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 الغزو الثقايف واملفاهيم املتصلة به

 )*(هيف أبو هللا عبد. د

 احتالل إىل فيهدف الثقايف الغزو أما األرض، احتالل ىو -األوىل بالدرجة عسكرياً  كان وإن -الغزو ىدف
 اإلخضاع آليات من قوتو يستمد العسكري الغزو أن ذلك وعالمة العسكري، الغزو من أخطر فهو العقل؛

 لو، جتميل أو للحال، تعمية وكأنو يبدو شلا الداخلي، اإلخضاع آليات الثقايف الغزو ييّسر بينما اخلارجي،
 الذايت، التكوين بعمليات تتصل كثَتة مبفاىيم اللتباسو اإلخضاع، غَت آخر شيء أنو على اإلخضاع فُيقبل

 .اخل.. والوعي وادلناعة والسلطة والصالبة واألصالة واالستقاللية كالنمو

 فتختار غزو، أنو الناس من فئة ترى ال إذ الكثَتين؛ لدى زلَتاً  لذلك، استتباعاً  الثقايف، الغزو أمر يزال وما
 فئة إن بل وىم، أو ألعوبة سلاطره وعن عنو احلديث أن على شأنو من أخرى فئة وهتون أخرى، تسميات لو

 قاىرة غازية ثقافة تأثَت فيها جيدون فال ادلثاقفة، أمر من أيضاً  يهونون وىؤالء للمثاقفة، سبيالً  لو تدعو ثالثة
 اإلنسانية،( تراثات) بُت التواصل يعزز وحضارياً  معرفياً  تالقحاً  ادلثاقفة يعدون وإمنا مقهورة، مغزوة ثقافة يف

 أو النهضة شروط واستكمال الشعوب، بُت الثقافية العالقات عن ذلا هناية ال حججاً  ويوردون ويغنيها،
 نقمة؟ أم نعمة كانت ىل مصر؛ على الفرنسية احلملة حول القائم اخلالف نذكر أن علينا وىل التقدم،
 ادلعتقالت يف جتربتو يصف ألحدىم نصاً  قرأت وكنت بالده، من ادلستعمر خروج على يتباكى من فهناك

 ىو السيء أن مؤكداً  وتقدمو، اإلسرائيلي العدو دديقراطية من فيو يعجب احملتلة، فلسطُت يف الصهيونية
 .اخل...والتعذيب االعتقال إجراءات

 يف تشرع عندما داخلها من باذلزدية األمم تبدأ إمنا: )الواضح قولو يف الثقايف الغزو يعٍت كان خلدون ابن إن
 (.عدوىا تقليد

 تصل اليت السياسية اذليمنة أجل من اخلارج، من غزو فهو األرض، احتالل يستهدف العسكري الغزو كان
 سبيل على واذلند اجلزائر مع ىذا وحدث ؛(ادليم بكسر)بادلستعِمر( ادليم بفتح)ادلستعَمر إحلاق حد إىل
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 ومواقعها الطبيعية وثرواهتا الشعوب خلَتات االستعماري النهب لدوام االقتصادية، اذليمنة أجل ومن ادلثال،
 .االسًتاتيجية

 ذلك، بعد يضمن ألنو األخطر، وىو الداخل، من غزو فهو العقل، احتالل يستهدف الثقايف الغزو أن غَت
 لقد. برمتها القومية واإلمكانات اإلدارة على اذليمنة دوام الذاتية، ادلناعة وختريب الذايت الضعف حاالت يف

 تأمُت سواء االقتصادي؛ اجلديد شكلو إىل ادلباشر، العسكري القدمي شكلو من كثَتاً، االستعمار تطور
 على ادلختلف الثقايف، االستعمار إىل أسواق، عن البحث أو الطبيعية، الثروات أو الطاقة أو ادلصادر
 الثقايف التنميط بو أعٍت الداخلي، الفتاك بسالحو مزود ألنو التقليدية، األسلحة إىل حيتاج ال الذي تسميتو،

 .العقل صناعة آلية خالل من

 ادلتشابكة عالئقو ويف ادلعريف، إطاره ويف تارخيو، يف - أشرنا كما - ملتبس الثقايف الغزو مفهوم إن
 :ادلفهوم ىذا إلضاءة يدعونا شلا أخرى، مفاىيم مع وادلتداخلة

 :واذليمنة االستقطاب( 1)

 حول يدور األول معسكرين، إىل العامل انقسم حُت الثانية، العادلية احلرب بعد االستقطاب مفهوم تشكل 
 احلرب أما صغَتة، توتر بؤر إىل تتحول احلروب وصارت السوفيييت، القطب حول والثاين األمريكي، القطب
 أواخر العنيفة ادلتغَتات بعد أخرى، أشكاالً  وأخذت أوارىا، خف اليت الباردة، احلرب فهي الكربى

 معو واهنارت القطبُت، ىذين أحد أهنى الذي السوفيييت الزلزال أمهها لعل التسعينات، وأوائل الثمانينات
 االستقطاب فيها صار دولية، بعالقات مرىونة صراع حالة ذلك من واألىم االشًتاكية، الدول منظومة
 التقنية، مع االستقطاب ترافق من ذلك يعٍت مبا ادلتحدة، الواليات ىو مهيمن واحد قطب إىل متجهاً 

 أضعافاً  التقليدي السالح يفوق منها الواحدة سلطان أن يف شك وال. العلم االتصاالت، ادلعلوماتية،
 .بينهما فيما وتتكامالن األدوار، تتبادالن ومها وادلعرفة، الثروة إهنا مضاعفة،

 :التبعية( 2)
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 العامل بلدان اقتصاد بو اتسم الذي للتخلف تفسَتاً  الستينات، يف االقتصاد إطار يف التبعية مفهوم ظهر
 بالوتائر بعد فيما مشمولة) االقتصادية للوتائر ادلتسارع النمو ضرورات ادلقابل، يف طرح شلا الثالث؛

 التنمية وتلك النمو، ىذا اندماج أن غَت بالتنمية، تسميتها على اصطلح اليت وىي ،(والسياسية االجتماعية
 الشمال دول أو الصناعية، الدولة أو واألورويب، األمريكي ادلتقدم، ادلركز اقتصاد وىو - العادلي االقتصاد يف
 ادلركز تغذية وقوامها للخارج، ادلوجهة التنمية باسم عرف ما أو العادلي، االقتصاد خيدم اقتصادىا جعل -

 .ادلركز منتجات وتصريف والنفط، واخلامات بادلواد

 العامل حتول مع األخرى، الكونية اجملاالت إىل امتد أن لبث ما مث اقتصادياً، بدأ التبعية، مفهوم ىو وىذا
 االتصاالت سيما وال إليها، أشرنا اليت العصر سلطات تأثَت استفحال بفضل كونية، صغَتة قرية إىل نفسو
 .وادلعلوماتية واالقتصاد وادلال

 إىل ادلوجهة التنمية ىذه خلطر الكثَتون تنبو وقد تابعة، ىوامش أو وأطراف متبوع، مركز ىناك صار إذن
 أبعاد أغفلت إذا وادلستقلة، وادلتكاملة الشاملة أبعادىا عن التنمية بعزل التبعية، خطر تفاقم إهنا اخلارج،
 اخليارات ومواءمة السياسي، واالستقالل الثقافية، اذلوية تضمن اليت والثقافية والسياسية االجتماعية التنمية

 .واحلضارية واالجتماعية والبيئية التارخيية خلصوصياهتا

 شروط من ألن التبعية؛ مهاوي إىل بسرعة انزلقت الفاشلة، التجارب أكثر وما تنموية، جتربة فشلت وكلما
 .أخرى جهة من واستقالليتها جهة، من واالجتماعية الثقافية التنمية مع وتساوقها مشوذلا الناجحة التنمية

 إىل تتجو األوىل ألن االقتصادية، التبعية من أخطر واإلعالمية الثقافية التبعية أن ذلك، بعد القول عن وغٍت
 - مستقالً  يكون أن ينبغي الذي - والوطٍت القومي القرار استتباع ذلك يف مبا والوطنية، القومية اإلرادة رىن

 .ادلتحدة الواليات رأسو وعلى ادلركز، ذليمنة

 :التغريب( 3)
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 ،(ادلتحدة والواليات أوروبا) بالغرب االحتذاء أو الغربية، النزعة سيادة األول أمرين، التغريب معٌت يفيد
 الغربة مبشاعر الذات تغلف حُت وواقعو، ادلرء بُت ىوة خلق أي االغًتاب؛ أو االستالب ىو والثاين

 .ذلك بعد إنتماء والال واالنسالخ، واالخنالع والوحشة

 نفسو، عن منقطعاً  فيصبح إليها، ينتمي اليت البيئة عن مبعد بأنو ادلرء شعور االصطالحي ادلعٌت ويفيد
 .تذكر فعالية دون حياتو، ونظم ومواصفاتو اإلنسان إصلازات يف ادلتمثل تأثَته يتلقى حولو، دلا عبداً  ويصَت

 العرى فك ىو مبا التغريب، تعاين اليت العربية الثقافة حالة يف بينهما، فيما يتكامالن أو يتوافقان واألمران
 .والنفسية والعضوية التارخيية وظائفها وبُت وبينها وتراثها، تارخيها وبُت بينها الوثيقة

 وكانت الغريب، موقع عن تعبَتاً  والتكرب؛ االستعالء العربية، والثقافة للعرب بالنسبة الغرب ثقافة شكلت لقد
 إزاء والوطنية القومية الذات وعي حلقات اتسعت وكلما كمستعمر، مبوقعو زلكومة االستشراقية العالقة
 احتذاء التغريب، مواجهة يف العربية الثقافة تواجهها اليت ادلعاناة حدة أكرب، جبالء توضحت الغريب، اآلخر

 التغريب وسائل منتج نفسو، الغرب بتأثَت الثقافية واخلصوصيات اذلوية عن واغًتاباً  سلباً  أو بالغرب،
 .الضخمة

 :التنميط( 4)

 ادلنتج إرادة وفق واحد ثقايف منط إنتاج يعٍت الذي الثقايف بالتنميط أساساً، آليتو، عن الثقايف الغزو يعرب
 استعمال سيما وال واالتصاالت، وادلعلوماتية كالتقنية ادلختلفة السيطرة وسائل عرب ذلك ويكون ادلهيمن،
 ثقافة عن بديالً  الصورة ثقافة شيوع ىو وسيلة، التنميط مظاىر أخطر أن شك وال.. الصناعية األقمار
 يضع شلا ادلطبوع؛ الكتاب عن بديالً (  CD-ROM أقراص) اإللكًتوين الكتاب وانتشار الكلمة،
 سرقة عن ناىيك ذلك، بعد واإلبداع اخليال يقلل الذي التقٍت االستبداد أمام والناشئة األطفال مجهور

 أمام وثقافية ذىنية عطالة حالة يف اجلمهور ىذا ووضع واألفكار، وادلشاعر اجلسمية، الطاقة وىدر الوقت،
 .اذلائلة وقوهتا الثقايف التنميط منتجات
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 ووسائل اذليمنة أدوات تفلح حُت الداخل من تقبلها عند األقصى مداىا تبلغ التنميط خطورة أن غَت
 الثقايف التنميط خطر فإن مجيعها، احلاالت ويف(. آخر كتاب عنوان وىو) ،(العقول صناعة) يف السيطرة
 .وشروطو ظروفو وذلذا وميسراً، متاحاً  تقبلو كان كلما يتزايد،

 :التغطية( 5)

 إمالء وفق العقل وتشكيل الوعي، تزييف أو احلقائق قلب بقصد التضليل، سبيل على إعالمي أسلوب وىو
( اإلسالم تغطية) كتابو يف سعيد إدوار توضيح خَت ادلفهوم ىذا مثل وّضح قد وكان. اذليمنة شروط

 األمريكية اإلعالم وسائل مارستو الذي واأليديولوجي اإلعالمي التضليل عن وىو( باإلنكليزية 1892)
 .باإلرىاب عليو واحلكم اإلسالم، على للتغطية

 التضليل ىو األوحد وىدفها كثَتة، قضايا يف تزال، وما حدثت، اليت التغطية أمثلة نعدد أن مبقدورنا وليس
 الوعي وينبغي للتغطية، األوىل األداة ىي واالتصاالت للمعلوماتية اجلبارة االمتدادات إن. الوعي وتزييف

 .الثقايف الغزو أو العقل، احتالل عمليات يف األسلوب ذلذا االستعمارية القوة مبدى

 :العودلة( 6)

 ،(الكوكبة) ىو ذلا آخر تعريفاً  اقًتح( هللا عبد صربي إمساعيل) بعضهم إن حىت( العودلة) تعريفات تعددت
 فيها يرى الذي فقط السليب جبانبها نأخذ لئال عادلياً، والثقافة العيش منط جعل ىو داللة أقرهبا أن غَت

 .عادلي نطاق على استهالكية لعادات وخلقاً  لالستهالك، توحيداً 

 أن يقولون الذين مع التعريف ىذا ويتفق... واالتصال وادلبادالت والتسويق ادلال جملاالهتا بعضهم وأضاف
 األمشل ىو التعريف ىذا أن غَت العادلي، النطاق إىل القومي أو الوطٍت النطاق من الشيء نقل ىي العودلة

 .بتقديري

 وتنظيمها طرائقها على وجعلو عادلياً، ذاك أو النمط ىذا جعل على القادرة ىي ادلتحدة الواليات كانت ودلا
 قال حيث ادلتحدة، للواليات قدمي طموح وىو العامل، أمركة احلايل بتعريفها العودلة فتغدو والكوين، اجملتمعي
 أمة ليصبح العامل، حتضَت ىو اخلالق أمريكا دور إن(: )1983( )كليفالند غروفر) األمريكي الرئيس
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 الواليات بزعامة( اجلديد العادلي النظام) بعبارة بعد فيما الطموح ىذا عن وعرّب  ،(واحدة لغة تتكلم واحدة
 الدوالر على يوجد إذ عشر؛ التاسع القرن هناية منذ شكلو أخذ الذي األمريكي الدوالر شعار وىو ادلتحدة،

 (.اجلديد العادلي النظام) عبارة اذلرم أسفل يف ووضعت إنسان، عُت تعلوه ذلرم صورة

 الفعالية إىل الثالث العامل دول تفتقر وادلال، االقتصاد ففي الواىن، الضعيف الطرف يف سلبياً ( العودلة) وتؤثر
 رلاالت يف السليب التأثَت ويتفاقم ثانياً؛ قيمة األقل للمنتجات ومستهلك أوالً، مستهلك ألهنا ،(العودلة) يف

 تذكر، نسبة العادلي اإلنتاج يف مشاركتها تشكل ال أو تنتج، ال ألهنا واالتصاالت، وادلعلوماتية والتقنية العلم
 مستلب متلقياً، مستهلكاً، النهاية يف ليكون اإلنتاج، حلقة يف األضعف ىو العودلة يف اخلاسر أن يعٍت وىذا

 .والفاعلية اإلرادة

 جديد، ثقايف عادلي كنظام)اآلخر مفهومها وبُت ،(العامل أمركة) مفهومها بُت دائماً  منيز الثقافية العودلة ويف
 البعد مراعاة وىي. م1898 عام ادلتحدة األمم أقرتو الذي( الثقافية التنمية عقد مبادئ احًتام على يقوم

 التعاون وتعزيز الثقافية، احلياة يف ادلشاركة نطاق وتوسيع وإثرائها، الثقافية اذلوية وتأكيد للتنمية، الثقايف
 الكامنة العادلية السيطرة إشكالية يف يتبدى إذ فيو، لبس ال واضح، ادلفهومُت بُت الفرق ولعل الدويل، الثقايف

 .اذليمنة ألدوات االحتكاري إنتاجها عرب العودلة يف

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

 :اذلـــوامــــش

 .العريب الكاتب رللة حترير أمُت)*( 

 


