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 األيديولوجيإشكالية العوملة والبعد .. الرأمسالية والنتاج الثقايف 

 السعيدي حامد

 واالنفتاح، والتحرر العقل لواء حاملة واحلرية، والعدؿ والسعادة اخلَت بشائر ربمل الصناعية الثورة بدأت
 اليت الكالسيكية اجملتمعات يف التقليدية األشكاؿ كل قامعة والدكتاتورية، واخلضوع العبودية قيم رافضة
 والربوتستانتية، الكاثوليكية للكنيسة التابعة ادلسيحية اجملتمعات وىي التمدف، من قريبة رلتمعات كانت
.. أوربا يف ساد الذي واإلقطاع االمتيازات ألغت اليت الفرنسية الثورة إباف اإلنساف حقوؽ بإعالف منتهية
 قبل من النقد من ىذه تسلم فلم النهضة، ىذه ربملها اليت األبعاد كاشفة احلقائق تبدت ما سرعاف ولكن
 واالعتقادات واألخالؽ القيم كل طالت مفرطة حداثوية يف وهتميشهم إلغائهم ضحية راحوا الذين أبنائها

 بوتقة يف هبم رامية وذويها، أبناءىا أكلت أف إال كاف فما واإلدياف؛ وادلنطق العقل حدود متجاوزة والثقافات
 بالنسبة الرمحة رصاصة دبثابة صارت اليت والسياسية واالقتصادية واالجتماعية الفكرية اإلشكاليات من كبَتة
 ابتدأت اليت النهضة ذلذه منطقيا نتاجا كانت كلها واإلحلادية وادلادية والعدمية التشاؤمية فتيارات ذلم؛

 .والقلق والتشوش باحلَتة وانتهت بالفكر ابتدأت باجلنوف، وانتهت بالعقل

 وتقييده باستعباده ولكن باإلنساف، أيضا وانتهت! وربرره حريتو سبيل يف ودراسة موضوعا باإلنساف ابتدأت
 مقيتة برأمسالية وانتهت والربجوازية ادللكية والقصور ادلطلق احلكم على بالثورات ابتدأت واستالبو، وقتلو
 العامل هناية أهنا خطاهبا يف معلنة طريقها، يف تقف وقيمة مبدأ كل وتسحق واليابس، األخضر تأكل
 االستعمار، ادلرض، الفقر، التشريد، التعسف، القتل، اإلنساف على جالبة األيديولوجيات، وهناية خوالتاري
 قدديا كاف الذي البشري الكائن ىذا دبصَت ربدؽ متعددة سلاوؼ بيئية، مشاكل والثقافية، االقتصادية العودلة
 لإلنساف قدـ الصناعية بآلتو ادلتقدـ العامل أف صحيح.. والضيم الظلم أشكاؿ عن بعيداً  بسيطة حياة يعيش
 مزعومة عالية تقنية قدرة ديتلك أصبح ألنو أعطى؛ شلا أكثر أخذ لكنو والسعادة، والرفاه الراحة من الكثَت
 يف الرأمسالية سبتلكها اليت األدوات أخطر من ىي اليت اآللة ىذه واألمم، الشعوب كافة إىل خطابو تدعم
 من اآلالؼ ذلا خصصت دقيقة إعالمية فذلكة عرب األدمغة، وغسل ضلوىا، والقناعات العقوؿ توجيو

 واالقتصاديُت والسياسيُت وادلمثلُت ادلختلفة األقساـ يف والعلماء والصحافيُت والتقنيُت واخلرباء العاملُت



 م2001شرين األول ت/ هـ1221جب ر – 62-العــــــدد -النبـــــــــأ مجـــلـــــــة

2 
 

 ومراكز االجتماعية وادلؤسسات والفنانُت والسينما والتلفزيوف والرسامُت الفضاء وعلماء االجتماع وعلماء
 التاريخ هناية بدعوى العامل على اجلديدة اذليمنة يف الرأمسالية تركزىا اجلهود ىذه كل والدراسات، البحوث

 .والسياسي وادلذىيب الفكري خطاهبا يف تزعمها اليت

 ذلك ينقل كما - مثَت بشكل ادلشكلة يطرح ادلشًتكة األوروبية السوؽ رئيس( ديكو جاؾ)أف الطريف ومن
 لنا ىل: وىو أال واحداً  سؤاالً  األمريكاف أصدقائنا مع أطرح أف أود: )قائالً  - الرأمسالية مستقبل صاحب

 كل يبذلو ما احلرية عن الدفاع يشمل وىل ولغاتنا؟ وتراثنا تقاليدنا صيانة يف احلق منلك ىل البقاء؟ يف احلق
 كتاب صاحب( ثورو لسًت) يكتب مث ،(ىويتو على احلفاظ لضماف والسمعي البصري رلالو الستخداـ بلد

 والثقافة، االقتصاد بُت فاصل خط لرسم سهلة طريقة من ىناؾ ليست ولكن: )قائالً ( الرأمسالية مستقبل)
 يف تعرض اليت األفالـ من فقط% 1 ىناؾ ىذا مقابل أمريكية، ىي أوربا يف أفالـ من يعرض شلا% 08 إف  

 1994 عاـ ويف عقد خالؿ الفرنسية السوؽ نصف سوى األمريكي الفلم أماـ يبق مل أوربية، ىي أمريكا
 فاألفالـ بالتأكيد؛ ثقايف غزو ىذا إف أمريكية، أفالـ ىي فرنسا يف ادلقدمة ربتل اليت اخلمسة األفالـ كانت

 اليت الصناعة وإف األمريكية، االقتصادية الصادرات أكرب ىي الطائرات وليست األفالـ لكن ثقافة، ىي
 الواليات العامل، يف غداً  األسرع الصناعة ىي البصرية والفنوف والكمبيوتر والتلفوف التلفزيوف تقاطع عند تطور

 العامل أسواؽ أكرب وىي( فرنسي اقًتاح وىو) األوربية السوؽ من% 4 حدود يف حصرىا تتحمل ال ادلتحدة
 (.لديها التصديرية الصناعات رلاؿ يف

 الصناعية، البلداف بُت االقتصادية اذلوة من تعمق سوؼ واحد قطب يف الرأمسالية الًتاكمات ىذه لكن
 التفاوتات من الكثَت زبلق وسوؼ االقتصادي، النمو طور يف ىي اليت النامية البلداف عن فضالً 

 والتبعية البطالة حجم وزيادة السليب والتضخم والتحطيم السحق من بادلزيد سيتسبب شلا االجتماعية؛
 .ادلنظور ادلستقبل يف إليو نظر ما إذا رىيب شيء وىو والسياسية، االقتصادية

 مسألة ادلتقدـ العامل إىل بالنسبة ىو ادلمكنة األسعار بأعلى الثقافية ادللكية بيع إف: )كتابو يف( ثورو) وينقل
 عليها احلصوؿ حىت أو) األسعار، من بأقل الثقافية ادللكية شراء فإف ادلتخلف، العامل إىل بالنسبة أما مركزية
 ال الدوالرات، مليارات يكلف الذي العادلي الثقايف الصادر إف إذ مركزي، أمر( أفضل شيء وىو رلاناً 
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 يهيمن الذي الثقايف ادلشروع إف... الثقافية ادلشكلة تكمن وىنا باجملاف، أشبو زىيدة بدوالرات إال يشًتى
 الثقافة تصدير أف ذلك وأرصدتو؛ ثرواتو مضاعفة ألجل ىو النفقات، ىذه عليو وينفق ادلتقدـ العامل عليو

 دبا ،(ادلركز) إىل وحيوذلا البلداف يف احمللية الثقافة يربط ألنو االسًتاتيجية؛ األرباح أكرب من يعترب العامل لبلداف
 للدائرة يبقى ال ادلركز فلوال احلسابية؛ قيمتو حيدد الذي بادلركز مرتبطاً  دائماً  قطرىا يكوف اليت الدائرة يشبو
 أي واحد؛ وذوؽ واحد، وزي واحد، تعميم يف الواحدة، الذات يف الغَت إلغاء ىو الثقايف ادلشروع.. ذكراً 
 اجلميع إلغاء إىل يصار كيف إذ الواحدة؛ والقطبية ادلركزية يف عجيب تناقض وىو اجلزء يف الكل ارباد

 أف نرى لذلك وتاريخ؛ وتراث وأخالؽ ودين ثقافة من التاريخ يف ما كل إلغاء مع واحدة، ثقافة حلساب
: بأف بلقزيز يرى حيث ادلتخصصة؛ وادلؤسسات وادلثقفُت ادلفكرين قبل من نقد زلل كاف االذباه ىذا

 والسياسة االقتصاد يف ادلطبقة أنظمتها بأف العامل إقناع رباوؿ ادلعاصرة الغربية واأليديولوجيات الغربية الدوؿ)
 بذلك زبادع ىي فإمنا تستلهمها؛ اليت وادلبادئ األوىل الليربالية للفكرة تارخيياً  ربقيقاً  سبثل واالجتماع
 يف توصف أف تستحق ال الليربالية انتصار فكرة إف. الزائفة األيديولوجية واألفكار األوىاـ إنتاج وتستأنف

 يوصف أف ونظرائو( فوكوياما) رلهود يستحق فال وعليو جديدة أيديولوجية فكرة بأهنا إال األخَت، التحليل
 التقليدية الثورات عصر انتهى لقد ،(األصلي النص ىو ليس اعتباطي نص على نقدي سبرين أنو من بأكثر

 الصورة زمن ادلتقدمة، والتقنية العادلية ادلعلومات وشبكة لألشياء الربارلي التخطيط عصر زمن يف دخلنا أو
 .الواحدة الكونية والصورة التقنية العودلة زمن واألفكار، بالعقوؿ تتالعب اليت الساحرة السريعة

 الغربيػػػة الثقافة وإشكالية الػػػدين

 تفرض اليت االقتصادية بالقوى مرتبطة خاصة أيديولوجية ذات سياسية معادلة ربكمو الراىن العصر إف
 أشكالو االعتبار بنظر آخذاً  العامل يف( ادلركز) يتحرؾ األساس ىذا وعلى العامل، يف األيديولوجي بعدىا

 ينقل ما وىو العادلية، قنواتو وكافة واإلعالـ والشركات والتجارة األسواؽ خالؿ من ديررىا اليت الثقافية
 الدوؿ تلك لتشهد الشرؽ؛ أقصى إىل الغرب ومن اجلنوب إىل الشماؿ من الثقافية والصور الغربية الطرازات
 ومتجاىلة متناسية لثقافتها، ادلصدرة الدوؿ تلك طرازات إىل - التقديرات أقل على - ظاىرية ربوالت
 السنوات وألوؼ مئات عرب تشكل الذي النسيج ذلك الوطنية وىويتها التقليدية والًتاثات احمللية الثقافة
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 وواقعية جبدية ذلا التصدي الواجب من عويصة مشكلة إهنا. والشعوب األمم ذاكرة يف حاضراً  ظل والذي
 يفتت الذي ادلوجو الثقايف ادلدار ىذا ذباه الوقوؼ الواجب من أف كما والتنظَت، اخلياؿ من دادلزي دوف

 وكأنو التقليدية ادلظاىر من مظهر   سوى عاد ما الذي والثقايف واالجتماعي واألخالقي الديٍت الًتاث أواصر
 من الكثَت يسبب وسوؼ سبب العزيز الثقايف اجلسد يف التآكل ىذا إف واحلداثة، التقدـ يقابل أضحى

 يتعرض عندما العالج نيب بن مالك اجلزائري ادلفكر حيلل شلزقُت؛ فتاتاً  وذبعلنا تلغينا اليت واألوضاع األزمات
 يقـو جملتمع الضروري التوتر تعطي أيديولوجية يقتضي والعالج: )يقوؿ حيث والثقافية السياسية للعناوين

 ،(أوتاره ارزبت رلتمعا يركب الذي ادلائع الفرد عكس وىو التواؽ الفرد زبلق ألهنا كربى؛ مهمات بإصلاز
 إىل يشَت سهم سوى ليست األيديولوجية إذ احلالة، تقتضيو ما دوف سيبقى العالج ىذا إف أيضاً  نقوؿ وىنا

 إىل الوصوؿ ذلا تتيح وردبا الدولة وعمل الفرد عمل توجيو تستطيع بذلك وىي االذباه بعض وحيدد ىدؼ
 أف األيديولوجية باستطاعة فإف أمة انتحار ضلو توجيها التوجيو كاف أو ربطيميا اذلدؼ كاف ومهما. اذلدؼ

 اليت رلتمعاتنا يف الثقافية النهضة شروط من شرط األيديولوجي فالبعد وطموحو؛ انطالقو شروط اجملتمع سبنح
 واعتقد الثقافية، والتبعية النكسات فحصلت عنو؛ أجنبياً  جوىراً  يتقلد جسداً  وأصبحت وادلعٌت الروح فقدت

 ألننا واجتماعي؛ وثقايف سياسي كمشروع وهنضتو بانطالقتو الدين تبعث اليت باحللوؿ مليء الديٍت تراثنا أف
 مليء مروعاً  مشهداً  كاف ادلتفكك، السوفييت االرباد وبلداف وأمريكا أوروبا لبلداف الثقايف ادلشهد شهدنا أوالً 

 إىل نرجع وأف التاريخ، دروس من كدرس والعربة التجربة أخذ من فالبد االجتماعية والتمزقات بالتناقضات
 حيوية روحنا ديأل صافياً  ومنبعاً  الشوائب من اخلالصة اإلذلية بالروح سبدنا وثقافة وجوىراً  وروحاً  مبدءاً  القرآف
 .والسالـ السعادة أوج إىل بنا يرتقي زلضاً  إنسانياً  وعمالً  صادقة

 لو لكن متطر فاً، سلوكاً  تشكل والطوائف الفرؽ بعض أف أنكر ال نعم! الدين؟ من اخلوؼ ىذا كل فلم
 عدـ على فعل رد ة كاف ادلتطرؼ االنفعايل سلوكها أف لرأينا الفلسفية، ومنطلقاهتا الفكرية أبعادىا درسنا

 ردبا لكن كثَتة سلبيات ىناؾ نعم وعواطفها؛ حسها على ملحوظاً  وذباوزاً  واعتقاداهتا بانتمائها االعًتاؼ
 كما( حياة شريعة) وىو نيب ابن وصفو كما( اإلنساين الضمَت) تنظيم ىو الدين.. أكثر إجيابيات تقابلها

 مع اإلنساف عالقة وتنظم إذلية نظرة وفق اإلنساف بٍت بُت العالقة تنظم شريعة الصدر، باقر الشهيد مساه
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 من دلستو دلا جملتمعاتنا الثقايف السطح يف إسالمية وصحوة هنضة ىناؾ أف الراىن وقتنا يف ونالحظ خالقو،
 ىويتها إىل العودة من بدا ذبد فلم والقومية؛ والرأمسالية واالشًتاكية الشيوعية للمدارس حقيقية إخفاقات

 من ألدىنا احلد أمنت اليت وغاياهتا ألىدافها ربقيقاً  فوجدت ادلعاش، حاضرىا عن ادلغيبة وذاكرهتا األصلية
 اليت واألوىاـ اخلداع ومن األجنيب، الثقايف اخلوار من الشعوب ربرر يف احلقيقي اخلالص وىو طموحها،

 .الغربية احلكومات مررهتا

 أولوياتو يف يضع إسالمي مشروع حوؿ بينها فيما اإلسالمية الدوؿ تكاتف إىل الدعوة جاءت ىنا ومن
 اإلسالمية، احلضارة رموز من رمزاً  يعترب الذي اإلسالمي بادلقدس كامل التزاـ مع هبا ربدؽ اليت التحديات

 وادلقاطعات االقتصادية السياسة معامل ورسم ادلعنوية، بقيمتو التفريط األحواؿ من حباؿ ديكن ال بارزاً  ومعلماً 
 وسياسياً  ثقافياً  عليو للهيمنة وتسعى اإلسالمي، اجلسد تفكيك رباوؿ اليت البلداف مع والدبلوماسية التجارية

 عادلنا يف الكربى التحديات أىم إحدى باتت اليت( إسرائيل) ذباه واحد سياسي موقف وربديد واقتصادياً،
 األمة من يتجزأ ال جزء ىو الذي الفلسطيٍت الشعب ىوية استالب على تعمل حيث اإلسالمي؛
 .اإلسالمية

 :الثقافية اذلجمة ظل يف الدينية ادلمارسة إشكالية

 وبعدىا اإلسالمية الرسالة مهاـ تطبيق تضمن عهداً  اإلسالمية للرسالة الذىيب العصر يف ادلسلموف عاش
 ادلشروع وغايات أىداؼ لبعض الفعلي التغيَت مرحلة بدأت حيث للدين؛ الواقع واستجابة الواقعي

 أي ذلا ليس اديةم ورموز أدوات عبادة من شوائب شابتو بعدما فيو، اإلذلية الروح وبث العاـ، اإلسالمي
 حاضرة اآلف إىل الزالت عالية إنسانية ومضامُت مبادئ احملمدية الرسالة محلت ولقد. اجملتمع يف واقعي تأثَت

 والطبيعة اإلنساف مع تنسجم ألهنا أمساعهم؛ طرقت من مجيع وتقدير احًتاـ ولقيت اإلسالمية، ادلخيلة يف
 إجيابياً؛ تقبالً  اجلديدة القيم ىذه لتقبل والطبيعة اإلنساف استعداد النتيجة فكانت وحقيقياً؛ تاماً  انسجاماً 
 ربت يرزح كاف ما بعد واحلرية، والتسامح والعطف واإلخاء الرمحة قيم آنذاؾ اإلسالمي اجملتمع يف فسادت

 لذيا االجتماعي الًتابط اإلسالـ أوجد لقد. واجلهالة والعصبية والتعنت واالسًتقاؽ والعبودية الظلم قيم
 أخو اإلنساف أف باعتبار أمجع؛ العامل بُت الوحدة إىل الدعوة ومحل القبلية، والعصبية التفرؽ ديزقو كاف
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 اإلسالـ محلها اليت والقيم ادلبادئ أعظم من ىو البشر بٍت بُت والتكافؤ التشاور مبدأ فإف ىنا ومن اإلنساف؛
 الصراعات عنو ويرفع العامل يوحد الذي سلوباأل ىي التمييز وعدـ فالوحدة العادلي؛ خطابو يف وكرسها

 سبحانو هللا مع قرابة إلنساف ليس وألنو.. الواحد اجلنس بٍت بُت االجتماعي التوازف ويوجد والتفرقات،
 التقوى من لنفسو يقدمو الذي عملو ىو اإلنساف تقييم يف وادلالؾ سواء، اخلالق أماـ الكل بل وتعاىل،
 النيب قاؿ حيث االجتماعية؛ والقيم األخالؽ إشاعة ىي األساسية اإلسالـ ةدعو  أف كما الصاحل، والعمل

 وإقامة اجملتمعات، استقامة يف األساسية الركيزة ىي فاألخالؽ ،(األخالؽ مكاـر ألسبم بعثت إمنا(: ) ص)
 األخالؽ ومنبع األخالؽ، فقدت إذا مساواة وال عدؿ وال حرية ال ألنو احلرية وانبثاؽ فيها، العدؿ

 ..واجلماؿ الكماؿ يف وجل عز هللا صفات إىل يرجع اإلسالمية

 كانت زمن يف سنة، وأربعمائة ألف ضلو قبل والسيادة، الصدارة دلركز اإلسالمي اجملتمع احتالؿ إف
 حقق واقعي دين اإلسالـ أف على دليل والفساد، االهنيار تعيشاف والرومانية الفارسية االمرباطوريات

 الصُت إىل امتد بل العربية اجلزيرة على اإلسالـ يقتصر فلم قياسي؛ زمن يف البشري تمعاجمل يف االنسجاـ
 بالقوة ديتد ومل األفريقي، الساحل على البلداف وبعض أفريقيا ومشاؿ مشاالً  والقسطنطينية غرباً  واألندلس شرقاً 

 العقائدية التعددية حيًـت اإلسالـ فإف كذلك الناس، وتقبلو طبيعية بصورة امتد بل التسل ط، أو اإلرىاب أو
 اجملتمع يف يعيشوف كمواطنُت ذلم السالمة وتأمُت حلمايتهم اجلزية واليهود النصارى على وفرض والثقافية،
 .اإلسالمي

 أدوات إىل حيتاج ادلنهج ىذا معُت، واقع لتغيَت تطمح تغيَتية عملية لكل منهج وجود ضرورة يف شك وال
 ادلؤكد من - مثالً  - سنة ألف قبل وادلناىج فاألساليب تغيَته؛ يراد الذي الواقع مع تنسجم وثقافية فكرية
 إشكالية ىناؾ كذلك اخلاصة، التارخيية وشروطها مقتضياهتا ذلا اليت التارخيية احلقبة تلك مع تنسجم كانت

 ادلصدر مها اللذين النبوية والسنة القرآين النص ضمن الشريعة فهم وكيفية واإلجراء، والتطبيق ادلمارسة
، عادلنا يف نراىا اليت ادلعقدة ادلمارسات ظل يف ، الشرعية لألحكاـ  أضحى بصورة تعقد فاالقتصاد اليـو
 الفوائد الربا، التضخم، البنوؾ، والثقافية، والتجارية السياسية ورلاالهتا احلياة أجزاء كل مع يتداخل

 يف تداخلت اليت األمواؿ ورؤوس واألسهم، والبورصات واالستثمار، القروض ترتبات من ادلستحصلة
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 السياسات وكذلك األمواؿ، من وغَتىا ادلشروعة غَت والتجارة والرقيق ادلخدرات أمواؿ مع شىت، تقاطعات
 العجز عن الناذبة والبطالة األفراد، وهتميش الشعوب ذبويع حساب على ابتنيت اليت االقتصادية

 ليست وأنظمتها واالجتماعية السياسية واإلشكاليات.. إشكاليات من ذلك إىل وما والتضخم االقتصادي،
 ظل يف تزداد فتئت ما اليت والصحة البيئة مشاكل عن فضالً  االقتصادية، اإلشكالية من حاؿ بأحسن
 حلساب اآلراء ومصادرة االستبداد وظهور احلرية وغياب واالشًتاكية، الرأمسالية األفكار تعتمد اليت األنظمة
 مزدحم عامل يف الفرد تغييب ظل يف التجارية، والشركات األمواؿ رؤوس وأصحاب احلديثة الربجوازية مصاحل

 سلتلفة، عناوين ربت الفاسدة والقيم ادلفاىيم وإشاعة والتقاليد، والعادات واألفكار الرؤى فيو تتشابك
 - التعبَت صح إف - الثقايف واإلرىاب اإلسالمي، احمليط يف الثقة ربز مل اليت األجنبية األفكار وتصدير
 عشرات يف مادياً  اإلعالمي النظاـ ىذا يتجلى: )بلقزيز يقوؿ والتحرر؛ ادلواجهة من الفرد وزبويف

 مركز من ومبثوثة الصناعية باألقمار التلفزية القنوات من شبكة يف شلثلة الضاربة، السمعية االمرباطوريات
 (.نائية أطراؼ إىل والتقاطو وتأثَته انتشاره إشعاع ديتد بعيد

 الوطن يف ضلن خيصنا فيما الفضائية القنوات من اذلائلة الشبكة ىذه خبطورة األمر يتعلق ال: )أيضاً  ويقوؿ
 ىذه وسع يف صار إذ والثقايف؛ االجتماعي الصعيدين على دورىا خبطورة بل األقل، على العريب

 اجلبهة) رلتمعاتنا لدى ادلقاومة جبهات آلخر احلاسم التدمَت يف النجاح ربقيق اإلعالمية اإلمرباطوريات
 (.. (.االجتماعية - الثقافية

 التكنولوجيا عرب والثقافات األفكار وتصدير الكبَتة اإلمكانات وهبذه اذليمنة ىذه ظل يف ديكن فكيف
 التحديات، ىذه ةوبررل وزبطيط دبواجهة األصيل والًتاث اإلسالمي الفكر يضطلع أف ديكن كيف ادلتقدمة،

 بصورة واألمناط األشكاؿ ىذه تستوعب أف دبوجبها تستطيع شعاراتية أو مثالية وليست واقعية حلوؿ وإجياد
 صاحبة الدينية ادلؤسسات إىل يوجو سؤاؿ!. الثقايف؟ التحدي ىذا من إنقاذه ديكن ما وتنقذ وعملية مقنعة
 ولكل والسمعي، ادلرئي اإلعالـ يف القرار وأصحاب واإلعالمية الثقافية وادلؤسسات السلطات أو القرار

 البحوث ومراكز وادلعاىد واجلامعات الثقافية والكوادر وادلتخصصُت والدارسُت والباحثُت والعلماء ادلفكرين
 ما يـو يف كانت اليت األمة تلك اإلسالمية األمة أبناء من احلية الضمائر أصحاب مجيع وإىل والدراسات،
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 والشخصية، واألصالة باذلوية مهتم كل وإىل العامل، شعوب مجيع عم وعلمي وثقايف فكري إشعاع مصدر
 اليت الصعوبات كل ويذلل ودراساتو حبوثو القضية ذلذه يرصد أف وماضيو تراثو على حيرص منتم كل إىل

 أوالً  يستهدؼ، الذي الضخم ادلشروع ىذا ذباه اإلسالمية البلداف مستقبل معامل رسم ألجل أمامو، تقف
 الثقافات ومصادرة العادلي الثقايف ادلشهد تغيَت رباوؿ اليت العودلة بوتقة يف وصهره منا واحد كل وأخَتاً 
 .ادلسلم اإلنساف ومستقبل احلياة بعصب فأكثر أكثر لتتحكم احمللية؛

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

 :ادلصػػػػادر

 .الرأمسالية مستقبل: ثورو لسًت( 1)

 .والتيو الرشاد بُت: نيب بن مالك( 2)

 .والعشرين الواحد القرف: ادلوسوي زلسن( 3)

 .الثقافة كانت البدء يف: بلقزيز اإللو عبد( 4)

 .الدماغ غسل: الدباغ فخري. د( 5)

  

 

  

 

 


