذي يعنــي ثقافــة بحــدود ثقافيــة معينــة مــن ﺧــالل انتشــار األفــكار واملعتقــدات والقيــم والقناعــات وأنــامط احليــاة
واألذواق ذات الصبغــة الغربيــة عــﲆ الصعيــد العاملــي ،مــن طريــﻖ االنفتــاح بــني الثقافــات العامليــة بفعــل وســائل

االتصــال احلديثــة ،واالنتقــال احلــر لﻸفــكار واملعلومــات.

ومــن ثــم فالثقافــة هــي أصــل العوملــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية واألﺧالقيــة ،وألن الثقافــة

هــي التــي ﲥيــﺊ األذهــان والنفــوس لقبــول تلــك األنــواع األﺧــرى ،فالثقافــة عنــرص أســاﳼ ﰲ حيــاة كل فــرد وكل
جمتمــع ،وهــي تشــمل العــادات والتقاليــد ،واملعتقــدات والقيــم ،وأنــامط احليــاة املﺨتلفــة ،والفنــون واﻵداب وحقــوق
اإلنســان وللعوملــة الثقافيــة وســائلها ومضامينهــا ،فوســائلها هــي اﻵالت واألدوات واألجهــزة التكنولوجيــة أمــا

مضامينهــا وحمتواهــا فهــي الربامــج الفكريــة والتصــورات األدبيــة والفنيــة واملذاهــب النقديــة ،واﻵراء اإليديولوجية،
ووجهــات النظــر السياســية ،ونمــﻂ احليــاة ،والتقاليــد االجتامعيــة ﰲ املــﺄكل وامللبــس واملــﴩب والربامــج التمثيليــة

الغنائيــة واملوســيقية ومــا شــابه ذلــك ومــن هنــا نجــد أن العوملــة ليســت نظامـ ًا اقتصاديـ ًا فحســب بــل ترتبــﻂ ارتباطـ ًا

عضويـ ًا مــع وســائل االتصــال احلديثــة التــي تنــﴩ فكــر ًا معينـ ًا وثقافــة معينــة.

فالعوملــة ،التــي تعنــي تعميــم نمــوذج احلضــارة الغربيــة عــﲆ العــاﱂ ،يعــد اجلانــب الثقــاﰲ أهــم أثــر مــن

آثارهــا ،ويمكــن إرجــاع الســبب ﰲ ذلــك إﱃ ظهــور تيــار العوملــة الــذي يريــد جعــل العــاﱂ قريــة صغــرية ،األمــر الــذي

أحــدث اتصــاالً وتبــادالً للثقافــات بــني الــدول ،وقــد شــكل هــذا االتصــال ﲥديــد ًا للهويــة الثقافيــة ومــا يرتبــﻂ ﲠــا

مــن أﺧــالق ومبــادئ يشــكل الديــن واللغــة أساسـ ًا هلــا.
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ولقــد أشــار »هنتجتــون« إﱃ أن العــاﱂ يتوجــه نحــو حــرب حضاريــة تكــون فيهــا القيــم الثقافيــة الرمزيــة هــي

احلــدود الثقافيــة بــني احلضــارات ،وكل مــن ينتمــي إﱃ هــذه اهلويــة املكونــة مــن الديــن واللغــة والتاريــﺦ والــﱰاث

الثقــاﰲ فالنقــاش حــول اهلويــة قــد أصبــح ســائد ًا ﰲ ســاحات النقــاش الفكــري ﰲ العــاﱂ ﰲ الــدول الضعيفــة

والقويــة.5٦

ان حماولــة تنميــﻂ ســلوكيات وثقافــات املجتمعــات كافــة وإﺧضاعهــا لقيــم وأنــامط ســلوك ســائدة ﰲ

ثقافــات معوملــة ،أمــر يدعــو اﱃ تفجــري أزمــة هويــة ثقافيــة ،إذ أصبــح مــن املســائل الرئيســة التــي تواجــه املجتمعــات

اإلســالمية ،فﺄﺧطــر التحديــات هــو تعــرض املكونــات األساســية للهويــة الثقافيــة متمثلــة ﰲ اإلســالم واللغــة العربية
والقيــم الثقافيــة ،فالثابــت أن العوملــة تعتمــد عــﲆ اللغــة االنجليزيــة ،كــام أن صــورة العــرب واملســلمني ﰲ اإلعــالم

الغــرﰊ املهيمــن عــﲆ الســاحة الدوليــة ال تعــرب عــن الواقــع باإلضافــة إﱃ أن اإلعــالم الغــرﰊ يتعامــل مــع املســلمني

بحكــم التبعيــة.57

وقــد لعبــت تكنلوجيــا االتصــاالت دور ًا أساســي ًا ﰲ إحــداث التﺄثــري الثقــاﰲ ،فبــدالً مــن احلــدود الثقافيــة

الوطنيــة والقوميــة تطــرح ايديولوجيــا العوملــة حــدود ًا أﺧــرى غــري مرئيــة ترســمها الشــبكة العنكبوتيــة والقنــوات
الفضائيــة مــن ﺧــالل التﺄثــري عــﲆ األذواق والفكــر والســلوك ،فﺄكثــر مــا يلفــت االنتبــاه ﰲ ظواهــر العوملــة ﰲ املجــال
الثقــاﰲ هــو املــدى الــذي بلغتــه الثقافــة الشــعبية األمريكيــة مــن االنتشــار والســيطرة عــﲆ أذواق النــاس ﰲ العــاﱂ ،فقــد

أصبحــت املوســيقى والربامــج التلفزيونيــة واملسلســالت ،واألفــالم الســينامئية األمريكيــة منتــﴩة ﰲ أرجــاء العــاﱂ ،كــام

أن النمــﻂ األمريكــي ﰲ اللبــاس ،واألطعمــة الﴪيعــة ،واملﴩوبــات ،وغريهــا مــن الســلوكيات االســتهالكية انتــﴩت
عــﲆ نطــاق واســع ،ويبــدو أﳖــا تعتمــد ﰲ نــﴩ نمطهــا الثقــاﰲ عــﲆ تفوقهــا التقنــي وهيمنتهــا السياســية والعســكرية.

لقــد أصبــح املواطــن تابعــ ًا ملــا تقدمــه القنــوات الفضائيــة ومواقــع االنﱰنــت واهلواتــﻒ املحمولــة مــن

برامــج وحمتويــات ،كــام أنــه أصبــح يق ﱢلــد كل مــا يشــاهده ،عــرب هــذه الوســائﻂ ،مــن ســلوكيات وعــادات وتقاليــد

ســواء كانــت مفيــدة أو ضــارة ،وذلــك ﲢــت شــعار املوضــة واالنفتــاح عــﲆ اﻵﺧــر ومواكبــة تطــورات العــرص ،ومــا
نشــاهده اليــوم ﰲ واقعنــا مــن اﺧتــالط وانحــالل لﻸﺧــالق وانتشــار للعالقــات غــري الﴩعيــة داﺧــل مؤسســاتنا

الرســمية وأيضـ ًا انتشــار للجريمــة والعنــﻒ واالغتصــاب والغــﺶ والرشــوة واملﺨــدرات وتبــادل الصــور اإلباحيــة

بــني الشــباب ﺧــري دليــل عــﲆ ﳐاطــر وســلبيات القنــوات الفضائيــة وشــبكة االنﱰنــت واهلواتــﻒ املحمولــة وغريهــا
مــن الوســائﻂ اإلعالميــة احلديثــة .لقــد جعلــت هــذه الوســائﻂ الشــاب العراقــي يعيــﺶ ﰲ عــاﱂ ال يــدرك مــاذا يفعــل
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فيــه حيــﺚ جعلتــه يعيــﺶ ﰲ عــاﱂ ﺧيــاﱄ بعيــد ًا عــن جمتمعــه وأرستــه ،يفكــر دائـ ًام ﰲ حماولــة الوصــول إﱃ هــذا العــاﱂ
املثــاﱄ الــذي صورتــه وزرعتــه لــه وســائﻂ اإلعــالم واالتصــال ﰲ ﳐيلتــه ،ﳑــا ولــد لــدى شــبابنا مــرض اإلحبــاط
والقنــوط واليــﺄس مــن واقعــه واهلــرب مــن بــالده عــرب اهلجــرة غــري الﴩعيــة.

ونــرى أن احلفــاظ عــﲆ اهلويــة الثقافيــة واحلضاريــة أصبــح ﲢدي ـ ًا مطروح ـ ًا بشــدة ﰲ عــرص الســاموات

التــي تكتــﻆ باألقــامر الصناعيــة التــي ﲢمــل آالف القنــوات التلفزيونيــة مــن كل أنحــاء العــاﱂ بــام تنطــوي عليــه مــن

تﺄثــريات ﳐتلفــة عــﲆ الفكــر والوجــدان للشــباب عــﲆ حــد الســواء ،فاإلحســاس باخلطــر يســتلزم البحــﺚ عــن اهلويــة
واالنتــامء حتــى ال نتعــرض للــرصاع الثقــاﰲ.

إن أغلــب املشــكالت التــي يعــاين منهــا املجتمــع اليــوم هــي اضطــراب النســﻖ القيمــي لــدى األفــراد،

حيــﺚ ﳛــدث الــرصاع بــني مــا تربــى ونشــﺄ عليــه مــن قيــم تدعــو إﱃ الﱰاحــم والتــواد واإليثــار والصــدق واألمانــة
والقناعــة ،وبــني مــا يــراه ويســمعه يوميـ ًا ﰲ تعامالتــه مــن أســاليب وآراء تدعــو إﱃ اعتنــاق القيــم الســلبية مثــل االثــرة
واملنفعــة الشــﺨصية وحــب الــذات واحلصــول عــﲆ احلقــوق دون أداء الواجبــات فاملؤثــرات املاديــة والنفعيــة التــي

تســود ﰲ ظــل العوملــة ،تؤثــر ﰲ األفــراد وﲡعلهــم يقعــون ﰲ حــرية بــني ﲤســكهم بــام نشــﺄوا وتربــوا عليــه بــام يتامشــى
مــع معتقداﲥــم وقيمهــم وبــني االنســياق اﱃ األوضــاع اجلديــدة التــي يتعايشــون معهــا يوميـ ًا ،وهــذا الــرصاع يــؤدي

بالفــرد إﱃ اضطــراب هويتــه ويفقــده اإلحســاس

باهلوية ويصبح مضطرب ًا وجداني ًا ﳑا يؤثر ﰲ طريقة سلوكه وأفكاره.58
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لقــد غــريت تكنولوجيــا االتصــال واإلعــالم املعــاﴏة ،البيئــة التــي نعيــﺶ فيهــا عــن تلــك التــي كانــت

منــذ زمــن ،فــﺈذا كانــت هــذه الوســائل غــريت مــن أســلوب حياتنــا وانتقالنــا ووقــت فراغنــا وعالقاتنــا مــع األرسة
واألصدقــاء فكيــﻒ ســيكون لﻸجيــال القادمــة التــي ســتعيﺶ ﰲ بيئــة مــن الوســائل املعلوماتيــة األكثــر تطــور ًا بــام ال

يقــاس بحاﴐنــا ،ومــاذا ســيحدث للﺨصوصيــات واهلويــات املميــزة بالصيغــة التــي نفكــر فيهــا اليــوم؟

إن وجودنــا كشــباب عراقــي مســلم ﰲ التاريــﺦ واجلغرافيــا مرهــون باملقــام األول بوجودنــا الثقــاﰲ ﰲ

الوقــت الــذي أصبحــت املجتمعــات الغربيــة تــروج لثقافاﲥــا وقيمهــا وأنامطهــا الســلوكية املتناقضــة مــع ثقافاتنــا
املحليــة والتــي باتــت ﲥــدد اخلصوصيــات الثقافيــة واحلضاريــة لبلدنــا فﺄمســت تعيــﺶ حالــة تبعيــة ثقافيــة مــن ﺧــالل

مــا أفرزتــه العوملــة والتكنولوجيــا.

إذن هنــاك اهلويــة ،وهنــاك االنتــامء ،وﰲ احلــاالت العاديــة فــﺈن االنتــامء نســﻖ عــام ،واهلويــات أنســاق

فرعيــة مــن النســﻖ العــام أو ضمنــه ،وقــد مـ ّـرت علينــا عقــود غــاب فيهــا النســﻖ العــام ليــس مــن الثقافــة بــل مــن

الوعــي ،فاملشــكلة ليســت ﰲ االنتــامء املســتند إﱃ الثقافــة ،بــل ﰲ الوعــي املســتند إﱃ اهلويــة ،والثقافــة ال تتجــدد مــن
داﺧلهــا ،كــام أن الوعــي ال يتجــدد مــن داﺧــل الثقافــة ،فبدايــة التصــدي ملشــكالتنا اللســانية والثقافيــة والسياســية

ينبغــي أن تلتمــس ﰲ تصحيــح عالقاتنــا بعــاﱂ العــرص ،وعــرص العــاﱂ.
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ﺧـــــــــاﲤة
ﺧتام ـ ًا ،نقــول ان األمــن الثقــاﰲ ألي جمتمــع ﳚــب أن يمــر مــن ﺧــالل إعــداد وإﺧضــاع األفــراد اﱃ تربيــة

حقيقيــة غــري منحــازة ومــن ﺧــالل برنامــج تربــوي ﳛــﱰم ثقافــات اﻵﺧريــن كــي نبتعــد عــن التعصــب وعــدم احــﱰام

التنــوع الثقــاﰲ املوجــود.

ان تــدين املســتوى الثقــاﰲ ألفــراد املجتمــع ،وانتشــار األميــة مــع تنامــي اســتﺨدام األجهــزة املتطــورة

مــن قبــل اجلهلــة يبعــﺚ عــﲆ النفــور مــن اهلويــة األم ﲡــاه هويــة صنــاع احلضــارة ،ﳑــا ﳚعــل الفــرد مغﱰبـ ًا عــن أمتــه

وﳚعــل ﲢقيــﻖ األمــن الثقــاﰲ أمــر ًا صعب ـ ًا.

ولتحقيــﻖ أمــن اهلويــة الثقافيــة الوطنيــة نحتــاج اﱃ برنامــج حكومــي متﺨصــﺺ يعمــل عــﲆ ﺧدمــة

األفــراد واعتبارهــم هدف ـ ًا أســمى ﰲ تقديــم اخلدمــات الصحيــة والﱰبويــة وعــﲆ الرغــم مــن ان املســؤولية مشــﱰكة

بــني احلكومــة ومؤسســات املجتمــع املــدين واملؤسســة الدينيــة ،لــذا بــات التنســيﻖ مطلوبـ ًا ألجــل عبــور مرحلــة عــدم
االكــﱰاث للوطــن واألمــة.

واســتناد ًا اﱃ مــا ذكرنــاه ﳚــب أن نتبــع برناجمـ ًا متكامـ ً
ال نحــو مﺄسســة الديمقراطيــة املتســاوية ،والتــي ﳚــب

أن تكــون متعــددة التﺨصصــات ،متعــددة القطاعــات ،شــاملة وغــري ﲤييزيــة أو اســتبعادية ،هــذا الربنامــج ســيكون
ﴐوري ـ ًا لبنــاء األمــن الثقــاﰲ وﲢقيقــه لﻸفــراد واجلامعــات ،وإن تبنــي مثــل هــذا الربنامــج ال يتــم إال مــن ﺧــالل
اتبــاع اخلطــوات االتيــة:

 -1بناء الروابﻂ :وتعزيز التالحم بني اإلثنيات والتعايﺶ السلمي.
 -2تدابــري بنــاء الثقــة :باملشــاركة ﰲ صياغــة كتابــة الدســتور ،واإلصــالح االنتﺨــاﰊ ،واصــالح القانــون،

واإلصــالح القضائــي.

 -3االنﺨــراط ﰲ البنــاء :بتشــجيع وتطويــر آليــات وسياســات واســﱰاتيجيات مســتدامة ،تضمــن

اســتحقاق فــرص متســاوية للمشــاركة الكاملــة اهلادفــة واالعالــة للمجموعــات الثقافيــة ﰲ جممــوع األنشــطة التــي

تشــكل جمــال الثقافــة ،السياســة ،االقتصــاد ،داﺧــل الدولــة ،بــام ﳜــدم مبــدأ التســاوي ﰲ توفــري ﴍوط احلــﻖ ﰲ التنــوع
الثقــاﰲ ،وبــام ﳛقــﻖ االندمــاج العقــالين لﻶﺧــر الثقــاﰲ وﲤكينــه مــن العيــﺶ وفقــا لقناعاتــه.
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هــذا املفهــوم )الديمقراطيــة املتســاوية أو املتعــددة الثقافــات( يشــمل كل مــن الﱰتيبــات املؤسســية لتقاســم

الســلطة ،واخليــارات العمليــة اهلادفــة خللــﻖ وتعزيــز القيــم والســلوك الديمقراطــي ،وتعزيــز النتائــج اإلﳚابيــة املتعلقة

باالعــﱰاف باحلــﻖ ﰲ التنــوع الثقــاﰲ والتمكــني منــه ،وأيض ـ ًا تشــكيل القيــم اإلجتامعيــة التــي تﺄﺧــذ بعــني االعتبــار

العالقــات بــني االحتياجــات واحلقــوق والواجبــات ﰲ املجتمعــات املتنوعــة ثقافيــ ًا ،ومــن ثــم ﳚــب أن تكــون

الديمقراطيــة ﰲ القــرن احلــادي والعﴩيــن شــاملة للجميــع وقــادرة عــﲆ ربــﻂ قيــم حقــوق اإلنســان واملشــاركة

ملواجهــة ﲢديــات االضطهــاد ،واالســتبعاد الثقــاﰲ ،والضعــﻒ االقتصــادي واالجتامعــي ،والالمســاواة ،واحلرمــان
والتمييــز اهليــكيل واملؤســﴘ ،داﺧــل الدولــة اﲡــاه األقليــات الثقافيــة واملبــدأ األســاﳼ للمامرســة الديمقراطيــة

هــو واجــب احلاميــة الفــوري وطويــل األجــل حلقــوق اإلنســان لﻸقليــات الثقافيــة ،مــع مفهــوم أكثــر حداثــة مــن
مســؤولية الدولــة ﰲ احلاميــة مــن ﺧــالل توفــري األمــن اإلنســاين للجميــع بوســائل اســتباقية ،وقائيــة ،وعالجيــة ﰲ

الوقــت نفســه.

ســيظل األمــن الثقــاﰲ العنــرص املهــم الــذي ال غنــى عنــه ﰲ النهضــة االجتامعيــة ،فهــو احلاميــة املطلوبــة

حليــاة إﳚابيــة ســليمة يتــم مــن ﺧالهلــا تعزيــز الديمقراطيــة وﳑارســة احلريــات الفكريــة والثقافيــة والعلميــة بشــكل

عــرصي ،وهــو التفاعــل اخلــالّق واحلضــاري بــني ﳐتلــﻒ الشــعوب ،وهــو كذلــك األمــن اإلســﱰاتيجي الــذي

يتحقــﻖ مــن ﺧاللــه األمــن القومــي الــذي يعتــرب جــزء ًا ال يتجــزأ مــن األمــن االجتامعــي واحلضــاري ،فوجودنــا لــن

يعلــو صوتــه ويضمــن تواجــده واســتمراره عــﲆ مــر الزمــان ســوى مــن ﺧــالل احلفــاظ عــﲆ اهلويــة والثقافــة واللغــة
والديــن التــي ﲤثــل العنــاﴏ الرئيســة لتحقيــﻖ األمــن الثقــاﰲ.
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أمحــد ﺧليــل ،املجلــد الثــاين ،عويــدات ،بريوت-لبنــان ،2٠٠8 ،ص.٦12-٦٠7
 - 15اليكس ميكشيليل :اهلوية ،املصدر السابﻖ ،ص.12-11
 - 1٦عبــد الوهــاب املســريي وفتحــي الﱰيكــي :احلداثــة ومــا بعــد احلداثــة ،دار الفكــر املعــاﴏ ،لبنــان ،2٠٠3 ،ص19٠؛ وعنــد عبــد
الرمحــن بــدوي ترتبــﻂ اهلويــة باملعرفــة حيــﺚ) :إن اجلوهــر األعمــﻖ لﻸشــياء هــو الواحــد ،وهــذا الواحــد الــكل هــو املعرفــة ،وهــذه هــي
الفكــرة األساســية ﰲ الفلســفة ،فــﺈن ســميت وحــدة األشــياء هويــة ،فــﺈن املذهــب الفلســفي ســيكون مذهــب اهلويــة املطلقــة ،واِن ُسـ ّـمي

١٩١

د .علي صبيح التميمي
القــول بــﺄن كل االشــياء تصــدر عــن املعرفــة ،مثاليــة ،فقــد تقــررت املثاليــة املطلقــة .ولكــن الواحــد يقــوم ﰲ املعرفــة ،وﰲ املعرفــة الذاتيــة
عــﲆ وجــه أدق ،وﺧارجهــا ال يوجــد ﳾء قابــل ألن يعــرف ،وتﺄسيسـ ًا عــﲆ ذلــك فــﺈن العقــل :هــو واهلويــة املطلقــة واملطلــﻖ ،ﳾء واحــد
وان العقــل ينظــم كل ﳾء ،وهــو الــكل الدائــم ،أو الكــون .واملعرفــة الذاتيــة هــي تعبــريه الــرضوري وصورتــه ،واهلويــة املطلقــة ليســت
فقــﻂ ماهيتــه ،بــل هــي صورتــه وقانونــه .إن املطلــﻖ واحــد أحــد ،ماهيــة واحــدة ،هــي ،هــي عينهــا .إنــه هويــة اهلويــة( .د .عبــد الرمحــن
بــدوي :موســوعة الفلســفة ،ج ،2ذوي القربــى ،قم-إيــران1429 ،هـــ ،ص.3٠
 - 17اليكس ميكشيليل :اهلوية ،املصدر السابﻖ ،ص.27
 - 18دنيس كوش :مفهوم الثقافة ﰲ العلوم االجتامعية ،املصدر السابﻖ ،ص.78
 - 19صامويل هنتجتون :ﴏاع احلضارات ،املصدر السابﻖ ،ص.2٠
 - 2٠برهان غليون :اغتيال العقل ،مكتبة مدبوﱄ ،القاهرة ،199٠ ،ص.32
 - 21اليكس ميكشيليل :اهلوية ،املصدر السابﻖ ،ص.1٠٠
 - 22حممــد عــامرة :ﳐاطــر العوملــة عــﲆ اهلويــة الثقافيــة ،سلســلة ﰲ التنويــر اإلســالمي ،العــدد  ،32ﳖضــة مــرص ،القاهــرة) ،د .ت(،
ص.٦
 -23حممد إبراهيم عيد :اهلوية الثقافية العربية ﰲ عاﱂ متغري ،جملة الطفولة والتنمية ،م  ،1العدد  ،3القاهرة ،2٠٠1 ،ص .11٠
-24باريــﺦ بيﺨــو :إعــادة النظــر ﰲ التعدديــة الثقافيــة التنــوع الثقــاﰲ والنظريــة السياســية ،اهليئــة العامــة الســورية للكتــاب،
دمشــﻖ ،2٠٠7،ص.7٠
 -25محــدي حســن عبــد احلميــد املحروقــي :دور الﱰبيــة ﰲ مواجهــة تداعيــات العوملــة عــﲆ اهلويــة الثقافيــة ،جملــة دراســات ﰲ التعليــم
اجلامعــي ،العــدد  ،7أكتوبــر  ،2٠٠4مركــز تطويــر التعليــم اجلامعــي بجامعــة عــني شــمس ،القاهــرة ،ص .15٠
26 - Feather, n. T: “ values, na�onal iden�ﬁca�on and favori�sm towards the in – group “,
Bri�sh journal of social psychology, no 33, 1994, p 467
 - 27حممد إبراهيم عيد ،اهلوية الثقافية العربية ،املصدر السابﻖ ،ص .111
 - 28روي أن عربي ـ ًا أرسه الــروم ﰲ عهــد معاويــة ،وأطلــﻖ رساحــه بعــد ســنوات طــوال ،لقــي ﰲ طريقــه رومي ـ ًا ﰲ أثنــاء وجــوده ﰲ
أي العــرب أنــت؟ فضحــك وقــال :لســت أعــرف ملســﺄلتك جوابـ ًا ألين لســت
األرس ُيتقــن العربيــة ،فظنّــه مــن أصــل عــرﰊ ،فســﺄله :مــن ّ
عربي ـ ًا ،فﺄجيبــك عــﲆ ســؤالك! فقــال لــه العــرﰊ :مــع هــذه الفصاحــة العربيــة؟ فقــال الرومــي :إن كان العلــم باللســان ينقــل اإلنســان
مــن جنســه إﱃ جنــس مــن حفــﻆ لســانه فﺄنــت إذن رومــي! فــﺈن فصاحتــك بلســان الــروم ليســت دون فصاحتــي بلســان العــرب ،فعــﲆ
قيــاس قولــك ينبغــي أن تكــون أنــت رومي ـ ًا وأكــون أنــا عربي ـ ًا .للمزيــد راجــع :القــاﴈ أﰊ عــيل التنوﺧــي :الفــرج بعــد الشــدة ،ج،1
مكتبــة اخلانجــي ،القاهــرة ،ط.1994 ،2
 - 29كلمــة الســيد كويشــريو ماتســورا ،رســالة املديــر العــام لليونســكو بمناســبة االحتفــال بالســنة الدوليــة للغــات ،2٠٠8 ،موقــع
اليونســكوhttp://www.un.org/arabic/events/iyl :
 - 3٠سعيد إسامعيل عيل :ثقافة البعد الواحد ،عاﱂ الكتب ،القاهرة ،2٠٠3 ،ص.1٦
 - 31عبــاس حممــود العقــاد :دراســات ﰲ املذاهــب األدبيــة واالجتامعيــة ،منشــورات املكتبــة العرصيــة ،بــريوت) ،د .ت( ،ص 3٠
.31 - 32حممــد أمحــد حممــد إســامعيل :برنامــج مقــﱰح لتفعيــل دور أنشــطة نــادي الطفــل لتﺄصيــل اهلويــة الثقافيــة ،جملــة كليــة الﱰبيــة،
جامعــة عــني شــمس ،العــدد  ،3٠ج ،2٠٠٦ ،3ص.391
 - 33للمزيد راجع :د .عيل صبيح التميمي :فلسفة احلقوق واحلريات السياسية ،دار أجمد ،األردن ،2٠15 ،ص.25٠-244
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األمن الثقافي بين الهوية الوطنية واالنتماء الديني
 - 34باريﺦ بيﺨو :مصدر سابﻖ ،ص.179
 - 35فاضل الصفار :فقه الدولة بحﺚ مقارن ﰲ الدولة ونظام احلكم ،ج ،1دار األنصار ،قم-إيران ،2٠٠5 ،ص.5٦٠-559
 - 3٦محدي حسن عبد احلميد املحروقي :دور الﱰبية ﰲ مواجهة تداعيات العوملة عﲆ اهلوية الثقافية ،املصدر السابﻖ ،ص.1٦8
 - 37للمزيد راجع :د .عيل صبيح التميمي :القهر ومﴩوعية سلطة الدولة ،دار أجمد ،األردن ،2٠15 ،ص.1٠5-٦7
 - 38للمزيد راجع :د .عيل صبيح التميمي :فلسفة احلقوق واحلريات السياسية ،املصدر السابﻖ ،ص.431
 - 39د .عيل صبيح التميمي :فلسفة احلقوق واحلريات السياسية ،املصدر السابﻖ ،ص.325
 - 4٠ال يوجــد تعريــﻒ واحــد متفــﻖ عليــه ﺧــاص باإلبــداع ،فتعريــﻒ اإلبــداع يتســم باملرونــة والســعة ،وعــﲆ الرغــم مــن االﺧتــالف
والتنــوع إال أن هنــاك تعريفــات تؤكــد عــﲆ أﳘيــة اإلنتــاج أو ندرتــه أو فائدتــه ،وأﺧــرى تركــز عــﲆ العمليــات العقليــة املنظمــة ،والبعــﺾ
يركــز عــﲆ مســار النمــو والتغــري ﰲ احليــاة النفســية للمبــدع ،كــام تــدور بعــﺾ التعريفــات حــول اخلــربة الذاتيــة للمبــدع وهنــاك مــا يؤكــد
عــﲆ إدراك املشــكلة وطــرح الســؤال اجليــد ،ويعــرف اإلبــداع ﰲ املعجــم الوســيﻂ ومعجــم ﳐتــار الصحــاح :إبــداع الــﴚء اﺧﱰاعــه ال
عــﲆ مثــال ،وإنشــاؤه عــﲆ غــري مثــال ســابﻖ ،وجعلــه غايــة ﰲ صفاتــه ،ويعــرف اإلبــداع ﰲ موســوعة علــم النفــس والتحليــل النفــﴘ
بالعمــل واإلنتــاج عــﲆ غــري مثــال ســابﻖ ،أي التجديــد واألصالــة فيــام يﺄتيــه الفــرد مــن أفــكار ،أو ينتــج مــن فــن أو أدب أو علــم أو
اﺧــﱰاع ،أو يقــوم بــه مــن اكتشــاف لــﴚء ﱂ يكــن معروفـ ًا مــن قبــل .للمزيــد راجــع :د .عــيل صبيــح التميمــي :فلســفة االنغــالق الفكــري
بنظــرة ﴍقيــة بــني االبــداع والطمــوح واهلويــة ،دار أجمــد ،األردن ،2٠17 ،ص.3٦
 - 41كتــب الربوفيســور ميثــم اجلنــاﰊ وهــو اســتاذ مــادة الفلســفة ﰲ اجلامعــة الروســية بموســكو ﰲ كتابــه )فلســفة اهلويــة الوطنيــة
العراقيــة( ،دار ميزوبوتاميــا ،بغــداد ،ط» ،2٠12 ،1ان العــراق هويــة ثقافيــة سياســية« ،ويســمي ميثــم اجلنــاﰊ اهلويــة الوطنيــة العراقيــة
ب )االســتعراق( ،وان العــراق ليــس ﲡمــع اعــراق وان العــراق غــري معقــول وال مقبــول ﺧــارج وحــدة مكوناتــه الرافدينيــة والعربيــة –
اإلســالمية ،وان العربيــة االســالمية هــي جوهــر ثقــاﰲ ،وان اهلويــة الثقافيــة للعــراق هــي )االســتعراق( ،وان اخلــروج عــﲆ االســتعراق
هــو رجــوع اﱃ العرقيــة.
 - 42حممــد حســنني هيــكل :العــرب عــﲆ أعتــاب القــرن  ،21جملــة املســتقبل العــرﰊ ،ع  ،12مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بــريوت،
 ،1994ص .25
 - 43جــورج قــرم :مشــكلة اهلويــة واالنتــامء القومــي عنــد العــرب ،جملــة العــرﰊ ،ع  ،537وزارة اإلعــالم ،الكويــت ،2٠٠3 ،ص
.34-3٠
 - 44د .مايــكل برانــت :مؤامــرة التفريــﻖ بــني األديــان اإلهليــة ،منشــور عــﲆ صفحــة اجلمعيــة الدوليــة للمﱰمجــني واللغويــني العــرب،
عــﲆ موقعهــا 782٦٠?h�p://www.wata.cc/forums/showthread.php
فبالنســبة للمرحلــة األوﱃ تــم إرســال عــدد مــن الباحثــني إﱃ مجيــع أنحــاء تواجــد الشــيعة ،(...) ،وتﱰكــز املعلومــات عــن الشــيعة ﰲ هــذه
املرحلــة حــول إجابــات األســئلة التالية:
) (1أين يسكن الشيعة ﰲ العاﱂ وما هي نسبتهم العددية ﰲ مناطﻖ سكناهم.
) (2تقديم صورة كاملة عن أوضاعهم االجتامعية واالقتصادية والﱰكيز عﲆ اخلالفات املوجودة فيام بينهم.
) (3كيفية اصطناع الرصاعات واخلالفات داﺧل أوساطهم حسب مناطﻖ تواجدهم؟
) (4توسيع اهلوة واخلالف ،ثم التناحر بني السنة والشيعة ﰲ مناطﻖ العاﱂ اإلسالمي.
) (5تشﺨيﺺ وﲢديد أسباب اخلوف الواقعية من الفكر الشيعي.
وبعد مجع املعلومات من ﳐتلﻒ مناطﻖ العاﱂ ،وبعد البحﺚ وأﺧذ وجهات النظر حصلنا عﲆ نتائج مهمة للغاية:
-1فقد عرفنا أن قدرة املذهب الشيعي وقوته ﰲ يد املراجع وعلامء الدين ،وأﳖم يتولون حفﻆ هذا املذهب وحراسته.
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-2إن مراجع الشيعة ﱂ يتابعوا وﱂ يتعاونوا طيلة التاريﺦ مع أي حاكم غري مسلم أو حاكم ظاﱂ.
إن ﲢقيقاتنــا ﰲ هــذا املجــال أوصلتنــا إﱃ نتيجــة :وهــي أنــه ”ال يمكــن بــﺄي حــال مــن األحــوال مواجهــة املذهــب الشــيعي وحماربتــه
بصــورة مبــاﴍة ،وإن هزيمتــه أمــر ﰲ غايــة الصعوبــة ،وأنــه البــد مــن العمــل ﺧلــﻒ الســتار“ ) ،(...أمــا مــا ﳜــﺺ مواكــب العــزاء
احلســيني والشــعائر احلســينية لــدى الشــيعة ،يشــري برانــت أنــه وألﳘيــة هــذا املوضــوع ،فــﺈن اخلطــﻂ املرســومة مــن الـــ) (C.I.Aو )(MIX
تقتــﴤ اعتــامد ﴍائــح معينــة مــن مجهــور ضعيفــي املعرفــة واخلــربة لغــرض تشــويه صــورة هــذه الشــعائر واحلــﻂ مــن مكانتهــا ﰲ نظــر
الــرأي العــام ،واالعتــامد عــﲆ صنــﻒ آﺧــر يضطلــع بمهمــة اﺧــﱰاق جمالــس العــزاء هــذه وإرباكهــا وتصويــر املراســيم احلســينية عــﲆ أﳖــا
ﳑارســات يقــوم ﲠــا اجلهلــة واألوبــاش )ومثــل هــذه املامرســة موجــودة ﰲ بعــﺾ مواقــع اإلنﱰنــت( ،وكذلــك ﲥويــل وإعطــاء حجــم
كبــري ملــا يتكلــم بــه بعــﺾ اخلطبــاء بﺄشــياء غــري مقبولــة ألحــداث البالبــل والفــوﴇ داﺧــل الوســﻂ الشــيعي .راجــع التقريــر بالكامــل
عــﲆ املوقــع اإللكــﱰوين أعــاله.
 - 45هنــاك عــدد مــن املفكريــن واملنظريــن الذيــن بحثــوا ﰲ تغ ّلــب احلضــارات ابتــدا ًء مــن ابــن ﺧلــدون ) ،(14٠٦-1332وانتهــا ًء
بصامويــل هنتجتــون مــرور ًا بتوينبــي وهيجــل وماركــس وشــبنغلر وغريهــم.
 - 4٦زكي نجيب حممود :ثقافتنا ﰲ مواجهة العرص ،ط  ،3دار الﴩوق ،القاهرة ،1982 ،ص .1٦٠
 -47حممــد الســيد ســعيد :الثــورة التكنولوجيــة –ﺧيــارات مــرص للقــرن  ،21مركــز الدراســات السياســية واالســﱰاتيجية،
القاهــرة ،199٦،ص.73
 - 48رفيﻖ حبيب :مرص القادمة بني التغريب والتفكري ،دار الﴩوق ،القاهرة ،1998 ،ص .88
 - 49ملزيــد مــن التفصيــل يمكــن مراجعــة» :اتفاقيــة محايــة الــﱰاث الثقــاﰲ غــري املــادي ” ،ﰲ :املؤﲤــر العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للﱰبيــة
والعلــم والثقافــة »اليونســكو“ ،املنعقــد ﰲ باريــس ﰲ الفــﱰة 29ســبتمرب/أيلول – 17أكتوبــر /تﴩيــن األول  ،2٠٠3موقــع اليونســكو:
13254٠a.pdf/http://www.un.org/arabic/events/iyl/resources
 - 5٠للمزيــد راجــع» :اإلعــالن العاملــي ملنظمــة األمــم املتحــدة للﱰبيــة والعلــم والثقافــة » ،اليونســكو» ،بشــﺄن التنــوع الثقــاﰲ«،
الــدورة ،31باريــس2 ،نوفمرب/تﴩيــن الثــاين http://www.un.org./arabic/ events/iyl/docs.shtml .2٠٠1
 - 51باريﺦ بيﺨو :إعادة النظر ﰲ التعددية الثقافية ،املصدر السابﻖ ،ص .24٠
 - 52عالء الدين صادق األعرجي :األمة العربية بني الثورة واالنقراض ،دار نيبور ،العراق ،2٠15 ،ص.225
 - 53ديفيــد روتكويــﻒ :ﰲ مديــح اإلمربياليــة الثقافيــة ،ترمجــة :أمحــد ﺧضــري ،جملــة الثقافــة العامليــة ،ع  ،85املجلــس الوطنــي للثقافــة
والفنــون واﻵداب ،الكويــت ،نوفمــرب – ديســمرب  ،1997ص .32
 - 54إســحاق فرحــات :انعكاســات العوملــة السياســية والثقافيــة عــﲆ الوطــن العــرﰊ ،مركــز دراســات الــﴩق األوســﻂ ،األردن،
ص.11
،1999
 - 55عبــد اإللــه بلقزيــز :العوملــة واهلويــة الثقافيــة ،عوملــة الثقافــة أم ثقافــة العوملــة؟ ،نــدوة العــرب والعوملــة ،مركــز دراســات الوحــدة
العربيــة ،بــريوت ،1998 ،ص .31٦ – 315
 - 5٦اندفــع هنتجتــون ﰲ وصــﻒ مفهــوم احلضــارات الكونيــة والعالقــات بــني القــوة والثقافــة وميــزان القــوة املتغــري بــني احلضــارات،
حيــﺚ يــرى ﰲ القــوة جمــال ﳚســد األثــر الثقــاﰲ ،فقــوة الغــرب مقابــل ضعــﻒ اﻵﺧريــن أدى إﱃ التﺄثــر بالغــرب والتحديــﺚ والتغريــب
أمــا ضعــﻒ الغــرب فﺈﳖــا تدفــع اﻵﺧريــن إﱃ التﺄصيــل الثقــاﰲ ،ﰲ الوقــت الــذي يعتمــد هنتجتــون العامــل الثقــاﰲ كعامــل وحيــد ﰲ
تفســري اإلحــداث .صموئيــل هنتجتــون :ﴏع احلضــارات ،املصــدر الســابﻖ ،ص.39-37
 - 57د .مايكل برانت :مؤامرة التفريﻖ بني األديان اإلهلية ،املصدر السابﻖ.
 - 58للمزيد راجع :د .عيل صبيح التميمي :إسﱰاتيجية الغد وﴏاع اليوم ،دار أجمد ،األردن ،2٠1٦ ،ص.21-1٦
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األمن الثقافي بين الهوية الوطنية واالنتماء الديني

اﳌﺼادر:
.1إســحاق فرحــات :انعكاســات العوملــة والثقافيــة عــﲆ
الوطــن العــرﰊ ،السياســية مركــز دراســات الــﴩق
األوســﻂ ،األردن.1999 ،
.2اليكــس ميكشــيليل :اهلويــة ،ترمجــة :عــيل وطفة ،دار الوســيم
للنﴩ ،دمشــﻖ.1993 ،
.3أندريــه الالنــد :موســوعة الالنــد الفلســفية-معجم
مصطلحــات الفلســفة النقديــة والتقنيــة ،تعريــب :ﺧليــل
أمحــد ﺧليــل ،املجلــد الثــاين ،عويــدات ،بريوت-لبنــان،
.2٠٠8

.4أﰊ عــيل التنوﺧــي :الفــرج بعــد الشــدة ،ج ،1مكتبــة
اخلانجــي ،القاهــرة ،ط.1994 ،2

.5أمــني معلــوف :اهلويــات القاتلــة »قــراءات ﰲ االنتــامء
والعوملــة« ،ترمجــة :نبيــل حمســن ،ورد للطباعــة والنــﴩ،
دمشــﻖ.1999 ،
.٦اتفاقيــة محايــة الــﱰاث الثقــاﰲ غــري املــادي ،ﰲ :املؤﲤــر
العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للﱰبيــة والعلــم والثقافــة
»اليونســكو« ،املنعقــد ﰲ باريــس ﰲ الفــﱰة 29ســبتمرب/
أيلــول – 17أكتوبــر /تﴩيــن األول  ،2٠٠3موقــع اليون
h�p://www.un.org/
سكو:
13254٠a./arabic/events/iyl/resources
pdf
.7اإلعــالن العاملــي ملنظمــة األمــم املتحــدة للﱰبيــة والعلــم
والثقافــة ،اليونســكو» :بشــﺄن التنــوع الثقــاﰲ«،
الــدورة ،31باريــس 2 ،تﴩيــن الثــاين .2٠٠1
h�p://www.un.org./arabic/ events/
iyl/docs
.8باريــﺦ بيﺨــو :إعــادة النظــر ﰲ التعدديــة الثقافيــة التنــوع
الثقــاﰲ والنظريــة السياســية ،اهليئــة العامــة الســورية
للكتــاب ،دمشــﻖ.2٠٠7،

.9برهــان غليــون :اغتيــال العقــل ،مكتبــة مدبــوﱄ ،القاهــرة،
.199٠
.1٠تقريــر اليونســكو بشــﺄن األمــن االنســاين ،موقــع
اليونســكوh�p://www.un.org./arabic/ :
.events/iyl/docs
.11جــورج قــرم :مشــكلة اهلويــة واالنتــامء القومــي عنــد
العــرب ،جملــة العــرﰊ ،العــدد ) ،(537وزارة اإلعــالم،
الكويــت.2٠٠3 ،
.12محــدي حســن عبــد احلميــد املحروقــي :دور الﱰبيــة ﰲ
مواجهــة تداعيــات العوملــة عــﲆ اهلويــة الثقافيــة ،جملــة
دراســات ﰲ التعليــم اجلامعــي ،العــدد) ،(7أكتوبــر
 ،2٠٠4مركــز تطويــر التعليــم اجلامعــي بجامعــة عــني
شــمس ،القاهــرة.
.13دنيــس كــوش :مفهــوم الثقافــة ﰲ العلــوم االجتامعيــة،
ترمجــة :منــري الســعيداين ،املنظمــة العربيــة للﱰمجــة،
بــريوت.2٠٠7 ،
.14ديفيــد روتكويــﻒ :ﰲ مديــح اإلمربياليــة الثقافيــة ،ترمجــة:
أمحــد ﺧضــري ،جملــة الثقافــة العامليــة ،العــدد )،(85
املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واﻵداب ،الكويــت،
نوفمــرب – ديســمرب .1997
.15رفيــﻖ حبيــب :مــرص القادمــة بــني التغريــب والتفكــري ،دار
الــﴩوق ،القاهــرة.1998 ،
.1٦زكــي نجيــب حممــود :ثقافتنــا ﰲ مواجهــة العــرص ،ط ،3
دار الــﴩوق ،القاهــرة.1982 ،
.17د .ســمري ابراهيــم حســن :الثقافــة واملجتمــع ،دار الفكــر،
دمشــﻖ.2٠٠7 ،
.18ســعيد إســامعيل عــيل :ثقافــة البعــد الواحــد ،عــاﱂ الكتــب،
القاهــرة.2٠٠3 ،
.19صامويــل هنتجتــون :ﴏاع احلضــارات إعــادة صنــع
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د .علي صبيح التميمي
النظــام العاملــي ،ترمجــة :طلعــت الشــايب ،ط ،2ســطور،
القاهــرة.1999 ،
.2٠عبــاس حممــود العقــاد :دراســات ﰲ املذاهــب األدبيــة
واالجتامعيــة ،منشــورات املكتبــة العرصيــة ،بــريوت) ،د.
ت(.
.21عبــد الوهــاب املســريي وفتحــي الﱰيكــي :احلداثــة ومــا
بعــد احلداثــة ،دار الفكــر املعــاﴏ ،لبنــان.2٠٠3 ،
.22د .عبــد الرمحــن بــدوي :موســوعة الفلســفة ،ج ،2ذوي
القربــى ،قم-إيــران1429 ،هـــ.
.23عــالء الديــن صــادق األعرجــي :األمــة العربيــة بــني الثــورة
واالنقــراض ،دار نيبور ،العــراق.2٠15 ،
.24عبــد اإللــه بلقزيــز :العوملــة واهلويــة الثقافيــة ،عوملــة
الثقافــة أم ثقافــة العوملــة؟ ،نــدوة العــرب والعوملــة ،مركــز
دراســات الوحــدة العربيــة ،بــريوت.1998 ،
.25د .عــيل صبيــح التميمــي :إســﱰاتيجية الغــد وﴏاع اليوم،
دار أجمد ،األردن.2٠1٦ ،
.2٦د .عــيل صبيــح التميمــي :فلســفة احلقــوق واحلريــات
السياســية ،دار أجمــد ،األردن.2٠15 ،
.27د .عــيل صبيــح التميمــي :القهــر ومﴩوعيــة ســلطة
الدولــة ،دار أجمــد ،األردن.2٠15 ،
.28د .عــيل صبيــح التميمــي :فلســفة االنغــالق الفكــري
بنظــرة ﴍقيــة بــني االبــداع والطمــوح واهلويــة ،دار أجمــد،
األردن.2٠17 ،
.29فاضــل الصفــار :فقــه الدولــة بحــﺚ مقــارن ﰲ الدولــة
ونظــام احلكــم ،ج ،1دار األنصــار ،قم-إيــران.2٠٠5 ،
.3٠كويشــريو ماتســورا ،رســالة املديــر العــام لليونســكو
بمناســبة االحتفــال بالســنة الدوليــة للغــات،2٠٠8 ،
موقــع اليونســكوh�p://www.un.org/ :
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arabic/events/iyl
.31حممــد عــامرة :ﳐاطــر العوملــة عــﲆ اهلويــة الثقافيــة ،سلســلة
ﰲ التنويــر اإلســالمي ،العــدد ) ،(32ﳖضــة مــرص،
القاهــرة) ،د .ت(.
.32حممــد إبراهيــم عيــد :اهلويــة الثقافيــة العربيــة ﰲ عــاﱂ
متغــري ،جملــة الطفولــة والتنميــة ،م  ،1العــدد )،(3
القاهــرة.2٠٠1 ،
.33حممــد أمحــد حممــد إســامعيل :برنامــج مقــﱰح لتفعيــل
دور أنشــطة نــادي الطفــل لتﺄصيــل اهلويــة الثقافيــة ،جملــة
كليــة الﱰبيــة ،جامعــة عــني شــمس ،العــدد ) ،(3٠ج،3
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ﹸﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:
يمثــل األمــن مســﺄلة مركزيــة ﰲ الوجــود والعمــران البــﴩي ،وال ّ
أدل عــﲆ ذلــك أكثــر مــن شــيوع

مقوالتــه ومســمياته ﰲ جوانــب احليــاة كافـ ًة تقري ًبــا ،وهــذا ال يــدل عــﲆ »حضــوره « بقــدر مــا ﳛيــل إﱃ »غيابــه « وهــو،

بمقاربــة فرويديــة ،حاجــة أوليــة لإلنســان ،وهــو إﱃ ذلــك حاجــة كليــة ،اذ إنــه ﴍط للوجــود واالســتمرار ،فعنــده أو
بــه تبتــدئ األمــور ،وبــه تنتهــي ،وبــني هــذا وذاك أحــوال وأطــوار وأهــوال كثــرية.

ويتﺄســس الفكــر الســياﳼ عــﲆ مقولــة األمــن؛ إذ إن احلاجــة إليــه ،هــي التــي دفعــت اإلنســان إﱃ »اﺧــﱰاع

السياســة« و »إنشــاء الدولــة« وإذا مــا دققنــا ﰲ مقاربــة )تومــاس هوبــز( مث ـ ً
ال للموضــوع ،اتّضــح إﱃ أي حــد كان

اإلنســان مدفو ًعــا باحلاجــة إﱃ األمــن ،ومثلــام أن القــوة ﰲ السياســة تعــادل ،مــن حيــﺚ املعنــى واألﳘيــة ،القــوة ﰲ

الفيزيــاء؛ فــﺈن األمــن هــو »املعــادل املوضوعــي« هلــا ،ومثلــام نجــد صعوبــة ﰲ تعيــني مــا هــو ســياﳼ ،ومــا هــو ال

ســياﳼ ،فﺈننــا نجــد الصعوبــة نفســها ﰲ جمــال األمــن.

تقــارب الدراســة مفهــوم األمــن ،مــن منظــور إطــاري معــرﰲ ،يشــتمل عــﲆ مقاربــات ومداﺧــل ﲢليــل،

ومفاهيــم مــن علــوم ﳐتلفــة ،تســاعد ﰲ تقديــم ﲢليــل أفضــل للموضــوع مثــل؛ ) األمــن البــﴩي ،أو أمــن اإلنســان
الــال متوقــع ،األنــامط التكراريــة ،املﺨيــال ،الدوافــع املﺨياليــة ،الدراســات األمنيــة ،الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة،

وغريهــا( وتتنــاول مــا تعــده الســامت الدالليــة للمفهــوم بوصفــه :مفهو ًمــا )إجرائ ﹰﹼيــا ،وموسـ ًعا ،أو شــمول ﹰﹼيا ،وﲣوم ﹰﹼيــا،

وكون ﹰﹼيــا ،أو عومل ﹰﹼيــا ،وال يقين ﹰﹼيــا ،وﺧتــا ً،ال أو ماكـ ًـرا ،وال متوق ًعــا ،وتكرار ﹰﹼيـ ًا ،وال ﳖائ ﹰﹼيــا ،أو دائـ ًـام( .
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Abstract
The issue of security prevails throughout the walks of man with diﬀerent terms , such never
proves its presence more than its absence ; it is a Freudian approach to designate the essen�al
need of man to security. Or rather it is a cornerstone of existence and con�nuity from which
everything takes the ini�a�ve and at which everything terminates , there are many incidents
and events between these two extremes.
The poli�cal mind emanates from the need to security , that is , man is obliged to create
poli�cs and establish a state . When delving into the approach of Thomas Hobbes as a nonpareil
, it will be quite convenient to fathom how desperately man needs the security. Power in poli�cs
comes equal to power in physics : the security is the objec�ve balance of the poli�cs . As much
as it is hard to diﬀeren�ate between poli�cs and nonpoli�cs , it is much the same in security .
Studying the concept of security covers an epistemic focus on approaches , an analy�c
method and concepts of various sciences to dissect certain issues into their mere bones :
human security , man unexpected security, itera�ve pa�erns, fantasy, fantasy mo�ves , security
studies , technological and scien�ﬁc revolu�on and so forth . Furthermore , it deals with the
pragma�c traits as it is a concept procedural, labyrinthine , universal , excessive , existen�al,
global , instant, feline , unexpected , itera�ve , indeﬁnite and permanent .
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ﲤﻬيﺪ .
تُعــد الثقافــة ظاهــرة اجتامع ّيــة مكتســبة ،قابلــة لالنتشــار واالنتقــال مــن جيــل إﱃ آﺧــر؛ وهــي اإلطــار

االجتامعــي الــذي يعيشــه الفــرد ،وينمــو ويتطـ ّـور مــن ﺧاللــه .أمــا األمــن الثقــاﰲ ،فيم ّثــل أهــم الدعائــم التــي يقــوم

عليهــا املجتمــع مــن عــادات وتقاليــد وقيــم ..وغريهــا؛ وهــو وســيلة لتحديــد الســلوك أو أداة ملســايرة أســاليب احليــاة
ﲠــدف مســايرة التغــريات واملســتجدات العامل ّيــة ،وﰲ الوقــت نفســه محايــة الذات ّيــة الثقاف ّيــة ألفــراد املجتمــع الواحــد،
توجــه اإلنســان وتقــدّ م لــه معايــري الســلوك.
ومــا تضمنــه مــن قيــم ماديــة ومعنو ّيــةّ ،

وﰲ هــذا املجــالُ ،يقصــد باألمــن الثقــاﰲ احلفــاظ عــﲆ الذات ّيــة الثقاف ّيــة ومحايتهــا وتﺄمينهــا مــن التيــارات

الفكر ّيــة املعــاﴏة التــي تســتهدف الشــباب ﰲ دينــه وقيمــه ولغتــه ومعتقداتــه وحضارتــه ،حتــى يتم ّكــن مــن مقاومتها
لتحمــل
والتصــدّ ي هلــا بﺈﳚاب ّيــة وفاعليــة ﰲ ظــل ﲢديــات عامليــة معــاﴏة .وهــذا يشـكّل ﰲ جمموعــه قاعــدة أساسـ ّية
ّ

املســؤول ّية واملشــاركة ﰲ ﲢقيــﻖ األمــن الثقــاﰲ والتقــدّ م والتنميــة للمجتمــع.

يتعـ ّـرض األمــن الثقــاﰲ العــرﰊ لكثــري مــن التﺄثــريات الثقاف ّيــة العامل ّيــة الوافــدة مــن ﺧــالل العوملــة ،بســبب

التقــدّ م التكنولوجــي ﰲ وســائل االتصــال واإلعــالم ﰲ القــرن الــذي نعيشــه .وقــد نجحــت العوملــة ﰲ فــرض قيمهــا
عــرض اهلو ّيــة الثقاف ّيــة للتغيــري اجلــذري العميــﻖ،
وأســاليبها وطــرق تفكريهــا عــﲆ ثقافــة املجتمــع العــرﰊ ،ﳑــا ّ

وأصبــح ﲥديــد ًا قويــ ًا للديــن واللغــة والقيــم والعــادات والتقاليــد والــﱰاث والعالقــات االجتامعيــة وطرائــﻖ

التفكــري ..وغريهــا ،وهــو ﳞــدد اهلو ّيــة الثقافيــة للمجتمــع ،ويضعــﻒ شــعور الفــرد باالنتــامء والــوالء لوطنــه .فــكل

ذلــك يزيــد مــن أﳘ ّيــة احلاجــة إﱃ ﲢقيــﻖ األمــن الثقــاﰲ لــدى الشــباب ﰲ ظــل التحـ ّـوالت الﴪيعــة واملتالحقــة ﰲ
ﳐتلــﻒ جمــاالت احليــاة ،وهــذا مــا أطلــﻖ عليــه الغــزو الثقــاﰲ أو التبع ّيــة الثقاف ّيــة.

لــذا ،فــﺈن األمــن الثقــاﰲ باملحافظــة عــﲆ اهلويــة الثقافيــة وتنميتهــا وتطويرهــا مــع املحافظــة عــﲆ أصوهلــا،

ﺧاصــة ﰲ عــرص العوملــة الــذي أدى إﱃ تﺄثــريات ثقافيــة وتربويــة أدت إﱃ اهتــزاز العديــد مــن
ُيعــد ﴐورة تربو ّيــةّ ،

املراكــز الﱰبو ّيــة .وهــذا يفــرض عــﲆ الﱰبيــة العربيــة مراجعــة فلســفتها ونُظمهــا ومناهجهــا وتقنياﲥــا للتعامــل مــع

ضغــوط العوملــة الثقافيــة عــﲆ احلقــل الﱰبــوي .فاهلــدف النهائــي للعوملــة الثقافيــة ليــس ﺧلــﻖ ثقافــة عامليــة واحــدة،
تتضمــن بلــوغ البــﴩ مرحلــة مــن احلر ّيــة الكاملــة النتقــال األفــكار واملفاهيــم
بــل ﺧلــﻖ عــاﱂ بــال حــدود ثقافيــة؛ فهــي
ّ
والقيــم واملعلومــات عــﲆ الصعيــد العاملــي ،وبﺄقــل قــدر مــن القيــود والعراقيــل والضوابــﻂ ،ﳑــا قــد يؤثــر ﰲ الﱰبيــة

ونظمهــا وعــﲆ اهلو ّيــة الثقافيــة ﰲ األلفيــة الثالثــة.
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وتﺄسيســ ًا عــﲆ مــا ســبﻖ ،فــﺈن األمــن الثقــاﰲ ُيعــد ﴐورة تربويــة تفرضهــا العوملــة الثقافيــة ،األمــر

الــذي يتط ّلــب إعــادة النظــر ﰲ أداء املنظومــة الﱰبويــة ﰲ العــاﱂ العــرﰊ ،بحيــﺚ تصبــح قــادرة عــﲆ تعميــﻖ اهلويــة
الثقافيــة ﰲ نفــوس الشــباب ،وﲢصنهــم بالقيــم واملهــارات واألفــكار التــي تســاعد عــﲆ أن يكــون هلــم دور فاعــل ﰲ

تغيــري جمتمعاﲥــم وتطويرهــا ،وأال يكونــوا جمـ ّـرد مق ّلديــن تابعــني لالﺧريــن ،يعيشــون عــﲆ زاده الثقــاﰲ دون إبــداع
أو ابتــكار متناســني ثقافتهــم .وهــذا ال يعنــي االنغــالق وعــدم االنفتــاح عــﲆ العــاﱂ ،بــل علينــا التفاعــل معــه ومــع
مســتجدات العــرص ،وعلينــا أن نﺄﺧــذ منــه مــا يتامشــى وقيمنــا وأﺧالقنــا وعاداتنــا وتقاليدنــا ،بــل علينــا أن نكــون أداة

تغيــري ﰲ قيــم اﻵﺧريــن وأﺧالقهــم ،والتﺄثــري فيهــم مــن مجيــع اجلوانــب.

إن إنجــاز مفهــوم األمــن الثقــاﰲ وإفشــال عمليــات التﺨريــب الفكــري ،ال يتــم مــن طريــﻖ إغــالق النوافــذ،

ومنــع التفاعــل مــع الثقافــات اإلنســانية ،وإنــام يكــون مــن طريــﻖ العالقــة الواعيــة مــع ثقافتنــا ،والعمــل عــﲆ إيصاهلــا

بالطــرق الســليمة والعلميــة إﱃ مجيــع أبنــاء املجتمــع..

ﱂ يعــد األمــن الثقــاﰲ ﰲ حياتنــا املعــاﴏة ،جمــرد هــدف ثقــاﰲ  -فكــري ،وإنــام أصبــح هدفــ ًا حضاريــ ًا

شــامالً ،ينطــوي عــﲆ جوانــب سياســية ووطنيــة ال تقــل أﳘيــة عــن جوانبــه الثقافيــة.

فاألمــن الثقــاﰲ يعــد عنــرص ًا ال غنــى عنــه مــن عنــاﴏ النهضــة االجتامعيــة ،ومظهــرا مــن مظاهــر القــدرة

عــﲆ التحــرر واملؤثــرات اخلارجيــة الوافــدة ،فهــو أعــﲆ مظاهــر اســﱰداد اهلويــة التــي ســعت قــوى الــﴩ والبغــي

عــرب التاريــﺦ إﱃ إﳖــاء ﺧطــوط الدفــاع الفكريــة والعقديــة كﺨطــوة أوﱃ لعمليــة االســتيعاب والســيطرة ..وﳜطــﺊ
مــن يعتقــد بــﺄن األمــن الثقــاﰲ ،هــو عبــارة عــن غلــﻖ األبــواب واالنطــواء عــﲆ النفــس وتكثــري الئحــة املمنوعــات،
واالبتعــاد عــن وســائل االتصــال واإلعــالم احلديثــة ..فاألمــن الثقــاﰲ ال يشــكل حالــة ســلبية تتجســد ﰲ صــد النــاس

عــن املﺨاطــر املحتملــة.

إن األمــن الثقــاﰲ يعنــي توفــري الثقافــة الصاحلــة للنــاس حتــى يتمكنــوا مــن أن يعيشــوا حياﲥــم املعــاﴏة

ســلي ًام وإﳚابي ـ ًا.

وهــو يعنــي بنــاء قــوة الوجــود الثقــاﰲ الذاتيــة ،التــي تقــوى ال عــﲆ املقاومــة والصمــود فحســب ،وإنــام

عــﲆ االندفــاع واملالحقــة والفعــل املؤثــر ..ولكــي تتحقــﻖ هــذه املقولــة نعتقــد أن مفهــوم األمــن الثقــاﰲ يعتمــد عــﲆ
عنرصيــن أساســيني:

٢٠٤

ٍ
ٍ
إستِراتِيج َّية
َم ُ
فهوم األ َمن برؤيةمعرفية ْ

 -1االعتــزاز بالــذات الثقافيــة احلضاريــة :ألن الــذات الثقافيــة هــي اإلطــار أو الوعــاء الــذي يســتوعب

منتــوج املثقــﻒ ،لذلــك فــﺈن منتــوج املثقــﻒ ينبغــي أن ينطلــﻖ مــن اخلطــوط العريضــة وروح الثقافــة الذاتيــة ،بــام ﲤثلــه

هــذه الثقافــة الذاتيــة مــن رمــوز وأفــكار وقيــم.

واالعتــزاز بالثقافــة الذاتيــة ال يعنــي بالنســبة لنــا أن نغلــﻖ أبوابنــا عــﲆ مــا هــو ليــس ﰲ أيدينــا وتتحكــم بــه

قــوى أﺧــرى ﺧارجــة عنــا ..وإنــام يعنــي أننــا ﰲ البــدء ينبغــي أن نحقــﻖ ذاتنــا الثقافيــة واحلضاريــة ،ونجعلهــا حــاﴐة
ﰲ حركتنــا االجتامعيــة والثقافيــة .وننطلــﻖ مــن هــذا احلضــور الثقــاﰲ واحلضــاري للتفاعــل مــع الثقافــات األﺧــرى..
ومشــكلتنا املعــاﴏة ليــس ﰲ الثقافــات األﺧــرى وقدرﲥــا عــﲆ الوصــول إﱃ ﳐــادع نومنــا وتطــرق منازلنــا ﰲ كل
وقــت وﰲ كل ســاعة ،بــل ﰲ املامرســات التــي نامرســها مجيعــا أفــرادا ومؤسســات ﰲ ﺧنــﻖ الــذات الثقافيــة والتضييــﻖ

عليهــا ..هلــذا فــﺈن ﲡــاوز اﻵثــار الســيئة واخلطــرية للثقافــات الغازيــة ملجتمعاتنــا وشــعوبنا ،هــو ﰲ أن نطلــﻖ احلريــة

لثقافتنــا الذاتيــة بــﺄن تعــرب عــن نفســها بــﺄي طريقــة شــاءت ..إن إعطــاء املجــال للثقافــة الذاتيــة رمــوزا وأفــكارا هــو
اخليــار االســﱰاتيجي الــذي نتمكــن مــن ﺧاللــه ﲢقيــﻖ مقولــة )األمــن الثقــاﰲ( .وﲠــذا نعطــي للثقافــة الذاتيــة األفــﻖ

الطبيعــي للدفــاع عــن كينونتهــا االجتامعيــة والتارﳜيــة.

 -2االنفتــاح واحلــوار مــع الثقافــات املعــاﴏة :ألن الثقافــة هــي عبــارة عــن عمليــة مســتمرة ال تتوقــﻒ عنــد

حــد أدنــى تكتفــي بتوفــريه للنــاس ،وإنــام هــي ﲥيــﺊ األرضيــة لعمليــة انطــالق ثقــاﰲ ،تﺄﺧــذ مــن املــوروث الثقــاﰲ
واالنفتــاح عــﲆ الثقافــة املعــاﴏة نقطتــي انطــالق وارتــكاز ﰲ جهدهــا الثقــاﰲ الراهــن .فاألمــن الثقــاﰲ ال يعنــي بــﺄي

شــكل مــن األشــكال االحتــامء ﲢــت متاريــس املــاﴈ عــن الثقافــة املعــاﴏة ..بــل يعنــي االعتــزاز بالــذات احلضاريــة
مــع هضــم معطيــات اﻵﺧــر احلضــاري .ألن االنطــواء واالنغــالق عــن العــرص وثقافتــه ومنجزاتــه هــو إفقــار للوجود

الــذاﰐ بحيــﺚ نضحــى وكﺄننــا نعيــﺶ ﰲ القــرون الوســطى الســالفة ،بعيــدون كل البعــد عــن إنجــازات اإلنســان

املعــاﴏ وآثــار العلــم وحســناته.

ومــن ثــم فــﺈن أي جمتمــع ال يتمكــن مــن صيانــة أمنــه الثقــاﰲ واســتمرارية فعلــه اجلامعــي إال باالعتــزاز

بالــذات املوصــول باالنفتــاح عــﲆ منجــزات العــرص .وكل هــذه األمــور ﲢفزنــا للبحــﺚ عــن الــذات الثقافيــة وإبــراز
مضامينهــا وتطلعاﲥــا ،وتربيــة املواطــن عــﲆ ضوئهــا وهداهــا .ومــن هــذا الطريــﻖ يمكننــا احلصــول عــﲆ احلــد األدنــى

مــن األمــن الثقــاﰲ املطلــوب ﰲ عــرص تكنولوجيــا االتصــاالت واألقــامر الصناعيــة.

٢٠٥

م.م .أسامة العتابي

وتﺄسيســا عــﲆ مــا ذكــر أعــاله نقــول :إن هنــاك بونــا شاســعا بــني األمــن الثقــاﰲ والثقافــة األمنيــة،

فاألﺧــرية :هــي جمموعــة مــن األنشــطة التــي تســتهدف ﺧلــﻖ الوعــي األمنــي ،أمــا األمــن الثقــاﰲ :فاملقصــود بــه هــو

بيــان األســس والقواعــد املتوفــرة ﰲ ثقافــة مــا ،التــي ﲤنــع حــاالت االﺧــﱰاق الثقــاﰲ والغــزو الفكــري ..هلــذا فــﺈن
اهلــدف مــن هــذه املقالــة ،ليــس تﺄكيــد ﴐورة األمــن للوقايــة مــن اجلرائــم عــﲆ ﳐتلــﻒ مســتوياﲥا وأشــكاهلا ،وإنــام
هــدف املقــال هــو حماولــة اســتنطاق ثقافتنــا الذاتيــة ،وتﺄكيدهــا ﰲ نفــوس أبنائنــا ،والعمــل عــﲆ ﲤثــل وﲡســيد قيمهــا

ﰲ ســلوكنا ومواقفنــا ،حتــى يتســنى لنــا ﲢقيــﻖ املقاومــة الذاتيــة ،التــي ﲤنــع وتطــرد كل عمليــات التﺨريــب الثقــاﰲ.
والــذي نريــد تﺄكيــده ﰲ هــذا املجــال :أن إنجــاز مفهــوم األمــن الثقــاﰲ وإفشــال عمليــات التﺨريــب

الفكــري ،ال يتــم بﺈغــالق النوافــذ ،ومنــع التفاعــل مــع الثقافــات اإلنســانية ،وإنــام يتــم بالعالقــة الواعيــة مــع ثقافتنــا،
والعمــل عــﲆ إيصاهلــا بالطــرق الســليمة والعلميــة ،إﱃ مجيــع أبنــاء املجتمــع ،حينــذاك نتمكن مــن إفشــال كل عمليات

التﺄثــري الســيئة للثقافــات الوافــدة ،إن ﺧلــﻖ الوعــي الــذاﰐ ،وغــرس مفاهيــم الثقافــة الذاتيــة ﰲ نفــوس أبنائنــا ،مــن

طريــﻖ الﱰبيــة األرسيــة ونظــم التعليــم واإلعــالم ،هــو الكفيــل بتحقيــﻖ األمــن الثقــاﰲ ملجتمعاتنــا.

و ان إطــالق احلريــة للقــوى الذاتيــة املتوفــرة ﰲ املجتمــع ،لكــي ﲤــارس دورهــا الثقــاﰲ ﰲ زيــادة

الوعــي ،وتعميــم املعرفــة ،ومقاومــة مظاهــر االﺧــﱰاق الثقــاﰲ والفكــري ،يعــد مــن الوســائل الرضوريــة لتحقيــﻖ
األمــن الثقــاﰲ بمعنــى أنــه مــن الــرضوري ،أن تتضافــر جهــود الدولــة واملجتمــع عــرب املؤسســات الرســمية واألهليــة،
واملبــادرات الفرديــة ،التــي تتجــه لتنشــيﻂ احليــاة الثقافيــة ﰲ الوســﻂ االجتامعــي ،ألن عنــاﴏ احليــاة لثقافتنــا ﰲ

املجتمــع ،هــو مــن الوســائل الفعالــة التــي تقــاوم االﺧﱰاقــات ،وﲤنــع عمليــات التﺨريــب الثقــاﰲ ..فاألمــن الثقــاﰲ
ذو جانبــني :جانــب ســلبي يتجــه إﱃ ﺧلــﻖ حالــة املامنعــة والرفــﺾ الثقــاﰲ لــكل عمليــات االﺧــﱰاق اإلعالمــي
والثقــاﰲ ،وجانــب إﳚــاﰊ :يتجــه إﱃ صنــع احليــاة الثقافيــة الذاتيــة ،التــي تعمــل عــﲆ تقويــة البنيــان النفــﴘ والفكــري

للمجتمــع ،بحيــﺚ يصــل املجتمــع إﱃ درجــة مــن الوعــي واإلدراك ،يفشــل مــن ﺧالهلــا كل عمليــات االﺧــﱰاق ﰲ
حقــل الثقافــة واإلعــالم.

فمقولــة »األمــن الثقــاﰲ« ال تعنــي زيــادة وتــرية الرقابــة عــﲆ الثقافــة بــكل آلياﲥــا ومناشــطها ووســائلها ،وال

تعنــي اخلضــوع إﱃ مقتضيــات الســائد وغيــاب حــاالت اإلبــداع واملبــادرة ،وإنــام تعنــي ﴐورة االنطــالق مــن رؤيــة

ثقافيــة  -حضاريــة ﰲ التعاطــي والتواصــل مــع كل شــؤون الثقافــة اإلنســانية وقضايــاه.

٢٠٦

ٍ
ٍ
إستِراتِيج َّية
َم ُ
فهوم األ َمن برؤيةمعرفية ْ

فالثقافــات اإلنســانية مجيعهــا ،تنطلــﻖ مــن إطــار مرجعــي ،وال توجــد ثقافــة إنســانية بــال إطــار مرجعــي

وحضــاري.

ومقولــة األمــن الثقــاﰲ ،تعنــي ﴐورة التفاعــل اخلــالق مــع اإلطــار املرجعــي واحلضــاري للثقافــة العربيــة

واإلســالمية ،وذلــك مــن أجــل أن تتمكــن هــذه الثقافــة مــن االســتفادة مــن هــذه الثــروة اهلائلــة التــي ﳜتزﳖــا اإلطــار
املرجعــي واحلضــاري للمســلمني .و أن التفاعــل اخلــالق واملبــدع مــن الثقافــات اإلنســانية واملنجــزات احلضاريــة ،ال

يمكــن أن تتــم عــﲆ أكمــل وجــه ،بــدون االعتــزاز الواعــي باإلطــار املرجعــي والفكــري للعــرب واملســلمني.

وهــذه ليســت دعــوة إﱃ االنغــالق واالنطــواء ،وإنــام هــي دعــوة إﱃ ﳑارســة االنفتــاح والتواصــل احلقيقــي

مــع الثقافــات اإلنســانية األﺧــرى .فاالنفتــاح الثقــاﰲ احلقيقــي ،ال يمكــن إنجــازه وﲢقيقــه ،بــدون إطــار مرجعــي،

ﳛــدد معايــري االﺧتيــار الثقــاﰲ.

وﱂ يســجل لنــا التاريــﺦ أن هنــاك انفتاحــا وتواصــال بــني الثقافــات اإلنســانية ،قــد تــم وﲢقــﻖ بعيــدا عــن

ﴐورة وجــود املرتكــزات الفكريــة واملعرفيــة التــي ينطلــﻖ منهــا ﺧيــار االنفتــاح والتواصــل.

فاالنفتــاح ال يعنــي التفلــت مــن الضوابــﻂ القيميــة ،كــام أنــه ال يعنــي االنﺨــراط ﰲ ســجاالت أيدلوجيــة

مــع الثقافــات اإلنســانية األﺧــرى ،وإنــام يعنــي فهــم حركــة الثقافــات اإلنســانية األﺧــرى بــكل مراحلهــا وحمطاﲥــا،
واســتيعاب ميكانيزماﲥــا ،والعمــل عــﲆ هضــم عنــاﴏ القــوة فيهــا .فمقولــة األمــن الثقــاﰲ واخلصوصيــة الثقافيــة
واالجتامعيــة ،ال تــﴩع لالنــزواء واالنطــواء ،ورفــﺾ منجــزات احلضــارة احلديثــة ،وإنــام هــي ﲢــدد نقطــة االنطــالق

ﰲ عمليــة التواصــل واالنفتــاح .هــذه النقطــة التــي ينبغــي أن تكــون وعيــا عميقــا بعنــاﴏ الــذات الثقافيــة ،واعتــزازا
واعيــا بقيمهــا احلضاريــة واإلنســانية.

٢٠٧
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اﳌﻘﺪﻣة .
يمثــل األمــن مســﺄلة مركزيــة بالنســبة إﱃ الوجــود والعمــران البــﴩي ،ولع ّلــه يشــكل اهلاجــس الرئيــس

ﰲ عــاﱂ اليــوم ،وال ّ
أدل عــﲆ ذلــك أكثــر مــن شــيوع مقــوالت ومســميات األمــن ﰲ أكثــر جوانــب احليــاة املعــاﴏة:

) األمــن االجتامعــي ،و الغذائــي ،والصناعــي ،والبيئــي،و املائــي ،واالقتصــادي،و الســياﳼ،و العســكري،و الثقــاﰲ،
و اإلعالمــي،و املعلومــاﰐ،و الصحــي .... ،إلــﺦ( وهــذا ﳛيــل ،حســب معطيــات علــوم النفــس ،إﱃ جمتمعــات

ودول وثقافــات مﺄزومــة ،ذلــك أن تكــرار احلديــﺚ ﰲ أمــر مــا ،ال يــدل عــﲆ )حضــوره( بقــدر مــا ﳛيــل إﱃ )غيابــه(.

تقــارب الدراســة مفهــوم األمــن ،مــن منظــور إطــاري معــرﰲ ،وتقــدم ﲢديــدات عديــدة للمفهــوم مــن منظــور مركــب
ومتعــدد األبعــاد ،وتتنــاول مــا تعــدّ ه الورقــة الســامت الدالليــة للمفهــوم بوصفــه )إجرائ ﹰﹼيــا ،وموس ـ ًعا أو شــمول ﹰﹼيا،

دائــام( وتقــدم عــد ًدا مــن
وﲣوم ﹰﹼيــا ،وكون ﹰﹼيــا أو عومل ﹰﹼيــا ،وال يقين ﹰﹼيــا ،وﺧتــا ً،ال وال متوق ًعــا ،وتكرار ﹰﹼيــا وال ﳖائ ﹰﹼيــا أو ً

االســتﺨالصات أو »اإلشــارات والتنبيهــات« ،وهــي مفــردات وأســئلة بحثيــة تتصــل باملوضــوع ،وتقــﱰح املزيــد
ـﴢ والتدقيــﻖ.
مــن التقـ ّ

٢٠٨
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اﳌحور اﻷول  :إﺷﻜالية الﺪراﺳة واﳌﻔاﻫيﻢ الﺮﺋيﺴة .
األمــن بمقاربــة فرويديــة؛ هــو حاجــة أوليــة لإلنســان ،وهــو كذلــك مــن حيــﺚ كونــه ﴍط ـ ًا للوجــود

واالســتمرار ،وال قيمــة أو معنــى لــﴚء إال بــه ،فعنــده أو بــه تبتــدئ األمــور وبــه تنتهــي ،وبــني االبتــداء واالنتهــاء

أمــور وأحــوال وأطــوار كثــرية ،مــن ﲡاذبــات وفــرص ومنافســات ومواجهــات وحــروب... ،إلــﺦ ،ويمكــن القــول:
إن األمــن هــو حاجــة كليــة؛ أي إن معنــاه وﴐورتــه تبــدأ بوجــود اإلنســان ،وتظلــل كل موجوداتــه ومتعلقاتــه مــن

حيــاة وعمــران .وتنطلــﻖ الدراســة مــن أﳘيــة القيــام بمقاربــة معرفيــة ومفاهيميــة عميقــة ،مــا أمكــن ،ﰲ األســس
واملعــاين والــدالالت أكثــر منهــا ﰲ السياســات والتجليــات ،ولــو أﳖــا ال تغفلهــا ،وأقــﴡ مــا تﺄملــه أو ﲢاولــه؛ هــو

الســعي إﱃ تقديــم قــراءة ملفهــوم األمــن بوصفــه جــز ًءا مــن سياســات املعنــى والقــوة ﰲ عــاﱂ اليــوم.

وﲢــاول الدراســة النظــر إﱃ األمــن ،مــن منظــور رؤيــوي ،وليــس مــن منظــور السياســات وصناعهــا

واملتﺄثريــن ﲠــا ،األمنيــني ،عــﲆ نحــو ﺧــاص ،أو منظــور مصــدر التهديــد  -الفرصــة ،كل املقاربــات املذكورة ،تشــوش

عــﲆ الرؤيــة ،وتعطــي مفاهيــم غــري مطابقــة ،املنظــور هنــا؛ ينطلــﻖ مــن أن األمــن حاجــة أوليــة ،وهــو قبــل أي مــدارك
للتهديــد ،وقبــل األيديولوجيــات والعقائــد ،وهــو ،بمفهــوم كارل بوبــر ،أقــرب إﱃ اســتعدادات أو توقعــات أوليــة أو
فطريــة ،ﲡعــل اإلنســان أقــرب إﱃ تفــادي اخلطــر أو انتهــاز الفرصــة ،وهــي ليســت صحيحــة أو »آمنــة« بالــرضورة،

ولكنهــا قابلــة ،وهــو مــا ﳛــدث دائـ ًـام ،للمراجعــة والتعديــل والتصحيــح  ،1وهــو ليس جمــرد اســتقراء ملصــادر التهديد،
أيضــا.
أو استشــعار للﺨطــر ،وإنــام »الكشــﻒ« عنــه ً

وتعتمــد الدراســة عــﲆ مقاربــة منهجيــة مركبــة ،من ﺧــالل التحليل املعــرﰲ أو اإلبســتمولوجي ،الــذي يظ ّلل

مقاربــات ومداﺧــل ﲢليــل ومفاهيــم علميــة مــن علــوم ﳐتلفــة ،تســاعد ﰲ تقديــم ﲢليــل أفضــل للموضــوع مثــل:
)األمــن البــﴩي ،أو أمــن اإلنســان ،الــال متوقــع ،األنــامط التكراريــة ،واملﺨيــال ،والدوافــع املﺨياليــة ،والدراســات
األمنيــة،و الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة ،وغريهــا ﳑــا يــرد بيانــه ﰲ الفقــرات الالحقــة( وﱂ ﲡهــد الدراســة لتفصيــل

املقصــود بالعديــد مــن املفاهيــم؛ ألﳖــا إمــا شــائعة ومعروفــة ،وإمــا ألﳖــا موجــودة ﰲ مظــان كثــرية قريبــة مــن متنــاول

أهــل االﺧتصــاص واملهتمــني ،ولكنهــا ﲢيــل مرجع ﹰﹼيــا إﱃ ماتعــده مناسـ ًبا ﰲ هــذا الســياق.

يتﺄســس الفكــر الســياﳼ عــﲆ مقولــة األمــن؛ إذ إن احلاجــة إليــه هــي التــي دفعــت اإلنســان إﱃ »اﺧــﱰاع

السياســة« و »إنشــاء الدولــة« ،حســبام يــرد ﰲ نظريــات الفكــر الســياﳼ ،وإذا مــا دققنــا ﰲ مقاربــة )تومــاس هوبــز(
مث ـ ً
ال للموضــوع ،اتضــح إﱃ أي حــد كان اإلنســان مدفو ًعــا باحلاجــة إﱃ األمــن ،لدرجــة أنــه أقــام عقــدً ا بينــه وبــني
٢٠٩
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احلاكــم ،يعطــي األﺧــري َّ
كل ﳾء تقري ًبــا ،عــﲆ أمــل أن يلتــزم األول بــﴚء واحــد تقري ًبــا ،وهــو )األمــن(.2
ـدرا للﺨطــر( مــن ﺧــالل
وتنطلــﻖ الدراســة مــن أن الدولــة التــي كانــت )ملتزمــة( باألمــن أصبحــت )مصـ ً

الرصاعــات مــع الــدول األﺧــرى ،ومــن ﺧــالل الــرصاع عــﲆ الدولــة نفســها ،قبــل أن يتحــول الــرصاع داﺧــل الدولــة

نفســها ،ﰲ املجتمعــات املتقدمــة ،إﱃ ﴏاع عــﲆ الســلطة مــن ﺧــالل صناديــﻖ االقــﱰاع ،مــع بقــاء ديناميــات ﴏاع
أﺧــرى ،ﰲ إطــار لعبــة سياســية متفــﻖ عليهــا تقري ًبــا.
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اﳌحور الﺜاﲏ  :ﻗﺮاءة ﰲ اﳌﻔﻬوم اﳌﺮﻛﹼﺐ لـ »اﻷﻣﻦ« .
األمــن هــو بمعنــى ّأوﱄ؛ غيــاب الشــعور بالتهديــد ،وانتفــاء اإلحســاس باخلطــر ،وهــو ﲠــذا املعنــى

غــري موجــود؛ إذ إن التهديــد أو التحــدي والــرصاع ،أمــور مالزمــة للحيــاة الفرديــة واجلمعيــة ،ولعــل ﲢديــد األمــن

ـريا عــن
بمعنــى االســتجابة النشــطة أو املطلوبــة ﲡــاه مصــادر ﺧــوف وﲥديــد ،قائمــة أو حمتملــة ،يكــون أفضــل تعبـ ً
طبيعــة األمــور ،ســواء أكانــت داﺧلي ـ ًة أو ﺧارجيــة ،ولــو أن سياســات األمــن تركــز تقليدي ـ ًا عــﲆ مصــادر التهديــد
اخلارجيــة أكثــر مــن الداﺧليــة .البعــد اﻵﺧــر لﻸمــن؛ هــو احلساســية ،ليــس فقــﻂ ،ﲡــاه مــا يمثــل ﲥديــد ًا ،وإنــام مــا

يمثــل فرصــة ،واالســتجابة املمكنــة لــه.

أحيانًــا مــا يكــون التهديــد افﱰاض ﹰﹼيــا ،واالســتجابة لــه افﱰاضيــة أو اســتباقية أو احتوائيــة ،وال يكــون

األمــن نو ًعــا مــن مقابلــة التحــدي باالســتجابة فحســب؛ وإنــام يتعــدى ذلــك إﱃ أنــامط مــن االســتﴩاف والتوقــع،

وأحيانًــا االﺧتــالق ،مثــل؛ اﺧتــالق األزمــات وصنــع األعــداء ،والفعاليــات االســتباقية؛ أي احتــواء ﲥديــدات

حمتملــة باحتــواء عوامــل نشــوئها ،وتــﺄﰐ )احلــروب االســتباقية( ﰲ هــذا الســياق.

ومثلــام أن القــوة ﰲ السياســة تعــادل ،مــن حيــﺚ املعنــى واألﳘيــة ،القــوة ﰲ الفيزيــاء ،فــﺈن األمــن هــو

)املعــادل املوضوعــي( هلــا ،ومثلــام نجــد صعوبــة ﰲ تعيــني مــا هــو ســياﳼ ومــا هــو ال ســياﳼ؛ فﺈننــا نجــد الصعوبــة
نفســها ﰲ جمــال األمــن ،مــا يتصــل باألمــن ومــا ال يتصــل بــه ،وقــد يكــون الســؤال بــال معنــى تقري ًبــا ،إال أنــه ال يمكــن

ـريا مــن التقديــرات والــرؤى حــول مــا
التهـ ّـرب منــه ،والواقــع أن حماولــة تﺄطــري األمــن ،عــﲆ أﳘيتهــا ،أنتجــت كـ ﹰﹼـام كبـ ً

يــربر هــذه التســمية ،إالّ ّأﳖــا ﱂ تتمكــن مــن اإلمســاك بموضوعهــا ،ذلــك أن ثمــة أحداثـ ًا ومصــادر ﲥديــد ال ﳖائيــة،

تظهــر مــع كل حلظــة ،وﲢــاول ﲡــاوز أو تكذيــب ،عــﲆ طريقــة كارل بوبــر ،االســتﺨالصات والتعاميــم املنهجيــة التــي
يفــﱰض أن يتﺄســس عليهــا مفهــوم األمــن.

وطاملــا أن األمــور نســبية ،ﰲ كل مــا ﳜــﺺ اإلنســان ،وإذا أﺧذنــا باالعتبــار بداهــة ،أو نامــوس ،أو

ُسـنَّة التدافــع والــرصاع بــني األفــراد واجلامعــات والــدول؛ فــﺈن مفهــوم األمــن يصبــح نســب ﹰﹼيا هــو اﻵﺧــر ،وال يصــح

احلديــﺚ عــن أمــن هكــذا بﺈطــالق؛ إذ ليــس هنــاك أمــن ،وإنــام ديناميــات وﲡاذبــات أمــن ،وليــس ثمــة أمــن قومــي،

وإنــام هنــاك سياســات أمــن قومــي ،هــذه مســﺄلة تتطلــب املزيــد مــن التدقيــﻖ.

ولعــل األهــم فيــام ُيطــرح اليــوم؛ هــو النظــر ﰲ متطلبــات األمــن ،وكيــﻒ يمكــن ﲢقيقــه ﰲ جمتمعــات

ودول التحديــات واألزمــات واملﺨاطــر واملواجهــات الكــربى ،وحيــﺚ تبــدو التحديــات األمنيــة ﲢديــات وجوديــة،
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وكيــﻒ يمكــن )ﲢريــر األمــن( كمفهــوم ورؤيــة مــن املــدارك والسياســات التــي حكمتــه ﰲ عــدة عقــود ،وربطتــه

باألمــور العســكرية واالســتﺨباراتية ،وكذلــك مــن ﲤركــزه حــول الدولــة ،وانطالقــه مــن رؤى مركزيــة غربيــة

بالكليــة تقري ًبــا ،وامليــل إﱃ إســقاط التعميــامت ،واخلــربات ،والتجــارب الســابقة عــﲆ عــواﱂ جديــدة ،وهــي بتعبــري
باشــالر »تعميــامت زائفــة« أو »غــري مطابقــة«؛ إذ ﳚــد املشــتغلون بالشــؤون األمنيــة أنفســهم ﲢــت ضغــوط تلــك
التعميــامت ،وجــري العــادة ،والشــائع ،واملســتقر ،واملﺄلــوف ،وهــذا مــن »العوائــﻖ اإلبســتمولوجية« التــي تعيــﻖ

التوصــل إﱃ معرفــة موضوعيــة ملــا يتعاطــى معــه.

ومــا يمثــل مصــدر ﲥديــد – فرصــة ،ال يمكــن ملســه حتــى لــو كان واق ًعــا ،وربــام هــو كذلــك؛ ألن الواقــع

ﺧــالﰲ ﰲ دوره ،وﰲ كيف ّيــة تلقيــه ،وﰲ املــدارك حولــه ،وﰲ أنــامط االســتجابة اخلاصــة بــه ،وهــذا مــن املعضــالت

أو العوائــﻖ املعرفيــة ذات احلساســية العاليــة ﰲ اجلهــود الراميــة لتحديــد األمــن ﰲ بيئــة نشــطة ومتداﺧلــة وﺧالفيــة؛

بــل ﴏاعيــة إﱃ أبعــد احلــدود ،فكيــﻒ يمكــن التوصــل إﱃ إطــار معيــاري لتحديــد مــا نريــد االشــتغال عليــه؛ أي مــا
يمثــل أمنًــا؟

ملفهــوم األمــن ،مــن منظــور العلــوم السياســية ،طيــﻒ واســع املعــاين والــدالالت ،يبــدأ تقليد ﹰﹼيــا بالقــوة

باملعنــى العســكري ،وصــو إﱃ العامــل املعنــوي واملكانــة ،ويبــدأ بالدولــة والنظــام الــدوﱄ وصــو إﱃ اجلامعــات،
واهلويــات الفرعيــة ،والفواعــل العابــرة للحــدود وحتــى األفــراد ،ويبــدأ باجليــوش واإلعــداد للحــرب ،ويصــل إﱃ
األمــن اجلامعــي ،وتعزيــز الســالم ،واحتــواء مصــادر العنــﻒ ،والتغيــري الســلمي بــﺄدوات وديناميــات الالعنــﻒ،

ومــن التهديــد الواقعــي إﱃ التهديــد االفــﱰاﴈ أو املحتمــل ،ومــن القــوة الصلبــة إﱃ القــوة الناعمــة .وقــد بــرزت

ﲣصصــات بحثيــة واســتقصائية واســتﴩاقية حــول »الدراســات األمنيــة« ﲢــاول تقــﴢ مصــادر التهديــد املﺨتلفــة،
القائمــة واملحتملــة ،وتفكيــك حالــة عــدم اليقــني ﲡــاه التحديــات واملﺨاطــر التــي ﲢــدق بالعــاﱂ اليــوم ،وهــي ﰲ زيادة
مســتمرة ،غــري أن أكثــر )التﺨصصــات( يرتبــﻂ بالــدول ،وصنــاع السياســات واملؤسســات األمنيــة ،واالســتﺨبارات

مــا ﳚعــل ﳐرجاﲥــا براغامتيــة ومتحيــزة ومتمركــزة حــول أهــداف حمــددة ،ومــن ثــم؛ فــﺈن مــا ﲢاولــه مــن ﲢقيــﻖ

لﻸمــن قــد يمثــل ،هــو نفســه ،مصــدر ﲥديــد ألمــن أطــراف أﺧــرى.

وهنــاك ،كذلــك ،جهــود نظريــة وعمليــة أكثــر »اســتقاللية« عــن املؤسســات األمنيــة ،ومــن ذلــك جهــود

منظــامت حقــوق اإلنســان والبيئــة ،واحلــد مــن انتشــار األمــراض واألوبئــة ،ونــزع الســالح ،واحلــد مــن انتشــار
الســالح النــووي ،وﺧطــر األلغــام ،وتقييــد االﲡــار بالبــﴩ ،وضبــﻂ النزاعــات ،والتدﺧــل اإلنســاين ،ومراقبــة
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تصديــر أو اســتﺨدام أدوات التعذيــب ،وصــوالً إﱃ احلفــاظ عــﲆ التنــوع البيئــي واحليــوي ،والتنــوع الثقــاﰲ ،وحقــوق

اجلامعــات اإلثنيــة والدينيــة واللغويــة وغريهــا ،وتــﺄﰐ اجلهــود ﰲ إطــار احلفــاظ عــﲆ عــاﱂ أكثــر قــدرة عــﲆ اإليفــاء

بمتطلبــات اإلنســان ،ولــو أن كل هــذا أو جوانــب منــه غــري حمصــن مــن التوظيــﻒ اإليديولوجــي والذرائعــي ﰲ

السياســات الداﺧليــة واإلقليميــة والدوليــة.

اﳌحور الﺜالﺚ  :ﻗﺮاءة ﰲ دﻻﻻت ﻣﻔﻬوم اﻷﻣﻦ .
ﳜتلــﻒ األمــن باﺧتــالف تصــور الفاعلــني لــه ،ســواء كانــوا أفــرا ًدا أو مجاعــات أو تنظيــامت أو دول.... ،

إلــﺦ ،ويمكــن ﲢديــده ،هنــا ،ليــس بمعنــاه فقــﻂ ،وإنــام بــام يواجهــه ،أو بالواقــع أو التهديــد الــذي يســتجيب لــه ،أو

أيضــا؛ ولــذا ﲡدنــا أمــام مفاهيــم متعــددة لﻸمــن ،بتعــدد مصــادر وأشــكال التهديــد –
بــام يكشــﻒ عنــه ،أو يتوقعــه ً
الفرصــة التــي يتفاعــل معهــا ،وبتعــدد أنــامط املــدارك واأليديولوجيــات والثقافــات واخلــربات والتجــارب ،التارﳜيــة

منهــا والواقعيــة واالفﱰاضيــة أو امليثيــة ،ويمكــن اإلضــاءة هنــا؛ عــﲆ مــا تعــده الورقــة األبعــاد والســامت الدالليــة

وسـ ًعا أو شــمول ﹰﹼيا ،وﲣوم ﹰﹼيــا ،وكون ﹰﹼيــا أو عومل ﹰﹼيــا ،وال يقين ﹰﹼيــا ،وﺧتــاالً
واملعرفيــة للمفهــوم بوصفــه مفهو ًمــا إجرائ ﹰﹼيــا ،و ُم َّ
أو ماكـ ًـرا ،وال متوق ًعــا ،وتكرار ﹰﹼيــا ،وال ﳖائ ﹰﹼيــا.
أ -إﺟﺮاﺋﻲ:
ثمــة صعوبــات كبــرية أو شــبه اســتحالة ﰲ التوصــل إﱃ مفهــوم ﳖائــي ،أو معايــري تقييــم وﲢقــﻖ موضوعيــة

ملتطلبــات األمــن ،أو مقاربــة تامــة ومنجــزة ومتفــﻖ عليهــا لــه؛ ذلــك أن ﲢديــدات املفهــوم تواجــه ال يقينًــا حــا ﹰﹼدا،

أيضــا ﰲ اللحظــة العامليــة الراهنــة؛ ولــذا تبــدو املفاهيــم املطروحــة إجرائيــة أو مؤقتــة ،وهــذه
ينبــع مــن الاليقــني احلــاد ً
مســﺄلة إشــكالية علم ﹰﹼيــا ومعرف ﹰﹼيــا.

وهكــذا فــﺈن اإلجرائيــة ،بقــدر مــا »ﲢــل« مشــكلة ﲢديــد املفاهيــم ،بكيفيــة تعطيهــا )ومســتﺨدميها( مرونــة

ﲤكّنهــا مــن التعاطــي مــع طيــﻒ واســع نســب ﹰﹼيا مــن األمــور ،ليــس تعاط ًيــا ﳖائ ﹰﹼيــا؛ وإنــام ّأوﱄ وﲡريبــي ،وﲢــت املراجعــة

والتعديــل ،بقــدر مــا ﲤثــل فرصــة للمشــتغلني ﰲ قضايــا األمــن ،ﲤكنهــم مــن تقديــر األمــور ،وتﺄويــل املفاهيــم لتشــمل

كل مــا ﳜــﺺ »األمــن« أو يدﺧــل ﰲ إطــاره ،وهــذا يمثــل نو ًعــا مــن )غمــوض بنّــاء( بالنســبة إﱃ القائمــني عــﲆ قطــاع

ـريا« ﰲ حــاالت عديــدة ال يســعنا حرصهــا هنــا ،وإن كان مــن املفيــد
األمــن ،ولكنــه يصبــح »غــري بنــاء« بــل »ﺧطـ ً
٢١٣

م.م .أسامة العتابي

اإلشــارة إﱃ بعضهــا مثــل :اســتبطان مــدارك مســبقة ،أو امليــل لتضمــني ،أو ترجيــح ،أو تقريــر ،أو تعزيــز تقديــرات

معينــة ،أو أجــزاء منهــا ،ﰲ مفهــوم األمــن ،أو امليــل لتقديــم املفهــوم بوصفــه )هــو أو أحــد مكوناتــه( أمـ ًـرا مس ـ ّل ًام

بــه ،وامليــل للربــﻂ بــني موضوعــات معينــة وﲣصصــات بحثيــة معينــة ،وحتــى مقاربــات نظريــة معينــة ،وهنــاك ،إﱃ

ذلــك ،ميــل الســلطات إﱃ التوســع )قــل املبالغــة( ﰲ ﲢديــد نطــاق األمــن وتفســريه ،بكيفيــة تؤثــر ﰲ احلريــات العامــة
وحقــوق اإلنســان ،واخلصوصيــات والصالحيــات التــي ﲢددهــا القوانــني والدســاتري ،وحتــى عــﲆ السياســات

اإلقليميــة والدوليــة.

ب -ﺷموﱄ:
ينطلــﻖ مــن رؤيــة شــاملة وعميقــة لﻸمــن ،بوصفــه حاجــة أوليــة ،وبوصفــه حاجــة مركبــة ،يتصــل ﲠــا

كل ﳾء ،وتتصــل بــكل ﳾء؛ إذ ال معنــى لــﴚء مــن دون أمــن ،وقــد أﺧــذت الدراســات والبحــوث واملنظــامت
والربامــج األﳑيــة وغريهــا تركــز عــﲆ جانــب أو ُبعــد األمــن ﰲ السياســات ،وثمــة اهتــامم متزايــد بمصــادر ﲥديــد

ّ
وأقــل أدجلــة ،مثــل؛ األمــراض واألوبئــة ،والفقــر واملجاعــات ،والتصحــر ،والتلــوث البيئــي ،وتزايــد
شــمولية،
اإلرهــاب ،ومهــددات األمــن الشــبكي والشــﺨﴢ ،بوصفهــا عوامــل ﲥديــد شــاملة ،وال ﲣــﺺ دولــة أو مجاعــة

أيضــا.
بعينهــا ،ولــو أﳖــا ﲥديــدات متفاوتــة ،كــام أن االســتجابة هلــا متفاوتــة ً

وبــرز اهتــامم متزايــد بـــ »األمــن« كمفهــوم إنــﴘ ،وثقــاﰲ وكوين ،وشــموﱄ؛ ولــذا ﲡــد برنامج األمــم املتحدة

اإلنامئــي )وبرامــج أﺧــرى رديفــة( يتحــدث ﰲ تقاريــر عديــدة عــن مصــادر التهديــد املﺨتلفــة ،وبوصفهــا مصــادر

ﲥديــد عابــرة للدولــة ،مثــل) :األمــن االجتامعــي ،وأمــن اإلنســان ،وامليــاه ،والتدفئــة ،والفقــر أو الفاقــة ،والتعليــم،
واجلنــدر ،وحقــوق اإلنســان ،وحقــوق اجلامعــات ،والتعــدّ د الثقــاﰲ ،و »التنــوع احليــوي... ،إلــﺦ( وهنــاك شــعور

بمصــادر ﲥديــد غــري مســبوقة ،مثــل تﺄثــري »الثــورة البيوتكنولوجيــة« عــﲆ مســتقبل اإلنســان ،3وتﺄثــري التكنولوجيــا

عــﲆ أنــامط احليــاة ،4والثــورة التقنيــة والعســكرية والنوويــة ....إلــﺦ.
ج -ﲣوﻣﻲ:

األمــن :هــو حيــز ﲣومــي أو مشــﱰك بــني قطاعــات الفعــل اإلنســاين املﺨتلفــة؛ إذ لــكل فعــل جانــب أمنــي،

ولــكل العلــوم التــي تتنــاول اإلنســان جوانــب أمنيــة ،بكيفيــة أو أﺧرى ،وهكــذا ﲡد »الدراســات األمنيــة« كتﺨصﺺ

أكاديمــي قائــم بذاتــه ،أو كجــزء مــن ﲣصصــات أﺧــرى ،ذات نطــاق يشــمل كل جوانــب احليــاة الفرديــة والعامــة،
مثــل؛ )االقتصــاد ،السياســة ،االجتــامع ،الثقافــة ،الصحــة ،اإلعــالم ،املعلومــات... ،إلــﺦ( وتظلــل قطاعــات علميــة
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وبحثيــة عديــدة ،أو لنقــل ﲤثــل حيـ ًـزا ﲣوم ﹰﹼيــا تلتقــي فيــه علوم شــتى ،بــد ًءا مــن السياســة واالجتــامع واألنثروبولوجيا،

وصــوالً إﱃ الصحــة والطــب والصيدلــة والتقانــات احليويــة ....إلــﺦ ،هــذه مســﺄلة بالغــة األﳘيــة وباﲡاهــني؛ ذلــك

أن الكثــري مــن اخلــربات والتطبيقــات األمنيــة والعســكرية تنتقــل إﱃ القطــاع املــدين أو غــري العســكري ،وﺧاصــة ﰲ
بحــوث الطاقــة واالتصــال وعلــوم املــواد واملحــركات والتقانــات احليويــة وغريهــا ،والعكــس صحيــح.

وهنــاك حديــﺚ متواتــر عــن ثــورة ﰲ الشــؤون األمنيــة والعســكرية ،بالتــوازي مــع الثــورة ﰲ التقانــات

ـارا مــع ظاهــرة الثــورات
احليويــة واملعلومــات واالتصــاالت... ،إلــﺦ ،ولعــل كلمــة )أمــن( مــن أكثــر الكلــامت انتشـ ً

التقنيــة وغريهــا ﳑــا أﴍنــا إليــه ،وﺧاصــة أن عــاﱂ املــال واألعــامل يعتمــد عــﲆ املعلومــات والتطبيقــات واالتصــال،

وأن االﺧﱰاقــات »األمنيــة« يمكــن أن تتســبب بﺨســائر وأﴐار كبــرية ،مــا يســتدعي االهتــامم بﺄمــن املعلومــات
والشــبكات وغــري ذلــك ،ســواء باملعنــى األمنــي االســتﺨباراﰐ أو باملعنــى املهنــي.
د -ﻛوﲏ أو ﻋاﳌﻲ:
لعــل أهــم ســمة لعــاﱂ اليــوم؛ هــي كــﴪ احلــدود وﲡــاوز العتبــات والقوانــني التقليديــة ،بفعــل إكراهــات

وﴐورات التطــور ،واحلاجــة األكيــدة إﱃ االنفتــاح عــﲆ العــاﱂ ،وتــكاد الــدول واجلامعــات واملؤسســات وغريهــا أن

تكــون ال داﺧــل هلــا؛ أي أن كل ﳾء فيهــا )مؤقلــم( و)معــوﱂ( ﰲ آن واحــد ،وهكــذا فــﺈن ســرية حيــاة العــب كــرة
قــدم ،ليســت شــﺄنًا شــﺨص ﹰﹼيا لــه ،وال شــﺄن ناديــه ،وال مدينتــه أو حتــى جنســيته؛ وإنــام شــﺄن عاملــي بالتــامم ،وهــذا
ينســحب عــﲆ أمــور كثــرية.

كــام أن ظهــور فــريوس جديــد ﰲ مــكان مــا مــن العــاﱂ ،يثــري ﲢد ﹰﹼيــا أو ﲥديــدً ا أمن ﹰﹼيــا ﰲ العــاﱂ كلــه ،الــذي

يتنــادى الﲣــاذ إجــراءات وقائيــة واحﱰازيــة الحتــواء ﲤــدد هــذا التهديــد ،ومثلــام أن الفــريوس يمثــل ﲥديــدً ا عامل ﹰﹼيــا؛

فــﺈن التوصــل إﱃ لقــاح لــه ،يمثــل فرصــة ،مــن املنظــور نفســه.

والواقــع أن أكثــر جوانــب احليــاة اإلنســانية تنحــو بشــكل متســارع للتشــكل بصــور نمطيــة أو معياريــة،

كونيــة أو عومليــة ،5مثــل؛ نظــم اجلــودة ،ومعايــري األداء واالســتﺨدام ،ومــؤﴍات التنميــة البﴩيــة ،ومــؤﴍات
الشــفافية ،ومــؤﴍات الســعادة ،واحلريــات الدينيــة ،واحلريــات اإلعالميــة ،وأوضــاع املــرأة ،ومــؤﴍات التبــادل
التجــاري ،وأســعار الــرصف ،وحتــى مــؤﴍات التحصيــل الــدراﳼ ﰲ مــدارس التعليــم األســاﳼ ،كل هــذا وأكثــر

يمثــل
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مــن منظــور عــام مســﺄلة أمــن؛ وهــذا يفــﴪ انشــغال العــاﱂ ووســائﻂ امليديــا باملعلومــات التــي تصــدر حــول

األمــور املشــار إليهــا ،وكيــﻒ تظهــر التحليــالت والتﺄويــالت السياســية ألي تطــورات مــن هــذا النــوع ،وﺧاصــة ﰲ

حــال وجــود أزمــات سياســية أو عســكرية أو نزاعــات داﺧليــة .....إلــﺦ.

واألمــن ليــس مســﺄلة داﺧليــة ،وإنــام مســﺄلة إقليميــة ودوليــة؛ إذ ال يقتــرص األمــر عــﲆ مــا ﳚــري داﺧــل

الوحــدة الدوليــة ،وإنــام يتعــداه إﱃ مــا ﳚــري ﰲ اخلــارج؛ ألن العــاﱂ دائــرة تﺄثــري وتﺄثــري متداﺧلــة بكيفيــة ال يمكــن
ﲡاهلهــا ،أو التقليــل مــن شــﺄن وتﺄثــري مــا ﳛــدث فيهــا ،ومتطلبــات أمــن طــرف مــا ﲤثــل ﰲ الوقــت نفســه ﲥديــدً ا–
فرص ـ ًة لطــرف آﺧــر ،ومنهــا مــا قــد يمثــل ﲥديــدً ا– فرص ـ ًة إقليم ﹰﹼيــا وعامل ﹰﹼيــا.

ويمكــن احلديــﺚ هنــا عــن »أثــر الفراشــة« ﰲ السياســة العامليــة؛ وهــو مفهــوم مســتعار مــن فيزيــاء األرصــاد

اجلويــة ،حيــﺚ إن حركــة جناحــي فراشــة ﰲ كاليفورنيــا يمكــن أن تكــون أحــد فواعــل إعصــار ﳛــدث ﰲ اليابــان ،أو

وضوحــا بكثــري.
العكــس ،هنــا حيــﺚ كل ﳾء يؤثــر بــكل ﳾء ،يبــدو التهديــد – الفرصــة أكثــر
ً
ه -ﻻ يﻘينﻲ:

ثمــة اليــوم ال يقــني حــاد ﲡــاه املســتقبل ﰲ ضــوء ﲢديــات وﳐاطــر ال حــدود هلــا؛ إذ إن ثــورة املعلومــات

واالتصــاالت ،وتغــري بيئــة ومفهــوم النظــام العاملــي ،وتغــري مفهــوم اإلنســان نفســه ،أ ّدى ﰲ الوقــت نفســه ،إﱃ

غمــوض كبــري وال يقــني حــاد ﲡــاه مــا ﳚــري ،وأصبحــت مســاحة املجهــول أكــرب مــن مســاحة املعلــوم ،وأكثــر
املعــارف واملــدارك حــول املوقــﻒ ﰲ العــاﱂ مؤقتــة وطارئــة ،وعرضــة لتغيــري كبــري ،هــذا مــن األمــور امللغــزة ﰲ الزمــان

وقلصــت اجلغرافيــا أو املــكان إﱃ أدنــى قــدر
العاملــي اليــوم ،الــذي يعنــي »الزمــن صفــر« تقري ًبــا بــني منطقــة وأﺧــرى،
َ
ﳑكــن ،لدرجــة احلديــﺚ عــن »ﳖايــة اجلغرافيــا«. ٦

البــدّ مــن االشــارة إﱃ أن املســﺄلة ليــس قلــة املعلومــات؛ بــل كثرﲥــا ،وال ﲢديــد البدائل والســيناريوهات؛

بــل ﰲ القــدرة عــﲆ »اإلمســاك« بـــ »النقطــة احلرجــة« أو لنقل بـــ »العوامــل املرجحة« لــكل منها.

فهــل يمكــن لإلنســان أن يمتلــك أدنــى يقــني ﲡــاه اللحظــة التاليــة ،أو ﲡــاه مــا ﳜبئــه التطــور املتســارع ﰲ

العــاﱂ؟ وهــل مــن سياســة أمــن ناجحــة ﲠــذا اخلصــوص؟

يبــدو األمــن »ريب ًيــا« كــام ﰲ الفيزيــاء7؛ إذ قــد يســتطيع أحــد الفواعــل تشــﺨيﺺ مصــادر ﲥديــد قائمــة

أو حمتملــة ،ولكنــه ﳚــد صعوبــة ﰲ وضــع االســتجابات املوائمــة؛ ألن التهديــد متغــري ،ومداركــه متغــرية ،وكذلــك
تقــﺺ نشــطة تستشــعر مصــادر التهديــد؛ فﺈنــه يواجــه ال
فواعلــه ،وإذا امتلــك )أو اعتقــد أنــه يمتلــك( ديناميــة
ﱟ
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يقينًــا حــا ﹰﹼدا ﲡــاه طبيعــة التهديــد نفســه ،وﲡــاه األدوات املوائمــة ملواجهتــه ،وﺧاصــة أن التهديــد متغــري وفواعلــه

ﺧــارج قــدرة الفاعــل عــﲆ التعاطــي معــه ،وإذا كان ثمــة يقــني مــا ﲡــاه التهديــد وطرائــﻖ احتوائــه؛ فــﺈن ثمــة ال يقينــا

بﺨصــوص اســتجابة األطــراف والفواعــل األﺧــرى ﲡــاه مــا تــود أن تقــوم بــه؛ ألن تعريــﻒ التهديــد ﳜتلــﻒ بــني
وحــدة وأﺧــرى ،فاعــل وآﺧــر ،وكذلــك املــدارك حولــه ،واالســتجابات املحتملــة ﲡاهــه ،وهــذا يمثــل أحــد مصــادر

التوتــر النفــﴘ واالجتامعــي وغريﳘــا عــﲆ مســتوى العــاﱂ ،األفــراد واجلامعــات واملجتمــع العاملــي ككل.

تــدرك مؤسســات األمــن واالســتﺨبارات وجــود مصــادر ﲥديــد متزايــدة ،وعــﲆ الرغــم مــن كل

اإلمكانــات واإلجــراءات التقليديــة وغــري التقليديــة ،إال أﳖــا تواجــه ال يقينﹰﹼــا حــا ﹰﹼدا مــن حيــﺚ القــدرة عــﲆ »احتــواء«
مصــادر التهديــد هلــا ،بســبب تغــري طبيعــة تلــك التهديــدات ،وتزايــد قــدرة فواعــل التهديــد عــﲆ إحــداث اﺧــﱰاق

لإلجــراءات والسياســات األمنيــة حــول العــاﱂ.
و -ﺧتﹼال أو ﺧﻼﳼ :ﻣاﻛﺮ!

التهديــد واألمــن كالﳘــا )ﺧتَّــال( و)ﺧــالﳼ( و)ماكــر( قــد يبــدو األمــر غري ًبــا بعــﺾ الــﴚء ،ولكــن

الوقائــع تفــﴪه؛ بــل إنــه هــو يفــﴪ وقائــع كثــرية ،وقــد ﲢــدث هيغــل نفســه عــن هــذا النمــﻂ مــن املكــر )مكــر التاريــﺦ
مث ـالً( ويمكــن إجــراء انســحاب مــن التاريــﺦ إﱃ السياســة واألمــن.

وقــد ﲢدثنــا عــن أن مــدارك األمــن ربــام تركــز عــﲆ مصــادر ﲥديــد قائمــة أو حمتملــة ،فيــام يكــون التهديــد

الفعــيل ﰲ مــكان أو مكمــن آﺧــر ،وثمــة أنــامط مــن التهديــد ال تكــون ظاهــرة ،وتتســلل بشــكل »ﺧــالﳼ« ونحــن ال
أيضا؛ إذ تتســم بعــﺾ الظواهــر والفواعل
نتحــدث عــن ﺧديعــة أو ﺧيانــة فحســب؛ وإنــام عن فواعــل عميقة ومديــدة ً

التارﳜيــة واالجتامعيــة والسياســية بالقــدرة عــﲆ النهــوض ﰲ وقــت يعتقــد فيــه املراقبــون وصنــاع السياســات أﳖــا
تراجعــت أو انكــﴪت ،ومثــل ذلــك؛ ثــورة اهلويــات والقــوى االجتامعيــة والسياســية قبــل الدولتيــة ، 8وحتــى

بعــﺾ األمــراض ،وثمــة تفســريات أو تﺄويــالت مشــاﲠة للحــدث العــرﰊ بوصفــه نم ًطــا مــن »مكــر التاريــﺦ« و

»مكــر السياســة«. 9

قــد يــؤدي الشــعور بالقــوة إﱃ سياســات تفــﴤ إﱃ الضعــﻒ ،لنﺄﺧــذ القــوة ،هنــا ،بمعنــى مــؤﴍات قــوة

الدولــة ،وﺧاصــة القــوة العســكرية؛ إذ يــؤدي شــعور الوحــدة الدوليــة بالقــوة أو األمــن ،ﰲ بعــﺾ األحيــان ،إﱃ
إﳘــال متطلبــات األمــن غــري العســكرية ،وﺧاصــة ﰲ اجلانــب االقتصــادي والتنمــوي والرأســامل البــﴩي والتامســك

االجتامعــي و.....إلــﺦ ،هــذا نمــﻂ آﺧــر مــن مكــر التهديــد.

٢١٧

م.م .أسامة العتابي

وثمــة أوجــه ﳐتلفــة لـــ )اخلتالــة( أو مكــر التاريــﺦ ،فكيــﻒ تنهــار األمــم والــدول مــن دون أن تشــعر

بذلــك؟ أو مــن دون إدراك ملــا ﳛــدث ،أو مــن دون القــدرة عــﲆ تالفيــه ،ويصــح ذلــك ﰲ حــاالت االﳖيــار عــﲆ
أيضــا .هــذا مبحــﺚ مهــم لتقــﴢ التحــوالت ومصــادر
املــدى البعيــد ،وحــاالت اﳖيــار النظــم والســالالت احلاكمــة ً

التهديــد مــن ﺧــالل األنثروبولوجيــا التارﳜيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة وغريهــا ،ويمكــن اإلحالــة ﰲ هــذا البــاب
إﱃ املقاربــات اخللدونيــة الشــهرية حــول دور الــدول والســالالت احلاكمــة ،واجتهــادات مهمــة لـــ )فرنــان بروديــل،

وبــول كينــدي ،وجــارد دايمونــد(. 1٠

هنــاك »عقبــات إبســتمولوجية« و »ﳐياليــة« لــدى صنــاع السياســات تعيــﻖ فهــم أنــامط التهديــد ،فيتســلل

منهــا أو عربهــا ،حيــﺚ يــﺄﰐ التهديــد مــن حيــﺚ ال يشــعر )حــراس األمــن( وﺧاصــة الرؤيــة اإليديولوجيــة والوثوقيــة
الزائــدة بسياســات األمــن ،والفشــل ﰲ معرفــة طبيعــة األمــور واﲡاهــات التﺄثــري ﰲ الواقــع ،وقــد يمتلــك صنــاع

السياســات رؤيــة ملﺨاطــر وشــيكة أو حمتملــة ،ولكــن إكراهــات الواقــع والفشــل ﰲ اﺧتيــار وتنفيــذ سياســات احتــواء

ناجعــة ،ﳚعــل اإلدراك نو ًعــا مــن مكابــدة مســتمرة بــال طائــل.

وهكــذا؛ فــﺈن التهديــد يــﴪي مــن حيــﺚ ال يتوقــع ناظــر األمــن ،انظــر أحــداث  11أيلــول ، 11والثــورات

أو التحــوالت العاصفــة ﰲ املنطقــة العربيــة ، 12وكيــﻒ بــدت تطوراﲥــا وال متوقعــة وغــري مســبوقة ،13و)ﺧالســية

وﺧتالــة( جلهــة املتحكمــني ﲠــا ،وجلهــة انزياحاﲥــا وﲢوالﲥــا ،14وانظــر كيــﻒ اجتازﲥــا؛ بــل اســتثمرت فيهــا
األنظمــة امللكيــة واألمرييــة ﰲ اخلليــج ،15وكيــﻒ تعاطــت تركيــا وإيــران اللتــان ﲤكنتــا مــن ﲡــاوز عواصــﻒ شــبيهة

ﲠــا ،وكيــﻒ تفاعلــت معهــا و »وظفتهــا« احلــركات اإلســالموية واجلهاديــة ﰲ املنطقــة العربيــة والــﴩق األوســﻂ

)والعــاﱂ( .يبــدو مكــر السياســات ،ومكــر التهديــد أكــرب ﳑــا نتصــور ،فهــو ال يــﺄﰐ »مفاج ًئــا ،وﺧالس ـ ًيا ،وﺧتــاالً
»معاكســا ،أو مكذ ًبــا« للتوقعــات ،كذلــك كان حــال الثــورات أو التحــوالت ﰲ
وال متوق ًعــا« فحســب؛ وإنــام يــﺄﰐ
ً
املنطقــة العربيــة؛ فقــد أظهــرت التقديــرات حــول أكثرهــا ،أن ثمــة نوعـ ًا مــن »التبــاس مجاعــي« حــول الظاهــرة ،وقــع
أيضــا »حد ًثــا تارﳜ ﹰﹼيــا« مــن نمــﻂ »الثــورة الفرنســية« ،ولكنهــم تراجعــوا أو أصبحــوا
فيــه كتــاب وباحثــون ،وعدوهــا ً

أكثــر ﲢف ًظــا فيــام بعــد ،ومنهــم مــن اعتــذر ،عــن أحكامــه املتﴪعــة ، 1٦وحدثــت أمــور مشــاﲠة لــدى سياســيني مــن
املنطقــة والعــاﱂ. 17

وثمــة »مكــر احلاكــم« أو »نظــام احلكــم« عندمــا يربــﻂ بــني نظامــه وحكومتــه ،وبــني أمــن الدولــة واإلقليــم

والعــاﱂ ،ﰲ عالقــة مفﺨﺨــة يــؤدي اجلهــد ﰲ حماولــة تغيريهــا إﱃ تفجــري األوضــاع ،ذهنيــة »صنــدوق بانــدورا«  ،وهــي
٢١٨

ٍ
ٍ
إستِراتِيج َّية
َم ُ
فهوم األ َمن برؤيةمعرفية ْ

مــن أﺧطــر سياســات األمــن التــي يمكــن أن تتبعهــا نظــم احلكــم وحتــى الــدول ،واملكــر ﰲ احتــواء االحتجاجــات
والثــورات وتغيــري مســارها ..إلــﺦ.

وهنــاك »املكــر باحلاكــم« مــن نظــام التغلغــل واالﺧــﱰاق اخلارجــي والداﺧــيل ،مــن حيــﺚ ربــﻂ ضــامن بقائــه

ﰲ احلكــم باشــﱰاطات أمنيــة واســﱰاتيجية ، 18ليبــدو أن الفاعــل ﳛافــﻆ عــﲆ أمنــه فيــام هــو منﺨــرط بوعــي أو بــال

وعــي ﰲ سياســات أمــن غــريه.

وثمــة »مكــر املحكومــني« عندمــا يشــعر احلاكــم أﳖــم عازفــون عــن السياســة ،غارقــون فيــام أراد هلــم أن

يغرقــوا فيــه ،ولكــن األمــور تتكشــﻒ عــن قابليــة انفجــار اجتامعــي وســياﳼ يفوق تصــوره ،وقــد أظهــرت التطورات

أن النــاس »ﲤــارس« السياســة ولكــن بوســائل ﳐتلفــة ،ســواء ﰲ أنــامط »الصمــت ،أو اهلمــس« كـــ »معارضــة كامنة«
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 ،أو االحتجاجــات املبــاﴍة التــي حدثــت ،مث ـ ً
ال ﰲ إيــران واملنطقــة العربيــة وتركيــا وغــري مــكان مــن العــاﱂ ،وﰲ

قابليــة اجلامعــات لالنﺨــراط النشــﻂ ،أو االســتجابة النشــطة لديناميــات التﺄثــري املﺨتلفــة عــﲆ اﲡاهــات السياســة.
ز -ﻻ ﻣتوﻗﻊ:

٢٠

الـــ »ال ُمتو َّقــع« هــو باألســاس مفهــوم فيزيائــي يتنــاول الظواهــر »غــري املنضبطــة« ﰲ الطبيعــة ،مثــل :حركــة

ـﴡ وجــود »أنــامط ﲢليليــة،
الغيــومَّ ،
ودوار امليــاه ،و َت َق ُّل َبــات الطقــس... ،إلــﺦ ،التــي تبــدو فوضويــة حمضــة ،ويتقـ ّ
أو قوانــني كامنــة« ﰲ تلــك الظواهــر ،21ويمكــن النظــر إﱃ »الــال ُمتو َّقــع « كمفهــوم ﰲ إطــار العلــوم االجتامعيــة،

وإن ﱂ يلــﻖ ذلــك الكثــري مــن اجلهــود العلميــة ُمقارن ـ ًة بالفيزيــاء ،مث ـالً ،وهنــا يطـ ُ
ـال املفهــو ُم »األنـ َ
ـامط التكراريــة«

ـﴢ العوامــل ،والفواعــل،
تتناوهلــا الورقــة ﰲ فقــرة الحقــة ،ﰲ الســلوك الســياﳼ واالجتامعــي... ،إلــﺦ ،وﳛــاول تقـ ﱢ
وا ُملحــدﱢ دات ا ُملر َّكبــة وا ُمل ِ
تداﺧلــة للظاهــرة السياســية ،وﺧاصــ ًة ﰲ احلــاالت غــري االعتياديــة ،مثــل :االضطرابــات
َ َ
َ
والثــورات و َت َق ُّل َبــات الــرأي العــام.

أيضــا منظــوران أو مســتويان ل »الــال متوقــع « أوهلــام؛ هــو احلــدث الــذي ﱂ ﳜطــر عــﲆ بـ ِ
ـال أحـ ٍـد
وهنــاك ً

ُّ
والتدﺧــل والتﺄثــري ،ولكــن ﱂ
ـب ذلــك ،ومــا أصبــح ﲢــت النظــر
حدو ُثــه حتــى حلظــة االبتــداء .والثــاين :هــو مــا َأع َقـ َ
يكــن باإلمــكان »التح ُّكــم« بــه وبمســاراته.

وقــد قــال عــاﱂ االجتــامع اإلنكليــزي )أنتــوين جيدنــز(» :إن التغــريات العومليــة اهلائلــة واملفتوحــة عــﲆ

املســتقبل ،تســفر عــن ﳐرجــات يصعــب التكهــن ﲠــا أو الســيطرة عليهــا ،وبوســعنا أن نــدرس هــذه الظاهــرة مــن
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زاويــة مــا تنطــوي عليــه مــن ﳐاطــر ،فكثــري مــن التغــريات النامجــة عــن العوملــة تطــرح علينــا أشــكاالً جديــدة مــن
اخلطــر ،ﲣتلــﻒ اﺧتال ًفــا ب ّينًــا عــام ألفنــاه ﰲ العصــور الســابقة .لقــد كانــت أوجــه اخلطــر ﰲ املــاﴈ معروفــة األســباب

والنتائــج ،أمــا ﳐاطــر اليــوم؛ فهــي مــن النــوع الــذي يتعــذر علينــا أن نعــدد مصــادره ،وأســبابه ،أو نتحكــم ﰲ عواقبــه

الالحقــة« .22

عــﲆ الرغــم مــن وجــود سياســات أمــن تتســم بفعاليــة كبــرية بالنســبة إﱃ بعــﺾ الوحــدات الدوليــة ،إال

قائــام ،ويصنــﻒ ﰲ ﺧانــة »الــال متوقــع« ، 23ويزيــد األمــر ﰲ حــال وجــود ﺧلــل ﰲ الــرؤى أو
أن التهديــد يبقــى ً

التطبيقــات للسياســات ،أو ﰲ حــاالت اإلجهــاد ،أو االﺧــﱰاق والتغلغــل اخلارجــي ،أو اﺧتــالل العالقــة بــني الدولــة
ٍ
ـاﳼ منــه ،عــﲆ »الــال ُمتوقــع «
واملجتمــع ،أو داﺧــل التكوينــات االجتامعيــة.... ،إلــﺦ ،وينطــوي األمــن ،ﰲ بعــد أسـ ﱟ
ﰲ معانيــه الكل ّيــة ،بــد ًءا مــن املــكان والزمــان ،إﱃ التطــورات واالرتــدادات ،ومــن حيــﺚ »الدرجــة ،والنــوع« ،وهــو
ليــس نتيجــة تطوريــة مبــاﴍة ملــدارك األمــن لــدى الوحــدة الدوليــة.

ينظــر إﱃ الواليــات املتحــدة وروســيا وعــدد مــن دول أوربــا عــﲆ أﳖــا دول ذات سياســات أمــن وأمــن

قومــي نشــطة ،ولكنهــا مــع ذلــك ،أو بالرغــم منــه ،تعــاين مــن بــروز مصــادر ﲥديــد وﳐاطــر كبــرية ،ﱂ تتوقعهــا،
وأمــا الــدول الناميــة؛ فتبــدو سياســات األمــن فيهــا ﳐتلفــة عنهــا ﰲ الــدول املتقدمــة ،ﰲ أمــور تتصــل بالسياســات

العامــة ،ومفهــوم الدولــة ،والتكويــن االجتامعــي ،والﴩعيــة السياســية ،والتطــور الديمقراطــي ،وحقــوق اإلنســان،
وحقــوق اجلامعــات ،والتطــور االقتصــادي ،وتوزيــع املــوارد ،والتنميــة البﴩيــة.... ،إلــﺦ ،وهــي أمــور متفــﻖ عليهــا،

تقري ًبــا ،أو مسـ َّلم ﲠــا ﰲ الــدول املتقدمــة ،وﺧالفيــة؛ بــل ﴏاعيــة ﰲ الــدول الناميــة ،ومــن ثــم هــي ﰲ قلــب مــدارك

وسياســات األمــن.

ولعــل أهــم فواعــل سياســات األمــن هنــا؛ هــو طبيعــة العالقــة مــع النظــام العاملــي ،ومــع القــوى الكــربى،

حيــﺚ تعتمــد سياســات األمــن عــﲆ التبعيــة  -االســتقالل وطبيعــة التﺄثــري اخلارجــي ،وتتســم سياســات األمــن للــدول

الناميــة بدرجــة عاليــة نســب ﹰﹼيا مــن االعتامديــة األمنيــة عــﲆ اخلــارج ،مــن ﺧــالل تفاعــالت وﲢالفــات والتزامــات متبادلــة.
يوجــد مصــادر ﲥديــد ال تشــعر ﲠــا مؤسســات األمــن ،أو ربــام ال تعطيهــا األﳘيــة التــي تســتحﻖ ،هــذا يطــرح

ﲢديــات كثــرية عــﲆ السياســات العامــة للوحــدات الدوليــة وغريهــا ،كــام يطــرح أﳘيــة )الــال متوقــع( وﴐورة

وتقــﴢ تﺄثــريه النســبي ،والكشــﻒ عــن احتــامالت تطــوره ،ويتداﺧــل ذلــك مــع »الــال يقينــي«
التحســب لــه،24
ّ
وﳛــاول تفكيكــه مــا أمكــن.
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وعندمــا ﲤلــك الوحــدات الدوليــة قــدرات عــﲆ ﲣطيــﻂ وتنفيــذ سياســات أمــن عميقــة ،وتفيــد مــن الــرؤى

العلميــة والبحثيــة ،ومــن اســتﴩافات وتوقعــات مراكــز البحــوث واملثقفــني واخلــرباء.... ،إلــﺦ ،يمكنهــا ،عندئــذ،
التنبــه إﱃ بــروز مصــادر ﲥديــد مــن ﺧــارج الرؤيــة النمطيــة املعتــادة.

ﱂ يكــن أكثــر املراقبــني ﺧــرب ًة وحساســية ﲡــاه املنطقــة العربيــة والــﴩق األوســﻂ ،يتو ّقــع حـ َ
ـدوث »ﲢــوالت
عاصفــة« عــﲆ نحــو مــا حــدث ﰲ عـ ٍ
ـدد مــن الــدول العربيــة ،عــﲆ الرغــم مــن وجــود دراســات واســتبصارات فرديــة
ومنهجيــة هنــا وهنــاك ،إال أن معنــى مــا حــدث ومــداه ،ربــام فـ َ
ـاق أي تو ُّقــع ،وال بــدّ مــن التنويــه أو التنبيــه إﱃ أن الـــ

»الــال متوقــع « كمفهــوم أو منظــور يتقــﴡ احلــدث بــام هــو مفاجــﺊ ،بــرصف النظــر عــن حكــم القيمــة ﲡاهــه ،ســواء
كان فرصــة أم ﲥديــد ًا.

ح -ﻧمﻄﻲ ﺗﻜﺮاري:
مفهــوم »األنــامط التكراريــة« هــو باألســاس مفهــوم فيزيائــي ،وقــد ســبقت اإلشــارة إﱃ بيئتــه ودالالتــه

يتقــﴡ وجــود »أنــامط تكراريــة « ﰲ الظواهــر غــري املتوقعــة أو غــري املنضبطــة ، 25ومــن ثــم فــﺈن
العلميــة ،وأنــه
ّ

هنــاك ﰲ قلــب »الــال يقــني ،والــال متوقــع « مصــادر التهديــد ،وحتــى ﰲ غمــرة الشــعور باألمــن؛ فــﺈن هنــاك )أنـ ﹲ
ـامط

تكراريــة( ﰲ مصــادر التهديــد 2٦يمكــن تقصيهــا أو تتبعهــا ﰲ التاريــﺦ املديــد واجلغرافيــا واألنثروبولوجيــا االجتامعيــة
والثقافيــة..... ،إلــﺦ ،كيــﻒ؟

يمكــن أن تكشــﻒ الوقائــع التارﳜيــة عــن مصــادر ﲥديــد لبلــد مــن البلــدان أو شــعب مــن الشــعوب،

وﺧاص ـ ًة الشــعوب التــي شــهدت مواجهــات وﴏاعــات تارﳜيــة ،فمــن املتوقــع أن تســتمر ،أو يعــاد انبعاثهــا مــن

جديــد ،وﺧاصـ ًة أن سياســات اهلويــة واهلويــات التارﳜيــة تعــزز مــدارك ﲥديــد مــن هــذا النــوع ،ومــن ذلــك ،مثـ ً
ال ؛
الرصاعــات بــني القــوى الرئيســة ﰲ املنطقــة العربيــة والــﴩق األوســﻂ بــني العــرب والفــرس ،واألتــراك واألكــراد،

وكذلــك بــني العــرب وأوربــا ،وبــني تركيــا واليونــان.... ،إلــﺦ ،ذلــك أن الرصاعــات تتســم بنمطيــة تكراريــة مــا،
ومــن املرجــح اســتمرارها ،ليــس فقــﻂ بســبب الذاكــرة التارﳜيــة وﴏاعــات اهلويــة 27؛ وإنــام بســبب اســتمرار

عوامــل أﺧــرى للــرصاع مثــل؛ احلــدود واجلغرافيــا واالقتصــاد ونزعــات اهليمنــة وغريهــا. 28

أيضــا ،قابليــة،
إن طبيعــة اجلغرافيــا السياســية واملوقــع ،مثلــام تعطــي قابليــة أمــن ودفــاع 29؛ فﺈﳖــا ترجــحً ،

وربــام ،إغــواء االســتهداف واهلجــوم مــن قبــل فواعــل أو أطــراف أﺧــرى ،وﰲ تاريــﺦ ومســار وجهــات وجغرافيــا

الغــزوات واملعــارك ،واالحتــالالت ،والفتــوح... ،إلــﺦ ،مــا يعــزز مــدارك وﺧــربات راهنــة ومســتقبلية ،ومــن ذلــك،
٢٢١
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مث ـالً؛ نــرى مصــادر التهديــد الرئيســة أو الغــزوات الكــربى التــي اﲡهــت إﱃ ســوريا واملنطقــة العربيــة كانــت مــن

احلــدود الشــاملية ،وإﱃ حــدّ مــا الﴩقيــة واجلنوبيــة ،غــري أن الشــامل يكتســب أﳘيــة كبــرية؛ ألنــه ينفتــح عــﲆ غــزوات

أجنبيــة ﰲ معظــم األحيــان. 3٠

وينســحب ذلــك عــﲆ قابليــة الرصاعــات اإلثنيــة والدينيــة وغريهــا داﺧــل التكويــن االجتامعــي للوحــدة الدوليــة

31

؛ ذلــك أن املجتمعــات التــي تشــهد قابليــة انقســام وﴏاع داﺧــيل يتعــزز احتــامل اســتمرارها ،بتﺄثــري عوامــل عديــدة ،ومــن

مؤسســا للسياســات ، 32ﲡــد قابليــة
ذلــك مثـالً؛ املجتمعــات التــي تكثــر عصائبهــا ،وﲤثــل »القبليــة السياســية« فيهــا وز ًنــا
ً

الــرصاع أو التهديــد الداﺧــيل فيهــا تكــون كبــري ًة نســب ﹰﹼي ًا ،و تكثــر قــدرات التﺄثــري والتغلغــل اخلارجــي ،وﺧاصــة القبليــة
والعرقيــة واملذهبيــة واأليديولوجيــة العابــرة للحــدود.

إذن؛ ثمــة عوامــل وفواعــل ﲥديــد كثــرية ،وهــذا يقتــﴤ ﲣطيــﻂ سياســات أمــن باالعتــامد عــﲆ رؤيــة عميقــة

وشــاملة ،ملــا كان يمثــل مصــدر ﲥديــد تارﳜ ﹰﹼيــا ،ﰲ املســتويات واجلهــات املذكــورة أعــاله ،وهــذه مــن القضايــا احليويــة،

ويمكــن التفصيــل فيهــا ﰲ بــاب سياســات األمــن القومــي ،أمــا هــذه الورقــة فﱰكــز عــﲆ مــا يمكــن عــده )أنام ًطــا تكراريــة(
ﰲ مصــادر التهديــد ،وﰲ االســتجابات األمنيــة هلــا.

وتســاعد هــذه الرؤيــة ﰲ ﳖــج أو اتبــاع سياســات مديــدة ،تفــﱰض التهديــد ﰲ أكثــر األمــور أمانًــا ،ومــن قبــل

األصدقــاء واحللفــاء؛ ذلــك أن السياســات تقــوم عــﲆ املصالــح ،وال يمكــن اســتبعاد أي أمــر؛ فاحلليــﻒ قــد يمثــل مصــدر
ﲥديــد ،عندمــا يتعــرض لضغــوط شــديدة ،أو ﲢديــات كبــرية ،أو تطــرأ ﰲ الداﺧــل تغــريات كبــرية ،فتتغــري أولوياتــه

وحســاباته ،وقــد يــرى أن يفــك عــرى التحالــﻒ ﰲ حلظــة حرجــة ،وقــد ينقلــب عــﲆ ﲢالفــه... ،إلــﺦ ،وثمــة ﲡــارب كثــرية
ﰲ هــذا البــاب ،انظــر العالقــات بــني ســوريا وتركيــا مثـ ً
ال إذ قــام التقــارب بينهــام عــﲆ مــدارك )غــري تارﳜيــة( ،وحاولــت
اإلرادة السياســية أن تعاكــس منطــﻖ التاريــﺦ و)األنــامط التكراريــة( للتهديــد ،والفــروق واألولويــات ،وأقامــت الثانــوي
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أيضــا ،نجــد رهانــات غــري دقيقــة ،ولكــن إكراهــات
وإذا نظرنــا إﱃ العالقــات بــني ســوريا وكل مــن روســيا وإيــرانً ،

الواقــع ومنطــﻖ »األنــامط التكراريــة« للتهديــدات ،أعــادت الســوريني إﱃ بداهــة التحالــﻒ التارﳜــي مــع طرفــني لــدى كل
منهــام مصالــح اســﱰاتيجية ،ومــدارك ﲥديــد عاليــة ناشــئة عــن )احلــدث الســوري( .انظــر مــدارك األمــن لروســيا التــي
تغــريت بعــد تفــكك االﲢــاد الســوفيتي ،ليــدرك الــروس أن األصــل هــو مــا كان ﰲ احلــرب البــاردة ،وأن التهديــد الغــرﰊ

مســتمر ،وال بــدّ مــن العــودة إﱃ »بداهــة التاريــﺦ ،واألنــامط التكراريــة« ملصــادر التهديــد ،ولــو أن هــذا ليــس مــن بــاب

احلتميــة التارﳜيــة.
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ط -ﻻ ﳖاﺋﻲ أو داﺋﻢ:
ذكرنــا أن األمــن هــو حاجــة أول ّيــة؛ هــذا يعنــي أنــه حاجــة »ال ﳖائيــة« وبداهــة أو أزليــة الــرصاع ،تبــدأ،

حســب الﴪديــات الدينيــة وامليثيــة الكــربى ،مــن حالــة العنــﻒ األوﱃ املتمثلــة بمقتــل هابيــل عــﲆ يــد قابيــل ،وربــام

كانــت قبــل ذلــك ،مــع حالــة العنــﻒ أو التعنيــﻒ الرمــزي األوﱃ ﰲ قصــة )آدم وحــواء( غــري أن التنظــري الســياﳼ
احلديــﺚ حلالــة العنــﻒ والــرصاع ،يركــز عــﲆ مــا أســامه هوبــز »حــرب الــكل ضــد الــكل «؛ ألن العنــﻒ كامــن ﰲ

الطبيعــة البﴩيــة) ،حيــﺚ كل إنســان عــدو لــكل إنســان( وحيــﺚ )حــرب اجلميــع ضــد اجلميــع( ، 34مــا يقتــﴤ

سياســات أمــن تتمثــل بـــ »عقــد اجتامعــي« يقيــم احلكــم أو الدولــة ،التــي يعــد األمــن هــو أوﱃ أهدافهــا .ومنــذ ذلــك
الوقــت ،واألمــن هــو شــكل مــن أشــكال العنــﻒ أو التهديــد »املقنــن ،أو املﴩعــن« ولكــن روســو الــذي يعاكــس
منطــﻖ هوبــز مــن حيــﺚ النشــﺄة األوﱃ والطبيعــة البﴩيــة ،يعــود ليوافقــه مــن حيــﺚ مــا آل إليــه األمــر؛ وهــو التفــاوت

بــني البــﴩ ،والــﴩور ،واملظــاﱂ ،واملفاســد ،والتهديــدات ،واحلــروب ،ولكنــه يدعــو لتذكــر أن اإلنســان احلديــﺚ
هــو أشــبه »بتمثــال اإللــه الوثنــي القديــم )غلوكــوس( الــذي ﲤ ّكــن الزمــن وميــاه البحــر والعواصــﻒ مــن تشــويه

شــبها باحليوانــات
ســامته أكثــر وأكثــر ،إﱃ درجــة أنــه بعــد أن كان يشــبه رفاقــه اﻵهلــة الوثنيــة ،صــار اليــوم أكثــر
ً
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ليــس ثمــة أمــن بالتــامم؛ فاألمــن مفتــوح عــﲆ ﲢديــات ال ﳖائيــة ،وال يمكــن الركــون إﱃ أوضــاع أو مــوارد أو

تفاعــالت قــوة ،كل ﳾء متغــري ،القــوة تغــري بﺄكــرب منهــا ،وتثــري ردود فعــل مناهضــة هلــا أو متنافســة معهــا ،وتطــور
القــدرة عــﲆ التهديــد والتدمــري والقتــل ،يزيــد ﰲ احلاجــة إﱃ ”الكفايــة األمنيــة ،أو الدفاعيــة“ للــدول واجلامعــات
أيضــا.
واألفــراد ً

وتاريــﺦ البﴩيــة هــو تاريــﺦ الــرصاع ،أو ”اإلجــرام“ بتعبــري كولــن ولســن 3٦؛ أي تاريــﺦ التهديــد وتاريــﺦ

االســتجابات لــه ،وهــذه ســرية أو رسديــة ال ﳖايــة هلــا ،طاملــا اســتمرت احليــاة؛ ولــذا ﲡــد تطــور أنــامط القــوة
والتحــدي ،وأدوات ونظريــات احلــروب واملواجهــات ،بكيفيــة نشــطة؛ بــل إن الكثــري مــن التقانــات املدنيــة اليــوم
تعــود إﱃ أصــول عســكرية وأمنيــة ،ويشــري تطــور عــدد ضحايــا احلــروب إﱃ هــذه املســﺄلة ، 37حتــى أن اإلنســان
ـادرا عــﲆ تدمــري البﴩيــة كلهــا عنــد أول مواجهــة نوويــة.
أصبــح قـ ً

وعــﲆ الرغــم مــن أن الﴪديــات والتﴩيعــات واأليديولوجيــات حاولــت ضبــﻂ مصــادر التهديــد،

وتوجيههــا أو التحكــم ﲠــا ،فقــد ظــل التهديــد هــو ســيد املوقــﻒ ،وبقــي العنــﻒ هــو ســيد األحــكام ،وبــرزت
٢٢٣
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دراســات وأبحــاث ودعــوات الســالم بوصفــه أم ـ ًا للﺨــالص مــن احلــروب ،والدمــار الــذي ينتــج عنهــا ،وعــﲆ
الرغــم مــن التطــور ﰲ هــذا البــاب ،إال أن التهديــد ولــود ،والرصاعــات مســتمرة ،أو ال ﳖايــة هلــا.

ﱂ تفلــح األيديولوجيــات والﴪديــات الكــربى ﰲ ﺧلــﻖ عــاﱂ بــال ﲥديــد؛ ألﳖــا كانــت أحــد فواعــل

التهديــد ﰲ العــاﱂ ،فقــد أدى الــرصاع بــني الــﴩق والغــرب ،والشــامل واجلنــوب ،واألديــان واملذاهــب ،والفقــراء

واألغنياء...،إلــﺦ إﱃ عــاﱂ مــن الفــوﴇ ،اذ يمثــل كل ﳾء ﲥديــدً ا ،ومــا يمثــل فرصــة لطــرف مــن األطــراف ،يمثــل

هــو نفســه مصــدر ﲥديــد ألطــراف أﺧــرى.

التهديــد إذن؛ »ال ﳖائــي ،أو دائــم« ليــس بالبعــد العســكري فقــﻂ وإنــام بﺄنــامط جديــدة ،وال متوقعــة ،وثمة

إﱃ ذلــك ﰲ عــاﱂ اليــوم عــودة إﱃ أنــامط ســابقة مثــل؛ التهديــد باإلبــادات اجلامعيــة ،وانــدالع احلــروب األهليــة ،كــام
ﳛــدث ﰲ املنطقــة العربيــة والــﴩق األوســﻂ ،وكــام حــدث ﰲ أفريقيــا ،وقــد زادت احلــروب األهليــة عــن احلــروب

بــني الــدول بشــكل كبــري  ،38و زاد عــدد ضحاياهــا عــن ضحايــا احلــروب بــني الــدول.
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اﳌحور الﺮاﺑﻊ  :ﻣﻔﻬوم اﻷﻣﻦ – اﻹﺷارات والتنﺒيﻬات . -
أفــرزت التطــورات العومليــة عوامــل وفواعــل ﲥديــد ﳐتلفــة ،ومتكاثــرة ،وغــريت ﰲ األوزان النســبية

ـادرا عــﲆ
لعوامــل التهديــد التقليديــة ،وكذلــك لعوامــل احتوائهــا ،وﱂ يعــد مفهــوم األمــن املتمركــز حــول الدولــة قـ ً

ـادرا عــﲆ تغطيــة مــدارك ومصــادر التهديــد املﺨتلفــة الناهضــة بعمــﻖ وقــوة ﰲ العــاﱂ.
تربيــر نفســه ،وال قـ ً

يشــهد مفهــوم األمــن انتقــاالً مــن األمــور أو القضايــا الكــربى إﱃ الصغــرى ،ومــن املعقــدة إﱃ البســيطة،

ومــن السياســات إﱃ اإلجتامعيــات ،ومــن الــدول إﱃ اجلامعــات واألفــراد والفاعلــني العابريــن للحــدود ،وأحيا ًنــا،

مــن األمــور اجلــادة إﱃ األمــور املســلية.

إن مــدارك األمــن ﳾء والقــدرة عــﲆ احتوائهــا ﳾء آﺧــر؛ فــاإلدراك والقــدرة ليســا منفصلــني ،صحيــح أن

إدراك التهديــد هــو ﴍط الزم ملواجهتــه ،ولكنــه غــري كاف؛ فهــو غــري كاف جلهــة طبيعــة اإلدراك نفســه ،هــل هــو

مطابــﻖ للواقــع ،وجلهــة القــدرة عــﲆ مواجهتــه ،وجلهــة اإلرادة ،وجلهــة األداء وســريورة املواجهــة.... ،إلــﺦ؟

مــاذا لــو أن اخلطــر حمــدق ،ولكنــك ال تدركــه أو ال تعرفــه؟ مــاذا لــو كان مــن النــوع »السـ ّـالل ،أو اخل ّتــال«

مثـ ً
ال مــاذا لــو كانــت مــدارك التهديــد الفعليــة أو املفﱰضــة ﳐتلفــة عــن مصــادره الواقعيــة؟ مــاذا لــو كان التهديــد ذات ﹰﹼيــا
أو داﺧل ﹰﹼيــا؟ كﺄن يكمــن ﰲ البنــى والديناميــات االنقســامية ،وهشاشــة التكويــن االجتامعــي ،والتنافــر ﰲ التكوينــات

اإلثنيــة والدينيــة واللغويــة والطبقيــة... ،إلــﺦ ،أو ﰲ اﺧتــالل العالقــة بــني املجتمــع والدولــة ،أو نمــﻂ احلكــم

والسياســات املتبعــة ،واأليديولوجيــات املتطرفــة.

مــاذا لــو أن التهديــد عابــر للحــدود؟ ولكــن مــن دون القــدرة عــﲆ ﲢديــد دقيــﻖ ملســاراته ،مثــل؛ التنظيــامت

اجلهاديــة ،وشــبكات التهريــب واهلجــرة ،واجلريمــة املنظمــة .مــاذا لــو كان التهديــد مــن النمــﻂ غــري العســكري ،أو

غــري الســياﳼ باملعنــى املبــاﴍ؟ مثــل تزايــد اهلجــرة مــن البلــد ،وتغــري مفهــوم اهلويــة واالنتــامء والــوالء ،ملصلحــة
هويــات وانتــامءات ووالءات جديــدة .تنطلــﻖ ﲢديــدات ومقاربــات األمــن مــن منظــور »أنــوي ،أو متمركــز عــﲆ
الــذات « يراعــي مصالــح وفــرص طــرف بعينــه ،األمــر الــذي يعــزز ﳐــاوف األطــراف األﺧــرى ،حتــى لــو كانــت

سياســات األمــن غــري عدوانيــة ،ومــن ثــم؛ فــﺈن مــن متطلبــات األمــن ،مراعــاة هواجــس األطــراف األﺧــرى؛ إذ إن
مــا يعــزز أمــن طــرف مــا ،ال ﳚــب أن يعنــي االنتقــاص مــن أمــن طــرف آﺧــر ،وإنــام لــردع أي عــدوان حمتمــل أو ﲥديــد

للمصالــح ،وهنــاك جهــود ﳑكنــة تســاعد ﰲ احتــواء ﳐــاوف األطــراف ،مــن ﺧــالل تعزيــز عالقــات اعتامديــة تبادليــة،
وتعزيــز األمــن املشــﱰك وإجــراءات بنــاء الثقــة.
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ال يقــوم األمــن املشــﱰك أو تــوازن األمــن ،بالــرضورة ،عــﲆ انتفــاء مصــادر التهديــد ،أو اخلالفــات بــني

األطــراف؛ بــل عــﲆ اعتبــار أن للجميــع مصلحــة باألمــن ،وﲢويــل الــرصاع إﱃ منافســة ،واالنتقــال مــن احلــرب إﱃ

السياســة ،وعكــس مقولــة كالوزفيتــز؛ أي أن )السياســة اســتمرار للحــرب بوســائل أﺧــرى( واالنتقــال مــن القــوة
إﱃ الــردع ،والقناعــة املتبادلــة بــﺄن احلــرب تكاليفهــا عاليــة ،وأن مــن األفضــل ﳖــج طــرق أﺧــرى.

هــل يســتمر مفهــوم األمــن ،عــﲆ الرغــم مــن التطــورات ،بالتمركــز حــول الدولــة أو النظــام الســياﳼ أو

التيــار الرئيــس ﰲ املجتمــع؟ هــل مــا ﳛــدث ﰲ مــدارك وفواعــل مصــادر التهديــد واألمــن قطيعــة ﳑكنــة أو حمتملــة؟

هــل يواصــل العــاﱂ ،مــع ذلــك ،تبنــي املقاربــات الغربيــة حــول األمــن؟ أال ﳚــدر بالعــواﱂ غــري الغربيــة أن تُقــدﱢ م

مقاربــات أﺧــرى لﻸمــن؟ أال يوجــد ﰲ الغــرب نفســه دراســات تدعــو لتجــاوز املركزيــة األوربيــة ﰲ التعاطــي مــع
قضايــا السياســة واألمــن ﰲ العــاﱂ؟
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اﳋاﲤة .
األمــن هــو مــن املســائل األنطولوجيــة الكــربى ،ﱂ يتمكــن أحــد مــن ﲡاوزهــا أو اإلجابــة التامــة عــن

ـالﰲ إﱃ
شــواغلها وأســئلتها ،ولــه قــدرة عــﲆ توليــد املعنــى والقــوة بكيفيــة غــري مســبوقة ،وهــو حيــز أو فضــاء ﺧـ ﹲ

أبعــد احلــدود ،ومــا يمثــل أمنًــا أو فرصــة لطــرف ،هــو ﰲ الوقــت نفســه »ال أمــن« أو »ﲥديــد« لطــرف آﺧــر.

هــل أراد الكتــاب )ﲢجيــم( املفهــوم أو إطالقــه؟ وأي مكاســب ﳑكنــة مــن هــذا أو ذلــك؟ ﲢجيــم املفهــوم؛

يضمــن )ديمومــة أﳘيتــه ،وليــس ﲥديمــه وﴐبــه( ،39املفاهيــم الواســعة قــد تــؤدي مــع امليــل للمبالغــة ﰲ التﺄويــل إﱃ

تعميــة لﻸمــور ،وصعوبــة اإلمســاك باملعنــى القابــل للتحويــل إﱃ إطــار فهــم أو إطــار فعــل ،ولكــن توســيعه يضمــن
اإلحاطــة بــكل مــا يتفاعــل ويتداﺧــل معــه ،ســواء بعالقــة مبــاﴍة أو غــري مبــاﴍة ،أو لنقــل تقــﴢ املعــاين والــدالت
الطيفيــة والتﺨوميــة ،والتداﺧــالت مــع مفاهيــم أو قطاعــات معرفيــة أﺧــرى.

وقــد حاولــت الدراســة تنــاول مفهــوم األمــن ﰲ قــراءة معرفيــة مركبــة ،وتوســلت أدوات مناهــج ومقاربــات

بحثيــة ومفاهيميــة متعــددة ،ﲤفصلــت مجيعهــا حــول مفهــوم »التفكيــك« ولــو وضعنــا كلمــة )أمــن( أمــام كلمــة

)تقنيــة( ،كــام يفعــل هايدغــر ،لتبــني أن العــاﱂ هــو أمــن ،وأن التقنيــة التــي ﲡتــاح العــاﱂ وتبتلعــه )  (1 -٠تعيــد انتاجــه
مــرة بعــد أﺧــرى.

وال يمكــن اجلــزم أن مــا ﳛــدث يمثــل فرصــة أم ﲥديــدً ا بالتــامم ،وإذا كان ال بــد مــن ﲢديــد ماهيــة مــا ﳚــري؛

هــل هــو ﲥديــد  -فرصــة؟ فــﺈن النتيجــة املتوقعــة هــي أن يكــون ﲥديــدً ا  -فرصـ ًة ،ولكــن بـــ »ال فاعــل« كيــﻒ يمكــن

التوصــل إﱃ إطــار معيــاري أو براديغــم أو أبســتيمية لتحديــد مــا يمثــل أمنًــا؟ واألســلوب األفضــل الحتــواء مصــادر
التهديــد ،والتقــاط مــا يمثــل فرصــة ،أو ﲢويــل التهديــد إﱃ فرصــة؟ عــﲆ الرغــم مــن أن مداﺧــل التحليــل واملقاربــات
والنظريــات ،تتمركــز حــول الغــرب والدولــة والسياســة ..إلــﺦ ،وأن ذلــك ﳞمــل الــﱰاث واخلــربات واملــدارك »غــري
الغربيــة« إالّ أن ﲢــوالت مــا بعــد احلداثــة ،وتدفقــات املجتمــع الشــبكي العاملــي ،تفتــح املجــال أمــام قــراءات متعــددة
ومنفتحــة وتداوليــة بــال حــدود تقري ًبــا.

ثمــة صعوبــة ﰲ حــرص املفهــوم أو تعيينــه أو اإلمســاك بــه ،إال مــا يكــون بقصــد التوضيــح والتفســري املنهجــي أو
ّ

األكاديمــي؛ وهــذا يعنــي أن قطــاع األمــن يســتند إﱃ مســميات ومفاهيــم »غامضــة ،وتﺄويليــة« ويعنــي بــدوره أن مفاهيــم
األمــن )إجرائيــة( ألﳖــا ترتكــز عــﲆ مــدارك ﲥديــد وأولويــات ومصالــح وسياســات ،وهــي متغــرية كــام هــو معــروف.
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ويبــدو التفكــري باألمــن مســﺄلة ﰲ غايــة اإلحلــاح والتعقيــد ،وثمــة حديــﺚ متزايــد عــن »عــاﱂ الكــوارث ،واملﺨاطــرة،

واألزمــات... ،إلــﺦ« ليــس باملعنــى التقليــدي أو احلداثــي املشــار إليــه فحســب؛ وإنــام باملعنــى )مــا بعــد احلداثــي( املنبثــﻖ

أيضــا( .ويزيــد عــﲆ ذلــك املﺨــاوف )قــل
عــن الثــورة )التقانيــة ،والتكنولوجيــة ،والبيئيــة ،والقيميــة ،والعســكرية ،وغريهــا ً

املﺨاطــر( ليــس مــن ﲥديــد احلــروب واألوبئــة والدمــار وقتــل اإلنســان )أفــراد ومجاعــات( فحســب؛ وإنام مــن التﺄثــري املحتمل
أيضــا.
عــﲆ طبيعــة وجــود اإلنســان بيولوج ﹰﹼيــا وقيم ﹰﹼيــا ً

التحــدي الرئيــس هنــا؛ هــو أن مــدارك األمــن ال تســتجيب للتغــريات اهلائلــة ﰲ العــاﱂ ،ومثلــام أن العــاﱂ يشــهد ثــورة

بــل ثــورات متتاليــة ومتســارعة ،وعميقــة ﰲ التكنولوجيــا واألفــكار والقيــم.... ،إلــﺦ؛ فــﺈن ثمــة حاجــة إﱃ »ثــورات« ﳑاثلــة
أيضــا ،4٠والنظــر ﰲ مفاهيــم األمــن الكــوين واإلنســاين ،وأمــن األفــراد ،واملجتمعــات ،وأمــن
ﰲ مــدارك األمــن وسياســاته ً
املعلومــات ،والبيئــة... ،إلــﺦ ،باعتبارهــا قيـ ًـام جديــدة تواكــب عا ًملــا جديــدً ا ﳐتل ًفــا بالكليــة تقري ًبــا.

إن املقاربــة املعرفيــة والتفكيكيــة ملفهــوم األمــن ﰲ عــاﱂ مــا بعــد احلداثــة ،تفتــح املجــال واســ ًعا عــﲆ تﺄويــالت

وقــراءات نشــطة ملفهــوم كثيــﻒ املعــاين والــدالالت وإشــكاﱄ مــن حيــﺚ اخلالفيــة املالزمــة لــه ،واالســتثامر ﰲ قراءتــه

وتوظيفاتــه ،وﳑكناتــه واحتامالتــه ،ومــن حيــﺚ املــدارك النمطيــة حولــه ،وﲤركــزه حــول الغــرب والعقــل والدولــة والسياســية

...إلــﺦ.

إن الذيــن يعﱰضــون عــﲆ ﲤركــز األمــن حــول »الغــرب « ثقافـ ًة وسياسـ ًة ،ال يعﱰضــون عــﲆ انتقال/اســترياد أدواتــه

وبراجمــه وتقنياتــه ،ويقــوم ذلــك عــﲆ فصــل قصــدي ،أو فصــام إدراكــي بــني األمــن كرؤيــة وثقافــة ،وبــني األمــن كتقنيــة،

والواقــع أن هــذا مــا حــدث بالنســبة إﱃ )اســترياد( الدولــة والنظــام الســياﳼ والبنــى الدســتورية ...إلــﺦ ،مــن الغــرب إﱃ
العــاﱂ ،41وإذا كانــت »هجــرة األفــكار« ق ّلــام تتــم ،كــام يقــول ماركــس) :دون أن تفقــد تلــك االفــكار مــن قيمتهــا ،فذلــك

ألﳖــا؛ تفصــل االنتاجــات الثقافيــة عــن منظومــة األطــر املرجعيــة النظريــة التــي ﲢــدد بالنســبة إليهــا ،بوعــي أو بــدون وعــي،
وأعنــي؛ جمــال اإلنتــاج املوســوم بﺄســامء بعينهــا ونزعــات فكريــة ال يســاهم ﰲ ﲢديدهــا ،بقــدر مــا تســهم ﰲ تعيينــه؛ لــذا فــﺈن

ظــروف اهلجــرة تتطلــب بنــوع مــن احلــدة ،إبــراز األطــر املرجعيــة التــي قــد ال تتضــح ﰲ الظــروف العاديــة«. 42

وثمــة ﰲ فضــاء األمــن فجــوات مــن الــرضوري تضييقهــا ،مــا أمكــن ،بــني )مــدارك التهديــد( وبــني )مصــادر

التهديــد( وفجــوات أﺧــرى بــني )التهديــد( و)القــدرة عــﲆ احتوائــه( مــا يضــع فواعــل األمــن ،مــن باحثــني وصنــاع سياســات

ومتلقــني ،أمــام عمليــة )تعديــل متواصلــة( ،كــام يقــول باشــالر ،ألدواﲥــم ومناهجهــم ورؤاهــم ،وﳚــب أن تتجــه جهودهــم،

كــام يقــول بورديــو ،نحــو احلقيقــة ،ال أن تنطلــﻖ منهــا .
٢٢٨

43

ٍ
ٍ
إستِراتِيج َّية
َم ُ
فهوم األ َمن برؤيةمعرفية ْ
اهلوامﺶ
 - 1كارل بوبــر ،منطــﻖ البحــﺚ العلمــي ،ترمجــة وتقديــم :حممــد البغــدادي ،ط ) ،1بــريوت :املنظمــة العربيــة للﱰمجــة2٠٠٦ ،
( ،يمنــى طريــﻒ اخلــوﱄ ،فلســفة العلــم ﰲ القــرن العﴩيــن :األصــول – احلصــاد – اﻵفــاق املســتقبلية)،الكويت :سلســلة عــاﱂ املعرفــة،
العــدد  ، 2٦4كانــون االول/ديســمرب . ( 2٠٠٠
 - 2تومــاس هوبــز ،اللفياثــان :األصــول الطبيعيــة والسياســية لســلطة الدولــة ،ترمجــة :ديانــا حــرب وبــﴩى صعــب ،ط ،1
)بــريوت :دار الفــاراﰊ ،أبــو ظبــي :مــﴩوع كلمــة.( 2٠11 ،
 - 3فرانســيس فوكويامــا ،مســتقبلنا بعــد البــﴩي :عواقــب ثــورة التقنيــة احليويــة ،ط ) ،1أبــو ظبــي :مركــز اإلمــارات
للدراســات والبحــوث االســﱰاتيجية . 2٠٠٦ ( ،ص. 35
 - 4أنتوين جيدنز ،عاﱂ منفلت :كيﻒ تعيد العوملة صياغة حياتنا؟ ،ط ) ،1القاهرة :دار مرييت.( 2٠٠٠ ،
 - 5ينظــر مثـ ً
ال  :إيامنويــل والرشــتني» ،القومــي والعاملــي :هــل يمكــن أن توجــد ثقافــة عامليــة؟« ﰲ :أنطــوين كينــج )حمــرر(،
الثقافــة والعوملــة والنظــام العاملــي ،ترمجــة :شــهرت العــاﱂ وآﺧــرون ،ط ) ،1القاهــرة :املجلــس األعــﲆ للثقافــة ،( 2٠٠1 ،ص - 157
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 -٦ينظــر مث ـ ً
ال  :ورويــك مــوراي ،جغرافيــا العوملــة :قــراءة ﰲ ﲢديــات العوملــة االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة ،ترمجــة:
ســعيد منتــاق) ،الكويــت :سلســلة عــاﱂ املعرفــة ،العــدد  ، 397شــباط/فرباير . ( 2٠13
 -7ينظــر مث ـ ً
ال  :ديفيــد لينــدﱄ ،مبــدأ الريبــة :أنشــتني ،هايزنــربج ،بــور ،والــرصاع مــن أجــل روح العلــم ،ترمجــة :نجيــب
احلصــادي ،ط ) ،1أبــو ظبــي :مــﴩوع كلمــة. ( 2٠٠9 ،
 -8أمارتيــا صــن ،اهلويــة والعنــﻒ :وهــم املصــري احلتمــي ،ترمجــة :ســحر توفيــﻖ) ،الكويــت :سلســلة عــاﱂ املعرفــة ،العــدد
 ، 352يونيــو ،( 2٠٠8 ،أمــني معلــوف ،اهلويــات القاتلــة :قــراءة ﰲ االنتــامء والعوملــة ،ترمجــة :نبيــل حمســن ،ط ) ،1دمشــﻖ :دار ورد،
. ( 1999
 -9هاشــم صالــح ،االنتفاضــات العربيــة عــﲆ ضــوء فلســفة التاريــﺦ ،ط ) ،1بــريوت :دار الســاقي ،( 2٠13 ،وعقيــل
حمفــوض ،احلــدث الســوري :مكــر السياســة ،قضايــا وآراء 35 ) ،أيار/مايــو . ( 2٠13
 -1٠فرنــان بروديــل ،تاريــﺦ وقواعــد احلضــارات ،ترمجــة :حســني ﴍيــﻒ ،ط ) ،1القاهــرة :اهليئــة العامــة املرصيــة للكتــاب،
1999م( ،وبــول كينيــدي ،صعــود وهبــوط القــوى العظمــى ،ط ) ،1الكويــت ،القاهــرة :دار ســعد الصبــاح1993 ،م ( ،وجــارد
دايمونــد ،االﳖيــار :كيــﻒ املجتمعــات اإلﺧفــاق أو النجــاح؟ ترمجــة :مــروان ســعد الديــن) ،الريــاض :مكتبــة العبيــكان،( 2٠11 ،
وانظــر :إيمــي شــوا ،عــرص اإلمرباطوريــة :كيــﻒ تﱰبــع القــوى املطلقــة عــﲆ عــرش العــاﱂ وأســباب ســقوطها؟ ترمجــة :منــذر حممــد ،ط
) ،1الريــاض :مكتبــة العبيــكان2٠11 ،م ( .
 -11جــاك دريــدا ،مــا الــذي حــدث ﰲ  11أيلول/ســبتمر؟ ،ترمجــة :صفــاء فتحــي ،مراجعــة :بشــري الســباعي ،ط ،1
)القاهــرة :املجلــس األعــﲆ للثقافــة2٠٠3 ،م ( ،وجــان بودريــار ،روح اإلرهــاب ،ترمجــة :بــدر الديــن عرودكــي ،ط ) ،1القاهــرة :اهلئيــة
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املرصيــة العامــة للكتــاب2٠1٠ ،م( .
 -12عــيل حــرب ،ثــورات القــوة الناعمــة ﰲ العــاﱂ العــرﰊ :مــن املنظومــة إﱃ الشــبكة ،ط ) ،2بــريوت :الــدر العربيــة للعلــوم،
2٠12م ( ،هاشــم صالــح ،االنتفاضــات العربيــة ،مصدر ســابﻖ.
 -13عقيــل حمفــوض ،احلــدث الســوري :مقاربــة تفكيكيــة ،دراســة) ،الدوحــة :املركــز العــرﰊ لﻸبحــاث ودراســة
السياســات ،يونيــو 2٠12م (.
 -14ينظــر مثــ ً
ال  :حممــود حيــدر )وآﺧــرون(  ،ثــورات قلقــة :مقاربــات سوسيو-اســﱰاتيجية للحــراك العــرﰊ ،ط ،1
)بــريوت :مركــز احلضــارة لتنميــة الفكــر اإلســالمي ،( 2٠12 ،عبــد اإللــه بلقزيــز ،ثــورات وﺧيبــات :ﰲ التغيــري الــذي ﱂ يكتمــل ،ط
 ) ،1بــريوت :منتــدى املعــارف2٠12 ،م ( .
 -15ينظــر  :غريغــوري غــوس ،ملــوك جلميــع الفصــول :كيــﻒ اجتــازت األنظمــة امللكيــة ﰲ الــﴩق االوســﻂ عاصفــة
الربيــع العــرﰊ؟ ،دراســة) ،الدوحــة :معهــد بروكنغــز الدوحــة 24 ،أيلول/ســبتمرب  2٠13م ( .
 -1٦ينظر مث ً
ال  :هاشم صالح ،االنتفاضات العربية ،مصدر سابﻖ  ،ص . 4٦
 -17ينظر مثالً :عقيل حمفوض ،احلدث السوري :مقاربة تفكيكية ،مصدر سابﻖ  ،ص . 84
 -18ﰲ مفهــوم أو نظــام التغلغــل ،انظــر ﺧلــدون النقيــب ،الدولــة التســلطية ﰲ املــﴩق العــرﰊ املعــاﴏ :دراســة بنائيــة ،ط
) ،1بــريوت :مركــز دراســات الوحــدة العربيــة1992 ،م ( .
 -19جيمــس ســكوت ،املقاومــة باحليلــة :كيــﻒ ﳞمــس املحكومــون مــن وراء ظهــر احلاكــم؟ ترمجــة :إبراهيــم العريــس
وميﺨائيــل ﺧــوري ،ط) ،1بــريوت :دار الســاقي1995 ،م( .
 -2٠تعتمــد هــذه الفقــرة ،ﰲ ﲢديــد املفهــوم عــﲆ دراســة ســابقة للكاتــب بعنــوان »احلــدث الســوري :مقاربــة تفكيكيــة«،
كانــت مناســبة لتجريــب تبيئــة مفاهيــم كــذا ﰲ الدراســات السياســية ،وتعيــد التﺄكيــد عــﲆ اإلطــار املنهجــي واملعــرﰲ ﰲ حماولــة ﲢديــد
إطــار ملفهــوم األمــن.
 -21جايمس غليك ،نظرية الفوﴇ ،علم الال متوقع ،ترمجة :أمحد مغرﰊ ،ط ) ،1بريوت :دار الساقي 2٠٠8 ،م(.
 -22انتــوين جيدنــز ،علــم االجتــامع ،ترمجــة :فايــز الصيــاغ) ،بــريوت :املنظمــة العربيــة للﱰمجــة2٠٠5 ،م ( ،والســيد يســني،
شــبكة احلضــارة املعرفيــة :مــن املجتمــع الواقعــي إﱃ العــاﱂ االفــﱰاﴈ) ،القاهــرة :اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب2٠٠9 ،م (.
 -23حــول مفهــوم »الــال متوقــع« ﰲ السياســة ،انظــر :عقيــل حمفــوض ،احلــدث الســوري ،مصــدر ســابﻖ ،وفيــه حماولــة
لصياغــة أوليــة للمفهــوم ﰲ الدراســات والبحــوث السياســية ،هــو مســتعار مــن الفيزيــاء ،ينظــر مثـ ً
ال جيمــس غليــك ،نظريــة الفــوﴇ،
مصــدر ســابﻖ.
 -24يقــول تومــاس هوبــز ،إنــه نتيجــة االنعــدام املتبــادل للثقــة »ليــس ثمــة ســبيل معقــول أكثــر مــن التحســب لكــي يضمــن
اإلنســان أمنــه؛ أي أن يفــرض ســيطرته بالقــوة أو باخلــداع عــﲆ أكــرب عــدد ﳑكــن مــن النــاس ،حتــى يقــﴤ عــﲆ كل قــوة يمكــن أن تشــكل
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 -25جايمس غليك ،نظرية الفوﴇ ،علم الال متوقع ،مصدر سابﻖ.
 -2٦حــول مفهــوم »األنــامط التكراريــة« ﰲ السياســة ،انظــر :عقيــل حمفــوض ،احلــدث الســوري ،وفيــه حماولــة لصياغــة
أوليــة للمفهــوم ﰲ الدراســات والبحــوث السياســية ،هــو مســتعار مــن الفيزيــاء .ينظــر مثـ ً
ال  :جيمــس غليــك ،نظريــة الفــوﴇ ،مصــدر
ســابﻖ.
. (2٠٠9

 -27ينظــر مثــ ً
ال  :بــول ريكــور ،الذاكــرة ،التاريــﺦ ،النســيان ،ترمجــة :جــورج زينــاﰐ) ،بــريوت :دار الكتــاب اجلديــد،

 -28ينظــر مثـ ً
ال  :روبــرت كابــالن ،انتقــام اجلغرافيــا :مــا الــذي ﲣربنــا بــه اخلرائــﻂ عــن الرصاعــات املقبلــة وعــن احلــرب ضد
املصــري؟ ،ترمجــة :إﳞــاب عبــد الرحيــم عــيل) ،الكويــت :سلســلة عــاﱂ املعرفــة ،العــدد  ، 42٠كانــون الثاين/ينايــر  ، ( 2٠14ريتشــارد
نيــد ليبــو ،ملــاذا تتحــارب األمــم؟ دوافــع احلــرب ﰲ املــاﴈ واملســتقبل) ،الكويــت :سلســلة عــاﱂ املعرفــة ،العــدد  ، 4٠3أيلول/ســبتمرب
 ،( 2٠13جــارد دايمونــد ،أســلحة ،جراثيــم ،فــوالذ :مصائــر املجتمعــات البﴩيــة ،ترمجــة :مــازن محــاد ،مراجعــة :حممــود الــزواوي ،ط
) ،1عــامن :األهليــة للنــﴩ. ( 2٠٠7 ،
 -29ينظــر مثــ ً
ال  :روبــرت كابــالن ،انتقــام اجلغرافيــا ،مصــدر ســابﻖ .كريســتيان بارينتــي ،مــدار الفــوﴇ :تغــري املنــاخ
واجلغرافيــا اجلديــدة للعنــﻒ ،ترمجــة :ســعد الديــن ﺧرفــان) ،الكويــت :سلســلة عــاﱂ املعرفــة ،العــدد  ، 411نيســان/أبريل.(2٠14 ،
 -3٠ينظــر مثـ ً
ال  :إبراهيــم بيضــون ،تاريــﺦ بــالد الشــام :إشــكالية املوقــع والــدور ﰲ العصــور اإلســالمية ،ط ) ،1بــريوت:
دار املنتﺨــب العربيــم.( 1997 ،
 -31ينظــر مثـ ً
ال  :كليفــورد غريتــز ،تﺄويــل الثقافــات ،ترمجــة :حممــد بــدوي ،مراجعــة :بولــس وهبــة ،ط ) ،1بــريوت :املنظمــة
العربيــة للﱰمجــة 2٠٠9 ،م(  ،بندكــت أندرســون ،اجلامعــات املتﺨيلــة :تﺄمــالت ﰲ أصــل القوميــة وانتشــارها ،ترمجــة :ثائــر ديــب ،ط ،2
)بــريوت :املركــز العــرﰊ لﻸبحــاث ودراســة السياســات ، ( 2٠14 ،فالــح عبــد اجلبــار ،ﰲ األحــوال واألهــوال :عــن املنابــع الثقافيــة
واالجتامعيــة للعنــﻒ) ،بــريوت :دار الفــرات.. ( 2٠٠8 ،
 -32ينظــر  :مفهــوم القبليــة السياســية ﰲ :ﺧلــدون النقيــب» ،القبليــة السياســية :حماولــة نظريــة« ،أبــواب) ،العــدد  ،7كانــون
الثاين/ينايــر199٦ ،م ( ص . 119- 13٠
 -33ينظــر  :ﰲ الديناميــات العميقــة للعالقــات بــني ســوريا وتركيــا ،ﺧــالل فﱰﰐ التقــارب والنــزاع ،وتﺄثري اإلرادة السياســية
عــﲆ مســارات األمــور ﺧال ًفــا للمنطــﻖ التارﳜــي ﰲ سياســات وتفاعــالت البلديــن ،عقيــل حمفــوض ،العالقــات الســورية – الﱰكيــة:
التحــوالت والرهانــات ،دراســة) ،الدوحــة :املركــز العــرﰊ لﻸبحــاث ودراســة السياســات ،كانــون الثــاين ، ( 2٠11 ،و ----ســوريا
وتركيــا» :نقطــة ﲢــول « أم »رهــان تارﳜــي «؟ دراســة) ،الدوحــة :املركــز العــرﰊ لﻸبحــاث ودراســة السياســات ،حزيــران. ( 2٠12 ،
الدراســة األوﱃ صــدرت قبــل األزمــة الســورية ،والثانيــة صــدرت بعــد عــام ونصــﻒ عــﲆ اندالعهــا.
 -34هوبز ،اللفياثان ،مصدر سابﻖ ،ص . 14٠ – 134

٢٣١

م.م .أسامة العتابي
 -35جــان جــاك روســو ،ﺧطــاب ﰲ أصــل التفــاوت وﰲ أسســه بــني البــﴩ ،ترمجــة :بولــس غانــم ،مراجعــة :عبــد العزيــز
لبيــب ،ط ) ،1بــريوت :املنظمةالعربيــة للﱰمجــة 2٠٠9 ،م (.
 -3٦كولــن ولســن ،التاريــﺦ اإلجرامــي للجنــس البــﴩي ،ترمجــة :رفعــت الســيد عــيل ،ط ) ،1القاهــرة :مجاعــة حــوار
الثقافيــة 2٠٠1 ،م ( .
 -37كان عــدد ضحايــا احلــروب ﰲ القــرن الســادس عــﴩ )  ( 1٫٦مليونـ ًا مــن أصــل )  ( 493٫3مليونـ ًا هــم ســكان العــاﱂ؛
أي مــا نســبته )  ،(% ٠٫32وارتفــع عــدد الضحايــا ﰲ القــرن التاســع عــﴩ إﱃ)  ( 19٫4مليون ـ ًا ،مــا نســبته )  ( % 1٫٦5مــن عــدد
ســكان العــاﱂ البالــﻎ ) (1٫172٫9مليــون نســمة ،فيــام بلــﻎ عــدد ضحايــا النزاعــات ﰲ القــرن العﴩيــن )  ( 1٠9٫7مليونـ ًا ،مــا نســبته

)  %( 4٫35مــن عــدد ســكان العــاﱂ البالــﻎ )  ( 2٫519٫5مليــون نســمة .برنامــج األمــم املتحــدة اإلنامئــي ،تقريــر التنميــة البﴩيــة،
) ، 2٠٠5نيويــورك :االمــم املتحــدة ،برنامــج االمــم املتحــدة اإلنامئــي ، ( 2٠٠5 ،ص . 153
 -38تقرير التنمية البﴩية ، 2٠٠5 ،مصدر سابﻖ ،الرسم ، 5,1 ،ص . 1
 -39كليفورد غريتز ،تﺄويل الثقافات ،مصدر سابﻖ ،ص 81
 -4٠ينظر وقارن :أنتوين جيدنز ،مصدر سابﻖ ،ص . 11
 -41برتــران بــادي ،الدولــة املســتوردة :تغريــب النظــام الســياﳼ ،ترمجــة :لطيــﻒ فــرج ،ط ) ،1القاهــرة :دار العــاﱂ الثالــﺚ،
199٦م (.
 -42بيري بورديو ،الرمز والسلطة ،ترمجة :عبد السالم بنعبد العاﱄ ،ط ) ،3الدار البيضاء :دار توبقال2٠٠7 ،م ،ص . (4
 -43روجــر هيكــوك وآﺧــرون ،البحــﺚ النقــدي ﰲ العلــوم االجتامعيــة :مداﺧالت عابــرة لالﺧتصاصــات ،ط ) ،1بريزيت:
معهــد ابراهيــم أبــو لغد للدراســات الدوليــة 2٠11 ،م( ،ص . 12

٢٣٢

ٍ
ٍ
إستِراتِيج َّية
َم ُ
فهوم األ َمن برؤيةمعرفية ْ
.12دايمونــد جــارد ،أســلحة ،جراثيــم ،فــوالذ :مصائــر
اﳌﺼادر واﳌﺮاﺟﻊ .
املجتمعــات البﴩيــة ،ترمجــة :مــازن محــاد ،مراجعــة :حممــود
.1أندرســون بندكــت ،اجلامعــات املتﺨيلــة :تﺄمــالت ﰲ أصــل
الــزواوي ،ط ) ،1عــامن :األهليــة للنــﴩ2٠٠7 ،م(.
القوميــة وانتشــارها ،ترمجــة :ثائــر ديــب ،ط ) ،2بــريوت :املركــز
.13دايمونــد جــارد ،االﳖيــار :كيــﻒ املجتمعــات اإلﺧفــاق أو
العــرﰊ لﻸبحــاث ودراســة السياســات2٠14 ،م (.
النجــاح ،ترمجــة :مــروان ســعد الديــن ،ط ) ،1الريــاض :مكتبــة
.2بارينتــي كريســتيان ،مــدار الفــوﴇ :تغــري املنــاخ واجلغرافيــا
العبيــكان2٠11،م( .
اجلديــدة للعنــﻒ ،ترمجــة :ســعد الديــن ﺧرفــان) ،الكويــت:
سلســلة عــاﱂ املعرفــة ،العــدد  ، 411نيســان/أبريل2٠14 ،م (.14 .دريــدا جــاك ،مــا الــذي حــدث ﰲ  11أيلول/ســبتمر؟،
ترمجــة :صفــاء فتحــي ،مراجعــة :بشــري الســباعي ،ط ) ،1القاهــرة:
.3بروديــل فرنــان ،تاريــﺦ وقواعــد احلضــارات ،ترمجــة :حســني
املجلــس األعــﲆ للثقافــة2٠٠3 ،م(.
ﴍيــﻒ ،ط ) ،1القاهــرة :اهليئــة العامــة املرصيــة للكتــاب،
.15روســو جــان جــاك ،ﺧطــاب ﰲ أصــل التفــاوت وﰲ أسســه
1999م( .
بــني البــﴩ ،ترمجــة :بولــس غانــم ،مراجعــة :عبــد العزيــز لبيــب،
.4بلقزيــز عبــد اإللــه ،ثــورات وﺧيبــات :ﰲ التغيــري الــذي ﱂ
ط ) ،1بــريوت :املنظمــة العربيــة للﱰمجــة2٠٠9 ،م(.
يكتمــل ،ط ) ،1بــريوت :منتــدى املعــارف2٠12 ،م (.
.1٦ريكــور بــول ،الذاكــرة ،التاريــﺦ ،النســيان ،ترمجــة :جــورج
.5بوبــر كارل ،منطــﻖ البحــﺚ العلمــي ،ترمجــة وتقديــم :حممــد
زينــاﰐ ،ط ) ،1بــريوت :دار الكتــاب اجلديــد2٠٠9 ،م(.
البغــدادي ،ط ) ،1بــريوت :املنظمــة العربيــة للﱰمجــة2٠٠٦ ،م (.
.17ســكوت جيمــس ،املقاومــة باحليلــة :كيــﻒ ﳞمــس
.٦بودريــار جــان ،روح اإلرهــاب ،ترمجــة :بــدر الديــن عرودكــي،
املحكومــون مــن وراء ظهــر احلاكــم؟ ترمجــة :ابراهيــم العريــس
ط ) ،1القاهــرة :اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب2٠1٠ ،م ( .
وميﺨائيــل ﺧــوري ،ط ) ،1بــريوت :دار الســاقي1995 ،م(.
.7بيضــون إبراهيــم ،تاريــﺦ بــالد الشــام :إشــكالية املوقــع والــدور
.18شــوا إيمــي ،عــرص اإلمرباطوريــة :كيــﻒ تﱰبــع القــوى
ﰲ العصــور اإلســالمية) ،بــريوت :دار املنتﺨــب العــرﰊ1997 ،م(
املطلقــة عــﲆ عــرش العــاﱂ وأســباب ســقوطها ،ترمجــة :منــذر
.
حممــد ،ط ) ،1الريــاض :مكتبــة العبيــكان2٠11 ،م( .

.8جيدنــز أنتــوين ،عــاﱂ منفلــت :كيــﻒ تعيــد العوملــة صياغــة
حياتنــا؟ ،ط ) ،1القاهــرة :دار مرييــت2٠٠٠ ،م (.

.19صالــح هاشــم ،االنتفاضــات العربيــة عــﲆ ضــوء فلســفة
التاريــﺦ ،ط ) ،1بــريوت :دار الســاقي2٠13 ،م( .

.9جيدنــز أنتــوين ،علــم االجتــامع ،ترمجــة :فايــز الصيــاغ ،ط ،1
.2٠صــن أمارتيــا ،اهلويــة والعنــﻒ :وهــم املصــري احلتمــي ،ترمجــة:
)بــريوت :املنظمــة العربيــة للﱰمجــة2٠٠5 ،م (.
ســحر توفيــﻖ) ،الكويــت :سلســلة عــاﱂ املعرفــة ،العــدد ، 352
.1٠حــرب عــيل ،ثــورات القــوة الناعمــة ﰲ العــاﱂ العــرﰊ :يونيــو 2٠٠8 ،م(.
مــن املنظومــة إﱃ الشــبكة ،ط ) ،2بــريوت :الــدر العربيــة
.21عبــد اجلبــار فالــح ،ﰲ األحــوال واألهــوال :عــن املنابــع
للعلــوم2٠12،م( .
الثقافيــة واالجتامعيــة للعنــﻒ ،ط ) ،1بــريوت :دار الفــرات،
.11حيــدر حممــود )وآﺧــرون( ،ثــورات قلقــة :مقاربــات 2٠٠8م (.
سوسيو-اســﱰاتيجية للحــراك العــرﰊ ،ط ) ،1بــريوت :مركــز
احلضــارة لتنميــة الفكــر اإلســالمي2٠12 ،م (.

.22غليــك جايمــس ،نظريــة الفــوﴇ ،علــم الالمتوقــع ،ترمجــة:
أمحــد مغــرﰊ ،ط ) ،1بــريوت :دار الســاقي 2٠٠8 ،م(.

٢٣٣

م.م .أسامة العتابي
.23غريتــز كليفــورد ،تﺄويــل الثقافــات ،ترمجــة :حممــد بــدوي ،دار الفــاراﰊ ،أبــو ظبــي :مــﴩوع كلمــة2٠11 ،م (.
مراجعــة :بولــس وهبــة ،ط ) ،بــريوت :املنظمــة العربيــة
.34هيكــوك روجــر )وآﺧــرون( ،البحــﺚ النقــدي ﰲ العلــوم
للﱰمجــة2٠٠9 ،م( .
االجتامعيــة :مداﺧــالت عابــرة لالﺧتصاصــات ،ط ،1
.24فوكويامــا فرانســيس ،مســتقبلنا بعــد البــﴩي :عواقــب )بريزيــت :معهــد ابراهيــم أبــو لغــد للدراســات الدوليــة،
ثــورة التقنيــة احليويــة) ،1 ،أبــو ظبــي :مركــز اإلمــارات 2٠11م(.
للدراســات والبحــوث االســﱰاتيجية2٠٠٦ ،م (.
.35ولســن كولــن ،التاريــﺦ اإلجرامــي للجنــس البــﴩي،
.25كابــالن روبــرت ،انتقــام اجلغرافيــا :مــا الــذي ﲣربنــا بــه ترمجــة :رفعــت الســيد عــيل ،ط) ،1القاهــرة :مجاعــة حــوار
اخلرائــﻂ عــن الرصاعــات املقبلــة؟ ،ترمجــة :إﳞــاب عبــد الرحيــم الثقافيــة2٠٠1،م( .
عــيل) ،الكويــت :سلســلة عــاﱂ املعرفــة ،العــدد  ، 42٠كانــون
.3٦ياســني الســيد ،شــبكة احلضــارة املعرفيــة :مــن املجتمــع
الثاين/ينايــر 2٠14م (.
الواقعــي إﱃ العــاﱂ االفــﱰاﴈ ،ط ) ،1القاهــرة :اهليئــة املرصيــة
.2٦كينــج أنطــوين )حمــرر( ،الثقافــة والعوملــة والنظــام العاملــي ،العــام للكتــاب2٠٠9 ،م (.
ترمجــة :شــهرت العــاﱂ وآﺧــرون ،ط ) ،1القاهــرة :املجلــس
.37يمنــى طريــﻒ اخلــوﱄ ،فلســفة العلــم ﰲ القــرن العﴩيــن:
األعــﲆ للثقافــة2٠٠1 ،م (.
األصــول –احلصــاد– اﻵفــاق املســتقبلية) ،الكويــت :سلســلة
.27كينــدي بــول ،صعــود وهبــوط القــوى العظمــى ،ط  ،1عــاﱂ املعرفــة ،العــدد  ، 2٦4كانــون األول/ديســمرب 2٠٠٠م(.
)الكويــت ،القاهــرة :دار ســعد الصبــاح1993 ،م ( .
الدراسات .
.28ليبــو ريتشــارد نيــد ،ملــاذا تتحــارب األمــم؟ دوافــع احلــرب
.38غــوس غريغــوري ،ملــوك جلميــع الفصــول :كيــﻒ
ﰲ املــاﴈ واملســتقبل) ،الكويــت :سلســلة عــاﱂ املعرفــة ،العــدد
اجتــازت األنظمــة امللكيــة ﰲ الــﴩق األوســﻂ عاصفــة الربيــع
 ، 4٠3أيلول/ســبتمرب 2٠13م (.
العــرﰊ؟ ،دراســة) ،الدوحــة :معهــد بروكنغــز الدوحــة24 ،
.29لينــدﱄ ديفيــد ،مبــدأ الريبــة :أنشــتني ،هايزنــربج ،بــور ،أيلول/ســبتمرب  2٠13م (.
والــرصاع مــن أجــل روح العلــم ،ترمجــة :نجيــب احلصــادي ،ط
.39حمفــوض عقيــل ،احلــدث الســوري :مقاربــة تفكيكيــة،
) ،1أبــو ظبــي :مــﴩوع كلمــة2٠٠9 ،م(.
دراســة) ،الدوحــة :املركــز العــرﰊ لﻸبحــاث ودراســة
.3٠معلــوف أمــني ،اهلويــات القاتلة :قــراءة ﰲ االنتــامء والعوملة ،السياســات2٠12 ،م( .
ترمجة :نبيل حمســن ،ط ) ،1دمشــﻖ :دار ورد1999 ،م (.
.4٠النقيــب ﺧلــدون» ،القبليــة السياســية :حماولــة نظريــة «،
.31مــوراي ورويــك ،جغرافيــا العوملــة :قــراءة ﰲ ﲢديــات أبــواب) ،العــدد  ،7كانــون الثاين/ينايــر199٦ ،م( .
العوملــة االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة ،ترمجــة :ســعيد
التقارير .
منتــاق) ،الكويــت :سلســلة عــاﱂ املعرفــة ،العــدد  ، 397شــباط/
فربايــر 2٠13م(.
.41برنامــج األمــم املتحــدة اإلنامئــي ،تقريــر التنميــة البﴩيــة،
2٠٠5م ) ،نيويــورك :االمــم املتحــدة ،برنامــج االمــم املتحــدة
.32النقيــب ﺧلــدون ،الدولــة التســلطية ﰲ املــﴩق العــرﰊ
اإلنامئــي ( .
املعــاﴏ :دراســة بنائيــة ،ط ) ،1بــريوت :مركــز دراســات
الوحــدة العربيــة1992 ،م (.

.33هوبــز تومــاس ،اللفياثــان :األصــول الطبيعيــة والسياســية
لســلطة الدولــة ،ترمجــة :ديانــا حرب وبــﴩى صعــب) ،بريوت:
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ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﳖﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ
Educa�on Strategy in the Road
of Eloquence of Imam Ali of
Protec�on and Treatment to
Maintain Cultural Security

 نازك نجم الربيعي. م.م

التعليم املهني/ وزارة الﱰبية

Asst.Lectur. Nazak Najam Al-Rubei`ai
Ministry of Educa�on � Voca�onal Educa�on

اسﱰاتيجية الﱰبية ﰲ ﳖج البالغة لإلمام عيل الوقاية والعالج للحفاظ عﲆ االمن الثقاﰲ
ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:
يعيــﺶ املســلمون ﰲ عــرص تعــدد الثقافــات واالﲡاهــات الفكريــة وتبايــن اﻵراء ويشــهد اجليــل احلــاﱄ

وﺧصوصــا الشــباب اضطرابــا فكريــا وﴏاعــات حــرب ثقافيــة إلبعــاده عــن مبادئــه وافــكاره الصحيحــة وفــﻖ

الﴩيعــة الســالمية والقــرآن الكريــم والســنة النبويــة واحاديــﺚ االئمــة ومنهــا مــا جــاء ﰲ ﺧطــب االمــام عــيل 
ورســائله واقوالــه ﰲ ﳖــج البالغــة ﰲ الﱰبيــة والثقافــة وارتباطهــا باألمــن الفكــري والثقــاﰲ واشــاعة روح املواطنــة

مــن اجــل اســتقرار البلــد ونجــد الثقافــات الدﺧيلــة عــرب وســائل االتصــال )املرئيــة واملســموعة واملقروءة(وكذلــك

مــن طريــﻖ اخلطابــات والسياســات التــي ﲢمــل افــكارا مســمومة باﲡــاه الشــباب املؤمــن وهــذا الــرصاع ﲣطــﻂ لــه
دول كــربى لتحويــل التوجــه الفكــري الثقــاﰲ اﱃ التطــرف والعلامنيــة واالحلاديــة فالبــد مــن التحصــني االﺧالقــي
والســلوكي والعقيــدي بالﱰبيــة الصحيحــة باملدرســة واالرسة والبيئــة املحيطــة بالفــرد والفهــم الناضــج والصحيــح
 ،والبــد مــن جهــاز مناعــي ﳛفــﻆ االفــكار والعقــول املســلمة وﳛــارب الفكــر الدﺧيــل بالتمســك بــاهلل ولنــا ﰲ

رســول اهلل  وائمتنــا الكــرام ســالم اهلل عليهــم اســوة وقــدوة حســنة ﰲ احلفــاظ عــﲆ االمــن الثقــاﰲ .و بــني ايدينــا
دســتور تربــوي وثقــاﰲ ﳛافــﻆ عــﲆ االمــن الثقــاﰲ االســالمي اال وهــو دســتور االمــام عــيل  ﰲ اقوالــه واحاديثــه
وﳑارســاته ﰲ الﱰبيــة ،االمــن  ،الثقافــة والبــد مــن التمســك ﲠــذا الدســتور والرجــوع اليــه للحافــﻆ عــﲆ تراثنــا الثقــاﰲ
والفكــري واالمنــي وضــع الفســاد والثقافــات الدﺧيلــة التــي تعمــل عــﲆ افســاد هــذه االمــة .

٢٣٧
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Abstract
Muslims live in an era of culture diversity , intellectual trends and diﬀerences in viewpoints
, that is why youths suﬀer from intellectual confusion and cultural wars to uproot their right
principles of Islamic religion , the Glorious Quran, Hadiths , Imam sermons and what imam Ali
coins in his sermons , le�ers and speeches in the Road of Eloquence concerning educa�on ,
culture and their nexus to the cultural security. It is to promulgate the culture of ci�zenship
to se�le the land , there are intrusive cultures via social media , visual and audio , speeches
and policies with poisonous , malignant ,thoughts targe�ng the pious youths . Such a conﬂict is
administered by great countries to render the cultural thought into extremism , secularism and
atheism . So it is quite necessary to maintain a doctrinal, behaviorist and ethical shield as having
right educa�on in school, family and surroundings.
There should be an immunity system to protect the right thoughts and minds ,ﬁght the
intrusive issues and grip the pathway of Allah , His prophet and imams as paragon to protect
the cultural security. It is to exploit the ins�tu�on of educa�on , the Road of Eloquence of Imam
Ali ( Peace be upon him and his progeny ) whose speeches, sermons and principles could keep
the human mind and his cultural security intact and unstained .

٢٣٨

اسﱰاتيجية الﱰبية ﰲ ﳖج البالغة لإلمام عيل الوقاية والعالج للحفاظ عﲆ االمن الثقاﰲ
ﻣﺸﻜلة الﺒحﺚ:
الﱰبيــة هلــا الــدور االســاﳼ ﰲ بنــاء الفــرد واالرسة واملجتمــع وهــي وســيلة لنــﴩ الثقافــات والقيــم والعــادات

والتمســك باملبــادئ وهلــا دور كبــري ﰲ التقــدم والتطــور وتزيــد االطمئنــان ﰲ النفــوس وهلــا الــدور االســاﳼ ﰲ بســﻂ

االمــن واالســتقرار كوﳖــا هلــا اجلــذور املتعمقــة ﰲ نشــوء الفــرد وبــام ان املجتمــع االســالمي ﰲ هــذه االزمنــة يواجــه
ﲢديــات وصعوبــات فــام علينــا اال التمســك بالقــران والســنة النبويــة وﳖــج ال حممــد صلــوات اهلل عليهــم وســلم

والتمســك باملبــادئ االســالمية ونــﴩ التوعيــة وقــد قــال النبــي حممــد ) اين ﳐلــﻒ فيكــم الثقلــني  :كتــاب اهلل وعــﱰﰐ
اهــل بيتــي( ولتــدين الوضــع االمنــي ﰲ الوقــت احلــاﱄ وكثــرة الثقافــات املﺨتلفــة التــي تبعــد املســلم عــن التمســك

باملبــادئ االســالمية فــكان اﺧتيــار هــذا املنهــج اإلثرائــي كونــه االســﱰاتيجية املناســبة بوضــع احللــول واالســتفادة مــن

ﳖــج االمــام عــيل  ﰲ بســﻂ االمــن ونــﴩ الﱰبيــة الصحيحــة التــي تؤمــن اســتقرار االمــة االســالمية مــن الثقافــات
الدﺧيلــة ﲣتلــﻒ مفاهيــم الكلــامت واملصطلحــات مــن شــﺨﺺ اﱃ اﺧــر ومــن جمتمع اﱃ اﺧــر ومن ثقافــة اﱃ اﺧــرى تبع ًا
لتفــاوت الــدالالت او الســامت اجلوهريــة .واملعنــى االصطالحــي لكلمــة الﱰبيــة ال تفهــم اال ﰲ ســياقها االجتامعــي.
اﻫﺪاف الﺒحﺚ:
التﺄهيل ملفهوم االمن الفكري والﱰبوي ﰲ ﳖج البالغة لإلمام عيل . 
ابراز دور االستقامة وبناء الدولة الصحيحة وفﻖ ما جاء بوصايا امري املؤمنني عيل . 
التوصل اﱃ نتائج نستفيد منها ﰲ ضوء اسﱰاتيجية االمام عيل  ﰲ اجلانبني الﱰبوي واالمني .
غرس القيم واملبادئ االنسانية التي تعزز دور الفرد ﰲ ﲢقيﻖ االمن واالستقرار من ﺧالل الﱰبية الصحيحة.
اﳘية الﺒحﺚ:
حاجــة امليــدان الثقــاﰲ والﱰبــوي اﱃ معرفــة مفهــوم االمــن الفكــري والﱰبيــة ﰲ ﳖــج البالغــة لإلمــام عــيل 

ملحاولــة االقتــداء بــه .

لفتــح االفــاق امــام الباحثــني للقيــام ببحــوث مســتقبلية ﰲ جمــال الدراســات لنهــج البالغــة حــول االمــن

الفكــري والثقــاﰲ ومــدى تﺄثــري الﱰبيــة ﰲ حفــﻆ اســتقرار البلــد.

معرفة املؤثرات السلبية ومعاجلتها باالستفادة من اقوال وحكم االمام عيل . 
مفهــوم االســﱰاتيجية الﱰبويــة مــن حيــﺚ اخلصائــﺺ واالﳘيــة والعنــاﴏ التــي يمكــن اســتﺨدامها للحفــاظ

عــﲆ الوحــدة االســالمية مــن الثقافــات الدﺧيلــة .

٢٣٩
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اﳌﺒحﺚ اﻻول
ﻣﻔﻬوم الﱰﺑية
كلمــة تربيــة مشــتقة مــن الفعــل املــاﴈ املجــرد )ربــا( ومضارعــه )يربــو( والﱰبيــة هــي عمليــة تبليــﻎ الــﴚء

اﱃ كاملــه  .وباملعنــى االصطالحــي لكلمــة الﱰبيــة املعنــى الفنــي او العلمــي الــذي يفهــم مــن هــذه الكلمــة ﰲ ســياقها
االجتامعي.

اﻻﺻول النﻔﺴية ﰲ الﱰﺑية:

التﻬيﺆ واﻻﺳتعﺪاد النﻔﴘ :
ان للﱰبيــة حركــة وفاعليــة وليســت انكامشــا وانــزواء ﰲ ﺧلجــات النفــس ومكنونــات الضمــري والبــد ان

تتهيــﺄ النفــس للمتلقــي وتســتعد لالســتجابة والتهيــؤ واالســتعداد ينقــل النفــس مــن مرحلــة التﺄثــر الوجــداين اﱃ
مرحلــة العمــل االﳚــاﰊ الواقعــي عــﲆ ضــوء املفاهيــم املســتعد جلعلهــا دليــال لــه  .وكــام جــاء بقــول االمــام عــيل

)) ان للقلــوب شــهوة واقبــاال وادبــارا فﺄتوهــا مــن قبــل شــهوﲥا واقباهلــا  ،فــﺄن القلــب اذا اكــره عمــي(( )ابــن
احلديــد(11/19/
التعﻘﻞ :
مــن ﺧصائــﺺ اصحــاب العقــل الســليم هــي القــدرة عــﲆ ادراك احلقائــﻖ واملواقــﻒ وســري االحــداث

واملقــدرة عــﲆ التشــﺨيﺺ ﰲ حــال ارتبــاك املفاهيــم والقيــم والعقــل او التعقــل يوجــب احليطــة واحلــذر مــن الوقــوع

ﰲ حبائــل االنحــراف وﳚعــل االنســان جرئيــا قبــل اﲣــاذ اي موقــﻒ او القيــام بــاي ﳑارســة وكــام جــاء بقــول االمــام

عــيل ))ثمــرة العقــل االســتقامة(( ))وبالعقــل تنــال اخلــريات(( ) االمــدي (1993/52/
))والفكر ﰲ االمر قبل مالبسته يؤمن الزلل(()االمدي(1993/58-5٦/
التعلﻢ واﻻﻧتﻘال :

التعلــم ﴐوري ﰲ املجــال الﱰبــوي وﰲ مجيــع مراحــل االنســان ابتــدا ًء بمرحلــة الطفولــة ومابعدهــا  ..وهي

مرحلــة للمبــادرة اﱃ التعليــم لنضــوج القــوى العقليــة وتفتحهــا ﰲ اكتســاب املهــارات ﰲ ﳐتلــﻒ شــؤون املعرفــة ،

والعلــم والتعلــم ينــري الطريــﻖ باﲡــاه االســتقامة الفكريــة والعاطفيــة والســلوكية فاالمــام عــيل )) واعلمــوا ان

كــامل الديــن ورأس الطاعــة هلل طلــب العمــل والعمــل به(()االمــدي(1993/94/
٢٤٠

اسﱰاتيجية الﱰبية ﰲ ﳖج البالغة لإلمام عيل الوقاية والعالج للحفاظ عﲆ االمن الثقاﰲ
وقال االمام عيل )) العلم ﳞتﻒ بالعمل فﺄن اجابه واال ارﲢل(()االمدي(1993 /215/
اﳌحاولة والﻔعالية :العذاري2٠٠9/14/
ان الﱰبيــة ليســت جمــرد فهــم وادراك وتعلــم بــل هــي اصــالح وتعتــرب املحتــوى الداﺧــيل لالنســان ومــن

ثــم املحتــوى اخلارجــي املتمثــل بالســلوك والســرية واملوقــﻒ العمــيل وأكــد االمــام عــيل  عــﲆ النشــاط واملحاولــة
العمليــة مــن طريــﻖ ترويــﺾ النفــس حيــﺚ قــال ))روضــوا انفســكم عــﲆ االﺧــالق احلســنة فــﺄن العبــد املؤمــن يبلــﻎ

بحســن ﺧلقــه درجــة الصائــم القائــم (()ابــن احلديــد(272/2٠/
التجارب :

ان النظــر ﰲ ﲡــارب املاضــني وﰲ ﲡــارب املعاﴏيــن وﰲ ﲡــارب االنســان نفســه اليوميــة يوصلــه اﱃ معرفــة

القيــم الكامنــة وراء ســكناﲥم وحركاﲥــم اﱃ معرفــة اخلطــﺄ مــن الصــواب  ...وكــام قــال االمــام عــيل )) العقــل
غريــزة تربيهــا التجــارب (()االمــدي ))(341/2٠/وكفــى بالتجــارب مؤدبا(()االمــدي . (1993/444/

وذلــك الن الﱰبيــة هــي االســاس ﰲ بنــاء شــﺨصية الفــرد وتعلمــه وكذلــك ﰲ بنــاء املجتمــع وهدمــه اذا

ُأســيئت تربيــة الفــرد وﲠــذا تســتنبﻂ اهــم الوظائــﻒ التــي تقــوم ﲠــا الﱰبيــة ﰲ اعــداد الفــرد وبنــاء املجتمــع ونــﴩ
روح املواطنــة واالســتقرار واالمــن الوطنــي والســلمي ﰲ املجتمــع ومــن دراســتنا لنهــج البالغــة واقــوال وتوصيــات
االمــام عــيل  ونســتفيد االﰐ :

اكتساب وتعلم القيم اخللقية والسلوكية وتعلمها من اداب ال البيت عليهم السالم .
التمسك بالثقافة االسالمية .
ﲢقيﻖ نمو شامل متكامل مبني عﲆ الروح اجلامعية .
نقل الﱰاث الثقاﰲ واملحافظة عليه .
اكتساب انامط سلوكية وقيادية مبنية عﲆ اسس وموضوعية صحيحة
التوجيه واالرشاد والسيطرة االجتامعية
التطبيع االجتامعي االصيل
التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية واقوال االئمة
٢٤١

م.م  .نازك نجم الربيعي

والعناﴏ االساسية لبناء العملية الﱰبوية التي ﲢقﻖ االمن الثقاﰲ والفكري بالشكل الصحيح
البيئة
املدرسة  ،اجلامعة
املناهج الدراسية
املربني
الطرق والوسائل
املتعلم نفسه
االرسة
املجالس
قنوات االتصال ) املرئية وغري املرئية (
العدالة االجتامعية
ان املنهــج الــذي وصفــه االمــام عــيل  ﰲ الﱰبيــة منهــاج واقعــي يراعــي الفطــرة االنســانية تنطــوي عليهــا

مــن رغبــات وامنيــات ومــن حاجــات واقعيــة فــال يعطلهــا وال يلغيهــا وال ﳛملهــا مــا ال تطيــﻖ والعدالــة االجتامعيــة
ﲥــيء االجــواء للنمــو الﱰبــوي الســليم والعدالــة االجتامعيــة بــكل ابعادهــا وجماالﲥــا وهــي ﺧــري مقــوم للﱰبيــة وهــذا
اوﴅ االمــام عــيل  ﲠــا ﰲ التعامــل مــع املحســن واملــﴘء فقــال ))ال يكــن املحســن املــﴘء عنــدك ســواء فــﺄن

ذلــك يزهــد املحســن ﰲ االحســان ويتابــع املــﴘء اﱃ االســاءة(( )االمــدي (1993/438//
))ان الفقر مذلة للنفس مدهشة للعقل جالب للهموم ((

))الفقر ﳜرس الفطن عن حجته(( ))الفقر ﰲ الوطن غربة (()االمدي (1993/3٦5/
والعدالــة االجتامعيــة ﲣلــﻖ التــوازن بــني النــاس وﲤنــع مــن االثــار الســلبية للفقــر والــﱰف الفاحــﺶ عــﲆ

االفــكار والعواطــﻒ والســلوك وكــام قــال االمــام عــيل )) املــال فتنــة النفــس وﳖــب الرزايــا (( )) اذا ملــﺊ البطــن

مــن املبــاح عمــي القلــب عــن االصــالح(( )االمــدي ( 2٦8-2٦٠
٢٤٢

اسﱰاتيجية الﱰبية ﰲ ﳖج البالغة لإلمام عيل الوقاية والعالج للحفاظ عﲆ االمن الثقاﰲ
وﰲ هــذا املنهــج تتســع املســؤولية لتشــمل املســلم كفــرد واملســلمني كجامعــة بﴩيــة وذلــك ﰲ عالقــات

متبادلــة فيــام بينهــم  ،تســري باملجتمــع كلــه نحــو التكامــل االجتامعــي الــذي يريــده اهلل ليعــاد بــه معاجلــة روح املواطنــة

)جابــر (2٦/1997/وكــام جــاء بقــول الرســول )) مــداراة النــاس نصــﻒ االيــامن  ،والرفــﻖ ﲠــم نصــﻒ

العيــﺶ(( ) الشــامي (72/2٠14/

ســام االمــام عــيل  ﰲ ﲡســيده ملفهومــي الــرب والقســﻂ اللذيــن ﲢــدث عنهــام القــرآن الكريــم اﱃ مســتوى

العمــل عــﲆ تطبيــﻖ الضــامن االجتامعــي عــﲆ االقليــات فقــد اعلــن مســاواة بــني املســلمني ﰲ حرمتــي املــال والــدم
بقولــه عليــه الســالم ))وانــام بذلــوا اجلزيــة لتكــون امواهلــم كﺄموالنــا ودماؤهــم كدمائنــا (( وكذلــك حينــام رأى شــيﺨا

كبــريا نرصانيــا يســتجدي النــاس فقــال االمــام وهــو حينــذاك ﰲ ايــام ﺧالفتــه – مــا هــذا– فقالــوا يــا امــري املؤمنــني
نــرصاين فقــال االمــام ))اســتعملتموه حتــى اذا كــرب وعجــز منعوتــه ؟ انفقــوا عليــه مــن بيــت املــال ((وبذلــك يضــع
االمــام عــيل  دســتورا تربويــا للمحافظــة عــﲆ روح املواطنــة ﰲ البلــد وعــدم اللجــوء اﱃ اهلجــرة وينــﴩ ثقافــة
احلفــاظ عــﲆ املواطنــني عامــة وكذلــك التعايــﺶ الســلمي.

ﺗﺄﺛري الﱰﺑية ﰲ اﻻﺧﻼق واﻻﻣﻦ
اخللﻖ :عبارة حمكمة للنفس مقضية لصدور االفعال بسهولة من دون احتياج اﱃ فكر وروية
وان كان ﺧلق ـ ًا قاب ـ ً
ال للتغيــري وكل قابــل للتغيــري ليــس طبيعيــا فينتــج ال ﳾء مــن اخللــﻖ كــام جــاء بقولــه

تعــاﱃ )) قــد افلــح مــن زكاهــا ((وكــام قــال النبــي حممــد )) حســنوا اﺧالقهــم(( وقولــه )) انــام بعثــت ألﲤــم
مــكارم االﺧــالق (( )) النــاس معــادن كمعــادن الذهــب والفضــة ﺧيارهــم ﰲ اجلاهليــة ﺧيارهــم ﰲ االســالم ((

وقولــه )) اذا ســمعتم ان جبــال زال عــن مكانــه فصدقــوه واذا ســمعتم برجــل زال عــن ﺧلقــه فــال تصدقــوه فانــه
ســيعود اﱃ مــا جيــل عليــه ((

ان نوابــع املــزاج مــن املقتضيــات التــي يمكــن زواهلــا  ،المــن اللــوازم التــي يمتنــع انفكاكهــا  ،ملــا ثبــت ﰲ

احلكمــة مــن ان النفــوس االنســانية مثقفــة ﰲ احلقيقــة وملــا عرفــت ان احليــاة احلقيقيــة لالنســان تتوقــﻒ عــﲆ ﲥذيــب
االﺧــالق املمكــن باملعاجلــات املقــررة .

٢٤٣

م.م  .نازك نجم الربيعي

اﻻﺻول اﻻﺟتﲈﻋية للﱰﺑية :
الﱰبيــة مســؤولية شــاقة ومعقــدة  ،وهلــذا فهــي بحاجــة اﱃ ﲡميــع الطاقــات وتكثيــﻒ اجلهــود وتنســيﻖ

اخلطــﻂ والربامــج  ،اضافــة اﱃ توزيــع املســؤوليات عــﲆ مجيــع قــوى التﺄثــري ﰲ املجتمــع وهــي االرسة  ،واملدرســة

،وعلــامء الديــن  ،ورجــال الدولــة ومــن طريــﻖ التعــاون تتولــد لــدى املربــني معلومــات وﺧــربات تربويــة جديــدة

تتعلــﻖ بﺄســلوب الﱰبيــة وبطــرق التﺄثــري وكــام جــاء بقــول االمــام عــيل  )) احمضــك اﺧــاك النصيحــة حســنة كانــت

ام قبيحــة ســاعده عــﲆ كل حــال (( وقــال ايضا))ابــذل لصديقــك كل املــودة  ،واعطــه كل املواســاة (()اعــالم الديــن
(178/والتعــاون ﰲ الﱰبيــة ﴐوري الن املجموعــة تؤثــر ﰲ الفــرد اكثــر مــن تﺄثــري الفــرد ﰲ الفــرد وكــام قــال االمــام

عــيل )) املســلم مــرآة اﺧيــه فــاذا رأيتــم مــن اﺧيكــم هفــوة فــال تكونــوا عليــه وكونــوا لــه كنفســه لنفســه فارشــدوه
وانصحــوه وترفقــوا بــه (( )ﲢــﻒ العقــول ( 71/

التعــاون يزيــد ﰲ ﺧلــﻖ اجــواء العاطفــة واملحبــة ويزيــد مــن اســتقرار االمــن والطمﺄنينــة ويســهم ﰲ تبــادل

اﻵراء والوصــول اﱃ نتائــج مشــﱰكة تســهم ﰲ معرفــة اخلطــﺄ وتذليــل الصعوبــات ومعاجلــة االوضــاع ﰲ العمــل
االصالحــي املعــاﳾ .
الﺸور :
هــي مظهــر مــن مظاهــر التعــاون ،وهــي ﺧــري وســيلة لنجــاح العمليــة الﱰبويــة وتطبيــﻖ مفاهيمهــا وقيمهــا ﰲ

الواقــع .واﳖــا مــن االمــور املهمــة التــي نــدب اليهــا االســالم احلنيــﻒ بــﺈﴏار واكدهــا القــران الكريــم ﰲ بعــﺾ آياتــه
ِ ِ
ِ
ـم َيت ََو َّك ُلـ َ
ـورى
بقــوة  ،كــام جــاء بقولــه تعــاﱃ َ
ـم ُشـ َ
ـون َ ...و َأ ْم ُر ُهـ ْ
ـري َو َأ ْب َقــى ل َّلذيـ َن آ َمنُــوا َو َعـ َـﲆ َر ﱢﲠِـ ْ
))و َمــا عنْــدَ اهللَِّ َﺧـ ْ ﹲ
ـم(( )ســورة الشــورى 3٦ـ(38
َب ْين َُهـ ْ

ومــن شــاور النــاس عــرف وجــه الصــواب ،ولكــن بــﴩط ان تكــون املشــورة مــع اصحــاب العقــول الرزينــة

،واالحــالم الصحيحــة ،والفكــر املســتقيم ،والــرأي الصائــب وليــس مــع كل احــد ،فعــن جعفــر بــن حممــد عــن

ابيــه عليــه الســالم قــال قيــل لرســول اهللحينــام ســئل مــا احلــزم ؟قــال مشــاورة ذوي الــرأي واتباعهم().الزاقــي
(219/

وﰲ حديﺚ امري املؤمنني 
)شاور ﰲ حديثك الذين ﳜافون اهلل( )الشريازي (173/2٠٠4
٢٤٤

اسﱰاتيجية الﱰبية ﰲ ﳖج البالغة لإلمام عيل الوقاية والعالج للحفاظ عﲆ االمن الثقاﰲ
والﺸــور :وهــي ﺧــري وســيلة لنجــاح العمليــة الﱰبويــة وتطبيــﻖ مفاهيمهــا وقيمتهــا ﰲ الواقــع اضافــة اﱃ

تبــادل اﻵراء وفــﻖ االضافــات وجعــل االجــواء مناســبة ﰲ توثيــﻖ الروابــﻂ بــني ﳐتلــﻒ املربــني واملصلحــني وهــي
ﲡعــل االفــراد يشــعرون بﺈنســانيتهم وكرامتهــم ،والتوصــل اﱃ الــراي الصــواب وتبــادل اﻵراء ،وتوزيــع املســؤوليات
،وابــراز الكفــاءات والقــدرات ،وﺧلــﻖ روح املواطنــة وكــام جــاء بقــول االمــام عــيل ))االستشــارة عــني اهلدايــة((
ومــن اســتقبل وجــوه اﻵراء عــرف املواقــع وشــاور ذوي العقــول تﺄمــن مــن الزلــل والنــدم / .

االمــدي/1993 /

الوﻓاق اﻻﺟتﲈﻋﻲ :
الوفــاق االجتامعــي ﴐوري ﰲ انجــاح مجيــع املهــام واملســؤوليات وفــﻖ مقدمتهــا الﱰبيــة  ،الن النــاس

يؤثــر بعضهــم ﰲ االﺧــر بالفكــر والســلوك حيــﺚ ان العالقــة مــع االﺧريــن تؤثــر ﰲ الفــرد لكــي يصــل اﱃ مســتواهم

الفكــري والســلوكي وعدّ هــا االمــام عــيل  مــن ﺧصائــﺺ املؤمــن ،كــام جــاء ﰲ قولــه ))املؤمــن مﺄلــوف وال
ﺧــري فيمــن اليﺄلــﻒ وال يؤلــﻒ (( ومــن اســس ومقومــات التوافــﻖ االقتــداء ﰲ اهلل وكــام جــاء ﰲ قــول االمــام عــيل
)) تبنــى االﺧــوة ﰲ اهلل عــﲆ التناصــح ﰲ اهلل ،والتبــاذل ﰲ اهلل والتعــاون عــﲆ طاعــة اهلل ،والتناهــي عــن معــاﴆ

اهلل والتنــاﴏ ﰲ اهلل واﺧــالص املحبــة (( ) اﻵمــدي (1993/422/
ﻣﺮاﻋاة ﺣﻘوق اﻻﺧﺮيﻦ :

وضــع االمــام عــيل  منهاجــا كامــال حلقــوق االفــراد والطبقــات والﴩائــح االجتامعيــة بحيــﺚ ال يطغــى

حــﻖ عــﲆ اﺧــر وﺧلــﻖ اجــواء التعــاون والوفــاق ألنــه يســهم ﰲ تعميــﻖ االواﴏ وﲤتــني العالقــات وازالــة مجيــع
الــوان التوتــرات والرصاعــات ليتحقــﻖ الســالم والوئــام واالســتقرار االمنــي ﰲ اوســاط املجتمــع ويقلــل مــن
اخلالفــات واحلقــد بــني طبقــات املجتمــع وال بــد مــن قيــام االمــن بمراعــاة حقــوق االﺧريــن عــﲆ اســاس ومفاهيــم

وقيــم تربويــة واســﱰاتيجية شــاملة ومتكاملــة وكــام جــاء بقــول االمــام عــيل )) بالعــدل تصلــح الرعيــة (( ))وعــدل
الســلطان حيــاة الرعيــة وصــالح الربيــة(( ))الرعيــة ال يصلحهــا اال العــدل (()االمــدي (1993/34٠/
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اﻫﻢ اﻻﺳاليﺐ الﱰﺑوية :
١ـ اﺳلوب الﱰﺑية ﺑالﻘﺪوة
يقــول اهلل ســبحانه وتعــاﱃ ﰲ كتابــه الكريــم ))ولكــم ﰲ رســول اهلل اســوة حســنة (( وهــو ﺧطــاب شــامل

لإلنســانية  ...وﰲ حيــاة الصغــري لــن يكــون هنــاك اســلوب عمــيل مؤثــر ﰲ التذهيــب االﺧالقــي ابلــﻎ وافضــل وانفــع

مــن ﲡســيد الكبــار للقيــم التــي يرغبــون للصغــار ﰲ اكتســاﲠا او التــﴩب منهــا

-2اســلوب الﱰبيــة باملالحظــة والتوجيهــات القــدوة ﲤثــل اســلوبا صامتــا وغــري مبــاﴍ ،فهــي تربيــة ال

توجيــه يعكــس اســلوب املالحظــة والتوجيــه والكبــري هنــا يراقــب ســلوك الصغــري ويتدﺧــل ﰲ الوقــت املناســب
لتصحيــح الســلوك بﺄســلوب توجيهــي ).كاظــم(2٠14/53/
٣ـ اﺳلوب الﱰﺑية ﺑالنﺼﺢ واﳌوﻋﻈة
ان للوعــﻆ اﳘيــة عظيمــة ﰲ الﱰبيــة االســالمية فاملوعظــة مــن االســاليب الﱰبويــة الﳖــا تــؤدي اﱃ كــامل

االنســان وتنميــة ﺧلقــه وهــذا ينبغــي ان يتمثلهــا املعلــم واملتعلــم ،واملوعظــة املؤثــرة هــي التــي تفتــح طريقهــا اﱃ
النفــس وكــام جــاء عــن امــري املؤمنــني عــيل ))العلــم ﰲ الصغــر كالنقــﺶ ﰲ احلجــر((
٤ـ اﺳلوب الﱰﺑية ﺑالﱰﻏيﺐ والﱰﻫيﺐ :
هــو ترغيــب بــام هــو ﺧــري  ،وترهيبــه مــن كل مــا يزعجــه ويضايقــه بطريقــة هادئــة تتحقــﻖ باملرونــة والصــرب

وينبغــي ان يرشــح ﰲ ذهــن الطفــل ان الســلوك الطيــب نتائجــه طيبــة وان الســلوك الﴩيــر نتائجــه ﴍيــرة وابعدهــا

اثــرا يتامشــى مــع مــا فطــر اهلل عليــه االنســان مــن الرغبــة ﰲ اللــذة والنعــم والرفاهيــة وحســن البقــاء والرهبــة وان

اســلوب التشــجيع والثــواب واملكافــﺄة امــر ﴐوري بحيــﺚ ال يــؤدي الﱰهيــب اﱃ املﺨادعــة واخلنــوع ).القحطــاين

/بــال (2٠1٠ /

وﻇاﺋﻒ الﱰﺑية :
١ـالوﻇيﻔة اﻻﳚاﺑية :
بحكــم املوقــع الــذي احتلــه االمــام مــن املســرية االســالمية  ،ومــن رســول االســالم ،وبحكــم طبيعــة الﱰبيــة

االســالمية نفســها .كان مــن الطبيعــي ان تكــون الوظيفــة االوﱃ لالمــام الﱰبيــة و ترســﺦ ايــامن املســلم وتعمقــه
٢٤٦

اسﱰاتيجية الﱰبية ﰲ ﳖج البالغة لإلمام عيل الوقاية والعالج للحفاظ عﲆ االمن الثقاﰲ
وتقيمــه عــﲆ قاعــدة مــن الفهــم الصحيــح وااليــامن بــاهلل الــذي هــو الركيــزة االوﱃ لديــن اهلل ،ﳛصــل عــﲆ مرحلتــني
االوﱃ :عقليــة وهــي اثبــات وجــود اهلل ،والثانيــة اســمى مــن االوﱃ وهــي يدعــو النــاس اﱃ التفكــري ﰲ ﺧلــﻖ اهلل ..وﰲ
النظــام الدقيــﻖ الــذي يســود الكــون كــي يصلــوا اﱃ وجــود اخلالــﻖ احلكيــم مســتﺨدمني ﰲ ذلــك االدلــة والرباهــني
العقليــة والعمليــة وال بــد مــن االندفــاع اﱃ احلــب االهلــي الــذي ينقــذ مجيــع ذرات االنســان .
٢ـالوﻇيﻔة الﺜﻘاﻓية :
فالتحليــل العلمــي الدقيــﻖ حلقيقــة املجتمــع البــﴩي يؤكــد بــام ال يــدع جمــاال للشــك ان قــوام املجتمــع هــو

مــا ﳛملــه افــراده مــن مفــردات وعنــاﴏ الثقافــة واحلضــارة ،ومــن معارفــه ،ومعلوماتــه ،وعــادات وتقاليــد ،ونظــم

،وانبثــاق ،وعلــوم ،وفنــون .ومــن ثــم ﲢــرص اجلامعــة البﴩيــة الجــل اســتمرارها وتواصــل اجياهلــا وعــﲆ تواصــل
واســتمرار ثقافتهــا و املحافظــة عــﲆ الــﱰاث بالﱰكيــز عــﲆ العاملــني ﰲ طبيعــة احلركــة البﴩيــة وطبيعــة احليــاة
ومنهــا:

1ـ عامــل التغــري والتغلــب ﰲ احليــاة  :إن احليــاة ﰲ حركــة وتفاعــل هــي طاقــات وقــوى تتفاعــل فتتكامــل ﰲ

داﺧــل كل ﳾء ومــن حــول كل ﳾء ﰲ الكــون املــادي فــال بــد مــن التغــري .

2ـ عامــل الزمــن :تﺄثــر الزمــن ﰲ االشــياء واالعــامل ظاهــر لــكل بصــرية ،فالزمــن يفتــت احليــاة باســتمرار فــام

يبــدأ وجــود احليــاة ،بــل مــا ان يبــدأ وجــود ﳾء حيــا كان او غــري حــي حتــى يبــدأ هــذا الوجــود بالذوبــان ،والتفتــت
،والضيــاع ،وان احليــاة تولــد ﰲ الزمــن .
٣ـ الوﻇيﻔة العﻘلية :
فقــد بعــﺚ اهلل حممــدا ﰲ وقــت كان الديــن فيــه جمموعــة تقاليــد ال يدعمهــا برهــان ،وال يســندها دليــل

.وقــد انعــزل العقــل عــن التفكــري والتعمــﻖ ،والتدبــر ،والســؤال  ،واالعــﱰاض ،ﰲ وقــت كان شــعار االﺧريــن ﰲ
مشــارق االرض ومغارﲠــا ))اطفــﺊ مصبــاح عقلــك واعتقــد انــت اعمــى ((وكــام جــاء االســالم ينــادي بصــوت
ِ
ـع
رفيــع ))الديــن هــو العقــل وال ديــن ملــن ال عقــل له((وجــاء بقولــه َ
ـم اتَّبِ ُعــوا َمــا َأنـ َـز َل اهلل َقا ُلــوا َبـ ْـل َنتَّبِـ ُ
))وإِ َذا قيـ َـل َهلُـ ُ
ـون َش ـ ْي ًئا َو َال َ ْﳞ َتــدُ َ
ـم َال َي ْع ِق ُلـ َ
َمــا َأ ْل َف ْينَــا َع َل ْيـ ِـه آ َبا َء َنــا َأ َو َلـ ْـو ك َ
ون (( ) البقــرة (17٠/
َان آ َب ُ
اؤ ُهـ ْ

واهلــدف الــذي يرمــي اليــه االســالم مــن ذلــك تكويــن العقــل االســتدالﱄ او الربهــاين لالنســان ،فــال

بــد مــن راي االســالم النشــاء الفكــر احلــر .وان العقــل ينمــو عــﲆ اثــر التوجيهــات الصحيحــة واذا كان التفكــري
٢٤٧
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يلعــب الــدور االكــرب ﰲ احليــاة االجتامعيــة واالنســانية فانــه ﳞيــﺊ للﱰبيــة منهجــا صحيحــا مالئــام للنمــو الســليم (()عــيل/
ص (197٦/114ومــن هنــا نجــد تﺄكيــد االمــام عــيل  الﱰبيــة والفكــر الصحيــح بقولــه ))العقــل والدة  ،والعلــم افــادة ،

وجمالســة العلــامء زيــادة ((

دور الﺒيﺌة ﰲ الﱰﺑية :
تشــﱰك الوراثــة مــع البيئــة ﰲ البنــاء الﱰبــوي بحيــﺚ ال يمكــن فصــل بعضهــا عــن بعــﺾ الﳖــام متكامــالن متكاتفان

إذ ﲣلــﻖ الوراثــة القابليــة واالســتعداد لالتصــاف ﲠــذه الصفــة او تلــك ان وجــدت البيئــة الﱰبويــة املناســبة وتشــمل ) :

القــرﳾ (1988/72
اﻻﴎة :

هــي املنظمــة الﱰبويــة االساســية املســؤولة عــن اعــداد الطفــل ليكــون عنــرصا صاحلــا فعــاال ﰲ ادامتهــا عــﲆ

اســاس االصــالح واخلــري والبنــاء وﰲ كل مراحــل حياتــه ومســاره الســلوكي وهــي اللبنــة االوﱃ ﰲ قاعــدة اي جمتمــع مــن

املجتمعــات االنســانية كــام ان املجتمــع يســمو ويتميــز بــام ﲢملــه افــراد ارستــه مــن طابــع ثقــاﰲ وحضــاري كــام انــه يمنــى
بالتﺄﺧــر واالنحطــاط ان اصيــب ابنــاء ارسه بالتﺨلــﻒ الفكــري والعلمــي

وألﳘيــة االرسة ﰲ البنــاء الﱰبــوي فــان اصــالح املجتمــع وامنــه بﺈصــالح االرسة مــن التفــكك  ...فالبــد لــﻸرسة

مــن تربيــة ابنائهــا عــﲆ القيــم واالﺧــالق والســلوك الصحيــح  ...واملســؤول )مــرﰊ( طاملــا هــو الســلطة العليــا ﰲ املنظمــة
فالبــد ان يــرﰊ افــراد منظمتــه عــﲆ الســلوك االداري واملــاﱄ واالجتامعــي الصحيــح الــذي يبنــى عــﲆ التامســك والتعــاون

واشــاعة روح املواطنــة والفريــﻖ اجلامعــي واملناهــج الﱰبويــة الســليمة واالبتعــاد عــن القســوة والعنــﻒ فﺄﳖــا تعــود بــاألﴐار
البالغــة و االبتعــاد مــن الليونــة و تعويــد الطفــل عــﲆ العــادات احلســنة وغــرس الديــن ﰲ نفســه و تغذيتــه بالعطــﻒ واحلنــان .
اﻻﺻﺪﻗاء :
يتﺄثــر االنســان وﺧصوصــا ﰲ مراحلــه االوﱃ بﺄصدقائــه وأصحابــه اذ تنعكــس آراؤهــم ومشــاعرهم وﳑارســتهم

عــﲆ مقومــات شــﺨصيته مــن طريــﻖ االحتــكاك والتلقــني واالســتهواء ويتﺄثــر الفــرد بﺄصدقائــه مــن حيــﺚ مؤهالتــه الفكريــة
واالنســانية ونظراتــه ملــا ﳛيــﻂ بــه وكــام جــاء ﰲ كتــاب أمــري املؤمنــني حلــارث احلمــداين ))واحــذر مصاحبــة مــن يقبــل رأيــه

 ،وينكــر عملــه  ،فــﺈن الصاحــب معتــرب بصاحبــه وإيــاك ومصاحبــة الفســاق ،فــﺈن الــﴩ بالــﴩ ملحــﻖ (( ) اﰊ احلديــد

( 42/18:

٢٤٨

اسﱰاتيجية الﱰبية ﰲ ﳖج البالغة لإلمام عيل الوقاية والعالج للحفاظ عﲆ االمن الثقاﰲ
اﳌﺒحﺚ الﺜاﲏ
 .١ﻣﻔﻬوم الﺜﻘاﻓة
 .2ثقﻒ :الثقﻒ احلذق ﰲ ادراك الﴚء وفعله )االصفهاين (9٠/1418
 .3الثقافة لغة  :وهي رسعة االﺧذ والتعلم
 .4الثقافة اصطالحا  :هي العادات والتقاليد واملعلومات واساليب العيﺶ
 .5الثقافــة ﰲ الفكــر االســالمي :هــي العقائــد االســالمية واملعــارف التــي يتمســك ﲠــا املســلم وفقــا للقرآن
الكريــم والســنة النبويــة واحاديــﺚ االئمــة )عليهــم الصالة و الســالم(

 .٦الثقافــة الدﺧيلــة :وهــي الثقافــة التــي تنتقــل بوســائل متعــددة مــن دولــة اﱃ اﺧــرى بســبب االحتــالل او
عــرب وســائل االتصــاالت .

 -2االمام عيل والتحصني الثقاﰲ :
املجتمــع يتعــرض بــني مــدة واﺧــرى لغــزو ثقــاﰲ واســتالب هويتــه الثقافيــة وال بــد مــن التحفــﻆ والثبــات

بحاميــة اهلويــة االســالمية وبوســائل متعــددة منهــا
١ـ اﳌنﻊ :

كان االمــام عــيل باملرصــاد الي ثقافــة ﳐالفــة للثقافــة االســالمية والســلوك واالداب ودليــل العقــل

واحلكمــة وكــام جــاء بقولــه ))كرهــت ان تكونــوا ســبابني ولكــن لــو وصفتــم اعامهلــم وذكرتــم مــا هلــم كان

اصــوب ﰲ القــول وابلــﻎ ﰲ العــذر ،ولــو قلتــم مــكان ســبكم اياهــم :اللهــم احقــن دماؤنــا ودماؤهــم ،واصلــح ذات
بيننــا وبينهــم ،واهدهــم مــن ضاللتهــم حتــى يعــرف احلــﻖ مــن جهلــة ،ويرعــوى عــن الغــي والعــدوان مــن لــج بــه ،

فهــذا مــن الــكالم احــب اﱄ لكــم((

واملنع البد من ان يستند اﱃ اساس وهو رضا اهلل تعاﱃ وسﺨﻂ الشيطان ومعاقبة العدو .

٢٤٩
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٢ـ التﻬﺬيﺐ :
ﲥذيــب البالغــة الثقــاﰲ واخلطــاب ﰲ كل املجــاالت يبتــدأ مــن ﲥذيــب االنســان الالت التوصــل واالرتبــاط

الثقــاﰲ فاللســان يعــرب عــن حقيقــة الــكالم ،وقوتــه ،والــكالم مــن دون تدبــري وتفكــري يفقــد املــرء االتــزان والتعــادل
وﳚنــح بصاحبــه نحــو املزالــﻖ  ،ان امــري املؤمنــني يعمــﻖ الوعــي وﳛــد الرؤيــة ﰲ عمليــة التهذيــب بحيــﺚ اﳖــا تشــمل

قنــوات واعضــاء اﺧــرى ﰲ وجــود االنســان مثــل اخلطــﺄ الطفيــﻒ حلاســة البــرص وقــد ورد ﰲ دعــاء امــري املؤمنــني
))اللهــم اغفــر ﱄ رمــزات االحلــاظ وســقطات االلفــاظ  ،وشــهوات اجلنــان وهفــوات اللســان(( )االمــدي

(78/

وايضــا جــاء بقولــه ))يــا بنــي انــه البــد للعاقــل مــن ان ينظــر ﰲ شــﺄنه فليحفــﻆ لســانه وليعــرف زمانــه((

)الطــوﳼ (14٦/

ان امــري املؤمنــني يعمــﻖ الوعــي وﳛــد الرؤيــة ﰲ عمليــة التهذيــب بحيــﺚ اﳖــا تشــمل قنــوات واعضــاء

اﺧــرى ﰲ وجــود االنســان مثــل اخلطــﺄ الطفيــﻒ حلاســة البــرص التــي ربــام جلبــت مفــﱰه والتــي عــرب عنهــا االمــام

))برمــزات االحلاظ((وكــام جــاء بدعائــه ))اللهــم اغفــر ﱄ رمــزات االحلــاظ وســقطات االلفــاظ وشــهوات اجلنــان
وهفــوات اللســان (( )ابــن احلديــد (78/19٦7/

الن اخلطــاب يكــون ﰲ دائــرة املســؤولية وال بــد مــن احلكمــة ﰲ اخلطــاب وكــام جــاء بوصيتــه ))يــا بنــي ال

تقــل مــا ال تعلــم بــل ال تقــل كل مــا تعلــم ((

وال بد ان يكون التحصني الثقاﰲ منسجام مع ثقافة االسالم وهو وسيلة دفاعية اكثر منه هجومية .
3ـ التحﻔيﺰ:
وهــو وســيلة لﱰغيــب االنســان ﰲ ان يكــون ﺧالقــا وهــو يعتــرب وســيلة هجوميــة ﰲ التحصــني الثقــاﰲ ،وهــو

بعكــس املنــع الــذي يعتــرب وســيلة دفاعيــة ﳐصصــة حــﺚ االمــام عــﲆ العمــل ومعرفــة اهلــدف الــذي ينتهــي اليــه و
كلــام كان العمــل ذا هــدف ســا ٍم فــﺄن ذلــك ينعكــس اﳚابيــا ﰲ التﺄثــري والتﺄثــر بــه والبــد منــه بحيــﺚ انــه يصبــح نمــو

دائــام ﳛتــذي بــه وامثــاال يقتــدي بــه ))العمــل العمل((ثــم النهايــة النهايــة ،واالســتقامة االســتقامة ،ثــم الصــرب الصــرب
،والــورع الــورع ان لكــم ﳖايــة فانتبهــوا اﱃ ﳖايتكــم ،وان لكــم علــام فاهتــدوا بعلمكــم ،وان لالســالم غايــة فانتبهــوا

اﱃ غايتــه (( )ابــن احلديــد (17٦/
٢٥٠

اسﱰاتيجية الﱰبية ﰲ ﳖج البالغة لإلمام عيل الوقاية والعالج للحفاظ عﲆ االمن الثقاﰲ
بالعزم والتفكري يمكن مواجهة ومعاجلة الغفلة واجلحود
وكــام جــاء بقولــه ))فعليكــم باجلــد واالجتهــاد ،والتﺄهــب  ،واالســتعداد والتــزود ﰲ منــزل الــزاد((

)االمــدي (23٠/1993/

وان تنشــيﻂ دوافــع االنســان يكــون باالعتــامد واالتــكاء عــﲆ الــذات فقــﻂ بــل نقــول ان حــﺚ أمــري املؤمنــني

هــو ﲢفيــز مــن اخلــارج اﱃ النــاس ان امــري املؤمنــني ﱂ يقتــرص ﰲ هــذا التحفيــز عــﲆ الوعــﻆ والتنبيــه واحلــﺚ

عــﲆ العمــل فقــﻂ بــل مضافــا اﱃ ذلــك فــرض حمفــزات ماليــة لزيــادة النشــاط واالنتــاج فالتحفيــز وســيلة لإلبــداع
وﲢصــني للمحافظــة عــﲆ الثقافــة .

-٣الﺒناء الﻔﻜﺮي :
ركــزت كل دعــوات االنبيــاء واالئمــة وكــام جــاء ﰲ ﳖــج االمــام عــيل عــﲆ االصــالح الفكــري

والعقائــدي ﰲ االمــة ولــكل جمتمــع قاعــدة فكريــة ينطلــﻖ منهــا ﰲ حياتــه وحركتــه وهــذه العقائــد او االفــكار هــي

التــي يتكــون منهــا تاريــﺦ االمــة وحضارﲥــا والبــد ان يعالــج واقــع االنســان عــﲆ ضــوء آمــن مــن املثــل والقيــم ﰲ

منهجــه كطريــﻖ للحيــاة )الســاموي (54٠/1998/

وكام جاء بقوله تعاﱃ ))إِ ْن ُأ ِريدُ إِ َّال ْ ِ
اس َت َط ْع ُت َو َما ت َْوفِ ِيقي إِ َّال باهلل ((هود )(88
اإل ْص َال َح َما ْ
التفكــري هــو وســيلة للحيــاة فالنــاس الســعداء ﰲ احليــاة هــم الذيــن يفكــرون وهــم يفكــرون بمنطــﻖ صائــب

واي انســان ناجــح ﰲ احليــاه لــو ســﺄلته عــن رس نجاحــه لــكان جوابــه هــو التفكــري املنطقــي الــذي اعتــاد عليــه ﰲ
احليــاة فهــو انقــاذ مــن الضــالل كــام جــاء بقــول االمــام عــيل الفكــر ﳞــدي اﱃ الرشــد  ) .االمــدي ( 172/

وحصانــة مــن الزلــل والتﺨلــﺺ مــن الشــك ،وكشــﻒ ﺧفايــا االمــور بالتفكــري وكــام جــاء بقولــه الفكــر

ﰲ االمــر قبــل مالبســته يؤمــن الزلــل( )االمدي بــال (28/2/

والتفكــري هــو فعــل الفعــل ومثلــام ﳛتــاج اجلســم اﱃ الرياضــة لﱰبيــة بدنــه الســليم والقــوي ،كذلــك التفكــري

يعمــل العمــل نفســه بالنســبة للعقــل فهــو يــروض العقــل ويصقلــه ويزيــل عنــه االدران )املوســوي (98/1998/
وال بــد مــن تﺄمــني ﺧلــو املجتمــع مــن فكــر شــائب ومعتقــد ﺧاطــﺊ يشــكل ﺧطــرا عــﲆ نظــام املجتمــع وامنــه وبــام
٢٥١

م.م  .نازك نجم الربيعي

ﳞــدف اﱃ ﲢقيــﻖ االمــن واالســتقرار وبــام ان الﴩيعــة االســالمية جــاءت حلفــﻆ الــرضورات ﰲ احليــاة ال الديــن

،العقــل ،والنفــس ،املــال ،الــﴩف والكرامــة ،واالعتصــام بحبــل اهلل ،والســري عــﲆ النهــج املســتقيم ،ومعاجلــة
))وا ْعت َِص ُمــوا بِ َح ْبـ ِ
ـم
ـل اهللَِّ َمجِي ًعــا َو َال َت َف َّر ُقــوا َوا ْذ ُكـ ُـروا نِ ْع َمـ َ
الضــالل وكــام جــاء بقولــه تعــاﱃ َ
ـم إِ ْذ كُن ُتـ ْ
ـت اهللَِّ َع َل ْي ُكـ ْ
ـم َعـ َـﲆ َشـ َفا ُح ْفـ َـر ٍة ﱢمـ َن النَّـ ِ
ِ ِ ِ ِ
ـار َف َﺄن َق َذ ُكــم ﱢمن َْهــا ك ََٰذلِـ َ
ـني
َأ ْعــدَ ا ًء َف َﺄ َّلـ َ
ـك ُي َبـ ﱢ ُ
ـﻒ َبـ ْ َ
ـني ُق ُلوبِ ُكـ ْ
ـم َف َﺄ ْص َب ْح ُتــم بِن ْع َمتــه إ ْﺧ َوا ًنــا َوكُن ُتـ ْ ٰ
ِ ِ
ـم َ ْﲥ َتــدُ َ
ون (( ) ال عمــران (13٠
ـم آ َياتــه َل َع َّل ُكـ ْ
اهللَُّ َل ُكـ ْ
اﳘية الﱰﺑية والﺜﻘاﻓة اﻻﻣنية :
ان مســؤولية االنســان ﰲ احليــاة هــي محــل االمانــة االهليــة التــي تريــد لإلنســان ان يســتقر ويرتقــي ويتكامــل

ﰲ ضــوء املفاهيــم والقيــم االهليــة فــال بــد مــن جماهــدة النفــس اوال وكــام جــاء بقــول االمــام عــيل ))مــن حاســب
نفســه ربــح (( ))وثمــرة املحاســبة صــالح النفــس (( ويتكامــل االنســان بالعمــل والعلــم وكــام جــاء بقــول االمــام

عــيل ))العلــم يرشــدك والعمــل يبلــﻎ بــك الغايــة (()االمــدي(1993/45/

فــﺄن التــرصف الســليم ﰲ اشــباع النفــس هــو الــذي ﳛقــﻖ املصلحــة النهائيــة لالنســان فبــذور الرمحــة تنمو مع

نمــو االنســان نحــو الصحيــح وﲤــوت بســلوكه الســلبي وال بــد مــن التعاطــﻒ والﱰاحــم مــع اليائســني واملظلومــني
والفقــراء وكــام جــاء بقــول االمــام عــيل ))النــاس ثالثــة عــاﱂ ربــاين ومتعلــم عــﲆ ســبيل نجــاة ،وﳘــج رعــاع اتبــاع

كل ناعــﻖ يميلــون مــع كل روح ،ﱂ يســتضيئوا بنــور العلــم وﱂ يلجــﺄوا اﱃ ركــن وثيــﻖ ((وقولــه ))اجلاهــل صغــري وان
كان شــيﺨا والعــاﱂ كبــري ولــو كان حدثــا (( فالبــد مــن الﱰبيــة العلميــة والعمليــة للمحافظــة عــﲆ الثقافــة االســالمية
والﱰبيــة عمليــة انســانية وكــام ابــان االمــام ان الﱰبيــة تقــوم عــﲆ ركيزتــني وﳘــا ))الفطــرة االنســانية  ،والتقاليــد ((

والﱰبيــة البــد هلــا مــن اســاس عقائــدي ونبــع تغــﱰف منــه وال بــد للمربــني مــن تﺄكيــد الﱰبيــة الصحيحــة

كــام اوﴅ االمــام ))يــا بنــي ،اين ملــا رايتنــي قــد بلغــت ســنا ورايتنــي ازداد وهنــا ،اردت بوصيتــي ايــاك ﺧصــاال
منهــن ،اين ﺧفــت ان يعجــل ﰊ اجــيل قبــل ان اقــﴤ اليــك بــام ﰲ النفــس ،وان انقــﺺ ﰲ رأي كــام نقصــت ﰲ جســمي
،او يســبقني اليــك بعــﺾ غلبــات اهلــوى ،وفتــن الدنيــا فتكــون كالصعــب النفــور ((

٢٥٢

اسﱰاتيجية الﱰبية ﰲ ﳖج البالغة لإلمام عيل الوقاية والعالج للحفاظ عﲆ االمن الثقاﰲ
اﳌﺒحﺚ الﺜالﺚ
ﻣﻔﻬوم اﻻﻣﻦ:
احلالة التي يسود فيها الشعور بالطمﺄنينة واهلدوء واالستقرار والبعد عن القلﻖ واالضطراب
االمن ﰲ ﳐتار الصحاح :
)االمانــة ( و )االمنــة ( ﰲ القــران الكريــم كــام ﰲ قولــه تعــاﱃ مــن ســورة قريــﺶ /ايــة )) :4وآمنهــم مــن

ﺧـ ٍ
ـوف ((.

وجاء ﰲ لسان العرب ان االمن )ضد اخلوف ( .
االمــن  :هــو جمموعــة مــن االجــراءات والتدابــري الﱰبويــة والقضائيــة والعقابيــة التــي تشــحنها الدولــة مــع

اجلهــات املعنيــة مــن منظــامت حلاميــة الوطــن واملواطــن داﺧليــا وﺧارجيــا وفكريــا وعقائديــا انطالقــا مــن مبــادئ

صحيحــة ال تتعــارض مــع الﴩيعــة االهليــة .
الفكر ):اعامل اخلاطر ﰲ الﴚء(

ﰲ املنجد )فكر فكرا وفكر وفكر وتفكر باالمر(.
الفكر ﰲ االصطالح :هو ترتيب امور ﰲ الذهن .
وكام جاء بقوله تعاﱃ ))اوﱂ يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ان هو اال نذير مبني((.
التفكــري :هــو النشــاط العقــيل التــي يقــوم ﲠــا الفــرد مــن اجــل احلصــول عــﲆ حلــول دائمــة او مؤقتــة

ملشــكلة(78/1995).

االمن :اصل طمﺄنينة النفس وزوال اخلوف واالمن واالمانة واالمان هو سكون القلب واطمئنانه.
الفكر :ترتيب امور ﰲ الذهن يتوصل ﲠا اﱃ مطلوب يكون علام .
ـم َأنـ َـز َل َع َل ْي ُكــم ﱢمــن َب ْعـ ِـد
االمــن  :هــو طمﺄنينــة النفــس وازالــة اخلــوف وكــام جــاء ﰲ القــران الكريــم )) ُثـ َّ
ِ
ـم (()ال عمــران  /ايــة (54
ـى َطائ َف ـ ًة ﱢمن ُكـ ْ
اســا َي ْغ َشـ ٰ
ـم َأ َمنَ ـ ًة ُّن َع ً
ا ْل َغـ ﱢ
٢٥٣

م.م  .نازك نجم الربيعي

اﻻﻣــﻦ الﻔﻜــﺮي  :هــو ســالمة فكــر االنســان وعقلــه وفهمــه مــن االنحــراف اخلاطــﺊ ويكــون املجتمــع

مطمئنــا وســاملا .

ان االمــن الداﺧــيل ال يعنــي مكافحــة اجلريمــة فقــﻂ  ،وانــام هــو قبــل اي ﳾء ،بنــاء الفــرد وﺧلــﻖ االســتقرار

والتالحــم بــني افــراد املجتمــع  ،كــام ان االمــن اخلارجــي ال يعنــي جيشـ ًا وقــوات مســلحة فقــﻂ  ...بــل يتمثــل بتقويــة

اجلبهــة الداﺧليــة والبــد مــن االمــن الفكــري والتعليمــي وهــو اســاس كل امــن اجتامعي ـ ًا كان او اقتصادي ـ ًا او غــريه

فهــو حالــة ال يمكــن رؤيتهــا ﰲ زاويــة معينــة وانــام هــو تكويــن فكــري يمكــن رؤيتــه ﰲ كل اركان الثقافــة ولعــل ابــرز
املواقــع لتحقيــﻖ االمــن الفكــري هــو مؤسســة التعليــم اذ يعــد احلــﻖ ﰲ املعرفــة مــن حقــوق االنســان االساســية

التــي تــزداد اﳘيتهــا مــع التقــدم العلمــي والتكنولوجــي وال ســيام مــع ارتبــاط ﳐتلــﻒ جمــاالت احليــاة الفرديــة
واملجتمعيــة باملعرفــة والعلــم  ...ومــن هنــا البــد مــن ان تكــون املناهــج التعليميــة جــزء ًا مــن منظومــة القيــم واملثــل

)الزبيــدي(٦9/2٠13/
ﺷمولية اﻻﻣﻦ :

ان االســالم ينظــر اﱃ االمــن نظــرة شــمولية وليســت نظــرة جزئيــة فيهتــم باألمــن النفــﴘ والروحــي
))و َعــدَ اهللَُّ ا َّل ِذيـ َن
والعقــيل واجلســدي ،ومجــاع هــذه االمــور كلهــا ال يمكــن ان تتحقــﻖ اال بالعمــل بقــول اهلل تعــاﱃ َ
احلـ ِ
ِ
ِ
ِ
ﻒ ا َّل ِذي ـن ِمــن َقب ِل ِهــم و َليم ﱢكنَ ـن َهلـ ِ
َﺨ ِل َفن َُّه ْم ِﰲ ْاألَ ْر ِ
اس ـت ْ
ـات َل َي ْس ـت ْ
ـم
َﺨ َل َ
َ
ـم َو َعم ُلــوا َّ
ْ ْ َ َُ
ض َكـ َـام ْ
الص َ
آ َمنُــوا من ُكـ ْ
ـم دين َُهـ ُ
َّ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ـم َأ ْمنًــا َي ْع ُبدُ ونَنِــي َال ُي ْ ِ
ﴩ ُكـ َ
ـك َف ُﺄو َٰل ِئـ َ
ـون ِﰊ َشـ ْي ًئا َو َمــن َك َفـ َـر َب ْعــدَ َٰذلِـ َ
ـك
ـم َو َل ُي َبدﱢ َلن َُّهــم ﱢمــن َب ْعــد َﺧ ْوف ِهـ ْ
ـﴣ َهلُـ ْ
ا َّلــذي ْار َتـ َ ٰ
هــم ا ْل َف ِ
اسـ ُق َ
ون(( )النــور  (55 /وال بــد مــن النظــر اﱃ االمــن االﺧــروي وليــس الدنيــوي وال يمكــن ﲢقيــﻖ االمــن
ُ ُ

اال بالتعــاون والتســامح والتعاطــﻒ والتكاتــﻒ اجلامعــي والشــعور بالرضــا واالســتقرار والطمﺄنينــة ثــم التصديــﻖ
والثقــة وعــدم اخلــوف وكــام جــاء بقولــه تعــاﱃ ))وآمنَهــم ِم ـن َﺧــو ٍ
ف(( )قريــﺶ.(4/
َ َ ُ ْ ْ ْ
اﻫﺪاف اﻻﻣﻦ الﺜﻘاﰲ والﻔﻜﺮي :
1ـ ﲢصني الفكر االسالمي من الضالل واالنحراف والفتن .
2ـ ترسيﺦ مبدأ املسؤولية االجتامعية ﲡاه االمة االسالمية .
3ـ تربية الفرد عﲆ التفكري الصحيح بعيدا عن االنحرافات الداﺧلية واخلارجية .
ﺧلــﻖ جيــل يمتلــك املقومــات االســالمية الصحيحــة مســتمدا مــن تــراث االنبيــاء والرســل واالئمــة عليهــم

الســالم وامتــداده لالجيــال القادمــة .
٢٥٤

اسﱰاتيجية الﱰبية ﰲ ﳖج البالغة لإلمام عيل الوقاية والعالج للحفاظ عﲆ االمن الثقاﰲ
العوامل اخلارجية املؤثرة ﰲ االمن الفكري :
1ـ التحديات الفكرية وزعزعة االيامن العقائدي .
2ـ االحياء جمددا للنزعات الطائفية واجلاهلية التي ﳖى عنها االسالم .
3ـ التحلل من اجل الطعن ﰲ اﻵداب االسالمية والسلوكية وتغري الرؤية لإلسالم بﺄﳖا دين تعسفي
4ـ اال يتفادى السنة النبوية وسرية ومنهج أئمة آل البيت .
الﺴلوك الﺴياﳼ واﻻداري ﰲ ﺣﻔﻆ اﻻﻣﻦ :
ﺧالفــا للسياســة املاديــة التــي ال نجــد فيهــا مكانــا للفضيلــة واالﺧــالق فــﺄن االصــل ﰲ السياســة االســالمية

هــو الثبــات عــﲆ االﺧــالق والفضائــل وال بــد مــن اهلدايــة واالرشــاد والتوجيــه واملحافظــة عــﲆ املبــادئ االســالمية
واالصــول االﺧالقيــة ســواء مــا يتعلــﻖ بشــﺨﺺ )احلاكــم( او مــا يتعلــﻖ بالشــعب وشــﺨصية املواطــن فقــد كتــب
االمــام عــيل  ﰲ عهــده اﱃ مالــك االشــﱰ .

” وليكــن أبعــد رعيتــك منــك ،وأشــنﺄهم عنــدك ،أطلبهــم ملعايــب النــاس ،فــﺈن ﰲ النــاس عيوبــا الــواﱄ

أحــﻖ مــن ســﱰها ،فــال تكشــفن عــام غــاب عنــك منهــا ،فﺈنــام عليــك تطهــري مــا ظهــر لــك ،واهلل ﳛكــم عــﲆ مــا غــاب
عنــك ،فاســﱰ العــورة مــا اســتطعت ،يســﱰ اهلل منــك مــا ﲢــب ســﱰه مــن رعيتــك .أطلــﻖ عــن النــاس عقــده كل

حقــد ،واقطــع عنــك ســبب كل وتــر ،وتغــاب عــن كل مــا ال يضــح لــك ،وال تعجلــن إﱃ تصديــﻖ ســاع ،فــﺈن الســاعي

غــاش وإن تشــبه بالناصحــني« ).ابــن احلديــد  /الرســالة (53

والبــد مــن مراعــاة ظــروف النــاس ضعفــاء املجتمــع  ،ومراعــاة احلــﻖ والعــدل ﴐوريــة ﰲ املقــررات

االجتامعيــة فــان مبــدأ االﺧــالق الفاضلــة يكمــن ﰲ الســيطرة عــﲆ النفــس وعــﲆ التهيجــات والغرائــز النفســية والبــد

مــن االيــامن والصمــود والســيطرة واالســتمرار لضــامن بنــاء الدولــة واملجتمــع .
التﺒادل اﻻﳚاﰊ :

هــو مبــادرة يقــوم ﲠــا االنســان املســلم الثــراء ثقافتــه مــن صاحــب العقــل او مــن صاحــب االﺧــالق لكــي

يصــل اﱃ مقصــودة ومنشــوده ويعتــرب التبــادل االﳚــاﰊ وســيلة ﲢصينيــة متزنــة ومعتدلــة ألﳖــا تدعــو اﱃ صحبــة ذي
العقــل وان ﱂ ﳛمــد كرمــه لالنتفــاع بعقلــه او صحبــة ذي الكــرم لالســتفادة مــن كرمــه وان ﱂ ﳛمــد عقلــه ...وكــام
٢٥٥
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جــاء بقــول االمــام عــيل  ال عليــك ان تصحــب ذا العقــل وان ﱂ ﲢمــد كرمــه ولكــن انتفــع بعقلــه واحــﱰس مــن

ســيﺊ اﺧالقــه وال تدعــن عــن صحبــة الكريــم وان ﱂ تنتفــع بعقلــه ولكــن انتفــع بكرمــه بعقلــك وافــر كل الفــرار مــن
اللئيــم االمحــﻖ ).الــكاﰲ ( ٦38/2/

وكالمــه ايضــا عــﲆ صعيــد التفاعــالت والعالقــات بــني املؤمنــني االســالميني بعضهــا البعــﺾ او مــع غريهــا

ـار واياكــم والتقاطــع والتدابــر والتفــرق وتعاونــوا عــﲆ الــرب والتقــوى(((
))عليكــم يــا بنــي بالتواصــل والتبــاذل والتبـ ّ
ابــن احلديد .(175/1/

اﳘية الﱰﺑية و الﺜﻘاﻓة اﻻﻣنية :
للﱰبيــة دور مهــم ﰲ حيــاة الشــعوب اذ بــرزت اﳘيــة الﱰبيــة وقيمتهــا ﰲ تطويــر واســتقرار وتطــور احليــاة

االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة وﰲ زيــادة قدرﲥــا الذاتيــة ﰲ مواجهــات التحديــات وصعوبتهــا ﰲ اجلوانــب

االتيــة )...عليــامت (1٠/2٠٠٦/

1ـ اﳘية الﱰبية اسﱰاتيجية كربى لكل شعوب العام .
2ـ عامل مهم ﰲ التنمية االقتصادية واالجتامعية .
3ـ ﴐورة لإلرســاء الديمقراطيــة الصحيحــة والثقافيــة الن حريــة االنســان ترتبــﻂ بالتعليــم والثقافــة

والتحــرر مــن قيــود العبوديــة واجلهــل .

4ـ تزيد من التامسك االجتامعي والوحدة الوطنية والقومية .
5ـ عامل مهم ﰲ احلراك االقناعي واالمني .
٦ـ ﴐوريــة لبنــاء الدولــة العرصيــة التــي تعيــﺶ عرصهــا عــﲆ اســاس مــن التقــدم العلمــي ويتمتــع ﲠــا

الفــرد بحيــاة حــرة كريمــة .

٢٥٦

اسﱰاتيجية الﱰبية ﰲ ﳖج البالغة لإلمام عيل الوقاية والعالج للحفاظ عﲆ االمن الثقاﰲ
اﳘية اﻻﻣﻦ ﰲ اﳊياة :
االمــن نعمــة مــن اهلل عظيمــة يتمناهــا كل كائــن بــﴩي وهــي مــن اعظــم النعــم الن باالمــن تطمئــن النفــوس

 ...فقــد ﳛتاجهــا االنســان ،واحليــوان  ،واحلــﴩات فيــزول هاجــس اخلــوف وﳛــس اجلميــع بالرضــا والســعادة

واالســتقرار والتكاثــر وبــام ان االمــن ﴐوري للحيــاة فبدونــه ال تطــاق وال يكــون التعايــﺶ والتعــاون والتعامــل
ـﺶ إِ َيالفِ ِهــم ِرح َل ـ َة ﱢ ِ
ـﻒ َف ْليعبــدُ وا رب هـ َـذا ا ْلبيـ ِ
َاء والصيـ ِ
))إليـ َـال ِ
احلســن .وكــام جــاء بقولــه تعــاﱃ ِ ِ
ف ُق َر ْيـ ٍ
ـت
َ َّ َٰ
َْ
َُْ
الش ـت َ َّ ْ
ْ ْ
ا َّلـ ِـذي َأ ْطعمهــم مــن جــو ٍع وآمنَهــم م ـن َﺧــو ٍ
ف(( ) ســورة قريــﺶ( وبعــﺚ اهلل ســبحانه وتعــاﱃ نبينــا حممــد )صــﲆ
َ َ ُ ﱢ ْ ْ
ََُ ﱢ ُ

اهلل عليــه والــه وســلم ( رمحــة للعاملــني وامرهــم بتوحيــد اهلل وتــرك عبــادة االصنــام وحــرم النفــس التــي قدســها اهلل ،

وكانــت دعــوة نبينــا حممــد لــكل النــاس ولــكل ذي العقــل ﳞديــه اﱃ اهلل واﱃ الديــن االســالمي ورمحــة رب العاملــني
باالمــن والطمﺄنينــة ﰲ بيتــه املقــدس وكــام جــاء بقولــه تعــاﱃ )) َأ َف َمــن ُي ْل َقـ ٰ ِ
ِ
ـري َأم َّمــن َيـ ْـﺄ ِﰐ ِآمنًــا َيـ ْـو َم ا ْل ِق َيا َمـ ِـة
ـى ﰲ النَّــار َﺧـ ْ ﹲ
ِ
ـت َم َثا َب ـ ًة ﱢللنَّـ ِ
ـاس َو َأ ْمنًــا ((
ـني (( ) ســبﺄَ )) (18 /وإِ ْذ َج َع ْلنَــا ا ْل َب ْيـ َ
ـاﱄ َو َأ َّيا ًمــا ِآمنِـ َ
(()فصلــت)) ( 4٠/يـ ُـروا ف َيهــا َل َيـ ِ َ
ِ
))وإِ ْذ َقـ َ
اج َعـ ْـل َٰهـ َـذا َب َلــدً ا ِآمنًــا (( )ابراهيــم  (12٦ /فاﻵمــن عــﲆ نفــس االنســان
ـم َر ﱢب ْ
)البقــرة َ (125 /
ـال إِ ْب َراهيـ ُ

وســالمته مــن املصائــب واملﺨــاوف بمنزلــة ملــك الدنيــا بﺄرسهــا وقــد دعــا رســول اهلل  اﱃ كل عمــل يبعــﺚ االمــن
واالطمئنــان ﰲ نفــوس املســلمني ونســتنتج مــن مفهــوم االمــن واﳘيتــه اﱃ ضــوء القــرآن الكريــم :
 .1بيان نعم اهلل عﲆ ﺧلقه كافة .
 .2بيان ما ترتب عﲆ فقدان االمن .
 .3بيان اثر االمن ﰲ النمو االقتصادي والرﺧاء.
 .4بيان اثر االمن ﰲ استقرار وحفﻆ االمن .
 .5بيان اثر الﱰغيب والﱰهيب .
التﺪاﺑري الوﻗاﺋية :

مــن اخلطــﻂ الوقائيــة التــي رســمها االســالم توجيهــات عامــة كان يســدﳞا القــرآن الكريــم والنبــي حممــد 
)وا ْعت َِص ُمــوا بِ َح ْبـ ِ
ـل
واالمــام عــيل  اكدهــا ﰲ ﺧطاباتــه واقوالــه ﰲ التحذيــر مــن االﺧتــالف وكــام جــاء بقولــه تعــاﱃ َ
ـم َف َﺄ ْص َب ْح ُتــم بِنِ ْع َمتِـ ِـه إِ ْﺧ َوا ًنــا(
ـم َأ ْعــدَ ا ًء َف َﺄ َّلـ َ
اهللَِّ َمجِي ًعــا َو َال َت َف َّر ُقــوا َوا ْذ ُكـ ُـروا نِ ْع َمـ َ
ـﻒ َبـ ْ َ
ـني ُق ُلوبِ ُكـ ْ
ـم إِ ْذ كُن ُتـ ْ
ـت اهللَِّ َع َل ْي ُكـ ْ
٢٥٧
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ِ
ـم ( )االنفــال (4٦
)و َأطي ُعــوا اهللََّ َو َر ُســو َل ُه َو َال َتن ََاز ُعــوا َف َت ْف َش ـ ُلوا َوت َْذ َهـ َ
)ال عمــران (1٠3/وقولــه تعــاﱃ َ
ـب ِر ُ
ﳛ ُكـ ْ
مــع هــذا اجلانــب وضــع االمــام عــيل  ﺧططـ ًا حمكمــة ملنــع وقــوع الفتــن واالﺧتــالف بــني املســلمني واكــد االرتبــاط

باملجتمــع والبــد مــن االلتــزام بالوحــدة وكــام جــاء بقولــه  )) الزمــوا اجلامعــة واجتنبــوا الفرقــة ،والزمــوا مــا عقــد
عليــه حبــل اجلامعة(()االمــدي  (394/1/فاحلفــاظ عــﲆ وحــدة املجتمــع مســؤولية ﴍعيــة وهــو امانــة ﰲ عنــﻖ

كل مســلم امــا اخلــروج وشــﻖ عصــا املســلمني فهــو اخليانــة وكــام جــاء بقولــه  )) اعظــم اخليانــة ﺧيانــة االمــة((
)االمدي(328/2/وﺧيانــة االمــة هــي اخلــروج عــﲆ وحدﲥــا القائمــة عــﲆ اســاس مــن احلــﻖ والبــد مــن اســس ﰲ

قيــام اجلامعــة منهــا )املوســوي(58/1998/

الوفاء  :الوفاء قوام االمة وزين االﺧوه )االمدي(٦81/2/
التناصح  :الﺧري ﰲ قوم ليسوا بناصحني والﳛبون النصح )االمدي(427/٦/
التعاون عﲆ اقامة احلﻖ :التعاون عﲆ اقامة احلﻖ امانة وديانة )االمدي(2٠3/1/
اقامة العدل :العدل قوام الربية )(2٠3/1
الﴩيعــة  :وهــو العنــرص ﰲ بنــاء املجتمــع بقــول امــري املؤمنــني الﴩيعــة اصــالح الربيــة )االمــدي /

(19٦7/183/1

املســؤولية  :وجــود الفــرد ﰲ املجتمــع يفــرض عليــه املســؤولية وكــام جــاء بقولــه )) قــوام الدنيــا بﺄربــع

عــاﱂ يعمــل بعملــه وجاهــل ال يســتنكﻒ ان يتعلــم وغنــي ﳚــود باملــه عــﲆ الفقــراء والفقــراء اليبيــع اﺧرتــه بدنيــاه
فــاذا ﱂ يعمــل العــاﱂ بعملــه اســتنكﻒ اجلاهــل ان يتعلــم واذا بﺨــل باملــه بــاع الفقــري ((ان عمليــة التوجيــه واالرشــاد

الﱰبــوي ﲡربــة رائــدة واحلاجــة اليهــا مســتمرة والتوجيــه هــو التحســني والتقــدم وهــو مهــارة ﰲ القيــادة ومهــارة ﰲ

التقويــم وهــو ليــس ســيطرة وتســلطا مــن اجــل تقويــم الفــرد واحلاجــة اﱃ التوجيــه تنبــع مــن احلاجــات االساســية

لالنســان والتــي منهــا :

1ـ احلاجات الفسيولوجية )اجلوع والعطﺶ والراحة والنوم( .
2ـ احلاجات االجتامعية النفسية .
وتتﺄثر باألمور التالية :
٢٥٨

اسﱰاتيجية الﱰبية ﰲ ﳖج البالغة لإلمام عيل الوقاية والعالج للحفاظ عﲆ االمن الثقاﰲ
اـ اخلربة التي يمد ﲠا االنسان .
ب ـ تنوعها واﺧتالفها من شﺨﺺ اﱃ اﺧر .
ج ـ تغريها من وقت اﱃ اﺧر .
د ـ غري واضح تﺄثرها عﲆ السلوك االنساين .
هـ ـ صعوبة ادراكها الﺧتفائها بني طيات السامت االنسانية .
و .غموضها وصعوبة ملسها /علميات . ٦8/2٠٠٦/

٢٥٩
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الشكل ) (1ﺧصائﺺ املرﰊ واملفكر االمني وفﻖ رؤية ﳖج البالغة لالمام عيل 

٢٦٠

اسﱰاتيجية الﱰبية ﰲ ﳖج البالغة لإلمام عيل الوقاية والعالج للحفاظ عﲆ االمن الثقاﰲ
اﳌﺒحﺚ الﺮاﺑﻊ
اﻻﺳتنتاﺟات
جــاء ﰲ اقــوال االمــام عــيل  حرصــه كل احلــرص عــﲆ فــرض االمــن واملحافظــة عــﲆ الثقافــة الفكريــة

مــن ﺧــالل الﱰبيــة الصحيحــة وفــﻖ الﴩيعــة االســالمية .

ان الديــن االســالمي واحاديــﺚ الرســول واالمــام عــيل قــد ســبﻖ االنظمــة والقوانــني التــي وضعــت مــن

اجــل الﱰبيــة وحفــﻆ االمــن.

ان للﱰبيــة الصحيحــة واالســاليب الثقافيــة اجليــدة اثــر ًا واضح ـ ًا ﰲ حفــﻆ االمــن الفكــري مــن الثقافــات

االﺧــرى .

ان الﱰبيــة واالرسة الصاحلــة ســد منيــع امــام االنحــراف الفكــري والضــالل ويتحــول اﱃ دروع واقيــة حلاميــة

االســتقرار واالمن .

ان منظــورات امــام البالغــة االمــام عــيل  هــي اوســع افقــ ًا واعمــﻖ فكــر ًا الﳖــا ربطــت الﱰبيــة ﰲ

احلفــاظ عــﲆ االمــن الثقــاﰲ بالتجربــة والقــول والفعــل

ان منظــورات امــام البالغــة  حــددت ﺧصائــﺺ ذوي التفكــري االمنــي والﱰبــوي بالقــدرة عــﲆ صياغــة

عمليــات تربويــة وفــﻖ الﴩيعــة االســالمية ﲤثلــت بالبصــرية واملهــارة والقــدرة عــﲆ ﲢديــد التهديــدات اخلارجيــة
ووضــع احللــول الســﱰاتيجية ملعاجلــة االنحرافــات الﱰبويــة .

٢٦١

م.م  .نازك نجم الربيعي

التوﺻيات
تعزيــز دور مؤسســات املجتمــع احلكوميــة واملدنيــة وبيــان مســؤوليتها مــن االمــن الفكــري والﱰبيــة الصحيحــة وفــﻖ
مــا جــاء باحاديــﺚ ﳖــج البالغــة .

التوسع ﰲ دراسة نظرية االمن الفكري والدستور الﱰبوي ﰲ ﳖج البالغة وربطه بمسﺄلة التوجيه الفكري.
تشجيع ودعم البحوث والدراسات ﰲ جمال االمن الفكري والثقاﰲ والﱰبية االسالمية الصحيحة .
تعرف املصادر واملناهج .
ّ
اقامة ندوات ثقافية حول االمن الثقاﰲ ودعم املنظامت التي تعمل عﲆ نﴩ الثقافة االمنية الصحيحة .
االهتــامم باملناهــج الدراســية والﱰبويــة ودرج مواضيــع عــن )الﱰبيــة والثقافــة االمنيــة ( ﰲ املراحــل الدراســية بحيــﺚ

تشــمل ثقافــة )التســامح  ،واملواطنــة  ،والتعــاون  ،وحقــوق االنســان  ،والــوالء واالﺧــاء والســالم (

تﺄهيــل االئمــة والدعــاة بفكــر اســالمي صحيــح بعيــد عــن الشــبهات والتطــرف والعنــﻒ واالســتفادة مــن تعامــل
االمــام عــيل  مــع اخلــوارج .

تبنــي رســالة اعالميــة تدعــو اﱃ احلــس الوطنــي والوعــي االمنــي واالهتــامم باقــوال واحاديــﺚ وﳑارســات االمــام
عــيل )عليــه الســالم(.

اقامة صالت وثيقة بني املؤسسات الﱰبوية و االعالمية وعقد برامج امنية )وفﻖ وصايا االمام عيل .(
اعــداد برامــج )لﻸطفــال( ذات طابــع تربــوي ﳛافــﻆ عــﲆ الثقافــة االمنيــة واالﺧــالق الﱰبويــة وترســيﺦ املبــادئ
والقيــم والقواعــد واالنظمــة والقوانــني

اﺧتيار النموذج املقدم ﰲ هذه الدراسة وفقا للمعايري املوضوعية واالحصائية االستداللية للقادة االمنيني.

٢٦٢

اسﱰاتيجية الﱰبية ﰲ ﳖج البالغة لإلمام عيل الوقاية والعالج للحفاظ عﲆ االمن الثقاﰲ
اﳌﺼادر
القرآن الكريم
.1املعتزﱄ  /ابن احلديد  /ﴍح ﳖج البالغة .19٦7

للطباعــة والنــﴩ .

.15عــيل  /ســعيد اســامعيل  /الــدور الﱰبــوي لالمــام عــيل 

 /جملــة الغديــر  199٠/العــدد  1٠و– 11بــريوت – املجلــس
الشــيعي االعــﲆ.

.2االمــدي :عبــد الواحــد بــن حممــد غــرر احلكــم ودرر الكلــم

.1٦الغجــام  /نجــم  /االمــام عــيل وتفســري القــرآن جملــة العتبــة

.3عليــامت  /الدكتــور صالــح نــاﴏ  /العمليــات االداريــة ﰲ

.( 1435-2٠14

.4املوســوي  /د .حمســن باقــر  /االدارة والنظــام االداري

املــالك  /بــريوت ط. 2٠٠3 2

االســالمية .

االســالمية  /مركــز اجلــواد للتحقيــﻖ والنــﴩ  /بــريوت /ط4

ط/1بــريوت دار اهلــادي 141/هـــ(

املؤسســات الﱰبويــة  /عــامن دار الــﴩوق  2٠٠٦ط.1

عنــد االمــام عــيل  ط / 1998 /مركــز الغديــر للدراســات

احلســينية  /العــدد الســابع عــﴩ – الســنة اخلامســة – )ربيــع

.17فضــل اهلل  /الســيد حممــد حســني  /عــيل ميــزان احلــﻖ  /دار
.18الشــريازي  /االمــام الســيد حممــد احلســيني  /االﺧــالق

.5حــب اهلل  /حيــدر  /االمــام عــيل وتنميــة وثقافــة اهــل الكوفــة

. 2٠٠4

.1381 /

الغديــر  /جملــة فصليــة  /املؤسســة العامليــة لنهــج البالغــة الســنة

 /املركــز العاملــي للعلــوم االســالمية  /مهرجــان الشــيﺦ الطــوﳼ

.19جابــر  /حســن /احلريــات السياســية عنــد االمــام عــيل /

.٦االديــب  /عــادل  /دور ائمــة اهــل البيــت ﰲ احليــاة السياســية /

االوﱃ العــدد االول رجــب  1997/1418/تﴩيــن الثــاين.

.7العــذاري  /ســعيد كاظــم  /املنهــج الﱰبــوي عنــد اهــل البيــت

للنــﴩ والتوزيــع عــامن .

.8الطوﳼ دار االمني للطباعة والنﴩ ط. 2٠٠5 1

العقــول  ،ط 5املكتبــة احليدريــة  ،النجﻒ 19٦٠ /

دار التعــارف للمطبوعــات – بــريوت – لبنان.

 /بــريوت – لبنــان.

 .2٠احلســن  /هشــام وتطــور الفكــر عنــد الطفــل  /دار الفكــر
.21الوائــيل ،احلــراين  /احلســن بــن عــيل احلســني بــن شــعبة  ،ﲢــﻒ

.9الــﱰاﰲ  /الشــيﺦ حممــد مهــدي  /جامــع الســعادات  /مؤسســة

.22زهــادت  /عبــد املجيــد /الﱰبيــة والتعليــم ﰲ ﳖــج البالغــة /

.1٠الكلينــي /حممــد بــن يعقــوب /الــكاﰲ /مركــز البحــوث

.23والقحطــاين  /اســلوب الﱰبيــة بالﱰغيــب والﱰهيــب /

 .11كاظــم /امــل مهــدي  /االســاليب الﱰبويــة االســالمي /

.24االصفهــاين  /عــيل بــن احلســني بــن حممــد  /مقاتــل الطالبــني

21٠4/7

.25عــيل /د .ســعيد اســامعيل  /الدورالﱰبــوي لالمــام عــيل /

االعــﲆ للمطبوعــات  /بــريوت لبنــان . 2٠٠٦

للطباعــة والنــﴩ .

جملــة دراســات تربويــة  /وزارة الﱰبيــة العــدد  1/25املجلــد

ترمجــه الشــيﺦ حســن التمــر  /ط -2٠مؤسســة ام القــرى .

املنتــدى العــام .montda- rasoulalah 4/4/2٠1٦

 /طبعــة منشــورات الﴩيعــه الــرﴈ – قــم ط141٦/ 2

.12املجلــﴘ /حممــد باقــر  ،بحــار االنــوار /ط) 2ت111-هـــ(

جملــة الغديــر  /العــدد  11 51٠مجــاد االول  /ك 199٠

.13الديلمــي /احلســن بــن اﰊ احلســن الديلمــي  /مؤسســة ال

االضــواء /بــريوت  1988/دراســة مقارنــة

مؤسســة الوفــاء  /بــريوت 1983/

البيــت عليهــم الســالم الحيــاء الــﱰاث ط1988/ 2م

.2٦القــرﳾ  /باقــر ﴍيــﻒ  /نضــام االرسة ﰲ االســالم  /دار

.14اخلرســان  /حممــد صــادق املوســوي  /هــدي االمــام عــيل
 ﰲ االﺧــالق الفاضلــة /1999بــريوت لبنــان  /دار الزهــراء
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- Parents and schools need to take a more active part as early in the age of the child as possible
before they lose control on them to direct their interest in the right path.
- The solution can never be in preventing kids from watching such movies, an alternative substitution should be presented in a suitable way to achieve such a purpose.
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with religion and it has been the target of conspiracy theories, which assert Freemasonry to
be an evil power. Some Muslim anti-Masons argue that Freemasonry promotes the interests of
the Jews around the world to be uniﬁed to rebuild the Temple of Solomon in Jerusalem (Web
source 8).
In the data under scrutiny, one episode is even entitled “ Society”9 and it talks about a secret
society in the school of Gumball which he spends the time to ﬁnd and join. He has to do certain
rituals to be a member (as when he must take “the leap of faith”). Blindfolded, he must jump to
the front, where the ground is covered with pillows. Even though he has been told that there is
no such a society, he still believes that the society is real, but they double-bluﬀed him. The idea
is to instill such a concept in the minds of audience. Other episodes denote to the concepts
of masonry like freedom and living on one’s own way. This deﬁnitely contradicts our religious
teachings where human beings are free but not absolutely. There are certain duties that have
to be commi�ed to.
4.

Conclusion

Animation movies represent an important aspect in the life of teenagers in our society. Those
teenagers ﬁnd them as a shelter to escape the rigidity and boredom of their lives. They spend
long hours watching them even at school days. They are aﬀected by them so much. They claim
they learn from them themes as how to control others or being aﬀective in life as they wrote
in the questionnaire. Unconsciously, these movies creep into the minds of those youngsters to
plant strange ideas from other societies and cultures. This has a great impact on the future life
of our young generation and our society.
5. Recommendations
-The emphasis should highlight the importance of teaching moral lessons in these movies. Educational organizations and commi�ees from the Ministries of Education, Culture and Higher
Education need to take such an active responsibility.
- Stories from religious respectable men like prophets or infallible preserved Imams or from the
ancient history need to be utilized in such movies to simulate our cultural and religious norms
and values.
- Censorship of a higher commi�ee should be activated on the Arabic translation of such movies to activate adaptation that take care of our Islamic values and ethics.
9

This episode is accessed from: h�p://theamazingworldofgumball.wikia.com/wiki/Society
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3.

Social Analysis

a.

Sexism

In this series, the mother is depicted as the working woman who is responsible for the family and its aﬀairs while the father is a lazy man si�ng on the sofa all the time. This view is
supposed to be anti-sexist, in terms of modern theories of feminist approach. The point that
might be raised here and which might be also argumentatively controversial is that women are
treated unfairly by men, society and institutions. The status quo of women now is a mixture of
a misconception of the cries that voted for the working women in society and their conceived
freedom and how they must have a role outside the house. This case le� the woman responsible for the raising up of children and taking care of home aﬀairs. Now she is a working woman
from the early morning outside the house and a working one for the rest of the day inside it.
In most families, the man is responsible for his job only and rarely participates in housework or
raising the sons to help her. The idea is not to criticize the work of women in society, but it is
not to burden her with more than her abilities.
Such messages of sexism and the representations of gender are sensitive issues that need to
be critically examined. It is of dire importance that we investigate what is being administered
and taught to our teens. Being acquainted with such sexist or in fact anti sexist themes, the
young audience will believe it to be the norm or the commonsense state of aﬀairs, a ma�er
that would create a passive patriarchal society. The image of the father has been destroyed
by depicting him as a fool si�ng in the house with no aim but to eat (Web source 6). He even
advises his sons to steal from neighbours or lie, sometimes. What we need is a strong man
that helps his family and protects them fairly. A productive responsible woman is a wonderful
investment in society, but with equal assistance from the man.
b.

Masonic A�tudes

Masonry refers to “secret” organizations that appear to be harmless fellowship gatherings
(Web source 5), but upon a close examination it seems that they are a group of men who join
together because they want to do certain things in the world and there are things they want to
do “inside their own minds” (Web source 7). They share rituals, though not religious ones. One
of its teachings is that no one has the right to tell another person what he or she must think or
believe. Each man and woman has an absolute right to intellectual, spiritual, economic, political and religious freedom (ibid.). Freemasonry has been criticized for supposed competition
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2.

Discursive Analysis

a.

Intertextuality
These are examples that show intertextuality taken from one episode7:

1.

When the mother (Nicole) phones home because her “mother senses are tingling”, this
is a reference to Spider-Man’s “spider-sense.”

2.

The son quotes an “infamous anti-piracy video” when he suggests an illegal download
of the movie to burn on the DVD.

3.

“Alligators on a Train” is a spoof of Snakes on a Plane.

4.

The mother’s line [I wasn’t the one who watched Alligators on a Train seventy-two
times] is a reference to “seen Star Wars twenty-seven times”, a phrase that originated
in Freaks and Geeks.

b.

References to real world

1.

When the son uses the DVD as a pizza cu�er, a logo saying “HD DVD” can clearly be seen
on it. HD DVDs were manufactured by Toshiba, and were the main high deﬁnition DVD
format before the Blu-Ray format was released.

2.

Several movies are referenced to by Darwin’s explanations; “It was all a dream” is a
reference to Inception, “We’ve been ghosts this whole time” is a reference to The Sixth
Sense, “The world is a computer simulation” is a reference to The Matrix, and “One of
us is a ﬁgment of the other’s imagination” is a reference to Fight Club. Gumball leaning
back the chair so it may open an underground tunnel is a reference to Indiana Jones
and the Last Crusade8.
The discursive analysis aﬃrms the fact that those ﬁlm makers resort to real life instances and other works in the literature to give a more real status and privilege to these
animations. They also want to impart the idea that such movies are a concrete part
of real world. This makes the ideas conveyed by them as more solid and aﬀective and
easily believed and adopted by those teenagers.

7- All the transcripts of the episodes of all seasons are found in this site: h�p://theamazingworldofgumball.wikia.com/wiki
8- This example is taken from the episode of “ The Nobody” , taken from h�p://theamazingworldofgumball.wikia.com/wiki/The_Nobody
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turns until he accepts to do what she asks him to do. This is not the way any mother would
prefer to be treated with by a son.
b.

Speech Acts

Many speech acts are found in the data such as thanking, apologizing, stating, threatening,
advising and many others just as in real daily conversations. Our concern, however, is with the
speech act of humour as a macro speech act5 that is fulﬁlled via other speech acts. Humour, no
doubt, is a broad term which refers to anything people may say or do which is perceived as
funny and tends to make others laugh (Ridanpää, 2014: 140). The focus here is on spontaneous
conversational humour that is created intentionally during the course of a social interaction. It
can be caused by verbal or nonverbal acts. The verbal ones are under the scrutiny in this paper.
The data shows that humour or laughter occurs due to ‘lying’ as speech acts. Lying is viewed
as a speech act of insincere assertion where the liar misrepresents truth to deceive (Meibauer, 2011: 277). In one scene, Gumball has been presented as climbing a high fence and he
is very scared to get down and when his brother says “you are scared”, Gumball says he is not
scared whereas all the context proves his fear. Another speech act utilized to create humour is
complaining. The mother says:
N.: When I told you to clean your room, I didn’t mean to put everything in the washing machine6.
In this scene the mother is complaining that her son took the literal meaning of the clean and
put everything in his room in the washing machine.

5- It is worthy to mention that one of the questions in the questionnaire asks about the main reason
for watching these movies and 95% of the answers are for the sake of humour. They love such movies
as being funny. This might hint to the fact that those kids resort to these ﬁlms to forget and ban the
unpleasant reality they are living and also it might refer to their immature innocence of conceptualizing life.
6- This sentence is taken from the episode entitled: where is Gumball.
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3.1.1 The Analysis
Extract One4
N.: Gumball, don’t forget to take that DVD back today or we’ll get a ﬁne.
G.: Can’t you do it? You’re the one with the car.
N.: I wasn’t the one who watched ‘Alligators on a Train’ seventy-two times.
G.: Ah! But technically, you rented it with your money.
N.: The money I have to go and earn to feed you kids.
G.: The kids you decided to have.
G.: [Nervously] Yep! No problem Mom, I’ll take it back!
This is a scene where the mother (Nicole) asks her son ( Gumball) to return a DVD of Alligators
on a Train back to Laser Video to avoid paying a ﬁne, and a�er a bit of deliberation and a violent
outburst from Nicole, Gumball fearfully obliges.
1.

Textual Analysis

a.

Impoliteness

In terms of conceptualization, two types of impoliteness can be determined according to the
way of conceptualizing the evaluations and understandings of good or bad verbal behaviours
in communication. These two are: ﬁrst order and second order. We are concerned with the
ﬁrst type which is based on the layperson’s understandings of the concept. The modern conceptualization of impoliteness envisages examples which show that the individuals who are in
a lower status exercise some kind of power through the employment of impoliteness (Ambuyo
et al., 2011: 210). It is argued that the pragmatic judgments are motivated by the social norms
and expectations. First order impoliteness is correlated with the various ways in which impolite
behaviour is perceived and interpreted by members of socio-cultural groups.
Impoliteness is obvious in the extracted scene above as the interaction goes between the son
and his mother. He is rude when he says “ you are the one with car”. He is not obedient when
he refuses to return the DVD according to his mother’s request. He keeps his arguing for four
4- This extract is taken from the famous animated movie called the Amazing World of Gumball. Full
reference to the episodes and their transcripts are taken from: h�p://theamazingworldofgumball.
wikia.com/wiki
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3.1 Data and Analysis
The questionnaire submi�ed to the students yields the data of this study3. Its ﬁrst question is
about the period of time those youngsters spend in front of the TV sets. It gives the average
of 4-5 hours a day throughout the school days, let alone summer days of holiday and with no
real diﬀerence between the two genders. The rationale behind this question is to check if all
subjects are interested in watching these movies. 99% of the subjects assure positivity. The TV
channel that took the ﬁrst place in watching average is MBC3 (62%) whereas Cartoon Network
took the second place (58%). The reason for this question is to check the movies presented
on these TV channels which also shadows the policies and tendencies of them. The animated
movies that occupy the highest percentage of watching is Gumball, then Sponge Bob and ﬁnally Tom and Jerry.
The data chosen for the analysis are extracts taken randomly from episodes of the animated
movie which scores the highest in terms of preference, as our subjects have wri�en in the
questionnaire; namely, it is the Amazing World of Gumball. It is a British-American animated
television series. The unique characteristic of the series is its lack of stylistic unity. Characters
are designed using diﬀerent styles and techniques like traditional animation, puppetry, stop
motion, Flash animation, etc.
The story revolves around the 12-year-old Gumball Wa�erson, a blue cat, and his best friend—
adoptive brother, goldﬁsh Darwin, who a�end middle school in the ﬁctional city of Elmore.
They get involved in various troubles resulting from schemes Gumball comes up with, but he
never seems to learn his lesson. Gumball resents his younger sister, Anais, because she is the
smartest member of the family. Gumball’s mother is the breadwinner in the family, working
long hours at the rainbow factory, and his father is the lazy person who stays at home watching
TV and playing video games while eating all the time (Web source 4).

3- The questionnaire is constructed in Arabic and thus it is not added in an appendix. Its content is
given and explained here.
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Following the functional paradigm of Halliday (1978, 1994), Fairclough’s framework has three
dimensions: textual (concerns texts spoken or wri�en and visual images) (Fairclough, 1995:
4); discourse practice (concerning the set of spoken and unspoken rules, norms and mental
models of socially accepted behaviours) (ibid.: 10) and a socio-cultural practice (which is the
socio-cultural context of a communicative event) (ibid.:15).
3.

The Model of Analysis

The model developed for the present study is based on the skeleton of Fairclough’s work in
(2003). It is, however, modiﬁed to suit the purpose of this study. Since the data are in English
and our subjects are Arabic students, the vocabulary level and the grammar one (i.e. the linguistic proper) are set out of the realm of the analysis as they are ineﬀective. From the textual
analysis, only impoliteness and speech acts are chosen for the analysis. Since Eelen (2001: 92)
aﬃrms that politeness and impoliteness are two facets of the same coin, our modiﬁed model
will look at impoliteness rather than the concept of politeness alluded at in the primary version of the model discussed by Fairclough (2003). The second level of the analysis focuses on
the discursive analysis which implies intertextuality with other movies or ﬁlms and reference
to real world. The third dimension of analysis which is the social and it looks at ideologies like
sexism and masonic views. Thus, the schematized model is engineered as follows:

Figure (1): The Analytical Framework
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the fact that choices of vocabulary, grammar and so on which speakers made in language are
ideologically based. As such, language reveals ideologies of language producers and aﬀects the
minds of language receivers.
To discover how these movies aﬀect our audience, a critical study is of paramount necessity.
Launching from the premise set by Rahimi and Sahragard (2007:1) of how an “idea can be
presented and viewed entirely diﬀerently by diﬀerent people having a range of religious and
political perspectives”, this research is fed and ﬁnds its glimpse of justiﬁcation.
Crucial for critical analysts is their explicit awareness of the role they have in society. According
to van Dijk (2001: 352), discourse is inherently part of the social structure and influenced by
it and its examination may reveal the ideological components of that structure. At the same
time it aﬀects the society and its structure. As such, by examining the discourse of animated
movies, one can realize how they participate in shaping the minds and behaviour of teenagers.
Animated movies have the function of socializing the lives of their audience. Analyses whether
discoursal or critical help in identifying the negative influences inherent in these ﬁlms and their
subsequent socialization of the youngsters into society as they represent a powerful tool of
decomposing and understanding their content.
2.1 Critical Discourse Analysis (CDA)
One evolution from Critical Linguistics is CDA, developed in the late 1970s by theorists at the
University of East Anglia following Halliday’s (1978) functional view of language with the influence of other critical theorists such as Foucault, Gramsci, and Habermas ( Todoli et al., 2006:
9). CDA is interested in how language or discourse is used to achieve social goals and how this
plays a role in social change or maintenance (Bloor and Bloor, 2007: 2).
Since CDA does not enjoy a unitary theoretical framework or methodology, as it is “best viewed
as a shared perspective encompassing a range of approaches instead of a school” (Todoli et al.,
2006: 9), one may put under analysis any aspect, linguistic and social, that can be scrutinized
critically. As a ma�er of fact, CDA is an interdisciplinary research approach that subsumes a
variety of approaches, each with diﬀerent theoretical models, research method and agenda, as
Wodak (2002: 7) claims. Diﬀerent models have been proposed for the critical work. One which
is of relevance to this study is that of Fairclough (2003). In fact, Fairclough has made many developments and additions to his work in critical analysis ( 1989,1992, 1995, 2003), as he himself
mentions in his book: Analyzing Discourse (2003).
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in the development of a mental schema of evilness which is activated by such cues regardless
of whether the person then labeled as “evil” is actually bad. In the above mentioned study,
some movies transcripts were studied to ﬁnd synonyms of “evil” (e.g., diabolical, depraved,
wicked, evil, satanic, sinister, devil, mean, sadistic). 74 percent of the analyzed movies contained demonizing language. It is a scientiﬁc fact that regular exposure to such language “may
result in dehumanizing and not a�empting to understand perceived ‘evil’ doers” (ibid.: 20).
To achieve their aim of entertaining, these movies may resort to impoliteness. It is argued that
one function of impoliteness is entertaining as the speech activity is not directed to the hearer,
but rather to a third-party audience. Here, impolite actions are set to be humorous (Culpeper,
2011: 237). In such context, humour and impoliteness both involve a violation of cooperative
maxims and social norms.
According to Culpeper (ibid.: 58), impoliteness is a “negative a�tude towards speciﬁc behaviours occurring in speciﬁc contexts”. The argument goes as such: verbal behaviour, aggressiveness, face-a�ack and sometimes intentionality are incorporated to name behaviours and
actions or communication as viewed negatively or as impolite.
A thorough examination for these movies recognizes two levels of analysis: verbal and nonverbal. The verbal one is subjected to the critical analysis here. The nonverbal level, however,
includes scenes of: smoking, dancing, nakedness, mixed relationships, physical abuse, superstition, stealing or hiding things, unreal creatures, strong rapid messy movements, quarrels,
using weapons, ﬁghting, hostile and violent and chaotic actions and high music2. All of them
represent a real threat to our cultural, social and religious security. The verbal level includes
swearing words, threatening words, sexist words, among many others.
2.

Critical Studies

Critical Linguistics, developed in Great Britain by a group of linguists, has its bases in the theory of the systemic linguistics of Halliday (1978) where language has basically three functions:
the ideational function (as language represents the experience speakers have of the world),
the interpersonal function (where language reflects the experience of speakers’ a�tudes and
evaluations and sets a relationship between speakers and listeners) and the textual function
(as language allows speakers to produce texts that are understood by listeners and speakers)
(Meure, 2004: 95). Critical Linguistics and critical discourse analysis (henceforth CDA) agree on
2- See Kress and van Leeuwen (2001) for information on a multimodal framework to such kind of
analysis.
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1.1 Demerits of Animated Movies
First of all, constant exposure to satellite TV channels with the availability of the internet leaving youngsters spending large amounts of time watching these movies deﬁnitely causes a passive lifestyle and influence the thoughts and behaviours of those audience. Solitary and isolation are serious consequences. Another dangerous eﬀect is on the belief system due to the
immaturity of teens and the absence of an already established belief system in their minds.
Moreover, research shows that these movies have become signiﬁcantly more violent lately.
Violent and aggressive movies hold the a�ention in these movies longer. Usually teens are
quick- tempered and they lose interest in normal scenes. Thus, these movies are spiced with
some violence. Violence contradicts with innocence and coincides with childhood abuse. Internalizing violent and unrealistic images and concepts into their own life will be inescapable
Sexuality is another flavour added to these ﬁlms. It is not surprising if it appears sometimes in
a Sponge Bob movie represented by the romantic relationship of Sponge Bob with Sandy1, his
friend, for instance. The producers probably try to mimic the needs and feelings of those young
teenagers.
Lippi-Green ( 2012: 103) argues that the whole genre of cartoons and short animated ﬁlms
have always been prone to discriminatory content. Sexism can be deﬁned as expectations of
women’s appearance, skills, actions, emotions and appropriate place in society. Generally, it
is conceived as any aspect that claims one sex is superior than the other. In most societies, it
is commonly shown in behaviours that depict males as superiors to females. This can also be
found in language when any linguistic form tends to have overt or covert bias toward, usually,
men against women (Mills, 2008: 35) as in ‘Chairman’ not ‘Chairwoman’.
Another kind of discrimination lies in the black–white paradigm to denote racism. It is argued
that Mrs. Two Shoes in Tom and Jerry whose legs and shoes appear in a whole series is a sign
of racist ideology and the character is an archetype that points to the ubiquitousness of the
mammy in American culture, also a reference to sexist tendency (web source 3).
One study conducted by Fouts et al. in 2006 found that some animated movies are characterized by demonizing language. Demonizing is deﬁned as the linguistic a�ribution of “evil” qualities onto a person perceived to be “engaging in harm doing” (Fouts et al, 2006: 15). This results
1-This note is taken from a website on this animated movie of Sponge Bob. The link is:
h�p://ar.spongebob.wikia.com/wiki
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Introduc�on
The personality of a human being is shaped by several factors. Parents, schools, relatives,
friends, society and media (represented by TV channels) all contribute to feed the way children
or teenagers behave, think and communicate. Media has rapidly become one of the strongest
factors to aﬀect personal, social and cultural change by the values, habits and ideologies it
spreads into the minds of receivers. It is now a truism that people spend long hours in front of
TV screens holding the remote control changing from one channel to another in the open TV
channels throughout the world and for 24 hours a day. Children and teens are no exception.
Most of the programs and materials they are exposed to are coming from diﬀerent cultures,
societies and religions. Most are not produced for the values, beliefs and habits of our own
conservative Islamic religious nature. One of the favorite programs teenagers like to watch are
animation movies.
1.

Animated Movies

These are ﬁlms in which individual drawings, paintings, or illustrations are photographed frame
by frame where each frame diﬀers slightly from the one preceding it, giving the illusion of movement when frames are projected in rapid succession at 24 frames per second (Web source 1).
The industry of animation flourished in the thirties of the twentieth century when production
corporations started the career introducing characters with some dramatic actions like Popeye
(1930s), Tom and Jerry ( 1946) or Sponge Bob and so on (Web source 2). It developed, however,
with the advance of technology to include more varieties in the form of animation.
The belief was that animated movies are produced as harmless entertainment products to
stimulate imagination (as when an apple speaks or dances) and provide pleasure for the young
generation by communicating the idea that the good always prevails whereas the evil is punished and a happy ending is eventually the result just like the majority of Disney’s ﬁlms such
as Snow White and the Seven Dwarves in 1937. Such movies help strengthen communication,
language, problem-solving and skills. Moreover, while youngsters watch these movies, parents
can ﬁnish chores and the like. Besides, parents are comfortable that their sons are safe nearby
in the house and being busy spending enjoyable times. Furthermore, these ﬁlms might be a
social tool where a common activity or interest can be reached at by parents and the young
audience. Animated movies are characterized by humour, fun, colourings, fast pace, musicality
and the like. However, this is not the exact complete picture.
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺗﺸــﲑ اﻻﺑﺤــﺎث و اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴــﺔ اﳊﺪﻳﺜــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺄﻓــﻼم اﻟﺮﺳــﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛــﺔ واﳌﻮﺟﻬــﺔ اﱃ اﻟﺸــﺒﺎب

واﻟﻴﺎﻓﻌــﲔ اﱃ ان ﻫــﺬه اﻻﻓــﻼم ﺗﻘــﺪم دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴــﺔ ﻣﻌﻘــﺪة ﻏــﲑ ذﻟــﻚ اﻟﻘﻨــﺎع اﻟــﱪيء اﻟــﺬي ﻳﺒــﺪو ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻷول وﻫﻠــﺔ ،
ﻓﻠﻘــﺪ اﻇﻬــﺮت دراﺳــﺎت ﲢﻠﻴــﻞ اﳋﻄــﺎب ان ﻫﻨــﺎك ﻋﻼﻗــﺎت ﻟﻌــﺪم اﻟﺘﺴــﺎوي ﰲ اﻟﻘــﻮة وﻛﺬﻟــﻚ ﺗﻠﻤﻴﺤــﺎت ﻋﻨﴫﻳــﺔ
وﺟﻨﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺗﻐﻠــﻒ اﳌﻮاﺿﻴــﻊ واﻻﻓــﻜﺎر اﻟﺘــﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬــﺎ ﻫــﺬه اﻻﻓــﻼم  ،واﻟﺘــﻲ ﳍــﺎ ﻗــﻮة ﻣﺆﺛــﺮة ﰲ ﺣﻴــﺎة ﻫــﺆﻻء اﻟﺸــﺒﺎب و

اﻟﻴﺎﻓﻌــﲔ ،وﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﺎن دراﺳــﺔ ﻧﻘﺪﻳــﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴــﺔ ﲤﺜــﻞ وﺳــﻴﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠــﺔ ﻟﺒﻴــﺎن وﲢﺪﻳــﺪ اﻻﺛــﺎر اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ اﳌﺘﺄﺻﻠــﺔ ﰲ اﻟﺮﺳــﺎﺋﻞ

اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﻘﻠﻬــﺎ ﻫــﺬه اﻻﻓــﻼم.

ﻫــﺬه اﻟﺪراﺳــﺔ ﻫــﻲ ﺗﻘﺎرﺑ ـ ﹰﺎ ﻧﻘﺪﻳ ـ ﹰﺎ ﻋــﻦ اﻻﻓــﻼم اﳌﺘﺤﺮﻛــﺔ ،وﻟﻘــﺪ وﺿﻌــﺖ ﻟﻨﻔﺴــﻬﺎ ﻣﻬﻤــﺔ اﻻﺟﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺴــﺆال
اﻻﰐ :ﻣﺎﻫــﻲ اﻻﻓــﻜﺎر اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﻘﻠﻬــﺎ ﻫــﺬه اﻻﻓــﻼم؟ اﻓﱰﺿــﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ وﺟــﻮد اﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴــﺎت ﲤﻴﺰﻳــﺔ وﺟﻨﺴــﺎﻧﻴﺔ .ﹸأ ﹺﻋــﺪﹰ

اﺳــﺘﺒﻴﺎﻧﺎ ﹸﻗـ ﹺـﺪ ﹶم اﱃ  ٢٠٠ﻃﺎﻟــﺐ وﻃﺎﻟﺒــﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ واﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ ﰲ ﺑﻐــﺪاد ﺗــﱰاوح اﻋﲈرﻫــﻢ ﻣــﺎ ﺑــﲔ -١٢
وﺿ ﹺﻤـ ﹶﻦ ﻛﻼ اﳉﻨﺴــﲔ ﰲ اﻻﺟﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ
 ١٥ﺳــﻨﺔ ﲠــﺪف اﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ اﻓﻀــﻞ اﻻﻓــﻼم اﳌﺘﺤﺮﻛــﺔ ﻟــﺪ ﻫــﺆﻻء اﻟﻄﻠﺒــﺔ ﹸ
اﻻﺳــﺘﺒﺎﻧﺔ ﲠــﺪف ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺸــﻤﻮﻟﻴﺔ .ﺟــﺮ اﺧﺘﻴــﺎر ﻣﻘﺘﻄﻔــﺎت ﻋﺸــﻮاﺋﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻴﻨــﺔ اﻻﻛﺜــﺮ ﺗﻔﻀﻴــﻼ ﻟــﺪ ﻫــﺆﻻء

ﻴــﺰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎن ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ :اﻟﻠﻔﻈــﻲ وﻏــﲑ اﻟﻠﻔﻈــﻲ واﻫﺘﻤــﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ
اﻟﺸــﺒﺎب ﻟﻐــﺮض اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟﻨﻘــﺪي .و ﹸﻣ ﹶ
ﺑﺎﳌﺴــﺘﻮ اﻟﻠﻔﻈــﻲ ﻓﻘــﻂ .اﻇﻬــﺮت اﻟﺪراﺳــﺔ وﺟــﻮد اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ اﻟــﺬي اﻓﱰﺿﺘــﻪ ﺑﻌﻴــﺪ ﲢﻠﻴــﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت وﺧﺮﺟــﺖ ﺑﻌــﺪد

ﻣــﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ و اﳌﻘﱰﺣــﺎت.
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Abstract
Recent research and analysis in animation movies, dedicated basically to young teens and preteens, have argued that these ﬁlms show a more vivid complex dynamic than the seemingly
innocent disguise they are characterized of. Discourse studies have revealed signs of unequal
power relationships and racist as well as sexist hints that coat the themes and concepts introduced by such ﬁlms. Since these animated movies have a crucial socializing force in the lives of
the teens and preteens, a critical analysis may represent a powerful tool to identify the negative eﬀects and influences inherent in the messages carried by them.
This study is a critical approach to animated movies that sets for itself the task of answering
the following question: what are the prevalent ideologies that these movies convey? It is hypothesized that discriminatory gender ideologies are involved. A questionnaire is constructed
and administered to 200 male and female teens and preteens from the age of 12-15 in four
intermediate schools in Baghdad for the academic year 2015-2016. The rationale behind that
is to elicit the most preferable animated movie(s) to those subjects. To be comprehensive, both
genders are included. Extracts from randomly chosen episodes from the highest percentage of
watching for movies are selected to be scrutinized for a critical discourse analysis. Two levels
of analysis have been detected: verbal and non-verbal. This study, however, limits itself to the
ﬁrst. The results prove that gender distortion is aimed at in the data analyzed.
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ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد/ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت

LECT. ZAINAB HUSSEIN ALWAN

اﻟﻄ�ي(� .ﺑ�وت :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
�
��
اﻟﻤﻌﺎﻗ� ���ﺎ.
اﻟﻨﻔ� وﻋﻼﻗﺘﻪ �ﻤﻔﻬﻮم اﻟﺬات ﻟﺪى
ﻋ� ﺳﻠ�ﻤﺎن )  .(2009اﻻﻣﻦ
ﻋﻘﻞ ,وﻓﺎء �
�
)(h�p://library.iugaza.edu.ps/thesis/87143.pdf
ﻗﺎدري ,رﻧﺪة ﻓ�ﺼﻞ ﻋ�ﺪ اﻟ���ﻢ)  .(2015اﻻﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎ� ﻟﻠﻤﺮأة �� �
���ﻌﺎت اﻻﺣﻮال
�
�
اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ � �� اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐ���ﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ�ﺔ واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟ�ﺴ��ﺔ.

)h�ps://scholar.najah.edu/sites/default/ﬁles/Randa%20Fisal%20Abd%20AlKareem%20
(Qadri%20.pdf
اﻟﻘﺮﻃ�  ٬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻷﻧﺼﺎري ) .(2006اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣ�ﺎم اﻟﻘﺮآن� ج� .8ﺑ�وت  : :ﻣﺆﺳﺴﺔ
��
اﻻﻋﻠ� ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت.
�

ﻗﺎﺳﻢ ,ازﻫﺎر �ﺤ� وﺳﻠﻄﺎن ,اﺣﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮ)  .(2008اﻻﻣﻦ اﻟﻨﻔ� ﻟﺪى ﻃﺎﻟ�ﺎت �ﻠ�ﺔ �
اﻟ���ﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت
�
�
�� ﺿﻮء اﻟﻘﺮان اﻟ���ﻢ .ﻣﺠﻠﺔ ا�ﺤﺎث �ﻠ�ﺔ �
اﻟ���ﺔ اﻻﺳﺎﺳ�ﺔ ,اﻟﻤﺠﻠﺪ ,8اﻟﻌﺪد.1
�

اﻟﻠ�ح ,ﻋ�ﺪاﻟﺴﻼم ﺣﻤﺪان و ﻋﻨ� ,ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎﺷﻢ)� .(2006
اﻟ���ﺔ اﻷﻣﻨ�ﺔ � �� ﺿﻮء اﻟﻘﺮآن اﻟ���ﻢ :
�
دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋ�ﺔ .ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ�ﺔ )ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣ�ﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ
�
ﻋ�-اﻟﻌﺪد اﻷول ،ص.258-٢٢٩ :
�
ﻣﻌﻤﺮ ,ﺣﻤﺪي ﺳﻠﻤﺎن)� .(2013
�
اﻻﺧ�اق
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ� اﻟﻴﻬﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟ���ﻪ اﻻﻣﻨ�ﺔ وﺣﺎﺟﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
�
اﻻﻣ� .ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻗ� )ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹ�ﺴﺎﻧ�ﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ �
�
ﻋ� ،اﻟﻌﺪد اﻷول،
�
ص .76-٤١
ﻧﻮر ,أﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋ�ﺪ ﷲ ) . ( 1996ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮي �� اﻹﺳﻼم وﺗﻄﺒ�ﻘﺎﺗﻪ �
اﻟ����ﺔ.
�
)(h�ps://ncys.ksu.edu.sa/sites/ncys.ksu.edu.sa/ﬁles/Socialization%209_5.pdf
�
ﻋ� .ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮي  :دراﺳﺔ ﺗﺄﺻ�ﻠ�ﺔ �� ﺿﻮء اﻹﺳﻼم ).(2001
اﻟﻬﺬ�� ,ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ �
�
)(www.alukah.net/.../the%20concept%20of%20intellectual%20security.docx
�
ﻫﻮاري ,ﻣﻌﺮاج ﻋ�ﺪ اﻟﻘﺎدر و ﻋﺪون ,ﻧﺎ� دادي ) (2011دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت �� ﺗﻌ��ﺰ ﻣ�ﺪأ
اﻟﻮﺳﻄ�ﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﻄﻼب دراﺳﺔ ﻣ�ﺪاﻧ�ﺔ ﻋ� ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻏﻮط �ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ .ﻣﺆﺗﻤﺮ دور
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌ���ﺔ �� ﺗﻌ��ﺰ ﻣ�ﺪأ اﻟﻮﺳﻄ�ﺔ � �
اﻟﻌﺮ�.
ﺑ� اﻟﺸ�ﺎب
�
��
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3. Conclusions
The present study comes up with the following conclusions:
1- True security cannot be achieved in this secular life. Timeless safety is enthroned in people’s
hearts who faithfully follow God’s commands.
2- In the light of the data selected, it is found out that security and happiness go hand in hand.
This validates the hypothesis which says “There is a positive correlation between security and
happiness in Arabic religious texts.”
3- Security demands to work towards harmony with oneself and with the outward world. In
other words, it is fundamentally related to society.
4- It is concluded that the word “security” covers several shades of meaning. This veriﬁes the
hypothesis which states “Security has various indications in the Quranic texts.”
5- Endless security is virtual in this life. The real one lies in obeying God’s laws which in turn,
leads to peacefulness, calmness and comfort.
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Allah has promised, to those among you who believe and work righteous deeds, that He will,
of a surety, grant them in the land, inheritance (of power), as He granted it to those before
them; that He will establish in authority their religion - the one which He has chosen for them;
and that He will change (their state), a�er the fear in which they (lived), to one of security and
peace: (Ali,1987:173)
Preferring God’s satisfaction at the expense of their owns and their tireless act of obedience
to God, divine security represents the greatest reward which is given to the righteous people.
They possess all the etique�es of Islam. As a result, God promises them to transform their fears
and worries into peace, security and faith.
Their faithfulness ensures living under the shadow of security and tranquility. اﻟﻠــ�حand�ﻋﻨـ �ـ
� �  )�ﺎﺳـcomments on this
2006:240)) aﬃrm that this form of security is the eternal one. 347 ) �ـ
verse saying that ( ) اﻣﻨﺎis not deﬁnite due to the comprehensives and timelessness of this word.

Text -8� ُ � ُ َ َ َ َ � ُ � ُ ﱠ ُ � ْ َ ٰ � � ْ َ َ ْ َ � �ﱠ
�
ْ َ َ ﱠ ْ ُ ﱠ
َ �
َ ا� �اﻟ
�
اﻟﻨ
ﺎ
ﻣ
و
ﻪ
�
ﻢ
�
��﴿وﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ا� ِإ� ��ى ﻟ�ﻢ و ِﻟﺘﻄﻤ ِ� ﻗﻠ
﴾ �ﻢ
�
ﻌ
ﻨﺪ
ﻋ
ﻦ
ﻣ
�
إ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ �ﺰ اﻟﺤ ِﻜ
ِ
�
ِ
�
(126 :)ال ﻋﻤﺮان
Allah made it but a message of hope for you, and an assurance to your hearts: (in any case)
there is no help except from Allah. The Exalted, the Wise: (Ali,1987:29)
The present verse numerates the righteous virtuous aspects. Gradually, the outcomes of
�
their sincere submission have been gained. Looking forward with positive expectations,اﻟﺨ�ي
2003:18)) remarks that security can be associated with hope.
Leaving no room for doubt, divine security arises in this particular verse. It is also obvious
that there is a sense of encouragement and that the promised blessings of righteousness are
ahead.
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With the absence of security, one cannot feel happiness and relief at all. Jacob minimizes
his trust of his sons because of their dishonesty. To a certain extent, the bi�erness of the state
has been suppressed. Criticizing his sons rhetorically displays that loyalty means everything for
Jacob. The loss of his son, Joseph, makes him skeptic.
Text -5�
� �َ َ َ
ْ َ ْ َ َ َْ ُ ﱢ
﴿ (126 :�ﻢ َرب اﺟ َﻌ ْﻞ ﻫﺬا �ﻠﺪا ِآﻣﻨﺎ﴾ )اﻟ�ﻘﺮة
اﻫ
ِ و ��ذ ﻗﺎل ِإﺑﺮ
And remember Abraham said: “My Lord, make this a City of Peace, (Ali,1987: 9)
Being unmatched by anywhere else, Mecca is the place of peace, blessing, favours and
safety. God responses positively to Abraham’s sincere supplication.  اﻟﻠــ�حand 2006:245)�)ﻋﻨـ �ـ
�
emphasize that the word ()آﻣﻨــﺎ
ِ carries the sense of submission. Khorshid (2004:85) states that
“the security of Mecca is conditional on the people performing good deeds.”
Righteous people have been bestowed with God’s bounties. Being totally submi�ed to God’s
will, this type of security is tied up with obedience.

Text -6�
� �
� �َ�
�
َ
ُ�
َ
(97 :﴿ أﻓﺄ ِﻣ َﻦ أ ْﻫ ُﻞ اﻟﻘ َﺮى أن َ�ﺄ ِﺗ َﻴ ُﻬ ْﻢ َ�ﺄ ُﺳ َﻨﺎ َﺑ َ�ﺎﺗﺎ َو ُﻫ ْﻢ ﻧ ِـ�ﺋ ُﻤﻮن ﴾ )اﻻﻋﺮاف
Did the people of the towns feel secure against the coming of Our wrath by night while they
were asleep? (Ali,1987:73)
Rhetorically, there is a reference to those who disobey God’s instructions deliberately. They are
following their earthly interests blindly.
In his interpretation of this verse, 1994:473) ) اﻟﻄـ �ـ�يstates that God sheds light on those
people who are saturated in following their materialistic needs regardless of their prime purpose in this life; namely worshipping God alone without any partner.  اﻟﻠــ�حand (2006:252 �)ﻋﻨـ �ـ
emphasize that this verse has the sense of rebuke.
Text -7�
َُ َ � ُ� َ َ َ
َ � َ � ْ َ ْ َ �
ُ � َ ْ ْ َ � ُ َ � �َ �ﱠ
ﻨ� ْﻢ َو َﻋﻤ �ﻠﻮا ﱠ
ْ َ ْ � ْ ُ اﻟﺼﺎﻟ َﺤ � َ ْ َ ْ َ ﱠ
� ﻟﻬ ْﻢ
آﻣﻨﻮا ِﻣ
﴿ وﻋﺪ ا� اﻟ ِﺬﻳﻦ
�ﻒ اﻟ ِﺬﻳﻦ ِﻣﻦ ﻗ� ِﻠ ِﻬﻢ وﻟ�ﻤ
ض �ﻤﺎ اﺳﺘﺨﻠ
ِ ِ
ِ
� ﺎت ﻟ� �ﺴﺘﺨ ِﻠﻔﻨﻬﻢ ِ �� اﻷر
�
� ْ ْ ْ َ ْ َ ْ َ �َ ٰ � ُ ْ َ � ُ َ ﱢ � ﱠ ُ ﱢ
َ
(55 :ِدﻳﻨ ُﻬ ُﻢ اﻟ ِﺬي ارﺗ� ﻟﻬﻢ وﻟﻴ�ﺪﻟﻨﻬﻢ ﻣﻦ �ﻌ ِﺪ ﺧﻮ ِﻓ ِﻬﻢ أﻣﻨﺎ ﴾ )اﻟﻨﻮر
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In the case of those who say, “Our Lord is Allah., and, further, stand straight and steadfast, the
angels descend on them (from time to time): “Fear ye not!” (they suggest), “Nor grieve! but
receive the Glad Tidings of the Garden (of Bliss), the which ye were promised! (Ali,1987:242)
With an optimistic sense,1994:465)  )اﻟﻄـ �ـ�يcomments on this verse saying that following
�
God’s commands can maintain the everlasting feeling of security and happiness as well. اﻟﺨ�ي
2003:50)) and 2012:16)  )اﻟﺠﺪ�ــﺔagree that security which is compatible with faith ensures true
tranquility.
Text -3ْ � ْ َ � َ � َ َ �َ َ َ � ُ َ َ ً َ َ ً � َ ْ َ ً ُ ْ ﱠ ً َ � َ ْ ُ َ َ َ � ْ � ﱢ
�
(112 :ا� ﴾ )اﻟﻨﺤﻞ
﴿و
ِ �ب ا� ﻣﺜ� ﻗ ْ��ﺔ �ﺎﻧﺖ ِآﻣﻨﺔ ﻣﻄ َﻤ ِﺌﻨﺔ �ﺄ ِﺗﻴﻬﺎ �رزﻗﻬﺎ رﻏﺪا ِﻣﻦ �ﻞ ﻣ� ٍﺎن ﻓ�ﻔ َﺮت ِ�ﺄﻧ ُﻌ ِﻢ
Allah sets forth a Parable: a city enjoying security and quiet, abundantly supplied with sustenance from every place: Yet was it ungrateful for the favours of Allah. (Ali,1987:130)
Faghihi (2015:270) remarks that “the lack of peace leads to lack of physical security”. In this
regard, he comments on the above-mentioned verse saying that those people are ungrateful
“to the favors and consequently poverty will prevail in the society.”
This verse narrates the story of the town bestowed with God’s blessings and graces. Living
peacefully, they do not thank God of having various graces. On the contrary, they disobey Him
and they are careless of their inner feeling of satisfaction and psychological comfort.

Text -4� �َ ْ� ُْ � َ � َ َ َ ْ َ ُ �ْ َ�ْ ﱠ
َ ْ� َ ُ َ � َ ْ َ � � َ َ ْ
َ� اﻟﺮاﺣﻤ
﴾�
� ِ ِ �ﻪ ِﻣﻦ ﻗ ْ�ﻞ ﻓﺎ� ﺧ �� ﺣ ِﺎﻓﻈﺎ وﻫﻮ أرﺣﻢ ﱠ
ِ ﴿ ﻗﺎل ﻫﻞ آﻣﻨ�ﻢ ﻋﻠ� ِﻪ ِإ� �ﻤﺎ أ ِﻣﻨﺘ�ﻢ ﻋ� أ ِﺧ
(64 :)ﻳﻮﺳﻒ
He said: “Shall I trust you with him with any result other than when I trusted you with his brother aforetime? But Allah is the best to take care (of him), and He is the Most Merciful of those
who show mercy!” (Ali,1987:111)
Farid (2006:36) states that one of the meanings of “ “ اﻷﻣــﻦis “trust”. Being unfaithful with their father, Jacob (peace be upon him), as cited in2006:396) �)اﻟﻘﺮﻃـ � �ـ, puts no
conﬁdence in his sons. He grieves for his beloved son, Joseph for a long time.
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1.8 Model of Analysis
Relying on the forgoing discussion, it is worthy to mention that the model adopted for ana�
lyzing the following selected verses is developed on the basis of other models, such asاﻟﺨ�ي
 اﻟﻠــ�ح, (2003)and2006)) �ﻋﻨـ �ـ, the interprets of the Holy Quran, namely � اﻟﻘﺮﻃـ � �ـand اﻟﻄـ �ـ�ي,and
others whom numerate some words that denote security directly or indirectly, in addition to
the observations made by the researcher herself. The eclectic model used for the analysis of
the present study illustrates the semantic level of the word ( )اﻷﻣــﻦand its synonyms.

2. Data Analysis
Text -1ً
ُ ْ
ﱠ
� ُ ْ َ ً
َ � َﱢ
ْ ُ َ �ﱠ ُ َ ﱠ ْ ُ � ُ ْ َ ﱠ
﴾ �� � ِ اﺿ َ�ﺔ َﻣ ْﺮ ِﺿ ﱠ�ﺔ ﻓﺎدﺧ ِ �� ِ �� ِﻋ َ� ِﺎدي َوادﺧ ِ �� َﺟﻨ
ِ ﴿ �ﺎ أﻳﺘﻬﺎ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻄﻤ ِﺌﻨﺔ ار ِﺟ ِ �� ِإ� ر� ِﻚ ر
(30-27 :)اﻟﻔﺠﺮ
(To the righteous soul will be said:) “O (thou) soul, in (complete) rest and satisfaction! “Come
back thou to thy Lord,- well pleased (thyself), and well-pleasing unto Him! “Enter thou, then,
among My devotees! 30. “Yea, enter thou My Heaven! (Ali,1987:317)
ُ� ْ ﱠ
�
According to 2003:19) )اﻟﺨ�ي
the word (  ) اﻟ ُﻤﻄ َﻤ ِﺌﻨﺔrefers to implicit psychological security
which is compatible with happiness and optimism. In word and practice, the Qur’anic text, as
2009:3)  )ﻋﻘﻞremarks, gloriﬁes those who apply God’s instructions, implements the spirit of the
Glorious Qur’an and doing charitable deeds. Gradually, qualities of true servants of God have
been ﬁgured out.
The Glorious Quran, here; appreciates the sense of self-elevation and enumerates the outcomes of being an ideal Muslim. As a result, God’s rewards go above and beyond one’s expectations. This type of security lasts for a long time.

Text -2َ َُ ُ ُ � � � ﱠ
ُ � ﻳﻦ َﻗ �ﺎﻟﻮا َ ﱡر� َﻨﺎ
َ ﴿إ ﱠن �اﻟﺬ
ُ ِ� �ْ ا� ُﺛ ﱠﻢ ْاﺳ َﺘ َﻘ ُﺎﻣﻮا َﺗ َﺘ �َ �ﱠ� ُل َﻋ �ﻠ ْﻴﻬ ُﻢ �اﻟ َﻤ َ� ِﺋ �ﻜ ُﺔ �أ ﱠ� َﺗ َﺨ ُﺎﻓﻮا َو َ� َﺗ ْﺤ َ ُﺰﻧﻮا َو �أ
﴾�وا ِ�ﺎﻟ َﺠﻨ ِﺔ اﻟ ِ � �� ﻛﻨﺘ ْﻢ ﺗﻮﻋﺪون
ِ
ِ
ِ
(30 :)ﻓﺼﻠﺖ
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Thus, have We made of you an Ummat justly balanced, that ye might be witnesses over the
nations, and the Messenger a witness over yourselves.
It has been given priority among all other nations in belief, feeling and thinking. So it is a
comprehensive word for all that is good. Regardless of time and place, God has bestowed
Arab nation with this unique feature.
2001:44) � )اﻟﻬﺬ�ـ �ـmakes a relation between security and moderation. He (ibid:49) notes that
there is a positive connection between these two concepts. For  ﻫﻮاريand 5 :2011))ﻋﺪون, moderation initiates security and enhances its implement. Living together in peace and harmony
regardless of all diﬀerences, true security can be a�ained.
1.7 Words Deno�ng Security
The word” Security “ and its synonyms have been dealt with by many scholars, such as:
� �  �ﺎﺳـ,2006)) �) ﻋﻨـ �ـ. They all agree that there are
 اﻟﻠــ�ح, (2003) اﻟﺨـ �ـ�يand2012)  اﻟﺠﺪ�ــﺔ,(2009 ) �ـ
some words which can be used interchangeably with the word” Security “.
Either implicitly or explicitly, 2003:19)  )اﻟﺨـ �ـ�يand 2012:16)  )اﻟﺠﺪ�ــﺔemphasize that there
are a group of words which carry the feeling of security beside the word (,اﻟﻄﻤﺎﻧ�ﻨﺔ, اﻟﺴﻜﻴﻨﻪ.(اﻷﻣﻦ
اﻻﺳــﺘﻘﺎﻣﻪ,  اﻟﻬﺪا�ــﺔare terms that imply the sense of security with a slight diﬀerence in their indications.
��
Similarly,  اﻟﻠ�حand2006:240)) �ﻋﻨ
point out that there are some words
� and 347 :2009 ) �)�ﺎﺳ
�
which are connected with the word ( ��ﺎﺳـ �ـ.( ( اﻷﻣــﻦibid:351) ﬁgures out a diagram in which he
summarizes the diﬀerence in the meaning of :  اﻷﺳﺘﻘﺮار, اﻷﻣﻦand اﻟﻄﻤﺎﻧ�ﻨﺔ

Highest Degree

اﻷﺳﺘﻘﺮار

Lowest Degree

اﻟﻄﻤﺎﻧ�ﻨﺔ

اﻷﻣﻦ

Figure-1��
(The refresher’s’ formulation depending on( 2009:351 �))�ﺎﺳ
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Contrary to that position, happiness spreads hope, peacefulness, safe and security
(h�p://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/134055).

1.5 Security from Diﬀerent Perspec�ves
According to 1996:12) )ﻧــﻮر, security is a wide term which includes several dimensions. Encompassing the psychological, religious, economic and social aﬀairs. Security is a fundamental
prerequisite in human dimension.
In his conclusion, , 2010:17)  )�ﺎزﻣــﻮلemphasizes that security is a social need. Narayan et al.
(2000:176) also remark that it requires having social harmony with oneself and the outward
world. To generalize the idea, security, as 2006:8) )اﺑﻮ اﻟﺤﺎجsees, is the social stability of individuals in all aﬀairs of life.
Security demands having some sort of satisfaction and entrusting oneself to God alone. It is
enthroned in people’s hearts. Psychological security is accompanied with calmness, tranquility,
peace of mind and feeling safe (Huseyn, 2006:1). Internally and externally, 2015:21)  ) ﻗﺎدريsays
that security means having a psychological balance.
Through applying the principle of coexistence, one can say that religion, whatever is, shapes
and sets up security (Wolﬀe and Moorhead,2014:24). Wellman and Lombardi (2012:12), on the
other hand, state that “religion plays an ambivalent role when it comes to security”. To simplify,
they conﬁrm that it can participate either actively or passively in forming security.

1.6 Security and Modera�on
Kamali (2008:7) states that ‘Moderation’ “is a moral virtue relevant not only to personal conduct but also to the integrity and self-image of communities and nations.” Islam sheds much
light on this issue.in the Glorious Quran there are many instances which emphasize this fact.
Being the chosen nation, 1979:430)  )اﻷﺣﻤــﺪيpoints out that Arab nation is the best among all
previous nations.
� َ � �َ ُ ُ ََ � َ ﱠ
َ �َ َ َ َ�َ �ْ �ﱠ ً َ َ � �َ � ُ � ُ َ َ َ� ﱠ
﴾ ﻮل ﻋﻠ ْ�� ْﻢ ﺷ ِﻬ�ﺪا
ﺎس و��ﻮن اﻟﺮﺳ
اﻟﻨ
�﴿ و�ﺬ ِﻟﻚ ﺟﻌﻠﻨﺎ�ﻢ أﻣﺔ وﺳﻄﺎ ﻟﺘ�ﻮﻧﻮا ﺷﻬﺪاء ﻋ
�
( ١٤٣: ) اﻟ�ﻘﺮة
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1.3 “ Security “ in Islam
Once having a tight connection between security and faith, Islam sheds much light on this
term. It has a comprehensive sight on security including the physical, spiritual, mental, secular
and the eternal one (2001:15 ,�)اﻟﻬﺬ�ـ �ـ.
�
For 2003:18) )اﻟﺨ�ي,
security is awaiting for something good to happen.
� ُ � ُ َ َ َ َ � ُ � ُ ﱠ ُ � ْ َ ٰ � � ْ َ َ ْ َ � �ﱠ
﴾���ﻢ ِ�ﻪ
﴿ وﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ا� ِإ� ��ى ﻟ�ﻢ و ِﻟﺘﻄﻤ ِ� ﻗﻠ
Allah made it but a message of hope for you, and an assurance to your hearts.

Security, as 2009:16)  )ﻋﻘﻞsees, is one of the positive virtues in Islam. 13 :2012) � )�ﺸـ �ـstates
that security is a divine gi� which Allah has bestowed upon His creature. 2013:51) )ﻣﻌﻤﺮdeﬁnes
security in a broader sense saying that it is the instructions of the Quran and the teachings of
�
�
the Prophet Muhammad ()ﺻــ� ﷲ ﻋﻠ�ــﻪ وآﻟــﻪ وﺳــﻠﻢ.
In a similar token, Faghihi (2015: 270 ) says that security in the Islamic society is considered
“as a vital factor and ground for providing peaceful coexistence in the society.”

1.4 Security and Happiness
�
Happiness is the fruit of having security(  ﻗﺎﺳﻢ,(2003:25, اﻟﺨ�ي
and :255) 2008) ﺳﻠﻄﺎنconﬁrm that security is the starting point of all other positive emotions such as happiness, hope,
optimism etc.2003:13)  ) اﻟﺨـ �ـ�يalso remarks that there is a positive correlation between security and happiness. Similarly,2005:26)  ) اﻗــ�عmentions that security is a crucial factor of
happiness.
2009:19,156) ) اﺑﺮاﻫ�ــﻢ, on the other hand, states that one of the synonyms of happiness is security. For him, psychological security is the highest degree of happiness.2009:16)  )ﻋﻘــﻞpoints
out that happiness and optimism are dimensions of security. He (ibid:24) adds that happiness
can be achieved by feeling security.
Ullah (n.d.3) and Joshanloo and Weijers (2014:17) agree that happiness is depicted by having peace of mind and tranquility.
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1. Security: A Theore�cal Background
1.1 The No�on of “ Security “
From the linguistic point of view, the term “ ”اﻷﻣــﻦis a trilateral verb which is derived from
the Arabic root ( )أﻣــﻦwhich means feeling satisfaction and having conﬁdence (2001:11 ,�)اﻟﻬﺬ�ـ �ـ.
He also adds that it is the opposite to fear .  اﺑــﻦ ﻣﻨﻈــﻮرand اﺑــﻦ ﻓــﺎرس, as cited in ,(2012:3) اﻟﺠﺪ�ــﺔ
agree that security indicates “calmness in the face of fear. It is also considered as an urgent
need in one’s life.
�
502 �ـﺎ
�  اﻻﺻﻔﻬـH.:26 remarks that security has many linguistic senses such as: having conﬁdence and fearless life, safety, comfort and tranquility.
2003:18)  )اﻟﺨـ �ـ�يdeals with security as a psychological state saying that it requires feeling
satisfaction with oneself and the people around. Similarly, Olawale and Yemisi (2012:2) deﬁne
security as” feeling or assurance of safety, freedom from anxiety or doubt.”
Conceptually, 1988) )ﻋﺎﻗــﻞ, as cited in  ﻗﺎﺳــﻢand 7 :2008) )ﺳــﻠﻄﺎن, says that “Security” is not
to be afraid of the future. He also adds that it implies having peace of mind.
 ﻗﺎﺳــﻢand ( ﺳــﻠﻄﺎنibid: 4) conﬁrm that security is the starting point of all other positive emotions such as happiness, hope, optimism, etc.
1.2 Types of Security
Being a wide term, security is of many types. It can be divided into the following (cited in
Human Security in Theory and Practice,2009:6) :
1- Economic security: its main threats are: poverty and unemployment.
2- Food security: its main threats are hunger and famine.
3-Health security : its main threats are diseases, unsafe food, and lack of health care.
4- Environmental security: its main threats are resource depletion, natural disasters and pollution.
4-Personal security: its main threats are violence, crime and terrorism.
In addition, (2012:10) اﻟﺠﺪ�ــﺔnumerates many types of security such as cultural, ideological,
national, etc.
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:

اﻷﻣــﻦ ﻫــﻮ ﺷــﻌﻮر داﺧــﲇ ذو ﺻﻠــﺔ وﺛﻴﻘــﺔ ﺑﺤﻴــﺎة اﻹﻧﺴــﺎن اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ .اذ اﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻫــﻢ اﳌﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻻﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ و

ﳜﺘﻠــﻒ اﻟﺸــﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣــﻦ ﻣــﻦ ﺷــﺨﺺ اﱃ اﺧــﺮ .وﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ،ﻳﻤﻜــﻦ أن ﻳﺘﺤﻘــﻖ ﻫــﺬا اﻟﺸــﻌﻮر ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ

ـﻢ ﻣﻔﻬــﻮم اﻷﻣــﻦ اﻳﻀــﺎ
ﺗﻮﻓــﺮ ﺳــﲈت ﻣﻌﻴﻨــﺔ .وﺗﻌــﺪ اﻟﺴــﻌﺎدة اﻟﺴــﻤﺔ اﻻﺑــﺮز واﻻﺳــﻤﻰ ﻟﻨﻴــﻞ اﻷﻣــﻦ واﻟﻄﲈﻧﻴﻨــﺔ .و ﳛﺘـ ﹼ

وﺟــﻮد ﺗﻮاﻓــﻖ ﺑــﲔ اﻟﻨﻔــﺲ اﻻﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ واﳌﺠﺘﻤــﻊ اﳋﺎرﺟــﻲ .وﻳﻜﻤــﻦ ﻣﻔﻬــﻮم اﻷﻣــﻦ ﺑﻤﻌﻨــﺎه اﳊﻘﻴﻘــﻲ واﳌﻄﻠــﻖ ﺑﺄﺗﺒــﺎع

اواﻣــﺮ اﷲ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌــﺎﱃ.

وﺗﺘﻠﺨﺺ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ:

 .١ﻫﻞ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻷﻣﻦ دﻻﻻت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮاﻧﻴﺔ ؟
 .٢ﻣﺎ ﻣﺪ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻷﻣﻦ و اﻟﺴﻌﺎدة ؟

ﲥــﺪف اﻟﺪراﺳــﺔ إﱃ -١ :اﺳــﺘﻘﺼﺎء اﻟﺒﻌــﺪ اﻟــﺪﻻﱄ ﳌﻔﻬــﻮم اﻻﻣــﻦ ﰲ ﻧﺼــﻮص ﻗﺮاﻧﻴــﺔ  -٢ﲢﺪﻳــﺪ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ

ﻣﻔﻬﻮﻣــﻲ اﻷﻣــﻦ و اﻟﺴــﻌﺎدة ﰲ ﻧﺼــﻮص ﻗﺮاﻧﻴــﺔ ﳐﺘــﺎرة.

وﺗﻔــﱰض اﻟﺪراﺳــﺔ (١ :ﻳﻤﺘﻠــﻚ ﻣﻔﻬــﻮم اﻷﻣــﻦ دﻻﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ (٢ .ﺗﻮﺟــﺪ ﻋﻼﻗــﺔ ﻃﺮدﻳــﺔ ﺑــﲔ اﻷﻣــﻦ و اﻟﺴــﻌﺎدة

ﺣﻴــﺚ اﻧــﻪ ﻛﻠــﲈ زادت ﺳــﻌﺎدة اﳌــﺮء زاد ﺷــﻌﻮره ﺑﺎﻻﻣــﻦ.

و ﺑﻌﺪ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻘﺎة ،ﺑﺮﻫﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳌﺬﻛﻮرة اﻧﻔ ﹰﺎ.
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LECT. ZAINAB HUSSEIN ALWAN

Abstract
Security is an inner feeling that has a close connection with daily human life. Security is
one of the great human needs which diﬀers from one person to another. Psychologically, it
can be accomplished by the presence of certain positive virtues. Happiness is the ﬁrst and
foremost feature which may achieve security and satisfaction. Security also necessitates
having a sort of harmony with oneself and the outward world. The real security lies in following God’s commands.
The study a�empts to answer the following questions:
1. Does security have various indications?
2. Is there a link between security and happiness in Arabic religious texts?
This paper aims at:
1. Examining the semantic aspects of security in the Quranic texts.
2. Showing the contact between security and happiness in the texts above.
It is hypothesized that:
1. Security has various indications in the Quranic texts.
2. There is a positive correlation between security and happiness in Arabic religious texts.
A�er analyzing the data selected, the ﬁndings of the investigation validate all the hypotheses above.
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5. Conclusion
Any translation is a reflection of identity .It either reflects the source culture
or the target culture. The cultural identity of any translation by necessity corresponds
to one of the following identities: identity of the writer, the reader or the translator.
During translation process, the translator could follow foreignization or domestication
strategy. In this sense, he may follow assimilation or accommodation in which the translator either be indulged in the target culture, or preserves the source culture. In order
to act positively and be professionally faithful, the translator has to be bias to his professional identity rather than to the personal or social ones. There should be an eclectic
approach that underlies the work of the translator to account for all these aspects that
are essential to his work. The micro-cosmopolitan perspective ,discussed here, covers
all the dimensions required in this process. It proposes a polyidentity that could not be
shorthanded into one dimension at the expense of others. In emphasizing connectedness it gives new insights and deﬁnition for intercultural communication, which is a
basic aim of translation.
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Going through these opposite strategies that formulate the translator’s work in the context
of cultural speciﬁty shows the extent to which the micro-cosmopolitan approach is comprehensive in treating issues debated over them. The micro-cosmopolitan approach contextualizes translation between the global and the local and revaluates their hybridity. It is progressive
and undermines “conventional wisdom”, that it takes a view from below and from the present
moment. It has an anti-essentialist direction diversifying and complexifying; and not exclusive
.It shares some characteristics with the macro-cosmopolitican approach that of: openness, tolerance, freedom support and respect of diﬀerence (Brogan,2009:23). In this sense it is a foreignizing approach that domesticates since it is :
One that operates from below rather than from above by situa�ng cultural and linguis�c foreignness, diﬀerence and exchange [read: transla�on]
within the local, henceforth perceived in all its dynamic complexity ,as well
as its poten�al for interconnectedness and solidarity on both the local [inward] and global [outward] dimension. It … avoids reduc�ve na�onalism,
disincarnated , condescending macro-cosmopolitanisms and neo-imperialis�c transna�onalisms in an a�empt to ‘deﬁne speciﬁty through and not
against mul�plicity’”
(Lane-Mercier,2008: 242)
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4. Micro-cosmopolitanism between Foreigniza�on and Domes�ca�on
Building his views on Schleiermacher’s choice of whether to domesticate or foreignize ,the
modern sense of domestication and foreignization is formulated by Lawrence Venuti’s The
Translator’s Invisibility(1995), in his focus on the intercultural role that translation plays. His
aim is
to force translators and their readers to reﬂect on the ethnocentric violence of
transla�on and hence to write and read translated texts in ways that recognize the
linguis�c and cultural diﬀerences of foreign texts…[T]o elaborate the theore�cal,
cri�cal, and textual means by which transla�on can be studied and prac�ced as a
locus of diﬀerence, instead of the homogeneity that widely characterizes it today .
(Venuti, 2008: 34)
In foreignization ,” foreignizing translation seeks to restrain the ethnocentric violence of
translation…[It]is a form of resistance against ethnocentrism and racism, cultural narcissism
and imperialism, in the interests of democratic geopolitical relations”(ibid: 16). As for domestication, the author is brought back home in an ethnocentric reduction of the foreign text to
receiving cultural values (ibid:15).They represent two strategies that translators choose on an
ideological basis.
In foreighnizing a text, “the translator intentionally disrupts the linguistic and genre expectations of the target language in order to mark the otherness of the translated text” (Myskja,
2013: 3). The case is opposite in domesticating a text in which the translator “strives for a style
as indistinguishable as possible from a text originally wri�en in the target language; fluency
and ‘naturalness’ are prioritized “(ibid)
“Through adopting domestication strategy, the translator’s cultural identity is established
and highlighted, at the same time, spreading in maximum his own nation characteristics, thus
further promoting the cross-cultural communication between east and west”. (Shi-rong and
An-na, 2012: 1769).Translation, in this sense is, viewed as a localization process. It is a “positive
transcultural act that supports cultural and linguistic diversity instead of suppressing it “ (Danyte, 2017:11).
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Discussing the same point Gavioli and Baraldi (2012: 13) assert that Cronin’s notion of “negentropic cosmopolitanism” ,which refers to translation and interpretation
as a cultural enrichment, comprises the possibility that they have to introduce new perspectives and cultural forms that are alive in a diﬀerent cultural dimension and not only
understood. Some cultural diﬀerences, by necessity, require partial or non-rendition
due to the complexity of language and culture. In this sense, translation produces new
forms of cultures to create intercultural connection and produces new forms. It fosters
the cultural diversity (ibid).
Thus, the micro-cosmopolitan approach “provides a conceptual framework for
be�er articulating and understanding the relationship between the local and the global
,the particular and the universal ,the self and the other at the core of contemporary
thinking on translation”(Lane-Mercier,2008:242)
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the cosmopolitan pale, being … incapable of openness to the other” (ibid: 14).
Thus, Cronin ﬁnds the macro-cosmopolitan approach hardly persuasive and “disabling both intellectually and politically”(ibid: 15),and he calls for a micro-cosmopolitan one. The la�er approach “does not involve the opposition of smaller political units
to larger political units (national or transnational).It is one which seeks to diversify or
complexify the smaller unit. In other words it is a cosmopolitanism not from above but
from below.”(ibid).
He links micro-cosmopolitanism to what he calls “fractal diﬀerentialism” (Cronin,2006 :16-21) that “expresses the notion of a cultural complexity which remains
constant from the micro to the macro scale. That…the same degree of diversity is to
be found at the level of entities judged to be small or insigniﬁcant as at the level of
large entities “(ibid).It is a notion inspired from mathematics by the paper (1977) of the
French mathematician Benoit Mandelbrot who asks about the length of the coastline of
Britain. There are shapes and fractals that make this ﬁnite space have inﬁnite length. It
is the same notion that Cronin calls for to underlie the fractal travelling of the intercultural researcher in translation studies within his micro-cosmopolitan approach.
As he believes, the “fractal notion of travel bears directly on translation” (Cronin,2000 :17).Translation phenomenon, he states, is present across diﬀerent scales of
inquiry and the “ sensitivity to language details is partly then a function of the interaction between the two modes of travel”: horizontal and vertical. He states:
[if] transla�on is conceived of primarily as transla�on into the mother
tongue…,then the translator is, from the point of view of mother-tongue
competence, ﬁrst and foremost, an intralingual traveler. S/he must horizontally [going to diﬀerent regions, countries where the mother tongue
is spoken] and ver�cally [historical sense of language, awareness of detail of place] explore the complex spread of language
(ibid:19)
Cronin states that the diversity as enriching a community and a country is a
key element in micro-cosmopolitan literature, but this “diversity should not be opposed
to identity by a dismissive macro-cosmopolitan moralism”(2006:18).
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migrants and therefore supports transla�on prac�ces as a way of protecting diversity while ensuring communica�on
(ibid)

Cronin studied the role of translation theory and practice in the globalized world
of cross-cultural communication and presented a micro-cosmopolitan approach to
translation and identity which is the perspective that this paper brings into focus.

3. Cronin’s ( Micro-)Cosmopolitan Approach
In Translation and Identity (2006) Michael Cronin grounds the contemporary
translation theory and practice on cosmopolitanism. For him, the vision of cosmopolitan writers travels from the margins to the centre of the literary world and overlooks
the importance of the local dimension and the inevitable interconnection between local and global communication systems (Polezzi, 2011:176).He calls for a micro-cosmopolitan perspective that draws near the centre and periphery ,the local and the global
in translation practice.
Believing in the ideal of seeing humanity as belonging to a simple moral community, it was possible for Cronin (2006:14) to oppose the notion of macro-cosmopolitanism with micro-cosmopolitanism as a “framework for thinking about translation in a
“progressive, enabling and non-exclusive fashion”. He states that micro-cosmopolitan
and macro-cosmopolitan thoughts share a number of core ideals such as concern for
freedom, openness to and tolerance of others and respect for diﬀerence. Yet, they differ in foregrounding other perspectives and in “freeing cosmopolitanism from a historical vision and a set of ideological presuppositions that threaten both its survival as a
necessary element of human self-understanding and its ability to speak meaningfully
to many diﬀerent translation situations across the planet” (ibid). There is another reason for preferring the micro-cosmopolitan perspective associated with nation-states in
which inhabitants (of these smaller political units) ﬁnd themselves “subject to a double
bind”: either they “abandon…national identiﬁcation… [and] embrace the cosmopolitan
credo [or they] persist with a claim of national speciﬁty” to place themselves “outside
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The translator’s cultural identity is a determining factor in cross-cultural translation and since the translated text is a component of a target culture, cultural identity
is marked by the translator’s success in displaying “speciﬁc national cultural characteristics” and expressing their “contents with nation color” (Shi-rong and An-na, 2012
:1767). And to achieve this, the “translator should have the ability to interpret the
original materials from cultural insights, grasping well the self-cultural identity and reproducing original text for target readers who lack relative cultural information” . This
makes translation a “dynamic process of cross-cultural communication in which the
translator’s cultural identity would be established” (ibid:1768).Thus, the translator has
to get rid of self-ethnocentrism and superiority. He should also “know well languages
and cultures of both two sides, grasp adeptly the self-cultural identity, and dialectically
use foreignization and domestication in translation”(ibid:1771)
The relationship between translation and globalization has arisen over the past
ten years that the “pressures placed on translators working in a globalized context
amount to a professional identity crisis”(Kaspsaskis, 2011:162)
Cronin sees translation as an essential condition of the cultural dominance and
an “agent of centripetal globalization” .For him, questions of language, identity, power,
multiculturalism and interculturalism; and the relationship of their dimension of local
and global are very much to the fore in the realm of migration and translation .
Migration policies are divided into policies of translational assimilation and translational accommodation (Cronin, 2011:128).He explains the diﬀerence as follows:
Under a regime of transla�onal assimila�on, the stated objec�ve of
the state is that migrants will only qualify for ci�zenship if they can demonstrate sa�sfactory proﬁciency in the language of the state, and policies will
be generally aimed at encouraging migrants to assimilate as rapidly as possible to the dominant or oﬃcial language of the country, to translate themselves in other words into the language of their hosts. On the other hand,
a regime of transla�onal accommoda�on is one which acknowledges the
importance of linguis�c and cultural diversity in a society and the contribu�on of language and culture to the psychological and social well-being of
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two cultures. She sees loyalty as an “interpersonal category referring to a social relationship
between people who expect not to be cheated in the process”(ibid: 33).The iden�ty translators have in this sense is professional. . A professional translator deserves to be trusted by the
initiator whether s/he belongs to the source culture or target culture. The sender expects the
translator to respect his communicative intention and the receiver expects to read a translation
that corresponds to his expectations (ibid: 37).
Pym (2012) also sees translators as having professional responsibility in occupying an
intercultural space between St and TT cultures. Such (professional) translators collectively formulate the goal of the profession in that the main responsibility of translators is to ensure and
enhance cultural cooperation. The role (and type) iden�ty they have as translators requires to
have a collective responsibility towards their profession.
Referring to the undeniable role in shaping cultures and national identities Munoz-Calvo (2010: 5) states that translation is “the vehicle that may make compatible the
strengthening of our group identity and consequent knowledge of our own culture with
the sharing and learning of other cultures”(cultural iden�ty)
3.1 The Translator’s Iden�ty
The translator plays a powerful role to manage conflict and, therefore, the ethical principle is needed because “they could easily deceive their partners without anybody noticing_ sometimes just by ‘faithfully’ translating what the source text says”(ibid:
36). A loyal translator should make sure that none of the participants (sender, initiator,
translator, and receiver) is deceived or damaged.
The means for cross-cultural communication is translation and, in this, it plays
an influential role in drawing cultures and national identities. In this sense, the process
of translation is a process of identiﬁcation or constructing identities. It “can transform
identities … brought about by birth , culture and … community values and norms (Pirouznik,2007:1).In translating, the translator constructs, reconstructs or deconstructs
identities. The identity of any translated work is a reflection of one or more of three
identities: the writer, the translator and the reader’s identity. Identity is not only reflected through textual features but through examining “perceptions and experiences
of identity both by writers and readers” (Matsuda, 2015: 141).The reader transacts a
text according to his or her characteristic identity.
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1.

Transla�on and Culture

In the age of globalization, in which language represents an important barrier in
communication , translation becomes the base of cultural communication since it “enables
language to cross borders and helps intercultural exchange and understanding” (Munoz-Calvo,2010: 2). For this reason, there is a great need for “bicultural translators and interpreters
to translate across diverse languages and cultures, to act as mediators …and as necessary
intercultural communicators” (ibid). “Translation is the creation of a language of mediation
between various cultures”(Torop and Osimo, 2010: 383); and the mediator should be competent enough to render them.

2. Iden�ty and Transla�on
Basically, translation is a triad of three members with conflicting identities: the author,
the translator and the reader. It is seen quadri by Nord (2002 :35) who sees translation as
an intercultural communicative interaction involving four participants: source-culture sender,
commissioner of a translation or initiator, translator, and target culture receivers. The point
worth focus is the identity of translation that results from the complex interaction and conflict
between the identities of members or participants of translation process.
Translation, for Bauman (1993:47-61), is an act of individual moral responsibility which is
based on an asymmetrical relation with the Other. The responsibility for the Other is not based
on reciprocity rather it is a kind of ambivalent relations or dichotomies that govern the world
in terms of an asymmetrical power relations. As such, translation is done so that the otherness
of the Other is appreciated (in foreignization). Brisset (1996:346) sees translation as “an act
of reclaiming, recentering of the identity “.These views focus on one kind of identity: personal
iden�ty.
Cronin (2006:1) asserts: “translation must be at the centre of any a�empt to think about
questions of identity in human society”, which is a call for having a social iden�ty. The contribution of translation is paramount in describing both how certain forms of identity have come
into being and how they are being shaped” (ibid: 3)
Nord tries to build a trusting relationship between the partners in the translational interaction , a conﬁdence that strengthens the translator’s social prestige as a responsible and trustworthy partner(2006 :34). Professionlism is the responsibility translators have toward their
partners (ST authors, commissioners of translation and TT receivers) as mediators between
Thilhujja 1438 October 2017
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1.5.Cultural Iden�ty
As is well known, cultural identity is determined through diﬀerence from others. The
terms cultural identity and personal identity emerged gradually in social sciences a�er the
second World War. Cultural identity is a social phenomenon and in this sense it is diﬀerent
from the personal phenomenon in that the la�er takes its shape in the childhood before a
person gets socialized into society .At the same time the personal identity is a social and
cultural phenomenon and personal and cultural identities are sociocultural phenomena (Jari
Kupiainen & John Sevänen2004:6-7,). Thus, the distinction between them is vague.
Segers and Viehoﬀ (1999:34-35) give the following dimensions for cultural identity:
1.

National ,ethnic ,religious and linguistic diemension.

2.

The role of sexual behavior and self-deﬁnition in social life.

3.

Generation in that persons of the same generation have the
same experience of the world.

4.

Persons social positions as family and kinship ties and their
places in wider social hierarchies.

5.

Organiztional-Corporative dimension determined by persons
places in working life and network of work place.

The cultural identity is determined by the core identity and the immediate cultural context (Markus and Nurius, 1986). Cultural identities may be responsive to situational contexts
evaluated diﬀerently in diﬀerent cultures. In loose cultures such as that in the United States
li�le awareness exists of cultural identity and relatively low value is placed on maintaining
an American identity whereas for members of tight cultures, cultural identity and its elements are salient and clear (Sussman,2000:370).Collective self-aspects frequently coexist
with cultural identity, including gender, ethnicity, and race. (ibid:358)
Sussman states that an individual’s self-deﬁned cultural identity may diﬀer from the
perception of others (ibid) .Moreover, awareness of membership in a particular social group
which is an element of social identity is not essential to cultural identity, which itself may be
unrecognized by its members.
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acteristics, in appearance, behavioral traits, beliefs, a�tudes, values, skills [e.g,.language],
knowledge, opinions, experience, historical commonalities [like region or place of birth] ,
and so on”
1.4. Professional Iden�ty
This identity refers to one’s professional self-concept based on a�ributes, beliefs, values,
motives, and experiences (Ibarra, 1999; Schein, 1978) , a�achment and sense of belonging
(Rothausen, et al., 2015).It is deﬁned in terms of professiolization by Goldenberg and Iwasiw
as :
a complex and interac�ve process by which the content of the professional role
(skills, knowledge, behaviour) is learned and the values, a�tudes, and goals
integral to the profession and sense of occupa�onal iden�ty which are characteris�c of a member of that profession are internalized
(1993: 4)
Highlighting the importance of institutional logic, Webb (2015:15) asserts the need
for considering the “normative notions of value, worth and justiﬁcation as central to considerations about professional identity”. In this context he refers to Sayer’s notion of value as being
based on repeated particular experiences that valuations of actions are “habits of thinking to
which we become commi�ed or emotionally a�ached” (Sayer,2011 quoted in Webb,2015 :15).
Webb(2015: 3) adds that “Professional identity is not a stable entity; it is an on-going
process of interpretation and customisation which is shaped by contextual workplace factors…
[It]does not come ready-made but is continually fashioned in the movements along ways of
organisational and professional life”
Being embedded in a mix of diﬀerent modes of institutional reasoning or “rationalities”,
Webb (ibid:12) views professional identity as being connected to workplace cultures and public
institutions.
Dent and Whitehead elaborate that “being professional suggests a context of meaning
and values, whereby the lawyer, judge, lecturer, human resource manager, banker and so on is
experientially located through the particular narratives and discourses which accrue with and
around that identity position” (2002: 5).
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1. Person-based social identities in which Individual group members internalize properties of groups as part the of self-concept.
2. Relational social identities that deﬁne self in relation to speciﬁc other people with
whom one interacts in a group context.
3. Group-based social identities which are equivalent to the collective self or social
identity as traditionally deﬁned.
4. Collective identities that refer to a process whereby group members engage in social
action to forge an image of what the group stands for and how it is represented and
viewed by others, and not only share self-deﬁning a�ributes.
Referring to these types Hogg et al., (2004: 253) state that the debate is still “whether
relational selves or relational social identities should count as social or personal identities.”
In fact both personal identity and social identity are linked implicitly.
As social categories, identities could be of two classes: role identity and type identity.
1.3.Role Iden�ty and Type Iden�ty
Discussing these types of identities, Fearon states :
Role iden��es refer to labels applied to people who are expected or obligated
to perform some set of ac�ons, behaviors, rou�nes, or func�ons in par�cular
situa�ons. For example, taxi driver, toll collector, mother, father, president,
professor, businessman, student.
(Fearon, 1999: 17)

In social identity one becomes like others in the group seeing things from their perspective while in role identity one acts to fulﬁll the expectations of the role. Thus, “the basis of
social identity is in the uniformity of perception and action among group members , while
the basis of role identity resides in the diﬀerences in perceptions and actions that accompany a role as it relates to counterroles” (Stets and Burke,2000:226).
Fearon (1999:17 ) gives some examples of type identity as national identities and other labels given to “ persons who share or are thought to share some characteristic or char-
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of the self: “individual self [deﬁned by personal traits that diﬀerentiate self from all others], relational self [deﬁned by dyadic relationships that assimilate self to signiﬁcant other
persons], and collective self [deﬁned by group membership that diﬀerentiates ‘us’ from
‘them’]” (ibid: 253).
Analysis of personal identity in terms of person’s existence and identity over time could
be referred to as the diachronic problem of personal identity whereas the synchronic problem covers the features or traits that characterize a given person at one time (Nimbalkar,
2011: 268).
From the perspective of personal identity emerged the social identity theory
Social Iden�ty
The social identity perspective was originated by Tajfel’s work (1959) on perceptual effects of categorization and later research on prejudice, social categorization , discrimination,
intergroup conflict, ethnocentrism, social comparison, and intergroup relations research that
in collaboration with John Turner integrated around the concept of social identity. He deﬁnes
it as the individual’s knowledge of belonging to “a certain social groups together with some
emotional and value signiﬁcance …of this group membership (Tajfel, 1972: 292).
There are two motivations that guide social identity: self-enhancement and uncertainty reduction .In self-enhancement “People strive to promote or protect the prestige and
status of their own group relative to other groups because group evaluation is self-evaluation
…in salient group contexts, the self in self-enhancement and self-esteem is the collective self
,social identity” (Hogg et al. ,2004:255) . As for uncertainty reduction:
people strive to reduce subjec�ve uncertainty about their social world
and about their place within it—they like to know who they are and how to
behave, and who others are and how they might behave… self-conceptual
certainty, renders others’ behavior predictable and therefore allows one to
avoid harm and plan eﬀec�ve ac�on. It also allows one to know how one
should feel and behave.
(Ibid:256)
Brewer (2001) sees social identity as having four types:
Thilhujja 1438 October 2017

13

TRANSLATION IDENTITY: A THEORETICAL PERSPECTIVE

fessor,’ or ‘ci�zen’ as iden��es… [As for] the personal iden�ty [it] is a set of a�ributes, beliefs, desires, or principles of ac�on that a person thinks dis�nguish [her/
him] in socially relevant ways
(ibid: 10-1)
In the same vein, it “has become a partial and indirect substitute for ‘dignity ,’ ‘honor,’
and ‘pride’.”(ibid: 11) that social identity (membership in a social category) might enter into
or partially constitute personal identity, through any of them (ibid). “Thus, ‘identity’ can invoke not just a social category (content plus membership rules) but also the unarticulated
ways that social identity constitutes personal identity”(ibid: 16).

1.1. Personal Iden�ty
The personal identity is deﬁned in The Stanford Encyclopedia of Philosophy as dealing
with “philosophical questions that arise about ourselves by virtue of our being people”.
Interest in personal theory belongs to philosophers in the late 17th century as John Locke
(for whom memory is central to personal identity) and David Hume (there is no real identity,
only psychological continuity).Their interest lied in consciousness and questions of our own
existence and the conditions for personal identity over time. Personality is not a permanent
but a transient thing, and it is consciousness alone which constitutes personality.
In recent decades the foundational theorists of psychological perspective on identity
are Kurt Lewin, Erik Erikson, James Marcia and later on Ruthellen Josselson, Arthur W. Chickering and Linda Reisser ; and many others who emphasized individual’s mental processes
.The self, for them, is embedded in mental processes that arise from individual’s experiences
of a single self or a singular identity. Personal identity is looked at through individual’s mental
processes arising from individual’s experiences of a single self or a singular identity, and personality traits people have (Goldmane, 2014: 16).
Hogg et al. (2004:251) describe personal identity “as self-construal in terms of idiosyncratic personality a�ributes that are not shared with other people [‘I’] or close personal
relationships that are tied entirely to the speciﬁc other person in the dyadic relationship
[‘me’ and ‘you’]” ;and has li�le to do with group processes.
They also point to Brewer and Gardner’s (1996) distinction between the three aspects
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1.0.

Iden�ty

Iden�ty, (from Latin: identitas «sameness»), as deﬁned in The Cambridge Dictionary
of Philosophy , refers to “the relation each thing bears just to itself”.
Identity has been deﬁned diﬀerently along the scale of time .Views to it in the latest
three or four decades diﬀer tremendously with diﬀerent disciplines and diﬀerent perspectives. It is formulated diﬀerently by humanities scholars as a facet of individual or as a kind
of transaction between individuals. The former view comprises many notions among which
the following deﬁnitions arise. It is “objectively deﬁned as location in a certain world and can
be subjectively appropriated only along with that world. ... [A] coherent identity incorporates
within itself all the various internalized roles and a�tudes” (Berger and Luckmann, 1966:
132). One’s identity is deﬁned by the “commitments and identiﬁcations which provide the
frame or horizon within which [one] can try to determine from case to case what is good, or
valuable, or what ought to be done, or what [one] endorse[s] or oppose[s] “ (Taylor,1989:
27). In the same vein, Wendt sees identities as “relatively stable, role-specifc understandings
.(and expectations about self” (1992, 397
The la�er view also sees identity through diﬀerent notions. Cliﬀord raises the point
that identity is not conceived as a boundary to be maintained but as a “nexus of relations
and transactions actively engaging a subject” (1988:344). Identities are as “people’s concepts
of who they are, of what sort of people they are, and how they relate to others” (Hogg and
Abrams, 1988: 2).Yet, this does not make identity a ﬁxed point of thought rather an ambivalent one best interpreted as a process of relationship of the self and the other. It describes
the way individuals and groups deﬁne themselves and are deﬁned by others on the basis of
race, ethnicity , religion, language, and culture”(Deng ,1995: 1). Identity refers to the ways
in which individuals are distinguished in their social relations with other individuals (Jenkins,1996:4).By convention, Katzenstein sees identity as pointing to “references mutually
constructed and evolving images of self and other” (1996: 59)
Surveying the above-mentioned notions, Fearon (1999:10) argues : “the word ‘identity’
as used today has two distinct but intertwined meanings… the two senses may be designated
‘social’ and ‘personal’ identity” .The social identity refers to
a social category , a group of people designated by (a) label(s) commonly used
either by the people designated, others, or both. This is the sense employed when
we refer to ‘American,’ ‘French,’ ‘Muslim,’ ‘father,’ ‘homosexual,’ ‘worker,’ ‘proThilhujja 1438 October 2017

11

TRANSLATION IDENTITY: A THEORETICAL PERSPECTIVE

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:

ﻃﺎﳌــﺎ ان اﻟﱰﲨــﺔ ﻫــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﲢﻮﻳــﻞ او ﻛﺘﺎﺑــﺔ ﻣــﺎدة ﻧﺼﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻟﻐــﺔ اﱃ أﺧــﺮ ﻓﻬــﻲ ،اذن ،ﲢﻮﻳــﻞ او إﻋــﺎدة ﻛﺘﺎﺑــﺔ

ﻟﻠﻬﻮﻳــﺔ .وﻫــﺬه اﳍﻮﻳــﺔ اﳌﻌــﺎد ﺧﻠﻘﻬــﺎ ﺗﺘﻀﺎﻋــﻒ ﺛﻼﺛــﺎ ﻓﺎﳌﱰﺟــﻢ ﻣﺒﺘــﲆ ﺑﺜــﻼث ﻫﻮﻳــﺎت :ﻫﻮﻳﺘــﻪ )او اﳍﻮﻳــﺔ اﻟﺬاﺗﻴــﺔ
واﻻﺟﺘﲈﻋﻴــﺔ( ،وﻫﻮﻳــﺔ اﻟﻜﺎﺗــﺐ ،وﻫﻮﻳــﺔ اﻟﻘــﺎرئ )وﻳﺮﺗﺒﻄــﺎن ﲠﻮﻳــﺔ دور اﳌﱰﺟــﻢ او اﳍﻮﻳــﺔ اﳌﻬﻨﻴــﺔ( ،أي اﻟــﺬات

واﻵﺧــﺮ؛ واﻟﺴــﺆال ﻫــﻮ ﻷي ﻣــﻦ اﳍﻮﻳــﺎت اﻷﻓﻀﻠﻴــﺔ ﻋــﲆ اﻷﺧــﺮ ﻋﻨــﺪ اﻟﱰﲨــﺔ؟ وﺣﻴــﺚ ان اﳌﱰﺟــﻢ ﻧﻔﺴــﻪ ﻳﺪﻧــﻮ ﻣــﻦ

اﻟﻨــﺺ ﺑﻮﺟﻬــﺔ ﻧﻈــﺮ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻓﻬــﺬا ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﺑﺤــﺚ اﳌﻮﺿــﻮع ﻣــﻦ ﻣﻨﻈــﻮرات ﳐﺘﻠﻔــﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳــﺔ :ذاﺗﻴــﺎ واﺟﺘﲈﻋﻴــﺎ وﻣﻬﻨﻴــﺎ.
ﻓــﺈذا ﻣــﺎ ﻓﺸــﻞ اﳌﱰﺟــﻢ ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺗﺴــﻮﻳﺔ ﺑــﲔ اﳍﻮﻳــﺎت اﻟﺜــﻼث ﻓﻘــﺪ ﻳﻠﺠــﺎ اﱃ ﺗﺮﲨــﺔ ﻣﺘﻤﺤــﻮرة ﻋــﲆ اﳍﻮﻳــﺔ او ﻣﻨﺤﺮﻓــﺔ

ﻋﻨﻬــﺎ .وﻫــﺬا ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﲤﺎﻣــﺎ اﻟﻜﻴﻔﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻘــﱰب ﲠــﺎ اﳌﱰﺟــﻢ ﻣــﻦ اﻟﻨــﺺ وﻧﻈﺮﺗــﻪ ﻟﻨﻔﺴــﻪ وﻟﻠﺜﻘﺎﻓــﺔ اﳍــﺪف وﳌﻬﻨﺘــﻪ.

وﰲ ﻋــﴫ اﻟﻌﻮﳌــﺔ واﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻟﺜﻘــﺎﰲ وﰲ ﺳــﻴﺎق اﻟﱰﲨــﺔ ﺑــﲔ ﺛﻘﺎﻓــﺎت ﳐﺘﻠﻔــﺔ ﻗــﺪ ﳚﻨــﺢ اﳌﱰﺟــﻢ )ﰲ ﺑﺤﺜــﻪ ﻋــﻦ ﻫﻮﻳــﺔ

دون أﺧــﺮ( اﱃ اﻻﺧﺘﻴــﺎر ﺑــﲔ اﺳــﱰاﺗﻴﺠﺘﻲ اﻟﺘﻐﺮﻳــﺐ واﻟﺘﻘﺮﻳــﺐ واﻟﺘــﻲ ﲢﻔــﻆ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﳍــﺪف او اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻷﺻــﻞ

)او اﳌﺤﻠﻴــﺔ( ﻣﺘﻮاﻟﻴﺘــﲔ .وﻗــﺪ ﻳﻠﺠــﺎ اﳌﱰﺟــﻢ اﱃ اﳌﻨﻬــﺞ اﻟﻜــﻮﲏ او اﻟﻌﺎﳌــﻲ ﻟﻴﺤــﻞ ﻣﺴــﺄﻟﺔ اﳍﻮﻳــﺔ اﳌﺘﻮﻟــﺪة ﻣــﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺎت
اﳌﺘﺼﺎرﻋــﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋــﺔ .ﻳﻌــﺮض اﻟﺒﺤــﺚ ﻣﻔﺎﻫﻴــﲈ ﳐﺘﻠﻔــﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳــﺔ وﳜــﻮض ﰲ ﻣﻨﻈــﻮر ﻣﺎﻳــﻜﻞ ﻛﺮوﻧــﲔ  ٢٠٠٦ﻟﻴﻌﺎﻟــﺞ
اﻟﱰﲨــﺔ واﳍﻮﻳــﺔ ﻣﻌﺎﳉــﺔ ﺗﻀﻤــﻦ ﺗﺮﺳــﻴﺦ اﳍﻮﻳــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺑﺪﻋﻮﺗــﻪ اﱃ اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﻋــﲆ اﻟﱰاﺑــﻂ وﺗﻌــﺪد اﳍﻮﻳــﺔ ﺑﺤﻴــﺚ

ﻻﺗﻜــﻮن اﺣــﺪ اﺛﻨﺘــﲔ.
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Abstract
Since translation is a process of transformation or rewriting of a textual material from one
language into another, it is a transformation or rewriting of identity. This recreated identity
is tripled .The translator is plagued with three identities: his (subjective or social identity),
the writer›s, and the reader›s (role or professional identity); i.e., the Self and the Other.
The question is which identity has priority over the other in translation? Given the fact that
the translator himself approaches a text with orientation, this requires to search the topic
from diﬀerent perspectives of identity: subjectively, socially and professionally. In case that
the translator fails to reach reconciliation between the three identities he may resolve to a
translation that is ethnocentric (or centered using domestication strategy), or to a decentered
one (using foreignization strategy). This ultimately depends on how the translator approaches
the text and the a�tude with which he sees himself, target culture, and his profession.
In the age of globalization and cultural communication , and in the context of translating
between various cultures , the translator (in search of one of aforementioned identities or
another) may opt to choose between foreignization and domestication strategies in which
the identity of the target culture and source (or local) culture is respectively preserved.
Cosmopolitanism may represent an approach that resolves the identity struggle triggered
by (conflicting) various cultures. This paper exposes diﬀerent concepts of identity and goes
through Michael Cronin›s(٢٠٠٦) micro-cosmopolitan perspective to approach translation and
identity in a way that guarantees cultural aﬃrmation in emphasizing interconnectedness and
calling for having a polyidentity rather than having either.
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