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 العوملة وحتديات..  الثقافية رؤيتنا

 موسى هللا عبد

 الثقافة ماىية

 غايتنا عن يبعدنا قد الثقافة، معٌت حوؿ الدائر اجلدؿ يف واالختالفات التعاريف الستقصاء البحث لعل  
 ثقل ربتمل ادلفردة ىذه تعد فلم احلياة، واقع على ذبلياتو سادت والذي ذلا العريف ادلعٌت ربديد يف األساسية

 ادلفردة ىذه معاين إىل وجل الذي والتشابك التعقيد بعد عنها تفرعت اليت والكنايات والرموز اللغوية ادلعاين
 .للجدؿ ادلثَتة

 بقيود شكلها ويصوغ معادلها حيدد إطار أي من أُفرغت حبيث الثقافة معٌت تعوًن البعض حاوؿ فقد
 ىي اإلنسانية الثقافة اعتبار يف ذلك من ابعد إىل ذىب من ومنهم ثقافية مناذج عدة خلط عرب أو وضوابط

 التجارب تراكم نتاج فهي الثقافية خصوصيتو رلتمع لكل أف إىل آخروف وذىب تتجزأ ال واحدة ثقافة
 .اخلاصة قوالبها ضمن وصب ها اجملتمعية

 للثقافة رؤيتنا

 اجملتمعات وخصوصية االجتماعية للتأثَتات تبعاً  الثقافة دلفهـو األخرى ىي اإلسالمية رؤيتنا تنقسم
 قومية أصوؿ من متحد ر إسالمي رلتمع وخصوصية الثقافة ىذه مفردات بعض تتفق ال فقد اإلسالمية،

 تنطوي قد عريضة عناوين ربمل اإلسالمية الثقافة فإف لذلك الثقافية، تشكيلتو على ببصماهتا تطبع وأثنيات
 على ترتكز أهنا بيد وحدهتا، عموميات عن البحث يف تتيو قد واليت أحياناً  ادلتضاربة ادلفاىيم من الكثَت على

 .الدينية ادلسلم ثقافة جوىر يشكل الذي التوحيد أصل عرب اإلسالمية ىويتها ربد د عامة قاعدة

 أماـ ادلسلمُت وضع األرض شعوب بُت اجلغرافية ادلسافات إلغاء على شارؼ الذي البشري التطور أف غَت
( وادلقصرية كالقاصرية)الشرعية األحكاـ دبثابة تعد كانت اليت ادلفاىيم بعض إلغاء إىل يصل قد تغيَت حتمية

 إمكانية لعدـ( قاصر)أنو على مثالً  الصُت يف ادلسلم على احلكم ديكننا فهل الشرعية، األحكاـ تطبيق يف
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 أمهات ليزور أمامو األبواب فتحت اليت االتصاالتية الثورة بعد اإلسالـ، أحكاـ على إطالعو أو حصولو
 السابق؟ منفاه من الشرعية الفتوى ربصيلو وإمكانية اإلسالـ مصادر على كثب عن ويط لع اإلسالمية ادلدف
 حالة إىل عامة بصورة اإلسالمي الشرعي احلكم عن البحث عناء سيحوؿ اجلديد الوضع ىذا أف الواقع
 لإلسالـ الصحيحة ادلصادر عن البحث عرب ادلوح دة اإلسالمية والثقافة الرؤية تشكيل إىل األقرب ىي أخرى
 .اإلسالمي التاريخ جوىر إىل التسلل يف طريقو وجد الذي والسمُت الغث وفرز

 بنظر أخذنا ما إذا اذلدؼ ىذا لتحقيق ربم ساً  اكثر تكوف قد جديدة دماء سيوجد األمر ىذا أف كما
 .اإلسالـ مناىل عن بعيدة كانت اليت واألقليات الشعوب لبعض والتكنولوجي احلضاري التطور االعتبار

 ادلضاد والتحدي حنن

 قد هبا احملدؽ اخلطر فإف وتطورىا اإلسالـ حركة إمناء يف إجيابيات من التارخيية ادلرحلة ىذه ربملو ما ومع
 الػػػتارخيية احلقب أسوأ يف اجلديد التحدي ىذا مثل اإلسالـ واجو واف يسبق مل حبيث حاالتو اشد يف يكوف

 .الربيء غَت والتنافس بالتناقضات العامل عج   أف بعد للمسلمُت

 الشعار ذلذا أف شك وال اجلديد العادلي للنظاـ ادلعلن الشعار ىو( أحداً  تنتظر لن التاريخ عجلة إف)فشعار
 التعامل يف اجلدية من بشيء إفرازاهتا مع والتعاطي مساعها عن اآلذاف صم ديكن ال واقعية وأصداءً  وجوىاً 
 أماـ الصعوبات وتذليل وتنميتها احلياة سبل تسهيل على العلمية ادلراكز فيو تتسابق الذي الوقت ففي معها،

 العامل، يف فقراً  األكثر ىي مناطق يف الشامل الدمار أسلحة إحياء صيحات الوقت ذات يف ترتفع اإلنساف،
 مناذج صياغة يف التوح د حنو يتجو العامل فإف ونشرىا اإلسالمية نظريتهم صياغة صدد يف ادلسلموف كاف وإذا

 مداراهتا عن والنأي اإلفالت األشكاؿ من شكل بأي ديكن ال واليت( العادلية السوؽ)يف وطرحها حضارية
 أـ إجيابياً  التأثَت ىذا كاف وسواء دائرهتا، ضمن العامل من مكاف أي يف أحد يقع ال حبيث مسَتهتا وحرؼ
 كاف وإذا ادلعمورة، شعوب من شعب أي وثقافة حياة تفاصيل على بصماتو يًتؾ واف بد ال فإنو سلبياً 
 تنوء ادلسلمُت دوؿ فإف القادـ، النموذج إىل العبور وأدوات بآليات رله ز وىو الثالثة ألفيتو على يقبل العامل

 األزمة ىذه أف كما ادلسحوقة، عن فضالً  الغنية دوذلا اكثر يف ادلتفاقمة االقتصادية ادليزانيات عجز بأمحاؿ
- للنفط ادلصدرة الدوؿ من الكثَت أف إىل) الدولية االقتصادية التقارير ذلك إىل تشَت حيث بالتزايد آخذة
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 موارد عن تبحث جيعلها مما واخلارجية الداخلية موازينها يف شديداً  عجزاً  ستواجو -إسالمية غالبيتها واليت
 ونتائجها بسلبياهتا االقتصادية األعباء ىذه وستلقي ،(1)لإلنفاؽ صعبة إجراءات ازباذ إىل باإلضافة جديدة

 مهب يف الفنية ادلشاريع ىذه يضع مما( الثقافية التنمية)ذلك يف دبا الدوؿ ىذه يف التنمية خطط كل على
 األحداث أف إال احلرة ادلنافسة أبواب فتح يف ادلعلن شعارىا طرح ورغم ادلوجة ىذه أف حيث العودلة أعاصَت
 دخوؿ كاف اآلسيوية النمور دوؿ أسواؽ الهنيار الرئيسية األسباب أحد فإف ذلك عكس أثبتت الواقعية

 مما الشركات ىذه من الكثَت أفلست حبيث الغربية الشركات مع قيقيةح منافسة يف الدوؿ ىذه اقتصاديات
 ألي اجلديد العادلي للنظاـ ادلسبق للرفض نتيجة ذلك وجاء الدوؿ هبذه ادلعروفة االقتصادية الكارثة عن نتج

 الدوؿ)عنواف ربت ادلصنفة للدوؿ غامض دبستقبل تنبئ خطَتة سابقة يشكل وىذا النوع ىذا من منافسة
 من واليت اجملازة اجلنسيات حيمل ال منوذج أي يرفض اجلديد العودلة نظاـ أف حيث منها واإلسالمية( النامية
 .منافس منوذج أي على( احلضاري الفيتو)فرض حقها

 ادلستجدة والبدائل الثقايف الغزو بواكَت

 عصر أوائل يف اإلسالمية األدبيات يف الفكرية ادلتبنيات سطح على يطفو( الثقايف الغزو)مصطلح بدأ
 القرف ستينات يف واالىتماـ الدراسة من شيئاً  اإلسالميُت وادلفكرين ادلتصدين من ولقي اإلسالمية الصحوة
 محلتها اليت الكامنة األىداؼ جهل بسبب ناضجة غَت فعل ردود شكل على جاء والذي ادليالدي العشرين
 األوساط يسود كاف الذي الثقايف االحتقاف الثانية بالدرجة يأيت مث األمر، بادئ الغربية الفكرية اذلجمة
 حالة بسبب الفكري التصدي مهمة عاتقها على أخذت اليت اجلهود وتبعثر اإلسالمية البلداف يف الثقافية

 ادلركزة الثقافية محلتو االستعمار واصل حيث البلداف لبعض ادلشروط اجلزئي واالستقالؿ الغريب االحتالؿ
 عرب الغربية بالثقافة اإلسالمية الثقافة الستبداؿ خبيثة مؤامرات استبطنت بؤراً  خلق مما البلداف ىذه على

 خالياىا نشرت اليت وادلمثليات الثقافية ادلراكز أو ادلستشرقُت طريق عن سابقاً، احملتلة الدوؿ بعجلة ربطها
 ىويتها تغيَت طريق عن ثقافياً  الدوؿ ىذه بعض سلخ ذلك اىل يضاؼ االسالمية، ادلدف كربيات يف

                                                           

 .1991 األوؿ تشرين يف الصادر الدويل النقد صندوؽ تقرير (1)
  



 4142 شـــوال      الرابعـــة السنـــة      92 العــدد      النبـــأ مجلـــة

4 
 

 الدولة، ذلذه اإلسالمية الثقافية اذلوية يف خطَت شرخ إحداث من أتاتورؾ مصطفى سبكن تركيا ففي اإلسالمية
 بعده ومن هبلوي رضا ودأب الالتيٍت باحلرؼ الًتكية اللغة فيو تكتب كانت الذي العريب احلرؼ فاستبدؿ

 ومل االسالمي، البلد ىذا يف الفارسية القومية النزعة وتأجيج الغرب بعجلة إيراف ربط على رضا زلمد ابنو
 وتركيا إيراف يف نظَتاهتا من حظاً  بأوفر ادلباشر الغريب االحتالؿ عن شكلياً  استقلت اليت العربية الدوؿ تكن

 مصر يف دعوات وظهرت وتونس واجلزائر ادلغرب من كل يف العربية اللغة بعد الفرنسية اللغة حلت حيث
 إىل للعودة مماثلة دعوات برزت كما العربية، الكتابة يف الالتيٍت احلرؼ باستخداـ الًتكي النموذج لتطبيق

 عن بديالً  واإلقليمية العربية القومية شعار أخرى دوؿ رفعت بينما والرببرية والفينيقية الفرعونية األصوؿ
 شكلها الدوؿ ىذه أخذت وقد واليـو مانية،العث الدولة هناية حىت سائداً  كاف الذي اإلسالمي الشعار
 استهالؾ نتيجة سابقاهتا من مقبولية وأكثر أحدث بوسائل وإبداذلا االستعمارية الطرؽ تغَت وبعد احلاضر
 استحداث إىل االستعمار دأب فقد االستعمارية األساليب لتلك اإلسالمية الشعوب ووعي القددية الوسائل
 لفك كأسلوب مثالً ( ادلناطقي)بالتقسيم فأخذت للمسلمُت احلديث الثقايف والوعي تتماشى اليت البدائل

 من ذلك غَت إىل( ادلغاربية)و( أوسطية الشرؽ)مصطلح فربز اإلسالمية الدوؿ بُت التماسك عرى
 البعض بعضها عن وعزذلا اإلسالمية البلداف لتفتيت مشاريع طياهتا بُت ربمل واليت ادلستحدثة التقسيمات

 .عليها السيطرة عملية لتسهيل

 تشويو زلاوالت

 حزمت التخريبية وأدوارىا امتيازاهتا اإلسالمية البلداف يف العاملة وادلنظمات التبشَتية احلركات فقدت بعدما
 على الثقيلة تبعاهتا إحدى ىي اليت ادلنحرفة الثقافات زللها لتحل ونشرات وأفالـ كتب من القددية أدواهتا
 التهم من ضروساً  وحرباً  احمللية بيئتها داخل شديداً  حصاراً  تعاين اإلسالمية الثقافة ظلت اإلسالمي، العامل

 نتيجة هبا عالقة تزاؿ ال اليت( اإلرىاب)بتهمة وانتهاءً ( الرجعية)هتمة من بدءاً  والغرب الشرؽ من إليها الوافدة
 :قسمُت إىل وانقسامها اإلسالمية احلركات بعض أخطاء

 إىل والعودة االنكفاء إىل دعت اليت اإلسالمية احلركات بعض التيار ىذا ومثلت لسلفي؛ا التيار: األوؿ
 مايل بدعم طريقها اجلديدة احلركات ىذه لتشق باالحنرافات، احململ التاريخ عدسة صورتو إسالمي منوذج



 4142 شـــوال      الرابعـــة السنـــة      92 العــدد      النبـــأ مجلـــة

5 
 

 هنجو عن اإلسالمي ادلسار حلرؼ زلاولة يف للتحرؾ ادلناسبة القاعدة الكربى القوى ذلا ىيأت بعدما ضخم
 خطورة وبلغت عنها، ادلنبثقة واحلركات الدينية ادلرجعيات سبثلو والذي لو احلقيقية الصورة وتشويو الصحيح

 دوؿ عدة يف مباشرة وغَت كأفغانستاف مباشرة بصورة احلكم مقاليد استالـ يف أوجها( السلفية)احلركات ىذه
 ادلنظمات قبل من ومباركاً  معلناً  غربياً  دعماً  وجدت قد احلركات ىذه أف األمر يف الطريفة وادلفارقة أخرى،

 .شك أدىن يقبل ال بشكل التيار ىذا خطورة يؤكد مما اإلسالـ ضد تعمل كانت اليت

 يصنف مل انو إال( السلفي التيار)بػ يسمى دلا امتداد ىو اخلط وىذا العنف؛ أسلوب ازبذ الذي التيار: الثاين
 العنف طريق زبتار وأجنحة أنصاراً  لو التيار ىذا جيد واحدة إسالمية حركة ففي معُت تنظيم أو حركة ضمن

 وقد مروع بشكل وتأجيجوُ  لو ادلضادة األجهزة قبل من لالخًتاؽ ىدفاً  جعلو مما اذلادؼ، وغَت العشوائي
 اإلرىاب أتوف يف نفسها احلركات ىذه بعض وجدت حيث اخلط ىذا توجهات بعض اجلزائرية احلالة مثل ت
 من للنيل زلمومة زلاولة يف احلكم بنظاـ وادلتمثلة داخلية أو كانت خارجية ادلصادر بعض غذ هتا بعدما

 وقد احلنيف، اإلسالمي الدين جوىر عن البعد كل البعيدة اإلرىاب بتهمة ووصمها اإلسالمية الصحوة
 وادلعنوي، ادلادي الدعم عرب مصاحلها خلدمة ووظفتها التوجهات ىذه لإلسالـ ادلعادية االوساط استغلت

 يف ادلؤثرة العناصر بعض تريب أخذت التيارات ىذه دلثل معاداهتا غربية دوالً  فيو تدعي الذي الوقت ففي
 تكيل اليت احلمالت بعدىا ولتبدأ ادلدروس، للمخطط استكماالً  ادلنشأ بلد إىل( تصديرىا) مث ومن بلداهنا

 .األغراض ذلذه ادلوجهة إعالمها أجهزة عرب اإلسالمي الدين إىل والوحشية اإلرىاب هتم

 العودلة طوفاف

 عصر حبر أماـ أنفسهم ادلسلموف وجد لإلسالـ، الصحيحة النظرة بو منيت الذي التآكل ىذا وبعد
 إىل الرامي( ادلدين اجملتمع)و( اإلغراؽ) ثقافة ربكموُ  الذي العادلي النادي وإزاء التقٍت واالستعمار ادلعلوماتية

 يف اصطناعية، أـ كانت طبيعية واحلواجز احلدود وذباوز الكونكريتية باألسوار احملصنة اخلصوصيات سلخ
 اإلعالـ وسائل قبل من غرسها يتم فالقيم) احمللية واآليديولوجيات والسلوؾ الوجداف على حقيقية ثورة

 األبطاؿ واف رائجة، سلعة فاإلثارة القائمة، ماعيةاالجت ادلعايَت وكسر وادلثَت اإلثارة ببيع اإلعالـ يقـو حيث
 (.اقتصادية مملكة لبناء النفسي واحلافز اإلبداع ومتعة احللم لديهم والذين جديدة صناعات يبنوف الذين ىم
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 جنينا دبا ونفتخر أنفسنا جنامل أف لنا وىل! العامل؟ ىذا من حنن فأين يكوف، أف العامل ذلذا أُريد   ىكذا
 الكتب؟ طيات بُت دفناىا اليت وحضارتنا

 

 ادلسػتقبل تقنية

 طريق عن األرض حيكم أف لو يتوقع الذي اجلديد الكوين النظاـ لعودلة الطي عة األداة االتصاالت تقنية تعترب
 تشهد القرف ىذا من الثمانينات يف بدأت اليت التقنيات فهذه العامل، بقاع كل ستغزو اليت ووسائطو آلياتو

 السياسية واالعتبارات التقنية العوائق تعد مل حبيث االتصاالت عملية من سر عت وعميقة جذرية ربو الت
( DBS)ادلباشر ادلرئي البث   خدمة فستحل اخلدمة، ذلذه التطوري ادلد ىذا أماـ حائالً  اجلغرافية واحلدود

اً  يضع الذي األمر الثابتة األقمار خدمة عن بديالً   البلداف بعض يف بو ادلعموؿ ادلنع حملاوالت هنائياً  حد 
 اخلاصة ادلستقبالت أو اذلوائية األطباؽ إىل احلاجة دوف العامل يف مكاف أي إىل ادلرئية الربامج ستمر حيث
 طريق عن يبث الذي( التلكس)جبهاز ربطو عرب للمعلومات مصرؼ إىل سيتحوؿ التلفزيوف جهاز إف كما

 األخبار مثل عامة معلومات على احلصوؿ مػػن الشيفرة لرفع آلة استخداـ يفضل والذي اذلرتزية ادلوجات
 الرقمية التقنية عرب والكومبيوتر للتلفزيوف ادلزدوجة الوظيفة إىل إضافة العادلية، األحداث عن أخرى ومعلومات

 العادلية الصحافة على لالطالع اجملاؿ يتيح مما وظيفتيهما دمج عملية يف بينهما احلدود ستلغى اليت
 الدوؿ بعض يف التطبيق إىل طريقها الرقمية التقنية بدأت وقد قصوى، وسهولة بيسر االقتصادية وادلعلومات

 التطور لنا خيبئو الذي ما ندري فال احلد ىذا عند يقف لن التطور ىذا أف شك وال تكنولوجياً، ادلتقدمة
 خطراً  يشكل مما عادلياً  الواحدة الثقافة سيطرة ىو توقعاً  أكثرىا واليت مستقبلية مفاجآت من ادلتسارع العلمي
 .القادـ احلضاري منوذجها صياغة يف تشارؾ مل اليت الشعوب على حقيقياً 

 وحوار مصَتية معركة

 أماـ يضعنا الكونية القرية لعامل ادلستقبلية والتشكيلة اإلسالمي رلتمعنا ثقافة لًتكيبة عرضناىا اليت الكيفية إف
 دوراً  فيها نأخذ اليت والكيفية اإلسالمي فكرنا وعظمة ينسجم الذي موقعنا ربديد علينا حيت م كبَت ربد   
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 سبتلكها اليت واحلضارة التاريخ صنع آليات إىل العودة من بد وال القادـ العادلي النظاـ ىذا تركيبة يف عادالً 
 يف ليس ادلشكلة أف اإلسالـ مفكرو حد د وقد اجلديد االستعمار ىذا إزاء اإلسالمي الوعي تشكيل وإعادة

 يف خالياه لنمو الصاحل الوسط يهيئاف ألهنما لنموه الصاحلة واألرضية القابلية يف وإمنا إلينا القادـ االستعمار
 .اإلسالمي اجلسد

 األمن)مفاىيم تصمد وىل الثقافية ىويتنا إلغاء حالة استبعدنا إف التهجُت خطر لدرء مهيئوف حنن فهل
 األمواؿ رؤوس وسيطرة ادلفتوحة السوؽ نظاـ مقابل ادلنفردة، االقتصادية احلماية ونظم( اإلقليمي)و( القومي

 .األجنبية

 يد على مصرعها ترى ال أف رباوؿ اليت واألقطاب األمَتكي النموذج بُت تنافس معركة شبة ىناؾ كانت وإذا
 عاصفة حرب فكانت (2)(الصراع قمة على التنافس اىل يرقى ال التنافس ىذا) فإف( األمريكي الغوؿ)

 العسكرية القدرات على القائم اجلديد العادلي النظاـ وبداية القدًن العادلي النظاـ بنهاية إيذاناً  الصحراء
 .العامل على اذليمنة إىل األمر ليؤوؿ واالقتصادية

 بوادر بدأت اليت الدولية القوى موازنة يف أمل بصيص سوى يبقى وال واضحة ادلعركة ىذه صورة فإف لذا
 عدة يف تلكأ دوف برنارلهم صياغة إىل احلاجة أمس يف ادلسلمُت جيعل الذي األمر للوجود تظهر تشكيلها
 :منها مشاريع

 اإلسالمية للنظرية موح د كمشروع يقد ـ حبيث جزئياتو بكل اإلسالمي للواقع وتصحيح مراجعة عملية -1
 .عادلياً  ادلطروحة

 الشعوب ربرير يف اجلديد والتفكَت العادلية الساحة يف األحداث ورلريات ادلتوازنة الثقافية بالنهضة القياـ -2
 .أنظمتها بعض سبارسو الذي واالستبداد السلطوية الرقابة من اإلسالمية

                                                           

 .ثرو ليسًت ػ ادلتناطحوف (2)
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 كواقع اإلسالمي ادلشروع وقبوؿ ادلهادنة على اخلصم جيرب مما جدي بشكل احلضاري احلوار فكرة طرح -3
 .مطروح

 .والياباف كأوربا وخصوصياهتا أىدافها مع كلياً  تتفق ال أطراؼ مع العودلة دلوجة الثقايف التحدي حبث -4

 اليت الدوؿ وبعض ادلسلمُت بُت ادلشًتكة القواسم دراسة عرب( قيم منظومة) إجياد إمكانية حبث وأخَتاً  -5
 حبوث مراكز وزبصيص الثقافية العودلة أخطار دلواجهة دويل ضغط خطوط وتكوين الثقافية خبصوصيتها تعتز

 ... البلداف ىذه يف الغرض ذلذا ودراسات

........................... 


