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في البدء...

تحول العالم الى قرية صغيرة جدا بسبب التطور التكنولوجي  ،األمر الذي أدى الى سهولة التبادل المعلومات

وما يطرح من أفكار وسهل امر تناقل هذه األفكار فظهر ما بات يعرف بالثقافة الكونية ،ومن هنا كانت مخاوف

الشعوب من نشر ثقافات متعدد ومتنوعة بعيدة عن اعرافها الثقافية التي اعتادت عليها ،ومن هنا بدأ يطل علينا مفهوم

االمن الثقافي ليكون جدارا حصينا يمنع وصول الثقافات غير المرغوب فيها الى تلك الشعوب ويشكل أهمية
واضحة في تواجده كمنهج يحمي سيادة البلدان يوازي في مفهومه العام ما بات يعرف باألمن السياسي واالقتصادي

والقومي والغذائي وباتت الحاجة الى نشر هذا المفهوم ملحة وضرورية لرصد ومعالجة االنتشار السريع للمعلومة
والحدث بين أوساط الناس  .وقد يبدو ان ثمة فارق بين كلمتي المصطلح المشاع ( االمن الثقافي ) الن مفهوم االمن

عادة يسير صوب معنى التستر واالنغالق وعدم الظهور على العكس من مفهوم الثقافة الذي يشير في دالالته العامة
الى االنتشار والظهور وهو ما يتناقض مع مفهوم االمن في دالالته العامة  ،ولكن الرغبة في تحصين المعلومة الثقافية

والحفاظ عليها وتصحيح مسار نشرها هو ما دعا الى هذا التالقح بين اللفظين .اال ان الغاية من هذا المصطلح

هي إيجاد التالزم والترابط والتكامل بينهما فالثقافة ال تكتمل صورتها من دون توافر القواعد االمنة لها ومن دون
اإلجراءات األمنية الوقائية التي تتخذها السلطات لحماية ثقافة الشعوب والوصول بها الى البقاء وعدم التشويه ،

مع الحفاظ على حرية الرأي والرأي اآلخر وهو في الوقت نفسه ال يعني غلق اباب امام التبادل الثقافي او التفاعل
اإلنساني لكنه يعمل على إيجاد هذه األمور مع الحفاظ على خصوصية تلك الثقافات من التشوية وإيجاد بيئة صالحة

الحاضنة لمفهوم التعايش بين الشعوب واالبتعاد عن عدم االستقرار واالختالف ببين الشعوب بسبب هذا التشويه

للمفاهيم  .ومن هنا ومن أهمية هذا المفهوم (مفهوم االمن الثقافي) والرغبة في التوعية للشعوب في كيفية الحفاظ
على هويتها وحماية ثقافاتها واالنتماء والوصول الى االستقرار بين الشعوب  ،وتسهيل تالقح األفكار وتعانق الرؤى

عمد مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات الى عقد مؤتمره العلمي العالمي الرابع الذي جاء تحت شعار (نلتقي
في رحاب العميد لنرتقي) وبعنوان (االمن الثقافي  ..مفاهيم وتطبيقات) فكانت هنالك العديد من االبحاث العلمية
منها ما هو باللغة العربية ومنها ما هو باللغة اإلنكليزية حيث تحدثت هذ األبحاث عن جوانب مختلفة لظاهرة االمن

الثقافي وكيفية وضع المعالجات لها والحلول التي يمكن ان يعمل بها للوقاية من خطر الثقافات المغايرة المشوهة.
وان قسم النشر في المركز يقوم اليوم بنشر هذه األبحاث في مجلد خاص (وقائع بحوث المؤتمر) ،الن مثل

تلك المؤتمرات التي تحتضن بين دفتيها أبحاثا خاصة باألمن الثقافي هي مؤتمرات تحاول ابراز اضرار الغزو
الثقافي الذي قد تتعرض له الشعوب بسبب التقانة الحديثة التي سهلت سرعة انتشار المعلومة ،وهي تعمل على
الحفاظ على وجودنا والحث على التماسك بين افراد الشعب الواحد  ،وان مثل هذه المؤتمرات تكون من األهمية
الكبيرة النها تبين الطرائق التي من خاللها نستطيع ان نتجنب خطر اآلخر علينا فالحروب في العالم الحالي لم تعد

حروبا تقليدية تقوم على السالح واستعماله بل ان هذا النوع من الحروب وهو حرب خرق االمن الثقافي للشعوب

والتأثير عليها بات من اخطر ما يواجهه االنسان  ،وان مثل هذه المؤتمرات تعمل على طرح وسيلة الدفاع الصائبة

لمنع استباحة ما قد تتعرض له الشعوب من خطر يؤثر على مستقبلها والمسار الذي تسير عليه .
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االنفتاح الثقاﰲ وأثر ُه عﲆ املجتمع الكربالئي ( الشباب ُأنموذج ًا)
ُ
ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ :

تغري ثوابت املجتمع وعاداته ،وبخاصة العوملة الثقافية التي بواسطتها
تلعب العوملة الثقافية دور ًا مه ًام ﰲ ّ

استطاعت الواليات املتحدة االمريكية ،نﴩ الثقافة الغربية واالمريكية وتقبلها بﴪعة ﰲ بلدان عديدة  ،فقبل سنة
ﹺ
نفسه بسبب سلوك حكومته  ،إذ حرمته من العديد من متطلبات
 ، 2003كان املجتمع العراقي جمتمع ًا منغلق ًا عﲆ

احلياة  ،وبعد سنة  ، 2003حدث تغري ملموس إذ اصبح املجتمع يتعرض اﱃ انفتاح ثقاﰲ واسع من وسائل االتصال

احلديثة واحلواسيب  ،وهذا احلرمان والشعور بان الدول املجاورة قد سبقته بانفتاحها عﲆ العوملة الثقافية ملدة طويلة

 .أدت اﱃ ان ينفتح بدون قيود عﲆ شبكة االنﱰنت والقنوات الفضائية وبراجمها املتنوعة ومهاراﲥا العاملية واملشوقة
 ،فاخﱰقته اخﱰاق ًا واسع ًا  ،شأنه شأن الدول العربية واالسالمية وغريها من الدول غري املتطورة وبخاصة الشباب

فأﲠرته وأرس ﹶته  ،وكان هذا أحد اهداف العوملة االمريكية ،التي تروم السيطرة عﲆ هذه املجتمعات ،وهلذا سعى
(االنفتاح الثقاﰲ وأثر ُه عﲆ املجتمع الكربالئي الشباب ُأنموذج ًا)
الباحثان إﱃ تلمس هذا التأثري فكان عنوان البحث
ُ

وقسم عﲆ ثالثة مباحث  :تناول االول ( اخلصائص العامة للمجتمع الكربالئي قبل سنة  ) 2003واملبحث الثاين

(التغريات االجتامعية بعد سنة  ، )2003أما املبحث الثالث فتناول (اثر العوملة الثقافية بني السلب واالﳚاب) ثم
االستنتاجات والتوصيات .

١١

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

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

١٢

االنفتاح الثقاﰲ وأثر ُه عﲆ املجتمع الكربالئي ( الشباب ُأنموذج ًا)
ُ
اﳌﺒحﺚ اﻻول
ﺧﺼاﺋﺺ اﳌجتمﻊ الﻜﺮﺑﻼﺋﻲ ﻗﺒﻞ ﺳنة ٢٠٠٣
يــدرس علــم االجتــامع مــدى التفاعــل االنســاين الــذي يتجــﲆ ﰲ التأثــري املتبــادل الــذي يامرســه االفــراد ﰲ

عالقاﲥــم املتبادلــة ،والتأثــري ﰲ االﲡاهــات واالفعــال  ،أي َّ
ان علــم االجتــامع ال ﳞتــم بــام ﳚــري ﰲ داخــل النفــس او
الفــرد االنســاين  ،وانــام هــو ﳞتــم ﰲ املحــل االول بــام ﳛــدث بــني النــاس ّ ،
وأن ثــروة اهتاممــه البــﴩ بوصفهــم كائنــات
اجتامعيــة ﲤــارس نشــاطا متعــدد االوجــه والتدخــل مــع االخريــن ﰲ عالقــات متعــددة (.)1

كذلــك ويعـ ّـرف بأ ّنــه ـــــ العلــم الــذي يــدرس النظــام االجتامعــي  ،وهــو ﲠــذا يشــري اﱃ النمــط املنظــم الــذي

ﳚــري وفقـ ًا للشــؤون االنســانية  ،بــدء ًا مــن عالقــات التعــاون البســيطة للفرد ،وصــوالً إﱃ اجلامعــات املنظمــة ،والنظام
االجتامعــي ــــ إذ ليــس جمــرد ان يفعــل النــاس مــا تعلمــوا فعلــه  ،فليــس ثمــة احــد ُيرغــم النــاس عــﲆ إطاعــة قواعــد

الســلوك والتــرصف ،ألن هــذه القواعــد الســلوكية قــد ال تتحــدد بالنظــم والقوانــني ﰲ كثــري مــن االحيــان  ،لكــن

النــاس يتعلموﳖــا ويكتســبوﳖا ببســاطة مــن طريــق املشــاركة االجتامعيــة(. )2

وهنــاك عالقــة وثيقــة بــني الفــرد واملجتمــع مــن طريــق نتــاج الفــرد  ،وغايــة مــا يقدمــه ملجتمعــه .لــذا ُيعــدﱡ الفــرد

اســاس املجتمــع  ،الــذي ُيعــد املحصــل النهائــي ،الن املجتمــع مــن دون الفــرد ليــس لديــه وجــود حقيقــي ،فاملجتمــع
اذن هــو جمــرد وســيلة لتحقيــق الســعادة الفرديــة ومــن ُثــم مــن حــق االفــراد ﹾ
ً
أن يضعــوا النظــم االجتامعيــة التــي يروﳖــا

قــادرة عــﲆ ﲢقيــق مصاحلهــم الذاتيــة (.)3

أما علم االجتامع الديني :فقد ُع ّرف بأنّه:
مر العصور.
* هو العلم الذي ﳞتم بالدين بوصفه مظهر ًا للسلوك واالدوار التي لعبتها الديانات عﲆ ﱢ
* هــو العلــم الــذي ﳞتــم بالدراســة العلميــة لتأثــري املجتمــع والثقافــة والشــخصية ﰲ الديــن ،مثلــام يــدرس ايضـ ًا

تأثــري الديــن ﰲ املجتمــع والثقافــة والشــخصية ﰲ الديــن  ،ويــدرس تأثــري الديــن عــﲆ املجتمــع والثقافــة والشــخصية.

او هــو العلــم الــذي ﳜتــص بدراســة النشــاط الدينــي للمجتمعــات والعوامــل االجتامعيــة التــي أ ّدت إﱃ تبايــن الشــعائر
الدينيــة باختــالف املجتمعــات وعالقــة تلــك الشــعائر باألوضــاع الثقافيــة الســائدة ﰲ كل جمتمــع وتأثرهــا بعــادات

النــاس وتقاليدهــم (.)4
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أﻣــا ﺗعﺮيــﻒ اﳌجتمــﻊ -فهــو املزيــج املكــون مــن صــالت اجتامعيــة ﳐتلفــة  ،فقــد ُخلــق االنســان ألوفـ ًا بطبعه،

وفطــر عــﲆ االجتــامع  ،فليــس بوســعه العيــش وحــده  ،ولقــد ذكــر املتتبعــون لشــؤون االنســان ّ
أن أقــﴡ انــواع
التعذيــب لﻺنســان ـــــ حبســه ﰲ ســجن انفــرادي  ،وان الفــرد يســتمد كثــري ًا مــن معــاين إنســانيته مــن وجــوده ﰲ

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

أﻣــا اﳌجتمــﻊ الﺪينــﻲ ــــ فهــو املجتمــع الــذي يــامرس الديــن بوصفــه وظيفـ ًة اجتامعيــة مهمــة للفــرد واجلامعة ،

وﳛقــق مــن طريــق الفــرد االشــباع واالســتقرار النفــﴘ  ،ويؤكــد ســمو العامــل النفــﴘ واالجتامعــي  ،وقــد ُﳛقق

الديــن لﻸفــراد الذيــن يدينــون بــه نوعـ ًا مــن التامســك والتضامــن  ،وﳜلــق نســق ًا قيميـ ًا يتمســك بــه افــراد ذلــك
الديــن ( .)6وقــد تظهــر بعــض اجلوانــب الســلبية لعــدم التمســك او االلتــزام بــﺂداب الديــن ،وتؤ ّثــر هذه الســلبيات

ﰲ مكونــات البنــاء االجتامعــي وأحيانـ ًا تــؤدي إﱃ إحــداث ﴏاع وتفــكك اجتامعــي وســوء ﰲ التنظيــم ﰲ كثــري
مــن املجتمعــات التــي تؤمــن بذلــك الديــن .

أﻣــا اﳌجتمــﻊ اﻻﺳــﻼﻣﻲ ــــ فهــو ذلــك املجتمــع الــذي يتميــز مــن املجتمعــات االخــرى بأنظمتــه اخلاصــة

وقوانينــه القرآنيــة وأفــراده الذيــن يشــﱰكون ﰲ عقيــدة عامــة واحــدة ويتوجهــون اﱃ قبلــة مشــﱰكة  ،وقــد يتكــون

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

ومــن املفــﱰض ّ
أن املجتمــع االســالمي ال ُيقــاس باملجتمعــات االخــرى ،ﰲ ظــل الروابــط التــي تربــط

ـض مــن الباحثــني بانــه ال وجــود للمجتمــع االســالمي  ،وإنــام
افــراده  ،عــﲆ تبايــن ألوانــه وأجناســه  ،ويزعــم بعـ ﹲ

جمتمعــات قائمــة عــﲆ اجلانــب القومــي  ،وهــذا مــا اﲡهــت إليــه كثــري مــن احلكومــات التــي ﲤتلــك دينـ ًا اســالمي ًا
كبعــض الــدول العربيــة (.)7

ويتبــني ﳑــا تقــدم ّ
أن املجتمــع مكــون مــن أفــراد وصــالت اجتامعيــة ﳛددها العــرف  ،والقوانني املرســومة،

واألنظمــة املتبعــة والســلطة التــي ت ُّســري املجتمــع  ،والشــعور باالنتــامء والعقيــدة التــي يشــعر ﲠــا مجيــع االفــراد

للحفــاظ عليهــا والدفــاع عنهــا .وعــﲆ العمــوم ليــس بالــرضورة ّ
أن كل دولــة ترفــع شــعار ديــن الدولــة االســالم
او ﲤتلــك اغلبيــة مســلمة ،يكــون جمتمعهــا مســل ًام بالــرضورة  ،فنلحــﻆ ﰲ اآلونــة األخــرية هنــاك جمتمعــات كانــت

اســالمية ،لكنهــا اصبحــت ﰲ ظــل التغــريات التــي طــرأت وﰲ ظــل العوملــة وافكارهــا املتجــددة يوميــا اصبحــت

جمتمعــات علامنيــة او متطرفــة او متأثــرة بالتقليــد لﻸخريــن  ،وهنــاك الكثــري مــن االفــراد الذيــن بــدأوا بالتخــيل

عــن ثقافاﲥــم ودياناﲥــم مــن أجــل مصاحلهــم او بســبب احلرمــان والعــوز .
١٤

االنفتاح الثقاﰲ وأثر ُه عﲆ املجتمع الكربالئي ( الشباب ُأنموذج ًا)
ُ
أﻣا دور اﳌجتمﻊ وﻋﻼﻗتﻪ ﺑالﻔﺮد ــ فله الدور املؤثر ﰲ حياة الفرد ،وهذا الدور يتلخص ﰲ اآلﰐ :
* املجتمع سابق لوجود االفراد  ،وال تنتهي حياته بانتهاء الوجود الفردي .
* املجتمــع هــو الــذي يصنــع الفــرد بوصفـ ﹺـه كائن ـ ًا اجتامعي ـ ًا ،وليــس العكــس ،وذلــك مــن طريــق التنشــئة

االجتامعيــة.

* االنســان ليــس كائنــا عقالني ـ ًا ﲤام ـ ًا  ،بــل ان ســلوكه ينطــوي عــﲆ جوانــب ال عقالنيــة ،وقــد ال يســتطيع

ان يعــي مصاحلــه .

* إن االنســان مــن صنيعــة املجتمــع ،فليــس مــن حقــه التمــرد والثــورة عــﲆ خالقــه ( املجتمــع ) ،الن ذلــك

لــن يــؤدي اﱃ ﲢســني االوضــاع االجتامعيــة بقــدر مــا يــؤدي اﱃ تدمــري االنســان الفــرد ذاتــه ( نفــي مﴩوعيــة
الثــورة ).

* ّ
إن النظــم االجتامعيــة نظــم طبيعيــة  ،ألﳖــا تســتجيب حلاجات االنســان الفطريــة العامة والثابتــة (كاألرسة

والطبقــة ) وغــري ذلــك ،حتــى الديــن فانــه يســتجيب للجوانــب العاطفيــة الغامضــة وغــري العقالنيــة ﰲ ســلوك

االنســان .

* ّ
إن النظــم االجتامعيــة كافــة ــــ هــي نظــم إﳚابيــة بحكــم ّأﳖــا تــؤدي وظائــﻒ مبــاﴍة للبقــاء االجتامعــي
واالنســاين ،و تلعــب أدوار ًا مهمــة ﰲ اســتمرارية احليــاة االجتامعيــة(. )8
* أما األفراد ﰲ التصور الوظيفي فﺈﳖم :
* يستجيبون ملتطلبات جمتمعاﲥم ،وﳚدون مكاﳖم ﰲ اطار النظام االجتامعي العام .
* هم يتجهون إﱃ االرتباط بالوضع الذي ﳛدده املجتمع هلم .
* يتصــورون اﳖــم يســتطيعون تغــري ســلوكهم لكــن هــذا التغــري ال بــد ﹾ
أن يتــم بالطريقــة التــي يرســمها

املجتمــع هلــم .

إن املجتمــع ﰲ نظــر االﲡــاه الوظيفــي هــو العنــرص الفعــال والنشــط ﰲ التاريــﺦ ﰲ حــني ّ
* ّ
أن دور األفــراد

يتســم بالتبعيــة والســلبية .
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* ّ
إن االفــراد خاضعــون اﱃ حــدﱟ بعيــد إﱃ الضغــوط التــي تفرضهــا جمتمعاﲥــم عليهــم ،حتــى يتمكنــوا مــن

االمتثــال للتوقعــات االجتامعيــة .هــم ﰲ معظــم االحيــان يعكســون ﰲ ترصفاﲥــم الضغــوط التــي يطيعوﳖــا

ـض ﹾ
ويمتثلــون هلــا  ،وحتــى ﹾ
أن يتــرصف وفق ـ ًا إلرادتــه وبطريقــة ﳐتلفــة فــﺈن هــذا التــرصف الفــردي
إن أراد بعـ ﹲ

يمتثــل ﰲ ﳖايــة االمــر للتعريفــات االجتامعيــة ملــا هــو مقبــول ومســموح بــه ومــا هــو مفــروض ومكــروه بالنســبة
للمجتمــع  ،وان االفــراد بالنســبة لالﲡــاه الوظيفــي ،هــم جمــرد ادوات للمجتمــع وملكيــات خاصــه بــه (.)9
دور الﺪيﻦ ﰲ التﻐيري اﻻﺟتﲈﻋﻲ :

يلعــب الديــن دور ًا مهـ ًام ﰲ جمــال التغيــري االجتامعــي  ،إذ يقــع عــﲆ الديــن ورجالــه دور مهــم ﰲ اإلســهام

ﰲ إحــداث التغــري االجتامعــي  .و ُيعــد الديــن ســالح ًا ناجحــ ًا ﰲ إحــداث التغــري االجتامعــي املنشــود .الن

االفــراد يؤمنــون كثــري ًا بأﳘيــة الديــن وأثــره ﰲ عــالج الكثــري مــن املشــكالت االجتامعيــة التــي ﲡابــه حياﲥــم
وجمتمعاﲥــم.

أمــا دور الديــن ﰲ التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة ــــــ فيؤكــد الكثــري مــن علــامء علــم االجتــامع اﳘيــة

الــوازع الدينــي ﰲ تطويــر املجتمعــات وتنميتهــا االجتامعيــة واالقتصاديــة  ،إذ يلعــب دور ًا مه ـ ًام ﰲ املســاﳘة ﰲ
التنميــة  .ويســهم الديــن ﰲ حــل الكثــري مــن املشــكالت االجتامعيــة ﰲ جمتمعــات متعــددة  ،ألن للديــن دور ًا

فعــاالً ﰲ التغلــب عــﲆ الصعــاب التــي تعــوق تطــور املجتمــع وتنميتــه  ،ويؤكــد كثــري مــن العلــامء اﳘيــة الديــن ﰲ
احــداث ترابــط وتكامــل بــني القيــم الدينيــة والتنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة (.)10
ﻣوﻗﻒ الﴩيعة ﻣﻦ اﳌجتمﻊ :
تقــوم الﴩيعــة دائــام مقــام الســور الواقــي ،الــذي يســمح للمجتمــع بالنمــو والتجــدد  ،وهــذا مــا يســاعد

املجتمــع االســالمي عــﲆ ان يصبــح واضحـ ًا وﳑيــز ًا ،بينــام نلحــﻆ ّ
أن اغلــب املجتمعــات التــي ال ترتبــط بالﴩيعــة

يكــون نموهــا عــﲆ وفــق مؤثــرات واقعيــة ،غــري مقيــدة بأصــل ثابــت ،فمث ـ ً
ال ﱂ تكــن املســيحية يوم ـ ًا مــا نظام ـ ًا

اجتامعي ـ ًا ،وذلــك خللوهــا مــن الﴩيعــة التــي تتــوﱃ تنظيــم املجتمــع عــﲆ وفــق نظريــة حمــددة ،و حتــى املجتمــع
االســالمي وعــﲆ مـ ﱢـر التاريــﺦ قــد تعــرض إﱃ االنحــراف عــن مســاره ﰲ بعــض احلقــب التارﳜيــة ،متأثــر ًا بمبــادئ

غريبــة عليــه  ،او منســاق ًا مــع التطــورات البﴩيــة املتجــددة ،او بســبب مؤثــرات حمليــة ﰲ بعــض االقاليــم التــي

انضمــت اليــه (.)11

١٦

االنفتاح الثقاﰲ وأثر ُه عﲆ املجتمع الكربالئي ( الشباب ُأنموذج ًا)
ُ
وبعد هذه املقدمة ُيطرح سؤال هنا  ،هو :ــ
هل املجتمع الكربالئي جمتمع متدين؟
لﻺجابة البد من توضيح معنى التدين  :ــ
التدين :
لفظــة (ديــن) تعنــي احلضــور اﱃ ُدور العبــادة او العضويــة ﰲ التنظيــامت الدينيــة  ،أمــا التديــن فهــو التشــدد

ﰲ احلضــور أو االلتــزام ﰲ االنتــامء إﱃ احــدى تلــك التنظيــامت الدينيــة  ،والشــك ﰲ ّ
أن هــذه اجلوانــب غــري كافيــة

؛ ألﳖــا ال ت ّفــرق بــني التوجيــه نحــو التنظيــم الدينــي ،وبــني التوجيــه نحــو نســق االعتقــاد لتنظيــم دينــي  ،فمــام
جــاء بــه ( لســنكي وجلــوك) يمكــن تبــني ماهيــة التديــن فقــد حــاول( لســنكي ) ﹾ
أن ﳛــدد بعــض جوانــب التديــن
 ،فميــز بــني اربعــة جوانــب رئيســة  ،هــي :

* املرافقة (  )Associtianismويقصد ﲠا املسايرة .
* الطائفية ()Communalismويقصد ﲠا اجلوانب االجتامعية .
* التقليدية (.)Oxthodoxyويقصد ﲠا اتباع رجال الدين .
التكريسية ( .)Devotionalismويقصد ﲠا اجلوانب الثقافية (.)12
وقــد أوضــح (لنســكي ) ان الفــرد الــذي ال ﳛــرز اي درجــة مــن هــذه اجلوانــب ال يعــد متّدينـ ًا  ،ولكــن

هــذا قــد يتعــارض مــع تعريــﻒ لنســكي للمتديــن إذ قــال فيــه( انــه أي إنســان عاقــل وعضــو ﰲ اي جمتمــع إنســاين
ُيعــد متدينـ ًا).

إمــا ( جلــوك) فيقــدم لنــا جوانــب أخــرى للتديــن  ،اكثــر تقبــ ً
ال  ،ألﳖــا حمــددة بمقومــات مــن القيــم

واملنظــورات الدينيــة  ،والتــي تقــﻒ عــﲆ نقيــض مــن القيــم الالدينيــة او العلامنيــة  ،وهــذه حددهــا بخمســة ،

هــي:

* املعايشة ( )Experientialواملقصود ﲠا التجربة او املشاعر الدينية الذاتية الشعائرية .
* الشعائرية ( )Pituallsticأي املامرسات اخلاصة املتوقعة من االفراد او املعتنقني للعقيدة .
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* االيديولوجية ( )Ideologicalأي االعتقادات احلقيقية التي يعتنقها املنتمون إليها .
* الفكرية (  )Intellcetualأي املعرفة اخلاصة باالعتقادات املتصلة بالعقيدة .
* الﱰابطيــة (  )Consequentialأي اآلثــار العلامنيــة املﱰتبــة عــﲆ االعتقــاد واملامرســة والتجربــة الدينيــة

ولعــل املشــكلة التــي تواجــه هــذه اجلوانــب اخلمســة  ،هــي مشــكلة عزلــة اجلوانــب بعضهــا عــن بعــض وبخاصــة
اجلانــب االيديولوجــي عــن اجلانــب الفكــري

()13

وﳑــا طرحــه ( لســنكي )مــن مفاهيــم يتضــح لنــا ّ
أن جمتمعنــا الكربالئــي دينــي ــــ فاملرافقــة موجــودة مــن
طريــق اتباعهــم لﻶخريــن  ،وانتشــار نمــط الطائفــة الواحــدة ،و انتشــار سياســة التقليــد  ،وهــذا مــا يو ّلــد سياســة

التكريــس الثقــاﰲ املغلــق ألغلــب افــراد جمتمعاتنــا ،إمــا مفاهيــم »جلــوك« فقــد ُبينــت كيفيتهــا مــن طريــق انتشــار

الشــعائر الدينيــة واالنــامط العشــائرية وسياســة الفكــر املغلــق واالعتقــاد الســائد بــام ُيعتﹶنــق .
اﳋﺼاﺋﺺ الﺪيمﻐﺮاﻓية للمجتمﻊ الﻜﺮﺑﻼﺋﻲ :

الســكان هــم كتلــة بﴩيــة ــــــ جســم بــﴩي  ،بنــاؤه غــري ثابــت  ،ولكنــه يتســم بالتغــري الديناميكــي  ،ينمــو

ويتحــرك عــرب الزمــن بالزيــادة الطبيعيــة  ،وهــي الفــارق بــني أعــداد املواليــد وأعــداد الوفيــات  ،واهلجــرة (.)14

وللمجتمعــات خصائــص ســكانية متعــددة تشــﱰك ﲠــا وﲤيزهــا مــن املجتمعــات األخــرى  ،واهــم خصائــص
املجتمــع الكربالئــي  ،هــي :

1ــــ حجــم الســكان ﰲ كربــالء ُ :عـ ّـرف حجــم الســكان بأنــه جمموعــة مــن االفــراد االحيــاء الذيــن يعيشــون

ﰲ منطقــة معينــة ،وﰲ حقبــة زمنيــة معينــة  ،ومــا يطــرأ عليــه مــن تغــريات ســواء أكانــت بالزيــادة او النقصــان
،واألســباب التــي تــؤدي اﱃ هــذه التغــريات واالثــار املﱰتبــة عليهــا  .وﳜتلــﻒ حجــم الســكان ﰲ أي جمتمــع مــن

املجتمعــات ﰲ الفــﱰات الزمنيــة املتباينــة ،ويرتبــط حجــم الســكان بمفهــوم النمــو الســكاين وتضخــم الســكان
وأزمــة الســكن  ،امــا حركــة الســكان فتســري باﲡــاه النمــو نتيجــة الزيــادة ﰲ أعدادهــم بفعــل عوامــل اخلصوبــة

واملولــد واهلجــرة  ،أو ﹾ
أن تســري ﰲ اﲡــاه نقصــان أعدادهــم بفعــل عوامــل الوفيات واهلجــرة (.)15ويمتلــك املجتمع

الكربالئــي حجـ ًام ســكاني ًا كبــري ًا فعنــد االطــالع عــﲆ اجلــدول ( )1يتضــح أن هنــاك تباينـ ًا ﰲ حجــم نمــو ســكان

حمافظــة كربــالء  ،ففــي تعــداد  1947بلــﻎ عــدد ســكان املحافظــة ( ) 274264نســمة مقارنــة مــع ســكان العــراق

والبالــﻎ عددهــم ( )4816185نســمة  ،إ ّمــا ﰲ تعــداد ســنة  1957فبلــﻎ عــدد ســكان املحافظــة () 217375
نســمة ،إمــا مقــدار الزيــادة عــن التعــداد الســابق حــواﱄ(  )*16()- 56889نســمة  ،وعــدد ســكان العــراق كان

قــد بلــﻎ ( )6339960نســمة  ،وﰲ تعــداد ســنة  1965بلــﻎ عــدد ســكان حمافظــة كربــالء ( )339854نســمة،
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ُ
وقــد بلــﻎ مقــدار الزيــادة عــن التعــداد الســابق ( )122479نســمة ،إمــا عــدد ســكان العــراق() 8097230
نســمة  ،وﰲ ســنة  1977اصبــح عــدد ســكان حمافظــة كربــالء ( ) 269822نســمة  ،وبزيــادة ســلبية مقدارهــا

( )*17()-70032عــن تعــداد  ، 1965إ ّمــا عــدد ســكان العــراق فبلــﻎ ( ) 12000497نســمة  ،وﰲ تعــداد

ســنة  1987بلــﻎ عــدد ســكان حمافظــة كربــالء ( ) 469282نســمة وبزيــادة مقدارهــا ( ) 199460نســمة

عــن تعــداد  ،1977وســكان العــراق بلــﻎ عددهــم ( )16335199نســمة  ،وﰲ ســنة  1997كان بلــع ســكان
حمافظــة كربــالء ( ) 594235نســمة ومقــدار زيــادة بلغــت ( ) 124953نســمة عــن تعــداد  ، 1987وســكان
العــراق بلــﻎ عددهــم ( ، )*18() 19184543وﰲ ســنة  )*19( 2009بلــﻎ عــدد ســكان حمافظــة () 1013254

نســمة مقــدار الزيــادة التقديريــة بلغــت ( )*20() 419019نســمة عــن تعــداد  ، 1997و ســكان العــراق فبلــﻎ
عددهــم التخمينــي ( ) 31664466نســمة  ،إمــا ﰲ ســنة  2015بلــﻎ العــدد التخمينــي لســكان حمافظــة كربــالء

( ) 1180545نســمة ومقــدار زيــادة كانــت ( ) 167291نســمة عــن االرقــام التخمينيــة لســنة  ، 2009امــا
ســكان العــراق للســنة نفســها فــكان عددهــم ( ) 36933714نســمة .ينظــر للجــدول ( )1و الشــكل ()1
جدول ( )1سكان حمافظة كربالء بالنسبة للسكان العراق
السنة
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۱۹٤۷
۱۹٥۷
۱۹٦٥
۱۹٦٦
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۱۹٦۸
۱۹٦۹
۱۹۷۰
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۱۹۹۷
۲۰۰۹
۲۰۱۲
۲۰۱۳
۲۰۱٤
۲۰۱٥
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شكل ( )1النمو السكاين ملحافظة كربالء ومقدار الزيادة املتحققة للتعدادات للسنوات (1947ــ )2015

املصدر  :باالعتامد عﲆ بيانات جدول (.)1
2ـ الﱰكيــب العمــري لســكان كربــالء  :هــو توزيــع الســكان بحســب فئــات الســن املختلفــة  ،ويعــد مــن

الﱰكيبــات الديمغرافيــة ذات الداللــة املؤثــرة ﰲ قــوة الســكان االنتاجيــة ،ومقــدار حيويتهــم  ،إذ يمثــل العمــر
احــد املتغــريات الديمغرافيــة االساســية املحــددة لعمليــة االنجــاب ،ويلعــب دور ًا مهــ ًام ﰲ ﲢليــل ديناميــات

الســكان .وعــادة مــا ترتبــط القــدرة احليويــة بالعمــر والوظائــﻒ البيولوجيــة الفعليــة للســكان  ،و يعلــق املجتمــع
اﳘيــة كبــرية عــﲆ أعــامر أفــراده(. )22

ويقسم الﱰكيب العمري للسكان اﱃ جمموعات ﲬسية او عﴩية او اﱃ ثالث جمموعات ،هي :
ّ
الطفولة واملراهقة 0(Infants & Adolescentsـــ  14او 0ــ  )19سنة .
البالغون 15( Adultsـــ  59أو 15ــ  64أو19ــ  59أو 19ــ .) 64
الشيوخ  60 The Adgedسنة فاكثر او  65سنة فأكثر (.)23
ويتميــز الﱰكيــب العمــري ملحافظــة كربــالء بالفتــوة العاليــة  ،إذ يتضــح االطــالع عــﲆ اجلــدول ( )2أن ﰲ

تعــداد ســنة  1965بلــﻎ عــدد فئــة االطفــال ( يــوم واحــد ــــ  )14ســنة مــا مقدارهــم ( )164028نســمة  ،وفئــة

الشــباب

(15ــــ  )59ســنة ،مــا مقدارهــم ( ) 147929نســمة  ،إمــا فئــة كبــار الســن (اكثــر مــن  60ســنة )

فبلــﻎ مقدارهــم ( ،)27896يتضــح ﰲ هــذا التعــداد ان فئــة االطفــال هــي االعــﲆ عــدد ًا ومــن ثمــة فئــة الشــباب

وكبــار الســنة ،علــام ان جممــوع ســكان احلافظــة هلــذه الســنة قــد بلــﻎ ( ) 339853نســمة .
٢٠

االنفتاح الثقاﰲ وأثر ُه عﲆ املجتمع الكربالئي ( الشباب ُأنموذج ًا)
ُ
إمــا ﰲ تعــداد ســنة  1977فقــد بلــﻎ مقــدار فئــة االطفــال ( يــوم واحد ــ  )14ســنة  ،عددهــم ()125253

نســمة  .وفئــة الشــباب ( 15ـ  )59ســنة  ،فبلــﻎ عددهــم ( )117530نســمة  ،وفئــة كبــار الســن( اكثــر مــن 60

ســنة ) فبلــﻎ عددهــم ( )27651نســمة  ،كذلــك نلحــﻆ ﹾ
ـم الشــباب وكبــار
أن فئــة الطفــال هــي االعــﲆ عــددا ﹶثـ ّ

الســن  ،لكــن لــو قارنــا اعــداد الفئــات هلــذه الســنة بســنة  ، 1965فيكــون هنــاك انخفــاض كبــري ﰲ االعــداد ،

وهــذا ناتــج عــن تغيــريات اداريــة كـــ( انفصــال النجــﻒ عــن كربــالء ﰲ ذلــك العقــد وجعلهــا حمافظــة أو ضــم

قضــاء اهلنديــة اﱃ حمافظــة كربــالء مــع نواحيــه وقــراه) ،علــ ًام ّ
أن ســكان املحافظــة هلــذه الســنة كان قــد بلــﻎ (

 )261047نســمة  .وﰲ تعــداد ســنة  1987بلــﻎ عــدد افــراد فئــة االطفال(يــوم واحــد ــــ  ) 14ســنة  ،حــواﱄ

( )168558نســمة  ،وفئــة الشــباب ( 15ــــ  59ســنة ) فبلــﻎ عددهــم ( )145323نســمة  ،وفئة الشــيوخ عددهم
( ) 21306نســمة  ،لــذا يتضــح ان فئــة االطفــال هــي االوﱃ الشــباب ثــم كبــار الســن ،ولــو قارنــا اعــداد الفئــات
الثــالث هــذه مــع فئــات التعــداد الســابق ،التضــح ارتفــاع ﰲ االعــداد عــن ســنة  ، 1977اال ﰲ فئــة كبــار الســن

ففيهــا انخفــاض وقــد يعــود ذلــك اﱃ ارتفــاع ﰲ وفياﲥــم  .وﰲ تعــداد  1997كانــت فئــة االطفــال( يــوم واحــد
ــــ 14ســنة ) قــد بلغــت ( )246027نســمة ويتضــح أﳖــا اعــﲆ بكثــري مــن مقــدار الفئــة نفســها ﰲ تعــداد 1987

 ،أمــا فئــة الشــباب ( 15ــــ  59ســنة ) فبلــﻎ عددهــا ( )241101نســمة وهــي ازدادت أيضـ ًا مــا يقــارب ضعــﻒ

التعــداد الســابق  ،إمــا فئــة كبــار الســن (اكثــر مــن  60ســنة ) فــكان عددهــم ﰲ هــذه الســنة ( )21890نســمة ،
مرتفع ـ ًا قلي ـ ً
ال عــن الفئــة نفســها ﰲ الســنة الســابقة  .لــذا قــد ُيلحــﻆ مــن البيانــات  ،فتــوة ﰲ ســكان املحافظــة
،وارتفــاع ملحــوظ ﰲ الفئــة القــادرة عــﲆ العمــل ﰲ املســتقبل والتــي احتلــت اليــوم فئــة الشــباب  .ينظــر جــدول

( )2وشــكل (.)2

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

۱۹٦٥

۱۹۷۷

۱۹۸۷

۱۹۹۷

ﻣﻦ ﯾﻮم واﺣﺪ ـــــ ۱٤

۱٦٤۰۲۸

۱۲٥۲٥۳

۱٦۸٥٥۸

۲٤٦۰۲۷

ﻣﻦ ۱٥ــــ ٥۹

۱٤۷۹۲۹

۱۱۷٥۳۰

۱٤٥۳۲۳

۲٤۱۱۰۱

 ٦۰ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ

۲۷۸۹٦

۲۷٦٥۱

۲۱۳۰٦

۲۱۸۹۰

اﻟﻤﺠﻤﻮع

۳۳۹۸٥۳

۲٦۱۰٤۷

۳٤٤۰۲٦

٥۰۹۰۱۸
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٢١

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

شكل ( )2سكان حمافظة كربالء حسب لفئات العمرية الثالث

املصدر :باالعتامد عﲆ بيانات جدول (.)2
3ــــ ســكان كربــالء حســب البيئــة االســتيطانية  :املقصــود بالبيئــة االســتيطانية  ،هــو نمــط الســكن لــدى افراد

املجتمــع وهــو عــادة مــا يكــون عــﲆ شــكلني إمــا ريفــي او حــرضي  ،وﰲ مــا ﳜــص تقســيم ســكان حمافظــة كربــالء
حســب البيئــة االســتيطانية ( ريــﻒ وحــرض )  ،فــﺈن حمافظــة كربــالء ،ﲤتلــك بيئتــني اساســيتني ﰲ االســتيطان

(الريفيــة واحلرضيــة ) كــام هــي احلــال ﰲ حمافظــات العــراق كافــة ،وعــادة مــا يكــون اعــداد ســكان احلــرض اكثــر
مــن الريــﻒ وألســباب متعــددة  ،وعنــد تتبــع أعــداد ســكان املحافظــة لســنة  ، 1965يتبــني ان مقــدار ســكان

الريــﻒ بلــﻎ ( ) 89415نســمة  ،وﰲ ســنة ، 1977بلــﻎ مقــدار ســكان الريــﻒ ( )99612نســمة  ،أمــا ســكان
احلــرض فبلــﻎ عددهــم ( ) 170210نســمة  ،وﰲ ســنة  1987بلــﻎ ســكان الريــﻒ ( ) 135885نســمة  ،أمــا

ســكان احلــرض فبلــﻎ عددهــم ( )333397وﰲ تعــداد ســنة  1997بلــﻎ ســكان الريــﻒ ( )201865نســمة
،وســكان احلــرض كان عددهــم ( ) 392370نســمة  ،إمــا ﰲ ســنة  2009فبلــﻎ عــدد ســكان الريــﻒ (339530

) نســمة  ،إمــا ســكان احلــرض فبلــﻎ عددهــم ( ) 673724نســمة  ،إمــا ﰲ ســنة  2015فقــد كان عــدد ســكان

الريــﻒ قــد بلــﻎ ( )390284نســمة ،وســكان احلــرض لتلــك الســنة قــد بلــﻎ ( )790261نســمة  .نلحــﻆ ﳑــا

تقــدم ان اعــداد ســكان حمافظــة كربــالء بالنســبة للبيئــة االســتيطانية ،يكــون ﰲ نمــو مســتمر فالزيــادة ﰲ ســكان
الريــﻒ واحلــرض واضحــة  ،ويعتقــد الباحثــان َّ
أن هــذا ســاعد ﰲ رفــد املجتمــع الكربالئــي بأعــداد كبــرية مــن
الفتــوة  ،ينظــر للجــدول ( )3والشــكل (.)3

٢٢

االنفتاح الثقاﰲ وأثر ُه عﲆ املجتمع الكربالئي ( الشباب ُأنموذج ًا)
ُ
جدول (  )3سكان حمافظة كربالء ـ حسب البيئة االستيطانية للسنوات (1965ـــ )2015م
الﺴنة
١٩٦٥
١٩٧٣
١٩٧٤
١٩٧٥
١٩٧٧
١٩٨٧

ريﻒ  /ﻧﺴمة
89415
104000
107000
108000
99612
135885

ﺣﴬ  /ﻧﺴمة
250439
424000
451000
480000
170210
333397

الﺴنة
١٩٩٧
٢٠٠٩
٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٥

ريﻒ  /ﻧﺴمة
201865
339530
364038
370804
377646
390284
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ﺣﴬ /ﻧﺴمة
392370
673724
730243
751596
773506
790261

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

املصدر  :باالعتامد عﲆ بيانات جدول ()3
3ـ الﱰكيــب النوعــي لســكان كربــالء  :يؤثــر الﱰكيــب النوعــي ﰲ املتغــريات الديمغرافيــة واالقتصاديــة

واالجتامعيــة للســكان  ،فﺈﳖــا تتأثــر بالعمليــات احليويــة كالــوالدة والوفــاة واملــدى احليــاﰐ  ،مثلــام ترتبــط

بالظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة كاهلجــرة واحلــرب او بعوامــل طبيعيــة كالفيضانــات واجلفــاف ومــا ينجــم

عنهــا مــن جماعــات .

اضافة اﱃ ذلك يتأثر النوع نسبة اﱃ ثالثة عوامل رئيسة ،هي :
زيادة والدة الذكور او نقصاﳖم .
تباين الوفيات لكال اجلنسني.
اهلجرة . )24( .
٢٣

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

وللهجــرة اثــر ﰲ اختــالف نســبة النــوع  ،اذ ان اهلجــرة ظاهــرة انتقائيــة  ،ففــي املــاﴈ كانــت اهلجــرات

الســائدة تقتــرص عــﲆ الذكــور ﳑــا يؤثــر ﰲ نســبة النــوع ﰲ كال املجتمعــني  ،فيــزداد عــدد الذكــور ﰲ جمتمــع

الوصــول ويقــل عددهــم ﰲ جمتمــع االصــل  ،لكــن تزايــد رسعــة النقــل وكفاءتــه قــد ســهل هجــرة االنــاث ﰲ
الــدول املتقدمــة  ،ﳑــا جعــل ارتفــاع نســبة النــوع مــن املناطــق املهاجــرة إليهــا اقــل  ،ومــا يقــال عــن اهلجــرة
اخلارجيــة ينطبــق عــﲆ اهلجــرة الداخليــة التــي اصبحــت اقــل انتقائيــة للنــوع الســابق  ،وهنــاك بعــض املناطــق

التــي توفــرت فيهــا جمــاالت عمــل للنســاء ترتفــع فيهــا نســبة االنــاث اﱃ الذكــور ﳑــا كان لــه آثــار اقتصاديــة
واجتامعيــة عــﲆ املجتمعــات املهاجــر منهــا  ،ومــع ذلــك مازالــت هنــاك مناطــق كثــرية تكــون فيهــا نســبة الذكــور

اعــﲆ مــن االنــاث كاملراكــز العســكرية واملوانــﺊ ومراكــز التعديــن(. )25

ومــن االطــالع عــﲆ اجلــدول ( )4يتضــح ان نســبة النــوع ﰲ حمافظــة كربالء قــد تعرضت اﱃ زيــادات كبرية

 ،فمثــال ﰲ تعــداد ســنة  1947بلــﻎ عــدد الذكــور (  )132116نســمة  ،أمــا عــدد االنــاث فــكان ()142148
نســمة  ،إمــا ﰲ تعــداد ســنة  1957فبلــﻎ عــدد الذكــور ﰲ املحافظــة ( )105654نســمة  ،وعــدد االنــاث كان (

 )111721نســمة  ،أمــا ﰲ ســنة  1965فبلــﻎ عــدد الذكــور ( )169612نســمة  ،وعــدد االنــاث للســنة نفســها

كان ( )170242نســمة  ،وﰲ ســنة  1977فبلــﻎ عــدد الذكــور ( ، )135402إمــا عــدد االنــاث للســنة نفســها
فــكان ( ،)134420إمــا ﰲ ســنة  1987فقــد بلــﻎ عــدد الذكــور ( ،)236826إمــا االنــاث فــكان عددهــن

( ، )232456وﰲ ســنة  ، 1997كان عــدد الذكــور ( ، )293926إمــا عــدد االنــاث فقــد بلــﻎ (، )300309
ينظــر اجلــدول ( )4والشــكل (.)4

مــن البيانــات األنفــة الذكــر ،يتضــح ّ
أن هنــاك زيــادات ﰲ احجــام ســكان حمافظــة كربــالء  ،وان هــذه

الزيــادة ﲣتلــﻒ مــن ســنة اﱃ اخــرى  ،وقــد لعــب عامــل النــوع ﰲ تغــري النســيج االجتامعــي لســكان كربــالء ،

وكان لعــودة الشــباب اﱃ املحافظــة بعــد ســنة  2003والقادمــني مــن خــارج العــراق الــدور االكــرب ﰲ ذلــك ،
اضافــة اﱃ التدهــور االمنــي الــذي حصــل ﰲ العديــد مــن املناطــق ﰲ العــراق هــو مــا ســاعد إﱃ نــزوج أعــداد

كبــرية مــن العوائــل مــن مناطقهــم اﱃ حمافظــة كربــالء  .هلــذا ســنلحﻆ مــن البحــث اآلثــار املﱰبــة عــﲆ ذلــك التغــري
ﰲ املجتمــع الكربالئــي.

٢٤

االنفتاح الثقاﰲ وأثر ُه عﲆ املجتمع الكربالئي ( الشباب ُأنموذج ًا)
ُ
جدول ( )4يوضح أعداد الذكور واالناث ملحافظة كربالء وللسنوات ( 1965ــ  )2007م
الﺴنة
١٩٤٧
١٩٥٧
١٩٦٥
١٩٦٨
١٩٦٩
١٩٧٠
١٩٧١
١٩٧٣
١٩٧٧
١٩٨١
١٩٨٢

ﻋﺪد الﺬﻛور /ﻧﺴمة
132116
105654
169612
191733
199563
223320
236234
265000
135402
149333
152845

ﻋﺪد اﻻﻧاث  /ﻧﺴمة
142148
111721
170242
197422
207788
224552
236773
263000
134420
149101
152782

الﺴنة
١٩٨٣
١٩٨٤
١٩٨٥
١٩٨٧
١٩٩٠
١٩٩٢
١٩٩٤
١٩٩٧
١٩٩٨
١٩٩٩
-----

ﻋﺪد الﺬﻛور ــ ﻧﺴمة
156632
160499
164391
236826
267900
302300
336300
293926
421900
443900
-----

املصدر  :بيانات اجلهاز املركزي لﻺحصاء  ،وزارة التخطيط  ،اجلمهورية العراقية 2017 ،

ﻋﺪد اﻻﻧاث ـ ﻧﺴمة
156734
160750
164843
232456
266200
297900
329500
300309
406300
426500
----

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

املصدر :باالعتامد عﲆ بيانات جدول ( .)4
5ــــ الﱰكيــب االقتصــادي للســكانّ :
إن الســكان ذوي النشــاط االقتصــادي ـــــ يمكــن تعريفهــم بوجــه عــام

بأﳖــم ـــــ االفــراد الذيــن يشــﱰكون ﰲ تقديــم العمــل إلنتــاج الســلع االقتصاديــة واخلدمــات وال يقتــرص ذلــك

عــﲆ العاملــني وقــت إجــراء التعــداد ــــ بــل كذلــك املتعطلــني اي القادريــن عــﲆ العمــل والباحثــني عنــه  ،وإذا
٢٥
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وجــد فــرد يســهم بطريقــة او بأخــرى بمجهــود إنتاجــي ملجتمــع فﺈنــه يمكــن تصنيفــه ﰲ ضمــن االشــخاص ذوي
النشــاط االقتصــادي وإالّ ُعــدّ ضمــن االفــراد املعولــني«(.)26

ويمكــن تقســيم الســكان مــن حيــث الﱰكيــب االقتصــادي إﱃ تقســيامت متعــددة حســب قــوة القــوة

البﴩيــة:

قــوة العمــل ــــ وهــم الذيــن ﰲ ســن العمــل مــن الذكــور واالنــاث ــــ ســواء أكانــوا يعملــون أو عاطلــني عــن

العمــل  ،وان كانــوا يرغبــون فيــه او يطلبونــه  .وان الســن التــي ﲢــدد بدايــة قــوة العمــل ﲣتلــﻒ مــن دولــة إﱃ
اخــرى ،فقــد تبــدا ﰲ العــاﴍة ﰲ بعــض الــدول أو أقــل أو اكثــر ﰲ دول اخــرى  ،لكــن عــﲆ العمــوم ســن العمــل
وحســب راي االمــم املتحــدة يكــون بــني ( 15او  18ــــــ  )64ســنة .

قــوة خــارج العمــل ـــــ وهــم الســكان الذيــن يدخلــون مــن حيــث الســن ﰲ قــوة العمــل  ،ولكنهــم ال ُيعــدون

عاملــني فعليــني ،وقــد يعملــون ﰲ مهــن غــري منتجــة  ،كالطلبــة واملــرﴇ والنــزالء  ،وقــد ُيضــم اليهــم ربــات

البيــوت(. )27

وﳑــا تقــدم مــن التحــدث عــن ســكان كربــالء ﰲ الﱰكيــب العمــري والنوعــي يتضــح انــه يمتلــك

فئــات قــادرة عــﲆ العمــل وبأعــداد كبــرية ،وهــذا مــا شـكّل ســبب ًا ﰲ نمــو البطالــة وتوســعها بــني الفئــات العمريــة
املختلفــة  ،اضافــة اﱃ التأثــر ﰲ البيئــات االســتيطانية فانتقــال الســكان مــن الريــﻒ اﱃ احلــرض ســبب ﰲ ازديــاد

اعــداد االيــدي العاملــة ﰲ املدينــة وتدهــور العمليــات االنتاجيــة ﰲ الريــﻒ  ،ومــا شــجع عــﲆ اهلجــرة اﱃ املدينــة

هــو احلركــة االقتصاديــة املحــدودة بســبب الســياحة الدينيــة وحركــة الزائريــن التــي شــجعت عــﲆ هجــرة اعــداد

كبــري مــن الشــباب اليهــا مــن املناطــق املجــاورة  ،وهلــذا نلحــﻆ ان حركــة ســكان املحافظــة بــدأت بالنمــو الﴪيــع

ﰲ الفــﱰات الســابقة  ،وباخلصــوص ضمــن الفئــات العمريــة التــي تــﱰاوح بــني ( 15ـــــ  45او  )50ســنة والتــي
تكــون قــادرة عــﲆ العمــل وﲢقــق االنتــاج .
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ُ
اﳌﺒحﺚ الﺜاﲏ
العوﳌة والﺸﺒاب
ﰲ هــذا املبحــث ســنتناول مؤثــرات العوملــة عــﲆ املجتمــع العراقــي بصــورة عامــة والكربالئــي بصــورة

خاصــة ،مــن طريــق عوامــل متعــددة كان هلــا الــدور البــارز ﰲ نــﴩ ثقافــة العوملــة ،التــي أ ّدت إﱃ إحــداث تغــري

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

لوصــﻒ العمليــات التــي تكتســب بواســطتها العالقــات االجتامعيــة نوع ـ ًا مــن عــدم الفصــل كـ(ســقوط

احلــدود وتــالﳾ املســافة )،إذ ﲡــري احليــاة ﰲ دول العــاﱂ كأﳖــا مــكان واحــد  ،وقريــة واحــدة ومــن ثــم

فالعالقــات االجتامعيــة التــي ال ﲢــﴡ اصبحــت أكثــر اتصــاال و تنظيــ ًام عــﲆ اســاس تزايــد رسعــة ومعــدل
تفاعــل البــﴩ ومعدهلــم وتأثــر بعضهــم ببعــض .

ُيعرب عن مصطلح العوملة بالتحديث(  )Modernityاو االعتامد املتبادل ()Inter- dependence
ﰲ االقتصــاد تشــري العوملــة اﱃ التدويــل االقتصــادي ــــ واملقصــود بــه ـــــ انتشــار عالقــات ســوق الرأســاملية

( واالقتصــاد العاملــي هــو النظــام الــذي تو ّلــد مــن عوملــة االنتــاج واملاليــة العامليــة ).

وﰲ العالقــات الدوليــة ينصــب الﱰكيــز ﰲ العوملــة عــﲆ الكثافــة املتزايــدة ﰲ العالقــات بــني الــدول وتطويــر

السياســة العامليــة .

ﰲ علــم االجتــامع ــــ ينصــب االهتــامم عــﲆ تزايــد الكثافــات االجتامعيــة حــول العــاﱂ وظهــور املجتمــع

العاملــي.

ﰲ الدراســات الثقافيــة ــــ ينصــب الﱰكيــز عــﲆ االتصــاالت العامليــة وتوحيــد املعايــري الثقافيــة حــول العــاﱂ ــــ

كــام هــو احلــال ﰲ اســتعامر (الكوكاكــوال واملاكدونالديــة(، ) )*28وثقافــة مــا بعــد االســتعامر (.)29

وامتــدت اهتاممــات العوملــة اﱃ البيئــة والتكنلوجيــا والتقنيــات الزراعيــة و ﲡاريــ ًا بــني ثقافــات ﳐتلفــة

واملؤسســات الدينيــة وشــبكات املعرفــة إﱃ الــﴩكات املتعــددة اجلنســيات والبنــوك واملؤسســات الدوليــة
والتبــادل التكنلوجــي وشــبكات احلــركات االجتامعيــة العابــرة للحــدود القوميــة.

()30

إن مــﴩوع العوملــة ﱂ يكــن حديثــ ًا  ،فقــد عملــت الــدول الغربيــة عــﲆ هــذا املــﴩوع منــذ اواخــر
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القــرن الثامــن عــﴩ والــذي مــن طريقــه كانــت تطمــح لنــﴩ ســيطرﲥا وبســط نفوذهــا عــﲆ دول الوطــن العــرﰊ ،
وكانــت البدايــة باالحتــالل الفرنــﴘ ملــرص ســنة  ،1798وانتهــاء اﱃ مــا يســمى ( االنفتــاح) وذلــك برفــع شــعار
اإلصــالح االقتصــادي والتكيــﻒ اهليــكيل للــدول الناميــة  ،ومــن اســاليب الواليــات املتحــدة االمريكيــة والدول
الغربيــة  ،العمــل عــﲆ اجبــار حكومــات الــدول الناميــة عــﲆ األخــذ بربامــج العوملــة  ،ومــن هــذه االســاليب:
السعي باﲡاه تكريس مفهوم اخلصخصة (.)Privatization
العمــل عــﲆ ﲢريــر التجــارة الدوليــة بفتــح ابــواب االقتصــاد اكثــر مــن اي وقــت مــﴣ  ،امــام تدفــق الســلع

واخلدمــات ورؤوس االمــوال االتيــة مــن الغــرب .

لــذا عملــت الواليــات املتحــدة االمريكيــة بعــد احتالهلــا للعــراق ﰲ ســنة  2003عــﲆ آليــة ﰲ نــﴩ العوملــة

ومنهــا الثقافيــة  ،وقــد اعتمــدت عــﲆ عوامــل متعــددة ،منهــا :

االحتــالل ومــا افــرزه مــن قــرارات تســبب ﰲ إحــداث العديــد مــن التغريات التــي اثــرت ﰲ الثقافــة الداخلية

للمجتمــع العراقــي ومنهــا الكربالئــي  ،كتغــري نظــام احلكــم وحــل املؤسســات احلكوميــة بــكل انواعهــا وانتشــار

البطالــة وغريهــا من القــرارات .

اجلامعــات املهاجــرة التــي عــادت اﱃ أرض الوطــن بعــد ســنة  2003والتــي كانــت ﲢمــل العديــد مــن

االفــكار واملعتقــدات واســاليب العيــش الغربيــة ،أثــرت بشــكل أو بﺂخــر عــﲆ املجتمــع العراقــي الــذي كان يعــاين

مــن االنغــالق واحلرمــان الثقــاﰲ .

ضعــﻒ ﰲ تطبيــق القانــون تطبيقــ ًا صحيحــ ًا بعــد ســنة  2003عــﲆ مجيــع افــراد املجتمــع  ،والضعــﻒ

ﰲ العدالــة االجتامعيــة ،وهــو مــا ســاعد عــﲆ صناعــة الفــروق الفرديــة بــني افــراد املجتمــع مــن قبــل الســلطة

احلاكمــة .

تســويق التكنلوجيــا بمختلــﻒ اشــكاهلا وتفاصيهــا التــي ســببت ﰲ حصــول تفــكك أرسي وضعــﻒ ﰲ

الﱰبيــة وقلــة اهتــامم االب او االم ﰲ متابعــة االبنــاء والبنــات.

برامــج التواصــل االجتامعــي املختلفــة وعمليــات التطويــر املســتمر ﰲ شــبكات االنﱰنــت أثـ ّـرت ســلبا ﰲ

جمتمعاتنــا ،وبمختلــﻒ االﲡاهــات .
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االنفتاح الثقاﰲ وأثر ُه عﲆ املجتمع الكربالئي ( الشباب ُأنموذج ًا)
ُ
ضعــﻒ املســتوى الثقــاﰲ لــدى املجتمــع وعــدم مقدرتــه عــﲆ التحكــم ﲠــذا الكــم اهلائــل مــن التغــريات التــي

ﱂ تنقطــع ﰲ ظــل نمــط التجــارة احلــرة والســوق احلــر

انخفــاض مســتوى التعليــم نتيجــة الضعــﻒ ﰲ تطبيــق القانــون وعــدم تفعيــل مبــدأ الثــواب والعقــاب  ،مــع

ارتفــاع مســتوى التدريــس اخلصــوﴆ و ارتفــاع مســتوى اقبــال الطلبــة عليــه .

التطــور الكبــري ﰲ شــبكات االنﱰنــت بعــد ســنة  2003وتقديــم الدعــم املســتمر مــن ﴍكات االتصــاالت

العامليــة وهــو مــا ســاهم ﰲ مشــاركة اغلــب افــراد املجتمــع العراقــي ﰲ شــبكات (الــواي فــاي  ، )Wi- Fiوالتــي
حققــت عــن طريقهــا ارباحـ ًا هائلــة .

وعــﲆ العمــوم إن العوملــة الثقافيــة ترتبــط بعوملــة اوســع وهــي العوملــة االقتصاديــة .الن هــدف الــدول

الغربيــة (اقتصــادي) ســواء أكان بشــكل مبــاﴍ أو غــري مبــاﴍ ،وهلــذا عمــدت الــدول الغربيــة إﱃ توفــري كل
مــا ﳛتاجــه املجتمــع العراقــي مــن ســلع وخدمــات بأســعار تشــجعهم عــﲆ االســتهالك ( )*31وقــد ﲢولــت اغلــب

فئــات املجتمــع إﱃ مســتهلكني ال يتجــاوزون ،ﲢقيــق مســتوى الطمــوح املرجــو( الﱰكيــز عــﲆ ثقافــة اســتهالك
للســلع الغربيــة) .

ال إﱃ ّ
فضـ ً
أن العوملــة الثقافيــة واالجتامعيــة مــن اخطــر انــواع العوملــة واكثرهــا تأثــريا ﰲ املجتمــع والدولــة

 ،كوﳖــا ﲥــدف إﱃ تدمــري الثقافــات املحليــة والعــادات االجتامعيــة االصيلــة وتســعى إﱃ ســيادة النمــوذج الثقــاﰲ
الغــرﰊ االمريكــي  ،فمثــال نــرى اليــوم هيمنــة االفــالم واملوســيقى الغربيــة والربامــج التلفزيونيــة االمريكيــة ﰲ
جمتمعاتنــا ،وهلــذا اصبــح الشــاب العراقــي ( ذكــر وانثــى ) ُيقلــد كل مــا هــو غــرﰊ دون معرفــة مــدى تأثــريه ﰲ
جمتمعنــا .

أمــا مــا قالــه الرئيــس االمريكــي جــورج بــوش االب ا ّبــان حــرب اخلليــج الثانيــة حــني تــم اخرجــت

القــوات العراقيــة مــن الكويــت ﰲ تســعينات القــرن املــاﴈ ( إن القــرن القــادم ســوف يشــهد انتشــار ًا واســع ًا

للقيــم وألنــامط العيــش والســلوك االمريكــي) .أمــا مــا ﴏح بــه برجنســكي ﰲ الســنة نفســها اذ قــال » ليســت
هنــاك ســوى قــوة عظمــى واحــدة ﰲ العــاﱂ هــي الواليــات املتحــدة االمريكيــة وهــذه القــوة العظمــى ﳚــب ان

تكــون مطلقــة وشــاملة سياس ـ ًا واقتصادي ـ ًا وعســكري ًا فنحــن القــوى الوحيــدة وعــﲆ مجيــع االصعــدة«.

()32
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مؤثرات العوملة عﲆ املجتمع الكربالئي :
توحــد فكــري ثقــاﰲ واجتامعــي واقتصــادي وســياﳼ
تســعى الــدول الغربيــة مــن طريــق العوملــة إﱃ إﳚــاد ّ

 ،وهــذا ُيعطــي ﲢدي ـ ًا قوي ـ ًا هلويــة الفــرد العــرﰊ املســلم  ،وخاصــة ﰲ مــا يســتهدف الديــن والقيــم والعــادات

والفضائــل ،مــن طريــق الﱰكيــز عــﲆ الناحيــة الثقافيــة وتوظيــﻒ وســائل االتصــال ووســائل االعــالم وشــبكة
االنﱰنــت والتقــدم التكنلوجــي بشــكل عــام.

اوالً ـــ اثر العوملة الثقافية عﲆ هوية املجتمع :
ُعرفــت اهلويــة الثقافيــة ــــــ بأﳖــا تلــك املبــادئ االصليــة الســامية والذاتيــة التــي يتبعهــا األفراد او الشــعوب

وهــي ركائــز االنســان التــي ﲤثــل كيانــه الشــخﴢ والروحــي واملــادي ،بتفاعــل صــورﰐ هــذا الكيــان ،إلثبــات

هويــة او شــخصية الفــرد او املجتمــع او الشــعوب  ،بحيــث ﳛــس ويشــعر كل فــرد بانتامئــه االصــيل ملجتمــع مــا ،
ﳜصصــه ويميــزه مــن باقــي املجتمعــات االخــرى  ،واهلويــة الثقافيــة ـ ﲤثــل كل اجلوانــب احلياتيــة ( االقتصاديــة
واالجتامعيــة والسياســية واحلضاريــة ) املســتقبلية ،ألعضــاء اجلامعــة املوحــدة التــي ينتمــي إليهــا االفــراد باحلــس

والشــعور االنتامئــي هلا(.)33

وهنــاك توجــه اســتهالكي مفــرط الفــراد جمتمعنــا نحــو وظائــﻒ العوملــة  ،دون وعــي او ﲤييــز لنوعيــة البضاعــة

او املــادة املســتهلكة وتأثريهــا ﰲ تربيــة وثقافــة االفــراد املســتهدفة ﲢــت تأثــري وإغــراء ال يقــاوم من التدفــق الصوري

واالعالمــي املتضمــن انبهــار ًا يســتفز ويســتثري حــواس ومــدارك االفــراد بــام يلغــي عقوهلــم وﳚعــل الصــورة التــي

ﲢطــم احلاجــز اللغــوي ،وهــذا مــا ُيعــد مفتاحـ ًا للثقافــة الغربيــة التــي تســتهدف العوملــة (.)34

مثلــام تســهم العوملــة ﰲ تركيــز الفلســفة الليرباليــة ﰲ تعزيــز الفرديــة ،العمــل عــﲆ نموهــا داخــل املجتمــع

الضعــاف االطــار القيمــي اجلامعــي ومؤسســات الضبــط غــري الرســمية والفرديــة  ،التــي تــؤدي دور ًا كبــري ًا ﰲ
التحــرر مــن القيــود االجتامعيــة والتمحــور حــول الــذات والعمــل عــﲆ إشــباع الرغبــات غــري املحــدودة ،وهــذا

مــا ســاعد ﰲ تفاقــم املشــكالت االجتامعيــة والتمــرد عــﲆ اعــراف املجتمــع وقيمــه وإضعــاف االنتــامء واالرتبــاط

باملجتمــع وثقافتــه(.)35

وتعمــل العوملــة عــﲆ إقصــاء الثقافــات املحليــة وﲥميشــها ،وهــذا يعنــي أﳖــا ستســري مــن دون مقاومــة

وردود فعــل مضــادة  ،وتواجــه العوملــة التيــارات الشــعبية وتســعى إﱃ تأكيــد اخلصوصيــة الثقافيــة واحلفــاظ عــﲆ

اهلويــة وإحيــاء الــﱰاث ،وقــد بنــى صاحــب نظريــة ( ﴏاع احلضــارات ) نظريتــه عــﲆ اســتقراء حــركات املقاومــة

وتياراﲥــا التــي تتــم ﰲ دول العــاﱂ النامــي(.)36
٣٠

االنفتاح الثقاﰲ وأثر ُه عﲆ املجتمع الكربالئي ( الشباب ُأنموذج ًا)
ُ
األمــر الــذي يدعــو إﱃ ﴐورة مقاومــة هكــذا غــزو ثقــاﰲ ـــــ حلاميــة اهلويــة العراقيــة العربيــة و اإلســالمية

،عــن طريــق العنايــة بالﱰبيــة والتعليــم ونــﴩ الفكــر املتســامح وتطبيــق طرق ووســائل حديثــة تواكــب التحديات
وتســاير التطــور العاملــي والعقــيل للشــباب وﰲ ﳐتلــﻒ املســتويات واشــكاهلا باعتبارهــا احلصــن املنيــع ّ
.إن
التصــدي يكــون بالتعــاون بــني األرسة واملدرســة ( البيــت واملــدرس)  ،بوصفهــام العاملــني اللذيــن يســاعدان

ﰲ ﲥذيــب املجتمــع وكيفيــة التصــدي هلــذه االشــكالية  ،و بﺈﳚــاد وســائل مناســبة حلاميــة أجيالنــا القادمــة(.)37
ثاني ًا ــــ اثر العوملة الثقافية ﰲ التعليم :

تؤثــر العوملــة ﰲ التعليــم ؛ وذلــك الن النظــام التعليمــي مرتبــط بالعوملــة  ،وقــد ﳛتكــم إﱃ التأثــر ﲠــا

مــن طريــق التفاعــل مــع البيئــة املحليــة التــي تعــد امتــداد ًا للبيئــات العامليــة ( النظــام العاملــي )  ،وتأثريهــا عــﲆ

أنظمــة املجتمــع الواحــد مــن طريــق التغــريات العامليــة ﰲ السياســة واالقتصــاد والتطــور التكنلوجــي وتأثرياتــه
عــﲆ احلضــارة .

وتؤكــد اغلــب الدراســات ضعــﻒ اداء املؤسســات التعليميــة بمختلــﻒ انواعهــا  ،واﳖــا اصبحــت غــري

قــادرة عــﲆ إعــداد جيــل قــادر عــﲆ إدارة الدولــة ﰲ ظــل املؤثــرات اخلارجيــة و قابليتهــا عــﲆ ســهولة تغللهــا اﱃ
داخــل جمتمعاتنــا ﰲ ظــل الســامح لالفــراد بامكانيــة الدخــول .

إن العوملــة تعنــي اهليمنــة عــﲆ كل مــا ﲢصــل عليــه ،مــن أجــل الســيطرة عــﲆ أفــكار الشــباب ﰲ اجلانــب

الثقــاﰲ وهــو جــزء مهــم ﰲ هــذه اهليمنــة ،وهلــذا ســعت الــدول الغربيــة اﱃ نــﴩ أفــكار جديــدة ﰲ جمتمعاتنــا

لبســط قدرﲥــا عــﲆ عقــول اغلــب الشــباب (.)38

وبــام ّ
أن النظــام الﱰبــوي نظــام مفتــوح يتأثــر بمجمــل التغــريات املختلفــة الداخليــة واملتمثلــة بـــ (الفقــر

واحلرمــان والفســاد واملنهــج والتعليــامت و القوانــني والســلوكيات ) واخلارجيــة واملتمثلــة بـــ( الربامــج و

األعــالم و األحــداث والتطــرف) ،هلــذا نلحــﻆ ّ
أن التعليــم غالبـ ًا مــا يتأثــر باألفــكار الغريبــة التــي نﴩﲥــا الــدول

الغربيــة مــن وســائل ﳐتلفــة  ،فاصبــح الشــباب ال ﳞتمــون بالتعليــم  ،فهــم دائــام مــا يتأثــرون باألحــداث اجلاريــة
 ،هلــذا نلحــﻆ ّ
أن عــدد ًا كبــري ًا منهــم مصابــون باإلحبــاط وضعــﻒ املســتوى العلمــي واملــادي  ،ومنهــم مــن تــرك
التعليــم احلكومــي واﲡــه إﱃ التعليــم األهــيل( ميســوري احلــال ) ،إمــا اصحــاب الدخــل املحــدود فقــد تركــوا

ال واصبــح عاطـ ً
التعليــم ﳖائيــا واﲡهــوا للبحــث عــﲆ العيــش ،ومنهــم مــن ﱂ ﳚــد عمـ ً
ال عــن العمــل  ،وهلــذا هــم اكــرب

املتأثريــن باألفــكار الغريبــة ،فكثــري منهــم تركــوا التعليــم واﲡهــوا إمــا للتيــارات املتطرفــة او للملحــدة وامــا اﱃ الــدول

الغربيــة للبحــث عــن مســتقبلهم املجهــول .
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هــذا ﰲ مــا ﳜــص املــدارس  ،إمــا ﰲ مــا ﳜــص اجلامعــات ( التعليــم العــاﱄ ) ،فقــد لعبــت العوملــة الثقافيــة دور ًا

كذلــك ،ﰲ كيفيــة الســيطرة عــﲆ التعليــم العــاﱄ بفــرض قوانــني عــﲆ املؤسســات العلميــة ( اداريــة وعلميــة) وهــي مــا

تســببت ﰲ زيــادة اعــداد اخلرﳚــني  ،مــع صعوبــة احلصــول عــﲆ فرصــة العمــل عــن القطــاع احلكومــي  ،مــع قلــة االهتــامم
والدعــم املقــدم للقطــاع اخلــاص  ،وهلــذا صبــح هنــاك جيــش مــن اخلرﳚــني العاطلــني عــن العمــل( ، )∗39ال يســتطيعو ان
ﳚــدوا فرصــة لتحقيــق جــزء بســيط مــن احالمهــم .

وزيــادة عــﲆ االعــداد املتزايــدة مــن اخلرﳚــني مــن الكليــات احلكوميــة  ،هنــاك الكليــات األهليــة التــي انتــﴩت

بصــورة كبــرية بعــد ســنة  ، 2003والتــي هدفهــا الرئيــس هــو احلصــول عــﲆ املنفعــة بغــض النظــر عــن مســتوى التعليــم

 ،وهلــذا تطــورت وتنوعــت تلــك الكليــات األهليــة باألقســام التــي تضمهــا والتــي بعضهــا غــري متوفــر ﰲ الكليــات

احلكوميــة  .وﱂ يقتــرص هــذا عــﲆ خرﳚــي الدراســات األوليــة ــــ إنــام شــمل كذلــك خرﳚــي الدراســات العليــا ( ماجســتري

ودكتــوراه ) الذيــن باتــت أعدادهــم بــاألالف واغلبهــم عاطلــون عــن العمــل  ،وقــد هاجــر عــدد كبــري منهــم اﱃ دول

العــاﱂ املتقــدم لتأثرهــم بمغريــات الــدول الغربيــة بــام توفــره مــن عوامــل جــذب مقابــل عوامــل الطــرد ﰲ دولتهــم االم.
ثالث ًا ــ اثر العوملة الثقافية ﰲ وسائل االعالم و االتصاالت:
أصبحــت صناعــة االتصــاالت ﰲ الســنوات االخــرية مــن الصناعــات االرسع تطــور ًا ﰲ العــاﱂ  ،فقــد حصــل

تقــدم مذهــل فيهــا  ،وقــد فتحــت التقنيــات احلديثــة املجــال امــام الــدول املتقدمــة لتطويــر خدمــات جديــدة وت ّبنــي

التواصــل بالتقنيــات املتقدمــة التــي ادت إﱃ إحــداث تغــريات كبــرية ﰲ بنــاء شــبكات رقميــة تكامليــة ذكيــة ــــ كــام ان

اغلــب الــﴩكات العامليــة الكــربى ال تدخــر جهــد ًا ﰲ البحــث عــن تقديــم خدمــة اجتامعيــة جمانيــة وانــام هــي دائــام تبحــث

عــن الربــح .

ان رسعــة نجــاح منظومــة االتصــاالت ﰲ دول العــاﱂ قــد زادت ﰲ اآلونــة االخــرية بعد انتشــار العوملة ،واصبحت

الــوزارات او إدارات االتصــاالت ﰲ هيكليتهــا التقليديــة وباحتكارهــا جلميــع اخلدمــات ،قــادرة عــﲆ االســتجابة الكافيــة

ملتابعــة نســق الســوق املعــوﱂ اجلديــد ،فهــي غــري قــادرة عــﲆ لعــب دور ﰲ ســوق االتصــاالت احلديثــة ﰲ ظــل العوملــة .

إن تقنيــة االتصــاالت احلديثــة ال تفــرض خياراﲥــا عــﲆ املجتمعــات الناميــة باعتبارهــا تقنيــات تعتمــد

عــﲆ مقــدار الفائــدة او الــرضر الناجــم عنهــا مــن طريــق كيفيــة اســتغالهلا أو مــا يطبــق عليهــا مــن خيــارات

سياســية واجتامعيــة وثقافيــة  ،اذ اصبــح العــاﱂ ﳜضــع لتأثــريات معلوماتيــة وإعالميــة واحــدة ﲢمــل قيـ ًام ماديــة
وثقافيــة ومبــادئ ال تتــالءم مــع قيمنــا ومبادئنــا ،ومنافيــة للقيــم االســالمية .
٣٢

االنفتاح الثقاﰲ وأثر ُه عﲆ املجتمع الكربالئي ( الشباب ُأنموذج ًا)
ُ
رابع ًا ــ العوملة الثقافية والتكنولوجية :
شــهد العــاﱂ ثــالث ثــورات أ ّدت اﱃ إحــداث تغــريات جذريــة ﰲ هيكليــة نظامــه بــدأت منــذ الثــورة

الصناعيــة االوﱃ والثانيــة ،والثالثــة التــي كان هلــا الــدور البــارز ﰲ مــا بلــﻎ اليــه العــاﱂ اليــوم مــن عــرص املعلوماتيــة
( الثــورة ﰲ وســائل االتصــال وااللكﱰونيــات واالجهــزة الذكيــة ) ،فنتــاج الﱰاكــم املعرﰲ هلذه الثــورات أدى إﱃ

ظهــور هيكليــة جديــدة للنظــام الــدوﱄ  ،فبعــد ان كانــت الدولــة القوميــة هــي الالعــب الــدوﱄ الوحيــد والفعــال
،ظهــر األن هلــا منافســون أدى ذلــك إﱃ انحســار وتراجــع دور الدولــة  ،ومــن هــؤالء املنافســني املنظــامت الدوليــة
الرســمية وغــري الرســمية والــﴩكات املتعــددة اجلنســيات( . )40إن تطــور التكنلوجيــا يكــون مــن طريــق ﳐرجاﲥــا
،والتــي كانــت ﲤثــل اهــم العوامــل التــي ســاعدت عــﲆ ظهــور التكنولوجيــا بشــكلها االخــري  ،واملتمثلــة بــاآلﰐ:
أــ تكنلوجيا االتصال والعوملة الثقافية :
ال تعــد تكنلوجيــا االتصــال مظهــرا جديــد ًا ﰲ العــاﱂ ،فــﺈذا مــا اســتثنينا مطبعــة ( غوتنــربغ ) قبــل اكثــر مــن

 500ســنة  ،فــﺈن بواكــري التقنيــات االلكﱰونيــة بــدأت قبــل مائــة وﲬســني ســنة تقريب ـ ًا  ،باخــﱰاع التلغــراف

والالســلكي واهلاتــﻒ  ،قبــل ان ﳚــري ﰲ النصــﻒ االول مــن القــرن العﴩيــن اخــﱰاع الراديــو والتلفزيــون
 ،ومــن ثــم االقــامر الصناعيــة ﰲ النصــﻒ الثــاين مــن القــرن العﴩيــن التــي ﰲ ضوئهــا انتــﴩت تقنيــة اهلواتــﻒ

النقالــة واحلواســيب االلكﱰونيــة واالنﱰنــت .

وقــد ُعــدّ ميــدان التكنلوجيــا واالتصــال واملعلومــات مــن اكثــر امليادين تســارع ًا ﰲ التطــور ،واهم مــا ﲢقق ﰲ

هــذا التطــور ،ربــط وســائل اإلعــالم مــع الوســائل االلكﱰونيــة احلديثــة  ،وخلــق نظــام اتصــاﱄ مبنــي عــﲆ ترابــط

هــذه الوســائل  ،االمــر الــذي اطلــق ثــورة اعالميــة معلوماتيــة ابــرزت امكانيــات هائلــة  ،اســتندت اﱃ امكانيــة

تواصــل عاليــة املســتوى مــع اجلمهــور ،ورسعــة غــري مســبوقة ﰲ ايصــال الرســائل واالعالميــة واملعلوماتيــة ﰲ
اي مــكان ﰲ العــاﱂ  ،مــن طريــق عــدد األقــامر الصناعيــة التــي تــدور حــول االرض والتــي تــزداد يوميــا لتغطــي
مجيــع مناطــق ســطح االرض مــن اجــل ايصــال اشــارة الرســال واالســتقبال لــكل بقعــة فــوق ســطح االرض

 ،وهــذا مــا تطمــح اليــه دول العــاﱂ املتقــدم  ،التــي ﲢــاول مــن طريــق هــذه األقــامر أن تنــﴩ كل مــا ترغــب بــه

والــذي ﳜــدم مصلحــة مﴩوعهــا العاملــي ( العوملــة )(.)41

وإن انفجــار ثــورة اإلعــالم والتدفــق احلــر لﻸخبــار واملعلومــات والصــور والرمــوز عــرب احلــدود ﰲ

العــراق بعــد ســنة  ، 2003أدى اﱃ اضعــاف االدوار التــي كانــت تقــوم بــه الدولــة و االرسة ﰲ تنشــئة الفــرد قبــل
٣٣

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

هــذه املرحلــة ،وان اختصــار املســافات واملســاحات بــني الزمــان واملــكان ســاعد ﰲ تشــكيل القريــة العامليــة او
الفنــدق العاملــي  .لكــن بشــكل عــام ســكان القرية عــادة مــا يتواصلــون ويتعارفون وجهـ ًا لوجــه وﲢكمهم بعض
املعايــري والعــادات والتقاليــد وبعــض القيــم  ،ﰲ حــني عــاﱂ االتصــاالت وبرامــج التواصــل االجتامعــي اصبــح
فيــه ســكان القريــة العامليــة كنــزالء الفنــادق يعيشــون ﰲ عزلــة ويــزداد اغﱰاﲠــم داخــل الفواصــل احلجريــة ،

بينــام يغرقــون ﰲ طوفــان مــن املعلومــات الناقصــة واملشــوهة داخــل حجراﲥــم املغلقــة عــرب جمموعــة مــن االجهــزة
التــي تنقــل هلــم رســائل مصنعــة بعضهــم عــن بعــض دون خــربة مبــاﴍة ( .)42فاصبــح للفــرد الواحــد العديــد

مــن االصدقــاء عــﲆ برامــج ( الفيــس بــوك ،او تويــﱰ  ،او غريهــا برامــج التواصــل االخــرى) لكــن ﰲ احلقيقــة
وعــﲆ ارض الواقــع هــو غريــب  ،وأصبــح أغلــب أفــراد جمتمعاتنــا تعــاين مــن عــدم االلفــة فســابق ًا وعــﲆ ســبيل

املثــال عندمــا يــأﰐ الضيــﻒ يســأل عــن اﲡــاه القبلــة ‘إمــا اليــوم يســأل عــن ( رمــز الراوتــر) واصبحــت املقاهــي
(الكــوﰲ شــوب ) شــاغلة شــبابنا الذيــن اصبحــوا يﱰكــون مدارســهم مــن أجلهــا  ،فاإلنﱰنــت فيهــا جمانـ ًا  .ينظــر
للمخطــط(.)1

املخطط ()1يوضح مراحل تطور ثورة تكنولوجيا املعلومات

املصــدر  :مثنــى مشــعان خلــﻒ املزروعــي ،التأثــريات اجليوبولتيكيــة للعوملــة عــﲆ الوطــن العــرﰊ  ،رســالة

ماجســتري (غــري منشــورة) ،كليــة اآلداب ،جامعــة بغــداد  2002،ص.95
ب ــ الفضائيات والعوملة الثقافية :
٣٤

االنفتاح الثقاﰲ وأثر ُه عﲆ املجتمع الكربالئي ( الشباب ُأنموذج ًا)
ُ
عــﲆ الرغــم ﳑــا يتيحــه التدفــق االعالمــي واملعلومــاﰐ ألفــراد االرسة العربيــة مــن فــرص لتعــرف العــاﱂ

اخلارجــي واكتســاب خــربات جديــدة ،إال ان هنــاك عــدد ًا مــن املخاطــر والتحديــات التــي ترتبــط بــام يبــث عــرب

الفضائيــات العربيــة واالجنبيــة مــن برامــج ومضامــني وإعالنــات مســتوردة مــن اخلــارج  ،فض ـ ً
ال عــن ل ُعــب

األطفــال اإللكﱰونيــة املســتوردة  ،وعــدة الربامــج واملضامــني العــاب االطفــال التــي تتوافــر فيهــا عنــاﴏ اجلودة
الفنيــة واالﲠــار ،ﳑــا ﳚعلهــا ﲢظــى بنســبة مشــاهدة مرتفعــة ،اذا مــا قورنــت بالربامــج املنتجــة حملي ـ ًا .لكــن مــن
املالحــﻆ ان اغلــب هــذه الربامــج وااللعــاب ﲢفــل بالعنــﻒ واالثــارة واجلريمــة ،االمــر الــذي يعنــي ّ
أن االطفــال

داخــل االرسة العراقيــة يتعرضــون إﱃ ضغــوط كبــرية ﰲ ســاعات مشــاهدة الربامــج املختلفــة التــي قــد تكــون

بعيــدة كل البعــد عــن القيــم العراقيــة االصيلــة ،ﳑــا ينتــج عنــه نــوع مــن االزدواجيــة والتناقــض بــني واقعهــم و
واقــع التخيــل او املنقــول هلــم عــرب شاشــات التلفزيــون ومــن قنــوات عربيــة واجنبيــة.

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

هــي:

النمــط االول ــــ فضائيــات غربيــة وعربيــة ﲡاريــة معــربة عــن نــامذج لســلوكيات بعيــدة تكرس ســلطة اجلســد

وتوظــﻒ املــرأة لكوﳖــا موضــوع اغــراء .

النمط االخر ــ فضائيات دعوية وتوجيهية تكرس انغالق الفكر والتقوقع عﲆ الذات.
فكيــﻒ يمكــن لنــا امــام هكــذا توجهــني أو نمطــني مــن نــﴩ ثقافــة املســاواة وحقــوق االنســان  ،ومــا االدوار

التــي ينبغــي ان تلعبهــا مؤسســات املجتمــع ؟

ففــي ظــل األفــكار والصــور املتعــددة واملﱰابطــة مــع ثقافــات غربيــة ،والتــي اصبحــت تــأﰐ اﱃ الصغــار

بســهولة عــرب التلفزيــون ودون رقيــب  ،اصبــح مــن الصعوبــة قيــام الوالديــن بدعــم ألي عمليــة تنشــئة اجتامعيــة

ﰲ هكــذا ظــروف بــل قــد يمثــل عامــل ﲥديــد بــني الطرفــني ( الوالديــن واالوالد)(.)43

وقــد أدى توثيــق العالقــة بــني التلفزيــون والتكنلوجيــة املتقدمــة كاالتصــال باألقــامر الصناعيــة  ،بــام فيــه

البــث املبــاﴍ وشــبكات االتصــاالت البعيــدة ،اﱃ الدفــق عــرب احلــدود وبصــورة متنوعــة مــع صعوبــة التحكــم

ﲠــا  .فض ـ ً
ال عــن التدفــق الــدوﱄ لﻺعالنــات ﰲ ظــل اشــكال مشــابه مــن ﲢكــم الــﴩكات املتعــددة اجلنســيات
،وقــد وصــﻒ كثــريون الدعايــة بأﳖــا اصبحــت نمــط حيــاة وليــس سلســة مــن املنتجــات واخلدمــات  ،وعــدّ
٣٥
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بعضهــم هــذا النمــط انحرافـ ًا عــن الرضوريــات وﲢــوالً إﱃ الكامليــات  ،وآخــرون يعدّ هــا ﲥديــد ًا جديـ ًا للثقافــة
املحليــة االصليــة (. )44

فض ـ ً
ال عــن أن املــواد اإلعالميــة والثقافيــة اصبحــت ســلعة ذات ربــح كبــري ومــورد اقتصــادي غــرﰊ ؛

وهلــذا نــرى ان فــرص منتجــي هــذه الســلعة ﰲ جنــي ثــامر إنتاجهــا مــن طريــق مقــدار التســويق األوســع  ،يمكــن
ان يصــور االﳘيــة االقتصاديــة لﻺنتــاج الثقــاﰲ واالعالمــي و اذا مــا عرفنــا ّ
أن اكــرب صناعــة تصديريــة منفــردة

ﰲ الواليــات املتحــدة االمريكيــة ،ليســت الطائــرات وال الســيارات وإنــام هــي الﱰفيــه  ،فقــد حصــدت افــالم

هوليــود اكثــر مــن ( )30مليــار دوالر عــﲆ نطــاق العــاﱂ ﰲ ســنة  .1997إذا مــا علمنــا ان الواليــات املتحــدة
تتحكــم بأكثــر مــن ( )%65مــن املــادة االعالميــة ﰲ العــاﱂ  ،وهلــذا نلحــﻆ ان الواقــع يشــري اﱃ هيمنــة الثقافــة
والقيــم االمريكيــة عــﲆ معظــم دول العــاﱂ .

وإن مــا أشــار إليــه (برجنســكي ) ﰲ ترصﳛــه عنــد وجــوده مستشــار ًا للرئيــس االمريكــي االســبق ( مجــي

كارتــر ) لﻸمــن القومــي بقولــه ( إن الواليــات املتحــدة االمريكيــة وهــي ﲤتلــك النســبة الكبــرية مــن الســيطرة

عــﲆ االعــالم العاملــي عليهــا ان تقــدم للعــاﱂ إنموذج ـ ًا كوني ـ ًا للحداثــة  ،بمعنــى عليهــا نــﴩ القيــم واملبــادئ
االمريكيــة) (.)45

وخالصــة القــول ّ :
إن القنــوات الفضائيــة أصبحــت اكثــر عــدد ًا مــن افــراد املجتمــع  ،وامســت تؤثــر تأثــري ًا

كبــري ًا ﰲ افــراد جمتمعنــا  ،ومــن هــذه التأثريات:

1ـ لقــد ﲡــاوزت الفضائيــات حــدود املجتمعــات وعملــت اﱃ الدخــول اﱃ االرسة وبــني افرادهــا  ،وهــذا

يعنــي أﳖــا هــددت قيمــة االرسة وﱂ ﲡعــل لــرب االرسة أي دور ﰲ رقابــة اوالده.

2ـ ان البــث الفضائــي الوافــد ال ﳞــدف إﱃ نــﴩ التســلية والﱰفيــه ،بقــدر مــا ﳞــدف إﱃ تشــكيل أنــامط

ســلوكية معينــة تتناســب وأهــداف إيديولوجيــة العوملــة.

3ـ اكــدت القنــوات الفضائيــة أن الصــورة والشاشــة ﲣــدم ترويــج اإليديولوجيــة التــي يــراد هلــا الوصــول إﱃ

متلقيهــا ،وهــذا يعنــي أن الصــورة املرئيــة ﲣلــق الوقائــع ،ونحــن اليــوم ﰲ زمــن ﳛــاول فيــه املشــهد املرئــي التأثــري

ﰲ عقــول النــاس وأفكارهــم.

4ـ تعمــل القنــوات الفضائيــة عــﲆ تشــويه تارﳜنــا ،فاملتتبــع للربامــج التلفزيونيــة ُيلحــﻆ ﲡاهــل تارﳜنــا
٣٦

االنفتاح الثقاﰲ وأثر ُه عﲆ املجتمع الكربالئي ( الشباب ُأنموذج ًا)
ُ
احلضــاري ويعمــل عــﲆ عــرض التاريــﺦ الغــرﰊ  ،ﳑــا ﳚعــل شــبابنا رسيــع التأثــر ﲠــم.
5ـ للقنــوات الفضائيــة تأثــري ﰲ األطفــال والشــباب  ،مــن طريــق ضمــور القيــم والتقاليــد الســامية التــي تبثهــا

األرسة لتحــل حملهــا قيــم تلفزيونيــة مشــتقة مــن أفــالم رعــاة األبقــار ومسلســالت العنــﻒ وﲤثيليــات اجلنــس
واجلريمــة التــي يضعهــا التلفزيــون ﰲ كل يــوم حتــى يتشــبع ﲠــا أفــراد األرسة.

6ـ تأثــري القنــوات الفضائيــة ﰲ اجلانــب االجتامعــي اذ تــروج لﻺباحيــة والقيــم املخالفــة لﻺســالم .واغــراء

النســاء بتقليــد األزيــاء الغربيــة وربــط املشــاهد بالتقاليــد االجتامعيــة األجنبيــة.

و ﳑــا تقــدم نســتنتج أن البــث الفضائــي ذو تأثــري اجتامعــي وثقــاﰲ أكثــر ألﳖــا تبتغــي تشــكيل ســلوك

األفــراد وثقافتهــم بغــض النظــر عــن التقاليــد والقيــم واألخــالق التــي يتميــز ﲠــا املجتمــع الــذي يعيــش فيــه

هــذا الفــرد ،و تســتهدف ايضـ ًا اهلويــة الثقافيــة واخلصوصيــة التــي تتميــز ﲠــا املجتمعــات التــي ﲤتلــك حضــارات

هلــا عمقهــا التارﳜــي بنتهــا عــﲆ وفــق ثقافتهــا اخلاصــة التــي تنســجم مــع مبادئهــا وقيمهــا وأخالقهــا والديانــة
املنتــﴩة بــني أرجائهــا(.)46

فأصبحــت االرسة العراقيــة ومنهــا الكربالئيــة غــري منســجمة  ،فــرب االرسة يعمــل واالم غــري قــادرة عــﲆ

ادارة املنــزل  ،واالوالد تركــوا املــدارس واهتمــوا باأللعــاب ؛ لــذا اصبــح التفــكك االرسي واقعـ ًا تعيشــه اغلــب

جمتمعاتنــا خصوص ـ ًا ﰲ العقديــن األخرييــن ّ ،
وأن آثــار هــذا التخبــط أصبحــت واضحــة بــﱰك بـ ّـر الوالديــن ،
وتزايــد اعــداد دور املســنني  ،التــي اصبحــت املــالذ اآلمــن ألغلــب اوليــاء االمــور  ،وهــذا ان دل عــﲆ ﳾء فﺈنــه

يــدل عــﲆ مــدى ضعــﻒ الﱰابــط االرسي ﰲ جمتمعنــا  ،ومــدى انخفــاض مســتوى الﱰبيــة التــي نتجــت عنهــا

لتكــون أثــار ًا ســلبية .

ﺧاﻣﺴ ﹰا ــ اﺛﺮ العوﳌة الﺜﻘاﻓية ﰲ اﻻﻣﻦ :
تســهم العوملــة ﰲ تعميــق التفــاوت االقتصــادي واالجتامعــي داخــل الدولــة الواحــدة  ،فيكــون هنــاك

تركيــز للثــروة ،وزيــادة ﰲ نســبة البطالــة والفقــر ﰲ الــدول املتقدمــة والناميــة  ،وإن التفــاوت الكبــري بــني طبقــات
املجتمــع واتســاع دائــرة الفقــر لــه آثــار خطــرية عــﲆ االســتقرار االجتامعــي واالمنــي ،فالشــعوب املحرومــة
واملهمشــة تصبــح وقــود ًا للثــورات وحــركات العنــﻒ والتمــرد.

وعــﲆ الرغــم مــن ّ
أن دول الشــامل ال يمثــل أال اقــل مــن ربــع ســكان املعمــورة  ،فاﳖــا تتحكــم ﰲ
٣٧
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اكثــر مــن ( )%90مــن إمجــاﱄ االنتــاج الصناعــي العاملــي  ،بينــام ال يتعــدى نصيــب دول اجلنــوب بــكل ثقلهــا الـــ

( )%10مــن كميــة مــا ينتــج صناعيـ ًا  ،وهــذا التفــاوت البــد ن يكــون لــه آثــاره االمنيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة
والسياســية.

وقــد اســتطاعت العوملــة القفــز فــوق العوائــق اجلغرافيــة ،والعمــل عــﲆ توجيــه الــراي العــام العاملــي

وفــرض منظومــة قيــم جديــدة واســاليب معيشــية وطرائــق تفكــري ﱂ ﲣــرج مــن رحــم التطــور االجتامعــي لتــك

الــدول ،وقــد ال ينســجم مــع معطياﲥــا االجتامعيــة ،وهــذا العامــل أضعــﻒ دور الــدول ﰲ ترتيــب الوظيفــة
احلضاريــة وتعزيــز التنشــئة السياســية وأســهم ﰲ اﳚــاد ترابــط مــع مصــادر املعلومــات والــوكاالت العامليــة

وهــذا شــجع ﰲ ﴍاء الــوالء لتلــك الشــبكات عــﲆ حســاب الــوالء واالنتــامء الوطنــي ،وهــذا لــه تأثــري ﰲ وحــدة

املجتمــع وﲤاســكه واســتقراره (.)47

وهلــذا أصبحــت الــدول املنظويــة ﲢــت فكــر العوملــة امنهــا الداخــيل خاضعـ ًا اﱃ املؤثــرات الغربيــة ،فاليــوم

اصبــح عــدم وجــود رسيــة ﰲ اآلمــن الداخــيل واحلــدود مكشــوفة أمــام اجلميــع  ،فالعــراق اصبــح آخــر مــن يعلــم

عــن املعلومــات االســتخبارية فعــن طريــق نظــام األقــامر الصناعيــة ومتحسســاﲥا اصبحــت حــدوده وأراضيــه
وجمتمعــه مكشــوف ًا أمــام الــدول الغربيــة وليــس وحــده وانــام اغلــب الــدول التــي ال ﲤلــك تكنلوجيــا تســتطيع

ﲠــا مواجهــة هكــذا اخﱰاقــات ،وهلــذا يعتقــد الباحثــان ان تدهــور الظــروف االمنيــة ﰲ العــراق بعــد ســنة 2003
وعــدم اســتقراره الداخــيل يعــود اﱃ سياســة الواليــات املتحــدة االمريكيــة ﰲ بســط النفــوذ والســيطرة عــﲆ
الداخــل العراقــي .

ﺳادﺳ ﹰا ــ اﺛﺮ العوﳌة والﺜﻘاﻓية ﰲ الﺪيﻦ :
ّ
إن اهلــدف مــن نــﴩ العوملــة هــو اســتهداف الديانــات التــي قــد يتصــور الغــرب أﳖــا عــدو لــه ولنفــوذه

وهلــذا تعتقــد الــدول الغربيــة ّ
أن الديانــة االســالمية مــن اهــم االعــداء هلــم ،وهلــذا تعمــل عــﲆ نــﴩ أفكارهــا

ﰲ جمتمعاتنــا لغــرض تغيــري عقائــد املجتمعــات  ،ولعــل امليــدان اخلصــب للعوملــة ﰲ املســاس بحريــة املعتقــد
والديــن هــو احلــرب التدمرييــة ضــد معتنقــي الﴩيعــة االســالمية او احلــروب القائمــة ضــد االســالم ســواء

أكانــت عســكرية كــام هــو احلــال ﰲ برامــج مكافحــة االرهــاب الــذي تقومــه الواليــات املتحــدة االمريكيــة  ،أم
ثقافيــة او إعالميــة كــام هــو احلــال ﰲ القنــوات االخباريــة ذات رؤوس االمــوال الغربيــة التــي تنــﴩ مــا ُيطلــب

منهــا نــﴩه  .وان مفهــوم العوملــة ﰲ االســاس هــو مفهــوم ذات وضــع انســاين حديــث يعمــل عــﲆ تقــارب
٣٨
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ُ
احلضــارات واالديــان (.)48
ولكــن ﰲ احلقيقــة أصبحــت العوملــة نقيضـ ًا أساســي ًا للﴩيعــة اإلســالمية ،فقــد عملــت الــدول املصــدرة

ملفاهيــم العوملــة عــﲆ نــﴩ صــورة ســوداوية عــن االســالم واملســلمني للمجتمعــات الغربيــة ،بــام قامــت بــه مــن

نــﴩ لﻺرهــاب والعمــل عــﲆ ﲡنيــد افــراد يقتلــون االبريــاء باســم االســالم  ،وهــذا مــا ســاعدهم ﰲ كيفيــة
التأثــري ﰲ ايــامن الكثــري مــن الشــباب الذيــن اصبحــوا يشــككوا ﰲ الديــن ،وهلــذا نلحــﻆ ﰲ اآلونــة االخــرية انتشــار

حــركات متعــددة ﲢمــل شــعار األحلــاد وحماربــة ونبــذ الديــن ،بحجــه ان الديــن ﳛــرض عــﲆ القتــل وحماربــة
االخــر  ،ومثــال عــﲆ ذلــك ( داعــش ) بوصفــه فكـ ًـرا إرهابي ـ ًا ذا طابــع دينــي يرفــع شــعار الديــن ﰲ عمليــات

القتــل والتهجــري التــي قــام ﲠــا .

فض ـ ً
ال عــن مــا قامــت بــه تلــك الــدول مــن خلــق ﴏاعــات مذهبيــة بــني املذاهــب االســالمية منــذ

دخوهلــا للمنطقــة العربيــة ،وهلــذا نالحظهــا اليــوم باســم العوملــة ،تســيطر عــﲆ ثــروات الشــعوب االســالمية ،
وان احتــالل العــراق ﰲ ســنة  2003ومــا رافقــه مــن خلــق للرصاعــات الداخليــة وعــدم االســتقرار مــا هــو اال
احــد الطــرق التــي تعمــل مــن طريقهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة لنــﴩ افكارهــا التــي دمــرت شــبابنا وغــريت

أفــكار الكثرييــن  .وان العامــل الــذي ســاعد عــﲆ هــذا اجلهــل الــذي ﳛيــط بعقــول اغلــب شــبابنا والــذي غــري

كثــري ًا مــن أفكارهــم .

وقــد ﲢــاول الــدول الكــربى مــن طريــق العوملــة أن تقــوم بتنصــري األفــراد ﰲ العــاﱂ  ،وتعمــل عــﲆ اختيــار

جمتمعــات تعــاين مــن تدهــور اقتصــادي وثقــاﰲ تعمــل عــﲆ اســتغالل ظروفهــم املعيشــية وتعمــل عــﲆ تقديــم

بعــض املغريــات هلــم .

وان املؤﲤــر الــذي ُعقــد ﰲ ( كولــورادو ــــ امريــكا الوســطى ) ﰲ ســنة  1978انــام هــو مؤﲤــر تنصــري

اهلــدف منــه االذن ملرجلــة جديــدة مــن عوملــة الديــن  ،وقــد ُرســمت (برتوكــوالت) هلــذا املؤﲤــر ترســم املرحلــة

القادمــة عــن طريــق توفــري كل اإلمكانــات املؤسســاتية واملاليــة والبﴩيــة لتحقيــق مبتغاهــم(. )49

وهلــذا تضطــر تلــك املجتمعــات لــﱰك ديانتهــم وتتحــول اﱃ النرصانيــة بســبب الفقــر واحلرمــان ،وهلــذا

نلحــﻆ ّ
ان عــدد ًا كبــري ًا مــن الذيــن هاجــروا اﱃ الــدول االوربيــة  ،عانــوا مــن صعوبــة احلصــول عــﲆ االقامــة ،

وبعــض منهــم اضطــر اﱃ التخــيل عــن ديانتــه مــن اجــل (االقامــة ) .و هــذا قــد يــؤدي إﱃ تشــكيك ﰲ اآلخــر ،
وهلــذا نلحــﻆ ّ
أن هنــاك العديــد مــن التيــارات التــي تدعــي اإلحلــاد ظهــرت ﰲ اآلونــة االخــري ﰲ جمتمعاتنا املســلمة
٣٩
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والتــي انظــم اليــه العديــد مــن شــبابنا املغــرر ﲠــم والتــي مــن املؤكــد ستتســبب آثــار ًا متعــددة ﰲ املســتقبل.
سابع ًا ــ اثر العوملة الثقافية عﲆ منظامت املجتمع املدين :
تعــددت تعريفــات املجتمــع املــدين بتعــدد الفلســفات ومناهــج املعرفــة التــي تناولتــه  ،ومــن هــذه

التعريفــات ــــ جممــوع املنظــامت غــري احلكوميــة التــي يقــوم نشــاطها عــﲆ العمــل التطوعــي الــذي يســتهدف الربح
 ،وال تســتند ﰲ العضويــة اﱃ عوامــل وروابــط الــدم والوراثــة كاألرسة والعشــرية والقبيلــة .
ومن مقومات املجتمع املدين:
االﳚابية ( الفعل االرادي او التطوعي  ،التنظيم  ،التعددية ).
الســلبية ( عــدم الســعي للوصــول إﱃ الســلطة ،عــدم اســتهداف الربــح  ،عــدم االســتناد إﱃ روابــط الــدم

والوراثــة ).

تضــم مؤسســات املجتمــع املــدين ( النقابــات املهنيــة و اجلمعيــات التعاونيــة و اجلمعيــات األهليــة و نــوادي

وهيئــات تدريســية و أنديــة رياضيــة واجتامعيــة ومراكــز شــباب واﲢــادات طالبيــة وغــرف ﲡاريــة وصناعيــة
ومجاعــات رجــال االعــامل و املنظــامت غــري احلكوميــة و مراكــز حقــوق االنســان واملــرأة والطفــل والتنميــة
والبيئــة والصحــة واالعــالم والنــﴩ ومراكــز البحــوث والدراســات) ،وغريهــا مــن املؤسســات القليلــة التــي
تﱰطــب باملؤسســات احلكوميــة(. )50

وقــد عملــت الــدول الغربيــة ومنــذ انطــالق تلــك املنظامت عﲆ اإلفــادة منها ﰲ نﴩ مفاهيمها ومشــاريعها

ﰲ الــدول الناميــة  ،ويعتقــد بعضهــم ان هــذه املنظــامت نظمــت وأسســت بــأﴍاف الــﴩكات املتعــددة اجلنســيات

التابعــة للــدول الغربيــة و التــي عملــت مــن خــالل املنظــامت ان ﲢقــق مــا تطمــح اليــه مــن مفاهيــم العوملــة
وعالقتهــا باملجتمــع املــدين  ،والتــي ســاعدت عــﲆ ظهــور مصطلحــات ــــ متمثلــة (باملجتمــع املــدين العاملــي او
املجتمــع املــدين العابــر ) مــع تعــدد االدوار التــي يتناوهلــا هــذا املفهــوم مــن طريــق منظــامت املجتمــع املــدين .

لقــد انصهــرت اهلويــات والثقافــات ﰲ ثقافــة كونيــة واحــدة ملــا شــهده العــاﱂ مــن عوملــة لقضايــا ومشــكالت

ومفاهيــم متعــددة ،مثــل  :البيئــة و حقــوق االنســان و ﴏاع احلضــارات و وهنــاك العديــد مــن املفكريــن الذيــن
يبينــون انعكاســات العوملــة عــﲆ املجتمــع وتأثريهــا ﰲ ﳐتلــﻒ مؤسســاته وتنظيامتــه  .وﰲ الواقــع ان املجتمــع
٤٠
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ُ
املــدين احلديــث ﰲ املجتمعــات العربيــة دائــام مــا يديــن انتشــار وتوســع العوملــة ،وتأثريهــا بمجتمعاﲥــم ﰲ كل مــا

يتــم تدفقــه مــن معلومــات عــرب احلــدود  ،او مــن حيــث مــا ترتبــط بــه مــن تطــور ﰲ تقنيــة االتصــاالت اجلديــدة

ﰲ ظــل التكنلوجيــا .

وقــد اســتطاعت الــﴩكات املتعــددة اجلنســيات ﰲ الــدول الغربيــة الســيطرة عــﲆ مــوارد املجتمعــات

الناميــة ،وذلــك بفضــل منظــامت املجتمــع املــدين  ،التــي عملــت عــﲆ نــﴩ كل مظاهــر العوملــة بــني افــراد تلــك

املجتمعــات  ،والعمــل عــﲆ اســتثامر مواردهــم  ،فهــي ﲣتــار دوالً تعــاين مــن حكــم جائــر وشــعب جائــع يعيــش
احلرمــان  ،لتعمــل عــﲆ ﲣليصــه مــن ذلــك احلاكــم لتقــوم هــي بحكمــه( . )51وان مــا حصــل مــن تغــري ﰲ عــراق

مــا بعــد ســنة  2003اســتطاعت عــن طريقــه الــدول الغربيــة صاحبــة الــﴩكات العمالقــة مــن نــﴩ اعــداد كبــري
مــن تلــك املنظــامت والتــي اتــت بمســميات ﳐتلفــة  ،فمنهــا كان يبحــث عــن الطفولــة واخــرى عــن حقــوق املــرأة
وﻏ�ﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤــﺎت التــي أســهمت بشــكل او باخــر
واالقليــات او حقــوق اﻻ�ﺴــﺎن واﻟﻌﻨــﻒ واﻻ�ة وزواج اﻟﻘــﺎ�ات �

ﰲ نــﴩ مفاهيــم ومصطلحــات غربيــة عجــزت الدولــة املضيفــة عــن نﴩهــا وحققــت مــن طريقهــا كل مــا تطمــح
اليــه تلــك الــﴩكات ودوهلــا االم  .وانتــﴩت العديــد مــن تلــك املنظــامت ﰲ جمتمعنــا الكربالئــي والتــي عملــت

ﲢــت مســميات ﳐتلفــة  ،فمنهــا مــن يعطــي القــروض امليــﴪة عــن طريــق نــﴩ ثقافــة الربــا ،ومنــا مــن يقــدم
مســاعدات لﻸرامــل واملطلقــات وادخاهلــن ﰲ برامــج خاصــة باملــرأة مــن ورائهــا اســتهداف املجتمــع النســوي ،
ومنهــا مــن تعمــل ﰲ سياســة التــداول النقــدي مــن طريــق االنﱰنــت هــي تعمــل عــﲆ اســتغالل الشــباب وســلب

امواهلــم  ،ومنهــا مــن تعمــل بعنــوان منظــامت تســتهدف الشــباب غــري املتــزوج وتعمــل عــﲆ مجــع معلومــات

عنهــم ،ومنهــا مــا تقــوم بتجنيــد االطفــال االيتــام مــن طريــق مواقــع االنﱰنــت ﰲ علميــات ارهابيــة متخلفــة .
وهلــذا علمــت الــدول الغربيــة وعــﲆ راســها الواليــات املتحــدة االمريكيــة عــﲆ ﲣريــب جمتمعاتنــا مــن الداخــل
ثامن ًا ــ اثر العوملة الثقافية عﲆ اهلجرة :
لقــد كان للعوملــة دور كبــري ومؤثــر ﰲ هجــرة اعــداد كبــرية مــن االفــراد واحيانــا تصــل اﱃ هجــرة

جمتمعــات بالكامــل  ،نتيجــة لعوامــل متعــددة أﳘهــا االقتصاديــة والسياســية والتــي دائــام مــا تســبب هجــرة فئــة
حمــددة مــن الســكان وغالبــا مــا تكــون فئــة الشــباب القادريــن عــﲆ العمــل  ،وهلــذا نلحــﻆ أن العــراق تعــرض

إﱃ هجــرة أعــداد كبــرية مــن الشــباب ســواء أكان قبــل ســنة  2003أم بعدهــا .وان اغلــب مــن هاجــر هــم مــن
يمتلــك املقــدرة العضليــة والفكريــة وكذلــك العلميــة  ،وهنــاك أعــداد كبــرية مــن العقــول التــي هاجــرت بســبب
٤١
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الظــروف االقتصاديــة او السياســية ،التــي حصلــت نتيجــة التغيــريات التــي حصلــت بعــد ســنة  2003وعــﲆ
ﳐتلــﻒ األصعــدة وقــد تــم ﹺذكرهــا ﰲ مــا مــﴣ مــن البحــث ســابقا  ،ويعتقــد الباحــث ان حتــى هجــرة هــذه

العقــول واالمكانيــة التــي حصلــت وبالــذات بعــد ســنة  2003هــو ﳐطــط هلــا الن هذه اخلــربات ﳑكن أن تســتفاد
منهــا الــدول الغربيــة بــدون مــا يكلفهــا ﳾء ُيذكــر مقابــل مــا ﴏف عــﲆ هــذه االفــراد مــن الدولــة االم.

فضـ ً
ال عــن أن عــدد ًا كبــري ًا مــن الذيــن ابتعاثــوا للدراســة ﰲ الــدول الغربيــة عــﲆ نفقــة العــراق ﱂ يعــودوا

بعــد إكــامل دراســتهم  ،الن مــا ُيقــدم هلــم مــن مغريــات مقابــل مــا يعــود اليــه مــن ظــروف داخــل بلــده قــد تكــون
صعبــه بالنســبة اليــه بعــد مــا راى مــن اثــار العوملــة الغربيــة  ،ناهيــك عــن توفــري كل مــا ﳛتاجــه مــن مســتلزمات

البحــث العلمــي ﰲ تلــك الــدول .

إمــا ﰲ مــا ﳜــص الشــباب غــري الواعــي فﺈﳖــم غالب ـ ًا مــا يتأثــرون بــام ينــﴩ ﰲ وســائل االعــالم املرئــي

واإللكــﱰوين عــن املجتمعــات الغربيــة وكيفيــة عيشــها ﰲ ظــل التطــور احلاصــل ﰲ تلــك املجتمعــات واحلريــة

املفرطــة لشــعوﲠم ،وهلــذا نلحــﻆ انــه حصــول موجــات مــن هجــرة الشــباب للــدول الغربيــة ،وكان آخرهــا ﰲ

الســنوات الفائتــة (2014ــــ  )2015مــن هجــرة شــبه مجاعيــة لعــدد كبــري مــن املجتمــع العراقــي بصــورة عامــة
والكربالئــي عــﲆ وجــه اخلصــوص وتعــرض عــدد كبــري منهــم اﱃ املخاطــرة و ﴏف مبالــﻎ كبــرية مــن اجــل
الوصــول اﱃ ( جنــة عــدن) وأغلبهــم االن يســكنون معســكرات لالجئــني وعــدد كبــري منهــم عــاد إﱃ ارض

الوطــن بعــد ان خــﴪ كل مــا يملــك.

تاسع ًا ــ اثر العوملة الثقافية عﲆ االفراد ( ذكور وإناث ) :ــ
ﲣتلــﻒ رؤيــة العوملــة عنــد الذكــور واالنــاث  ،وهــذا االختــالف نابــع مــن مــدى تأثــر شــخصية الفــرد

بالعوملــة ونتاجهــا ،فضـ ً
ال عــن اختــالف األســاليب املســتعملة للتأثــري بينهــام  ،فمثــال يتأثــر الفتــى بعــدة عوامــل

تؤثــر ﰲ حياتــه كالتقــدم التكنلوجــي والربامــج التلفزيونيــة الغربيــة ومــا ﲢويــه مــن مغريــات عــن نمــط احليــاة
الغربيــة التــي تســهم بشــكل أو بﺂخــر ﰲ عيشــه باألحــالم الورديــة التــي تنظــره ﰲ الــدول الغربيــة وهلــذا نلحــﻆ

انــه بمجــرد مــا ﳛصــل عــﲆ منفــذ للخــروج ﳞاجــر اﱃ تلــك الــدول لتحقيــق احالمــه التــي ﱂ يســتطع ان ﳛققهــا
ﰲ بلــده.

أمــا الفتــاة فهــي دائــام مــا تتأثــر باإلعالنــات التجاريــة والربامــج التلفزيونيــة اخلاصــة باجلــامل وعمليــات

التجميــل ومــواد التجميــل ،واملتتبــع ألغلــب االعالنــات ﰲ الوقــت احلــاﱄ ﰲ الشاشــات التلفزيونيــة نالحظهــا
٤٢

االنفتاح الثقاﰲ وأثر ُه عﲆ املجتمع الكربالئي ( الشباب ُأنموذج ًا)
ُ
أن تــدور حــول مــواد التجميــل وعمليــات التجميــل وكل مــا ﳜــص النســاء مــن مــواد تســهم ﰲ تســويق كميــات

كبــرية جــد ًا مــن هــذه املــواد اﱃ اســواقنا املحليــة ،مقابــل حصوهلــم عــﲆ كميــات كبــرية مــن االمــوال التــي كان
مــن املمكــن ان تســهم ﰲ تنميــة الفــرد العراقــي .

وﰲ اخلتــام اصبــح للعوملــة الثقافيــة تأثــري واضــح عــﲆ جمتمعاتنــا فعــن طريــق األســاليب واألدوات التــي

تســتعملها ﰲ نــﴩ مبادئهــا ومفاهيمهــا ّ ،
وإن اغلــب افــراد املجتمــع قــد تأثــروا ﲠــا واصبحــوا ال يســتطيعوا
ان يتخلــوا عــن وســائل االتصــال احلديثــة او االجهــزة الذكيــة او القنــوات الفضائيــة وكل مــا يتعلــق باجلانــب

التكنلوجــي الــذي جعــل مــن كوكــب االرض قريــة تتواصــل بعضهــا مــع بعــض بـــ (ضغطــة زر ) عــﲆ جهــاز

كمبيوتــر او جهــاز هاتــﻒ حممــول  ،لكــن البــد مــن توضيــح املخاطــر التــي تواجــه جمتمعاتنــا واالثــار املﱰبــة
عــﲆ االســتعامل غــري الصحيــح او املفــرط هلــذه التكنلوجيــة الســيام غــري املــدرك حلجــم املخاطــر ،وهلــذا هنــاك
معايــري واســاليب قــد نســتطيع ﰲ حالــة تطبيــق جــزء منهــا ان نعالــج بعــض املشــاكل ونتعلــم كيفيــة مواجهــة تلــك
املخاطــر التــي ال نشــعر ﲠــا بالوقــت احلــاﴐ .
اﳌﺒحﺚ الﺜالﺚ
اﺛﺮ العوﳌة الﺜﻘاﻓية ﺑﲔ الﺴلﺐ و اﻻﳚاب
اهتــم املشــهد الثقــاﰲ واالجتامعــي والســياﳼ العــرﰊ بصــورة كبــرية بجميــع جوانــب العوملــة  ،وحظــي

هــذا املــﴩوع باهتــامم منقطــع النظــري ﰲ مجيــع االوســاط  ،نتيجــة االحســاس املــربر بمخاطــره إن اهلــدف املعلــن

للعوملــة هــو خدمــة البﴩيــة عامــة  ،مــن طريــق توحيــد املصــري ،وإزالــة احلواجــز اجلغرافيــة ،وإشــاعة القيــم
االنســانية ومحايتــه ،وتوحيــد اجلهــود  ،لتحســني حيــاة االنســان بنــﴩ التقنيــة احلديثــة مــن مراكزهــا ﰲ العــاﱂ إﱃ

اقــﴡ اطــراف االرض ،واملســاعدة ﰲ حــل مشــاكل مجيــع الــدول ونــﴩ االنســانية ،وهــذه االهــداف هــي كل ما
يتمنــى املــرء  ،لكــن مــا خفــي كان اعظــم ،فﺈهــداف العوملــة احلقيقيــة ــــ هي رغبــة الغرب ﰲ حمــو اهلويــات املختلفة

للمجتمعــات وتكريــس اهلويــة الغربيــة ،وعــادة مــا تســعى العوملــة لتحقيــق العديــد مــن اهــداف ،منهــا:
اخﱰاق املجتمعات اإلسالمية  ،وزرع القيم و األفكار الثقافية الغربية ﰲ أبناء تلك املجتمعات.

التأسيس هلوية ثقافية وحضارية للمجتمعات االسالمية ،بعد إسقاط عناﴏ املامنعة واملقاومة لدﳞا.

٤٣
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احلصــول عــﲆ فــرص سياســة إعالميــة قــادرة عــﲆ إعــادة صياغــة االخــالق والقيــم والعــادات وفــرض

هيمنــة ثقافيــة جديــدة تصــب ﰲ مصلحــة الــدول الغربيــة (.)52

تســعى العوملــة اﱃ طغيــان ثقافــة عامليــة واحــدة عــﲆ الثقافــات القوميــة واملحليــة املتعــددة ،وهــذا يشــكل

خطــر ًا عــﲆ خصوصيتهــا عــﲆ املــدى الطويــل .

ﲢاول العوملة اﱃ التدخل املباﴍ ﰲ ثقافات الشعوب ومنها الشعوب العربية املسلمة.
تذويــب املجتمــع ﰲ بحــر الثقافــة الغربيــة  ،وخاصــة بــام يتعلــق باالنحــراف العقائــدي والﱰهــل املعنــوي

،ودائــام مــا تســتهدف الشــباب ،لــذا ﲢــاول عــزل املجتمعــات عــن الثقافــة ذات املــردود االﳚــاﰊ واالرتقــاء

احلضــاري(.)53

ال تنفــك العوملــة الثقافيــة ﰲ حركتهــا عــن كيفيــة مســايرة العوملــات االخــرى كـــ ( االقتصاديــة والسياســية

والعســكرية) وغريهــا ،باعتبارهــا مــن اهــم املكونــات وابرزهــا ﰲ إنجــاح العوملــة الثقافيــة ﰲ كيفيــة التغلغــل ﰲ

املجتمــع االســالمي .

تغيــري املنهــاج التعليميــة ﰲ الــدول اإلســالمية  ،وذلــك باســتغالل مــا بقــي مــن آثــار تذكــر الطالــب املســلم

بدينــه وتارﳜــه .

مــن طريــق تلــك األهــداف التــي تعــد جــزء مــن اهــداف اوســع واكــرب تســعى العوملــة اﱃ ﲢقيقهــا ،

نســتطيع القــول ان كثــري مــن العبــارات التــي يســوقها صنّــاع القــرار واملفكــرون الغربيــون  ،كترصيــح وزيــر
اخلارجيــة االمريكــي االســبق »كولــن بــاول« ﰲ خطــاب ألقــاه بجامعــة لويســفيل بواليــة كنتاكــي ﰲ ســنة 2001
ــــ تبلــور حــول الرؤيــة االمريكيــة للمجتمعــات االســالمية والتــي تقــوم عــﲆ اســاس قيــم معينــة ﲤــس التكويــن

الثقــاﰲ والســياﳼ والعقائــدي لتلــك اجلامعــات .

إمــا مــا ذهــب إليــه الكاتــب الربيطــاين (فيســك ) ﰲ تعليــق بعنــوان ( االمــم املتحــدة تســلط الضــوء عــﲆ

احلقائــق املــرة ﰲ العــاﱂ العــرﰊ ) ﰲ صحيفــة االندبندنــت الربيطانيــة بتاريــﺦ  2002/7/4قــال فيــه ( لــن ﳚــد

العــاﱂ العــرﰊ ـ املحــروم مــن احلريــة السياســية واملعــزول عــن عــاﱂ الفكــر واملضطهــد للنســاء ﰲ جمتمعــه والقامــع

للعمــل والتطــور ،مــا يقولــه  ،ضــد االســتنتاجات التــي توصــل اليهــا تقريــر صــادر عــن االمــم املتحــدة يصــﻒ
بدقــة متناهيــة احليــاة القاحلــة واملتحجــرة ﰲ الكثــري مــن الــدول العربيــة ) .ومــن هنــا قــد تســعى العوملــة إﱃ
إحــداث تغيــري ﰲ املنطقــة وفــرض فيمهــا ومعايريهــا عــﲆ شــعوب االمــم املســلمة (.)54
٤٤

االنفتاح الثقاﰲ وأثر ُه عﲆ املجتمع الكربالئي ( الشباب ُأنموذج ًا)
ُ
االثار املﱰبة عﲆ العوملة الثقافية :
ﳑــا تقــدم ﰲ املبحــث الثــاين  ،ومقدمــة املبحــث الثالــث  ،تبــني ان هنــاك العديــد مــن االثــار املﱰبــة عــﲆ

العوملــة الثقافيــة وعالقتهــا ﰲ املجتمعــات ،فهــي احــدى فــروع العوملــة التــي تســعى الواليــات املتحــدة األمريكيــة

مــن طريقهــا اﱃ جعــل العــاﱂ ﲢــت خيمتهــا و نفوذهــا ،وتعمــل عــﲆ تغيــري اهلويــة الثقافيــة للمجتمــع والتــي تعــد
مــن اوﱃ املتأثريــن بالعوملــة الثقافيــة  ،لــذا قــد ُيطــرح ســؤال :

هــل ســتموت الثقافــة الوطنيــة ﰲ زمــن العوملــة الثقافيــة وتأثرياﲥــا  ،ومــا مــدى صمــود ثقافتنــا ﰲ ظــل ريــاح

العوملــة املتغــرية باســتمرار .

هذا السؤال قد ُيثري اسئلة عديدة ،منها:
هــل للعوملــة الثقافيــة اثــار عــﲆ اهلويــة الثقافيــة لﻸفــراد والشــعوب  ،ومــا طبيعــة هــذه االثــار هــل اﳚابيــة أو

ســلبية؟

كيﻒ يمكن احلفاظ عﲆ اهلوية الثقافية للمجتمع  ،مع الغاء مفهوم اخلصوصية ؟
هناك عدة اراء ﰲ مدى تأثري العوملة الثقافية عﲆ هوية املجتمع ،من هذه اآلثار :
الــرأي االول ــــ يــرى ان للعوملــة نتائــج اﳚابيــة ﲣــدم مجيــع افــراد املجتمــع ،وﲢافﻆ عــﲆ خصوصياتــه وهويته

الثقافيــة ،مــع الﳖــا عامليــة وإنســانية ﰲ إطــار االنفتــاح الثقــاﰲ

الــرأي الثــاين ــــ يــرى ان العوملــة تســبب العديــد مــن الويــالت ،التــي ال يمكــن االنخــراط فيهــا  ،ﰲ ظــل

تأثريهــا ﰲ افــراد املجتمــع ،ولذلــك مــن الــرضوري حماربتهــا ومناهضتهــا.

الــرأي الثالــث ــــ يــرى انــه مــن الــرضوري املحافظــة عــﲆ الثقافــة الســلوكية للمجتمــع مــع معرفــة كيفيــة

االســتثامر العمــيل لصفــات العوملــة الثقافيــة ومظاهرهــا  ،ومــن ثــم فهــو يــرى ﳑارســة الســلوك الفعــيل ﰲ كيفيــة
حماربتهــا فكــر ًا ولســان ًا ال واقع ـ ًا وعم ـ ً
ال (.)55
االثار االﳚابية للعوملة الثقافية :

٤٥

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

توجــد العديــد مــن األثــار التــي قــد ُﲣ ّلفهــا العوملــة عــﲆ املجتمعــات وبمختلــﻒ االﲡاهــات  ،ربــام

تكــون بعــض االثــار حمــدودة وبعضهــا قصــرية واالخــرى بعيــدة  ،ومنهــا مــا ال تظهــر واضح ـ ًا  ،لكــن عــﲆ
العمــوم قــد تنتــج العوملــة الثقافيــة العديــد مــن االثــار التــي تبــني إمكانيــة العوملــة ﰲ ﲢقيــق الفائــدة لنفســها أو

للمجتمعــات التــي ُســوقت اليهــا  ،ومــا طبيعــة تلــك الفائــدة ،فقــد ينتــج عــن التفاعــل بــني العوملــة واملجتمــع
العديــد مــن االثــار ،منهــا :

تــدر العوملــة ربحــ ًا عــﲆ املجتمعــات واالفــراد ﰲ اكتســاب ثقافــة البحــث
عــﲆ املســتوى التكنلوجــي ـــــ ّ

العلمــي والتقــدم التكنلوجــي والتقنــي ،بخاصــة ﰲ جمــال االعــالم واالتصــال وهــذا مــا يســاعد العوملــة عــﲆ
االنتشــار بﴪعــة  ،لتصبــح ثــروة علميــة وعمليــة ،ملــن يفتقــر للتكنلوجيــا والبحــث العلمــي .

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

االمــم واالفــراد بحــوار الثقافــات وتزويــد الشــعوب بــكل مــا ﲢتاجــه  ،مــن اجــل إحــداث تــوازن منطقــي بــني
اخلصوصيــات الثقافيــة هلــم  .وهلــذا يكــون التعــاون بــني االمــم باإلطاحــة باحلــدود ومعوقــات االتصــال املبــاﴍ
احلــر بــني املؤسســات واالفــراد  ،وهنــا يظهــر مــدى اﳘيــة االعــﱰاف بالتعدديــة الثقافيــة لﻸمــم واملجتمعــات .
عــﲆ املســتوى االجتامعــي ــــــ تعــد العوملــة مــن خــالل وســائل خاصــة كوســائل االعــالم وحريــة الصحافــة

والــراي احلــر منــرب ًا للحــوار والتفتــح الثقــاﰲ واالســتفادة مــن ثقافــة اآلخريــن وتكامــل الثقافــات ،وبذلــك
تســتفيد الــدول الضعيفــة مــن اســباب مهمــة للقضــاء عــﲆ املشــاكل االجتامعيــة خاصــة املتعلقــة باألجانــب مــع
الســكان املحليــني ،ويســاهم اإلعــالم ﰲ رفــع مســتوى اهلويــة الثقافيــة الوطنيــة والفرديــة ،إلثبــات وجودهــا
وبروزهــا عــﲆ املســتوى الــدوﱄ .

عــﲆ املســتوى احلقوقــي ـــــ فتُعــد العوملــة موضوع ـ ًا للتفاعــل والتواصــل ،خاصــة ﰲ جمــال االعــالم ،الــذي

يدعــم حقــوق االنســان واحلريــات السياســية وثقافــة التعبــري واملعارضــة ووجهــات النظــر والدفــاع عــن

السياســات الثقافيــة للشــعوب ﰲ مفهــوم احلقــوق واحلريــات واملشــاركة السياســية والتعدديــة  .ورفعــت العوملــة

شــعار ان للفــرد حريــة االختيــار ألي ثقافــات يراهــا مناســبة  ،ﲠــدف ابــراز طاقاتــه واســتثامرها ليصــب منتجـ ًا
وفع ـ ّاالً (.)56

عــﲆ املســتوى الشــخﴢ واالنســاين ـــــ للعوملــة تأثــري اﳚــاﰊ بتحويــل شــعور االنتــامء مــن حالــة الت ّعصــب اﱃ

حالــة املرونــة واالعــﱰاف باآلخــر ﰲ ظــل االنســانية ،ﲠــدف القضــاء عــﲆ التشــدد واجلمــود الفكــري .
٤٦

االنفتاح الثقاﰲ وأثر ُه عﲆ املجتمع الكربالئي ( الشباب ُأنموذج ًا)
ُ
عــﲆ املســتوى الﱰبــوي واالكاديمــي ــــ اصبحــت احلقــوق الثقافيــة ﰲ ظــل العوملــة مزدهــرة مــع إعطائهــا

مكانــة خاصــة ﰲ املســتوى املؤسســاﰐ ﰲ ظــل املناهــج الﱰبويــة واالكاديميــة  ،وهــذا مــا ســاعد عــﲆ تقديــم
الدعــم لثقافــة االفــراد واملجتمعــات واحــﱰام الثقافــات االخــرى .

عــﲆ املســتوى الســياﳼ ـــــ تتخطــى العوملــة حــدود الدولــة الوطنيــة وشــخصية الفــرد ،وبذلــك تســهم ﰲ

الثقافــة السياســية والتعدديــة الفكريــة مــن طريــق اإلعــالم واحلــوار وحريــة التعبــري ومــن ثــم هــي املنقــذ بالنســبة

للشــعوب املقهــورة ﰲ ظــل الســلطة املطلقــة املســتبدة باحلكــم .

وخالصــة االثــار االﳚابيــة للعوملــة ــــ هــي أن الثقافــة العامليــة تدفــع االفــراد إﱃ التحــرك والســري ﰲ االصالح

والقضــاء عــﲆ التبعيــة الثقافيــة ﰲ القيــم والعــادات  ،باســتعامل وســائل وأســباب التعــاون والﱰابــط والتامســك

والشــعور باالنتــامء الصحيــح وعــدم التعصــب).(٥٧
اثار السلبية العوملة الثقافية :

ّ
إن اغلــب األثــار التــي ﲣُل ّفهــا العوملــة ﰲ املجتمعــات والتــي يعدهــا بعضهــم اﳚابيــة ،قــد تكــون ذات

مــردود ســلبي

( الن العوملــة ســالح ذو حديــن )  ،فمــن يســتطع معرفــة كيفيــة التعامــل معهــا قــد تســبب لــه

العديــد مــن االثــار الســلبية  ،وقــد خلفــت العوملــة الثقافيــة ومازالــت ُﲣلــﻒ العديــد مــن االثــار الســلبية ،عــﲆ

جمتمعاتنــا مــن طريــق القيــم والعــادات التــي اكســبتها االرسة املســلمة والتــي اصبحــت غــري مرحــب فيهــا :ــــ
وﻣﻦ اﻫﻢ اﻻﺛار الﺴلﺒية التﻲ ﹸﲣلﻔﻬا العوﳌة الﺜﻘاﻓية :

انتشــار بعــض الثقافــات الغربيــة ﰲ جمتمعاتنــا والتــي تتنــاﰱ مــع القيــم العربيــة كالتفــكك االرسي و عــدم

احــﱰام الزوجــة للــزوج او االبنــاء لﻺبــاء او حريــة خــروج االبنــاء والبنــات دون رادع او املــربرات التــي تضــع

لــكل مــن يرتكــب افعــال مشــينة او ال اخالقيــة ،كــام ﳛصــل اليــوم وينــﴩ ﰲ القنــوات الفضائيــة ،تلــك القنــوات
التــي اصبحــت ﲢــاول اﳚــاد مــربر لــكل عمــل يقــوم بــه مرتكبــه بحجــة الظــروف والظلــم واحلرمــان وغريهــا .

التقليــد األعمــى للغــرب واالنســياق وراء املوضــة ملواكبــة التطــور واللحــاق بركــب احلضــارة الغربيــة

املوهوبــة .

التقليل من شأن الﱰاث العرﰊ واالسالمي وقطع صلة االجيال بامضيها .

٤٧
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تعظيم شان ثقافة السوق االستهالكي وسلب اخلصوصيات الثقافية والوطنية.
الﱰكيــز عــﲆ قضايــا هامشــية ﲣــص الطفــل واملــرأة وحقــوق االنســان ﰲ دول العــاﱂ الثالــث وتعظيــم قدرهــا

مــن أجــل االنشــغال ﲠــا بعيــد ًا عــن القضايــا الوطنيــة .

الﱰكيــز عــﲆ حريــة اإلعــالم واالنفتــاح الثقــاﰲ وإﳖــاء الرقابــة عــﲆ وســائل االعــالم مــن اجل نــﴩ االباحية

التــي تــؤدي إﱃ إفســاد األخــالق وال ُبعــد عــن الدين .

ّ
إن تدخــل العوملــة مــن طريــق هيــأة دوليــة عملــت عــﲆ التدخــل ﰲ تغــري العديــد مــن املناهــج الﱰبويــة بعــد

ســنة  2003والتــي اصبــح بعضهــا خاليـ ًا مــن جــذور حضارتنــا  ،ﳛمــل كل مــا هــو غــرﰊ.

العمــل عــﲆ تدخــل العوملــة ﰲ منــع حماســبة غــري احلريصــني عــﲆ التعلــم مــن طريــق منظــامت حقوق االنســان

واملــرأة والطفــل وغريهــا مــن املنظــامت التــي تعمــل عــﲆ نــﴩ كل رذيلــة ﰲ جمتمعاتنــا التــي كانــت ﲤتلــك عقليــة

علمية(. )58

مقــدار اهلــوة التــي اخــذت بالتوســع بــني افــراد املجتمــع االســالمي  ،وخصوصــا عنــد الشــباب  ،الــذي

اصبــح يتأثــر بــكل مــا هــو جديــد ،مــن وســائل تكنلوجيــة اﱃ برامــج متنوعــة اﱃ اخبــار رياضيــة ﳐتلفــة  ،كل

ذلــك تديــره قــوى العوملــة التــي عملــت عــﲆ اهلــاء العــاﱂ بربامــج غــري هادفــة تعمــل عــﲆ تفريــﻎ املجتمعــات مــن
حمتواهــا .

ســيطرة دول كــربى عــﲆ اغلــب املنشــئات احليويــة ﰲ جمتمعاتنــا جعــل مــن تلــك املجتمعــات مســتهلكة

للمعلومــات التــي ال تتناســب مــع واقعهــا االجتامعــي والثقــاﰲ وطبيعــة املشــكالت التــي تواجههــا(.)59
ومن االﴐار التي ُﲣلفها العوملة عﲆ شبابنا :

االﴐار الﱰبويــة واالخالقيــة واالجتامعيــة  ،ملــا تبثــه العديــد مــن القنــوات الفضائيــة والتــي تــؤدي اﱃ

االنحــراف الســلوكي لــدى االطفــال والشــباب والفتيــات ومــن ثــم الرجــال والنســاء .

ظهــور الشــذوذ اجلنــﴘ لــدى الشــباب ﰲ ظــل الربامــج التــي تعرضهــا القنــوات ،والتــي ســببت ﰲ انتشــار

جماميــع مــن الشــباب مــن ذوي اجلنــس املتقــارب والتــي تبتعــد عــن حــاالت الــزواج التقليديــة .

ارتفــاع نســبة اجلريمــة بــني الشــباب وانتشــار الﴪقــة والســطو املســلح  ،نتيجــة البطالــة وأفــالم األكشــن
٤٨

االنفتاح الثقاﰲ وأثر ُه عﲆ املجتمع الكربالئي ( الشباب ُأنموذج ًا)
ُ
ومــا ُﲣ ّلفــه مــن اثــار عــﲆ مســتوى تفكــري الشــباب والتــي تســبب اختــالالً ﰲ االمــن الداخــيل للدولــة او املحافظــة

،وهلــذا نلحــﻆ ّ
ان اجلريمــة ﰲ العــراق قــد بلغــت مراحــل متقدمــة وذات مســتوى متنــوع ﰲ ظــل الربامــج التــي

تســبب االنحــراف لــدى الشــباب .

العوملــة وبرامــج االنفتــاح الثقــاﰲ ذات الطابــع الﱰفيهــي  ،ســببت ﰲ انتشــار ﲡــارة املخــدرات وتعاطيهــا ،فاليوم

اصبــح الشــاب يتعاطــى انــواع ﳐتلفــة مــن املخــدرات وبطــرق عــدة ومن طــرق تعاطيهــا ﰲ( االركيلــة)(.)60
ﲢديات تواجه املجتمعات ﰲ ظل العوملة الثقافية :

إن عمليــة التبــادل الثقــاﰲ الــذي تتبعــه بعــض املؤسســات الغربيــة مــع الــدول الناميــة ُيعــد مــن اهــم واخطــر

االســاليب املتبعــة ﰲ قــوة العوملــة  ،ألﳖــا تكــون مــن اســهل الوســائل التــي تســاعد عــﲆ اخــﱰاق العقــل مــن
الــدول الناميــة ،ﰲ ظــل مــا ﲤتلكــه تلــك املؤسســات مــن مغريــات مقابــل مــا تفتقــر اليــه الــدول الناميــة مــن تلــك
املغريــات .

مــع غيــاب الرؤيــة واالســﱰاتيجية ﲡــاه الغــزو الثقــاﰲ الغــرﰊ وادواتــه العديــدة  ،قــد يســبب بغــزو للعقــل

بالكامــل جلميــع الــدول التــي تعــاين مــن عدم القــدرة عــﲆ مواجهة تلــك اإلمكانيــات ،وهلــذا ســتعاين املجتمعات
الناميــة كالعــراق مــن صعوبــة عــدم التأثــر وســهولة االنقيــاد نحــو عــاﱂ جمهــول ﰲ ظــل احلزمــة الكبــرية مــن
التكنلوجيــا مــع عــدم امتــالك االمكانيــة لكيفيــة معرفــة التعامــل معهــا (.)61

تزايــد اعــداد اخلرﳚــني مــن محلــة شــهادات البكالوريــوس واملاجســتري والدكتــوراه  ،مــع ازديــاد اعــداد

البطالــة ﰲ ظــل االنفتــاح الثقــاﰲ والتطــور التكنلوجــي  ،مــع أن هنــاك عــدد ًا كبــري ًا منهــم ﰲ ﲣصصــات علميــة
وفنيــة وثقافيــة ﳐتلفــة .

ازديــاد اعــداد املؤسســات العلميــة ذات الطابــع االســتثامري ( الربحــي ) والتــي ﲣــرج طاقــات متنوعــة مــن

الشــباب لكــن اغلبهــا طاقــة مهــدورة  ،ومــن امثلــة تلــك املؤسســات الكليــات االهليــة كاجلامعــة االمريكيــة
وغريهــا مــن اجلامعــات واملعاهــد االهليــة املتخصصــة بالدراســات العليــا  ،فض ـ ً
ال عــن اجلامعــات احلكوميــة ،

فمثــال ﰲ حمافظــة كربــالء وحدهــا ،يوجــد اكثــر مــن ﲬــس جامعــات اهليــة اســتثامرية  ،اضافــة اﱃ جامعــة كربــالء
واملعهــد التقنــي وغريهــا مــن املؤسســات التعليميــة االخــرى .

إن اســاس ســلبيات العوملــة عــﲆ اهلويــة الثقافيــة لﻸفــراد املجتمــع تكمــن ﰲ مــا قالــه ( صامويــل هنتنجتــون) إن
٤٩
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االعتقــاد بــرضورة تبنــي الشــعوب غــري الغربيــة لقيــم ومؤسســات وحضــارة غربيــة  ،أمــر غــري اخالقــي ﰲ نتائجــه.
وعــﲆ العمــوم تســعى العوملــة إﱃ إقصــاء اخلصوصيــات واهلويــات الثقافيــة االخــرى اﱃ حــد أن يكــون ألي جمتمــع

ثقافــة ذاتيــة او هويــة شــخصية .

عــﲆ املســتوى التارﳜــي ــــ تُعــد العوملــة اســتعامر ًا ثقافيـ ًا جديــد ًا ،ألﳖا ﲥــدف إﱃ إحــداث خلــل ﰲ اهلويــات الثقافية

للشــعوب ،بنــﴩ العوملــة الثقافيــة االحديــة القطــب وهيمنتها.

وﳑــا تقــدم يتضــح ان االحتــكاك العلمــي للغــرب مــن طريــق املؤسســات واملعاهــد واملراكــز البحثيــة بمؤسســات

البحــث العلمــي والثقــاﰲ والكــوادر التعليميــة والثقافيــة ﰲ العــراق  ،ﳜفــي خلفــه العديــد مــن الشــكوك والسياســة

املربجمــة التــي ﲥــدف اﱃ الســيطرة عــﲆ العقــل البــﴩي والوجــدان الثقــاﰲ  ،كوﳖــا تتامشــى مــع االﲡــاه العــام للعوملــة

الثقافيــة التــي تعمــل عــﲆ تفعيــل عمليــة التطبيــع بــني افــكار املســيحية واليهوديــة مــع املجتمعــات االســالمية ﰲ االقليم

العــرﰊ بشـ ﹴ
ـكل عــام (.)62
مواجهة العوملة :

عملــت الــدول الغربيــة عــﲆ نــﴩ مبــادئ العوملــة  ،مســتخدمة طرقــ ًا واســاليب ﳐتلفــة ،لكــن العوامــل

التــي ســاعدت عــﲆ نــﴩ العوملــة ،هــي اغلبهــا( اقتصاديــة  ،سياســية ) والتــي اثــرت تأثــري ًا مبــاﴍ ًا عــﲆ اجلانــب
االجتامعــي ومــن ثــم الثقــاﰲ  ،وعندمــا يصــل التأثــري اﱃ املســتوى الثقــاﰲ  ،فمــن الصعــب امتــالك املجتمــع املقــدرة

عــﲆ تغـ ّـري أفــكار افــراد املجتمــع مــن دون تقديــم املؤسســات احلكوميــة واملفكريــن واصحــاب الشــأن أي دعــم  ،فمــن
الــرضوري ان يكــون هنــاك تكثيــﻒ للجهــود والعمــل عــﲆ ﲢســني العوامــل التــي عملــت العوملــة مــن طريقهــا عــﲆ
نــﴩ مبادئهــا  ،ومنهــا :

اوالً ــــ االقتصــاد واملجتمــع  :ﰲ ظــل العوملــة ظهــرت تكتــالت اقتصاديــة عديــدة إقليميــة وعامليــة  ،وأغلبهــا

ذات طابــع غــرﰊ  ،وهــذه التكتــالت كان هــا الــدور البــارز ﰲ دخــول العوملــة ونــﴩ مجيــع مبادئهــا ﰲ الــدول الناميــة ،

واليــوم اصبحــت اســواقنا تزدحــم ﰲ املنتجــات الغربيــة ،بغــض النظــر عــن مكونــات الصنــع  ،امــا املنتجــات املحليــة

فهــي مهملــة  ،لــذا ﰲ حالــة اردنــا مواجهــة هــذا الســيل اجلــارف مــن االفــكار واملشــاريع ،فالبــد علينــا من وضــع خطط

اقتصاديــة تعمــل الدولــة مــن طريقهــا عــﲆ إﳚــاد خطــط تنمويــة اقتصاديــة تشــارك ﰲ تشــغيل الشــباب واعطاهــم
الفرصــة للمشــاركة ﰲ بنــاء اقتصــاد الدولــة  ،العمليــات االنتاجيــة ونــﴩ ثقافــة حــب االوطــان ﰲ مــا بــني االجيــال ،
والعمــل عــﲆ ﲢقيــق االســتقرار الســياﳼ الداخــيل والبنــاء الصحيــح  ،بتطويــر القطــاع االقتصــادي الداخــيل.
٥٠

االنفتاح الثقاﰲ وأثر ُه عﲆ املجتمع الكربالئي ( الشباب ُأنموذج ًا)
ُ
ثانيــ ًا ــــ السياســة والعوملــة  :إن التدهــور االقتصــادي والتشــجيع عــﲆ سياســة االســتهالك  ،ﲣلــق جيــ ً
ال مــن

غــري املنتجــني واملتصارعــني الذيــن يبحثــون عــن الســلطة ،وهلــذا نلحــﻆ ّ
ان الواليــات املتحــدة األمريكيــة  ،عملــت
عــﲆ خلــق ﴏاع ســياﳼ داخــيل ﰲ العــراق  ،وجمتمــع اســتهالكي  ،لبســط النفــوذ والســيطرة واملســاعدة ﰲ مــا بعــد

عــﲆ نــﴩ افكارهــا ومبادئهــا ،وهلــذا قــد ﳛقــق االســتقرار الســياﳼ الداخــيل اســتقرار ًا فكريـ ًا والــذي يســاعد ﰲ بنــاء

املؤسســات التــي مــن طريقهــا قــد نســتطيع ترميــم التصدعــات التــي حصلــت ﰲ جمتمعاتنــا مــن تغــريات ﰲ املراحــل

املتأخــرة .

ثالث ـ ًا ــــ التعليــم و املجتمــع والعوملــة ّ :
إن العوملــة وكــام مــر بنــا تســتهدف الفــرد وقيمتــه االنســانية واخلُلقيــة

التــي رســمها ،انطالق ـ ًا مــن ﲡربتــه احلضاريــة الطوليــة  ،فالفــرد هــو املحــور الــذي تــدور حولــه العوملــة  ،فهــي

عــادة مــا ﲡعــل القيــم الثقافيــة عامليــة ،عــن طريــق تربيــة االنســان عــﲆ الثقافــة املنقولــة » الغربيــة » التــي تســعى
العوملــة عــﲆ تعميمهــا وجعلهــا ثقافــة ســائدة ﰲ مجيــع الشــعوب  ،وهكــذا مــﴩوع يعمــل عــﲆ بنــاء الفــرد منــذ
البدايــة ،وهلــذا نلحــﻆ اﳖــا عملــت عــﲆ تغــري مناهــج التعليــم تدرﳚيـ ًا  ،وادخلــت منهــاج دراســية جديــدة  ،تعمــل

عــﲆ نــﴩ احلداثــة  ،فمثــال اصبحــت اللغــة اإلنكليزيــة ُتــدّ رس مــن مرحلــة االبتدائيــة بحجــة تعلــم لغــة ثانيــة

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

وهلــذا نالحــﻆ اليــوم كيفيــة إعــداد جيــل مــن املتعلمــني للثقافــة الغربيــة الــذي ســيصبح ﰲ املســتقبل جي ـ ً
ال مــن

املتأثريــن بــكل مــا هــو غــرﰊ مبتعديــن عــن ثقافتهــم االم وعاداﲥــم وتقاليدهــم والقيــم التــي تربــى عليهــا اباهــم  ،قــد
يفقــدون ديانتهــم  .لــذا البــد مــن نــﴩ العلــم واملعرفــة والعمــل عــﲆ كيفيــة تطبيــق سياســة التعلــم والتســامح ونــﴩ
الفكــر املعتــدل الــذي يعمــل عــﲆ بنــاء املجتمــع وتقويــة الروابــط بــني ابنــاء املجتمــع الواحــد وتكثيــﻒ جهــود العلــامء

والباحثــني ﰲ كيفيــة نــﴩ مــا تطمــح اليــه الــدول الغربيــة وتعليــم الشــباب كيفيــة مواجهــة هكــذا أخطــار ،ليــس عــن

طريــق معاداﲥــا للتطــرف وإنــام بتطويــر املســتوى العلمــي والثقافيــة ملجتمعاتنــا للمســاﳘة ﰲ بنــاء امــة قــادرة عــﲆ بنــاء
دولــة وفــق املعايــري الصحيحــة .

رابعـ ًا ــــ الﱰبيــة والعوملــة  :ان الﱰبيــة تعنــي عمليــة نقــل الثقافــة  ،ســواء مــن طريــق االرسة او املدرســة او املجتمــع

 ،فهــي عمليــة قولبــة ،يصبــح فيهــا الفــرد متامث ـ ً
ال مــع االخــر  ،بحيــث تكــون شــخصية الفــرد وطنيــة او قوميــة  ،او

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

والﱰبيــة ﰲ زمــن العوملــة الثقافيــة  ،ﳚــب أن تّغــرس وتﱡنمــى الطاقــات املبدعــة ﰲ كل فــرد وتســهم ﰲ زيــادة
٥١

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

ﲤاســك املجتمــع ﰲ زمــن يتأثــر افــراده بــكل مــا هــو غــرﰊ  ،لــذا نحتــاج اﱃ اســاليب تربويــة حديثــة تعمــل
عــﲆ كيفيــة كســب الشــباب و اقناعهــم بــان هــذه التطــورات التكنلوجيــة واالنﱰنــت والفضائيــات واالجهــزة
اللوحيــة) وغريهــا مــن اجهــزة وبرامــج اتصــاالت وعــرض قــد تكــون مــرضة ﰲ شــخصية الفــرد وتعمــل عــﲆ

تفــكك االرسة ومــن ثــم املجتمــع وهــذا نلحــﻆ أن عمليــات الطــالق بــدأت باالرتفــاع واملشــاكل أخــذت تــزداد
والبطالــة بــدأت تتضاعــﻒ واجلريمــة تنتــﴩ وبﹺـ ّـر الوالديــن بــدأ ﳜتفــي وعمــل اخلــري بــدأ يضعــﻒ واحلســنات

بــدأت تقــل وعمــل الــﴩ بــدأ ينتــﴩ  ،وهــذا ﳛتــاج اﱃ شــباب يمتلــك وعي ـ ًا ثقافي ـ ًا نســتطيع مــن طريقــه إثــارة
األفــكار لدﳞــم ،البــد مــن اهتــامم االرسة ومتابعــة اوالدهــم مــع اخــذ املعلــم دوره ﰲ ﴍح اهــداف العوملــة

وكيفيــة عملهــا  ،واﱃ مــاذا تطمــح وكيــﻒ تعمــل.

خامسـ ًا ــــ املثقفــون ورجــال الديــن والعوملــة  :ان الــرصاع بــني رجــال الديــن والعلامنيــني ســاعد عــﲆ توغــل

العوملــة بصــورة اوســع  ،فرجــال الديــن دائــام مــا يقفــون نــد ًا للعلامنيــني وﳛــذر الشــباب مــن التأثــر بالعلامنيــة
وعوملــة امللوثــة بالثقافــة الغربيــة ،وﰲ الوقــت نفســه بعــض رجــال الديــن يعيشــون برفاهيــة عاليــة ﰲ الوقــت

الــذي يوجــد العديــد مــن الشــباب يعــاين احلرمــان والفقــر وهلــذا بــداء الشــاب بشــكك ﰲ مــا يطرحــه رجــل
الديــن  ،باملقابــل ســيتجه اﱃ العلامنيــة ،ولعــدم معرفتــه بامهيــة العلامنيــة والعلــامين ولضعــﻒ ثقافتــه وقلــة اطالعــه
يتصــور ان ـــــ العلــامين ــــــ تعنــي العوملــة اي غربيــة اي رفاهيــة وهلــذا ﳛــاول التأثــر بــكل مــا هــو غــرﰊ ظنـ ًا منــه ان

العلامنيــة مصدرهــا غــرﰊ فهــو يــرى مــا يرغــب باحلصــول عليــه ﰲ ذلــك االﲡــاه.

وهلــذا يعتقــد الباحثــان ان ســبب االنتشــار الواســع ألهــداف العوملــة ومفاهيمهــا بﴪعــة تأثــر افــراد

جمتمعاتنــا فيهــا  ،بســبب بعــض رجــال الديــن وﴏاعهــم مــع العلامنيــة بمفهومهــا الليــرباﱄ التخصــﴢ  ،ال
العلامنيــة التــي تدعــو اﱃ تقليــد الغــرب  ،وﳛتــاج املجتمــع اﱃ وجــود حمــﱰﰲ الثقافــة والكتــاب :الكتبــة واملتعلمني

ــــ الذيــن يقــع عليهــم دور مهــم ﰲ كيفيــة تبيــان العوملــة واهدافهــا و االثــار املﱰبــة عليهــا وكيفيــة التعامــل معهــا
وعــدم التأثــر فيهــا واخــذ مــا يمكــن اإلفــادة منهــا دون التأثــر فيهــا ـ ألن مــا نلحظــه مــن انجــراف للشــباب صوب
العوملــة  ،ومــا نشــهد مــن قطيعــة بــني الثقافــة املجتمــع احلديــث الدنيــوي  .وقــد يكــون ســبب هــذه القطيعــة

ظهــور اكثــر مــن نخبــة فكريــة وثقافيــة  ،االوﱃ مؤلفــة مــن املتعلــم او رجــل اللذيــن التقليــدي  ،واالخــرى مــن
املثقــﻒ احلديــث  ،وقــد اصبــح هنــاك ﴏاع بــني هذيــن النمطــني الذيــن يرغبــان باإلمســاك بزعامــة الثقافــة ﰲ

مجيــع احلضــارات  ،فاملتعلــم ــــ املوظــﻒ يقابلــه املثقــﻒ وباملقابــل العلــامء والقضــاة واألئمــة وا ُملــالﱄ والذيــن
يطلــق عليهــم االســالم التقليــدي » املتكلمــني » فنجــد ان املثقفــني ﰲ جانــب ورجــال الديــن ﰲ االخــر(. )66
٥٢

االنفتاح الثقاﰲ وأثر ُه عﲆ املجتمع الكربالئي ( الشباب ُأنموذج ًا)
ُ
ويقــال ان والدة املثقفــني قــد ارتبطــت باحلداثــة االوربيــة  ،فبعــد حركــة االصــالح واحلــروب الدينيــة

التــي اســتمرت قرابــة قــرن مــن الزمــن ــــ ظهــرت طبقــة متعلمــة اكثــر دنيويــة  ،انشــقت بعيــد ًا عــن صلــب رجــال

الديــن  ،وهــذا مــا قــد ســبب ﰲ خلــق ﴏاع بــني املثقفــني ورجــال الديــن  ،و اســتغلته بعــض األطــراف لتســويق

مفاهيــم العوملــة لتلــك املجتمعــات .لــذا مــن اجــل تصحيــح مســارات تلــك املجتمعــات الناميــة التــي تعــاين مــن
ﴏاعــات داخليــة و تفــكك وتــﴩذم  ،البــد مــن إعــادة تبــادل الثقــة بــني رجــال الديــن والشــباب واملثقفــني،

ألنــه اصبــح هنــاك عــدد كبــري مــن الشــباب ينفــرون الديــن بســبب تسيســه مــن قبــل بعــض رجالــه  ،وحــدوث

ابتعــاد بــني الطبقــة املثقفــة واملجتمــع والديــن .
موقﻒ املثقفني من العوملة :

تباينت اراء املثقفني للعوملة ــ بني مؤيد ومعارض هلا:
االول ــــ يــرى ان العوملــة ﲥــدد اهلويــة الﴩقيــة ملجتمعاتنــا ذات الطابــع االســالمي لــذ البــد مــن رفضهــا

مجلــة وتفصي ـ ً
ال .

الثــاين ـــــ يــرى ّ
ان العوملــة ــــ ﲤثــل مرحلــة متقدمــة مــن التطــور وﳚــب املواكبــة لبلــوغ املراحــل التــي بلغهــا

املجتمــع الغــرﰊ املتقــدم  ،وفيــه أحــدث مــا وصــل اليــه مــن تقــدم بالعلــم واملعرفــة ووســائل االتصــال احلديثــة ،
فينبغــي ان تغتنــم هــذه الفرصــة ونواكــب التطــورات ومعرفــة كيفيــة االســتفادة مــن ثامرهــا .

الثالــث ــــ يــرى ان مــن الــرضوري معرفــة كيفيــة العمــل عــﲆ امســاك العصــا مــن املنتصــﻒ ومــن االفضــل

العمــل عــﲆ كيفيــة االســتفادة مــن هــذا التطــور خلدمــة املجتمــع  ،مــع فــرض رقابــة ﰲ التعامــل والعمــل عــﲆ
ﲥذيــب املجتمــع نحــو معرفــة كيفيــة اخــذ مــا يناســبنا دون املســاس بالديــن واالخــالق ( الن التكنلوجيــا ســالح

ذو حديــن ) ،لــذا مــن الــرضوري فــرض الرقابــة واملتابعــة لﻸجيــال وتثقيفهــم جيــدا ﰲ مــا ﳜــص الســلب

واالﳚــاب للعوملــة الثقافيــة واالثــار املﱰبــة عليهــا( .)67نستشــفي ﳑــا تقــدم انــه البــد مــن اســتنهاض ﳘــم الشــباب

ومنحهــم دور ًا ﰲ املجتمــع وإتاحــة الفرصــة امامهــم للتغيــري  ،فهــم فرســان التغيــري وﲠــم تنتــرص االمــم  ،والبــد

مــن حثهــم عــﲆ كيفيــة التمســك بالديــن والقيــم االنســانية والتحــيل بــروح التعــاون واملبــادرة واتاحــة الفرصــة

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

٥٣
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اﻻﺳتنتاﺟات والتوﺻيات :
اوﻻﹰ ـ اﻻﺳتنتاﺟات
توصل الباحثان اﱃ العديد من االستنتاجات ،منها :
للعوملــة تأثــري كبــري عــﲆ جمتمعاتنــا  ،فعملــت عــن طريــق الوســائل الثقافيــة عــﲆ التســلل اﱃ مجيــع مرافــق

احليــاة ﰲ جمتمعنــا ،واصبحــت جــزء ًا منــه ومــن الصعــب االبتعــاد عنهــا .

مــن اكثــر الفئــات املتــرضرة مــن العوملــة هــم الشــباب ،بســبب مــا يعانونــه مــن الفــراغ الثقــاﰲ الــذي يعيشــه

افــراد املجتمــع العراقــي .

لقــد تغــري املجتمــع الكربالئــي بعــد ، 2003فهــو ﱂ ُيعــد ذلــك املجتمــع املحافــﻆ ﰲ العــادات والتقاليــد

والﱰابــط االرسي وﳜشــون مــن العيــب وينتخــون للعــرض والــﴩف كــام ﰲ الســابق  ،فقــد تراجعــت هــذه

الفضائــل .

للمســتوى املعــاﳾ واالجتامعــي وفــرص الغنــاء غــري املــربر  ،واتســاع الفــوارق مــا بــني افــراد اصبحــوا

يمتلكــون املليــارات بعــد ان كانــوا حمرومــني ،واخريــن نــزل مســتواه ،بعــد فقداﳖــم مــا كانــوا يمتلكونــه ، ،

واجــد العديــد مــن االمــراض االجتامعيــة  ،التــي اصبحــت مــن الصعــب التخلــص منهــا

انفتــاح العــراق عــﲆ وســائل االتصــال احلديثــة  ،فاســتغلها الشــباب اســتغالالً ســلبي ًا  ،وأثــر ذلــك ﰲ ثقافــة

وعــادت وتقاليــد املجتمــع الكربالئــي .

هنــاك عوامــل داخليــة اثــرت ﰲ زيــادة التغــري ﰲ املجتمعــات الســكانية ﰲ حمافظــة كربــالء  ،اﳘهــا اهلجــرة

الوافــدة وهــي عــﲆ صورتــني :

االوﱃ ــــ انتقــال عــدد كبــري مــن ســكان املحافظــات اجلنوبيــة للبحــث عــﲆ العمــل واالســتقرار ﰲ كربــالء

ســواء كانــوا قبــل ســنة  2003وبعــده  ،ومــن هاجــروا اليهــا مــن املحافظــات الشــاملية بســبب الظــروف االمنيــة

بعــد ســنة  ، 2003ســبب العديــد مــن االثــار كالتغــريات االجتامعيــة ﰲ احلشــمة ،وانتشــار اجلريمــة املنظمــة
و املخــدرات والﴪقــات والتحــرش ،فهــي اغلبهــا ثقافــات دخيلــة تأثــر ﲠــا الشــباب الكربالئــي واصبــح مــن

الصعــب ﲤييــز افــراد املجتمــع الكربالئــي مــن املجتمــع الدخيــل .
٥٤

االنفتاح الثقاﰲ وأثر ُه عﲆ املجتمع الكربالئي ( الشباب ُأنموذج ًا)
ُ
إمــا الوجــه االخــر  ،فهــم مــن عــادوا اﱃ العــراق بعــد ســنة  2003مــن خــارج الدولــة  ،والذيــن تأثــروا

باالنفتــاح الغــرﰊ وحاولــوا ان ينقلــوا تلــك التجــارب التــي عاشــوها  ،فعملــوا عــﲆ فتــح العديــد مــن مطاعــم
الوجبــات الﴪيعــة ،او صالونــات احلالقــة املختلطــة والتــي اصبحــت البنــت تنتقــل مــن كربــالء اﱃ بغــداد مــن
اجــل عمــل شــعرها ﲢــت يــد مصفــﻒ شــعر  ،أو التأثــر بقصــات الشــعر الغربيــة او ركــوب الدرجــات اهلوائيــة

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

يعتقــد الباحثــان ّ
وان املســتهدف األول مــن نــﴩ هــذه األفــكار الغربيــة ﰲ جمتمعاتنــا  ،هــو الديــن االســالمي

 ،الن امكانيــة نــﴩ هكــذا ثقافــات ورسعــة تقبــل افــراد جمتمعنــا االســالمي هلــا ،يســاعد عــﲆ ﴐب اإلســالم ،
وهلــذا نلحــﻆ أن ﰲ اآلونــة االخــرية بــدأت تنتــﴩ تيــارات تدعــو اﱃ االحلــاد وتــرك الديــن  ،وقــد تفاعــل العديــد
مــن الشــباب املراهقــني مــع هــذه التيــارات املتطرفــة .

باملقابــل فــﺈن سياســة االنغــالق لــدى بعــض اجلهــات الدينيــة  ،قــد ســببت ﰲ خلــق العديــد مــن البيئــات

املتطرفــة والتــي اعطــت صــورة للمجتمعــات الغربيــة عــﲆ ان جمتمعــات االســالمية متطرفــة ،بســبب تطرفنــا

وتشــددنا والــذي ســاعد عــﲆ حصــول الغــرب عــﲆ نتاجــات العوملــة.

لقــد تســبب االنفتــاح الثقــاﰲ بعــد ســنة  2003اﱃ انخفــاض كبــري ﰲ مســتوى التعليــم وتــرك العديــد مــن

الشــباب مدارســهم ،ﳑــا خلــق جماميــع كبــري مــن العاطلــني عــن العمــل الذيــن اصبحــوا قنبلــة موقوتــة للتطــرف
واإلرهــاب ﰲ العــاﱂ ،إذ بلغــت معــدالت البطالــة ﰲ حمافظــة كربــالء وحســب االحصائيــات فمثــ ً
ال ﰲ ســنة

 2003حــوﱄ(  ،)%14إمــا ﰲ ســنة  ،2005فبلغــت (  ، )%17،5وﰲ ســنة  2008كانــت (.)68( )%14،2

٥٥
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التوﺻيات :
ﳑــا تقــدم ﰲ البحــث ،مــن آثــار ُﲣلفهــا العوملــة الثقافية عــﲆ جمتمعاتنا ُ ،يشــري الباحثــان  ،إﱃ بعــض التوصيات

حــول كيفيــة محايــة أفــراد املجتمع مــن املؤثــرات اخلارجية :

البــد مــن اخــذ دور للك ّتــاب واملثقفــني ورجــال الديــن املعتدلــني  ،ﰲ تبيــان االثــار التــي تﱰتــب عــﲆ هــذا

االنفتــاح الثقــاﰲ الغــرﰊ والعمــل عــﲆ وضــع خطــط ودراســات توضــح كيفيــة محايــة املجتمــع منــه .

إعطــاء دور االرسة الــذي ُغ ّيــب بعــد التغيــري ،مــن طريــق متابعــة أفرادهــا ومراقبــة أبنائهــم وبناﲥــم ،

واالهتــامم باإلرشــاد االرسي .

تطبيــق القانــون ﰲ كيفيــة املحافظــة عــﲆ املجتمــع ضــد التدهــور احلاصــل ،و العمــل عــﲆ إنشــاء مؤسســات

ﲥتــم باألمــن االجتامعــي .

العمــل عــﲆ حفــﻆ حقــوق املــرأة ،ووضــع قانــون يصــون العــرض ضــد التغــريات الثقافيــة التــي حطــت مــن

شــأن املــرأة اجتامعيـ ًا واقتصاديـ ًا وثقافيـ ًا .

التعليــم ،عملــت اغلــب املؤسســات الغربيــة عــﲆ تدمــري التعلــم ﰲ جمتمعاتنــا  ،لــذا ال بــد مــن االهتــامم

بالتعليــم  ،مــن طريــق املعلــم واملنهــج وصيانــة احلقــوق والواجبــات ،وغــرس القيــم العلميــة والﱰبويــة لــدى

الطالــب .

للعلــامء دور كبــري ﰲ كيفيــة التصــدي ملغريــات العوملــة ،لــذا مــن الــرضوري اعطاؤهــم الــدور الــكاﰲ  ،ﰲ

اليــة وضــع اخلطــط البحثيــة ملعاجلــة االﴐار الســلبية للعوملــة .

التنميــة االقتصاديــة ومشــاركة افــراد املجتمــع ﰲ بنــاء اقتصادهــم الداخــيل والعمــل عــﲆ توفــري فــرص عمــل

هلم .

وضــع رقابــة عــﲆ االعــالم املتطــرف والــذي يعمــل عــﲆ تشــويه صــورة االســالم وإنشــاء قنــوات معتدلــة

تعمــل عــﲆ ﲢســني صــورة اإلســالم احلقيقــي للمجتمعــات الغربيــة .

٥٦

االنفتاح الثقاﰲ وأثر ُه عﲆ املجتمع الكربالئي ( الشباب ُأنموذج ًا)
ُ
اﳍواﻣﺶ
 ) 1حممود عودة ،اسس علم االجتامع  ،دار النهضة العربية  ،بريوت  ،ط ،1سنة بال ص 15و 16و.)17
 ) 2حممود عودة  ،املصدر نفسه  ،ص.17
 ) 3حممود عودة  ،اسس علم االجتامع  ،ص 79و.80
 ) 4مهدي حممد القصاص  ،علم االجتامع الديني  ،كلية اآلداب  ،جامعة املنصورة  ،مرص  ،2008 ،ص18
) 5حممد امني املرصي  ،املجتمع االسالمي  ،ط ،1دار االرقم  ،الكويت  1980 ،ص 8ــ 11
 ) 6مهدي حممد القصاب  ،علم االجتامع الديني  ،مصدر سابق  ،ص21و.22
 ) 7حممد امني امرصي  ،املجتمع االسالمي  ،مصدر سابق  ،ص16ـ18
 ) 8حممود عودة  ،اسس علم االجتامع  ،ص.81
 )9حممود عودة  ،املصدر نفسه  ،ص.92
 ) 10مهدي حممد القصاص ،علم االجتامع الديني  ،مصدر سابق  ،ص22و23
 ) 11سيد قطب  ،نحو جمتمع إسالمي  ،ط ، 10دار الﴩوق  ،القاهرة  ، 1993 ،ص.65
 ) 12مهدي حممد القصاص  ،علم االجتامع الديني ،مصدر سابق ،ص.25
 ) 13مهدي حممد القصاص ،علم االجتامع الديني ،مصدر سابق ،ص24و.25
 ) 14حســني عبــد احلميــد امحــد رشــوان  ،الســكان مــن منظــور علــم االجتــامع  ،ط بــال ،املكتبــة اجلامعيــة  ،االســكندرية ،
،2001ص .5
 ) 15حسني عبد احلميد امحد رشوان  ،املصدر تفسه  ،ص .5
ّ ) *16
إن الســبب احلقيقــي وراء االنخفــاض الســلبي لســكان حمافظــة كربــالء هلــذه الســنة ال ُيعــرف ،لكــن الباحثــني يعتقــدان
 ،عــدم دقــة بيانــات تعــداد ســنة  1947التفصيليــة وألســباب عديــدة  ،وإن تعــداد  1957هــو االكثــر دقــة .
 ) *17إن هــذا االنخفــاض الســلبي ﰲ ســكان حمافظــة كربــالء ﰲ ســنة  ، 1977للســبب اداري ،وذلــك الن النجــﻒ انفصلت
عــن كربــالء ﰲ هــذه املــدة واصبحــت حمافظــة وحدهــا ،إضافــة اﱃ ضــم قضــاء اهلنديــة ( طويريــج ) بنواحيهــا وقراهــا اﱃ حمافظــة
كربــالء .
 ) *18عدا حمافظات اقليم كردستان ( منطقة حكم ذاﰐ ﰲ ذلك الوقت )
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 ) *19ارقام ﲣمينية صادرة من اجلهاز املركزي للحصاء ،لعدم القيام احلكومة باي تعداد سكاين بعد سنة 2003م.
ُ ) *20يالحــﻆ ان هنــاك زيــادة كبــرية ﰲ ســكان املحافظــة  ،وهــذه الزيــادة نتيجــة لعــدة مصــادر  ،منهــا ( الطبيعيــة والدات
ووفيــات ) واهلجــرة ،الن املحافظــة جاذبــة للهجــرة وحصلــت هجــرة كبــرية للمحافظــة بعــد ســنة  2003ومنهــا للبحــث عــن
العمــل واخــرى بســبب الظــروف االمنيــة لباقــي املحافظــات  ،واخــرى خارجيــة ( املغﱰبــون الذيــن عــادوا بعــد تغــري نظــام احلكــم
ﰲ العــراق ﰲ ســنة  ) 2003ومــا بعدهــا
 ) 22عيل عبد الرزاق جلبي  ،علم إجتامع السكان  ،ط ،2دار امليﴪة  ،عامن االردن  ،2012 ،ص .)164
 ) 23رياض ابراهيم السعدي  ،اهلجرة الداخلية للسكان ﰲ العراق  ،ط ،1دار لسالم ،بغداد  ،1976 ،ص.)277
 ) 24فتحي حممد ابو عيانة  ،جغرافية السكان  ،ط ،3دار النهضة العربية  ،بريوت  ،1986 ،ص( 414و.)415
 ) 25رياض ابراهيم السعدي  ،اهلجرة الداخلية للسكان ﰲ العراق »1947ـــ  ،«1965مصدر سابق ص 267ــ .269
 ) 26فتحي حممد ابو عيانة  ،جغرافية السكان  ،ط، 8مصدر سابق »ص.«420
 ) 27امحــد عــيل اســامعيل ،اســس علــم الســكان وتطبيقاتــه اجلغرافيــة  ،ط ،8دار الثقافــة للنــﴩ والتوزيــع  ،القاهــرة ،1997 ،
ص168و.169
 ) *28مصطلــح اســتعمله عــاﱂ االجتــامع -جــورج ريتــزر -ﰲ كتابــه ﲢــت عنــوان )The McDonaldiza�on of
) Societyﻣﺎ�ﺪونالديــة املجتمــع) ،و هــذه احلالــة ﲢــدث عندمــا يكــون للثقافــة صفــة تشــبه مطاعــم الوجبــات الﴪيعــة ،
واملاكدونالديــة هــي فكــرة حديثــة نســبي ًا ــــ ( املصــدر ���ps:��ar.wikipedia.org/wikiماكدونالديــة(
� ( ٢٩ــﺪر امحــد جــراح  ،قضايــا فيــس العوملــة ( الﱰبيــة  ،السياســة  ،االقتصــاد )  ،ط ،1املعتــز للنــﴩ والتوزيــع  ،عــامن  ،االردن
 ،2009 ،ص 20ـ .22
 )30جــان نيدرفــني بيــﱰس  ،العوملــة والثقافــة »املزيــج الكــوين »  ،ترمجــة خالــد كــﴪوي  ،ط ،1املركــز القومــي للﱰمجــة ،
القاهــرة  ،2015 ،ص(95و.)96
 ) *31اســلوب الــﴩكات املتعــددة اجلنســيات ــــ عندمــا ترغــب ﰲ احلصــول عــﲆ اســواق ﲢقــق ارباحـ ًا بعيــدة االمــد ،تعمــل
عــﲆ تســويق تلــك املنتجــات بأســعار رخيصــة وبمجــرد مــا يصبــح املجتمــع مدمــن عليهــا تقــوم بتقليــل عمليــة التســويق بحجــة
انخفــاض االنتــاج او الكميــة نفــذت وهلــذا يســاعدها ﰲ رفــع اســعارها لتحقيــق مــا تطمــح اليــه ( هــذا احــد اســاليب االقتصــاد
الرأســامﱄ )
 ) 32حامــد عبــد محــد الدليمــي  ،إدارة االزمــات ﰲ بيئــة العوملــة حالــة دراســة إلعــادة إعــامر مدينــة الفلوجــة ﰲ مجهوريــة
العــراق  ،اطروحــة دكتــوراه ﰲ ادارة االعــامل  2008 ،ص.140
 ) 33زغــو حممــد  ،أثــر العوملــة عــﲆ اهلويــة الثقافيــة لالفــراد والشــعوب  ،العــدد  ، 4جملــة االكاديميــة للدراســات االجتامعيــة
واالنســانية  ،كليــة العوملــة القانونيــة واالداريــة  ،جامعــة حســيبة بــن بــو عــيل  ،الشــلﻒ ــــ اجلزائــر  2010 ،ص.94
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ُ
 ) 34نافــز ايــوب حممــد عــيل امحــد  ،انعكاســات العوملــة عــﲆ التعليــم  ،جامعــة القــدس املفتوحــه  ،فلســطني  ،ســنة بــال
،ص)6
 ) 35هاشــم بــن حممــد الزهــراين  ،االثــار االمنيــة للعوملــة  ،كليــة الدراســات العليــا ــــــ قســم العلــوم الﴩطيــة ـ قيــادة امنيــة ،
أكاديميــة نايــﻒ العربيــة للعلــوم االمنيــة ــــ  2002ص.48
 ) 36هاشــم بــن حممــد الزهــراين  ،االثــار االمنيــة للعوملــة  ،كليــة الدراســات العليــا ــــــ قســم العلــوم الﴩطيــة ـ قيــادة امنيــة ،
أكاديميــة نايــﻒ العربيــة للعلــوم االمنيــة ــــ  2002صــو)48
 ) 37نافــز ايــوب حممــد عــيل امحــد  ،انعكاســات العوملــة عــﲆ التعليــم  ،جامعــة القــدس املفتوحــة  ،فلســطني  ،ســنة بــال ،
ص.6
 ) 38فــالح القريــﴚ  ،أثــر العوملــة ﰲ املجــال التعليمــي والﱰبــوي  ،مقــال عــﲆ موقــع دراﺳــﺎت h�p:��www. :
htm.376� (٠١)siironline.org/alabwab/derasat
 ( *٣٩يعتقــد الباحثــان ان هــذا اجليــش مــن اخلرجــني العاطلــني عــن العمــل  .. ،ســبب ظهــور تيــارات متطرفــة  ،وســبب ﰲ
انعــدام الثقــة بــني املواطــن والدولــة  ،وانخفــاض احلــس االمنــي و الوطنــي لــدى املواطــن  ،وعــدم رغبــة املواطــن ﰲ محايــة الدولــة
عندمــا ﲢتــاج اليــه ــــ وهــو مــن ســبب ﰲ ســقوط العديــد مــن االراﴈ العراقيــة بيــد االرهــاب وحــدوث ﴏاعــات داخليــة ،النــه
مــن واجبــات الدولــة عليهــا هــم توفــري مدخــل للمواطــن  ،وحماولــة ســد احتياجــات ه ،الن الفــرد عندمــا ﳚــوع يفعــل كل شــﺊ
مــن اجــل ســد رمقــه .
 ) 40أعيــاد عبــد الرضــا عبــدال ،املتغــري التكنولوجــي وأثــره ﰲ قــوة الدولــة »دراســة تطبيقيــة ﰲ اجلغرافيــة السياســية للعــراق«
 ،رســالة ماجســتري ( غــري منشــورة )  ،كليــة الﱰبيــة ــــ ابــن رشــد  ،جامعــة بغــداد ، 1999 ،ص.)163
 ) 41لقــاء مكــي العــزاوي  ،تكنولوجيــا االتصــال وظاهــرة العوملــة -التطــور مــن اجــل اهليمنــة  ،قســم االعــالم ،كليــة االدب
 ،جامعــة بغــداد  ،ص5و.6
 ) 42حســن نيــازى الصيفــي  ،الفضائيــات العربيــة ﰲ عــرص العوملــة » ،الفــرص والتحديــات  ..الواقــع والطموحــات«  ،ط،1
مطبعــة كليــة الصحافــة واالعــالم  ،جامعــة االزهــر  ،مــرص ، 2011 ،ص 71ــ .)73
 ) 43حســن نيــازى الصيفــي  ،الفضائيــات العربيــة ﰲ عــرص العوملــة »،الفــرص والتحديــات  ..الواقــع والطموحــات« ،ط،1
مطبعــة كليــة الصحافــة واالعــالم  ،جامعــة االزهــر  ،مــرص  ، 2011 ،ص(17ــــ .)73
 ) 44لتشــنر فرانــك جــي و جــون بــوﱄ  ،العوملــة الطوفــان ام االنفــاذ  ،ترمجــة فاضــل جتكــر  ،ط ،1مركــز دراســات الوحــدة
العربيــة  ،بــريوت ـ لبنــان 2004 ،ص( 500و)501
 ) 45عمــر كامــل حســن و عطــا اهلل ســليامن  ،اجلغرافيــة السياســية اجلديــدة للعــاﱂ العــرﰊ  ،ط ، 1دار رســالن  ،دمشــق ــــ
ســوريا  ،ســنة  2008ص46و .)47
 ) 46مثنــى مشــعان خلــﻒ املزروعــي ،التأثــريات اجليوبولتيكيــة للعوملــة عــﲆ الوطــن العرﰊ  ،ســالة ماجســتري (غري منشــورة)،
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كلية االداب ،جامعــة بغداد  2002،ص98و.99
 ) 47هاشــم بــن حممــد الزهــراين  ،االثــار االمنيــة للعوملــة  ،كليــة الدراســات العليــا ــــــ قســم العلــوم الﴩطيــة ـ قيــادة امنيــة ،
أكاديميــة نايــﻒ العربيــة للعلــوم االمنيــة ــــ 2002ص47و)48
 ) 48زغــو حممــد  ،أثــر العوملــة عــﲆ اهلويــة الثقافيــة لالفــراد والشــعوب  ،بحــث مقــدم اﱃ جملــة االكاديميــة للدراســات
االجتامعيــة واالنســانية  ،اعــدد  ،4الســنة  2010ص.)99
 ) 49حممد عامرة  ،ﳐاطر العوملة عى اهلوية الثقافية  ،ط ، 1دار ﳖضة مرص 1999 ،املصدر ص33و) 34
 ) 50صــربي حممــد خليــل  ،مفهــوم املجتمــع املــدين (بني الفلســفة السياســية الغربيــة والفكر الســياﳼ االســالمي) ��ps:�� ،
�٣٠�٠٦�٢٠١١�drsabrikhalil.wordpress.comمفهوم-املجتمع-املدين-بني-الفلسفة-الﴘ، /ص.3
 ) 51أوشــن ســمية  ،دور املجتمــع املــدين ﰲ بنــاء االمــن اهلويــاﰐ ﰲ العــاﱂ العــرﰊ »دراســة حالــة اجلزائــر »  ،رســالة ماجســتري
مقدمــة اﱃ جملــس كليــة احلقــوق و العلــوم السياســية ،جامعــة احلــاج خلــرض ــــ باتنــة  ،اجلزائــر  ،2010 ،ص 26ــــ.)28
 ) 52حممــد مصلــح الزغبــي ،العوملــة لثقافيــة واثارهــا عــﲆ الوطــن العــرﰊ  ،النــاﴍ »مؤسســة الفكــر العــرﰊ ،بحــث مقــدم
املنتــدى العــرﰊ اخلمــس للﱰبيــة والتعليــم  ،كليــة الدراســات الفقهيــة والقانونيــة ــــ جامعــة ال البيــت ص5و)6
 ) 53عمــر كامــل حســن و عطــا اهلل ســليامن  ،اجلغرافيــة السياســية اجلديــدة للعــاﱂ العــرﰊ  ،ط ، 1دار رســالن  ،دمشــق ــــ
ســوريا  ،ســنة  2008ص43و.44
 ) 54عمر كامل حسن و عطا اهلل سليامن  ،املصدر نفسه ،ص43و.44
 ) 55زغــو حممــد  ،أثــر العوملــة عــﲆ اهلويــة الثقافيــة لالفــراد والشــعوب  ،جملــة االكاديميــة للدراســات االجتامعيــة واالنســانية
 ،العــدد  4لســنة  ، 2010جامعــة حســيبة بــن بوعــيل ــــ الشــلﻒ /اجلزائــر املصــدر ص »96و.97
 )56زغو حممد ،املصدر نفسه ص 96و.97
)57زغــو حممــد  ،أثــر العوملــة عــﲆ اهلويــة الثقافيــة لﻸفــراد والشــعوب  ،جملــة االكاديميــة للدراســات االجتامعيــة واالنســانية ،
العــدد  4لســنة  ، 2010جامعــة حســيبة بــن بوعــيل ــــ الشــلﻒ /اجلزائــر املصــدر ص 96و.97
 ) 58حممــد مصلــح الزغبــي ،العوملــة لثقافيــة واثارهــا عــﲆ الوطــن العــرﰊ  ،النــاﴍ مؤسســة الفكــر العــرﰊ ،بحــث مقــدم
املنتــدى العــرﰊ اخلمــس للﱰبيــة والتعليــم  ،كليــة الدراســات الفقهيــة والقانونيــة ــــ جامعــة ال البيــت ص9ــــ .11
 ) 59عمــر كامــل حســن و عطــا اهلل ســليامن  ،اجلغرافيــة السياســية اجلديــدة للعــاﱂ العــرﰊ  ،ط ، 1دار رســالن  ،دمشــق ــــ
ســوريا  ،ســنة  2008ص 49و .)50
 ) 60خالــد بــن عبــد الرمحــن الشــايع  ،القنــوات الفضائيــة وآثارهــا العقديــة والثقافيــة واالجتامعيــة واالمنيــة  ،ط ،1دار
بلنســية  ،ســنة بــال  ،ص( 24ــــ )32
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 ) 61عمــر كامــل حســن و عطــا اهلل ســليامن  ،اجلغرافيــة السياســية اجلديــدة للعــاﱂ العــرﰊ  ،ط ، 1دار رســالن  ،دمشــق ــــ
ســوريا  ،ســنة  2008ص 49و .)50
 ) 62عمــر كامــل حســن و عطــا اهلل ســليامن  ،اجلغرافيــة السياســية اجلديــدة للعــاﱂ العــرﰊ  ،ط ، 1دار رســالن  ،دمشــق ــــ
ســوريا  ،ســنة  2008ص.54
 ) *63وهنــا يطــرح الباحــث سـ ً
ـؤاال ــــ ملــاذا اصبحــت اللغــة اإلنكليزيــة لغــة تتعامــل ﲠــا اغلــب الشــعوب ،ملــاذا كل مــا نبحــث
عنــه موجــود باللغــة اإلنكليزيــة  ،وكل مراكــز التســوق اصبحــت باللغــة اإلنكليزيــة ومجيــع الــﴩكات تتعامــل باللغــة اإلنكليزيــة ،
ـدرس باللغــة اإلنكليزيــة وغريهــا مــن اســاليب نــﴩ ثقافــة الغــرب ﰲ جمتمعاتنــا
وهنــاك مــدارس االهليــة اصبحــت مجيــع دروســها تـ ّ
ا ملتخلفة

 ) 64مثنــى مشــعان خلــﻒ املزروعــي ،التأثــريات اجليوبولتيكيــة للعوملــة عــﲆ الوطــن العــرﰊ  ،ســالة ماجســتري (غري منشــورة)،

كليــة اآلداب ،جامعة بغــداد  2002،ص135و. 136

 ) 65مثنــى مشــعان خلــﻒ املزروعــي ،التأثــريات اجليوبولتيكيــة للعوملــة عــﲆ الوطــن العــرﰊ  ،ســالة ماجســتري (غري منشــورة)،
كليــة اآلداب ،جامعة بغــداد  2002،ص.)136
 ) 66جــريار ليكلــرك  ،العوملــة الثقافيــة ــــ احلضــارات عــﲆ املحــك  ،ترمجــة جــورج كتــورة  ،ط ،1دار الكتــب اجلديــدة ،
بــريوت ــــ لبنــان  2004 ،ص 425و)426
 ) 67حممــد مصلــح الزغبــي ،العوملــة لثقافيــة واثارهــا عــﲆ الوطــن العــرﰊ  ،النــاﴍ »مؤسســة الفكــر العــرﰊ ،بحــث مقــدم
املنتــدى العــرﰊ اخلمــس للﱰبيــة والتعليــم  ،كليــة الدراســات الفقهيــة والقانونيــة ــــ جامعــة ال البيــت ص5و)6
 ) 68املجموعة االحصائية السنوية  ،اجلهاز املركزي للحصاء ــ وزارة التخطيط  ،مجهورية العراق .2013 ،
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أ .د .عبد العباس فضيﺦ دغبوش م  .م  .حيدر فاضل عبد الرضا سعيد
.13حممــد مصلــح الزغبــي ،العوملــة لثقافيــة واثارهــا عــﲆ الوطــن
اﳌﺼادر :
العــرﰊ  ،النــاﴍ »مؤسســة الفكــر العــرﰊ ،بحــث مقــدم املنتــدى
.1حممــود عــودة ،اســس علــم االجتــامع  ،دار النهضــة العربيــة  ،العــرﰊ اخلمــس للﱰبيــة والتعليــم  ،كليــة الدراســات الفقهيــة
بــريوت  ،ط ،1ســنة بــال .
والقانونيــة ــــ جامعــة ال البيــت  ،ســنة بــال.
.2مهــدي حممــد القصــاص  ،علــم االجتــامع الدينــي  ،كليــة .14إبراهيــم خليــل العــالف  ،العوملــة و مســؤولية ﲡديــد وظائــﻒ
اآلداب  ،جامعــة املنصــورة  ،مــرص .2008 ،
التعليــم العــاﱄ العــرﰊ  ،جملــة دراســات اقليميــة العــدد ، 17
جامعــة املوصــل ســنة . 2010
.3حممــد امــني املــرصي  ،املجتمــع االســالمي  ،ط ،1دار االرقــم ،
الكويــت .1980 ،
.15امحــد عــيل اســامعيل ،اســس علــم الســكان وتطبيقاتــه اجلغرافية
.4ســيد قطــب ،نحــو جمتمــع إســالمي  ،ط ، 10دار الــﴩوق ،
القاهــرة .1993 ،

.5حســني عبــد احلميــد امحــد رشــوان  ،الســكان مــن منظــور علــم
االجتــامع  ،ط بــال ،املكتبــة اجلامعيــة  ،االســكندرية .2001 ،
.6عــيل عبــد الــرزاق جلبــي  ،علــم إجتــامع الســكان  ،ط ،2دار
امليــﴪة  ،عــامن االردن .2012 ،
 .7ريــاض ابراهيــم الســعدي  ،اهلجــرة الداخليــة للســكان ﰲ
العــراق  ،ط ،1دار لســالم ،بغــداد .1976 ،

 ،ط ،8دار الثقافــة للنــﴩ والتوزيــع  ،القاهرة .1997 ،

.16حامــد عبــد محــد الدليمــي  ،إدارة االزمــات ﰲ بيئــة العوملــة
حالــة دراســة إلعــادة إعــامر مدينــة الفلوجــة ﰲ مجهوريــة العــراق
 ،اطروحــة دكتــوراه ﰲ ادارة االعــامل .2008 ،
 .17زغــو حممــد  ،أثــر العوملــة عــﲆ اهلويــة الثقافيــة لالفــراد
والشــعوب  ،العــدد  ، 4جملــة االكاديميــة للدراســات االجتامعيــة
واالنســانية  ،كليــة العوملــة القانونيــة واالداريــة  ،جامعــة حســيبة
بــن بــو عــيل  ،الشــلﻒ ــــ اجلزائــر .2010 ،

 .18نافــز ايــوب حممــد عــيل امحــد  ،انعكاســات العوملــة عــﲆ
.8امحــد عــيل اســامعيل ،اســس علــم الســكان وتطبيقاتــه اجلغرافيــة التعليــم  ،جامعــة القــدس املفتوحــه  ،فلســطني  ،ســنة بــال .
 ،ط ،8دار الثقافــة للنــﴩ والتوزيــع  ،القاهــرة .1997 ،
.19هاشــم بــن حممــد الزهــراين  ،االثــار االمنيــة للعوملــة  ،كليــة
 .9عــيل عبــد الــرزاق جلبــي  ،علــم اجتــامع الســكان  ،ط ،2دار الدراســات العليــا ــــــ قســم العلــوم الﴩطيــة ـ قيــادة امنيــة ،
أكاديميــة نايــﻒ العربيــة للعلــوم االمنيــة ــــ .2002
املســرية للنــﴩ والتوزيــع  ،عــامن ــــ االردن .2012 ،

.10بــدر امحــد جــراح  ،قضايــا فيــس العوملــة ( الﱰبيــة  ،السياســة .20فــالح القريــﴚ  ،أثــر العوملــة ﰲ املجــال التعليمــي والﱰبــوي ،
 ،االقتصــاد )  ،ط ،1املعتــز للنــﴩ والتوزيــع  ،عــامن  ،االردن  ،مقــال عــﲆ موقــع دراســات :
.2009
21.h�p://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/376.htm
 .11جــان نيدرفــني بيــﱰس  ،العوملــة والثقافــة »املزيــج الكــوين »
 ،ترمجــة خالــد كــﴪوي  ،ط ،1املركــز القومــي للﱰمجــة  ،القاهــرة
.22أعيــاد عبــد الرضــا عبــدال ،املتغــري التكنولوجــي وأثــره ﰲ قوة
.2015 ،
الدولــة »دراســة تطبيقيــة ﰲ اجلغرافيــة السياســية للعــراق«  ،رســالة
.12فتحــي حممــد ابــو عيانــة  ،جغرافيــة الســكان  ،ط ،3دار ماجســتري ( غــري منشــورة )  ،كليــة الﱰبيــة ــــ ابــن رشــد  ،جامعــة
بغــداد . 1999 ،
النهضــة العربيــة  ،بــريوت .1986 ،
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.23لقــاء مكــي العــزاوي  ،تكنولوجيــا االتصــال وظاهــرة العوملــة
» التطــور مــن اجــل اهليمنــة  ،قســم االعــالم ،كليــة االدب  ،جامعة
بغــداد  ،ســنة بــال.
.24حســن نيــازى الصيفــي  ،الفضائيــات العربيــة ﰲ عــرص العوملة
 «،الفــرص والتحديــات  ..الواقــع والطموحــات » ،ط ،1مطبعــة
كليــة الصحافــة واالعــالم  ،جامعــة االزهــر  ،مــرص . 2011 ،
 .25لتشــنر فرانــك جــي و جــون بــوﱄ  ،العوملــة الطوفــان ام
االنفــاذ  ،ترمجــة فاضــل جتكــر  ،ط ،1مركــز دراســات الوحــدة
العربيــة  ،بــريوت ـ لبنــان .2004 ،
.26عمــر كامــل حســن و عطــا اهلل ســليامن  ،اجلغرافيــة السياســية

اجلديــدة للعــاﱂ العــرﰊ  ،ط ، 1دار رســالن  ،دمشــق ــــ ســوريا ،
ســنة .2008
.27مثنــى مشــعان خلــﻒ املزروعــي ،التأثــريات اجليوبولتيكيــة
للعوملــة عــﲆ الوطــن العــرﰊ  ،ســالة ماجســتري (غــري منشــورة)،
كليــة اآلداب ،جامعــة بغــداد .2002،
.28صــربي حممــد خليــل  ،مفهــوم املجتمــع املــدين (بــني الفلســفة
السياســية الغربيــة والفكــر الســياس االســالمي �ttps://drs- ،
/abrikhalil.wordpress.com/2011/06/30مفهــوم-
املجتمع-املدين-بني-الفلسفة-

.32حممــد عــامرة  ،ﳐاطــر العوملــة عــى اهلويــة الثقافيــة  ،ط ، 1دار
ﳖضــة مــرص 1999 ،ا.
.33عمــر كامــل حســن و عطــا اهلل ســليامن  ،اجلغرافيــة السياســية
اجلديــدة للعــاﱂ العــرﰊ  ،ط ، 1دار رســالن  ،دمشــق ــــ ســوريا ،
ســنة . 2008
.34خالــد بــن عبــد الرمحــن الشــايع  ،القنــوات الفضائيــة وآثارهــا
العقديــة والثقافيــة واالجتامعيــة واالمنيــة  ،ط ،1دار بلنســية  ،ســنة
بــال .
.35جــريار ليكلــرك  ،العوملــة الثقافيــة ــــ احلضــارات عــﲆ املحــك
 ،ترمجــة جــورج كتــورة  ،ط ،1دار الكتــب اجلديــدة  ،بــريوت ــــ

لبنــان . 2004 ،

.36بيانــات اجلهــاز املركــزي للحصــاء  ،وزارة التخطيــط ـ
مجهوريــة العــراق  ،للســنوات مــن ()2015 -1947م .
 ) * 21.37تعــداد  1997ــــ عــدا اقليــم كردســتان ،إمــا ﰲ حالــة
اضافــة االقليــم ـ تقديــر ًا يصبــح ســكان العــراق ()22046244
نســمة .

و1957و1965و1977و
1947
:
.38مالحظــة
1997و 1997ـ تعــدادات ســكانية رســمية  ،وباقــي الســنوات
ﲣمينــات وتقديــرات  ،لكــن كل االرقــام صــادرة مــن اجلهــاز
.29أوشــن ســمية  ،دور املجتمــع املــدين ﰲ بنــاء االمــن اهلويــاﰐ ﰲ املركــزي لﻺحصــاء ( وزارة التخطيــط )
العــاﱂ العــرﰊ »دراســة حالــة اجلزائــر »  ،رســالة ماجســتري مقدمــة
اﱃ جملــس كليــة احلقــوق و العلــوم السياســية ،جامعــة احلــاج
خلــرض ــــ باتنــة  ،اجلزائــر .2010 ،
.30هاشــم بــن حممــد الزهــراين  ،االثــار االمنيــة للعوملــة  ،كليــة
الدراســات العليــا ــــــ قســم العلــوم الﴩطيــة ـ قيــادة امنيــة ،
أكاديميــة نايــﻒ العربيــة للعلــوم االمنيــة ــــ .2002
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الثقافية قراءة ﰲ ضوء أيدولوجيات األمن الثقاﰲ
اهلو َّية والتعدد َّية
َّ

ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:
تعــدﱡ احلــرب ومــا ﲣ ﱢلفــه مــن مصائــب وكــوارث عــﲆ املجتمعــات مــن أشــدﱢ عالمــات التاريــﺦ وضوحــا

وأبــرز أعاملــه ارهابــا ،ألﳖــا ﲢطــم أغلــب احلضــارات وتقتــل اهلويــة واالنتــامء احلقيقــي ؛ وســؤال اهلويــة ســؤال
وجــودي تبحــث فيــه الــذات عــن زمــن ﲢققهــا ﰲ ﳐتلــﻒ الفضــاءات الثقافيــة واحلضاريــة ،الســيام بعــد اجتيــاح

عاصفــة العوملــة ﰲ أغلــب البلــدان العربيــة وســط الرهانــات ،والرصاعــات السياســية ،وااليدولوجيــة لﱰســيﺦ
مفهــوم االســتقرار واملواطنــة ومنحهــا األمــن الروحــي واخللقــي لتحقيــق كينونتهــم الوجوديــة ،وبخاصــة بعدمــا

شــهدته الســاحة العربيــة ومنهــا بلدنــا العــراق مــن تنــوع ثقــاﰲ خ َّلفتــه التعدديــة الثقافيــة التــي انــامزت بوصفهــا

ايدولوجيــة سياســية ومنظومــة فكريــة للتعامــل مــع املجتمعــات  ،ومعاجلــة واقــع اقليــات لغويــة  ،قوميــة  ،عرقيــة

 ،دينيــة ﰲ جمتمــع األغلبيــة فتميــزت هــذه التعدديــة بﱰكيزهــا عــﲆ أﳘيــة الوعــي بالــذات اجلامعيــة ؛ ولعــل أبــرز مــا

وقفــت عليــه الروايــة العراقيــة بعــد 2003م هــو طــرح مســألة اهلويــة  ،وحالــة التشــظي والــﱰدد والتأرجــح بــني
االنتــامء احلقيقــي للبلــد ولالنتــامء  ،وأثــر تيــارات العوملــة الثقافيــة ﰲ املجتمعــات.

فحاولــت هــذه الدراســة جاهــدة بيــان هــذه املســألة عــﲆ وفــق النظريــات االيدولوجيــة لﻸمــن الثقــاﰲ

ملعاجلــة الواقــع العراقــي ﰲ ظــل مــا يعيشــه مــن ﴏاعــات.

وقــد انتظمــت الدراســة ﰲ أربعــة حمــاور ،اهتــم املحــور األول بﺈيضــاح مفهــوم اهلويــة ؛امــا املحــور الثــاين

فاهتــم بﺈيضــاح مفهــوم التعدديــة الثقافيــة امــا املحــور الثالــث فاهتــم بدراســة تفاعــل اهلويــة والتعدديــة الثقافيــة ،امــا
املحــور الرابــع واالخــري فدرســت فيــه نــامذج مــن املنجــز الروائــي العراقــي (روايــات عــيل بــدر ﲢديــدا) لبيــان تعــدد
الثقافــات ﰲ املجتمــع .
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Abstract:
War is the most terrorist act in history, destroys civilization, and erases identity and true
loyalty. Searching for identity is a life-death stance to find a niche in the world all the communities endeavor to have, in particular after the globalization wave prevails in the Arab homeland
.Establishing the concept of nationality identity is a way to have identification, Iraq is one of the
countries that confronts a state of anarchy and divergence, the post invasion, 2003, –Iraq novel
tackles such attitudes. The current study consists of four sections , the first clarifies the concept
of identity , the second does the concept of pluralism , the third does the interaction between
the identity and pluralism , the last one studies the fictional Iraqi products , novels of Ali Badr
to manifest the diversity of cultures in the community .
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أوﻻﹰ:ﻣﻔﻬوم اﳍوية :
تزخــر املعجــامت العربيــة والدراســات األكاديميــة بالكثــري مــن التحديــدات ملفهــوم اهلويــة ،وربــام تــأﰐ

الصعوبــة مــن إﳚــاد تعريــﻒ حمــدد ملفهــوم اهلويــة؛ الن هــذا املفهــوم غامــض ومعقــد ومتشــعب املداخــل تتفاعــل
داخلــه حقــول معرفيــة عــدة ،وتتصــارع ديناميــات ((األنــا)) و((اآلخــر)) و((الـــ نحــن)) .وقــد شــكل مفهــوم اهلويــة

إشــكالية مؤرقــة غــري قابلــة للتجــاوز ﰲ ﳐتلــﻒ الفضــاءات الثقافيــة واحلضاريــة.

()1

وتعــد اهلويــة هــي التعبــري عــن حقيقــة األشــياء املطلقــة املشــتملة عــﲆ صفاﲥــا اجلوهريــة التــي ﲤيزهــا مــن

غريهــا ،فهــي ﲤثــل قيـ ًام جوهريــة تتنــزل ﰲ واقــع تتجــدد فيــه بفعــل فهــم اإلنســان وإدراكــه وديناميتــه ﲢكمــه وﲢــدﱡ
مــن مــدارات حريتــه.

()2

ويمكــن القــول ان اهلويــة هــي القيــم املطلقــة واخلالــدة التــي تســهم ﰲ صــوغ حقيقــة اإلنســان املمكنــة

كحقيقــة تتأســس عليهــا امكانيــة ذهابــه ﰲ رحلــة ﲢملــه اﱃ كــامل حمتمــل؛ وألن اهلويــة ﲤاثــل النــواة أو البــذرة مــن
حيــث ﳑكنــات ﲢوهلــا اﱃ شــجرة أو نبتــة ،إذ كالﳘــا جوهــر كامــن قابــل لالنخــراط ﰲ صــريورة ﲢولــه؛ فــان اهلويــة

هــي ثابــت اإلنســان وﲢوالتــه ،أو هــي اجلوهــر املجــرد وﲡلياتــه العيانيــة املمكنــة واملتغايــرة واملتحولــة ﰲ ســياق
ســريورة دائمــة.

()3

عرفهــا املفكــر الفرنــﴘ اليكــس ميكشــييل بأﳖــا(( :عبــارة عــن منظومــة متكاملــة مــن املعطيــات املاديــة
وقــد ّ

والنفســية واملعنويــة واالجتامعيــة تنطــوي عــﲆ نســق مــن عمليــات التكامــل املعــرﰲ وتتميــز وحداﲥــا التــي تتجســد

ﰲ الــروح الداخليــة التــي تنطــوي عــﲆ خاصيــة اإلحســاس باهلويــة والشــعور ﲠــا ،واهلويــة هــي وحــدة املشــاعر
الداخليــة التــي تتمثــل ﰲ وحــدة العنــاﴏ املاديــة والتاميــز والديمومــة واجلهــد املركــزي)).

()4

وهــذا يعنــي ان اهلويــة هــي وحــدة العنــاﴏ املاديــة والنفســية املتكاملــة التــي ﲡعــل الشــخص يتاميــز عمــن

ـعر بوحدتــه الذاتيــة.
ســواه ويشـ ُ

أمــا ﰲ املنظــور االجتامعــي ،فــال ُينظــر للهويــة عــﲆ نطــاق الفــرد فحســب ،وإنــام ينظــر هلــا وفــق رؤيــة

مجاعيــة ،ومــن هــذا الشــعور ،القومــي نفســه يســتمدُ الفــرد إحساســه باهلويــة واالنتــامء ،ويشــعر بأنــه ليــس فــرد ًا

فحســب ،وانــام يشــﱰك مــع عــدد كبــري مــن افــراد اجلامعــة ﰲ عــدد مــن املعطيــات واملكونــات واألهــداف ،وينتمــي اﱃ
ثقافــة مركبــة مــن مجلــة مــن املعايــري والرمــوز والصــور.

()5
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وعليــه يمكــن القــول ان اهلويــة وعــي للــذات واملصــري التارﳜــي الواحــد مــن موقــع احليــز املــادي والروحــي

الــذي تشــغله ﰲ البنيــة االجتامعيــة ،وبفعــل الســامت واملصالــح املشــﱰكة التــي ﲢــدد توجهــات النــاس وأهدافهــم

ألنفســهم ولغريهــم وتدفعهــم للعمــل معـ ًا ﰲ تثبيــت وجودهــم واملحافظــة عــﲆ منجزاﲥــم وﲢســني وضعهــم وموقعهــم

ﰲ التاريــﺦ.

()6

وعليــه ُع ّرفــت اهلويــة مــن منظــور مجاعــي بأﳖــا(( :الســامت املشــﱰكة التــي تتميـ ُـز ﲠــا مجاعــة معينــة مــن النــاس

وتعتـ ُـز ﲠــا)) أو هــي ((جمموعــة املفاهيــم العقائديــة والﱰاثيــة جلامعــة ارتبطــت بتاريــﺦ وأصــول انســانية ومفاهيــم فكريــة
أدت اﱃ افــراز ســلوك فكــري وقيمــي مﱰجــم بــأدب وفــن وفلكــور جعــل مــن تلــك اجلامعــات ذات شــخصية ﳑيــزة عــن
ﹾ

غريهــا)).

()7

فاهلويــة إذن جممــوع الســامت الروحيــة والفكريــة والعاطفيــة اخلاصــة التــي ﲤيــز جمتمع ـ ًا بعينــه وطرائــق احليــاة

ونظــم القيــم والتقاليــد واملعتقــدات وطرائــق اإلنتــاج االقتصــادي واحلقــوق.

()8

ومــن هنــا نفهــم ان مفهــوم اهلويــة ﱂ يكــن متوقفـ ًا عــﲆ الــذات الفرديــة بــل اتســع مــداه داخــل العلــوم االجتامعية

ـري اﱃ ّتوحــد
لكــي يشــمل اهلويــة االجتامعيــة واهلويــة الثقافيــة واهلويــة العرقيــة (الســاللية) وهــي مجيعهــا مصطلحــات تشـ ُ

الــذات مــع وضــع اجتامعــي معــني أو مــع تــراث ثقــاﰲ معــني او مــع مجاعــة ســاللية.

()9

وكثــري ًا مــا نــرى دمــج مصطلــح اهلويــة مــع مصطلــح (الثقافــة) التــي هــي ﰲ احلقيقــة تشــكل جــزء ًا مــن مفهــوم

اهلويــة وليــس كلــه.

وقــد ُع ّرفــت الثقافــة بأﳖــا ((ذلــك الــﱰاث احلضــاري ومنهجيــة التفكــري وأســلوب العيــش واملعاملــة اي تلــك

األمــور التــي تنطلــق مــن ذاتيــة وشــخصية األنســان بــام هــو عليــه مــن صفــات كاخلــري والعــدل وتلــك الطاقــة العلميــة

الكامنــة التــي تســتخدم ﰲ جمــاالت احليــاة التــي ﲤ ّيــز جمتمــع عــن جمتمــع آخــر)).

()10

فالثقافــة تشـ ُ
ـكل جوهــر اهلويــة وعمودهــا ،والعالقــة بينهــام متالزمــة ،فالعالقــة بينهــام ليســت عالقــة الســابق

بالالحــق ،حيــث يصعــب القــول بأســبقية أحدﳘــا عــﲆ اآلخــر ،فالعالقــة بينهــام عالقــة تــالزم فمــن املســتحيل ان تُشــكل

اهلويــة خــارج نطــاق الثقافــة ،كــام ان الثقافــة هــي التــي تُعطــي اهلويــة معناهــا ومبناهــا وتُضفــي عليهــا طابعـ ًا خاصـ ًا ﳚعلهــا
ﳐتلفــة عــن غريهــا مــن اهلويــات والثقافــات األخــرى ،وال يتــم ذلــك بمعــزل عــن اجلامعــة االجتامعيــة التــي تنتمــي اﱃ
هــذه الثقافــة او تلــك اهلويــة ،فالفــرد -الــذات الفرديــة -واجلامعــة (الــذات اجلامعيــة) هــي التــي تنتــج الثقافــة وتعيــد

انتاجهــا وتضفــي عليهــا طابع ـ ًا خاص ـ ًا هــو ُيدعــى (هويــة) ﳚعلهــا متاميــزة وذات خصوصيــة ثقافيــة تنفــرد فيهــا.

()11

٧٠

الثقافية قراءة ﰲ ضوء أيدولوجيات األمن الثقاﰲ
اهلو َّية والتعدد َّية
َّ

ﺛاﻧي ﹰا :ﻣﻔﻬوم التعﺪدية الﺜﻘاﻓية:
قبــل ان نتعــرف مفهــوم التعدديــة الثقافيــة علينــا ان نفهــم معنــى اهلويــة الثقافيــة وهــي تلك املبــادئ األصلية

الســامية والذاتيــة النابعــة مــن األفــراد والشــعوب ،وتلــك الركائــز اإلنســانية التــي ﲤثـ ُـل كيــان اإلنســان الشــخﴢ

والروحــي واملــادي بتفاعــل صــورﰐ هــذا الكيــان إلثبــات هويــة أو شــخصية الفــرد أو املجتمــع أو الشــعوب ،بحيــث

ـس ويشــعر كل فــرد بانتامئــه األصــيل ملجتمــع مــا ،ﳜصصــه ويميــزه مــن باقــي املجتمعــات األخــرى.
ﳛـ ﱡ

()12

واهلويــة الثقافيــة ﲤثــل كل اجلوانــب احلياتيــة واالجتامعيــة والسياســية واحلضاريــة واملســتقبلية ألعضــاء

ـس والشــعور االنتامئــي هلــا.
املوحــدة التــي ينتمــي إليهــا األفــراد باحلـ ّ
اجلامعــة ّ

ألي حضــارة أو أمــة ﰲ
وهــي ايض ـ ًا ﲤثــل ذاتيــة اإلنســان ونقــاءه ومجالياتــه وقيمــه بحيــث تكــون املحــرك ّ

ّتوجههــا و ضبطهــا ،اي هــي التــي ﲢكــم حركــة اإلبــداع واإلنتــاج املعــرﰲ.

()13

وتتمثل عناﴏ اهلوية الثقافية بام يأﰐ:

()14

العقيدة والدين :و ُيعد الدين ّأول عنرص من عناﴏ اهلوية الثقافية.
ال ّلغــة :وتعــد ال ّلغــة اللســان الثقــاﰲ األســاس للهويــة الثقافيــة لﻸفــراد الشــعوب وهــي عامــل اختــالف

ثقافــة عــن أخــرى ،وهــي ايض ـ ًا أســلوب للتواصــل واالحتــكاك وإثبــات اهلويــة وتأكيــد وجودهــا.

التاريــﺦ واملــاﴈ :يمثــل التاريــﺦ واملــاﴈ املشــﱰك لﻸفــراد والشــعب مــا يعـ ّـرب عــن هويــة أساســية لعنــاﴏ

اهلويــة الثقافية.

العــادات والتقاليــد واألعــراف :هــذه هــي املجــاالت مــن صميــم هويــة املجتمعــات مــن خــالل اتبــاع

ســلوكيات معينــة والتــرصف والتعامــل وفقــ ًا لثقافــة تنظيمهــا العــادات والتقاليــد واألعــراف.

العقــد االجتامعــي والســياﳼ :ان لــكل دولــة عقــد ًا اجتامعيـ ًا مــن خــالل مبــادئ وثوابــت املجتمــع فيهــا ومــا

يطابقــه مــن تصــور وطمــوح ســياﳼ مبنــي ﰲ مرجعيــة العقــد االجتامعــي.

احلقوق وتتمثل بكيفية رؤية كل دولة او شعب للحقوق واحلريات املختلفة.
ويــرى بعــض الباحثــني ان اهلويــة الثقافيــة هــي شــعور أفــراد أو مجاعــة مــا باالنتــامء اﱃ ثقافــة مشــﱰكة،

ومــا تؤمــن بــه مــن معتقــدات وأفــكار عــن أصوهلــا االجتامعيــة ومواطنهــا و موروثهــا التارﳜــي وطريقــة حياﲥــا ومــا
٧١

النص الروائي العراقي أنموذجا

يؤديــه ذلــك مــن دور ف ّعــال ﰲ ربــط اعضــاء اجلامعــة بعضهــم ببعــض عــﲆ النحــو الــذي ﳚعلهــم متامثلــني ﰲ نمــط
حياﲥــم ومعتقداﲥــم وكذلــك ﳚعلهــم متباينــني عــن ذوي الثقافــات األخــرى وأنــامط حياﲥــم.

()15

أي هويــة ثقافيــة تقــوم بوظيفتــني جوهريتــني ،فمــن جهــة هــي قطــب الرحــى ﰲ
ومــن هــذا املفهــوم فــان ّ

إكســاب اعضائهــا االنتــامء املشــﱰك ،وذلــك مــن خــالل توليــد االعتقــاد بتامثلهــم ﰲ األصــول واملعتقــدات واملوروث
الثقــاﰲ عمومـ ًا ،ومــن جهــة أخــرى تعمــل اهلويــة الثقافيــة بﺈبعــاد كل ﹶمـ ﹾن ال ينتمــي إليهــا واقصائــه عــن تلــك اجلامعــة،

أي اﳖــا اداة للتميــز بــني املنتمــني وغــري املنتمــني إليهــا.

()16

وهاتــان الوظيفتــان ُيطلــق عليهــام تســمية (التباينــات الثقافيــة) عــﲆ أســاس ان اهلويــة الثقافيــة ال تتولــد

مــن ذاﲥــا ،وانــام تتفحــص بفعــل التبايــن والتاميــز عــن اآلخــر الــذي يتوطــن املــكان والزمــان عينهــام ،بحيــث تــربز
التباينــات ﰲ شــتى مكونــات الثقافــة وهــي اللغــة والديــن واألصــل القومــي واألثنــي واملواطــن اجلغــراﰲ.

وخالصـ ُة القــول ان اهلويــة الثقافيــة واحلضاريــة ألمــة مــن األمــم هــي القــدر الثابــت واجلوهــري املشــﱰك

مــن الســامت واملســميات العامــة التــي ﲤيــز حضــارة هــذه األمــة عــن غريهــا مــن احلضــارات والتــي ﲡعــل للشــخصية
الوطنيــة أو القوميــة طابعـ ًا تتميــز بــه عــن الشــخصيات الوطنيــة والقوميــة األخــرى.

()17

ﺛالﺜا -اﳍوية والتعﺪدية الﺜﻘاﻓية:
وﰲ ضــوء مــا تقــدم ُيعـ ّـرف مفهــوم التعدديــة بأ َّنــه اإليــامن بوجــود العديــد مــن طــرق احليــاة العقالنيــة

لعيــش حيــاة حــرة كريمــة والتعدديــة هــي تنــوع قائــم عــﲆ ﲤيــز وخصوصيــة فهــي ال يمكــن ان توجــد إالَّ باملقارنــة
بالوحــدة وضمــن إطارهــا ،فــال يمكــن إطــالق التعدديــة عــﲆ التــﴩذم والقطيعــة.

()18

وﲠــذا تتحــول اهلويــة مــن منطــق الوحــدة اﱃ التعــدد وﱂ تصبــح اهلويــة جمــرد كينونــة جامــدة وجوهــر ًا

خالص ـ ًا بــل خليط ـ ًا مــن التامزجــات والتداخــالت والتفاعــالت الثقافيــة املركبــة؛ لذلــك فــﺈن اهلويــة ليســت فع ـ ً
ال
ـي متجــدد مفتــوح عــﲆ التعــدد واالختــالف متفاعــل مــع الزمــن واملــكان ،فمفهــوم اهلويــة
ﳖائيـ ًا؛ بــل اﳖــا حضــور حـ ّ

ﰲ صورتــه احلرصيــة التبســيطية كل فــرد لــه هويــة واحــدة ثابتــة يتحــدد ويتاميــز ﲠــا ويقــوم بنفســه عــﲆ أساســها.

()19

واجلديــر بالذكــر أن اهلويــة ال تعنــي الثبــات والتوقــع عــﲆ الــذات بــل اﳖــا تفتــح إمكانيــات التغيــري ولذلــك

البــدَّ مــن تطويرهــا كــرضورة لــربوز هويــة ديناميكيــة قائمــة عــﲆ اســتمرارية الــذات وقابليتهــا للتحــول والتجــدد
والتعــدد واحــﱰام اآلخــر وهــذا مــا ﳚعلهــا تتكيــﻒ وتتفاعــل بشــكل اﳚــاﰊ مــع العوملــة.

()20

٧٢

الثقافية قراءة ﰲ ضوء أيدولوجيات األمن الثقاﰲ
اهلو َّية والتعدد َّية
َّ

وﰲ هــذا اإلطــار يــرى الفيلســوف التونــﴘ فتحــي تريكــي ان اهلويــة هــي أســلوب للمتوقــع ﰲ العــاﱂ والبد

مــن التفكــري العميــق ﰲ التفاعــل اجلــدﱄ بــني اهلويــة والعوملــة وﰲ األبعــاد االســﱰاتيجية للهويــة كأداة لالحتــامء مــن

املخاطــر واملســاوئ املحتملــة للعوملــة وللحفــاظ عــﲆ الــذات دون التوقــع واالنعــزال عــن العــاﱂ.

()21

ويبــدو َّ
ـاعدت ﰲ تشــكيل التفاعــالت االجتامعيــة والسياســية
أن هنــاك عوامــل ثقافيــة وأخــرى سياســية سـ
ﹾ

أدت اﱃ تعــدد اهلويــات وبــروز اهلويــة الثقافيــة ،واﲣــاذ أبعــاد تصارعيــة حــادة داخــل املجتمعــات ،ﰲ الوقــت الــذي
ﹾ

تراجعــت فيــه االنتــامءات األيديولوجيــة وتفككــت األســس املرجعيــة والفكريــة لﻺنســان واملجتمعــات فــازداد تــأزم
املنظومــات القيميــة واألخالقيــة بفعــل النــزوع املتزايــد نحــو القيــم املاديــة واالســتهالكية واصبحــت اهلويــة ضائعــة

ومشــتتة ومتعــددة.

()22

وﰲ هــذا اجلــدال يــرى أمــني معلــوف ﰲ كتابــه ((اهلويــات القاتلــة)) أن اهلويــة مفهــوم معقــد فهــي ليســت

ُمعطــى ثابتـ ًا؛ بــل تتشـ ّ
ـكل وتتحــول باســتمرار والعوملــة املتســارعة والتحــوالت اجلذريــة التــي يعيشــها العــاﱂ أوجدت

قــوى مــن احلاجــة اﱃ اهلويــة ولــذا ﳚــب التفكــري بشــكل مســتعجل ﰲ مفهــوم جديــد للهويــة وﰲ
قلقــ ًا وجوديــ ًا ّ

مقاربــة جديــدة للديناميــات اهلوياتيــة للخــروج مــن مــأزق اخليــار الصعــب بــني التأكيــد املهــووس للهويــة وفقــدان
اي إحســاس ﲠــا.

()23

ومــن هنــا تــأﰐ ﴐورة تشــجيع بــروز هويــة ﲡمــع كل االنتــامءات وﰲ داخلهــا يكــون انتــامء اﱃ اجلامعــة

اإلنســانية هــو االنتــامء الرئيــس لــكل البــﴩ لكــن دون ان يــؤدي ذلــك اﱃ إقصــاء االنتــامءات املتعــددة اخلاصــة بــكل

شــعب وفــرد.

()24

وهــذا مــا ﳚعــل مــن األﳘيــة بمــكان توضيــح أن األفــراد والفاعلــني ﰲ املجتمــع هــم احلاملــون احلقيقيــون

للهويــات التــي هــي ليســت ُمعطــى ثابتـ ًا بــل إﳖــا إنشــاء وبنــاء مســتمر ومتواصــل.

باﳖــا ((نظريــة ومنظومــة فكريــة وسياســية ﰲ التعامــل مــع التنــوع
ومــن هنــا ت
ّ
ُعــرف التعدديــة الثقافيــة َّ

الثقــاﰲ ،بحيــث تســتندُ اﱃ فكــرة اقتســام الســلطة مــا بــني اجلامعــات الثقافيــة ﰲ جمتمــع مــا ،وعــﲆ أســاس املســاواة

والعدالــة الثقافتــني للتعامــل مــع أقليــات لغويــة قوميــة ،عرقيــة ودينيــة ﰲ جمتمــع األغلبيــة))(.)25

فالتعدديــة الثقافيــة مــن حيــث كوﳖــا نظريــة سياســية هــي بمنزلــة اعتقاد أو فرض ﳛاول ســرب أغــوار جديدة

تتنــاول املرجعيــة الفكريــة للدولــة ،األمــة بالتعديل او التغيري بام ينســجم وطبيعــة التنوع الثقــاﰲ للمجتمع

()26

٧٣

النص الروائي العراقي أنموذجا

وقــد ُعرفــت هــذه النظريــة (التعدديــة الثقافيــة) بﱰكيزهــا عــﲆ أﳘيــة الوعــي بالــذات اجلامعيــة ،فهــي تعنــي

ﲡربــة حيــاة اي ﲡربــة العيــش ﰲ جمتمــع أقــل انعزاليــة وضيقـ ًا ﰲ األفــق ،و أقـ ّـل ﲡانسـ ًا ،وأكثــر حيويــة وتنوعـ ًا ،اي
ﲡربــة عيــش ﰲ جمتمــع تعــددي ومتســامح فكري ـ ًا ومتنــوع ﰲ تكويناتﹺـ ﹺـه ثقافي ـ ًا واجتامعي ـ ًا بحيــث يغــدو املوقــﻒ مــن
شــتى الثقافــات متفتحـ ًا واﳚابيـ ًا ،أو عــﲆ االقــل يشـ ُ
ـتمل عــﲆ احــﱰام النــاس وايالئهــم التقديــر واالهتــامم مــن خــالل

االعــﱰاف بحقوقهــم ﰲ اختيــار طريقــة احليــاة التــي يريــدون عيشــها.

()27

راﺑعا  -ﻧﲈذج ﻣﻦ اﳌنجﺰ الﺮواﺋﻲ العﺮاﻗﻲ ﻋﲆ ﺗعﺪد الﺜﻘاﻓات وأﺛﺮه ﰲ اﳌجتمﻊ.
كان الواقــع العــرﰊ -بمختلــﻒ أبعــاده السياســية واالجتامعيــة -امللهــم األكــرب للروايــة العربيــة -والعراقيــة

عــﲆ وجــه اخلصــوص ،والســيام أن األدب منــوط بــه التعامــل مــع الظواهــر واملســتجدات ورصدهــا حتــى يكــون

شــاهد ًا ودليـ ً
ال عــﲆ الواقــع ومــا يمـ ﱡـر بــه الوضــع الراهــن واملــاﴈ.

واملتتبــع للنتــاج الروائــي ﳚــد ان احلــوادث الواقعيــة التــي يمـ ﱡـر ﲠــا بلدنــا ومــا مـ َّـر ﲠــا ﰲ األعــوام الســابقة

ـت عــﲆ ﳾء فاﳖــا تـ ّ
ـدل عــﲆ رغبــة الروائــي ﰲ تصويــر الواقــع بــكل مــا
كانــت ماثلــة ﰲ ذلــك الــﴪد الروائــي وان دلـ ﹾ

ﳛمـ ُـل مــن متغــريات ومســتجدات وتطــورات ،وتشــكل الروايــة العراقيــة أكــرب شــهادات عــﲆ األوضــاع السياســية

واالجتامعيــة واألخالقيــة التــي يمـ ﱡـر ﲠــا بلدنــا العــراق عــﲆ تعــدد التيــارات واختالفهــا منــذ تــوﱄ نظــام العهــد البائــد

اﱃ دخــول األمريــكان اﱃ وقتنــا هــذا وهلــذا فــﺈن الروايــات املعــاﴏة تشـ ُ
ـكل شــهادة عــﲆ واقــع ســياﳼ واجتامعــي
واخالقــي متـ ﹴ
ـدن ،ولقــد كانــت حتميــة اﳖيــار هــذا اجليــل وفشــل الطاقــات التــي و ّلــدت مرحلــة الثــورة ومــا تــاله مــن

أجيــال ومــا دار مــن معظــم املوضوعــات املشــﱰكة حــول زوال هــذا الوهــم ﰲ تلــك املــدة.

ﹴ
ســقﻒ واحــد لشــعب واحــد يــؤدي اﱃ حتميــة اﳖيــار الوحــدة
ان تعــدد األيدولوجيــات ﲢــت غطــاء

بــني افــراد الشــعب الواحــد وتــؤدي اﱃ تفككهــم وﲤــزق نســيج ﲤاســكهم وال ســيام بعــد دخــول العوملــة الكونيــة
بمختلــﻒ ابعادهــا السياســية والثقافيــة واألخالقيــة.

ُ
رصــدت األحــداث
ويمثــل املنجــز الروائــي لـــ عــيل بــدر مــن أهــم املنجــزات الروائيــة العراقيــة التــي
ﹾ

والوقائــع التــي شــهدها الشــعب العراقــي ،فلقــد وظ ّفهــا الروائــي توظيفــ ًا فنيــ ًا تعكــس حالــة التشــظي والتعــدد

الثقــاﰲ والتنــوع األيديولوجــي بــني ابنــاء الشــعب العراقــي ﰲ ظــل الوعــي اجلمعــي ،اذ يشــري بمشــاهد كثــرية ومركــزة
عــﲆ شــخصيات الروايــة اﱃ تلــك الثقافــات واملعتقــدات املظلــة التــي اســتوردها الشــباب العراقــي مــن الغــرب.

٧٤

الثقافية قراءة ﰲ ضوء أيدولوجيات األمن الثقاﰲ
اهلو َّية والتعدد َّية
َّ

فنجــد الروائــي عــﲆ بــدر ﰲ روايتــه ((بابــا ســارتر)) ّيوجــه نقــد ًا جليــل الســتينيات والثقافــة العلامنيــة

والوجوديــة التــي اســتقطبها الشــباب العراقــي مــن فرنســا وفلســفة ســارتر الوجوديــة

امــا ﰲ روايتــه (الركــض وراء الذئــاب) انتقــد بشــكل الذع احلركــة األيديولوجيــة الشــيوعية وعــﲆ أســاس

االهتــامم بنقــد هــذه األيديولوجيــات انخرطــت روايــات عــيل بــدر ﰲ صفحــات عديــدة ومشــاهد كثــرية ومركــزة

ـص الروائــي احيان ـ ًا مــن الفضــاء الفنــي اﱃ املســاجلة الفكريــة.
بنقــد ســياﳼ مبــاﴍ ،أخــرج النـ ّ

أمــا روايتــه الثالثــة فهــي (صخــب ونســاء وكاتــب مغمــور )ﰲ روايتــه هــذه تظهــر حالــة التعــدد املذهبــي

والتنــوع الثقــاﰲ واختــالف األثنيــات واللغــات ﰲ بلــد واحــد  ،بــل يتجــاوز األمــر ﰲ شــارع عراقــي واحــد وﰲ

عقــد التســعينيات اذ كانــت األوضــاع األمنيــة للبــالد مضطربــة جــدا بســبب احلــروب التــي خاضهــا النظــام البائــد
وﱂ يــﱰك فرصــة لشــعبه ان يتنفســوا األمــن واالســتقرار ،اذ كانــت العقوبــات الدوليــة عــﲆ العــراق والتــي تســمى ﰲ
الروايــة بزمــن احلصــار .

ـص األدﰊ -وباخلصــوص الروائــي -ال يكــون متناظــر ًا مــع الواقــع وال هــو
وهنــا يمكــن القــول(( :ان النـ ّ

حـ ﹴ
ـاك عنــه ،وال هــو بخــارج عنــه أو بديــل لــه وانــام هــو جــزء مــن امتــداد الوجــود ذاتــه وجــزء مــن حركــة االصطــالح

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

()28

وســنأخذ ﰲ الصفحــات القادمــة مــن البحــث نــامذج مــن الروايــات املذكورة(بابــا ســارتر) و(الركــض وراء

الذئــاب) و(صخــب ونســاء وكاتــب مغمــور) لنتبــني تعــدد الثقافــات وتنوعهــا واضطــراب األفــكار وتشــتتها ﳑــا

يــؤدي اﱃ ضيــاع اهلويــة احلقيقيــة لﻸفــراد.

٧٥

النص الروائي العراقي أنموذجا

ﻧﲈذج ﻣﻦ رواية ﺑاﺑا ﺳارﺗﺮ لـ ﻋﲇ ﺑﺪر
ففــي روايتــه هــذه يتحــدث عــن نخبــة مثقفــة مــن الشــباب العراقــي ﳑــن يؤمنــون بالوجوديــة فهــو ﳜتــار

لنــا شــخص ًا عراقيـ ًا كان قــد ســافر اﱃ بــالد الغــرب ليــدرس لكنــه ﱂ يعــد بشــهادته التــي ســافر ألجلهــا بــل عــاد بفكــر
الوجوديــة ،انــه شــخصية عبــد الرمحــن الــذي لقــب بســارتر العــرب وحســب ظنــه ان ســارتر الفيلســوف الفرنــﴘ

أوفــده إلنقــاذ األمــة وخالصهــا مــن حــاالت التــﴩذم التــي أوقعهــا ﲠــا اخلمســينيون ،وان حياتــه كانــت كاملــة
وصافيــة وكانــت نموذج ـ ًا مــن العظمــة واجلــامل ألنــه ﱂ يبدأهــا مثــل اآلخريــن بعيــوب خطــرية.

()29

ـت نفــﴘ أمــام اآلالف مــن األوراق ،والوثائــق والصــور الفوتوغرافيــة واملعلومــات
يقــول ﰲ املســاء ألقيـ ُ

واملالحظــات التــي تتحــدث عــن فيلســوف العــراق ،كلهــا تتحـ ُ
ـدث عــن شــخصية واحــدة فــذة ،شــخصية فريــدة

مــن نوعهــا شــخصية ﲣتــرص العــاﱂ املأســاوي ملجتمــع بأكملــه ،شــخصية تقــدم الوحــدة الﱰاجيديــة ألمــة بأكملهــا،

ـيل -وأنــا أدرك التأثــري املدمــر للشــخصية اخلياليــة التــي ترتفــع اﱃ مصــاف اآلهلــة.
ولكــن كان عـ َّ

ﱂ يكــن يفهــم أحــد منهــم هــذا التعــدد املذهــل داخــل الشــخصية وهــذه التناقضــات ذات الطاقــة الفعالــة

وهــذا االختــالف البــﴩي احلقيقــي الــذي يمنــح الشــخصية امتيــاز ًا ال خلــال.

()30

كان الشــاب العراقــي عبــد الرمحــن متَّي ـ ًام بالفيلســوف الفرنــﴘ الوجــودي صاحــب الفلســفة الوجوديــة

((ســارتر)) وقــد نقــل هــذه الفكــرة مــن باريــس اﱃ بلــده العــراق ،إال ان لغــة عبــد الرمحــن الفرنســية ﱂ تكــن ﲥ ﱢيئــه

للخــوض ﰲ حديــث عنهــا مــع عمــالق الوجوديــة رغــم لقائــه بــه مــرات عــدة.

()31

َّ
وكأن هــذه املشــاهد األوﱃ ﲤثــل النــواة املركزيــة التــي اســتدعت باقــي األحــداث لقــد عــرض لنــا الروائــي

صــورة مركــزة ومكثفــة ،لكنهــا عينــة صادقــة عــن واقــع الشــعب العــرﰊ الــذي اﲣــذ اشــكاالً عــدة مــن التأثــر

بالثقافــات الغربيــة فكانــت (الوجوديــة) هــي أحــدى األيديولوجيــات التــي تبناهــا جمموعــة مــن العراقيــني املثقفــني
،عــاد عبــد الرمحــن مــن باريــس اﱃ بغــداد أوائــل الســتينيات عــودة أبديــة عــاد مــع زوجتــه الفرنســية اﱃ بـ ﹺ
ـالد ﹺه ُمعلـ ً
ال
ﹶ
النفــس بحيــاة فلســفية دون شــهادة ﰲ الفلســفة ،فاســتقبله املثقفــون بعاصفــة مــن التصفيــق ،والتشــجيع ،فأطلــق

عبارتــه الشــهرية (مــا معنــى الشــهادة ﰲ عــاﱂ ال معنــى لــه) فــرصخ أحــد اجلالســني ﰲ وجهــه مثــل املجنــون ((هــل
ﹺ
ـهادته أم بفلســفته؟
كان ســارتر فيلســوف ًا بشـ

٧٦

الثقافية قراءة ﰲ ضوء أيدولوجيات األمن الثقاﰲ
اهلو َّية والتعدد َّية
َّ

وقــد تأثــر بــه جمموعــة مــن الشــباب العراقــي مــن أبرزهــم أصدقــاؤه عبــاس ،وســلامن،أهم مثقفــي

الســتينيات فــام بعــد.

كان ذلــك ﰲ عــرص يــوم مــن ايــام الصيــﻒ الالهــب مــن عــام عودتــه مــن باريــس ﰲ مقهــى الربازيليــة

أمــام ســلامن الصــاﰲ وعبــاس فلســفة فقلبــوا الكــراﳼ بجنــون أمامــه وﴏخــوا وهاجــوا وماجــوا أمــام هــذه العبــارة
الفلســفية املدهشــة لقــد تعتعهــم الفيلســوف ﲠيئتــه ،وﰲ الواقــع أصبــح االثنــان عبــاس فلســفة وســلامن أهــم مثقفــي

الســتينيات فيــام بعــد .

ـب عنهــا ســهيل ادريــس ﰲ
ـار املثقفــون الشــباب العراقيــون فرحـ ًا ﲠــذه الفلســفة العمالقــة التــي كتـ ﹶ
لقــد طـ ﹶ

(جملــة اآلداب) منــذ اخلمســينيات وعبــد الرمحــن بــدوي ﰲ (الكاتــب العــرﰊ) ،ثــم جــاء بعدهــم الشــاب عبــد الرمحــن
ﰲ الســتينيات مــن باريــس لينقــل هلــم مــا رآه وخــربه وعرفــه بنفســه.

()32

ـرض حججــه ،مــن أﳘها حجتــه الوجودية،
كان عبــد الرمحــن ينقــل أفــكاره الوجوديــة اﱃ أصدقائــه ،كان يعـ ُ

اذ يقــول ((ان الــذي يكتــب هــو ﹶمـ ﹾن ُيومــن بــﴚء ذي جــدوى ،يؤمــن بحيــاة ذات معنــى وينتظــر مكســب ًا (وكيــﻒ ﱄ
()33
أن أؤمــن بعــاﱂ خـ ﹴ
ـال مــن املعنــى)) فقامــت الدنيــا وﱂ تقعــد ،جيــل بأكملــه ال يكتــب.

النــه ال يريــد ان ﳚعــل مــن نفســه مــن ُصنّـ ﹶا ﹶع هــذا العــاﱂ الوﳘــي املخــادع ،النــه ال يريــد أن يكــون ﳐدوعــا

ال َّنــه اليريــد ان يكــون جــزء ًا مــن هــذه الﱰســانة التــي ح ّبهــا االســتعامر والرجعيــة واجلاحــدون.

ﹺ
جمتمعـ ﹺـه تكمــن األعجوبــة حــني ﳚدونــه منزويـ ًا يطيــل التأمــل
كان عبــد الرمحــن يمثـ ﱡـل شــخصية عجيبــة ﰲ

والتفكــري بالوجــود وبعبثيتــه وعدمــه ،كان يلــذ هلــم ان يتحــدث الفيلســوف بلغــة غريبــة ،صعبــة معقــدة عــن الوجــود
()34
لذاتﹺـ ﹺـه والوجــود مــن أجــل ذاتــه ،وكان هــو يعجبــه ان يــرى تألقــه الﴪيــع وشــهرته.
وتتــواﱃ األحــداث والوقائــع الوجوديــة فعبــد الرمحــن الــذي عــاش حاملـ ًا بتلــك الفلســفة العبثيــة ووصلــت

معــه األحــداث ان زوجتــه املواطنــة الفرنســية جرمــني التــي تزوجهــا مــن بــالد ســارتر الوجــودي بعــد ان انجبــت
منــه طفلــني أســامﳘا (عبــث وســدى) مــا عــادت تؤمــن بفلســفته الفارغــة فﱰكتــه وتفرغــت حليــاة األمومــة مــع ابنتهــا
ـعرت ان هــاوي الوجوديــة موســوس حقيقــي ،مريــض ،ال شــفاء لوجوديتــه ،ولكنهــا بعــد أن
وولدهــا ((لقــد شـ ﹾ

عــادت اﱃ بغــداد عاقبتــه بتوقفهــا التــام عــن الغثيــان ،ﱂ تعــد تعبــأ كثــري ًا ال بفلســفته ،وال بــه ،عــادت اﱃ حياﲥــا دون

الشــعور باملظاهــر الوجوديــة التــي كانــت تنتاﲠــا…)).

()35
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ﻧﲈذج رواية الﺮﻛﺾ وراء الﺬﺋاب لـ ﻋﲇ ﺑﺪر
وجــه نقــد ًا للحركــة الشــيوعية التــي ســادت البــالد ،ومــا
إمــا ﰲ روايتــه (الركــض وراء الذئــاب)) فقــد ّ

زالــت عــﲆ الرغــم مــن ﱢ
كل عوامــل القمــع ضــد هــذه احلركــة.

هــذه الروايــة تعــرض األحــداث التــي مـ َّـر ﲠا الشــعب العراقي بــكل مكوناته وظهــور هــذه األيديولوجيات
املختلفــة التــي أثــرت ﰲ هويتــه وأدت اﱃ تفســﺦ وحدتـ ﹺـه وتضامنـ ﹺـه ،فمــن هــذه احلــركات هــي الشــيوعية يعــرض

الروائــي (عــيل بــدر) ﰲ هــذه الروايــة لنخبــة مــن الشــباب العراقــي الذيــن تأثــروا بمفهــوم احلركــة الشــيوعية ،ﳛكــي

لنــا عــن لســان بطــل الروايــة الــذي يعمــل ﰲ قنــاة أو وكالــة الصحافــة التــي ُيطلــق عليهــا املثقفــون والصحفيــون

ومقدمــو الربامــج السياســية ((أم آي ﳼ)) الذيــن طلبــوا منــه ان يكتــب تقريــر ًا ُصحفي ـ ًا مفص ـ ً
ال عــن جمموعــة مــن

الثــوار العراقيــني وهــم مــن املاركســيني او مــن الﱰوتســكيني ،كانــوا قــد غــادروا بغــداد ايــام الســتينيات والتحقــوا

بالثــورة العامليــة ضــد املصالــح الغربيــة.

إذ يقــول(( :كان األمــر بســيط ًا جــد ًا ،كان هــؤالء الثــوار قــد نزحــوا مــن بغــداد نحــو األهــوار ليشــعلوا

الثــورة ضــد الدكتاتوريــني العســكريني وبعــد ان دعمنــا الدكتاتوريــة نحــن -األمركيــني ﲢديــد ًا -لندحرهــم هاجــروا
اﱃ افريقيــا ليشــعلوا الثــورة هنــاك ضــد الــﴩكات االحتكاريــة لﻸمــراء والفاســدين ،لندحــر هــؤالء املتمرديــن ،وهــا

نحــن اليــوم قــد تغرينــا ،أصبحنــا نبحــث عــن أولئــك األشــخاص الذيــن ذخرناهــم وعذبناهــم وأﳖينــا ثورﲥــم ،أيــن

هــم؟ مــا هــي اســامؤهم؟ عناوينهــم؟ حياﲥــم ﰲ العــراق ،افكارهــم السياســية.

ويــﴪد لنــا بطــل الروايــة العراقــي املغــﱰب الــذي يعمــل ﰲ أمريــكا حملــال سياســيا ﰲ تلــك الوكالــة

الصحفيــة ،حــني طلبــوا منــه هــذه املهمــة بالســفر ألفريقيــا لكتابــة تقريــر عــن الثــوار الشــيوعيني العراقيــني القديمــة
ُ

ـاح البعثيــون ﲠــم بمســاعدة األمريــكان ﰲ
إذ يقول(:اكثــر املنفيــني هنــا هــم مــن انصــار الشــيوعية القديمــة الذيــن أطـ ﹶ

الســبعينيات ،أمــا املنفيــون اجلــدد فهــم البعثيــون الذيــن أطــاح ﲠــم األمريــكان بمســاعدة الشــيوعيني الذيــن جلــأوا اﱃ
امريــكا أواخــر الســبعينيات وأصبحــوا أمريــكان)).

()36

ـت ﰲ نفــﴘ :الرأســامليون اجلــدد هــم الشــيوعيني القدمــاء ((أقصــد البعثيــني اهلاربــني بعــد
يقــول ((قلـ ُ

االحتــالل)) الرأســامليون اجلــدد هــم الذيــن قاتلــوا ﰲ احلــرب العصابــات ﰲ اجلبــال شــامل العــراق ،وﰲ األهــوار ﰲ
اجلنــوب وكانــوا اتبــاع جيفــارا وهــو ﳾء منــه وتروتســكي))..

()37

٧٨

الثقافية قراءة ﰲ ضوء أيدولوجيات األمن الثقاﰲ
اهلو َّية والتعدد َّية
َّ

الرأســامليون القدمــاء (البعثيــون اهلاربــون) اﱃ امــريكا وأوربــا بعــد اإلطاحــة بصــدام) أصبحــوا هــم الثــوار

اجلــدد ﰲ العــاﱂ ،بــل أصبحــوا هــم مقاومــو اإلمربياليــة والرأســاملية العتيــدة ،هــم الثــوار بعــد ﲬســة وثالثــني عامـ ًا ﰲ

خدمــة اإلمربياليــة املتوحشــة مــن أجــل اإلطاحــة بالشــيوعية القديمــة وهــم اليــوم اتبــاع جيفــارا وهــو ﳾء منــه.

()38

ومــن بــني هــؤالء الشــباب العراقيــني الصحفــي جــرب ســاﱂ ،ثــوري معــروف كان يعمــل ُصحفيـ ًا جــاء مــن

الناﴏيــة اﱃ بغــداد ﰲ الســتينيات وقنــط ﰲ حجــرة قــذرة ﰲ البتاويــن وســط العاصمــة.

والشــخصية الثانيــة هــو أمحــد ســعيد ،ثــوري عقائــدي ،عــاش طفولتــه وشــبابه ﰲ بغــداد ،ثــم التحــق

بالثــورة الشــيوعية ﰲ األهــوار وقــد شــارك ﰲ حــرب العصابــات ﰲ اجلبــال ايضــ ًا ثــم انتقــل اﱃ بــريوت بعــد ان
أطــاح البعثيــون بالثــورة (بمســاعدة األمــريكان) ثــم انتقــل اﱃ اديــس ابابــا بعــد صعــود الضابــط الشــيوعي منفســتو
اﱃ الســلطة ﰲ أثيوبيــا.

والشــخصية التاليــة هــي ميســون عبــد اهلل التــي أحبهــا أمحــد ســعيد ورافقتــه ﰲ مســريته النضالية مــن األوكار

احلزبيــة اﱃ حــرب العصابــات واشــتهرت بمقاومتهــا الضاريــة للبعثيــني ﰲ ذلــك الوقــت وكســجينة سياســية عانــت

مــن أكثــر صنــوف التعذيــب الوحشــية.

()39

ينقــل لنــا بطــل الروايــة تقريــر جــرب ســاﱂ عــن أمحــد ســعيد بعــد ان كتــب جــرب تقريــره الشــهري عــن الثــوار

والــذي نقلتــه الكثــري مــن الصحــﻒ العربيــة ﰲ ذلــك الوقــت ،ازداد عــدد التقاريــر عــن الثــورة إذ يقــول(( :فقــد كان

هــذا األمــر طبيعيـ ًا جــد ًا ،ذلــك ان أمحــد ســعيد الثــوري والشــاعر هــو الــذي رســﺦ ايــامن جــرب بالثــورة بــل رســخها

ﰲ جيــل كامــل مــن الشــباب ذلــك الوقــت ،لقــد اصبــح هــذا اجليــل أكثــر صالبــة وهــو يقــرأ ليـ ً
ال وﳖــار ًا تقاريــر عــن
الثــورة منشــورة ﰲ املجــالت الشــيوعية العربيــة…

كان أمحــد ســعيد يريــد ان يقــرن شــعره بالثــورة عــﲆ غــرار شــعراء شــيوعيني ﰲ العــاﱂ ،وعــﲆ خــالف الكثــري

مــن الشــعراء الذيــن اســتمروا عــﲆ بوهيميتهــم وعدمتهــم ﰲ العــراق -وان بــدأ حياتــه بوهيميـ ًا فقــد ﲢــول مبــاﴍة
اﱃ الثــورة ،يعنــي كان يكتــب املناشــري ويوزعهــا ويشــارك ﰲ املظاهــرات اﱃ الثــورة…)).

()40

لكــن الروائــي ﳚعــل احلبكــة الدراميــة راكــزة ﰲ قــول بطــل الروايــة عــﲆ الرغــم مــن تعــدد هــذه الثقافــات

والقوميــات عــﲆ مـ ّـر الســنني اذ يتحــدث(( :ولكــن املشــكلة لدينــا -أقصــد ﰲ العــراق -حينــام ﳚــدون كل الطــرق

مســدودة اال طريــق الثــورة الــذي ســلكه الثــوار الســابقون والدرب احليــاة املفتــوح هلــم ،فأيــن يذهبــون؟ طبعــ ًا
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جربــت كل ﳾء ،أحــزاب ثوريــة ،قوميــة
ال وجــود اليــوم لتغيــري حقيقــي إال ﰲ تدمــري كل ﳾء… لكــن أجيالنــا ّ

وشــيوعية وحــركات طالبيــة وﲢريــر املــرأة وحركــة هيبيــة وليرباليــة واســتﴩاق غامــض وبدائيــة مزيفــة … ،ولكــن

ال تغيــري ،عــا ﹶد املجتمــع كــام كان مــع ّأول ﴐبــة امريكيــة ،كــام تركنــا أبونــا إبراهيم(عليــه الســالم) حــني كان يتجــول
ﰲ أســواق الناﴏيــة قبــل اآلف األعــوام.
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ﻧﲈذج ﻣﻦ رواية ﺻﺨﺐ وﻧﺴاء وﻛاﺗﺐ ﻣﻐمور
هــذه الروايــة تظهــر التعــدد املذهبــي  ،واختــالف االثنيــات واللغــات التــي ﲣتلــط ﰲ شــارع واحــد ،وعــﲆ

خلفيــة حيــاة النــاس تشــهد الروايــة ثــورات الشــيوعيني والقوميــني واالنقالبــات العســكرية وﴏاع الفئــات

االجتامعيــة والطبقيــة ﰲ العــراق ،فأحداثهــا تــدور حــول جمموعــة مــن الشــباب العراقيــني احلاملــني باهلجــرة اﱃ

خــارج البــالد  ،البطــل الرئيــس الــذي يــروي األحــداث بضمــري املتكلــم ،كان جنديــا ﰲ حــرب عاصفــة الصحــراء
مــن جهــة بــالده ﰲ العــراق  ،اذ يتحــدث اﱃ صديقــه وهــو جالــس ﰲ إحــدى املقاهــي يقــول  :أريــد أن أهاجــر بــأي

ســبيل ...اريــد أن أغــادر اﱃ األبــد ،كان يــدرك أن هــذه احلمــى ـــــ محــى الســفر واهلجــرة ــــــ ال ســبيل اﱃ عالجهــا بعــد
أن ﴐبــت عقــول العراقيــني مجيعــا ،ومثلــام كان كل محــال ﰲ بغــداد يريــد أن يصبــح الســندباد ﰲ أســفاره  ...فســأله
صديقــه كيــﻒ ستســافر ؟

أجابــه أمــا أهــرب اﱃ ايــران  ،وأقطعهــا مشــيا عــﲆ األقــدام حتــى أصــل باكســتان أو افغانســتان ومــن ثــم

اﱃ جنــوب او ﴍق آســيا وهنالــك العديــد مــن املهربــني الذيــن ســيتدبرون أمورنــا اﱃ أوربــا  ،أو أهــرب اﱃ تركيــا

وأقطــع اجلبــال مشــيا عــﲆ األقــدام .

ويقــول ﰲ أحــدى مقاطــع الروايــة مــا يعانيــه الشــباب العراقــي بســبب اضطــراب األمــن داخــل البــالد

وأجــواء احلــرب والنزاعــات القائمــة بــني السياســيني  ،اذ يقــول ((:فاملتعلمــون يعيشــون احليــاة مــن خــالل نســق

بالــكاد أن يتغــري َّ
وان أي تغيــري يدمــر حياﲥــم  ،أمــا هــؤالء النــاس فاألمــر ﳐتلــﻒ معهــم َّ ،اﳖــم يعيشــون التناقضــات

كلهــا دون أدنــى شــعور بعــذاب الضمــري  ،فعبــود الــذي كان شــيوعيا كان متدينــا أيضــا غــري أن دينــه هامــﴚ وفطــري
،ويســمح لــه أن يتــزوج أمــرأة ســيئة الســمعة  ،ويســمح لــه أن يــﴪق مــن املطحنــة وﳚمــع املــال ،الــﴚء املهــم ﰲ هــذه

الشــخصية ذات املعتقــدات اخلرافيــة هــي اجلــرأة واالنشــباك ﰲ التجــارب الطاحنــة ال بمغامــرة اشــﱰاكه ﰲ انقــالب

ســياﳼ فاشــل فقــط )) (.)42
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اﳋاﲤة:
أصبــح يشــكل مفهــوم اهلويــة إشــكالية مؤرقــة غــري قابلــة للتجــاوز ﰲ ﳐتلــﻒ الفضــاءات الثقافيــة

واحلضاريــة ،فلــم يعــد متوقفـ ًا انجازهــا عــﲆ مســتوى الفــرد او الــذات ،بــل اتســع مــداه ليشــتمل لبنيــة االجتامعيــة،

فتعــددت اهلويــات ،التــي اصبحــت تســمى بـــ اهلويــات الفرعيــة أو الثانويــة مثــل اهلويــة االجتامعيــة ،والثقافيــة
والعرقيــة.

َّ
إن مســألة التعدديــة الثقافيــة داخــل املجتمــع الواحــد ﲡعــل املجتمــع مأزومـ ًا ويعــاين مــن التشــتت والضيــاع

بســبب تلــك األيديولوجيــات املتنوعــة البعيــدة عــن الفكــر الدينــي اإلســالمي الــذي محلتــه الرســالة الســاموية وقــد
تأثــر جمموعــة مــن الشــباب العراقــي ﲠــذه األفــكار الغربيــة القادمــة مــن بــالد الغــرب ومــا تﱰكــه ﰲ بــالد العــرب مــن
التشــقق واالنحــالل الفكــري واألخالقــي .

يمثــل األمــن الثقــاﰲ العــرﰊ صــامم األمــان للحفــاظ عــﲆ اهلُويــة العربيــة والشــخصية القوميــة ﰲ مواجهــة

تيــارات الثقافيــة الكونيــة املســامة بـ(العوملــة الثقافيــة) وﲢصــني للثقافــة العربيــة اإلســالمية.

ويمثـ ُـل األمــن الثقــاﰲ أيضــا عمــودا حموريــا مــن أعمــدة األمــن القومــي للحفــاظ عــﲆ اللغــة العربيــة مــن

الﳖــا لغــة القــرآن الكريــم ،لغــة اهلويــة العربيــة املقدســة وهــي ﲤثــل حاملــة املــوروث
الضيــاع والطمــس واالندثــار؛ َّ
الثقــاﰲ واحلضــاري وآلــة اإلنتــاج املعــرﰲ واإلبداعــي لــذا يتطلــب احلفــاظ عليهــا ومحايتهــا.

ان املنجــز الروائــي -العراقــي يمثـ ُـل انعكاس ـ ًا لــكل األحــداث الواقعيــة والسياســية واالجتامعيــة التــي مـ َّـر

ﲠــا البلــد ومــا يعــاين منــه اضطرابــات فكريــة واجتامعيــة وسياســية لذلــك مثلــت روايــة عــيل بــدر منــذ -2003
 2011انعكاس ـ ًا لــكل األحــداث التــي عاشــها الشــعب العراقــي عــﲆ ﳐتلــﻒ ثقافاتــه وانتامءاتــه.
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ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:
احلمــد هلل رب العاملــني ،والصــالة والســالم عــﲆ ســيدنا حممــد وعــﲆ آلــه وصحبــه أمجعــني ،ومــن ســار عــﲆ دربه إﱃ

يــوم الديــن ،وبعــد ...إن اهتاممــات مركــز العميــد الــدوﱄ كثــرية ،منهــا إقامــة املؤﲤــرات الفكريــة والثقافيــة ...وﰲ هــذا املؤﲤر
يلقــي الضــوء عــﲆ األمــن الثقــاﰲ ...مفاهيــم وتطبيقــات؛ ليكــون مثــار النقــاش :اهلويــة ،واجلهــاد ،واملعلوماتيــة ،والعوملــة،

والﱰبيــة ،والتاريــﺦ ،واإلبــداع ...وقــد شــاركت ببحــث عنوانــه :األمــن الثقــاﰲ ومتطلبــات ﲢقيقــه.

فالثقافــة 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.

واألمــن الثقــاﰲ ال يعنــي بــأي شــكل مــن األشــكال االحتــامء ﲢــت متاريــس املــاﴈ عــن الثقافــة املعــاﴏة ...بــل

يعنــي االعتــزاز بالــذات احلضاريــة مــع هضــم معطيــات اآلخــر احلضــاري .ألن االنطــواء واالنغــالق عــن العــرص وثقافتــه
ومنجزاتــه هــو إفقــار للوجــود الــذاﰐ بحيــث نضحــى وكأننــا نعيــش ﰲ القــرون الوســطى الســالفة ،بعيــدون كل البعــد عــن
إنجــازات اإلنســان املعــاﴏ وآثــار العلــم وحســناته.

وهــذه الدراســة ﲤثــل جهــد ًا متواضعـ ًا ينضــم إﱃ جهــود كثــرية ترمــي إﱃ املحافظــة عــﲆ األمــن الثقــاﰲ »ومقاومــة

التيــار املدمــر الــذي يســتهدف الفــرد املســلم واألرسة املســلمة واملجتمــع املســلم ،بــل يســتهدف تقويــض ﴏح اإلســالم

وقلعــه مــن جــذوره«(.)1

وﰲ اخلتام ،أسجدُ هلل سبحانه وتعاﱃ شاكر ًا عﲆ نعمه الكثرية التي ال تعدّ وال ﲢﴡ.
ـص ّ
بالشــكر واالمتنــان والتّقديــر أمــني عــام العتبــة العباســية املقدســة ّســامحة الســيد أمحــد الصــاﰲ حفظــه
وأخـ ّ

وأتوجــه ّ
بالشــكر والتّقديــر إﱃ كل العاملــني ﰲ مركــز العميــد الــدوﱄ
املــوﱃ ورعــاه ،وأدامــه ﰲ خدمــة اإلســالم واملســلمني.
ّ

للبحــوث والدراســات ،التابــع لقســم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة ﰲ العتبــة العباســية املقدســة عــﲆ جهودهــم املباركــة...

وكل القائمــني عــﲆ إعــداد ومتابعــة وتنفيــذ هــذا املؤﲤــر املبــارك ،وكل مــن ســاهم ﰲ إنجاحــه .أســأله ســبحانه أن يوفقنــي ملــا
ﳛ ّبــه ويرضــاه ،وأن يكــون عمــيل هــذا ﰲ ميــزان حســناﰐ يــوم ال ينفــع مــال وال بنــون ،وأرجــوه ســبحانه أن ﳚنبنــي الزلــل

حممــد ،وعــﲆ آلــه
ويعفــو عــن اخلطــأ ،هــو حســبي ونعــم الوكيــل .وصـ ّـﲆ اهلل وسـ ّلم وبــارك عــﲆ ســيد املرســلني س ـ ّيدنا ّ
الطيبــني الطاهريــن ،وأصحابــه املنتجبــني .واحلمــد هلل رب العاملــني.
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Abstract:
Thanks be to Allah, the Lord of the Worlds, Peace be upon our master Muhammad, his progeny, all his companions and all those who emulate his pathway till doomsday. Culture is a continuous process and unabated and paves the way to have a cultural inauguration to cuddle the
contemporary culture. For the cultural security to revert into the past is not what truly it designates, it is not a way to avert the contemporary cultures and comes to embrace our culture and
see other ones. To communicate is to exploit the experience of others for the benefit of man.
The current study is to keep our culture intact and protect it from the destructive waves that
invade different cultures and target Muslims and Islamic community to uproot its principles.
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أوﻻﹰ :ﻣﻔﻬوم اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ:
مــع مــرور الزمــن وتســارع التطــور التكنولوجــي ،غلبــت ثقافــة العوملــة ﰲ أرجــاء املعمــورة فتحــول العــاﱂ

إﱃ قريــة صغــرية ،وأصبــح تبــادل املعلومــات واألفــكار أرسع مــن غمضــة عــني واملعلومــات متاحــة بضغطــة زر،
وانتقلــت األفــكار املتباينــة وأحيانـ ًا الغريبــة بــني ﳐتلــﻒ الطوائــﻒ مــن البــﴩ فتــارة ﲡمعهــم وتــارة أخــرى تفرقهــم،

وســادت سياســة العوملــة والثقافــة الكونيــة عــﲆ احلضــارات ذات اجلــذور البعيــدة.

وﲡــدر اإلشــارة إﱃ »أن الثقافــة اإلســالمية هــي جممــوع العلــوم والفنــون املختلفــة التــي عرفــت عنــد

املســلمني«(.)2

أمــا »الثقافــة غــري اإلســالمية تقــوم عــﲆ صفقــة مــن شــتات األفــكار واآلراء والتصــورات ،وهــي ﰲ ذلــك ال

تضبطهــا أســباب مــن ضوابــط حمــددة وبالتــاﱄ فــﺈن هــذه الثقافــات يظــل طابعهــا االنحــراف واهلــوى«(.)3

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

يطــل علينــا مصطلــح األمــن الثقــاﰲ ليــدق بقــوة ناقــوس اخلطــر مــن اﳖيــار احلضــارات وتدهــور ثقافــات الشــعوب،
ويعلــن أﳘيــة تواجــده عــﲆ الســاحة املعــاﴏة وبقــوة كمنهــج ﴐوري ﰲ سياســات الــدول ،وكذلــك كمحــور مهــم

مــن حمــاور 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.
ﻣعنﻰ اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ:
األمــن الثقــاﰲ هــو مصطلــح يبــدو للوهلــة األوﱃ متناقــض املفــردات ،فهــو كمصطلــح لفظــي يتكــون مــن

كلمتــني ذات معنيــني ﳐتلفــني  -ﳘــا األمــن والثقافــة – فاألمــن كمفهــوم عــام ومتــداول هــو توفــري اجلــو اآلمــن

لتــداول احلريــات التــي نامرســها وداللتــه دومــ ًا تشــري إﱃ الدفــاع ،العزلــة والســيطرة لتوفــري احلاميــة املطلوبــة ،أو
االنغــالق والتكتــم لــو تطلــب األمــر ذلــك ﰲ أحيــان كثــرية.

أمــا الثقافــة فتتضمــن بحســب الكثــري مــن التعريفــات املختلفــة واملتعــددة النشــاط الفكــري والفنــي لﻸعــامل

املنتجــة مــن جهــة واملعتقــدات والفنــون والعــادات واآلثــار واألعــامل التــي ينتجهــا جمموعــة مــن النــاس ﰲ وقــت مــا

عــرب التاريــﺦ مــن جهــة أخــرى.
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»وهــي املعرفــة التــي تؤخــذ عــن طريــق األخبــار والتلقــي واالســتنباط ،كالتاريﺦ واللغــة ،والفقــه ،واألدب،

والتفســري ،والفلســفة ،واحلديث«(.)4

وهــو املفهــوم الــذي يتناقــض بــكل تأكيــد مــع مفهــوم األمــن ،فمفهــوم الثقافــة املتــداول واملعــروف يشــري

دوم ـ ًا إﱃ اإلبــداع واالنفتــاح والتحــرر مــن القيــود للتعامــل مــع اآلخــر وتبــادل اآلراء املختلفــة واملهمــة واملطلوبــة

تبع ـ ًا الختــالف التجربــة والبيئــة املحيطــة واملراحــل العمريــة ﰲ أزمــان ﳐتلفــة.

تعتــرب الثقافــة جــزء ًا مه ـ ًام وحيوي ـ ًا مــن احلضــارة وانعكاس ـ ًا ملعنــى احليــاة ﰲ مراحلهــا املختلفــة وشــكلها

املتغــري مــن مــكان آلخــر ،وتبعـ ًا هلــذ املفهــوم تعتــرب الثقافــة قــوة ال يســتهان ﲠــا ﰲ الشــؤون العامليــة والعالقــات بــني

األمــم ،فيكفــي أﳖــا املفهــوم األوســع واألشــمل ألشــكال مهمــة وﳐتلفــة مــن مناحــي احليــاة وﳑارســتها اليوميــة

كــام أﳖــا تتضمــن أعــامالً وموجــودات ﳐتلفــة تعكــس بــكل تأكيــد حضــارات الشــعوب وفكرهــم املبــدع ســواء
أكانــت متاحــﻒ أو آثــار ًا أو فنونـ ًا ،باإلضافــة إﱃ اإلعــالم بــكل روافــده األخــرى املهمــة الــذي يشــكل جانبـ ًا ثقافيـ ًا

مه ـ ًام ومؤثــر ًا ﰲ رســم السياســات وﲢديــد األولويــات وأســلوب األداء ،ﳑــا ﳚعــل الوصــﻒ األقــرب للثقافــة أﳖــا
احلــروف التــي ﲠــا نكتــب تارﳜنــا البــﴩي» .إن أي رقــي للعقــل اإلنســاين وأســلوب احليــاة هــو ثقافــة ،ســواء جــاء
هــذا الرقــي عــن طريــق علــوم عمليــة أو نظريــة«(.)5

إن هــذا الــﴩح الﴪيــع والبســيط للمعنــى الســائد واملتــداول لــكل مــن األمــن والثقافــة يطــرح للوهلــة

األوﱃ تســاؤالً مه ـ ًام :كيــﻒ ﳚتمــع األمــن والثقافــة ﰲ مصطلــح واحــد ليعكســا مفهوم ـ ًا حضاري ـ ًا غايــة ﰲ األﳘيــة
وﴐورة ملحــة لضــامن اســتمرار احليــاة؟ عــﲆ الرغــم مــن أن التعريــﻒ الســابق قــد يعــرب ﰲ ظاهــره عــن التناقــض

إال أنــه ﰲ باطنــه يعكــس التــالزم والﱰابــط والتكامــل .فالثقافــة ال يكتمــل وجودهــا مــن دون توفــري قواعــد أمنيــة

ﲢميهــا ،واألمــن بمفهومــه األعمــق هــو حصيلــة جمموعــة مــن اإلجــراءات والتدابــري الوقائيــة والعقابيــة التــي قــد
تتخذهــا الســلطة للحاميــة انطالقـ ًا مــن املبــادئ التــي تديــن ﲠــا األمــة وال تتعــارض أو تتناقــض مــع املصالــح املعتــربة

لتحقيــق أهــداف وغايــات أي جمتمــع.

٩٢

األمن الثقافي ومتطلبات تحقيقه

ﺧﻼﺻة التعﺮيﻒ:
األمــن الثقــاﰲ هــو قدرتنــا عــﲆ توفــري احلاميــة املطلوبــة للثقافــة لتحقيــق حريــة اإلبــداع مــن جهــة واحلفــاظ

عــﲆ مكتســبات الشــعوب الثقافيــة والفنيــة والدينيــة مــن جهــة أخــرى.

األمــن الثقــاﰲ هــو البيئــة الصاحلــة واحلاضنــة للتعايــش الســلمي والقضــاء عــﲆ اإلرهــاب واجلريمــة بــكل

أشــكاهلا ،وبالتــاﱄ فهــو جمموعــة مــن اإلجــراءات واألفــكار والقواعــد والقوانــني التــي ﳚــب اﲣاذهــا وﲢقيقهــا
للوصــول إﱃ التنميــة البﴩيــة بمفهومهــا الشــامل ،وﲢقيــق الســالمة واالســتقرار واحلاميــة واحلريــة خلدمــة أهــداف
وغايــات املجتمعــات ،والتقــدم إﱃ األمــام مــن دون خــوف أو رهبــة بــكل ثبــات وثقــة.
ﺛاﻧي ﹰا :اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ واﳊﻔاظ ﻋﲆ اﳍوية:
إن ظاهــرة العوملــة كانــت ﰲ بداياﲥــا ظاهــرة إﳚابيــة ،الغــرض منهــا ﲢريــر احلــدود والفواصــل الفكريــة

والثقافيــة وتبــادل اخلدمــات واإلنتــاج والتواصــل بشــكل أقــرب بــني الشــعوب ،لكنهــا مــع الوقــت انتهــت إﱃ املطالبة

بتحريــر األمــوال والســلع والفكــر واﳖــاء التعدديــة الثقافيــة وســلﺦ الشــعوب مــن هويتهــا الثقافيــة واللغويــة لصالــح

ثقافــة واحــدة هــي الثقافــة الكونيــة ،والســيطرة عــﲆ العــاﱂ مــن جانــب بعــض الــدول واعــالء هيمنــة مصاحلهــا.

إن هــذه الثقافــة الكونيــة تعمــل عــﲆ إخضــاع الثقافــات كافــة لســطوﲥا املعرفيــة بغــض النظــر عــن طبيعــة

البيئــات أو اخلصوصيــات الثقافيــة التــي تتميــز ﲠــا الثقافــات املحليــة لــكل دولــة أو أصالــة حضاراﲥــا وقيمهــا
وتنوعهــا ،فالعوملــة أصبحــت ﲥديــد ًا حقيقي ـ ًا للخصائــص اجلوهريــة التــي يتمتــع ﲠــا الوطــن العــرﰊ واإلســالمي

مــن قيــم وعــادات ولغــة وثقافــة ،ومــا ﱂ يتــم ﲥذيــب هــذه الثقافــة الكونيــة وﲢجيــم دورهــا العابــث ﰲ تغيــري معــاﱂ
الشــعوب ســينتهي الوجــود العــرﰊ وتتشــوه معاملــه .فالعوملــة ﲤثــل الشــكل اجلديــد والعــرصي لالســتعامر ،والثقافــة

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

فالثقافــة »هــي جمموعــة مــن اخلصائــص والصفــات املكتســبة تتيــح لﻺنســان نوع ـ ًا متميــز ًا مــن الســلوك

يتفــوق بــه عــﲆ غــريه«(» .)6ثــم تتفــاوت درجــات هــذه الثقافــة ومســتوياﲥا بحســب اإلحاطــة باملفهــوم اإلســالمي،

ومــدى القــدرة عــﲆ االســتيعاب لشــمول هــذا الديــن ومــدى مــا يتمتــع بــه كل فــرد مــن املواهــب والطاقــات
واالســتعدادات الفطريــة«(.)7

٩٣

محرم
األستاذ الدكتور الشيﺦ خالد محمد ّ

مــن هنــا تــربز أﳘيــة األمــن الثقــاﰲ كمطلــب أوﱄ ومهــم للحفــاظ عــﲆ الكيــان كأداة لفــرض الوجــود

واحلفــاظ عــﲆ اهلويــة واالســتمرارية وكذلــك احلفــاظ عــﲆ مكتســباتنا احلضاريــة وهويتنــا وتقاليدنــا وعادتنــا.

وتكمــن أﳘيــة األمــن الثقــاﰲ مــن خــالل التعبــري عــن قدرتنــا عــﲆ احلفــاظ عــﲆ هويتنــا ،وصيانــة الثقافــة

التــي تنشــأ بــال شــك مــن الثقــة بالنفــس ،والقــدرة عــﲆ التفاعــل الواعــي مــع ﳐتلــﻒ العوامــل ،واســتيعاب اآلراء
املتباينــة واجلديــدة وتفهمهــا للوصــول إﱃ الفكــر املتــوازن واملطلــوب للتواصــل والتفاعــل مــع اآلخــر ﰲ عــرص

متغــري ومتطــور ﰲ كل ثانيــة .فأﳘيــة األمــن الثقــاﰲ تكمــن ﰲ احلفــاظ عــﲆ اهلويــة واالنتــامء ،والوصــول إﱃ األمــن
واالســتقرار ﰲ مجيــع نواحــي احليــاة ســواء أكان داخــل الوطــن الواحــد أو بــني الــدول املتباينــة املصالــح واملختلفــة

التوجهــات.

مــن هنــا كان ال بــدّ مــن العمــل عــﲆ احلفــاظ عــﲆ وجودنــا والتمســك أكثــر ﲠويتنــا والعمــل عــﲆ إقــرار

األمــن الثقــاﰲ كحــل أمنــي مهــم ،بــل غايــة ﰲ األﳘيــة بــكل الطــرق والوســائل واألشــكال املعروفــة وغــري
املعروفــة ،فاحلــرب بــني الــدول والثقافــات ﱂ تعــد حرب ـ ًا تقليديــة بأســلحة معروفــة بــل هــي حــرب عــﲆ التنميــة

البﴩيــة والفكريــة ،حــرب نفســية ﰲ املقــام األول ،حــرب ﲢــاول وبــكل قــوة هــدم احلضــارات والعــادات والتقاليــد
والثقافــات.

فاألمــن الثقــاﰲ ﳛمــل بــني طياتــه طــرق الدفــاع املطلوبــة ،ملنــع اســتباحة مــوارد الــدول املاديــة والبﴩيــة،

ودرء اخلطــر الــذي يســتهدف ســيادة الــدول ووجودهــا وتطورهــا املســتقبيل.

٩٤

األمن الثقافي ومتطلبات تحقيقه

ﺛالﺜ ﹰا :ﻣتﻄلﺒات ﲢﻘيﻖ اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ:
إن ﲢقيــق األمــن الثقــاﰲ لــه متطلبــات ووســائل وعوامــل مهمــة ســأعرضها بحســب أﳘيتهــا وتأثــري

وجودهــا ﰲ العــاﱂ العــرﰊ واإلســالمي ،وهــي كــام يــيل:
 -١الﺪيﻦ والعﻘيﺪة:

مــن أهــم عوامــل ﲢقيــق األمــن الثقــاﰲ هــو ترســيﺦ العقيــدة الدينيــة الصحيحــة لتكــون مرجعـ ًا ﰲ كل أمــور

الدنيــا املختلفــة واملتعددة.

فالبــدء »بعقيــدة التوحيــد عــني الصــواب ،ألن اإلســالم يقيــم بنــاءه عــﲆ أســاس ،وأساســه العقيــدة«(،)8

فهــي منطلــق كل عمــل قـ ّـل أو كثــر ﰲ ﳐتلــﻒ شــؤون احليــاة» .فعقيــدة التوحيــد هــي أســاس الديــن ،وأســاس بنــاء
األمــة املســلمة ،فبقــدر مــا تكــون العقيــدة قويــة ﰲ األمــة ،تكــون هــذه األمــة قويــة متامســكة«( .)9وهــي منطلــق عــالج

األزمــات واملصائــب التــي تصــاب ﲠــا األمــم ،ألﳖــا تقـ ّـوم بميــزان العقيــدة ،فتأخــذ منهــا الــدرس املفيــد ﰲ مســتقبل

حياﲥــا .وهــي »ﲤثــل املرتكــز احلضــاري واالجتامعــي ملختلــﻒ أنــواع الســلوك ﰲ املجتمــع اإلســالمي ،ذلــك ألن
املرجــع ﰲ ســائر القيــم احلضاريــة ﰲ اإلســالم هــو الﴩيعــة اإلســالمية القائمــة عــﲆ مبــدأ التوحيــد«(.)10

حصــل املؤمــن مــن يقــني ﰲ
وعلينــا التعامــل مــع اآلخريــن وفــق مــا أمــر الــﴩع احلنيــﻒ مــن خــالل مــا ّ

النفــوس واســتقامة ﰲ الســلوك(.)11

وتبــدأ هــذه التنشــئة مــن إرســاء قواعــد الديــن الصحيــح مــن املرحلــة األوﱃ ﰲ حيــاة اإلنســان )الطفولــة(،

وصــوالً إﱃ الشــباب الصاعــد والواعــد مــن خــالل تنميــة الوعــي الدينــي بأســاليب تقــﱰب مــن فكرهــم ،وتقديــم

القــدوة املبــاﴍة قــوالً وســلوك ًا ،مــع طــرح القضايــا الدينيــة مثــار اخلــالف للنقــاش واالجتهــاد وإﳖــاء العنــﻒ
بأشــكاله كافــة ﰲ التعامــل بــني طوائــﻒ وطبقــات املجتمــع املختلفــة.

»وال بــدّ لنــا مــن أن نقيــم بناءنــا الثقــاﰲ عــﲆ ركيــزة األصالــة حتــى يكــون واضــح الســمة ،معــروف النســب،

موصــوالً بعقيدتنــا احلقــة ،ومبادئنــا الســامية ،وشــخصيتنا املتميــزة«(» .)12واحلاصــل أنــه ﳚــب أن ﳛــرص كل
احلــرص عــﲆ العقيــدة اإلســالمية حــني التــزود بالثقافــات والعلــوم ،ﰲ جعــل الشــخصية اإلســالمية املركــز األســاﳼ

الكتســاب أي ثقافــة ،ومالحظــة عــدم تناقــض العلــوم معهــا ﰲ اكتســاب العلــوم«(.)13

إن الوصــول إﱃ الديــن الصحيــح هــو احلاميــة الوحيــدة مــن االنتهــاكات بمســتوياﲥا كافــة ،وبالتأكيــد مــن

أهــم وســائل احلاميــة واألمــن الثقــاﰲ.

٩٥

محرم
األستاذ الدكتور الشيﺦ خالد محمد ّ

 -٢اللﻐة العﺮﺑية:
اللغــة العربيــة هــي مــن املقومــات األساســية لﻸمــة اإلســالمية وعنــوان شــخصيتها ،ومظهــر كرامتهــا

ومعيــار حضارﲥــا ...والتاريــﺦ اإلســالمي بـ ّـني »أن انتشــار اللغــة العربيــة ﰲ األقطــار املفتوحــة ،قــد أســهم بشــكل

كبــري ﰲ تطويــر ثقافــة إســالمية مشــﱰكة ،شــكلت إحــدى روابــط األمــة ،وحينــام انحــﴪت اللغــة العربيــة مــن أقطــار

اإلســالم ،انقطعــت شــعوب هــذه األقطــار عــن االتصــال بالقــرآن الكريــم والســنة املطهــرة ،وانحــﴪت تبعـ ًا لذلــك
الثقافــة اإلســالمية املشــﱰكة«(.)14

وﳑــا يؤســﻒ لــه أن فئــة مــن املســلمني ال تــرى االهتــامم باللغــة العربيــة بحجــة أن الثقافــة الغربيــة املعــاﴏة

هــي الثقافــة الســائدة واملتقدمــة ،وﳚــب األخــذ بلغتهــا إذا أريــد للمســلمني اللحــاق بركــب التقــدم واحلضــارة ،أمــا

إذا أخذنــا باللغــة العربيــة فــال تقــدم وال حضــارة بــل تقهقــر وﲣ ّلــﻒ.

»والذيــن يتعلقــون باللغــة األجنبيــة ينـــزعون إﱃ أهلهــا ،ويتــربأون مــن ســلفهم ،وﳜجلــون مــن قوميتهــم،

وينســلخون مــن تارﳜهــم ،وتقــوم بأنفســهم الكراهــة للغتهــم وآداﲠــا .)15( «...وال شــك أن هــذه الفئــة البعيــدة عــن

الصــواب مــن مؤثــرات االحتــالل (االســتعامر) وخصــوم اإلســالم الذيــن أدركــوا »أﳘيــة اللغــة العربيــة الفصحــى
بأﳖــا لغــة القــرآن الكريــم الــذي يتع ّبــد بــه املســلمون وينفــذون توجيهاتــه ،وأن هــذه اللغــة هــي هويــة األمــة املســلمة

ويقــرب بــني أقطارهــا ،لذلــك ســعوا جاهديــن بــكل أجهزﲥــم وطاقاﲥــم إﱃ إضعــاف اللغــة العربيــة الفصحــى

وهجرهــا وإحــالل اللغــة العاميــة واللغــات األجنبيــة األخــرى حملهــا«( ،)16ولقــد »بذلــت كل مــن إيطاليــا وبريطانيــا

وفرنســا والــدول األروبيــة الرئيســية ،التــي احتلــت معظــم أجــزاء العــاﱂ العــرﰊ ابتــدا ًء مــن النصــﻒ الثــاين مــن

القــرن الثالــث عــﴩ اهلجــري ،كل جهودهــم للقضــاء عــﲆ اللغــة العربيــة ،وأن تكــون اللغــة اإليطاليــة والربيطانيــة
والفرنســية بدي ـ ً
ال عنهــا«(.)17

ـم أيضـ ًا بعــد
فاللغــة العربيــة هــي هويتنــا التارﳜيــة التــي ال ﳚــب أن نتخــﲆ عنهــا لصالــح أي لغــة أخــرى .وتـ ّ

ذلــك اﲥــام اللغــة العربيــة ﰲ مجلــة علومهــا وتطبيقاﲥــا ومعارفهــا ،وادعــاء عجــز العربيــة عــن اســتيعاب احلضــارة

املعــاﴏة ،واﲣــذ هــذا االﲥــام األشــكال التاليــة:

أ -أن اللغة العربية لغة دين وليست لغة حياة.
ب -أن اللغــة العربيــة لغــة املــاﴈ وليســت لغــة املســتقبل .بينــام »أثبتــت اللغــة قدرﲥــا عــﲆ النــامء والتوالــد،
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مــن خــالل ظاهرتــني متكاملتــني :ظاهــرة احلركــة االشــتقاقية ،وظاهــرة الصياغــة القالبيــة«(.)18
فاللغــة العربيــة غنيــة جــد ًا بمفرادﲥــا» ،ويمكــن لتلــك املفــردات أن تــزداد بــال ﳖايــة ،ذلــك ألن االشــتقاق

املتشــابك واألنيــق يســهل إﳚــاد صيــﻎ جديــدة«(.)19

ج -أن اللغة العربية »لغة األدب والشعر ،وليست لغة العلم واحلضارة اجلديدة«(.)20
واحلقيقــة أﳖــا لغــة العلــم واحلضــارة» ،فعندمــا كان االهتــامم باللغــة العربيــة قائ ـ ًام ،إ ّبــان القــرون اهلجريــة

األوﱃ ،رسى فيهــا اإلبــداع ،فاســتطاع املســلمون توطــني علــوم الســابقني ﰲ كل الفنــون ،وتضمنــت إنجازاﲥــم ﰲ

الكيميــاء والفيزيــاء والطــب والصيدلــة والفلــك ...الــﺦ ،وﱂ تقــرص عــن كل ذلــك«(.)21

د -الدعــوة إﱃ العاميــة ،وهــي »ال تعنــي اجتامعي ـ ًا غــري التقاطــع واالنــزواء وقوقعــة املجتمعــات الضيقــة.

وال تعنــي قومي ـ ًا وسياســي ًا غــري تفكيــك وحــدة األمــة وﲤزيــق شــعوﲠا ،واإلكثــار مــن كياناﲥــا املتجزئــة ،وال تعنــي

إســالمي ًا غــري إنشــاء جيــل بــال قــرآن«(.)22

وإذا مــا أريــد إحيــاء اللغــة العربيــة مــن جديــد وإعــادة جمدهــا ..فﺈنــه ال بــدّ مــن االهتــامم بمجموعــة مــن

املياديــن ،ومــن أبرزهــا:

»أ -املدرسة وأﳘية دورها ﰲ التزام اللغة العربية ،وتشمل :املعلم ،الكتاب ،املحيط املدرﳼ.
ب -النوادي األدبية والرياضية ،لعمل املحاﴐات والندوات واملسابقات حول اللغة العربية.
ج -اجلامعة وأﳘية التزام اللغة العربية ،وتشمل :املعلم ،الكتاب ،املحيط اجلامعي«(.)23
د -تعزيز التعاون بني البالد العربية ،من أجل االهتامم باللغة العربية.
هـ -نﴩ كل ما يتوصل إليه من أفكار ومعلومات جديدة حول اللغة العربية.
و -ترمجــة العلــوم والفنــون مــن اللغــات األجنبيــة إﱃ اللغــة العربيــة ،بواســطة علــامء متخصصــني مــن أبنــاء

األمــة املســلمة.

ز -تعريب البيئة ،إلزالة األسامء والعناوين والتعابري األجنبية الدخيلة(.)24
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ح -احلــرص عــﲆ »نــﴩ اللغــة العربيــة الفصحــى عــﲆ املســتوى العاملــي ،وتبنــي تعليمهــا عــﲆ املســتوى

اإلســالمي بــام يعــزز اتســاع آفاقهــا ،ويرســﺦ االهتــامم والعنايــة ﲠــا«(.)25

ط -إلــزام اإلعــالم بوســائله املختلفــة املقــروءة واملســموعة واملرئيــة باســتخدام اللغــة العربيــة الفصحــى

ﰲ كل املــواد اإلعالميــة ،وحتــى اإلعالنــات منهــا ،وإجــراء املســابقات ﰲ ﳐتلــﻒ جمــاالت اللغــة العربيــة ،ورصــد
اجلوائــز املشــجعة لذلــك.

بنــاء عــﲆ مــا ســبق ،ﳚــب إﳖــاء اغــﱰاب اللغــة بــني الشــباب ونــﴩ الوعــي بارتباطهــا الوثيــق ﲠويتنــا؛ بــل

وﴐورة الفخــر ﲠــا ،فاللغــة العربيــة هــي العامــل األول واألهــم ﰲ أســاس الوحــدة واالرتبــاط ضــد االســتعامر

الفكــري.

٩٨
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 - ٣ﺗنمية الوﻋﻲ ﺑاﳌﺒادئ والﻘيﻢ:
إن املبــادئ( )26والقيــم اإلســالمية(،)27هي توجيهــات اإلســالم ﰲ ﳐتلــﻒ شــؤون احليــاة ،والتــي تقــوم

أساسـ ًا عــﲆ التعامــل مــع الفــرد واجلامعــة واجلــامد واحليــوان ،فمــن ذلــك :اإلخــالص واإلتقــان ﰲ العمــل ،الصــدق،
األمانــة ،العــدل ،الشــفقة والرمحــة ،الرفــق ،املوضوعيــة.

واملبــادئ والقيــم تــؤدي منــذ أن خلــق اهلل تعــاﱃ اإلنســان واجبـ ًا كبــري ًا ﰲ حيــاة األمــم والشــعوب» ،ألﳖــام

املوجهــان واملحــركان لنشــاطات املجتمــع ،بــل ﳘــا املعيــار والقيــاس ملــا هــو حســن وقبيــح ،أي أﳖــام ﲢــددان
اختيــارات الفــرد وقراراتــه ،كــام ﲢــددان الفكــر أو الفلســفة العامــة للمجتمــع«(.)28
ومن فوائد التزام املبادئ والقيم اإلسالمية ما ييل:
من الناحية الفردية:
ترسم لﻺنسان الطريق املستقيم فمن تبعه فاز ونجا.

ب -تســاعد اإلنســان عــﲆ تطويــر ســلوكه وتعديلــه وتغيــريه وبنــاء شــخصيته بــام يتفــق وتوجيهــات

اإلســالم.

ج -تُدﹶ ﱢر ُب الفرد عﲆ السعي ﰲ األرض للعمل والكسب الﴩيﻒ.
د -ت ﹺُعدﱡ اإلنسـان املسلم حلمل الرسـالة وأداء األمـانة املكلﻒ ﲠا.
هـُ -تنﹶ ﱢظ ُم عالقة اإلنسان بخالقه سبحانه وتعاﱃ.
ومن الناحية االجتامعية:
»أ -بنــاء املجتمــع اإلســالمي عــﲆ روابــط العقيــدة اإلســالمية وصهــره ﰲ بوتقــة واحــدة قوامهــا املحبــة

واإلخــاء والتعــاون واإليثــار.

ب -ﲢقيق العدالة واملساواة بني البﴩ ورفع الظلم.
ج -تســاعد املجتمــع عــﲆ مواجهــة املتغــريات املتجــددة التــي قــد ﲣالــﻒ التوجيهــات اإلســالمية مــن خــالل
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وضــع االختيــارات الصحيحــة التــي تســهل للنــاس حياﲥــم وﲢفــﻆ عــﲆ املجتمــع املســلم اســتقراره وكيانه.
د -املبــادئ والقيــم مــن الركائــز األساســية لقيــام احلضــارات ،فقــد قامــت ﰲ ظــل املبــادئ والقيم اإلســالمية

حضــارة ﱂ يشــهد هلــا التاريــﺦ مثيـالً ،ومــا إن تــرك املســلمون التمســك بمبادئهــم وقيمهم تقهقــروا وﲣلفــوا«(.)29

إن التــزام املبــادئ والقيــم اإلســالمية ،مطلــب مهــم جــد ًا لرفعــة األمــة وتقدّ مهــا وخالصهــا ﳑــا حلــق ﲠــا مــن

املؤثــرات الســلبية للثقافــة الغربية.

ولن تنتهي هذه األزمات إال من خالل:
أ -وضع قوانني إنسانية ترﳼ مبادئ القيم التي تشكل ثقافتنا عﲆ مدى التاريﺦ.
ب -جعل مادة األخالق من املواد الرئيسة ﰲ املناهج الدارسية.
ج -ربطها باألنشطة الرياضية والثقافية املختلفة.
د  -أن تكون حجر األساس ﰲ التبادل العلمي والتكنولوجي مع اآلخر.
هـــ -وضــع معايــري وقوانــني تســمح بمتابعــة وتدقيــق مــا يتدفــق ﰲ وســائل اإلعــالم واملواقــع اإللكﱰونيــة

مــن مــواد إعالميــة هابطــة ومبتذلــة وهدامــة لقيــم شــبابنا.

١٠٠
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 -4البيئة االجتامعية العامة:
تتم َّثــل ﰲ حضــارة األمــة وتقاليدهــا و ُن ُظمهــا وعرفهــا العــام ،وهــي تكتنــﻒ اإلنســان منــذ نشــأته ،فهــي:

»تلــك العمليــة املقصــودة أو غــري املقصــودة التــي صاغهــا املجتمــع لتنشــئة األجيــال اجلديــدة ،وبطريقــة تســمح
بتنميــة طاقاﲥــم وإمكاناﲥــم إﱃ أقــﴡ درجــة ﳑكنــة ،ضمــن إطــار ثقــاﰲ معـ ّـني قوامــه املناهــج واالﲡاهــات واألفــكار
والنﱡ ُظــم التــي ﳛددهــا املجتمــع الــذي تنشــأ فيــه ،بــام ﳚعلهــم عــﲆ وعــي بوظائفهــم ﰲ هــذا املجتمــع ودور كل منهــم
ﰲ خدمتــه«(.)30

مــن هنــا تتجــﲆ ﴐورة التكيــﻒ والتواصــل بــني أفــراد املجتمــع الواحــد ،وتبنــي احــﱰام ثقافــات الشــعوب

عــﲆ التنشــئة االجتامعيــة الســليمة مــن خــالل غــرس قيمنــا وتقاليدنــا األخالقيــة واإلنســانية ،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 لــدى قاعــدة عريضــة
مــن الشــباب الصاعــد؛ وهــذا ﳛتــاج إﱃ خــربة إنســانية ،وهــذه اخلــربة »تتشــكل وفــق حمــددات ثقافيــة معينــة تتجــه ﲠــا
اﲡاهــات قيميــة وأخالقيــة يكــون هلــا تأثريهــا ﰲ النواحــي االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية«(.)31

إن هــذا الوعــي املجتمعــي عنــرص مهــم لتحقيــق األمــن ،فاإلصــالح والتطويــر املســتمر ﰲ املجتمــع وإرســاء

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.

١٠١

محرم
األستاذ الدكتور الشيﺦ خالد محمد ّ

 -٥ﻧﴩ روح اﳌواﻃنة الﺼاﳊة ﰲ اﳌجتمﻊ:
إن املواطنــة الصاحلــة هــو مفهــوم قائــم عــﲆ العالقــة اإلﳚابيــة بــني الفــرد واملجتمــع عــﲆ أســاس التكامــل،

فهــو انتــامء نفــﴘ وارتبــاط اجتامعــي قبــل أن يكــون انتــامء لــﻸرض أو األوراق الرســمية ،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 وبقــوة ﰲ أوســاط املجتمعــات العربيــة واإلســالمية ،وحماولــة صــد

اهلجــامت التــي ﲥددنــا ســواء أكانــت سياســية أو اجتامعيــة أو علميــة أو دينيــة.
 - ٦اﻹﻋﻼم:

تقــوم وســائل اإلعــالم واالتصــال بــدور بالــﻎ اخلطــورة واألﳘيــة ﰲ حيــاة النــاس بصفــة عامــة ،وﰲ حيــاة

الناشــﺊ بصفــة خاصــة ،ويتلقــى النــاس مــن خالهلــا معتقــدات واﲡاهــات وقيـ ًام معينــة» ،إمــا أن تســاعد عــﲆ تثبيتهــا

ودعمهــا ،وإمــا أن تعمــل ضدهــا ،بحيــث تغــرس ﰲ نفــوس األفــراد قي ـ ًام أصيلــة جيــدة ،أو ﲣلــع منهــا قي ـ ًام رديئــة

وتغــرس حملهــا قي ـ ًام أخــرى جيــدة ،وهــذا مــا يعــود بالتأكيــد إﱃ القائمــني عــﲆ أمــر هــذه الوســائل ومــدى فهمهــم
لثقافــة املجتمــع ومعايــريه وقيمــه.

وقــد تســتخدم هــذه الوســائل اســتخدام ًا ســيئ ًا يعطــل ﰲ اإلنســان عقلــه ووجدانــه ،واهتاممــه بالقيــم ﳑــا

يــؤدي إﱃ حالــة مــن الركــود واخلمــول والالمبــاالة ،أو مــا يســمى بعــدم االهتــامم أو االهتــامم الظاهــري الــكاذب
بمشــكالت املجتمــع ،فكــام أن هلــا اســتخداماﲥا الف ّعالــة ،فــﺈن هلــا اســتخدامات ضــارة أيضـ ًا ،خاصــة إذا مــا ُوجهــت

توجيه ـ ًا ضــدّ قيــم املجتمــع األصيلــة ،فهــي ﰲ هــذه احلالــة ﲥــدم وال تبنــي.

ـﴪب ظواهــر معينــة مــن خــالل وســائل اإلعــالم ،كﺈشــاعة العنــﻒ ،واهلــروب
ومــن املالحــﻆ ﰲ حياتنــا تـ ّ

مــن الواقــع ،واالســتغراق ﰲ اخليــال ،والســلبية ،والتقليــد األعمــى«( ...)33وهــذا يؤكــد األثــر الســلبي لوســائل

معوقــ ًا وخطــر ًا عــﲆ القيــم،
اإلعــالم ،وﰲ هــذه احلالــة ال بــدّ مــن أن نعــي »أن اإلعــالم ﰲ هــذا الوضــع يشــكل ﱢ
ويكمــن هــذا ﰲ التناقــص األســاﳼ بــني القائمــني عــﲆ اإلعــالم ،أو بعضهــم وبــني األغلبيــة الســاحقة ﰲ املجتمــع

صاحبــة املصلحــة احلقيقيــة ﰲ تنميــة القيــم اإلســالمية الدافعــة نحــو التقــدم والتغيــري اهلــادف البنَّــاء ﲡــاه أهــداف
اإلســالم«(.)33

١٠٢

األمن الثقافي ومتطلبات تحقيقه

وتــزداد خطــورة وأﳘيــة وســائل اإلعــالم ﰲ جمــال تنميــة القيــم واألخــالق ،مــع مــا يمـ ّـر بــه املجتمــع العــرﰊ

واإلســالمي مــن ظــروف التغـ ﱡـري ورسعتــه ومــن انفجــار ســكاين ومعــرﰲ وثقــاﰲ ،ومــا يعانيــه اإلنســان مــن فــراغ،

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

فاإلعــالم هــو أهــم دعائــم الثــورة التكنولوجيــة بمختلــﻒ روافــده فهــو الناقــل األول واألرسع للمعلومــة

ولــه مــن قــوة التأثــري مــا ال ﲢققــه السياســات املختلفــة أو احلــروب .إن كل عوامــل ﲢقيــق األمــن الثقــاﰲ ال يمكــن
إرســاء دعائــم وجودهــا وبقــوة إال مــن خــالل اإلعــالم ونــﴩ الوعــي بأﳘيتــه وكيفيــة التعامــل معــه والتواصــل

مــع اآلخــر مــن خاللــه بشــكل ينمــي األهــداف املرجــوة ﰲ جمــاالت احليــاة املختلفــة .إن اإلعــالم هــو نافذتنــا عــﲆ

العــاﱂ وهــو الوســيلة األقــوى لتحقيــق طموحــات وآمــال وأفــكار الشــعوب ﰲ احلفــاظ عــﲆ اهلويــة وﲢقيــق التنميــة
والتبــادل الثقــاﰲ للقيــم واحلريــات وتلبيــة احتياجــات الواقــع وتصحيــح الصــورة الســلبية التــي يصدرهــا اإلعــالم

الغــرﰊ لنــا ،ويظــل اإلعــالم هــو األداة األقــوى ﰲ إبــراز اهلويــة وتأكيــد الوحــدة.

ولكي تقوم الوسائل اإلعالمية بدور رائد وفعال ﰲ هذا املجال ،ينبغي عليها أمور عدة ،من أﳘها:
األمــر األول :أن تتضافــر اجلهــود ﰲ ســبيل تقديــم اهلويــة الثقافيــة بأســلوب عــرصي يعتمــد عــﲆ العقــل

واملنطــق.

األمــر الثــاين :أن تســتخدم احلكمــة ﰲ ﳐاطبــة النــاس ،مــع اســتخدام احلجــة والربهــان وحســن البيــان،

مــن أجــل التصــدي للمــواد اهلابطــة واملاجنــة واملســيئة للمســلمني التــي تُقــدَّ م ﰲ بعــض وســائل اإلعــالم ،ﲠــدف
التشــكيك ﰲ القيــم واألخــالق اإلســالمية ,بــل ﰲ اإلســالم كلــه.

األمر الثالث :أن تعمل عﲆ إﳚاد كوادر إعالمية تقدّ م املواد اإلعالمية بشكل سليم وصحيح.
األمــر الرابــع :أن تعمــل عــﲆ توفــري القــدوة احلســنة إعالميـ ًا ،فرجــال اإلعــالم ينظــرون إﱃ القــدوة احلســنة

عــﲆ أﳖــا مــن وســائل اإلعــالم ،تغنــي ﰲ ذاﲥــا عــن بــذل اجلهــود اإلعالميــة ﰲ ســبيل دعــوة ينﴩوﳖــا أو فكــرة
يدعــون إليهــا ،أو عقيــدة أو سياســة جديــدة ينﴩوﳖــا ،ونحــو ذلــك لــذا فــﺈن القــدوة احلســنة هــي مــن أنجــح
األســاليب والوســائل لالتصــال بالنــاس(.)34

هــذه هــي أهــم الوســائط التــي ينبغــي أن تكــون ﰲ اجلانــب اإلﳚــاﰊ املطلــوب ،بحيــث يتكامــل بعضهــا مــع

بعــض وبطريقــة شــاملة تدفــع نحــو 0التقــدم والتحــرض والرقــي والتنميــة الصحيحــة.

١٠٣

محرم
األستاذ الدكتور الشيﺦ خالد محمد ّ

أمــا اإلحجــام عــن األمــن الثقــاﰲ هــو نتيجــة لترصفــات مؤملــة صنعهــا املســلمون أنفســهم منهــا :عــدم

توجيــه اآلبــاء واملربــون واملعلمــون اهتاممهــم املخلــص إﱃ توعيــة الطــالب تارﳜيـ ًا للمحافظــة عــﲆ ثقافتهــم وتراثهــم
وحضارﲥــم وتقاليدهــم وآداﲠــم ،حتــى انرصفــوا إﱃ مــلء الفــراغ باســتقبال كل مــا يفــد مــن الغــرب مــن دون

حســيب أو رقيــب فضــاع الكثــري منهــم بــني أمواجــه املتالطمــة( .)35فــال بــدّ مــن العمــل مع ـ ًا للوصــول إﱃ التوعيــة

الالزمــة واملطلوبــة.

تعاﱃ(:وا ﹾعت ﹺﹶص ُمــوا
»إن ســبيل املقاومــة والثبــات هــو االعتصــام بحبــل اهلل مجيع ـ ًا وعــدم التفــرق ...قــال
ﹶ
بﹺ ﹶح ﹾب ﹺ
ــل اهللﹺ ﹶمجﹺي ًعــا ﹶو ﹶال ﹶت ﹶف َّر ُقــوا  ...)36( )..وأن ال مــكان للحيــاد الســلبي ﰲ هــذا الكــون فلﻺنســان إن عقــل وآمــن

مهمــة أساســية هــي التــي جعلتــه صاحــب اخلرييــة ﰲ املجتمــع اإلنســاين ،تلكــم املهمــة هــي األمــر باملعــروف والنهــي

ـم ُأ َّمـ ﹲة
عــن املنكــر ،وﰲ ﲢقيــق ذلــك عــﲆ وجهــه الصحيــح يكــون الفــوز والنجــاح كــام ﰲ قولــه تعــاﱃ  :ﹶ
(و ﹾل ﹶت ُكــن ﱢمن ُكـ ﹾ
ون بﹺا ﹾﹶملعــر ﹺ
اخلﹶـ ﹾ ﹺ
وف ﹶو ﹶين ﹶﹾهـ ﹾـو ﹶن ﹶعـ ﹺ
ـون إﹺ ﹶﱃ ﹾ
ـم ا ﹾُمل ﹾف ﹺل ُحـ ﹶ
ﹶيدﹾ ُعـ ﹶ
ـن ا ﹾُملن ﹶكـ ﹺـر ۚ ﹶو ُأو ﹶٰل ﹺئـ ﹶ
ـون  .)37().لكــن هــذه املهمــة ﳚــب
ـك ُهـ ُ
ـري ﹶو ﹶي ﹾأ ُمـ ُـر ﹶ ﹾ ُ
أن تــؤدى بمعرفــة أي بتخصــص«( .)38لتحقيــق األهــداف املنشــودة.

اﳋاﲤة
إنــه ﰲ ظــل التطــورات الﴪيعــة ﰲ األحــداث العامــة التــي ﲢيــط بالوطــن العــرﰊ واإلســالمي ،واملجتمعات

العربيــة واإلســالمية ،واالﳖيــار الــذي طــال الكثــري مــن الــدول العربيــة واإلســالمية ،وﰲ ظــل التهديــدات الدائمــة
واملســتمرة واملتزايــدة ســواء أكانــت مــن الــدول الكــربى ،أو االســتعامر التكنولوجــي اجلديــد واملســمى بالعوملــة،

يظــل األمــن الثقــاﰲ هــو صــامم األمــان لتحقيــق حلــم الشــعوب بالتكاتــﻒ والتالحــم ﰲ أوجــه احليــاة املتعــددة

للوصــول إﱃ األمــن الــذي نريــده عــﲆ املســتويات كافــة :الدينيــة ،والثقافيــة ،واحلضاريــة ،واللغويــة ،واالقتصاديــة
وحتــى السياســية.

إن الوحــدة العربيــة واإلســالمية هــي البوتقــة التــي تشــكلنا ﰲ داخلهــا وترســم ﰲ النهايــة مصــري ًا واحــد ًا

يضمنــا ،وننتهــي إليــه بالشــكل الــذي يليــق بالتاريــﺦ والشــعوب العربيــة واإلســالمية وثقافتهــا وحضارﲥــا ،فهــو
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احلــل الــذي يفرضــه تغــري الزمــان وﲢوالتــه الطبيعيــة ،وان كان التنفيــذ قــد يأخــذ وقتـ ًا طويـ ً
ال لبلورتــه وﲡهيــزه كــي

يتناســب مــع روح العــرص ومصالــح الــدول املتفاوتــة.

إن اهلــدف األهــم والــرضوري والعاجــل هــو محايــة املجتمعــات العربيــة واإلســالمية مــن التفكيــك وطمس

هويتهــا وتدمــري حضارﲥــا ،وحماولــة إﳖــاء كل أشــكال الثقافــة املجتمعيــة واســتبدال القيــم األخالقيــة واملبــادئ التــي
طاملــا ﲤتــع ﲠــا املواطــن بقيــم العوملــة التــي ال تقــوم إال عــﲆ املصلحــة الفرديــة والتفرقــة بــني الشــعوب.

إن العوامــل املشــﱰكة بــني الــدول العربيــة واإلســالمية قــادرة عــﲆ أن نتشــارك املناهــج التعليميــة واخلــربات

العلميــة التــي ترتكــز عــﲆ اللغــة العربيــة كتعبــري عــن هويتنــا وثقافتنــا وأخالقنــا ومبادئنــا وقيمنــا التــي نســتمد منهــا

تارﳜنــا الطويــل وتش ـكّل عاداتنــا وتقاليدنــا ،ويمكــن كذلــك وضــع سياســات ومناهــج إعالميــة مشــﱰكة تطــرح
املوضوعــات اهلادفــة وﲣاطــب اإلعــالم الغــرﰊ بصــوت واحــد وترفــض وصايتــه عــﲆ املجتمــع العــرﰊ واإلســالمي

بأفــكاره اهلدامــة ،وأن ﲢشــد الفكــر هلــدف واحــد وهــو احلفــاظ عــﲆ اهلويــة العربيــة واإلســالمية.

لــذا ﳚــب أن نســعى إﱃ وضــع آليــات عمليــة للوصــول إﱃ التكامــل االقتصــادي القائــم عــﲆ تبــادل اخلربات

واملــوارد ســواء أكانــت بﴩيــة أو مادية.

ومــن املهــم ﰲ الســياق نفســه تبــادل األفــكار واخلــربات والكفــاءات العلميــة لتطويــر العمــل العــرﰊ ﰲ

املجــاالت كافــة .إننــا بحاجــة كذلــك إﱃ وضــع حجــر األســاس لبعــض املﴩوعــات املشــﱰكة كالقــراءة واملعرفــة
والﱰمجــة ،مــع وضــع قوانــني جنائيــة واجتامعيــة وعلميــة موحــدة يمكــن تطبيقهــا ﰲ كل دولــة للمحافظــة عــﲆ تلــك
املشــاريع واجلهــود املبذولــة للنهــوض باملجتمــع العــرﰊ واإلســالمي ،ووضــع ثوابــت مرجعيــة وخطــوط محــراء ال

يمكــن ﲡاوزهــا للوصــول إﱃ األمــن واألمــان املطلــوب ﰲ ربــوع الوطــن العــرﰊ واإلســالمي كافــة.

ســيظل األمــن الثقــاﰲ العنــرص املهــم الــذي ال غنــى عنــه ﰲ النهضــة االجتامعيــة ،فهــو احلاميــة املطلوبــة

حليــاة إﳚابيــة ســليمة يتــم مــن خالهلــا ﳑارســة احلريــات الفكريــة والثقافيــة والعلميــة بشــكل عــرصي ،وهــو التفاعــل
احلضــاري بــني ﳐتلــﻒ الشــعوب ،ولــن يتحقــق ذلــك إال مــن خــالل احلفــاظ عــﲆ :الديــن ،واللغــة ،والثقافــة،

واهلويــة؛ والتــي ﲤثــل العنــاﴏ الرئيســة لتحقيــق األمــن الثقــاﰲ.

١٠٥

محرم
األستاذ الدكتور الشيﺦ خالد محمد ّ

ﻫواﻣﺶ:
 .1عمر سليامن األشقر ،معاﱂ الشخصية اإلسالمية ،مكتبة الفالح ،السعودية ،ط 1981 ،2م ،ص .6 -5
 .2حممــد أمحــد دﳘــان ،دراســات ﰲ الثقافــة اإلســالمية ،الﴩكــة املتحــدة للتوزيــع ،دمشــق -ســوريا ،ط 1983 ،1م ،ص
.13
 .3أمري عبد العزيز ،دراسات ﰲ الثقافة اإلسالمية ،دار الكتاب العرﰊ ،بريوت ،د .ط1979 ،م ،ص .20
 .4سميح عاطﻒ الزين ،اإلسالم وثقافة اإلنسان ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،ط  ،1982 ،8ص .282
 .5عبــد احلليــم عويــس ،ثقافــة املســلم ﰲ وجــه التيــارات املعــاﴏة ،النــادي األدﰊ الريــاﴈ ،الريــاض -الســعودية ،د .ط،
1979م ،ص .16
 .6حمفــوظ عــيل عــزام ،نظــرات ﰲ الثقافــة اإلســالمية ،دار اللــواء للنــﴩ والتوزيــع ،الريــاض -الســعودية ،ط 1984 ،1م،
ص .16
 .7موسى إبراهيم اإلبراهيم ،ثقافة املسلم بني األصالة والتحديات ،دار الثقافة ،الدوحة -قطر ،ص .15
حممــد جريشــة وزميلــه ،أســاليب الغــزو الفكــري للعــاﱂ اإلســالمي ،دار االعتصــام ،القاهــرة ،د.ط ،د.ت ،ص
 .8عــيل ّ
.190
 .9حمفــوظ عــيل عــزام ،األســاس العقائــدي للﱰبيــة ،املؤﲤــر العاملــي اخلامــس للﱰبيــة اإلســالمية ،املركــز العاملــي جلمعيــات
الشــبان املســلمني العلميــة ،القاهــرة ،د.ط 1987 ،م ،ص .431
حممــد مجيــل خيــاط ،الكتــاب اجلامعــي وأثــره ﰲ بنــاء الشــخصية اإلســالمية ،سلســلة البحــوث الﱰبويــة والنفســية،
ّ .10
جامعــة أم القــرى ،مكــة املكرمــة ،د.ط 1407 ،هـــ 1987 -م ،ص.44
 .11ماجــد عرســان الكيــالين ،فلســفة الﱰبيــة اإلســالمية ،مؤسســة الريــان ،بــريوت ،د .ط1998 ،م ،ص ،87 -86
(بتــرصف).
 .12عمر عودة اخلطيب ،ملحات ﰲ الثقافة اإلسالمية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 1979 ،3م ،ص .111
 .13تقــي الديــن النبهــاين ،الشــخصية اإلســالمية ،دار األمــة للطباعــة والنــﴩ والتوزيــع ،بــريوت ،ط 1994 ،4م ،ج  ،1ص
.272
 .14ماجــد عرســان الكيــالين ،األمــة املســلمة – مفهومهــا ،مقوماﲥــا ،إخراجهــا ،العــرص احلديــث ،بــريوت ،ط 1992 ،1م،
ص .76
 .15مصطفى صادق الرافعي ،وحي القلم ،مطبعة االستقامة ،القاهرة ،ط 1951 ،4م ،ص .37
 .16باقر ﴍيﻒ القرﳾ ،النظام الﱰبوي ﰲ اإلسالم ،دار الﱰبية ،بغداد ،د .ط ،د .ت ،ص .155

١٠٦

األمن الثقافي ومتطلبات تحقيقه
 .17تركــي رابــح ،دراســات ﰲ الﱰبيــة اإلســالمية والشــخصية الوطنيــة ،املؤسســة اجلامعيــة للدراســات والنــﴩ والتوزيــع،
بــريوت ،د .ط1982 ،م ،ص .266
 .18صبحي الصالح ،دراسات ﰲ فقه اللغة ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط  1370 ،4هـ1970 -م ،ص .328
 .19أنــور اجلنــدي ،آفــاق جديــدة للدعوة اإلســالمية ﰲ عاﱂ الغرب ،مؤسســة الرســالة ،بــريوت ،ط 1407 ،3هـــ1987 -م،
ص .203
 .20كارم السيد غنيم ،اللغة العربية والصحوة العلمية احلديثة ،مكتبة ابن سينا ،القاهرة ،د .ط1989 ،م ،ص .55
 .21أمحــد رجــب األســمر ،فلســفة الﱰبيــة ﰲ اإلســالم ،دار الفرقــان للنــﴩ والتوزيــع ،عــامن -األردن ،د .ط 1997م ،ص
.374
 .22مازن املبارك ،نحو وعي لغوي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الثانية1985 ،م ،ص .18
 .23حســن حممــد باجــودة ،اللغــة العربيــة والﱰبيــة اإلســالمية ،مركــز البحــوث الﱰبويــة والنفســية ،جامعــة أم القــرى ،مكــة
املكرمــة ،د .ط1980 ،م ،ص .35
 .24حممــد فاضــل اجلــامﱄ ،نحــو توحيــد الفكــر الﱰبــوي ،الﴩكــة التونســية للتوزيــع ،تونــس ،د .ط ،د .ت ،ص -205
( ،209بتــرصف).
 .25أمحــد رجــب األســمر ،فلســفة الﱰبيــة ﰲ اإلســالم ،دار الفرقــان للنــﴩ والتوزيــع ،عــامن -األردن ،د .ط1997 ،م ،ص
.379
» .26إن كلمــة مبــدأ تعـ ّـرب عــن فكــرة عامــة شــاملة تنبثــق عنهــا أفــكار فرعيــة« .عبــد الرمحــن النحــالوي ،الﱰبيــة اإلســالمية
واملشــكالت املعــاﴏة ،املكتــب اإلســالمي ،بــريوت -لبنــان ،ط 1408 ،2هـــ1988 -م ،ص .55
 .27هــي »جمموعــة األخــالق التــي تصنــع الشــخصية اإلســالمية ،وﲡعلهــا متكاملــة قــادرة عــﲆ التفاعــل احلــي مــع املجتمــع،
وعــﲆ التوافــق مــع أعضائــه ،وعــﲆ العمــل مــن أجــل النفــس واألرسة والعقيــدة« .حممــد مجيــل خيــاط ،املبــادئ والقيــم
ﰲ الﱰبيــة اإلســالمية ،مركــز البحــوث الﱰبويــة والنفســية ،جامعــة أم القــرى ،مكة املكرمــة ،د .ط1416 ،هـــ1996 -م،
ص .33
 .28حممــد مجيــل خيــاط ،املبــادئ والقيــم ﰲ الﱰبيــة اإلســالمية ،مركــز البحــوث الﱰبويــة والنفســـية ،جامعــة أم القــرى ،مكــة
املكرمــة ،د .ط1416 ،هـ1996 -م ،ص .46
 .29عيل أمحد اجلمل ،القيم ومناهج التأريﺦ اإلسالمي ،عاﱂ الكتب ،القاهرة ،د.ط1996 ،م ،ص .24 -23
حممــد ســيﻒ الديــن فهمــي وزميلــه ،مبــادئ الﱰبيــة الصناعيــة ،مكتبــة األنجلــو املرصيــة ،القاهــرة ،د .ط1967 ،م ،ص
ّ .30
.4

١٠٧

محرم
األستاذ الدكتور الشيﺦ خالد محمد ّ

 .31حممد لبيب النجيحي ،مقدمة ﰲ فلسفة الﱰبية ،دار النهضة العربية ،بريوت ،ط 1981 ،3م ،ص .57
 .32نــور الديــن عبــد اجلــواد ،اإلعــالم والرســالة الﱰبويــة ،مكتب الﱰبيــة العرﰊ لــدول اخلليــج ،الريــاض ،د .ط1404 ،هـ-
1984م ،ج  ،2ص .205
 .33حممد سيد حممد ،اإلعالم والتنمية ،دار الفكر العرﰊ ،القاهرة ،ط 1405 ،3هـ1985 -م ،ص .279
 .34عبد اللطيﻒ محزة ،اإلعالم ﰲ صدر اإلسالم ،دار الفكر العرﰊ ،القاهرة ،ط 1978 ،2م ،ص ( ،74بترصف).
 .35أمحــد حممــد مجــال ،حمــاﴐات ﰲ الثقافــة اإلســالمية ،دار الكتــاب العــرﰊ ،بــريوت ،ط 1983 ،6م ،ص ،386
(بتــرصف).
 .36آل عمران.103 ،
 .37آل عمران.104 ،
 .38عــيل حممــد الغــا ،تشــكيل الشــخصية اإلســالمية املعــاﴏة ،مؤسســة الرســالة ،بــريوت ،ط 1990 ،2م ،ص ،55 -54
(باختصار).

١٠٨

ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ
ﰲ ﻗﺼﺺ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ

Cultural Security Traits and
Cultural Invasion in the Prophets
Tales

 سيد ﳏمد رضا ابنالرسول.د.أ
الباحثة ناديا دادبور
ﲨهورية ايران االسالمية
Prof. Dr.Seid Muhammad Radha Ibnalrasul
Researcher: Nadia Dadbur
Iran

معالم األمن الثقافي والغزو الثقافي في قصص األنبياء

ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:
كل جمتمــع مــن املجتمعــات البﴩيــة يتميــز بثقافــة خاصــة ،هلــا حدودهــا وأطرهــا التــي تعــد احلصــن

احلصــني لذلــك املجتمــع أو مــا يامثلــه مــن املجتمعــات األخــرى .ومــن يتكــﺊ عــﲆ عــرش احلكومــة يشــمر عــن

ســواعده ويبــذل اجلهــد الكبــري ،حصانــة لﻸنظمــة الثقافيــة التــي رســمت ﰲ خريطــة ذاك املجتمــع وﱂ يكــن هــذا
األمــر مســتحدث ًا ﰲ الظهــور بــل اخلطــوات التارﳜيــة تنطــوي عــﲆ العديــد مــن هــذه املــؤﴍات الثقافيــة التــي
يتكفــل حصانتهــا مــن يﱰأســها .منــذ بدايــة التاريــﺦ حتــى هــذه اآلونــة تعــاين املجتمعــات والســيام الدينيــة أعــداء
ـي عندمــا
يشــنون حرب ـ ًا عــﲆ الثقافــة املقبولــة التــي تعــدّ أكــرب عــامد وأعظمــه ﰲ املجتمعــات الدينيــة .وكل نبـ ّ

كان يبعثــه اهلل رســوالً كان ﳜطــط لثقافــة دينيــة كــام كان يغــزو غــزو ًا ثقاف ّيــ ًا عــﲆ الثقافــة التــي تغايــر ثقافتــه

الدينيــة وهنالــك تتفاقــم الرصاعــات الثقافيــة وتتجــﲆ ﰲ نفقــات هــذه ،مرايــا األمــن الثقــاﰲ ،ماهيتهــا ،أســباﲠا،

أعداؤهــا ومجيــع مــا يتع ّلــق ﲠــا .وأتــى القــرآن الكريــم بتســجيل مناضــالت الثقافــات الدينيــة اإلهليــة والثقافــات
الطاغيــة التــي عــادت الثقافــات الدينيــة و ُيرســم القــرآن الكريــم ذلــك عــرب توظيــﻒ آليــة القــص بــام هلــا مــن

بالغــة وروعــة ومجــال وموعظــة .فقصــة النبــي موســى عليــه الســالم وفرعــون ،وقصــة النبــﯽ نــوح عليه الســالم،
وقصــة يوســﻒ النبــي عليــه الســالم واألزمــة التــي واجههــا مــع إخوتــه ،وقصــة النبــي لــوط عليــه الســالم مــع
أبنــاء قومــه كل هــذه القصــص تكشــﻒ عــن مــؤﴍات األمــن الثقــاﰲ كــام ت ﹺ
ُظهــر مظاهــر الغــزو الثقــاﰲ التــي
يرافقهــا .فاســتهدف البحــث دراســة معــاﱂ األمــن الثقــاﰲ أســباﲠا ،موانعهــا وكيفيــات وقايــة املجتمــع الدينــي

وصيانتــه مــن الغــزو الثقــاﰲ ﰲ القصــص القرآنيــة وذلــك برصــد عوامــل التوثيــق الثقــاﰲ الداخليــة النفســية

والعوامــل اخلارجية(البيئيــة) .العوامــل الداخليــة تتمحــور حــول عنــاﴏ منهــا :توكيــد اإليــامن والتّعــرف اﱃ
معاملــه احلقــة مــن املصــادر املو ّثقــة ،االتــكال عــﲆ اهلل ،االصطبــار ﰲ مواجهــة املشــاكل والتحــيل باخللــق الكريــم
وترقيــة الــذكاء الشــخﴢ ومــن العوامــل اخلارجيــة هــي ذود االﲢــاد ﰲ احللقــات الدينيــة ،وترقيــة مســتوى

الثقافــة الدينيــة  ،توظيــﻒ التشــجيع ثــم كشــﻒ الغطــاء عــن منافــذ الغــزو الثقــاﰲ ،والتجنيــد ﲡــاه التيــارات
االرتداديــة ،واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر .والنتيجــة املتوخــاة مــن هــذا البحــث هــو دراســة القصــص
القرآنيــة مــن منظــور تكفــل األمــن الثقــاﰲ وهــي تقــدم بضاعــة ثمينــة راقيــة للمجتمعــات الراهنــة كــام أﳖــا تقــدّ م
احللــول الفاعلــة ملجاﲠــة الغــزو الثقــاﰲ الراهــن.

الﻜلــﲈت اﳌﻔتاﺣيــة :األمــن الثقــاﰲ ،الغــزو الثقــاﰲ ،القصــص القرآنيــة ،املــؤﴍات القرآنيــة لﻸمــن

الثقــاﰲ والغــزو الثقــاﰲ.
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Abstract
Each community has a speciﬁc culture diﬀerent from other cultures and such a culture gives
force to cultural systems. From the very historical beginning, certain communi�es, in par�cular,
the religious ones, suﬀer from enemies waging wars against the most acceptable culture. Each
prophet sent as a messenger plans to have a religious culture to dominate the other controlling
culture. Such triggers the cultural struggle; the Glorious Quran men�ons all these tales; cultural
struggle and the dictators in great narra�vity. Prophet Moses narrates his tale and the other
prophets do so. The current study focuses on the Quranic tales in light of the cultural security to
ﬁnd remedies for confron�ng the present cultural invasion.
Key words:
cultural security, Quran tales, cultural security and cultural invasion Quran›s indicators.
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اﳌﻘﺪﻣة
ﲢﺪيﺪ اﳌوﺿوع
ﳞنــدس كل جمتمــع مــن املجتمعــات البﴩيــة عــﲆ قوائــم أساســية ومــن أهــم هــذه القوائــم واألســس هــو

األمــن بمســتويه العســكري والثقــاﰲ وال ﳜفــى أن الثــاين أكثــر شــموالً مــن األول بل يشــمله وﳛتــوي عليــه .واألنبياء

ليقومــوا أبنيــة الثقافــة الدينيــة ﰲ جمتمعاﲥــم ويبنــوا بنــاء لــن ﳚــد الفنــاء إليــه ســبي ً
ال عــﲆ الرغــم مــن
والرســل جــاؤوا ّ

أن مــا قصــدوه ﱂ يكــن ليجــد حضــوره ﰲ ســاحات احليــاة االجتامعيــة مئــة باملئــة وﱂ يعــط الدرجــة الكافيــة مــن
التطبيــق وذلــك ألســباب يطلــق عليهــا ﰲ املجمــوع مظاهــر الغــزو الثقــاﰲ ،التــي بــدأت ﲤـ ّـزق مــا أتــت بــه الثقافــات

الدينيــة ،لكــن األنبيــاء ﲤكنــوا مــن وضــع قيــم دينيــة تليــق باملجتمــع اإلهلــي ،فقضيــة األمــن الثقــاﰲ والغــزو الثقــاﰲ

هلــا حضــور واضــح ﰲ أي مــن املجتمعــات وخاصــة الدينيــة منهــا؛ القــرآن الكريــم يقــص القصــص ويــﴪد العــرب
وينــذر البــﴩ ويبـ ّـﴩ بالقــدر وهــذا القــص يرســم صــور حقيقيــة عــن املجتمعــات الغابــرة ويزيــح الســتار عــن وجــه

احليــاة الثقافيــة آنــذاك فقصــة النبــي موســى والنبــي إبراهيــم والنبــي يوســﻒ والنبــي داود والنبــي ســليامن والنبــي

لــوط عليهــم الســالم تذخــر بالشــحنات الدالليــة والتعبرييــة وترســم ﰲ دهاليزهــا الدقيقــة مــا يرتبــط بحساســية
عاليــة باألمــن الثقــاﰲ والغــزو الثقــاﰲ وﲢديــد جماالتــه وتوظيفهــا ﰲ احليــاة االجتامعيــة الراهنــة.
ﻫﺪف الﺒحﺚ
هــدف هــذا البحــث رصــد شــتى مظاهــر األمــن الثقــاﰲ والغــزو الثقــاﰲ ﰲ القصــص القرآنيــة للكشــﻒ عــن

الزوايــا الكامنــة ﰲ ميــدان األمــن الثقــاﰲ ﰲ هــذه القصــص .
ﴐورة الﺒحﺚ

الكشــﻒ عــن مديــات األمــن الثقــاﰲ واالطــالع عــﲆ مظاهــر الغــزو الثقــاﰲ ﰲ القصــص القرآنيــة يفتــح نافــذة

أمــام املتلقــي ويؤســس مهــاد ًا نظريـ ًا يمكــن توظيفــه ﰲ الظــروف الراهنــة ﳑــا يؤكــد ﴐورة هــذا البحــث وأﳘيتــه.
أﺳﺌلة الﺒحﺚ
األسئلة التي ﳛاول البحث اإلجابة عنها تتلخص فيام ييل:

مــا مظاهــر األمــن الثقــاﰲ ومؤﴍاﲥــا ﰲ البيئــة التــي كان يعيشــها األنبيــاء مــن أمثــال موســى وإبراهيــم

ويوســﻒ وداود وغريهــم مــن األنبيــاء عليهــم الســالم؟
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مــا مظاهــر الغــزو الثقــاﰲ ومؤﴍاﲥــا ﰲ البيئــة التــي كان يعيشــها األنبيــاء مــن أمثــال موســى ،وإبراهيــم،
ويوســﻒ ،وداود وغريهــم مــن األنبيــاء عليهــم الســالم؟
كيﻒ تتفاعل مظاهر األمن الثقاﰲ والغزو الثقاﰲ مع البيئات املستجدة للعرص الراهن؟
ﻣنﻬﺞ الﺒحﺚ
راح هــذا البحــث يســري ﰲ خطواتــه عــﲆ أســاس املنهــج الوصفــي التحليــيل ،بدايــة يقــدم عرض ـ ًا بســيط ًا

مفاهيمي ـ ًا يعـ ّـرف فيــه مفهومــي األمــن الثقــاﰲ والغــزو الثقــاﰲ ثــم يواصــل خطواتــه ﰲ دراســة القصــص القرآنيــة

وﲤحيــض مــؤﴍات األمــن الثقــاﰲ والغــزو الثقــاﰲ .والبحــث ﰲ خطواتــه األخــرية يقــدم مقﱰاحتــه ﰲ عرصنــة هــذه
املــؤﴍات املســتقاة مــن القصــص املدروســة وﳛيــل عليهــا طابع ـ ًا ذا روئ عميقــة ويــأﰐ بمســتجلياته ﰲ الواجهــة

ليحــول دون عقــم البحــث وﲣصيبــه ﲣصيب ـ ًا الئق ـ ًا.
ﺧلﻔية الﺒحﺚ

ـص بقصــص األنبيــاء مــن
الدراســات التــي ســبقت هــذه الدراســة تــكاد تنحــرص ﰲ شــقني؛ فهــي إمــا ﲣتـ ّ

دون اجلانــب الثقــاﰲ أو تعالــج القضايــا الثقافيــة مــن دون إلقــاء النظــر عــﲆ اجلوانــب الثقافيــة ﰲ القصــص القرآنيــة

توجــه رؤيتهــا ﰲ إطــار هــادف حمــدد .وكتــب التفاســري هلــا
أو تشــري إﱃ القضايــا الثقافيــة ﰲ القــرآن الكريــم دون أن ّ
حصــة كــربى ﰲ جمــال قصــص األنبيــاء ﰲ القــرآن وتعالــج هــذه الزاويــة ﰲ فقــرات تطــول أو تقــرص .ومــن هــذه

الدراســات يمكــن اإلشــارة إﱃ البحــوث اآلتيــة:

الدجــاين ،زاهيــة(2011م) .كتــاب أحســن القصــص بــني إعجــاز القــرآن وﲢريــﻒ التــورات ،بــريوت-

لبنــان :دار التقريــب .عالــج فيــه الكاتــب قصــة نــوح و هــود و صالــح و لــوط وشــعيب وموســى عليهــم الســالم
وبـ ّـني اجلوانــب اإلعجازيــة للقصــص القرآنيــة إال أنــه ﱂ يعالــج القضايــا االجتامعيــة أو الثقافيــة .

حســن حممــد عــيل ع ّبــارة(2002م) .الشــخصية الكافــرة دراســة قرآنيــة ،بريوت-لبنــان :دار التقريــب بــني

املذاهــب اإلســالمية .يتمحــور هــذا الكتــاب حــول الشــخصيات الكافــرة التــي وردت ﰲ ســاحة القــرآن الكريــم

أمثــال إبليــس والشــيطان وفرعــون وكشــﻒ القنــاع عــن هندســة هــذه الشــخصيات وكيفياﲥــا .وعــﲆ الرغــم مــن أن
هــذه الشــخصيات تعــدّ مــن النــامذج البــارزة للغــزو الثقــاﰲ لكــن صاحــب الكتــاب ﱂ يــﴩ إﱃ هــذا اجلانــب إشــارة
ﴏﳛــة.
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أصغــر افتخاري(.)1347امنيــت اجتامعــﯽ شــده ،رويكــرد إســالمي ،ﲥــران :ﭘﮋوهشــﮕاه علــوم انســانﯽ

ومطالعــات فرهنﮕــﯽ .هــذا الكتــاب يقــﱰب مــن البحــث احلــاﴐ اقﱰابـ ًا ملحوظـ ًا إذ يبدأ بدراســة األمــن االجتامعي

ومظاهــره ﰲ الرؤيــة اإلســالمية وﰲ أثنــاء بحثــه ﳜصــص أوراق ـ ًا يســرية بقصــة النبــي نــوح عليــه الســالم ودراســة

كيفيــات األمــن االجتامعــي ﰲ الطقــوس التــي عاشــها.

ميشــل ﳼ ويليامــز وترمجــة مهــدي ذوالفقــاري( .)۱۳۸۹جنــﮓ نــرم فرهنﮕــﯽ درآمــدی بــر نســبت امنيــت

و فرهنــﮓ .يــوﱄ هــذا الكتــاب اهتاممــه إﱃ اجلانــب املعــرصن للثقافــة واألمــن ،فيتحمــس ﰲ شــأن الثقافــة ويبـ ّـني
مــدى عالقتــه بالتثقيــﻒ مشــري ًا إﱃ القضايــا التــي أنجبتهــا احلــرب الناعمــة.
الســايح(.)1993أضواء حــول الثقافــة اإلســالمية ،القاهــرة :الــدار املرصيــة اللبنانيــة.
أمحدعبدالرحيــم ّ

الثقافــة هــي البــؤرة املركزيــة ﰲ هــذا الكتــاب فتحــل الثقافــة اإلســالمية وأﳘيتهــا حمــل القيــادة فيــه وهنالــك إشــارة
إﱃ املصطلحــات الكــربى ذات الصلــة بالثقافــة مــن أمثــال الديــن واحلضــارة واملجتمــع والنظــم والقيــم واملذهبيــة

وغريهــا مــن املــؤﴍات التــي تتصــل بالثقافــة بشــكل مــا.

أمــا مــا ابتدعــه هــذا البحــث فهــو دراســة مظاهــر األمــن الثقــاﰲ والغــزو الثقــاﰲ ﰲ القصــص القرآنيــة

ـجل األبحــاث الســابقة فيــه ورقــة وافيــة عــﲆ مــا يبــدو فــراح البحــث ﳛــاول ســد الفجــوات
وهــذا اجلانــب ﱂ تُسـ ﱢ

املوجــودة ﰲ هــذا املجــال.
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الﺜﻘاﻓة
الثقافــة مفهــوم ﳜضــع للعديــد مــن املعــاين فهــي تـ ّ
ـدل عــﲆ مجيــع النتاجــات املاديــة واملعنويــة للمجتمعــات

مــا يســتوعب شــتى املجــاالت مــن العلــم والفــن والســلوك االجتامعــي واآلداب والتقاليــد واملواهــب التــي يكتســبها
اإلنســان عــرب مــﴤ الزمــن ومــا ينقلــه مــن جيــل إﱃ جيــل.

و تطلــق الثقافــة عــﲆ حلقــة املعتقــدات والســنن والتقاليــد املحﱰمــة ﰲ املجتمــع والتــي تــكاد تعــدّ جــزء ًا ال

يتجـ ّـزأ عــن جســد املجتمــع ومفاصلــه.

إال أن الثقافــة ﰲ حلقــة موســعة مــن التعاريــﻒ ال ﲣــرج عــن إطاريــن؛ اإلطــار املــادي واإلطــار املعنــوي

النفــﴘ؛ فــاألول يشــمل مجيــع مــا يعايــن مــن فــن ونتــاج وخــط وموســيقى واملعــاﱂ األثريــة التــي تعــد ومضــة مــن
ومضــات الثقافــة بمفهومهــا املــادي .وأمــا مــا يعتلــج اجلانــب النفــﴘ االنتزاعــي غــري املــادي للثقافــة فيحتضــن
اخلطــوط املعقــدة للثقافــة ﰲ نحــو :املعتقــدات والتقاليــد والســنن(ينظر :جــاوداين شــاهدين،1382 ،ص .)86
اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ
األمــن هــو مــن أوﱃ الرضوريــات التــي يتطلبــه املجتمــع الصحيــح الــذي يســري نحــو هــدف ويســعى إﱃ

غايــة منشــودة  .ونــرى هــذه احلاجــة امللحــة جليــة عنــد النبــي إبراهيــم عليــه الســالم حــني أشــاد بنيــان الكعبــة

﴿رب اجعــل هــذا البلــد آمن ًا﴾(إبراهيــم  .)35 ،14وهــذا الدعــاء يلمــح إﱃ األﳘيــة الفائقــة التــي يتميــز ﲠــا األمــن
ّ

ﰲ املجتمعــات البﴩيــة وال ســيام الدينيــة منهــا .إذ الثقافــة الدينيــة ﲤهــد األرضيــة املناســبة للعبوديــة احلقــة وســلوك
طريــق اإليــامن .فاألمــن االجتامعــي عامــة يــؤدي إﱃ االطمئنــان النفــﴘ الــذي ينتــج بيئــة هادئــة ،يتم ّكــن فيهــا النــاس

رب هــذا
مــن التفكــري ﰲ احليــاة ثــم العبــادة والعبوديــة التــي ﱂ تكــن إال صــدى مــن أصــداء هــذا األمن﴿:فليعبــدوا ّ
البيــت الــذي أطعمهــم مــن جــوع وآمنهــم مــن خوف﴾(قريــش .)4-3 ، 106واألمــن مــن أثمــن النعــم التــي وهبــه

اهلل ســبحانه وتعــاﱃ لﻺنســان حيــث كفــران هــذه النعمــة ال يثمــر إال النقمــة والعــذاب﴿:وﴐب اهلل مث ـ ً
ال قريــة

كانــت آمنــة مطمئنــة يأتيهــا رزقهــا رغــد ًا مــن كل مــكان فكفــرت بأنعــم اهلل فأذاقهــا اهلل لبــاس اجلــوع واخلــوف بــام
كانــوا يصنعون﴾(نحــل .)112، 16
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اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ لﻐة واﺻﻄﻼﺣ ﹰا
املعنــى اللغــوي لﻸمــن عنــد صاحــب العــني هــو :ضــد اخلــوف ،والفعــل منــه أمــن يأمــن أمن ـ ًا ،واإليــامن:

التصديــق نفســه نحــو قولــه تعــاﱃ﴿ :ومــا أنــت بمؤمــن لنــا﴾ ويقــول ابــن فــارس :أمــن لــه أصــالن :أحدﳘــا األمانــة

التــي هــي ضــد اخليانــة واآلخــر التصديــق وهــو يوظــﻒ ﰲ أســامء اهلل تعــاﱃ فاملؤمــن هــو الــذي يصــدق عبــاده وعــده،

فهــو مــن اإليــامن :التصديــق .أو يؤ ّمنهــم ﰲ القيامــة مــن عذابــه ،مــن األمــان واألمــن ضــد اخلــوف (ابــن فــارس،
العــني واملقاييــس ،مــادة  :أمــن).

إن مصطلــح األمــن الثقــاﰲ مصطلــح ﱂ يقــﻒ عنــد حــد ﳛــدده بــل كل جمتمــع مــن املجتمعــات البﴩيــة لــه

أصــول وقواعــد تصونــه وﲢافــﻆ عليــه ويتحــدد مفهــوم األمــن الثقــاﰲ عندهــا ﰲ إطــار تلــك األصــول والقوانــني.
فاألمــن الثقــاﰲ مضــامر متأرجــح متســاير ،فلذلــك يصعــب ﲢديــد نقــط مضبوطــة هلــذا املفهــوم وهــي تتفــاوت

بتفــاوت هندســة املجتمعــات والثقافــات املقبولــة لــدى مــن يرأســها .أمــا األســباب التــي أ ّدت إﱃ زعزعــة هــذا
املصطلــح ّ
تتلخــص فيــام يــيل:

التباينات الغائية من األمن الثقاﰲ ﰲ املجتمعات املختلفة.
سعة مفهوم األمن وشمول دائرته املعرفية.
مادي.
كون األمن مفهوم ًا انتزاعي ًا غري
ّ
غمــوض عوامــل زعزعــة األمــن الثقــاﰲ ومؤﴍاﲥا(ينظــر :بخــﴚ ﳖاونــدي ،هويــت وامنيــت مــيل در
اســالم ،ص .)60-49
األمــن الثقــاﰲ يتأبــط ﴍائــح عديــدة ومنوعــة فــكل مــن هــذه الﴩائــح تفتــح أمــام املخاطــب نافــذة

يتمكــن إثرهــا مــن التعــرف اﱃ إطــار الثقافــة املحﱰمــة للمجتمــع املــدروس .و األمــن الثقــاﰲ حلقــة موســعة يشــتمل

عــﲆ حلقــات منضــدة ومســتويات تتبايــن مــن آونــة إﱃ أخــرى .وال يمكــن معاجلــة األمــن الثقــاﰲ بمعــزل عــن
مفاصــل املجتمــع االخــرى وهنالــك تشــابك مســتمر وتــزاوج متواتــر بــني الثقافــة واحللقــات األخــرى .أمــا مــا
يتأبطــه األمــن الثقــاﰲ مــن مــؤﴍات فتتلخــص فيــام يــيل -1 :القوميــة ،األمــن االجتامعــي للمواطنــني ،والعدالــة
االجتامعيــة ،والوعــي االجتامعــي ،واحلــركات االجتامعيــة -2،األمــن االقتصــادي للمواطنــني ،الفقــر والﴩخــة

الطبقيــة بــني ﴍائــح املجتمــع ،اإلدارة الثقافيــة ،والكيفيــات اهلندســية ﰲ املجتمــع ،والتﴩيعــات السياســية وكيفيــات

التقنــني .واهلويــة والتوكيــد الــذاﰐ ﰲ األنــا اجلامعيــة للمجتمــع.
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للثقافــة مصاديــق معقــدة وأنظمــة مســتعصية غــري مرنــة إال أنــه يتواتــر توظيفــه ﰲ شــتى املياديــن وجــل

الســاحات االجتامعيــة وهــو يشــكل نظام ـ ًا بعنــاﴏ صغــرى مرتبطــة بعضهــا ببعــض ﰲ عالقــة محيمــة غــري فاتــرة.
وهــو ينتــج إنتاجـ ًا صائبـ ًا إذا تــم التنســيق بــني عنــاﴏه وانعدمــت ﰲ إطــاره الداخــيل الرخــوة والفتــور واإلســتاتيكية

ليصبــح نشــاط ًا حمض ـ ًا وتتضــاؤل املهــددات اخلارجيــة ليحــل اهلــدوء واإلطمئنــان ؛ هــذا هــو مــا يعــرب عنــه باألمــن

الثقــاﰲ .واحلــق ّ
أن األمــن الثقــاﰲ يعنــي ﲢصــني األفــكار واملعتقــدات والعقائــد والســنن ﰲ رؤيــة شــمولية ويطلــق

عــﲆ شــتى العنــاﴏ التــي تقــع ﰲ دائــرة الثقافــة املعقــدة وﱂ يكــن األمــن الثقــاﰲ قضيــة مقوقعــة بــل يتأثــر بالعوامــل
اخلارجيــة ويؤثــر فيهــا .فجســد الثقافــة ﳛتــوي عــﲆ مفاصــل تشــكل هيــك ً
ال فخــ ًام ﲠندســة شــيقة(ينظر :طاليــي

واآلخــرون ،امنيــت فرهنﮕــﯽ ،ص .)70

فاألمــن مفهــوم يتأرجــح عــﲆ أرجوحــة الزمــان واملــكان ويتحــول معنــاه مــن مــدة إﱃ مــدة فالتقنيــات

التــي تو َّظــﻒ ضــد املخاطــرات واملهــددات املتواجــدة لصيانــة األمــن الثقــاﰲ تــكاد تتغــري ﰲ منعطفــات الزمــان
ومنعرجاتــه فلذلــك نــرى أن آليــات ﲢقيــق األمــن الثقــاﰲ وكيفيــات جماﲠــة الغــزو الثقــاﰲ ﲣتلــﻒ عنــد كل نبــي مــن
األنبيــاء عــﲆ الرغــم مــن اســتحضار تشــاكالت قاﲤــة أو فاتــرة بــني هؤالء(ينظــر :بخــﴚ ﳖاونــدي ،هويــت وامنيــت

مــيل در اســالم ،ص .)50

ﻣﺼادر اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ
ﱂ يظفــر األمــن الثقــاﰲ بمكانــة ســامية مــن الــدرس والبحــث ﰲ املصــادر اإلســالمية وإن وجدتــه ﱂ ﲡــده إال

ﰲ كتــب اجلهــاد واحلــدود والقضــاء ،ومــا يتعلــق بالﴪقــات واالرتــداد واملحاربــة وغــري ذلــك مــن الكتــب ،واألمــن

الثقــاﰲ يســتوعب مســاحة كــربى ﰲ الكتــب التــي تتعلــق باألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكر(ينظــر :هويــت
وامنيــت مــيل در اســالم ،ص  )27و املصحــﻒ الﴩيــﻒ يقــدم بضاعــة ثمينــة ﰲ هــذا املضــامر والقصــص القرآنيــة

خــري ســاحة للكشــﻒ عــن هــذا اجلانــب .فالقــرآن الكريــم ﳛــدد املــؤﴍات التــي ينبغــي أن تتحــﲆ ﲠــا املجتمعــات
البﴩيــة وهــذه املــؤﴍات املفضلــة هــي التــي تضمــن األمــن الثقــاﰲ ﰲ املجتمعــات إالهليــة التــي بعــث األنبيــاء بغيــة

تأسيســها ونــادوا برايتهــا ودعــوا لتشــييدها .فــكل مــا يعــارض هــذه املــؤﴍات وكل مــا ينــاﰲ هــذه القواعــد ليــس إال
نموذجـ ًا مــن نــامذج الغــزو الثقــاﰲ مــن منظــور هــذا البحــث .عــﲆ الرغــم مــن أن األمــن الثقــاﰲ بحــر غائــر بــل حميــط
يمتــد إﱃ الالﳖايــة فﺈنــه ﳚــد مصــريه عندمــا يقولــب ﰲ قــارورة ﳑنطقــة .فاألصــول التــي تركــز عليهــا احلكومــات
اإلهليــة وتتبنّاهــا هــي :الوحدانيــة ،والعدالــة ،والصدق،وامتــالك اهلويــة الدينيــة ،والشــجاعة ،واالنتبــاه إﱃ الشــعائر
الدينيــة.
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آليات إﻧﺸاء اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ
تتــوزع آليــات إنشــاء األمــن الثقــاﰲ عــﲆ قســمني :اآلليــات النفســية ،واآلليــات املادية.اآلليــات النفســية

هــي ،اإليــامن وصيانــة الديــن؛ ثــم الوحــدة وعــدم التشــتيت والتذبــذب ،القيــادة واالقتــداء ﲠــا .أمــا اآلليــات املاديــة
التــي يعتمــد عليهــا لتحقيــق األمــن الثقــاﰲ فهــي آليــات قﴪيــة تتخلــص ﰲ تنســيق القــوى العســكرية وتوظيفهــا.
أﻋﺪاء اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ
بجانــب مــؤﴍات األمــن الثقــاﰲ البــد مــن الﱰكيــز عــﲆ أعــداء األمــن الثقــاﰲ ا فمــن أبــرز أعــداء األمــن

الثقــاﰲ ﰲ احلكومــات الدينيــة هــي:

اخلرافــة والبــدع :تتبنــى الثقافــات الدينيــة العقــل واملعرفــة أمــا اخلرافــات وتفــﴚ األســاطري والبــدع فتقــﴤ

عــﲆ جــذور الثقافــات احل ّقــة وتزعــزع بنياﳖــا بــل هــي تطيــح بالعقالنيــة التــي تنبثــق منهــا الثقافــات الدينيــة ،فعليــه

تعــدّ اخلرافــة واختــالق البــدع آليــة أساســية تســعى األعــداء إثرهــا اﱃ حقــن األفــكار الالمرئيــة ﰲ أذهــان العامــة
فالبــد مــن وضــع العيــون البصــرية للحيلولــة دون إشــاعة اخلرافــة والبــدع ﰲ األنظمــة الدينيــة ﳑــا يــؤدي إﱃ توثيــق

األمــن الثقــاﰲ ﰲ املجتمــع وتضخيــم اهلويــة الذاتيــة لــدى أفرادهــا و يســاعد جلي ـ ًا عــﲆ ﲥميــش األفــكار الفارغــة
واخلرافــات الســائدة.

ظهــور التيــارات االرتداديــة :التيــارات االرتداديــة تلعــب دور ًا قاﲤـ ًا ﰲ زعزعــة أركان األمــن الثقــاﰲ وهــي

أشــد خطــر ًا قياســ ًا باملهــددات االخــرى  ،ذلــك ّ
يســوس النــواة التــي بــدأت تنمــو فيجعلهــا تتبعثــر
أن االرتــداد ّ

ـﻒ التســويس عنهــا بــل يصبــح داء يــﴪي إﱃ
ويذهــب ﲠــا أدراج الريــاح فلــم تقــدر بعــد عــﲆ االســتواء وال يكـ ّ

شــبكة األمــن الثقــاﰲ بطــرق متعــددة فاﲣــاذ اإلجــراءات الرادعــة التــي ﲢــول دون ترعــرع هــذه التيــارات يبــدو
ﴐوري ـ ًا كــام أن الوقايــة خــري مــن العــالج.

الضغــوط السياســية واالجتامعيــة :عندمــا يشــكل التنظيــم الســياﳼ ملجتمــع مــا خريطتــه معارضـ ًا ملــا تعرفــه

الثقافــات الدينيــة حينئــذ يعــد ظهــور التيــارات الدينيــة حرب ـ ًا عليــه وســهام ًا مرمي ـ ًا نحــو أنظمتــه وهــذا مــن أبــرز

املواقــﻒ التــي تشــاهد ﰲ البيئــة التــي بعــث فيهــا األنبيــاء أن رؤســاء احلكومــات كانــوا يشــمرون عــن ســواعدهم
وكانــوا ُيض ّيقــون عــﲆ مــن آمــن وهــذا الكبــت والضغــط الــذي كان ﳚــد حضــوره بشــكل متكاثــﻒ ﰲ ســاحات

االجتامعيــة والثقافيــة تــرك بصامتــه وأ ّثــر أثــره ﰲ منــع احلشــد الغفــري مــن اإليــامن بدعــوة األنبيــاء وعمــل عــﲆ ﲣويــﻒ

الكثــري مــن املؤمنــني وارتباكهــم عــﲆ إظهــار عقيدﲥــم ﰲ أدنــى احلــاالت.
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الزعزعــة النفســية :الزعزعــة النفســية التــي تنشــأ عــن الذبذبــة ﰲ اهلويــة وال ســيام اهلويــة الثقافيــة تعــد ركيــزة

أساســية تطــوف حوهلــا العديــد مــن املــؤﴍات التــي ﲥــدد األمــن الثقــاﰲ فالبــد مــن تســليط األضــواء عــﲆ اهلويــة
الثقافيــة وﲢكيــم فتلهــا ﰲ املجتمــع .ذلــك أن »اهلويــة الثقافيــة واحلضاريــة ألمــة مــن األمــم ،هــي القــدر الثابــت

واجلوهــري واملشــﱰك مــن الســامت والقســامت العامــة ،التــي ﲤيــز حضــارة هــذه األمــة مــن غريهــا مــن احلضــارات،

والتــي ﲡعــل للشــخصية الوطنيــة أو القوميــة ،طابعـ ًا تتميــز بــه عــن الشــخصيات الوطنيــة والقوميــة األخــرى« (ابــن

عثــامن التوﳚــري2011 ،م ،ص  .)21فــﺈذا تعرفــت ﴍائــح املجتمــع عــﲆ حقيقتهــا وهويتهــا الثقافيــة تتجنــد أمــام
التيــارات االرتداديــة التــي تريــد زحزحتهــا عــام كانــت عليــه مــن الثقافــات فتعمــل اهلويــة الثقافيــة الفاعلــة عملهــا

ـدب دبيبهــا وتتــﴪب ﰲ هويــة األشــخاص وتنحــت شــخصية كاذبــة هلــا فــكل
ﰲ وقايــة التﴪبــات األجنبيــة التــي تـ ّ

مــن عــرف مــدى أﳘيــة ثقافتــه واســتبرص جوانبهــا ال ينثنــي أمــام اهلجــامت التــي يوجههــا العــدو خالفـ ًا ملــن اليقــدّ ر
اهلويــة الثقافيــة التــي يمتلكهــا فيذهــب ﲠــا أدراج الريــاح ويميــل كل امليــل نحــو أي حديــث يأتيــه من دون أن يكشــﻒ

الغطــاء عنــه.

اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ والﻐﺰو الﺜﻘاﰲ ﰲ الﻘﺼﺺ الﻘﺮآﻧية
القصــص القرآنيــة قصــص هادفــة تســتوعب شــتى مياديــن احليــاة بأبعادهــا املختلفــة ،اجتامعيــة كانــت أو

ثقافيــة أو نفســية ،هــذا الثالــوث الــذي يشــكل حلقــة متشــابكة ينطــوي عــﲆ قضايــا ثقافيــة يمكــن أن تعالــج ﰲ

خضمهــا قضيــة األمــن الثقــاﰲ ﰲ عصــور األنبيــاء املاضيــة برؤيــة مســتقبلية.
ﻣﻈاﻫﺮ اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ والﻐﺰو الﺜﻘاﰲ ﰲ ﻗﺼة ﻧوح ﻋليﻪ الﺴﻼم

النبــي نــوح يتميــز بميــزات يتفــرد ﲠــا مــن فهــو أول نبــي تـ ّ
ـوﱃ أمــة بﴩيعــة ﳑيــزة ومصحــﻒ ﴍيــﻒ فـ»قومه

هــم بنــو راســب وهــو عليــه الســالم أول رســول بعــث إﱃ أهــل األرض ،وهــو مــن أوﱃ العزم«(العــرص2013،م ،
ص  .)40وكان صــدره منﴩحــ ًا رحبــ ًا ال ﳜضــع للغضــب وال يــر ّد اجلاهلــني إال بســالم ومــن فضائلــه النفســية

ومؤهالتــه الشــخصية يمكــن اإلشــارة إﱃ أنــه كان عبــد ًا شــكور ًا وإنســان ًا وقــور ًا يمتــيلء قلبــه باحلنــان والر ّقــة وكان

مــن شــيمته وكبــري ســج ّيته أن يراعــي األدب ﰲ ترصفاتــه فهــو العبــد الصالــح الشــكور الــذي يقــدّ ر النعم التــي أنعمها
ـوح إﹺ َّن ـ ُه ك ﹶ
ـع ُنـ ﹴ
ُورا ﴾(اإلرساء  .)3 ،17أمــا األمــن الثقــاﰲ الــذي يشــغل
اهلل عليــه ﴿ ُذ ﱢر َّي ـ ﹶة ﹶم ـ ﹾن ﹶ ﹶ
مح ﹾلنﹶــا ﹶمـ ﹶ
ﹶان ﹶع ﹾبــدً ا ﹶش ـك ً

ـﲆ ُنـ ﹴ
ـوح ﹺﰲ
حيــز ًا ملحوظـ ًا ﰲ التاريــﺦ فيطفــو عــﲆ ســطح حيــاة النبــي نــوح عليــه الســالم بﺈحســانه للنــاس ﴿ ﹶسـ ﹶـال ﹲم ﹶعـ ﹶ ٰ
ـني .إﹺ َّنــا ك ﹶٰﹶذلﹺـ ﹶ
ني ﴾(الصافــات  79 ،37و( .)80ينظر:جــوادي آمــيل ،تفســري موضوعــى قــرآن
ـك ن ﹾﹶجـ ﹺـزي ا ﹾُمل ﹾح ﹺســنﹺ ﹶ
ا ﹾل ﹶعا ﹶملﹺـ ﹶ
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كريــم ،ص  .)247فاإلحســان يثبــت أقــدام املؤمنــني ويريــح باهلــم كــام أ ّنــه يم ّثــل قادح ـ ًا نافــذ ًا يســتميل القلــوب

يوجــه عملــه إﱃ اهلل ســبحانه وتعــاﱃ ويمحضــه إذ يقــول:
النافــرة نحــو احلــق والــرصاط املســتقيم فنــوح عليــه الســالم ّ
ـم ﹶفـ ﹶـام ﹶسـ ﹶـأ ﹾل ُتكُم ﱢمـ ﹾن ﹶأ ﹾجـ ﹴـر إﹺ ﹾن ﹶأ ﹾجـ ﹺـر ﹶي إﹺ َّال ﹶعـ ﹶـﲆ اهللﹺ ﹶو ُأ ﹺمـ ﹾـر ُت ﹶأ ﹾن ﹶأ ُكـ ﹶ
ني ﴾(يونــس .)72 ،10
ـون ﹺمـ ﹶن ا ﹾُمل ﹾسـ ﹺـل ﹺم ﹶ
﴿ ﹶفــﺈﹺن ت ﹶﹶو َّل ﹾي ُتـ ﹾ

فلــم يكــن نــوح  -وهــو بمعــزل عــن هــذا -ليمــد عينيــه إﱃ مــا ﲢملــه أيــدي الكفــار واملﴩكــني بــل يب ّلــﻎ رســاالت

ربــه وينصــح هلــم وﱂ يكــن يســأل أجــر ًا مــن أحــد وعــدم اﲣــاذ األجــر يعــد حركــة ﲡــاه توســيع التيــار الدينــي .ومــن
ُوحــا إﹺ ﹶ ٰﱃ ﹶق ﹾو ﹺمـ ﹺـه ﹶف ﹶقـ ﹶ
ـال ﹶيــا ﹶقـ ﹾـو ﹺم ا ﹾع ُبــدُ وا اهللﹶ
ميزاتــه التــي تشــد األنظــار هــي؛ التواضــع وكرامــة اخللــق ﴿:ﹶل ﹶقــدﹾ ﹶأ ﹾر ﹶسـ ﹾلنﹶا ن ً

ﹺ ﹴ
اك ﹺﰲ ﹶضـ ﹶـال ﹴل ﱡمبﹺـ ﹴ
ـال ا ﹾﹶملـ ﹶ ُ
ـﻸ ﹺمــن ﹶق ﹾو ﹺمـ ﹺـه إﹺ َّنــا ﹶلنﹶـ ﹶـر ﹶ
ـني .ﹶقـ ﹶ
اب ﹶيـ ﹾـو ﹴم ﹶعظﹺيـ ﹴم .ﹶقـ ﹶ
ـال
ـري ُه إﹺ ﱢين ﹶأ ﹶخـ ُ
ـم ﹶعـ ﹶـذ ﹶ
ـاف ﹶع ﹶل ﹾي ُكـ ﹾ
ﹶمــا ﹶل ُكــم ﱢمـ ﹾن إ ﹶٰلــه ﹶغـ ﹾ ُ
نيُ .أب ﱢل ُغ ُكــم ﹺرسـ ﹶ ﹺ
ﹺ
ـس ﹺﰊ ﹶض ﹶال ﹶل ـ ﹲة ﹶو ﹶٰل ﹺكنﱢــي ﹶر ُسـ ﹲ
ـم ﹺم ـ ﹶن اهللﹺ ﹶمــا
نصـ ُ
ـاالت ﹶر ﱢﰊ ﹶو ﹶأ ﹶ
ـول ﱢمــن َّر ﱢب ا ﹾل ﹶعا ﹶمل ﹶ ﹶ
ﹶيــا ﹶقـ ﹾـو ﹺم ﹶل ﹾيـ ﹶ
ـم ﹶو ﹶأ ﹾع ﹶلـ ُ
ـح ﹶل ُكـ ﹾ
ﹾ ﹶ
نذر ُكـ ﹺ
ـل من ُكـ ﹺ ﹺ
ـون .ﹶأو ﹶع ﹺجب ُتــم ﹶأن جاء ُكـ ﹺ
محـ ﹶ
ـون .ﹶفك َّﹶذ ُبــو ُه
ـم ت ﹾُر ﹶ ُ
ـم ﹶول ﹶت َّت ُقــوا ﹶو ﹶل ﹶع َّل ُكـ ﹾ
ـم ل ُي ﹶ ﹾ
ـﲆ ﹶر ُجـ ﹴ ﱢ ﹾ
ـم ذ ﹾكـ ﹲـر ﱢمــن َّر ﱢب ُكـ ﹾ
ﹶ ﹶ ﹾ
ﹶال ﹶت ﹾع ﹶل ُمـ ﹶ ﹶ ﹾ ﹾ
ـم ﹶعـ ﹶ ٰ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ني﴾(األعــراف .)64-59 ،6
ـم كﹶا ُنــوا ﹶق ﹾو ًمــا ﹶع ﹺم ﹶ
ﹶف ﹶأ ﹶ
نج ﹾينﹶــا ُه ﹶوا َّلذيـ ﹶن ﹶم ﹶعـ ُه ﹺﰲ ا ﹾل ُف ﹾلــك ﹶو ﹶأ ﹾغ ﹶر ﹾقنﹶــا ا َّلذيـ ﹶن ك َّﹶذ ُبــوا بﹺﺂ ﹶياتنﹶــا ۚ إﹺ َّﳖُـ ﹾ

كالم النبــي نــوح عليــه الســالم يزخــر حنانـ ًا ور ّقــة وعطوفة»وهــذا شــأن الرســول أن يكــون مبلغـ ًا فصيحـ ًا ناصحـ ًا
عاملــ ًا بــاهللّ ال يدركــه أحــد مــن خلــق اهللّ ﰲ هــذه الصفات«(ابــن كثــري ،تفســري القــرآن العظيــم ج  ،3ص .)431
وهــذه امليــزة أي ســعة الصــدر والكرامــة ﲤثــل اللبنــة األوﱃ ﰲ ﲢكيــم أســس الثقافــة الدينيــة وجماﲠــة عنــاﴏ الغــزو

الثقــاﰲ ﰲ املجتمــع.

و كان االجتهــاد والســعي الــدؤوب الســمة الطاغيــة عنــد هــذا النبــي املكــرم فنــوح ال يفتــأ يدعــو قومــه
ﹺ
﴿ ﹶقـ ﹶ
ارا﴾(نــوح  .)71 ،5إال أن دعوتــه ﱂ تتكلــل بالنجــاح بســبب العوائــق
ب إﹺ ﱢين ﹶد ﹶعـ ﹾـو ُ
ـال ﹶر ﱢ
ت ﹶق ﹾومــي ﹶل ﹾيـ ًـال ﹶو ﹶﳖ ﹶ ً
النفســية عنــد قومــه التــي حالــت دون قبــول دعوتــه.
ومــن مظاهــر الغــزو الثقــاﰲ البــارزة ﰲ بيئــة نــوح عليــه الســالم االنتبــاه املتزايــد إﱃ زخــارف الدنيــا وزينتهــا
ـال ا ﹾﹶملـ ﹶ ُ
ثــم الﱰكيــز عــﲆ املكانــة االجتامعيــة فقــوم نــوح يولــون األدبــار عنــه التباعــه األراذل ﴿:ﹶف ﹶقـ ﹶ
ـﻸ ا َّل ﹺذي ـ ﹶن ﹶك ﹶفـ ُـروا
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺمــن ﹶق ﹾو ﹺمـ ﹺـه ﹶمــا ﹶنـ ﹶـر ﹶ ﹺ
ـﴩا ﱢم ﹾث ﹶلنﹶــا ﹶو ﹶمــا ﹶنـ ﹶـر ﹶ
اك ا َّت ﹶب ﹶعـ ﹶ
ـم ﹶع ﹶل ﹾينﹶــا
ـم ﹶأ ﹶراذ ُلنﹶــا ﹶبــاد ﹶي الـ َّـر ﹾأ ﹺي ﹶو ﹶمــا ﹶنـ ﹶـر ٰى ﹶل ُكـ ﹾ
ـك إﹺ َّال ا َّلذي ـ ﹶن ُهـ ﹾ
اك إ َّال ﹶبـ ﹶ ً
ـل بـ ﹾـل ﹶن ُظنﱡ ُكــم ك ﹺ
ﹺ
ـني ﴾(هــود  .)27 ،11فالكفــار مــن قــوم نــوح كانــوا يوجهــون ســهام نقدهــم بســخرية
ﹶاذبﹺـ ﹶ
مــن ﹶف ﹾضـ ﹴ ﹶ
ﹾ

فادحــة نحــو النبــي نــوح عليــه الســالم فهــم يتوقعــون مــن النبــي أن ال يكــون بــﴩ ًا عادي ـ ًا وأن يتبعــه األغنيــاء أو
الﴩائــح االجتامعيــة الراقيــة فهامجــوه بقوهلــم ّ
ان األراذل الذيــن هــم ســفلتنا يتبعونــك مــن دون غريهــم؛ فلــو كنــت

عــﲆ حــق القتــدت بــك الطبقــات العليــا إال أن دائــرة اإليــامن والديانــة أوســع مــن أن تــر ّد يــد املؤمنــني مــن أي ﴍﳛــة
ضعفائها﴿و ﹶيــا ﹶقـ ﹾـو ﹺم ﹶال ﹶأ ﹾسـ ﹶـأ ُلك ﹾُم ﹶع ﹶل ﹾيـ ﹺـه ﹶمـ ً
ـاال ۖ إﹺ ﹾن ﹶأ ﹾجـ ﹺـر ﹶي إﹺ َّال ﹶعـ ﹶـﲆ اهللﹺ ۚ ﹶو ﹶمــا ﹶأ ﹶنــا
كانــت دنياهــا أو علياهــا ،أﴍافهــا أو
ﹶ
١٢١
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ﹺ
ﹺ
بﹺ ﹶطـ ﹺ ﹺ ﹺ
ـم ﹶق ﹾو ًمــا ﹶ ﹾﲡ ﹶه ُلـ ﹶ
ـم ۚ
دﲥـ ﹾ
ـرص ﹺين م ـ ﹶن اهللﹺ إﹺن ﹶط ﹶر ﱡ ُ
ـم ﹶو ﹶٰلكنﱢــي ﹶأ ﹶرا ُكـ ﹾ
ـارد ا َّلذي ـ ﹶن آ ﹶمنُــوا ۚ إﹺ َّﳖُــم ﱡم ﹶال ُقــو ﹶر ﱢ ﹺﲠـ ﹾ
ـون .ﹶو ﹶيــا ﹶقـ ﹾـو ﹺم ﹶمــن ﹶينـ ُ ُ

ﹶأ ﹶفـ ﹶـال ت ﹶﹶذك َُّر ﹶ
ون﴾(هــود  29، 11و .)30وﳚابــه نــوح عليــه الســالم هــذه الفكــرة اخلاطئــة التــي شــاعت آنــذاك لتشــكل
مفاصــل الغــزو الثقــاﰲ وتشــعل نــريان العصبيــة القوميــة والتفرقــة الطبقيــة ويــأﰐ بأدلــة صارمــة وحجــج قو ّيــة يبــني

إثرهــا اخلطــوط العريضــة التــي يرســمها الديــن اإلهلــي الــذي هــو أعظــم مــن أن يســتمد بأمــوال النــاس وطبقتهــم

ليفــرش ظاللــه ﰲ أبعــد مــدى أو ﳛــل مكانــة مرموقــة بــني النــاس بــل كل مــن يؤمــن بــه يســتظل بظاللــه الوارفــة
فــال املــال يرفــع مكانــة اإلنســان ﰲ الثقافــة الدينيــة وال الديــن ترتفــع درجتــه بالثــروة الطائلــة بــل اإليــامن هــو املــؤﴍ

األســاﳼ ﰲ ضــامن األمــن ومــا لــه الكفــاءة التامــة ﰲ مســتوى األمــن الثقــاﰲ هــو اإليــامن بالﴩيعــة إيامن ـ ًا التشــوبه
شــائبة ،فمــن يؤمــن بــاهلل وإن كان مــن ســلفة القــوم ُيســتقبل باحلفــاوة والرحــب والســعة وال ينتهــي طــرد املؤمنــني

مــن أي طبقــة كانــوا إال إﱃ العقوبــة اإلهليــة وســخط الـ ّـرب وغضبــه .فنفــس هــذه املعاملــة التــي خططــت ﰲ أقــﴡ

والرقــة تســفر عــن أهــم جانــب مــن جوانــب األمــن الثقــاﰲ ﰲ املجتمــع الــذي حــاول نــوح بحــزم
مســتويات احلنــان ّ

أن ﳛققــه أال هــو ﲢطيــم الطبقيــة وانعــدام بصامﲥــا.

ومــن مظاهــر الغــزو الثقــاﰲ االخــرى ﰲ زمــن النبــي نــوح عليــه الســالم والــذي كان يعتــرب خطــر ًا عــﲆ
الثقافــة الدينيــة هــي عبــادة قومــه لﻸصنــام وعكوفهــم هلــا ﴿:ﹶقـ ﹶ
ـم ﹶع ﹶصـ ﹾـو ﹺين ﹶوا َّت ﹶب ُعــوا ﹶمــن َّﱂ ﹾ ﹶيـ ﹺـز ﹾد ُه ﹶما ُلـ ُه
ـال ُنـ ﹲ
ـوح َّر ﱢب إﹺ َّﳖُـ ﹾ
ﹺ
ــوث ﹶو ﹶي ُع ﹶ
ــوا ًعا ﹶو ﹶال ﹶي ُغ ﹶ
ُــم ﹶو ﹶال ت ﹶ
ﹾــرا ُك َّب ًار ﹶاو ﹶقا ُلــوا ﹶال ت ﹶ
ــوق
ﹶــذ ُر َّن ﹶو ﹰﹼدا ﹶو ﹶال ُس ﹶ
ــار ﹶ
ﹶــذ ُر َّن آهل ﹶ ﹶتك ﹾ
ا.و ﹶمك ُﹶروا ﹶمك ً
ﹶو ﹶو ﹶلــدُ ُه إﹺ َّال ﹶخ ﹶس ً
ﹺ
ـني إﹺ َّال ﹶضـ ﹶـال ًال﴾ (نــوح » .)24-21، 71وهــذه األصنــام اخلمســة كانــت
ـريا ۖ ﹶو ﹶال ﹶتـ ﹺـز ﹺد ال َّظاملﹺـ ﹶ
ـﴪا .ﹶو ﹶقــدﹾ ﹶأ ﹶض ﱡلــوا كﹶثـ ً
ﹶو ﹶنـ ﹾ ً
أكــرب أصنامهــم ،ثــم انتقلــت عــن قــوم نــوح إﱃ العــرب ،فــكان ود لكلــب ،وســواع هلمــدان ويغــوث ملذحــج ويعــوق
ملراد«(العــرصي ،املصــدر نفســه ،ص  .)41وﱂ يكــن هــذا املهــدد الثقــاﰲ ﲠـ ّـني عــﲆ حلقــة املؤمنــني مــن قــوم نــوح

ّ
وضــل وأضــل إثــره الكثــري ﳑــن آمــن بنــوح عليــه الســالم وقــد ﴏح
فهــو أدى إﱃ ﲤزيــق أركان الثقافــة الدينيــة
القــرآن الكريــم ﲠــذه اخلطــوط القاﲤــة والبصــامت الســوداء التــي تركتهــا عبــادة األوثــان ﰲ النفــوس ﴿:ﹶو ﹶقــدﹾ ﹶأ ﹶض ﱡلــوا
ﹺ
ـك إﹺن ت ﹶﹶذر ُهــم ُي ﹺض ﱡلــوا ﹺع ﹶبــا ﹶد ﹶك ﹶو ﹶال ﹶي ﹺلــدُ وا إﹺ َّال ﹶف ﹺ
ـني إﹺالَّ ﹶضــالال .إﹺ َّنـ ﹶ
اجـ ًـرا ﹶك َّف ًارا﴾(نــوح .)28 ،71
ـريا ﹶوال ﹶتـ ﹺـز ﹺد ال َّظاملﹺـ ﹶ
ﹾ ﹾ
كﹶثـ ً

فﺈضــالل املؤمنــني مــن أفــدح الكــوارث وأشــنعها وهــو حــرب عــﲆ األمــن الثقــاﰲ الــذي كان يســعى نــوح النبــي وراء

ﲢقيقــه ســعي ًا حثيثـ ًا ومــن ثــامر هــذه الشــجرة اخلبيثــة أن يذهــب حشــد الكفــار ﰲ ازديــاد فﺈﳖــم لــن يلــدوا إال كفــار ًا

فجــار ًا.

ومــن أهــم املناهــج واألســاليب ﰲ ﲢقيــق األمــن الثقــاﰲ وتوكيــد قوائمــه ﰲ املجتمــع هــو االجتهاد والســعي

الــدؤوب واملثابــرة ﰲ طريــق الدعــوة فنــوح عليــه الســالم »يدعــو قومــه دون انقطــاع أو فتــور ،يدعوهــم ليـ ً
ال وﳖــار ًا،
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رس ًا وجهــار ًا ،وبقــي عــﲆ هــذا احلــال ألــﻒ ســنة إال ﲬســني عام ـ ًا ،ﰲ حــني ﱂ يكتــﻒ قومــه باإلعــراض ،وســخروا
ّ
منــه فقابــل ذلــك بالصــرب واحلســنى«(العرصي ،املصــدر نفســه ،ص  .)41فالغــزو الثقــاﰲ الــذي يظهــر ﲡــاه هــذه
الدعــوة املســتمرة هــي الســخرية واالســتهزاء باألصــول الدينيــة والشــعائر اإلهليــة وهنالــك القــرآن الكريــم يقــدّ م

حـ ّـال هلــذه الترصفــات املؤذيــة التــي تــؤدي إﱃ اإلنزعــاج أال وهــو التحــيل بحــﲆ االصطبــار والتجلــد وال ينتهــي األمــر

ﰲ إطــار احللــم والتجلــد بــل يتعــدى ذلــك إﱃ رد الســيئة باإلحســان واإليــذاء باحلســنة وهــذا مــا ﳛفــﻆ ﴏح اإليــامن
ويصــون املؤمنــني مــن الزعزعــة والذبذبــة.

ومــن الوســائل التــي توســل ﲠــا نــوح النبــي لتحكيــم اهلويــة الذاتيــة ومــن ثــم توكيــد األمــن الثقــاﰲ هــو

﴿رب إن قومــي ّ
كذبــون فافتــح بينــي وبينهــم فتح ـ ًا ونجنــي ومــن معــي مــن املؤمنني﴾(الشــعراء
الدعــاء واملناجــاة
ّ

 )118-117 ،26وكثــري ًا مــا تعمــل هــذه التقنيــة ﰲ اعتــالء املســتويات النفســية إذ الدعــاء ﳞــب نشــاط ًا ذاخــر ًا

للنفــس ويقوﳞــا حتــى اإلعجــاز والدعــاء ير ّقــي ســالﱂ اإليــامن ويقــوم بتأصيــل جــذوره عنــد مــن آمــن بــاهلل كــام

أن الدعــاء لــه أثــره الفاعــل ﰲ إنشــاء الرعــب ﰲ قلــوب األعــادي فهــو يعــدّ آليــة فاعلــة مــن اآلليــات جماﲠــة الغــزو
الثقــاﰲ ويعمــل ﰲ اﲡاهــي الــذاﰐ والبيئــي.

وﳑــا يــربز ﰲ تأطــري قصــة النبــي نــوح عليــه الســالم لتحقيــق األمــن الثقــاﰲ واحليلولــة دون تنفيــذ الغــزو

ـس عــرض املؤمنــني وهويتهــم الــذاﰐ فالســخرية غــري حمبــذة بــل هــي
الثقــاﰲ هــو توظيــﻒ الــردود املقابلــة فيــام يمـ ّ

صفــة ذميمــة ينهــى اهلل ســبحانه وتعــاﱃ عــن اإلتيــان ﲠــا إال أن نــوح يكيــل الصــاع بالصــاع لقومــه فعندمــا اســتهزئ
ـخ ُر ﹺمنكــم كــام تﹶسـ ﹶ
ـخروا ﹺمنّــا ﹶفاﹺ ّنــا نﹶسـ ﹶ
بــه قومــه وســخروا منــه فيســخر منهــم كــام ســخروا ﴿اﹺن تﹶسـ ﹶ
ـخرون﴾(هود
.)11،38

توجــه
وﲢقيقـ ًا لﻸمــن الثقــاﰲ البــد أن تتــوأم اجلوانــب اإلنذاريــة والتبشــريية والبــد أن تعتــدل الــرؤى التــي ّ

نحــو الثقافــة الدينيــة ذلــك أن اإلنــذار يشـ ّـوه الــرؤى وﳜلــق صــورة بشــعة مرعبــة كــام أن التبشــري الوحيــد ﳚعــل
القوائــم الدينيــة تتزلــزل وتؤخــذ األمــور بتســاهل مفــرط وهــذا مــا ال ينبغــي لــه.
ﻣﻈاﻫﺮ اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ والﻐﺰو الﺜﻘاﰲ ﰲ ﻗﺼة النﺒﻲ إﺑﺮاﻫيﻢ ﻋليﻪ الﺴﻼم
ﳛمــل النبــي إبراهيــم عليــه الســالم شــخصية فــذة تبايــن الرســل اآلخرين فهــو الذي شــيد الثقافة اإلســالمية

ونــادت ﲠــا .إبراهيــم الــذي ونــادى بالتوحيــد وهتــﻒ بالوحدانيــة حتــى الــرصاخ ،إبراهيــم الــذي هــدّ م األصنــام

بعزﲥــا إﱃ أغــوار الذلــة واهلــوان .والبيئــة التــي كان يعيشــها بيئــة ﲤتــيلء بالكفــر واإلحلــاد لكنــه أبــرص احلــق
وقــذف ّ
١٢٣

أ.د .سيد حممد رضا ابنالرسول الباحثة ناديا دادبور

ـح عــﲆ ﲤزيــق بصــامت الكفــر حتــى اإلحمــاء التــام وكان دأبــه توظيــﻒ احلجــج الصارمــة والرباهــني القاطعــة
وراح يلـ ّ

لدحــض أباطيــل املﴩكــني؛ فشــدّ إبراهيــم حــزام املحاربــة وشــمر عــن ســاعديه ليقلــع شــجرة اخلبــث والعصيــان.

أمــا مظاهــر الغــزو الثقــاﰲ ﰲ بيئــة النبــي إبراهيــم فتتجــﲆ ﰲ ثالــوث عبــاد األصنــام والتامثيــل التــي نحتتهــا أيدﳞــم،
ثــم الذيــن يســجدون للشــمس والقمــر ،وأخــرى التعبــد للملــوك وحكامهــا.

ينبغــي للبحــث أن يقيــم للنبــي إبراهيــم عليــه الســالم مكانــة متاميــزة ذلــك أن األمــن الثقــاﰲ والنفــﴘ يــأﰐ
ـوين ﹺﰲ اهللﹺ و ﹶقــدﹾ ﹶهــدﹶ ﹺ
ـاف ﹶمــا ت ﹾ ﹺ
ُﴩ ُكـ ﹶ
ـون بﹺـ ﹺـه إﹺالَّ ﹶأن
ان ﹶوالﹶ ﹶأ ﹶخـ ُ
اجـ ﱢ
ﹶ
ﴏاحــة عنــد هــذا النبــي الــذي اﲣــذه اهلل خلي ـالً﴿ ﹶأ ُ ﹶﲢ ﱡ

ﹺ
ـم ﹶوالﹶ ﹶﲣﹶا ُفـ ﹶ
ال ﹶتت ﹶﹶذ َّكـ ُـر ﹶ
ﳾ ﹴء ﹺع ﹾلـ ًـام ﹶأ ﹶف ـ ﹶ
ﴍ ﹾك ُتــم
ـﻒ ﹶأ ﹶخـ ُ
ون  .ﹶو ﹶك ﹾيـ ﹶ
ﹶي ﹶشــاء ﹶر ﱢﰊ ﹶش ـ ﹾي ًئا ﹶوسـ ﹶ
ـون ﹶأ َّن ُكـ ﹾ
ﴍ ﹾك ُتـ ﹾ
ـم ﹶأ ﹾ ﹶ
ـاف ﹶمــا ﹶأ ﹾ ﹶ
ـع ﹶر ﱢﰊ ك َُّل ﹶ ﹾ
ﹺ
ـم ُسـ ﹾل ﹶطانًا ﹶفـ ﹶـأ ﱡي ا ﹾل ﹶف ﹺري ﹶقـ ﹾ ﹺ
ـني ﹶأ ﹶحـ ﱡـق بﹺاألﹶ ﹾمـ ﹺ
ـم ﹶت ﹾع ﹶل ُم ﹶ
ون﴾(األنعــام  80 ،6و  )81و﴿ ﹶر ﱢب
ـن إﹺن كُن ُتـ ﹾ
بﹺــاهللﹺ ﹶمــا ﹶﱂ ﹾ ُينﹶـ ﱢـز ﹾل بﹺــه ﹶع ﹶل ﹾي ُكـ ﹾ
ّ
وكأن األمــن وجــد مأمنــه ﰲ ﴏح إبراهيــم النبــي ،وإعجــازه أيض ـ ًا
اج ﹶعـ ﹾـل ﹶٰهـ ﹶـذا ا ﹾل ﹶب ﹶلــدﹶ ﹺآمنًــا ﴾(إبراهيــم .)35 ،14
ﹾ

يســفر عــن أمــن خالــص واطمئنــان ناصــع فالنــار أصبحــت بــرد ًا وســالم ًا وفــدي ابنــه بذبــح عظيــم؛ فــال غــرو أن

نســمي إبراهيــم هــذا اخلليــل ،العقــد الفريــد ﰲ حلقــات التوحيــد والطــود العظيــم الــذي يمثــل األمــن الثقــاﰲ ،األمــن
الــذي يعــاوده مــرار ًا وال يــكاد عنــه يبــني .فاللفتــة التــي وصــل البحــث إليهــا ﲤيــط اللثــام عــن قضيــة األمــن التــي

تتحــول بــؤرة مركزيــة عنــد النبــي إبراهيــم عليــه الســالم.

ﹺ
وكان إبراهيــم عليــه الســالم يؤكــد بترصفاتــه عــﲆ األمــن الــذاﰐ ﴿ ﹶوإﹺ ﹾذ ﹶقـ ﹶ
ـﻒ ُ ﹾﲢ ﹺيــي
ـم ﹶر ﱢب ﹶأ ﹺر ﹺين ﹶك ﹾيـ ﹶ
ـال إﹺ ﹾب ﹶراهيـ ُ
ﹺ
ـﲆ ﹶو ﹶٰل ﹺكــن ﱢل ﹶي ﹾط ﹶم ﹺئـ َّن ﹶق ﹾلبﹺــي ۖ ﹶقـ ﹶ
ـال ﹶأ ﹶو ﹶﱂ ﹾ ت ﹾُؤ ﹺمــن ۖ ﹶقـ ﹶ
ـى ۖ ﹶقـ ﹶ
رص ُهـ َّن إﹺ ﹶل ﹾيـ ﹶ
ـﲆ
ـم ﹾ
ـك ُثـ َّ
ا ﹾﹶمل ﹾو ﹶتـ ٰ
اج ﹶعـ ﹾـل ﹶعـ ﹶ ٰ
ـال ﹶف ُخـ ﹾـذ ﹶأ ﹾر ﹶب ﹶعـ ًة ﱢمـ ﹶن ال َّطـ ﹾـري ﹶف ُ ﹾ
ـال ﹶبـ ﹶ ٰ
ﹺ
ك ﱢُل ﹶج ﹶبـ ﹴ
ـم ا ﹾد ُع ُه ـ َّن ﹶي ﹾأتﹺينﹶـ ﹶ
ـم ﴾(البقــرة  .)260 ،2واليقــني الــذي
ـم ﹶأ َّن اهللﹶ ﹶع ﹺزيـ ﹲـز ﹶحكيـ ﹲ
ـك ﹶس ـ ﹾع ًيا ۚ ﹶوا ﹾع ﹶلـ ﹾ
ـل ﱢمن ُﹾه ـ َّن ُجـ ﹾـز ًءا ُثـ َّ

كان يبحــث عنــه إبراهيــم عليــه الســالم طالبـ ًا مــن ورائــه حــالوة االطمئنــان ﱂ يكــن إال ﲢقيقـ ًا للتثقيــﻒ الــذاﰐ الــذي
يؤ ّمــن األمــن الثقــاﰲ الــذاﰐ لديــه وذلــك بﱰقيــة مســتويات املعرفيــة عنــده.
ﻣﻈاﻫﺮ اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ والﻐﺰو الﺜﻘاﰲ ﰲ ﻗﺼة النﺒﻲ لوط ﻋليﻪ الﺴﻼم
مــن أهــم مظاهــر الغــزو الثقــاﰲ التــي تــأﰐ عــﲆ خشــبة النــص القــرآين والتــي تلفــت األنظــار هــي إشــاعة

االنحرافــات اجلنســية وانفــالت الشــهوات النفســانية وهــي تتجـ ّـﲆ أكثــر مــا تتجـ ّـﲆ ﰲ بيئــة لــوط عليــه الســالم فـــ

»االنحــراف الفكــري ،يظــل هــو الطابــع العــام لــكل املجتمعــات التــي جاءﲥــا رســل اهلل تعاﱃ«(البســتاين ،املصــدر
نفســه ،ص 348و  .)349لكــن مــا يشــار إليــه ﰲ هــذه القصــة هــو االنحــراف األخالقــي والشــذوذ اجلنــﴘ الــذي

يعمــل مــن دون أدنــى شــك عــﲆ خلــق أجــواء معاكســة لضــامن األمــن الثقــاﰲ ﰲ البيئــة آنــذاك ويصــﻒ القــرآن
١٢٤

معالم األمن الثقافي والغزو الثقافي في قصص األنبياء

ـون ا ﹾل ﹶف ﹺ
﴿و ُلو ًطــا إﹺ ﹾذ ﹶقـ ﹶ
ـال لﹺ ﹶق ﹾو ﹺمـ ﹺـه ﹶأت ﹾﹶأ ُتـ ﹶ
ـم
اح ﹶشـ ﹶة ﹶمــا ﹶسـ ﹶب ﹶقكُم ﹺ ﹶﲠــا ﹺمـ ﹾن ﹶأ ﹶحـ ﹴـد ﱢمـ ﹶن ا ﹾل ﹶعا ﹶملﹺ ﹶ
الكريــم هــذه الطقــوس بقولــه :ﹶ
ني.إﹺ َّن ُكـ ﹾ
ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹺ
ـم ﹶقـ ﹾـو ﹲم ﱡم ﹾ ﹺ
الر ﹶجـ ﹶ
ﹶلت ﹾﹶأ ُتـ ﹶ
ـون .ﹶو ﹶمــا ك ﹶ
ﴪ ُفـ ﹶ
وهــم
اب ﹶق ﹾومــه إﹺ َّال ﹶأن ﹶقا ُلــوا ﹶأ ﹾخ ﹺر ُج ُ
ﹶان ﹶجـ ﹶـو ﹶ
ـال ﹶشـ ﹾـه ﹶو ًة ﱢمــن ُدون الن ﹶﱢســاء ۚ ﹶبـ ﹾـل ﹶأن ُتـ ﹾ
ـون ﱢ
ﹺ
ـاس ﹶي ﹶت ﹶط َّهـ ُـر ﹶ
ـت ﹺمـ ﹶن ا ﹾل ﹶغابﹺ ﹺريـ ﹶن .ﹶو ﹶأ ﹾم ﹶط ﹾر ﹶنــا ﹶع ﹶل ﹾي ﹺهــم َّم ﹶطـ ًـرا ۖ ﹶفأنظــر
نج ﹾينﹶــا ُه ﹶو ﹶأ ﹾه ﹶلـ ُه إﹺ َّال ا ﹾم ﹶر ﹶأ ﹶتـ ُه كﹶا ﹶنـ ﹾ
ون .ﹶف ﹶأ ﹶ
ـم ُأ ﹶنـ ﹲ
ـم ۖ إﹺ َّﳖُـ ﹾ
ﱢمــن ﹶق ﹾر ﹶيت ُكـ ﹾ
ﹶان ﹶع ﹺ
ـﻒ ك ﹶ
ني﴾(األعــراف  .)84-80 ،7فـــ »لــوط هــو ابــن هــاران بــن آزر ،وهــو ابــن أخــي إبراهيــم
ﹶك ﹾيـ ﹶ
اق ﹶبـ ُة ا ﹾُمل ﹾج ﹺر ﹺم ﹶ
اخلليــل ،عليهــام الســالم ،وكان قــد آمــن مــع إبراهيــم عليــه الســالم ،وهاجــر معــه إﱃ أرض الشــام ،فبعثــه اهلل تعــاﱃ
إﱃ أهــل "ســدوم" ومــا حوهلــا مــن القــرى ،يدعوهــم إﱃ اهلل عــز وجــل ،ويأمرهــم باملعــروف وينهاهــم عــام كانــوا

يرتكبونــه مــن املﺂثــم واملحــارم والفواحــش التــي اخﱰعوهــا ،ﱂ يســبقهم ﲠــا أحــد مــن بنــي آدم وال غريهــم ،وهــو

إتيــان الذكــور .وهــذا ﳾء ﱂ يكــن بنــو آدم تعهــده وال تألفــه ،وال ﳜطــر بباهلــم ،حتــى صنــع ذلــك أهــل "ســدوم"
عليهــم لعائــن اهلل«(ابــن كثــري۲۰۰۲ ،م ،ص .)445

فاألمــن الثقــاﰲ كانــت تزلــزل أركانــه إثــر هــذا الشــذوذ املتواجــد عنــد هــؤالء وهــذه الكارثــة ﲢ ّطــم األمــن

بشــتى مظاهــره وأنــواع جماالتــه ،ذلــك أن قــوم ســدوم كانــوا يقطعــون الطريــق عــﲆ الضيــوف الذيــن كانــوا يأتوﳖــم
وكانــوا يرموﳖــم باحلجــارة والفخــار وكانــوا يغــريون عليهــم ويغصبــون أمواهلــم (ينظر:اجلزايــري)251 ،1389 ،
وبفعلتهــم هــذه كانــوا ﳞشــمون حصــون األمــن اخلارجــي اﳖــم قــد عملــوا عــﲆ تقليــب الثقافــة تقليبـ ًا مئويـ ًا وجعلــوا

الفاحشــة تشــيع حتــى أصبحــت جــزء ًا ال يتجــزأ مــن الثقافــة بــل صــارت الطهــارة حربـ ًا عــﲆ الثقافــة التــي راجــت ﰲ

قريتهــم آنــذاك فــأرادت ســديم أن ﲣــرج آل لــوط مــن قريتهــا ألجــل طهارﲥــا فشــيوع الفاحشــة ق ّلبــت األمزجــة قلبـ ًا

تام ـ ًا فلـ ّـام عــرض لــوط بناتــه عــﲆ هــؤالء احتفاظ ـ ًا عــﲆ الثقافــة الدينيــة وحصانــة للقيــم األخالقيــة ﴿ ﹶقـ ﹶ
ـال ﹶيــا ﹶقـ ﹾـو ﹺم
ون ﹺﰲ ﹶضي ﹺفــي ۖ ﹶأ ﹶليـ ﹺ
ﲣـ ُـز ﹺ
ﹶٰهـ ُـؤ ﹶال ﹺء ﹶبنﹶـ ﹺ
ـم ۖ ﹶفا َّت ُقــوا اهللﹶ ﹶو ﹶال ُ ﹾ
ـت ﹶمــا ﹶلنﹶــا
ـم ﹶر ُجـ ﹲـل َّر ﹺشــيدﹲ  .ﹶقا ُلــوا ﹶل ﹶقــدﹾ ﹶع ﹺل ﹾمـ ﹶ
ﹾ ﹶ
ﹾ
ـس من ُكـ ﹾ
ـاﰐ ُهـ َّن ﹶأ ﹾط ﹶهـ ُـر ﹶل ُكـ ﹾ

ـك ﹺمـ ﹾن ﹶحـ ﱟـق ﹶوإﹺ َّنـ ﹶ
ﹺﰲ ﹶبنﹶاتﹺـ ﹶ
ـم ﹶمــا ن ﹺُريدُ ﴾(هــود  78 :11و .)79نكــروا مــا طلبــه منهــم بــل رفضــوه رفضـ ًا عنيفـ ًا
ـك ﹶل ﹶت ﹾع ﹶلـ ُ

ألن هويتهــم الذاتيــة وثقافتهــم املعهــودة تغرييــت إثــر ﳑارســة الشــذوذ وانســلخت عــام كانــت عليــه وكأن إعوجــاج
الفطــرة وانحرافهــا اســتقامت ﰲ نفوســهم حيــث تن ّكــروا إتيــان البنــات والرغبــة فيهــم.

وقــد عمــل لــوط إلعــادة الثقافــة الدينيــة املحطمــة بــني أيــدي هــؤالء بصــور شــتى وأراد أن يكبــح مجــاح

هــذا التيــار املرتــد عــن الــرصاط الســوي بــكل اإلمكانيــات املتواجــدة ومــن أهــم إجراءاتــه لتحقيــق األمــن الثقــاﰲ
األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،وتنويــر أفــكار الذيــن ﱂ يصابــوا بعــد ﲠــذا الشــذوذ ،واملثابــرة ﰲ طريــق ﲢقيــق
األمــن الثقــاﰲ بمظهريــه الــذاﰐ واالجتامعــي واقــﱰاح األســلوب املســتبدل احلــالل لتعديــل هــذا االنحــراف.

١٢٥

أ.د .سيد حممد رضا ابنالرسول الباحثة ناديا دادبور

ﻣﻈاﻫﺮ اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ والﻐﺰو الﺜﻘاﰲ ﰲ ﻗﺼة يوﺳﻒ ﻋليﻪ الﺴﻼم
الفضــاء الثقــاﰲ الــذي ترســمه قصــة النبــي يوســﻒ عليــه الســالم فضــاء يبتعــد عــام يرســم ﰲ قصــة النبــي

موســى عليــه الســالم فهــي ﲥنــدس اهلويــة الذاتيــة لﻸشــخاص وتــأﰐ ﲠــا عــﲆ خشــبة املــﴪح القصــﴢ وهنالــك

عالقــة وطيــدة بــني األمــن الثقــاﰲ واســتحكام جدرانــه وتقويــة اهلويــة الذاتية فمــن دون ترقيــة اهلويــة الذاتيــة وتناميها
نحــو اإلنســانية املبتغــاة ال يتحقــق األمــن الثقــاﰲ حتــى ﰲ أدنــى درجاتــه ألن األمــن الثقــاﰲ ﰲ املجتمــع ينجــم أول مــا
ينجــم عــن ذات األفــراد الذيــن يعــدّ ون احلجــر األســاس للمجتمــع أمــا كيفيــات األمــن الثقــاﰲ اخلارجــي فتتضــاءل
إﱃ درجــة كبــرية ﰲ قصــة النبــي يوســﻒ عليــه الســالم إذ تــكاد تكــون حكــر ًا عــﲆ خيــار امللــك مــن يراقــب خزائــن
اج ﹶع ﹾلنﹺــي ﹶعـ ﹶـﲆ ﹶخ ﹶز ﹺائـ ﹺ
ـن ﹾاألﹶ ﹾر ﹺ
األرض ﰲ ســنوات اخلصــب واجلــدب وﲢديــد ﳑيزاتــه الشــخصية﴿ ﹶقـ ﹶ
ض إﹺ ﱢين ﹶح ﹺفيـ ﹲ
ـﻆ
ـال ﹾ

ﹺ
يم﴾(يوســﻒ  .)55 ،12وبالشــخصيات التــي تظهــر ﰲ هــذه القصــة شــخصيات ناميــة وتــدل بنموهــا عــﲆ
ﹶعل ﹲ

أن التثقيــﻒ ليســت قضيــة وراثيــة بــل تــأﰐ عــن اعتــامل واكتســاب ثــم االجتهــاد والســعي واالهتــامم .أحــداث ﰲ

هــذه الروايــة القرآنيــة حمشــوة بفنــون مــن التجــارب ينبغــي لــكل فــرد مــن األفــراد أن يقــﻒ بجانبهــا موقــﻒ الناظــر
املتأمــل فيأخــذ البحــث بشــخصية يوســﻒ مثــاالً لتوجيــه كيفيــات التثقيــﻒ الــذاﰐ آنــذاك فهــو يستشــري أبــاه فيــام

ــور لــه ﰲ رؤيــاه ﴿إذ قــال يوســﻒ ألبيــه يــا أبــت إين رأيــت أحــد عــﴩ كوكبــ ًا والشــمس والقمــر رأيتهــم ﱄ
ُص ّ

ساجدين﴾(يوســﻒ  .)4 ،12واملشــورة قضيــة متواتــرة ﰲ هــذه القصــة إذ تســهم ﰲ كثــري مــن القضايــا احلاســمة

فيوســﻒ يستشــري يعقــوب ﰲ رؤيــاه ليقــدّ م لــه بضاعــة حكمــة ثمينــة واإلخــوة يستشــري بعضهــم بعضـ ًا ﰲ حلقتهــم

ليفــوزوا بفصــل اخلطــاب وكانــت هــذه املشــورة يانعــة مثمــرة إذ حالــت دون وقــوع إخــوة يوســﻒ ﰲ ورطــة القتــل
ﳜـ ُـل ﹶل ُكــم وجـه ﹶأبﹺي ُكــم و ﹶتكُو ُنــوا ﹺمــن بعـ ﹺـد ﹺه ﹶقومــا ص ﹺ
ـني﴾.
ـﻒ ﹶأ ﹺو ا ﹾط ﹶر ُحــو ُه ﹶأ ﹾر ًضــا ﹶ ﹾ
وسـ ﹶ
احلـ ﹶ
ﹾ ً ﹶ
ﹶﹾ
ﹾ ﹶ
ﹾ ﹶ ﹾ ُ
والنــدم الﴪمدي﴿:ا ﹾق ُت ُلــوا ُي ُ

قــال قائــل منهــم ال تقتلــوا يوســﻒ وألقــوه ﰲ غيابــة اجلــب يلتقطــه بعــض الســيارة إن كنتــم فاعلني﴾(يوســﻒ 9 :12
ﹺ
ﹺ
و .)10واالستشــارة تــأﰐ ﰲ زاويــة قضيــة مــروادة زليخــا يوســﻒ ﴿ ُثــم بــدﹶ ا ﹶهلـ ﹺ
ـجنُنَّ ُه
ـم مـ ﹾن ﹶب ﹾعــد ﹶمــا ﹶر ﹶأ ُوا اآل ﹶيــات ﹶل ﹶي ﹾسـ ُ
َّ ﹶ ُ ﹾ
ﹶح َّتــى ﹺحـ ﹴ
ـني ﴾(يوســﻒ  .)35 :12فـ»معنــى قولــه( :ثــم بــدا هلــم) ﰲ الــرأي الــذي كانــوا رأوه مــن تــرك يوســﻒ

مطل ًقــا ،ورأوا أن يسجنوه«(التفســري الطــربي ،ص  .)239وتتجــﲆ املشــورة واضحــة عنــد تأويــل رؤيــا امللــك حيــث
ﹴ
ــك إﹺ ﱢين ﹶأرى ســبع ب ﹶقــر ﹴ
ــرض و ُأ ﹶخــر يابﹺس ﹴ
قال﴿:و ﹶق ﹶ
ــال ا ﹾﹶمل ﹺل ُ
ــات ۖ
ات ﹺس ﹶــام ﹴن ﹶي ﹾأ ُك ُل ُهــ َّن ﹶســ ﹾب ﹲع ﹺع ﹶج ﹲ
ﹶ
ﹶ ٰ ﹶ ﹾﹶ ﹶ ﹶ
ــاف ﹶو ﹶســ ﹾب ﹶع ُســن ُب ﹶالت ُخ ﹾ ﹴ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ
ـوين ﹺﰲ ر ﹾؤيــاي إﹺن كُن ُتـ ﹺ
ـﻸ ﹶأ ﹾف ُتـ ﹺ
ﹶيــا ﹶأ ﱡ ﹶﳞــا ا ﹾﹶملـ ﹶ ُ
رب ﹶ
ون﴾(يوســﻒ  .)43 ،12كــام أﳖــا تتبلــور ﰲ ﳖايــات املطــاف
ُ ﹶ ﹶ
ـم ل ﱡلر ﹾؤ ﹶيــا ﹶت ﹾع ُ ُ
ﹾ
حيــث أخــذ يوســﻒ أخــاه بنيامــني وهــو ﰲ ديــن امللــك فبعدمــا يئــس اإلخــوة مــن اســﱰداد أخيهــم بنيامــني بــدؤوا
يستشــريون ﰲ أمرهم﴿:فلـ ّـام استيئســوا خلصــوا نج ّي ـ ًا ﴾(يوســﻒ .)80 :12
١٢٦

معالم األمن الثقافي والغزو الثقافي في قصص األنبياء

يــؤدي األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر دور ًا ملحوظـ ًا ﰲ ﲢصــني اهلويــة الذاتيــة لﻸفــراد ﰲ قصــة النبــي

يوســﻒ عليــه الســالم وهــذا املــؤﴍ يكفــل للبيئــة حيــاة آمنــة رغــدة أمــا املشــاهد التــي تتجســد فيهــا هــذه الظاهــرة

فهــي ترشــدنا إﱃ النبــي يعقــوب ﰲ تلــك اآلونــة التــي ينصــح ابنــه ﴿يــا بنــي ال تقصــص رؤيــاك عــﲆ إخوتــك فيكيدوا
لــك كيد ًا﴾(يوســﻒ  .)5 :12وترشــدنا إﱃ حلقــة اإلخــوة وجملســهم حيــث اﲣــذوا قرارهــم عــﲆ قتــل يوســﻒ﴿قال

قائــل منهــم ال تقتلــوا يوســﻒ وألقــوه ﰲ غيابــة اجلب﴾(يوســﻒ  .)10 :12ثــم يظهــر العزيــز ﰲ ثــوب الناصــح اذ
يقــول﴿ :يوســﻒ أعــرض عــن هــذا واســتغفري لذنبــك إنــك كنــت مــن اخلاطئني﴾(يوســﻒ .)29 :12

ومــن مظاهــر الغــزو الثقــاﰲ البــارزة التــي تســعى وراء ﲢطيــم اهلويــة الذاتيــة والثقافــة الدينيــة هــي إمــرأة

العزيز﴿قالــت فذلكــن الــذي ملتننــي فيــه ولقــد راودتــه عــن نفســه فاســتعصم ولئــن ﱂ يفعــل مــا آمــره ليســجنن

وليكونــا مــن الصاغرين﴾(يوســﻒ  .)32 :12فهــي تنــادي وﲢــث النبــي يوســﻒ عــﲆ اقــﱰاف الكبــرية وإتيــان

املعصيــة إال أن شــخصية زليخــا ﱂ تبــق عــﲆ موقفهــا املعــادي بــل انعكــس موقفهــا انعكاس ـ ًا كبــري ًا  ،اذ أعربــت عــن

ندمهــا وأقـ ّـرت بخطئهــا﴿:اآلن حصــص احلــق أنــا راودتــه عــن نفســه وإنــه ملــن الصادقــني .ذلــك ليعلــم ّأين ﱂ أخنــه

وأن اهلل ال ﳞــدي كيــد اخلائنــني .ومــا أبــرئ نفــﴘ ّ
بالغيــب ّ
رﰊ إن رﰊ غفــور
إن النفــس أل ّمــارة بالســوء إال مــا رحــم ّ

رحيم﴾(يوســﻒ  .)53 :12ومــن نــامذج الشــخصيات املعاديــة التــي تنامــت وتغــريت إثــر األحــداث ،هــي شــخصية
اإلخــوة احلاســدة التــي رمــت يوســﻒ ﰲ غيابــة اجلــب وﴍتــه بثمــن بخــس فبعدمــا حــدث مــا حــدث تغـ ّـريت ذات

اإلخــوة اخلبيثــة وغلــب عليهــا طابعهــا الط ّيــب ويقظــت مــن نومهــا فنجدهــا تعــﱰف بــام فعلــت مــن ســوء ﴿قالــوا

أإنــك ألنــت يوســﻒ قــال أنــا يوســﻒ وهــذا أخــي قــد م ـ ّن اهلل علينــا إنــه مــن ي ّتــق ويصــرب فــﺈن اهلل ال يضيــع أجــر

املحســنني .قالــوا تــاهلل لقــد آثــرك اهلل علينــا وإن كنّــا خلاطئني﴾(يوســﻒ  )91 ،12وتطلــب اإلخــوة مــن يعقــوب

أن يســتغفر هلــم مــا اقﱰفﱰفــوه مــن الزلــل ومــا ارتكبــوه مــن املظــاﱂ ﴿قالــوا يــا أبانــا اســتغفر لنــا ذنوبنــا إ ّنــا كنّــا

خاطئني﴾(يوســﻒ.)97 ،12

وارتقــاء الــذكاء الشــخﴢ والتدبــر وعــدم االســتعجال ﰲ األمــور وكظــم الغيــﻆ هــي مــن املــؤﴍات

الرئيســة إلحيــاء األمــن الثقــاﰲ وهــذا مــا نجــده ﰲ ترصفــات يوســﻒ عليــه الســالم .فعندمــا عــرف يوســﻒ عليــه

يتصــدﹶ للثــأر وﱂ يــكل هلــم الصــاع بالصــاع وإن كان يتم ّكــن من
الســالم إخوتــه وهــم لــه منكــرون ﱂ ينفجــر غضبـ ًا وال ّ

وتكحــل باألنــاة حتــى ﳛــني احلــني وتــأﰐ اآلونــة التــي يتوقعهــا حتــى يتمكــن
وتعمــم بالصــرب
ذلــك بــل د ّبــر مــا دبــر
ّ
ّ

مــن خلــع اللثــام عــن وجهــه وﳚــد فرصــة لي ّعــرف نفســه إلخوتــه وكان هلــذا الــذكاء الشــخﴢ أثــره البالــﻎ عــﲆ ردود

فعــل اإلخــوة وترصفاﲥــم فهــم اعﱰفــوا إثــر هــذه الكرامــة باحلــق وال شــك أن دائــرة أصــداء هــذا التــرصف تتســع
١٢٧

أ.د .سيد حممد رضا ابنالرسول الباحثة ناديا دادبور

حيــث يتأثــر بــه اجلميــع فالقــول اللــني واخللــق الكريــم يعمــل ﰲ املــكان الــذي تـ ّ
ـكل فيــه القســاوة ويفـ ّـل فيــه الغضب.
احل ﹶس ـنﹶ ُة ﹶو ﹶال
هــذا املــؤﴍ يؤثــر ﰲ ﲢكيــم قواعــد األمــن الثقــاﰲ ويضمــن هلــا النجــاح واالســتمرار ﴿:ﹶو ﹶال ت ﹾﹶس ـت ﹺﹶوي ﹾ ﹶ
ﹺ
ﹺ ﹺ
ـي ﹶأ ﹾح ﹶس ـ ُن ﹶفــﺈﹺ ﹶذا ا َّلـ ﹺـذي ﹶب ﹾينﹶـ ﹶ
يم﴾(فصلــت.)34، 41
الس ـ ﱢي ﹶئ ُة ا ﹾد ﹶفـ ﹾ
ـك ﹶو ﹶب ﹾينﹶـ ُه ﹶعــدﹶ ﹶاو ﹲة ك ﹶﹶأ َّن ـ ُه ﹶو ﹺ ﱞﱄ ﹶمح ﹲ
ـع بﹺا َّلتــي هـ ﹶ
َّ

فالنبــي يوســﻒ عليــه الســالم يشــيد ﴏح شــخصيته باالتــكال وتفويــض األمــر إﱃ اهلل الركيــزة األساســية

التــي تعــدّ البــؤرة الرئيســة ﰲ تغويــر اجلوانــب الكامنــة للثقافــة الدينيــة وعــدم زعزعتهــا .ثمــة األرسة وكيفيــات

التعامــالت األرسيــة وتوزيــع احلنــان واملحبــة توزيعـ ًا عــادالً ،طاعــة الوالديــن وتوظيــﻒ توجيهاﲥــم وإن كانــت غــري
ﹺ
ﹺ
ﹴ
ـاب و ﹺ
ﹺ
ﹺ
احـ ﹴـد ﹶوا ﹾد ُخ ُلــوا ﹺمـ ﹾن ﹶأ ﹾبـ ﹶـو ﹴ
جمديــة ﴿ ﹶو ﹶقـ ﹶ
ﳾ ﹴء
ـي ﹶال تﹶدﹾ ُخ ُلــوا مــن ﹶبـ ﹴ ﹶ
ـال ﹶيــا ﹶبنـ َّ
اب ﱡم ﹶت ﹶف ﱢر ﹶقــة ۖ ﹶو ﹶمــا ُأ ﹾغنــي ﹶعن ُكــم ﱢمـ ﹶن اهللﹺ مــن ﹶ ﹾ
ـت ﹶو ﹶع ﹶل ﹾيـ ﹺـه ﹶف ﹾل ﹶي ﹶتـ ﹶـوك ﹺ
إﹺ ﹺن ﹾ
َّل ا ﹾُملت ﹶﹶو ﱢك ُل ﹶ
ون﴾(يوســﻒ  ،)67 ،12ثمــة األمانــة والعفــة واخللــوص
ـم إﹺ َّال هللَّﹺ ﹶع ﹶل ﹾيـ ﹺـه ت ﹶﹶو َّك ﹾلـ ُ
احلُ ﹾكـ ُ
تقــﻒ ببوابــة شــخصية يوســﻒ الفــذة لتمنحهــا الســيادة.

واألمــن الثقــاﰲ الــذي تشــري إليــه قصــة يوســﻒ النبــي عليــه الســالم عــﲆ صعيــد البيئــة االجتامعيــة هــي

الترصفــات العادلــة واالحــﱰام الفائــق ،والتدبــري ﰲ األمــور والتخطيــط انطباقــ ًا عــﲆ الرؤيــة املســتقبلية ،جعــل

االســتئهال ﰲ واجهــة اخليــارات احلكوميــة مــن دون االنتبــاه إﱃ الصــالت األرسيــة التــي ترمــي باجلدارة واالســتئهال
إﱃ حيــث ال يــرى.

ﻣﻈاﻫﺮ اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ والﻐﺰو الﺜﻘاﰲ ﰲ ﻗﺼة ﻣوﺳﻰ ﻋليﻪ الﺴﻼم
قصــة النبــي موســى عليــه الســالم قصــة مثــرية وﰲ أحشــائها غفــر غفــري مــن العــرب وهــي مــن أكثــر القصــص

تركيــز ًا ومــدى ﰲ القــرآن الكريــم .ويقــع الناظــر ﰲ التأطــري العــام لقصــة النبــي موســى عليــه الســالم ﰲ القــرآن
الكريــم عــﲆ مــؤﴍات ثقافيــة واجتامعيــة ،ونفســية وبيئيــة ﳑــا ﳛــث الباحــث عــﲆ استكشــاف أصــداء األمــن الثقــاﰲ
ومرايــا الغــزو الثقــاﰲ ﰲ هــذه القصــة التــي كلهــا روعــة ومجــال .فـــ موســى عليــه الســالم وفرعــون ﰲ احلقيقــة يمثــالن
األمــن الثقــاﰲ وغــزوه ﰲ الرؤيــة الدينيــة .كان فرعــون يــﴪد الﱰهــات ويثرثــر بأنانيــة فائقــة »أنــا ربكــم األعــﲆ«
فامتــﻸ فرعــون رعب ـ ًا عندمــا أتتــه البشــارة تتبخــﱰ بذيلهــا الناعــم تبــﴩ بنــي ارسائيــل بــوالدة نبــي ينقذهــا مــن ﴍ

األﴍار وكيــد الفجــار وطــوارق الليــل والنهــار فــراح يقتــل األطفــال ويســتحيي النســاء عســى أن ﳛــول دون والدة

ـﴩ بــه وخــاف فرعــون مــن والدتــه ،ﰲ حضــن عــدوه
املبــﴩ املوعــود إال أن القــدر خطــط مــا خطــط ،فﱰعــرع مــن ُبـ ﱢ ﹶ
إﱃ أن بلــﻎ أشــده واســتوى فﺂتــاه اهلل احلكمــة وبعثــه نبيـ ًا .فـــ فرعــون ﰲ هــذا املنظــار اليكــون إال ﳑثـ ً
ال للغــزو الثقــاﰲ

ﰲ عهــد النبــي موســى عليــه الســالم ،الشــخصية الصارخــة التــي نــادت بﺈشــادة رايــة الديانــة احلقــة والوحدانيــة
١٢٨

معالم األمن الثقافي والغزو الثقافي في قصص األنبياء

املحضــة .ومــن يتت ّبــع خطــوات قصــة النبــي موســى وأبنــاء قومــه بنــي ارسائيــل ليجــد جوانــب عديــدة مــن العوامــل

الداخليــة واخلارجيــة لتوثيــق األمــن الثقــاﰲ والغــزو الثقــاﰲ.

النبــي موســى عليــه الســالم تبنّــى ﰲ إجراءاتــه أسس ـ ًا تكتمــل مــن خالهلــا احلكومــة الدينيــة إذ كان يســلك

ليمهــد األرضيــة املناســبة إلشــاعة
نمطـ ًا يــﱰاوح بــني الﱰغيــب والﱰهيــب ﲡــاه بنــي ارسائيــل وكل ذلــك ﱂ يكــن إال ّ
وتأزمــت فيــه
األمــن الثقــاﰲ للمؤمنــني ﰲ املجتمــع الفرعــوين الــذي خ ّيــم عليــه الكبــت وتواتــرت فيــه الطقــوس ّ

األجــواء.

إن عمليــة الدعــوة هــي أول خطــوة ﲡــاه ﲢقيــق توثيــق األمــن الثقــاﰲ عنــد مــن آمــن بموســى مــن بنــي

إرسائيــل فمــن شــهد ّ
أن موســى ذاك الراعــي البســيط ذهــب عنــد مــن يدعــي األلوهيــة ،ذهــب إﱃ فرعــون الــذي
ـال رب إﹺ ﱢين ﹶق ﹶت ﹾلـ ُ ﹺ
ـاف ﹶأ ﹾن ي ﹾق ُت ُل ﹺ
ون﴾(الشــعراء
ـم ﹶن ﹾف ًســا ﹶف ﹶأ ﹶخـ ُ ﹶ
تفرعــن منــذ أمــد ،ذهــب إﱃ مــن ّفر من عنــده خوفـ ًا﴿ ﹶقـ ﹶ ﹶ ﱢ
ـت من ُﹾهـ ﹾ

 .)14 ،26فيؤمــن بــأن موســى تؤيــده وﲢميــه قــدرة ماورائيــة فــوق بﴩيــة ألن مــن يتم ّيــز بالعقــل الســليم والفكــرة

الصائبــة ال يرمــي بنفســه ﰲ ورطــة اهلــالك والــذل واخلــذالن إال أن يملــك برهانــ ًا مبينــ ًا .فذهــاب موســى عنــد

فرعــون يقــدّ م مــا فيــه الكفايــة مــن الثقــة لبنــي إرسائيــل فرييــح باهلــم وهــذا االرتيــاح النفــﴘ ﳚعــل شــيعة موســى

تتأكــد مــن حقانيــة الديــن الــذي اصطفتــه فراحــت تعمــل بــام أمرهــا قائدهــا ونب ّيهــا ﳑــا أ ّدى ﳖائيـ ًا إﱃ ارتقــاء مســتوى

اإليــامن عنــد هــؤالء واســتحكام العقيــدة وعــدم زعزعتهــا لدﳞــم .فــأول عامــل داخــيل يمكــن اإلشــارة إليــه ﲠــذا
الصــدد هــو ارتقــاء مســتوى اإليــامن لــدى بنــي إرسائيــل بﺈثبــات حقانيــة الدعــوة وإحمــاء أي غبــار وتشــويه عــن وجــه

صحــة عقيدتــه وســالمة دينــه الينثنــي
مــا انتقتــه .فــأي فــرد مــن األفــراد وأي شــخص مــن الشــخوص تأكــد مــن ّ

أمــام العواصــﻒ مــن دون شــك ويصبــح كاجلبــل الراســﺦ .وال غــرو أن العوامــل النفســية متشــابكة متواشــجة وال
انفصــام ل ُعراهــا فاملؤمــن ﳚــد ﰲ نفســه طاقــة كــربى تفتــح أبــواب نفســه املغلقــة نحــو االصطبــار واحتــامل املــرارات

بالضيــق .وثمــة اإلعجــاز يلعــب دور ًا بــارز ًا ﰲ منــح الثقــة بالــذات واإليــامن
ـس ّ
مــن دون أن يشــعر بالضجــر أو ﳛـ ّ

الوطيــد ،ليــس لﻸعــداء فحســب بــل ألصحــاب الديانــة احلقــة والذيــن وجلــوا حلقــة اإليــامن عــن كثــب وﱂ تســتقر
آراؤهــم بعــد فيقﱰبــوا مــن اليقــني بعدمــا يــرون املشــاهد اإلعجازيــة وتتزايــل عنهــم مجيــع مــا ﲣتلــج نفوســهم مــن

شــك وشــبه .فعصــا موســى التــي تنقلــب ثعبانـ ًا مبينـ ًا ويــده البيضــاء مــن غــري ســوء كانتــا آيتــني تنفخــان ﰲ قلــوب
املؤمنــني إيامن ـ ًا وثقــة ال مثيــل هلــام وتبعدهــم مســاحات شاســعة عــن الظنــون.

و القيــادة التــي تشــكل بــؤرة مركزيــة لــكل دعــوة جديــدة ومــن دوﳖــا ال يتمكــن أي جمتمــع مــن املجتمعــات
١٢٩
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مهــام كان صائبـ ًا أن يقــﻒ عــﲆ ســوقه ويتقــدم ﰲ حركتــه نحــو األمــام فالنبــي موســى عليه الســالم يعـ ّـرف نفســه كقائد

للحركــة التوحيديــة وهــذه القيــادة تقــوم عــﲆ أركان عنــده هــي فصاحــة اللســان لتوجيــه البــالغ توجيه ـ ًا صائب ـ ًا﴿:
ــال موس ﹺ
اح ُل ﹾــل ُع ﹾقــدﹶ ًة ﹺمــ ﹾن لﹺ ﹶس ﹺ
ــو ُن إﹺنﱢــى ﹶر ُس ﹲ
ــني.
ــول ﱢمــن َّر ﱢب ٱ ﹾل ﹶٰع ﹶل ﹺم ﹶ
ــى ﹶٰيف ﹾر ﹶع ﹾ
ﹶو ﹾ
ــاين﴾(طه  ،)27 ،20وﰲ اآليــة﴿ ﹶو ﹶق ﹶ ُ ﹶ ٰ
ﹴ
ﹺ
ـم ﹶف ﹶأ ﹾر ﹺسـ ﹾـل ﹶم ﹺعـ ﹶ ﹺ ﹺ
ﹶح ﹺقيـ ﹲـق ﹶعـ ﹶـﲆ ﹶأن الَّ ﹶأ ُقـ ﹶ
رس ﹺائ ﹶيل﴾(األعــراف، 7
احلـ َّـق ﹶقــدﹾ ج ﹾئ ُت ُكــم بﹺ ﹶب ﱢينﹶــة ﱢمــن َّر ﱢب ُكـ ﹾ
ـول ﹶعـ ﹶـﲆ اهللﹺ إﹺالَّ ﹾ ﹶ
ـي ﹶبنــي إ ﹾ ﹶ
103و.)104ﳛــاول موســى عليــه الســالم إخضــاع فرعــون لدعوتــه احلقــة فرعــون »الوليــد بــن مصعــب بــن الريــان
ملــك مــرص املبالــﻎ ﰲ الكربيــاء واجلــربوت واإلفــراط حتــى ادعــى اإلهليــة«( بيــان املعــاين ،ج ،1ص .)392 :وال

يكتفــي موســى بدعــوة فرعــون إﱃ الوحدانيــة بــل يدعــوه ليأخــذ معــه بنــي إرسائيــل وليــس هــذا األخــذ أخــذ ًا ماديـ ًا
بــل يعنــي أكثــر مــا يعنــي اإلتبــاع وتوحيــد األمــة املســلمة فموســى مــن وراء ذلــك يرنــو إﱃ ﲢقــق األمــن الثقــاﰲ

للذيــن آمنــوا برســالته .فتحقــق التوحيــد هــو املــؤﴍ الثالــث ﰲ تدشــني األمــن الثقــاﰲ وإقامتــه .هــذا الثالــوث الــذي

أشــري إليــه ثالــوث يــرﳼ قوائمــه ﰲ جمتمــع موســى عليــه الســالم قبــل قبــول الدعــوة واألخــذ برايتهــا أمــا عوامــل

توثيــق األمــن الثقــاﰲ الداخــيل فتجــد أﳘيــة بالغــة بعــد قبــول الدعــوة واإليــامن برســالة الرســول بــل هــذه املرحلــة
تتميــز بخطــورة بالغــة وحساســية فائقــة خشــية أن تنفلــت عــن الــرصاط املســتقيم وتنحــرف نحــو اجلحيــم وﰲ قصــة

موســى هــذا النبــي العظيــم لنجــد كميــات ملحوظــة مــن املشــاهد التــي ﲣــص هــذه املرحلــة والتــي وردت لتحــول
دون انفصــام حلقــة اإليــامن منهــا:

ﹺ ﹺ
ﹺ ﹺ
رس ﹺائ ﹶ
ُــم
ــي ا َّلتﹺــي ﹶأ ﹾن ﹶع ﹾم ُ
ــت ﹶع ﹶل ﹾيك ﹾ
ُــروا ن ﹾع ﹶمت ﹶ
يــل ا ﹾذك ُ
تذكّــر النعــم التــي وهبهــا اهلل ســبحانه وتعاﱃ ﴿:ﹶيــا ﹶبنــي إ ﹾ ﹶ
و ﹶأو ُفــوا بﹺعهـ ﹺـدي ُأ ﹺ
وف بﹺعه ﹺد ُكــم وإﹺيــاي ﹶفار ﹶهب ﹺ
ون﴾(البقــرة  .)40 ،2والنّعــم التــي أنعمهــا اهلل عــﲆ بنــي إرسائيــل نعــم
ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ َّ ﹶ ﹾ ُ
ﹶﹾ
ﹶ ﹾ

ـﻒ ليعــرب بنــي إرسائيــل مــن
عديــدة ال ﲢــﴡ ،منهــا :النجــاة مــن آل فرعــون وترصفاتــه الشــنيعة اذ انشـ ّـق البحــر وجـ ّ
بطنــه ﰲ أمــان مــا بعــده أمــان.

اشـ ﹺ
اخل ﹺ
ﹺ
الصـ ﹾ ﹺ
ـرب ﹶو َّ ﹺ ﹺ
ني﴾(البقرة2
االســتعانة بالصــرب
ـع ﹶ
ـري ﹲة إﹺالَّ ﹶعـ ﹶـﲆ ﹾ ﹶ
اس ـتﹶعينُو ﹾا بﹺ َّ
ﹶ
والصالة﴿:و ﹾ
الص ـالﹶة ﹶوإ َّﳖﹶــا ﹶلكﹶبﹺـ ﹶ

 .)45،فاالصطبــار يمثــل قادحـ ًا فاعـ ً
ال ﰲ صيانــة اهلويــة الدينيــة وهــذا املــؤﴍ قــد عمــل ﰲ قصــة النبــي موســى عليــه

الســالم بشــكل فاعــل وظهــرت ﰲ دعــوة موســى للقــوم الكافريــن وعنــد هــارون ﰲ غيــاب موســى وعنــد الســاحرين
اللذيــن آمنــا  ،وتــرك اصطبــار هــؤالء وﲡلدهــم ﰲ هــذه املواقــﻒ الصعبــة أثــر ًا بالغ ـ ًا ﰲ توطيــد الثقافــة الدينيــة ﰲ

نفــوس اآلخريــن.

١٣٠

معالم األمن الثقافي والغزو الثقافي في قصص األنبياء

الــذود عــن االﲢــاد وعــدم التفرقــة واحليولــة دون ظهــور التيــارت االرتداديــة :عــﲆ الرغــم مــن أن توحيــد

األمــة مــن القواعــد األساســية هلندســة املجتمعــات ورصــﻒ مفاصلهــا أي ـ ًا كانــت وهــو مــا يش ـكّل بنيتهــا التحتيــة

إال أن هــذا املــؤﴍ ينبغــي صيانتــه واحلفــاظ عليــه حتــى ﰲ اخلطــوات األخــرية وبعــد تشــييد بنــاء املجتمــع .وتتجــﲆ

أﳘيــة هــذا املــؤﴍ عندمــا وضعــه هــارون ﰲ مقدمــة تلــك األزمــة التــي واجههــا حــني مغيــب موســى وحــدوث فتنــة
الســامري وعكــوف بنــي إرسائيــل عــﲆ العجــل الــذي صنعتــه مكيــدة الســامري ﴿ ﹶقـ ﹶ
ـال ﹶيــا ا ﹾبـ ﹶن ُأ َّم ﹶال ت ﹾﹶأ ُخـ ﹾـذ بﹺ ﹺل ﹾح ﹶيتﹺــي
ـني بنﹺــي إﹺ ﹺ
ـيت ﹶأن ﹶت ُقـ ﹶ
ـب ﹶق ﹾو ﹺﱄ﴾(طــه 94، 20و.)95
ـول ﹶف َّر ﹾقـ ﹶ
ﹶو ﹶال بﹺـ ﹶـر ﹾأ ﹺﳼ إﹺ ﱢين ﹶخ ﹺشـ ُ
رسائيـ ﹶـل ﹶو ﹶﱂ ﹾ ت ﹾﹶر ُقـ ﹾ
ـت ﹶبـ ﹾ ﹶ ﹶ
ﹾﹶ
ترقيــة الــذكاء الشــخﴢ :ويتجـ ّـﲆ ذلــك ﰲ قضيــة العجــل الــذي صنعــه الســامري حــني غيــاب موســى

فأغــوى بــه احلشــد الغفــري مــن قومــه فنجــاح الســامري وتنفيــذ خ ّطتــه التــي امتــﻸت باخلبــث واملكــر كان يتو ّقــﻒ

أكثــر مــا يتوقــﻒ عــﲆ ق ّلــة ذكاء القــوم ورغبتهــم ﰲ اإللــه اجلديــد الــذي يشــاهد بالعــني وﳜــور خــور العجــل فارتــدوا

عــﲆ أدبارهــم وانقلبــوا عــﲆ رؤوســهم كــام أن الــذكاء الشــخﴢ الــذي كان يتصــﻒ بــه الســامري جعــل مــن خطتــه
رحم ـ ًا نافــذ ًا يشـ ّـق عقــول ســفهاء القــوم.

ﻣﻈاﻫﺮ اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ والﻐﺰو الﺜﻘاﰲ ﰲ ﻗﺼة داود النﺒﻲ
يعــد النبــي دواد مــن األنبيــاء الذيــن أقامــوا األمــن الثقــاﰲ إثــر توكيــد األمــن العســكري فهــو الــذي قتــل
ﹺ
ـك و ﹾﹺ
ـاس ﹶب ﹾع ﹶض ُهــم بﹺ ﹶب ﹾعـ ﹴ
ـض
﴿و ﹶق ﹶتـ ﹶـل ﹶد ُاوو ُد ﹶجا ُلـ ﹶ
ـع اهللﹺ النَّـ ﹶ
احلك ﹶﹾمـ ﹶة ﹶو ﹶع َّل ﹶمـ ُه ﳑَّــا ﹶي ﹶشــا ُء ۗ ﹶو ﹶلـ ﹾـو ﹶال ﹶد ﹾفـ ُ
ـوت ﹶوآ ﹶتــا ُه اهلل ا ﹾُمل ﹾلـ ﹶ ﹶ
جالــوت ﹶ
َّل ﹶفســدﹶ ﹺ
ت ﹾاألﹶ ﹾر ُض ﹶو ﹶٰل ﹺكـ َّن اهللﹶ ُذو ﹶف ﹾضـ ﹴ
ني﴾(البقــرة  .)251، 2فلــم يكــن قتلــه جالــوت عــن حقــد شــخﴢ
ـل ﹶعـ ﹶـﲆ ا ﹾل ﹶعا ﹶملﹺ ﹶ
ﹶ
أو طمــع ﰲ امللــك بــل كل مــا يكــون يــأﰐ عــن حكمــة وهبهــا اهلل لــه وكفايــة ﲤ ّيــز ﲠــا داود عليــه الســالم؛ فــﺈن ﱂ

تســتو ســوق األمــن العســكري فالشــك تتزعــزع جــدران األمــن الثقــاﰲ ألﳖــام (األمــن الثقــاﰲ واألمــن العســكري)
يتعالقــان تعالق ـ ًا شــديد ًا ويﱰابطــان مــن دون أي انفصــال ،فمحاربــة امللــوك ﱂ تكــن نقطــة ســلبية ﰲ مجيــع مراياهــا

بــل األمــن العســكري يعمــل ليعــوق دون توالــد الفســاد وتزايــده ﰲ األرض ذلــك ّ
أن إحمــاء الفســاد يــؤدي ﳖائيـ ًا إﱃ

تشــييد بنــاء األمــن الثقــاﰲ ﰲ أقــﴡ مظاهــره وهــذا هــو مســعى داود النبــي عليــه الســالم ومبتغــاه.

وكان جالــوت مفســد ًا ﰲ األرض متجـ ّـرب ًا عليهــا يســخر مــن طالــوت وجنــوده فعاقبــه اهلل عﲆ يــد داود النبي

عليــه الســالم .فقصــة داود أنــه »ﱂ يكــن مــن بــني اجلنــد –فيــام يــروى -وليــس لــه مــن الشــهرة مــا ﳚعــل تقدّ مــه عــﲆ

غــريه مقبــوالً أو متوقعـ ًا ،فلقــد كان جمــرد راع ابــن راع يدعــى آﳾ مــن ســاللة الوي بــن يعقــوب عليــه الســالم .ومــع

ذلــك كان يــرى األمــور بمنظــار آخــر ،فيفكــر بوجــوب قتــل جالــوت الســتكباره دون أن ﳞتــم أو يأبــه بقوتــه وبطشــه
١٣١
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وبــام ﳛتمــي مــن حديــد ودروع ،وكان يــرى الســعى لذلــك واجبـ ًا والتــوكل إنــام هــو عــﲆ اهلل تعــاﱃ ســبحانه«(قارئ

أهــل اجلنّــة ،ال.ت .)2 ،يظهــر ﳑــا ســبق ،أن الســعي وراء األمــن الثقــاﰲ وإبــراز معاملــه يتوقــﻒ أكثــر مــا يتوقــﻒ عــﲆ
العقيــدة الثابتــة اخلالصــة والتــوكل عــﲆ اهلل ســبحانه وتعــاﱃ فلــم يكــن داود يتصــور بأنــه راع فحســب وﱂ يــردد ﰲ

نفســه مــاﱄ وجالــوت هــذا امللــك القديــر ،بــل راح يســعى ســعيه وﳚتهــد جهــده إﱃ أن أرســى ســفينته عــﲆ حافــة آمنــة

أال وهــي التــوكل واالصطبــار.

والنبــي داود عليــه الســالم يمهــد الظــروف النفســية لتابعيــه مــن املؤمنــني لنضــال األعــداء وجماﲠتهــم
ﹺ
ﹺ
ﹴ
ﹺ
ـى بﹺـ ﹶـام
احلــا إﹺنـ ّ
وذلــك بتحضــري األدوات احلربيــة والســيام الــدروع ﴿ ﹶأن ا ﹾع ﹶمــل ﹶســبﹺ ﹶغات ﹶو ﹶقــدﱢ ر ﹺﰱ الـ َّـﴪد ﹶو ا ﹾع ﹶم ُلــوا ﹶص ً

ﹶت ﹾع ﹶم ُلـ ﹶ
ـون ﹶبصري﴾(ســبأ  )11 ،34وذلــك أن إعــداد األوســاط احلربيــة ﲢكــم الثقــة بالــذات وﲡعــل القلــوب مطمئنــة
آمنــة وتقلــل الكثــري مــن القلــق النفــﴘ الــذي يعــاين منــه الشــيع واألتبــاع .وهــذه التمهيــدات يوفرهــا النبــي داود عليه
الســالم الــذي كان امللــك آنــذاك ويقــود املجتمــع بحكمــة ودرايــة واقتــدار .ومــا يؤكــده ّ
أن صناعــة الــدروع ﱂ تكــن

ﲤهيــد ًا للســلب والنهــب واإلغــارة بــل كل مــا يكــون ﰲ هــذا هــو الصيانــة األمــن الداخــيل واحلفــاظ عليــه والوقايــة
مــن جــرأة األعــداء باإلعتــداء إﱃ أراﴈ البــالد أو احليولــة دون نشــوب احلــرب ﴿وسـ ّ
ـخرنا مــع داود اجلبــال يســبحن

والطــري وكنّــا فاعلــني .وع ّلمنــاه صنعــة لبــوس لكــم لتحصنكــم مــن بأســكم فهــل أنتــم شــاكرون﴾(األنبياء، 21
 .)80 ،79فتــرصح هــذه اآليــة مبــاﴍة بغايــة صنــع الــدروع ،فــاهلل ســبحانه وتعــاﱃ يســاعد داود ويعينــه »عــﲆ عمــل

الــدروع مــن حديــد ليحصــن مقاتلــة األعــداء وأرشــده إﱃ صنعتهــا وكيفياﲥــا فقــال﴿ :وقــدّ ر ﰲ الــﴪد﴾ أي ال
تـ ّ
ـدق املســامر فيفلــق وال تغلظــه فيفصم«(ابــن ك ّثــري ،قصــص األنبيــاء ،ص  )592ـــفتمهيد األرضيــة املناســبة ملقابلــة
األعــداء والتأهــب االقــﴡ للقتــال هــو اهلــدف املرجــو مــن وراء تعليــم صنــع اللبــوس.

وكان للحكــم والقضــاء العــادل دور الفــت ﰲ ســلطان داود وملكــه وهــذا احلكــم كان يؤ ّمــن األمــن الثقــاﰲ

إﱃ حــد كبــري .وقــد لعــب هــذا املــؤﴍ دور ًا تربويـ ًا ﰲ هــذه القصــة حيــث جعلــه اهلل نقطــة اختبــار داود النبــي عليــه
الســالم إذ ورد عليــه خصــامن وهــو يصـ ّـيل ﰲ املحــراب فقــال أحدهــم رافع ـ ًا شــكواه إﱃ داود﴿:إﹺ َّن هــذا ﹶأ ﹺخــي ﹶل ـ ُه

ـال ﹶأك ﹺﹾف ﹾلنﹺيهــا و ﹶعـ َّـز ﹺين ﹺﰲ ﹾ ﹺ
ون ﹶنعجـ ًة و ﹺﱄ ﹶنعجـ ﹲة ﹺ
تﹺسـ ﹺ
ـك بﹺسـ ﹺ
اخلطـ ﹺ
ـاب قـ ﹶ
واحــدﹶ ﹲة ﹶفقـ ﹶ
ـؤال ﹶن ﹾع ﹶجتﹺـ ﹶ
ـك إﹺﱃ
ﹶ
ـع ﹶو ت ﹾسـ ُع ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ
ﹾ ﹲ
ـال ﹶل ﹶقــدﹾ ﹶظ ﹶل ﹶمـ ﹶ ُ
ﹺ
ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹺ ﹺ ﹺ
نﹺ ﹺ
ـم ﹶعــﲆ ﹶب ﹾعـ ﹴ
عاجـ ﹺـه ﹶوإﹺ َّن كﹶثﹺــري ًا ﹺمـ ﹶن ﹾ
ـم ﹶو ﹶظـ َّن
ـض إﹺالَّ ا َّلذيـ ﹶن آ ﹶمنُــوا ﹶو ﹶعم ُلــوا َّ
الصاحلــات ﹶو ﹶقليـ ﹲـل مــا ُهـ ﹾ
اخلُ ﹶلطــاء ﹶل ﹶي ﹾبغــي ﹶب ﹾع ُض ُهـ ﹾ
ﹺ
ـاب ﹶف ﹶغ ﹶف ﹾرنــا ﹶلـ ُه ذلﹺـ ﹶ
ـك﴾( ص )7 ،38؛ فاحلكــم العــادل يشـكّل املحطــة
اسـ ﹶت ﹾغ ﹶف ﹶر ﹶر َّبـ ُه ﹶو ﹶخـ َّـر راكعـ ًا ﹶو ﹶأنـ ﹶ
ُ
داو ُد ﹶأ َّنــام ﹶف ﹶتنَّــا ُه ﹶف ﹾ

األساســية ﰲ القيــادة حيــث إن داود تغافــل عــن هــذه املهمــة ثــواين قليلــة _عــﲆ حســب قــول بعــض املفﴪيــن _ فلــام

استشــعر بفائــت حكمــه خــر راكعـ ًا فأنــاب.
١٣٢

معالم األمن الثقافي والغزو الثقافي في قصص األنبياء

النبــي داود عليــه الســالم كقائــد للحكومــة الدينيــة وقــت ازدهارهــا يتم ّيــز بميــزات يؤكــد مــن خالهلــا

عــﲆ توثيــق الثقافــة الذاتيــة ومــن تلــك الصفــات يمكــن اإلشــارة إﱃ :االصطبــار واملقاومــة واملثابــرة ،تقويــة الــذات

بالعبــادة.

املحافظة عﲆ اللياقة البدنية ،العالقة املستمرة مع الرب واإلنابة إليه.فصاحة البيان ولني الكالم.
(ينظــر :فخــر رازی1999،م ،ج  ،٢٦ص  .)183فهــذه الســامت ﲤهــد األرضيــة املناســبة الســتحضار

األمــن الثقــاﰲ عنــد مــن يتحـ ّـﲆ ﲠــا وهــي قبــل كل ﳾء تؤكــد اهلويــة الذاتيــة فبعدمــا اســتحكمت أســس اهلويــة
الذاتيــة ﰲ الفــرد يتمكــن مــن العمــل ﰲ حقــل األمــن الثقــاﰲ ﰲ ميــدان أوســع.

ومــا يذكــر بــه القــرآن الكريــم مــن خــالل قصــة النبــي داود عليــه الســالم ﲡــاه توكيــد جــذور األمــن الثقــاﰲ

والعســكري هــو التحـ ّـيل بالعلــم فالعلــم ،ســمة ال تنفــك عــن القائــد الــذي يأخــذ باملجتمــع ليقــوده نحــو الــرصاط

املســتقيم الــذي ال اعوجــاج لــه وتــرد هــذه الســمة بــارزة ﰲ اآليــة﴿ :ولقــد آتينــا داود وســليامن علـ ًام ،وقــاال احلمــد

فضلنــا عــﲆ كثــري مــن عبــاده املؤمنني﴾(النمــل  .)15 ،27وامللحــوظ هــو ّ
أن » شــخصية داود ﱂ ترســم هنــا
هلل الــذي ّ

إال مــن خــالل الســمة املشــﱰكة بينهــا وبــني ســليامن عليــه الســالم وهــي ســمة (العلم)«(البســتاين ،ج ، 3-2ص

345و .)346فتــربز هــذه اخلصيصــة األساســية بوضــوح.

ﻣﻈاﻫﺮ اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ والﻐﺰو الﺜﻘاﰲ ﰲ ﻗﺼة النﺒﻲ ﺳليﲈن ﻋليﻪ الﺴﻼم
قصــة النبــي ســليامن عليــه الســالم تســتوعب كميــة غــري قليلــة مــن املواضــع يشــار فيهــا إﱃ قضيــة الغــزو

الثقــاﰲ واألمــن الثقــاﰲ وج ّلهــا تــدور حــول بــؤرة مركزيــة هــي كيفيــات القيــادة ومــا يتع ّلــق ﲠــا مــن تدابــري عســكرية

فالبــد للقائــد أن يــﴩف عــﲆ جيشــه وي ّطلــع عــﲆ كل شــاردة وواردة كــام فعــل ســليامن النبي(ينظر:نجــار،2004 ،

 .)8-5فهــو كان يــﴩف عــﲆ جيشــه وكأنــه بــدأ بتســجيل احلضــور والغيــاب فــأدرك غيــاب
اهلدهد﴿:و ﹶت ﹶف َّقــدﹶ
ﹶ
ني ﹶ.ألُ ﹶع ﱢذبنَّــه ﹶع ﹶذابــا ﹶش ﹺ
ــديدً ا ﹶأو ﹶألﹶ ﹾذبحنَّــه ﹶأو ﹶلي ﹾأتﹺينﱢــي بﹺســ ﹾل ﹶط ﹴ
ــري ﹶف ﹶق ﹶ
ــال ﹶمــا ﹺ ﹶﱄ ﹶال ﹶأ ﹶرى ﹾاهلُدﹾ ُهــدﹶ ﹶأ ﹾم ك ﹶ
ان
ﹶان ﹺمــ ﹶن ا ﹾل ﹶغ ﹺائبﹺ ﹶ
ﹾ ﹶ ﹶ ُ ﹾ ﹶ ﹶ
ﹶ ُ ً
ُ
ال َّط ﹾ ﹶ
ﱡمبﹺ ﹴ
ني﴾(النمــل20، 27و .)21فعــﲆ قائــد اجليــش أن يــدرب عســكره عــﲆ بعــض األمــور منهــا االســتئذان قبــل

املبــادرة ،والبــد مــن عقوبــة مــن ال يطيــع األوامــر إال أن يــأﰐ بربهــان مبــني .فلــم يشــغل ســليامن شــاغل عــن واجبــه
ومهمتــه وتدبــري أمــره فهــو وزع جيشــه عــﲆ أقســام ﴿وحــﴩ لســليامن جنــوده مــن اجلــن واإلنــس والطــري فهــم
يوزعــون﴾ (النمــل » .)27،17فقولــه "يوزعــون" دليــل عــﲆ ّ
أن ســليامن عليــه الســالم قــد قســم املهــام والوظائــﻒ

ـكل لــه غايتــه ،وكل لــه وظيفتــه املــوكل ﲠــا ،وال شــك أن هــذا مــؤﴍ يـ ّ
عــﲆ جنــوده ،فـ ّ
ـدل عــﲆ علــو ﳘــة ســليامن
١٣٣

أ.د .سيد حممد رضا ابنالرسول الباحثة ناديا دادبور

عليــه الســالم .فهــذه اآليــة إشــارة إﱃ النظــام الــذي وضعــه ســليامن عليــه الســالم حلركــة اجلنــد ،وقــال الزﳐــﴩي

ﰲ تفســري هــذه اآليــة ﴿يوزعــون﴾ حبــس أوهلــم عــﲆ آخرهــم أي توقــﻒ ســالف العســكر حتــى تلحقهــم التــواﱄ،
فيكونــوا جمتمعــني ال يتخلــﻒ منهــم أحد«(شــامان الرويــيل ،د.ت.)1،وﰲ قضيــة ســليامن واهلدهــد مــا يستشــﻒ منــه

أ ّنــه ﳚوز»عقــاب اجلنــدي إذا خالــﻒ مــا عــني لــه مــن عمــل أو تغيــب عنــهّ ،
إن تفقــد ســليامن عليــه الســالم هلــذا
اهلدهــد ســمة مــن ســامت شــخصيته :ســمة اليقظــة والدقــة واحلــزم؛ فهــو ﱂ يغفــل عــن غيبــة اجلنــدي مــن هــذا احلشــد

الضخــم مــن اجلــن واإلنــس والطــري ،ويعلــم اجلميــع مــن ســؤال ســليامن عليــه الســالم عــن اهلدهــد أنــه غائــب بغــري
إذن ،وحينئــذ يتعــني أن يأخــذ األمــر باحلــزم ،كــي ال تكــون األمــور فــوﴇ ومــن ثــم نجــد ســليامن امللــك احلــازم

ﳞــدد اجلنــد ويؤكــد عزمــه عــﲆ عقابــه بتأكيــد اجلملتــني؛ "ألعذبنــه" ،و"ألذبحنّــه" بالــالم املؤكــدة ،التــي تســمى الم
القســم ،وبنــون التوكيــد؛ ليعلــم اجلنــد ذلــك حتــى إذا فقــد اهلدهــد وﱂ يرجــع؛ يكــون ذلــك التأكيــد زاجــر ًا لباقــي
اجلنــد عــن أن يأتــوا بمثــل فعلتــه ،فيناهلــم العقاب«(املصــدر نفســه ،ص .)3

وتعمــل قصــة ســليامن النبــي وملكــة ســبأ بلقيــس ﰲ فتــح نافــذة مســتجدة أمــام القــارئ بتأكيدهــا أﳘيــة

توجيهــا صائ ًبــا هاد ًفــا
حــوار احلضــارات الــذي يؤثــر أثــر ًا بالغـ ًا ﰲ تطويــر األمــن الثقــاﰲ وتوجيــه التأثــرات األجنبيــة
ً

كــام تنبــه إﱃ عالقــة النبــي ســليامن وملكــة ســبأ عــﲆ مــدى أﳘيــة تنســيق عالقــات الــدول املتﺂﲬــة فالبــد مــن وضــع

منســقة ألن انفــالت هــذه العالقــات وســريها خبــط عشــواء يــؤدي ﳖائي ـ ًا إﱃ انفتــاح
العالقــات اجلواريــة ﰲ أطــر ّ
الســبيل أمــام اهلجــامت الثقافيــة مــا يســبب االنغــالق الثقــاﰲ وﲢطيــم اهلويــة الثقافيــة شــيئ ًا فشــيئ ًا فمعاملــة النبــي

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

والعــدل ﰲ قصــة النبــي ســليامن يشــكّل عنــرص ًا متناغــ ًام مــع األمــن الثقــاﰲ ألن الﱰكيــز عــﲆ ﲢقيــق

العدالــة ﰲ املجتمــع ال شــك يضمــن هــذا املــؤﴍ إﱃ حــد كبــري ،فالنملــة تســعى لتقيــم موازيــن القســط ﰲ جمتمعهــا

الصغــري »إﳖــا احلالكمــة وعــﲆ عاتقهــا مســؤولية إقامــة العــدل عــن طريــق ﲢذيــر جمتمعهــا إذ أمرﲥــم بالدخــول إﱃ
مساكنهم«(شــيﱰ ،د.ت ،ص .)477

ﻛيﻔيات التوﻇيﻒ اﳌعﴫن ﳌﺆﴍات اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ والﻐﺰو الﺜﻘاﰲ ﰲ الﻘﺼﺺ الﻘﺮآﻧية
ﳑــا ﳛــدو بنــا الوقــوف عليــه بعــد دراســة متواضعــة لعنــاﴏ األمــن الثقــاﰲ والغــزو الثقــاﰲ ﰲ نــامذج مــن

القصــص القرآنيــة هــو كيفيــات التوظيــﻒ املعــرصن ملــا عولــج ﰲ البحــث وإزاحــة الســتار عــن مــدى فاعليــة التقنيات
املدروســة ،ﰲ العــرص الراهــن والشــك أن هــذه القصــص توفــر معطيــات الئقــة للجيــل الراهــن .فأمــا هــذه البضاعــة
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التــي يقدمهــا هــذا البحــث ت ﹾُصــدر كميــة غــري قليلــة مــن اآلليــات الفاعلــة لتوثيــق األمــن الثقــاﰲ وإحمــاء الغــزو الثقــاﰲ
وهــي تتخلــص فيــام يــيل:

والتعرف اﱃ معامله احل ّقة
توكيد اإليامن
ّ
االتكال عﲆ اهلل

االصطبار ﰲ مواجهة املشاكل والتحيل باخللق الكريم

ترقية الذكاء الشخﴢ

ذود االﲢاد ﰲ احللقات الدينية

ترقية مستوى الثقافة الدينية ﰲ األرس

توظيﻒ األساليب التشجيعية

الثقاﰲ
كشﻒ الغطاء عن منافذ الغزو
ّ
التجنيد ﲡاه التيارات االرتدادية

األمر باملعروف والنهي عن املنكر

ﺣﺼيلة الﺒحﺚ
مــا يتمحــض مــن هــذا البحــث املتواضــع الــذي ﳖــض ليبــني معــاﱂ األمــن الثقــاﰲ والغــزو الثقــاﰲ ﰲ إطــار

القصــص القرآنيــة هو:

هنالــك الكثــري مــن مــؤﴍات األمــن الثقــاﰲ والغــزو الثقــاﰲ املنتقــاة مــن القصــص القرآنيــة تنطبــع بطابــع

عــام فمنهــا :حماولــة توكيــد الــذات واعتــالء اهلويــة الذاتيــة ،املثابــرة ﰲ طريــق الدعــوة ،حماربــة التيــارات االرتداديــة،

تنويــر األفــكار ثــم توظيــﻒ األســاليب التشــجيعية والﱰهيبيــة بشــكل متــوأم .االنتبــاه إﱃ الوعــي الــذاﰐ والتأكيــد

عــﲆ أنــا اجلامعيــة واشــتداد فتــل االﲢــاد وﲢكيمــه ﰲ املجتمــع و يلعــب االعجــاز دور ًا بــارز ًا ﰲ منــح الثقــة بالــذات

واإليــامن الوطيــد .أمــا بشــكل خــاص فتوصــل البحــث إﱃ ّ
أن النبــي إبراهيــم عليــه الســالم نبــي األمــن والثقافــة

اإلســالمية املوحــدة إذ تعكــس حياتــه أصــداء األمــن بشــتى صورهــا :فاملــؤﴍ االســمي »األمــن« يــرد بــارز ًا ﰲ قصــة
هــذا النبــي املكــرم ثــم الوجــوه اإلعجازيــة التــي كانــت ترافقــه تبــوح باألمــان؛ فالنــار التــي تتحــول بــرد ًا وســالم ًا

عــﲆ إبراهيــم والســكني التــي تفـ ّـل عــن ذبــح إســامعيل ولــد إبراهيــم احلبيــب لتُفدﱢ يــه بذبــح عظيــم ،والبيــت الــذي
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يتــم بنــاءه عــﲆ يــد إبراهيــم الــكادة داعيـ ًا لــه باالمــن ﴿رب إجعــل هــذا البلــد آمنـ ًا﴾ .والنبــي موســى عليــه الســالم
تبنّــى ﰲ إجراءاتــه أسسـ ًا تكتمــل مــن خالهلــا احلكومــة الدينيــة إذ كان يســلك نمطـ ًا يــﱰاوح بــني الﱰغيــب والﱰهيــب

ﲡــاه بنــي ارسائيــل وكان يبــذل جهــد ًا حثيث ـ ًا لالرتقــاء بمســتوى اإليــامن لــدى أبنــاء قومــه بﺈثبــات حقانيــة الدعــوة
وإحمــاء أي تشــويه .وقصــة النبــي يوســﻒ عليــه الســالم ﲥنــدس اهلويــة الذاتيــة لﻸشــخاص ومظاهــر األمــن الثقــاﰲ
اخلارجــي تتضــاءل إﱃ درجــة كبــرية ﰲ قصــة النبــي يوســﻒ عليــه الســالم إذ تــكاد تكــون حكــر ًا عــﲆ خيــار امللــك

مــن يراقــب خزائــن األرض ﰲ ســنوات اخلصــب واجلــدب وﲢديــد ﳑيزاتــه الشــخصية﴿قال اجعلنــي عــﲆ خزائــن
األرض إين حفيــﻆ عليــم﴾ ويلعــب األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر دور ًا ملحوظ ـ ًا ﰲ ﲢصــني اهلويــة الذاتيــة

لﻸفــراد ﰲ قصــة النبــي يوســﻒ عليــه الســالم وهــذا املــؤﴍ يكفــل للبيئــة حيــاة آمنــة رغــدة و ارتقــاء الذكاء الشــخﴢ
والتدبــر وعــدم االســتعجال ﰲ األمــور وكظــم الغيــﻆ هــي مــن املــؤﴍات الرئيســة إلحيــاء األمــن الثقــاﰲ وهــذا مــا

نجــده ﰲ ترصفــات يوســﻒ عليــه الســالم .ومــن مالمــح الغــزو الثقــاﰲ البــارزة ﰲ بيئــة نــوح عليــه الســالم االنتبــاه
املتزايــد إﱃ زخــارف الدنيــا وزينتهــا ثــم الﱰكيــز عــﲆ املكانــة االجتامعيــة وأهــم جانــب مــن جوانــب األمــن الثقــاﰲ
ﰲ جمتمــع النبــي نــوح عليــه الســالم هــو ﲢطيــم الطبقيــة وانعــدام بصامﲥــا .ويعــد النبــي دواد مــن األنبيــاء الذيــن

أقامــوا األمــن الثقــاﰲ إثــر توكيــد األمــن العســكري .وتعمــل قصــة ســليامن النبــي وملكــة ســبأ بلقيــس ﰲ فتــح نافــذة
مســتجدة أمــام القــارئ بتأكيدهــا أﳘيــة حــوار احلضــارات الــذي يؤثــر أثــر ًا بالغـ ًا ﰲ تطويــر األمــن الثقــاﰲ وتوجيــه

التأثــرات األجنبيــة توجيه ـ ًا صائب ًاهادف ـ ًا.
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.14الفراهيــدي ،اخلليــل بــن أمحــد( .)2003كتــاب العــني مرتّب ـ ًا
عــﲆ حــروف املعجــم ،ترتيبــه وﲢقيقــه :الدكتــور عبــد محيــد
هنــداوي ،الطبعــة األوﱃ ،بــريوت -لبنــان :دار الكتــب العلميــة.
.15مــال حويــش آل غــازي عبــد القــادر( .)1382بيــان املعــاين،
دمشــق :مطبعــة الﱰقــي :مركــز املعلومــات الدوليــة.
.16ميشــل ،ﳼ ويليامــز( .)۱۳۸۹ترمجــة مهــدي ذوالفقــاري.
جنــﮓ نــرم فرهنﮕــﯽ درآمــدی بــر نســبت امنيــت و فرهنــﮓ.
ﲥــران :انتشــارات امــام صــادق عليــه الســالم.
اﳌﺼادر الﻔارﺳية
.17افتخــاري ،أصغر(.)1347امنيــت اجتامعــﯽ شــده ،رويكــرد
إســالمي ،ﭼــاپ اول ،ﲥــران :ﭘﮋوهشــﮕاه علــوم انســانﯽ
ومطالعــات فرهنﮕــﯽ.
.18بخــﴚ ﳖاونــدى ،حممدعيل(.)1392هويــت وامنيــت مــيل
در اســالم ،ﭼــاپ اول .ﲥــران :ســازمان انتشــارات ﭘﮋوهشــﮕاه
فرهنــﮓ وانديشــه اســالمﯽ.
.19جــاوداين شــاهدين ،محيــد( .)1386در آمــدى بــر شــناخت
ابعــاد ﲥاجــم فرهنﮕــﯽ ونحــوه مقابلــه بــا آن .شــامره ۳۵از صــص
.۱۰۹ -۸۵
.20جــوادي آمــيل( .)1418تفســري موضوعــى قــرآن كريــم.
ســريه ﭘيامــربان عليــه الســالم .ﭼــاپ اول .نــاﴍ :مركــز نــﴩ
ارساء.
.21طاليــﯽ ،مرتــﴣ وبــدرى شــاه طالبــى وعــﲆ رشــيدﭘور
وســعيد ﴍيفــﯽ( .)1391ﭼــاپ اول .امنيــت فرهنﮕــﯽ ،نــاﴍ:
معاونــت ﭘﮋوهشــﯽ دانشــﮕاه آزاد اســالمﯽ واحــد خوراســﮕان
(اصفهــان).
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األمن الثقافي وأبعاده التربوية والتعليمية

ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:
تقــدم الورقــة دراســة ﲢليليــة وصفيــة لﻸمــن الثقــاﰲ وأبعــاده الﱰبويــة والتعليميــة ﰲ العــاﱂ العــرﰊ .وقــد

هدفــت الدراســة إﱃ تعــرف العوامــل واملؤثــرات التارﳜيــة التــي أدت إﱃ ظهــور مفهــوم األمــن الثقــاﰲ ،ودالالت

هــذا املصطلــح وأبعــاده املحليــة والعامليــة ،ومــدى كفــاءة النظــم الﱰبويــة والتعليميــة ﰲ العــاﱂ العــرﰊ عــﲆ الوفــاء
بمتطلبــات األمــن الثقــاﰲ ﰲ زمــن العوملــة الثقافيــة العابــرة للحــدود والثقافــات واملجتمعــات والتــي أضحــت أحــد
أقــوى املؤثــرات عــﲆ العقليــة العربيــة املعــاﴏة .وقــد توصلــت الدراســة إﱃ أن النظــم الﱰبويــة والتعليميــة تعــاين مــن

ضعــﻒ ﰲ جوانــب شــتى منهــا املصــادر املاليــة ،والفلســفة الﱰبويــة ،وكفــاءة الكــوادر البﴩيــة ،واملناهــج ،واالرتبــاط
بســوق العمــل ،ومســتوى املخرجــات؛ ﳑــا ﳛــد مــن قــدرة هــذه النظــم عــﲆ الوفــاء بمتطلبــات األمــن الثقــاﰲ العــرﰊ

ﰲ وقــت تضغــط فيــه العوملــة بتحدياﲥــا ومطالبهــا .وقــد خرجــت الدراســة بعــدد مــن التوصيــات منهــا :التطويــر
الشــامل للتعليــم ﰲ الوطــن العــرﰊ ،وبنــاء العقليــة الناقــدة املنفتحــة القــادرة عــﲆ اســتيعاب تطــورات العــرص،
واحلفــاظ عــﲆ اهلويــة الثقافيــة لﻸمــة ،ومراجعــة الــﱰاث وتطويــره لتجنــب املــوروث الســلبي وتعزيــز اإلﳚــاﰊ منــه،

وتعزيــز القيمــة احلضاريــة للتعدديــة الثقافيــة ﰲ العــاﱂ العــرﰊ ،وتعزيــز قيمــة التعايــش واحلــوار .وتقــﱰح الدراســة
إجــراء بحــوث مســتقبلية تعنــى بواقــع النظــم الﱰبويــة والتعليميــة ﰲ كل دولــة مــن الــدول العربيــة ،والتعــرف عــﲆ

قدرﲥــا عــﲆ ﲢقيــق األمــن الثقــاﰲ ،وﲢديــد التحديــات التــي تواجههــا ،ومــا ﲢتاجــه مــن تعزيــز وتطويــر.
الكلامت املفتاحية :العوملة الثقافية ،العوملة الﱰبوية ،األمن الثقاﰲ ،الﱰبية والتعليم.
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Abstract:
The current research study manipulates the cultural security and its teaching and educa�onal
scopes in the Arabic world and delves into depth to show the historical factors helping the
concept of the cultural security surge into reality , shades of its meaning and its interna�onal
and regional scopes, what competence the teaching and educa�onal systems in the Arabic
world have to meet the requirements of the cultural security in the �me of the cross-border –
culture- community globaliza�on growing momentum to be one of the most eﬃcacious factor in
rocking the contemporary Arabic mentality. The study reaches that the teaching and educa�onal
systems suﬀer from certain ﬂaws in diﬀerent isles : ﬁnancial sources, educa�onal philosophy ,
competence of the human sources, curricula , marke�ng rela�ons and the quality of the products
,that is why these systems fail to run in line with the Arabic cultural security requirements in
�me globaliza�on looms larger and larger . The study recommends: there should be universal
and perfect development in the Arab homeland, erec�ng mentality competent to cope with
the dras�c development of the �me, preserving the cultural iden�ty of the na�on, rever�ng to
the heritage to avert having the ﬂaws of the past and solidifying the meritorious experiences
and bu�ressing the civiliza�on values of cultural diversity in the Arabic world and the values of
coexistence and dialogue.
Key words:
cultural globaliza�on, educa�onal globaliza�on, cultural security, educa�on.
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اﳌﻘﺪﻣة:
ارتبــط األمــن الثقــاﰲ باملجــال الﱰبــوي والتعليمــي كــام ارتبــط بغــريه مــن جمــاالت احليــاة املعــاﴏة مثــل

االقتصــاد واالجتــامع والسياســة التــي تتكــون مــن جمموعهــا منظومــة األمــن العــام أو القومــي ألي شــعب مــن

الشــعوب وأي دولــة مــن دول العــاﱂ .والعالقــة بــني األمــن الثقــاﰲ وغــريه مــن أصنــاف األمــن عالقــة ترابطيــة
ومتداخلــة؛ إذ يشــكل توافــر أحــد أشــكال األمــن ضامنــة لتحقيــق األمــن ﰲ غــريه مــن املجــاالت (نــزاري.)2011 ،
فاألمــن الســياﳼ الــذي يتيــح املشــاركة الفاعلــة واإلﳚابيــة ألفــراد الشــعب ﰲ اﲣــاذ القــرار ينعكــس عــﲆ ﲢقيــق
األمــن ﰲ املجــاالت األخــرى كاألمــن الثقــاﰲ واألمــن االجتامعــي واألمــن االقتصــادي؛ ﳑــا يســهم بــدوره ﰲ
اســتقرار البلــد ونمــوه ورخــاء شــعبه .وكذلــك بالنســبة للمجــال الﱰبــوي فهــو وثيــق الصلــة بعــدد مــن أنــامط

األمــن ،ويتفاعــل مــع مفهــوم األمــن الثقــاﰲ ليكــون أحــد عوامــل ﲢقيــق األمــن الثقــاﰲ ،بــل وأحــد جماالتــه التــي
ينشــط فيهــا ويتأثــر ﲠــا .مــن هــذا املنطلــق ،فــﺈن الورقــة احلاليــة تقــدم دراســة ﲢليليــة وصفيــة ﲥــدف إﱃ ســرب أغــوار

العالقــة الﱰابطيــة بــني الﱰبيــة والتعليــم مــن جانــب واألمــن الثقــاﰲ مــن جانــب آخــر؛ لتحديــد الظــروف التارﳜيــة

واملوضوعيــة لنشــأة هــذه العالقــة ،ودور الﱰبيــة والتعليــم ﰲ ﲢقيــق األمــن الثقــاﰲ ،والتحديــات التــي تواجههــا
املنظومــة الﱰبويــة ﰲ العــاﱂ العــرﰊ اإلســالمي لتحقيــق األمــن الثقــاﰲ ،ومــا ينبغــي عملــه ملواجهــة تلــك التحديــات

عــﲆ املســتوى الرســمي واملــدين.

فالنظــم الﱰبويــة والتعليميــة ﰲ العــاﱂ العــرﰊ تعــاين مــن إشــكاليات متعــددة تعيــق مــن قدرﲥــا عــﲆ الوفــاء

بمتطلبــات األمــن الثقــاﰲ للشــعوب العربيــة واحلفــاظ عــﲆ اهلويــة الثقافيــة العربيــة اإلســالمية ﰲ وجــه التحديــات
اجلســيمة التــي تــأﰐ ﲠــا العوملــة الثقافيــة حيــث أن »اجلــزء األكــرب مــن تيــارات العوملــة الثقافيــة احلاليــة يتجــه بغــزارة

مــن الغــرب حامــ ً
ال ﰲ معظــم أحوالــه ثقافــة تتعــارض ﰲ جمملهــا مــع مبادئنــا وتكويننــا وحضارتنــا« (العرينــي،
 2007ص  .)16وﰲ تناوهلــا هلــذه املشــكلة تســعى الدراســة احلاليــة إﱃ اإلجابــة عــﲆ األســئلة البحثيــة التاليــة:
ما العوامل واملؤثرات التارﳜية التي أدت إﱃ لظهور مفهوم األمن الثقاﰲ؟
ما هو األمن الثقاﰲ وما هي دالالته؟

ما هي األبعاد الﱰبوية والتعليمية للعوملة الثقافية واألمن الثقاﰲ؟

مــا هــي جوانــب اخللــل التــي تعــاين منهــا النظــم الﱰبويــة والتعليميــة ﰲ العــاﱂ العــرﰊ وأضعفتهــا أمــام
ﲢديــات العوملــة الثقافيــة ومتطلبــات األمــن الثقــاﰲ؟
العرﰊ؟

كيــﻒ يمكــن مواجهــة التحديــات التــي فرضتهــا العوملــة الثقافيــة عــﲆ النظــام الﱰبــوي والتعليمــي ﰲ العــاﱂ
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العوﳌة وﻇﻬور ﻣﺼﻄلﺢ اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ:
ﳚيــب هــذا القســم عــﲆ الســؤال األول :مــا العوامــل واملؤثــرات التارﳜيــة التــي أدت إﱃ لظهــور مفهــوم

األمــن الثقــاﰲ؟ فقــد ظهــر مصطلــح األمــن الثقــاﰲ بعــد أن ﲡــاوز اهتــامم العوملــة املجــال االقتصــادي ،ليشــمل

جمــاالت ﳐتلفــة منهــا جمــال الثقافــة ،ومــا ارتبــط ﲠــا مبــاﴍة كاإلعــالم والﱰبيــة واالجتــامع .وقــد تــم اعتبــار العوملــة

أﳖــا فــرض ســيطرة الــدول املتقدمــة واملؤثــرة عامليــا عــﲆ اقتصاديــات الــدول األقــل نمــوا وتقدمــا واهليمنــة عليهــا

سياســيا وفكريــا وثقافيــا واجتامعيــا .كــام ذهــب بعــض املفكريــن العــرب ،ومنهــم حممــد عابــد اجلابــري ،إﱃ النظــر
إﱃ العوملــة باعتبارهــا فــرض الواليــات املتحــدة األمريكيــة أليدولوجيتهــا ونمــط حياﲥــا احلضــاري عــﲆ بلــدان

العــاﱂ أمجــع (اجلابــري ،)1997 ،ورأى آخــرون أن العوملــة صــورة جديــدة لالســتعامر تســيطر بــه الواليــات املتحــدة
األمريكيــة عــﲆ العــاﱂ »بتغيــري األنــامط والنظــم االقتصاديــة والثقافيــة واالجتامعيــة وجمموعــة العــادات الســائدة
وإزالــة الفــوارق الدينيــة والقوميــة والوطنيــة ﰲ إطــار تدويــل النظــام الرأســامﱄ احلديــث وفــق الرؤيــة األمريكيــة

املهيمنــة« (رمحانيــة ،2012 ،ص .)92

ويعنــي مصطلــح العوملــة الثقافيــة عمليــة االنتقــال الﴪيــع لــكل ﳾء لــه عالقــة بالثقافــة بــام ﰲ ذلــك املــواد

االســتهالكية واملوضــة واملنتجــات الفكريــة واملوســيقية واألفــكار الدينيــة والسياســية واملواقــﻒ والقيــم وﲣطيهــا احلــدود

الوطنيــة واإلقليميــة لتصبــح بذلــك ثقافــة عامليــة واحــدة ﲥيمــن عــﲆ العــاﱂ كلــه .ويدعــم االنتقــال الﴪيــع عــرب اإلنﱰنت،
وبرامــج التســلية والﱰويــح اجلذابــة ،واملــاركات التجاريــة املشــهورة ،والســياحة العامليــة مــن قــدرة هــذه الثقافــة العامليــة

الواحــدة عــﲆ ﲡــاوز املوروثــات الثقافيــة املحليــة ،ويعــزز مــن هيمنتهــا عــﲆ العــاﱂ ،فأصبحــت تشــكل مفاهيــم البــﴩ

ودوافعهــم وأذواقهــم أينــام كانــوا عــﲆ ظهــر هــذه األرض.

فينظــر إﱃ العوملــة الثقافيــة عــﲆ أﳖــا أحــد املنتجــات الســلبية للعوملــة ،بــل ومهــددا خطــرا للهويــة الثقافيــة املحليــة

التــي أصبحــت ضحيــة للمجتمــع االســتهالكي الغــرﰊ ( )2012 ،Kaul؛ فتزعــزع االســتقرار الثقــاﰲ ،واختلطــت أنــامط
الفكــر والتفكــري التــي توارثتهــا البﴩيــة عــرب األجيــال .كــام جلبــت العوملــة الثقافيــة النزاعــات غــري املجديــة مــن خــالل

طــرح الفــوارق الثقافيــة واالجتامعيــة بــني األقليــات والشــعوب واحلضــارات ﰲ قالــب ســياﳼ  .كــام نجحــت العوملــة
الثقافيــة ﰲ زعزعــة احلــدود الفاصلــة بــني الثقافــة والدولــة ،واألنــا واآلخــر ،والفــرد واجلامعــة ،واملختلــﻒ واملتشــابه،

وحقــوق الفــرد وحقــوق اجلامعــة ،وحقــوق اإلنســان واحلقــوق الثقافيــة ،وبــني املبــادئ العامليــة واحــﱰام ثقافــة اآلخــر،

وســلطة الدولــة ،والنظــام العاملــي ،وجلبــت احلريــة املطلقــة إﱃ الرأســاملية لتعبــث ﰲ العــاﱂ بــال حــدود قانونيــة.
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وبــرز مــن بــني املفكريــن العــرب واملســلمني مــن يــرى العوملــة عــﲆ أﳖــا أداة للغــزو الفكــري والثقــاﰲ الــذي

يســتهدف اإلســالم واملســلمني و((يتقــدم مكتســحا املجتمعــات العربيــة اإلســالمية بــكل فئاﲥــا ومكوناﲥــا وﰲ كل

أرجائهــا مﴩقــا ومغربــا متخــذا تفوقــه املــادي علميــا وتقنيــا واقتصاديــا وعســكريا ذريعــة هلــذا الغــزو الــﴩس الــذي

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

ووجــدت النخــب املثقفــة العربيــة واإلســالمية أن العوملــة الثقافيــة تشــكل ﲢديــا خطــريا للهويــة الوطنيــة

والقوميــة العربيــة واإلســالمية وتســهم ﰲ القضــاء عليهــا .ويظهــر ذلــك التأثــري بشــكل أســاس عــﲆ فئــة الشــباب
العــرﰊ الذيــن تعلقــوا بمظاهــر العوملــة نتيجــة الفــراغ الــذي ســببه ســوء التخطيــط ﰲ غــرس الثقافــة العربيــة ﰲ

نفوســهم  ،بــل إن تأثريهــا طــال أطفــال األمــة بوســاطة املنتجــات الثقافيــة املصنوعــة ﰲ الغــرب واملوجهــة إليهــم مثل
الربامــج الكرتونيــة واألغــاين وبرامــج (الباليستيشــن) وغريهــا مــن املنتجــات التــي ﲢمــل فكــر الغــرب وثقافتــه.

وبــرزت نتائــج هــذا التأثــري ﰲ طغيــان اللغــات األوربيــة عــﲆ اللغــة العربيــة ﰲ البيــت واملدرســة واجلامعــة،

وانتشــار مظاهــر اللبــاس الغــرﰊ ﰲ البيئــة العربيــة ،وانتشــار الثقافــة االســتهالكية والكســب الﴪيــع والتســلية الوقتية
واإليقــاع الﴪيــع .كــام تتمثــل آثــار العوملــة الثقافيــة ﰲ تفــكك بنيــة األرسة وتراجــع دورهــا كبيئــة صاحلــة تنشــأ فيهــا

القيــم وتنمــو فيهــا األخــالق اإلنســانية ،وفقداﳖــا القــدرة عــﲆ االســتمرار كمرجعيــة قيميــة وأخالقيــة للناشــئة،
وﲣــيل املــرأة عــن وظيفتهــا األساســية ﰲ رعايــة الناشــئة .وعــﲆ املســتوى اإلعالمــي ،يتضــح أثــر العوملــة الثقافيــة

عــﲆ مــا تبثــه وســائل اإلعــالم وشــبكات اإلنﱰنــت مــن أفــالم وبرامــج تــروج الفاحشــة والرذيلــة ،وشــيوع الثقافــة
الســطحية كالطــرب والرقــص .وعــﲆ املســتوى االجتامعــي أدت العوملــة الثقافيــة إﱃ اختفــاء العديــد مــن العــادات
والتقاليــد االجتامعيــة احلميــدة كصلــة الرحــم والنخــوة والشــجاعة والوفــاء بالعهــد ،وانتشــار األمــراض االجتامعيــة

كاخليانــة والعالقــات غــري الﴩعيــة وعقــوق الوالديــن واالســتهتار لــدى فئــة الشــباب واالتكاليــة واالعتــامد عــﲆ
اآلخــر ،وخفــوت املشــاعر الدينيــة التــي تعــزز الفضيلــة واملعــروف (رمحانيــة.)2012 ،

وعــﲆ ضــوء مــا تــم استشــعاره مــن تلــك املخاطــر والتحديــات ،جــاء مصطلــح (األمــن الثقــاﰲ) ليعنــي

توفــري احلاميــة مــن أثــر (العوملــة الثقافيــة) »واحلفــاظ عــﲆ مكتســبات الشــعوب الثقافيــة والفنيــة والدينيــة« قبــل أن
تكتســحها العوملــة بســلبياﲥا وأﴐارهــا (جــرب 2015 ،ص  .)136وقــد وجــد مفهــوم (األمــن الثقــاﰲ) عنايــة
ملحوظــة مــن قبــل الباحثــني واملفكريــن العــرب الذيــن انــربوا للدفــاع عــن الثقافــة العربيــة اإلســالمية وبيــان الكيفيــة
التــي يمكــن ﲠــا ﲢقيــق األمــن الثقــاﰲ وصمــود الثقافــة العربيــة أمــام طغيــان العوملــة الزاحــﻒ.

١٤٥
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اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ :اﳌﻔﻬوم والﺪﻻﻻت:
ﳚيــب هــذا القســم عــﲆ الســؤال الثــاين :مــا هــو األمــن الثقــاﰲ ومــا هــي دالالتــه؟ فاألمــن مفهــوم ُيعــرب

بشــكل عــام عــن توفــر احلاميــة للمــواد العينيــة املحسوســة كالوطــن واألفــراد واألمــوال والتحــﻒ ،واملجــردات وغــري
العينيــات كاألفــكار والقيــم واألخــالق ،أو صمودهــا ﰲ وجــه الــرضر وقدرﲥــا عــﲆ مقاومتــه .واألمــن مفهــوم قابــل

للقيــاس وفــق مــؤﴍات معينــة ،كــام أنــه قابــل للدراســة والبحــث والتحليــل للتأكــد مــن مــدى توافــره ،أو للتعــرف

عــﲆ مــا ﳛتاجــه مــن تطويــر وﲢســني ليصبــح أكثــر فاعليــة واســتجابة للطموحــات والغايــات .وعــﲆ ذلــك؛ فــﺈن
مصطلــح األمــن الثقــاﰲ يعــرب ،بشــكل عــام ،عــن توفــر احلاميــة للثقافــة مــن املخاطــر التــي ﲥددهــا أو ﲢــيل الثقافــة

بالقــدرة عــﲆ الصمــود ﰲ وجــه املخاطــر التــي تســتهدفها.

وتبعــا لتعــدد املخاطــر ،وتنــوع املوروثــات الثقافية لﻸمم والشــعوب ،وتبايــن اهتاممات الــدول واحلكومات

واملنظــامت الدوليــة واألهليــة ،ﳜتلــﻒ املفهــوم الدقيــق لﻸمــن الثقــاﰲ مــن جمتمــع إﱃ آخــر ،ومــن توجــه فكــري إﱃ

آخــر ،ومــن مؤسســة إﱃ أخــرى ،كــام تتعــدد وجهــات النظــر حــول مــا هــو املقصــود بالثقافــة أو األنــامط الثقافيــة
التــي ﲢتــاج إﱃ األمــن ،ونــوع األمــن املطلــوب ،وكيفيــة ﲢقيقــه ،ومصــادر اخلطــر الــذي يســتهدفها .فاألمــن الثقــاﰲ

مــن وجهــة نظــر املختصــني ﰲ شــؤون الســكان األصليــني (األبأورﳚنــال )Aboriginal -ﰲ أســﱰاليا ،يقصــد
بــه محايتهــم مــن اخللــل الــذي ســببته احليــاة املعــاﴏة ﰲ نمــط حياﲥــم كاملخــدرات وإدمــان الكحوليــات ،وحقهــم
ﰲ اختيــار اللغــة التــي يتحدثوﳖــا ،ورفــع مســتوى اجلــودة ﰲ اخلدمــات التــي تقدمهــا إليهــم احلكومــة األســﱰالية
ومؤسســات املجتمــع املــدين ( .)2015 ،Bainbridge et alوبالنســبة للواليــات املتحــدة األمريكيــة ،يعنــي

األمــن الثقــاﰲ تفــوق الثقافــة األمريكيــة عــﲆ ســائر الثقافــات العامليــة واهليمنــة عليهــا وتطويعهــا خدمــة للرأســاملية

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

وينظــر الصينيــون إﱃ االمــن الثقــاﰲ عــﲆ أنــه صيانــة املجتمــع الصينــي املنفتــح عــﲆ تقنيــة املعلومــات ومعطياﲥــا

مــن التأثــريات الســلبية املتناميــة واملتســارعة للثقافــة العرصيــة املتســمة بالتنــوع ورسعــة االنتشــار التــي تــأﰐ ﲠــا هــذه
التقنيــة والتــي اصبحــت ﲥــدد اهلويــة الثقافيــة الصينيــة مــن حيــث اللغــة والقيــم والعــادات ( .)2014 ،Hanوأمــا ﰲ

إفريقيــا ،التــي تتمتــع قبائلهــا بتنــوع ثقــاﰲ ﲣطــت أﳘيتــه وجاذبيتــه املجتمعــات املحليــة إﱃ قــارات العــاﱂ األخــرى ال

ســيام أوربــا وأمريــكاُ ،يعنــى األمــن الثقــاﰲ بوقايــة الثقافــات املحليــة مــن تأثــري التنميــة التــي أصبحــت ﲥــدد بقائهــا ،بــل
وعرضــت بعضهــا لالندثــار أو التأثــر بأنــامط ثقافيــة دخيلــة جــاءت ﲠــا التنميــة (.)2010 ،Bouchat
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وبالنســبة للمهتمــني بالــﱰاث العاملــي املــادي كالتحــﻒ التــي تركتهــا األمــم واحلضــارات الســابقة كاحلضارة

األشــورية والفرعونيــة وحضــارات مــا بــني النهريــن فــﺈن األمــن الثقــاﰲ ُيعنــى باحلفــاظ عــﲆ تلــك الكنــوز مــن

العبــث والتخريــب واإلﲡــار ﰲ الســوق الســوداء ﰲ أثنــاء النزاعــات املســلحة أو عــﲆ أيــدي اجلامعــات اإلرهابيــة
مثــل مــا يســمى الدولــة اإلســالمية (داعــش) التــي دمــرت الكثــري مــن املواقــع األثريــة ﰲ العــراق وســوريا وعبثــت

بمحتويــات املتاحــﻒ ورسقــت بعضهــا وهربتهــا إﱃ خــارج احلــدود اإلقليميــة ( .)2007 ،Nemeth

وﰲ العــاﱂ العــرﰊ ،يــرى املفكــرون والباحثــون املهتمــون بموضــوع الثقافــة أن األمــن الثقــاﰲ أحــد جوانــب

األمــن القومــي ،وبــه تتحقــق أنــامط األمــن األخــرى ال ســيام ﰲ املجــاالت االجتامعيــة والسياســية واالقتصاديــة ،بــل
ومقــدم عليهــا وأكثــر منهــا أﳘيــة .ف ُيعنــى األمــن الثقــاﰲ بتوفــري »الثقافــة الصاحلــة« القــادرة عــﲆ املقاومــة والصمــود
والتأثــري وﲤكــني النــاس مــن عيــش حياﲥــم املعــاﴏة بﺈﳚابيــة (نــزاري ،2011 ،ص  .)54كــام ُيعنــى األمــن الثقــاﰲ

باحلفــاظ عــﲆ اهلويــة واالنتــامء وﲢقيــق األمــن واالســتقرار ﰲ مجيــع نواحــي احليــاة »ســواء داخــل الوطــن الواحــد أو
بــني الــدول املتباينــة املصالــح واملختلفــة ﰲ التوجهــات« (جــرب 2015 ،ص . ) 137

فالثقافــة بالنســبة لﻸمــة العربيــة اإلســالمية هــي »روح األمــة وعنــوان هويتهــا« (التوﳚــري ،2015 ،ص

 .)11والثقافــة ﰲ مفهومهــا املعــاﴏ تشــمل مركب ـ ًا معقــد ًا ومزﳚ ـ ًا متفاع ـ ً
ال مــن موروثــات املجتمــع ومؤسســاته

(ورقلــة .)2011 ،فتشــمل الثقافــة العربيــة اإلســالمية املاديــات والعــادات والتقاليــد واللغــة (جــرب )2015 ،والدين

والعقائــد واألخــالق والقيــم (رحامنيــة ،) 2012 ،وأســلوب حيــاة الفــرد ﰲ املجتمــع الــذي يعيــش فيــه والعالقــة
التــي تربطــه ببقيــة أفــراد املجتمــع (بــن نبــي ،)147 ،2002 ،والســامت والســلوكيات املشــﱰكة التــي يتقاســمها

أبنــاء هــذه احلضــارة وﲤيزهــم عــن غريهــم مــن أبنــاء األمــم واحلضــارات األخــرى (العيــد .)2014 ،وتنطــوي

الثقافــة كذلــك عــﲆ القــدرات واملهــارات الكامنــة التــي تتمتــع ﲠــا الشــخصية العربيــة لتحصيــل املعــارف والعلــوم
وربطهــا باملجتمــع الــذي تنتمــي إليــه (املتســاوي .)2013 ،والثقافيــة العربيــة اإلســالمية ثابتــة ومتغــرية؛ فالثابــت

تســتمده الثقافــة مــن القــرآن والســنة ،وهــي مصــادر مقدســة وقطعيــة ،وأمــا املتغــري فتســتمده مــن اجتهــادات العلــامء
وابداعاﲥــم ،وهــي مصــادر قابلــة للتجديــد والتغيــري (التوﳚــري .)2015 ،كــام تتمثــل الثقافــة ﰲ الســامت املشــﱰكة

ألبنــاء األمــة ،والتــي ﲤيــز الشــخصية العربيــة اإلســالمية عــن غريهــا مــن الشــخصيات الوطنيــة والقوميــة األخــرى

(رحامنيــة .)2012 ،والثابــت ﰲ الثقافــة العربيــة اإلســالمية هــو الــذي يكــون اهلويــة الثقافيــة ألفــراد هــذه احلضــارة
(العيــد.)2014 ،
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ونظــرا لﻸﳘيــة البالغــة للثقافــة ،وحجــم املخاطــر التــي تشــكلها العوملــة الثقافيــة عــﲆ الثقافــة العربيــة

اإلســالمية ،تتعــدد االســﱰاتيجيات واملقﱰحــات التــي وضعهــا املفكــرون والباحثــون لتحقيــق األمــن الثقــاﰲ ،كــام

تتعــدد اجلهــات واملؤسســات احلكوميــة واملدنيــة التــي تــم ﲢميلهــا املســؤولية لتعزيــز األمــن الثقــاﰲ وﲤكينــه مــن
الوقــوف ﰲ وجــه املخاطــر التــي تــأﰐ ﲠــا العوملــة الثقافيــة .فتحقيــق األمــن الثقــاﰲ ﳛتــاج إﱃ االعتــزاز »بالــذات
الثقافيــة احلضاريــة« وجعلهــا حــاﴐة ﰲ احلركــة الثقافيــة واالجتامعيــة (نــزاري 2011 ،ص  .)54كــام أنــه مــن

الــرضوري التمييــز بــني التغريــب والتحديــث ،والتجــذر ﰲ الــﱰاث وﲡديــده .فالتحديــث ملكيــة عامــة تتشــارك
فيهــا مجيــع حضــارات العــاﱂ وال تتنــاﰱ مــع الثقافــة العربيــة اإلســالمية وطمــوح املســلمني لتطويــر جمتمعاﲥــم

والرقــي احلضــاري والتقــدم التكنولوجــي ،إال أن هــذا ال يعنــي الذهــاب إﱃ تبنــي احلضــارة الغربيــة بــكل معطياﲥــا
ومنتجاﲥــا؛ ألن هــذه احلضــارة ليســت هــي األمثــل ،كــام أن هنــاك شــعوبا حققــت التقــدم واالزدهــار املطلــوب ﰲ
الوقــت نفســه الــذي حافظــت فيــه عــﲆ هويتهــا احلضاريــة والثقافيــة ،منهــا عــﲆ ســبيل املثــال الصــني ودول جنــوب

ﴍق آســيا واهلنــد التــي ﲤســكت بالبوذيــة والكنفوشــية وﰲ الوقــت نفســه ﲤكنــت مــن التحديــث والتطويــر (عزيــز
ومحــداوي .)2011 ،لــذا فــﺈن األمــن الثقــاﰲ القــادر عــﲆ الوقــوف ﰲ وجــه التغريــب يتحقــق عندمــا تســتمد التنميــة

املعــاﴏة »منابعهــا الفكريــة مــن احلضــارة العربيــة اإلســالمية« ،ويســتلهم الــﱰاث أصالتــه مــن الثقافــة العربيــة

اإلســالمية املتجــددة والديناميكيــة التــي تســاعد املجتمــع عــﲆ اســتلهام احللــول مــن منطقــه الداخــيل واملحــيل

بــدال عــن تبنــي حلــول جاهــزة وضعــت ملجتمعــات أخــرى ال تتبنــى ثقافتــه وتراثــه (عزيــز ومحــداوي2011 ،
ص .)583وﰲ هــذا احلــال ال منــاص مــن إعــادة قــراءة الــﱰاث احلــاﱄ وتوظيفــه ليتناســب مــع متطلبــات احليــاة

املعــاﴏة (العيــد ،)2014 ،وبنــاء ثقافــة عرصيــة تتخلــص مــن »ســلبيات الثقافــة الســائدة حاليــا مثــل ثقافــة العيــب،
واخلــوف ،واجلهــل ،والعنــﻒ ،والعنرصيــة ،والشــلليلة ،واملحســوبية ،وتســتبدل باالعتــدال ،والتســامح ،واالنفتــاح،

والتوســط ،واجلــرأة األدبيــة ،واحلــوار ،واالطــالع« (رحامنيــة 2012 ،ص  ،)105ونــﴩ »ثقافــة احلريــة املوجهــة

املضبوطــة« ﰲ كافــة مناحــي احليــاة ،وحماولــة توجيــه العوملــة العامليــة واالســتفادة مــن إﳚابياﲥــا ﰲ حيــاة املواطــن

العــرﰊ (رحامنيــة 2012 ،ص  ،)106و«االنفتــاح واحلــوار مــع الثقافــات املعــاﴏة« (نــزاري ،)2011 ،وﲢقيــق

قــدرا مــن »التكامــل االقتصــادي العــرﰊ« (ص» ،)144وســن القوانــني التــي ترســم حــدود األمــن الثقــاﰲ« (ص
 ،)145و«نــﴩ روح املواطنــة الصاحلــة ﰲ املجتمــع« ( ،)143و«تنميــة الوعــي باألخــالق ودورهــا ﰲ حيــاة الفــرد
واملجتمــع« (ص  ،)142وترســيﺦ العقيــدة الدينيــة الصحيحــة ،ونــﴩ الوعــي بارتبــاط اللغــة العربيــة بثقافــة األمــة
وهويتهــا وأســاس وحدﲥــا أمــام االســتعامر الفكــري والثقــاﰲ (جــرب.)2015 ،
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واألمــن الثقــاﰲ العــرﰊ املنشــود ال يتحقــق بجهــود تقتــرص عــﲆ مســتوى الدولــة القطريــة الواحــدة ،وإنــام

يتطلــب جهــودا مشــﱰكة تقــوم ﲠــا الــدول العربيــة قاطبــة وقــدرا كبــريا مــن التــﺂزر والتضامــن والتعــاون لوضــع

تصــور عــرﰊ شــامل للحافــﻆ عــﲆ مكونــات الثقافــة العربيــة العرصيــة (رحامنيــة .)2012 ،كــام يتعــني أن تشــﱰك

ﰲ ﲢمــل مســؤولية األمــن الثقــاﰲ العــرﰊ »احلكومــات مــن خــالل أجهزﲥــا الرســمية وإمكاناﲥــا املاديــة والبﴩيــة«

(املتســاوي 2013 ،ص  ،)12ومؤسســات املجتمــع العــرﰊ املــدين ال ســيام األرسة التــي يتعــني أن يﱰبــى فيهــا األبنــاء
عــﲆ ثقافــة املجتمــع وقيمــه وأخالقــه ،واهليئــات واملنظــامت الثقافيــة والفكريــة التــي ﲢمــل عــﲆ عاتقهــا دورا تثقيفيــا
يصــب ﰲ احلفــاظ عــﲆ هويــة املجتمــع الثقافيــة وتراثــه ومورثاتــه احلضاريــة (عزيــز ومحــداوي.)2011 ،

ومــن بــني أهــم املؤسســات املعنيــة بتعزيــز األمــن الثقــاﰲ املؤسســات الﱰبويــة والتعليميــة؛ ألﳖــا تتعامــل مــع

أهــم فئتــني مــن فئــات املجتمــع وﳘــا األطفــال ﰲ مرحلــة التعليــم العــام ،والشــباب ﰲ مرحلــة التعليــم اجلامعــي ،كــام

أﳖــا تُعنــى بالتعليــم مــدى احليــاة الــذي يتوقــع منــه ﲥيئــة األشــخاص عــﲆ التأقلــم مــع املســتجدات واملتغــريات ال

ســيام تلــك التــي تــأﰐ ﲠــا موجــات التطــور املســتمرة (رحامنيــة .)2012 ،وﲠــذا فــﺈن للعوملــة واألمــن الثقــاﰲ أبعــادا

تربويــة وتعليميــة ،وهــو مــا تناقشــه الورقــة ﰲ القســم التــاﱄ ،وذلــك بطــرح الســؤال البحثــي :مــا هــي األبعــاد الﱰبوية
والتعليميــة للعوملــة الثقافيــة واألمــن الثقــاﰲ؟ والــذي ســتتم اإلجابــة عليــه ﰲ القســم التــاﱄ.
اﻷﺑعاد الﱰﺑوية والتعليمية للعوﳌة واﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ:

إن العالقــة بــني املنظومــة الﱰبويــة التعليميــة وكل مــن األمــن الثقــاﰲ والعوملــة مثــار اهتــامم واضعــي

السياســات التعليميــة والباحثــني واملفكريــن عــﲆ مســتوى دول العــاﱂ أمجــع املتقدمــة والناميــة والعربيــة وغــري

العربيــة .فﺂثــار العوملــة عــﲆ الﱰبيــة والتعليــم ﱂ تســلم منهــا أي دولــة ﰲ العــاﱂ ،وهــذا مــا جعــل بعــض الباحثــني يــرون
أن هنــاك عوملــة تربويــة مثلــام أن هنــاك عوملــة ثقافيــة ،وعوملــة اقتصاديــة ،وعوملــة سياســية .وقــد عرفــت العجمــي

( 2014ص )6العوملــة الﱰبويــة بأﳖــا »هيمنــة الثقافــات األقــوى عــﲆ ثقافــات ومناهــج النظــم الﱰبويــة األخــرى
إلزالــة الفــوارق واخلصوصيــات التــي ﲢكــم الســلوك والقيــم وتــؤدي إﱃ اهتــزاز املنظومــة القيميــة«.

وإن كان للعوملــة ســلبيات كثــرية ،إال أن هلــا جوانــب إﳚابيــة خاصــة عندمــا يتم قبــول التحدي الــذي تفرضه

عــﲆ املنظومــة التعليميــة ومقابلتــه بالتطويــر والتحســني واألخــذ باملعايــري العامليــة والوفــاء بمتطلبــات التنميــة الوطنيــة
الشــاملة وحاجــة ســوق العمــل .فعــﲆ ســبيل املثــال ،أدى التنافــس العاملــي عــﲆ اســتقطاب املوظفــني املؤهلــني إﱃ

قيــام اململكــة املتحــدة بضــﺦ املزيــد مــن األمــوال ﰲ ميزانيــة التعليــم لكــي ﲡعــل مــن املواطنــني الربيطانيــني قادريــن
١٤٩
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عــﲆ خــوض التنافســية العامليــة ﰲ قطــاع التوظيــﻒ وذلــك بتزويدهــم باملهــارات واملعــارف املطلوبــة عــﲆ مســتوى
العــاﱂ وعــدم االقتصــار عــﲆ متطلبــات ســوق العمــل املحليــة ﰲ بريطانيــا.

وتتعــدد أوجــه التحديــات واآلثــار التــي تركتهــا العوملــة عــﲆ النظــام الﱰبــوي والتعليمــي العاملــي ،وﲣتلــﻒ

مــن دولــة إﱃ أخــرى ،إال أنــه يمكــن تصنيفهــا عــﲆ النحــو التــاﱄ:
اﳌﺼادر اﳌالية:

أدت العوملــة ﰲ جمــال التعليــم إﱃ ضغوطــات عــﲆ ميزانيــات الــدول ﳑــا تطلــب جهــودا كبــرية للتخطيــط

الســليم لتوزيــع املــوارد املاليــة بشــكل عــادل بــني قطــاع التعليــم وغــريه مــن القطاعــات .فاجلــودة ﰲ التعليــم التــي

طالبــت ﲠــا العوملــة ،والكلفــة املرتفعــة لتكنولوجيــا التعليــم ومــواده وأدواتــه التــي أتــت ﲠــا األنــامط التعليميــة
املصاحبــة ملوجــة العوملــة أدت إﱃ ضــﺦ املزيــد مــن األمــوال ﰲ قطــاع التعليــم .وأصبــح التعليــم ﰲ ضــوء العوملــة قائــام

عــﲆ اســتعامل تقنيــة املعلومــات وشــبكات اإلنﱰنــت ،والتدريــب العمــيل ﰲ مؤسســات ســوق العمــل داخــل البلــد أو
خارجــه ،واالرتبــاط األكاديمــي مــع مؤسســات تعليميــة دوليــة؛ ﳑــا جعــل التعليــم يمتــص مــوارد الدولــة املاليــة.
ﲢﻘيﻖ اﳉودة ﰲ ﻛﻞ ﻣﺴتويات التعليﻢ:
تطلبــت العوملــة اجلــودة ﰲ كل مســتويات التعليــم العــام ،واجلامعــي ،واملهنــي ،والفنــي ،والتخصــﴢ .فلــم

يكــن مــن املمكــن مثــال الﱰكيــز عــﲆ تطويــر اجلــودة ﰲ مرحلــة التعليــم اجلامعــي وإﳘاهلــا ﰲ التعليــم العــام؛ ألن

التعليــم العــام هــو املــزود للتعليــم اجلامعــي بالطلبــة واملتعلمــني؛ ومــا ﱂ يتمتــع هــؤالء الطلبــة بمســتويات علميــة
ومهاراتيــة مقبولــة فﺈﳖــم ســيواجهون التحديــات العمليــة والنظريــة التــي تعيــق تقدمهــم األكاديمــي؛ وبالتــاﱄ تؤثــر
ســلبا عــﲆ مســتوى اجلــودة ﰲ ﳐرجــات التعليــم اجلامعــي رغــم اجلهــود التــي تبــذل لتطويــره وﲢســينه.
ﻫيمنة الﴩﻛات العاﺑﺮة للﻘارات ﻋﲆ ﺑﺮاﻣﺞ التعليﻢ:
أدى ارتبــاط التعليــم بمســتوياته العامــة والتخصصيــة بتقنيــة التعليم وشــبكات اإلنﱰنــت إﱃ تدخل ﴍكات

تقنيــة املعلومــات ،مثــل (جوجــل) و(أبــل) و(أنتــل) ،ﰲ النظــم التعليميــة بالــدول التــي تســتفيد مــن خدمــات تلــك
الــﴩكات والتدخــل ﰲ ﲢديــد األهــداف الوطنيــة للتعليــم ورســم اســﱰاتيجياته وخططــه .فمثــل هــذه الــﴩكات

توفــر برامــج كمبيوتريــة شــاملة إلدارة التعليــم مثــل إيديويــﻒ (  )eduwaveو إيكســل ( )edexcellوبرامــج
أخــرى لتوظيــﻒ التعليــم الصفــي أو التعليــم التفاعــيل والتعليــم عــن بعــد؛ حيث يتعــني أن يكتــب املحتــوى التعليمي
١٥٠
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لبعــض هــذه الربامــج مــن قبــل خــرباء ﲠــذه الــﴩكات وليس مــن قبــل املختصــني باملؤسســة التعليميــة التابعــة للدولة
املســتفيدة مــن اخلدمــة.

ﻫيمنة النﻈﺮة اﻻﻗتﺼادية ﻋﲆ التعليﻢ:
فقــد أدى اســتثامر القطــاع اخلــاص ﰲ التعليــم ،ال ســيام اجلامعــي ،ألجــل الربــح املــادي إﱃ جعــل التعليــم

ســلعة عرضــة ملبــدأ العــرض والطلــب .وهــذا بــدوره أدى إﱃ خلــق إشــكاليات كثــرية منهــا عــﲆ ســبيل املثــال تغيــري
نظــرة األســاتذة واألكاديميــني إﱃ دورهــم ﰲ العمليــة التعليميــة ووالئهــم للمؤسســة األكاديميــة التــي يعملــون ﲠــا.
فأصبــح األكاديميــون ينتقلــون مــن مؤسســة إﱃ أخــرى ألجــل أهــداف ماديــة بحتــة ﲡذﲠــم إليهــا الرواتــب العاليــة

واإلغــراءات املاديــة وليــس املســتوى العلمــي واملكانــة األكاديميــة للجامعــة ( .)2006 ،Menon
التعليﻢ ﻷﺟﻞ التوﻇيﻒ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ التعليﻢ ﻷﺟﻞ التعليﻢ:

أدى ربــط التعليــم ،خاصــة اجلامعــي ،بمتطلبــات ســوق العمــل ،واندفــاع ﴍكات القطــاع اخلــاص إﱃ

توظيــﻒ خرﳚــي بعــض اجلامعــات والكليــات وتفضيلهــم عــﲆ غريهــم مــن اخلرﳚــني إﱃ جعــل الطلبــة اجلامعيــني

يتعلمــون ألجــل التوظيــﻒ .ففقــد التعليــم غايتــه الســامية عندمــا كان التعليــم ألجــل التعليــم ،بــأن أصبــح التعليــم
ألجــل احلصــول عــﲆ الشــهادة اجلامعيــة التــي تؤهــل الشــخص احلصــول عــﲆ الوظيفــة بعــد التخــرج .كــام فقــد
التعليــم جاذبيتــه وســحره لــدى طــالب التعليــم العــام الذيــن أصبحــوا جمربيــن عــﲆ اختيــار مــواد تعليميــة مضطريــن
إليهــا وليســوا راغبــني ﰲ دراســتها ،وتكريــس اجلهــود للحصــول عــﲆ مســتويات ﲢصيليــة تؤهلهــم لاللتحــاق
بتخصصــات جامعيــة مقبولــة ﰲ ســوق العمــل وتضمــن هلــم احلصــول عــﲆ الوظيفــة بعــد التخــرج ( ،Menon
.)2006

التعﺪدية الﺜﻘاﻓية ﰲ الﺪولة الواﺣﺪة:
أصبحــت كثــريا مــن الــدول ،ال ســيام الــدول األوربيــة التــي تقبلــت أعــدادا كبــرية مــن املهاجريــن مــن دول

ﳐتلفــة كالــدول العربيــة واإلســالمية والــدول اإلفريقيــة ودول ﴍق آســيا ،تعيــش ﲠــا جمتمعــات متعــددة الثقافــات؛

ﳑــا تطلــب وضــع برامــج تعليميــة وتربويــة تراعــي هــذا التعــدد الثقــاﰲ وتســتجيب إﱃ حاجــة أبنــاء اجلاليــات اﱃ
تعلــم ثقافتهــم اخلاصــة إضافــة إﱃ ثقافــة البلــد الــذي يعيشــون فيــه .ففــي بعــض الــدول األوربيــة مثــل النمســا وأملانيــا
وبريطانيــا ُتــدرس الديانــات العامليــة :اإلســالم واملســيحية واليهوديــة والبوذيــة ،جنبــا إﱃ جنــب ،كــام ُتــدرس بعــض
١٥١
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اللغــات العامليــة التــي يتحدثهــا أبنــاء هــذه اجلاليــات .والوفــاء بمتطلبــات التنــوع الثقــاﰲ ﰲ املنهــج الــدراﳼ يشــكل
عبئــا عــﲆ املنظومــة التعليميــة وﲢديــا للمعلمــني واملخططــني والﱰبويــني وواضعــي املناهــج ومؤلفــي الكتــب
املدرســية.

ﲢﺪيات اﳌنﻬﺞ الوﻃنﻲ ودور الﺪولة واﳌواﻃنة:
أدى انتشــار أفــكار العوملــة الثقافيــة واتســاع اهتامماﲥــا الﱰبويــة والتعليميــة وانعكاســاﲥا االجتامعيــة عــﲆ

الفــرد واملجتمــع إﱃ تراجــع دور (الدولــة الوطنيــة) ﰲ وضــع مناهــج التعليــم وتراجــع أﳘيــة (املنهــج الوطنــي)

وقيمتــه حلســاب مناهــج تعليميــة عامليــة التكويــن واملحتــوى والبنيــة .فقــد بــرز مصطلــح (املواطنــة العامليــةglobal -
 )ci�zenshipﰲ مقابــل (املواطنــة) وبــرز مصطلــح (الكفــاءة الثقافيــة )cultural competence -التــي ﱂ

تقــﻒ عنــد تعريــﻒ الطالــب بثقافــة اآلخــر ومطالبتــه باحﱰامهــا وتقديرهــا والتحــاور بﺈﳚابيــة حوهلــا والتواصــل مــع
أصحــاب الثقافــات األخــرى ،بــل والقــدرة عــﲆ نقــد الشــخص لثقافتــه وقيمــه ومســلامته وااللتــزام بالتبــادل الثقــاﰲ

مــع اآلخــر ( .)2014 ،Livingstone

وﰲ العــاﱂ العــرﰊ يعــاين التعليــم بمســتوييه العــام واجلامعــي مــن مشــكالت نوعيــة (تعوينــات)2011 ،

زادت مــن حدﲥــا العوملــة ومــا فرضتــه مــن ﲢديــات وضعــت املؤسســات الﱰبويــة والتعليميــة أمــام خياريــن :إمــا
البقــاء عــﲆ وضعهــا احلــاﱄ بخللــه وضعفــه؛ وهــو نــوع مــن االستســالم واإلذعــان والﱰاجــع ،أو قبــول التحــدي

بالتطويــر والتحســني؛ وبالتــاﱄ الصمــود والبقــاء واالســتمرار .وهنــا تطــرح الدراســة الســؤال البحثــي الرابــع :مــا

هــي جوانــب اخللــل التــي تعــاين منهــا النظــم الﱰبويــة والتعليميــة ﰲ العــاﱂ العــرﰊ وأضعفتهــا أمــام ﲢديــات العوملــة
الثقافيــة ومتطلبــات األمــن الثقــاﰲ؟ والــذي ســتتم اإلجابــة عليــه ﰲ القســم التــاﱄ.

الﺜﻘاﰲ:

إﺷــﻜاليات التعليــﻢ ﰲ العــاﱂ العــﺮﰊ وﻣــﺪ ﻗﺪرﺗــﻪ ﻋــﲆ ﻣواﺟﻬــة ﲢﺪيــات العوﳌــة والوﻓــاء ﺑمتﻄلﺒــات اﻷﻣــﻦ
فرضــت العوملــة ﲢدياﲥــا عــﲆ النظــم الﱰبويــة والتعليميــة ﰲ العــاﱂ العــرﰊ ،وتشــعبت اجلوانــب واملجــاالت

التــي وجــدت املؤسســات التعليميــة والﱰبويــة العربيــة أﳖــا بحاجــة إﱃ تطويرهــا وﲢســينها لكــي تصبــح قــادرة عــﲆ

مواجهــة العوملــة وتأمــني األمــن الثقــاﰲ للطلبــة خصوصــا ،واملواطــن بشــكل عــام .فالتعليــم ﰲ العــاﱂ العــرﰊ يعــاين
إشــكاليات متعــددة وجوانــب خلــل متنوعــة أضعفتــه أمــام ﲢــدي العوملــة والوفــاء بمتطلبــات األمــن الثقــاﰲ .وهــذا
اخللــل والضعــﻒ ﱂ يقتــرص عــﲆ جانــب واحــد مــن جوانــب العمليــة التعليميــة أو مســتوى بعينــه مــن مســتويات
١٥٢
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التعليــم بــل كان شــامال لكثــري مــن املجــاالت كالفلســفة التعليميــة ،واملناهــج ،والبيئــة املدرســية ،واملعلــم ،والطالب،
ومســتويات التعليــم العــام واجلامعــي والتخصــﴢ واملهنــي .ومــن أهــم اإلشــكاليات التــي يعــاين منهــا التعليــم ﰲ

الوطــن العــرﰊ وارتبطــت بتأثــري العوملــة الثقافيــة والقــدرة عــﲆ ﲢقيــق األمــن الثقــاﰲ ،مــن وجهــة نظــر الباحــث مــا
يــيل:

ارتفــاع نســبة األميــة :فحســب تقديــرات (املرصــد العــرﰊ للﱰبيــة التابــع جلامعــة الــدول العربيــة) لعــام

 ،2015يوجــد  54مليــون أمــي مــن اجلنســني ﰲ الوطــن العــرﰊ منهــم  6٫5مليــون شــباب تــﱰاوح أعامرهــم بــني
( )24-15ســنة .وال يتوقــع التقريــر أن ينخفــض هــذا رقــم كثــريا بحلــول عــام  2024حيــث ســيكون هنــاك 49
مليــون أمــي ،منهــم  15٫5مليــون مــن الذكــور .كــام يتوقــع التقريــر أن تبقــى نســبة األميــة بــني اإلنــاث مرتفعــة أيضــا.

فنظــام تعليمــي غــري قــادر عــﲆ تعليــم مواطنيــه ســيكون ،بــال شــك ،عاجــز ًا عــن محايتهــم مــن اآلثــار الســلبية للعوملــة

الثقافيــة وال يمكنــه توفــري األمــن الثقــاﰲ حلاميــة هويتهــم الثقافيــة والفكريــة مــن تأثــري الثقافــات العامليــة.
الﺒﻄالة:

انعكســت إشــكاليات التعليــم ﰲ الوطــن العــرﰊ عــﲆ توفــر فــرص العمــل وارتفــاع نســبة البطالــة .فحســب

تقريــر (منظمــة األمــم املتحــدة للﱰبيــة والعلــوم والثقافــة -اليونســكو) لعــام  ،2014يعــاين واحــد مــن أصــل أربعــة

خرﳚــي
مــن الشــباب ﰲ الوطــن العــرﰊ مــن البطالــة .وﰲ بعــض بلــدان املنطقــة ،تفــوق معــدالت البطالــة ﰲ صفــوف ّ

اجلامعــات تلــك التــي بــني مــن أﳖــوا مرحلــة التعليــم االبتدائــي؛ ﳑــا يؤكــد أن التعليــم اجلامعــي غــري قــادر عــﲆ

االســتجابة حلاجــة الســوق الــذي أصبــح مشــبعا بشــباب متخصصــني ﰲ جمــاالت حمــدودة .وكان تــدين مســتوى
التعليــم وارتفــاع نســبة البطالــة مــن األســباب التــي أدت إﱃ ثــورات الربيــع العــرﰊ ،وهــي األســباب نفســها التــي

تــؤدي إﱃ اهلجــرة غــري املﴩوعــة إﱃ أوربــا عــرب البحــر األبيــض املتوســط التــي يالقــي خالهلــا الكثــري مــن املهاجريــن
حتفهــم غرقــا ﰲ البحــر.

التعليﻢ للجميﻊ:
فالتعليــم ﰲ الوطــن العــرﰊ غــري متــاح لــكل فئــات املجتمــع وﰲ كل املناطــق اجلغرافيــة التــي يعيــش ﲠــا

املواطنــون .فــام زالــت نســبة عاليــة مــن األطفــال ذوي االحتياجــات اخلاصــة ﰲ الوطــن العربيــة حمرومــة مــن فــرص

التعليــم وال ترتــاد املدرســة ،وغــري قــادرة عــﲆ القــراءة والكتابــة .وقــد أشــار تقريــر (منظمــة األمــم املتحــدة للﱰبيــة

والعلــوم والثقافــة -اليونســكو  )2014أنــه بالرغــم مــن التحســن الطفيــﻒ امللحــوظ ﰲ حقــوق ذوي االحتياجــات
١٥٣
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اخلاصــة ال تــزال النســبة األكــرب منهــم غــري قادريــن عــﲆ القــراءة بســبب حرماﳖــم مــن التعليــم ،كــام أﳖــم حمرومــون مــن

العنايــة الصحيــة والعمــل .ثــم أن الفتيــات ﰲ بعــض الــدول العربيــة يتمتعــن بفــرص أقــل لاللتحــاق بالتعليــم خاصــة
الثانــوي واجلامعــي مــن تلــك املتوفــرة للذكــور ،وتقــل هــذه الفــرص أكثــر ﰲ املناطــق الريفيــة.
التعليﻢ النوﻋﻲ وﺿﺒﻂ اﳉودة:
إذ يشــكل توفــري التعليــم النوعــي هاجســا لــدى الــدول العربيــة ،فلــم يعــد الوصــول إﱃ التعليــم هــو

اهلــدف األســمى لــدى النظــم التعليميــة املتقدمــة ،وإنــام توفــري التعليــم النوعــي الــذي ﳛقــق للطالــب احلصــول عــﲆ

نتائــج معــﱰف ﲠــا داخــل وطنــه وخارجــه وقابلــة للقيــاس ،ويكســبه مهــارات تبقــى معــه بعــد التخــرج ويســتفيد منهــا ﰲ

حياتــه الشــخصية والوظيفيــة ،ويكســبه مهــارات التعامــل مــع تقنيــة املعلومــات واحلاســب اآلﱄ ،وهــي مهــارات ومعايــري
أصبحــت أكثــر ارتباطــا باحليــاة املعــاﴏة .وال تــزال االختبــارات املكتوبــة تشــكل اجلــزء األكــرب مــن أدوات القيــاس

املطبقــة ﰲ النظــم التعليميــة العربيــة ،وتركــز االختبــارات ﰲ الغالــب عــﲆ قيــاس قــدرة الطالــب عــﲆ التذكــر واســﱰجاع
املعلومــة وال تقيــس مســتوى املهــارات األساســية كالفهــم وحــل املشــكالت واالســتنتاج واإلبــداع.
النﻈﻢ الﱰﺑوية اﳌﺴتوردة:
فبعــض النظــم واملناهــج الﱰبويــة والتعليميــة املطبقــة ﰲ العــاﱂ العــرﰊ غــري نابعــة مــن واقــع املجتمعــات

العربيــة وبيئتهــا الثقافيــة ،وإنــام جــاءت مــن الغــرب ،ونــادى ﲠــا أو وضعهــا ،منظــرون وتربويــون غربيــون .وهــذه النظــم
واملناهــج والنظريــات إمــا أﳖــا ﱂ تطبــق بتاتــا ﰲ الغــرب نفســه؛ فهــي ﱂ تتعــرض لتجربــة الصــح واخلطــأ ،أو أﳖــا طبقــت ﰲ
العــاﱂ العــرﰊ بــدون تقويــم للتعــرف عــﲆ جوانــب الضعــﻒ واخللــل ومــا ﲢتاجــه مــن تغيــري وتبديــل كــي تصبــح مناســبة

للمتعلــم والبيئــة الﱰبويــة واالجتامعيــة ﰲ العــاﱂ العــرﰊ (تعوينــات.)2011 ،
اﳌعلﻢ وإﻋﺪاده وﺗﺄﻫيلﻪ:

فقــد تأثــرت جــودة التعليــم واملخرجــات الﱰبويــة ﰲ العــاﱂ العــرﰊ باملســتوى العلمــي واملهنــي للمعلــم

ونوعيــة الربامــج املطبقــة إلعــداده وتأهيلــه .واملعلــم هــو حجــر الزاويــة ﰲ العمليــة التعليميــة ،ومــا ﱂ يكــن معــدا بشــكل

جيــد للقيــام بمهامــه التعليميــة والﱰبويــة فــال يمكــن للعمليــة التعليميــة أن ﲢقــق أهدافهــا املرجــوة مــن حيــث إعــداد

جيــل قــادر عــﲆ ﲢمــل مســؤولياته الشــخصية والوطنيــة (حمافظــة .)2007 ،لــذا فقــد طـ ّـورت (اليونســكو) إطــار عمــل
للسياســات اخلاصــة باملعلمــني ﰲ الــدول العربيــة عنــي باســتقطاب املع ّلمــني وتوفــري التطويــر املهنــي هلــم ،واملســاواة بــني
اجلنســني ،وتطويــر القيــادة املدرســية ،إضافــة إﱃ معاجلــة األولويــات الوطنيــة ،وتطويــر نوعيــة التعليــم والتع ّلــم.
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العﺰوف ﻋﻦ التعليﻢ اﳌﻬنﻲ والتﻘنﻲ:
إذ يعــزف بعــض الشــباب ﰲ العــاﱂ العــرﰊ عــن االلتحــاق بمجــال التدريــب التقنــي واملهنــي بالرغــم

مــن احلاجــة إﱃ هــذا النــوع مــن التعليــم الكتســاب املهــارات املؤهلــة اللتحــاق الشــباب بســوق العمــل خاصــة ﰲ
جمــال التقنيــة التــي أصبحــت تشــكل جــزءا مهــام ﰲ واقــع العوملــة .وال يــزال التعليــم التقنــي واملهنــي بحاجــة إﱃ
املزيــد مــن التطويــر ورفــع مســتوى اجلــودة وإنشــاء املعايــري املهنيــة والتدريســية ورفــع كفــاءة املعلمــني واملدربــني
املهنيــني والتقنيــني ليصبــح أكثــر جاذبيــة وإقناعــا للطلبــة ،كــام أنــه بحاجــة إﱃ وضــع خطــط يتــم ﲠــا إنشــاء العالقــات
التكامليــة بــني مؤسســات التدريــب وســوق العمــل.
التعليﻢ التﻘليﺪي:
ثــم إن كثــريا مــن النظــم التعليميــة واجلامعــات ﰲ العــاﱂ العــرﰊ ال تــزال تقليديــة ســواء مــن حيــث النظــرة

االســﱰاتيجية للتعليــم اجلامعــي ،أو التخصصــات التــي تطرحهــا ،أو مناهــج التدريــس ،ودور املعلــم واملتعلــم
واملأمــول منــه بعــد التخــرج .فالتعليــم اجلامعــي الــذي أســس إلعــداد فئــة منتقــاة مــن أبنــاء الشــعب لشــغل وظائــﻒ
إداريــة معينــة أو مــن أجــل الوجاهــة االجتامعيــة ال بــد أن يواجــه ﲢديــات ﰲ جــودة املخرجــات وﰲ القــدرة عــﲆ

الوفــاء بمتطلبــات ســوق العمــل ومتطلبــات التنميــة الوطنيــة الشــاملة (العرينــي 2007 ،والعجمــي.)2014 ،

ثــم إن النســق الﱰبــوي احلــاﱄ ال يؤهــل الطلبــة ليكونــوا قادريــن عــﲆ النقــد والتحليــل والقــدرة عــﲆ التمييــز

بــني اجليــد والــرديء ،كــام ال يؤهلهــم ألن يكونــوا منتجــني وفاعلــني ،بــل يكــرس لــدى الطلبــة ثقافــة االســتهالك

غــري املــدروس ﳑــا ﳚعلهــم جمــرد ســوقا يوفــر الربحيــة للــﴩكات العامليــة ،وﳚعلهــم جمــرد مقلديــن ملــا ينتجــه اآلخــر
مــن أفــكار ومفاهيــم وتصــورات (حمافظــة .)2007 ،وبالرغــم مــن كثــرة األصــوات املناديــة بــرضورة مواكبــة العــرص
واالســتفادة مــن املعطيــات املعــاﴏة ،إال أن التجديــد الﱰبــوي ال يــزال يســري ببــطء شــديد مقارنــة بالتســارع ﰲ

تطــور عــرص املعلومــات ﳑــا يزيــد الفجــوة بــني النظــام التعليمــي ومتطلبــات الواقــع ،ويكــرس عجــز املنظومــة
التعليميــة عــن تعزيــز األمــن الثقــاﰲ والقــدرة عــﲆ مواجهــة التحديــات املرتبطــة بــه.
اﻻزدواﺟية ﰲ التعليﻢ:
فــريى البعــض أن هنــاك ازدواجيــة ﰲ التعليــم بــني أبنــاء النخبــة وأبنــاء العامــة ،وبــني املواطنــني

والوافديــن .وقــد أدى هــذا الوضــع بــدوره إﱃ هــروب أوليــاء األمــور بأوالدهــم مــن مــدراس التعليــم احلكوميــة

واحلاقهــم باملــدارس اخلاصــة الســيام متعــددة اللغــات ،أو مــدارس اجلاليــات األجنبيــة ﳑــا زاد مــن احتــكاك هــؤالء
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األطفــال بأبنــاء الثقافــات األخــرى ،ال ســيام املعلمــني الوافديــن ،وأبعدهــم أكثــر عــن ثقافتهــم األم التــي ﳚدوﳖــا

عنــد أبنــاء وطنهــم مــن معلمــني وطلبــة (حمافظــة.)2007 ،
اﳉمﻊ ﺑﲔ اﻷﺻالة واﳌعاﴏة:

تعيــش املؤسســات الﱰبويــة والتعليميــة ﰲ الــدول العربيــة واإلســالمية جدليــة األصالــة واملعــاﴏة،

وكيفيــة احلفــاظ عــﲆ ثقافــة املجتمــع وقيمــه االجتامعيــة ﰲ الوقــت نفســه الــذي يمكن فيــه العمــل بمتطلبــات االنفتاح

الفكــري والثقــاﰲ واملعــرﰲ عــﲆ اآلخــر (تعوينــات .)2011 ،فالنظــام التعليمــي العــرﰊ هــش مــن حيــث قدرتــه عــﲆ

غــرس قيــم املجتمــع وثوابتــه ﰲ نفــوس الناشــئة والشــباب وإقناعهــم بعــدم التخــيل عــن ثقافتهــم والذهــاب إﱃ تبنــي
ثقافــات أخــرى ال ﲤــت إﱃ جمتمعهــم بصلــة ،ومــع ذلــك »ال تــزال منظومــات الﱰبيــة والتعليــم ﰲ أغلــب أرجــاء

العــاﱂ اإلســالمي ﲣضــع إﱃ املراجعــة تلــو املراجعــة حيــث ﱂ يقــع االهتــداء بعــد إﱃ صياغــة منهــج إســالمي أصيــل
يتمســك بالثوابــت ويتفتــح عــﲆ املســتجدات« ( املتســاوي 2013 ،ص .)9

ويبــدو أن عــدم قــدرة النظــم التعليميــة والﱰبويــة احلاليــة بالعــاﱂ العــرﰊ عــﲆ مواجهــة اآلثــار التــي تﱰكهــا

العوملــة عــﲆ اهلويــة الثقافيــة للمجتمــع وقيمــه وثوابتــه األخالقيــة ،مــن أكثــر األمــور التــي تثــري قلــق املختصــني
العــرب وﲡــذب اهتاممهــم .فمــن وجهــة نظــر أحــد الباحثــني ،ســيعمل األثــر الكبــري للعوملــة عــﲆ تفتيــت املنظومــة

القيميــة »واســتبداهلا بمنظومــة جديــدة مــن القيــم النفعيــة والربامجاتيــة والفرديــة واألنانيــة واملاديــة التــي تقتــل الــروح
وتذهــب باملحتــوى األخالقــي واإلنســاين لســلوك النــاس ،وســتقﴤ عــﲆ اخلصوصيــات الثقافيــة« (حمافظــة2007 ،

بتــرصف ص  .)21وتقــول العجمــي ﰲ هــذا الشــأن »إن االفتقــار إﱃ األخالقيــات ﰲ عــرص العوملــة كارثــة حمدقــة،

وإذا ﱂ ننتبــه ﰲ مدارســنا إﱃ ذلــك فﺈننــا ﹶ
نخــرج متعلمــني ﳚيــدون ﳑارســة كل ﳾ إال كل مــا هــو أخالقــي« (العجمــي،

 2014ص  .)8لــذا مــن وجهــة نظــر هــذه الباحثــة »تشــكل العوملــة الﱰبويــة والثقافيــة أخطــر أنــواع العوملــة إذ يمكــن

اعتبارهــا عمليــة اغتصــاب ثقــاﰲ تربــوي للفــرد واألمــة واملجتمــع وقهــر هلــم مجيعــا« (العجمــي 2014 ،ص .)10
وبنــاء عــﲆ ذلــك فــﺈن الﱰبيــة والتعليــم بحاجــة إﱃ إعــادة النظــر ﰲ املناهــج مــن حيــث املحتــوى وطرائــق التدريــس

والتقويــم والﱰكيــز عــﲆ التعليــم الــذاﰐ والنقــد والتفكــري لــدى الطلبــة (حمافظــة.)2007 ،
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الﺒحﺚ العلمﻲ:
يعــاين العــاﱂ العــرﰊ مــن تراجــع ﰲ االهتــامم بالبحــث العلمــي رغــم اإلمكانيــات املاديــة والبﴩيــة

واملــوارد الطبيعيــة ،وعــدد اجلامعــات واألكاديميــني الذيــن يمكــن أن تســند إليهــم مهمــة البحــث (الربغوثــي وأبــو

ســمرة .) 2007 ،وعــدم االهتــامم بالبحــث العلمــي ﰲ العــاﱂ العــرﰊ انعكــس ســلبا عــﲆ املســتوى العلمــي والبحثــي

للجامعــات واألســاتذة األكاديميــني ،كــام أثــر ســلبا عــﲆ مســتوى اجلــودة ﰲ الﱰبيــة والتعليــم ،وحــد مــن قــدرة
املخططــني وواضعــي النظــم والسياســات عــﲆ اﲣــاذ القــرار املبنــي عــﲆ الدليــل العلمــي الــذي مــن شــأنه أن يســهم

ﰲ حــل املشــكالت الﱰبويــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة وأن يــؤدي إﱃ التطويــر والتحســني وفــق رؤى
مدروســة وقابلــة للتقييــم واملراجعــة وإعــادة النظــر.

اﳌناﻓﺴة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴات التعليمية العاﳌية واﳋاﺻة:
فمــن التحديــات التــي فرضتهــا العوملــة عــﲆ املؤسســات اجلامعيــة العربيــة املنافســة احلــادة التــي خلقتهــا

اجلامعــات العامليــة التــي فتحــت فروعــا هلــا ﰲ الــدول العربيــة وعــدم قــدرة بعــض اجلامعــات املحليــة عــﲆ التنافــس

مــع تلــك اجلامعــات الوافــدة ال ســيام مــع انحســار الدعــم الــذي تقدمــه احلكومــات للجامعــات املحليــة والتوجــه

نحــو التنافســية بــني املؤسســات اجلامعيــة وتنويــع مصــادر الدخــل .كــام أدت العوملــة إﱃ دخــول القطــاع اخلــاص ﰲ
االســتثامر ﰲ التعليــم اجلامعــي وظهــور اجلامعــات املمولــة واململوكــة مــن قبــل هــذا القطــاع وهــذا بــدوره أدى إﱃ

تناقــص دور احلكومــات ﰲ صياغــة االســﱰاتيجيات التعليميــة الوطنيــة ،وربــام أدى كذلــك إﱃ تراجــع جــودة التعليــم
وتغليــب مبــدأ الربحيــة املاديــة عــﲆ حســاب اجلــودة .كــام أدى التوجــه الــذي تبنتــه الكثــري مــن اجلامعــات اخلاصــة
واحلكوميــة بالﱰكيــز ﰲ براجمهــا ومســاقاﲥا اجلامعيــة عــﲆ حاجــة ســوق العمــل مــن املهــارات واملعــارف إﱃ الﱰكيــز

عــﲆ التخصصــات واملعــارف العلميــة والتقنيــة وﲥميــش مكانــة التخصصــات اإلنســانية ومهــارات التواصــل والقيم
واألخــالق (العرينــي.)2007 ،

فنظــام تعليمــي وتربــوي يعــاين مــن كل تلــك املشــكالت وغريهــا ،ســيكون غــري قــادر عــﲆ مواجهــة

التحديــات التــي أتــت ﲠــا العوملــة وســيواجه ﲢديــات كثــرية ﰲ الوفــاء بمتطلبــات األمــن الثقــاﰲ التــي ﳛتــاج إليهــا

املجتمــع .وهــذا يقودنــا إﱃ طــرح التســاؤل اخلامــس هلــذه الدراســة :كيــﻒ يمكــن مواجهــة التحديــات التــي فرضتهــا
العوملــة الثقافيــة عــﲆ النظــام الﱰبــوي والتعليمــي ﰲ العــاﱂ العــرﰊ؟
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الوﻓاء ﺑمتﻄلﺒات اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ:
التحديــات التــي فرضتهــا العوملــة الثقافيــة عــﲆ املؤسســات الﱰبويــة والتعليميــة ﰲ العــاﱂ العــرﰊ

ومــا تعانيــه هــذه املؤسســات ونظمهــا التعليميــة مــن إشــكاليات تضعــﻒ مــن قدرﲥــا عــﲆ الوفــاء بمتطلبــات األمــن

الثقــاﰲ للشــعوب العربيــة ،خاصــة الناشــئة والشــباب ،تســتدعي إﳚــاد احللــول اجلذريــة والشــاملة .فالنظــام التعليمي

كل متكامــل؛ تتأثــر مكوناتــه بــام يعــﱰي بعضهــا البعــض مــن ضعــﻒ أو قــوة ،وبــام تعانيــه مــن خلــل وﲢديــات .فــال
يمكــن إصــالح املنهــج الــدراﳼ مثــال ،بــدون إصــالح املعلــم الــذي ينفــذ مــا ﰲ هــذا املنهــج ،أو بــدون توفــري املــواد
واألدوات وتكنولوجيــا التعليــم التــي يتــم ﲠــا تنفيــذ املنهــج بفاعليــة .كــام ال يمكــن إصــالح التعليــم اجلامعــي وتــرك

التعليــم العــام يعــاين مــن خلــل يؤثــر عــﲆ املســتوى العلمــي والتعليمــي ملخرجاتــه وﳛــد مــن قــدرة الطلبــة واملتعلمــني

عــﲆ الوفــاء بمتطلبــات التعليــم اجلامعــي التــي تفــوق قدراﲥــم ومهاراﲥــم ومعارفهــم التــي اكتســبوها مــن خــالل
مرحلــة التعليــم العــام .وبــام أن األمــن الثقــاﰲ يعنــى باهلويــة الثقافيــة والفكريــة لﻸمــة ،فيتعــني أن يتجــه اهتــامم الﱰبيــة

والتعليــم ﰲ الوطــن العــرﰊ إﱃ بنــاء العقــول ،وتنميــة الشــخصية املعتــزة ﲠويتهــا الثقافيــة والفكريــة ،والقــادرة عــﲆ

اإلســهام احلضــاري واملشــاركة بﺈﳚابيــة ﰲ تقــدم البﴩيــة ومواكبــة العــرص واالســتفادة مــن معطياتــه احلضاريــة .لــذا
فــﺈن الدراســة ﲣــرج بالتوصيــات التاليــة التــي يؤمــل أن تســهم ﰲ تعزيــز قــدرة النظــم الﱰبويــة والتعليميــة ﰲ ﲢقيــق
األمــن الثقــاﰲ ﰲ العــاﱂ العــرﰊ.
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التوﺻيات:
تطويــر التعليــم بــكل مســتوياته وجماالتــه وفــق خطــة شــاملة ومتكاملــة ورؤيــة عربيــة موحــدة تأخــذ

ﰲ االعتبــار معطيــات العــرص العلميــة والتكنولوجيــة والﱰبويــة واملــوروث احلضــاري والثقــاﰲ لﻸمــة العربيــة
ومتطلبــات االنفتــاح عــﲆ العــاﱂ واإلســهام ﰲ بنــاء احلضــارة البﴩيــة املعــاﴏة .عــﲆ أن تتــوﱃ (املنظمــة العربيــة

للﱰبيــة والعلــوم والثقافــة) بالتعــاون مــع (منظمــة األمــم املتحــدة للﱰبيــة والعلــوم والثقافــة) مســؤولية التخطيــط
واملتابعــة هلــذا املــﴩوع بالتعــاون مــع املؤسســات املعنيــة ﰲ كل الــدول العربيــة.

أن تركــز فلســفة التعليــم ﰲ الوطــن العــرﰊ عــﲆ بنــاء العقليــة الناقــدة التحليليــة املنفتحــة غــري التقليديــة أو

املقلــدة مــن خــالل املناهــج التعليميــة وأســاليب التعليــم والتعلــم واملامرســات الصفيــة واملدرســية التــي توجــه ال

ﲡــرب وترشــد ال تلقــن و تنشــﺊ املتعلــم عــﲆ التفاعــل واملبــادرة واإلبــداع والتجديــد بوعــي وإدراك ومســؤولية.

بنــاء العقليــة العربيــة التــي تقــر بالتعدديــة الثقافيــة وﲢــﱰم ثقافــة اآلخــر وتقــر بحقــه ﰲ تبنــي أفــكاره وثقافتــه

اخلاصــة التــي يــرى أﳖــا تناســبه وتوارثهــا عــرب األجيــال ،واإلقــرار بــأن العــاﱂ العــرﰊ مكــون مــن ثقافــات متنوعــة
دينيــا ومذهبيــا واجتامعيــا وأن هــذا التنــوع ينعكــس عــﲆ ســلوكيات املواطــن العــرﰊ ومفاهيمــه وتطلعاتــه وآمالــه،

فــال جمــال إلنــكار اآلخــر ومنعــه مــن حقــه ﰲ العيــش وفــق مقتضيــات ثقافتــه اخلاصــة وﳑارســة عاداتــه وتقاليــده
وشــعائره بحريــة وعــدم اخلــوف مــن االعتــداء أو التجريــم.

بنــاء العقليــة العربيــة القــادرة عــﲆ تفهــم وﳑارســة احلــوار اهلــادئ اهلــادف البنــاء مــع الــذات واآلخــر وﲡنــب

القــدح ﰲ اآلخــر وتضليلــه وتفســيقه وتكفريه.

مراجعــة الــﱰاث العــرﰊ ،خاصــة الــﱰاث الدينــي ،لتنقيحــه مــن املوروثــات والنصــوص التــي يمكــن أن

تــزرع ﰲ العقليــة املســلمة والعربيــة املفاهيــم اخلاطئــة وغــري البنــاءة كاالنغــالق وتعظيــم الــذات وعــدم االعــﱰاف
باآلخــر وعــدم تقبلــه ومعاداتــه.

ولتعزيــز التوصيــات الســابقة تقــﱰح الدراســة إجــراء بحــوث مســتقبلية عــﲆ مســتوى كل دولــة مــن الــدول

العربيــة تعنــى بدراســة واقــع تأثــري العوملــة الثقافيــة عــﲆ النظــم الﱰبويــة ﰲ هــذه الــدول .كــام تقــﱰح الدراســة إجــراء
بحــوث ميدانيــة للتعــرف عــﲆ جوانــب القــوة والضعــﻒ ﰲ املؤسســات التعليميــة والﱰبويــة العربيــة مــن مــدارس
وجامعــات وكليــات ومعاهــد؛ لتعزيــز جوانــب القــوة ومعاجلــة جوانــب الضعــﻒ لكــي تصبــح هــذه املؤسســات
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أكثــر قــدرة عــﲆ ﲢمــل مســؤولياﲥا والوفــاء بــام ﲢتاجــه املرحلــة احلاليــة مــن التنميــة ﰲ العــاﱂ العــرﰊ ولكــي تكــون

ﳐرجــات هــذه املؤسســات قــادرة عــﲆ ﲢمــل مســؤولياﲥا التنمويــة واحلضاريــة بأمانــة واقتــدار.
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ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:
إن األحــداث املتســارعة التــي تشــهدها احليــاة البﴩيــة ﰲ القــرن الواحــد والعﴩيــن عــﲆ ﳐتلــﻒ األصعــدة جعلت

الكثــري مــن الدعائــم االجتامعيــة للشــعوب ﰲ حمــك حقيقــي وﰲ معركــة وجــود أو عــدم ،وإن هــذا العــاﱂ املتفتــح اليــوم يدفــع

بالبﴩيــة أن تعيــش فيــام يشــبه املجتمــع الواحــد والقريــة الواحــدة ،التــي ﳛــاول أن تــذاب فيهــا كل اخلصوصيــات ،وﲤحــى

كل املميــزات والفــوارق بــني األفــراد؛ ليتحــول اإلنســان إﱃ صــورة نمطيــة لفلســفات ورؤى غربيــة ،وليتحــول إﱃ إنســان

شــبيه باآللــة وباحليــوان املســتهلك ،أو اإلنســان املخــدر الفاقــد للوعــي ،املستســلم لــكل اإلمــالءات واخلطــط التــي ترســم

لــه.

ﲢــاول القــوى العامليــة الكــربى ﰲ معركــة ﴏاعهــا عــﲆ الوجــود والبقــاء واهليمنــة واحلفــاظ عــﲆ مصاحلهــا أن

تنــال مــن املجتمعــات والشــعوب األقــل منهــا قــوة ،واملخالفــة إلديولوجياﲥــا أن تســتهدفها فكريــا وثقافيــا واجتامعيــا؛ حتــى

تتمكــن بعــد ذلــك مــن اســتهدافها سياســيا وعســكريا واقتصاديــا .ﰲ أجــواء هــذا الــرصاع العاملــي املريــر واحلامــي الوطيــس
تتعــرض هويــات الشــعوب ـ التــي تريــد أن يكــون هلــا كيــان خــاص وﲤيــز حضــاري ،والتــي عــﲆ رأســها الشــعوب العربيــة
اإلســالمية ـ لرضبــات شــديدة وهــزات عنيفــة تســتهدف أبعــاد اهلويــة لدﳞــا املتمثلــة أساســا ﰲ دينهــا وقيمهــا وأخالقهــا
وأعرافهــا وتقاليدهــا وعمراﳖــا ورصيدهــا احلضــاري .ﰲ ظــل هــذا التطــور اإلعالمــي والتكنولوجــي اهلائــل الــذي

يطبــع احليــاة البﴩيــة اليــوم يصبــح طــرح موضــوع األمــن الثقــاﰲ بالــﻎ األﳘيــة ،بــل هــو يــدق ناقــوس اخلطــر منبهــا عــﲆ

خطــورة اﳖيــار املجتمعــات وتدهــور الثقافــات وانتهــاء احلضــارات ،ويفــرض نفســه عــﲆ الــدول واحلكومــات والشــعوب
واملجتمعــات املدنيــة لتلتفــت إليــه وتــوﱄ لــه كل االهتــامم ويكــون عامــل قــوة ﰲ سياســات الــدول التــي ﲢــﱰم نفســها

وتعــرف قــدر أوطاﳖــا وتريــد أن يكــون هلــا قــدم ﰲ مســتقبل أيامهــا .ﰲ ظــل هــذه األجــواء يصبــح التخطيــط لﻸمــن الثقــاﰲ
ﰲ مقــام التخطيــط لﻸمــن الســياﳼ واألمــن الغذائــي ،وينبغــي أن ينظــر إليــه باعتبــاره ســالحا متطــورا وجــدارا متقدمــا ﰲ
مواجهــة املخاطــر اخلارجيــة املحدقــة باألوطــان .وإن أي ﲥــاون أو عــدم مبــاالة بــه يمكــن أن يصنــﻒ ﰲ خانــة العمــل عــﲆ

هــدم األوطــان وتفتيــت الشــعوب.هكذا أضحــى األمــن الثقــاﰲ أحــد املياديــن التــي تــدار فيــه املعــارك احلضاريــة الكــربى،
وتتصــارع فيــه القــوى العامليــة مــن أجــل البقــاء.

ﲢــاول هــذه الورقــة البحثيــة ﲢليــل ومناقشــة جدليــة األمــن الثقــاﰲ واحلفــاظ عــﲆ هويــة األوطــان ،والتجاذبــات

الفكريــة املوجــودة حــول هــذا املوضــوع ،ثــم كيــﻒ ﳚــب أن تعمــل الشــعوب العربيــة واإلســالمية مــن خــالل نخبهــا

لتأمــني أمنهــا الثقــاﰲ واحلفــاظ عــﲆ هويتهــا ﰲ أبعادهــا املختلفــة ،وبذلــك التصــدي ملؤامــرات العوملــة والتغريــب واملســﺦ
احلضــاري.
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Abstract:
Great interna�onal powers , in pursuance with their resistance to dominate , to monopolize
and maintain their beneﬁts , endeavour to defeat less armored communi�es and na�ons than
them and having a diﬀerent ideology ,target them intellectually , educa�onally and socially
and take seizure of them poli�cally , militarily and economically . In the welter of this malignant
human interna�onal conﬂict the iden�ty of the na�ons , desiring to have en�ty and civiliza�on
; the Islamic Arabic na�ons , confront seismic strokes to denude them of the iden�ty of religion,
values, ethics , norms, tradi�ons, architecture and civiliza�onal accumula�ve experience.
However the cultural security is considered to be a ﬁeld of these civiliza�onal ba�les .The current
paper dissects the controversiality of the cultural security into its mere bones to preserve the
home iden��es and tackles the present intellectual struggle concerning this issue , how the
Islamic Arabic na�ons maintain their iden�ty through the vanguards confron�ng the conspiracy
of globaliza�on, Westerniza�on and civiliza�onal eﬀacement with delimi�ng controversies and
sugges�ng remedies.
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إﺷﻜالية الﺒحﺚ:
تطرح هذه الورقة البحثية اإلشكالية اآلتية:
ﰲ ظــل هــذا العــاﱂ املتغــري الــذي أصبــح فضــاء مفتوحــا وقريــة واحــدة حلركــة األفــكار وﴏاعهــا ،وﰲ ظــل االنفجــار

اإلعالمــي الغــرﰊ مــن طريــق قنــوات اإلعــالم والنــت وشــبكات التواصــل االجتامعــي يطــرح التســاؤل اآلﰐ:
ـ ما أثر هذه املستجدات عﲆ ﲥديد األمن الثقاﰲ للشعوب العربية اإلسالمية ؟

ـ كيــﻒ الســبيل للحفــاظ عــﲆ هويــات الشــعوب العربيــة اإلســالمية ومحايــة موروثهــا الثقــاﰲ وقيمهــا الدينيــة

لتحقيــق أمنهــا الثقــاﰲ؟

ـ مــا وســائل وآليــات التصــدي واملجاﲠــة ورفــع التحــدي أمــام هــذه اهلجــامت الفكريــة الﴩســة عــﲆ املرجعيــات

الوطنيــة ؟

ـ حماور البحث:
لﻺجابة عن هذه اإلشكاليات والتساؤالت تتناول الورقة البحثية املحاور اآلتية:
 1ـ مفاهيم األمن الثقاﰲ ومصطلحاته:
 2ـ ركائز األمن الثقاﰲ
 3ـ التحديات املعاﴏة لﻸمن الثقاﰲ لﻸوطان العربية اإلسالمية
 4ـ رفع التحدي وآليات االستجابة
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 ١ـ ﻣﻔاﻫيﻢ وﻣﺼﻄلحات اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ:
أ ـ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ:
وانعكاســا ملعنــى
تعــد احليــاة الثقافيــة لــدى الشــعوب واألمــم مظهــرا حيويــا مهـ ًام مــن مظاهــر احلضــارة لدﳞــا،
ً

احليــاة ﰲ مراحلهــا املختلفــة وشــكلها املتغــري مــن مــكان آلخــر ،ويمكــن اعتبارهــا قــوة فعالــة ﰲ شــؤون األمــم

وعالقــات الشــعوب فيــام بينهــا ،فهــي املفهــوم األوســع ألنــامط مــن احليــاة وﳑارســاﲥا اليوميــة وســلوكاﲥا االعتيادية،

فهــي تتضمــن أعــامال وفنونــا وحرفــا ومهــارات تعكــس وجــه احلضــارات وفكــر الشــعوب املبــدع ،وﲤيــز بعضهــا مــن

بعــض ،وترســم خصوصياﲥــا وبصمتهــا ﰲ جمــاالت احليــاة املختلفــة(.)1

نالحــﻆ هــذا التميــز وهــذه البصمــة احلضاريــة ﰲ متاحــﻒ هــذه الشــعوب وآثارهــا ومســاجدها ومعابدهــا

وفنوﳖــا وأعرافهــا وتقاليدهــا.

وتتجــﲆ أوجــه هــذه الثقافــة ﰲ وســائل اإلعــالم املختلفــة التــي تعــد رافــدا مه ـ ًام ﰲ إبــراز أوجــه الثقافــة ،وتعــد

مؤثــرا قويــا ﰲ رســم سياســات الشــعوب وﲣطيــط مســتقبلها ،لــذا حــق للثقافــة أن تســمى الســجل األول الــذي

تــدون فيــه األمــم تارﳜهــا وﲢفــﻆ فيــه الشــعوب هويتهــا.

فكيــﻒ يتســنى صيانــة هــذا املــوروث احلضــاري لﻸمــم الــذي يســمى الثقافــة ،إنــه األمــن الثقــاﰲ ،الــذي نريــد

أن نعــرف مفهومــه ومعنــاه:

األمــن الثقــاﰲ مصطلــح مركــب مكــون مــن كلمتــني األمــن والثقافــة ،ﳑــا يقتــﴤ توضيــح كل معنــى عــﲆ حــدة

ثــم توضيــح املعنــى املركــب للمصطلــح.

ـ مفهــوم األمــن :هــو حالــة نفســية يشــعر فيهــا اإلنســان بالطمأنينــة واالســتقرار والســالمة عــﲆ ﴐوريــات احلياة

لديــه املتمثلــة أساســا ﰲ األمــن عــﲆ نفســه ودينــه وعرضــه ومالــه ووطنــه.

ـتقرا ﰲ وطنــه ،ســا ًملا مــن كل
وعــرف كذلــك بكونــه :احلــال التــي يكــون فيهــا اإلنســان مطمئنــا عــﲆ نفســه ،مسـ ً

مــا ينتقــص دينــه ،أو عقلــه ،أو عرضــه ،أو مالــه(.)2
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ـ ﻣﻔﻬوم الﺜﻘاﻓة :ﻋﺮﻓﺖ الﺜﻘاﻓة ﺗعﺮيﻔات ﻋﺪيﺪة ﻧﺬﻛﺮ ﻣنﻬا ﻣا يﲇ:
الثقافة هي ذلك النشاط الفكري واإلبداعي ﰲ جماالت العلم املختلفة من دين ومعتقدات وفنون وآثار.
والثقافــة هــي النشــاط الفكــري والفنــي لﻸعــامل املنتجــة مــن جهــة املعتقــدات والفنــون والعــادات واآلثــار

ملجموعــة مــن النــاس ﰲ وقــت مــا عــرب مراحــل التاريــﺦ.

ولنا أن نعود إﱃ املفكر العرﰊ املسلم الباحث ﰲ شؤون احلضارة لننظر ﰲ تعريفه للثقافة.
يــرى األســتاذ مالــك بــن نبــي أن مفاهيــم الثقافيــة يمكــن هلــا أن تتعــدد وﲣتلــﻒ باختــالف اإليديولوجيــات

السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة للجهــة املعرفــة للثقافــة.

ففي الغرب الرأسامﱄ عرفت الثقافة بأﳖا فلسفة اإلنسان وتراثه ،فهي مربوطة بوظيفته ﰲ الوجود.
أمــا ﰲ الغــرب االشــﱰاكي فعرفــت الثقافــة لدﳞــم بأﳖــا فلســفة املجتمــع ،فربطــت بعالقتهــا األوﱃ باملجتمــع

باعتبــاره هــو الــذي ﳛــدد سياســات الفــرد ووظيفتــه ﰲ الوجــود.

ثــم الحــﻆ األســتاذ مالــك بــن نبــي أن التعريفــات الغربيــة للثقافــة أتــت عــﲆ شــكل نظريــات ﰲ املعرفــة أكثــر مــن

كوﳖــا ســلوكا ملزمــا حليــاة الفــرد وأداء املجتمــع .ﳑــا جعلــه يتــوﱃ نقدهــا ،وينــص عــﲆ أن تعريــﻒ الثقافــة ينبغــي أن
يكــون داال عــﲆ الفــرد وعــﲆ شــخصيته أكثــر مــن فكــره( .)3فاهتــدى إﱃ وضــع مقﱰحــه ﰲ الثقافــة بكوﳖــا:

» جمموعــة مــن الصفــات اخللقيــة والقيــم االجتامعيــة التــي تؤثــر ﰲ الفــرد منــذ والدتــه وتصبــح ال شـعـوريـ ـ ًا

الـعـالقـــة الـــتي تربــط ســلوكه بأســلوب احليــاة ﰲ الوســط الــذي ولــد فيــه«

()4

والثقافة عﲆ هذا األساس هي ذلك املحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته.
ثــم يــرى األســتاذ مالــك بــن نبــي أن الثقافــة تنبنــي عــﲆ أربعــة عنــاﴏ أساســية بﺈمكاﳖــا العمــل عــﲆ إنشــاء

الصــالت الثقافيــة ﰲ أي جمتمــع ،وتكويــن الفــرد الفعــال ،وعــﲆ املجتمــع أن يســعى جاهــدا لتكريــس هــذه القيــم

اجلوهريــة ﰲ الواقــع وﲢويلهــا إﱃ ســلوك ويلتــزم ﲠــا ســائر األفــراد ﰲ حياﲥــم( ،)5وهــي متمثلــة فيــام يــيل:
املبدأ األخالقي الذي به يتم تكوين الصالت االجتامعية
املبدأ اجلامﱄ الذي به يتم تكوين الذوق العام للمجتمع
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املنطق العميل الذي به يتم ﲢديد أشكال النشاط العام ﰲ املجتمع
الصناعــة التــي ﲠــا يتــم تكويــن الفنــون التطبيقيــة املالئمــة لــكل فــرد ﰲ املجتمــع ،ويقصــد ﲠــا احلــرف والصنائــع

والفنــون والعلــوم التــي ترســم املشــهد االجتامعــي العمــيل العــام(.)6

هــذه هــي خالصــة نظريــة األســتاذ مالــك بــن نبــي حــول الثقافــة ،وال تــزال مفعمــة باحليويــة واجلــدة ومواكبــة

العــرص ﰲ املجــال اجلغــراﰲ للبــالد العربيــة واإلســالمية لكوﳖــا نابعــة مــن عمــق هــذا الفضــاء.
ﻫﺬا ﻋﻦ ﻣﻔاﻫيﻢ الﺜﻘاﻓة ،ﻓﲈذا ﻋﻦ ﻣﻔاﻫيﻢ اﳌﺼﻄلﺢ اﳌﺮﻛﺐ :اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ ؟

لنــا أن نقــر أن طــرح هــذا املصطلــح وتنــاول هــذا املفهــوم وتداولــه ﰲ األوســاط العلميــة واإلعالميــة والسياســية

هــو أمــر حــادث ﱂ يكــن معهــودا مــن ذي قبــل ،وهــو نتــاج االنفجــار اإلعالمــي وظاهــرة العوملــة التــي عرفتهــا
املعمــورة مــع ﳖايــات القــرن العﴩيــن وبدايــات القــرن الواحــد والعﴩيــن.

لقــد كان قبــل ذلــك لــكل وطــن ثقافتــه وهويتــه وموروثــه احلضــاري الــذي ﳜتــص بــه وال ينازعــه فيــه أحــد،

وتعيــش هــذه اهلويــات ﰲ نطــاق حــدود األوطــان ،وﱂ يكــن املشــكل مطروحــا بصــورة يتهــدد بــه املكتســب حتــى

ﳛتــاج إﱃ تأمينــه أو محايتــه.

حتــى شــعر أصحــاب األوطــان وقياداﲥــا السياســية والفكريــة باملخاطــر الداﳘــة ألمنهــم الثقــاﰲ ﳑــا يشــاهدونه

مــن تغــريات متعــددة عــﲆ أنــامط احليــاة لدﳞــم ولــدى أجيــال الشــباب لدﳞــم ﰲ كل جمــاالت احليــاة املختلفــة.
ﻓﻜان ﻇﻬور ﻫﺬا اﳌﺼﻄلﺢ وﺗﺪاولﻪ وﳏاولة وﺿﻊ ﺗعاريﻒ وﻣﻔاﻫيﻢ لﻪ:

األمــن الثقــاﰲ هــو قــدرة املجتمعــات والــدول عــﲆ ﲢقيــق اإلشــباع الــذاﰐ الداخــيل مــن احلاجــات الفرديــة

واجلامعيــة الثقافيــة وقدرﲥــا عــﲆ صيانــة املــوروث الثقــاﰲ الوطنــي ومحايتــه ،وقدرﲥــا عــﲆ تفعيلــه وﲡديــده وتنقيحــه

مــع بقيــة الثقافــات بــام ﳛقــق األصالــة والثبــات عﲆ األصــول ،والتفتــح عﲆ العــرص ﰲ جمــال الدين واألخــالق والقيم
والعــادات والتقاليــد والــﱰاث والعمــران ،وكل مــا يمكــن أن يمثــل هويــة املجتمــع وحضارتــه وخصوصيتــه(.)7

وﳑــا يمكــن أن يالحــﻆ عــﲆ هــذا التعريــﻒ ويوحــي بــه ظاهــره أن البحــث والتنظــري لﻸمــن الثقــاﰲ حماولــة

للجمــع بــني أمريــن متناقضــني أو متضاديــن ،ﳑــا ال يتســنى اجلمــع بينهــام.
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ذلــك لكــون الثقافــة تســتند ﰲ أصوهلــا إﱃ اإلبــداع واحلريــة واالنفتــاح والتفاعــل مــع اآلخــر ،ﰲ حــني أن

مصطلــح األمــن يوحــي بعكــس ذلــك؛ فهــو ﳛــاول احلاميــة واالنكــامش واالنغــالق واالنكفــاء عــﲆ الــذات ودفــع

الغريــب وحماربتــه والتوجــس منــه.

مــن الواضــح أن هــذا امللحــﻆ ﰲ تعريــﻒ املصطلــح املركــب لﻸمــن الثقــاﰲ مــراد ومقصــود ومتضمــن ،فيكــون

توضيــح املســألة ورفــع إﳞــام التعــارض مــن خــالل بيــان أن الثقافــة فعــال بحاجــة إﱃ محايــة حتــى تكــون موروثــا
حضاريــا إﳚابيــا نافعــا ،وال تتحــول إﱃ رسطــان ﰲ جســم األمــة تــرضه وتنخــر قــواه مــن الداخــل وﲥــدم كيانــه إن

هــي تركــت دون صيانــة ومحايــة.

إذن  :ﻧﺴجﻞ ﺑﻜﻞ وﺿوح وﺗﺄﻛيﺪ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أﻣﻦ لﺜﻘاﻓتنا ﰲ ﻫﺬا العاﱂ الﻘﺮية اﳌتﻼﻃﻢ اﻷﻣواج.
وﳛــق لنــا مقارنــة محايــة ثقافتنــا والعمــل عــﲆ تأمينهــا بــام هــو منتهــج ﰲ سياســات الــدول التــي ﲢــﱰم نفســها مــن

محايــة ألمنهــا اجلغــراﰲ واالقتصــادي والغذائــي وثرواﲥــا الطبيعيــة.

فــكل الــدول تتخــذ اســﱰاتيجيات حلاميــة حدودهــا وغذائهــا ومائهــا وثرواﲥــا ومواردهــا ،وﲢســن اســتغالهلا

والتــرصف فيهــا يعــود بالنفــع عليهــا وعــﲆ مواطنيهــا وأفــراد شــعبها.

ال أحــد يتهــم دولــة باالنكفــاء عــﲆ نفســها حــني ترســم سياســاﲥا عــﲆ مقتــﴣ اســﱰاتيجية األمــن االقتصــادي

والغذائــي؛ فدعوﲥــا إﱃ األمــن عــﲆ هــذا املســتوى مﴩوعــة ،وألن األمــن االقتصــادي والغذائــي ﳛميهــا مــن التبعيــة
ورهــن قراراﲥــا السياســية ،أو احلــد منهــا ،ويعــزز اســتقالهلا الوطنــي واســتقالل إرادﲥــا .فقياســا عــﲆ هــذا احلــرص

ﰲ توفيــق أمــن الشــعوب السياســية واالقتصاديــة يــﴩع احلــرص ﰲ توفيــق األمــن الثقــاﰲ والســعي فيــه؛ ﳑــا ﳛمــي
الشــعوب مــن التبعيــة واالرﲥــان جلهــات خارجيــة.

إن مفهــوم التبعيــة ال يعنــي بالــرضورة عــدم االنفتــاح عــﲆ اآلخــر واالنتهــال منــه والتثاقــﻒ معــه ،كــام أنــه ال يعــد

التعــاون مــع اآلخــر ﰲ جمــال االقتصــاد والغــذاء وتبــادل املنافــع ارﲥانـ ًا لﻶخــر والعيــش عــﲆ منتوجــه ،والتوقــﻒ عــن
إنتــاج مــا يشــبع احلاجــات الوطنيــة والرضوريــات العرصيــة .وإنــام ﲢكــم ﰲ زمــام األمــور وتوجيــه للقــرار الثقــاﰲ

والقــرار االقتصــادي إﱃ مــا ﳜــدم مصالــح الدولــة والشــعب ،وﳛفــﻆ هويتهــا ومواردهــا ومكاســبها احلضاريــة(.)8
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ب ـ ﻫوية اﻷوﻃان:
بــال شــك أن هــذا العــاﱂ البــﴩي يتكــون مــن شــعوب وأجنــاس وعرقيــات وأديــان وهــذه ســنة اهلل تعــاﱃ ﰲ

اخللــق عندمــا خلقهــم شــعوبا وقبائــل ،وجعــل مــن آياتــه الدالــة عــﲆ وجــوده اختــالف ألســنة البــﴩ وألواﳖــم.

ﹺ ﹺ
يقــول اهلل تعــاﱃ ( :يــا ﹶأﳞــا النَّــاس إﹺ َّنــا ﹶخ ﹶل ﹾقنﹶا ُكـ ﹺ
ـم
ُ
ـم ُشـ ُعو ًبا ﹶو ﹶق ﹶبائـ ﹶـل ل ﹶت ﹶع ﹶار ُفــوا إﹺ َّن ﹶأك ﹶﹾر ﹶم ُكـ ﹾ
ـم مـ ﹾن ﹶذ ﹶكـ ﹴـر ﹶو ُأ ﹾن ﹶثــى ﹶو ﹶج ﹶع ﹾلنﹶا ُكـ ﹾ
ﹾ
ﹶ ﱡﹶ
ﹺ
ﹺ
ـم ﹶخبﹺــري) ]احلجــرات[13 :
ـم إﹺ َّن اهللﹶ ﹶعليـ ﹲ
عنــدﹶ اهللﹺ ﹶأ ﹾت ﹶقا ُكـ ﹾ

ـك ﹶآليـ ﹴ
ﹺ
ﹺ
اختﹺـ ﹶـال ُ ﹺ ﹺ
ويقــول تعــاﱃ أيضــا :و ﹺمـن آياتﹺـ ﹺـه ﹶخ ﹾلـ ُـق الســمو ﹺ
ات ﹶو ﹾاألﹶ ﹾر ﹺ
ض ﹶو ﹾ
ـات
ـم إﹺ َّن ﹺﰲ ﹶذلـ ﹶ ﹶ
َّ ﹶ ﹶ
ﹶ ﹾ ﹶ
ف ﹶأ ﹾلسـنﹶتك ﹾُم ﹶو ﹶأ ﹾل ﹶوان ُكـ ﹾ
ـني ]الــروم[22 :
لﹺ ﹾل ﹶعاملﹺـ ﹶ
مــع مــرور األزمــان وتفاعــل التاريــﺦ مــع اجلغرافيــا أصبــح لــكل وطــن بصمتــه وخصوصيتــه وﳑيزاتــه ،تتشــكل

منهــا هويتــه وأصالتــه وبطاقــة تعريفــه؛ هــذا الــذي يمكــن أن يســمى معــاﱂ اهلويــة الوطنيــة أو بطاقة تعريﻒ الشــخصية
القومية.

يمكن لنا أن نعرف هوية األوطان بام ييل:
هــي تلــك اخلصائــص واملميــزات احلضاريــة القائمــة عــﲆ الديــن واللغــة والعــرق واملــوروث الثقــاﰲ مــن

األعــراف والعــادات والفنــون ،التــي تطبــع حيــاة النــاس ﰲ وطــن مــن األوطــان وجمتمــع مــن املجتمعــات.
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 ٢ـ رﻛاﺋﺰ اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ:
نســتطيع القــول إن األمــن الثقــاﰲ ال بــد لــه مــن منــاخ مالئــم ومــن جــو مناســب ﳛيــا ويعيــش فيــه ويتفاعــل؛

تكــون مكوناتــه أصيلــة داخليــة وطنيــة أو إقليميــة نابعــة مــن عمــق خــربات وﲡــارب أولئــك النــاس املﱰاكمــة عــرب
قــرون مــن الزمــن ،ﳑــا يشــكل منظومــة ثقافيــة متكاملــة حمــددة املعــاﱂ.

تتشــكل هويــة الشــعوب ﰲ أوطاﳖــا مــن عنــاﴏ وثوابــت أساســية مســتمدة ﰲ تفاعــل التاريــﺦ مــع اجلغرافيــا مــع

حركيــة اإلنســان فيهــام .وحينــام نتحــدث عــن الشــعوب واملجتمعــات العربيــة اإلســالمية التــي هــي حمــل دراســتنا

فﺈننــا نســتطيع ﲢديــد مرتكــزات هويتهــا ﰲ العنــاﴏ اآلتيــة:

ـ الديــن اإلســالمي باملعنــى الشــامل لــكل مناحــي احليــاة اإلنســانية ،فهــو ذو بعــد إيــامين عقــدي ،وبعــد عمــيل

ﴍائعــي ،وبعــد أخالقــي ســلوكي(.)9

ـ الوطــن :وهــو هــذه اجلغرافيــا التــي عــاش فوقهــا هــذا اإلنســان وتفاعــل مــع مناخهــا وبيئتهــا وفلســفتها ﰲ

الوجــود فصنــع مظاهــر احليــاة لديــه(.)10

ـ اللغــة العربيــة التــي تعــد مقومــا أساســيا ثانيــا هلــذه األمــة فهــي لســان حضارﲥــا عربيــا ،امتزجــت فيهــا اللغــة

بــكل مناحــي احليــاة وأنتجــت مظاهرهــا باالرتبــاط ﲠــذا اللســان.

ـ احلضــارة باملعنــى الواســع التــي تعنــي كل مــا أنتجــه هــذا اإلنســان الــذي يعيــش فــوق هــذه األرض مــن فنــون

وعلــوم وتــراث وثقافــات وأعــراف وتقاليــد.

لعــل هــذه أبــرز دعائــم هــذه األمــة وركائزهــا ﰲ تشــكيل هويتهــا وشــخصيتها وﲢقيــق أمــن ثقــاﰲ هلــا .وإن صيانة

هويــات الشــعوب العربيــة اإلســالمية تتمثــل ﰲ حفــﻆ كياناﲥــا وحفــﻆ مرجعياﲥــا الدينيــة واالجتامعيــة والسياســية،
وحفــﻆ مقدراﲥــا وثرواﲥــا وفضائهــا اجلغراﰲ.

تتشــكل احلضــارة اإلنســانية التــي ﲤيــز الشــعوب بعضهــا مــن بعــض مــن تراكــم هــذه األجــزاء مــن اهلويــة ومــن

تفاعلهــا عــرب التاريــﺦ مــع اجلغرافيــا مــع حركيــة اإلنســان فــوق هــذه األوطــان.

لقــد عــرف العلــامء احلضــارة اإلنســانية تعريفــات متعــددة ،بحســب املرجعيــات الفكريــة واخللفيــات املعرفيــة

لــكل واحــد منهــم ،ومدارهــا عــﲆ أﳖــا كل مــا ينتجــه عقــل اإلنســان مــن فنــون وعلــوم وآداب وفلســفة وتﴩيــع،
مــع القــدرة عــﲆ االســتفادة منهــا وﲢويلهــا إﱃ ســلوك وثقافــة.
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ولنــا أن نقــﻒ مــع تعريــﻒ األســتاذ مالــك بــن نبــي باعتبــاره مفكــرا عربيــا مســلام معــاﴏا ينتمــي إﱃ هــذه األمــة

ويعــرب عــن حضارﲥــا.

يــرى أن »احلضــارة هــي نتــاج فكــرة جوهريــة تطبــع عــﲆ جمتمــع ﰲ مرحلــة مــا قبــل التحــرض الدفعــة التــي

تدخــل بــه التاريــﺦ« ومــن هــذا املنطلــق فــﺈن معنــى التحــرض هــو أن يتعلــم اإلنســان كيــﻒ يعيــش ﰲ مجاعــة ،وأن
يــدرك شــبكة العالقــات االجتامعيــة ﰲ تنظيــم احليــاة اإلنســانية مــن أجــل وظيفتهــا التارﳜيــة ،كــام أﳖــا مجلــة العوامــل

املعنويــة واملاديــة التــي تنتــج ملجتمــع مــا أن يوفــر لــكل عضــو فيــه مجيــع الضامنــات االجتامعيــة الالزمــة لتطــوره.

ويــرى أن »قـــــيام أي حضــارة ال يكــون إال بتوفــر جممــوع الــﴩوط األخالقيــة واملاديــة التــي تتيــح ملجتمــع معــني

أن يقســم لــكل فــرد مــن أفــراده ﰲ كل طــور مــن أطــوار وجــوده منــذ الطفولــة إﱃ الشــيخوخة املســاعدة الرضوريــة

لــه ﰲ هــذا الطــور أو ذاك مــن أطــوار نمــوه«(.)11
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 ٣ـ التحﺪيات اﳌعاﴏة لﻸﻣﻦ الﺜﻘاﰲ لﻸوﻃان العﺮﺑية اﻹﺳﻼﻣية
مــا اســتعرضناه ســالفا مــن املظاهــر اإلﳚابيــات واملفاهيــم العميقــة التــي تزخــر ﲠــا أمتنــا ﳑــا يمكــن أن نســميه

بالقــوى الناعمــة لﻸمــن الثقــاﰲ الفكــري هــو الركــن الركــني الــذي نــأوي إليــه ﰲ أوقــات املخاطــر والليــاﱄ

احلالــكات .إال أننــا نســجل ـ بــكل أســﻒ ـ االخﱰاقــات القويــة والتشــققات العميقــة التــي بــدأت تطــرأ عــﲆ هــذه
املنظومــة الفكريــة املﱰاصــة ،وهــذه القاعــدة احلضاريــة الصلبــة ،ذلــك بالتهديــدات الداخليــة واخلارجيــة احلادثــة.
ﳑا يلزمنا أن نواجه حقيقتنا ونطرح التساؤل الرصيح عﲆ أنفسنا :
فيم تكمن ﲥديدات وﲢديات أمننا الثقاﰲ وما السبل ملعاجلتها قبل فوات األوان ؟
ولنــا أن نســجل ايضـ ًا أن هــذه املنظومــة الثقافيــة لﻸوطــان العربيــة اإلســالمية مــا تــزال جمســدة عــﲆ أرض الواقــع

ملتزم ـ ًا ﲠــا وحمافظ ـ ًا عليهــا بنســب متفــاوت مــن بلــدة إﱃ أخــرى ومــن موطــن إﱃ آخــر ،وهــي مرهونــة بعوامــل

أخــرى يــأﰐ عــﲆ رأســها االســتقرار الســياﳼ لﻸوطــان وتشــبث الشــعوب ﲠويتهــا وقناعتهــا بمكامــن القــوة
احلضاريــة لدﳞــا.

ﰲ حقيقــة األمــر لقــد عاشــت الشــعوب العربيــة اإلســالمية ﰲ الفــﱰة االســتعامرية ﰲ القــرن العﴩيــن حمــاوالت

كثــرية جــادة وخطــرية خلــرق أمنهــا لثقــاﰲ وتشــويه هويتهــا وﴍخ شــخصيتها والقضــاء عــﲆ مكامــن القــوى الناعمــة

لدﳞــا( ،)12لكنهــا ثبتــت وتصــدت وﲢملــت وتأقلمــت ثــم انتــرصت ﰲ األخــري عــﲆ هــذه املســتعمرات سياســيا
وعســكريا وحضاريــا ،فطردﲥــا مــن أوطاﳖــا ونالــت اســتقالهلا وعــززت وحدﲥــا وبنــت أوطاﳖــا ،وعملــت عــﲆ

مســح اآلثــار الســلبية لتلــك السياســات االســتعامرية البائســة(.)13

إال أن املعركــة مــع هــذه القــوى الغربيــة العامليــة الكــربى ﱂ تنتــه ولــن تنتهــي حســب مــا يبــدو ألن الــرصاع

والتدافــع بــني األمــم والشــعوب واحلضــارات ســنة إهليــة كونيــة ﰲ عــاﱂ البﴩيــة.

ﹺ
ـك ﹶجلعـ ﹶـل النَّــاس ُأمـ ًة و ﹺ
احــدﹶ ًة ﹶو ﹶال ﹶي ﹶزا ُلـ ﹶ
ـك ﹶولﹺ ﹶذلﹺـ ﹶ
ـم ﹶر ﱡبـ ﹶ
ـك
ـون ُﳐﹾت ﹺﹶل ﹺفـ ﹶ
ﹶ َّ ﹶ
يقــول اهلل تعــاﱃ » :ﹶو ﹶلـ ﹾـو ﹶشــا ﹶء ﹶر ﱡبـ ﹶ ﹶ ﹶ
ـني َّإال ﹶمـ ﹾن ﹶرحـ ﹶ
ض ﹶل ﹶفســدﹶ ﹺ
ت ﹾاألﹶ ﹾر ُض
ـع اهللﹺ النَّـ ﹶ
»و ﹶلـ ﹾـو ﹶال ﹶد ﹾفـ ُ
ـم« ســورة هــود  118 ،ـ  .119ويقــول تعــاﱃ أيضــا :ﹶ
ـم بﹺ ﹶب ﹾع ﹴ ﹶ
ـاس ﹶب ﹾع ﹶض ُهـ ﹾ
ﹶخ ﹶل ﹶق ُهـ ﹾ
ﹶو ﹶل ﹺكـ َّن اهللﹶ ُذو ﹶف ﹾضـ ﹴ
ـني« ســورة البقــرة 251،
ـل ﹶعـ ﹶـﲆ ا ﹾل ﹶعا ﹶملﹺـ ﹶ
فام التحديات التي ﲥدد األمن الثقاﰲ للشعوب العربية اإلسالمية ؟
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أ ـ العوﳌة والﻐﺰو اﻹﻋﻼﻣﻲ:
إن مــا أضحــت عليــه حيــاة البﴩيــة اليــوم مــن مشــهد التدفــق اإلعالمــي اهلائــل عــرب وســائل اإلعــالم املختلفــة

املقــروءة واملســموعة واملرئيــة ووســائل التواصــل االجتامعــي و«النــت« أصبــح مظهــرا معــاﴏا حليــاة األفــراد ال

يســتطيعون االنفــكاك عنــه وال االســتغناء ،وأصبــح أمــرا حتميــا ال مفــر منــه تتوقــﻒ عليــه حيــاة البــﴩ ويؤثــر فيهــا

بأشــكال وصــور ﳐتلفــة.

ويبــدو مــن الواضــح أن العــاﱂ الغــرﰊ املتفــوق واملتحكــم ﰲ زمــام هــذا املجــال واملهيمــن عليــه اســتطاع أن

يســخره خلدمــة مصاحلــه وﲢقيــق مﺂربــه ،فأصبــح شــكال معــاﴏا لغــزو أوطاننــا واخــﱰاق حدودنــا ،والدخــول إﱃ

عقــر ديارنــا والتأثــري ﰲ املنظومــات الثقافيــة لشــعوبنا وجمتمعاتنــا .حتــى وجدنــا أنفســنا أمــام ﲢــد عظيــم وخطــر
داهــم متمثــل ﰲ فــرض منظومــة قيــم وثقافــات ﳐالفــة ملــا لدينــا بــل معاكســة هلــا وهادمــة هلــا( ،)14هــذه أهــم معاملهــا:
ـ ازدراء األديان ودعوات اإلحلاد والتنصل من أي ارتباط بخالق الوجود
ـ نرصة القيم املادية والسعي إليها بكل الوسائل بقاعدة :الغاية تربر الوسيلة.
ـ االنفالت األخالقي واالنحالل القيمي بال أي ضوابط أو حدود.
ـ العبودية للشهوات وامللذات والرغبات اجلاحمة من دون أي ضوابط أو حدود
ـ دعوات احلرية بال ضوابط أو حدود ،عﲆ حساب حريات اآلخرين وحقوقهم.
ـ ﲢويل اإلنسان إﱃ شبيه آلة ،وإﱃ مثيل حيوان ،ﳘه إشباع الرغبات واللهث وراء املاديات.
عندمــا جاﲠنــا اإلعــالم الغــرﰊ ﲠــذه املفاهيــم والقيــم املخالفــة ملوروثنــا احلضــاري ومنظومتنــا الثقافيــة شــعرنا

بأننــا أصبحنــا مســتهدفني ﰲ هويتنــا ومهدديــن ﰲ شــخصيتنا.

وﰲ ظــل الﱰهــل املوجــود عــﲆ مســتوى مؤسســاتنا االجتامعيــة املختلفــة مــن أرسة ومدرســة ومســجد حصــل

مــا يمكــن أن يســمى باالخــﱰاق الثقــاﰲ واحلضــاري لشــعوبنا وكانــت مظاهــره عــﲆ أرض الواقــع ذلــك التقليــد
األعمــى هلــذه الــدول ﰲ ثقافاﲥــا وتصوراﲥــا وســلوكاﲥا املشــينة ،فظهــر ﰲ أوســاطنا مــن يتبنــى تلــك الطروحــات
ويدافــع عليهــا ويعمــل عــﲆ تكريســها ﰲ املجتمــع وﰲ املقابــل ﳞــدم املــوروث احلضــاري األصيــل ألمتنــا.
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ب ـ الﻐﺰو الﻔﻜﺮي :
يعــد الغــزو الفكــري وجهــا آخــر مــن التحديــات واالخﱰاقــات التــي تشــهدها البــالد العربيــة اإلســالمية ،ويعــد

ﲥديــدا ألمنهــا الثقــاﰲ ،ومفــاده ﴏاع األفــكار الــذي هــو مظهــر معــاﴏ مــن مظاهــر احليــاة توظــﻒ فيــه وســائل
اإلعــالم املختلفــة الســالفة الذكــر .حيــث هنالــك ﳐابــر ومنتديــات غربيــة شــغلها الشــاغل إدارة معــارك فكريــة

حاميــة الوطيــس ﲥــدد كيــان حضارتنــا ﰲ أبعادهــا املختلفــة مــن أهــم مظاهرهــا مــا يــيل:

ـ طــرح قضايــا الديــن وأصولــه ﰲ العقيــدة والﴩيعــة واألخــالق ﰲ املــزاد الثقــاﰲ املفتــوح بــال ضوابــط وال

ﲣصــص علمــي ،وإثــارة الشــبهات حوهلــا بأســاليب التشــكيك والتســفيه .مثل قضيــة وجــود اهلل تعــاﱃ( ،)15والنبوات
والوحــي واملقدســات ،وقضايــا اإلحلــاد واحلريــات واجلنــس والــزواج ،واألخــالق والضوابــط االجتامعيــة(.)16

ـ طــرح قضايــا األوطــان واملرجعيــات ونظــم احلكــم والسياســات والديمقراطيــة .دون مراعــاة طبائــع الشــعوب

وخصوصياﲥــا وأوضاعهــا املعيشــية واالقتصاديــة وتركيباتــه االجتامعيــة.

ـ طــرح قضايــا املجتمــع واحلقــوق الفرديــة واجلامعيــة مــن املواطنــة والتعايــش واحلريــات واملســؤوليات واحلقوق

والواجبــات املتبادلــة .دون مراعــاة املنظومــات الثقافيــة واملرجعيــات الدينيــة التــي تضبــط هــذه اجلوانــب مــن حيــاة

املجتمعات (.)17

إن التناول غري املنضبط ملثل هذه القضايا هدد أمننا الثقاﰲ من جانبني:
ـ عــدم اســتعداد جمتمعاتنــا وعــدم تأهيلهــا ملســايرة هــذا اخلطــاب اإلعالمــي ،وإدراك الفــوارق بــني املجتمعــات

والثقافــات.

ـ تبني أطروحات ال تستند إﱃ مرجعياتنا وتراثنا وحضارتنا وديننا وثقافتنا.

ج ـ اﻻﺳتﻼب اﳊضاري أو الﻘاﺑلية لﻼﺳتعﲈر:
نقصــد باالســتالب احلضــاري هــي تلــك احلالــة التــي تشــعر ﲠــا ﴍﳛــة هائلــة مــن أفــراد شــعوبنا العربيــة

اإلســالمية مــن الدونيــة والنقــص واالنبهــار أمــام كل مــا هــو قــادم مــن بــالد الغــرب مــن منتوجــات حضاريــة،
والشــعور بقوﲥــا وتفوقهــا علينــا ﰲ جمــاالت احليــاة املختلفــة؛ دون البحــث أو اإلدراك لﻸســباب احلقيقيــة وراء
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ذلــك ،ودون التمييــز بــني مــا هــو خصوصيــة حضاريــة ﳚــب احلفــاظ عليهــا وتثمينهــا وبــني مــا هــو تطــور أو تقــدم

ﳛمــل نفعــا وفائــدة ألصحاﲠــا.

إن تــدين مســتوى الوعــي العــام ﰲ أفــراد األمــة لعوامــل ﳐتلفــة كان وراء هــذا االســتالب احلضــاري والقابليــة

لالســتعامر ووراء االخــﱰاق الثقــاﰲ الــذي نعيشــه يوميــا مــن خــالل وســائل اإلعــالم املختلفــة ،ومــن خــالل
املنتوجــات االقتصاديــة والصناعيــة والتكنولوجيــة التــي غــزت ديارنــا واحتلــت أوطاننــا ورســمت صــورة التفــاوت

البــني بيننــا وبــني احلضــارة الغربيــة.

إن لﻸســفار والرحــالت والعالقــات والتواصــل االفــﱰاﴈ دورا مهـ ًام ﰲ رســم هــذه الصــورة مــن االســتالب

احلضــاري والغــزو الفكــري واالنبهــار ﲠــذا الغــرب ،والــذي ولــد باملقابــل توجيــه أصابــع االﲥــام إﱃ املــوروث

احلضــاري الداخــيل املتمثــل ﰲ القيــم والديــن واألعــراف والتقاليــد عــﲆ أنــه هــو الســبب فيــام نحــن عليــه مــن هــوان
وﲣلــﻒ وركــود؛ فرمــي بالتهميــش واالزدراء واالحتقــار ،خاصــة مــن الفئــات الشــبابية املتحــررة لدينــا .فراحــت

تقلــد الغــرب ﰲ كل جوانــب حياﲥــا دون إدراك أبعــاد ذلــك التقليــد وﳐاطــره  ،فأنتــج حالــة اجتامعيــة ونفســية
وفكريــة تســمى عنــد املفكــر مالــك بــن نبــي بالقابليــة لالســتعامر(.)18

مفادهــا هــو وجــود االســتعداد الداخــيل لتقمــص شــخصية هــذا الغــرب والذوبــان ﰲ منظومتــه املعرفيــة والثقافية

والتحــيل بقيمــه الســلوكية ،واالنصيــاع لسياســاته وقبــول اســتعامره وتســليم مقاليــد األمــور لــه ﰲ كل جوانــب احليــاة
املختلفــة .ويعــد هــذا األمــر حالــة نفســية واجتامعيــة خطــرية تعــاين منــه ﴍائــح مــن الشــعوب العربيــة وهــي القابليــة

لالســتعامر  ،وهــو أمــر مهــدد لﻸمــن الثقــاﰲ.

د ـ ﺗﻜالﺐ الﻘو العاﳌية الﻜﱪ:
أضحــى عاملنــا اليــوم حلبــة ﴏاع شــديدة تســتعمل فيهــا كل اآلليــات والوســائل مــن أجــل اخــﱰاق األوطــان

وﲥديــد ثقافــات الشــعوب وهــدم احلضــارات وﲣريــب اهلويــات ﳑــا يســمى باألمــن الفكــري والثقــاﰲ.

مــن مظاهــر التكالــب املعــاﴏ عــودة االســتعامرات القديمــة ﰲ أثــواب جديــدة؛ مــن ذلــك إســقاط األنظمــة

وتغيريهــا بالقــوة واحتــالل األوطــان وﳖــب خرياﲥــا وإرســاء أنظمــة جديــدة مواليــة هلــا ،وبــث أفــكار اإلرهــاب
والتكفــري ،وصناعتهــا ﰲ ﳐابــر وﲤويــل اجلامعــات اإلرهابيــة ورعايتهــا والعمــل عــﲆ وجدودهــا عــﲆ أرض الواقــع،
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ونــﴩ الســموم األخالقيــة واالنحرافــات الســلوكية ،وإدخــال األوطــان ﰲ ﴏاعــات داخليــة اثنيــة ﲥــدد كياناﲥــا وال

تســمح هلــا بالنهــوض مــرة أخــرى .فأصبحــت هــذه القــوى ﲢــارب كل بلــد أراد لنفســه ﳖضــة ،وتعرقــل كل بلــد أراد
إقامــة تنميــة حقيقــة ألجــل اللحــاق بركــب احلضــارة(.)19

لنــا أن نقــول إن العــاﱂ العــرﰊ واإلســالمي يعيــش فعــال ﲢديــات عظيمــة ﲥــدد أمنــه الثقــاﰲ وقــد ظهــرت مجلــة

مصطلحــات متداولــة ﰲ اإلعــالم تــؤﴍ عــﲆ ذلــك وذات عالقــة بــام نحــن فيــه كمصطلــح :االخــﱰاق الثقــاﰲ،

والغــزو الثقــاﰲ ،والدفــاع عــن الثقافــة الوطنيــة ،والــكالم عــن األمــن الثقــاﰲ.

إن التأمــل ﰲ مــا ذكــر مــن مصطلحــات يوحــي بتلــك العالقــة املتأزمــة واملتصارعــة بــني الثقافــة الغربيــة والثقافــة

العربيــة اإلســالمية ،كــام يوحــي بوجــود ثقافــة ﰲ حالــة دفــاع عــن النفــس وثقافــة ﰲ حالــة هجــوم كاســح مســتمر،

وأن بينهــام حالــة شــديدة مــن املواجهــة والعــراك ،وهــذا الــذي نطلــق عليــه محايــة األمــن الثقــاﰲ ونبحــث عــن

ســبله ووســائله ،وبــال شــك أنــه أصبــح يمثــل لونــا مــن ألــوان األمــن القومــي لﻸوطــان ال يقــل أﳘيــة عــن األمــن
االقتصــادي واألمــن الســياﳼ واألمــن العســكري.
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 ٤ـ رﻓﻊ التحﺪي وآليات اﻻﺳتجاﺑة ﰲ اﳊﻔاظ ﻋﲆ اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ لﻸوﻃان
إن مــا بــات ﳞــدد األوطــان ﰲ اخــﱰاق أمنهــا الثقــاﰲ وهــدم كياﳖــا احلضــاري أمــور عظيمــة وﳐاطــر مســتعصية ﱂ

يعــد مــن الســهل التصــدي هلــا وال الوقــوف ﰲ وجههــا وإيقــاف زحفهــا ،الــذي تســتعمل فيهــا وســائل وأســلحة غــري
متكافئــة وتــدار بوســائل وﳐابــر متخصصــة.

وهــذا يــؤدي اﱃ ﴐورة طــرح انشــغال كبــري وعميــق ينبغــي أن ﲢمــل ﳘــه كل النخــب والقيــادات الفكريــة

والسياســية ﰲ األوطــان العربيــة ،وتــرصف األمــوال واألوقــات ﰲ ســبيل إﳚــاد احللــول والعــالج لــه مفــاده مــا يــيل:
ـ كيــﻒ الســبيل لرفــع التحــدي ،والتصــدي ملحــاوالت خــرق األمــن الثقــاﰲ لﻸوطــان العربيــة اإلســالمية ،ومــا

اآلليــات التــي ﲢــد مــن ﳐاطــر هــذا الزحــﻒ ؟

لعل اإلجابة عن هذا التساؤل تكمن ﰲ عناﴏ كثرية أﳘها ما ييل:

أ ـ العودة إﱃ الﺬات واﻻﻋتﺼام ﲠوية اﻷوﻃان:
ال بــد مــن التأكيــد ونحــن نســتعرض هــذا الوضــع املــؤﱂ واحلالــة املتأزمــة لتحديــات األمــن الثقــاﰲ ﰲ أوطاننــا أن

نذكــر أنفســنا بــام تنطــوي عليــه شــعوبنا مــن إرث حضــاري وثقــاﰲ عريــق وأصيــل وغنــي ،يعــد بــال منــازع الدعامــة

األقــوى والركيــزة الصلبــة واجلبهــة املتقدمــة ﰲ الوقــوف أمــام موجــة هــذا الــرصاع الثقــاﰲ واحلضــاري الــﴩس.

يتمثــل هــذا املــوروث ﰲ ذلــك اخلزيــن مــن القيــم احلضاريــة التــي تعــود إﱃ آالف الســنني مــن تراكــم للحضارات

وانصهــار لتجــارب الشــعوب وﲤــازج للديانــات الســاموية واختتامهــا بديانــة ســيد املرســلني حممــد صــﲆ اهلل عليــه

والــه وســلم(.)20

ويتمثــل هــذا املــوروث ﰲ ديننــا اإلســالمي احلنيــﻒ ومــا يملكــه مــن منظومــة فكريــة أصيلــة عميقــة شــاملة

لــكل مناحــي احليــاة  ،تعنــى بالفــرد ﰲ عقيدتــه ومبادئــه وروحــه ،وتعنــى بالفــرد ﰲ بعــده االجتامعــي وتﴩيعــات
جوانــب احليــاة لديــه( ،)21وتعنــى بالفــرد ﰲ بعــده التواصــيل مــع غــريه ﰲ املجــال األخالقــي وشــبكة العالقــات
االجتامعيــة(.)22

لقــد عــرب عــن هــذا املجتمــع األنموذجــي( )23رســولنا الكريــم عليــه الصــالة والســالم بقولــه» :مثــل املســلمني ﰲ
١٨٢
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توادهــم وترامحهــم كمثــل اجلســد الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر اجلســد بالســهر واحلمــى« ،وبقولــه
عليــه الصــالة والســالم كذلــك» :املســلم للمســلم كالبنيــان املرصــوص يشــد بعضــه بعضــا«

ـت لﹺلنَّـ ﹺ
ـاس ت ﹾﹶأ ُمـ ُـر ﹶ
ون
ـري ُأ َّمـ ﹴـة ُأ ﹾخ ﹺر ﹶجـ ﹾ
وقبــل ذلــك وصــﻒ اهلل تعــاﱃ هــذا املجتمــع ﰲ كتابــه العزيــز قائــالُ » :كنﹾ ُتـ ﹾ
ـم ﹶخـ ﹾ ﹶ
بﹺا ﹾﹶملعــر ﹺ
وف ﹶو ﹶتن ﹶﹾهـ ﹾـو ﹶن ﹶعـ ﹺ
ـن ا ﹾُملنﹾ ﹶكـ ﹺـر ﹶوت ﹾُؤ ﹺمنُـ ﹶ
ـرب
»و ﹶت ﹶع ﹶ
ـون بﹺــاهللﹺ« ســورة آل عمــران .110 ،ودعاهــا بقولــه تعــاﱃ :ﹶ
او ُنــوا ﹶعـ ﹶـﲆ ا ﹾلـ ﹺ ﱢ
ﹾ ُ

اإل ﹾثـ ﹺم وا ﹾلعــدﹾ و ﹺ
ان« ســورة املائــدة.2 ،
او ُنــوا ﹶعـ ﹶـﲆ ﹾ ﹺ ﹶ ُ ﹶ
ﹶوال َّت ﹾقـ ﹶـوى ﹶو ﹶال ﹶت ﹶع ﹶ

ويتمثــل هــذا املــوروث ﰲ اخلزيــن مــن العطــاء املعــرﰲ والعلمــي هلــذه األمــة ﰲ كل جمــاالت احليــاة مــن أدب

وشــعر وحكمــة وفلســفة وفقــه وأصــول ومقاصــد وفلــك وعلــوم ﲡريبيــة ﳐتلفــة .فشــكل هــذا املــوروث قمــة
احلضــارة اإلنســانية عــرب قــرون مــن الزمــن .ومــا يــزال وقعــه ﰲ احلضــارة املعــاﴏة واضحــا وجليــا.

ﰲ حقيقــة األمــر هــذا هــو أقــوى ســالح وأهــم وســيلة ﲤلكهــا أمتنــا ﰲ احلفــاظ عــﲆ حضارﲥــا ومحايــة أمنهــا

الثفــاﰲ الفكــري وجماﲠــة كل املخاطــر املحدقــة بــه ودفــع أي ﴐر مرتقــب عليــه وأنــه احلصــن احلصــني هلــا؛ هــذا
املــوروث الــذي تتشــكل منــه عنــاﴏ اهلويــة العربيــة اإلســالمية بمختلــﻒ أطيافهــا وألواﳖــا واجتهاداﲥــا ورؤاهــا
القديمــة واحلديثــة تنصهــر فيــام بينهــا وﰲ بعضهــا البعــض لﱰســم لنــا جمتمــع التنــوع والثــراء املعــاﴏ(.)24

إن مــن عالمــات قــوة هــذه املرجعيــة ومتانــة هــذه اهلويــة ﰲ هــذا العــرص عــﲆ الرغــم ﳑــا تعانيــه مــن اخﱰاقــات

أﳖــا ال تــزال تشــكل البعبــع املخيــﻒ للغــرب وحضارتــه ،فهــو يتوجــس منهــا خيفــة ،بــل هــو ﳛاربنــا كــرد فعــل عــن

شــعوره بتهديــد هــذه املرجعيــة لــه ﰲ عقــر داره.

نحــن نشــاهد ونعايــن كيــﻒ أن هــذه اهلويــة ﰲ أبعادهــا املختلفــة تســتطيع أن ﲣــﱰق منظومــات فكريــة أخــرى

وعــﲆ رأســها الغربيــة ،فتتموقــع ﰲ أوســاطها وتؤثــر ﰲ أفرادهــا وتصنــع مشــاهد مــن جمريــات احليــاة اليوميــة وتغــري
مــن ســلوكيات األفــراد وصــور املجتمعــات ،وﳛســب هلــا ألــﻒ حســاب ﰲ األحــداث السياســية واالجتامعيــة

الكبــرية.

إذن املطلــوب منــا أمــام هــذه التحديــات العــود إﱃ أنفســنا وإﱃ تراثنــا وحضارتنــا الســتلهام مكامــن القــوة فيهــا

واالعتصــام بثوابتهــا والعمــل عــﲆ االجتهــاد ﰲ متغرياﲥــا حتــى تقــدم ﰲ ثــوب جديــد لشــبابنا ولﻸجيــال الصاعــدة
ﰲ األمــة.

١٨٣

أ.م.د قاسم الشيﺦ بلحاج

ب ـ اﻻﻧﻔتاح الواﻋﻲ ﻋﲆ الﺜﻘاﻓات اﻷﺧﺮ:
إن تأكيدنــا العــودة إﱃ الــذات واالعتصــام باهلويــة ال يعنــي أبــدا االنكفــاء عليهــا وغلــق البــاب عــﲆ الوافــد

والرافــد ،ألن مــن ســنن اهلل ﰲ اخللــق التجــدد والتطــور ﰲ كل جمــاالت احليــاة

ّ
إن الثقافــة ﰲ حقيقتهــا وﰲ معناهــا الشــامل أشــبه مــا تكــون بالــرصح الشــامﺦ الــذي ﳛتــاج اﱃ صيانــة وتشــغيل

مســتمرين حتــى ﳛافــﻆ عــﲆ نقاوتــه ووضاءتــه ،وهــي كائــن حيــوي معقــد يتألــﻒ مــن أجــزاء عديــدة متكاملــة

ومرتبطــة ومتشــابكة ويؤثــر بعضهــا ﰲ بعــض ،والثقافــة عبــارة عــن عمليــة مســتمرة ال تتوقــﻒ عنــد حــد أدنــى

تكتفــي بتوفــريه للنــاس ،وإنــام تعمــل عــﲆ ﲥيئــة األرضيــة لعمليــة انطــالق ثقــاﰲ جديــد ،تأخــذ مــن املــوروث الثقــاﰲ
املــاﴈ واحلــاﴐ ،ثــم تنفتــح عــﲆ الثقافــة املعــاﴏة لالســتفادة منهــا والتفاعــل معهــا(.)25

فاألمــن الثقــاﰲ ال يعنــي بــأي شــكل مــن األشــكال االنغــالق الداخــيل واالنطــواء والتقوقــع وعــدم التكيــﻒ

مــع املســتجدات واملتغــريات ومنجــزات العــرص ،واالحتــامء ﲢــت متاريــس املــاﴈ وغلــق األبــواب والنوافــذ أمــام

مشــاهد ومظاهــر الثقافــة املعــاﴏة ،بــل يعنــي االعتــزاز بالــذات احلضاريــة واالعتصــام باملــوروث األصيــل مــع

التفتــح عــﲆ اآلخــر اجلديــد واالســتفادة مــن منجــزات العــرص(.)26

ومــن ثــم فــﺈن ﲢقيــق األمــن الثقــاﰲ وصيانتــه واســتمرارية الفعــل االجتامعــي يتأتــى بالثقــة ﰲ النفــس والتفاعــل

اإلﳚــاﰊ الواعــي مــع منجــزات العــرص .

مــن صــور هــذا التفتــح الواعي عــﲆ الثقافــات واألفكار االســتفادة من نتائــج البحــوث والدراســات والتطبيقات

والقوانــني ونشــاط املجتمــع املــدين الغــرﰊ ومــا وصــل إليــه ﰲ جمــاالت حقــوق اإلنســان ورعايــة الطفولــة وصــون
األمومــة ،وتصحيــح التصــورات حــول املــرأة ،واملســاواة والعــدل بــني املواطنــني ﰲ حقوقهــم االجتامعيــة ،ونــﴩ
ثقافــة الســلم واألمــن والتعايــش وحماربــة ثقافــة القهــر والظلــم والتعــدي واهليمنــة واإلقصــاء واملحســوبية واجلهويــة

والعرقيــة والطائفيــة(.)27

وجعــل اإلنســان يشــعر بكرامتــه ،ويشــعر بﺈنســانيته باعتبــار مــا يقدمــه مــن أعــامل للصالــح العــام ،ونــﴩ ثقافــة

حــب العمــل والعطــاء والعيــش بجــوار اآلخــر عــﲆ الرغــم مــن االختــالف معــه سياســيا أو دينينــا أو عرقيــا أو
مذهبيــا.

كل هــذه القيــم الثقافيــة أصبحــت واقــع حــال ﰲ املجتمعــات الغربيــة ،وﲢولــت إﱃ ســلوكيات يوميــة ﰲ حيــاة
١٨٤
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هــؤالء النــاس؛ وهــي ﰲ حقيقــة األمــر كانــت موجــودة ﰲ ثقافتهــا وتراثنــا ،ثــم اندثــرت ونحــن مطالبــون بﺈحيائهــا
مــن جديــد ،وغرســها ﰲ األجيــال الصاعــدة؛ واالســتفادة ﳑــا عليــه الثقافــة الغربيــة ﰲ جوانبهــا اإلﳚابيــة ،ومــن

مظاهــر االنفتــاح الواعــي عــﲆ هــذه الثقافــة وحضارﲥــا.
ج ـ دور النخب والقيادات:

تتصــدر النخــب والقيــادات ﰲ املجتمعــات التــي ﲢــﱰم نفســها املشــهد احلضــاري العــام سياســيا واجتامعيــا

وثقافيــا ،فتقــود القاطــرة إﱃ األمــام فيــام فيــه خــري وفــالح شــعوﲠا ،ومــا يعــود عليهــا بالنفــع ﰲ حاﴐهــا ومســتقبلها،
وتعمــل عــﲆ تنبيههــا عــﲆ مــا يمكــن أن يرضهــا أو يشــكل خطــر ًا عليهــا ﰲ هويتنــا وثقافتهــا ومقدســاﲥا ومقدراﲥــا.
إن الشــعوب العربيــة اإلســالمية ﲤتلــك قيــادات ونخبــا نوعيــة راقيــة ﰲ كل جمــاالت احليــاة الفكريــة والدينيــة

والسياســية واالجتامعيــة واالقتصايــة وغريهــا مــن املجــاالت احليويــة.

إن هــذه األدمغــة اجلبــارة والكفــاءات العاليــة التــي ﲣــرج الكثــري منهــا ﰲ اجلامعــات العربيــة ،وﲣــرج بعضهــا ﰲ

معاهــد وجامعــات غربيــة ﲤلــك كل املؤهــالت والقــدرات لتقــود هــذه األمــة إﱃ بــر الفــالح وســاحل النحــاة(.)28

يتمثــل دورهــا أساســا ﰲ هــذا العــرص الــذي يشــهد كل تلــك الرهانــات التــي أﴍنــا إليهــا ســالفا ﰲ االســتجابة

لتحديــات األمــن الثقــاﰲ مــن جوانــب عديــدة نذكــر أﳘهــا:

ـ التمثيــل احلقيقــي الواعــي لضمــري األمــة وقلبهــا النابــض وهويتهــا املتميــزة ،بحمــل ﳘومهــا والتعبــري عــن

آالمهــا وآماهلــا.

ـ مناهضة الفكر الغرﰊ الدخيل املنحرف الذي يعمل عﲆ اخﱰاق األمن الثقاﰲ لﻸوطان.
ـ محاية األمة من كل املخاطر الفكرية واحلضارية التي ﲥدد كياﳖا احلضاري
ـ محل راية تكوين اجليل الناشﺊ من الشباب وتثقيفه وتعليمه
ـ رفع مستوى الوعي العام ﰲ األمة بتحدياﲥا وتوجيهها إﱃ الطريق الصحيح للنهوض بأوضاعها.
ـ وضــع اخلطــط والربامــج واملقــررات والسياســات واالســتﴩافات املســتقبلية هلــذه األمــة ﰲ جمــاالت احليــاة

املختلفــة.
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د ـ دور اﳌﺆﺳﺴات واﳍيﺌات الﺮﺳمية:
إن األمــن الثقــاﰲ الــذي يتشــكل مــن منظومــة قيــم وأفــكار وتصــورات وســلوكيات ال بــد لــه مــن مؤسســات

وهيئــات ﲡســده عــﲆ أرض الواقــع وتعمــل عــﲆ محايتــه مــن الدخيــل واخلطــري ،وتعمــل عــﲆ تطويــره وتنميتــه
وإذكائــه بــروح العــرص؛ هــذا األمــن الثقــاﰲ الــذي يمثــل هويــة الشــعوب وذاﲥــا وشــخصيتها وكياﳖــا احلقيقــي.
لقــد أضحــت احليــاة البﴩيــة اليــوم أكثــر تعقيــدا ﳑــا كانــت عليــه ،وأصبــح كل ﳾء فيهــا يصنــع ﰲ ﳐابــر

وهيئــات ،وبسياســات ﲣطــط وترســم ﰲ غــرف مغلقــة لتنــزل بعــد ذلــك إﱃ حيــاة الشــعوب فتؤثــر ﰲ عقوهلــم

ـني وبعضهــا خفــي ،تعمــل عــﲆ ﲢقيــق
ونفوســهم ومعتقداﲥــم وثقافاﲥــم ،كل ذلــك عــرب وســائل ﳐتلفــة بعضهــا بـ ﱢ ﹲ

أهــداف أصحــاب اخلطــط والسياســات املســطرة(.)29

فباملقابــل تكــون مســألة حفــﻆ األوطــان ﰲ أمنهــا الثقــاﰲ والفكــري وصــون حضارﲥــا وهويتهــا مــن االخــﱰاق

والتهديــد ﲢتــاج إﱃ ترســانة مــن املؤسســات واهليئــات والقوانــني ،التــي تصــدر مــن إرادة سياســية مدركــة وواعيــة

بــأن األمــن الثقــاﰲ مــن أمــن البلــد الســياﳼ والعســكري واالقتصــادي.
إذا أردنا تعداد أهم هذه املؤسسات نقول:

ـ مؤسســات الدولــة :تــأﰐ عــﲆ رأس املؤسســات مــن حيــث األﳘيــة ﰲ حفــﻆ األمــن الثقــاﰲ لﻸوطــان ﰲ

املصالــح الرســمية مــن وزارات وحمافظــات وبلــدات وواليــات ،اذ ﳚــب أن يعمــل مجيعهــا عــﲆ صــون مكونــات
اهلويــة الوطنيــة بتﴩيــع القوانــني والنظــم التــي تدعــم تلــك املبــادئ ،وحماربــة كل مــا يمكــن أن يمــس اســتقرارها

وثباﲥــا وﲤكنهــا ﰲ أفــراد املجتمــع ومؤسســات الدولــة.

فعــﲆ ســبيل املثــال ﳛــﱰم الديــن اإلســالمي وشــعائره وتنــﴩ الفضيلــة واألخــالق ﰲ املجتمــع وتبجــل اللغــة

العربيــة ويعمــل عــﲆ التمكــني هلــا اســتعامال وتعلــام وتطويــرا.

وتســهم مؤسســات الدولــة اإلعالميــة ﰲ هــذه املهمــة ببــث الربامــج واحلصــص والتقاريــر التــي ﲣــدم هــذه

األبعــاد واملبــادئ وﲢــارب وتتصــدى لــكل مــا ﳞدمهــا أو ينــال منهــا .وتعمــل عــﲆ رفــع الوعــي لــدى أفــراد الشــعب
بأﳘيــة هــذه اهلويــة ومكامنهــا وطــرق احلفــاظ عليهــا.

ويتجســد األمــر نفســه ﰲ مؤسســة املدرســة واجلامعــة بــكل مراحلهــا التكوينية ،اذ تعمــل كل املقــررات والربامج
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الدراســية للتالميــذ والطلبــة عــﲆ تكريــس مبــادئ اهلويــة وحفﻆ األمــن الثقــاﰲ والفكري لﻸوطــان(.)30
وتعمــل مؤسســة املســجد املهمــةـ التــي هلــا وقــع ﰲ حيــاة النــاس وارتبــاط قلوﲠــم ﲠــا ـ من خــالل تعليــامت وزارة

الشــوؤن الدينيــة واألوقــاف عــﲆ نــﴩ الفكــر األصيــل املعتــدل الوســطي الواعــي املتعايــش مــع اآلخــر واملتفتــح

عــﲆ العــرص ،وﲢــارب كل مظاهــر العصبيــة والطائفيــة واملذهبيــة التــي ﲤــس الوحــدة الوطنيــة وﲥــدد األمــن الثقــاﰲ
لﻸوطــان.

ﻫـ ـ دور ﻫيﺌات اﳌجتمﻊ اﳌﺪﲏ:
أصبــح املجتمــع املــدين ﰲ الوقــت املعــاﴏ جهــازا موازيــا متكامــال يعمــل أعــامال مكملــة لعمــل مؤسســات

الدولــة القائمــة؛ ذلــك للعمــل احلــواري التواصــيل الفعــال واملبــاﴍ مــع أفــراد الشــعب ،الــذي لــه آلياتــه ووســائله ﰲ
الوصــول إﱃ قلــب املواطــن والتفاعــل اإلﳚــاﰊ معــه والتأثــري ﰲ ســلوكه وإﴍاكــه ﰲ صناعــة مشــهد احليــاة العامــة.
فنجــد ﰲ املجتمــع املــدين مجعيــات خرييــة وأهليــة تعنــى بمجــاالت الصحــة والثقافــة ورعايــة الفئــات الضعيفــة

واملعــوزة وذوي االحتياجــات اخلاصــة ،وتنشــط ﰲ جمــاالت الفنــون والعلــوم والثقافــات واحلــرف واملهــارات(.)31

ونجدهــا ﰲ تواصــل وتفاعــل مســتمرين مــع أفــراد املجتمــع وتقــوم بــأدوار مهمــة ﰲ محايــة الوطــن ﰲ أمنــه

الثقــاﰲ والفكــري وتدعيــم جوانــب اهلويــة فيــه ،ورفــع مســتوى الوعــي لــدى أفــراد الشــعب وإﴍاكهــم ﰲ عمليــة

التنميــة والبنــاء ألوطاﳖــم.

مــن خــالل تضافــر جهــود هــذه املؤسســات واهليئــات وتفعيــل آلياﲥــا ووســائلها نســتطيع الــكالم عــﲆ حفــﻆ

أمننــا الثقــاﰲ والقــدرة عــﲆ التصــدي للمخاطــر املحدقــة بــه.
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ﺧاﲤة وﻧتاﺋﺞ الﺒحﺚ:
ختامــا وبعــد هــذه اجلولــة ﰲ مفاهيــم ومصطلحــات األمــن الثقــاﰲ ثــم الوقــوف مــع التحديــات وعــرض ســبل

االســتجابة هلــا يمكــن أن نخلــص إﱃ مايــيل:

ـ إن الشــعوب العربيــة اإلســالمية بــام ﲤتلكــه مــن إرث حضــاري عميــق وﲡربــة مﱰاكمــة غزيــرة هــي قــادرة عــﲆ

جماﲠــة حمــاوالت اخــﱰاق أمنهــا الثقــاﰲ ،كــام أﳖــا قــادرة عــﲆ ﲡديــد نفســها وتقديــم صورﲥــا للعــاﱂ ﰲ ثــوب معــاﴏ
يقــﻒ أمــام كل القــوى العامليــة الكــربى.

ـ إن األمــن الثقــاﰲ هلــذه الشــعوب يمكــن أن يتقــوى وﳛمــى من خالل االعتــزاز باهلويــات واالقتنــاع باالنتامءات

احلضاريــة هلــذه األوطــان ،ثــم باالنفتــاح عــﲆ الثقافــات األخــرى واالســتفادة منهــا دون أي عقــدة نقــص ،وبوعــي

ومسؤولية.

ـ إن الــرصاع العاملــي عــﲆ أســاس اهلويــات والثقافــات هــو ظاهــرة إنســانية وجــدت لتبقــى ،لــذا ﳚــب دائــام

احلــذر منهــا والتفاعــل اإلﳚــاﰊ معهــا بأخــذ فوائدهــا والكــﻒ عــن ســلبياﲥا.

ـ إن للنخــب والكفــاءات التــي تزخــر ﲠــا أمتنــا مســؤولية عظيمــة ﰲ قيــادة شــعوﲠا وتوجيــه أوطاﳖــا ومحايــة

أمنهــا الثقــاﰲ وصــون موروثهــا احلضــاري املتكالــب عليــه.

ـ إن لــﻺرادات السياســية ﰲ األوطــان العربيــة اإلســالمية دورا مركزيــا رئيســا ﰲ محايــة هويــات الشــعوب،

وتوفــري األمــن الثقــاﰲ هلــا كــام ﲢــرس عــﲆ أمنهــا الســياﳼ واالقتصــادي.

ـ إن للمؤسســات واهليئــات واملجتمــع املــدين دورا حموريــا ﰲ التخنــدق مــع املواطنــني إليصــال الرســالة الواضحة

البســيطة املفهومــة حــول األمــن الثقــاﰲ لﻸوطــان ،والعمــل عــﲆ ﲢويــل ذلــك إﱃ قيــم وســلوكيات يوميــة تطبــع
مظاهــر احليــاة املختلفــة.
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األمن الثقاﰲ ركيزة أساسية لتحقيق األمن اإلنساين
ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ :
أصبــح األمــن بمفهومــه العــام ﴐورة ملحــة للمجتمــع اإلســالمي الن مــن خاللــه تتحقــق رفاهيــة

الفــرد ويعــم اخلــري مجيــع أفــراده ويرتقــي باملجتمــع إﱃ مصــاف األمــم املتحــرضة  ،لــذا نجــد أن اإلســالم قــد أواله

اهتاممـ ًا بالغـ ًا ونــوه عنــه ﰲ تﴩيعاتــه  .لقــد جــاءت النصــوص الرصﳛــة مــن الكتــاب واحاديــث النبــي املصطفــى وآل

بيتــه ســالم اهلل عليهــم لتعــزز هــذا املبــدأ  ،فقــد قــال تعــاﱃ  ( :الذيــن آمنــوا وﱂ يلبســوا إيامﳖــم بظلــم أولئــك هلــم األمــن

رب هــذا البيــت الــذي أطعمهــم مــن جــو ﹴع
وهــم مهتــدون ) ســورة األنعــام ،آيــة (.)82وقــال اهلل تعــاﱃ  ( :فليعبــدوا ّ
وآمنهــم مــن خــوف) ســورة قريــش ،آيــة (.)4صــدق اهلل العــيل العظيــم.

والشــك ان االجــواء التــي يســودها انعــدام االمــن الثقــاﰲ تعــد حاضنــة الســتقبال تيــارات االرهــاب

والتطــرف والغلــو  ،الﳖــا ﲤهــد االرضيــة املالئمــة لالنحــراف الفكــري والعقائــدي  ،وهــذا مابتلــت بــه االمــة
االســالمية ﰲ عرصهــا احلديــث  ،فجميــع احلــركات الضالــة تتبنــى افــكار ًا وفلســفات مغلوطــة ﲡعــل مــن التعــدد

الفكــري خطــر ًا ﳞــدد كياﳖــا ويلغــي وجودهــا .ويعــد اهلــوس الدفاعــي الــذي يضــع ﲢديــدا ﳖائيــا ومغلقــا للهويــة

وﳚعلهــا قالبــا جامــدا ﰲ منــأى عــن احتــامالت التغــري والتكيــﻒ مــع حميطهــا وعرصهــا وجمتمعهــا  ،مــن أبــرز
التحديــات التــي تواجــه األمــن الثقــاﰲ وهــو الطريــق االقــرص لتهديــد هــذه اهلويــة باألفــول واالضمحــالل .

يمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة بجملــة مــن اســئلة ﳛــاول الباحــث االجابــة عليهــا بمنهــج علمــي اكاديمــي

تتعلــق االســئلة باﳘيــة ودور االمــن الثقــاﰲ ﰲ ﲢقيــق االمــن االنســاين .ويمكــن طــرح االســئلة االتيــة :
 .1ماهو االطار املفاهيمي لﻸمن الثقاﰲ؟ وماعالقته باألمن االنساين واالجتامعي ؟
 .2ما دور املنظامت ﰲ ﲢقيق األمن الثقاﰲ؟
 .3ماهي التطبيقات العملية النعدام االمن الثقاﰲ ؟
 .4ماهي التحديات التي تواجه ﲢقيق االمن الثقاﰲ ؟

وتبــني مــن خــالل البحــث ان ﲢقيــق االمــن الثقــاﰲ ﴐورة بــد منهــا الﳖــا تتعلــق باألمــن االجتامعــي

واالنســاين  ،وأن ﲢقيقهــا مســؤولية مشــﱰكة تقــع بالدرجــة األوﱃ عــﲆ أجهــزة االعــالم املطبــوع منهــا  ،واملســموع
واملرئــي والتــي تســاهم بشــكل فاعــل ﰲ خلــق الــرأي العــام ،والتوجيــه بــام لدﳞــا مــن حضــور  ،وقــدرة عــﲆ االنتشــار
١٩٥
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Abstract
For the Islamic countries the concept of security grows momentum and essential
as it could achieve welfare and prosperity in a country. That is why Islam gives great
focus on such a conjecture and mentions it in its legislations. There are sheer texts
and documents: Quran, speeches of the prophet and his progeny as mentioned the
Glorious Quran:
“It is those who believe and confuse not their beliefs with wrong - that are
[truly] in security, for they are on [right] guidance.” Anam, 82.
Also in sura Quraish, 4:
Who provides them with food against hunger, and with security against fear
[of danger].
Quite definitely, the milieu that thrives with insecurity could be regarded as
custody for terrorism, extremism and fanaticism to pave the ground to intellectual
deviation. The current study deals with the problem in certain questions:
1- What the concept of the cultural security?
2- What a role do the societies play in implementing the cultural security?
3- What are the scientific applications of insecurity?
4- What are the challenges the cultural security implementation confronts?
The current research study is to focus on these points; there are conclusions to
meet the requirements a family or laypeople need in life.
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األمن الثقاﰲ ركيزة أساسية لتحقيق األمن اإلنساين
اﳌﻘﺪﻣة
هنــاك تداخــل واضــح بــني مفاهيــم األمــن الوطنــي واالجتامعــي واالنســاين لكنهــا عمومـ ًا تلتقــي باملســبب

الرئيــﴘ وهــو انعــدام األمــن الثقــاﰲ وســناﰐ تباع ـ ًا لعــرض تلــك املفاهيــم وتاثرهــا بمفهــوم األمــن الثقــاﰲ الــذي

باتــت االمــة ﰲ عرصهــا احلــاﴐ احــوج ماتكــون اليــه ،وفض ـ ً
ال عــام تقــدم فــان مصطلحــات األمــن بانواعهــا كافــة
تلتقــي عنــد مبــدأ احلاجــة او االﳘيــة فديمومــة احليــاة تســتدعي توفــر هــذه املبــادئ بنســب ﳐتلفــة .

ﳞــدف البحــث اﱃ بيــان اﳘيــة األمــن الثقــاﰲ بوصفــه ركيــزة أساســية لتحقيــق األمــن االنســاين والتعايــش

املجتمعــي وفــق االطــر الصحيحــة للتوافــق احليــاﰐ القائــم عــﲆ تقبــل االخريــن واحــﱰام معتقداﲥــم وآرائهــم وجعل

الوطنيــة معيــار ًا رئيســ ًا لتقويــم االشــخاص بعيــدا عــن اجلوانــب االخــرى املتعلقــة بالديــن واملذهــب واجلنــس
والقوميــة واملعتقــد .

حــاول الباحــث ان يبــني مفاهيــم ومصطلحــات متعــددة ذات عالقــة باملوضــوع وحــاول قــدر االمــكان

الربــط بــني تلــك اجلوانــب بــام ﳜــدم فرضيــة البحــث ومشــكلته واملنهجيــة املتبعــة .

وقــد تبــني ﰲ الدراســة ان االمــن الثقــاﰲ ركيــزة اساســية لتحقيــق االمــن بانواعــه املختلفــة  ،فض ـ ً
ال عــن

اﳘيــة االمــن الثقــاﰲ ﰲ ﲢيــق التنميــة بانواعهــا املتعــددة ،وان وجــود التعايــش الســلمي القائــم عــﲆ اســاس ﲢقيــق
األمــن الثقــاﰲ ركيــزة أساســية لتحقيــق األمــن االنســاين وعندمــا يفقــد األمــن الثقــاﰲ فــان ذلــك مدعــاة للوهــن

واخلــراب وانعــدام األمــن .

تــأﰐ أﳘيــة األمــن الثقــاﰲ مــن كونــه يرتبــط بــكل أشــكال األمــن ،وهــذا االرتبــاط ﳚعــل مــن االمــن الثقــاﰲ

ذا اﳘيــة كبــرية لدرجــة أن عــدم ﲢقيقــه ﳜلــق زعزعــة وأنحــالالً بــكل أشــكال األمــن ،وهــذا املصطلــح ال يقــﻒ

عنــد حــد تســليح العقــول ﰲ مواجهــة الغــزو الثقــاﰲ الــذي بــات هاجســا بعــد حصــول ثــورة املعلوماتيــة و تدفــق
املعلومــات ،ومصطلــح األمــن الثقــاﰲ ال يقــﻒ عنــد حــد املحافظــة عــﲆ الثقافــة املحليــة مــن التشــويه و التداخــل

مــع ثقافــات الشــعوب األخــرى ،إذ إن انتقــال الثقافــات و انتشــارها و تأثــري بعضهــا ﰲ بعضهــا اآلخــر أمــر أكــده
التاريــﺦ ،وال يمكــن نكرانــه ،فــال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال إغــالق ثقافــة مــا عــن نفســها.

١٩٧

ا.م.د.حسين عليوي ناصر الزيادي

ﻣﻔﻬوم اﻷﻣﻦ :
األمــن لغــة هــو األمــان واألمانــة بحســب ابــن منظــور .واألمــن عكــس اخلــوف ،واصطالحــا هــو احلالــة

التــي تناســب الســكينة والســالمة واالســتقرار .وهــو بذلــك اطمئنــان النفــس و()1زوال اخلــوف و منــه اإليــامن و

األمانــة ،وقــد ورد هــذا املعنــى ﰲ القــرآن الكريــم ((آمنهــم مــن خــوف)) قريــش ، 3و منــه ”أال إن أوليــاء اهلل الخوف
عليهــم والهــم ﳛزنــون“ يونــس 62
اﻷﻣﻦ اﻻﺟتﲈﻋﻲ
املقصــود هنــا الســالمة مــن كل االخطــار الداخليــة واخلارجيــة كالقتــل واالختطــاف واالعتــداء عــﲆ

املمتلــكات بمعنــى آخــر انــه الﱰاجــع ﰲ معــدالت اجلريمــة  ،وأن تفشــى اجلرائــم وزيــادة عددهــا يعنــي حالــة غيــاب

األمــن االجتامعــي  ،فمعيــار األمــن منــوط بقــدرة املؤسســات احلكوميــة واألهليــة ﰲ احلــد مــن اجلريمــة والتصــدي

هلــا وأن محايــة االفــراد واجلامعــات مــن مســؤوليات الســلطة مــن خــالل فــرض النظــام  ،وبســط ســيادة القانــون

بواســطة اجهــزة الســلطة  ،واســتخدام القــوة إن تطلــب األمــر  ،ذلــك لتحقيــق األمــن والســالمة التــي تعــزز االنتــامء
إﱃ الدولــة بصفتهــا احلامــي واألمــني حليــاة النــاس وﳑتلكاﲥــم وآماهلــم بالعيــش الكريــم .
اﻷﻣﻦ الﻘوﻣﻲ
ان مصطلــح األمــن القومــي مــن املصطلحــات احلديثــة الشــائعة ﰲ العلــوم االنســانية وتفرعــت مــن هــذا

املصطلــح مفاهيــم اخــرى كاألمــن االســﱰاتيجي واللوجســتي ونظريــات التــوازن واالحتــواء والــدرع الصاروخــي.

بمعنــى اخــر اﳖــا قــدرة الدولــة عــﲆ توجيــه قوﲥــا باﲡــاه ﲢقيــق ســالمة افرادهــا .

وهــو مصطلــح كثــري التــداول ﰲ اجلغرافيــة السياســية التــي تؤكــد قــوة الدولــة وفــق قواعــد جغرافيــة متعــددة

منهــا املوقــع اجلغــراﰲ والشــكل واالﲡــاه واملــوارد ودول اجلــوار االخــرى .ويعــرف هنــري كيســنجر األمــن عــﲆ أنــه

:أي ترصفــات يســعى املجتمــع فيهــا إﱃ حفــﻆ حقــه ﰲ البقــاء.
ﻣﻔﻬوم اﻷﻣﻦ اﳌجتمعﻲ

األمــن الثقــاﰲ أو املجتمعــي -:يتعلــق بحاميــة الفــرد ﰲ معتقــده وحريتــه ﰲ التفكــري واالعتقــاد ومحايــة

روابطــه االجتامعيــة التقليديــة التــي ﳛــرص عليهــا كوﳖــا ﲤثــل جــزء مــن كيانــه وموروثــه الثقــاﰲ واجلامعــات
١٩٨

األمن الثقاﰲ ركيزة أساسية لتحقيق األمن اإلنساين
اإلرهابيــة اعتــادت عــﲆ قمــع املامرســات الفرديــة أو اجلمعيــة لﻸقليــات الدينيــة مــا يغيــب أحــد أهــم جوانــب األمــن
اإلنســاين.

ويعــد األمــن الثقــاﰲ مفهــوم إﳚــاﰊ وتفاعــيل لتأســيس رؤيــة جديــدة لﻸمــن حــني يــﱰ ا دف مــع الثقافــة،

و ُيســتخدم بالشــكل املطلــوب لتوفــري احتياجــات املجتمــع ويكفــل حريــة الــرأي والــرأي اآلخــر وﳛفــﻆ حقــوق
الــدول واألفــراد عــﲆ حـ ﹴـد ســواء فيــام يمتلكــون مــن ثقافــات وآثــار وفنــون وأعــامل فنيــة  ،هــو إرســاء ملفهــوم ﳐتلــﻒ
مــن التفاعــل اإلنســاين والعالقــات املســتمرة واملتبادلــة بــني أنــواع ﳐتلفــة مــن البــﴩ ،ومفهــوم جديــد للتعامــل
احلضــاري الناضــج القائــم عــﲆ االحــﱰا م والتقديــر بــني األمــم وبعضهــا ،فهــو عنــرص مهــم مــن عنــاﴏ النهضــة

املجتمعيــة ومظهــر مــن مظاهــر القــدرة عــﲆ التحــرر واســﱰداد هويتنــا البﴩيــة واإلنســانية املفقــودة .واألمــن الثقــاﰲ

هــو البيئــة الصاحلــة واحلاضنــة للتعايــش الســلمي والقضــاء عــﲆ اإلرهــاب واجلريمــة بــكل أشــكاهلا ،ومــن ثــم فهــو

جمموعــة مــن اإلجــراءات واألفــكار والقواعــد والقوانــني التــي ﳚــب اﲣاذهــا وﲢقيقهــا للوصــول إﱃ التنميــة البﴩيــة
بمفهومهــا الشــامل ،وﲢقيــق الســالمة واالســتقرار واحلاميــة واحلريــة خلدمــة أهــداف وغايــات املجتمعــات ،والتقــدم
إﱃ األمــام دون خــوف أو رهبــة بــكل ثبــات وثقــة.
اﻷﻣﻦ اﻻﻧﺴاﲏ
يركــز مفهــوم األمــن االنســاين عــﲆ االنســان فقــط وليــس عــﲆ الدولــة  ،بمعنــى اخــر ان اهلــدف األســاﳼ

مــن األمــن االنســاين هــو ﲢقيــق أمــن الفــرد فضــال عــن أمــن الدولــة ؛ فقــد تكــون الدولــة آمنــة اال ان بعــض مواطنيها
يفتقــر إﱃ األمــن لظــروف ﹺعــدة ابرزهــا اجلريمة واالرهــاب واحلــروب والقمع
وقــد حــدد التقريــر الصــادر عــن برنامــج األمــم املتحــدة االنامئــي عــام  1999بعنــوان عوملــة ذات وجــه

انســاين  Globaliza�on With a Human Faceســبعة ﲢديــات أساســية ﲥــدد األمــن االنســاين ﰲ عــرص

العوملــة  .هــي  -:غيــاب األمــن الوظيفــي وقلــة الدخــل  ،وغيــاب األمــن الصحــي وانتشــار األوبئــة وغيــاب األمــن

الثقــاﰲ املتمثــل بســيادة الثقافــة الغالبــة وغيــاب األمــن الشــخﴢ وغيــاب األمــن البيئــي بﺈنتشــار التلــوث البيئــي
ومايتبعــه مــن ﲢديــات .ويتفــرع مفهــوم األمــن اإلنســاين إﱃ فــروع عــدة أبرزهــا:
األمن إالنساين االقتصادي و االجتامعي:
ويشمل األمن الغذائي واملائي و مجيع أشكال احلامية من اجلوع والبطالة واملرض.
١٩٩

ا.م.د.حسين عليوي ناصر الزيادي

األمن إالنساين املدين و السياﳼ:
يشمل مجيع حقوق اإلنسان املدنية و السياسية التي تضمن له الشعور باألمن.
األمن إالنساين احليوي:
ويضمن البيئة النظيفة اخلالية من التلوث
األمن إالنساين الثقاﰲ:
ويشمل محاية الثقافات املتعددة وحق كل مواطن ﰲ التعليم والصحة والﱰفيه.
اﳉﺮيمة إﺣﺪ ﻣﻬﺪدات اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ
اجلريمــة ظاهــرة اجتامعيــة تارﳜيــة موغلــة ﰲ القــدم وهــي ســلوك اليمكــن اســتيعابه  ،فضــال عــن كوﳖــا

ســلوك ًا ﳛظــره القانــون وﳛــدد جــزا ًء ملــن يقــوم بــه  ،ألﳖــا إشــباع للغريــزة بطريقــة شــاذة  ،لــذا أصبحــت اجلريمــة

وعواملهــا ونتائجهــا جمــاالً خصبـ ًا للبحــوث والدراســات .ومصطلــح اجلريمــة(*) ينطــوي عــﲆ وصــﻒ لكثــري مــن

أشــكال الســلوك غــري القانــوين  ،وﲢظــر قوانــني البلــدان بعــض األفعــال بدرجــات متفاوتــة  ،أي ان النظــرة للجريمــة
ﲣتلــﻒ مــن جمتمــع إﱃ آخــر  .فالفعــل الــذى يعــدّ ســلوك ًا إجراميـ ًا ﰲ جمتمــع مــا قــد اليكــون كذلــك ﰲ جمتمــع آخــر.
وتعتربمســألة النســبية ﰲ الظاهــرة اإلجراميــة عــﲆ درجــة عاليــة مــن األﳘيــة  ،ألن اجلريمــة ﲣتلــﻒ مــن

مــكان آلخــر ومــن زمــان آلخر،ســواء نظــر إليهــا مــن الناحيــة القانونيــة أو مــن الناحيــة االجتامعيــة .فالقانــون
اجلنائــي اليظــل ثابتــا عــﲆ مــر الزمــن ﰲ املجتمــع الواحــد .ففــي القــرن الثامــن عــﴩ كان ﰲ بريطانيــا عــﲆ ســبيل

املثــال ﳐالفــات متنوعــة يمكــن أن يــؤدي بعضهــا إﱃ عقوبــة اإلعــدام  ،ومــن بينهــا ﳐالفــات بســيطة مثــل رسقــة مبلــﻎ

بســيط مــن املــال.

أمــا مصطلــح املجــرم فقــد اختلــﻒ ﰲ تعريفــه هــو اآلخــر بحســب اختصــاص الباحــث ومنظــوره  ،ففــي

املفهــوم القانــوين يعــرف املجــرم عــﲆ أنــه الشــخص الــذي ينتهــك القانــون اجلنائــي الســائد ﰲ بيئتــه واليعــدّ الشــخص
جمرم ـ ًا إال بعــد صــدور حكــم بحقــه وإال فهــو متهــم  .أمــا مــن املنظــور االجتامعــي فاملجــرم هــو الشــخص الــذي

الﳜضــع وال يلتــزم باملنظومــة االجتامعيــة الســائدة ﰲ جمتمعــه  ،ويذهــب أصحــاب املدرســة النفســية إﱃ أن املجــرم
هــو الشــخص الــذي اليســتطيع التوفيــق بــني طلباتــه وميولــه الغريزيــة وبــني متطلبــات البيئــة اخلارجيــة التــي يعيــش

فيهــا وقواعدهــا العامــة.
٢٠٠

األمن الثقاﰲ ركيزة أساسية لتحقيق األمن اإلنساين
واجلديــر بالذكــر أن العصــور احلديثــة ﲤيــزت بظهــور أنــواع جديــدة مــن اجلرائــم واكبــت التكنولوجيــا

احلديثــة ووســائل االتصــال املتقدمــة ،ولعــل مــن أخطــر مــا اســتجد ﰲ العــرص احلديــث هــو بــروز ظاهــرة اإلرهــاب

( ، )Terrorismوتنامــي اجلرائــم اإلرهابيــة ( )Terrorist crimesالتــي تزعــزع األمــن وتعصــﻒ بجهــود التنميــة

والعمــران  ،وظهــرت أنــواع أخــرى مــن اجلرائــم اســتفادت مــن وســائل االتصــال الثقــاﰲ ()Cultural Contact
والتقنيــات املتوافــرة  ،وتعمــل ضمــن آليــات ولوائــح خاصــة ومنهــا اجلريمــة املنظمــة(*)  ،وشــهدت املجتمعــات

ﲢــوالت اجتامعيــة واقتصاديــة وسياســية كبــرية أدت إﱃ ظهــور تغــريات واســعة ﰲ أســباب اجلريمــة وأبعادهــا ،
وحدثــت تغــريات ﰲ مفاهيــم األمــن وآليــات التعامــل مــع اجلريمــة واملجرمــني وســبل الوقايــة مــن اجلريمــة وطــرق
مكافحتهــا.

التعﺮيﻒ الﺪينﻲ
اجلريمــة مــن الناحيــة الدينيــة ســلوك إنســاين غــري ســوي يمثــل تعدي ـ ًا عــﲆ حــق أو مصلحــة مــن حقــوق

أو مصالــح العبــاد التــي ﳛميهــا الــﴩع أو القانــون الصــادر بنــاء عليــه  ،وهــي كل ســلوك إنســاين غــري مــﴩوع ,
عمــد ًا كان أم غــري عمــد يرتــب لــه الــﴩع أو القانــون الصــادر عنــه جــزا ًء جنائي ـ ًا ألن هنــاك ضابط ـ ًا ديني ـ ًا ﳛكــم

ســلوك الفــرد ،ووفقــا لذلــك فــان اجلريمــة تعــدّ ســلوك ًا إنســاني ًا منحرف ـ ًا عــن الطريــق املســتقيم كوﳖــا فع ـ ً
ال غــري

مــﴩوع ألنــه يمثــل اعتــدا ًء عــﲆ حــق مــن احلقــوق أو مصلحــة مــن املصالــح التــي ﳛميهــا الــﴩع احلنيــﻒ أو النظــام

(القانــون) الناتــج عنــه الــذي س ـنّه وﱄ األمــر .واجلريمــة ﲠــذا التعريــﻒ معرفــة تعريف ـ ًا جامع ـ ًا مانع ـ ًا عــﲆ عكــس
املفهــوم الوضعــي للجريمــة الــذي تعــددت مفاهيمــه وتنوعــت أبعــاده باختــالف العلــوم البﴩيــة.

وتأسيس ـ ًا عــﲆ مــا تقــدم فــﺈن اجلريمــة ﰲ الفقــه الﴩعــي اإلســالمي تــكاد تتفــق مــع تعريــﻒ فقــه القانــون

الوضعــي ،إال اﳖــا ﰲ إطارهــا الدينــي تنحــرص ﰲ اخلــروج عــن التعاليــم واملحظــورات التــي ﳖــى اهلل تعــاﱃ عنهــا ﰲ

كتبــه املقدســة وعــﲆ لســان أنبيائــه ورســله .وقــد نــص الفقهــاء عــﲆ أن اجلريمــة ســلوك فــردي أو مجاعــي ﳐالــﻒ

للقوانــني والتعاليــم اإلهليــة والﴩعيــة وأحــكام الكتــب املقدســة .وتفســري الفقــه اإلســالمي للســلوك اإلجرامــي
يتضــح مــن خــالل وضعــه مبــادئ واضحــة وثابتــة لتفســري ظاهــرة الســلوك اإلجرامــي وأســباب اجلريمــة ومــربرات

التجريــم والعقــاب ،ومــن تلــك املبــادئ مايــأﰐ :

اإلنســان أفضــل املخلوقــات ويتفــوق عليهــا بكــامل العقــل وﲢمــل األمانــة  ،وهــذا ماﴏحــت بــه اآليــة
ﹺ
مح ﹾلنﹶاهــم ﹺﰲ ا ﹾلــرب وا ﹾلبحـ ﹺـر ور ﹶز ﹾقنﹶاهـ ﹺ
ﹺ
ـم ﹶعـ ﹶـﲆ كﹶثﹺـ ﹴ
ـري ﹺﳑ َّ ـ ﹾن
ـم م ـ ﹶن ال َّط ﱢي ﹶبــات ﹶو ﹶف َّض ﹾلن ُ
الكريمــة ﹶ
ﹶاهـ ﹾ
ُ ﹾ
ﹶﱢ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ
و ﹶل ﹶقــدﹾ ك َّﹶر ﹾمنﹶــا ﹶبنــي آ ﹶد ﹶم ﹶو ﹶ ﹶ ُ ﹾ
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ﹶخ ﹶل ﹾقنﹶــا ﹶت ﹾف ﹺضيـالً( اإلرساء  .)70وليــس لتكويــن اإلنســان البــدين وطريقــة خلقــه عالقــة بالســلوك اإلجرامــي الــذي
ينــاﰲ الفطــرة الســليمة  ،ألن الســلوك اإلجرامــي جــاء بســبب بعــده عــن اإليــامن.

ينطلــق املســلم مــن قاعــدة صلبــة هــي اإليــامن بــاهلل وكتبــه ورســله وبعلمــه الكامــل عــﲆ مجيــع ماﳚــري ﰲ

الكــون بــام ﰲ ذلــك ســلوك الفــرد اخلارجــي منهــا والباطنــي .واســتناد ًا هلــذه العقيــدة يفــﱰض ﰲ املســلم الصحيــح

الــذي تﴩبــت نفســه بالعقيــدة وﲤكــن اإليــامن مــن قلبــه أن يصبــح مؤهـ ً
ال للصمــود أمــام عوامــل الفتنــة وإغــراءات
الدنيــا  ،ألن املســؤولية امللقــاة عــﲆ عاتقــه هــي تعمــري األرض وﲢســني عالقتــه مــع أبنــاء جلدتــه ،ومــن ثــم فهــو

حمصــن مــن الوقــوع باجلريمــة  ،وهــي إذن منزلــة عظيمــة ،منزلــة اإلنســان ﰲ نظــام الوجــود عــﲆ هــذه األرض  ،وهــو
ـدسوإذ ﹶقـ ﹶ
ـال ﹶر ﱡبـ ﹶ
ـك لﹺ ﹾل ﹶمال ﹺﹶئ ﹶكـ ﹺـة إﹺ ﱢين
التكريــم الــذي شــاءه لــه خالقــه العظيــم ،وهــذا كلــه اﳛــاء التعبــري القــرآين املقـ
ﹶ

ج ﹺ
اعـ ﹲـل ﹺﰲ األرض ﹶخ ﹺلي ﹶف ـ ًة البقــرة(.)30
ﹶ

 -7ضعــﻒ وازع الديــن واملعتقــد :يعــدّ الديــن مــن وســائل الضبــط االجتامعــي الداخليــة وأحــد املوانــع

املهمــة التــي تقــي مــن االضطرابــات االجتامعيــة  ،وكلــام كان هــذا الــوازع قويــا ازدادت حصانــة الفــرد وأصبــح أكثــر
مقاومــة ملــا يواجهــه مــن مشــاكل وأكثــر بعــد ًا عــن الســلوك اإلجرامــي  ،لــذا فــﺈن األشــخاص األكثــر ﲤســكا بالديــن

أقــل ميـ ً
ال مــن غريهــم نحــو ارتــكاب املخالفــات ومنهــا اجلريمــة  ،أمــا األشــخاص املتحــررون مــن االعتقــاد الدينــي
فــﺈن وســائل الضبــط االجتامعــي الرســمية هــي املحــدد الرئيــس لترصفاﲥــم ،ومــن ثــم يقــع عــبء كبــري عــﲆ تلــك

املؤسســات  ،وال تقتــرص وظائــﻒ الديــن عــﲆ الصعيــد الفــردي بــل تشــمل الصعيــد اجلامعــي أيضـ ًا  ،فعــﲆ الصعيــد

الفــردي يعطــي للفــرد شــعور ًا باألمــن والطمأنينــة .وللديــن وظيفــة اجتامعيــة تتجــﲆ بمشــاركة الفــرد ﰲ العبــادات
والشــعائر والطقــوس الدينيــة التــي تســهم ﰲ ﲥذيــب الســلوك البــﴩي .

ويعــدّ الديــن اإلســالمي منظومــة اجتامعيــة وقيميــة تنظــم ســلوك الفــرد واجلامعــة وﲢــدد مبــادئ مهمــة

ﰲ الثــواب والعقــاب فهــي تعالــج عوامــل اجلريمــة ودوافعهــا وفــق صيــﻎ غايــة ﰲ الدقــة ﳑــا ﳚعــل فــرص اجلريمــة
حمــدودة جــد ًا  ،وعنــد مقارنــة معــدالت اجلريمــة بــني الــدول اإلســالمية وغريهــا يتضــح الفــارق الكبــري  ،اذ تنخفــض
مســتويات اجلريمــة ﰲ املجتمعــات االســالمية  ،فبالنســبة للــدول العربيــة التــي يديــن غالبيــة ســكاﳖا بالديانــة

اإلســالمية أشــارت اإلحصــاءات إﱃ أن عــدد املودعــني ﰲ الســجون للــدول العربيــة كافــة يقــل عــن نظــريه ﰲ دول
العــاﱂ كلهــا  ،أمــا معــدالت القتــل فقــد تراوحــت ﰲ الــدول العربيــة بــني ( )0٫8 – 5٫8لــكل  100الــﻒ نســمة)

مقابــل ( )7٫9ﰲ الواليــات املتحــدة و( )23٫2ﰲ بريطانيــا و( )4٫5ﰲ املانيــا.
٢٠٢

األمن الثقاﰲ ركيزة أساسية لتحقيق األمن اإلنساين
التﺄﺛريات التنموية ﻻﻧعﺪام اﻷﻣﻦ
أصبحــت جغرافيــة التنميــة(*) فرع ـ ًا مه ـ ًام مــن فــروع اجلغرافيــة البﴩيــة  ،ألﳖــا تســهم ﰲ إﳚــاد الطريقــة

املثــﲆ لتوزيــع ثــامر التنميــة بــني أرجــاء الدولــة أو اإلقليــم  ،وهــي تعنــي ببيــان االختالفــات التنمويــة املكانيــة بــني

املناطــق املختلفــة مــن خــالل األســاليب والوســائل االحصائيــة .وﲢــاول اجلغرافيــة إﳚــاد العالقــات املكانيــة التــي

ﲥيــﺊ الفرصــة األكــرب إلﳚــاد واقــع تنمــوي ﰲ منطقــة مــا وتشــخيص األســباب املوجبــة للتلكــؤ التنمــوي ﰲ منطقــة

أخــرى  ،فاجلريمــة ظاهــرة اجتامعي ـ ًة متعــدد ُة اجلوانــب ومتشــعبة االﲡاهــات وتُعــدﱡ مــن املشــاكل التــي تعــاين منهــا

املجتمعــات عــﲆ امتــداد املراحــل الزمنيــة وتعــد ســلوك ًا هدامـ ًا غــري بنــاء  ،وقــد تضافــرت عــﲆ دراســتها العديــد مــن

العلــوم بســبب انعكاســاﲥا عــﲆ العالقــات االجتامعيــة والســلوك اإلنســاين بنواحيــه املتعــددة .والعالقــة بــني انعــدام
األمــن والتنميــة عالقــة مﱰابطــة ومعقــدة فكالﳘــا يؤثــر ﰲ اآلخــر.

يعــد انعــدام األمــن مــن أهــم معوقــات التنميــة ألســباب وعوامــل متعــددة ففــي غيــاب األمــن تتالشــى

التنميــة  ،واجلريمــة ســبب مهــم ﰲ فقــدان األرواح واألمــوال والتيتــم والﱰمــل وظهــور اخلســائر املاديــة والبﴩيــة
والكلفــة األمنيــة واإلجــراءات احلكوميــة  ،ومكافحــة اجلريمــة تتطلــب كلفـ ًا ماديــة وبﴩيــة مــن املمكــن أن توظــﻒ

ﰲ جمــال التنميــة.

إن الواقــع األمنــي للدولــة أو اإلقليــم ذو تأثــري كبــري ﰲ اجلوانــب اإلنتاجيــة واالقتصاديــة والســياحية

والتنمويــة  ،لــذا أصبحــت دراســة اجلريمــة عــﲆ مســتوى كبــري مــن األﳘيــة ،ألﳖــا تتعلــق بمســتوى تنميــة املجتمــع

وتطويــر قدراتــه ومرافقــه التنمويــة  ،فاملســتثمر عــﲆ ســبيل املثــال ال يقــدم عــﲆ االســتثامر ﰲ منطقــة تكثــر فيهــا نســبة
اجلريمــة أو ينعــدم فيهــا األمــان  ،وال يمكــن إنشــاء مشــاريع تنمويــة ﰲ مناطــق العجــز األمنــي  ،وﲤثــل تلــك املناطــق

مناطــق طــرد ألصحــاب رؤوس األمــوال  ،ومــن هنــا بقيــت املناطــق غــري األمنــه مناطــق فقــرية تعــاين مــن احلرمــان
وتــردي اخلدمــات( .)1وان مكافحــة اجلريمــة واحلــد منهــا تعــد مــن األمــور التــي تســتنزف اقتصاديــات بعــض الــدول

التــي ﲤتــاز بخصائــص جغرافيــة معينــة  ،الســيام الــدول التــي تتعقــد فيهــا مظاهــر الســطح أو شاســعة املســاحة » ،إذ
تســتهلك اجلريمــة مــا يقــارب  %7-4مــن الدخــل القومــي املحــيل للــدول الصناعيــة ﰲ ســبيل مكافحتهــا والوقايــة
منهــا .أمــا الــدول الناميــة فتســتهلك حــواﱄ 10ــــ  %20مــن دخلهــا هلــذا الغــرض«( .)2وللتدليــل عــﲆ ذلــك يمكــن

متابعــة اجلــدول ( )1الــذي يوضــح مقــدار املبالــﻎ التــي تنفــق ﰲ الواليــات املتحــدة ألســباب تتعلــق باجلريمــة.

ويعــدﱡ انعــدام األمــن مــن أهــم العوامــل الســلبية التــي تعرقــل التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية
٢٠٣

ا.م.د.حسين عليوي ناصر الزيادي

ألن الــدول توجــه ُجـ ّـل طاقاﲥــا وإمكانياﲥــا ملحاربتهــا والقضــاء عليهــا ومــن هنــا ﳚــب أن تعــد سياســة منــع اجلريمــة
ضمــن أهــداف خطــط التنميــة ألن اجلريمــة ﲥــدد االســتقرار االجتامعــي والنفــﴘ ألﳖــا تقــﱰن ﲠاجــس اخلــوف
وتعــرض الكيــان املــادي واملعنــوي للخطــر  ،وتنعكــس هــذه االضطرابــات عــﲆ عالقــة األفــراد ببعضهــم  ,فضـ ً
ال عــام

تولــده مــن انحــالل للمبــادئ األخالقيــة  ،وارتفــاع معــدالت التــﴪب مــن املــدارس وكثــرة التغيبــات وانخفــاض
مســتوى االنتاجيــة  ،وهــي تســهم بــربوز ظواهــر اجتامعيــة متعــددة كالتســول واالنحــراف والبغــاء وتــﴩد األحــداث
واالنتحــار وعاملــة األطفــال.
اجلدول ()1
اخلسائر املادية بسبب انتشار اجلريمة ﰲ املجتمع األمريكي
اﳌﺒلﻎ /ﺑليون دوﻻر

اﳋﺴاﺋﺮ اﳌتعلﻘة ﺑﺄﻧواع اﳉﺮاﺋﻢ
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فقدان األرواح والعمل
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رسقة البضائع والسلع

78
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ترصف عﲆ النظام اجلنائي

خسائر بسبب اجلرائم ضد املحالت والﴩكات
خسائر اإلدمان

القيادة ﲢت تأثري املسكر

جمموع اخلسائر األمريكية
املصدر :أكرم املشهداين  ،اجلريمة ﰲ الواليات املتحدة حقائق وأرقام
h�p//www.algardeniq.com/maqalat

إن العالقــة بــني التنميــة وانعــدام األمــن عالقــة متبادلــة  ،فالتوزيــع غــري املتكافــﺊ لثــامر التنميــة يــؤدي إﱃ

حرمــان أطيــاف واســعة مــن املجتمــع  ،ومــن ثــم فــﺈن تأثــري احلرمــان والشــعور بالغبــن ﳞيئــان األرضيــة املالئمــة

لﻺجــرام  ،وعــﲆ العكــس ﲤامــ ًا يالحــﻆ أن التوزيــع املتكافــﺊ لثــامر التنميــة واالســتقرار االقتصــادي يــؤدي إﱃ
خفــض معــدالت اجلريمــة  ،فالتنميــة تشــكل ﲢصين ـ ًا اجتامعي ـ ًا نامج ـ ًا عــن ﲤكــني الفــرد مــن اســتثامر إمكانياتــه.

أشــارت اإلحصــاءات العامليــة إﱃ أن القضايــا املرفوعــة أمــام اجلهــات املختصــة املتعلقــة بجرائــم االعتــداء
٢٠٤

األمن الثقاﰲ ركيزة أساسية لتحقيق األمن اإلنساين
عــﲆ النســاء منــذ عــام  1960ولغايــة  2001بلغــت  2٫836٫442قضيــة  ،أي بمعــدل  190عمليــة اغتصــاب أو
ﲢرشـ ًا جربيـ ًا يبلــﻎ عنهــا يوميــا  ،علـ ًام ان هــذا الرقــم ال يأخــذ باحلســبان حــاالت االعتــداء التــي ال يبلــﻎ عنهــا والتــي

تصــل إﱃ أكثــر مــن .%50

لقــد شــهد العــاﱂ تناميــ ًا وارتفاعــ ًا مطــرد ًا ﰲ معــدالت اجلريمــة  ،وقــد أظهــر اســتقصاء األمــم املتحــدة

الســادس عــن اﲡاهــات اجلريمــة وعمليــات نظــم العدالــة اجلنائيــة للمــدة  1995-1990إن هنــاك ارتفاعــ ًا

بمعــدالت اجلريمــة بنســبة  %11مقارنــة باملــدة  ، )3(1990-1985األمــر الــذي يتطلــب مزيــد ًا مــن الدراســات

املوضوعيــة وتشــخيص األســباب ووضــع احللــول املناســبة.
اجلدول ()2
التجمعات احلرضية الكربى ﰲ العاﱂ لعام 2011
اﳌﺪينة

الﺴﻜان ﻣليون ﻧﺴمة

طوكيو

36٫7

ساو باولو

20

مكسيكو

19٫5

شنغهاي

16٫6

دكا

14٫7

دهلي

مومباي

نيويورك
كلكتا

كراتﴚ

22
20

19٫4
15٫5
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املصدر  :األمم املتحدة  ،صندوق األمم املتحدة للسكان  ،حالة سكان العاﱂ  ، 2011ص.77
يمكــن مالحظــة الفــرق بــني معــدالت اجلريمــة مــن املقارنــة بــني الــدول الناميــة واملتقدمــة ﰲ اجلــدول ()3

الــذي يتعــرض جلريمتــي القتــل والﴪقــة (لــكل  100000نســمة) لــدول ﳐتــارة مــن العــاﱂ ﰲ املــدة 2008-2003

وقــد اعتمــدت هاتــان اجلريمتــان مقياسـ ًا ألن جريمــة القتــل تعــد مــن أبشــع اجلرائــم التــي عرفتهــا البﴩية منــذ األزل
٢٠٥

ا.م.د.حسين عليوي ناصر الزيادي

وهــي مــع جريمــة الﴪقــة تعطيــان صــورة واضحــة عــن الواقــع األمنــي ألي دولــة ،ويظهــر التبايــن ﰲ معــدالت
اجلرائــم بــني الــدول إذ ُيالحــﻆ ارتفــاع النســب ﰲ الــدول الناميــة الســيام األفريقيــة منهــا  ,وفضـ ً
ال عــن جرائــم القتــل

والﴪقــة فهنــاك اجلرائــم التــي تقــوم ﲠــا عصابــات اجلريمــة املنظمــة والســطو املســلح وحيــازة املخــدرات واالﲡــار

بالبــﴩ وغــري ذلــك مــن اجلرائــم التــي أخــذت تســتنزف اقتصاديــات بعــض الــدول وتشــكل حجــر عثــرة أمــام

خططهــا التنمويــة.

ﺗعﺮيﻒ اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ
إن مصطلــح األمــن الثقــاﰲ مرتبــط بجملــة أشــكال مــن األمــن العــام ،إنــه امتــداد لﻸمــن االقتصــادي و

األمــن الســياﳼ و األمــن العســكري و االمــن الغذائــي  ،فالعالقــة مﱰابطــة بــني مجيــع أنــواع األمــن املذكــورة ،بــل ال

يمكــن الفصــل بينهــا إال ﰲ البحــث و الدراســة  ،ذلــك ألن توفــر أحدﳘــا مرتبــط بتوفــر اآلخــر ،و ﰲ كل جانــب تــرد
فيــه كلمــة األمــن إنــام يــراد منهــا ﲢقيــق قــدر مــا مــن املنفعــة و القــوة لتحقيــق نــوع مــن الطمأنينــة ،فالعالقــة ترابطيــة

بــني كل أشــكال األمــن املطلوبــة الســالفة الذكــر ،ألن ﲢقيــق األمــن االقتصــادي يتطلــب ﲢقيــق التنميــة االقتصاديــة
و التكامــل االقتصــادي ،و هــذا ﳛتــاج جمتمعـ ًا مســتقر ًا يعيــش األمــن الســياﳼ ،و إن ﲢقيــق األمــن الســياﳼ مقــرون

بمجتمــع تتحقــق فيــه حريــة الــرأي و حريــة التفكــري و حريــة التعبــري ،ﴍيطــة أن ﲤــارس هــذه احلريــة وفــق األســس
القوميــة والوطنيــة ،وأن يكــون مــرام تلــك املامرســة خلدمــة املصلحــة العامــة ،و هــذا التمتــع ﳚــب أن ﳜلــو مــن

االﲡاهــات العنيفــة و املتطرفــة املزعزعــة لالســتقرار .األمــن العســكري يتطلــب ﲢقيــق التــوازن االســﱰاتيجي و

البحــث عــن ســبل مواجهــة اآللــة العســكرية املعاديــة ،و نقــول إن األمــن العســكري حمقــق عندمــا ينــام املواطــن قريــر
العــني ،وحــدود بــالده آمنــة ،ويكــون ذلــك بتحقيــق تــوازن عســكري ملواجهــة كل أنــواع التهديد.وأمــن امليــاه أمــر

متعلــق باســتمرار التدفــق احلــر للميــاه النابعــة مــن مناطــق جمــاورة ،و يكــون هــذا األمــن متحققــا عندمــا ال يكــون

هنــاك احتــكار هلــذه الثــروة

ﻣﺴتلﺰﻣات اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ
ان األمــن الثقــاﰲ يســتوجب التعامــل مــع الثقافــات األجنبيــة بالشــكل الــذي ال نقــﻒ ﰲ خنــدق الدفــاع ضد

الغــزو الثقــاﰲ فننحــرص اهدافنــا ﰲ بئــر العزلــة الضيقــة و العــداء للثقافــات اإلنســانية ،فاألمــن الثقــاﰲ اليعنــي صــد
االبــواب عــﲆ الثقافــات األخــرى ،وال يعنــي االحتفــاظ بجميــع القيــم الســائدة ،وإنــام يعنــي املحافظــة عــﲆ اهلويــة
االســالمية ومحايتهــا مــن عوامــل ضعــﻒ الشــعور باالنتــامء  ،فض ـ ً
ال عــن ﲢصــني الفــرد مــن املؤثــرات األجنبيــة
٢٠٦

األمن الثقاﰲ ركيزة أساسية لتحقيق األمن اإلنساين
الضــارة ،وتأمــني خربتــه الثقافيــة األصليــة مــن التشــويش و التضليــل.
إن األمــن الثقــاﰲ يعنــي توفــري الثقافــة الصاحلــة للنــاس حتــى يتمكنــوا أن يعيشــوا حياﲥــم املعــاﴏة بشــكل

ســليم و إﳚــاﰊ ويتفاعلــوا مــع االخريــن وفــق مبــدا احــﱰام االخــر وتقبــل آرائــه و هــو يعنــي بنــاء قــوة الوجــود
الثقــاﰲ  ،التــي تقــوى عــﲆ املقاومــة و الصمــود واالندفــاع و املالحقــة و الفعــل املؤثــر ،و لكــي يتحقــق هــذا ﳚــب أن

يعتمــد األمــن الثقــاﰲ عــﲆ عنرصيــن أساســيني ﳘــا :

أ  -االعتــزاز بالــذات الثقافيــة احلضاريــة  :ألن الــذات الثقافيــة اإلطــار أو الوعــاء الــذي يســتوعب منتــوج

املثقــﻒ ،لذلــك فــﺈن منتــوج املثقــﻒ ينبغــي أن ينطلــق مــن اخلطــوط العريضــة و روح الثقافــة الذاتيــة ،بــام ﲤثلــه هــذه

الثقافــة الذاتيــة مــن رمــوز و أفــكار و قيــم .و االعتــزاز بالثقافــة الذاتيــة ال يعنــي الغــاء الثقافــات االخــرى بــل ﳚــب

التفاعــل معهــا واحــﱰام شــخوصها .

ب  -التفاعــل وتقبــل الثقافــات االخــر :ﳚــب عــﲆ الثقافــة الذاتيــة واملعــاﴏة ان ﲥــيء االرضيــة املناســبة

الســتقبال وتقبــل الثقافــات االخــرى وان ﱂ تســتطع الثقافــة احلاليــة فعــل ذلــك فــذاك مــؤﴍ عــﲆ وجــود خلــل ﰲ
الثقافــة احلاليــة الي جمتمــع .كــام ان األمــن الثقــاﰲ ال يعنــي عــزل املــاﴈ عــن الثقافــة املعــاﴏة ألن االنطــواء و

االنغــالق عــن العــرص و ثقافتــه و منجزاتــه هــو إفقــار للوجــود الــذاﰐ بحيــث نضحــي و كأننــا نعيــش ﰲ القــرون
الوســطى الســالفة ،بعيديــن كل البعــد عــن إنجــازات اإلنســان املعــاﴏ و آثــار العلــم و حســناته.لذا فــﺈن أي جمتمــع
ال يتمكــن مــن صيانــة أمنــه الثقــاﰲ و اســتمرارية فعلــه اجلامعــي إال باالعتــزاز بالــذات املوصــول باالنفتــاح عــﲆ

منجــزات العــرص وهــذه األمــور مدعــاة للتحفيــز والتقــﴢ عــن الــذات الثقافيــة و إبــراز مضامينهــا  ،واالعتــزاز

بالــذات احلضاريــة مــع هضــم معطيــات اآلخرواحــﱰام آرائــه مهــام تعارضــت مــع رغباتنــا وتطلعاتنــا .
ﺗﻄﺒيﻘات ﻋملية ﻋﲆ اﻧعﺪام اﻻﻣﻦ الﺜﻘاﰲ

لقــد نبتــت تلــك التنظيــامت افــكار ًا مشــبوهة اثــرت ﰲ عقــول اجلهلــة وهــي بذلــك تقــدم انموذجـ ًا واضحـ ًا

لرفــض االخــر وعــدم تقبــل حضارتــه بــكل ماﲢتويــه مــن ابعــاد وجوانــب  ،فــكان مــن الطبيعــي أن تقــوم ﲠــدم
احلضــارا ت القديمــة املوجــودة ﰲ املنطقــة كتدمــري متحــﻒ املوصــل الــذي يرجــع تارﳜــه إﱃ الدولــة األشــورية ﰲ

القــرن التاســع قبــل امليــالد ،وكذلــك ســور نينــوى ﰲ املوصــل الــذي يعــود تارﳜــه إﱃ عــرص اآلشــوريني ،والكنيســة
اخلــرضاء ﰲ تكريــت التــي تعــود إﱃ القــرن الســابع .

٢٠٧

ا.م.د.حسين عليوي ناصر الزيادي

داﻋﺶ وﺗﺪﻣري اﻻﴐﺣة واﳌﻘاﻣات
ان اكــرب عمليــة تفجــري وهــي عمليــة تفجــري ﴐيــح العســكريني ﰲ ســامراء وهــي عمليــة منظمــة حدثــت

عام  2006اســتهدفت ﴐيح اإلمامــني عــيل اهلــادي واحلســن العســكري وتوالت بعــد ذلــك عمليــة تدمــري وهــدم
مراقــد االوليــاء والصاحلــني ومقاماﲥــم .وﰲ عــام  2016جــرت حمــاوالت مســعورة لتدمــري مرقــد االمــام حممــد بــن

عــيل اهلــادي ﰲ الدجيــل لكنهــا فشــلت وعمومــا فــان هــذه االعــامل وغريهــا تشــري اﱃ وجــود ازمــة أمــن ثقــاﰲ بــكل

ماتعنيــه الكلمــة ،ألن هنــاك رفضـ ًا لﻶخــر بــل قتــال للطــرف املخالــﻒ .

وﱂ يقتــرص احلــال عــﲆ مــزارات ومقامــات طائفــة دون اخــرى فقــد كشــﻒ تنظيــم داعــش« ،عــن  20صــورة

الســنة والشــيعة ﰲ
تظهــر قيــام مســلحي التنظيــم بتدمــري عــدد مــن األﴐحــة واملــزارات الدينيــة التــي يقصدهــا ُ
حمافظــة »نينــوى« ،وتظهــر تدمــري عــدد مــن املســاجد الشــيعية.

وفجــر تنظيــم داعــش ﴐيــح مرقــد عمــر بــن اخلطــاب ،اإلمــام الســلطان عبــد اهلل بــن عاصــم بــن عمــر،

ﰲ منطقــة ﳐمــور جنــوب ﴍق املوصــل ،وقــام ﲠــدم األﴐحــة و املــزارات الدينيــة ﰱ مدينــة تلعفــر ،ومنهــا ﴐيــح

أرنــاؤوط وﴐيــح ومــزار أمحــد الرفاعــى وﴐيــح الشــيﺦ إبراهيــم ﰱ ناحيــة املحلبيــة ،باإلضافــة إﱃ هــدم مرقــد قــرب
البنــت ﰱ مدينــة املوصــل .و ُأزيلــت املــﺂذن التابعــة لــكل مــزار ون ﹺُســفت مبنــى حســينية قــدو ومبنــى حســينية عســكر
مــال ومبنــى حســينية ســعد بــن عقيــل ومبنــى حســينية جــواد ،ومبنــى حســينية القبــة ﰱ مدينــة املوصــل.

تدمري حسينية جواد ﰲ املوصل
٢٠٨

األمن الثقاﰲ ركيزة أساسية لتحقيق األمن اإلنساين

تدمري حسينية سعد بن عقيل ﰲ تلعفر

تدمري مرقد قرب البنت ﰱ مدينة املوصل

تدمري االثار السورية
٢٠٩

ا.م.د.حسين عليوي ناصر الزيادي

تعــد آثــار تدمــر مــن مواقــع الــﱰاث العاملــي لليونســكو ،املليئــة بالكنــوز التارﳜيــة التــي ال يمكــن تعويضهــا،

مثــل املبــاين الرومانيــة التــي يتجــاوز عمرهــا األلفــي ســنة ،وﲤاثيــل مــا قبــل اإلســالم الرائعــة.

وعندمــا غــزت داعــش تدمــر  ،رفــض األســعد الفــرار ،وفضــل البقــاء؛ ﲠــدف حماولــة محايــة املوقــع مــن

ﳖــب داعــش .ويقــال إنــه ُتــوﰲ بعــد اســتجواب داعــش لــه ،عــﲆ أمــل احلصــول منــه عــﲆ معلومــات توصلهــا إﱃ

املــكان الــﴪي لبعــض األشــياء الثمينــة ﰲ تدمــر .وبالنســبة لعــاﱂ مثــل األســعد ،تعــد محايــة هــذه األرسار قضيــة

تســتحق املــوت مــن أجلهــا .وقــد قامــت داعــش بتدمــري التحــﻒ التارﳜيــة ،التــي ال تُقــدر بثمــن ﰲ العــراق وســوريا.
وتتطلــب أيديولوجيتهــا فعــل ذلــك.

الﺒعﺪ الﻔلﺴﻔﻲ لتﺪﻣري التاريﺦ
لفهــم ســبب تدمــري داعــش كل مايشــري اﱃ التاريــﺦ  ،نحتــاج إﱃ فهــم البعــد الفلســفي هلــذه اجلامعــة .إذ

تشــﱰك داعــش ﰲ عدائهــا ﲡــاه التحــﻒ التارﳜيــة مــع مجاعــات إســالمية ســنية مســلحة أخــرى ،يعــود تارﳜهــا عــﲆ

األقــل إﱃ القــرن  - 18والدة اململكــة العربيــة الســعودية احلديثــة .إذ ُدمـ ّـر ﰲ ذلــك الوقــت العديــد مــن املقامــات

والشــواهد االســالمية ويعــد ﲢطيــم قبــور ائمــة البقيــع مــن اكــرب تلــك االعــامل واكثرهــا جــرأة عــﲆ اهلل ورســوله ،

وﰲ عــام 1926تــم دمــرت مقــربة الباقــي ،وهــي جــزء مــن مقــربة البقيــع ﰲ املدينــة املنــورة ،ويعــود تاريــﺦ الرضيــح
إﱃ القــرن الســابع امليــالدي ،ويعتقــد أنــه ﳛتــوي عــﲆ رفــات بعــض أصحــاب النبــي حممد .ويــأﰐ التــزام الســعوديني

ﲠــذه األفعــال بــام يتــواءم مــع تعاليــم املدرســة الدينيــة التــي ُيطلــق عليهــا اســم الوهابيــة  ،ومــا تــزال وجهــات نظــر
الوهابيــني حــول عبــادة الرمــوز تؤثــر ﰲ اجلامعــات الســنية املتشــددة ﰲ مجيــع أنحــاء العــاﱂ اإلســالمي اليــوم.

٢١٠

األمن الثقاﰲ ركيزة أساسية لتحقيق األمن اإلنساين

وﰲ عــام 2001قامــت حركــة طالبــان بتفجــر ﲤاثيــل بــوذا باميــان ﰲ أفغانســتان التــي يبلــﻎ عمرﳘــا 1700

ســنة وﳘــا منحوتتــان ﰲ منحــدر ﰲ وادي باميــان ،وســط أفغانســتان ،ﳑــا أثــار انتقــادات دوليــة ضخمــة .وكان
التمثــاالن أطــول ﲤاثيــل بــوذا ﰲ العــاﱂ ،إذ بلــﻎ ارتفــاع أحدﳘــا حــواﱄ  165قد ًمــا..

ﲤاثيل بوذا
٢١١

ا.م.د.حسين عليوي ناصر الزيادي

ﺧاﲤة :

أصبحــت قضيــة اإلرهــاب وزعزعــة األمــن هاجــس اجلميــع ومســؤولية املجتمــع بــأرسه لذلــك وجــب عــﲆ

اجلميــع أن يعملــوا عــﲆ اســتئصال هــذا الفكــر مــن جــذوره وذلــك باتبــاع الوســائل الناجحــة ومعاجلــة األمــور برويــة

 .وإن املخــرج مــن ﳐاطــر اإلرهــاب وآالمــه يتمثــل ﰲ أمــور ،أﳘهــا مــا يــأﰐ:

ينبغــي العمــل اجلــاد  -وفــق خطــط مدروســة – عــﲆ افشــاء روح االعتــدال والتعايــش الســلمي ،وتلبيــة

املطالــب الرضوريــة للمواطنــني  ،وعــالج مشــكالﲥم -2 .ســن القوانــني التــي ترســم حــدود األمــن الثقــاﰲ بــني
األفــراد فيــام بينهــا وبــني احلضــارات املختلفــة وخاصــة تلــك القوانــني التــي ﲢمــي اآلثــار والفنــون وامللكيــة الفكريــة

واإلبداعيــة وحقــوق اإلنســان ﰲ احلفــاظ عــﲆ هويتــه الثقافيــة عــﲆ مــدى أجيــال متعــددة.

نــﴩ العلــم الﴩعــي الصحيــح املســتمد مــن نصــوص الكتــاب وســرية ال بيــت النبــوة ،والتابعــني وأئمــة

املســلمني ،واإلعانــة عليــه ،وتســهيل ســبله.

ﳚــب ان تأخــذ وســائل االعــالم بأنواعهــا دور التوعيــة الدينيــة وابعــاد الشــباب عــن اســباب التطــرف

والداعــني لــه.

ﳚــب أن تأخــذ الــدول اإلســالمية بأســباب القــوة املاديــة ،بــام ﳛقــق هلــا الســيادة والعــزة ،ويمنحهــا القــدرة

عــﲆ االســتقالل ﰲ سياســاﲥا ،وقراراﲥــا وتوجهاﲥــا.

تبــني لنــا ان حالــة األمــن الثقــاﰲ اصبحــت مهــددة ﰲ ظــل تنامــي ظاهــرة العوملــة فضــال عــن تــالﳾ الثقافــة

اإلســالمية الغلــب الــدول العربيــة  ،إذ ﱂ يبقــى منهــا إال املعــاﱂ ،واحلــق أن الغــزو الثقــاﰲ اخلارجــي قــد نجــح إﱃ حــد

مــا ﰲ جعــل الثقافــة تــأﰐ ﰲ املرتبــة الثانيــة بعــد ثقافــة الغــرب التــي أتاحتهــا العوملــة.

ان لالمــن الثقــاﰲ أﳘيــة كبــرية ﰲ ﲢيــق التنميــة بأنواعهــا املتعــددة وان وجــود التعايــش الســلمي القائــم عــﲆ

اســاس ﲢقيــق األمــن الثقــاﰲ ركيــزة أساســية لتحقيــق األمــن االنســاين وعندمــا يفقــد األمــن الثقــاﰲ فــان ذلــك مدعــاة
للوهــن واخلــراب وانعــدام األمــن .

اهلوامش
٢١٢

األمن الثقاﰲ ركيزة أساسية لتحقيق األمن اإلنساين
( )1ابن منظور ،لسان العرب ،املجلد األول ،الطبعة األوﱃ ،القاھرة ،دار احلديث2003 ،
*) اجلريمــة مــن اجلــرم أي التعــدي  ،وتــدل كلمــة ( )Crimeعــﲆ اجلريمــة وأصلهــا ( ، )Crimenوهــي كلمــة التينيــة
اشــتقت مــن( )Cernereذات األصــل اليونــاين التــي تعنــي التمييــز والشــذوذ عــن الســلوك االعتيــادي وتفيــد كلمــة اجلريمــة واجلــرم
لغــة :الذنــب ،تقــول منــه (جــرم و أجــرم و اجــﱰم ) ﹺ
واجلــرم بالكــﴪ للجســد وقولــة تعــاﱃوال ﳚرمنكــم شــنﺂن قــوم  أي الﳛملنكــم
و ( ﲡــرم) عليــه أي ادعــى عليــه ذنب ـ ًا ﱂ يفعلــه كــام يطلــق لفــﻆ اجلريمــة عــﲆ املخالفــة القانونيــة التــي يقــرر القانــون هلــا عقاب ـ ًا بدني ـ ًا أو
معنوي ـ ًا (حممــد أبــو بكــر الــرازي :ﳐتــار الصحــاح  ،مكتبــة لبنــان  ،1989ص.)89
*) عرفــت اجلريمــة املنظمــة بأﳖــا فعــل أو أفعــال غــري مﴩوعــة ترتكبهــا مجاعــة إجراميــة ذات تنظيــم هيــكيل متــدرج  ،وتتمتع

بصفــة االســتمرارية ويعمــل أعضاؤهــا وفــق نظــام داخــيل صــارم وﳛــدد دور كل شــخص ﰲ املنظمــة ،ويكفــل والءهــم وإطاعتهــم
لﻸوامــر الصــادرة مــن رؤســائهم وغالبــا مــا يكــون اهلــدف مــن هــذه األفعــال احلصــول عــﲆ الربــح  ،وتســتخدم اجلامعــة اإلجراميــة
التهديــد أو العنــﻒ أو الرشــوة لتحقيــق أهدافهــا ويمكــن أن يمتــد نشــاطها اإلجرامــي عــرب عــدﹶ ة دول .
(*)جغرافيــة التنميــة فــرع معــرﰲ تكامــيل ألنــه يتعامــل مــع جمــاالت متنوعــة مــن النشــاط اإلنســاين ــــ املجــاالت االقتصاديــة
والثقافيــة والسياســية والبيئيــة ــــ ﰲ ســياق فهــم أنــامط ﳐتلفــة مــن الرفــاه وتأويلهــا وﲢليلهــا  .للمزيــد يراجــع:د .وريــك مــوراي
 ،جغرافيــات العوملــة ــــ قــراءة ﰲ ﲢديــات العوملــة االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة  ،ترمجــة ســعيد منتــاق  ،سلســلة عــاﱂ املعرفــة ،
العــدد( ،)397املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب  ،الكويــت .2013 ،
( )2للمزيد حول العالقة بني اجلريمة وخطط التنمية ينظر :
ســيد شــوربجي عبــد املــوﱃ  ،تأثــري اجلريمــة عــﲆ خطــط التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة ﰲ الوطــن العــرﰊ  ،املركــز العــرﰊ
للدراســات األمنيــة والتدريــب  ،الريــاض 1994 ،
( )3ذيــاب موســى البداينــة  ،واقــع وآفــاق اجلريمــة ﰲ الوطــن العــرﰊ  ،أكاديميــة نايــﻒ العربيــة للعلــوم األمنيــة  ،الريــاض ،
 ، 2003ص.49
()4أكــرم عبــد الــرزاق اهلاشــمي  ،واقــع اجلريمــة واﲡاهاﲥــا ﰲ الوطــن العــرﰊ  ،جامعــة نايــﻒ العربيــة للعلــوم األمنيــة ،
الريــاض  ، 2005 ،ص.26
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األمن الثقافي في نهج البالغة قراءة في استراتيجيات وقايته من منظور اإلمام علي (عليه السالم)

ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:
ال ﳜامرنــا شــك أن اإلنســان موجــود اجتامعــي وال بــد مــن القــدوة ليقتــدي ﲠــا ﰲ حياتــه وقــد اكــد النــص القــرآين

األمــر برصاحــة والــﱰاث ليــس ﳑــا انقضــﯽ ومضــﯽ وخاصــة إذا كان هــذا الــﱰاث يتعلــق باألئمــة األطهــار ؛ وهــذا هــو

الــذي يبعــث آمــال األمــة ويلهــم و مشــاعرهم ،واالنقطــاع عنــه يــؤدي إلــﯽ هــدم األســاس الــذي تقــوم عليــه احلضــارة
اإلســالمية وﰲ زماننــا هــذا إذا أردنــا أن نســتعيد أجمادنــا وحضارتنــا مــا علينــا إال أن نتوجــه إلــﯽ مــا تــرك هــؤالء الطيبــون لنــا

بــام يناســب وحاجــات جمتمعنــا اإلســالمي؛ فضــال أن عــدم االهتــامم ﲠــذا الــﱰاث أو ضعــﻒ االهتــامم بــه يــؤدي إلــﯽ أزمــة
فكريــة ﰲ تربيتنــا املعــاﴏة تتمثــل ﰲ ﲡاهلنــا لقيمتــه وأﳘيتــه ﰲ بنــاء شــخصية األمــة وإعطائهــا اهلويــة الثقافيــة املميــزة .وﳚــد
املتأمــل ﰲ الــﱰاث اإلســالمي كثــريا مــن املصــادر والشــخصيات التــي تصلــح أن تكــون أســوة أو برناجمــا مناســبا للتقــدم ﰲ

طريــق الســعادة ،ومنهــا ﳖــج البالغــة الــذي يضــم بــني دفتيــه كثــريا مــن خطــب اإلمــام عــيل (عليــه الســالم) ورســائله وحكمــه

التــي قــد مجعهــا الﴩيــﻒ الــرﴈ (رمحــه اهلل تعالــﯽ).

ومــن جهــة أخــری فمــن أهــم األصــول ﰲ احليــاة الفرديــة واالجتامعيــة هــي األمــن بجوانبــه املختلفــة (السياســية

واالقتصاديــة واملعنويــة واالجتامعيــة والثقافيــة) وهــو الــذي يمهــد األرضيــة لوصــول اإلنســان إلــﯽ كاملــه ورشــده وســعادته
فضــال عــن أنــه مــن أقــدس القيــم اإلنســانية وأعظــم املنــح اإلهليــة .وال يمكــن لنــا أن نفــرق بــني أنــواع األمــن ﰲ املجتمــع
فبينهــام عالقــة وطيــدة ﲡعــل كال منهــا جــزءا ال يتجــزأ عــن اآلخــر علــﯽ اإلنســان أن يتعــرف اليهــا واﱃ أسســها والعوامــل

املؤثــرة ﰲ تقويتهــا وتطويرهــا وضعفهــا و ..وخاصــة ﰲ العــرص احلــاﱄ الــذي يتميــز بالغــزو الثقــاﰲ وتشــويه القيــم الثقافيــة
ومســخها.

وانســياقا مــن هــذا يســتهدف البحــث إلــﯽ دراســة قضيــة األمــن الثقــاﰲ ﰲ أحــد املصــادر الﱰاثيــة املهمــة (ﳖــج

البالغــة) ومــن منظــور اإلمــام عــيل (عليــه الســالم) ،مشــريا إلــﯽ أهــم االســﱰاتيجيات التــي قــد ذكرهــا اإلمــام (عليــه الســالم)

لوقايــة األمــن الثقــاﰲ وتعزيــزه ،مســتخدما املنهــج الوصفــي والتحليــيل.

مــن أهــم مــا حصــل البحــث عليــه أن اإلمــام (عليــه الســالم) ﱂ ينــس قضيــة األمــن الثقــاﰲ وﴐورتــه ﰲ املجتمــع كــام

أنــه قــد أشــار إلــﯽ أهــم املوانــع ﰲ األمــن الثقــاﰲ وهــي إشــاعة الشــبهات ﰲ النظــام الثقــاﰲ ،والغــزو الثقــاﰲ ،واالهتــامم بالدنيــا
ونســيان اآلخــرة ،وعــدم صالحيــه القــادة واحلكومــة .وهنــاك مــن منظــور اإلمــام (عليــه الســالم) عوامــل هلــا دور مهــم ﰲ

حفــﻆ األمــن الثقــاﰲ وتطويــره وهــي :اإليــامن بــاهلل تعالــﯽ ،واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،والعلــم والبصــرية ،وقيــام
العــدل ،واختيــار القــدوات الصاحلــة ،واملحافظــة علــﯽ العالقــات األرسيــة وتوطيدهــا ،وتقويــة الثقــة ﰲ النفــس وتعزيزهــا.
الكلامت األساسية :ﳖج البالغة ،األمن الثقاﰲ ،االسﱰاتيجية
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 سمية حسنعليان.م.أ
Abstract:
One of the main principles of the individual and social life is security with its angles poli�cal,
economic, spiritual, social and cultural paving the way for man to perfec�on, sapience and
felicity. However it is one of the most sacred human values and the greatest divine bless. In
�me there is no way to dis�nguish between the types of the security in the society as there is
a �ght bond between them cas�ng them as appurtenances; man is to perceive them all, their
founda�ons and factors to solidify, to develop them and so forth, in par�cular the present �me
steeped in the cultural invasion, distor�on and disﬁgurement to the cultural values. As such
the research study tackles the cultural security in one of the most important sources; the Road
of Eloquence from the imam Ali perspec�ve and refers to the most essen�al strategies the
imam men�ons (Peace be upon him) to shield and to bu�ress the cultural security adop�ng
the analy�c and descrip�ve approach. The research study ﬁnds that imam Ali never misses the
cultural security and its necessity in the society, and men�ons the obstacles to having the cultural
security: sca�ering rumours in the cultural security, cultural invasion, more a�en�on to life
than doomsday and deﬁciency of leaders and government . From the perspec�ves of the imam
there are certain factors to maintain the cultural security and its development : faith in Allah,
biding virtue and forbidding vice , science and insight, doing jus�ce, good vanguards selec�on ,
preserving and bu�ressing the familial bonds, solidifying and reinforcing self-conﬁdence
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١ـ اﳌﻘﺪﻣة:
مــن القضايــا التــي ال بــد مــن توفرهــا لبنــاء جمتمــع متــني قضيــة األمــن ،وهــي مــن املعايــري املهمــة ﰲ معرفــة الدولــة أو

احلكومــة املوفقــة مــن غريهــا وهــذه القضيــة هــي التــي هلــا جوانــب وأبعــاد متعــددة وكلهــا يســتحق العنايــة .ولعلنــا عندمــا

نذكــر األمــن ،أول مــا يتبــادر إلــﯽ الذهــن هــو األمــن النظامــي والعســكري؛ ألنــه ال شــك أن ﰲ ظلــه ســتتحقق اجلوانــب

األخــری لﻸمــن كاألمــن االقتصــادي ،واملعنــوي والســياﳼ واالجتامعــي والثقــاﰲ .

والعــرص الــذي نعيشــه يمتــاز بكثــرة املعلومــات ورسعــة انتقاهلــا والــرصاع الفكــري حتــﯽ ســمي عــرص التكنولوجيــا؛

واالســتعامر الــذي يبحــث دائــام عــن طــرق جديــدة للســيطرة علــﯽ الشــعوب األخــری فــام زال ﳛــرص علــﯽ الســيطرة علــﯽ

الفكــر والثقافــة مغـ ّـريا جلــده ،مطــورا وســائله ،مســتخدما طرقــا أكثــر مكــرا وفتــكا .وقــد اعــﱰف ﲠــذا األمــر أحــد علــامء

الغــرب قائــال إن االســتعامر الثقــاﰲ يتغــري ﰲ الشــكل واملضمــون طبقــا ملراحــل الغــزو ،التوســع االســتعامري ﰲ العــاﱂ الثالــث
كــام أنــه يتكيــﻒ طبقــا للواقــع الوطنــي وطبيعتــه ﰲ كل منطقــة واســﱰاتيجية التدخــل الســياﳼ غــري املبــاﴍ مــن جانــب القــوة
االســتعامرية تعتمــد إلــﯽ حــد كبــري علــﯽ احلــرب اإليديولوجيــة والثقافيــة (عبدالرمحــن1984 ،م.)49 ،

ومــن جهــة أخــری فــﺈن للمســلمني تراثــا ضخــام مليئــا بالقيــم واملفاهيــم العاليــة ،فــام علــﯽ املســلم إال أن يرتبــط بأصولــه

وتراثــه ليتخلــص مــن ﳐاطــر ﲥــدد هويتــه وانتامئــه وثقافتــه .وال بــد مــن اســتعادة املســلمني هويتهــم الضائعــة وثقافتهــم

األصيلــة ليبنــوا أو ﳛيــوا حضارﲥــم مــن جديــد ويتحصنــون باألمــن الثقــاﰲ.

ومــن هــذا الــﱰاث اخلالــد للمســلمني ﳖــج البالغــة الــذي يعــرض لنــا جمموعــة مــن اخلطــب والرســائل واحلكــم لﻺمــام

عــيل (عليــه الســالم) ،بأســلوب أدﰊ رائــع يبهــر األلبــاب وﳚــذب األســامع .وفيــه مــن الــدروس واملواعــﻆ التــي جعلتــه

كنــزا ال ينفــد ،إذ هــو يضــم املفاهيــم واملضامــني العاليــة ﰲ املوضوعــات املتنوعــة السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة والدينيــة،
إذ اقتحــم اإلمــام جلــة هــذه اجلوانــب كلهــا ونثــر علــﯽ قارئــه الــدرر الثمينــة التــي اســتخرجها مــن أغوارهــا وهــذا الكتــاب
ﰲ احلقيقــة نتــاج املــدة القصــرية حلكومــة إنســان إهلــي علــﯽ األرض والــذي صــادف كثــريا مــن األزمــات الداخليــة فخــرج

منهــا مرفــوع الــرأس .وبﺈمــكان املتأمــل فيــه أن يأخذهــا وﳜطــط علــﯽ أساســها حلياتــه أو للمجتمــع ،وينظــر إلــﯽ احليــاة مــن
منظــور اإلمــام عليــه الســالم.

ونظــرا ألﳘيــة هــذا الكتــاب الــذي يكــون تاليــا للقــرآن الكريــم فﺈحيــاء هــذا الــﱰاث أمــر ﴐوري للغايــة ولــن يكــون

علــﯽ عاتــق الشــيعة فقــط ،بــل علــﯽ املســلمني كلهــم أمجعــني أن ﳞتمــوا بــه كاهتاممهــم بالقــرآن ،ﴍحــا ،وتفســريا ،وفهــام،
و....
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ولعلﻪ ﺗﻜﻔينا اﻹﺷارة إلﯽ أﻗوال ﺑعﺾ العلﲈء لﺒيان أﳘية ﳖﺞ الﺒﻼﻏة وﴐورة اﻻﻫتﲈم ﺑﻪ:
قــال ابــن أﰊ احلديــد ﰲ مقدمــة ﴍحــه عــﲆ »ﳖــج البالغــة« »:عــيل (عليــه الســالم) إمــام الفصحــاء وســيد

البلغــاء ،وعــن كالمــه قيــل دون كالم اخلالــق وفــوق كالم املخلوقــني ومنــه تعلــم النــاس اخلطابــة والكتابــة« (ابــن أﰊ
احلديــد ،مقدمــة الــﴩح .)8 :1 ،وقــال الشــيﺦ حممــد عبــده (مفتــي مــرص األســبق) ﰲ مقدمــة ﴍحــه» :وبعــد ،فقــد

تعمــل أصبتــه عــﲆ تغـ ّـري حــال ،وتبلبــل بــال،
أوﰱ ﱄ حكــم القــدر باالطــالع عــﲆ كتــاب »ﳖــج البالغــة« مصادفــة بــال ّ
وتزاحــم أشــغال ،وعطلــة مــن أعــامل ،فحســبته تســلية ،وحيلــة للتخليــة ،فتصفحــت بعــض صفحــات ،وتأملــت
مج ـ ً
ال مــن عباراتــه ،مــن مواضــع ﳐتلفــات ،ومواضيــع متفرقــات .فــكان ﳜ ّيــل ﱄ ﰲ كل مقــام أن حروب ـ ًا ش ّبـــت،

وغــارات شـنّت ،وللبالغــة دولــة ،وللفصاحــة صولــة  ...بــل كنــت كلــام انتقلــت مــن موضــع إلــﯽ موضــع ،أحــس

بتغـ ّـري املشــاهد ،وﲢـ ّـول املعاهــد فتــارة كنــت أجــدين ﰲ عــاﱂ يعمــره مــن املعــاين أرواح عاليــة ﰲ حلــل مــن العــربات
الزاهيــة ،تطــوف علــﯽ النفــوس الزاكيــة  ...وأحيان ـ ًا كنــت أشــهد أن عق ـ ً
ال نوراني ـ ًا اليشــبه خلق ـ ًا جســداني ًا ،فصــل

عــن املوكــب االهلــي ،واتصــل بالــروح االنســاين  ...وآنــات كأين أســمع خطيــب احلكمــة ينــادي بأعليــاء الكلمــة،
ويبرصهــم مواضــع االرتيــاب ،وﳛذرهــم مزالــق االضطــراب،
وأوليــاء أمــر األمــة ،يعرفهــم مواقــع الصــوابّ ،

ويرشــد هــم إﱃ دقائــق السياســة ،وﳞدﳞــم طريــق الكياســة  ...وليــس ﰲ وســعي أن أصــﻒ هــذا الكتــاب بأزيــد ﳑّــا

ّ
دل عليــه اســمه ،وال أن آﰐ بــﴚء ﰲ البيــان مز ّيتــه فــوق مــا أﰐ بــه صاحــب االختيــار« (عبــده ،مقدمــة الــﴩح.)3 ،
هــذا واآلن أمــام هــذا الواقــع الــذي نعيشــه ويشــهد األزمــة والــرصاع فــال بــد مــن املواجهــة بسياســة ﲣطيطيــة

ثقافيــة لنتجــاوز املخاطــر التــي ﲥــدد هويــة املســلم املعــاﴏ وانتــامءه وفكــره وثقافتــه و ...وذلــك لــن يتحقــق إال
بنهضــة ثقافيــة شــاملة ترتكــز علــﯽ الــﱰاث واملقومــات الروحيــة وأصــول الثقافــة األصليــة.
واﻧﺴياﻗا ﻣﻦ ﻫﺬا اﻧﻄلﻖ الﺒحﺚ ﻫﺬا لتحﺪيﺪ ﻣﺸﻜلة الﺒحﺚ ﺑالﺴﺆال الﺮﺋيﺲ اﻵﰐ:
ما االسﱰاتيجيات التي سيحصل عليها املتأمل ﰲ ﳖج البالغة لالحتفاظ باألمن الثقاﰲ ﰲ املجتمع؟
ولعــل أﳘيــة دراســة هــذا املوضــوع وﴐورة البحــث عــن هــذه االســﱰاتيجيات تكمــن ﰲ التعــرف اﱃ مــدی

حماولــة االســتعامر للســيطرة علــﯽ الشــعوب واإلﴐار بأمنهــا وســعيها لوضــع االســﱰاتيجيات التــي ﲤكنــه مــن
اهليمنــة علــﯽ أفكارهــا وقطعهــا عــن أصوهلــا التارﳜيــة وﲢويــل مســارات الثقافــة لدﳞــا إذ ﳚعــل الشــعوب تبتعــد

عــن أصالتهــا وﲣضــع لــه وتســاق ﰲ إطــار مــن التبعيــة.

٢٢٠

األمن الثقافي في نهج البالغة قراءة في استراتيجيات وقايته من منظور اإلمام علي (عليه السالم)

ولﻺجابــة عــن هــذا الســؤال اســتخدم البحــث املنهــج الوصفــي ،ولقــد حــرص علــﯽ الدقــة ﰲ تنظيــم الفكــرة

وتقســيم املوضــوع إلــﯽ أفــكار والﱰابــط الوثيــق بــني أجزائهــا ،فلــم يكــن بــد مــن اخلــوض ﰲ غــامر موضــوع األمــن

الثقــاﰲ وعــرض تعريــﻒ لــه ،وأﳘيتــه وﴐورتــه وكذلــك هنــاك إشــارة موجــزة إلــﯽ ﳖــج البالغــة بوصفــه تراثــا نفيســا
إســالميا يضــم بــني دفتيــه كثــريا مــن املعــارف العاليــة واملعــاين الق ّيمــة التــي تفيــد املجتمعــات ﰲ كل عــرص وزمــان.

أمــا بالنســبة إلــﯽ خلفيــة البحــث فيجــدر بــأن نشــري إلــﯽ أن عــدد الدراســات والبحــوث التــي أجريــت ﰲ ﳖــج

البالغــة هــي كثــرية تــكاد ال تعــدّ وال ﲢصــﯽ ومــرد ذلــك أﳘيــة ﳖــج البالغــة ال مــن اجلهــة األدبيــة فقــط ،بــل
للمضامــني العاليــة التــي ﳛتوﳞــا وتكفــي أن تكــون ﳖجــا كامــال لتخطيــط برنامــج شــامل ملختلــﻒ أبعــاد اإلنســانية

ليحصــل اإلنســان علــﯽ ســعادته ورشــده وهدايتــه .وكذلــك هنــاك دراســات ﰲ قضيــة األمــن واهلويــة و ...ولكــن

بالنســبه إلــﯽ األمــن الثقــاﰲ ﰲ ﳖــج البالغــة وإســﱰاتيجيات اإلمــام ﰲ حفظــه فــال نــكاد نحصــل علــﯽ بحــث كامــل
واف يــؤدي حــق املوضــوع.

وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺼﻄلحات الﺒحﺚ ﻫﻲ:
ﳖــﺞ الﺒﻼﻏــة :الكتــاب الــذي مجــع فيــه الﴩيــﻒ الــرﴈ بأســلوب وحيــد روايــات منتقــاة مــن خطــب ورســائل

وحكــم لﻺمــام عــيل بــن أﰊ طالــب (عليــه الســالم) وﳛتــوي علــﯽ  242خطبــة وكالمــا ،و 78رســالة وكتابــا،

و 498حكمــة .وقــد حظــي هــذا الكتــاب الﴩيــﻒ عــرب القــرون باهتــامم بالــﻎ مــن أعــالم البالغــة واألدب والــﴩح
والتعليــق و ..وتداولــه علــامء أهــل البيــت  جيــال بعــد جيــل .وﰲ الكتــاب جمموعــة مــن اإلرشــادات التــي تعــدّ

ﰲ احلقيقــة مواصلــة الدســتور اإلهلــي املنــزل ﰲ الكتــب الســاموية لســلوك اإلنســان ﰲ حياتــه الدنيويــة لتوفــري ســعادة
الداريــن والوصــول إلــﯽ الكــامل الــذي ُخلــق مــن أجلــه وإﲤامــا للحجــة.

اﻷﻣــﻦ الﺜﻘــاﰲ :أحــد أنــواع األمــن الــذي يســتحق االهتــامم والدراســة وهــو ﴐورة اســﱰاتيجية ملحــة لضــامن

بقــاء كل أمــة مســتقلة قويــة إذ ُيعــدّ أحــد جوانــب األمــن القومــي الــذي يشــمل أيضــا األمــن االجتامعــي والعســكري
والســياﳼ واالقتصــادي .و ُيعنــﯽ باألمــن الثقــاﰲ »احلفــاظ علــﯽ املكونــات الثقافيــة األصليــة ﰲ مواجهــة التيــارات

الثقافيــة الوافــدة أو األجنبيــة املشــبوهة وهــو ﲠــذا املعنــﯽ محايــة وﲢصــني للهويــة الثقافيــة مــن االخــﱰاق واالحتــواء

مــن اخلــارج كــام يعنــي األمــن الثقــاﰲ محايــة املؤسســات واألدوات الثقافيــة مــن االنحــراف واالرتفــاع ﲠــا عــن
العجــز والقصــور وتعزيــز التوجهــات الســليمة وانتقــاد التوجهــات الشــاذة واملتطرفــة« (حممــود النجــريي1991 ،م،
.)15
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اﻻﺳــﱰاﺗيجية :لفظــة اســﱰاتيجية مشــتقة مــن الكلمــة اليونانيــة » «Stratégosالتــي تعنــي القائــد العســكري

والتــي تتكــون مــن كلمتــني » «Stratos et Ageinاألوﱃ تعنــي اجليــش والثانيــة تعنــي القيــادة.

وإﺻﻄﻼﺣــا :وجــدت عــدة تعاريــﻒ لالســﱰاتيجية إذ ﳛــاول كل واحــد مــن رواد الفكــر االســﱰاتيجي تعريــﻒ

االســﱰاتيجية مــن الزاويــة التــي رآهــا منهــا .منهــا »هــي األفــق التصــوري أو الكيفيــة التــي ﲡعــل املؤسســة ﲡيــب

عــﲆ التســاؤالت التاليــة :مــا هــي مؤسســتنا؟ مــا مهمــة املؤسســة؟ مــا الــذي ﳚــب أن يكــون أهدافــ ًا للمؤسســة
مقارنــة بالســوق ،املــوارد ،القــدرات اإلبداعيــة ،األربــاح ،تكويــن األفــراد واملســؤولية اإلجتامعيــة؟ وقيــل كذلــك

إﳖــا» :خطــة متجانســة مدجمــة أهــدا ف وسياســات املؤسســة ،وأيضــا عــﲆ أﳖــا الــكل أو هــي املجمــوع املكــون مــن

تصــورات ،قــرارات ،ترصفــات ﲠــدف ﲢديــد الغايــات العامــة واألهــداف ،الوســائل التــي تســمح بتحقيــق هــذه
الغايــات وبتقييمهــا ومراقبــة األداء الناتــج عــن هــذا التنفيــذ« وتُعـ ّـرف ايضــا بأﳖــا »عمليــة ﲢديــد األهــداف واخلطــط

والسياســات املناســبة للظــروف البيئيــة التــي تعمــل ﰲ ظلهــا املنظمــة ،والتــي تتضمــن عمليــة ﲢديــد وتقويــم البدائــل
املتوفــرة أو هــي جمموعــة السياســات واألســاليب واخلطــط واملناهــج املتبعــة مــن أجــل ﲢقيــق األهــداف املســطرة ﰲ

أقــل وقــت ﳑكــن وبأقــل جهــد مبــذول« (الــدوري2005 ،م24 ،ـ  36نقــال عــن العلــامء ﰲ هــذا املجــال).

٢ـ ﳖﺞ الﺒﻼﻏة؛ ﳖﺞ اﳊياة الﺴعيﺪة:
مجــع هــذا الكتــاب مــن ﹺقبــل الﴩيــﻒ الــرﴈ أواخــر القــرن الثالــث اهلجــري ،واختــاره وانتخبــه مــن كالم أمــري
ﹶﹶ

املؤمنــني عــيل بــن أﰊ طالــب ،ويــدور عــﲆ ثالثــة أقطــاب ،أوهلــا :اخلطــب واألوامــر ،ثانيهــا :الكتــب والرســائل،
ثالثهــا :ﹺ
احل ﹶكــم واملواعــﻆ.
الشــهيد مرتــﴣ املطهــري ﰲ كتابــه القيــم »ســريى در ﳖــج البالغــة« ،اعــﱰف بــأن املوضوعــات التــي اشــتمل

عليهــا ﳖــج البالغــة كثــرية ،بحيــث كأنــه ال يمكــن إحصــاؤه إال أنــه قســمها إﱃ العناويــن العامــة االتيــة :اإلهليــات
ومــاوراء الطبيعــة ،والســلوك و العبــادة،و احلكومــة و العدالــة ،الدنيــا وحــب الدنيــا ،االيثــار و الشــجاعة ،واملالحــم

والغيبيــات الدعــاء و املناجــاة ،الشــكوى مــن أهــل زمانــه ،واألصــول االقتصاديــة ،واإلســالم والقــرآن ،واألخــالق
ثمــة عل ـ ً
ال متعــددة ومتضافــرة ُأجــدت »لنهــج
وﲥذيــب النفــس ،والشــخصيات (املطهــري1992 ،م) .ويبــدو أن ّ

البالغــة« اخللــود والبقــاء منهــا:
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ّ
الفــذة ،وجامعيتــه للصفــات
 -1إن الســبب املهــم يتمحــور حــول شــخصية أمــري املؤمنــني (عليــه الســالم)

واخلصــال التــي ﲡ ّلــت ﰲ كالمــه.

 -2إن فصاحــة كالم أمــري املؤمنــني (عليــه الســالم) وبالغتهــا التــي اعــﱰف ﲠــا األدبــاء والفصحــاء واخلطبــاء،

تــأﰐ بعــد القــرآن ﰲ املرتبــة.

ـس املــرء معهــا أنــه أمــام كتــاب ســياﳼ ،أخالقــي ،عقائــدي،
 -3تنــوع املفاهيــم وجامعيــة الكلــامت التــي الﳛـ ّ

وتارﳜــي ،و ..فقــط.

 -4ﳖــج البالغــة يعكــس تاريــﺦ التطــورات السياســية التــي مــرت عــﲆ املجتمــع اإلســالمي بعــد اجلاهليــة،

وخاصــة بعــد رحيــل النبــي (صــﲆ اهلل عليــه وآلــه).

 -5انطــوى ﳖــج البالغــة عــﲆ تصويــر دقيــق لنفســيات النــاس املختلفــة ،وبتعبــري آخــر انــه اشــتمل عــﲆ نــوع مــن

علــم النفــس االجتامعي.

ﳘــام والقاصعــة ،فيهــام ترســيم
 -6هــذا الكتــاب كلــام ولــج ميدانــ ًا خــاض فيــه إﱃ اوجــه وكاملــه ،فخطبــة ّ

دقيــق ملالمــح املتقــني .وعهــده إﱃ مالــك االشــﱰ مشــحون بصفــات مــن يتصــدّ ي للحكــم وإدارة البــالد .ووصيتــه

إﱃ االمــام احلســن (عليــه الســالم) حفلــت بأنــواع الوصايــا والســلوك االجتامعــي والفــردي .وخطبتــه األوﱃ فيهــا
التذكــري بعظمــة اخلالــق وعجائــب خلقــه .وخطبــة الشقشــقية ،فيهــا تلميــح إﱃ احلــوادث املريــرة التــي أعقبــت وفــاة

رســول اهلل (صــﲆ اهلل عليــه وآلــه) ،واملحــن التــي تعــرض هلــا أهــل البيــت (عليــه الســالم) .واخلطبــة ( )176فيهــا
ﲤجيــد القــرآن الكريــم ،وحـ ﹲ
ـث عــﲆ اســتجالء عجائبــه وغرائبــه (املصــدر نفســه).

٢٢٣

أ.م .سمية حسنعليان

٣ـ اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ؛ الﴬورة واﻷﳘية:
عالقــة األمــن بالثقافــة أمــر واضــح وبدهــي ولعــل األمــن الثقــاﰲ مــن املصطلحــات التــي يصعــب عــرض

تعريــﻒ حمــدد لــه .ولتحديــد معنــﯽ األمــن الثقــاﰲ واحلصــول علــﯽ تعريــﻒ حمــدد فمــن الــرضوري أن نعــرض
التعريــﻒ لــكال املصطلحــني األمــن والثقافــة.

وكــام أن اإلنســان ﳛتــاج إلــﯽ املــاء واهلــواء الســتمرار حياتــه فيحتــاج إلــﯽ األمــن ﰲ كل األبعــاد ليكمــل حياتــه

ﴐ ﹶب اهلل ﹶم ﹶثـ ًـال
املعنويــة .وقــد ذكــر القــرآن الكريــم مســتعينا بتمثيــل لبيــان الــدور الفعــال لﻸمــن ﰲ نمــو املجتمــع :ﹶ
»و ﹶ ﹶ
اخلــو ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹶقريـ ًة كﹶا ﹶنـ ﹾ ﹺ
ﹴ
ف بﹺ ﹶام
اجلو ﹺع ﹶو ﹾ ﹶ ﹾ
ـت آمنﹶـ ًة ُم ﹾط ﹶمئنَّـ ًة ﹾيأت ﹶيهــا ﹺر ﹾز ُق ﹶهــا ﹶر ﹶغــدً ا مـ ﹾن ك ﱢُل ﹶمـكﹶان ﹶف ﹶك ﹶفـ ﹶـر ﹾت بﹺ ﹶأ ﹾن ُعـ ﹺم اهللﹺ ﹶف ﹶأ ﹶذا ﹶق ﹶهــا اهلل ل ﹶبـ ﹶ
ـاس ﹾ ُ
ﹾ
يصنﹶ ُعـ ﹶ
ـون« ]النحــل  [112 :16بحيــث أن األمــن كأرض ال بــد مــن زرع بــذور االقتصــاد والثقافــة والسياســة
كﹶا ُنــوا ﹾ
و ...لكــي نســتطيع أن تقطــﻒ األثــامر الشــهية .وذكــر اهلل تعالــﯽ ﰲ هــذه اآليــة األمــن ضمــن اخلصائــص الثــالث

للقريــة املعمــورة :األمــن واإلطمئنــان والــرزق الواســع.

فعرفهــا إدوارد تايلــور ﰲ كتابــه الثقافــة البدائيــة إذ اهتــم بدراســة الثقافــة ﰲ كل أنــامط املجتمعــات
أمــا الثقافــة ّ

وﰲ أوجههــا املتعــددة ،قائــال» :الثقافــة أو احلضــارة بمعناهــا اإلنــاﳼ األوســع ،هــي ذلــك الــكل املركــب الــذي
يشــمل املعرفــة واملعتقــدات والفــن واألخــالق والقانــون واألعــراف والقــدرات والعــادات األخــرى التــي يكتســبها
اإلنســان باعتبــاره عضــو ًا ﰲ املجتمــع« (آشــوري.1393 ،ش.)39 ،

نالحــﻆ أن تايلــور ﰲ تعريفــه الوصفــي واملوضوعــي للثقافــة يــری أﳖــا مكتســبة وال تنشــأ عــن الوراثــة وتعــرب

عــن شــمولية احليــاة االجتامعيــة لﻺنســان.

وقــد ورد ﰲ تعريــﻒ آخــر للثقافــة بأﳖــا» :جمموعــة معقــدة مــن اخلصائــص الفكريــة ،واملاديــة واملعنويــة وهــي

تعتــرب ميــزة ملجتمــع أو جمموعــة اجتامعيــة مــا ،وال تشــمل الفنــون واآلثــار الفنيــة بــل ﲢتــوي علــﯽ األبعــاد املختلفــة
للحيــاة اإلنســانية ،حقوقهــم ،ونظمهــم العقائديــة وقيمهــم« (ﮔــزارش ســمينار آموزشــﯽ ،د .ت.)94 ،

فالثقافــة تصنــع اهلويــة اإلنســانية ومــن امليــزات التــي يتميــز ﲠــا اإلنســان عــن احليــوان فاإلنســان ليــس موجــدا

ثقافيــا فحســب بــل بﺈمكانــه أن يو ّلــد الثقافــة ويصنعهــا .وهــي حصيلــة حيــاة اإلنســان االجتامعيــة والوجــه املعنــوي
والفكــري للحضــارة اإلنســانية وكأﳖــا مــرآة تعكــس كل النتــاج العلمــي والعقــيل لقــوم مــا.

وذهــب أحــد العلــامء املعاﴏيــن إلــﯽ أن ﲥديــد اهلويــة الوطنيــة بؤبــؤ التهديــدات األمنيــة الثقافيــة ﰲ املجتمــع إذ
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يســعﯽ لفصــل اهلويــات الثقافيــة والقوميــة بــني املجموعــات ﰲ البلــد وأن قابليــة حفــﻆ القــدوات التقليديــة :للغــة،
والثقافــة واملذهــب ،واهلويــة ســتتحقق ﰲ أرضيــة مناســبة لﻸمــن الثقــاﰲ (بــوزان .)34 ،1378 ،وقيــل إن األمــن

الثقــاﰲ هــو ظرفيــة املجتمــع لالحتفــاظ بميزاتــه اخلاصــة أمــام التغــريات ﰲ الظــروف والتهديــدات املاديــة واملعنويــة،
حيــث ﳛتفــﻆ املجتمــع علــﯽ الثقافــة واللغــة واآلداب والطقــوس الوطنيــة أو الدينيــة مــع أنــه يســمح بحــدوث بعــض

التغيــريات املقبولــة (فرســت2004 ،م.)2 ،

فاجلديــر بالذكــر أن إدارة الــرصاع احلضــاري والثقــاﰲ الــذي مــا زال بــني املســلم والغــرﰊ ،تتطلــب الوعــي

العميــق واالنتــامء العظيــم ملكونــات األصالــة ﰲ الثقافــة اإلســالمية كــام أن علــﯽ الغــرب أال ينكــر الثقافــة الﴩقيــة

وأثرهــا علــﯽ احلضــارة الغربيــة» :هنــاك نظريــة جدليــة عنــد ســوردل تشــري إلــﯽ العالقــة بــني الــﴩق والغــرب ﰲ
إطــار االســتعامر الثقــاﰲ وفحواهــا أن علــﯽ الغــرﰊ أال ينكــر ثقافــة الﴩقــي وتارﳜــه وشــخصيته ألنــه حينئــذ يتخــذ

موقــﻒ الدفــاع بــل عليــه أن يقــوم بعمــل ﳚعلــه يعتقــد أنــه مرفــوض ويعتقــد أنه عــرق مــن الدرجــة الثانيــة وأن الغرﰊ

عقــال يفكــر ويصنــع وعلــﯽ الﴩقــي فقــط أن ينظــم الشــعر وأن ينســﺦ نظريــات العرفــان والتصــوف ،ومــن هنــا فــﺈن
أغلــب مســتﴩقينا يوجهــون كل اهتاممهــم ملخطوطــات الصوفيــة عندنــا وﳛققــون الواحــدة منهــا عــﴩات املــرات،

وﳐطوطاتنــا العلميــة تتحلــل ﰲ املكتبــات وتأكلهــا الفئــران وال يعلــم عنهــا أحــد شــيئا« (ﴍيعتــي1986 ،م.)41 ،
وال يفوتنــا أن نذكــر أن لتقنيــات االتصــال واإلعــالم ﰲ زماننــا احلــاﱄ دورا بــارزا ﰲ تأثــري الثقافــات بعضهــا ﰲ

بعــض وتأثرهــا ﲠــا حتــﯽ أن كثــريا مــن التغيــريات الثقافيــة ﰲ كل بلــد قــد ﳛصــل جــراء هــذه التواصــالت بحيــث

ظهــرت عوامــل ﳐتلفــة قــد تــؤدي إلــﯽ بقــاء اهلويــة الثقافيــة أو هدمهــا واألمــن الثقــاﰲ مــن أنعــم أقســام الدراســات
األمنيــة (فرســت2004 ،م.)1 ،

ويمكننــا هنــا أن نشــري إلــﯽ بعــض الدوافــع األصليــة ﰲ اهتــامم احلكومــات باألمــن الثقــاﰲ وجعلهــا إيــاه ضمــن

اخلطــوط العريضــة لسياســاﲥم .الدافــع األول هــو دور اهلويــة الثقافيــة ﰲ النظــم احلكوميــة وبنائهــا .ويعتقــد أحــد

العلــامء ﰲ هــذا املجــال أن القضايــا الثقافيــة تؤثــر ﰲ نظــرة النــاس ورؤيتهــم إلــﯽ احلكومــة وإذا ﱂ ﳛصــل األمــن

الثقــاﰲ بمعنــاه الدقيــق وض ُعفــت الثقافــة الوطنيــة األصليــة لــدی النــاس ،فســتظهر اآلثــار الســيئة للهجمــة الثقافيــة ﰲ

األبعــاد املختلفــة وخاصــة السياســية (بــوزان .)147 ،1378 ،ولعــل الدافــع الثــاين يكمــن ﰲ اســتجابة احلكومــات
حلاجــة النــاس وطلبهــم للحفــاظ علــﯽ قيــم املجتمــع ولذلــك تســتعني احلكومــات باألمــن الثقــاﰲ واالهتــامم باهلويــة

الثقافيــة التــي تضمــن بقاءهــا.

٢٢٥
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٤ـ اﻹﺳﱰاﺗيجيات للمحاﻓﻈة ﻋلﯽ اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ ﻣﻦ ﻣنﻈور اﻹﻣام ﻋﲇ )ﻋليﻪ الﺴﻼم( ﰲ ﳖﺞ الﺒﻼﻏة:
ﰲ هــذا القســم مــن البحــث وبعــد اإلشــارة إلــﯽ أﳘيــة ﳖــج البالغــة ومنزلتــه الرفيعــة وعــرض تعريــﻒ لﻸمــن

الثقــاﰲ ،سنشــري إلــﯽ أهــم االســﱰاتيجيات التــي وردت ﰲ ﳖــج البالغــة حلفــﻆ األمــن الثقــاﰲ ﰲ املجتمــع ،متأملــني

نــص هــذا الكتــاب الق ّيــم مشــريين إلــﯽ شــواهد مــن نصــه .وأهــم هــذه اخلطــوات التــي تســاعد احلكومــات ضمــن
اهتاممهــم باألمــن الثقــاﰲ لتلفــت انتبــاه النــاس ورضاهــم:
٤ـ ١ـ اﻹيﲈن ﺑاﷲ ﺗعالﯽ وإﻗاﻣة اﳊﻜوﻣة اﻹﳍية:
احلكومــة اإلهليــة هــي التــي ﲢكــم علــﯽ املجتمــع اإلســالمي بالقانــون اإلهلــي وهلــا ميــزات خاصــة وأﳘهــا أن

قطــب الرحــﯽ فيهــا اإليــامن بــاهلل تعالــﯽ وصفــاء العقيــدة وﰲ ظلهــا تنســﯽ البﴩيــة خالفاﲥــا وتــرضب صفحــا عــن

كل احلــدود والفواصــل املوهومــة بينهــا وتتحــد ﲢــت لــواء الوحــدة .وهــذه احلكومــة تراعــي مصالــح اجلميــع وﲢفــﻆ
كرامتهــم وتصــون أمــن املجتمــع ﰲ ﳐتلــﻒ أبعــاده ومنهــا األمــن الثقــاﰲ؛ إذ يدعــو اجلميــع إلــﯽ عبــادة اهلل تعالــﯽ
واإليــامن بــه وتصديــق مــا أوحــﯽ بــه إلــﯽ نبيــه اخلاتــم (صلــﯽ اهلل عليــه وآلــه) وكأن الديــن ﳞــب النــاس نوعــا مــن

األصالــة وإذا راجــع املســلمون ﰲ العــرص احلــاﱄ إلــﯽ الديــن اإلســالمي وتراثهــم فيــه الســتعادوا أصالتهــم ولــن
يشــعروا بالضعــﻒ والدونيــة أمــام الزخرفــة الغربيــة.

وال نبالــﻎ إذا ادعينــا أن املحــور األســاس ملوضوعــات ﳖــج البالغــة هــو الدعــوة إلــﯽ اإليــامن بــاهلل وتصديــق نبيــه

إذ نالحــﻆ أنــه مهتــم باألمــر ﰲ كل خطبــة ورســالة ويدعــو إلــﯽ تقــوی اهلل تعالــﯽ .إليــك بعــض النــامذج مــن هــذه
الدعــوات إلــﯽ اإليــامن بــاهلل وأﳘيتــه ﰲ ﳖــج البالغــة:

ــل بﹺ ﹺ
ــل ﹶمــا ت ﹶﹶو َّس ﹶ
يعتــرب اإلمــام اإليــامن بــاهلل مــن أركان الديــن اإلســالمي قائــال» :إﹺ َّن ﹶأ ﹾف ﹶض ﹶ
ــه ا ﹾُملت ﹶﹶو ﱢســ ُل ﹶ
ون إﹺ ﹶﱃ اهللﹺ
ﹺﹺ
ﹺ
ـاﱃ ﹾ ﹺ
ُسـ ﹾب ﹶحا ﹶن ُه ﹶو ﹶت ﹶعـ ﹶ
ـج ا ﹾملﹺن ﹶﹾهـ ﹺ
ـاج
»ســبﹺ ﹲيل ﹶأ ﹾب ﹶلـ ُ
اإليـ ﹶـام ُن بﹺــه ﹶو بﹺ ﹶر ُســوله« (ﳖــج البالغــة ،اخلطبــة  .)110وقــال يصــﻒ اإليــامن :ﹶ
ﹺ
ـات و بﹺالص ﹺ ﹺ
اإليــام ﹺن يسـتﹶدﹶ ﱡل ﹶعـ ﹶـﲆ الص ﹺ ﹺ
اإليــام ﹺن و بﹺ ﹾ ﹺ ﹺ
ـﴪ ﹺ
ـم« (ﳖــج
احلــات ُي ﹾسـتﹶدﹶ ﱡل ﹶعـ ﹶـﲆ ﹾ ﹺ ﹶ ﹶ
اإليـ ﹶـامن ُي ﹾع ﹶمـ ُـر ا ﹾلع ﹾلـ ُ
احلـ ﹶ َّ ﹶ
َّ ﹶ
اج ﹶفبﹺ ﹾ ﹺ ﹶ ُ ﹾ
ﹶأ ﹾنـ ﹶـو ُر الـ ﱢ ﹶ

البالغــة ،اخلطبــة .)156

ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ان ﹶو ُخـ ﹺـذ ﹶل ﹾ ﹺ
الشـ ﹾي ﹶط ُ
وقــال ﰲ خطبتــه بعــد صفــني » :ﹶف ﹾ
ـرص َّ
اإليـ ﹶـام ُن
الر ﹾ ﹶ
ـﴢ َّ
محـ ُن ﹶو ُنـ ﹶ
اهلُــدﹶ ى ﹶخامـ ﹲـل ﹶو ا ﹾل ﹶع ﹶمــى ﹶشــام ﹲل ُعـ ﹶ
ـار ﹾت ﹶد ﹶع ﹺائ ُم ـ ُه ﹶو ﹶتنﹶ َّكـ ﹶـر ﹾت ﹶم ﹶع ُ
املﹺ ـ ُه« (ﳖــج البالغــة ،اخلطبــة  )2فالواضــح أن خــذالن اإليــامن يــؤدي إلــﯽ نتائــج
ﹶف ﹾاﳖﹶـ ﹶ

ســيئة إذ تنهــار أعمدتــه وتنــدرس معاملــه وآثــاره ،وهــذا مــا حــدث ﰲ وقعــة صفــني ،إذ نــﴘ النــاس موضــوع اإليــامن
٢٢٦

األمن الثقافي في نهج البالغة قراءة في استراتيجيات وقايته من منظور اإلمام علي (عليه السالم)

بــاهلل تعالــﯽ ،ولــو كانــوا مؤمنــني حقيقــة ملــا تركــوا اإلمــام وألطاعــوه وســمعوا منــه.
ﹺ
ـرب ﹶو ا ﹾل ﹶي ﹺقـ ﹺ
الصـ ﹾ ﹺ
وقــال عندمــا ســئل عــن اإليــامن مشــريا إلــﯽ أركانــه األربــع :ﹾ ﹺ
ـني ﹶو
ـم ﹶعـ ﹶـﲆ َّ
»اإليـ ﹶـام ُن ﹶعـ ﹶـﲆ ﹶأ ﹾر ﹶبـ ﹺع ﹶد ﹶعائـ ﹶ
اجلهـ ﹺ
ـاد« (ﳖــج البالغــة ،احلكمــة .)31
ا ﹾل ﹶعــدﹾ ﹺل ﹶو ﹾﹺ ﹶ
ومــن البدهــي أال حيــاة إال باألمــن وال أمــن إال باإليــامن ،وســيتحقق األمــن ﰲ املجتمــع مــن اإليــامن وهــو

مــن ثمراتــه وقــد تــرﳼ احلكومــة اإلســالمية بعــد اســتقرارها ﰲ املجتمــع قاعدتــني أساســيتني لﻸمــن وﳘــا اإليــامن
ﹺ
ــم ُم ﹾهتﹶــدُ ﹶ
ــم بﹺ ُظ ﹾلــ ﹴم ُأو ﹶل ﹺئ ﹶ
ون«
والعمــل الصالــح .إذ قــال تعالــﯽ» :ا َّلذيــ ﹶن آ ﹶمنُــوا ﹶو ﹶﱂ ﹾ ي ﹾلبﹺ ُســوا إﹺ ﹶيام ﹶﳖُ ﹾ
ــم ﹾاألﹶ ﹾمــ ُن ﹶو ُه ﹾ
ــك ﹶهل ُ ُ
]األنعــام .[82 /6

وتوضيــح أن األمــن الثقــاﰲ يتحقــق ﰲ ظــل اإليــامن بــاهلل هــو أن الديــن اإلســالمي قــد أولــﯽ بالعقــل والفكــر

عنايــة بالغــة ألنــه هــو املديــر املدبــر لشــؤون اإلنســان وســتتحقق محايتــه وحفظــه ﰲ ظــل العقيــدة اإلســالمية واإليــامن

بــاهلل تعالــﯽ إذ الديــن يدعونــا إلــﯽ ﲡنــب األفــكار املشــوهة والﴩكيــات واالنحرافــات و ..وإذا تأملنــا ﰲ فلســفة
األحــكام اإلســالمية ســندرك أن الشــارع احلكيــم قصــد وراء وضعهــا محايــة اإلنســان والعقــل اإلنســاين ،وحفــﻆ

كرامتــه وعرضــه.

٤ـ ٢ـ اﻷﻣﺮ ﺑاﳌعﺮوف والنﻬﻲ ﻋﻦ اﳌنﻜﺮ:
يل اهللﹺ ﹺعنﹾــدﹶ ﹾاألﹶمـ ﹺـر بﹺا ﹾﹶملعــر ﹺ
ـرب ُك ﱡل ﹶهــا ﹶو ﹾﹺ
اجل ﹶهــا ُد ﹺﰲ ﹶســبﹺ ﹺ
وف ﹶو
ﹾ ُ
ﹾ
حســبنا اإلشــارة إلــﯽ كالم اإلمــام هــذا » :ﹶمــا ﹶأ ﹾعـ ﹶـام ُل ا ﹾلـ ﹺ ﱢ
ﹴ
الن ﹾَّهـ ﹺ
ـي« (ﳖــج البالغــة ،احلكمــة  )374لبيــان منزلــة هاتــني الفريضتــني مــن منظــور
جلـ ﱟ
ـي ﹶعـ ﹾن ا ﹾُملنﹾ ﹶكـ ﹺـر إﹺ َّال ﹶكنﹶ ﹾف ﹶثــة ﹺﰲ ﹶب ﹾحـ ﹴـر ُ ﱢ
اإلمــام (عليــه الســالم) .لﻸمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر دور فعــال ﰲ تأمــني األمــن وخاصــة الثقــاﰲ والفكــري

منــه ،وذلــك أنــه عندمــا يــری املســلم ﰲ املجتمــع الــذي يعيــش فيــه أخــاه الــذي ارتكــب ســوءا ال ﳚــدر بــه أو جنــﯽ
جنايــة جعلــت عرضــه وحرمتــه وكرامتــه ﰲ خطــر و ..فذ ّكــر أخــاه باألمــر وﳖــاه عــن املنكــر ودعــاه إلــﯽ املعــروف

وأمــره باخلــري ،فذلــك لــن يكــون ﰲ صالــح الشــخص فقــط ،بــل ﰲ صالــح املجتمــع كلــه ،ومــن جــراء ذلــك ســيتحقق
األمــن ﰲ املجتمــع.

وﰲ العــرص احلــاﱄ نحــن املســلمني بأمــس احلاجــة إلــﯽ هاتــني الفريضتــني ،لكثــرة الشــبهات والفتــن ،وﴏاع

اإليديولوجيــات واحلــرب الثقافيــة التــي شــنها املســتعمرون واملســتكربون ضــد العــاﱂ اإلســالمي .وبﺈمــكان املســلم

مســتخدما األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر أن يقــي أخــاه املســلم ،وأهلــه مــن االســتئناس باحلضــارة الغربيــة
٢٢٧
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املســتوردة وثقافتهــم التــي تســتهدف ﲢطيــم إرادة األمــة اإلســالمية ﰲ اســتعادة جمدهــا وعزﲥــا وﲥــدّ م معنوياﲥــا

بﺈغراقهــا ﰲ بحــر مــن التحلــل واالﳖيــار.

قــال اإلمــام عليــه الســالم » :ﳑــن كــن فيــه ثــالث ســلمت لــه الدنيــا و االخــره :يأمــر باملعــروف و يأﲤــر بــه و ﳖــﯽ

عــن املنكــر و ينتهــﯽ عنــه و ﳛافــﻆ علــﯽ حــدود اهلل جــل وعــال« (اآلمــدي1987 ،م .)236 :2 ،وهــل توجــد عبــارة

أدل علــﯽ وجــود األمــن ﰲ ظــل األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر مــن هــذا الــكالم ،إذ عــدّ اإلمــام الشــخص الــذي
فيــه هــذه الصفــات مــن الذيــن يســلمون مــن ﴍ الدنيــا واآلخــرة ،فهــل ســالمة الدنيــا واآلخــرة تعنــي غــري مفهــوم

األمــن؟!!

وهنــا يلفــت انتباهنــا عبــارة »يأﲤــر بــه  ..وينتهــي عنــه« إذ تشــري إلــﯽ لــزوم ﲢــيل اآلمــر باملعــروف والناهــي عــن املنكر

ببعــض خصــال وﲤ ّيــزه بميــزات منهــا أنــه يعمــل بــام يأمــر وال يفعــل مــا ينهــﯽ عنــه ،وذلــك ألنــه إذا كان كذلــك فيتمتــع

ـي وﳜلــو مــن كل غـ ّـل وحســد وحقــد علــﯽ إخوتــه املســلمني ،ويتبــادر إلــﯽ إرشــادهم
بســالمة النفــس أوال؛ إذ قلبــه نقـ ّ

كبرييــن ﰲ املخاطــب واملتلقــي ثانيــا.
وأن لكالمــه أثــرا ووقعــا ﹶ

قــال اإلمــام عــيل (عليــه الســالم) ،مبينــا اهلــدف الرئيــس للديــن اإلســالمي» :غايــة الديــن األمــر باملعــروف والنهــﯽ

عــن املنكــر وإقامــة احلــدود« (اآلمــدي1987 ،م .)45 :2 ،وذلــك لــو دل علــﯽ ﳾء ليـ ّ
ـدل علــﯽ مكانــة األمــر باملعــروف

والنهــي عــن املنكــر ﰲ العقيــدة اإلســالمية ،ألنــه مــا دام ﳛيــﯽ األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ﰲ املجتمــع ولــن
يشــعر أحــد بالالمبــاالة ﲡــاه أفعــال أخيــه ﰲ الديــن فلــن يرضــﯽ أبنــاء األمــة اإلســالمية باهلــوان ولــن يســتمرئوا املذلــة

ولــن يســتعذبوا الواقــع بــال طمــوح.

كــام أنــه ثمــة ملحظــا نفيســا هــو أن قســام مــن فريضتــي األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر علــﯽ عاتــق احلكومــة
اإلســالمية ،إذ تســتطيع ﲠــام أن ﲢيــي اهلويــة الدينيــة واإلســالمية لــدی أبنــاء الشــعب كــام أشــارت اآليــة الكريمــة» :ا َّل ﹺذي ﹶن
ض ﹶأ ﹶقامــوا الصـ ﹶـال ﹶة وآ ﹶتــوا الـ َّـزكﹶا ﹶة و ﹶأمــروا بﹺا ﹾﹶملعــر ﹺ
ـن ا ﹾُملنﹾ ﹶكـ ﹺـر ﹶوهللَّﹺ ﹶع ﹺاق ﹶب ـ ُة ﹾاألُ ُمـ ﹺ
وف ﹶو ﹶﳖﹶـ ﹾـوا ﹶعـ ﹺ
ـور« ]احلــج
إﹺ ﹾن ﹶم َّكن ُ
ﹶ ُ
َّ
ﹾ ُ
ﹶ ﹶ ُ
ـم ﹺﰲ ﹾاألﹶ ﹾر ﹺ ُ
َّاهـ ﹾ

 .[41 :22وﲤهيــد األرضيــة لذلــك يتحقــق باهتاممهــا بأمــر الصــالة والــزكاة واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر .وال

شــك أن كل هــذه األصــول األربــع هلــا دور ﰲ ضــامن جانــب مــن األمــن ،مثــال الصــالة وإقامتهــا تؤثــر ﰲ األمــن النفــﴘ
لــدي كل مســلم ،إذ بعالقتــه بخالقــه رب العاملــني يســتعيد قــواه ويعــود إلــﯽ فطرتــه الســليمة ،وبالــزكاة ســيتحقق األمــن
االقتصــادي وأن كل مســلم ﳞمــه وضــع أخيــه املســلم االقتصــادي ،ومــن خــالل ذلــك ُيســتأصل الفقــر ﰲ املجتمــع.

الفقــر الــذي إذا اتســع رقعتــه عنــد الشــعب ســتﱰتب عليــه مشــاكل كثــرية ال بــد منهــا وال مهــرب منهــا بســهولة.
٢٢٨

األمن الثقافي في نهج البالغة قراءة في استراتيجيات وقايته من منظور اإلمام علي (عليه السالم)

وﰲ ظــل هــذه الفريضــة يتمكــن املجتمــع اإلســالمي أن يكشــﻒ نفســه وقدراتــه ويعــود إلــﯽ أصالتــه والقيــم

اإلســالمية األصيلــة وينهــض ويســتيقﻆ مــن ســباته ،وإذا حصــل ذلــك فلــن يســتطيع أحــد أن يقاومــه ،وهــذا مــا
الحظنــاه ﰲ العــاﱂ اإلســالمي والعــرﰊ بعــد الثــورة اإلســالمية ﰲ إيــران ،إذ تأســﯽ ﲠــا كثــري مــن البلــدان واســتدركوا

أن طريــق الصحــوة هــي العــودة إلــﯽ أصوهلــم ،وتراثهــم ،ومعرفــة تارﳜهــم واالعتــامد علــﯽ عقيدﲥــم .وﱂ تكــن
الثــورة اإلســالمية إال اســتمرارية للنهضــة احلســينية (عليــه الســالم) ملحاربــة الظلــم والطغيــان والفســاد االجتامعــي
والتدهــور االقتصــادي ،وﰲ احلقيقــة حدثــت هــذه الثــورة بعــودة الشــعب اإليــراين إلــﯽ الــﱰاث اإلســالمي ومــا

وجــدوا ﰲ التاريــﺦ احلســيني مــن العــرب والــدروس ملحاربــة الظلــم ،فتأســوا بــه فلــم يســاوموا االســتكبار.
٤ـ ٣ـ إﺷاﻋة العلﻢ والﺒﺼرية:

يؤمــن اإلســالم بالعلــم وبقدرتــه الفائقــة عــﲆ اخللــق واإلبــداع .ولقــد رفــع اهلل ﰲ كتابــه مــن شــأن الذيــن آمنــوا
وعملــوا ،فقــال» :ير ﹶفـ ﹺع اهللُ ا َّل ﹺذيـن آمنُــوا ﹺمنﹾ ُكــم وا َّل ﹺذيـن ُأو ُتــوا ا ﹾل ﹺع ﹾلــم درجـ ﹴ
ـات« ]املجادلــة  [11 :58وميــز بــني الذيــن
ﹶ
ﹾ ﹶ
ﹶ ﹶﹶ
ﹶ ﹶ
ﹶﹾ
ـون ﹶوا َّل ﹺذي ـ ﹶن ال ﹶي ﹾع ﹶل ُمـ ﹶ
يعلمــون والذيــن ال يعلمــون فقــال ســبحانهُ » :قـ ﹾـل ﹶهـ ﹾـل ﹶي ﹾس ـت ﹺﹶوي ا َّل ﹺذي ـ ﹶن ﹶي ﹾع ﹶل ُمـ ﹶ
ـون« ]الزمــر :39

»و إﹺ َّن اهللﹶ
 .[9ولذلــك دعــا اإلمــام عــيل عليــه الســالم إلــﯽ تعلــم القــرآن والتفقــه فيــه أكثــر مــن مــرة ﰲ ﳖــج البالغــة :ﹶ
ـني و س ـببه ﹾاألﹶ ﹺمـ ُ ﹺ ﹺ
ﹺ
ﹺ
ـع ا ﹾل ﹶق ﹾلـ ﹺ
ـﻆ ﹶأ ﹶحــد ًا بﹺ ﹺم ﹾثـ ﹺ
ُس ـ ﹾب ﹶحا ﹶن ُه ﹶﱂ ﹾ ﹶي ﹺعـ ﹾ
ـع ا ﹾل ﹺع ﹾل ـ ﹺم«
ـب ﹶو ﹶينﹶابﹺيـ ُ
ـني ﹶو فيــه ﹶربﹺيـ ُ
ـل ﹶهـ ﹶـذا ا ﹾل ُقـ ﹾـرآن ﹶفﺈﹺ َّن ـ ُه ﹶح ﹾبـ ُـل اهللﹺ ا ﹾﹶملتـ ُ ﹶ ﹶ ﹶ ُ ُ
(ﳖــج البالغــة ،اخلطبــة .)176

ولعــل تأكيــد اإلمــام الــذي ُيعتــرب القــرآن الناطــق بــني النــاس هــو ﳞدينــا إلــﯽ أن اإلمــام كان يفكــر ﰲ مــﴩوع

الثقافــة القرآنيــة ،علــام بــأن املجتمــع اإلنســاين دائــب احلركــة والتطــور ولكــن ال بــد مــن ضوابــط أساســية ثابتــة تنظــم

حركتــه وﲢكــم اﲡاهــه وهــذه الضوابــط تشــبه العمــد ﰲ البنــاء ،وهــي ثابتــة متينــة ال تتحــرك وال تتزلــزل وكلــام رأی
النــاس أنفســهم ﰲ مشــاكل وفقــدوا أنفســهم ﰲ خضــم الشــبهات والفتــن فيكفيهــم أن يعــودوا إلــﯽ هــذا القــرآن
وثقافتــه الثابتــة العزيــزة الدعائــم ،ليســتعيدوا جمدهــم وعزهــم وأصالتهــم.

وﰲ ضمــن هــذا املــﴩوع القــرآين فعلــﯽ الشــباب املســلمني أال يتوانــوا ﰲ ﲢصيــل العلــم واملعرفــة ﰲ مجيــع

جمــاالت احليــاة الدنيويــة واملعنويــة ،وليعرفــوا أن رس انتصارهــم علــﯽ األعــداء يكمــن ﰲ هــذه املعرفــة والعلــم،
وإذا كان ســعيهم ﰲ طلــب كال العلمــني فتكــون النتيجــة عظيمــة هلــم ،إذ سيســريون ﰲ طريــق الرقــي والســعادة،

وســيتحقق األمــن للثقافــة اإلســالمية األصيلــة ﰲ املجتمــع.

فقــد كثــر كالم اإلمــام عــيل (عليــه الســالم) ﰲ ﳖــج البالغــة عــن العلــم حتــﯽ يقتــﴤ املوضــوع دراســة مســتقلة؛
٢٢٩

أ.م .سمية حسنعليان

إذ يتحــدث اإلمــام عــن أنــواع العلــم ،وطــرق اكتســاب العلــم ،وعلــم أهــل البيــت (عليهــم الســالم) ،وفضــل

العلــامء ،وآفــة العلــم.

وعــدّ اإلمــام عليــه الســالم قلــوب البﴩيــة مســتودع العواطــﻒ واملشــاعر ،وإمــا تتفاضــل بمــدی وعيهــا قيــم
ﹺ
ﹺ ﹺ
ـﻆ ﹶعنﱢــي ﹶمــا ﹶأ ُقـ ُ
اح ﹶفـ ﹾ
ـول ﹶلـ ﹶ
ـك
ـوب ﹶأ ﹾوع ﹶي ـ ﹲة ﹶف ﹶخ ﹾ ُري ﹶهــا ﹶأ ﹾو ﹶع ﹶ
وقســم النــاس علــﯽ ثالثــة أقســام» :إﹺ َّن ﹶهــذه ا ﹾل ُق ُلـ ﹶ
اهــا ﹶف ﹾ
احلــقّ ،
ـاة و ﹶﳘــج ر ﹶعــاع ﹶأ ﹾتبــاع ك ﱢُل ن ﹺ
ﹴ
ﹺ
ﹺ
ـم ﹶعـ ﹶـﲆ ﹶســبﹺ ﹺ
ﹶاعـ ﹴـق ﹶي ﹺمي ُلـ ﹶ
ـع ك ﱢُل ﹺريـ ﹴ
ـح ﹶﱂ ﹾ ﹶي ﹾسـت ﹺﹶضي ُئوا
ـون ﹶمـ ﹶ
يل ن ﹶﹶجـ ﹶ ﹶ ﹲ ﹶ ﹲ ﹶ ُ
النَّـ ُ
ـاين ﹶو ُم ﹶت ﹶع ﱢلـ ﹲ
ـاس ﹶث ﹶال ﹶثـ ﹲة ﹶف ﹶعــاﱂ ﹲ ﹶر َّبـ ﱞ
بﹺنُـ ﹺ
ـور ا ﹾل ﹺع ﹾل ـ ﹺم« (ﳖــج البالغــة ،احلكمــة .)147
ولعــل مصطلــح (ﳘــج رعــاع) ﰲ زمننــا احلــاﴐ مناســب للفئــة التــي يﱰكــون كل مــا عندهــم مــن الــﱰاث والقيم

واملفاهيــم ويتبعــون أصحــاب الدعــوات الوﳘيــة ألﳖــم ﱂ ﳛصلــوا العلــم والبصــرية ،لــريوا احلقيقــة وقــد مالــت

عيوﳖــم إلــﯽ هــذه الزخرفــة واحليــاة الدنيويــة.

وقــال مبينــا ﴐورة عمــل العــاﱂ بالعلــم الــذي عنــده ،وهــذا أمــر مهــم وخطــري جــدا ،ألن النــاس إذا شــاهدوا
ـب ا ﹾل ﹶع ﹺامـ ُـل بﹺا ﹾل ﹶبـ ﹶ ﹺ
العــاﱂ ال يعمــل بعلمــه ويدعــو النــاس إليــه فلعلهــم يكرهــون العــاﱂ والعلــم » :ﹶفالنَّاظﹺـ ُـر بﹺا ﹾل ﹶق ﹾلـ ﹺ
ـرص
ﹺ ﹺ
ﹶان ﹶل ـ ُه ﹶمـ ﹶـﴣ فﹺيـ ﹺـه ﹶوإﹺ ﹾن ك ﹶ
ـم ﹶأن ﹶع ﹶم ُل ـ ُه ﹶع ﹶل ﹾيـ ﹺـه ﹶأ ﹾم ﹶل ـ ُه ﹶفــﺈﹺ ﹾن ك ﹶ
ﹶي ُكـ ُ
ـﻒ ﹶعنﹾ ـ ُه ﹶفــﺈﹺ َّن ا ﹾل ﹶع ﹺامـ ﹶـل
ﹶان ﹶع ﹶل ﹾيـ ﹺـه ﹶو ﹶقـ ﹶ
ـون ُم ﹾب ﹶتــدﹶ ُأ ﹶع ﹶملــه ﹶأ ﹾن ﹶي ﹾع ﹶلـ ﹶ
ﹺ
ـري ﹺع ﹾلـ ﹴم كﹶالسـ ﹺ
ـن ال َّط ﹺريـ ﹺـق ا ﹾلو ﹺ
ـائ ﹺر ﹶعـ ﹶـﲆ ﹶغـ ﹾ ﹺ
بﹺ ﹶغـ ﹾ ﹺ
ـري ﹶط ﹺريـ ﹴـق ﹶفـ ﹶـال ﹶي ﹺزيــدُ ُه ُب ﹾعــدُ ُه ﹶعـ ﹺ
اضـ ﹺ
اجتﹺـ ﹺـه ﹶو ا ﹾل ﹶع ﹺامـ ُـل بﹺا ﹾل ﹺع ﹾلـ ﹺم
ـح إﹺ َّال ُب ﹾعــد ًا مـ ﹾن ﹶح ﹶ
ﹶ
َّ
ﹺ
ﹺ
كﹶالسـ ﹺ
ـائ ﹺر ﹶعـ ﹶـﲆ ال َّط ﹺريـ ﹺـق ا ﹾلو ﹺ
ـائر ُهـ ﹶـو ﹶأم ر ﹺ
اضـ ﹺ
ـع« (ﳖــج البالغــة ،اخلطبــة .)154
اجـ ﹲ
ﹶ
ﹾ ﹶ
ـح ﹶف ﹾل ﹶينﹾ ُظـ ﹾـر نﹶاظـ ﹲـر ﹶأ ﹶسـ ﹲ
َّ
وأمــا البصــرية وهــي تكليفنــا وخاصــة ﰲ الظــروف التــي نعيــش فيهــا إذ نشــهد اليــوم مواجهــة مــﴩوع الســلفية

التكفرييــة الدمويــة ،فهــي أن نجمــع املعلومــات ونتعــرف الــﱰاث الغنــي عندنــا ونقــوم بتحليلهــا ﰲ الدائــرة األوســع؛
ﹺ
ﹺ
ـم ﹺمـ ﹾن ﹶق ﹾبـ ﹺ
ـل
مســتعينا ببصــرية الــوﱄ البصــري ونعمــة اإليــامن والــوالء .قــال اإلمــام عــيل (عليــه الســالم) » :ﹶف ﹶبــاد ُروا ا ﹾلع ﹾلـ ﹶ
ـل ﹶأ ﹾن ت ﹾُشـ ﹶغ ُلوا بﹺ ﹶأ ﹾن ُف ﹺسـك ﹾُم ﹶعـ ﹾن ُم ﹾسـ ﹶت ﹶث ﹺ
ار ا ﹾل ﹺع ﹾلـ ﹺم ﹺمـ ﹾن ﹺعنﹾـ ﹺـد ﹶأ ﹾه ﹺلـ ﹺـه ،ﹶو ﹾاﳖﹶـ ﹾـوا ﹶعـ ﹺ
ـح ﹶن ﹾبتﹺـ ﹺـه ،ﹶو ﹺمـ ﹾن ﹶق ﹾبـ ﹺ
ت ﹾﹶص ﹺويـ ﹺ
ﹶاهـ ﹾـوا ﹶعنﹾـ ُه،
ـن ا ﹾُملنﹾ ﹶكـ ﹺـر ﹶو ﹶتن ﹶ
ﹺ
ـي بعــدﹶ ال َّتن ﹺ
ﹶاهــي« (ﳖــج البالغــة ،اخلطبــة .)105
ـم بﹺالن ﹾَّهـ ﹺ ﹶ ﹾ
ﹶفﺈﹺ َّنـ ﹶـام ُأم ﹾر ُتـ ﹾ
وﰲ ظــل هــذا االهتــامم بالعلــم والبصــرية فينبغــي أن »يصلــح روح التعليــم ويصــاغ صوغــا جديــدا يالئــم عقائــد

األمــة ومقومــات حياﲥــا وأهدافهــا وحاجاﲥــا وﳜــرج مــن مجيــع مــوارده روح املاديــة والتمــرد علــﯽ اهلل والثــورة
علــﯽ اليــم األخالقيــة والرووحيــة وعــادة اجلســم واملــادة وينفــﺦ فيــه روح التقــوی واإلنابــة إلــﯽ اهلل وتقديــر اآلخــرة

والعطــﻒ علــﯽ اإلنســانية كلهــا فمــن اللغــة واآلداب إلــﯽ الفلســفلة وعلــم النفــس ومــن العلــوم العمرانيــة إلــﯽ
علــوم االقتصــاد والسياســة واالجتــامع ال تســيطر علــﯽ كل ذلــك إال روح واحــدة ويقــﴢ اســتيالء الغــرب العقــيل
٢٣٠

األمن الثقافي في نهج البالغة قراءة في استراتيجيات وقايته من منظور اإلمام علي (عليه السالم)

ويفكــر بﺈمامتــه وســيادته ونجعــل علومــه ونظرياتــه موضــع الفحــص والدراســة اجلريئــة نأخــذ منــه مــا يوافــق

حاجاتنــا ورغباتنــا وعقيدتنــا وثقافتنــا« (احلســيني النــدوي1980 ،م.)126 ،
٤ـ ٤ـ اﻻﻫتﲈم ﺑالعﺪالة:

قــد أولــﯽ اإلســالم أﳘيــة بالغــة للعــدل وإجرائــه وﳖــﯽ عــن اﲣــاذ املســلم موقــﻒ احليــاد أمــام الظلــم بــل فــرض
عليــه أن يقــوم بالصلــح بــني طائفتــني مــن املؤمنــني اقتتــال» :وإﹺ ﹾن ﹶط ﹺائ ﹶف ﹶتـ ﹺ
ـني ا ﹾق ﹶت ﹶت ُلــوا ﹶف ﹶأ ﹾص ﹺل ُحــوا ﹶبين ُﹶهـ ﹶـام«
ـان ﹺم ـ ﹶن ا ﹾُمل ﹾؤ ﹺمنﹺـ ﹶ
ﹶ

]احلجــرات  [9 :49ولقــد وعــد اهلل تعالــﯽ بالنــرص تثبيتــا ملوقــع العدالــة وإظهــارا ملــدی اهتاممــه بــهُ » :أ ﹺذ ﹶن لﹺ َّل ﹺذي ـ ﹶن
ﹺ
ــﲆ ن ﹺ ﹺ
ﹺ
ي ﹶقا ﹶت ُل ﹶ
يــر« ]احلــج  [39 :22ويتمثــل العــدل ﰲ النظــام اإلســالمي ﰲ
ــم ُظل ُمــوا ﹶوإﹺ َّن اهللﹶ ﹶع ﹶ ﹾ
ــون بﹺ ﹶأ َّﳖُ ﹾ
ــم ﹶل ﹶقد ﹲ
ﹶرصه ﹾ
األحــكام والقوانــني فــال ﳾء ﰲ هــذا النظــام إال وينطلــق مــن منطلــق العــدل وال ﳾء إال وهــو ﳞــدف ﲢقيــق العــدل

ـيل عليــه الســالم يــرى ّ
ـم واجبــات احلاكــم هــو إقامــة العــدل » :وايــم اهلل
أن مــن أهـ ّ
ﰲ احليــاة البﴩيــة .واإلمــام عـ ّ
ألنصف ـ ّن املظلــوم مــن ظاملــه وألقـ ّ
ـودن الظــاﱂ بخزامتــه ح ّتــى أورده منهــل احلـ ّـق وإن كان كاره ـ ًا« (ﳖــج البالغــة،
اخلطبــة .)132

ولﻺمــام بيانــات كثــرية قيمــة ﰲ العــدل وﴐورة إقامتــه ﰲ املجتمــع وأبعــاده املختلفــة و ...قــال موصيــا األشــﱰ:
ــر ﹶﴇ الر ﹺعي ﹺ
ــب ﹾاألُ ُم ﹺ
مج ُع ﹶهــا لﹺ ﹺ
ــور إﹺ ﹶل ﹾي ﹶ
ــة« (ﳖــج البالغــة،
احل ﱢ
ــق ﹶو ﹶأ ﹶع ﱡم ﹶهــا ﹺﰲ ا ﹾل ﹶعــدﹾ ﹺل ﹶو ﹶأ ﹾ ﹶ
َّ َّ
»و ﹾل ﹶيكُــ ﹾن ﹶأ ﹶح َّ
ﹶ
ــك ﹶأ ﹾو ﹶســ ُط ﹶها ﹺﰲ ﹾ ﹶ

ﹺ
ﹺ
ـني ا ﹾلــو ﹶال ﹺة ﹺ
ﹺ
ﹺ
الر ﹺع َّيـ ﹺـة و إﹺ َّنـ ُه ﹶال
الرســالة  .)53وقــال أيضــا» :إﹺ َّن ﹶأ ﹾف ﹶضـ ﹶـل ُقـ َّـرة ﹶعـ ﹾ ﹺ ُ
ـور ﹶمـ ﹶـو َّدة َّ
اســت ﹶقا ﹶم ُة ا ﹾل ﹶعــدﹾ ل ﹺﰲ ا ﹾلبﹺـ ﹶـالد ﹶو ُظ ُهـ ُ
ﹾ
ـور و ﹺق َّلـ ﹺـة ﹺ ﹺ ﹺ
ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹺ
ور ﹺهــم و ﹶال ت ﹺﹶصـ ﹺ
ـم«
ـم ﹶعـ ﹶـﲆ ُو ﹶالة ﹾاألُ ُمـ ﹺ ﹶ
ـح نﹶص ﹶ
ﱡ
ـم إﹺ َّال بﹺ ﹶسـ ﹶـال ﹶمة ُصدُ ﹺ ﹾ ﹶ
اســت ﹾث ﹶقال ُد ﹶوهلـ ﹾ
ﹾ
ـم إﹺ َّال بﹺحي ﹶطت ﹺهـ ﹾ
يحت ُُهـ ﹾ
ﹶت ﹾظ ﹶهـ ُـر ﹶم ﹶو َّد ُ ُﲥـ ﹾ
اﱄ إﹺ ﹶذا ﹾ
ـﻒ ﹶهـ ﹶـوا ُه ﹶمنﹶ ﹶع ـ ُه ﹶذلﹺـ ﹶ
ـك كﹶثﹺــري ًا ﹺم ـ ﹶن
اخ ﹶت ﹶلـ ﹶ
(املصــدر نفســه) .وكتــب إلــﯽ األســود بــن قطبــة » :ﹶأ َّمــا ﹶب ﹾعــدُ ﹶفــﺈﹺ َّن ا ﹾلـ ﹶـو ﹺ ﹶ
اجلــو ﹺر ﹺعــو ﹲض ﹺمـن ا ﹾلعــدﹾ ﹺل ﹶف ﹺ
ا ﹾل ﹶعــدﹾ ﹺل ﹶف ﹾل ﹶي ُكـ ﹾن ﹶأ ﹾمـ ُـر النَّـ ﹺ
ـاس ﹺعنﹾــدﹶ ﹶك ﹺﰲ ﹾ
ـب ﹶمــا ُتن ﹺﹾكـ ُـر ﹶأ ﹾم ﹶثا ﹶلـ ُه«
اجتﹶنـ ﹾ
ﹾ
ﹶ ﹶ
ﹶ
ـس ﹺﰲ ﹾ ﹶ ﹾ
احلﹶـ ﱢـق ﹶسـ ﹶـوا ًء ﹶفﺈﹺ َّنـ ُه ﹶل ﹾيـ ﹶ
(ﳖــج البالغــة ،الرســالة .)59

ﹺ
اجلــو ُد ُﳜ ﹺﹾر ُج ﹶهــا ﹺمـ ﹾن ﹺج ﹶهتﹺ ﹶهــا
وعندمــا ســئل أﳞــام أفضــل العــدل أو اجلــود قــال» :ا ﹾل ﹶعــدﹾ ُل ﹶي ﹶضـ ُ
ـور ﹶم ﹶواض ﹶع ﹶهــا ﹶو ﹾ ُ
ـع ﹾاألُ ُمـ ﹶ
ﹺ
اجلــو ُد ﹶعـ ﹺ
ﴍ ُف ُهـ ﹶـام ﹶو ﹶأ ﹾف ﹶض ُل ُهـ ﹶـام« (املصــدر نفســه ،احلكمــة .)437
ـار ﹲض ﹶخـ ﱞ
ﹶو ا ﹾل ﹶعــدﹾ ُل ﹶســائ ﹲس ﹶعــا ﱞم ﹶو ﹾ ُ
ـاص ﹶفا ﹾل ﹶعــدﹾ ُل ﹶأ ﹾ ﹶ
وذلــك ألن العــدل هــو الــذي يشــكل طريقــا لﻸمــن ﰲ ﳐتلــﻒ جوانبــه ،ومنهــا الثقــاﰲ والفكــري ،وكذلــك يمثل

الطريــق الطبيعــي حلفــﻆ الســالم العاملــي ،إذ هــو أحســن وأفضــل مــﺂل للمجتمــع.

ومــن جهــة أخــری فــﺈن العدالــة مــن أهــم أركان احلكومــة اإلســالمية؛ ألﳖــا حكومــة القانــون وﲠــا تتمكــن
٢٣١

أ.م .سمية حسنعليان

مــن إجــراء األمــن .وإذا كان احلــكام مهتمــني بالعــدل وقضايــاه ﰲ اجلانــب االقتصــادي ،والســياﳼ ،والثقــاﰲ
واالجتامعــي ،و ..فســتحل املشــاكل العديــدة التــي تعــاين منهــا الشــعوب اليــوم مــن الفقــر واحلرمــان ،وعــدم

االســتقاللية االقتصاديــة ،وضيــاع اهلويــة السياســية ،والشــعور بالدونيــة ،وعــدم االهتــامم بالــﱰاث والثقافــة ،و..
لعلــه ﳛســن ﰲ هــذا الصــدد أن نشــري إلــﯽ أن االســتبداد واالســتعامر كانــا ﳛــاوالن أن تكبحــا مجــاح الشــعوب

باســتخدام القهــر والعنــﻒ والقــوة ،ولكــن الحظــا بعــد مــدة أن اإلرغــام والقهــر والعنــﻒ ال تفيدهــم وبــدأ الشــعوب
يقاومــون أمامهــم ،وقــد ينفجــر الظلــم إذا اجتمــع شــيئا فشــيئا ،ولذلــك قــد غــري املســتعمرون واملســتكربون طرقهــم
وبدّ لــوا جلودهــم وأﲣــذوا املكــر أســاس سياســتهم وأدركــوا أﳖــم إذا دخلــوا ﰲ أفــكار النــاس وغــريوا املفاهيــم ﰲ

أذهاﳖــم فيكــون ســبيل الوصــول إلــﯽ الغايــة أســهل ،فبدلــوا القيــم األساســية للثقافــة اإلســالمية ويوحــون إلــﯽ
أبنــاء الشــعوب اإلســالمية بــأن ﲣلفهــم نتــاج ثقافتهــم ،حتــﯽ ينظــر الشــعب إلــﯽ ثقافتــه نظــرة ازدراء ألﳖــا ﰲ نظرهــم
ﳾء يشــدهم إلــﯽ اخللــﻒ ومــن جــراء ذلــك يريــد الشــعب التخلــص مــن هــذه الثقافــة املزريــة ومــن هنــا يدخــل

االســتعامر وﳛــاول إعــادة صياغــة الثقافــة والعقــل وأســاليب احليــاة علــﯽ األســس التــي يريدهــا فتتبــدل األخــالق

والعــادات والتقاليــد إلــﯽ ذلــك النمــط.
٤ـ ٥ـ اﺧتيار الﻘﺪوات الﺼاﳊة:

فــال شــك ﰲ أﳘيــة القــدوة ودورهــا العظيــم ﰲ الﱰبيــة اإلنســانية وبــام أن اإلنســان ﳛتــاج ﰲ حياتــه االجتامعيــة

إلــﯽ برنامــج كامــل ليوصلــه إلــﯽ الرشــد الــذي هــو اهلــدف األســاﳼ ملنهــج الﱰبيــة ﰲ اإلســالم وذاك هــو املرحلــة

التــي يســتطيع اإلنســان فيهــا أن ﳜتــار مــا يصلــح دينــه ودنيــاه .وأن القــرآن نفســه يعـ ّـرف للنــاس قــدوة لينتهجــوا
ﹶان ﹶل ُكــم ﹺﰲ رسـ ﹺ
منهجهــم ويســلكوا ســبيلهم ومنهــم ســيدنا حممــد  » :ﹶل ﹶقــدﹾ ك ﹶ
ـول اهللﹺ ُأ ﹾسـ ﹶـو ﹲة ﹶح ﹶس ـنﹶ ﹲة ﹶملﹺـ ﹾن ك ﹶ
ﹶان ﹾير ُجــو
ﹾ ﹶ ُ

ﹺ
ﹺ
ـم ُأ ﹾسـ ﹶـو ﹲة ﹶح ﹶس ـنﹶ ﹲة ﹺﰲ
ـريا« ]األحــزاب  ،[21 :33والنبــي إبراهيــم  » :ﹶقــدﹾ كﹶا ﹶنـ ﹾ
ـت ﹶل ُكـ ﹾ
اهللﹶ ﹶوا ﹾليـ ﹾـو ﹶم ﹾاآلخـ ﹶـر ﹶو ﹶذ ﹶكـ ﹶـر اهللﹶ كﹶثـ ً
اهيــم وا َّل ﹺذيـن معـه إﹺ ﹾذ ﹶقا ُلــوا لﹺ ﹶقو ﹺم ﹺهــم إﹺ َّنــا بــرآء ﹺمنﹾ ُكــم و ﹺﳑــا ﹶتعبــدُ ﹶ ﹺ
ﹺ
ﹺ
ـم« ]املمتحنــة .[4 :60
ﹾ ﹶ َّ ﹾ ُ
ﹶ ﹶﹶ ُ
إﹺ ﹾب ﹶر ﹶ ﹶ
ون مـ ﹾن ُدون اهللﹺ ﹶك ﹶف ﹾر ﹶنــا بﹺ ُكـ ﹾ
ﹾ ﹾ ُ ﹶ ُ
نظــرة تأمــل ﰲ ﳖــج البالغــة تكشــﻒ عــن أكثــر مــن نمــوذج ﰲ كالم اإلمــام  ﰲ ذكــر أﳘيــة القــدوة الصاحلــة،

منــه قبيل:

ﹺ
ﹺ
ُــم
قــال اإلمــام مصــورا الفائــدة املﱰتبــة علــﯽ وجــود األســوة احلســنة :ﹶ
ــي ﹶلك ﹾ
ُــم الدَّ اع ﹶ
ُــم إﹺن ا َّت ﹶب ﹾعت ُ
»وا ﹾع ﹶل ُموا ﹶأ َّنك ﹾ
ــاف و ﹶنب ﹾذتُــم ال ﱢث ﹾق ﹶــل ا ﹾل ﹶف ﹺ
اال ﹾعتﹺس ﹺ
ــول و ك ﹺُفيتُــم م ُئونﹶــ ﹶة ﹺ
ســ ﹶل ﹶك بﹺك ﹺ
ــن ﹾاألﹶ ﹾعن ﹺ
ــاد ﹶح ﹶع ﹺ
ﹶــاق« (ﳖــج البالغــة،
الر ُس ﹺ ﹶ
ُــم من ﹶﹾه ﹶ
ﹶ ﹶ ُ
ﹶ
ﹾ ﹶ
ــاج َّ
ﹾ
ﹶ
اخلطبــة .)166
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اج ﹺﰲ ال ﱡظ ﹾلم ﹺ
ﹺ
ُــم ك ﹶﹶم ﹶث ﹺ
الــﴪ ﹺ
ــة
ﹶ
وقــال أيضــا معرفــا نفســه أســوة حســنة للنــاس تعريفــا باملثال»:إﹺن ﹶَّــام ﹶم ﹶثــيل ﹶب ﹾينﹶك ﹾ
ــل ﱢ ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ـرضوا آ ﹶذ ﹶ
ـم ﹶت ﹾف ﹶه ُمــوا« (ﳖــج البالغــة ،اخلطبــة
اسـ ﹶـم ُعوا ﹶأ ﱡ ﹶﳞــا النَّـ ُ
ان ُق ُلوبﹺ ُكـ ﹾ
جل ﹶهــا ﹶف ﹾ
ﹶي ﹾس ـتﹶﴤ ُء بﹺــه ﹶم ـ ﹾن ﹶو ﹶ ﹶ
ـاس ﹶو ُعــوا ﹶو ﹶأ ﹾحـ ُ

.)187

ولعــل مــن أهــم املعــاﱂ الﱰبويــة التــي اعتمدهــا اإلمــام ﰲ تربيــة إنســان مؤمــن هــو االهتــامم باألســوة ،فضــال عــن

أن القــدوة الصاحلــة مــن دعائــم البنــاء الثقــاﰲ ﰲ فكــر اإلمــام .

وأمــا عالقــة اختيــار القــدوة الصاحلــة ودورهــا ﰲ حفــﻆ األمــن الثقــاﰲ ﰲ املجتمــع فتظهــر ﰲ دور القــدوة ﰲ

ﲥذيــب النفــوس وتزكيتهــا ،وكلــام كانــت النفــوس زكيــة ومهذبــة وقــد ترســخت أصــول الثقافــة اإلســالمية احلقــة
الصحيحــة فيهــا ،فلــن يســتطيع األعــداء واملســتكربون أن يغلبــوا عليهــا وﳜضعوهــا ﲢــت نري الظلــم وســتبقﯽ الثقافة

اإلســالمية حيــة خالــدة .ولــو ﱂ تكــن أﳘيــة االهتــامم بالقــدوة جليــة فلــم يعمــد األعــداء إلــﯽ اســتبدال القــدوات
احلســنة بالقــدوات الطاحلــة الســيئة وﱂ يبتكــروا أشــياء توافــق األهــواء وﱂ يبذلــوا قصــاری جهودهــم ليقنعــوا الشــباب

بذلــك مــن جــراء أســاليب الدعايــة املختلفــة.

إ ًذا التعــرف اﱃ مــا دعــا إليــه األئمــة  هــو الوظيفــة املهمــة علــﯽ عاتقنــا لنجعلهــم قــدوة نقتــدي ﲠــم ﰲ املجتمــع

للحصــول علــﯽ الســعادة احلقيقية.

٤ـ ٦ـ ﺗوﻃيﺪ ﻋﻼﻗات اﻹﺧوة وﺗعﺰيﺰ الوﺣﺪة ﺑﲔ أﺑناء اﻷﻣة:
مــن املوضوعــات املهمــة ﰲ العــاﱂ اإلســالمي التــي أوالهــا العلــامء عنايــة فائقــة هــي الوحــدة اإلســالمية واالﲢــاد

اإلســالمي .وجعــل اإلســالم الوحــدة العامــل األســاﳼ املكـ ّـون ل ُ
ال ّمــة ألن عليــه يﱰ ّتــب التعامــل والتعايــش وهــي

التــي تصلــح أن تكــون أســاس اجتــامع النــاس كــام ّ
تفرقهم وبطــالن وصــﻒ االُ ّمة ﰲ شــأﳖم .وهذا
أن عدمهــا يوجــب ّ

املهــم هــو الــذي ﳜالفــه املســتعمرون واملســتبدون ﰲ العــاﱂ إذ يــرون فيهــا عــزة املســلمني وتقدمهــم وأن املســلمني إذا
اﲢــدوا وﳖجــوا ســبيل اإلســالم اخلالــص فــأول مــا يعملــون بــه هــو مكافحــة الظلــم واالســتبداد وهلــذا ﳛــاول هــؤالء

األعــداء دائــام إحبــاط عمليــة اﲢــاد املســلمني بشــتﯽ الطرائــق .بغــض النظــر عــن أﳘيــة الوحــدة اإلســالمية ﰲ املجتمع

فقــد عدهــا القــرآن الكريــم مــن النعــم اإلهليــة التــي تؤلــﻒ بــني القلــوب؛ إذ إن االختــالف والتفرقــة مــن األخطــار
﴿وا ﹾعت ﹺﹶص ُمــوا بﹺ ﹶح ﹾبـ ﹺ
ـل اهللﹺ ﹶمجﹺي ًعــا ﹶو ﹶال ﹶت ﹶف َّر ُقــوا
التــي ﲥــدد حيــاة اإلســالم ويصــﻒ القــرآن الكريــم التفرقــة بالعــذاب :ﹶ
ـني ُق ُلوبﹺ ُكــم ﹶف ﹶأصبح ُتـ ﹺ ﹺ ﹺ
ـم ﹶعـ ﹶـﲆ ﹶشـ ﹶفا ُح ﹾفـ ﹶـر ﹴة
ـم ﹶأ ﹾعــدﹶ ا ًء ﹶف ﹶأ َّلـ ﹶ
ﹶوا ﹾذ ُكـ ُـروا نﹺ ﹾع ﹶمـ ﹶ
ـﻒ ﹶبـ ﹶ
ـم بﹺن ﹾع ﹶمتــه إﹺ ﹾخ ﹶوا ًنــا ﹶو ُكنﹾ ُتـ ﹾ
ﹾ ﹾ ﹶ ﹾ ﹾ
ـم إﹺ ﹾذ ُكنﹾ ُتـ ﹾ
ـت اهللﹺ ﹶع ﹶلي ُكـ ﹾ
ﹺ ﹺ
ﹺمـ ﹶن النَّـ ﹺ
ـم ﹶ ﹾﲥ ﹶتــدُ ﹶ
ـم ﹺمن ﹶﹾهــا ك ﹶﹶذلﹺـ ﹶ
ون﴾ ]آل عمــران .[103 :3
ـك ي ﹶبـ ُ
ـم آياتــه ﹶل ﹶع َّل ُكـ ﹾ
ـني اهلل ﹶل ُكـ ﹾ
ـار ﹶف ﹶأ ﹾن ﹶق ﹶذ ُكـ ﹾ
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مجا ﹶع ـ ًة فﹺيــام ﹶتكﹾرهـ ﹶ ﹺ
احلـ ﱢـق
وال خــري ﰲ الفرقــة واالختــالف كــام قــال اإلمــام عــيل (عليــه الســالم) » :ﹶفــﺈﹺ َّن ﹶ ﹶ
ﹶ ﹶ ُ
ـون م ـ ﹶن ﹾ ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹴ
ﹺ
ﹶخــري ﹺمـن ُفر ﹶقـ ﹴـة فﹺيــام ُ ﹺ
ـون ﹺمـ ﹶن ا ﹾل ﹶباطﹺـ ﹺ
ﲢ ﱡبـ ﹶ
ـي« (ﳖــج
ـل ﹶو إﹺ َّن اهللﹶ ُسـ ﹾب ﹶحا ﹶن ُه ﹶﱂ ﹾ ُي ﹾعــط ﹶأ ﹶحــد ًا بﹺ ُف ﹾر ﹶقــة ﹶخـ ﹾـري ًا ﳑَّـ ﹾن ﹶمـ ﹶـﴣ ﹶو ﹶال ﳑَّـ ﹾن ﹶبقـ ﹶ
ﹶ
ﹾﹲ ﹾ ﹾ

البالغــة ،اخلطبــه .)176

مــن األصــول املتوخــاة مــن القــرآن الكريــم وتــراث أهــل البيــت (عليهــم الســالم) ﰲ ســبيل ﲢكيــم الوحــدة

اإلســالمية هــي :التمســك بالقــرآن الكريــم ،والتمســك بأهــل البيــت (عليهــم الســالم) ومعارفهــم ،ومكافحــة الظلم
واالســتبداد ،واالهتــامم بالشــعائر الدينيــة املشــﱰكة ،وﲢكيــم العالقــات االجتامعيــة احلســنة ،واالطــالع علــﯽ عقائــد

الفريــق املقابــل واالحــﱰام هلــا ،واالهتــامم باحلــوار ،والتمســك بالصداقــة واجتنــاب النفــاق ،وإحيــاء الوعــي الدينــي

ﰲ ظــل اإلســالم اخلالــص ،االبتعــاد عــن التعصبــات (حســنعليان2016 ،م ،ص 70ـ .)76

االهتــامم بتعزيــز عالقــات اإلخــوة بــني املســلمني نابــع عــن أﳘيــة هــذه العالقــات والفوائــد التــي تﱰتــب عليهــا

وال شــك أن هــذه العالقــة (اإلخــوة الدينيــة) أعــم بكثــري مــن اإلخــوة النســبية والرضاعيــة .قــال اإلمــام عــيل :
ﹺ
اري ـ ًا ﹶت ﹾغتﹶنﹺــم ﹶأ ﹾك ﹶلهــم ﹶفﺈﹺﳖــم ﹺصنﹾ ﹶفـ ﹺ
ـم ﹶس ـ ُبع ًا ﹶض ﹺ
ـك ﹺﰲ الدﱢ يـ ﹺ ﹺ
ـك ﹺﰲ ﹾ
ـري ﹶلـ ﹶ
ـان إﹺ َّمــا ﹶأ ﹲخ ﹶلـ ﹶ
اخلﹶ ﹾلـ ﹺـق«
ﹶ
ُ ُ ﹾ َّ ُ ﹾ
»و ﹶال ﹶتكُو ﹶن ـ َّن ﹶع ﹶل ﹾي ﹺهـ ﹾ
ـن ﹶو إ َّمــا نﹶظـ ﹲ
(ﳖــج البالغــة ،الرســالة .)53
وإذا بنيــت عالقــة اإلخــوة علــﯽ أســاس اإليــامن والتقــوی فلــن ﳜتــار املســلم أخــاه علــﯽ أســاس مصاحلــه

الدنيويــة ولــن يســلك ســبيل اخليانــة ﰲ هــذه العالقــة .قــال أمــري املؤمنــني  مؤكــدا اﲣــاذ اإلخــوة ﰲ اهلل:
»كل مودة مبنية عﲆ غري ذات اهلل ضالل واالعتامد عليها حمال« (اآلمدي1987 ،م ،ح.)6915
وعنه» :من آخى ﰲ اهلل غنم ،ومن آخى ﰲ الدنيا ُح ﹺرم« (املصدر نفسه ،ح .)7774

وعنــه أيض ـ ًا» :مــن ﱂ تكــن مودتــه ﰲ اهلل فاحــذره ،فــﺈن مودتــه لئيمــة وصحبتــه مشــؤمة« (املصــدر الســابق ،ح

.)8978

ـاس ﹶمـ ﹾن ﹶع ﹶجـ ﹶـز ﹶعـ ﹺ
ويؤكــد اإلمــام  أيضــا املحافظــة علــﯽ اإلخــوة التــي ﳛصــل عليهــا اإلنســان » :ﹶأ ﹾع ﹶجـ ُـز النَّـ ﹺ
ـن
ﹺ ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ـاب ﹾ ﹺ
اكﹾتﹺ ﹶسـ ﹺ
ـم« (ﳖــج البالغــة ،احلكمــة .)12
اإل ﹾخـ ﹶـوان ﹶو ﹶأ ﹾع ﹶجـ ُـز منﹾـ ُه ﹶمـ ﹾن ﹶض َّيـ ﹶ
ـع ﹶمـ ﹾن ﹶظفـ ﹶـر بﹺــه من ُﹾهـ ﹾ
ولعــل مالحظــة تســتحق الوقــوف عندهــا مليــا ﰲ هــذا املجــال أن اللغــة أيضــا »ركــن أســاﳼ ﰲ مقومــات األمــة

وهــي العمــود هلويتهــا الثقافيــة والتعبــري األكــرب واألشــمل عــن الثقافــة فيهــا« (حممــود النجــريي1991 ،م،203 ،
٢٣٤
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نقــال عــن يوســﻒ نــور عــوض ،ص » ،)34فــﺈن الديــن اإلســالمي هــو الــذي حفــﻆ علــﯽ العــرب لغتهــم ومجعهــم
ﰲ إطــار ثقــاﰲ واحــد ولــو ال القــرآن ﰲ العــرب لتفرقــت لغتهــم إلــﯽ هلجــات إقليميــة ولتباعــدت حتــﯽ تصــري كل
واحــة منهــا لغــة بعيــدة ﲤامــا عــن األخــری ولــوال قيــم الثقافــة اإلســالمية لظهــر ﰲ حميــط الوطــن العــرﰊ ثقافــات

شــتﯽ ﲣتلــﻒ كل منهــا عــن األخــری وكلــام اقــﱰب العــرب مــن هويتهــم اإلســالمية زاد توحدهــم الثقــاﰲ وتقارﲠــم
الفكــري وكلــام ابتعــدوا عــن قيــم الثقافــة اإلســالمية بــرزت أوجــه االختــالف والشــقاق ﰲ اللغــة والفكــر والســلوك«
(املصــدر نفســه).

وعلــﯽ املســلمني أن ﳞتمــوا باللغــة املشــﱰكة بينهــم أكثــر »ألﳖــا مفتــاح فهــم القــرآن والديــن وهــي أســاس

الــﱰاث ووعــاء الثقافــة .إن فهــم اللغــة العربيــة واحلــذق ﲠــا هــو الطريــق إلــﯽ معرفــة القــرآن الكريــم والتعمــق ﰲ

أرساره وأحكامــه؛ ألن عروبــة القــرآن (أي نزولــه بلســان عــرﰊ مبــني) ﳛتــم عــﲆ كل مســلم أن يعــرف اللغــة العربيــة
ويتمــرس ﲠــا ،كــام أن اإلملــام ﲠــا يقــود األمــة اإلســالمية إﱃ الوحــدة التــي تطمــح إليهــا .كــام أنــه مــن واجــب الــدول

اإلســالمية دعــم مراكــز تعليــم اللغــة العربيــة ﰲ العــاﱂ أمجــع وبــني أبنــاء املســلمني الذيــن ال ﳛســنون التحــدث ﲠــا،

كذلــك العمــل عــﲆ تنشــيط وتوســيع اجلهــود الراميــة إﱃ ترمجــة أمهــات الكتــب ﰲ ﳐتلــﻒ جمــاالت املعرفــة« (جملــة
البحــوث اإلســالمية.)326 :17 ،

وأﺧــريا وﺑاﺧتﺼــار ﺷــﺪيﺪ يمﻜــﻦ أن ﻧﺸــري إلــﯽ أن ﻫنــاك ﻋواﻣــﻞ ﺑﺈﻣﻜاﳖــا أن ﲤنــﻊ ﲢﻘــﻖ اﻷﻣــﻦ الﺜﻘــاﰲ ﰲ

اﳌجتمــﻊ وﺑــﲈ أن ﻫــﺬا الﺒحــﺚ ﻻ يﺴــﻊ دراﺳــتﻬا ﺑﺼــورة ﻛاﻣلــة ﻧﺬﻛﺮﻫــا ﺑﺼــورة ﻣوﺟــﺰة؛ أﻻ وﻫــﻲ:

أ ـ الﺸــﺒﻬات والﻔتــﻦ :وذلــك ألﳖــا ﲤــزق عالقــات اإلخــوة بــني أبنــاء األمــة اإلســالمية فعليهــم أن يبتعــدوا عنهــا

وأال يركبــوا مطاياهــا ،ألن األعــداء بﺈشــاعة الشــبهات والفتــن يتمكنــون مــن إﳚــاد التســمم الثقــاﰲ وذلــك »يتــم مــن

خــالل نفــي الــدور العــرﰊ (اإلســالمي) وحمــو الشــخصية الثقافيــة لﻸمــة العربيــة (اإلســالمية) بالتشــكيك بقيمــة
الثقافــة وإبــراز وجههــا الســلبي وإحيــاء الثقافــات الغربيــة لكــﴪ وجودهــم الثقــاﰲ وإبــراز أزمــة اهلويــة الثقافيــة«

(حممــود بــركات2003 ،م .)124 ،وذلــك ألن للفتــن والشــبهات آثــارا ســلبية منهــا أﳖــا ﲥــدم مجيــع القيــم العليــا
واملثــل األصيلــة؛ الثابتــة إمــا أن تكــون راســخة أصليــة أو موقتــة فرعيــة ،وكذلــك بﺈمــكان الفتــن أن تبــدل واقــع
األهــداف والوســائل وكــام أﳖــا ﲡعــل النــاس ال ﳞتمــون باألصــول والقوانــني الثابتــة وال يــرون ﴐورة ﰲ الفــرق

بــني احلــق والباطــل (عبداللهــي عابــد.1386 ،ش.)142 ،

٢٣٥

أ.م .سمية حسنعليان

وﳑــا ينبغــي االهتــامم بــه هــو أن للفتــن آثــارا إﳚابيــة ،ال بمعنــﯽ تأييدهــا وتثبيتهــا ولكــن البصــري املتأمــل ﰲ الفتــن

وأســباب حدوثهــا يــزداد ﲡربــة وبصــرية ﰲ ﲤييــز احلــق والباطــل  ..وذكــر اإلمــام ّ
»إن الدّ نيــا دار حمــن ،وحمـ ّـل فتــن،
مــن ســاعاها فاتتــه ،ومــن قعــد عنهــا واتتــه ،ومــن أبــرص إليهــا أعمتــه« (اآلمــدي1987 ،م ،ح .)1508

أمــا اتبــاع اهلــوی فهــو العامــل األســاﳼ ﰲ الوقــوع ﰲ الفتــن مــن منظــور اإلمــام عــيل (عليــه الســالم)» :إﹺ َّنـ ﹶـام ﹶبــدﹾ ُء
ﹺ
ﹺ
ـن ﹶأهــواء ُت َّتبــع و ﹶأحـكﹶام ُتب ﹶتــدﹶ ع ُﳜﹶا ﹶلـ ُ ﹺ
ـاال ﹶعـ ﹶـﲆ ﹶغـ ﹾ ﹺ
ـري ﹺديـ ﹺ
ـال ﹺر ﹶجـ ً
ـاب اهللﹺ ﹶو ﹶي ﹶتـ ﹶـو َّﱃ ﹶع ﹶل ﹾي ﹶهــا ﹺر ﹶجـ ﹲ
ـن اهللﹺ ﹶف ﹶلـ ﹾـو
ُو ُقــو ﹺع ا ﹾلف ﹶتـ ﹺ ﹾ ﹶ ﹲ ﹶ ُ ﹶ ﹾ ﹲ ﹾ ُ
ـﻒ ف ﹶيهــا ك ﹶتـ ُ
ﹺ
ـﻒ ﹶعـ ﹶـﲆ ا ﹾُملرت ﹺ
ـص ﹺم ـ ﹾن ﹶل ﹾبـ ﹺ
ـس ا ﹾل ﹶباطﹺـ ﹺ
اج ﹾ
ﹶادي ـ ﹶن ﹶو ﹶلـ ﹾـو ﹶأ َّن ﹾ
ـص ﹺم ـ ﹾن ﹺمـ ﹶـز ﹺ
ـت ﹶعنﹾ ـ ُه
احلﹶـ ﱢـق ﹶﱂ ﹾ ﹶ ﹾ
ﳜـ ﹶ
ـل ا ﹾن ﹶق ﹶط ﹶعـ ﹾ
ﹶأ َّن ا ﹾل ﹶباطـ ﹶـل ﹶخ ﹶلـ ﹶ
احلﹶـ َّـق ﹶخ ﹶلـ ﹶ
ﹾ
ﹶأ ﹾلسـن ا ﹾُملعانﹺ ﹺديـن و ﹶل ﹺكـن ي ﹾؤ ﹶخـ ُـذ ﹺمـن هـ ﹶـذا ﹺض ﹾغـ ﹲ ﹺ
ـث ﹶفيم ﹶزجـ ﹺ
ﹺ
الشـ ﹾي ﹶط ُ
ـان ﹶف ُهنﹶالﹺـ ﹶ
ـك ﹶي ﹾسـت ﹾﹶو ﹺﱄ َّ
ان ﹶعـ ﹶـﲆ ﹶأ ﹾولﹺ ﹶي ﹺائـ ﹺـه
ﹾ ﹶ
ـث ﹶو مـ ﹾن ﹶهـ ﹶـذا ض ﹾغـ ﹲ ُ ﹾ ﹶ
ﹾ ُ
ﹶ ﹶ
ُ ُ ﹶ
ﹺ
ـم ﹺمـ ﹶن اهللﹺ ﹾ
احلُ ﹾســنى« (ﳖــج البالغــة ،اخلطبــة .)50
ﹶو ﹶين ُﹾجــو ا َّلذيـ ﹶن ﹶسـ ﹶب ﹶق ﹾت ﹶهلُـ ﹾ
وﳑــا ال شــك فيــه وال بــد أال ُينســﯽ هــو أن األهــداف االســتعامرية مــا زالــت قائمــة وإن تغــريت أســاليبها لتصبــح

أكثــر نعومــة وخبثــا ومكــرا وللوصــول إلــﯽ هــذه األهــداف وﲢققهــا ﳛــاول املســتعمرون أن يأتــوا بالبــدع ويشــيعوا
الشــبهات؛ وذلــك ألن الديــن اإلســالمي جمموعــة مــن األصــول والقوانــني الدينيــة والدنيويــة ﳛكــم عليهــا العقــل
واملنطــق وحــدوث البــدع ليــس ﲠـ ّـني ﰲ هــذا الديــن ،ولذلــك يســعﯽ االســتعامر إلــﯽ أن ﳚعــل النــاس متبعــي أهوائهم

ويدعوهــم إلــﯽ االهتــامم بالنفــس وهواهــا ،ألنــه يعــرف أن نــار الفتــن ستشــتعل إثــر هــذا االتبــاع ،ألن مــن خصائــص

الفتــن أﳖــا تشــبه احلــق ﰲ بدايــة ظهورهــا وال يقــدر النــاس علــﯽ ﲤييــز زيفهــا وهــذا مــا ذكــر اإلمــام عــيل (عليــه
ـت ُينﹾ ﹶكـ ﹾـر ﹶن
ـت ﹶشـ َّب ﹶه ﹾت ﹶو إﹺ ﹶذا ﹶأ ﹾد ﹶبـ ﹶـر ﹾت ﹶن َّب ﹶهـ ﹾ
الســالم) مبينــا أن الفتــن إذا ظهــر فســادها يتجلــﯽ بطالﳖــا» :إﹺ َّن ا ﹾل ﹺف ﹶتـ ﹶن إﹺ ﹶذا ﹶأ ﹾق ﹶب ﹶلـ ﹾ

ﹴ
ﹴ
الر ﹶيـ ﹺ
ـاح ُي ﹺص ﹾبـ ﹶن ﹶب ﹶلــد ًا ﹶو ُﳜﹾطﹺ ﹾئـ ﹶن ﹶب ﹶلــد ًا« (ﳖــج البالغــة ،اخلطبــة  .)93وخــص
ُم ﹾقبﹺـ ﹶـالت ﹶو ُي ﹾع ﹶر ﹾفـ ﹶن ُمدﹾ بﹺـ ﹶـرات ﹶ ُ
ﳛ ﹾمـ ﹶن ﹶحـ ﹾـو ﹶم ﱢ
اإلمــام حماربــة الفتــن بنفســه ألنــه عليــه الســالم هــو الــذي اســتطاع أن يبــرص فتنــة اخلــوارج والقاســطني الذيــن كانــوا

يراعــون ظاهــر اإلســالم ،كانــوا قارئــي القــرآن ،يصلــون وﰲ جباههــم أثــر الســجود و ..ولكنهــم ﱂ يعرفــوا اإلمــام
ﹺ
ﹺ
وﱂ يوفــوا لــه وﱂ يــؤدوا حقــه ،قــال اإلمــام » :ﹶأمــا بعــدﹶ ﹶ ﹾ ﹺ
ـني ا ﹾل ﹺف ﹾتنﹶـ ﹺـة ﹶو
ـاس ﹶفــﺈﹺ ﱢين ﹶف ﹶقـ ﹾـأ ُت ﹶعـ ﹾ ﹶ
محــد اهللﹺ ﹶو ال َّثنﹶــاء ﹶع ﹶل ﹾيــه ﹶأ ﱡ ﹶﳞــا النَّـ ُ
َّ ﹶ ﹾ
ﹶﱂ ﹶي ُك ـ ﹾن لﹺ ﹶي ﹾجـ ﹶ ﹺ
ـﱰ ﹶئ ﹶع ﹶل ﹾي ﹶهــا ﹶأ ﹶحــدﹲ ﹶغـ ﹾ ﹺ
ـاج ﹶغ ﹾي ﹶه ُب ﹶهــا ﹶو ﹾاش ـتﹶدَّ ﹶك ﹶل ُب ﹶهــا« (ﳖــج البالغــة ،اخلطبــة  ،)92وﱂ يعــرف
ـريي ﹶب ﹾعــدﹶ ﹶأ ﹾن ﹶمـ ﹶ
ﹾ

أحــد حكــم احلــرب مــع املســلمني بعــد النبــي (خصلــﯽ اهلل عليــه وآلــه) إال اإلمــام عــيل عليــه الســالم الــذي حــارب

الناكثــني واملارقــني والقاســطني الذيــن كانــوا مســلمني ﰲ الظاهــر (جعفــری.1358 ،ش.)102 :6 ،

٢٣٦

األمن الثقافي في نهج البالغة قراءة في استراتيجيات وقايته من منظور اإلمام علي (عليه السالم)

ب ـ الﻐــﺰو الﺜﻘــاﰲ :وهــو مــن أخطــر أنــواع الغــزو ،ألن الغــزو العســكري ﳞــدف األرض ولكــن هــذا الغــزو

أو الغــزو الثقــاﰲ والفكــري ﳞــدف األذهــان واألفــكار ،وﳚعــل بنيــة االســتهالك أقــوی مــن بنيــة اإلنتــاج ﰲ املغــزو
عليــه ،ﰲ مجيــع األبعــاد املاديــة واملعنويــة ،حتــﯽ يفقــد وعيــه الثقــاﰲ ويبتعــد عــن الﱰبيــة الدينيــة الوطنيــة وروح

املغامــرة والتجريــب ولــن يســتطيع القيــام بمهامهــا االســﱰاتيجي والتكنيكــي .ولذلــك يكــون هــذا الغــزو أخطــر

بكثــري مــن األنــواع األخــری لــه.

وعلــﯽ املســلم أن يــدرك أن ثقافتــه غنيــة ســامية ،وبﺈمكاﳖــا أن تغنيــه عــن ثقافــة غــريه ،ويشــعر ﲠويتــه ومــا تقــدم

الثقافــة اإلســالمية مــن إنجــازات ومــا كان هلــا مــن دور وإســهام ﰲ احلضــارة اإلنســانية كــي ال يــذوب ﰲ الثقافــات
األخــری ويرفــض االنســالخ الثقــاﰲ ،والتقليــد والتبعيــة ،وﳚعــل ﲡربــة ثقافتــه التارﳜيــة تتبــدل إلــﯽ أداة ﲢقيــق

النهضــة والتقــدم.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أنه هل االنغالق الثقاﰲ ُيعترب حال مناسبا أمام هذا الغزو؟
واجلــواب هــو كال ..علــام بــأن االنفتــاح الثقــاﰲ ﴐورة ملحــة ﰲ العــرص الــذي نعيشــه بســبب ظروفــه

ومقتضياتــه ،كــام أن االنغــالق الثقــاﰲ ﳚعــل األمــة تضعــﻒ وقواهــا الفكريــة ﲥــان أمــام العـ ﹶ
ـاﱂ ورسعــان مــا تقــع

ﰲ ﴍك الغــزو الثقــاﰲ املنصــوب .وكذلــك العــودة إلــﯽ الــﱰاث والتاريــﺦ ســتهدينا إلــﯽ النهــج الصحيــح واختيــار
االنفتــاح الثقــاﰲ كــام ســنحصل علــﯽ نــامذج كثــرية متعــددة مــن كيفيــة هــذا االنفتــاح مــن ﹺقبــل النبــي (صلــوات اهلل

عليــه) واملســلمني ﰲ عــرص صــدر اإلســالم ،وذلــك واضــح ﰲ ســرية النبــي إذ انفتــح علــﯽ الثقافــات األخــری وﱂ
يتحــرج مــن األخــذ ﲠــا ولعــل أشــهرها هــو حفــر اخلنــدق للدفــاع إذ أشــار ســلامن الفــارﳼ بحفــره (أمحــد بــدوي،

1405ه .)45 ،وال شــك أن هــذا االنفتــاح لــدی املســلمني واســتعدادهم النفــﴘ لﻸخــذ واالقتبــاس مــن الثقافــات
األخــری كالفارســية واليونانيــة واهلنديــة وهبتهــم القــدح املعلــﯽ ﰲ الفكــر والثقافــة.

وﳑــا يزيــد مــن االهتــامم بالثقافــة وأخذهــا مأخــذ التوجــه والعنايــة هــو أن نــدرك بوضــوح أن »الثقافــة هــي قبــل

كل ﳾء معركــة ومــن املحــال أن نؤمــن أنفســنا ضــد خطــر ثقــاﰲ خارجــي مــا ﱂ نقــم نحــن أنفســنا ﲠجومنــا املضــاد
الــذي نســعﯽ فيــه إلــﯽ التخلــص مــن الثقافــة الفاســدة أو املنحلــة عــن طريــق إحــالل ثقافــة أخــری إﳚابيــة حملهــا
فالصــد والدفــاع وحــده قــد يكــون ﰲ ســاحة املعركــة احلربيــة ولكنــه ﰲ ســاحة املعركــة الثقافيــة ال يفيــد وإنــام هــو

أقــرص الطــرق إلــﯽ اهلزيمــة والتســليم وبالفعــل فــﺈن املجتمعــات التــي ﲢــاول صــد األخطــار الثقافيــة اخلارجيــة عــن
طريــق ســن تﴩيعــات املنــع واحلظــر والرقابــة هــي أكثــر املجتمعــات تعرضــا هلــذه األخطــار أمــا املجتمعــات التــي
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تصنــع ثقافتهــا اخلاصــة املســتنرية املتفتحــة وتواجــه ﲠــا تلــك الثقافــة االنحالليــة فهــي وحدهــا التــي تســتطيع أن

تصمــد وتنتــرص« (زكريــا1987 ،م.)42 ،

وﳑــا ال شــك فيــه أن هــدف االســتعامر مــن هــذه الغــزوات بأنواعهــا العســكرية والثقافيــة هــو اســتغالل خــريات

بــالد املســلمني وقتــل روح املقاومــة لدﳞــم وﲣريــب ثقافتهــم وســلب معــاﱂ شــخصيتهم ؛ وكان يعــرف بوضــوح أن
املســلمني يكتســبون هــذه الــروح مــن تراثهــم ومعارفهــم وبــام ورد ﰲ نصوصهــم الدينيــة فلذلــك بــذل أقصــﯽ جهــده

ﰲ قطــع عالقــة املســلمني ﲠــذا الــﱰاث ،بحيــث جعــل أبنــاء هــذا الشــعب يذوبــون ﰲ نظــم احليــاة الغربيــة إذ يفقــدون
فيهــا شــخصيتهم اإلســالمية ويشــعرون بــﴚء مــن الدونيــة ويبتعــدون عــن تراثهــم ويقطعــون روابطهــم بأصوهلــم

وســينجح االســتعامر ﰲ أن ﳜلــق »أناســا ال يعرفــون ثقافتهــم ولكنهــم مــع ذلــك مســتعدون الحتقارهــا إﳖــم ال
يعرفــون شــيئا عــن إســالمهم ومــع ذلــك يقولــون عنــه قــوال قبيحــا إﳖــم ال يفهمــون قصيــدة شــعر بســيط ومــع ذلــك

ينتقدونــه بألفــاظ غــري منتقــاة إﳖــم ال يعرفــون تارﳜهــم وماضيهــم ومــع ذلــك فهــم علــﯽ اســتعداد إلدانتــه ومــن

ناحيــة أخــری وبــدون أي ﲣ ّفــﻆ نراهــم معجبــني بــكل مــا هــو مســتورد مــن أوروبــا ونتيجــة لذلــك وجــد ﳐلــوق
انعــزل عــن ديانتــه وثقافتــه وماضيــه وتارﳜــه ثــم احتقــر كل ذلــك« (ﴍيعتــﯽ1402 ،ه.)35 ،

ج ـ اﻻﻫتــﲈم الﺒالــﻎ ﺑالﺪﻧيــا :وهــذا ال يعنــي أن الدنيــا ﰲ نفســها مذمومــة؛ بــل االهتــامم الكثــري ﲠــا بحيــث ﳚعــل

اإلنســان يغفــل عــن املوضوعــات املعنويــة وعــن اهلل تبــارك وتعالــﯽ وعــام علــﯽ عاتقــه مــن وظائــﻒ ﲡــاه الديــن

والنــاس واملجتمــع و ..ويطمــع ﰲ مجــع املــال وﳛــرص عليــه ولكــن بــام أن رؤيــة اإلنســان إلــﯽ ﳾء مــا ﲢــدد لــه

أهدافــه وآمالــه وعلــﯽ أساســه يربمــج للمســتقبل فمعرفــة اإلنســان الدنيــا وصفاﲥــا التــي ﲤتــاز ﲠــا تســاعده ﰲ اختيــار
الطريــق األمثــل لتعاملــه الصحيــح مــع الدنيــا.

وإذا طمــع اإلنســان ﰲ الدنيــا وحــرص عليهــا فنــﴘ أن الدنيــا دار فنــاء ،ودار غــرور ودار امتحــان فيغفــل عــن

طاعــة اهلل تعالــﯽ .وحمبــة اإلنســان للدنيــا ﲡعلــه أعمــﯽ ،يبتعــد عــن بصريتــه ويقــع ﰲ الفتــن والشــبهات التــي هــي مــن
أهــم املوانــع لتحقــق األمــن الثقــاﰲ ﰲ املجتمــع ـ كــام أشــري إليهــا آنفــا ـ.
إليك بعض كالم اإلمام عليه السالم ﰲ الدنيا واحلذر عنها:
ـت بﹺ ُغ ُر ﹺ
ـت ﹶعـ ﹶـﲆ ﹶر ﱢ ﹶﲠــا
ور ﹶهــا ﹶو ﹶغـ َّـر ﹾت بﹺ ﹺزينﹶتﹺ ﹶهــا ﹶد ُار ﹶهــا ﹶها ﹶنـ ﹾ
ـت بﹺــدﹶ ﹺار ن ﹾُج ﹶعـ ﹴـة ﹶقــدﹾ ت ﹶﹶز َّينﹶـ ﹾ
»و ُأ ﹶح ﱢذ ُر ُكـ ُـم الدﱡ ﹾن ﹶيــا ﹶفﺈﹺ َّﳖﹶــا ﹶمنﹾـ ﹺـز ُل ُق ﹾل ﹶعـ ﹴـة ﹶو ﹶل ﹾي ﹶسـ ﹾ
ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹶف ﹶخ ﹶلـ ﹶ
اﲥــا بﹺ ﹶم ﹾو ﹺ ﹶﲥــا ﹶو ُح ﹾل ﹶو ﹶهــا بﹺ ُم ﱢر ﹶهــا ﹶﱂ ﹾ ُي ﹾصف ﹶهــا اهلل ﹶت ﹶعـ ﹶ
ـاﱃ ألﹶ ﹾول ﹶيائــه ﹶو ﹶﱂ ﹾ ﹶي ﹺضـ َّن ﹺ ﹶﲠــا ﹶعـ ﹶـﲆ
ﴩ ﹶهــا ﹶو ﹶح ﹶي ﹶ ﹶ
ـط ﹶح ﹶال ﹶهلﹶــا بﹺ ﹶح ﹶرام ﹶهــا ﹶو ﹶخ ﹾ ﹶري ﹶهــا بﹺ ﹶ ﱢ
ﹺ ﹺ
ﹺ
مج ُع ﹶهــا ﹶينﹾ ﹶفــدُ ﹶو ُم ﹾلك ﹶُهــا ُي ﹾسـ ﹶل ُب ﹶو ﹶع ﹺام ُر ﹶهــا ﹶ ﹾﳜـ ﹶـر ُب« (ﳖــج البالغــة ،اخلطبــة .)113
ﴍ ﹶهــا ﹶعتﹺيــدﹲ ﹶو ﹶ ﹾ
ﹶأعﹾدﹶ ائــه ﹶخ ﹾ ُري ﹶهــا ﹶزهيــدﹲ ﹶو ﹶ ﱡ
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ـاكنُها ﹶظ ﹺ
ﹺ
وصي ُكـ ﹺ
» ُأ ﹺ
وص ﹶو ﹶحم ﹶ َّلـ ُة ﹶتن ﹺﹾغيـ ﹴ
ـخ ﹴ
ـم الدﱡ ﹾن ﹶيــا ﹶفﺈﹺ َّﳖﹶــا ﹶد ُار ُشـ ُ
اعـ ﹲن ﹶو ﹶقاطﹺن ﹶُهــا
ـص ﹶسـ ﹶ
ـم ع ﹶبــا ﹶد اهللﹺ بﹺ ﹶت ﹾقـ ﹶـوى اهللﹺ ﹶو ُأ ﹶح ﱢذ ُر ُكـ ُ
ﹾ
ﹺ ﹺ
ان السـ ﹺـفين ﹺﹶة ﹶت ﹾق ﹺص ُفهــا ا ﹾلعو ﹺ
ﹺ
ـار ﹶف ﹺمن ُﹾهــم ا ﹾل ﹶغـ ﹺـر ُق ا ﹾل ﹶوبﹺـ ُـق ﹶو ﹺمن ُﹾهــم الن ﹺ
ـج ا ﹾلبﹺ ﹶحـ ﹺ
جلـ ﹺ
َّاجــي ﹶعـ ﹶـﲆ
اصـ ُ
ﹶ ﹶﹶ
ُ
ُ
ـﻒ ﹺﰲ ُ ﹶ
ﹶبائ ـ ﹲن ﹶﲤيــدُ بﹺ ﹶأ ﹾهل ﹶهــا ﹶم ﹶيــدﹶ ﹶ َّ
اهلــا و ﹶ ﹾﲢ ﹺم ُلـه ﹶعـ ﹶـﲆ ﹶأهو ﹺ
ﹺ
ـون ﹾاألﹶمــو ﹺ ﹺ
ب ُطـ ﹺ
اهلﹶــا« (املصــدر الســابق ،الــكالم .)197
ﹾ ﹶ
ُ
ـاح بﹺ ﹶأ ﹾذ ﹶي ﹶ ﹶ
الر ﹶيـ ُ
ﹾ ﹶ
ُ
اج ﹶ ﹾﲢفـ ُـز ُه ﱢ

ويصــﻒ اإلمــام املؤمنــني الزهــاد ﰲ تعاملهــم مــع الدنيــا هكــذا» :كﹶا ُنــوا ﹶق ﹾومـ ًا ﹺمـ ﹾن ﹶأ ﹾهـ ﹺ
ـل الدﱡ ﹾن ﹶيــا ﹶو ﹶل ﹾي ُســوا ﹺمـ ﹾن ﹶأ ﹾه ﹺل ﹶهــا
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹶفكﹶا ُنــوا فﹺيهــا كﹶم ـن ﹶليـ ﹺ
ـب ﹶأ ﹾبدﹶ ﹺ ﹺ
ﳛـ ﹶـذ ُر ﹶ
ـرص ﹶ
اين
ـم ﹶبـ ﹾ ﹶ
ون ﹶت ﹶق َّلـ ُ
ون ﹶو ﹶبــا ﹶد ُروا ف ﹶ
ﹶ ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ
يهــا ﹶمــا ﹶ ﹾ
اﳖـ ﹾ
ـني ﹶظ ﹾهـ ﹶـر ﹶ ﹾ
ـس من ﹶﹾهــا ﹶعم ُلــوا ف ﹶيهــا بﹺـ ﹶـام ُي ﹾبـ ُ
ﹺ
ﹺ
ـاد ﹺهم و هــم ﹶأ ﹶشــدﱡ إﹺ ﹾع ﹶظامـ ًا ﹶملﹺــو ﹺ
ت ُق ُلـ ﹺ
ﹶأ ﹾهـ ﹺ
ـل ﹾاآل ﹺخـ ﹶـر ﹺة ﹶو ﹶيـ ﹶـر ﹾو ﹶن ﹶأ ﹾهـ ﹶـل الدﱡ ﹾن ﹶيــا ُي ﹶع ﱢظ ُمـ ﹶ
ـم« (املصــدر
ﹾ
ـون ﹶمـ ﹾـو ﹶت ﹶأ ﹾج ﹶسـ ﹾ ﹶ ُ ﹾ
ـوب ﹶأ ﹾح ﹶيائ ﹺهـ ﹾ
نفســه ،اخلطبــة .)230

ومــن هــذا املنطلــق فعلــﯽ املســلمني أن يعــدوا كل طاقتهــم ويســتعينوا بــكل اإلمكانيــات والقــدرات لدﳞــم

ليواجهــوا الدنيــا ومــا فيهــا مــن اخلــري والــﴩ بتخطيــط شــامل وبرنامــج صحيــح مبنــي علــﯽ القواعــد اإلســالمية
وأصولــه؛ علــام بــأن اإلســالم هــو ديــن كامــل عــرض اخلطــوط العريضــة للحيــاة اإلنســانية الدنيويــة واألخرويــة

ليحصــل اإلنســان علــﯽ ســعادته ﰲ الدنيــا واآلخــرة وهــذا املهــم ســيتحقق بـــ »ﲢديــث ثقافتنــا وتطويرهــا مــن خــالل
تبيــان وضعيــة املتحــول مــن الثابــت فيهــا وذلــك بﺈثبــات هويتنــا ﰲ وجــه تيــارات العوملــة الثقافيــة حتــى نتمكــن

مــن املحافظــة عــﲆ قوميتنــا العربيــة واإلســالمية« (املجــاﱄ2005 ،م .)220 ،ويتمكــن املســلمون بالعــودة إلــﯽ مــا
لدﳞــم مــن الــﱰاث اإلســالمي ﹺمــن بنــاء ثقافــة جديــدة قديمــة »جديــدة حــني تســاير العــرص وقديمــة حــني تنتمــي

لﻺســالم ـ ويمكــن أن نســميها بكلمــة واحــدة (ثقافــة القــرآن) ألن القــرآن كان دومــا هــو صــامم األمــان الــذي حافــﻆ
علــﯽ أمتنــا مــن الشــتات والضيــاع واالنكســار أمــام موجــات اهلجــوم املتعــددة علــﯽ أمتنــا عــرب تارﳜهــا الطويــل كــام
كان بمفاهيمــه وقيمــه ومقوماتــه ﳛتــل مركــزا فريــدا ﰲ حياتنــا  ..ومــا حــدث مــن ﲤــزق ثقــاﰲ لﻸمــة العربيــة ســببه
الرئيــس هــو تلــك النابتــة التــي نشــأت علــﯽ غــري ثقافــة القــرآن وغــﴚ برصهــا ثقافــة مشــوهة أو وافــدة ﳑــا جعلهــا

عنــاﴏ شــقاق ثقــاﰲ« (حممــود النجــريي1991 ،م.)204 ،

د ـ عــدم صالحيــة احلكومــة والقــادة :كــام مـ ّـر بنــا آنفــا أنــه لــن يتحقــق إحيــاء القيــم اإلســالمية وإقامتهــا إال ﰲ

ظــل حكومــة صاحلــة وقائــد أمــني ناصــح ،فــال بــد مــن وجــود قائــد صالــح يكــون أســوة حســنة تســتحق أن ُيتبــع
بــني النــاس .أشــار اإلمــام عــيل  إلــﯽ ﴐورة قيــادة املجتمــع بيــد أمــري» :إﹺ َّنـه ﹶال بــدَّ لﹺلنَّـ ﹺ ﹺ ﹺ
ـري ﹶبــر ﹶأ ﹾو ﹶف ﹺ
اجـ ﹴـر
ُ ُ
ـاس مـ ﹾن ﹶأمـ ﹴ ﱟ

ـﻎ اهلل فﹺيهــا ﹾاألﹶجـ ﹶـل و ُﳚمـ ﹺ
ﹶي ﹾع ﹶمـ ُـل ﹺﰲ إﹺ ﹾم ﹶرتﹺـ ﹺـه ا ﹾُمل ﹾؤ ﹺمـ ُن ﹶو ﹶي ﹾسـت ﹾﹶمتﹺ ُع فﹺ ﹶيهــا ا ﹾلكﹶافﹺـ ُـر ﹶو ُي ﹶب ﱢلـ ُ
ـي ُء ﹶو ُي ﹶقا ﹶتـ ُـل بﹺـ ﹺـه ا ﹾل ﹶعــدُ ﱡو ﹶو ت ﹾﹶأ ﹶمـ ُن
ﹶ
ﹶ ﹶ ﹾﹶ ُ
ـع بﹺــه ا ﹾل ﹶفـ ﹾ
لض ﹺعيـ ﹺ
ﹺ
اح ﹺمـ ﹾن ﹶف ﹺ
ـﻒ ﹺمـ ﹶن ا ﹾل ﹶقـ ﹺـو ﱢي ﹶح َّتــى ﹶي ﹾسـ ﹶ ﹺ
اجـ ﹴـر« (ﳖــج البالغــة ،الــكالم .)40
السـ ُب ُل ﹶو ُي ﹾؤ ﹶخـ ُـذ بﹺـ ﹺـه لﹺ َّ
ـﱰ ﹶ
ـﱰ ﹶ
يح ﹶبـ ﱞـر ﹶو ُي ﹾسـ ﹶ ﹶ
بﹺــه ﱡ
٢٣٩
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ففــي ظــل هــذه القيــادة الصاحلــة ســيتحقق األمــن ﰲ املجتمــع ومــن ضمنــه األمــن الثقــاﰲ؛ ألن القائــد الصالــح ﳜطــو
خطــوات ويتبــع برامــج ليوفــر األمــن ﰲ كل أبعــاده للمجتمــع.

مــع أن املتأمــل ﰲ ﳖــج البالغــة ﳚــد أن اإلمــام ﳛقــر احلكومــة بصفتهــا مقامــا دنيويــا كــام قــال (عليــه الســالم):
» ﹶلــو ﹶال ح ُضــور ﹾ ﹺ
ﹺ
ﹺ
ـاﴐ و ﹺقيــام ﹾ ﹺ
ـاﴏ و مــا ﹶأ ﹶخـ ﹶـذ اهلل ﹶعـ ﹶـﲆ ا ﹾلع ﹶلــام ﹺء ﹶأ َّال ي ﹶقــاروا ﹶعـ ﹶـﲆ ﹺك َّظـ ﹺـة ﹶظـ ﹺ
ـاﱂﹴ ﹶو ﹶال
ﹾ ُ
ُ
احلﹶـ ﹺ ﹶ ﹶ ُ
ُ ﱡ
ُ ﹶ
احلُ َّجــة بﹺ ُو ُجــود النَّـ ﹺ ﹶ ﹶ
آخرهــا بﹺـك ﹾﹶأ ﹺ ﹺ
ﹺ
ـت ﹶح ﹾب ﹶل ﹶهــا ﹶعـ ﹶـﲆ ﹶغ ﹺ
ﹶسـ ﹶغ ﹺ
ـم ﹶهـ ﹺـذ ﹺه ﹶأ ﹾز ﹶهــدﹶ ﹺعنﹾـ ﹺـدي ﹺمـ ﹾن
ب ﹶم ﹾظ ُلــو ﹴم ﹶألﹶ ﹾل ﹶق ﹾيـ ُ
ار ﹺ ﹶﲠــا ﹶو ﹶل ﹶسـ ﹶق ﹾي ُت ﹶ ﹶ
ـم ُد ﹾن ﹶيا ُكـ ﹾ
س ﹶأ َّوهلﹶــا ﹶو ﹶألﹶ ﹾل ﹶف ﹾي ُتـ ﹾ
ﹶع ﹾف ﹶطـ ﹺـة ﹶعنﹾـ ﹴـز« (ﳖــج البالغــة ،اخلطبــة  ،)3ولكنــه يقدســها تقديســا كبــريا إذا كانــت مســتقيمة ووســيلة إلجــراء احلــق
وإقامــة العــدل وخدمــة اخللــق .قــال عبــد اهلل بــن العبــاس :دخلــت عــﲆ أمــري املؤمنــني (عليــه الســالم) بــذي قــار،
وهــو ﳜصــﻒ نعلــه ،فقــال ﱄ :مــا قيمــة هــذا النعــل؟ فقلــت :ال قيمــة هلــا ،فقــال (عليــه الســالم)» :واهلل هلــي أحــب
إ ّﱄ مــن إمرتكــم ،إال أن أقيــم حق ـ ًا أو أدفــع باط ـالً« (ﳖــج البالغــة ،اخلطبــة )33

وإذا ﱂ تكــن احلكومــة صاحلــة أو ﱂ ﳞتــم القــادة بالثقافــة وﱂ يتبعــوا اخلطــوات املهمــة ﰲ تعزيــز العالقــة بــني أبنــاء

الشــعب وثقافتهــم وتراثهــم فســتتحقق آمــال األعــداء ﰲ الغــزو علــﯽ أفــكار النــاس وأذهاﳖــم وثقافتهــم ،ويفقــد
الشــعب هويتــه التــي تضمــن لــه اســتمراريته التارﳜيــة وﲢافــﻆ علــﯽ صورتــه أمــام الشــعوب األخــری ومــن خــالل

ذلــك ســيفقد الشــعب كيانــه املتميــز.

٢٤٠

األمن الثقافي في نهج البالغة قراءة في استراتيجيات وقايته من منظور اإلمام علي (عليه السالم)

اخلاﲤة والتوصيات:
* وبعــد هــذا اجلهــد ﰲ التأمــل ﰲ ﳖــج البالغــة للحصــول علــﯽ اســﱰاتيجيات اإلمــام عــيل (عليــه الســالم) ﰲ إﳚــاد
األمــن الثقــاﰲ وحفظــه ،علــام بــأن املســلمني ﰲ أمــس احلاجــة إلــﯽ معرفــة االســﱰاتيجيات مــن تراثهــم ﰲ التعامــل
مــع قضاياهــم املصرييــة ولفهــم التأثــريات املتباينــة التــي تنبعــث مــن ريــاح العوملــة ،وحمــاوالت املســتكربين

واملســتعمرين ﰲ قطــع عالقتهــم باحلضــارة اإلســالمية وتراثهــم وقيمهــم ســنعرض ألبــرز املالحظــات التــي انتهينــا
إليهــا بصــدد الدراســة وهدفهــا:

* االســﱰاتيجيات للمحافظــة علــﯽ األمــن الثقــاﰲ مــن منظــور اإلمــام عــيل (عليــه الســالم) ﰲ ﳖــج البالغــة هــي:
اإليــامن بــاهلل تعالــﯽ وإقامــة احلكومــة اإلهليــة ،واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،وإشــاعة العلــم والبصــرية،

واالهتــامم بالعدالــة ،واختيــار القــدوات الصاحلــة ،وتوطيــد عالقــات اإلخــوة ،وتعزيــز الوحــدة بــني أبنــاء األمــة.

* وهنــاك عوامــل بﺈمكاﳖــا أن تعيــق ﲢقــق األمــن الثقــاﰲ ﰲ املجتمــع وهــي :الشــبهات والفتــن ،والغــزو الثقــاﰲ،
واالهتــامم البالــﻎ بالدنيــا ،وعــدم صالحيــة احلكومــة والقــادة.

* إذا ﲣلــت احلكومــات عــن مســؤوليتها الرســمية ﲡــاه الثقافــة والعلــم والبصــرية وأصبحــت قيــادة احلكومــة بيــد
القــادة غــري الصاحلــني الضعفــاء الواهنــني الﳖــارت النهضــة اإلســالمية أمــام الشــقاق العســكري الــذي يــؤدي

إلــﯽ التمــزق.

* الطريــق الوحيــد لقطــع يــد املســتعمرين واملســتبدين عــن ثــروات املســلمني و مقدســاﲥم يتمثــل ﰲ العــودة إلــﯽ
الشــخصية اإلســالمية وﰲ االعتــامد علــﯽ الفكــر اإلســالمي األصيــل ﰲ الثقــة بــاهلل الواحــد.

* تربيــة األبنــاء الﱰبيــة اإلســالمية الصحيحــة وفــق ﲣطيــط صحيــح أصــوﱄ يــؤدي إلــﯽ صياغــة األفــراد صياغــة
إســالمية حضاريــة وإعــداد شــخصيات كاملــة مــن حيــث العقيــدة والقيــم واملشــاعر  ..وبعــده ســيتحقق تشــكيل
األمــة املتحــرضة التــي ال تســمح إلغــراءات العوملــة اجلنســية واإلباحيــة والالدينيــة أن تﱰســب فيهــا.

* إن االســتكبار العاملــي اليــوم ﳛــس بــأن األمــة اإلســالمية ﲤتلــك كل عنــاﴏ النهــوض ورســالة واقعيــة إنســانية
ومقومــات واقعيــة للوحــدة وملــا ﱂ يكــن يســتطيع تغيــري أي عنــرص ســوی الوحــدة فهــو يركــز جــل اهتاممــه علــﯽ

ﲤزيقهــا مســتفيدا مــن الطــرق املختلفــة كجهــل بعــض املســلمني وتعصــب بعضهــم اآلخــر ومصالــح مرتزقتــه

اخلاضعــني لسياســاته اجلائــرة.

٢٤١
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* إن الديــن اإلســالمي واللغــة العربيــة والــﱰاث اإلســالمي مــن أهــم مقومــات األصالــة ﰲ الثقافــة العربيــة وﲤثــل
املرتكــزات للتخطيــط الثقــاﰲ .وال بــد مــن االهتــامم ﲠــا وبنــاء ثقافــة جديــدة قرآنيــة ﲡعــل املســلمني يعــودون إلــﯽ

قيــم القــرآن ومثلــه ،وتطبيقهــا ﰲ حياﲥــم بمختلــﻒ أبعادهــا.

وأﺧريا ﻛان ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﺑعﺾ التوﺻيات اﳌﻬمة التﻲ ينﺒﻐﻲ أن يﺸار إليﻬا ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘام:
نظــرا ألﳘيــة موضــوع األمــن وســعته؛ إذ لــه فــروع ﳐتلفــة وجوانــب متعــددة فمــن الــرضوري أن ُيفتــح لــه

بــاب ﰲ الفقــه اإلســالمي ومعارفــه ليدقــق فيــه الفقــاء والعلــامء أكثــر ويدرســوا مســائله ويســاعدوا ﰲ رفــع عراقيلــه،
وﳛدثــوا ﳖضــة فكريــة وثقافيــة تدفــع إلــﯽ التقــدم.

دراســة مــا وصــل إلينــا مــن تــراث أهــل البيــت (عليهــم الســالم) واخلطــوات التــي خطــوا ﲠــا ﰲ تو ّفــر األمــن

الثقــاﰲ وخاصــة ﰲ عــرص اإلمامــني الصادقــني (عليهــام الســالم) ،إذ ال شــك أن املتأمــل ﰲ هــذا الــﱰاث ســيحصل

علــﯽ أفضــل نمــوذج ال لﻸمــن الثقــاﰲ فقــط ،بــل لﻸمــن بــكل جوانبــه.

ـس بانتامئها اإلســالمي
االهتــامم األكثــر بــاألرسة املســلمة وتربيتهــا بتثقيــﻒ أفرادهــا وتوعيتهــم لتكويــن أجيال ﲢـ ّ

ويعتــز بانتســاﲠا احلضــاري لﻸمــة اإلســالمية ،وذلــك بتكويــن هيئــات عليــا للنظــر ﰲ كل مــا يتعلــق بــاألرسة مــن
اجلوانــب املختلفــة النفســية والصحيــة والثقافيــة.

دراســة وافيــة ﰲ التاريــﺦ اإلســالمي وتراثــه للحصــول علــﯽ الشــخصيات الصاحلــة ـ فضــال عــن األئمــة األطهار

(عليهــم الســالم) ـ والتخطيــط لتعــرف الشــباب املســلمني اليهــم واﲣاذهــم القــدوات ﰲ احليــاة ،ومــن خــالل ذلــك
ســيتم تعزيــز الثقــة بالنفــس فيهــم ويﱰســﺦ االطمئنــان إلــﯽ تراثهــم ﰲ نفوســهم.

علــﯽ احلكومــات اإلســالمية بكاملهــا ـ أو علــﯽ األقــل احلكومــات العربيــة ـ أن تنبــذ الشــقاق الثقــاﰲ بينهــا وأن

تعمــل وﲣطــط لدعــم التعــاون الثقــاﰲ وتركيزهــم عليــه إذ هــذا األمــن هــو األصــل ،وإذا ﲢقــق فتتحقــق جوانــب
األمــن القومــي األخــری .وال بــد أن تتغــري نظــرة احلكومــات القــاﴏة التقليديــة إلــﯽ الثقافــة؛ تلــك النظــرة التــي ال

توفيهــا قدرهــا وأال تنشــغل عــن الثقافــة بالسياســة.

دراســة املﴩوعــات الشــاملة للحصــول علــﯽ احللــول العمليــة لتحفيــز كل مــن األرسة واملدرســة واملجتمــع

الســتيعاﲠم الــدور الفعــال ﰲ إشــاعة روح التكاتــﻒ والتعــاون ،واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر وحســن
الظــن ،وروح التســامح ،وحــب الوطــن ..وســائر القيــم التــي تســاعد احلكومــات ﰲ حفــﻆ األمــن الثقــاﰲ.
٢٤٢

األمن الثقافي في نهج البالغة قراءة في استراتيجيات وقايته من منظور اإلمام علي (عليه السالم)

حماولــة التخطيــط الثقــاﰲ الشــامل لعــالج أزمــة الثقافــة اإلســالمية التــي تعرضــت لكثــري مــن املخاطــر

والتهديــدات ،لتحقيــق احلصانــة الثقافيــة والســمو الفكــري.

وال شــك أن كلــه لــن يتحقــق إال بوجــود هيئــة تتحمــل مســؤولية التخطيــط هلــذه املﴩوعــات ووضــع الوســائل

وﲢديــد الســبل لتحققهــا.

هذا واهلل سبحانه هو املو ﱢفق
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
والصالة والسالم عﲆ حممد وآله الطيبني وصحبه املنتجبني

٢٤٣

أ.م .سمية حسنعليان

املصادر واملراجع
ـ القرآن الكريم.

 .1ـ ﳖج البالغة.

 .12ـ ﴍيعتــﯽ ،عــيل1402( .ه)» .املدنيــة واحلضــارة«.

املســلم املعــاﴏ .الســنة الثامنــة ،العــدد  .33بــريوت:

مؤسســة املســلم املعــاﴏ.

 .13ـ ﴍيعتــي ،عــيل1986( .م) .العــودة إلــﯽ الــذات.

 .2ـ أمحــد بــدوي ،حممــد1405( .ه)» .انفتــاح اإلســالم تــر :إبراهيــم الدســوقي .القاهــرة :الزهــراء لﻺعــالم العــرﰊ.
علــﯽ الثقافــات األخــری« .املســلم املعــاﴏ .العــدد .44
 .14ـ عبداللهــي عابــد ،صمــد.1386( .ش) .حــق و
 .3ـ آشــوري ،داريــوش.1393( .ش) .تعريﻒهــا باطــل و فتنــه و فتنــه انﮕيــزان از ديــدﮔاه حــرضت عــيل عليــه

ومفهــوم فرهنــﮓ .طهــران :منشــورات آﮔــه] .تعاريــﻒ الســالم .قــم :سلســبيل.
الثقافــة ومفهومهــا[
 .15ـ عبــد الرمحــن ،عواطــﻒ1984( .م) .قضايــا
 .4ـ اآلمــدي ،عبــد الواحــد1987( .م) .غــرر احلكــم التبعيــة اإلعالميــة والثقافيــة ﰲ العــاﱂ الثالــث .الكويــت:
ودرر الكلــم .بــريوت :مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات.

 .5ـ جعفــري ،عالمــه حممدتقــي.1358( .ش) .ترمجــه

وﴍح ﳖــج البالغــه .ﲥــران :دفــﱰ نــﴩ فرهنــﮓ اســالمي.

 .6ـ حســنعليان ،ســمية2016( .م)» .أصــول الوحــدة

اإلســالمية ﰲ ضــوء القــرآن الكريــم ومعارفــه« .جملــة منتــدی

الســالم .العــدد األول .الســنة األولــﯽ.

 .7ـ احلســيني النــدوي ،أبــو احلســن عــيل1980( .م).

الﱰبيــة اإلســالمية احلــرة ﰲ احلكومــات والبــالد اإلســالمية.

بــريوت :مؤسســه الرســالة.

 .8ـ الــدوري ،زكريــا2005( .م) .اإلدارة االســﱰاتيجية

مفاهيــم وحــاالت دراســية .عــامن :دار اليــازوري.

 .9ـ املطهــري ،مرتضــﯽ1992( .م) .ﰲ رحــاب ﳖــج

البالغــة .بــريوت :الــدار اإلســالمية.

 .10ـ بــوزان ،بــاری .)1378( .مــردم ،دولتهــا و

هــراس .ﲥــران :ﭘﮋوهشــكده مطالعــات راهــربدی.

عــاﱂ املعرفــة ـ املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب.
 .16ـ ﮔــزارش ســمينار آمــوزﳾ منطقــه اي كارﮔــزاران

فرهنﮕــي در آســيا و اقيانــوس آرام ،توكيــو ،1988 ،ص

 ،41بــه نقــل از فصلنامــه نامــه ﭘﮋوهــش ،ســال اول ،ش  2و
 ،3ص ] .94تقريــر مؤﲤــر تعليمــي إقليمــي لــوكالء الثقافــة

ﰲ آســيا واملحيــط اهلــادئ ،طوكيــو ،نقــال عــن جملــة ﭘﮋوهــش[
 .17ـ املجــاﱄ ،عدنــان2005( .م) .قضايــا معــاﴏة.

عــامن :دار وائــل للنــﴩ والتوزيــع.

 .18ـ حممــود بــركات ،نظــام2003( .م) .الثقافــة

العربيــة ،أســئلة التطــور واملســتقبل .بــريوت :مركــز دراســات

الوحــدة العربيــة.

 .19ـ حممــود النجــريي ،حممــود1991( .م) .األمــن

الثقــاﰲ العــرﰊ التحديــات وآفــاق املســتقبل .الريــاض :دار

النــﴩ باملركــز العــرﰊ للدراســات األمنيــة والتدريــب.

 .20ـ جملــة البحــوث اإلســالمية » ،مناهجنــا والﱰبيــة

اإلســالمية« .اإلصــدار  :مــن ذو القعــدة إﱃ صفــر لســنة

 .11ـ زكريــا ،فــؤاد987( .م) .خطــاب إلــﯽ العقــل 1406هـــ 1407هـــ.
العــرﰊ .الكويــت :كتــاب العــرﰊ.
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Globaliza�on: Styles and Inﬂuence
on Shaping the Rela�on with the
Other

 فالح حسن عباس.د.م.أ
كلية اآلداب/ جامعة ذي قار

Asst. Prof. Dr.Falah Hassan `Abbas, Iraq
College of Arts – University of Dhi Qar

العوملة أساليبها ،وأثرها ﰲ ﲢديد العالقة مع اآلخر وأمنه الثقاﰲ
ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:
ُيعــد أمــن املجتمعــات والــدول مــن املواضيــع املهمــة التــي كانــت حمــط أنظــار الكثــري مــن الباحثــني

والدارســني السـ ّيام أصحــاب االختصــاص ﰲ هــذا اجلانــب وماتــزال كذلــك ،ويبــدو ّ
أن تأثر أمــن البلدان والشــعوب

بالعوملــة واضــح ،وبســبب ماﲤلكــه مــن وســائل متطــورة وﳐتلفــة جعلــت مــن املخاطــر والتهديــدات تنتقــل مــن
طابعهــا املحــيل إﱃ العاملــي ،فــال خيــار أمــام هــذه التحديــات ســوى الســعي لتحقيــق األمــن الثقــاﰲ مــن خــالل
املحافظــة عــﲆ اهلويــة الوطنيــة والثقافيــة ﰲ جوانــب احليــاة املختلفــة( السياســية ،اإلقتصاديــة ،اإلجتامعيــة) ،ومحايــة

الفكــر ،وﲢصينــه ضــد مجيــع أشــكال الغــزو الفكــري والثقــاﰲ  -كثقافــة التطــرف واإلرهــاب التــي اخﱰقــت البنيــة
الفكريــة للكثــري مــن األفــراد واجلامعــات ﰲ أماكــن ﳐتلفــة مــن العــاﱂ الس ـ ّيام العــاﱂ العــرﰊ واإلســالمي وكذلــك
األفــكار املنحرفــة -الــذي يســتهدف أمــن الــدول والشــعوب السـ ّيام أمنهــا الثقــاﰲ ،فالعوملــة الثقافيــة هلــا تأثــري كبــري

ﰲ األمــن الثقــاﰲ ،ومــن خالهلــا تتــم عمليــة إﳚــاد التربيــرات واملقدمــات التــي تســبق أو ترافــق عمليــات الغــزو

الثقــاﰲ والفكــري للشــعوب والــدول املســتهدفة ،واخــﱰاق أمنهــا الثقــاﰲ فض ـ ً
ال عــن جمــاالت األمــن األخــرى.

٢٤٩

 فالح حسن عباس.د.م.أ

Abstract:
Globaliza�on shows commodi�es and goods with the cheapest prices via its transcon�nental
companies to dominate and monopolize the economy of countries, in par�cular the third
world and poor na�ons bound and per�nent to it and calls for priva�za�on and liberal
capital system, most eﬃcacious model, at the end of the world, phocomelia , that should
be generalized to cover the whole world. The globaliza�on economy depends mainly upon
producing extravagant waves of goods and commodi�es with the least number of hands,
deﬁnitely such leads to high beneﬁts to the owners of the companies and investors yet it
precipitates the society into unemployment , then to poverty in the society : man works to
earn money to maintain his diﬀerent necessi�es . That is why in the recent years there are
certain issues and books tackling the various human civiliza�ons found on earth.
Some believe that it is vital to nego�ate and to have a dialogue between the civiliza�ons:
that the cultural and ideological diﬀerence never requires any collision runs counter to
the issue of civiliza�on collision of Samuel Hinton , though history , from the rise of the
ﬁrst civiliza�on, informs us that certain wars take so long a �me and exterminate man for
nothing but to dominate , to monopolize and impose with an idea and a doctrine on the
other .The research study ramiﬁes into an introduc�on and certain sec�ons : globaliza�on
and its economic, social , intellectual and cultural inﬂuence on na�ons, globaliza�on and
civiliza�on dialogue , promulga�on of tolerance principles and expelling violence and
extremism , endeavoring to maintain security intellectual, cultural, civiliza�onal and societal
, resis�ng the extremist interna�onal terrorist kaferizing organiza�ons ,e.g. Al-Qa`ada ,ISIS
and so forth , the conclusion terminates with the most results , recommenda�ons the
researcher gleans .
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العوملة أساليبها ،وأثرها ﰲ ﲢديد العالقة مع اآلخر وأمنه الثقاﰲ

اﳌﻘﺪﻣة
تعنــي العوملــة(  )Globaliza�onالنفــوذ واهليمنــة ،وهــي آيديولوجيــا عملت -وتعمل حلد اآلن -ﰲ اســتخدام

التكنولوجيــا بوســائل وأدوات ﳐتلفــة( الــﴩكات واملؤسســات االقتصاديــة واألنﱰنــت واملعلوماتيــة واإلعــالم

وقصــات الشــعر واألكالت
ودور األزيــاء والســينام وكذلــك املــاركات التجاريــة واإلعالنــات التجاريــة اخلليعــة ّ
وباألخــص األمريكيــة كاهلمربغــر واهلــوت دوغ الــﺦ  )...تســعى مــن خالهلــا إﱃ ربــط األفــراد واجلامعــات اإلنســانية

( شــعوب وأمــم ودول ) بنظــام واحــد وحركــة اقتصاديــة واحــدة ،تســيطر عليهــا عــرب ﴍكات عمالقــة عابــرة

للقــارات تابعــة للــدول الصناعيــة املتقدمــة مثــل :الواليــات املتحــدة االمريكيــة واليابــان واملانيــا وفرنســا وبريطانيــا
وغريهــا ،فهــي تتضمــن إلغــاء حــدود الدولــة القوميــة ،وإذا مــا صــدرت مــن بلــد أو جمتمــع؛ فتعنــي تعميــم نمــط مــن
األنــامط التــي ﲣــص ذلــك البلــد ،وجعلــه يشــمل العــاﱂ ،فالواليــات املتحــدة األمريكيــة ســعت إﱃ أمركــة العــاﱂ؛

بتوســيع وتعميــم النمــوذج األمريكــي ليشــمل العــاﱂ ك ّلــه ،وعملــت عــﲆ أن ﲡعــل مــن نظامهــا االقتصــادي ،وأنــامط
حياﲥــا اإلجتامعيــة وآيديولوجياﲥــا التــي تؤمــن ﲠــا ولغتهــا وعملتهــا هــي الســائدة والبــارزة ﰲ مجيــع دول العــاﱂ
بحيــث تكــون الــدول واملجتمعــات مرتبطــة ﲠــا وتابعــة هلــاّ ،إال ّ
أن هــذا اإلســلوب نــال رفــض كثــري مــن الشــعوب؛

ألﳖــا أرادت فــرض الثقافــة والنمــط األمريكــي( األمركــة )؛ أي هيمنــة و تسـ ّيد الثقافــة األمريكيــة بصــورة شــاملة،
ّ

فالشــعوب وفــق ذلــك مدعـ ّـوة إﱃ التخــيل عــن إرثهــا احلضــاري والثقــاﰲ الــذي يمثــل هويتهــا وتارﳜهــا ،وتبنّــي

الثقافــة األمريكيــة ،فعوملــة أو أمركــة الفكــر تســتهدف تفكيــك اهلويــة الثقافيــة للشــعوب واخــﱰاق القيــم املجتمعيــة
التــي تكونــت عــرب مراحــل زمنيــة طويلــة وﲠــذا تســهل عمليــة اخــﱰاق األمــن الثقــاﰲ للــدول والشــعوب بصــورة

تدرﳚيــة ،وبفــﱰات زمنيــة ﳐتلفــة تقــل أو تكثــر وفــق تفاعــل الشــعوب مــع األفــكار الوافــدة إليهــا مــن طريــق العوملــة

( االمركــة ).

لقــد قدّ مــت العوملــة -وماتــزال -الســلع والبضائــع بأســعار جيــدة مــن طريــق ﴍكاﲥــا عابرة القــارات ﲠدف

الســيطرة واهليمنــة عــﲆ اقتصاديــات الــدول ،وباألخــص العــاﱂ الثالــث والــدول الفقــرية لتكــون مرتبطــة ﲠــا ،وتابعــة

هلــا ،وهــي تدعــو إﱃ اخلصخصــة وإﱃ النظــام الرأســامﱄ الليــرباﱄ ،الــذي تعتــربه النمــوذج االقتصــادي الناجــح -ﰲ
ﳖايــة التاريــﺦ لفوكويامــا -والــذي ﳚــب تعميمــه ليشــمل العــاﱂ أمجــع .فاقتصــاد العوملــة قائــم عــﲆ انتــاج وفــري مــن

الســلع والبضائــع بأقــل مــا يمكــن مــن العـ ّـامل ،وهــذا بالطبع يعــود بالربح الوفــري ألصحاب الــﴩكات واملســتثمرين،
ّإال أ ّنــه يســبب البطالــة ومــن ثــم الفقــر لﴩائــح كثــرية مــن املجتمــع؛ ّ
ألن اإلنســان بحاجــة اﱃ العمــل للحصــول
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عــﲆ املــال ليؤ ّمــن حاجاتــه املختلفــة ،ونالحــﻆ ّ
أن الســنني األخــرية شــهدت مواضيــع وكتــب تناولــت احلضــارات
البﴩيــة املتنوعــة التــي وجــدت عــﲆ األرض ،فبعــض رأى ﴐورة التفاهــم واحلــوار بــني هــذه احلضــارات ،وكذلــك

ُعقــدت عــدّ ة مؤﲤــرات ناقشــت ودعــت إﱃ حــوار احلضــارات ،فاالختــالف اآليديولوجــي والثقــاﰲ ليــس مدعــاة إﱃ
الصــدام بينهــا -عــﲆ خــالف مــا جــاء ﰲ اطروحــة صــدام احلضــارات لصموئيــل هنغنغتــون -عــﲆ الرغــم مــن ّ
أن
التاريــﺦ ومنــذ الفجــر األول للحضــارة عــﲆ هــذه األرض ﳜربنــا عــن حــروب اســتمرت ســنني طويلــة أبــادت الكثــري
مــن البــﴩ ليــس لســبب ّإال ّ
ألن بعض ـ ًا أراد أن يفــرض ســيطرته وهيمنتــه وفكــره ومعتقــده عــﲆ اآلخــر املختلــﻒ،

فالطبيعــة البﴩيــة املائلــة للعنــﻒ ،وفــرض الســيطرة واالفتخــار وامليــل للعنــرص والشــعور بأفضليــة االنتــامء القومــي
واآليديولوجــي جعلــت منــه ســبب ًا لفــرض هيمنــة اإلنســان عــﲆ اآلخــر املختلــﻒ باللغــة والديــن والثقافــة واإلنتــامء

واهلويــة الــﺦ ..فالعــاﱂ عــﲆ مـ ّـر العصــور شــهد اســتعباد اإلنســان ألخيــه اإلنســان وﲢويلــه إﱃ بضاعــة تبــاع وتشــﱰى

ﰲ األســواق؛ أل ّنــه األقــوى مــن اآلخــر ،مســتغ ً
ال بذلــك الشــعور باألفضليــة االنتامئيــة والعرقيــة كالنازيــة األملانيــة،

والفاشــية اإليطاليــة اللتــني دمرتــا العــاﱂ لســنني طويلــة .فاملجتمعــات اليــوم ﲢتــاج إﱃ إعــادة النظــر ﰲ مــا تتبنــاه مــن

آيديولوجيــات تتخــذ مــن العنــﻒ وإقصــاء اآلخــر وســيلة لتحقيــق أهدافهــا.

يتكــون البحــث مــن مقدمــة ،ومباحــث عــدّ ة ،يتنــاول الباحــث فيهــا :العوملــة وأثرهــا الثقــاﰲ والفكــري

واالجتامعــي واالقتصــادي عــﲆ الشــعوب ،ودورهــا ﰲ زعزعــة األمــن الثقــاﰲ والفكــري والســعي لتوفري أمــن فكري

وثقــاﰲ وحضــاري وجمتمعــي ،والتصــدي للتيــارات اإلرهابيــة التكفرييــة املتطرفــة كالقاعــدة وداعــش وغريهــا .فقــد

تنــاول املبحــث األول ،اهليمنــة والنظــام العاملــي .أ ّمــا املبحــث الثــاين فيتكلــم عــﲆ جمتمــع العوملــة واألمــن الثقــاﰲ،
بينــام جــاء املبحــث الثالــث ليختــص بعوملــة الثقافــة وﲥديــد األمــن الثقــاﰲ ،واختــص املبحــث الرابــع ،بغيــاب الثقــة

توصــل اليهــا الباحــث.
واألمــن الثقــاﰲ ﰲ زمــن العوملــة .ثــم اخلاﲤــة التــي تتضمــن أهــم النتائــج والتوصيــات التــي ّ

٢٥٢

العوملة أساليبها ،وأثرها ﰲ ﲢديد العالقة مع اآلخر وأمنه الثقاﰲ
اﳌﺒحﺚ اﻷول
اﳍيمنة والنﻈام العاﳌﻲ
ّ
إن التطــور اهلائــل الــذي وصلــت اليــه بعــض الــدول ﰲ تقنيــات املعلومــات واالتصــاالت ،أ ّدى إﱃ حصــول

عمليــات تبــادل وتأثــر وتأثــري وامتــزاج بــني ثقافــات ورؤى الشــعوب ،فــام وصلــت اليــه الــدول املتقدمــة مــن تقــدم

كبــري ﰲ التكنولوجيــا ،وامتالكهــا الــﴩكات العمالقــة املنتــﴩة ﰲ أماكــن ﳐتلفــة ﰲ العــاﱂ ،وســيطرﲥا مــن طريــق

وســائلها املختلفــة واملتطــورة عــﲆ االقتصــاد العاملــي جعلهــا تتحكــم ﲢكــ ًام مبــاﴍ ًا او غــري مبــاﴍ ﰲ قــرارات

الــدول( األضعــﻒ) السياســية واالقتصاديــة.

فالــدول القويــة لدﳞــا رصيــدا فكــري واقتصــادي وثقــاﰲ قــوي ســيطرت بــه عــﲆ دول وجمتمعــات كثــرية

وباألخــص الفقــرية ،واألكثــر فقــر ًا ،إذ أصبحــت الكثــري منهــا تابعــة لتلــك الــدول بحكــم القاعــدة التــي تقــول

بـ ّ
ـﺈن الضعيــﻒ ﳜلــق القــوي ،كــام أﳖا(الــدول القويــة) ﲤتلــك القــدرة عــﲆ فــرض هيمنتهــا السياســية واالقتصاديــة
والفكريــة والثقافيــة بســبل وأوجــه ﳐتلفــة وغالبـ ًا التفصــح عنهــا بل ﲤارســها ﲢــت أغطية ومــربرات عديــدة ،وتعمل

عــﲆ نــﴩ ثقافتهــا وأنــامط حياﲥــا بالشــكل الــذي يــؤدي إﱃ اخــﱰاق االمــن الثقــاﰲ والفكــري للــدول واملجتمعــات
التابعــة.

وعملــت الــدول (األقــوى) عــﲆ جعــل شــعوب الــدول (األضعــﻒ) تــدور ﰲ دوامــة مشــاكلها الكثــرية

وأزماﲥــا الداخليــة واإلقليميــة الــذي يــؤدي إﱃ تفاقــم الفــوﴇ وعــدم االســتقرار ﰲ النظــام العاملــي.

ومنــذ بدايــة عــرص النهضــة األوربيــة احلديثــة والتقــدم العلمــي واالســتعامر األورﰊ للكثــري مــن البلــدان

ترســخت فكــرة العوملــة ،وأصبــح هلــا فضــاء أوســع بالشــكل الــذي جعــل
ﰲ القرنــني التاســع عــﴩ والعﴩيــن ّ
مــن الــدول االســتعامرية ﲠــدف ﲢقيــق مصاحلهــا تعمــل عــﲆ صياغــة نظــام عاملــي القتســام الســيطرة والنفــوذ
واالســتغالل( للشــعوب) ،واالســتحواذ عــﲆ املواقــع عــﲆ املســتوى العاملــي ،ﲤتــد جذورهــا إﱃ ماقبــل احلربــني
األوليــني لتســتكمل أهــم مقوماﲥــا بشــكل خــاص.

1

لقــد شــهد العــاﱂ ﴏاعـ ًا بــني اآليديولوجيــات ،ﰲ البدايــة بــني الفاشــية والشــيوعية والديمقراطيــة الليرباليــة،

ثــم بــني األخريتــني ،ﰲ أثنــاء احلــرب البــاردة ﲡســدت تلــك اآليديولوجيــات ﰲ قوتــني كبريتــني ،كل قــوة تعــرف

هويتهــا بﺂيديولوجيتهــا ،فــكان وصــول املاركســية اﱃ الســلطة ﰲ روســيا أوالً ،ثــم ﰲ الصــني وفيتنــام يمثــل مرحلــة
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انتقاليــة مــن النظــام األورﰊ العاملــي اﱃ نظــام مــا بعــد أورﰊ متعــدد احلضــارات فاملاركســية هــي إحــدى نتاجــات
احلضــارة األوربيــة لكنهــا ﱂ تنجــح.2

ّ
تعرضــت هلــا البﴩيــة وماتــزال تتعـ ّـرض هلــا ﰲ أماكــن ﳐتلفــة وكثــرية
إن احلــروب واألحــداث الكثــرية التــي ّ

مــن العــاﱂ قــد غرســت ﰲ أذهــان الكثــري مــن املجتمعــات واألفــراد تشــاؤم ًا تأرﳜي ـ ًا ،فــال ســبب ﳚعلهــم يعتقــدون
بـ ّ
ـأن العــاﱂ يتقــدّ م مــن خــالل مؤسســات إنســانية نبيلــة ﲤثلهــا الديمقراطيــة الليرباليــة ،فتجــارب بعــض املجتمعــات

ترجــح ّ
بــأن املســتقبل ﳛمــل ﴍور ًا جديــدة ومتنوعــة اليمكــن تصورهــا ،كالتيــارات اإلرهابيــة املتطرفــة -التــي
ّ

انتــﴩت ﰲ أماكــن كثــرية ﰲ العــاﱂ الس ـ ّيام العــاﱂ املتقــدم _ واألنظمــة الدكتاتوريــة القائمــة عــﲆ أســاس التعصــب

وعمليــات اإلبــادة اجلامعيــة.

3

ويبــدو ّ
أن التشــاؤم الراهــن ﰲ املجتمعــات هــو نتيجــة ألزمتــني مســتقلتني ومﱰابطتــني :األوﱃ ،أزمــة السياســة ﰲ

القــرن العﴩيــن التــي تســببت ﰲ مــرصع عــﴩات املاليــني مــن البــﴩ ،وأجــربت مئــات املاليــني عــﲆ العيــش ﰲ ظــل

أشــكال جديــدة مــن العبوديــة قاســية جــد ًا .والثانيــة هــي األزمــة الفكريــة ﰲ املذهــب العقــيل الغــرﰊ التــي خلفــت
الديمقراطيــة الليرباليــة دون األســلحة الفكريــة الالزمــة للدفــاع عــن نفســها .وقــد شــهدت الثــورة الروســية والثــورة
الصينيــة والغــزوات النازيــة ﰲ احلــرب العامليــة الثانيــة ظهــور نمــط الوحشــية – بشــكل فظيــع  -الــذي م ّيــز احلــروب

الدينيــة ﰲ القــرن الســادس عــﴩ ،فاخلطــر ﰲ هــذا القــرن ﱂ ﳞــدد األراﴈ ومصــادر الثــروة فقــط ،بــل كان ﳞــدد

القيــم وأســاليب احليــاة لــدى الشــعوب ،عــالوة عــﲆ ذلــك فـ ّ
ـﺈن العنــﻒ الــذي مــورس ﰲ تلــك الرصاعــات القائمــة

عــﲆ اآليديولوجيــات ونتائجــه الوخيمــة كان لــه األثــر املدمــر ﰲ ثقــة الديمقراطيــات الليرباليــة بنفســها.
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وأصبحــت هيمنــة الواليــات املتحــدة بســبب عوملــة القــوة واضحــة ومؤثــرة ﰲ السياســة العامليــة ،بــل ﰲ مجيــع

املجــاالت اذ أصبحــت هيمنــة الواليــات املتحــدة تتعــدى حــدود الــدول الفقــرية أو دول العــاﱂ الثالــث إﱃ دول ضمن
التشــكيل واإلمكانيــات احلضاريــة والثقافيــة والتكنولوجيــا الغربيــة مثــل :فرنســا ،وكنــدا وهــي وفــق ذلــك وقعــت

ﲢــت تأثــري األمركــة ،إذ ّ
إن وســائل اإلعــالم االمريكيــة تســيطر عــﲆ  %65مــن جممــل املــواد واملنتجــات الثقافيــة
واإلعالميــة واإلعالنيــة والﱰفيهيــة ،أمــا فرنســا فأصبحــت تقــاوم ســيطرة اللغــة اإلنجليزيــة عــﲆ شــبكة األنﱰنــت؛
ّ
ألن حجــم تــداول االتصــاالت واملعلومــات عــﲆ األنﱰنــت باللغــة اإلنجليزيــة بلــﻎ  % 95و  %2باللغــة الفرنســية،5

ومــا قــول وزيــر العــدل الفرنــﴘ الســابق جــاك توبــونّ (( :
إن األنﱰنــت بالوضــع احلــاﱄ شــكل جديــد مــن أشــكال

االســتعامر ،وإذا ﱂ نتحــرك فأســلوب حياتنــا ﰲ خطــر))  6إال تأكيــد هليمنــة األمركــة.
٢٥٤

العوملة أساليبها ،وأثرها ﰲ ﲢديد العالقة مع اآلخر وأمنه الثقاﰲ
أ ّمــا ﰲ كنــدا فقــد بلغــت اهليمنــة األمريكيــة ﰲ جمــال تدفــق الربامــج اإلعالميــة والتلفزيونيــة حــد ًا دفــع بعــض

اخلــرباء اﱃ اإلشــارة بـ ّ
ـأن األطفــال الكنديــني اليدركــون أﳖــم كنديون؛ بســبب كثــرة مشــاهدﲥم للربامــج األمريكية،7

وقــد عـ ّـرب وزيــر اخلارجيــة الكنــدي األســبق فولكنــر عــن ذلــك الواقــع قائ ـالً (( :لئــن كان االحتــكار أمــر ًا ســيئ ًا ﰲ

صناعــة اســتهالكية فﺈنــه أســوأ إﱃ درجــة ﰲ صناعــة الثقافــة ،حيــث اليفتقــر األمــر عــﲆ تثبيــت األســعار ،وإ ّنــام عــﲆ
تثبيــت األفــكار أيضـ ًا)) ،8وباملقابــل نجــد ّ
أن ترصﳛــات بعــض املســؤولني األمريــكان تعـ ّـرب عــن مــدى هيمنتهــم عــﲆ

العــاﱂ كقــول وزيــرة اخلارجيــة الســابقة للواليــات املتحــدة األمريكيــة مادلــني أولربايــت (( :ألننــا قــادرون بفضــل

طــول قامتنــا أن نــرى أبعــد مــن األمــم األخــرى)) 9.ووفــق هــذه اإلشــكاليات ســيكون الســالم واألمــن العاملــي
ـيعرض التنــوع البــﴩي الــذي ُيعــد أساســي ًا للبقــاء للخطــر ،كــام ّ
أن
بــكل جماالتــه مهــدد ًا بشــكل كبــري وخطــري ،وسـ ّ

عمليــة تقليــل الفــروق بــني أفــراد املجتمــع الواحــد ،وبــني املجتمعــات أصبحــت ضئيلــة جــد ًا ،فبالغطرســة واهليمنــة

اليمكــن ﲢقيــق األمــن والســالم ،كــام ّأﳖــا ﱂ تكــن ﰲ يــوم مــا ســبي ً
ال نحــو التواصــل بــني الشــعوب وتبــادل املنافــع
واملعرفــة.
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٢٥٥

أ.م.د .فالح حسن عباس

اﳌﺒحﺚ الﺜاﲏ
ﳎتمﻊ العوﳌة واﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ
تعمــل العوملــة وبصــورة فاعلــة عــﲆ جعــل األذواق والرغبــات وامليــول مشــﱰكة يشــﱰك فيهــا النــاس ﰲ كل مــكان

مــن العــاﱂ .ويتكــون جمتمــع العوملــة مــن القادريــن عــﲆ اســتهالك منتوجاﲥــا املختلفــة ،أ ّمــا املســتهلكون الذيــن ليــس
لدﳞــم القــدرة املاليــة فــال ُيعــدون مــن جمتمعهــا ،فوطــن العوملــة الينتمــي اﱃ اجلغرافيــة ،وال التاريــﺦ ،فهــو وطــن بــال
حــدود وتاريــﺦ وقيــم وتــراث وتقاليــد ،والوطــن هــو شــبكات االتصــال األلكﱰونيــة ( االنﱰنــت).

ّ
إن املواطــن ﰲ وطــن العوملــة اليتحــدد انتــامؤه إﱃ وطــن؛ كــون العوملــة التعــﱰف بالوطــن ،والعالقــات بــني املواطنني

قائمــة عــﲆ االتصــال عــرب شــبكات التواصــل األلكﱰونيــة( جمــال الالمرئــي ) ،فالعوملــة عــاﱂ بــدون أمــة ،وبــدون وطــن
ودولــة وأفرادهــا هــم املســتهلكون للمعلبــات واملﴩوبــات والصــور واملعلومــات التــي تُفــرض عليهــم ،وحميطهــم هــو

األجــواء التــي توفرهــا هلــم شــبكة األنﱰنــت بــام ﲢويــه مــن ثقافــة وأفــكار وسياســة وإقتصــاد وقيــم ،يســعى فيهــا اﱃ
ﲤزيــق النســيج املجتمعــي ،وتفتيــت األواﴏ اإلجتامعيــة التــي تربــط أبنــاء املجتمــع مثــل :االنتــامء ،والتاريــﺦ ،والقيــم

وغريهــا ومــن ثــم اخــﱰاق األمــن الثقــاﰲ والفكــري وفــرض اهليمنــة والســيطرة 11.ومــا ظهــور مصطلحــات جديــدة

ﰲ العــاﱂ مثــل ( مابعــد االســتعامر ) و ( االســتعامر البعــدي ) إالّ تكريــس لالســتعامر اجلديــد الــذي ﲤارســه الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،والــدول اإلمربياليــة األخــرى عــﲆ الشــعوب والــدول املســتهدفة ،فباالســتعامر اجلديــد الﲢتــاج

الــدول املســتعمرة إﱃ قــوات عســكرية ﰲ الســيطرة عــﲆ البلــدان إذ تعتمــد عــﲆ عمليــات الغــزو الثقــاﰲ واخــﱰاق األمــن
الثقــاﰲ ،وتســخري البنــى التحتيــة املوجــودة بتلــك البلــدان وباألخــص ( املتعاونــني ) الراضــني مــن بــني املجموعــات

بأﳖــم لــن يبقــوا ﰲ الســلطة بــدون ( املســتعمر اجلديــد ) الــذي
احلاكمــة ،وبعــض املرتزقــة مــن املثقفــني كوﳖــم يعلمــون ّ

يعلــم بـ ّ
ـأن مصاحلــه وســلطته يمـ ّـران عــرب هــؤالء ،وهنــا يــربز اهلــدف املشــﱰك املتمثــل ﰲ ضــامن اســتقرار اولئــك الذيــن
يوجــدون عــﲆ هــرم الســلطة بواســطة صــريورة ديمقراطيــة حقيقيــة ،وهــذا هــو حــال أغلــب احلكومــات احلاليــة ﰲ العــاﱂ

الثالــث إذ تعتمــد عــﲆ ( مابعــد اإلســتعامر ) الــذي أصبــح مدعـ ًام بطــرق وأدوات العوملــة وآلياﲥــا املختلفــة 12.فالعوملــة

((نظــام يقفــز عــﲆ الدولــة واألمــة والوطــن ،وبالتــاﱄ فﺈ ّنــه يعمــل عــﲆ التفتيــت والتشــتيت وإيقــاظ اطــر االنتــامء إﱃ
القبيلــة والطائفــة واجلهــة والتعصــب ،بعــد أن تضعــﻒ إدارة الدولــة وهويــة الوطــن))
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وبواســطة هــذه اآلليــات والوســائل تســهل عمليــة تصديــر األفــكار والثقافــات وإالخــﱰاق والســيطرة عــﲆ األمــن

الثقــاﰲ والفكــري ،فضــ ً
ال عــن جمــاالت األمــن األخــرى كالعســكري ،البيئــي ،الصحــي ،اإلقتصــادي ،الســياﳼ،

وغــريه.

٢٥٦

العوملة أساليبها ،وأثرها ﰲ ﲢديد العالقة مع اآلخر وأمنه الثقاﰲ
اﳌﺒحﺚ الﺜالﺚ
ﻋوﳌة الﺜﻘاﻓة وﲥﺪيﺪ اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ
ﲥــدف العوملــة إﱃ إﳚــاد ثقافــة عامليــة موحــدة تعمــل عــﲆ توحيــد القيــم وكل ماتعنيــه الثقافــة ،وتعتمــد ﰲ ذلــك

عــﲆ وســائل كثــرية وﳐتلفــة ومنهــا اإلعــالم ،ووســائل اإلتصــال حيــث تعمــل عــﲆ اخــﱰاق املجتمعــات ،وزرع قيــم
وأفــكار وآيديولوجيــا الــدول املســيطرة ( القويــة ) لتؤســس بذلــك هويــة ثقافيــة للمجتمعــات املخﱰقــة ( التابعــة )،
واتبــاع سياســة هادفــة خلدمــة مصاحلهــا ﰲ الدرجــة األوﱃ بﺈشــاعة األنــامط الســلوكية الغربيــة ،وإﳘــال اجلوانــب
الروحيــة ( الدينيــة ) ،والﱰكيــز عــﲆ اجلوانــب املاديــة ،وقــد عملــت الــدول الصناعيــة الكــربى وخصوصـ ًا الواليــات

املتحــدة األمريكيــة  -عــﲆ أمركــة العــاﱂ  -بســبب نفوذهــا التكنولوجــي اهلائــل وامتالكهــا الســالح النــووي

واألســلحة املتطــورة والذكيــة ،باإلضافــة إﱃ عوامــل أخــرى عــﲆ جعــل الشــعوب تدخــل ﰲ وهــم وهــو وجــوب
اإلنتــامء إﱃ ثقافــة عامليــة تلغــي الظــروف احلضاريــة والثقافيــة بــني املجتمعــات 14،وتــؤ ّدي إﱃ عــدم االعتــزاز بالــذات

احلضاريــة والثقافيــة التــي مــن خالهلــا يتــم احلفــاظ عــﲆ األمــن الثقــاﰲ للمجتمــع .كل ذلــك ﱂ يــأت بصــورة تلقائيــة
أو مبــاﴍة بــدون مقدمــات ودراســات وأبحــاث ﰲ هــذا املجــال.

قوتــه ومــوارده ،وتطــورت
فالغربيــون بذلــوا جهــود ًا كبــري ًة ﰲ دراســة الــﴩق و تأرﳜــه وتراثــه وأســباب ّ

ونمــت املعرفــة الغربيــة بالــﴩق واإلســالم مــن طريــق الدراســات االســتﴩاقية ،وظهــرت نظريــات ومفاهيــم

تشـكّل إطــار ًا فكريـ ًا ومعرفيـ ًا لفهــم الغــرب للــﴩق الــذي عمــل عــﲆ توظيــﻒ الديانــة املســيحية مــن جديــد؛ وذلــك

إلحــكام الســيطرة الغربيــة عــﲆ الــﴩق ،ثــم تطــورت هــذه املعرفــة االســتﴩاقية بشــكل يتناســب مــع تطــور املفاهيــم

الغربيــة للحيــاة ﰲ داخــل املجتمــع الغــرﰊ ،وكان هــذا التطــور املعــرﰲ يتكيــﻒ مــع العقــل الغــرﰊ حتــى يتمكــن
مــن إقنــاع الــرأي العــام الغــرﰊ بعمليــة إقصــاء اآلخــر الﴩقــي املتخلــﻒ الــذي يملــك الثــروة ومواردهــا واليملــك
احلكمــة -وفــق النظــرة الغربيــة -فكانــت القــراءة الغربيــة تقــرأ اإلســالم ﰲ الدراســات االســتﴩاقية عــﲆ وفــق

املركزيــة الغربيــة والقــراءة اإلمربياليــة ،ومــع مراعــاة العقــل الغــرﰊ ﰲ عمليــة االقصــاء ،بحيــث تتــم هــذه العمليــة
وفــق مفاهيــم تربيريــة اســتطاعت مــن خالهلــا أن ﲡنّــد بعــض املفكريــن واملثقفــني العــرب الذيــن أعجبــوا بالنمــوذج

الغــرﰊ وحاولــوا حماكاتــه ﰲ نمــط عيشــه وثقافتــه وهــذا يــؤدي إﱃ التحــول الثقــاﰲ واالغــﱰاب عــن الــذات احلضارية
والثقافيــة 15،الــذي يــؤدي إﱃ تســهيل عمليــة االخــﱰاق للنســيج الثقــاﰲ املجتمعــي ثــم اخــﱰاق بنيــة األمــن الثقــاﰲ.

٢٥٧
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ّ
إن األمــن الثقــاﰲ يعنــي االعتــزاز بالــذات احلضاريــة مــع هضــم معطيــات اآلخــر احلضــاري؛ فاالنعــزال

واالنغــالق عــن العــرص وثقافتــه ومنجزاتــه هــو إفقــار للوجــود الــذاﰐ؛ ﳑــا يــؤدي إﱃ االبتعــاد عــن انجازات اإلنســان

ﰲ العــرص احلديــث ومنجــزات العلــم وتقدمــه ،وبذلــك فـ ّ
ـﺈن املجتمعــات التســتطيع املحافظــة عــﲆ أمنهــا الثقــاﰲ
إال باالعتــزاز بحضارﲥــا وثقافتهــا .فاألمــن الثقــاﰲ اليعنــي زيــادة الرقابــة عــﲆ الثقافــة بــكل آلياﲥــا ووســائلها،

واليعنــي اخلضــوع إﱃ مقتضيــات الســائد وغيــاب اإلبــداع ،إ ّنــام ﳛــث عــﲆ ﴐورة التواصــل والتفاعــل مــع الثقافات

اإلنســانية األخــرى ،واالســتفادة مــن ﲡــارب الشــعوب واحلضــارات األخــرى لرفــد حضارتنــا وﲡاربنــا بــام هــو
إﳚــاﰊ ومفيــد ،16وهــو ال يلغــي االتصــال والتبــادل بــني الثقافــات واحلضــارات ،ويتجــه نحــو النتائــج اإلﳚابيــة

احلاصلــة نتيجــة احلــوار والعطــاء املتبــادل واملثمــر بــني احلضــارات ،فهــو ﳞتــم بالثقافــة األصليــة للمجتمــع وكيفيــة

املحافظــة عــﲆ هــذه الثقافــة مــن طريــق أدوات ومؤسســات ﳐتلفــة تُعــد ألجــل ذلــك ،فهــو دعــوة إﱃ التعامــل مــع

الثقافــات األجنبيــة مــن موقــﻒ قــوة النشــعر معــه بالدونيــة والضعــﻒ ،والنقــﻒ ﰲ موضــع الدفــاع ضــد الغــزو

الثقــاﰲ فنقــع ﰲ العزلــة الضيقــة والعــداء للثقافــات اإلنســانية ،فاحلفــاظ عــﲆ األمــن الثقــاﰲ اليعنــي إغــالق النوافــذ
بوجــه الثقافــات األخــرى ،واليعنــي االحتفــاظ بالقيــم الســائدة فقــط ،إ ّنــام يكمــن األمــن الثقــاﰲ ﰲ املحافظــة عــﲆ

اهلويــة ومحايتهــا مــن عوامــل ضعــﻒ الشــعور باإلنتــامء.
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ومــن القضايــا املهمــة التــي ﳚــب عــﲆ الــدول والشــعوب منحهــا أولويــة هــي ﲢصــني األمــن الثقــاﰲ ضــد

آيديولوجيــا اإلرهــاب والتطــرف التــي اخﱰقــت الكثــري مــن دول العــاﱂ ،وخــرج األمــن عن حــدوده املحلية بالشــكل
الــذي ﱂ يعــد بﺈمــكان الــدول أن ﲢافــﻆ أو توفــر أمنـ ًا خارجيـ ًا ملجتمعاﲥــا عــﲆ الرغــم مــن امتالكهــا للقــوة العســكرية

واالقتصاديــة والبﴩيــة فضـ ً
ال عــن التقــدم التكنولوجــي اهلائــل ،وخــري دليــل عــﲆ ذلــك أحــداث احلــادي عــﴩ مــن

ســبتمرب  2001فلــم تتمكــن الواليــات املتحــدة االمريكيــة بــام ﲤتلكــه مــن أســلحة متطــورة وذكيــة مــن محايــة نفســها
واحليلولــة دون وقــوع ذلــك.

٢٥٨

العوملة أساليبها ،وأثرها ﰲ ﲢديد العالقة مع اآلخر وأمنه الثقاﰲ
اﳌﺒحﺚ الﺮاﺑﻊ
ﻏياب الﺜﻘة واﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ ﰲ ﻋاﱂ العوﳌة
األمــن مفهــوم قديــم ،فهــو ضــد اخلــوف و( األﹶ ﹶمنة ) األمــن ومنه قوله تعــاﱃ (( :أ ﹶمنﹶ ًة ُن ﹶعاسـ ًا))(آل عمــران)154:
واألﹶ ﹶمنــة أيضـ ًا الــذي ﹶيثﹺــق بــكل أحــد ،وقولــه تعــاﱃ(( وهــذا ال ﹶب ﹶلـ ﹺـد األﹶ ﹺم ﹺ
ني))(التــني )3:يريــد البلــد اآلمــن وهــو مــن
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األﹶمن.
اتضــح بصــورة جليــة مــن التجــارب التارﳜيــة للبــﴩ بـ ّ
ـأن صناعــة األســلحة النوويــة والبايلوجيــة ،وأســلحة

الدمــار الشــامل ســيجعل مــن اإلنســان قــادر ًا وبســهولة عــﲆ تدمــري احلضــارة واإلنســان ،ملــا تشــكله هــذه األســلحة

مــن أخطــار فادحــة عــﲆ البﴩيــة مجعــاءّ ،
إن فقــدان الثقــة بــني الــدول املتقدمــة جعلهــا ﰲ تســابق إلنتــاج وامتــالك
هــذه األســلحة ومــع ّ
أن احلــروب املحليــة ذات األهــداف املحــدودة يمكــن أن ﲢــدث دون أن تــؤدي إﱃ نتائــج

مفجعــة وﰲ الوقــت نفســه فـ ّ
ـﺈن التاريــﺦ يشــري اﱃ خطــر ﲢــول الصدامــات املحليــة إﱃ حــروب خطــرية ومدمــرة
تصــل إﱃ درجــة يتعــذر معهــا قبولــه ﰲ زمــن أســلحة الدمــار الشــامل ،فـــ(( االفتقــار إﱃ الثقــة كان واليــزال يــزداد
حــدّ ة بســبب اخليبــة الواســعة االنتشــار التــي نجمــت عــن نتائــج احلــرب البــاردة ،وعوضـ ًا عــن نظــام عاملــي جديــد

معتمــد عــﲆ اإلمجــاع واالنســجام نجــد ّ
أن األشــياء التــي بــدت أﳖــا تنتمــي إﱃ املــاﴈ أصبحــت كلهــا فجــأة تنتمــي
إﱃ املســتقبل ،وبالرغــم مــن ّ
أن النزاعــات اإلثنيــة القوميــة ﱂ تعــد تنطــوي عــﲆ كوﳖــا تســبب حربـ ًا رئيســة ،فهــي ﲥــدد
الســالم ﰲ أجــزاء هامــة مــن العــاﱂ)).
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وبنــا ًء عــﲆ ذلــك فالشــعوب اليــوم مدعـ ّـوة للتوجــه نحــو إلغــاء احلــروب بــام

ﰲ ذلــك احلــروب املحليــة .وباملقابــل عــﲆ العلــامء أن يســعوا إﱃ نــﴩ الثقــة والتعــاون بــني األمــم مــن طريــق احلــوار
وطــرق أخــرى ،فالعلــم مهمــة دوليــة والعلــامء عــﲆ ﳐتلــﻒ انتامءاﲥــم وقومياﲥــم ﳚــدون قواعــد للتفاهــم املشــﱰك

بســهولة؛ كوﳖــم يعملــون لتحقيــق أهــداف ثقافيــة مشــﱰكة عــﲆ الرغــم مــن اختــالف آرائهــم ﰲ القضايــا العلميــة ﰲ

شـتّى العلــوم كالفلســفة واإلقتصــاد والسياســة وغريهــا ،فالعمــل معـ ًا ﰲ كل جمــال يثبــت فيــه إمكانيــة العمــل الــدوﱄ
يــؤ ّدي خدمــة مهمــة لوحــدة مصالــح األمــم ،ﳑــا يــؤ ّدي إﱃ خلــق أجــواء إﳚابيــة للثقــة املتبادلــة بــني الــدول الــذي

ُيعــد مــن األمــور املهمــة حلســم اخلالفــات السياســية بــني الــدول ،فالعلــم يســتطيع أن يقــدم أفضــل اخلدمــات وأنبلهــا
خلدمــة اإلنســان20وأمنه بأشــكاله وجماالتــه املختلفــة ،بينــام عــدم الثقــة بــني الــدول واألمــم أ ّدى إﱃ الســباق لنيــل

التفــوق العســكري بالشــكل الــذي أصبــح معــه كافــة فــروع العلــم كالفيزيــاء والكيميــاء وعلــم األحيــاء وعلــم النفس

مغمــورة بالتطــور العســكري ،وأصبــح العلــم عنــد الكثــري مــن الشــعوب مرتبــط بصناعــة األســلحة إﱃ درجــة أصبــح
٢٥٩
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عرضــوا
ألﳖــم ّ
معهــا العلــامء إ ّمــا أن ينالــوا إعجــاب مواطنيهــم بســبب تقديمهــم خدمــة لﻸمــن القومــي ،أو ُيلعنــون ّ
النــاس خلطــر أســلحة الدمــار الشــامل ،فالدعــم املــادي الكبــري الــذي ُيقــدّ م للعلــم ﰲ الكثــري مــن الــدول؛ يعــود

إﱃ أﳘيــة العلــم املبــاﴍة وغــري املبــاﴍة بالنســبة إﱃ قــوة الدولــة العســكرية ،ودرجــة نجاحهــا ﰲ ســباق التســلح،

وموقعهــا منــه األمــر الــذي ﳛـ ّـول العلــم عــن أهدافــه الســامية وهــو زيــادة معرفــة اإلنســان ،ومنفعــة العــاﱂ أمجــع.
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كــام ّ
أن ســباق التســلح ليــس نتيجــة منطقيــة لعــدم الثقــة بــني دول العــاﱂ فقــط ،إ ّنــام ﳚســد تلــك احلقيقــة ،فالعــاﱂ
اليــوم أحــوج مــن أي وقــت مــﴣ لتعــاون إنســاين مشــﱰك ملكافحــة األفــكار املتطرفــة التــي ﲥــدد أمــن الشــعوب
واســتأصاهلا مــن جذورهــا ونــﴩ الفكــر املعتــدل.

أ ّمــا طبيعــة العالقــات ﰲ املجتمعــات املدنيــة فتعرضــت إﱃ تغــريات -أ ّدت بدورهــا إﱃ عــدم الثقــة  -ومنهــا

زيــادة الفرديــة ،وهــذا مــن التحــوالت املهمــة التــي تعــرض هلــا املجتمــع األمريكــي واملجتمعــات الغربيــة األخــرى،
فالتغــري الــذي حــدث هــو تغــري نوعــي ﰲ طبيعــة العالقــات بــني املجموعــات التــي تســيطر اليــوم ،وﰲ طبيعــة

العالقــات األخالقيــة بــني أفــراد املجتمــع ،فكثــرة اجلريمــة ،والفقــر ،واإلباحيــة ،واملخــدرات وفقــدان الثقــة أ ّدى إﱃ
عــدم الشــعور باألمــانّ ،
وإن إنضــامم النــاس إﱃ جمموعــات عدوانيــة تســهم اســهام ًا كبــري ًا ﰲ تراجــع الثقــة بــني أفــراد
املجتمــع .ويصـ ّـور كاتــب روايــات اخليــال العلمــي ( نيــل ستيفنســون ) ﰲ روايتــه ( ﲢطــم اجلليــد) Snow Crash:

صــورة كوميديــة ســوداء للواليــات املتحــدة االمريكيــة ﰲ املســتقبل ،اذ يصـ ّـور البــالد قــد ُق ّســمت إﱃ مئــات اآلالف

مــن الكيانــات الصغــرية التــي تشـكّل مؤسســات تتحــول كل منهــا إﱃ كيانــات ذات ســيادة ﲢتــاج جــواز ســفر وفيــزا

لغــرض دخوهلــا ،بالشــكل الــذي تتمتــع كل جمموعــة كالســود والصينيــني وغريهــم بحيــاة اجتامعيــة خاصــة ﲠــا،
وﳛــدث العــداء فيــام بينهــا ،ويبــدو ّ
أن الواليــات املتحــدة وبســبب انخفــاض الثقــة _ ﰲ زمــن األمركــة _ تســري ﲠــذا
ال عــن العــاﱂ املتقــدم ،كــام ّ
اإلﲡــاه فض ـ ً
أن التغيــري الــذي حــدث ملنظومــة املفاهيــم والقيــم كان لــه دور أيض ـ ًا ،ففــي

الســابق يفتخــر الفــرد بانتامئــه لنقابــة العــامل لنفوذهــا القــوي ،أو العمــل ﰲ ﴍكــة كــربى ،أو الشــعور بالفخــر بســبب
اخلدمــة ﰲ اجليــش ،أصبــح األشــخاص يفضلــون االنتــامء لنـ ﹴ
22
ـاد ريــاﴈ أو غــرف املحادثــة باألنﱰنــت.
والســؤال هنــا هــل تســتطيع الــدول والشــعوب مــن احليلولــة دون تراجــع الثقــة واألمــن الثقــاﰲ ﰲ العــاﱂ -ولــو

ال لﻸمــن الثقــاﰲ فض ـ ً
بــﴚء يســري  -ﰲ زمــن أصبــح فيــه اإلرهــاب عاملي ـ ًا ،ومهــدد ًا فاع ـ ً
ال عــن األمــن الســياﳼ،

والعســكري ،والبيئــي ،والصحــي ،وأشــكال األمــن األخــرى او ســتﱰاجع الثقــة ،ويتزعــزع األمــن الثقــاﰲ بشــكل

أكــرب ﰲ زمــن مــا بعــد احلداثــة؟

٢٦٠

العوملة أساليبها ،وأثرها ﰲ ﲢديد العالقة مع اآلخر وأمنه الثقاﰲ
ويبــدو ّ
أن الــدول املتقدمــة تكنولوجيـ ًا وعســكري ًا كالواليــات املتحــدة األمريكيــة والــدول الغربيــة األخــرى ال

ﲤتلــك رؤيــة حقيقيــة لتفــادي تشــكيل مثــل تلــك التيــارات اإلرهابيــة عــﲆ أراضيهــا ،وﱂ تتخــذ اإلجــراءات اجلدّ ّيــة

ملنــع هجــرة الكثــري مــن اإلرهابيــني مــن الــدول الغربيــة والــدول األخــرى إﱃ دول الــرصاع كالعــراق وســوريا ،كــام

ّأﳖــا ﱂ تتخــذ خطــوات فعليــة ملحاســبة اجلهــات والــدول التــي تقــوم ببيــع وﴍاء األســلحة والنفــط وغريهــا مــع
التيــارات اإلرهابيــة كداعــش وغريهــا ،ويتّضــح ّ
أن مصلحتهــا ﰲ ترســيﺦ جــذور اهليمنــة والســيطرة بــكل أنواعهــا
تقتــﴤ ذلــك التعامــل املــزدوج واملتناقــض إزاء التيــارات اإلرهابيــة والتكفرييــة املتطرفــة واجلامعــات املســلحة.

٢٦١

أ.م.د .فالح حسن عباس

اﳋاﲤة
من خالل البحث توصل الباحث إﱃ النتائج والتوصيات وهي:
ّ
إن ﲢقيــق األمــن الثقــاﰲ أمــر ﴐوري ومهــم للحفــاظ عــﲆ الــذات احلضاريــة والثقافيــة بــام ﲢويــه مــن عــادات وتقاليــد

ﲢصــن املجتمــع مــن الثقافــات واألفــكار الوافــدة ( الضــارة ) التــي تشــجع عــﲆ االنحــالل
موروثــة ( مفيــدة ) كوﳖــا ّ
واإلباحيــة.

أﳘيــة األمــن الثقــاﰲ ﰲ ﲢصــني فكــر الفــرد واملجتمــع ضــد األفــكار الوافــدة -غربلــة األفــكار واآليديولوجيــات الوافــدة

 التــي ﲢــث عــﲆ نــﴩ أفــكار التطــرف الدينــي واإلرهــاب واســتخدام العنــﻒ وإلغــاء اآلخــر املختلــﻒ ،ونــﴩ روح اإلســالماحلقيقــي الــذي ﳛــث عــﲆ التســامح والتﺂخــي واحــﱰام اآلخــر املختلــﻒ مــن طريــق املؤسســة الدينيــة واملؤسســات الﱰبويــة
والتعليميــة واملؤسســات األخــرى ذات الصلــة ،وتوظيــﻒ مجيــع الوســائل واألدوات بــام ﰲ ذلــك اإلعــالم خلدمــة ذلــك.

دور األمــن الثقــاﰲ الكبــري الــذي يمكّــن املجتمــع مــن مواكبــة التقــدم العلمــي والتكنولوجــي ،والســري مــع ركــب

احلضــارة العاملــي ،مــع املحافظــة عــﲆ الــذات الثقافيــة واحلضاريــة ،وﲡنــب الوقــوع ﰲ العزلــة.

يقــوم األمــن الثقــاﰲ بحاميــة االقتصــاد الوطنــي مــن هيمنــة السياســة االقتصاديــة التــي تتبعهــا الــدول اإلمربياليــة التــي

تســعى للســيطرة عــﲆ الــدول والشــعوب وباألخــص الــدول ذات االقتصــاد الضعيــﻒ.

وللحيلولــة دون الوقــوع ﰲ شــباك غطرســة الــدول القويــة البــد مــن تشــجيع االنتــاج الوطنــي؛ لــدوره املهــم ﰲ تقويــة

االقتصــاد الوطنــي وتطويــره.

قيــام دول العــاﱂ كافــة بوقفــة حضاريــة عامليــة شــاملة وحقيقيــة ضــد اجلامعــات والتنظيــامت اإلرهابيــة كالقاعــدة وداعــش

وغريهــا ،وتســخري كافــة اإلمكانيــات العامليــة ملحاربــة اإلرهــاب فكريـ ًا وثقافيـ ًا وعســكري ًا وﲡفيــﻒ منابعــه بشــكل حقيقــي،

وعقــد املؤﲤــرات والنــدوات العامليــة واملحليــة لتعزيــز ذلــك.

احلاجــة القصــوى إﱃ إشــاعة ثقافــة التســامح الفكــري واحلــوار ونبــذ التعصــب والعنــﻒ -الدينــي والطائفــي والعرقــي

وغــريه -حمليــ ًا وعامليــ ًا ،مــن خــالل إنشــاء مؤسســات ﲥتــم بذلــك ،وتقديــم الدعــم الــالزم لﻸشــخاص واملؤسســات
وتشــجيعهم وتســخري املاكنــة اإلعالميــة واألنﱰنــت.

تأكيــد دور اإلعــالم الكبــري ﰲ ﲢقيــق األمــن الثقــاﰲ ،ونــﴩ الوعــي والتواصــل املثمــر مــع اآلخــر؛ كونــه يعمــل عــﲆ نقــل

املعلومــات بوســائله املختلفــة بــني الشــعوب وبﴪعــة.
٢٦٢
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اﳌﺼادر
الﻜتﺐ
 .1برترانــد رســل ،هــل لﻺنســان مســتقبل ،ترمجــة :عــيل
حيــدر ســليامن ،ﴍكــة التايمــس للطبــع والنــﴩ
املســاﳘة،بغداد1985 ،
 .2رعــد شــمس الديــن الكيــالين ،العوملــة وتاريــﺦ الــرصاع
مــع الغــرب ،دار اجلنــان للنــﴩ والتوزيــع ،ط، 1
2012
 .3زبغنيــو برﳚنســكي ،رقعــة الشــطرنج الكربى ،الســيطرة
األمريكيــة ومــا يﱰتــب عليهــا جيواســﱰاتيجي ًا ،ترمجــة
مركــز الدراســات العســكرية ،ط1999 ،2

 .4صامويــل هنتنجتــون ،صــدام احلضــارات ،إعــادة
صنــع النظــام العاملــي ،ترمجــة :طلعــت الشــايب ،ط2
1999،

 .8كــامل الديــن عبــد الغنــي املــرﳼ ،اخلــروج مــن فــﺦ
العوملــة ،املكتــب اجلامعــي احلديــث ،ط2002 ،1
الرازي،ﳐتــار
 .9حممــد بــن أﰊ بكــر بــن عبــد القــادر ّ
الصحــاح ،دار الرســالة -الكويــت1983 ،
 .10حممــد عابــد اجلابــري ،قضايــا ﰲ الفكــر املعــاﴏ ،مركــز
دراســات الوحــدة العربيــة ،ط ،1بــريوت1997 ،
 .11حممــد عابــد اجلابــري ،إشــكاليات الفكــر العــرﰊ
املعــاﴏ ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،ط،2
بــريوت1990 ،
 .12مهــدي املنجــرة ،عوملــة العوملــة ،منشــورات الزمــن،
2011

الﺮﺳاﺋﻞ واﻻﻃاريﺢ

صفيــة نــزاري ،األمــن الثقــاﰲ ملنطقــة املغــرب العــرﰊ ﰲ
 .5فرانســس فوكويامــا ،التصــدع العظيــم ،الفطــرة
ظــل تنامــي العوملــة  ،دراســة مقارنــة حلــاالت اجلزائــر -تونــس-
اإلنســانية وإعــادة تشــكيل النظــام اإلجتامعــي ،ترمجــة:
املغــرب ،رســالة ماجســتري ،جامعــة احلــاج خلــرض -باتنــة -كليــة
عــزة حســني كبــة ،بيــت احلكمــة ،بغــداد ،ط2004 ،1
احلقــوق2011-2010 .
 .6فرانســس فوكويامــا ،ﳖايــة التاريــﺦ وخاتــم البــﴩ،
ترمجــة :حســني أمحــد أمــني ،مركــز األهــرام للﱰمجــة
والنــﴩ ،ط1993 ،1

اﳌجﻼت

 .7فضــل اهلل حممــد إســامعيل،العوملة السياســية إنعكاســاﲥا
رفعــت شــميس ،األمــن الثقــاﰲ العــرﰊ ،جملــة أقــالم ثقافيــة،
وكيفيــة التعامــل معهــا ،نــﴩ بســتان املعرفــة ،دار ســوريا ،بــدون عــدد وتاريــﺦ ،انﱰنــت
اجلامعيــني للطباعــة والتجليــد -االســكندرية ،ط.1
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ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:
يعــد األمــن نعمــة ال تضاهيهــا نعمــة أخــرى غــري العافيــة فقــد قــال رســول اهلل (صــﲆ اهلل عليــه وآلــه

وســلم)(( :نعمتــان جمهولتــان األمــن والعافيــة) ،فقــد قــدم (صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم) األمــن عــﲆ العاميــة لكونــه
العنــرص األســاس الــذي تبنــى عليــه العنــاﴏ األخــرى املكملــة للحيــاة بجميــع أبعادهــا السياســية ،واالقتصاديــة ،
واالجتامعيــة ،والثقافية،وانطالقــا مــن حديــث الرســول(صﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،ولكــون الرســول(صﲆ اهلل
عليــه وآلــه وســلم) هــو صاحــب املعجــزة اخلالــدة وهــي القــرآن الكريــم الــذي رســم احليــاة اآلمنــة للفــرد مــن بــدء

التكويــن ﰲ احليــاة الدنيــا إﱃ احليــاة اآلخــرة بنصــوص قرآنيــة خالــدة اعتمــد عليهــا الكــون والتطــور العلمــي ﰲ

ابحاثــه ،ولســعة املوضــوع فقــد اقتــرص البحــث عــﲆ اآليــات التــي عاجلــت األمــن الثقــاﰲ فقــد وقــع االختيــار عــﲆ

موضــوع (األمــن الثقــاﰲ ﰲ القــرآن الكريــم دراســة ﲢليليــة) الــذي تألــﻒ مــن مبحثــني تنــاول األول :مفهــوم األمــن
الثقاﰲ-مقوماتــه -أبعــاده التأثرييــة ،وجــاء املبحــث الثــاين بعنــوان :األمــن الثقــاﰲ ﰲ القــرآن الكريــم دراســة ﲢليليــة

،وقــد ســبقهام ﲤهيــد تضمــن التعريــﻒ بمفهــوم األمــن الثقــاﰲ ﰲ اللغــة واالصطــالح ،وقــد توصــل البحــث إﱃ
جمموعــة مــن النتائــج التــي أﳘهــا:

-1إن القــرآن الكريــم رســم اخلطــوط العريضــة التــي توفــر األمــن بمفهومــه العــام بــدء ًا مــن دعــوة
ﹺ
اج ﹶع ﹾ
النبــي إبراهيم(عليــه الســالم) ﰲ قولــه تعــاﱃ ﴿:ﹶوإﹺ ﹾذ ﹶق ﹶ
ــل ﹶهـ ﹶ
ﹶــذا ﹶب ﹶلــد ًا ﹺآمنــ ًا ﹶو ﹾار ُز ﹾق ﹶأ ﹾه ﹶلــ ُه ﹺمــ ﹶن
يــم ﹶر ﱢب ﹾ
ــال إﹺ ﹾب ﹶراه ُ
ات م ـن آم ـن ﹺمنﹾهــم بﹺــاهللﹺ وا ﹾليــو ﹺم ﹺ
ﹺ
اب النَّـ ﹺ
ـم ﹶأ ﹾض ﹶطـ ﱡـر ُه إﹺ ﹶﱃ ﹶعـ ﹶـذ ﹺ
اآلخـ ﹺـر ﹶقـ ﹶ
ـال ﹶو ﹶمــن ﹶك ﹶفـ ﹶـر ﹶف ُأ ﹶم ﱢت ُع ـ ُه ﹶق ﹺلي ـ ً
ـس
ـار ﹶوبﹺ ﹾئـ ﹶ
ﹶ ﹶ ﹾ
ال َّث ﹶمـ ﹶـر ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ُ
ال ُثـ َّ
ا ﹾﹶمل ﹺص ُري﴾البقــرة،126/أي مــن الوطــن اآلمــن إﱃ الســلوك اآلمــن الــذي يتمثــل بﺂيــات احلكمــة ،واملوعظــة احلســنة
ﹺ
احلكﹾمـ ﹺـة وا ﹾﹶملو ﹺع ﹶظـ ﹺـة ﹾ ﹺ
يل ربـ ﹶ ﹺ
ﹺ ﹺ
ـي ﹶأ ﹾح ﹶسـ ُن إﹺ َّن ﹶر َّبـ ﹶ
ـم بﹺ ﹶمــن
ـك بﹺ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ
بقولــه تعــاﱃ ﴿:ا ﹾد ُع إﹺ ﹺﱃ ﹶســبﹺ ﹺ ﹶ ﱢ
ﹶ
ـك ُهـ ﹶـو ﹶأ ﹾع ﹶلـ ُ
احل ﹶسـنﹶة ﹶو ﹶجاد ﹾهلُــم بﹺا َّلتــي هـ ﹶ
ﹺﹺ
ـم بﹺا ﹾُمل ﹾهت ﹺﹶديـ ﹶن ﴾النحــل ،125/إﱃ الثقافــة اآلمنــة املتمثلــة باألمــر باملعــروف والنهــي عــن
ﹶضـ َّـل ﹶعــن ﹶســبﹺيله ﹶو ُهـ ﹶـو ﹶأ ﹾع ﹶلـ ُ
ﹺ
ون بﹺا ﹾﹶملعــر ﹺ
وف ﹶو ﹶين ﹶﹾهـ ﹾـو ﹶن ﹶعـ ﹺ
ـم ﹶأ ﹾولﹺ ﹶيــاء ﹶب ﹾعـ ﹴ
يم ﹶ
املنكــر بقولــه تعــاﱃ ﴿:وا ﹾُمل ﹾؤ ﹺمنُـ ﹶ
ون
ـون ﹶوا ﹾُمل ﹾؤ ﹺمنﹶـ ُ
ـن ا ﹾُملن ﹶكـ ﹺـر ﹶو ُيق ُ
ـض ﹶي ﹾأ ُمـ ُـر ﹶ ﹾ ُ
ـات ﹶب ﹾع ُض ُهـ ﹾ
محهم اهلل إﹺ َّن اهلل ﹶع ﹺز ﹲ ﹺ
ﹺ
الــزكﹶا ﹶة ﹶو ُيطﹺي ُع ﹶ
ال ﹶة ﹶو ُي ﹾؤت ﹶ
الصــ ﹶ
يــم ﴾ التوبة،71/وهــذا
ُــون َّ
َّ
يــز ﹶحك ﹲ
ــري ﹶ ُ ُ ُ
ــون اهلل ﹶو ﹶر ُســو ﹶل ُه ُأ ﹾو ﹶلـــئ ﹶك ﹶس ﹶ ﹾ

عنــرص مهــم لتحقيــق األمــن الثقــاﰲ للفــرد واملجتمــع ﰲ ظــل التطــور التكنولوجــي املعــاﴏ ،واحلريــة الذاتيــة التــي
اليســتطيع أن ﳛجبهــا أحــد غــري الواعــز الدينــي للفــرد ،واعتــزاز الفــرد بالذاتيــة الثقافيــة التــي تســتند إﱃ القــرآن

الكريــم ،والســنة النبويــة الﴩيفــة ،وروايــات أهــل البيــت (عليهــم الســالم) التــي تنكــر مــا هــو منكــر وتقــر مــا فيــه
اخلــري واملعــروف الــذي يعــود بالنفــع عــﲆ البﴩيــة مجعــاء مــن دون ﲤييــز عرقــي أو طائفــي.
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-2ن ّظــم القــرآن الكريــم العالقــة بــني أفــراد األرسة مــن الــزواج واملــرياث والطالق،ونظــم العالقــة
احلرمـ ُ ﹺ
ـاص ﹶف ﹶمـ ﹺ
احلـ ﹶـرا ُم بﹺ َّ
َّ
ـن ا ﹾع ﹶتــدﹶ ى
االقتصاديــة ،والعالقــة السياســية بــني األوطــان
ـات ق ﹶصـ ﹲ
احلـ ﹶـرا ﹺم ﹶو ﹾ ُ ُ ﹶ
الشـ ﹾـه ﹺر ﹾ ﹶ
﴿الشـ ﹾـه ُر ﹾ ﹶ

ـم ﹶفا ﹾع ﹶتــدُ و ﹾا ﹶع ﹶل ﹾيـ ﹺـه بﹺ ﹺم ﹾثـ ﹺ
ـع ا ﹾُملت ﹺَّقني﴾البقــرة،194 /وهــذا نــوع
ـم ﹶوا َّت ُقــو ﹾا اهلل ﹶوا ﹾع ﹶل ُمــو ﹾا ﹶأ َّن اهلل ﹶمـ ﹶ
ـل ﹶمــا ا ﹾع ﹶتــدﹶ ى ﹶع ﹶل ﹾي ُكـ ﹾ
ﹶع ﹶل ﹾي ُكـ ﹾ

مــن األمــن الســياﳼ ،وحــرم الربــا وهــذا نــوع مــن األمــن االقتصــادي بقولــه تعــاﱃ ﴿:ﹶي ﹾم ﹶحـ ُـق اهلل ا ﹾل ﱢر ﹶبــا ﹶو ُيـ ﹾـر ﹺﰊ
ﹺ
ﹺ
ـب ك َُّل ﹶك َّفـ ﹴ
ـار ﹶأثﹺي ـ ﹴم ﴾ البقــرة ،276/ولعــل ســائل يســأل مــا عالقــة ذلــك باألمــن الثقــاﰲ؟
الصدﹶ ﹶقــات ﹶواهلل الﹶ ُﳛـ ﱡ
َّ

أقــول الثقافــة مصطلــح عــام يــدل بمعنــاه اللغــوي عــﲆ احلذاقــة ،و التمكــن مــن العلــوم واآلداب والفنــون،وﰲ
االصطــالح هــي وســائل احليــاة املختلفــة التــي توصــل إليهــا اإلنســان عــرب تارﳜــه الطويــل فهــي حصــاد ملختلــﻒ

املنظومــات ،السياســية ،واالقتصاديــة واالجتامعيــة ،فالثقافــة هــي اإلطــار االجتامعــي الــذي يعيــش فيــه الفــرد
ويتفاعــل مــع مكوناتــه املختلفــة .
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ABSTRACT
Security is considered as a priceless bless in comparison with other blesses, except rubicundity; the messenger of Allah says: Two blesses unknown: Security and rubicundity and gives
importance to security over rubicundity as it an essen�al factor to bu�ress other concomitant
factors poli�cal, economic, social and cultural. To delimit the focus of the current paper, Concept of Cultural Security in the Glorious Quran is chosen to be tackled in chapters: the concept
of security and the cultural security in the Glorious Quran, its bu�resses and analy�c and inﬂuencing scope, there are and introduc�on, conclusion and results that emphasize the role of
the Glorious Quran in plan�ng such a concept in the mind of people and organizing the way of
living man is to take.

٢٦٩

أ.م.د .فضيلة عبوسي محسن العامري

اﳌﻘﺪﻣة :
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عﲆ سيد املرسلني حممد وعﲆ آله الطيبني الطاهرين
وبعــد ...يعــد األمــن نعمــة التضاهيهــا نعمــة أخــرى غــري العافيــة فقــد قــال رســول اهلل (صــﲆ اهلل عليــه وآلــه

وســلم)(( :نعمتــان جمهولتــان األمــن والعافيــة) ،فقــد قــدم (صــﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم) األمــن عــﲆ العافيــة لكونــه
العنــرص األســاس الــذي تبنــى عليــه العنــاﴏ األخــرى املكملــة للحيــاة بجميــع أبعادهــا السياســية ،واالقتصاديــة ،
واالجتامعيــة ،والثقافية،وانطالقــا مــن حديــث الرســول(صﲆ اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،ولكــون الرســول(صﲆ اهلل
عليــه وآلــه وســلم) هــو صاحــب املعجــزة اخلالــدة وهــي القــرآن الكريــم الــذي رســم احليــاة اآلمنــة للفــرد مــن بــدء

التكويــن ﰲ احليــاة الدنيــا إﱃ احليــاة اآلخــرة بنصــوص قرآنيــة خالــدة اعتمــد عليهــا الكــون والتطــور العلمــي ﰲ

أبحاثــه ،ولســعة املوضــوع فقــد اقتــرص البحــث عــﲆ اآليــات التــي عاجلــت األمــن الثقــاﰲ فقــد وقــع االختيــار عــﲆ
موضــوع (األمــن الثقــاﰲ ﰲ القــرآن الكريــم دراســة ﲢليليــة) الــذي تألــﻒ مــن مبحثــني تنــاول األول :مفهــوم األمــن
الثقاﰲ-مقوماتــه -أبعــاده التأثريية،وجــاء املبحــث الثــاين بعنــوان :األمــن الثقــاﰲ ﰲ القــرآن الكريــم دراســة ﲢليليــة

،وقــد ســبقهام ﲤهيــد تضمــن التعريــﻒ بمفهــوم األمــن الثقــاﰲ ﰲ اللغــة واالصطــالح ،وقــد توصــل البحــث إﱃ

جمموعــة مــن النتائــج التــي ذكــرت ﰲ مظاﳖــا.
التمﻬيﺪ

ﻣﻔﻬوم اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ ﰲ اللﻐة واﻻﺻﻄﻼح
إن مصطلــح األمــن الثقــاﰲ مصطلــح مركــب مــن لفظــني متصاحبــني ﳘــا املوصــوف (األمــن) والصفــة

(الثقــاﰲ) أفــادت املصاحبــة اللغويــة بينهــام ﰲ ﲣصيــص داللــة األمــن الــذي يــدل عــﲆ العمــوم بالثقافــة فصــار األمــن
الثقاﰲ،ومــن أجــل ايضــاح املعنــى اللغــوي هلــام جزئــا اﱃ لفظــني منفرديــن ؛فاألمــن ﰲ اللغــة مصــدر مــن الفعــل

الثالثــي (أمــن) الــذي هــو ضــد اخلــوف ﰲ املوضــع وغــريه فقــد جــاء ﰲ العــني ((األ ﹾمـ ُن  :ضــد اخلــوف والفعــل منــه
 :ﹺأم ـ ﹶن ﹾيأ ﹶم ـ ُن أ ﹾمن ًا،واملأ ﹶم ـ ُن  :موضــع األمــن ،واألمنــة مــن األمــن اســم موضــوع مــن أمنــت))  ،1ويــأﰐ الفعــل منــه

متعديـ ًا ﰲ توفــري األمــن لــه ويــأﰐ الزمـ ًا بمعنــى هــو اآلمــن ،واألمــان واألمانــة هلــا معنــى واحــد كــام جــاء ﰲ لســان
العــرب(( ﹶأمـ ُ
ـت غــريي مــن األﹶ ﹾمــن واألﹶمــان واألﹶ ﹾم ـ ُن ضــدﱡ اخلــوف
ـت ﹶفأنــا ﹶأ ﹺم ـ ﹲن وآ ﹶمنﹾـ ُ
ـان واألﹶمان ـ ُة بمعنــى وقــد ﹶأ ﹺمنﹾـ ُ
واألﹶمانـ ُة ضــدﱡ ﹺ
اخليانــة واإليـ ُ
ـامن ضــدﱡ الكفــر واإليــامن بمعنــى التصديــق ضــدﱡ ه التكذيــب يقــال آ ﹶمـ ﹶن بــه قــو ﹲم وكـ َّـذب
٢٧٠
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بــه قــو ﹲم ﹶفأمــا آ ﹶمنﹾ ُتــه املتعــدي فهــو ضــدﱡ ﹶأ ﹶخ ﹾف ُتــه وﰲ التنزيــل العزيــز (وآ ﹶمنﹶهــم مــن خــوف) ،ابــن ســيده األﹶ ﹾمـ ُن نقيــض
اخلــوف ﹶأ ﹺمــن فـ ﹲ
ـالن ﹾيأ ﹶمـ ُن ﹶأ ﹾمنـ ًا و ﹶأ ﹶمنـ ًا حكــى هــذه الزجــاج و ﹶأ ﹶمنـ ًة و ﹶأمانـ ًا فهــو ﹶأ ﹺمـ ﹲن واألﹶ ﹶمنـ ُة األﹶ ﹾمـ ُن ومنــه ( ﹶأ ﹶمنـ ًة نُعاسـ ًا)
نصــب ﹶأ ﹶمنـ ًة ألﹶنــه مفعــول لــه كقولــك فعلــت ذلــك ﹶحـ ﹶـذر الــﴩ قــال ذلــك الزجــاج
ـاس ﹶأ ﹶمنـ ًة منــه) ﹶ
(وإذ ﹶي ﹾغشــاكم النعـ ُ

وﰲ حديــث نــزول املســيح عــﲆ نبينــا وعليــه الصــالة والســالم وتقــع األ ﹶمن ـ ُة ﰲ األﹶرض ﹶأي األﹶ ﹾم ـ ُن يريــد ﹶأن األﹶرض
ﲤتلــﺊ باألﹶ ﹾمــن فــال ﳜــاف ﹶأحــدﹲ مــن النــاس واحليــوان))،2وﰲ ضــوء املعنــى اللغــوي تظهــر داللتــه عــﲆ األمــن الــذي

يكــون ضــد اخلــوف باملعنــى احلــﴘ مــن اخليانــة والغــدر واإليــامن القلبــي بــاهلل تعــاﱃ الــذي هــو ضــد الكفر،واملعنــى
املــادي ﰲ توفــري األمــن ﰲ البلــد بــام ﳚعــل احليــاة االجتامعيــة والسياســية آمنــة مــن األعــداء وغريهــم وهنــا يظهــر

دور الدولــة ﰲ توفــري احلاميــة لﻶخــر مــن أبنــاء املجتمــع.

أمــا األمــن ﰲ االصطــالح فهــو ((عــدم توقــع مكــروه ﰲ الزمــن اآلﰐ وأصله طمأنينــة النفــس وزوال اخلوف

وأمــن بالكــﴪ أمانــة فهــو أمــني ثــم اســتعمل املصــدر ﰲ األعيــان جمــازا فقيــل للوديعــة أمانــة ونحــو ذلــك) ،3وﰲ

التعريفــات ((األمــن عــدم توقــع مكــروه ﰲ الزمــان اآلﰐ)) ،4ويظهــر مــن املعنــى االصطالحــي أن األمــن ذو داللــة

عامــة ﰲ دفــع املكــروه وﲢقيــق األمــن عــﲆ مــر الزمــان بشــتى الطــرق والوســائل التــي يمليهــا اإلطــار االجتامعــي ﰲ
جمتمــع مــا.

أمــا لفــﻆ (الثقــاﰲ) ﰲ اللغــة فهــو مصــدر منســوب إﱃ لفــﻆ (الثقافــة) ؛ونســب إليــه بيــاء تســمى يــاء النســب

بعــد حــذف (التــاء املربوطــة) ،وكــﴪ مــا قبــل اآلخــر بعــد أن كان مفتوحـ ًا  ،فصــار النســب كالوصــﻒ لــه  ،5وهــو
ـﻒ ﹶك ﹶكـ ُـر ﹶم و ﹶفـ ﹺـر ﹶح ﹶث ﹾقفـ ًا
مشــتق مــن الفعــل الثالثــي (ث ُقــﻒ) بمعنــى احلــذق والفطنــة فقــد جــاء ﰲ تــاج العــروس (( :ﹶث ُقـ ﹶ

الضــم  :صــار ح ﹺ
ـح ﹶعـ ﹶـﲆ غـ ﹺ
ـﻒ بال ﹶكـ ﹾ ﹺ
ـري ﹺقيـ ﹴ
بال ﹶف ﹾتـ ﹺ
اذق ـ ًا ﹶخ ﹺفيف ـ ًا
ـﴪ وث ﹶقا ﹶف ـ ًة ﹶم ﹾصــدﹶ ُر ﹶث ُقـ ﹶ
ـاس و ﹶث ﹶقف ـ ًا ُحم ﹶ َّر ﹶك ـ ًة  :ﹶم ﹾصــدﹶ ُر ﹶث ﹾقـ ﹶ
ـﻒ بﹺ َّ ﱢ ﹶ ﹶ ﹶ
كحـ ﹴ ﹺ ﹴ
ـﻒ ﹺ
ـم وقــال ال َّل ﹾيـ ُ
الصحـ ﹺ
ـث  :رجـ ﹲـل
ـﻒ فهــو ﹶث ﹾقـ ﹲ
ـاح  :ﹶث ُقـ ﹶ
ﹶفطﹺن ـ ًا ﹶف ﹺه ـ ًام فهــو ثﹺ ﹾقـ ﹲ
ـﻒ ﹶ
ـرب وكﹶتــﻒ وﰲ ﱢ
ـم فهــو ﹶض ﹾخـ ﹲ
كض ُخـ ﹶ
ﹾ
ﹺ
ﹺ
ﳛ ﹺويـ ﹺـه
ـﻒ ﹶث ﹾقـ ﹲ
رجـ ﹲـل ﹶل ﹾقـ ﹲ
ـﻒ ﹶل ﹺقـ ﹲ
ـﻒ و ﹶث ﹺقـ ﹲ
ـﻒ ﹶل ﹾقـ ﹲ
ﹶث ﹾقـ ﹲ
الس ـكﱢت ُ :
ـﻒ  :إﹺذا كان ﹶضابﹺط ـ ًا ملــا ﹶ ﹾ
ـﻒ أي  :ﹶر ﹴاو ﹶشــاع ﹲر ﹶرا ﹴم وقــال اب ـ ُن ﱢ
ﹺ
ـﻒ مثـ ُـل ﹶأ ﹺمـ ﹴ
س و ﹶنـ ﹺـد ﹴ
ـﻒ ﹺم ﹾثــل ﹶنــدُ ﹴ
وحـ ﹺـذ ﹴر إﹺذا
ـﻒ و ﹶث ﹺقـ ﹲ
ـري قا ُلــوا ﹶأيض ـ ًا ُ :ثقـ ﹲ
ـﻒ ﹶل ﹺقيـ ﹲ
ـاين  :ﹶث ﹺقيـ ﹲ
وحـ ُـذ ﹴر ﹶ
س ﹶ
قائ ـ ًام بــه ﹶزا ﹶد ال ﱢل ﹾح ﹶيـ ﱡ
ـﻒ مثــل ﹺس ـك ﹺ
حـ ﹶـذ ﹶق و ﹶفطﹺ ـن ﹶن ﹶق ﹶل ـه اب ـن ﹶعبـ ﹴ
ـﻒ)) ،6وﰲ ﳐتــار
ـﻒ لﹺ ﱢقيـ ﹲ
ﱢيت ُي ﹶقــال  :رجـ ﹲـل ثﹺ ﱢقيـ ﹲ
ـﻒ فهــو ثﹺ ﱢقيـ ﹲ
ـاد قــال  :و ﹶث ُقـ ﹶ
ُ ُ ّ
ﹶ
ﹶ
ـﻒ مثــل ﹶض ُخــم فهــو ﹶض ﹾخــم ومنــه ا ُمل ﹶثا ﹶقف ـ ُة
ـﻒ الرجــل مــن بــاب ظــرف صــار حاذقــا خفيفــا فهــو ﹶث ﹾقـ ﹲ
الصحاح(( ﹶث ُقـ ﹶ
ـﻒ
ـاف مــا تســوى بــه الرمــاح و تثقي ُفهــا تســويتها و ﹶث ﹺق ﹶف ـ ُه مــن بــاب فهــم صادفــه وخــل ثﹺ ﱢقيـ ﹲ
ـﻒ كعضــد و ال ﱢث ﹶقـ ُ
و ﹶث ﹺقـ ﹶ
بالكــﴪ والتشــديد أي حامــض جــدا مثــل بصــل حريــﻒ)) ،7وﰲ االصطــالح ﱂ تعــرف الثقافــة وإنــام عــرف الثقــﻒ

بأنــه(( الثقــﻒ احلــذق ﰲ إدراك الــﴚء وفعلــه ،ومنــه قوهلــم رجــل ثقيــﻒ :أي حــاذق ﰲ إدراك الــﴚء وفعلــه ،وعنــه
٢٧١
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اســتعري املثاقفــة ،ويقــال ثقفــت كــذا أي أدركــت ببــرصك حلــذق ﰲ النظــر ،ثــم ﲡــوز بــه فاســتعمل ﰲ اإلدراك ،وإن
ﱂ يكــن معــه ثقافــة نحــو ﴿ وا ﹾق ُت ُلوهــم حيـ ُ ﹺ
وه ﹾم﴾البقــرة8))191/؛أي بمعنــى القتــل بالســيﻒ،ومن هنــا
ـث ﹶثق ﹾفت ُُم ُ
ُ ﹾ ﹶﹾ
ﹶ
يتفــق مصطلــح الثقافــة ﰲ اللغــة مــع االصطــالح ﰲ الداللــة عــﲆ احلذاقــة والفطنــة معنويـ ًا وماديـ ًا التــي ال تقتــرص

عــﲆ طــرف واحــد وإنــام تتعلــق بمخالطــة الطــرف اآلخــر لذلــك ذكــر صاحــب التعاريــﻒ املثاقفــة التــي تــدل عــﲆ
املشــاركة بــني اثنــني أو أكثــر.

ويظهــر مــن طريــق اجلمــع بــني اللفظــني (األمــن الثقــاﰲ) أن املعنــى اجلامــع هلــام هــو الطريــق الصحيــح

احلــذق ﰲ التفاعــل مــع الثقافــات األخــر ﰲ أي إطــار اجتامعــي تفرضــه الظــروف املحيطــة بــه.

أمــا املحدثــون فقــد تناولــوا مصطلــح (األمــن الثقــاﰲ) ﰲ كثــري مــن بحوثهــم ودراســاﲥم ،فعرفــوه

بتعاريــﻒ شــتى منهــا أن األمــن الثقــاﰲ هو((الشــعور الــذاﰐ باالنتــامء القومي،والــذي ﳜلــق اطمئنانـ ًا للوجــود لــدى
األفــراد املنتمــني اﱃ أمــة واحــدة ،فهــو ُي ﹶمكــن ﰲ املحافظــة عــﲆ اهلويــة والدفــاع ضــد مــن ﳛــاول زعزعــة ثقافــة

األمة))،9فاألمــن الثقــاﰲ يمثــل املحــور األســاﳼ ﰲ األمــن القومــي مــن طريــق املحافظــة عــﲆ اهلويــة الذاتيــة للفــرد

واملجتمــع ،ومــن هنــا يظهــر ارتبــاط املصطلــح بتحقيــق األمــن والطمأنينــة لــدى األفــراد ﰲ الشــعور باالنتــامء اﱃ

أمــة واحــدة نعنــي أمــة آمنــة تتمتــع بوحــدة اللغــة واهلويــة ،ومــن ثــم انعــكاس ذلــك الشــعور عــﲆ األمــن االجتامعــي
للفــرد بكونــه عنــرص ًا فعــاالً فيــه ،وﰲ ضــوء ذلــك نجــد أن مــن الصعــب تأصيــل املصطلــح وحــرصه ﰲ علــم بعينــه

مــن مثــل علــم االجتــامع ،أو علــم النفــس ،أو علــم االقتصــاد ،أو العلــوم السياســية ،فهــو يمثــل عنــرص ًا مشــﱰك ًا بــني

العلــوم كافــة ،لكــن يمكــن التــدرج فيــه بنســب ﳐتلفــة بــني العلــوم ؛ فاألمــن الثقــاﰲ ﰲ علــم النفــس يمثــل الدرجــة

األعــﲆ الرتباطــه بالشــعور بالطمأنينــة الذاتيــة لﻸفــراد واحلفــاظ عــﲆ هويتهــم الذاتيــة  ،ثــم يعضــده علــم االجتــامع
ـم ُشـ ُعوب ًا
بوصــﻒ الفــرد ال يعيــش منفــرد ًا فقــد قــال تعــاﱃ ﴿ :ﹶيــا ﹶأ ﱡ ﹶﳞــا النَّـ ُ
ـاس إﹺ َّنــا ﹶخ ﹶل ﹾقنﹶا ُكــم ﱢمــن ﹶذ ﹶكـ ﹴـر ﹶو ُأن ﹶثــى ﹶو ﹶج ﹶع ﹾلنﹶا ُكـ ﹾ
و ﹶقب ﹺائـ ﹶـل لﹺ ﹶتعار ُفــوا إﹺ َّن ﹶأكﹾرم ُكـ ﹺ
ﹺ
ـري ﴾ احلجــرات ،13/ثــم تــأﰐ العلــوم االقتصاديــة
ﹶ ﹶ
ـم إﹺ َّن اهللﹶ ﹶعليـ ﹲ
ـم عنــدﹶ اهللﹺ ﹶأ ﹾت ﹶقا ُكـ ﹾ
ﹶ ﹶ ﹾ
ﹶ ﹶ
ـم ﹶخبﹺـ ﹲ

،والسياســية التــي ترتقــي بارتقــاء األمــن الثقــاﰲ ،وتــكاد مجيعهــا تصــب ﰲ بــودق واحــد هــو ﲢقيــق األمــن الثقــاﰲ
الــذي يتلــون بعــادات وتقاليــد ذلــك املجتمــع وكلــام كان األمــن الثقــاﰲ منهلــه قويـ ًا كان هــو األقــوى  ،وخــري منهــل

لﻸمــن الثقــاﰲ ﰲ جمتمعنــا هــو االســتناد اﱃ القــرآن الكريــم ،والســنة النبويــة الﴩيفــة  ،وســرية أهــل البيــت (عليهــم
الســالم).
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اﳌﺒحﺚ اﻷول
اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ – آﺛاره -ﻣﻘوﻣاﺗﻪ
يعــد مصطلــح األمــن الثقــاﰲ مــن املصطلحــات القديمــة احلديثــة التــي ترتبــط بــكل أشــكال األمــن األخرى

فهــو أحــد جوانــب األمــن القومــي  ،لــذا يتقــدم عــﲆ األمــن االجتامعــي و العســكري و الســياﳼ و االقتصــادي ؛
فاألمــن ﰲ االﲡــاه احلديــث يتأثــر باألوضــاع اإلقليميــة والدوليــة  ،وال يقتــرص عــﲆ التهديــدات العســكرية ،وليــس

مرادفـ ًا هلــا ،ويعــد االقتصــاد عامـ ً
ال مهـ ًام ومؤثــر ًا ﰲ اســتقرار احلالــة األمنيــة بعــد أن كان االﲡــاه التقليــدي ﳛــرص

األمــن ﰲ اإلطــار العســكري والســباق ﰲ التســلح  ،10فــﺈذا ﲢقــق األمــن الثقــاﰲ فﺈنــه يمكــن ﲢقيــق األمــن و احلاميــة

ﰲ كثــري جمــاالت احليــاة ،وال يقتــرص األمــن الثقــاﰲ عــﲆ ﲤكــني العقــول مــن مواجهــة الغــزو الثقــاﰲ بســبب اإلرهــاب
االلكــﱰوين والتطــور التكنولوجــي بواســطة العوملــة الثقافيــة بــل إن عــدم ﲢقيقــه ﳜلــق زعزعــة وانحــالل بــكل

أشــكال األمــن ،وال يقــﻒ مصطلــح األمــن الثقــاﰲ عنــد املحافظــة عــﲆ الثقافــة املحليــة مــن االختــالط والتأثــر
بالثقافــات األخــرى(( إذ إن انتقــال الثقافــات و انتشــارها و تأثــري بعضهــا ﰲ بعضهــا اآلخــر أمــر أكــده التاريــﺦ،
وال يمكــن نكرانــه ،فــال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال إغــالق ثقافــة مــا عــن نفســها إذن يعــد األمــن الثقــاﰲ أحــد

جوانــب األمــن القومــي ،فهــو يتقــدم عــﲆ األمــن االجتامعــي و العســكري و الســياﳼ و االقتصــادي ،فــﺈذا ﲢقــق
األمــن الثقــاﰲ فﺈنــه يمكــن ﲢقيــق األمــن و احلاميــة ﰲ كثــري املجــاالت ،11فاألمــن الثقــاﰲ يعــد وســيلة للحفــاظ عــﲆ

الذاتيــة الثقافيــة واحلفــاظ عــﲆ مقومــات الثقافــة األصيلــة للبلــد والتعايــش مــع مســتجدات التطــور احلضاري،أمــا

أهــم أبعــاد األمــن الثقــاﰲ 12فهــي-:

البعــد العســكري :نعنــي بــه الغــزو العســكري الــذي يلحــق ببلــد مــا فيؤثــر عــﲆ اهلويــة اللغويــة ﰲ بلــد مــا

أوالً إذ تتأثــر األفــراد بلغــة الدولــة املحتلــة الســيام إن فرضــت تلــك الدولــة املحتلــة لغتهــا ﰲ مؤسســات الدولــة
ودوائرهــا وخاصــة الﱰبويــة منهــا فﺈﳖــا تؤثــر تأثــري ًا ســلبي ًا ﰲ األمــن الثقــاﰲ إذ تبــدأ اخلطــورة مــن هجــرة اللغــة

األم التــي ﲡســد الــﱰاث احلضــاري لذلــك البلــد ،ومــن ثــم التأثــري ﰲ الفكــر االقتصــادي والعســكري والســياﳼ
واالجتامعــي.

البعــد اجلغــراﰲ :يعنــي األرض التــي يقيــم عليهــا األفــراد ﰲ بقعــة جغرافيــة مــا فيتأثــر هــؤالء األفــراد

بالبــالد املجــاورة هلــم ﰲ عاداﲥــم وتقاليدهــم وأفكارهــم قــد تؤثــر ســلب ًا واﳚابـ ًا ﰲ األمــن الثقاﰲ؛الســيام إن كانــت
هنــاك لغــة مشــﱰكة ﲡمعهــام فــال ﳛتاجــون اﱃ وســيط لغــوي بينهام(أعنــي الﱰمجــة) التــي تعيــق املخالطــة بينهــام.
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البعــد االقتصــادي :ونعنــي بــه العمليــات التجاريــة التــي يقــوم عليهــا اقتصاد بلــد ما مــن الزراعــة والصناعة

والتجارة،واألخــري أكثــر عرضــة للمخالطــة بــني البلــدان ﳑــا يؤثــر ﰲ األمــن الثقــاﰲ لذلــك البلــد ﰲ اكتســاب أفــكار

وألفــاظ جديــدة قــد يكــون هلــا أثــر ﰲ األمــن الثقــاﰲ للبلــد.

البعــد الســياﳼ :وهــذا يشــكل عام ـ ً
ال أكثــر خطــورة عــﲆ األمــن الثقــاﰲ ﰲ بلــد مــا،إذ تتضمــن السياســة

كثــري ًا مــن املحــاور التــي تؤثــر ســلب ًا ﰲ األمــن الثقــاﰲ إذ قــد تســاس البــالد بثقافــة أخــرى ال توافــق الثقافــة الذاتيــة
ألفــراد ذلــك البلــد ﳑــا ﳚعلهــا ﰲ ﴏاع دائــم بــني الــﱰاث الثقــاﰲ الذاﰐ،والثقافــة الطارئــة عــﲆ املجتمــع التــي خلفتها

السياســات الطارئــة عــﲆ البــالد خاصــة إن كانــت ﲣــدم مصالــح السياســيني الذاتيــة وال ﲣــدم املصالــح العامــة التــي
يقــوم عليهــا أفــراد ذلــك البلــد.

البعــد التكنولوجــي :13ونعنــي بــه التطــور التكنولوجــي مــن وســائل اإلعــالم املختلفــة املتمثلــة بوســائل

التواصــل مــن االنــﱰت ،والفيــس بــوك ،واهلواتــﻒ النقالــة بشــتى أنواعهــا ،وتبــدو أكثــر خطــر ًا مــن غريهــا عــﲆ
األمــن الثقــاﰲ فهــي مــن العنــاﴏ املتاحــة ﰲ كل زمــان وﰲ كل وقــت للصغــري والكبــري وللمتعلــم ولﻸمــي أي يــأﰐ

تأثريهــا قهــر ًا ﰲ أقــﴡ بقــاع هــذا الوطــن املحتــل وغــري املحتــل أيض ـ ًا.
آﺛار اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ

اهلويــة الثقافيــة الذاتيــة التــي تتمثــل بالــﱰاث الدينــي واللغــوي فــﺈن كان األفــراد متمســكني بلغتهــم التــي

يعــربون ﲠــا عــن أفكارهــم ومشــاعرهم ،وهــم يســريون ﰲ أمــن ثقــاﰲ فكــري يســتند اﱃ القــرآن الكريــم والســنة
النبويــة الﴩيفــة وروايــات أهــل البيت(عليــه الســالم) ،وال يتأثــرون باللغــات األخــرى ﳑــا ﳚعــل لغــة هويتهــم األم

أصيلــة ومؤمنــة ثقافي ًا،ولــن ﲤيــل إﱃ االنحــدار والــزوال شــيئ ًا فشــيئ ًا بــل عــﲆ العكــس مــن ذلــك ﲡدهــا لغــة متطــورة

قــادرة عــﲆ التجــدد والتعايــش مــع كل جديــد ومفيــد مــن اللغــات األخــرى مــن طريــق التالقــح احلضــاري.14

الــﱰاث احلضــاري املتمثــل بالعــادات والتقاليــد التــي تســتند إﱃ الثقافــة اإلســالمية ﰲ بلــد مــا فــال يتأثــر

بالعــادات والتقاليــد املنقولــة مــن األمــم األخــرى التــي تســتند اﱃ أســس هاويــة ال قــوام هلــا فهــي ﱂ تبــن عــﲆ أســس

علميــة تراثيــة ســلمية.

الــﱰاث االقتصــادي ونعنــي بــه االقتصــاد الــذي يقــوم عليــه تطــور الدولــة الســيام املصــادر الرئيســة املعروفة

بالنفــط فيكــون البلــد تابعـ ًا لتلــك الدولــة اذا ســيطرت عليــه ،فيكــون التفكــري االقتصــادي ألفــراد ذلــك البلــد املحتــل
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مقيــد ًا ،فــال تتوفــر لــه ســبل العيــش الرغيــد اآلمــن الــذي يبعــث عــﲆ التفكــري الثقــاﰲ الصحيــح الــذي يؤمــن اقتصــاد

ذلــك البلــد فاالنتعــاش االقتصــادي اآلمــن يبعــث عــﲆ التفكــري االقتصــادي املتطور.
ﻣﻘوﻣات اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ

الدين:يعــد الديــن مــن املقومــات األساســية التــي يمكــن مــن طريقهــا صيانــة األمــن الثقــاﰲ الــذي يســتند

إﱃ القاعــدة الرصينــة التــي ال تقبــل التحريــﻒ املتمثلــة بالقــرآن الكريــم ،فضـ ً
ال عــن الســنة النبويــة الصحيحــة التــي

تســتند إﱃ روايــات أهــل البيــت (عليهــم الســالم) .15

اللغــة  :تعــد اللغــة وســيلة يعــرب ﲠــا كل قــو ﹴم عــن أغراضهــم فهــي وســيلة التخاطــب بــني األفــراد ﰲ

املجتمــع، 16ونقــل األفــكار وتبادهلــا بــني األفــراد ،فــﺈن كانــت اللغــات متشــاﲠة كأن تكــون عربيــة بــني بلديــن عربيــني

قطع ـ ًا أن األمــن الثقــاﰲ أكثــر عرضــة للتغيــري ﰲ الفكــر الثقــاﰲ ﰲ مــا لــو كانــت اللغتــان بــني البلديــن املتجاوريــن
ﳐتلفتــني كأن تكــون أحدﳘــا عربيــة وأخــرى غــري غربيــة فالتأثــري ﰲ األمــن الثقــاﰲ يكــون أقــل أثــر ًا ســلب ًا أو اﳚابـ ًا.
الــﱰاث :يعــد الــﱰاث مــن مقومــات األمــن الثقــاﰲ وأعنــي بالــﱰاث( الــﱰاث الفكــري الثقــاﰲ) ،فتشــكل

املؤلفــات العلميــة خاصــة ﰲ جمــال علــم األخــالق وﰲ جمــال علــم االجتــامع وﰲ جمــال علــم النفــس –ﰲ مــا لــو قرئــت
القــراءة الفكريــة الصحيحــة -عنــرص ًا مهـ ًام ﰲ كســب الرصانــة للفكــر الثقــاﰲ إذ ﲤنــح الفــرد قواعــد التفكــري الثقــاﰲ

الصحيــح ﰲ كيفيــة حماججــة اآلخــر وعــدم االنجــرار مــع ّ
كل مــا ينعــق هنــا وهنــاك الــذي يكــون مغ ّطــى بشــتى

األغطيــة التــي تكمــن وراءهــا األفــكار اهلدامــة التــي تســعى إﱃ اإلطاحــة بالفكــر الثقــاﰲ للفــرد أوالً ومــن ثــم انتقــال

أثــر ذلــك إﱃ الفكــر الثقــاﰲ للمجتمــع عامــة ،ومــن هنــا يظهــر دور الــﱰاث الثقــاﰲ ﰲ محايــة األمــن الثقــاﰲ للفــرد
واملجتمــع.17

املوقــع اجلغــراﰲ :إن للموقــع اجلغــراﰲ أثــر ًا كبــري ًا ﰲ ﲢقيــق األمــن الثقــاﰲ إذ إن البلــد الــذي يكــون قريبـ ًا

مــن البــالد اإلســالمية يكــون األمــن الثقــاﰲ عــﲆ قــدر مــن االطمئنــان ﰲ تنشــئة األفــراد تنشــئة ثقافيــة صحيحــة

تســتند إﱃ التعاليــم اإلســالمية ،ﰲ حــني تكــون املســألة العكــس ﰲ مــا لــو كان موقــع املجتمــع قريبـ ًا مــن الــدول غــري
االســالمية التــي ﲤــارس العــادات والطقــوس البعيــدة عــن روح اإلســالم التــي قــد يتأثــر ﲠــا بعــض األفــراد مــن
طريــق االختــالط باآلخريــن مــن الطريــق املبــاﴍ وهــو الســفر والتجارة،ومــن الطريــق غــري املبــاﴍ أعنــي الطريــق
االلكﱰوين،فلــو كانــت الدولــة جمــاورة لدولــة إســالمية جمــاورة فﺈﳖــا تتأثــر بعاداﲥــا وتقاليدهــا وأفكارهــا التــي

تشــكل عنــاﴏ مهمــة ﰲ هيكليــة األمــن الثقــاﰲ.
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الوضــع االقتصــادي :يشــكل االقتصــاد عنــرص ًا مهــ ًام ﰲ ﲢقيــق األمــن الثقــاﰲ إذ إن احلالــة االقتصاديــة

املســتقرة ﰲ بلــد مــا ﲤكنــه مــن توفــري احتياجــات الفــرد مــن وســائل العيــش اخلدميــة التــي ﲡعــل مــن الفــرد ذي فكــر
ينظــر إﱃ ماهــو فــوق العيــش أي(ليــس يعيــش ليــأكل) بــل (يــأكل ليعيــش) ويقــوم بالــدور املنــاط بــه ﰲ تأديــة حقــوق
اآلخــر  ،وتأديــة اآلخــر حقوقــه إليه،وهــذا مــا يعــزز األمــن الثقــاﰲ للفــرد واملجتمــع ،ﰲ مــا كان الوضــع االقتصــادي

غــري مســتقر ًا ﰲ االتــكال عــﲆ اآلخريــن ﰲ توفــري وســائل العيــش ﳑــا ﳚعــل األمــن الثقــاﰲ ليــس بالقــوة املطلوبــة التــي

ﲤكــن الفــرد مــن التفكــر والتدبــري ﰲ مــا يقــال ويكتــب ويقــرأ مــن اآلخــر.

الوضــع الســياﳼ :إن الوضــع الســياﳼ يعتمــد عــﲆ املقومــات الســابقة ،ويرتبــط ﲠــا ارتباطـ ًا مبــاﴍ ًا فــﺈن

كانــت املقومــات الســابقة عــﲆ قــدر مــن التحقيــق ك ً
ال ﰲ جمالــه كان هلــا األثــر البالــﻎ ﰲ ﲢقيــق الوضــع الســياﳼ
الــذي يالئــم املجتمــع والــذي ينعكــس بــدوره عــﲆ األمــن الثقــاﰲ للفــرد واملجتمــع.

٢٧٦

مفهوم األمن الثقافي في القرآن الكريم دراسة تحليلية

اﳌﺒحﺚ الﺜاﲏ
اﻷﻣﻦ الﺜﻘاﰲ ﰲ الﻘﺮآن الﻜﺮيﻢ دراﺳة ﲢليلية
يتنــاول هــذا املبحــث بعــض اآليــات التــي تضمنــت األمــن الثقــاﰲ ،وذلــك باالعتــامد عــﲆ املنهــج

االســتقرائي الوصفي،واملنهــج التحليــيل ﰲ بيــان مضامــني القــرآن الكريــم الــذي يدعــو إﱃ األمــن الثقــاﰲ إذ إن

((لﻺســالم رؤيــة خاصــة ﰲ األمــن الثقــاﰲ)) يعتمــد عــﲆ أســاليب ﳐتلفــة منهــا مبــاﴍ ومنهــا غــري مبــاﴍ التــي

رســمت الصــورة الصحيحــة التــي تنــري طريــق البﴩيــة مجعــاء ومنهــا-:

األمــن الثقــاﰲ ﰲ ظــل اإلعــالم الصــادق وعــدم تصديــق الدعايــة والشــائعات إذ قــال تعــاﱃ ﴿ ﹶيــا ﹶأ ﱡ ﹶﳞــا ا َّل ﹺذيـ ﹶن
اسـ ﹲـق بﹺنﹶبــأﹴ ﹶف ﹶتبينُــوا ﹶأن ت ﹺُصيبــوا ﹶقومـ ًا بﹺجها ﹶلـ ﹴـة ﹶفتُصبﹺحــوا ﹶعـ ﹶـﲆ ما ﹶفع ﹾل ُتــم ن ﹺ
آمنُــوا إﹺن جاء ُكــم ﹶف ﹺ
ـني ﴾احلجرات،6/يلحﻆ
ﹶاد ﹺمـ ﹶ
ﹾ ُ
ﹶ ﹶ
ُ ﹾ
ﹶ ﹶ َّ
ﹶ
ﹶ ﹶ ﹾ
ﹾ
ﹶ

اآليــة الكريمــة قــد افتتحــت بالنــداء (ياأﳞــا الذيــن آمنــوا) ؛ الــذي يركــز عــﲆ عنــرص اإليــامن مــن دون غــريه ،والــذي

يفيــد شــد انتبــاه املخاطــب اﱃ مايقــال ثــم تلتــه مجلــة الــﴩط الﱰكيبيــة التــي تفيــد هــي األخــرى ﰲ جعــل املخاطــب ﰲ

انتظــار النتيجــة الثانيــة التــي ﲤثــل جــواب الــﴩط (إصابــة القــوم بجهالــة ومــا يﱰتــب عليهــا مــن النــدم) الــذي يﱰتب

عــﲆ العلــة ﰲ اجلــزء األول التــي ﲤثــل (فعــل الــﴩط) الــذي يمثــل خــرب الفاســق وجــاء ﰲ تفســري اآليــة نادمــني
((عــﲆ العجلــة وتــرك التــأين))18؛ كــام أن ﰲ قولــه تعــاﱃ(إﹺن جاء ُكــم ﹶف ﹺ
اسـ ﹲـق) الداللــة عــﲆ الشــياع والشــمول؛ألن
ﹶ
ﹾ
عمــت  ،19وهنــا ﳚــب عــدم االنصيــاع لﻺعــالم الــكاذب اخلــادع اهلــدام للفكــر
النكــرة إذا وقعــت ﰲ ســياق الــﴩط ّ

الثقــاﰲ املســلم ،وهــذه الظاهــرة كثــري ًا مــا يعــاين منهــا املجتمــع ﰲ الوقــت احلــاﴐ وذلــك بســبب وســائل االتصــال

املتنوعــة والﴪيعــة الوصــول بــل –اســتطيع تســميته باخلــرق -إﱃ كل بيــت بــل اﱃ ّ
كل نافــذة عقليــة ،وهنــا يظهــر دور
األمــن الثقــاﰲ فــﺈن كان الفكــر الــذاﰐ للفــرد متطــور ًا وقــادرا عــﲆ التدبــر والتفكــر ﰲ مــا يســمع ،و مــا يقــال يمكنــه

عندئــذ محايــة نفســه والســري بالطريــق الصحيــح الــذي يقــوم عــﲆ املحاججــة والــرد املســتند اﱃ الدليــل القاطــع وعــدم

االنجــراف وراء اإلشــاعات املغرضــة.

ون ا ﹾل ﹶقـ ﹾـو ﹶل ﹶف ﹶيتَّبﹺ ُعـ ﹶ
األمــن الثقــاﰲ ﰲ ظــل االنفتــاح عــﲆ اآلخــر ﰲ قولــه تعــاﱃ ﴿:ا َّل ﹺذي ـ ﹶن ﹶي ﹾس ـت ﹺﹶم ُع ﹶ
ـون ﹶأ ﹾح ﹶس ـنﹶ ُه
ُأو ﹶل ﹺئـ ﹶ ﹺ
ـم ُأ ﹾو ُلــوا ﹾاألﹶ ﹾل ﹶبـ ﹺ
ـم اهلل ﹶو ُأ ﹾو ﹶل ﹺئـ ﹶ
ـاب ﴾الزمر،18/وجــاء ﰲ تفســريه  :يســتمعون القــول احلــق
ﹾ
ـك ُهـ ﹾ
ـك ا َّلذي ـ ﹶن ﹶهدﹶ ُاهـ ُ
مــن كتــاب اهلل ،وســنة رســوله ،فيتبعــون أحســنه أي حمكمــه ويعملــون بــه ،إذ قــال الســدي :يتبعــون أحســن مــا

يؤمــرون بــه فيعملــون بــام فيــه ،وقيــل هــو الرجــل يســمع احلســن ،والقبيــح فيتحــدث باحلســن ،و ينكــﻒ عــن القبيــح
فــال يتحــدث بــه ،وقيــل يســتمعون القــرآن ،20وقيــل  :إن أحســن القــول عــﲆ مــن جعــل اآليــة فيمــن وحــد اهلل قبــل
٢٧٧
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اإلســالم ( ال إلــه إ ال اهلل ) وقــال عبــد الرمحــن بــن زيــد  :نزلــت ﰲ زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل و أﰊ ذر الغفــاري و

ســلامن الفــارﳼ اجتنبــوا الطاغــوت أن يعبدوهــا ﰲ جاهليتهــم واتبعــوا أحســن مــا صــار مــن القــول إليهم،وهداهــم
اهلل ؛ فهــم الذيــن انتفعــوا بعقوهلــم ،21وهنــا ﳚــب االحتــكام إﱃ القــرآن الكريــم ،والســنة النبويــة الﴩيفــة ،وروايــات

أهــل البيت(عليهــم الســالم) ﰲ مــا يســمع ومــا يقــال والــذي يشــكل ﰲ بعضــه خطــر ًا عــﲆ الفكــر الثقــاﰲ للفــرد
واملجتمــع ؛ فالفكــر اإلنســاين املســتند ﰲ حماججــة اآلخــر ومناظراتــه إﱃ القــرآن ،والســنة النبويــة الﴩيفــة ،وروايــات

أهــل البيت(عليهــم الســالم) يســتطيع أن يفحــم اآلخــر وﳚــربه ﰲ بعــض األحيــان عــﲆ العــدول عــن الفكــر الضــال
املنحــرف إﱃ الفكــر احلــق السليم؛الســيام أن بعــض أفــكار اآلخــر قــد شــوهتها هــي األخــرى مصــادر متعــددة قــد
يكــون منبعهــا احلقــد والكراهيــة ،واإلعــالم املغالــط الــذي يغــوي اآلخــر وﳞــوي بــه مــن حيــث ال يعلــم إﱃ مســتنقع
اليــدري هــو نفســه كيــﻒ وصــل إليــه ،وهنــا يظهــر دور الفكــر الثقــاﰲ املســتند إﱃ املصــادر املذكــورة ﰲ إنــارة فكــر
اآلخــر وإنقــاذ األفــكار األخــرى ﰲ كشــﻒ الغطــاء أمــام اآلخر،ولعــل حكايــات املســتبرصين وقصصهــم ﲢكــي لنــا

كثــري ًا مــن احلكايــات والروايــات التــي تقــال عــﲆ ألســنتهم بأﳖــم أيــن كانــوا؟ واليــوم كيــﻒ أصبحــوا؟ حتــى أن
بعضهــم دونــوا كتبهــم التــي تثبــت اســتبصارهم؛ ولعــل كتــاب التيجــاين (ثــم اهتديــت) خــري مثـ ﹴ
ـال عــﲆ ذلــك ،وكل

ذلــك يعــود إﱃ الفكــر الثقــاﰲ املؤمــن بتعاليــم الديــن الســاموية التــي فيهــا صــالح الدنيــا وثــواب اآلخــرة.

ﹺ
اس ـ ﹶت ﹶط ﹾعتُم ﱢمــن ُقـ َّـو ﹴة ﹶو ﹺمــن
األمــن الثقــاﰲ ﰲ ظــل التدبــري العســكري منــه قولــه تعــاﱃ﴿ :و ﹶأعــدﱡ و ﹾا ﹶهلُــم َّمــا ﹾ
ﹺ
ﹺ
ـل تُر ﹺهبـ ﹶ ﹺ
ربـ ﹺ
آخ ﹺريـ ﹶن ﹺمــن ُد ﹺ ﹺ
ـاط ﹾ
ـم ﹶو ﹶ
ﳾ ﹴء ﹺﰲ
اخلﹶ ﹾيـ ﹺ ﹾ ُ
ﱢﹶ
ـم اهلل ﹶي ﹾع ﹶل ُم ُهـ ﹾ
وﳖُـ ُ
ـم الﹶ ﹶت ﹾع ﹶل ُم ﹶ
وﳖـ ﹾ
ـون بﹺــه ﹶعــدﹾ َّو اهللﹺ ﹶوعﹶدُ َّو ُكـ ﹾ
ـم ﹶو ﹶمــا تُنف ُقــو ﹾا مــن ﹶ ﹾ
ﹶســبﹺ ﹺ
ـم الﹶ ُت ﹾظ ﹶل ُمـ ﹶ
ـون ﴾ األنفــال ،60/فقــد افتتحــت اآليــة الكريمــة بفعــل األمــر الــذي يــدل
يل اهللﹺ ُيـ ﹶـو َّ
ـم ﹶو ﹶأن ُتـ ﹾ
ف إﹺ ﹶل ﹾي ُكـ ﹾ
عــﲆ الوجــوب (وأعــدوا) أي أعــدوا هلــم القــﴘ التــي ترمــون ﲠــا األعــداء  ،واخليــل التــي ﲣيفــون ﲠــا العــدو فقــد
جــاء ﰲ تفســريها (( أمــر اهلل  -ســبحانه  -املؤمنــني بﺈعــداد القــوة لﻸعــداء  ...قــال ابــن عبــاس  :القــوة ههنــا الســالح
والقــﴘ وﰲ صحيــح مســلم عــن عقبــة بــن عامــر قــال  :ســمعت رســول اهلل صــﲆ اهلل عليــه (وآله)وســلم وهــو عــﲆ
املنــرب يقــول :وأعــدوا هلــم مــا اســتطعتم مــن قــوة أال إن القــوة الرمــي أال إن القــوة الرمــي أال إن القــوة الرمــي))22

؛فهــذا نــوع مــن املطالبــة بﺈعــداد القــوى العســكرية ﰲ جماﲠــة العــدو بــام يناســب املوقــﻒ ((مــا دام (اجلهــاد) يتطلــب
قــوى تقــﻒ حيــال العــدو املرتكــن نفســه إﱃ قــوى يعتمدهــا ،كذلك،فــﺈن اإلســالميني يتعــني عليهــم إعداد أنفســهم
عســكري ًا بنحــو يتناســب مــع متطلبــات املعركــة))
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األمــن الثقــاﰲ ﰲ ظــل العالقــات األرسيــة الناجحــة الــذي تتجســد باإلحســان إﱃ الوالديــن اللذيــن يمثــالن
املحــور الرئيــس ﰲ األرسة بقولــه تعــاﱃ  ﴿:ﹶو ﹶو َّص ﹾينﹶــا ﹾ ﹺ
نسـ ﹶ
مح ﹶل ﹾت ـ ُه ُأ ﱡم ـ ُه ك ﹾُره ـ ًا ﹶو ﹶو ﹶض ﹶع ﹾت ـ ُه ك ﹾُره ـ ًا
ـان بﹺ ﹶوالﹺدﹶ ﹾيـ ﹺـه إﹺ ﹾح ﹶســان ًا ﹶ ﹶ
اإل ﹶ
٢٧٨
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ـني ﹶس ـنﹶ ًة ﹶقـ ﹶ
مح ُل ـ ُه ﹶوفﹺ ﹶصا ُل ـ ُه ﹶث ﹶال ُثـ ﹶ
ـﻎ ﹶأ ُشــدَّ ُه ﹶو ﹶب ﹶلـ ﹶ
ـون ﹶشـ ﹾـهر ًا ﹶح َّتــى إﹺ ﹶذا ﹶب ﹶلـ ﹶ
ـال ﹶر ﱢب ﹶأ ﹾو ﹺز ﹾعنﹺــي ﹶأ ﹾن ﹶأ ﹾش ـك ﹶُر نﹺ ﹾع ﹶم ﹶتـ ﹶ
ـك ا َّلتﹺــي
ـﻎ ﹶأ ﹾر ﹶب ﹺعـ ﹶ
ﹶو ﹶ ﹾ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ـت إﹺ ﹶل ﹾيـ ﹶ
ني ﴾
ـح ﹺﱄ ﹺﰲ ُذ ﱢر َّيتﹺــي إﹺ ﱢين ُت ﹾبـ ُ
ﹶأ ﹾن ﹶع ﹾمـ ﹶ
ـك ﹶوإﹺ ﱢين ﹺم ـ ﹶن ا ﹾُمل ﹾسـ ﹺـل ﹺم ﹶ
ـيل ﹶو ﹶعـ ﹶـﲆ ﹶوالــدﹶ َّي ﹶو ﹶأ ﹾن ﹶأ ﹾع ﹶمـ ﹶـل ﹶصاحل ـ ًا ت ﹾﹶر ﹶضــا ُه ﹶو ﹶأ ﹾصلـ ﹾ
ـت ﹶعـ ﹶ َّ

ووصينــا) الــذي يــدل عــﲆ التكثــري واملســند إﱃ
األحقــاف ،15/فقــد افتتحــت اآليــة الكريمــة بالفعــل املضعــﻒ( ّ

ضمــري املتكلــم (نــا) الــذي يــدل عــﲆ التعظيــم ﰲ إســناد املتكلــم إﱃ مجــع واملتكلــم مفــرد وهــو اهلل جــل وعــال ،إذ جــاء
ﰲ تفســريها((ووصينا اإلنســان بوالديــه إحســانا بــرا ﲠــام ملــا كان منهــام إليــه محــال ووليــدا ،و ناشــئا ،ثــم وصــﻒ جــل

ثنــاؤه مــا لديــه مــن نعمــة أمــه ،و مــا لقــت منــه ﰲ حــال محلــه ،ووضعــه ،ونبهــه عــﲆ الواجــب هلــا عليــه مــن الــرب ،و

اســتحقاقها عليــه مــن الكرامــة ،و مجيــل الصحبــة))24؛ وقــد جــاء قوله تعاﱃ (حســن ًا) عــﲆ قراءتــني (إحســان ًا) بانتصابه
عــﲆ املصــدر،أي ليــأت اإلحســان إليهــام دون اإلســاءة ،ومــن قــرأ (حســن ًا)فمعناه ليــأت ﰲ أمرﳘــا فعـ ً
ال حســناً ، 25إذ

ﲤثــل األرسة النــواة األوﱃ للفــرد فمعهــا يعقــد اللقــاء األول منــذ الــوالدة وحتــى التنشــئة ؛وهنــا يظهــر دور األرسة ﰲ

ﲢقيــق األمــن الثقــاﰲ للفــرد مــن طريــق العالقــة املتبادلــة بــني الفــرد واألرسة ،وتبــدأ مــن الوالديــن اللذيــن هلــام حقــوق
عــﲆ األبنــاء ،ولﻸبنــاء واجبات،فــﺈن كانــت متنــورة بقوانــني الﴩيعــة اإلســالمية ﰲ معاملــة اإلحســان الــذي يــدل

عــﲆ اإلطــالق أي كثــري اإلحســان ،وقليلــه  ،فقــد تثمــر فكــر ًا ثقافيـ ًا يكــون عــﲆ درجــة قصــوى مــن األمــن الثقــاﰲ إذ

ال يتأثــر بــام يشــاع اليــوم مــن أن حريــة الفــرد تتجســد ﰲ انفصالــه عــن عائلتــه واســتقالله ﰲ ترصفــه ســواء ذكــر ًا كان

أم أنثــى ﰲ عمــر مــا ﳑــا يشــكل خطــر ًا كبــري ًا عــﲆ األمــن الثقــاﰲ للفــرد ،واألرسة واملجتمــع.

األمــن الثقــاﰲ ﰲ ظــل احلــوار الناجــح الــذي يقــوم عــﲆ احلجــاج باحلكمــة واملوعظــة احلســنة ﰲ قولــه
ﹺ
احلكﹾمـ ﹺـة وا ﹾﹶملو ﹺع ﹶظـ ﹺـة ﹾ ﹺ
يل ربـ ﹶ ﹺ
ﹺ ﹺ
ـي ﹶأ ﹾح ﹶسـ ُن إﹺ َّن ﹶر َّبـ ﹶ
ـم بﹺ ﹶمــن ﹶضـ َّـل
ـك بﹺ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ
تعــاﱃ﴿ ا ﹾد ُع إﹺ ﹺﱃ ﹶســبﹺ ﹺ ﹶ ﱢ
ﹶ
ـك ُهـ ﹶـو ﹶأ ﹾع ﹶلـ ُ
احل ﹶسـنﹶة ﹶو ﹶجاد ﹾهلُــم بﹺا َّلتــي هـ ﹶ

ﹺﹺ
ـم بﹺا ﹾُمل ﹾهت ﹺﹶدي ﹶن﴾النحــل ،125/وقــد فــﴪت احلكمــة بالقــرآن ألنه يتضمــن األمر باحلســن،والنهي
ﹶعــن ﹶســبﹺيله ﹶو ُهـ ﹶـو ﹶأ ﹾع ﹶلـ ُ

عــن القبيــح ،وقيــل إن احلكمــة هــي املعرفــة بمراتــب األفعــال ﰲ احلســن والقبيح،والصــالح والفســاد ،وقيــل :إن

احلكمــة هــي النبوة،واملوعظــة احلســنة مواعــﻆ القــرآن عــن ابــن عبــاس ، 26فقــد أمــر اهلل ســبحانه رســوله أن يدعــو

أمتــه إﱃ اإلســالم باحلكمــة ،واملوعظــة احلســنة ،وﳘــا طريقــان مــن طــرق املجادلــة احلســنة ؛هــذا إن كان اخلصــم حمقـ ًا

وكانــت أفــكاره صحيحــة  ،وأحيانـ ًا يكــون اخلصــم عــدوا لــدود ًا فيحتــاج إﱃ طــرق املجادلــة األخــرى مــن اســتعامل
املعارضــة واملناقضــة (( ،وهلــذا قــال ســبحانه  (( :وجادهلــم بالتــي هــي أحســن )) أي بالطريــق التــي هــي أحســن

طــرق املجادلــة وإنــام أمــر ســبحانه باملجادلــة احلســنة لكــون الداعــي حمقــا وغرضــه صحيحــا وكان خصمــه مبطــال
وغرضــه فاســد ًا))ّ ،27
وأن اهلل ســبحانه وتعــاﱃ يأمــر رســوله (صــﲆ اهلل عليــه وآلــه) ﰲ الفريقــني بــام فيــه الصــالح؛ألن
اجلــدل هــو قتــل اخلصــم عــن مذهبــه بطريــق احلجــاج

28
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األمــن الثقــاﰲ الفكــري ﰲ االعتــامد عــﲆ املجادلــة واحلــوار حتــى مــع اآلخــر ﰲ قولــه تعــاﱃ﴿ و ﹶال ُ ﹶﲡ ﹺ
اد ُلــوا
ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹶأ ﹾهـ ﹶـل ا ﹾل ﹺك ﹶتـ ﹺ
ـم ﹶوإﹺ ﹶهلُنﹶــا
ـم ﹶو ُقو ُلــوا آ ﹶمنَّــا بﹺا َّلــذي ُأنـ ﹺـز ﹶل إﹺ ﹶل ﹾينﹶــا ﹶو ُأنـ ﹺـز ﹶل إﹺ ﹶل ﹾي ُكـ ﹾ
ـي ﹶأ ﹾح ﹶس ـ ُن إﹺ َّال ا َّلذي ـ ﹶن ﹶظ ﹶل ُمــوا من ُﹾهـ ﹾ
ـاب إﹺ َّال بﹺا َّلتــي هـ ﹶ
وإﹺ ﹶهل ُكــم و ﹺ
احــدﹲ ﹶون ﹾﹶح ـ ُن ﹶل ـ ُه ُم ﹾسـ ﹺـل ُم ﹶ
ون﴾العنكبوت ، 46/وهنــا تبـ ّـني اآليــة الكريمــة املجادلــة مــع اآلخــر مــن أهــل
ﹶ ُ ﹾ ﹶ

الكتاب(اليهــود والنصــارى)؛ إذ إن املجادلــة مصــدر عــﲆ صيغــة (املفاعلــة) مشــتق مــن الفعل(جــادل) الــذي يــدل

عــﲆ املشــاركة وتعنــي املجادلــة ((إقامــة الدليــل عــﲆ رأي اختلــﻒ فيــه صاحبــه مــع غــريه وتعــرض ﰲ أوقــات

الســلم وأوقــات القتــال)) ،29وقــد ورد ﰲ اآليــة الكريمــة بأســلوب يقــوم عــﲆ النهــي (وال ﲡادلــوا) واالســتثناء (إال

بالتــي هــي أحســن))،وهنا يســتوقفنا الﱰكيــب البنائــي جلملــة االســتثناء ،فاملســتثنى منــه حمــذوف دل عليــه املســتثنى
تقديــره(( :ال ﲡادلوهــم بجــدال إال بجــدال بالتــي هــي أحســن ،ثــم نجــد أن اســم التفضيل(أحســن) قــد خــرج مــن

داللــة التفضيــل لقصــد املبالغــة ﰲ احلســن أي إال باملجادلــة احلسنى30؛واألحســن (( :األعــﲆ ﰲ احلســن مــن جهــة

قبــول العقــل لــه ،وقــد يكــون أعــﲆ ﰲ احلســن مــن جهــة قبــول الطبع،وقــد يكــون ﰲ األمريــن مجيعـ ًا،وﰲ هــذا داللــة

عــﲆ وجــوب الدعــاء إﱃ اهلل تعــاﱃ ﰲ أحســن الوجــوه وألطفها،واســتعامل القــول اجلميــل ﰲ التنبيــه عــﲆ آيــات اهلل
وحججــه))
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األمــن الثقــاﰲ ﰲ ظــل البلــد اآلمن:الــذي ﲤثــل بدعــوة إبراهيــم (عليــه الســالم) بجعــل البلــد آمنــا منــذ القــدم
اهيــم رب اجعـ ﹾـل هـﹶـ ﹶـذا ب ﹶلــد ًا ﹺآمنـ ًا وار ُز ﹾق ﹶأه ﹶلـه ﹺمـن ال َّثمــر ﹺ
ﹺ
ﰲ قولــه تعــاﱃ﴿ ﹶوإﹺ ﹾذ ﹶقـ ﹶ
ات ﹶمـ ﹾن آ ﹶمـ ﹶن ﹺمن ُﹾهــم بﹺــاهللﹺ ﹶوا ﹾل ﹶيـ ﹾـو ﹺم
ـال إﹺ ﹾب ﹶر ُ ﹶ ﱢ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ
ﹾ ُ ﹶ ﹶ ﹶ
ﹶ ﹾ
ﹺ
ﹺ
اب النَّـ ﹺ
ـم ﹶأ ﹾض ﹶطـ ﱡـر ُه إﹺ ﹶﱃ ﹶعـ ﹶـذ ﹺ
اآلخـ ﹺـر ﹶقـ ﹶ
ـال ﹶو ﹶمــن ﹶك ﹶفـ ﹶـر ﹶف ُأ ﹶم ﱢت ُع ـ ُه ﹶق ﹺلي ـ ً
ـري ﴾البقــرة ،126/نجــد دعــوة النبــي
ـار ﹶوبﹺ ﹾئـ ﹶ
ال ُثـ َّ
ـس ا ﹾﹶملصـ ُ

إبراهيم(عليــه الســالم) ابتــدأت بفعــل األمــر الــذي يــدل عــﲆ الوجــوب الــذي خــرج لغــرض الدعاء(اجعل)،فضـ ً
ال

عــن أن الفعــل (جعــل) فيــه مــن اجلعليــة ،والتصيــري لــﴚء غــري موجــود ﰲ األصــل ،ولعــل صاحــب الكشــاف يوضــح
ذلــك باملقارنــة بــني اآليــات الكريمــة قائـ ً
ال ((فــﺈن قلــت  :أي فــرق بــني قولــه  ﴿ :اجعــل هــذا بلــدا آمنــا ﴾ البقــرة 126 :
 ،وبــني قولــه  ﴿ :اجعــل هــذا البلــد آمنــا ﴾ ؟ قلــت  :قــد ســأل ﰲ األول أن ﳚعلــه مــن مجلــة البــالد التــي يأمــن أهلهــا

وال ﳜافــون وﰲ الثــاين أن ﳜرجــه مــن صفــة كان عليهــا مــن اخلــوف إﱃ ضدهــا مــن األمــن كأنــه قــال  :هــو بلــد ﳐــوف

فاجعلــه آمنــا)) ،» 32ولقــد كانــت دعــوة إبراهيــم هــذه مــن جوامــع كلــم النبــوءة فــﺈن أمــن البــالد والســبل يســتتبع مجيــع
خصــال ســعادة احليــاة ويقتــﴤ العــدل والعــزة والرخــاء إذ ال بــد أمــن بدوﳖــا وهــو يســتتبع التعمــري واإلقبــال عــﲆ مــا
ينفــع والثــروة فــال ﳜتــل األمــن إال إذا اختلــت الثالثــة األول وإذا اختــل اختلــت الثالثــة األخــرية وإنــام أراد بذلــك

تيســري اإلقامــة فيــه عــﲆ ســكانه لتوطيــد وســائل مــا أراده لذلــك البلــد مــن كونــه منبــع اإلســالم،ثم دعــا هلــم (عليــه

الســالم ) بالــرزق بالثمــرات و((هــذا دعــاء هلــم بالرفاهيــة حتــى ال تطمــح نفوســهم لالرﲢــال عنــه))
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وروي عــن الصــادق (عليــه الســالم) أنــه قــال(( :إنــام هــي ثمــرات القلــوب ،أي حببهــم إﱃ النــاس ليثوبــوا

إليــه))  ،34وعــن عــيل بــن إبراهيــم ،قــال :حدثنــي أﰊ ،عــن النــرض بــن ســويد ،عــن هشــام بــن ســاﱂ ،عــن أﰊ عبــد اهلل

(عليــه الســالم) ،قــال(( :إن إبراهيــم (عليــه الســالم) كان نــازال ﰲ باديــة الشــام ،فلــام ولــد لــه مــن هاجــر إســامعيل
(عليــه الســالم) اغتمــت ســارة مــن ذلــك غــام شــديدا ،ألنــه ﱂ يكــن لــه منهــا ولــد ،و كانــت تــؤذي إبراهيــم (عليــه
الســالم) ﰲ هاجــر و تغمــه ،فشــكا إبراهيــم (عليــه الســالم) ذلــك إﱃ اهلل عــز و جــل ،فأوحــى اهلل إليــه :إنــام مثــل املــرأة

مثــل الضلــع العوجــاء ،إن تركتهــا اســتمتعت ﲠــا ،و إن أقمتهــا كﴪﲥــا ،ثــم أمــره أن ﳜــرج إســامعيل (عليــه الســالم)

و أمــه .فقــال :يــا رب إﱃ أي مــكان؟ قــال:إﱃ حرمــي و أمنــي ،و أول بقعــة خلقتهــا مــن األرض ،و هــي مكــة)).35
النتاﺋﺞ وﺧاﲤة الﺒحﺚ

إن الثقافــة القرآنيــة ﲤثــل عنــرص ًا فعــاالً ﰲ ﲢقيــق األمــن الثقــاﰲ عــﲆ أن تكــون تلــك الثقافــة ثقافــة تطبيــق

ال ثقافــة تنظــري تعتمــد عــﲆ املنطــوق واملكتــوب بــل ﳚــب تفعيــل النــص القــرآين ﰲ شــتى جمــاالت احليــاة ﰲ احلــوار
وﰲ املعاملــة التــي تعتمــد عــﲆ الصــدق واألمانــة واإلخــالص وﲡنــب الكــذب واخليانــة ،والنميمــة وعــدم تصديــق

الشــائعات التــي تطلــق هنــا وهنــاك فاإلمــام عــيل (عليــه الســالم) يقــول بــني احلــق والباطــل أربعــة أصابــع أي الفــرق

بــني مــا يصــدق مــن طريــق الســامع الــكاذب ،وبــني مايــرى ويســمع ؛ولعــل ســقوط املوصــل خــري دليــل عــﲆ ذلــك
بنــا ًء عــﲆ ماتناقلتــه الروايــات مــن أن بعــض الضبــاط أشــاعوا ذلــك فصــدق اجلنــد وتركــوا اســلحتهم ومواقعهــم

وحــدث ماحــدث،وأن تكــون ﳐافــة اهلل تعــاﱃ هــي رأس احلكمــة –كــام قــال االمــام عــيل (عليــه الســالم) -ﰲ أي

فعــل يقــدم عليــه البــﴩ ،وهــذا مــا يوفــر احلصانــة لﻸمــن الثقــاﰲ الفكــري.

إن األمــن الثقــاﰲ يمثــل املحــور الفعــال ﰲ املجتمــع إذ عندمــا يتحقــق األمــن الثقــاﰲ يتبعــه االســتقرار

الفكــري واالجتامعــي واالقتصــادي للمجتمــع فهــو يملــك الطريقــة اآلمنــة التــي ﲢقــق غايــات املجتمــع التــي يســعى
اﱃ ﲢقيقهــا كل فــرد فيه،فاألمــن واألمــان نعمتــان ال غنــى عنهــام ﰲ أي جمتمــع مهــام كانــت مؤهالتــه االقتصاديــة

،والسياســية،واالجتامعية ،والثقافيــة ،واألخــرية هــي الــروح هلــام الســيام أن وســائلها ســهلة الوصــول اﱃ أبعــد عنــرص
ﰲ املجتمــع مهــام كانــت درجــة ثقافتــه ،ولعــل مــا يالحــﻆ هــذه األيــام مــن اقتحــام وســائل اإلعــالم إﱃ زوايــا

البيــوت فــال تــكاد ﲣلــو أرسة مــن تلــك الوســائل ســواء املبــاﴍة مثــل االنﱰنــت ومواقــع التواصــل االجتامعــي
،واهلواتــﻒ النقالة،وشاشــات التلفــاز،أم غــري املبــاﴍ املتمثلــة باملصــادر املطبوعــة واملقــروءة التــي ال يتمكــن مــن

الوصــول إليهــا إال مــن طريــق الذيــن يكونــون عــﲆ مســتوى مــن الثقافــة تكــون القــراءة والكتابــة ﰲ أقــل مراتبهــا.
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إن القــرآن الكريــم رســم اخلطــوط العريضــة التــي توفــر األمــن بمفهومــه العــام بــدء ًا مــن دعــوة النبــي
اهيــم رب اجعـ ﹾـل هـﹶـ ﹶـذا ب ﹶلــد ًا ﹺآمن ـ ًا وار ُز ﹾق ﹶأه ﹶل ـه ﹺم ـن ال َّثمــر ﹺ
ﹺ
إبراهيم(عليــه الســالم) ﰲ قولــه تعــاﱃ ﴿:ﹶوإﹺ ﹾذ ﹶقـ ﹶ
ات
ـال إﹺ ﹾب ﹶر ُ ﹶ ﱢ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ
ﹾ ُ ﹶ ﹶ ﹶ
ﹶ ﹾ
مــن آمــن ﹺمنﹾهــم بﹺــاهللﹺ وا ﹾليــو ﹺم ﹺ
ﹺ
اب الن ﹺ
اآلخ ﹺ
ــذ ﹺ
ــر ﹶق ﹶ
ــم ﹶأ ﹾض ﹶط ﱡــر ُه إﹺ ﹶﱃ ﹶع ﹶ
ــال ﹶو ﹶمــن ﹶك ﹶف ﹶــر ﹶف ُأ ﹶم ﱢت ُعــ ُه ﹶق ﹺليــ ً
ــري
َّــار ﹶوبﹺ ﹾئ ﹶ
ﹶ ﹶ ﹾ
ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ُ
ال ُث َّ
ــس ا ﹾﹶملص ُ

﴾البقــرة،126/أي مــن الوطــن اآلمــن إﱃ الســلوك اآلمــن الــذي يتمثــل بﺂيــات احلكمــة ،واملوعظــة احلســنة بقولــه
يل ربـ ﹶ ﹺ
ﹺ
احلكﹾمـ ﹺـة وا ﹾﹶملو ﹺع ﹶظـ ﹺـة ﹾ ﹺ
ﹺ ﹺ
ـي ﹶأ ﹾح ﹶسـ ُن إﹺ َّن ﹶر َّبـ ﹶ
ـم بﹺ ﹶمــن ﹶضـ َّـل
ـك بﹺ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ
تعــاﱃ ﴿:ا ﹾد ُع إﹺ ﹺﱃ ﹶســبﹺ ﹺ ﹶ ﱢ
ﹶ
ـك ُهـ ﹶـو ﹶأ ﹾع ﹶلـ ُ
احل ﹶسـنﹶة ﹶو ﹶجاد ﹾهلُــم بﹺا َّلتــي هـ ﹶ

ﹺﹺ
ـم بﹺا ﹾُمل ﹾهت ﹺﹶديـ ﹶن ﴾النحــل ،125/إﱃ الثقافــة اآلمنــة املتمثلــة باألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر
ﹶعــن ﹶســبﹺيله ﹶو ُهـ ﹶـو ﹶأ ﹾع ﹶلـ ُ
ــن ا ﹾُملنك ﹺ ﹺ
ﹺ
ــو ﹶن ﹶع ﹺ
ــم ﹶأ ﹾولﹺ ﹶيــاء ﹶب ﹾع ﹴ
يم ﹶ
ــض ﹶي ﹾأ ُم ُــر ﹶ
بقولــه تعــاﱃ ﴿:وا ﹾُمل ﹾؤ ﹺمن ﹶ
ــون
ُــون ﹶوا ﹾُمل ﹾؤ ﹺمن ُ
ون بﹺا ﹾﹶمل ﹾع ُــروف ﹶو ﹶين ﹶﹾه ﹾ
ﹶــر ﹶو ُيق ُ
ﹶــات ﹶب ﹾع ُض ُه ﹾ
محهم اهلل إﹺ َّن اهلل ﹶع ﹺز ﹲ ﹺ
ﹺ
الــزكﹶا ﹶة ﹶو ُيطﹺي ُع ﹶ
ال ﹶة ﹶو ُي ﹾؤت ﹶ
الصــ ﹶ
يــم ﴾ التوبة،71/وهــذا
ُــون َّ
َّ
يــز ﹶحك ﹲ
ــري ﹶ ُ ُ ُ
ــون اهلل ﹶو ﹶر ُســو ﹶل ُه ُأ ﹾو ﹶلـــئ ﹶك ﹶس ﹶ ﹾ

عنــرص مهــم لتحقيــق األمــن الثقــاﰲ للفــرد واملجتمــع ﰲ ظــل التطــور التكنولوجــي املعــاﴏ ،واحلريــة الذاتيــة التــي
ال يســتطيع أن ﳛجبهــا أحــد غــري الواعــز الدينــي للفــرد ،واعتــزاز الفــرد بالذاتيــة الثقافيــة التــي تســتند إﱃ القــرآن

الكريــم ،والســنة النبويــة الﴩيفــة ،وروايــات أهــل البيــت (عليهــم الســالم) التــي تنكــر مــا هــو منكــر وتقــر مــا هــو
فيــه اخلــري واملعــروف الــذي يعــود بالنفــع عــﲆ البﴩيــة مجعــاء مــن دون ﲤييــز عرقــي أو طائفــي.

ن ّظــم القــرآن الكريــم العالقــة بــني أفــراد األرسة مــن الــزواج واملــرياث والطــالق ،ونظــم العالقــة
احلرمـ ُ ﹺ
ـاص ﹶف ﹶمـ ﹺ
احلـ ﹶـرا ُم بﹺ َّ
َّ
ـن ا ﹾع ﹶتــدﹶ ى
االقتصاديــة ،والعالقــة السياســية بــني األوطــان
ـات ق ﹶصـ ﹲ
احلـ ﹶـرا ﹺم ﹶو ﹾ ُ ُ ﹶ
الشـ ﹾـه ﹺر ﹾ ﹶ
﴿الشـ ﹾـه ُر ﹾ ﹶ

ـم ﹶفا ﹾع ﹶتــدُ و ﹾا ﹶع ﹶل ﹾيـ ﹺـه بﹺ ﹺم ﹾثـ ﹺ
ـع ا ﹾُملت ﹺَّقني﴾البقــرة،194 /وهــذا نــوع
ـم ﹶوا َّت ُقــو ﹾا اهلل ﹶوا ﹾع ﹶل ُمــو ﹾا ﹶأ َّن اهلل ﹶمـ ﹶ
ـل ﹶمــا ا ﹾع ﹶتــدﹶ ى ﹶع ﹶل ﹾي ُكـ ﹾ
ﹶع ﹶل ﹾي ُكـ ﹾ

مــن األمــن الســياﳼ ،وحــرم الربــا وهــذا نــوع مــن األمــن االقتصــادي بقولــه تعــاﱃ ﴿:ﹶي ﹾم ﹶحـ ُـق اهلل ا ﹾل ﱢر ﹶبــا ﹶو ُيـ ﹾـر ﹺﰊ
ﹺ
ﹺ
ـب ك َُّل ﹶك َّفـ ﹴ
ـار ﹶأثﹺي ـ ﹴم ﴾ البقــرة ،276/ولعــل ســائل يســأل مــا عالقــة ذلــك باألمــن الثقــاﰲ؟
الصدﹶ ﹶقــات ﹶواهلل الﹶ ُﳛـ ﱡ
َّ

أقــول الثقافــة مصطلــح عــام يــدل بمعنــاه اللغــوي عــﲆ احلذاقــة ،و التمكــن مــن العلــوم واآلداب والفنــون،وﰲ
االصطــالح هــي وســائل احليــاة املختلفــة التــي توصــل إليهــا اإلنســان عــرب تارﳜــه الطويــل فهــي حصــاد ملختلــﻒ

املنظومات،السياســية ،واالقتصاديــة واالجتامعية،فالثقافــة هــي اإلطــار االجتامعــي الــذي يعيــش فيــه الفــرد ويتفاعــل

مــع مكوناتــه املختلفــة .
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الثورة المعلوماتية واالمن الثقافي ( قراءة سوسيولوجية في منظومة القيم)

ﻣلﺨﺺ الﺒحﺚ:
مــع مــرور الزمــن والتســارع امل ّطــرد للتطــور التكنولوجــي  ،غلبــت ثقافــة العوملــة ﰲ أرجــاء املعمــورة

فتحــول العــاﱂ اﱃ قريــة صغــرية  ،وأصبــح تبــادل املعلومــات واالفــكار أرسع مــن غمضــة عــني واملعلومــات متاحــة

بضغطــة زر  ،وانتقلــت االفــكار املتباينــة وأحيان ـ ًا الغريبــة بــني ﳐتلــﻒ الطوائــﻒ مــن البــﴩ فتــارة ﲡمعهــم وتــارة

تفرقهــم  ،وســادت سياســة العوملــة والثقافــة الكونيــة عــﲆ احلضــارات ذات اجلــذور البعيــدة  .ومــع كل هــذا التطــور
الــذي جــاءت بــه الثــورة املعلوماتيــة والتغيــري ﰲ جغرافيــة الزمــان واملــكان والــدول واالشــخاص  ،يطــل علينــا

مصطلــح االمــن الثقــاﰲ ليــدق بقــوة ناقــوس اخلطــر مــن اﳖيــار احلضــارات وتدهــور ثقافــات الشــعوب  ،ويعلــن
اﳘيــة تواجــده عــﲆ الســاحة املعــاﴏة بوصفــه منهجـ ًا ﴐوريـ ًا ﰲ سياســات الــدول كاألمــن االقتصــادي والقومــي
والغذائــي أو حتــى السياســات  ،وســالح ًا قويــ ًا ﰲ مواجهــة اجلامعــات االرهابيــة املتشــددة فكريــ ًا التــي ﲢــارب

احلضــارات والشــعوب بأفــكار هدامــة وعنــﻒ مفــرط وحــروب ال تنتهــي  ،وهــو حمــور مهــم مــن حمــاور حيــاة افــراد

املجتمعــات االنســانية اليوميــة  ،بعــد ان حولــت ثــورة املعلومــات والتقانــات الــدول املختلفــة واملتباعــدة اﱃ بيــوت

صغــرية ﰲ عــاﱂ واحــد  ،اتســعت حــدوده وتالشــت مــع االنتقــال الﴪيــع للمعلومــة واحلــدث .
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Abstract:
The present research study aims to ponder over the reﬂec�ons of the info-revolu�on
on the Islamic Arabic civiliza�on security with an emphasis on the Iraqi case confron�ng
seismic strokes in the values system le� ﬁssured , as it copes with great challenges ; ﬁrst
to preserve the genuinity of its social values and second to resist the sweeping �de of
globaliza�on , as commonly agreed that the demerits of the info-revolu�on are more
complicated and controversial ; it pertains to our ethics, rooted values, ideology , niche
and societal systems . The moment there is a talk about the demerit of the info -revolu�on,
poli�cs surges into mind since it is harmful in deteriora�ng a society , contamina�ng the
na�onal culture , maters of the cultural iden�ty and other cultural privacies controversy
gravitates around in the recent years worldwide .Such cases ﬁnd jus�ﬁca�on as there is
an informa�on ﬂow , one dimensional, meandering from the north to the south ; these
discussions grant you one impression that change , deteriora�on and distor�on have
happened and been happening .
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اﳌﻘﺪﻣة :
اذ تعــددت اآلراء التــي تنظــر ﱃ مفهــوم االمــن الثقــاﰲ أو احلضــاري  ،فأغلبهــا ﲡــد أنــه أحــد جوانــب

االمــن القومــي  ،بــل أﳘهــا  ،فهــو يتقــدم عــﲆ االمــن االجتامعــي والغذائــي واالقتصــادي والعســكري وغــري ذلــك

 ،فــﺈذا ﲢقــق االمــن الثقــاﰲ فانــه يمكــن ﲢقيــق االمــن واحلاميــة ﰲ كثــري مــن املجــاالت االخــرى  ،وتواجــه املجتمــع

ﲢديــات كثــرية واخطرهــا التحديــات الثقافيــة أو احلضاريــة التــي تنتقــل مــن طريــق العنــاﴏ الثقافيــة  ،وخصوصــا
عندمــا يتعــرض املجتمــع اﱃ عمليــة التغــري االجتامعــي التلقائــي أو املخطــط  ،ﳑــا يفاقــم مــن حجــم هــذه التحديــات

املطرد ﰲ وســائل
وانعكاســاﲥا الســلبية عــﲆ الفــرد واالرسة واملجتمــع  ،ومــا ســاﳘت فيــه الثــورة املعلوماتيــة والتقــدم ّ
االتصــال احلديثــة  ،فهــذه الثــورة الديناميكيــة املركبــة تشــتمل عــﲆ أربعــة تغيــريات رسيعــة أساســية عــﲆ األقــل(: )1

األوﱃ  :القفــزة املدهشــة لتكنولوجيــا احلوســبة ومعاجلــة املعلومــات واندماجهــا مــع التقــدم املذهل لوســائل

االتصــال (اهلاتــﻒ  ،والتلفزيــون ،واملحطــات الفضائيــة)  ،ﰲ منظومــة تقنيــة واحــدة .

والثانيــة  :التطــور غــري املســبوق ﰲ تراكــم املعرفــة واالنتقــال مــن املعرفــة العلميــة اﱃ تطبيقاﲥــا العلميــة

(التكنولوجيــا) بســهولة أكــرب وزمــن اقــل مــن جهــة  ،والﴪعــة العجيبــة ﰲ نقــل هــذه املعرفــة واعاممهــا عــﲆ مســتوى
العــاﱂ نتيجــة لذلــك مــن جهــة ثانيــة .

الثالثــة  :االنﱰنيــت (الشــبكة الدوليــة للمعلومــات) التــي ﲡمــع العــاﱂ كلــه عــﲆ منابــع معلومــات حــرة .

وﲤيــز االنﱰنيــت بــأن خدمتــه تشــمل كل اخلدمــات التــي توفرهــا وســائل االتصــال املختلفــة وتتخطاهــا ،وتطــرح
عــدد ًا هائـ ً
ال مــن اخليــارات املنفلتــة مــن أي نــوع مــن الرقابــة  .فمهــام كثــر عــدد القنــوات الفضائيــة يظــل مــع ذلــك

عــدد ًا حمــدود ًا  ،أمــا مــع االنﱰنيــت فباإلمــكان االطــالع عــﲆ االالف املواقــﻒ التــي تعــرض مجيــع أنــواع املعلومــات
واصنافهــا.

امــا الرابعــة  :فهــي العواقــب والتأثــريات االكيــدة واملمكنــة واملحتملــة التــي يرتكبهــا ذلــك ﰲ حيــاة البــﴩ

االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة.

وعنــد احلديــث عــن ســلبيات الثــورة املعلوماتيــة واالتصاليــة تقفــز اﱃ الذهــن فــور ًا مســائل خطورﲥــا ﰲ

التفكيــك والغــزو الثقــاﰲ والتلويــث الثقــاﰲ وافســاد الثقافــات الوطنيــة  ،ومســائل اهلويــة الثقافيــة  ،وســواها مــن
املســائل املتعلقــة باخلصوصيــة الثقافيــة التــي دارت حوهلــا نقاشــات حاميــة ﰲ الســنوات األخــرية ﰲ مجيــع انحــاء
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العــاﱂ تقريبــ ًا  .وهــي قضايــا ﲤتلــك فعــ ً
ال مﴩوعيتهــا ومربراﲥــا ﰲ واقــع التدفــق املعلومــاﰐ وحيــد االﲡــاه مــن

الشــامل اﱃ اجلنــوب عمومــ ًا  .وتلــك النقاشــات تعكــس احساســ ًا بــأن التغــري والتفكيــك والتشــويه قــد حــدث

وﳛــدث بالفعــل

وﲢتــل القيــم مكانــة مهمــة ﰲ حيــاة الفــرد واملجتمــع فلهــا أﳘيتهــا بالنســبة للشــباب فتعمــل عــﲆ وقايتهــم

مــن االنحــراف وتســهم ﰲ بنــاء شــخصيتهم ،وقدرﲥــم عــﲆ التكيــﻒ مــع احليــاة ومشــكالﲥا ،وهــي ﲤثــل موجهــات
حليازﲥــم ﰲ جمــاالت احليــاة املختلفــة فتجعلهــم أكثــر قــدرة عــﲆ اﲣــاذ قراراﲥــم وإﳖــاء ﴏاعاﲥــم ومواجهــة أزماﲥم
وﲢدياﲥــم وتنميــة جمتمعاﲥم.

ويكتســب مفهــوم االمــن الثقــاﰲ معنــى ذاتيــ ًا تراكميــ ًا ان حســبنا االمــن مرادفــ ًا ﰲ الداللــة لتحقيــق

االشــباع الــذاﰐ مــن احلاجــات الثقافيــة  ،وهــذا مــا يتخــذه املفهــوم مــن معنــى ﰲ الوجــه االول  ،والــذي يتجســد

بالتبعيــة للمنتــج  ،والوجــه االخــر يتخــذ معنــى دفاعـ ًا ﴏفـ ًا عــﲆ نحــو مــا يكونــه اي امــن اســﱰاتيجي آخــر يدخل ﰲ

نطــاق االمــن القومــي  .ويقســم البحــث عــﲆ عــدة حمــاور تضمــن املحــور االول :االطــار املفاهيمــي واختــص املحور
الثــاين  :بتحديــد أهــم املفاهيــم االساســية التــي اعتمدهــا البحــث واملفاهيــم ذات الصلــة ﲠــا  .واملحــور الثالــث

:عــرض نــامذج لدراســات ســابقة ومناقشــتها  ،ﰲ حــني تطــرق املحــور الرابــع اﱃ آليــات العوملــة وأزمــة القيــم وتنــاول
املحــور االخــري  :العوملــة واالمــن الثقــاﰲ ثــم عــرض ألهــم النتائــج التــي توصــل اليهــا البحــث.

٢٩٢

الثورة المعلوماتية واالمن الثقافي ( قراءة سوسيولوجية في منظومة القيم)

اﳌحور اﻻول  :اﻻﻃار اﳌﻔاﻫيمﻲ  :ويﺸتمﻞ ﻋﲆ ﻋناﴏ الﺒحﺚ وﻫﻲ :
اوﻻ  :ﻣﺸﻜلة الﺒحﺚ :
لقــد أصبــح املجتمــع يعانــى الكثــري مــن املشــكالت النامجــة عــن تغــري القيــم(أي التحــول الــذي طــرأ عــرب

الزمــن داخــل املجتمــع )  ،فــﺈذا نظرنــا قليـ ً
ال نحــو أنفســنا نــرى مــا آلــت إليــه بعــض قيمنــا األصيلــة التــي كانــت ســمة
ملجتمعنــا قــد عفــا عليهــا الزمــن وأصبحــت ال تتناســب مــع عــاﱂ املاديــات والتكنولوجيــا املعــاﴏة  .ومــن مظاهــر

تضــاؤل القيــم األخالقيــة ﰲ اجليــل الناشــﺊ عــدم احــﱰام ملكيــة االخريــن وحقوقهــم والتنكــر حلقــوق الوالديــن
وعــدم املبــاالة بالنظــم والقوانــني وأصبــح املجتمــع أكثــر عنف ـ ًا وأقــل انضباط ـ ًا وأكثــر تســاهالً .ولقــد طغــت القيــم

املاديــة عــﲆ القيــم الروحيــة التــي اختنقــت وانخفضــت ﰲ الصــدور ،فســادت االنانيــة ،واالســتغالل ،وحــل
الــرصاع حمــل التنافــس والتعــاون وغــاب التكافــل االجتامعــي وتفككــت الروابــط االجتامعيــة األصيلــة وصــارت

روابــط املصالــح واملنافــع وهــى روابــط وﳘيــة مؤقتــة مرتبطــة باملوقــﻒ فقــط وتتمــزق بمجــرد انتهــاء املصلحــة ،قــل
اإلحســاس باخلطــر العــام عــﲆ املجتمــع فضاعــت الشــهامة واملــروءة وصــار النــاس إذا مــروا عــﲆ حــادث رفضــوا

اإلبــالغ وإذا طلبــت منهــم الشــهادة أنكروهــا واملســاعدة منعوهــا وإن مــا نالحظــه مــن إهــدار للــامل العــام وﲣريــب
املمتلــكات واملرافــق العامــة وغريهــا واالســتهتار بالقيــم وضعــﻒ الغــرية عــﲆ أعــراض النــاس وتقطــع األرحــام

والصــالت اإلنســانية وذلــك يرجــع إﱃ التغــريات التــي طــرأت عــﲆ املجتمــع ﰲ اآلونــة األخــرية والتــي انعكســت

عــﲆ ســلوكيات الشــباب وأحدثــت أزمــة أخالقيــة فيــام بينهــم.

فيحــاول البحــث أن يســلط الضــوء عــﲆ جمموعــة العوامــل الداخليــة املرتبطــة بالبنيــة الداخليــة للمجتمــع

وكذلــك العوامــل اخلارجيــة التــي أدت إﱃ حــدوث تلــك األزمــة أيضــا .والبحــث يرتكــز عــﲆ تســاؤل رئيــس:
ماهي انعكاسات الثورة املعلوماتية عﲆ قيم االفراد ﰲ املجتمع وأمنهم الثقاﰲ ؟ .
ﺛاﻧي ﹰا  :اﳘية الﺒحﺚ :

يســلط البحــث الضــوء عــﲆ اجلانــب اخللقــي ﰲ الوقــت احلــاﴐ فاملتتبــع لوســائل االعــالم ومواقــع

التواصــل االجتامعــي يالحــﻆ أﳖــا تقــوم بنــﴩ العديــد مــن اجلرائــم مثــل اخلطــﻒ ،واالغتصــاب واالختــالس

والرشــوة وحــوادث التطــرف والتحــرش اجلنــﴘ وهــى جرائــم غريبــة نســبي ًا عــﲆ جمتمعاتنــا  ،التــي يمكــن أن ترجــع

ﰲ ﲢليلهــا النهائــي اﱃ قصــور اجلانــب اخللقــي الــذى يعــاين منــه هــؤالء األفــراد مــن مرتكبــي احلــوادث واجلرائــم ،و

تزايــدت موجــة العنــﻒ واإلرهــاب ﰲ جمتمعنــا ﰲ اآلونــة األخــرية بصــورة ﱂ يســبق هلــا مثيــل .
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إن القيــم األخالقيــة هــي مــؤﴍ لنوعيــة احليــاة ﰲ أي جمتمــع ألﳖــا انعــكاس لﻸســلوب الــذى يفكــر بــه

الفــرد وﰲ ظــل التحــوالت التــي طــرأت عــﲆ املجتمــع تعــد القيــم نوع ـ ًا ثابت ـ ًا مــن الضغــوط االجتامعيــة املؤثــرة ﰲ

الســلوك ويظهــر ذلــك ﰲ قبــول بعــض األعــامل والســلوكيات  ،اذ إن أﳘيــة أي دراســة ترجــع إﱃ أﳘيــة املوضــوع

الــذى تتصــدى لــه  ،اذ يالحــﻆ مــن البحــوث والدراســات العربيــة واألجنبيــة التــي أجريــت ﰲ جمــال القيــم األخالقية

أن دراســة القيــم األخالقيــة ﱂ ﲢــﻆ باهتــامم الكثــري مــن الباحثــني إذا مــا قورنــت بعــدد الدراســات التــي أجريــت ﰲ
جمــال القيــم بصفــة عامــة  .ويركــز البحــث عــﲆ فئــة حيويــة ﰲ املجتمــع وهــم الشــباب اذ يعــدون القلــب النابــض ﰲ
املجتمــع فهــم قــادة املســتقبل فاملجتمــع الغنــي بشــبابه هــو املجتمــع املزدهــر بعكــس املجتمــع الفقــري بشــبابه فــﺈن مﺂلــه

إﱃ التفــكك واالﳖيــار .وتتجســد أﳘيــة البحــث ﰲ الوقــوف عــﲆ انعكاســات الثــورة املعلوماتيــة عــﲆ االمــن الثقــاﰲ

العــرﰊ االســالمي مــع الﱰكيــز عــﲆ احلالــة العراقيــة ومــا شــهدته مــن هــزات عنيفــة ﰲ منظومــة القيــم وتصــدع كبــري
فهــي تعيــش حالــة ﴏاع كبــري يتجســد ﰲ اجلانــب االول ﰲ قدرﲥــا عــﲆ احلفــاظ عــﲆ أصالــة القيــم االجتامعيــة ،
وﰲ اجلانــب الثــاين مقاومــة التيــار العوملــي اجلــارف  ،فســلبيات الثــورة املعلوماتيــة هــي اكثــر تعقيــد ًا والتباسـ ًا واقــل

رســوخ ًا .إذ اﳖــا عــﲆ الغالــب تتصــل بأخالقنــا وقيمنــا الراســخة وبأيديولوجياتنــا وموقعنــا وانظمتنــا االجتامعيــة
والسياســية  ،أي باختصــار تضــع العــاﱂ كلــه بــني أيدينــا.
ﺛالﺜا :اﻫﺪاف الﺒحﺚ :

 .1الوقــوف عــﲆ أهــم ســلبيات ثقافــة العوملــة اهلدامــة للحفــاظ عــﲆ خصوصياتنــا الثقافيــة واصالــة

حضارتنــا ﰲ ظــل التطــور املتســارع لثــورة التكنولوجيــا ورسعــة انتقــال املعلومــة وبيــان انعكاســاﲥا عــﲆ االمــن

الثقــاﰲ للمجتمــع  .2تســليط الضــوء عــﲆ أهــم العوامــل الداخليــة واخلارجيــة التــي ســاعدت عــﲆ حــدوث أزمــة
القيــم األخالقيــة ﰲ جمتمعاتنــا العربيــة االســالمية .

 .3التوصــل اﱃ عــرض أهــم النتائــج واملقﱰحــات بوصفهــا ســب ً
ال للحــد مــن اخطــار املــد الثقــاﰲ غــري املقنــن

عــﲆ جمتمعنا

راﺑع ﹰا  :ﻣنﻬجية الﺒحﺚ :
اعتمــد البحــث عــﲆ املنهــج الوصفــي التحليــيل اذ يعــد مــن أكثــر مناهــج البحــث االجتامعــي مالءمــة للواقع

االجتامعــي وخصائصــه  ،وهــو اخلطــوة االوﱃ نحــو ﲢقيــق الفهــم الصحيــح هلــذا الواقــع  .والــذي مــن خاللــه نتمكن

مــن االحاطــة بــكل أبعــاد هــذا الواقــع  ،حمــددة عــﲆ خريطــة تصــﻒ وتصــور بــكل دقــة كافــة ظواهــره وســامته (.)2
٢٩٤
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وﳞــدف املنهــج الوصفــي اﱃ مجــع احلقائــق والبيانــات عــن ظاهــرة او موقــﻒ معــني مــع حماولــة تفســري هــذه احلقائــق

تفســريا كافيــا( . )3والبحــوث الوصفيــة ال تنحــرص اهدافهــا ﰲ جمــرد مجــع احلقائــق  ،بــل ﲥــدف اﱃ تصنيــﻒ البيانــات
واحلقائــق وﲢليلهــا ﲢليــال علميــا كافيــا ثــم الوصــول اﱃ تعميــامت بشــأن الظاهــرة موضــوع الدراســة  .ويعــرف
املنهــج الوصفــي بأنــه طريقــة مــن طــرق التحليــل والتفســري بشــكل علمــي منظــم مــن أجــل الوصــول اﱃ أغــراض

حمــددة لوضعيــة اجتامعيــة أو مشــكلة اجتامعيــة أو انســانية .

اﳌحور الﺜاﲏ  :ﲢﺪيﺪ اﻫﻢ اﳌﻔاﻫيﻢ واﳌﺼﻄلحات العلمية :
.١الﺜورة اﳌعلوﻣاﺗية :
حــدث ﰲ القــرن العﴩيــن نمــو نوعــي عــﲆ شــكل طفــرة أو قفــزة حلجــم ومقاييــس املعلومــات واملعــارف

املتداولــة  ،ومنهــا بالطبــع املعلومــات العلميــة – التقنيــة  ،وســمي ذلــك باالنفجــار املعلومــي ( أو انفجــار املعلومــات)

وبالثــورة املعلوماتيــة ( أو ثــورة املعلومــات) ( .)4

وكان نشــوء املعلوماتيــة وتطورهــا العاصــﻒ ناﲡــني عــن النمــو احلــاد ﰲ ســاحة التطبيــق االجتامعــي وﰲ

ديناميــة وتعقيــد هــذا التطبيــق بصــورة متزايــدة  ،وبذلــك اكتســبت مصــادر املعلومــات ﰲ املجتمــع أﳘية اســﱰاتيجية

 ،وقــد ﲣللــت املعلوماتيــة ســائر جمــاالت احليــاة االجتامعيــة تقريبــا .

وتعنــي املعلوماتيــة بمعناهــا الواســع – منظومــة املعــارف املنتميــة اﱃ ســائر أنــواع املعلومــات ﰲ الطبيعــة

واملجتمــع وﰲ التجهيــزات التقنيــة  ،ســوا ًء مــن حيــث انتــاج هــذه املعلومــات وﲢويلهــا  ،أو مــن حيــث ﲣزينهــا

وتوزيعهــا .وباملعنــى الضيــق للكلمــة تعنــي املعلوماتيــة ( أو اينفورماتيكــس) علـ ًام متنامي ًا بﴪعة مذهلــة  ،أو ﲣصص ًا

أو مــادة علميــة  ،هــي مجيع ـ ًا العلــم أو التخصــص الــذي تتحــد فيــه علــوم متنوعــة عديــدة كالرياضيــات والفيزيــاء
والتكنيــك وغريهــا مــن العلــوم الالزمــة لصنــع احلواســب أو الكومبيوتــرات والروبوتــات والالزمــة ألﲤتــة النظــم

االداريــة أو نظــم االدارة  ،وﲠــذا املعنــى تكــون املعلوماتيــة علـ ًام تطبيقيـ ًا  ،مركبـ ًا » متعــدد االختصــاص« – أو » بــني
اختصــاﴆ »  ،وتكــون املعلومــات فيــه موضوع ـ ًا ووســيلة وهدف ـ ًا .)5(informa�cs .

وتعــرف الثــورة املعلوماتيــة أيضــا بأﳖــا  :هــي ثــورة ديناميكيــة مركبــة تشــمل عــﲆ أربعــة تغيــريات رسيعــة

أساســية عــﲆ األقــل هــي :
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أ.م.د .احمد عبد الرضا محمد الحسني

أ.م.د .ولـيد عـــــبد جبر الخـفاجـي

األوﱃ  :القفــزة املدهشــة لتكنولوجيــا احلوســبة ومعاجلــة املعلومــات واندماجهــا مــع التقــدم املذهل لوســائل

االتصــال (اهلاتــﻒ  ،والتلفزيــون ،واملحطــات الفضائيــة)  ،ﰲ منظومــة تقنيــة واحــدة .

والثانيــة  :التطــور غــري املســبوق ﰲ تراكــم املعرفــة واالنتقــال مــن املعرفــة العلميــة اﱃ تطبيقاﲥــا العلميــة

(التكنولوجيــا) بســهولة أكــرب وزمــن اقــل مــن جهــة  ،والﴪعــة العجيبــة ﰲ نقــل هــذه املعرفــة وإعاممهــا عــﲆ مســتوى
العــاﱂ نتيجــة لذلــك مــن جهــة ثانيــة .

الثالثــة  :االنﱰنيــت (الشــبكة الدوليــة للمعلــامت) التــي ﲡمــع العــاﱂ كلــه عــﲆ منابــع معلومــات حــرة .

وتتميــز االنﱰنيــت بــأن خدمتهــا تشــمل كل اخلدمــات التــي توفرهــا وســائل االتصــال املختلــة وتتخطاهــا ،وتطــرح
عــدد ًا هائـ ً
ال مــن اخليــارات املنفلتــة مــن أي نــوع مــن الرقابــة  .فمهــام كثــر عــدد القنــوات الفضائيــة يظــل مــع ذلــك

عــدد ًا حمــدود ًا  ،أمــا مــع االنﱰنيــت فباإلمــكان االطــالع عــﲆ االف املواقــﻒ التــي تعــرض مجيــع أنــواع املعلومــات
واصنافهــا االقتصاديــة والسياســية والفنيــة والبيئيــة  ،أي باختصــار تضــع العــاﱂ كلــه بــني أيدينــا .

امــا الرابعــة  :فهــي العواقــب والتأثــريات االكيــدة واملمكنــة واملحتملــة التــي يرتكبهــا ذلــك ﰲ حيــاة البــﴩ

االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة (. )6

لقــد كثــر اســتخدام لفــﻆ ثــورة لــكل تغيــري أو تعديــل ليــس ﰲ حياتنــا السياســية فقــط  ،بــل ﰲ كافــة جمــاالت

اهتاممنــا حتــى كاد اللفــﻆ يفقــد معنــاه احلقيقــي فاملصــدر الــذي نعيشــه يمثــل انقطاعــا وتغيــريا ﰲ نمــط احليــاة

والتكنولوجيــا املســتخدمة يوميــا لنقــل املعلومــات وهــو مــا جعــل ثــورة املعلومــات تنســب اليــه (. )7

ومــن الناحيــة اللغويــة تســتخدم كلمــة ثــورة للتعبــري عــن التغيــري الســياﳼ واالجتامعــي الــذي يقــوم بــه

الشــعب ﰲ دولــة مــا ( . ) 8
 .٢اﻻﻣﻦ الﺜﻘاﰲ:

األمــن الثقــاﰲ هــو مصطلــح يبــدو للوهلــة األوﱃ متناقــض املفــردات ،يتكــون مــن كلمتــني ذات معنيــني

ﳐتلفــني  -ﳘــا األمــن والثقافــة  -فاألمــن كمفهــوم عــام ومتــداول هــو توفــري اجلــو اآلمــن لتــداول احلريــات

التــي نامرســها وداللتــه دومــا تشــري إﱃ الدفــاع ،العزلــة والســيطرة لتوفــري احلاميــة املطلوبــة ،أو االنغــالق والتكتــم

لــو تطلــب األمــر ذلــك ﰲ أحيــان كثــرية .أمــا الثقافــة فتتضمــن حســب الكثــري مــن التعريفــات املختلفــة واملتعــددة
النشــاط الفكــري والفنــي لﻸعــامل املنتجــة مــن جهــة واملعتقــدات والفنــون والعــادات واآلثــار واألعــامل التــي ينتجها
٢٩٦

الثورة المعلوماتية واالمن الثقافي ( قراءة سوسيولوجية في منظومة القيم)

جمموعــة مــن النــاس ﰲ وقــت مــا عــرب التاريــﺦ مــن جهــة أخــرى .وهــو املفهــوم الــذي يتناقــض بــكل تأكيد مــع مفهوم
األمــن ،فمفهــوم الثقافــة املتــداول واملعــروف يشــري دومـ ًا إﱃ اإلبــداع واالنفتــاح والتحــرر مــن القيــود للتعامــل مــع
اآلخــر وتبــادل اآلراء املختلفــة واملهمــة واملطلوبــة تبع ـ ًا الختــالف التجربــة والبيئــة املحيطــة واملراحــل العمريــة ﰲ

أزمــان ﳐتلفــة(.)9

.٣الﻘيﻢ :
أوالً  :مفهــوم القيــم مــن املنظــور اللغــوي  ،تعنــي كلمــة القيمــة  Valueكلمــة مشــتقة مــن الفعــل الالتينــي

 ،Valeaومعناهــا ﰲ األصــل أنــا قــوى وأنــا بصحــة جيــدة أي إنــه يشــمل معنــى املقاومــة والصالبــة.
وكلمة القيمة ﰲ القواميس واملعاجم تأتى باملعاين اآلتية :

ﰲ املعجــم املحيــط  :القيمــة الــﴚ  :ثمنــه الــذى يعادلــه ،اإلنســان  :قــدره -هــو ذو قيمــة كبــرية /هــو إنســان

ال قيمــة لــه وﰲ املعجــم الوجيــز  :القيــم تعنــى قيمــة الــﴚ وقــدره وقيمــة املتــاع أي ثمنــه ،وقــوم الــﴚ أي اصلحــه،
وقيــم الــﴚ بمعنــى أظهــر مــا فيــه مــن إﳚابيــات وســلبيات وﰲ ﳐتــار الصحــاح القيمــة :واحــد القيــم ،وقــوم الــﴚ

تقويـ ًام فهــو قويــم ومســتقيم وﰲ قامــوس املــورد  :قيمــة قــدر ،أﳘيــة ،ثمــن ،مقــدار.

وﰲ قامــوس انجلــش وانجلــش  :القيــم كل مــا يشــري إﱃ مــا هــو مرغــوب فيــه مــن اجلامعــة والقيــم

نتــاج اجتامعــي حيــث ﳛــدد كل جمتمــع ،األنــامط القيميــة املختلفــة ﰲ احليــاة وتكــون ملزمــة للفــرد واجلامعــة ،بــل

للمؤسســات االجتامعيــة أيضــ ًا

()10

.

والقيــم ﰲ قامــوس علــم االجتــامع تعنــى أي موضــوع أو حاجــة أو اﲡــاه أو رغبــة ،ويســتخدم املصطلــح ﰲ

معظــم احلــاالت حينــام تظهــر عالقــة تفاعليــة بــني احلاجــات واالﲡاهــات والرغبــات مــن جهــة واملوضوعــات مــن
جهــة أخــرى (.)11

والقيــم ﰲ معجــم املصطلحــات االجتامعيــة هــي كل مــا يقــوم بــه أو يعطــى قيمــة لســواه أحيانـ ًا تقــال القيمــة

عــﲆ الــﴚ الثمــني املرغوب املنشــود وألســباب ذاتيــة أو العتبــارات نفســية -اجتامعيــة أو اقتصاديــة(. )12
وعﲆ هذا يمكن القول إن القيم ﰲ املوسوعات والقواميس تعكس ما ييل :

٢٩٧
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القيم مفهوم جمرد
تشــري إﱃ مــا هــو مرغــوب فيــه أو احلســن أو مــا ينبغــي أن يكــون عليــه الســلوك اإلنســاين -ترتبــط القيــم

بالبنــاء الداخــيل للكائــن البــﴩي .

وهــي عمليــة تقديريــة يقــوم ﲠــا اإلنســان إلشــباع حاجاتــه ورغباتــه  ،ترتبــط القيــم بالفعــل ،ومــن ثــم تكــون

القيــم معيــار ًا لســلوك األفــراد .
 .٤ﻣﻔﻬوم اﻷزﻣة :

أصبحــت األزمــات جــزء ًا مــن نســيج احليــاة وزادت حدﲥــا ﰲ العــرص احلــاﱄ الــذى ﲤيــز بأزمــات ذات

إحــداث داخــيل مــن صنــع البيئــة الداخليــة وإحــداث خارجــي بفعــل البيئــة اخلارجيــة والطبيعــة البﴩيــة مثــل

العــادات والتقاليــد وعــدم اســتقرار األوضــاع االقتصاديــة ونقــص املــوارد بأشــكاهلا املختلفــة التــي تنــدرج ﲢتهــا
األخطــاء البﴩيــة وثــورة املعلومــات ﳑــا دفــع بعضهــم إﱃ وصــﻒ هــذا العــرص بأنــه عــرص األزمــات .

قــد يبــدو للوهلــة األوﱃ أن ﲢديــد معنــى األزمــة مســألة ســهلة وال ﲢتــاج إﱃ جهــد غــري أن الواقــع يشــري

إﱃ صعوبــة ذلــك فبالرغــم مــن شــيوع كلمــة أزمــة وتناوهلــا املســتمر ﰲ خطابنــا اليومــي إال أﳖــا مــن املفاهيــم صعبــة

التحديــد ربــام ألﳖــا مفهــوم نســبى ولــه مــؤﴍات عديــدة ومتباينــة وﳜتلــﻒ مــن موقــﻒ آلخــر.

وتعــرف األزمــة لغوي ـ ًا ﰲ قامــوس ويبســﱰ األمريكــي بأﳖــا »حالــة خطــرية وحاســمة وهــى نقطــة ﲢــول

تســتوجب مواجهــة رسيعــة وإال حــدث موقــﻒ جديــد قــد يتضمــن نتائــج وآثــار سيئة(.)13ويشــري أمحــد بــدوي
( )1982إﱃ أن األزمــة مــن الناحيــة االجتامعيــة يقصــد ﲠــا توقــﻒ األحــداث املتوقعــة واضطــراب العــادات والعرف

ﳑــا يســتلزم التغيــري الﴪيــع إلعــادة التــوازن وتكويــن العــادات اجلديــدة األكثــر مالءمــة( )14ويــرى تورنجتــون

 )1989( Torringtonأن األزمــة حــدث مفاجــﺊ غــري متوقــع تتشــابك فيــه األســباب بالنتائــج وتتالحــق

األحــداث بﴪعــة كبــرية لتزيــد مــن درجــة املجهــول عــام ﳛــدث مــن تطــورات وﲡعــل متخــذ القــرار ﰲ حــرية بالغــة

ﲡــاه أي قــرار يتخــذه وقــد تفقــده قدرتــه عــﲆ الســيطرة والتــرصف(.)15

ويــرى روســني )1997( Roosenأن األزمــة هــي نقطــة ﲢــول حرجــة أو نقطــة اﲣــاذ قــرار ﰲ موقــﻒ

معــني فهــي موقــﻒ غــري مألــوف ﳛــدث عــادة عندمــا تكــون هنــاك مشــاكل كثــرية مثــارة ﲢتــاج إﱃ حلــول إذ اﳖــا
تبــدأ بحــدث صغــري خــارج عــن التحكم(.)16أمــا شــادية أمحــد عبــد اخلالــق ( )1999فتعرفهــا بأﳖــا نمــط مــن فــﱰة
٢٩٨

الثورة المعلوماتية واالمن الثقافي ( قراءة سوسيولوجية في منظومة القيم)

تتميــز باالضطــراب احلــاد وعــدم التنظيــم الشــديد ﰲ الســلوك أو ﰲ الوجــدان بفعــل بعــض خــربات احليــاة الضاغطــة
وغــري املتوقعــة(.)17

ويشــري جــالل الديــن عبــد اخلالــق ( )1999إﱃ أن األزمــة هــي حالــة انفعالية تعوق اســتجابة الفــرد لصوت

العقــل أو املنطــق ولكــى يقــوم الفــرد بــدوره االجتامعــي ﳚب عليــه إزالــة الضغوط النامجــة عن هــذه األزمة(.)18

كذلــك يــرى أمحــد إســامعيل حجــى ( )1998أن األزمــة نقطــة ﲢــول ﰲ سلســلة مــن األحــداث املتتابعــة

تســبب درجــة عاليــة مــن التوتــر وتقــود إﱃ نتائــج غالب ـ ًا مــا تكــون غــري مرغوبــة وبخاصــة ﰲ حالــة عــدم وجــود

اســتعداد أو قــدرة عــﲆ مواجهتهــا( ، )19و يــرى أمحــد إبراهيــم أمحــد ( )2002أن األزمــة تعــرب عــن حــدث مفاجــﺊ

غــري متوقــع ﳑــا يــؤدى إﱃ صعوبــة التعامــل معــه ومــن ثــم ﴐورة البحــث عــن وســائل وطــرق إلدارة هــذا املوقــﻒ
بشــكل يقلــل مــن آثــاره ونتائجــه الســلبية وأيض ـ ًا هــي حالــة مؤقتــة مــن االضطــراب ومــن اختــالل التنظيــم تتميــز
بقصــور الفــرد ﰲ مواجهــة هــذه احلالــة باســتخدام الطــرق املعتــادة حلــل املشــكالت و تتميــز بــام تنطــوي عليــه تلــك

احلالــة مــن إمكانيــة حــدوث نواتــج موجبــة أو ســالبة بشــكل جــذري(. )20

ويــرى أمحــد جمــدى حجــازي ( )2003أن األزمــة هــي نــوع مــن التحــدي نظــر ًا ملــا تفرضــه مــن

ضغــوط حياتيــة اجتامعيــة ونفســية عــﲆ الفــرد .وهــى ﰲ أبســط معانيهــا تشــري إﱃ حــدوث نــوع مــن اخللــل وعــدم
التــوازن بــني عنــاﴏ النظــام االجتامعــي ومــا ﳛتويــه مــن عالقــات إنســانية وتوجهــات عامــة وقيــم ومعايــري أخالقيــة

راســخة ومتأصلــة( .)21واألزمــة ﲠــذا املعنــى ﲤثــل مشــك ً
ال يتشــكل عــرب الزمــن من مصــادر كامنــة ﰲ البنــاء االجتامعي

ومتأثــرة بمجموعــة مــن العوامــل واألبعــاد املتداخلــة تعــوق التواصــل بــني األجيــال وتلغــى العالقــات الطبيعيــة

بــني البــﴩ (العالقــات الرأســية واألفقيــة) ،وﲥــدم أســس االســتقرار االجتامعــي وتعــرب عــن تقلبــات اجتامعيــة أو
اقتصاديــة أو سياســية أو كل ذلــك ﰲ آن واحــد ،وتظهــر عــادة ﰲ نقــالت حضاريــة وحــراك اجتامعــي صعــود ًا أو

هبوطـ ًا تؤثــر بدورهــا ﰲ هــذه الكيانــات أو النظــم ﳑــا ﳚعلهــا تشــكل حــاالت مــن التوتــر والقلــق والشــعور بالعجــز

وعــدم التواصــل والفشــل ﰲ ﲢقيــق التــوازن بــني الغايــات والوســائل(.)22

ويعــرف حممــد شــقرون ( )1986األزمــة بأﳖــا حالــة مــن اخللــل والعجــز االجتامعــي عــن تســيري الوقائــع

االجتامعيــة ومالحقــة التغــريات التــي تــؤدى إﱃ حالــة التفــكك ﰲ البنــى واملعايــري والقيــم االجتامعيــة .فاحلديــث عــن
األزمــة االجتامعيــة يعنــى األزمــة التــي ﲤــر عــرب احلقــل االجتامعــي والتــي ترتبــط بعــدم إمكانيــة التــرصف املوضوعــي

للقيــام بتجــاوز التناقــض الــذى أحدثــه تفــكك البنيــان واملعايــري والقيــم االجتامعيــة(. )23
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ويعــرف الباحــث األزمــة موقــﻒ يتحــدى قــوى الفــرد نتيجــة ضغــوط احليــاة املجتمعيــة وتــؤدى إﱃ نــوع

مــن اخللــل وعــدم التــوازن ﰲ البنيــة املجتمعيــة ومــا تتضمنــه مــن قيــم ومعايــري أخالقيــة راســخة ومتأصلــة ﰲ الفــرد
ويقصــد ﲠــا ﰲ الدراســة احلاليــة األزمــة األخالقيــة ونظــر ًا لكثــرة أبعــاد ومــؤﴍات أزمــة القيــم األخالقيــة الســلبية

بــني الشــباب فقــد ركــز الباحــث عــﲆ ﲬســة مــؤﴍات تتمثــل ﰲ الفســاد بأشــكاله املختلفــة -الوســاطة واملحســوبية-
العنــﻒ -فقــدان الثقــة -عــدم االلتــزام بالقانــون .
ﻧﲈذج ﻣﻦ دراﺳات ﺳاﺑﻘة :
.١دراﺳــة ﻋــﺰة ﻣﺼﻄﻔــﻲ الﻜحﻜــﻲ ﻋــﻦ الﻘنــوات الﻔضاﺋيــة واﻧعﻜاﺳــاﲥا ﻋــﲆ اﳍويــة وأزﻣــة الﻘيــﻢ لــﺪ

ﻋينــة ﻣــﻦ الﺸــﺒاب العــﺮﰊ . )24(2004

وﲥــدف الدراســة إﱃ تعــرف دور القنــوات الفضائيــة ﰲ التأثــري عــﲆ اهلويــة وأزمــة القيــم لــدى الشــباب

العــرﰊ ،وأجريــت الدراســة عــﲆ عينــة عمديــة قوامهــا ( )200مفــردة مــن الشــباب العــرﰊ (ذكــور وإنــاث)،
وتوصلــت الدراســة إﱃ عــدة نتائــج مــن أﳘهــا يشــاهد القنــوات الفضائيــة األجنبيــة غالب ـ ًا بنســبة  %64٫5وأحيان ـ ًا

نســبة  ،%35٫5وأيضــ ًا  %50٫5مــن العينــة يشــاهدون القنــوات الفضائيــة األجنبيــة بصــورة منتظمــة%49٫4 ،

يشــاهدوﳖا بصــورة غــري منتظمــة ،وفيــام يتعلــق باهلويــة ارتفــع معــدل تشــتت اهلويــة بــني عينــة الشــباب العــرﰊ حيــث

 %49٫5وانخفــض معــدل إنجــاز ليصــل إﱃ  %11مــن إمجــاﱄ عينــة البحــث ،وفيــام يتعلــق بأزمــة القيــم فقــد أســفرت
النتائــج عــن معانــاة  %60مــن العينــة يعانــون مــن أزمــة القيــم .

.٢دراﺳة Sadi Plantﻋﻦ ﺗﺄﺛري اﳍاﺗﻒ اﳌحمول ﻋﲆ اﳊياة الﻔﺮدية واﻻﺟتﲈﻋية).(٢٥)(٢٠٠٢
وهدفــت الدراســة إﱃ تعــرف مــدى تأثــري اهلاتــﻒ املحمــول عــﲆ احليــاة الفرديــة واالجتامعيــة وذلــك ﰲ

نطــاق ثــامين مــدن هــي طوكيــو و بيجــني و هونــج كونــج و بانكــوك و بيشــاور و دبــى و لنــدن و شــيكاغو .وقــد

توصلــت الدراســة إﱃ أن تكنولوجيــا اهلاتــﻒ املحــول قــد غــريت الطريقــة التــي يقــوم ﲠــا األفــراد مــن مواصلــة

أســاليب حياﲥــم اليوميــة وشــملت متضمنــات متعــددة للمجتمعــات وللثقافــات وغــريت طبيعــة االتصــال وإقامــة
العالقــات وأثــرت ﰲ األنــامط االجتامعيــة واألنشــطة االقتصاديــة وأصبحــت ذات مغــزى وســلوك خــاص بالنســبة

إﱃ مفاهيــم املســتخدمني وعاملهــم ،وأكــدت الدراســة وجــود فــروق إﱃ حــد مــا بــني الذكــور واإلنــاث ﰲ طريقــة

اســتخدام اهلاتــﻒ املحمــول وهــذا ﳜتلــﻒ باختــالف أماكــن الدراســة ،و اتضــح أن للهاتــﻒ املحمــول تأثــري ًا عــﲆ
العواطــﻒ بــني النــاس فأكــد بعضهــم أن اهلاتــﻒ جعــل الكــذب أســهل فيــام ﳜتــص باملشــاعر واألحاســيس.
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.٣ﻣﺰيــﺪ النﻘيعــﻲ ﻋــﻦ ﻣﻘاﻫــﻲ اﻹﻧﱰﻧــﺖ واﻻﻧحــﺮاف إﱃ اﳉﺮيمــة ﺑــﲔ ﻣﺮﺗادﳞــا ،دراﺳــة ﻣيﺪاﻧيــة ﻋــﲆ ﻣﻘاﻫــﻲ

اﻹﻧﱰﻧﺖ ).)26( (٢٠٠٢

وهدفــت الدراســة إﱃ إلقــاء الضــوء عــﲆ أداة مهمــة مــن أدوات تكنولوجيــا املعلومــات وهــى اإلنﱰنــت

وأثرهــا ﰲ ســلوكيات مرتادﳞــا ومــدى دورهــا ﰲ دفعهــم إﱃ اجلريمــة ،واســتخدم الباحــث املنهــج الوصــﻒ التحليــيل
 ،و اســتخدم االســتبيان أداة للدراســة امليدانيــة وتوصلــت الدراســة إﱃ أن غالبيــة مرتــادي مقاهــي اإلنﱰنــت مــن

الشــباب الذيــن تقــل أعامرهــم عــن  30ســنة وأن الفــراغ والتســلية مــن عوامــل جــذب الشــباب لتلــك املقاهــي،

وأدى التعامــل مــع اإلنﱰنــت إﱃ الدخــول ﰲ عالقــات غــري ﴍعيــة بــني اجلنســني و توصلــت إﱃ وجــود آثــار ســلبية
للتعامــل مــع اإلنﱰنــت عــﲆ االنحــراف الســلوكي اجلنائــي للمرتاديــن عــﲆ اعتبــار أن اإلنﱰنــت ُيعتــرب ﲡمعـ ًا شــبابي ًا
يتأثــر كل مرتــاد بســلوك اآلخــر .

.٤دراﺳة ﳏمﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌنﺸاوي  :ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﰲ اﳌجتمﻊ الﺴعودي:(٢٧)(٢٠٠٣) ،
وهدفــت الدراســة إﱃ الكشــﻒ عــن حجــم ونمــط أكثــر اجلرائــم اجلنســية واملامرســات غــري األخالقيــة

واجلرائــم املاليــة وجرائــم إنشــاء أو االشــﱰاك ﰲ إنشــاء املواقــع املعارضــة أو املعاديــة وجرائــم القرصنــة األكثر شــيوع ًا

التــي يرتكبهــا مــن يســتخدمون االنﱰنــت ﰲ املجتمــع الســعودي وﲢديــد أهــم ســامت مرتكبيهــا ،واســتخدمت
الدراســة منهــج املســح االجتامعــي بالتطبيــق عــﲆ مجيــع مســتخدمي اإلنﱰنــت ﰲ املجتمــع الســعودي ،و اســتخدم

االســتبيان أداة جلمــع املعلومــات وتوصلــت الدراســة إﱃ أن أكثــر مــن نصــﻒ أفــراد العينــة يرتــادون املواقــع اجلنســية،
ويطلبــون مــواد إباحيــة منهــا ،ومنهــم مــن اشــﱰك ﰲ القوائــم الربيديــة اجلنســية وهنــاك مــن أنشــأ مواقــع جنســية وأن

نســبة منهــم قامــت بالتشــهري باآلخريــن وانتحــال شــخصيات اآلخريــن ﰲ أثنــاء التصفــح .و توصلــت إﱃ قيــام بعــض
أفراد العينة بتدمري املواقع واخﱰاق مواقع حكومية وﲡارية وشخصية وحملية .

بعــد عــرض الدراســات الســابقة العربيــة اتضــح أن تلــك الدراســات ركــزت عــﲆ القيــم وأنســاق القيــم

والتحــوالت البنائيــة التــي طــرأت عــﲆ القيــم الثقافيــة ،وﴏاع القيــم الفرديــة ،والتحــوالت االجتامعيــة عــﲆ قيــم

التطــرف واالســتهالك واالنحــراف و القنــوات الفضائيــة وانعكاســاﲥا عــﲆ اهلويــة وأزمــة القيــم .ويمكــن القــول ان

هــذه الدراســات تتفــق مــع الدراســة احلاليــة ﰲ تناوهلــا ملوضــوع القيــم بصفــة عامــة وﲣتلــﻒ مــع هــذه الدراســات ﰲ

أﳖــا تركــز عــﲆ القيــم األخالقيــة وخاصــة القيــم الســلبية .وقــد اتفقــت نتائــج الدراســات مــع الدراســة احلاليــة عــﲆ

ظهــور قيــم ســلبية ﰲ املجتمــع املــرصي ﱂ تكــن معروفــة لــدى الســواد األعظــم مــن أفــراده كقيــم الفســاد اخللقــي
٣٠١
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وغيــاب الــﴩف والفضيلــة ،والتفــكك األرسى وتنــوع صــور الفســاد وألــوان التدهــور ﰲ املجتمــع املــرصي
وبــروز قيــم االنحــراف ﰲ املجتمــع كالرغبــة ﰲ الكســب الﴪيــع واإلحبــاط املســتمر عــﲆ الشــباب وارتفــاع حــدة
املشــاكل املاديــة وزيــادة معــدالت جرائــم الرشــوة والنصــب وﲡــارة العملــة والتهــرب الرضيبــي والﴪقــة والقتــل

واملخــدرات وتزويــر ودعــارة وخيانــة زوجيــة وكذلــك انتشــار الــدروس اخلصوصيــة وانتشــار الغــش وتﴪيــب

االمتحانــات وانتشــار ثقافــة العنــﻒ والتطــرف وســيادة روح الفرديــة وضعــﻒ الــوالء للوطــن وانحســار القيــم
األخالقيــة ،وســيطرة القيــم املاديــة عــﲆ شــتى جوانــب احليــاة ﰲ املجتمــع املــرصي وﴏاع القيــم الفرديــة واملجتمعيــة

بــني الشــباب .

عــﲆ أن آليــات العوملــة (القنــوات الفضائيــة و الكمبيوتــر واإلنﱰنــت واملحمــول) اقتحمــت خصوصيــة

املجتمــع املــرصي وأثــرت ﰲ القيــم األخالقيــة للشــباب ﳑــا ســاعد عــﲆ حــدوث األزمــة فقــد أثــرت ســلبي ًا ﰲ

التفاعــالت وجه ـ ًا لوجــه وضعــﻒ العالقــات االجتامعيــة والعواطــﻒ واملشــاعر واألحاســيس بــني النــاس .فقــد

ســاعد اســتخدام اهلاتــﻒ املحمــول للشــباب عــﲆ الغــش ﰲ أثنــاء االمتحانــات وإرســال رســائل غراميــة لﻺنــاث
وتصويــر الفتيــات باإلضافــة إﱃ إفــراز العديــد مــن املشــاكل واملتمثلــة ﰲ اإلزعــاج ﰲ األماكــن العامــة والكــذب
والتعــدي عــﲆ احلريــة الفرديــة ،كــام ســاعد اإلنﱰنــت عــﲆ االنحــراف الســلوك اجلنائــي واالشــﱰاك ﰲ مواقــع جنســية

والتشــهري باآلخريــن والدخــول ﰲ عالقــات غــري ﴍعيــة بــني اجلنســني .
اﳌعلوﻣاﺗية وازﻣة الﻘيﻢ :

بطبيعــة احلــال تؤثــر تكنولوجيــا املعلومــات ﰲ االبــداع العلمــي والفنــي عــﲆ الســواء (ان القــراءة املتأنيــة

لــدور االزمــة بشــكل عــام يفــﴤ بنــا اﱃ تلمــس خيــط يقودنــا اﱃ حقيقــة ان املجتمعــات التــي اعتمــد اهلــرم القيــادي
فيهــا عــﲆ الكفــاءة ﰲ التعامــل مــع االزمــات هــي أصلــب عــود ًا وأكثــر عــﲆ املطاوعــة وخالفهــا ﲤثــل تصديـ ًا مرﲡـ ً
ال

ﳑــا يؤثــر ســلب ًا ﰲ منظومــة القيــم والتعامــل مــع االزمــات بطــرق غــري مدروســة ﳑــا أدى اﱃ ضعفهــا وتفككهــا)  ،فهــي

عــﲆ ســبيل املثــال تســهل كثــريا مــن االعــامل الثقافيــة واالبداعيــة الفرديــة  ،بــام ﰲ ذلــك عمــل الباحثــني واملؤلفــني

وتكنولوجيتهــم  ،بتﴪيــع وتســهيل عمليــات التصحيــح والتنقيــح ﰲ النــص املكتــوب منــذ مراحلــه االبتدائيــة اﱃ

صورتــه النهائيــة  ،أو ﲢويــل كالم املؤلــﻒ ﰲ حواســيب املســتقبل اﱃ نــص مكتــوب مبــاﴍة وهــذا مــا يدعــى احلــوار
املبــاﴍ بــني االنســان واآللــة  ،اي ان الثــورة املعلوماتيــة تؤثــر ﰲ مســار مســتقبل وطريقــة تطــور االشــكال التقليديــة

ﰲ احليــاة عمومــا  ،وﳑــا الشــك فيــه ان انتشــار التطــور التكنولوجــي يمكــن ان يقــوي الفرديــة لــدى النــاس ويضعــﻒ
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روح التعــاون اجلامعيــة وكثافــة االختــالط فيــام بــني النــاس  ،الن مســار هــذا التطــور التقنــي مبنــي عــﲆ الفرديــة وﲢــد

مــن االختالطــات املبــاﴍة  ،فالرفيــق والزميــل ﰲ العمــل والدراســة واللعــب والراحــة والصداقــة هــي اآللــة  ،ﰲ

حــني يصعــب التخــيل عــن معــاﴍة النــاس والتواصــل معهــم كقيمــة روحيــة عاليــة مالزمــة لﻺنســان منــذ االزل .

اي ان هــذا التقــدم التقنــي املتســارع يفــرض علينــا ﴐوبـ ًا مــن االغــﱰاب أو االســتالب بعامــة  ،والســيام

مــا يعــرف » باغــﱰاب املعرفــة »  ،اذ يــرى البعــض أن املنطــق اآلﱄ الصــارم وتعامــل االنســان معــه قــد يؤديــان مــع

الزمــن ومــن الوجهــة النفســية عــﲆ االقــل اﱃ فقــدان حــس االبــداع أو املقــدرة عليــه .لنتذكــر أﳘيــة اخليــال واالحــالم

والالشــعور والالوعــي وكافــة اشــكال اخلــروج عــﲆ املنطــق املألــوف  ،ويــرى بعضهــم أيض ـ ًا أن اآللــة يمكــن أن

تفتــح آفاق ـ ًا جديــدة أمــام االبــداع وامكانــات االخــﱰاع ( . )28و تســاعد املظاهــر املنتــﴩة ﰲ عــرص املعلوماتيــة عــﲆ

تنميــة العزلــة االجتامعيــة أو أن يتحــول الزميــل االلكــﱰوين اﱃ منطــق احلــوار واملحــاورة ﰲ املســتقبل مــع تطــور

التكنولوجيــا .

و أثــرت الثــورة املعلوماتيــة عــﲆ قيــم الشــباب فانتــﴩت ســلوكيات مشــﱰكة منهــا الثقافــة االســتهالكية،

أغنيــات شــبابية و مالبــس عامليــة و أفــالم عنــﻒ و تنميــط األذواق و تقولــب الســلوك و ثقافــة املخــدرات وقــد

أفــرزت عــدة مشــكالت منهــا انتشــار اجلرائــم و البلطجــة وتدهــور مســتوى املعيشــة و تقليــص اخلدمــات االجتامعيــة

التــي تقدمهــا الدولــة ،اتســاع الفجــوة بــني الفقــراء واألغنيــاء (. )29

ومــن اﳚابيــات الشــبكات املوحــدة للمعلومــات أﳖــا تســهل كشــﻒ بعــض عمليــات الﴪقــة والســطو  ،بــل

تســاعد عــﲆ محايــة حقــوق املؤلــﻒ وملكيــة االعــامل االبداعيــة  ،ولكــن هــذا ال ينفــي وجــود حــاالت جديــدة ﲤامـ ًا
مــن االعتــداء عــﲆ ملكيــة التأليــﻒ واقتحــام القــدرات التأليفيــة للكاتــب بوســائل جديــدة ﱂ يعــرف هلــا مثيــل مــن

قبــل  ،وﰲ جمــال العمــل والعاملــني واضــح ان احلواســب تطــرد عــدد ًا ال يســتهان بــه مــن العــامل ﰲ جمــاالت كثــرية
ومتنوعــة وتنــﴩ البطالــة ﰲ صفــوف واســعة مــن عــامل اختصاصــات كثــرية فهــي تنــزع العمــل مــن االنســان(.)30

كــام ان التطــور االلكــﱰوين وانظمــة املراقبــة االلكﱰونيــة املتواصلــة هلــا انعكاســات ســلبية عــﲆ حريــة

الشــخصية إلفــراد املجتمــع  ،و قــد يســاعد ﰲ اختــالل التــوازن النفــﴘ  ،عندمــا يشــعر االنســان بأنــه مراقــب عــﲆ

الــدوام  ،فضــال عــن توافــر اســلوب املالحقــة االلكﱰونيــة عــﲆ املســتوى الســياﳼ والشــخﴢ .

وشــهدت فــﱰة احلــرب البــاردة اﲥامــات متبادلــة بــني الغــرب والــﴩق ﰲ هــذا املجــال  ،اذ اطلــق الغــرب

عــﲆ الــﴩق اســم » الطغيــان الﴩقــي » لتخلفــه ﰲ جمــاالت كثــرية متنوعــة باســتثناء اســتخدام تكنولوجيــا كهــذه  ،اي
٣٠٣

أ.م.د .احمد عبد الرضا محمد الحسني

أ.م.د .ولـيد عـــــبد جبر الخـفاجـي

تكنولوجيــا االعــالم واملعلومــات التــي تدعــم املركزيــة وتســاعد عــﲆ اطــالق اليــد وذلــك يتصــل اتصــاال مبــاﴍا
بمامرســة الســلطة  ،وقــد تنبــه هلــذه الظاهــرة الالفتــة بعــض املتخصصــني ﰲ دول الشــامل وغريهــا(.)31

منــذ عقــد الســبعينيات انتــﴩت ﰲ أوســاط املجتمــع االمريكــي أقــوال حــول واقعــة خطــرية تفيــد أن

جمموعــة متخصصــة مــن أدارة املخابــرات املركزيــة أدخلــت ﰲ احلاســبات االلكﱰونيــة معطيــات رسية حــول ()300

ثالثامئــة ألــﻒ مــن املواطنــني الذيــن ُيشــك بعــدم وطنيــة آرائهــم ووجهــات نظرهــم  .ومــن بعــد ذلــك تطــورت هــذه

التقانــة تطــور ًا عاصفـ ًا  ،فاملالحقــات االلكﱰونيــة صــارت تشــمل – كــام بــات معروفـ ًا فيــام بعــد  -عــدد ًا كبــري ًا مــن
الربملانيــني والوجــوه السياســية البــارزة ﰲ الغــرب(.)32

ومــا ينطبــق مــن مراقبــة ومالحقــة عــﲆ احليــاة السياســية ينطبــق ايضــا عــﲆ احليــاة الشــخصية لســائر النــاس

البعيديــن عــن عــاﱂ السياســة والتأثــري املبــاﴍ ﰲ قيمهــم االجتامعيــة التــي ﲢتــل مكانــة عاليــة ﰲ ﲢديــد الســلوك

ـج مــن تلــك املراقبــة االلكﱰونيــة بــل وقعــت ﰲ احضاﳖــا .
االجتامعــي  ،فهــذه كذلــك ﱂ تنـ ُ

فالقيــم األخالقيــة هــي وحــدات معياريــة تتوصــل إليهــا اجلامعــة وتلــزم ﲠــا أفرادهــا للتمييــز بــني الســلوك

املرغــوب فيــه واملرغــوب عنــه وكذلــك إصــدار األحــكام القيميــة فيــام يتعلــق باملشــكالت االجتامعيــة واالختيــارات
اخللقيــة (. )33

وهــي ﲠــذا املعنــى تعــد منتجــات ثقافيــة نابعــة عــن الواقــع االجتامعــي وﲥتــم بﱰشــيد ســلوك األفــراد ﰲ

ضــوء قيمهــم االجتامعيــة ومثلهــم العليــا ،ومــن هنــا كانــت القيــم اخللقيــة حــاﴐة ﰲ كل فعــل وﰲ كل عمليــة مــن

عمليــات التفاعــل االجتامعــي وﰲ كل موقــﻒ مــن مواقــﻒ احليــاة االجتامعيــة ومــن مكوناﲥــا .

وذكــر الكاتــب يريميبازنــوف ﰲ مقالــة لــه حــول » االنســان واحلاســوب« نﴩهــا ﰲ جريــدة الربافــدا ســنة

 1985ﰲ  8أكتوبــر ان الشــبكة املوحــدة للمعلوماتيــة ﲥــدد االمريكــي بويــالت ﱂ يكــن يعــرف مثيـ ً
ال هلــا مــن قبــل ،
اذ ﱂ يعــد التهديــد قادمــا مــن ادارة املخابــرات املركزيــة أو جهــاز التحقيقــات الفيــدراﱄ  ،بــل اخلطــر أوســع مــن ذلــك

بكثــري  :فــكل خطــوات االنســان مــن ﴍاء احلاجيــات حتــى زيــارة العيــادة النفســية ســوف تســجل ﰲ خاليــا الذاكــرة
االلكﱰونيــة ومعنــى ذلــك انزيــاح الغطــاء االخــري عــام يســمى باحليــاة الشــخصية  ،وســيكون االمريكي عاريـ ًا بصورة

مطلقــة ﲡــاه أي كان ﳑــن ســيطلب احلصــول عــﲆ املعلومــات التــي تﱰاكــم يومـ ًا بعــد يــوم ﰲ ذاكــرة اآللــة  .واحلقيقــة

ان هــذه الظاهــرة معــﱰف ﲠــا امريكيــا  ،وﰲ دراســة للمحاميــة والباحثــة االمريكيــة » آين ويللزبرانســكومب« بعنــوان

» مــن يمتلــك املعلومــات؟ مــن اخلصوصيــة اﱃ املدخــل اجلامهــريي العــام »  ،وفيهــا تبحــث عــن ﳐــرج للمواطــن
٣٠٤

الثورة المعلوماتية واالمن الثقافي ( قراءة سوسيولوجية في منظومة القيم)

الضعيــﻒ ﲡــاه كارتيــل املعلومــات الضخــم الــذي يتالعــب باإلنســان وخصوصياتــه لتفيــد منــه القــوى الكــربى ﰲ
املجتمــع  ،و بذلــت مســاعيها االجتهاديــة القانونيــة للبحــث عــن محايــة قانونيــة حلريــة املواطــن وحقوقــه وحياتــه

الشــخصية بتﴩيعــات تتجــاوز مــا ﲣلــﻒ مــن نصــوص عــن موكــب التكنولوجيــا واملعلوماتيــة ومــا تأخــر عــن

معطيــات الواقــع اجلديــد واملتغــري باســتمرار بصــورة متســارعة ﰲ العــرص االلكــﱰوين  ،هــذا ﰲ امريــكا  ،ﰲ حــني

يوجــد مــا يشــبهها ﰲ دول اخــرى ولكــن قــد ال يعــﱰف ﲠــا وال يبحــث هلــا عــن حــل وهنــا تكــون الطامــة الكــربى

(.)34

ان االثــار االجتامعيــة والنفســية واالخالقيــة والقانونيــة  ....الــﺦ  ،لعــرص املعلوماتيــة واضحة فهــذا الﱰاكم

ﰲ كــم املعلومــات اهلائــل لــه تأثــري واضــح عــﲆ االنســان مــن اجلانــب الروحــي وايضــا يؤثــر ﰲ ثقافتــه الشــخصية
وســلوكيته و ﰲ نمــط اســتهالكه وانتاجــه  ،واثــاره وابعــاده االجتامعيــة واضحــة ﰲ تكثيــﻒ النمو والتطــور االجتامعي
وتﴪيــع عمليــة التنميــة  ،وايضــا يؤثــر ﰲ نســب العاملــة والبطالــة وظــروف العمــل  ،والبطالــة ﰲ حمصلتهــا النهائيــة

تــزداد  ،وربــام تتقلــص ﰲ قطاعــات ذات صلــة بعــاﱂ املعلومــات  ،فضــال عــن ازديــاد الطلــب عــﲆ كفــاءة العاملــني
وتأهليهــم العلمــي  ،وعــﲆ املســتوى االخالقــي فــان انعكاســات ثــورة املعلومــات بــارزة ﰲ جمــال حريــة االنســان
وصيانــة حياتــه احليــاة الشــخصية واحلفــاظ عــﲆ اهلويــة وحريــة التعبــري عــن الــرأي  ،ومــن منظــور اجتامعــي البــد مــن

اجتيــاز اهليمنــة اللغويــة االنكليزيــة والســعي إلدمــاج اللغــة العربيــة ﰲ عــاﱂ املعلوماتيــة بتوظيــﻒ اليــات املعلوماتيــة

لتطويــر اللغــة العربيــة ونﴩهــا عــرب قنــوات التواصــل العامليــة .

واذا كان عــرص املعلومــات والعوملــة الثقافيــة حماولــة جمتمــع مــا تعميــم نموذجــه الثقــاﰲ عــﲆ املجتمعــات

االخــرى مــن طريــق االخــﱰاق الثقــاﰲ  ،فالبــد هلــا اذن مــن تكريــس وســائل غايتهــا الرئيســة ﲢقيــق ذلــك التعميــم

 ،مــن طريــق وســائل االعــالم والتكنولوجيــا وجمتمعاتنــا الناميــة تعــد مــن أكــرب املســتهلكني لوســائل العوملــة الثقافيــة
التــي اســتحوذت عــﲆ العــاﱂ وبطبيعــة احلــال هلــذه الوســائل آثــار ســلبية وأخــرى اﳚابيــة عــﲆ االمــن الثقــاﰲ ومــن
أهــم مظاهرهــا الســلبية كــام أﴍنــا آنف ـ ًا اهليمنــة عــﲆ باقــي لغــات العــاﱂ  .فالعوملــة ﱂ تكتـ ﹺ
ـﻒ باهليمنــة االقتصاديــة
والسياســية  ،بــل امتــدت أطامعهــا اﱃ احليــاة الثقافيــة والســلوك االجتامعــي  ،ومــن ضمــن املجــال الثقــاﰲ واحليــاة
الثقافيــة اللغــة التــي تعــد وســيلة للحــوار والتواصــل بــني املجتمعــات  .ويتضــح جلي ـ ًا غلبــة لغــات اجنبيــة عــﲆ

اللغــة العربيــة ﰲ زمــن العوملــة  ،فاللغــة العربيــة التــي وصفهــا اهلل عــز وجــل بأﳖــا أفضــل اللغــات بدليــل نــزول
القــرآن الكريــم ﲠــا و تواجــه االن ﲢديــات كبــرية مــن الذيــن يرغبــون ﰲ عوملــة لغتهــم االصليــة  ،والقضــاء عــﲆ

اللغــة العربيــة (.)35

٣٠٥

أ.م.د .احمد عبد الرضا محمد الحسني

أ.م.د .ولـيد عـــــبد جبر الخـفاجـي

واملظهــر اآلخــر يتجســد ﰲ التبعيــة الثقافيــة ذلــك النمــط مــن العالقــة التــي ﲡعــل ثقافــات مــا تعتمــد اعتــامدا

بنيويــا ﰲ انتــاج ثقافتهــا عــﲆ ثقافــات اخــرى ﲤــارس عليهــا ســيطرة مــا  ،ســواء بســبب تفــوق هــذه الثقافــات االخــرية
أو بســبب انعــدام الثقــة بالنفــس لــدى الثقافــة الضعيفــة وعــدم قدرﲥــا عــﲆ انتــاج القيــم واملعــاين واالفــكار واالنــامط

الســلوكية  ،التــي ﲢتــاج اليهــا جمتمعاتنــا  ،وتظهــر صــورة هــذه التبعيــة ﰲ احــالل قيــم وعــادات وأنــامط ســلوكية
حمــل القيــم الســائدة ﰲ هــذه املجتمعــات ( .)36وتظهــر صــورة التبعيــة الثقافيــة للغــرب ﰲ جمتمعاتنــا الناميــة واضحــة

بتقليدهــم ﰲ اللبــاس والطعــام واملﴩوبــات والســلوك واملــودة واملوســيقى  ،وتغيــري بعــض التقاليــد ﰲ االحتفــاالت
الشــخصية وتقليــد االفــالم واملسلســالت التلفزيونيــة عــﲆ حســاب اﳘــال منتجاتنــا املحليــة وثقافتنــا وفنوننــا  ،ويعــد
الشــباب الفئــة االكثــر اســتهداف ًا لتلــك التبعيــة ولالســتالب الفكــري لكــون هــذه الفئــة ﲤيــل اﱃ التجديــد واالطــالع

عــﲆ كل ثقافــة وافــدة ومبهــرة  ،فأصبحــت عمليــة التقليــد لــدى شــبابنا طوعيــة لثقافــة الغــرب  .وقــد ســاﳘت
القنــوات التــي تبــث برامــج غــري اخالقيــة ﰲ الﱰويــج لتجــارة الفســاد ألخــالق الشــباب ومعنوياﲥــم وقيمهــم .
وأخطــر مــا تقــوم بــه تلــك املؤسســات والشــبكات مظاهــر التحريــﻒ الكثــرية واملتنوعــة وعــﲆ وجــه اخلصــوص تلك

التــي ﲤــس صــورة االســالم وﲢــاول تشــويه الــﱰاث العــرﰊ االســالمي و حماولــة القيــام بﺈعــادة صياغــة للمفاهيــم
واالنــامط واالفــكار التــي أدت اﱃ تســاؤالت عديــدة حــول ﴍﳛــة عاداتنــا وهويتنــا العربيــة .

وقــد كان تأثــري تيــارات الثــورة املعلوماتيــة واضحــ ًا عــﲆ توجهــات املــرأة العربيــة  ،اذ عمــدت وســائل

االعــالم املرئيــة وغــري املرئيــة اﱃ نقــل ايقــاع حيــاة املــرأة الغربيــة اﱃ جمتمعاتنــا مــن طريــق عــروض االزيــاء املوفــدة

مــن الــدول االوروبيــة والتــي اســتهوت ذوق املــرأة ﰲ بلداننــا الناميــة  ،ورأت ﰲ املــرأة الغربيــة حريــة التــرصف
فأصبحــت املــرأة العربيــة تطالــب باحلريــة واملســاواة بالرجــل  ،ويمكــن رصــد أهــم مــا أثــرت بــه الثقافــة الغربيــة ﰲ

املــرأة العربيــة ﰲ النقــاط اآلتيــة (: )37

.1بعــد أن كانــت املــرأة العربيــة ﲢــﱰم االرسة واحليــاة الزوجيــة صــارت تراهــا قيــود ًا عــﲆ حريتهــا وعنــا ًء

وارهاق ـ ًا ألنوثتهــا .

.2احاطتهــا بأجــواء مــن موضــات املالبــس والتجميــل والزينــات التــي ال تتامشــى مــع أخالقنــا العربيــة

االســالمية .

.3تصوير احلياة عﲆ اﳖا ﴏاع دائم بني الرجل واملرأة ﰲ البيت والعمل واالرسة .
.4ﲣويفها من دينها بتصويره عﲆ انه قيد عﲆ حريتها وحقها ﰲ احلياة العرصية .
٣٠٦

الثورة المعلوماتية واالمن الثقافي ( قراءة سوسيولوجية في منظومة القيم)

ان النظــرة االجتامعيــة لتلــك االنــامط والســلوكيات الوافــدة مــن الغــرب أصبحــت تعــرب عــن حالــة التقــدم

والتطــور مــن وجهــة نظــر املــرأة العربيــة  ،فأصبــح التــربج واتبــاع املوضــة الغربيــة والتقليــد ﰲ االزيــاء وحتــى طريقــة
الــكالم وأســلوب احليــاة  ،اذ أصبحــت هــذه االمــور ســلوك ًا عاديـ ًا ﰲ حياتنــا اليوميــة مــع ازديــاد نســبة املدافعــني عــن

هــذه احليــاة للمــرأة مــع تقــدم االمــن  ،فضــال عــن اســتهداف الطفولــة والذيــن مــن املفــروض ان يتأثــروا ﰲ هــذه
املرحلــة العمريــة بقيــم ارسهــم وجمتمعاﲥــم وعاداﲥــم االجتامعيــة الســائدة ﰲ جمتمعاﲥــم  ،كوﳖم يكتســبوﳖا بســهولة

 ،فمنهــم معرضــون لتلــك املظاهــر والســلوكيات الوافــدة كوﳖــم ال يفرقــون بــني الســلبي واالﳚــاﰊ بســبب االلعــاب
والقنــوات الفضائيــة التــي تبــث برامــج ﲢمــل ســموم ًا وافــكار ًا هجينــة كــون عمليــة التقليــد ﰲ مرحلــة الطفولــة غالبـ ًا

مــا تســتهوي هــذه الفئــة .

ﳑــا تقــدم آنفـ ًا نلتمــس ان ﴏاعـ ًا واضحـ ًا بــني فكريــن بــل بــني أيديولوجيتــني  ،تتمــزق وتتشــتت االجيــال

الناشــئة بينهــام اﱃ درجــة كبــرية  ،ويتجســد ذلــك جليـ ًا ﰲ غلبــة ظاهــرة التطــرف ﰲ جمتمعاتنــا االســالمية .

ونتيجــة هلــذا االنفصــام بــرزت مشــكلة أخــرى ﲡســد حالــة القطيعــة بــني النخــب وشــعوﲠا  ،ﳑــا أدى اﱃ

واقــع يتســم بازدواجيــة ثقافيــة كان مــن أوﱃ نتائجهــا افقــار الثقافــة العربيــة وﲥميشــها وســيادة حالــة اليــأس وضيــاع

روح االبــداع وســد النوافــذ أمــام الفكــر الــذي يمكــن ان يكــون الصانــع االول للنهضــة العربيــة (. )38

واملســار الثقــاﰲ للعوملــة ال ﳜلــو مــن حســنات مهمــة ﰲ تســهيل عمليــة التبــادل املعــرﰲ مــن طريــق

توظيــﻒ شــبكات التواصــل االجتامعــي  ،إلزالــة الكثــري مــن العوائــق التــي كانــت ﲢــول دون نــﴩ ثقافتنــا وعقيدتنــا
االســالمية .فضــ ً
ال عــن ســهولة احلصــول عــﲆ املعلومــة املفيــدة واالطــالع عــﲆ العــادات والثقافــات الغربيــة
الســيئة وابرزهــا االنفــالت االخالقــي والتحيــز والتجــرد مــن املشــاعر ....الــﺦ  .وزيــادة التواصــل  ،واكتســاب

املعــارف واتقــان عــدة لغــات اجنبيــة التــي تســاعدنا عــﲆ فهــم ثقافــة تلــك املجتمعــات ﰲ عــرص ال يتطلــب اجلمــود
والتقوقــع والعيــش عــﲆ اجمــاد االجــداد  ،بــل يتطلــب التواصــل مــع الثقافــات االخــرى  .اضافــة لذلــك فــأن مواقــع
التواصــل االجتامعــي وهــي كثــرية اســهمت اســهام ًا فاع ـ ً
ال ﰲ اســقاط انظمــة شــمولية أدت اﱃ تراجــع احلضــارة

العربيــة االســالمية وتــدين منظومــة القيــم االجتامعيــة مــن اجــل اهوائهــم الشــخصية  ،فقــد ســخرت فئــة الشــباب ﰲ

جمتمعــات هــذه االنظمــة وســائل التواصــل االجتامعــي  ،حتــى وان كانــت بدفــع مــن قــوى عظمــى  ،إلحــداث طفــرة
اجتامعيــة نوعيــة بتغيــري انظمتهــا السياســية كثــورة الشــباب ﰲ تونــس ومــرص وتلــت بعــض الــدول العربيــة  ،موظفــة

تلــك الوســائل االلكﱰونيــة كأداة للتبليــﻎ االعالمــي وﲢشــيد الــرأي العــام .

٣٠٧

أ.م.د .احمد عبد الرضا محمد الحسني

أ.م.د .ولـيد عـــــبد جبر الخـفاجـي

العوﳌة واﻻﻣﻦ الﺜﻘاﰲ – ﺳﺒﻞ العﻼج :
تســتطيع التنشــئة االجتامعيــة مواجهــة مؤثــرات العوملــة بدراســة أبعــاد ووســائل دعــم األرسة وتطويرهــا

ﰲ عمليــة التنشــئة االجتامعيــة ﰲ ظــل العوملــة بتكاتــﻒ اجلهــود بــني االرسة واملدرســة واملســجد ووســائل االعــالم .

وأخطــر مــا تواجهــه جمتمعاتنــا االســالمية اليــوم  ،ذلــك الغــزو الوافــد إلينــا مــن الثــورة التكنولوجيــة  ،التــي

اخﱰقــت اغلــب مســاحة الكــرة االرضيــة  ،اذ ﱂ يبــق بيــت ﱂ تدخلــه  ،فمــع بدايــة كل يــوم تبــدأ جيــوش مــن وســائل

اإلعــالم نشــاطها املحمــوم لتغــزو جمتمعاتنــا  ،وتقتحــم علينــا بيوتنــا  ،فهــذه القنــوات املعوملــة تلعــب دورا خطــريا ﰲ

قلــب مفاهيــم افــراد املجتمــع  ،وخصوصــا فئــة الشــباب كوﳖــم يشــكلون اكــرب قــوة منتجــة ﰲ املجتمــع  ،ومــن هنــا
تتضــح لنــا أثــر عــرص املعلومــات ﰱ امننــا الثقــاﰲ الن خلصوصيــة جمتمعنــا خصوصيــة اجتامعيــة .فاالهتــامم بعمليــة
التنشــئة االجتامعيــة خــري ســبيل للوقايــة مــن هــذا التأثــري الن التنشــئة االجتامعيــة مــن الظواهــر القديمــة واملســتمرة

ﰲ املجتمعــات االنســانية عمومــا ،فــال ﳜلــو منهــا جمتمــع مهــام بلغــت درجــة بســاطته أو تعقــده ومهــام كانــت رتبتــه ﰲ
الســلم االرتقــاء احلضــاري ،اذ ﳛــرص افــراد هــذه املجتمعــات عامــة عــﲆ ترســيﺦ قيمهــا ونقــل معايريهــا وأطرهــا
الثقافيــة مــن جيــل آلخــر  ،وتعتمــد ﰲ ذلــك ســب ً
ال متعــددة  ،تتشــابه وﲣتلــﻒ ﰲ بعــض جوانبهــا وفقــا لتبايــن النســق

الثقــاﰲ والقيمــي بــني جمتمــع وآخــر .

والتنشــئة االجتامعيــة هــي »عمليــة أساســية يتــم بواســطتها نقــل الــﱰاث احلضــاري ،وخــربات األجــداد

وقيمهــم إﱃ األحفــاد ،ومنهــم إﱃ األجيــال القادمــة ،أي وســيلة االتصــال الرئيســة بــني املــاﴈ واحلــاﴐ واالنتقــال

مــن احلــاﴐ إﱃ املســتقبل ،ففيهــا يلقــن الطفــل قيــم جمتمعــه ومثلــه وأهدافــه ومــا يعتــز بــه مــن إنجــازات ﰲ تارﳜــه

الطويــل فهــي ﰲ األســاس ( ، )39وظيفــة أساســية مــن وظائــﻒ الضبــط االجتامعــي ،والتنشــئة تعــرف اﳖــا عمليــة
انتقــال الثقافــة مــن جيــل إﱃ آخــر ،والطريقــة التــي يتــم ﲠــا اعــداد األفــراد منــذ طفولتهــم ليعيشــوا ﰲ جمتمــع ذي

ثقافــة معينــة  ،ويدخــل ﰲ ذلــك مــا يلقنــه اآلبــاء واملدرســون واملجتمــع مــن لغــة وديــن ومعايــري ومعلومــات و

مهــارات (.)40

تعــد مرحلــة الطفولــة مــن أهــم املراحــل العمريــة وأخطرهــا ﰲ حيــاة اإلنســان ،فهــي اللبنــة األوﱃ التــي

يتوقــﻒ عــﲆ ســالمة وضعهــا واســتقامة بنائهــا وصالبتهــا قــوة البنــاء االجتامعــي برمتــه  ،ال تســهم بقســط وافــر ﰲ

تكويــن ســلوك الطفــل وبلــورة شــخصيته ،وﲢديــد طريقــة تفكــريه ،فخــربات هــذه املرحلــة ﲤتــد لتلقــي بظالهلــا عــﲆ
بقيــة املراحــل األخــرى مــن حيــاة اإلنســان ،لذلــك قيــل ان الطفــل هــو أبــو الرجــل .وبالنظــر إﱃ حساســية هــذه
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ـﻒ الباحثــني ،وقــد كان الفيلســوف اليونــاين أفالطــون مــن الســباقني ﰲ التفطــن
املرحلــة فقــد أوالهــا عنايــة فائقــة ﳐتلـ ُ

والتنبيــه عــﲆ أﳘيــة التنشــئة االجتامعيــة ﰲ االطمئنــان عــﲆ مســتقبل املجتمــع ،اذ يقــول» :طاملــا كان اجليــل الصغــري

حســن الﱰبيــة ،ويســتمر كذلــك ،فــﺈن لســفينة دولتــه احلــﻆ ﰲ ســفرة طيبــة« (. )41

الﱰابــط الوثيــق بــني التنشــئة االجتامعيــة والثقافــة ،باعتبــار عمليــة التنشــئة االجتامعيــة القنــاة التــي تؤمــن

مــرور الثقافــة بــني األجيــال ،وإحــداث حالــة مــن التناغــم واملالءمــة االجتامعيــة بــني األفــراد واملجتمــع إذ ال يمكــن

للثقافــة أن تشــكل الشــخصية وتصوغهــا ،إال مــن طريــق عمليــة التنشــئة االجتامعيــة  ،ذلــك أن مســتقبل االفــراد
مرهــون بطبيعــة الرعايــة الﱰبويــة والثقافيــة التــي توجــه للناشــئة ،مــن خــالل توفــري األجــواء الصحيــة املالئمــة

للتــدرب عــﲆ احلــوار اهلــادئ الــذي يفــﴤ إﱃ مســاعدة الناشــئة عــﲆ ﲢفيــز مواهبهــم ،والتعبــري عــن تطلعاﲥــم
وإعدادهــم بطريقــة فنيــة خللــق حيــاة اجتامعيــة اﳚابيــة خالقــة .

فالتنشــئة االجتامعيــة ﲥيــﺊ لﱰبيــة اإلبــداع  ،فالثــورة املعــاﴏة هــي ثــورة معلومــات وتعتمــد عــﲆ العقول

البﴩيــة املتفوقــة التــي تســتطيع أن تولــد املعلومــات حــول شــؤون احليــاة ،ودون رعايــة هــذه العقــول وﲢســينها ال

تســتطيع الصمــود امــام تيــارات عــرص القريــة الكونيــة .

ـم ،وﰲ ضــوء مــا تقــدم نســتدل عــﲆ ان التنشــئة االجتامعيــة مــن أهــم العمليــات التــي تتــم داخــل
ومــن ثـ َّ

البنــاء االجتامعــي ألي جمتمــع  ،فهــي تغــرس القيــم الثقافيــة  ،لــذا تعــد عمليــة التنشــئة االجتامعيــة الســليمة مــن

متطلبــات ﲢقيــق األمــن الثقــاﰲ بالتصــدي لــكل مظاهــر الغــزو الثقــاﰲ  ،التــي ﲥــدد هويتنــا الثقافيــة  .ومــن ســبل

العــالج االخــرى لﱰســيﺦ االمــن الثقــاﰲ تســخري وســائل االعــالم لتوعيــة افــراد املجتمــع  ،فوســائل اإلعــالم مــن

أهــم وســائط الﱰبيــة غــري النظاميــة ﰲ املجتمــع  ،اذ ان أهــم مــا تتميــز بــه وســائل اإلعــالم أﳖــا تعكــس جوانــب
الثقافــة العامــة ﰲ املجتمــع ،و تشــبع احلاجــات النفســية مثــل احلاجــة إﱃ املعلومــات والتســلية والﱰفيــه واألخبــار،

ودعــم االﲡاهــات النفســية ،وتعزيــز القيــم واملعتقــدات أو تعديلهــا ،ويتعاظــم تأثريهــا بالتكــرار الــذي يعــاون ﰲ
عمليــة االســتيعاب ،تقــوم وســائل اإلعــالم املختلفــة بالعديــد مــن الوظائــﻒ املهمــة ﰲ عــرص املعلوماتيــة ومنهــا :
 .1مراقبــة البيئــة أي التعريــﻒ بالظــروف العامــة املحيطــة باملواطنــني وذلــك بنــﴩ األخبــار والتــزود

باملعلومــات املتنوعــة مــن أجهــزة اإلعــالم املختلفــة التوجيــه وذلــك مــن خــالل إكســاب االﲡاهــات الفكريــة
والســلوكية عنــد النشــﺊ اجلديــد وكذلــك االﲡاهــات الالزمــة للتطويــر والتقــدم والتنميــة .
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ونقــل الــﱰاث الثقــاﰲ واالجتامعــي مــن جيــل إﱃ جيــل واملســاعدة عــﲆ تنشــئة اجليــل اجلديــد خلــق روح

اإلهلــام واالبتــكار واإلبــداع لــدى أفــراد املجتمــع وتأصيــل الشــعور باالنتــامء والــوالء إﱃ املجتمــع الــذي ينتمــون
اليــه

إثــراء الروابــط االجتامعيــة بــني أفــراد املجتمــع الواحــد واملســاﳘة الفعالــة ﰲ توفــري االســتقرار واألمــن

واحلريــة لكافــة أفــراد املجتمــع (.)42

يمثــل اإلعــالم ومصــادره املتعــددة ركيــزة أساســية ﰲ تنميــة الوعــي باملوضوعــات والقضايــا واملعلومــات

ﰲ ﳐتلــﻒ املجــاالت السياســية والثقافيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة وغريهــا ،والســيام بعــد  ،انتشــار الفضائيــات

والقنــوات اإلعالميــة انتشــار ًا كبــري ًا ،وذلــك يتوجــب عــﲆ اإلعــالم املغــارﰊ و العــرﰊ مواجهــة اهليمنــة اإلعالميــة

الغربيــة التــي تســتهدف تزييــﻒ التاريــﺦ وتشــويه صــورة اإلســالم ﰲ عقــول النــاس ﴍقــ ًا وغربــ ًا ،والتضليــل
الفكــري وظهــور التيــارات املنحرفــة ،وهــدم معــاﱂ القيــم األخالقيــة ،وال يقــﻒ اإلعــالم موقــﻒ الســلب معتمــد ًا

عــﲆ االســتنكار والشــجب والرفــض ،وعليــه أن يكشــﻒ عــن حقيقــة املواقــﻒ الظاملــة التــي تــﴩب بالﴩعيــة

الدوليــة وبحقــوق اإلنســان عــرض احلائــط عــﲆ مــرأي ومســمع كثــري مــن األمريكيــني واألوربيــني (.)43

ومــا يصــح عــﲆ التنشــئة االجتامعيــة يمكــن ان ينســحب عــﲆ التنشــئة السياســية  ،كوﳖــا تشــغل حيــز ًا

كبــري ًا داخــل االرسة واملجتمــع  ،فــاألرسة ﲤثــل احــدى القنــوات الرئيســة ﰲ عمليــة التنشــئة السياســية  ،كــون االرسة

تغــرس مبــادئ حــب الوطــن واالنتــامء والقيــم الفاضلــة ﰲ نفــوس ابنائهــا  ،وتعمــل عــﲆ تنميــة الوعــي الســياﳼ
وغــرس ثقافــة املشــاركة السياســية لــدى الشــباب  ،مــن طريــق اﴍاكهــم ﰲ النشــاطات املجتمعيــة وتطويــر قدراﲥــم
 .وأيض ـ ًا تعــد املؤسســة التعليميــة عام ـ ً
ال مه ـ ًام مــن عوامــل التنشــئة السياســية واالجتامعيــة فأﳖــا تعمــل بوســائلها
املختلفــة عمــال يشــبه إﱃ حــد كبــري دور العائلــة(.)44

و تعمــل األحــزاب السياســية عــﲆ إكســاب الشــباب مبــادئ وثقافــة حقــوق اإلنســان ،اذ تقوم بـ ﹴ
ـدور كبري

ﰲ الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان واحﱰامهــا مــن خالل دعم املشــاركة السياســية لــدى الشــباب ،اذ تعمــل (األحزاب)
عــﲆ تنميــة وعــى الشــباب باحلقــوق املختلفــة ،كحــق املواطــن ﰲ النشــاط الســياﳼ واالجتامعــي ،واحلــق ﰲ توفــري
الرعايــة الصحيــة للمواطنــني ،وتكافــؤ الفــرص التعليميــة ،والعــدل واملســاواة بــني اجلميــع ﰲ احلقــوق والواجبــات

أمــام ســيادة القانــون ،وكذلــك تعمــل األحــزاب عــﲆ تنميــة وعــى الشــباب باحلقــوق االقتصاديــة ،ووســيلة األحزاب
ﰲ ذلــك عقــد .النــدوات واللقــاءات والصحــﻒ احلزبيــة التــي تناقــش قضايــا حقــوق اإلنســان(.)45
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وتأسيسـ ًا عــﲆ مــا تقــدم  ،تقــع عــﲆ األحــزاب السياســية مســؤولية ﲢقيــق املتطلبــات الدينيــة و األخالقيــة

والسياســية الالزمــة لتحقيــق األمــن الثقــاﰲ .

وبــام ان البنــاء الســياﳼ ألي دولــة يتكــون مــن املؤسســات الرســمية واملؤسســات غــري الرســمية ،

ومنظــامت املجتمــع املــدين التــي تنشــأ بمبــادرات مجاهرييــة  ،أذ تســاهم هــذه املؤسســات كالتنظيــامت االجتامعيــة
واجلمعيــات األهليــة ﰲ تنميــة الشــعور باملســؤولية مــن خــالل جوانــب التكليفــات الدينيــة ،وكيفيــة حماســبة النفــس

ﰲ ضــوء مــا ﴍع اهلل ســبحانه ،والتمســك بالقيــم الدينيــة لﱰبيــة األبنــاء .اذ تعمــل عــﲆ التوصــل إﱃ قــرارات مهمــة
ﰲ جمــال ترقيــة الثقافــات وااللتــزام بأخالقياﲥــا  ،وتســهم ايضــا بـ ﹴ
ـدور كبــري ﰲ إكســاب الشــباب معايــري املواطنــة
الصاحلــة ،وتنميــة املشــاركة السياســية لدﳞــم وذلــك بﺈقامــة حلقــات نقــاش أو نــامذج اجتامعيــة مصغــرة ،يتوفــر

ألعضائهــا احلضــور قــدر مــن احلريــة ﰲ توجيــه األســئلة واحلــوار ﰲ اجلوانــب السياســية ﰲ املجتمــع  ،لقــد وضحنــا

كيــﻒ عمــدت العوملــة ﰲ جانبهــا الثقــاﰲ ،إﱃ إنتــاج نمــط ثقــاﰲ واحــد و تصديــره عــرب وســائل الســيطرة املختلفــة
كالتقنيــة واملعلوماتيــة و االتصــاالت ،و شــيوع ثقافــة الصــورة و الثقافــة االلكﱰونيــة .و كيــﻒ جعلــت كل هــذه

األســباب  ،جعلــت الــدول التــي ﲤثــل الطــرف األضعــﻒ ﰲ املعادلــة ،فــﺈن تأثــري العوملــة عليهــا كان بشــكل ســلبي،

ألﳖــا تســتهلك و ال تنتــج ظــل تنامــي ظاهــرة العوملــة ،و ألن اخلــارس ﰲ العوملــة هــو األضعــﻒ إنتاجــا .فأصبحــت

عامــل ﲥديــد لﻸمــن الثقــاﰲ  ،ﰲ ظــل التنامــي املتســارعة لظاهــرة العوملــة .
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النتاﺋﺞ :
توصل البحث اﱃ مجلة من االستنتاجات نجملها بام ييل :
أن سياســة الــدول العظمــى املهيمنــة عومليــ ًا اســتهدفت بوضــوح اســتئصال اللغــة و الثقافــة العربيــة ﰲ ســبيل

عمليــة مزدوجــة تتمثــل ﰲ إقصائهــا و احلــط مــن شــأﳖا ثقافيــا ،تعــد عامــال مــن عوامــل تشــكل الواقــع الثقــاﰲ العــرﰊ
اجلديــد .

أن عمليــة حمــو الشــخصية العربيــة التــي اســتهدفتها الثــورة املعلوماتيــة مــن قبــل مالكــي وســائل االنتــاج  ،بــرزت

بشــكل واضــح مــن خــالل وســائلها املختلفــة .

أظهــرت الــدول الناميــة والعــراق منهــا بطبيعــة احلــال قــدرة ضعيفــة عــﲆ االنخــراط الفعــال ﰲ برامــج الثــورة

املعلوماتيــة املتســارع بوصفهــا وســيلة مــن وســائل الدفــاع عــن أصالــة القيــم واملوروثــات احلضاريــة االصيلــة .

شــكلت ظاهــرة املعلوماتيــة ﲢديــا كبــريا لﻸمــن الثقــاﰲ العــرﰊ امــام التقــدم املضطــرد لﻺنتــاج التكنولوجــي الــذي

يعــد ركيــزة هــذه الثــورة .

تســعى املعلوماتيــة إﱃ إﳚــاد ثقافــة عامليــة مســيطرة عــﲆ الثقافــة العربيــة اإلســالمية ،وذلــك مــن خــالل باســتخدام

آليــات التقنيــة املتطــورة التــي جلبــت االتصــال بــني األمــم والشــعوب ،فهــي تســعى إﱃ تعميــم ثقافــة اســتهالك
وﲥميــش كل مــا هــو حمــيل .

ينبغــي تأكيــد االخــﱰاق الــذي تواجهــه الثقافــة ﰲ جمتمعاتنــا وحالــة التهميــش التــي تواجههــا  ،تشــكل خطــورة

اكــرب ﳑــا تتعــرض لــه املجــاالت االقتصاديــة واملاديــة  ،لكــون االمــن الثقــاﰲ يتعلــق باهلويــة االجتامعيــة وبمميــزات

شــخصيتها ووحدﲥــا وبوجودهــا .

املواجهــة هلــذا التحــدي املتمثــل بالغــزو الثقــاﰲ ال يكــون بمعــاداة الثقافــة الوافــدة واجلمــود واالنغــالق  ،بــل مــن

خــالل التفاعــل مــع الثقافــات الوافــدة علينــا و التواصــل معهــا و االســتفادة مــن ﲡــارب هــذه االمــم مــع احلفــاظ

عــﲆ جوهــر ثقافتنــا االصليــة بتقنيــني التبــادل الثقــاﰲ بــام ﳜــدم مصاحلنــا العامــة .
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efinitely the world tends to be a global village, tiny, due to the
technology and fast communication, due the facilities of information
and thoughts transmission and due to the so called, global culture. Thus the
fears of nations grow momentum to cuddle different and various cultures
impertinent to theirs, such triggers the concept of the « cultural security
« to be a bulwark against the unsought cultures and to be a procedure to
shield the sovereignty of the countries: it is the security political, economic,
national and food and it is of necessity to disseminate such a concept to
monitor and treat the information between people. It seems that thee is
a difference between the so called , Cultural Security , as the concept of
security designates always the sense of secretiveness ,privacy , introversion ,
but in reality it calls for promulgation and extroversion and desires to protect
the cultural information and to rectify its dissemination orbit : it is the core
of the pollination between these two words . More to the point, no culture
without security to keep the culture of the nations intact and unblurred in
regards to the freedom of opinion. Yet the cultural security never stipulates
averting the cultural communication and human interaction, it exerts itself
to find a ground for each culture without distortion and pave the way to
pluralism and coexistence. In broad terms , for the importance of the «
cultural security» , the necessity to enlighten the nations of how to grip
their identity and culture precious , facilitation of the thought pollination
and vision communication the International Al-Ameed Centre for Research
and Studies hold its fourth conference , Cultural Security : Concepts and
Applications as there are many a research study , Arabic and English,
tackling the cultural security from different vantage points : procedure and
remedies to confront the grotesque distorted cultures . The department
of distribution in the centre takes the brunt of publishing these articles in
a «conference proceedings. Such conferences are essential to show the
demerit of the cultural invasion certain nations suffer from and endeavor to
cast solidarity in the fabric of its communities. There is a great importance
in the gatherings as specific procedures are discussed to confront dangers;
wars in modernity are not as traditional as usual, it is a war of a cultural
security infiltration and a way to dominate nations and their future horizon.
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