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 العهلطة بين القبهل والرفض
  1أيطن فاروق دمحم عبد الرازق سعهدي /د 

 :مقدمة
لعػػالؼ البر ػػي فػػي ع ايػػة  قػػ  مرػػظما العؾلسػػة مرػػظما ج  ػػ  عيػػر فػػي ايعػػ  

التدػػعيشيا و د ػػ   ػػثقو ضػػ ناف رػػخساف كنػػرا فػػي ضركػػة العج ػػا  ال دليػػة دا جاىا يػػا 
إف الرراع الذي يسيز التػاري  انندػاني دمػا  ػزاؿ ىػؾ و د مى مؾازيؽ القؾى في العالؼ

الرػػػراع عػػػيؽ رػػػرد، العؾلسػػػةو كد عػػػيؽ الرػػػؾر الشسؾضجيػػػة ل ندػػػاف فػػػي الحزػػػارا  
ػػل كد الفتػػرا  السيسػػة فػػي التػػاري  انندػػاني  محػػ  كنيػػا السختمفػػةو  قو دالستأمػػف فػػي الح 

كانت  السيةو د عؾد إلى مػؽ عيػ ىؼ اوددا  التػي  سمػشيؼ مػؽ فػرض  ؾاىػيؼ  مػى 
 اآل ريؽ. 

د يػػذا السعشػػىل فالعؾلسػػة فعػػف  ػػاريخي متؾاىػػفو دىػػؾ ضرػػيمة السعركػػة الجاريػػة 
فػػة التػػي  ػػحمؽ كىػػحاعيا رػػأف ليػػؼ ر ػػالة عػػيؽ العالسيػػا  كد الشسػػاضا الحزػػارية السختم

( ىػفة لفعػف انندػاف دفي ىذا انطار فػنف  االعؾلسػة ح د السثاؿ اننداني او مىو 
مؽ كعرز الغؾاىر السحنرة  مى اونغسة الديا ة السعاىرة العؾلسػة و د الرانع لمتاري 

يا ػية ضراع د يادة القظل الؾاض . دمع كف لمعؾلسة جؾانػل متعػ دة إأ كف العؾلسػة الد
  ؾي ج ا يدتخ مو او ؾياء لخ مة كى افيؼ. 

 :هميايتعريف العهلطة ومف -أولا 
العؾلسة مرظما معّر، لؼ  شذأ ك ا ا فى البيئػة العر يػة السدػمسةو دل ػي يعتبر 

 عرؼ مقرػؾده رػو   بػف الشغػر ؽ الرجؾع إلى مؽ كطمقو دكشا و د يفيؼ معشاه  أع  م
 مػػػى الػػػركؼ مػػػؽ كػػػؾف ىػػػذا و د سػػػة فػػػى المبػػػة العر يػػػةفػػػى اوىػػػف المبػػػؾي ل مسػػػة العؾل

السرػػػظما ج  ػػػ ا ضيػػػم كشػػػار  ػػػامؾس ككدػػػفؾرد لم مسػػػا  اننجميزيػػػة الج  ػػػ ة التػػػى 
 .(2اعير   جؿ التدعيشا  إأ كف ل ف راضم ليذا السؾرؾع  عريفا  اىا رو

                                                           

جامعة  -الحقؾؽ  كمية -تؾراه  في القانؾف الجشائيدك: أيطن فاروق دمحم عبد الرازق سعهدي /د 1
 .القاىرة

ىجح يا يؽ دمحمو معتز  ال   ب  العزيزو "التأنيرا  الدمبية دانيجاعية لمعؾلسة في القزايا ( 2
االسؾىف:  مجمة أبحاث كمية التربية األساسيةاأجتساعية دالثقافية دالديا ية داأ ترادية"و 

 .543-516(و ص 2111و 1و الع د 11جامعة السؾىفو السجم  
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 :(3ادمؽ التعريفا  الخاىة رالعؾلسة ما  مي
 قار، داأ تفادة الستثادلة.التثادؿ الثقافي دالتجاري دكيرىا لمت .1
التػػػ ا ف الؾارػػػا ومػػػؾر اأ ترػػػاد داأجتسػػػاع دالديا ػػػة دالدػػػمؾؾ ددف ا تػػػ اد  .2

  ذكر رالح دد الديا ية.
مرضمػػػػػة ج  ػػػػػ ة مػػػػػؽ مراضػػػػػف  عػػػػػردز د ظػػػػػؾر الح انػػػػػة  ت ثػػػػػ  فييػػػػػا العج ػػػػػا   .3

 اأجتساعية  مى الرعي  العالسي.
 ؾاع الديادة.إ زاع العالؼ لقؾانيؽ مذتركة  زع ض ا فيو ل ف كن .4
 ػػػيادة الػػػشسب البر ػػػي فػػػى الثقافػػػة داأ ترػػػاد دالحمػػػؼ دالديا ػػػة فػػػى السجتسعػػػا   .5

 الثذرية كميا.
 ؾجػػو دد ػػؾة إلػػى ىػػياكة ضيػػاة الشػػاس لػػ ى جسيػػع اومػػؼ دمختمػػ  الػػ دؿ دفػػ   .6

 ك اليل دمشاىج مؾض ة عيؽ الثذر دإرعاؼ او اليل دالسشاىج الخاىة.
ىػي التؾجػو  ؾلسػة دمجمحيػا رسػا  مػي:دندػتظيع كف نمخػص كىػؼ  ؾىػيفا  الع  

او ػػ  ؾلؾجي لميبراليػػة الج  ػػ ة التػػي  ركػػز  مػػى  ػػؾانيؽ الدػػؾؽو دالحريػػة السظمقػػة فػػي 
انتقػػػػػاؿ الثزػػػػػائع داومػػػػػؾاؿ داوشػػػػػخاص دالسعمؾمػػػػػا  فػػػػػي اأ ترػػػػػادو د مػػػػػى ف ػػػػػرة 
ال يسقراطيػػػة فػػػي الثعػػػ  الديا ػػػيو د مػػػى مفيػػػـؾ الحريػػػة دالسدػػػاداة السظمقػػػة فػػػي الثعػػػ  

تسػػػػا ي داو ج ػػػػي. فيػػػػي نغػػػػاـ  ػػػػالسي يذػػػػسف السجػػػػاأ  الديا ػػػػية دالف ريػػػػة اأج
 . (4ادالثقافية داأجتساعيةو كسا يذسف مجاؿ التدؾي  دالسثادأ  داأ راؿ

ديػػرى رعػػػض ن ػػر كف العؾلسػػػة ىػػي ا جػػػاه فظػػري ل ندػػػاف  تدػػارع كنػػػره مػػػع   
جتسػع التقميػ ي  ظؾر نليا  اأ راؿ عيؽ السجتسعا  د ركيز الرشا ا  د جػادز الس

دكنيػػػا مغيػػػر مػػػؽ مغػػػاىر التظػػػؾر الظبيعػػػي الحزػػػاري السعاىػػػرو دكف السجتسعػػػا  
اوكثر ضزارة  فيض  مى السجتسعا  او ف ضزارة رذمف  مقائي  بر  شؾا   رف 

 . (5اعيؽ السشثع دالسرل فيؾ نغاـ رك سالي ككثر   امجا 
ز مػػؽ إفػػرازا  د ػػ  يعبػػر  ػػؽ ضلػػػ رظريقػػة ك ػػرى فيقػػاؿ: إف مػػا يحػػ   ىػػؾ إفػػرا

ال دلػػة الحزػػارية فػػي لحغػػة  زػػخؼ  ؾ يػػا فػػي السجػػاأ  السختمفػػة  مػػى العػػالؼ مػػؽ 
يتف    د مؽ السف ريؽ رأنيا نلية يسمػؽ كف  ػحدي رذػمف متدػارع إلػى نذػؾء او د ضؾلي

نغاـ  ػالسي ج  ػ  عؾا ػظة نجنيػة الت شؾلؾجيػا دركس السػاؿ داندارةو د ذػسف الديا ػة 
                                                           

  نفدو. (3
  نفدو. (4
االقاىرة: ممتثة م عؾليو  الدولة الهطظية وتحديات العهلطة في الهطن العربيكضس  عر ادي دن ردفو  (5

 .149-147(و ص ص 2114
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جتساع داو راؼ ليح س القرية ال ؾنية الج   ة التي  قـؾ  مى داأ تراد دالثقافة داأ
نؾرة ال سبيؾ ر داأ راأ  دالثؾرة السعمؾما يػة داو ػؾاؽ السفتؾضػة دالذػركا  متعػ دة 

 .(6االجشديا  لتؾضي  مرير انندانية
 :مجالت العهلطة -ثانياا 

مة  غيػػػػر العؾلسػػػػة فػػػػي مجػػػػاأ     ػػػػ ة مػػػػؽ مجػػػػاأ  الحيػػػػاة التػػػػي  ذػػػػمف شػػػػث
 العج ا  ال دلية السعاىرةو دكىؼ ىذه السجاأ : 

 .العؾلسة اأ ترادية .1
 العؾلسة ان جمية دالثقافية. .2
 .العؾلسة اأجتساعية .3
 .العؾلسة الديا ية .4
 العؾلسة الثقافية .5

 :.  العهلطة القتصادية1
 بػػف كف  زػػع الحػػر، العالسيػػة الثانيػػة كدزارىػػا د ػػت الؾأيػػا  الستحػػ ة ضمفاءىػػا 

ـو لمتف ير في او س التي  ػي ار 1944(  اـ  ق  في م  شة اعريتؾف دددزسح سر ل
د ػػ   ػػيظر   مػػى  ػػير ك سػػاؿ السػػح سر او  مػػى ك ا ػػيا الشغػػاـ اأ ترػػادي العالسيػػ

 ؾازنا  القؾى التي نجست  ؽ الحر،و ف اف مؽ الب ىي كف  رؾغ كمريما لمعالؼ ىذا 
 سر  ػػػؽ مػػػػيجد  ػػػ د مػػػػؽ د ػػػػ   سخػػػص ىػػػذا السػػػػح  .(7االشغػػػاـ رسػػػا يحقػػػػ  مرػػػالحيا

السح دػػا   ذػػمف فػػي مجسميػػا الركػػائز التػػي يقػػـؾ  مييػػا الشغػػاـ اأ ترػػادي الػػ دلي 
 دىي: 

 و ديقـؾ ع در الحارس  مى الشغاـ الشق ي العالسي.صظدوق الظقد الدولي -
 : ديعسف  مى  خظيب الت فقا  السالية طؾيمة الس ى.البظك الدولي -
ـــات  - ـــة العامـــة لمتعريف دالتػػػي  عػػػرؼ ا ترػػػاراا را ػػػؼ: االجػػػا :  والتجـــار التفاقي

Gate التي  سخزت  ؽ إنذاء السشغسػة العالسيػة لمتجػارة دىػي الذػريػ الثالػم  )
لرش دؽ الشق  ال دلي دالبشػ ال دلي في درع الديا ا  العالسية و كسا  ّبر  ؽ 

 . (8ا ضلػ م  ر  اـ اأ فاقية اعيتر  ذرأن (

                                                           
  نفدو. (6
  نفدو. (7
 .135-121(و ص ص 2115و 2االقاىرة: دار الذردؽو ط عهلطة القيرججؿ كميؽو  (8
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 فاقيػػػة العامػػػة لمتعريفػػػا  دالتجػػػارة  سمػػػيؽ ال دلػػػة ديعتبػػػر اليػػػ ؼ الػػػرئيس مػػػؽ اأ
العزؾ مؽ الشفاض إلى او ؾاؽ لثا ي ال دؿ ك زاء اأ فاقيػةو دقيػاـ كػف ددلػة عتثبيػت 
عشػػؾد  عريفا يػػا الجسركيػػة إلػػى ضػػ دد مقبؾلػػة مػػؽ رػػا ي اوطػػراؼ الستعا ػػ ة راأ فاقيػػةو 

إلى ركية اوطراؼ د عؾيض رحيم أ  تؼ  بيير ىذا الر ب  االتثبيت( إأ رع  الرجؾع 
 .(9االستزرريؽ مشيا عيذا التبيير

ل ػػػػؽ التفػػػػاد  ال بيػػػػر فػػػػي القػػػػؾة الديا ػػػػية دالسشافدػػػػة اأ ترػػػػادية يجعػػػػف عشػػػػؾد 
اأ فاقية  رّل في مرمحة ال دؿ ال برىل فق  ك مشػت الؾأيػا  الستحػ ة  زميػا  مػى 

ضالػة ان فػاؽ فػي ا تبجؿ ض  السظالثة رالتعؾيض كد فرض العقؾ ا  التجارية فػي 
 .(11االؾىؾؿ إلى ضّف مع السخالفيؽ

عػػػف داو ظػػػر مػػػؽ ضلػػػػو كنػػػو ودؿ مػػػّرة فػػػي التػػػاري  اأ ترػػػادي ل مػػػؼ  رػػػثا 
الديا ة التجارية لم دؿ السدػتقمة شػأناا ددليػاا دلػيس  سػجا مػؽ ك سػاؿ الدػيادة الؾطشيػة 

ريػةل ضيػم إف إض كىػثحت مقيػ ة رسجسؾ ػة مػؽ القؾا ػ  السمزمػة دنليػا  الػتحمؼ انجثا
مشغسػػة التجػػارة العالسيػػة  حػػّ  مػػؽ  ػػ رة ددؿ الجشػػؾ،  مػػى الترػػرؼ السظمػػ  رػػسؽ 
ض ددىا الؾطشيةو د سمػ ض   ذريع  ؾانيؽ ددلية د ػمظة  زػائية  جضػ  الحمؾمػا  

 .(11االتي أ  شراع لقرارا ياو د ؾة شرطية  سارس ض  التفتيش دا ف ال دؿ
 :العهلطة اإلعالمية والثقافية. 0

 ظؾر ان جـ ع رجة كد  إلى كػزد جسيػع ميػاد ؽ اونذػظة الثذػريةل ضيػم  لق 
ُدجػػ   عشػػيا ك ا ػػية  السيػػة  شتذػػر دكأنيػػا ندػػيج  ش بػػؾ ي يستػػ   بػػر العػػالؼ كجسػػعو 
مدػػػتفي اا مػػػؽ التقػػػ ـ الحاىػػػف فػػػي  قشيػػػة الر سيػػػا  دنػػػؾرة السعمؾمػػػا و دمػػػؽ التػػػ ا ف 

لحا ػػػؾ، دشػػػثمة السعمؾمػػػا  الحاىػػػف عػػػيؽ  ظا ػػػا  اأ رػػػاؿ داليػػػا   دالتمفػػػاز دا
 .(12ا ال دلية اإنترنت(

دوىسيػػة  ظا ػػا  اأ رػػاؿ فػػي نذػػر د ػػرديج كنسػػاط معيشػػة مػػؽ الثقافػػة و  امػػت 
الؾأيػػا  الستحػػ ة عؾرػػع نقميػػا كمػػو فػػي معركػػة  حظػػيؼ الحػػؾاجز لترػػثا اأ رػػاأ  

                                                           
  نفدو. (9

  نفدو. (11
  نفدو. (11

ااعؾ عبي: مركز  أثر الطعمهمات في الطجتطع: دراسة لظبيعتيا وقيطتيا واستعطاليامايمف ىا فو  (12
 .228-224(و ص 2114انمارا  لم را ا  دالثحؾ  اأ ترا يجيةو 
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 ػػػػػادرة  مػػػػػى اأنتقػػػػػاؿ ددف  ؾائػػػػػ   ُػػػػػذكر  بػػػػػر العػػػػػالؼ كّمػػػػػوو كػػػػػالريا فػػػػػؾؽ ىػػػػػفحة 
 .(13اظا السحي

  :.  العهلطة الجتطاعية0
 تحػػ د معػػالؼ ىػػذه العؾلسػػة دمغاىرىػػا مػػؽ  ػػجؿ مػػح سرا  ددليػػة كػػاف البػػرض 
مشيػػا  ػػأطير اونسػػاط الدػػمؾكية الذػػاضة التػػي  تعػػارض مػػع الفظػػرة انندػػانية دنذػػرىاو 

 .(14ادالتدمُّف أضتؾاء مؾارد ال دؿ الفقيرة دا تبجليا لرالا السح دا  السالية البر ية
دإف كانػػت الذػػعارا  التػػي دكعػػت اومػػؼ الستحػػ ة  مػػى رفعيػػا دفػػ  د ا تيػػا ىػػي 
 حدػػػيؽ كدرػػػاع العػػػالؼ اأ ترػػػادية دالتجاريػػػة دالعسرانيػػػة داأجتساعيػػػةو ل ػػػؽ ضكيقػػػة 
اومر رخجؼ ضلػ ل عػف إف ىػذه السػح سرا  كداة دد ػيمة  دػتخ ميا الميبراليػة الج  ػ ة 

مؽ  ػجؿ  ػأطير الدػمؾؾ اأجتسػا يو دا ػتثعاد  لمديظرة  مى العالؼ ف رياا دا ترادياا 
الجؾانػػػل او جقيػػػة فػػػي الدػػػمؾؾ اأ ترػػػادي دفػػػ  مشغػػػؾر  ػػػاص يخػػػ ـ مرػػػالحيا 

 .(15ااو   ؾلؾجية داأ ترادية
إف مػػا يحرػػف مػػؽ ك ػػاليل إجرائيػػة متعػػ دة اوشػػماؿ لحػػف مذػػاكف اجتساعيػػة 

ء ددؿ العػالؼ الستخمفػة دا ترادية ىؾ  سميؽ لسراكز الشغاـ الرك سالي مؽ إ ػادة اضتػؾا
دإ ادة امتراص  ؾاىا طثقاا لسشظ   راكؼ ركس الساؿ في  مػ السراكز. داو ظػر مػؽ 
ضلػ كف ىذه انجراءا   حدي ضتساا إلى  آكػف الدػيادة الؾطشيػة التػي  عػّ   ػامجا كبيػراا 

 .(16امؽ  ؾامف  سيز اليؾية القؾمية لمذعؾ، داومؼ
ىي كف ىذه اودراع الج   ة  ػتعس  اليػؾة دالحكيقة التي يجل كف ُ ذكر ىشا 

عػػيؽ الفئػػا  اأجتساعيػػة د زيػػ  مػػؽ معانػػاة الفقػػراء دالسعػػؾزيؽ فػػي مجتسعا شػػاو ضلػػػ كف 
نليا  الدؾؽ التي  قػـؾ  مييػا الف ػرة او ػاس لمرك ػسالية كد الميبراليػة ىػي: كف مػؽ أ 

لسميػػار يدػتظيع كدػػل  ؾ ػػو يجػػل كف يسػػؾ ل فيشػػاؾ كىػػؾا  فػػي البػػر،  شػػادي رػػأف ا
مؽ فقراء العالؼ الثالم زائ دف  ؽ الحاجةل د ميو فج مدؾّ غ لؾجؾدىؼ دأ ضاجة إلييؼ 

 . (17ارسؽ مفيـؾ فمدفة " الثقاء ل  ؾى"
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دلػػذا نجػػ  الػػ  ؾة السدػػتسرة لتبييػػر مفيػػـؾ او ػػرة دالػػ  ؾة إلػػى انجيػػاض د تػػف 
ػػزةو دكيػػر ضلػػػ مػػؽ الػػ  ؾا  كيػػر او جقيػػة دكيػػر انندػػانية ا لتػػي مػػا ىػػي إأ العوجو

كما في مجاؿ او رة التي  عّ  الشؾاة الرئيدة لبشاء  و نتيجة العبثية الرك سالية العمسانية
السجتسػػع فشجػػ  كنفدػػشا فػػي مػػح سر رمػػيؽ لمسػػركة كمػػاـ  ؾىػػيا   ػػ  ؾ إلػػى نذػػر التعمػػيؼ 
الجشدػػػي و دإدمػػػػاا كػػػف كشػػػػماؿ اأنحػػػراؼ مػػػػؽ الزنػػػا إلػػػػى الذػػػذدض لترػػػػثا كدرػػػػا اا 

ؼ  عبي  الظري  ليذه التؾىيا  لتتحػؾؿ إلػى  ػرارا  ممزمػة فػي مػح سر     و د طبيعية
مػؽ 18ان ؾاء الثذري الذي انعق  رع  ضلػ ردشة في إ تانبؾؿل ضيم  شص البش  ر ػؼ 

ػرل دالسقرػؾد مػؽ ضلػػ مػػشا  دنيقػة السػح سر  مػى شػسؾؿ ان ػؾاء لسختمػ  كشػماؿ اُو و
ػػػر  نػػػؾف فيسػػػا عيػػػشيؼ ُك و ااو د مػػػػ اوشػػػماؿ مػػػؽ العج ػػػا  عػػػيؽ الذػػػاض ؽ جشدػػػياا الػػػذ ؽ يمؾّ 

 . (18االرجاؿ دالشداء الذ ؽ أ  ر ثظؾف رعج ا  شرعية مشحيؼ جسيعاا مداكؽ ل  ؾاء
إف ك ظػػر كنػػؾاع العؾلسػػة ىػػي  مػػػ  االعؾلسػػػة الظؾعيػػة( التػػي  ػػ  ف فييػػا الفػػػرد 

ره را تيػاره د سػػفء إراد ػول إض  ؾجػػ   ؾلسػة أ شػػعؾرية  مقائيػة يرػػف فييػا السػػرء را تيػػا
 .إلى اأنيزامية داأ تج، في مؾاجية الشسؾضا البازي 

لػذلػ  شثبػي كف نفػرّ ؽ عػيؽ ىزيسػة الجيػؾش فػي  ػاضة السعػارؾ و دان دػار اومػػؼ 
دالذعؾ، في مجاؿ اوف ار دالكيؼل إض إّف اودلى في ُرع ىا العدمري ىي  عبيػر  ػؽ 

لييػػػة: اد مػػػػ اويػػػاـ طبيعػػػة الحػػػرد،ل فالسعػػػارؾ مػػػا ىػػػي إأ كػػػّر دفػػػّر دفقػػػاا لمدػػػشة ان
[. كمػػا ان دػار اومػػؼ دىزيسػػة الذػػعؾ، الشفدػػية 141نػ ادليا عػػيؽ الشػػاس (منؿ  سػػراف: 

 . (19افيي  اىسة الغير
دلعػػػػػّف ضلػػػػػػ مػػػػػا  مستشػػػػػا إيػػػػػاه  جر ػػػػػة التػػػػػاري  فػػػػػي ضػػػػػرد، الفرنجػػػػػة االحػػػػػرد، 
الرميبية(ل فعمى الركؼ مسا ضققتو  مػ الحرد،  جؿ كزدا يا الستع دة دممؾنيػا فػي 

جدنا عيؽ القرنيؽ الدارع دالتا ع لميجػرة السؾافػ  لمقػرنيؽ الثػاني  ذػر دالثالػم  ذػر ر
ػػفو الدػػي  فػػي ر ػػا، مئػػػا   لمسػػيجدو فقػػ  ا ػػتظا ت  مػػػ الحسػػج  اليسجيػػػة كف ُ عس 
اولػػؾؼو دا ػػتظا ت كف  سػػزؽ د جػػزّ ف د فدػػ  فػػي اورض ان ػػجميةو دل ػػؽ الذػػيء 

ب العق ي دالف ػري داأجتسػا ي دالحزػاري الذي لؼ  دتظع كف  فعمو ىؾ  خريل الشس
ضي الظارع ان جمي لمثجدل دىؾ اومر الذي كرقى الدمظة الفرنجية  ػارا السجتسػعو 

 .   (21ا مى الركؼ مؽ كف ضر يا د يؾفيا  بمبمت في دا ف السجتسع ان جمي
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دلعف ىذا مػا يفدػر مؾ ػ  نػاعميؾف ضػيؽ اجتػاح مرػر رجيؾشػول فقػ  دجػ  نفدػو 
فوة مبمقػػػة( لػػػؼ يدػػػتظع كف  شفػػػذ إلػػػى دا ميػػػاو دليػػػذا  غػػػاىر رػػػن جف فػػػي دجػػػو   ػػػ و اىو

 .(21اإ جمو كذراا ضتى يج  لو مماناا في ال ا ف ليجعف ضمسو كمراا  ارجا لج تثسار
دىمػػػذا كػػػف محتػػػف فػػػي عػػػف العؾلسػػػة أ عػػػ  لػػػو مػػػؽ  حظػػػيؼ مقؾمػػػا  السجتسػػػع 

و يحسػػػػف الػػػػر ى اوىػػػػمي انؾاعػػػػتو مثػػػػادفو قػػػػيؼ( نػػػػؼ ا ػػػػتح ا  مجتسػػػػع ن ػػػػر ممانػػػػ
الحزػػػارية نفدػػػيال دضلػػػػ وف اليسيشػػػة ال اممػػػة كيػػػر مسمشػػػة مػػػا لػػػؼ ُ حظ ػػػؼ السقؾمػػػا  
العق يػػػػػة دالحزػػػػػاريةو د حػػػػػّف محميػػػػػا مقؾمػػػػػا  التثعيػػػػػة مػػػػػؽ  ػػػػػجؿ إ امػػػػػة السجتسػػػػػع 
اأ تيجكي التارعو د ذلػ    ف الذعؾ، في مزسار العؾلسة الظؾعيةو دىي ك ظر 

 . (22اكنؾاع العؾلسة
 :الدياسية . العهلطة4

 تؼ ضلػ مػؽ  ػجؿ ا ػتخ اـ اومػؼ الستحػ ة رعػ  الييسشػة  مييػا د مػى مح دػا يا 
 السيػػااو دا ػػتخ اـ  الديا ػػية السػػحنرة  اىػػة مجمػػس اومػػؽ الػػذي  عتبػػر  رار ػػو ممزمػػة

(  شػػػ  الزػػػردرة كد التمػػػؾيا را ػػػتخ امو لسشػػػع كي  ػػػرار أ  ريػػػ ه ضػػػ  الػػػشقض االفيتػػػؾ
 . (23االبر، د اىة كمريما

 :العهلطة الثقافية. 5
يعػػ  رعػػض الثػػاضثيؽ الثقافػػة مجػػرد مجػػاؿ مػػؽ مجػػاأ  العؾلسػػةل إأ كف نغػػرة 
فاضرة وى اؼ العؾلسة د رامج مػؽ يدػعؾف فػى ىػثع العػالؼ عيػا  حك  ػ ـ د ػة ىػذه 

ضلػ كف العؾلسة الثقافية ىي الي ؼ الشيػائي. دالعؾلسػة اأ ترػادية دالديا ػية و الشغرة
ىػػذا اليػػ ؼ. دمػػؽ الذػػؾاى  الؾارػػحة  مػػى ضلػػػ الدػػعي إلػػى إأ د ػػائف لمؾىػػؾؿ إلػػى 

فػػرض الكػػيؼ التػػى  حسميػػا الثقافػػة اومريميػػة اليػػـؾ  مػػى اومػػؼ او ػػرى. فسشزلػػة الثقافػػة 
دالعؾلسػة الثقافيػة   ػؾف عتػرديج او ػ  ؾلؾجيا  و مؽ العؾلسة يسشزلة الػركس مػؽ الجدػ 

لديا ػػػػية دان جميػػػػة الف ريػػػػة البر يػػػػةو دفررػػػػيا فػػػػي الؾا ػػػػع مػػػػؽ  ػػػػجؿ الزػػػػبؾط ا
داأ ترػػػػػػػادية دالعدػػػػػػػمرية كيزػػػػػػػاال دضلػػػػػػػػ فػػػػػػػي مجػػػػػػػاأ   ػػػػػػػ ة كحقػػػػػػػؾؽ انندػػػػػػػافو 

 .(24ادال يسقراطيةو دضقؾؽ او ميا  دضرية الركي
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 :مخاطر العهلطة -ثالثاا 
ؿ العػػػػالؼ إلػػػػى كارػػػػة  لمعؾلسػػػػة مخػػػػاطر رػػػػخسة دمفا ػػػػ  جسػػػػة مػػػػؽ  ػػػػجؿ  حػػػػؾُّ

ر ىػذه السخػػاطر دا ػف السجتسػػع إل تردنيػة يدػتعمي فييػػا ال ثػار  مػػى الرػبارل د غيػػ
 لم دلة الؾاض ة و دكذلػ دا ف السجتسع العالسي. دمؽ كىؼ السخاطر: 

 :. الخظر الطجتطعي1
يحذر  مساء انىجح اأجتسا ي مؽ كف ك ؾك ما يقع  مى اومؼ ىؾ انقداـ  

مجتسعيا إلػى طثقػا  اوكشيػاء دالفقػراءو دكف اآلنػار الدػيئة لت ػ س اومػؾاؿ فػي ك ػ ي 
ة مؽ الشاس  دػبل  دػمظيؼ د حمسيػؼ فػي مرػير ال ثػرةو د دػخرىؼ لخػ متيؼ ربيػر  م

 . (25اض 
دكسثاؿ لذلػ كمريما ضا  الشغاـ ال يسقراطيو دكي   ػحنر السػاؿ  مػى امػتجؾ 
د ػػائف ان ػػجـ دمػػؽ نػػؼ التػػأنير  مػػى العسميػػة اأنتخاعيػػةل رحيػػم أ  عبػػر فػػي الشيايػػة 

الخاىة عثعض او ؾاؽ التجارية دالبؾرىا  دمؽ ضلػ التذريعا  و ؽ ركي اوكمبية
دالتذريعا  القانؾنية اكير السمتؾ ة( في كمريما دالسشحػازة إلػى فئػة ددف ك ػرىو دمػؽ 

 Foreignضلػػ مػا يغيػر فػػي طبيعػة ليممػة اوضػػزا، الديا ػية. د ػ  ضػػذر  مجمػة 
Affairs رة اومريمية في   د  اع  مؽ نذؾ، نؾرة اجتساعية  السيػة رعػ  نقػ ىا لف ػ

العؾلسػػةل ونيػػا  تػػرؾ دراءىػػا السج ػػيؽ مػػؽ العسػػاؿ الدػػا ظيؽو دضػػاأ  الجمدػػاداةو 
دالثظالةو دالفقر السدتؾطؽو دا تجؿ التؾازف اأجتسا يو رانرافة إلى  خمي ال دلػة 
 ػػؽ مؾاطشييػػاو دنذػػؾء الظثكيػػة الفاضذػػة دا ػػف مجتسػػع ال دلػػة الؾاضػػ ة كػػذلػ  دػػبل 

 .(26اة دال دؿ الستق مة د يؽ ككشياء العالؼ دفقرائو  ريس اليؾة عيؽ ال دؿ الشامي
  :.الخظر الثقافي2

محادلػػػة ىػػػير الثقافػػػا  السؾجػػػؾدة فػػػي نقافػػػة داضػػػ ة ىػػػي الثقافػػػة البر يػػػة  إف 
دجعميا الشسؾضا العالسي مدتبمة التق ـ الت شؾلؾجي في مجاؿ اأ راأ و دما  ر مو 

و د فريػػع العػػالؼ مػػؽ اليؾيػػة  بػػر الفزػػائيا  مػػؽ  ػػيف جػػارؼ مػػؽ السػػؾاد ان جميػػة
 الؾطشية دالقؾمية دال  شية.

 : (27اومن مظاىر ذلك أيضاا       
% مؽ عرامج اننترنت  بم رالمبة اننجميزية 91لبةو ل ؽ  6111 ؾج  في العالؼ  -

مسػػا يدػػبل  يسيذػػاا لمبػػا  او ػػرى ضتػػى الحيػػة مشيػػال مسػػا د ػػا الػػرئيس الفرندػػي 
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حال  عيؽ ال دؿ التي  عتس  لبا  مؽ كىف أ يشي شيراؾ إلى ال  ؾة إلى إ امة  
لمتر ي رذمف كفزف لييسشة المبة اننجميزية لػ ى افتتاضػو مشتػ ى ضػؾؿ  حػ يا  

ـ . دمػػػػؽ السعمػػػػـؾ كف الؾكالػػػػة الفرن فؾنيػػػػة دالسشغسػػػػة 21/3/2111العؾلسػػػػة فػػػػي 
تحػػ ة ال دليػػة لمفرن فؾنيػػة ُكنذػػئتا ليػػذا الدػػبل. كسػػا كفػػاد  درا ػػة لبرنػػامج اومػػؼ الس

ـ كف نرػ  المبػػا  السحميػة فػي العػالؼ فػي طريقيػػا 8/2/2111لمبيئػة نذػر  فػي 
% مػػػؽ المبػػػا  السحميػػػة  ػػػؾؼ  ختفػػػي فػػػي 91لمػػػزداؿو دضػػػذر  ال را ػػػة مػػػؽ كف 

 القرف الحادي دالعذريؽ.
ا ػػتخ اـ رعػػض الرػػمؾؾ ال دليػػػة دالقػػؾانيؽ  شػػ  رعػػض الػػػ دؿ لمزػػبب مػػؽ كجػػػف  -

 بيير اليؾيا  دىير الثقافا و دكسثاؿ  مى ضلػ  انؾف االتحرر مؽ اأرظياد 
الػػ  شي( اومريمػػػي الػػػذي  دػػػتخ مو فػػػي التػػػ  ف رذػػػحدف العػػػالؼ ان ػػػجمي عػػػ  ؾى 

 ر ليا.ضساية او ميا و دإ اضة ضرية مسار ة العثادة دإ امة دد 
اآلنػػػار الثقافيػػػة الدػػػمبية التػػػي يسمػػػؽ كف  شذػػػأ مػػػؽ الدػػػير فػػػي فمػػػػ مشغسػػػة التجػػػارة  -

العالسيػػػػةل ضيػػػػم  تػػػػيا  فدػػػػيرا   ؾانيشيػػػػا اأ تػػػػ اء  مػػػػى الخرؾىػػػػيا  الثقافيػػػػة 
 ع  ؾى  دييف انديا، ضركة التجارة العالسية. 

 :الخظر األخالقي -3
مػػؽ كفػػجـ جشدػػية دمػػؾاد يمػػؾف ضلػػػ رسػػا  بػػم  بػػر شػػثما  التمفػػزة داننترنػػت 

إ جميػػة  ػػردا الفاضذػػة دالرض مػػة. د ػػ  عمػػع ىػػذا الشػػؾع مػػؽ السػػؾاد داوفػػجـ مػػؽ ال ثػػرة 
ل رجػػة كف كلسانيػػا التػػي يدػػسا  انؾنيػػا رعػػرض العسميػػة الجشدػػية  مػػى السدػػرح مثاشػػرة 

. د مبػت  مػػ البػرامج ـ1996مؾ ع إراضي  ػاـ  211رنكجؽ كماـ السذاى  ؽ  امت 
مػػػػؽ طػػػػج،  3:  1ل رجػػػػة كف ا ػػػػتفتاءا فػػػػي عريظانيػػػػا كعيػػػػر كف ندػػػػثة  رداجػػػػاا كبيػػػػراا 

شػػػػاؾ نرػػػػ  مميػػػػؾف مؾ ػػػػع  مػػػػى دى .(28االسػػػػ ارس الثانؾيػػػػة يذػػػػاى دف كفجمػػػػاا إراضيػػػػة
را  و اننترنػػت  تعامػػف مػػع الرػػؾر السخمػػة رػػاآلدا،و د ذػػرح طػػرؽ ا ػػتعساؿ السخػػ 

يػػػةل دضلػػػػ ة مادا ػػػتخ اـ جدػػػ  السػػػركة كداة نفعيػػػو ـ(1997دد ػػػائف ا ػػػتخ اـ العشػػػ  ا
ل ضيػػػػم  عتبػػػر السػػػركة  ػػػمعة يسمػػػػؽ  دػػػؾيقيا مػػػؽ  ػػػػجؿ عتزػػػخيؼ الجانػػػل الذػػػيؾاني

دكذلػ  عتبر السػركة نلػة لتدػؾي  الدػمع اأ ػتيجكية و العردض التمفزيؾنية دان جنا 
لسدتحزرا  التجسيف داوزياءو ديغيػر ضلػػ مػؽ  ػجؿ  ػردض اوزيػاءو دمدػارقا  

                                                           
ارب اد: مركز الثحؾ  دال را ا   اليهية اإلسالمية في زمن العهلطة الثقافية(  ميف نؾري مديير العسانيو 28
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رقا  مم ػػػػػا  الجسػػػػػاؿ لتذػػػػػسف مم ػػػػػا  جسػػػػػاؿ مم ػػػػػا  الجسػػػػػاؿو د ػػػػػ   ؾ ػػػػػعت مدػػػػػا
 . (29ااننترنت
  :. الخظر الجتطاعي4

ديتسثػػف ضلػػػ رسحػػادأ  الػػ دؿ البر يػػة  حػػت مغمػػة اومػػؼ الستحػػ ة كف  فػػرض 
كنسؾضجيا اأجتسا يو دكف  فرض  مى العالؼ قيؼ السجتسع البر ي السختمة في مجاؿ 

سجػاأ  اأجتساعيػة السختمفػةو دمػؽ او رة دالسركة مؽ  جؿ السح سرا  ال دلية فػي ال
 ػػػػجؿ السػػػػح سرا  ان ميسيػػػػة دلجػػػػاف الستارعػػػػة لتؾىػػػػيا  ىػػػػذه السػػػػح سرا  الستعػػػػ دة 
دالسشتذرةو دالتي    ؾ إلى ا تساد الشسؾضا البر ػي فػي الحيػاة اأجتساعيػة دالدػماف و 

 . (31اكسا كف  ؾىيا  ىذه السح سرا      رف إلى ما يذثو القرارا  السمزمة
 : (31ابرز تهصيات ىذه الطؤتطراتومن أ

 الحرية الجشدية دإراضة العج ا  الجشدية  ارا إطار او رةو د قميف قيسة الزداا.  -
  ريس السفيـؾ البر ػي ل  ػرةو دىػؾ كنيػا  ت ػؾف مػؽ شخرػيؽ فػأكثر دلؾكانػا مػؽ  -

 نؾع داض . 
ػػػر  فػػػي رعػػػ - ض القػػػؾانيؽ إراضػػػة الذػػػذدض الجشدػػػي رمػػػف كنؾا ػػػوو دمػػػؽ السعمػػػـؾ كنػػػو ُمقو

 البر ية. 
فػػرض مفيػػـؾ السدػػاداة الذػػممي عػػيؽ السػػركة دالرجػػف فػػي الحقػػؾؽ دالؾاجثػػا  دالحيػػاة  -

 العامة.
 :ومن مظاىر الستجابة ليذه العهلطة الجتطاعية في العالم العربي نالحظ      

 اأ جاه ن ادة الشغر في  ؾانيؽ او رة في العالؼ ان جمي -
شبػػي السذػػبؾه لسشغسػػا  دىيئػػا  ندػػؾية كد معشيػػة رذػػحدف او ػػرة  زا ػػ  التسؾيػػف اوج -

 دالسركة.
طػػػرح مشا ذػػػا  د ػػػرامج ضػػػؾؿ السػػػركة فػػػي السجتسعػػػا  السحافغػػػةو كسػػػا ضرػػػف فػػػي  -

 رعض ددؿ الخميج ك يراا. 
  :. خظر الفهضى العالطية وعدم الديظر 5

  تػػيا التقشيػػة د ػػائف ج  ػػ ة لمسجػػرميؽ دالمرػػؾص د جػػار السخػػ را ل ضيػػم إف
 ؾض  الدؾؽ درخامة ما يز  فيو مؽ ماؿ يبظي  سميا  الدر ة دكديف اومؾاؿو 
فت ثػػػر  رػػػارا  السافيػػػا دك ػػػاليل اأضتيػػػاؿو د ػػػ   بػػػري عػػػ  ؾؿ كجيػػػزة ا ػػػتخثارا  

                                                           
  نفدو. (29
  نفدو. (31
  نفدو. (31
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لثعض ال دؿ د ب معسعة الفؾرى لتحقي  ككػراض ماليػة كد  يا ػية. دمػؽ مغػاىر 
 : (32اضلػ
رىػاعييؽ ضتػى دىػف اومػر إلػى كف  شػا ش مؾا ع  مى اننترنت فييػا إرشػادا  ل   -

اننترنػػػػػت د ج تػػػػػو »فػػػػػي ال ػػػػػؾنجرس اومريمػػػػػي  حػػػػػت  شػػػػػؾاف:  ىػػػػػذا السؾرػػػػػؾع
 . «رانرىا،

إفدػػػػػػاد البػػػػػػرامج دا ػػػػػػف كنغسػػػػػػة ال سبيػػػػػػؾ ر. د حمػػػػػػؼ  ػػػػػػرارب شػػػػػػثما  ال سبيػػػػػػؾ ر   -
دمػػػا زالػػػت «. الحػػػل»دالسعمؾمػػػا  يعغػػػؼ انفدػػػاد. دكسثػػػاؿ  ريػػػل لػػػذلػ فيػػػردس 

 يرد يا   بر اننترنت دالبري  انل تردني مدتسرة . محادأ  نذر الف
ىػػػذه جؾانػػػل مػػػؽ السخػػػاطرو دىشػػػاؾ جؾانػػػل ك ػػػرى لػػػؼ نتظػػػرؽ إلييػػػا لؾرػػػؾضيا 

 لمسرا ل دالستارعو دمشيا  ظر العؾلسة اأ ترادية.
 :كيفيو استثطار آليات العهلطة -رابعاا 

لفرص التي كسا كف لمعؾلسة ك ظارىا الزخسة فنف ىشاؾ كثيراا مؽ السما ل دا
ىي جػزء مػؽ الحركػة الفا مػة دانيقػاع الدػريع لسعظيػا  العرػر. فػالسؾ   العقجنػي 
الرشي  ليس فقب السقادمةو دإنسا نزي  إلى ضلػ ما  شثبي كف يمؾف  ميو مؾ فشا مؽ 
ا ػػتثسار الفػػرص الدػػانحة را ػػتخ اـ نليػػا  العؾلسػػة رسػػا يخػػ ـ مجتسعشػػا ديحػػاف   مػػى 

 ي كيانيؼ . دمؽ كمثمة ىذا اأ تثسار: ىؾيتيؼ ديبرز مؾ فيؼ ديحس
 :. الستثطار في مجال اإلعالم والتصالت1

إف  يؾلة اأ راأ  دنقف السعمؾما   ُتح    نقمة نؾعية في ك اليل اندارة 
دالعسفو فيدتظيع اوفراد العسف مؽ مشازليؼ في رعض الؾعائ و د   ع ك   ػ د مػؽ 

ص كد ا  معيشة ل ي  شجز السؾعفؾف ك ساليؼ الذركا  اومريمية داودرد ية عتخري
السؾكمة عيؼ مؽ مشازليؼ ددف الحاجة لمحزػؾرو دككمػل الػذ ؽ يعسمػؾف عيػذا او ػمؾ، 
مػػػػؽ الشدػػػػاء. فيػػػػذا او ػػػػمؾ،  ػػػػيتيا الفرىػػػػة كمػػػػاـ او ػػػػر السحافغػػػػة دالسجتسعػػػػا  
السحافغػػة ننجػػاز ك سػػاؿ كثيػػرة  ػػؽ طريػػ  اننترنػػت ددف الحاجػػة لخػػردا السػػركة مػػؽ 

زليا د رؾ عيتيا دكطفالياو د اىة إضا  مسشا كف ندثة ا تخ اـ الشداء ل نترنت في مش
 .(33امجتسع محاف  ندثة  الية رحدل إضرائية ك يرة

                                                           

 .129-122و ص ص مرجع سبق ذكرهججؿ كميؽو  (32
عهلطة وأثرىا عمى الطجتطعات العربية" تأثير العهلطة عمى الهضع ال وعرىاف كميؾف  (33

(و ص ص 2111و : مركز درا ا  الؾض ة العر يةعيرد ا الطظظقة العربية الجتطاعي في
31-42. 
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 حريػػػػػر د ػػػػػائف ان ػػػػػجـ د ظؾرىػػػػػا د ػػػػػيؾلة امتجكيػػػػػا دإنذػػػػػاء القػػػػػرى ديجػػػػػل 
محظا  انل تردنية الحرة  يتيا مجاأا وي فرد كد مجسؾ ة كد مشغسة  ري  كف  كيؼ 

فزائية كد د ائف إ جـ ك ػرى لشذػر ان ػجـ دالػ  ؾة إلػى شو دنذػر العمػؼو دالػ فاع 
 ؽ السدمسيؽو دالرد  مى الذبيا  رحريػة ددف دىػاية كد ر ارػة ر ػسية كد الخزػؾع 

ان جميػة الؾا ػعة ل ضػ ا  مػؽ  ػجؿ  ةالتبظيػةو دكف ندعى إلى  ق يؼ ونغسة مقي 
عة لقزايا السجتسع د مف مؽ فرىة ان جـ البر ي كف الفزائيا  ك اضت  بظية دا 

يعػػتؼ إ جميػػاا  مػػى  زػػايا السجتسػػع كد يعررػػيا مػػؽ دجيػػة نغػػره السشحػػازة فػػي ككمػػل 
 .(34ااوضياف

 :. الستثطار في الطجال القتصادي2
مػػع التدػػميؼ رخظػػؾرة العؾلسػػة اأ ترػػادية  مػػى ا ترػػاديا  الػػ دؿ الزػػعيفة و 

رير التجارة في ىذه الػ دؿ دالػذي  ػيمؾف لرػالا الذػركا  د ظؾرة فتا او ؾاؽ د ح
ال برى البر ية إأ كف كثيراا مؽ ىػذه الػ دؿ إضا كضدػشت ا ػتخ اـ إممانا يػا دمػا  تسيػز 
فيو مؽ مؾارد  مى كيرىا مؽ ال دؿ البر يةو درش    يا ا يا اأ تراديةو دضار ت 

عػػ  جانثػػاا مػػؽ ىػػذه العؾلسػػة الفدػػاد السػػالي دانداري السدتذػػريو فننػػو يسمشيػػا كف  ؾ 
 : (35ااأ ترادية لرالحيا فسثجا 

اأنزساـ إلى السشغسة  ي فع إلى إزالة معؾ ا  كثيرة  ق  في دجو التشسيةو دإلى  -
 حػػػ  م اونغسػػػة دإلػػػى دجػػػؾد الذػػػفافية لترػػػحيا مدػػػارا  التشسيػػػةو دإلػػػى  حػػػ  م 

ى مػع ردح الشغػاـ انجراءا  القزائيةو د خميص اونغسة الحسائية التػي أ  تسذػ
 . نتاااأ ترادي ان جمي د زع  لياكف ان

انفتاح الدؾؽ مع مػا يجمثػو مػؽ  ػمبيا  إأ كنػو  ػي فع إلػى التشػافس الػذي  ػيحمؼ  -
طبيعة الدؾؽ الحػر السفتػؾحو دىػذا  ػي فع إلػى  خرػيص مح دػا   امػة كثيػرةل 

نتاجيػة د اىة  ظػاع الخػ ما  الػذي يعػاني مػؽ  ػؾء فػي اندارة درػع  فػي ان
في معغؼ ددؿ العالؼ الثالمو لت ػؾف ك ػ ر  مػى السشافدػة دكدرػا لمسحا ػثةو مسػا 
 حدي إلى ار فاع مدتؾى الخ ما  د حديؽ مدػتؾى السعيذػة دالرفاليػةو د ػيخم  

 عيئة  سف ضيؾية دفعالية ككثر لمسجتسع.

                                                           
  نفدو. (34
مجمة العمهم  و "ان جـ د ؾلسة الثقافة دمخاطرىا  مى قيؼ الذثا،" ويا يؽ  رناني (35

سركز ال يسؾ راطي العر يو جامعة دمحم لسيؽ دراكيؽ الع د ال االجزائر: الجتطاعية
 .35-23(و ص ص 2119 العاشرو
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خ ما و انفتاح الدؾؽ دإزالة العؾائ  الشغامية  يتيا طرح الب ائف ان جمية في ال -
كػػالبشؾؾ ان ػػجمية التػػي  يػػ  انتذػػارىا فػػي  ػػ د مػػؽ البمػػ اف مػػع نجػػاح التجر ػػةو 
رحيػػم  ػػتج  فرىػػتيا فػػي  ػػؾؽ الخػػ ما  الحػػرو كػػذلػ عػػ ائف التػػأميؽ التعػػادني 

 الذر ي في مؾاجية التأميؽ التجاري ررؾر و الرك سالية.
 :. الستثطار وفي مجال اإلنترنت3

ة كدػػر  اضت ػػار البػػر، لمسعمؾمػػا و دك اضػػت اننترنػػت نسػػرة مػػؽ نسػػار التقشيػػ
فرىػػػػة الؾىػػػػؾؿ إلػػػػى السعمؾمػػػػا  فػػػػي السجػػػػاأ  السختمفػػػػة عػػػػشفس الدػػػػر ة الستاضػػػػة 
لمبػػر ييؽ  ػػؾاء كانػػت معمؾمػػا   مسيػػة كد إ ثاريػػة. دإضا كانػػت مقؾلػػة كف العرػػر ىػػؾ 
 رر السعمؾما و دكف ليسشة البر، ىػي رالسعمؾمػا  دضلػػ را ػتخ امو الفا ػف ليػال 

ه الفرىة كىثحت متاضة لبيرىؼو فنضا كضدشا ا تخ اـ السعمؾمةو د رفشا طرؽ فنف ىذ
 .(36االؾىؾؿ إلييا فدشدتظيع كف نقمف اليؾة عيششا د يؽ البر ييؽ في مجاأ    ة

كذلػ فاننترنت مشبر ضر ددف ر يل دمي اف فديا ددف  يؾد ل ف مؽ يحدؽ د 
و ريػػة ددف  يػػ  كد شػػرطا ػػتثساره دا ػػتبجلوو ديسمػػؽ كف  رػػ ر ىػػح  دمجػػج  دد 

ندتظيع ا تخ اـ ىذه الذثمة في مجاؿ اأضتدا، العاـ مؽ  جؿ  ؾ يع مجالو  كسا
 .(37اد ظؾير مفيؾمو ليتجءـ مع اآلليا  الستظؾرة

  :في الطجال الثقافي والفكري والجتطاعي . الستثطار4
ندػػتظيع كف نؾعػػ  السذػػاركة فػػي ىػػذا الشػػؾع مػػؽ السػػح سرا  دالمجػػاف فػػي طػػرح 
الػر ى السجتسعيػػو فػػي السجػاأ  الف ريػػة دالثقافيػػة اأجتساعيػة و دنبػػيؽ مخػػاطر قيػػادة 
البػػر، لمعػػالؼ فػػي ىػػذه السجػػاأ  مػػؽ  ػػجؿ ىػػذه السشتػػ يا  دالفعاليػػا . د ػػشج  كنشػػا 

 . (38انسمػ ما أ يسم و اآل ر
دالسجضػػ  كنػػو ركػػؼ  ػػػأنيرا  ان ػػجـ البر ػػي داومريمػػي رالػػػذا  فػػي نذػػر نسػػػب 

الحياة اومريمية في العالؼ  بر الفزائيا  داوفجـ دالسجج  داننترنت فنف الثقافة د 
ال  ؾا  او جقية السزادة مػا  ػزاؿ   دػل كنرػاراا جػ داا فػي كيػر ممػاف مػؽ العػالؼ 

 .(39اد اىة في الؾأيا  الستح ة اومريمية
                                                           

  نفدو. (36
  نفدو. (37
دة مح  ارب اد: فقو العهلطة دراسة إسالمية معاصر  والدي  دمحم الحديشي الذيرازي ( 38

 .36-1(و ص ص 2112السجتبي لمتحقي  دالشذرو 
  نفدو. (39
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  :خاتطة
الج   ة  نسة فرص ك رى كثيرة يسمؽ لمستأمف كف يج ىا فيسا  تيحو السعظيا 

السذمّ مة لبيئة العؾلسةو دل ؽ أ نعقميا دن رؾ كيفية ا تثسارىا إأ رفيؼ  سيػ  دإدراؾ 
ضكي لقؾانيؽ ىذا العالؼ دطبيعة ىذه العؾلسة و دمعرفة جؾانل القؾة دجؾانل الزػع  
في مراكز القػؾىو دكيػ   شذػأ القػرار العػالسي و دا ػتيعا، ا ػتخ اـ التقشيػة د عسيسيػا 

 ى في محيب الشخثة فقب.رحيم أ  ثق
ضا ا تثشيشا ا جاه فري   ػرى السقادمػة رػاأنعزاؿ  ػؽ ىػذا العػالؼ لزػع   ػأنيره ا

  ر ػػػو  مػػػى الرػػػسؾد الظؾيػػػف ل فيشػػػاؾ ا جاىػػػاف رػػػارزاف يحػػػ داف د مػػػة محي يػػػو د ػػػ ـ 
 مؾا   الشخل الف رية مؽ  يار العؾلسة: 

تػػؾى دنليػػا  ىػػي  يػػار ا جػػاه الػػذد اف دىػػؾ الػػذي  شظمػػ  مػػؽ كف العؾلسػػة مح األول:
دضيػػ  دضتسػػي ليػػذا العػػالؼ دأ عػػ  مػػؽ الػػذد اف فييػػا داأنرػػيار الحتسػػي معيػػال ديسثمػػو 

 . العمسانييؽ طائفة مؽ السف ريؽ
ا جػػػاه نقػػػ ي  قجنػػػي رشػػػي  يحػػػادؿ  فيػػػؼ  ػػػؾانيؽ العؾلسػػػة ددف التدػػػميؼ  الثـــاني:

ى اليؾيػػػة رحتسيػػػة الكػػػيؼ التػػػي  جمبيػػػاو ديعػػػرؼ كيفيػػػة مؾاجيػػػة  حػػػ ي السحافغػػػة  مػػػ
دالثؾاعػػػت العق يػػػة دالثقافيػػػة مػػػع معايذػػػة العرػػػر رف ػػػر متفػػػتا دركي مدػػػتشير د ػػػمؾؾ 
رشػػػي . دىػػػذا السؾ ػػػ  الرػػػحيا يقػػػـؾ  مػػػى مقادمتيػػػا مؾرػػػؾ اا دمحتػػػؾى و دا ػػػتثساره 

  د ائف دنليا . 
 ولذا نحتاج إلى ما يمي: 

ػػػا  عسيػػػ  الػػػؾ ي العقػػػ ي دالػػػ  شي دالخمقػػػيل ضلػػػػ كف ا -ك  مسانيػػػة لعؾلسػػػة  حسػػػف ردضا
ندػػػػاف فػػػػي رعػػػػ ه السػػػػادي و د ح ػػػػس ضيػػػػاة ا ػػػػتيجكية دنيؾيػػػػة  ختػػػػزؿ انماديػػػػة

و د يػػػؾف مػػػؽ شػػػأف الكػػػػيؼ دالسعػػػا ير او جقيػػػة دالثؾاعػػػت ال  شيػػػػة. داأ ػػػتيجكي
دالتركيػػػز  مػػػى التر يػػػة ال  شيػػػة داو جقيػػػة لمحسايػػػة مػػػؽ  يػػػار الذػػػيؾا  الجػػػارؼ 

 ليا  دالسحتؾى.الذي  بذيو د  فع رو ف رة العؾلسة مؽ جية اآل
إنعاش قيؼ التفؾؽ الثقافي دالف ري داودعيػا  الحزػارية السمافئػة دالسجئسػة لكػيؼ  -،

العؾلسػػػة الثقافيػػػة دالحزػػػاريةو مثػػػف الذػػػؾرى دالعػػػ ؿ دضقػػػؾؽ انندػػػاف رأىػػػؾليا 
 الذرعية ع أا  س ا يقاعميا مؽ الكيؼ البر ية رأىؾليا العمسانية.
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فيػة مػع اأنفتػاح الف ػري الػذي يجعمشػا ندػتؾ ل السحافغة  مى الخرؾىػية الثقا -ا
ما  ش  اآل ريؽ مؽ  مـؾ دفيـؾ دمشجزا  ضزاريةو دنستشع  ؽ التػأنر الدػمبي 

 ليذا اأنفتاح. 
قيػػػاـ ضركػػػة  أىػػػيمية نذػػػظة لػػػثعض  زػػػايا السػػػشيجو د حريػػػر رعػػػض السؾا ػػػ    -د

شػػػػؾازؿ العمسيػػػػةو دالتفريػػػػ  عػػػػيؽ  زػػػػايا اأجتيػػػػاد د زػػػػايا اأفتػػػػراؽو دمؾاجيػػػػة ال
  التػػػي السدػػتج ة التػػي  فررػػيا طبيعػػة العرػػػرو دالػػرددد العمسيػػة  مػػى الذػػبيا

 .  شذرىا رعض د ائف ان جـ
الحذر مؽ عيؾر  يارا   قجنية دم ارس مشحرفة متػأنرة راأكتدػاح الحزػاري  -ىػ 

 فدػػر ان ػػجـ دكضمامػػو دقيسػػو  فدػػيراا  ػػتجءـ ديتؾافػػ  مػػع قػػيؼ دفمدػػفة الحزػػارة 
 دتجيل لمردح السشيزمة التي يعيذيا كثير مؽ السدمسيؽ. البر يةو دي
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