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 العامل العريب وجمتمع املعلومات.0

 :جمتمع املعلومات يف العامل العريب 0.0

إن العامل العريب ميتلك مؤهالت تؤهله لتأسيس قاعدة متينة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

وإنشاء صناعات يف هذا اجملال، وأهم عامل هو أن العامل العريب ميتلك الطاقات الشابة حيث أن نصف سكانه 

هة أخرى ميتلك املقومات املالية الالزمة إلنشاء مثل هذه الصناعات وخباصة هم من فئة الشباب من جهة، ومن ج

 . الرباجمية منها

وتعود مبادرات الدول العربية لرتسيخ أسس جمتمع املعلومات ومواكبة الدول املتطورة إىل بداية التسعينيات 

مـ مث مصر  1991مـ ، وتلتها الكويت عام  1991من القرن العشرين حني ارتبطت تونس باالنرتنت عام 

 1991اململكة العربية السعودية مـ ، 1991مـ ، قطر سوريا  1991مـ ، لبنان واملغرب  1991واإلمارات عام 

مليون مستخدم  111مـ إىل  1112مـ ، ومن املتوقع أن يصل عدد مستخدمي االنرتنت يف الوطن العريب حبلول 

 report economy knowledge يف أحدث اإلحصائيات اليت كشفها تقرير اقتصاد املعرفة العريب

arab    لبناء اقتصاد   هودات اليت تقوم  اا البلدان العربية، و هذا يف إطار اجمل  بديب 1111مارس  19يف

يف ظل التغيريات اجلذرية اليت يعرفها   واالبتكار ومواكبة املستجدات املتسارعة يف العامل  متكامل قائم على املعرفة

الستثمارات العامل العريب أبرزها التغريات احلاصلة يف أسعار النفط مما يستوجب ضرورة التنويع االقتصادي ودفع ا

على  11و  11يف جمال املعلومات واالتصاالت ، و تعترب قطر واإلمارات يف مؤشر التنافسية العاملية باملرتبة 

متقدمة على صعيد التحول  خطوة اإلمارات دولةدولة ، وخطت 111من أصل  1112/1111التوايل لسنة 

حنو منوذج احلكومة الذكية، وذلك عقب اختيارها يف املرتبة األوىل عامليًا بعد أن خطت خطوات سّباقة أهلتها 

http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.aspx
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للوصول إىل مصاف أهم الدول املتقدمة يف التحول الرقمي، وتّوجت ديب جناحاهتا املتالحقة يف التفوق على أبرز 

  وفيينا، يف جمال احلوكمة الرقمية  ز العاملية الرائدة يف التحول الرقمي، ويف مقدمتها لندن و أوسلو وستوكهوملاملراك

كل من الرياض والقاهرة  تلتها  الرقمية  املرتبة الثانية عربيًا من حيث احلكومة يف( عمان )مسقط  و جاءت

 .املنامةوالكويت و  ومن مث بغداد وتونس والدار البيضاء، وعّمان

وقدم التقرير بيانات شاملة مسلطاً الضوء على التوجه املتزايد حنو االستثمار على نطاق واسع يف حتديث 

البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و التطّورات احلاصلة على صعيد البحث والتطوير واليت تظهر 

و  ،  السعودية اململكة العربيةالعامل العريب وباألخص يف بوضوح يف تنامي أعداد براءات االخرتاع املسجلة يف 

 . لى النفطاجلهود املبذولة من الدول العربية لتحقيق التنويع االقتصادي والتحول بعيداً عن االقتصادات املعتمدة ع

العريب، نذكرها   ويضم التقرير إحصاءات حديثة حول خمتلف اجملاالت احليوية ذات الصلة باقتصاد املعرفة يف العامل

 :كالتايل

 مؤشر األداء اإللكرتوين “ صدارة عربيًا بعد أن احتلت املرتبة األوىل يفموقع ال اإلمارات تبّوأت دولة

 .1112 للعام العريب

  تصدرت دول جملس التعاون اخلليجي الست التصنيف العام يف مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

يف معدالت % 11.12 ، وجاءت البحرين يف املرتبة األوىل بعد أن سجلت1112 العامل العريب خالل العام

 .%191.11 ، فيما حققت الكويت أعلى نسبة يف انتشار اهلواتف النقالة بـشبكة اإلنرتنت استخدام

 لكل دولة  أربعة مؤشرات رئيسية ”عريبمؤشر استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل ال“ يرصد

، ومؤشر ”مشرتكي اهلواتف النقالة“يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، هي مؤشر  12من الدول الـ 

 .املثبتة عدد أجهزة الكمبيوتر“ومؤشر  ”شبكة اإلنرتنت مستخدمي“، مؤشر ”مشرتكي اهلواتف الثابتة“

http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA.aspx
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املؤشر العام من خالل مجع نتائج املؤشرات األربعة الرئيسية لكل دولة وتقسيمها على  ويتم احتساب      

دلياًل على مستوى النجاح يف تبّّن إمجايل التعداد السكاين، ويشّكل ارتفاع الدرجة املسّجلة وفق املؤشر العام 

 .نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 مدى التوّسع الكبري  ″1112-1111العريب  توقعات أعداد مستخدمي اإلنرتنت يف العامل“ تعكس نتائج

شبكة  بأن يصل عدد مستخدمي الذي يشهده قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ظل التقديرات

ويتوّقع التقرير أن يرتفع معدل  . 1112حبلول العام  مليون مستخدم  111في الدول العربية إىل حنو اإلنرتنت

باملائة يف العام  22إىل أكثر من  1111باملائة يف العام  11.2انتشار اإلنرتنت يف املنطقة من حواىل 

 . باملائة 1، أي بنسبة 1112

  ًوباألخص شبكة اإلنرتنت مستوى تواجد احملتوى العريب على دراسة متت أيضا ،

أو  إضافة إمكانية للمستخدمني تتيح اليت  احلرة  ، املوسوعة اإللكرتونية(Wikipedia) ”ويكيبيديا”عرب

باللغة اإلجنليزية،  1111كانون األّول /يناير 12يف  انطلقت ” ويكيبيديا“ويُذكر أن . حترير احملتوى

، أطلقت 1112تشرين الثاين /ويف شهر أكتوبر. اللغات األخرىالفرنسية ومئات  اللغة إضافة الحقاً  ومتت

 .مليون مقال 11لغة مبا فيها اللغة العربية، وتضم مبجملها أكثر من  191نسخاً متخّصصة بـ ” ويكيبيديا“

 ي يستعرض التقرير نظرًة عامًة عن أبرز متاجر التجزئة اإللكرتونية وآفاق منّوها وتوّسعها يف ظل اإلقبال املتنام

وتأيت هذه الدراسة املستفيضة استجابة للنمو الكبري . على شركات اإلنرتنت القائمة يف منطقة الشرق األوسط

الذي سّجله قطاع التسّوق اإللكرتوين إقليميًا على مدار السنوات القليلة املاضية والذي أسهم يف دفع عجلة 

 .نطقةاالستثمارات العاملية ضمن سوق التجارة اإللكرتونية يف امل

  تستحوذ مسرية التحّول إىل اقتصاد املعرفة يف املنطقة على حصًة كبريًة من التقرير الذي يرّكز يف املقام

، مع تسليط الضوء بشكل خاص على جتربة ديب اليت أثبتت ”املدن الرقمية“على دراسة ما يُعرف بـ  األّول

http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA.aspx
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، متفّوقة 1111احلكومة الرقمية يف العام مدن يف العامل من حيث  11مكانة مرموقة هلا ضمن قائمة أفضل 

 .ذلك على أبرز العواصم العاملية مثل لندن وأوسلو وستوكهومل وفيينا

  روجترز“من قبل اجلامعة احلكومية لوالية نيوجرسي  1111وفقًا لدراسة صادرة يف شهر سبتمرب” 

Rutgers  العامل، احتلت  دولة حول 111 من املدن الرئيسية يف 111حول املواقع اإللكرتونية الرمسية لـ

ديب املرتبة التاسعة وفق املؤشر العام واملرتبة الرابعة من حيث تسليم اخلدمات واملرتبة اخلامسة من حيث 

 .ناخلصوصية واألم

 :يف اجلزائر جمتمع املعلومات 0.9

، حيث حظي هذا 1111مت إصدار قرار حترير قطاع تكنولوجيات املعلومات واالتصال يف اجلزائر سنة 

  1111األخري بالعديد من اإلصالحات أمهها إنشاء سلطة ضبط الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية سنة 

دد للقواعد العامة املتعلقة احمل  1111-11كذلك إصدار قوانني  ادف النهوض  اذا القطاع وترقيته منها قانون 

احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع  12/11بالربيد واالتصاالت السلكية والالسكية واإلعالم ، و قانون 

يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم  19/11والتصديق اإللكرتوين ، وقانون 

ها من اإلصالحات والقوانني اليت تدعو إىل تطوير خمتلف جوانب سوق االتصاالت واالتصال ومكافحتها، وغري 

السلكية والالسلكية وهتيئته للمنافسة وتوفري أطر احلماية وتشجيع النفاذ إىل االنرتنت واالنضمام إىل جمتمع 

 . املعلومات وتقليص الفجوة الرقمية بني اجلزائر والدول الرائدة يف القطاع

لدعم البنية التحتية لتكنولوجيا   ousratic بإطالق برنامج أسرتك 1112نة كذلك قامت اجلزائر س

ماليني جهاز كمبيوتر يف هناية  12املعلومات واالتصال ، وكانت هتدف اجلزائر من خالل هذا الربنامج إىل بيع 

عدها ، ب 1112ألف جهاز فقط مع هناية 12عجزا منذ البداية ومت بيع   ، لكن الربنامج وجد 1111سنة 
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واستهدفت به الطلبة واملدرسني ، وبذلك  1111أطلقت وزارة الربيد وتكنولوجيا املعلومات برنامج تربيتك سنة 

من إمجايل   % 1.12سجلت اجلزائر زيادة يف طلب واسترياد أجهزة الكمبيوتر حيث وصلت نسبة الواردات إىل 

د أجهزة الكمبيوتر زاد الطلب على اخلدمات ، وبارتفاع عد% 1.91اليت كانت  1111الواردات مقارنة بسنة 

 1111مليون مشرتك سنة  1.91اليت يقدمها اهلاتف الثابث حيث ارتفع عدد مستخدمي اهلاتف الثابث من 

ويرجع هذا إىل  1119مليون مشرتك سنة  1.22، مث تراجعت إىل  1112مليون مشرتك سنة  1.11إىل 

، ليعود عدد مشرتكي GPRS و  MMS من اخلدمات كخدمةالتوجه إىل اهلاتف النقال وإطالق جمموعة 

ويرجع هذا االرتفاع خلدمة  1111مليون مشرتك سنة  1.11اهلاتف الثابث يف االرتفاع جمددا حيث وصل إىل 

 1.1اخنفض عدد املشرتكني إىل  1111االنرتنت اليت تفرض على متعامليها اإلشرتاك يف شبكة الثابث ، أما سنة 

 .ذا لتوفري شبكات اهلاتف النقال خلدمة األنرتنتمليون مشرتك وه

عن طريق مركز  1993 خدمة األنرتنت يف اجلزائر دخلت أول عاميف خضم هذه األرقام نشري أن 

صدر   1998 وهو مركز لألحباث تابع للّدولة اجلزائرية،و يف عام Cerist  البحث للمعلومات العلمية والتقنية

الذي مبوجبه أهنى احتكار خدمة اإلنرتنت من الدولة و مسح للشركات   1998 لعام 112املرسوم الوزاري رقم 

اخلاصة بتقدمي هذه اخلدمة، بيد أن هذا املرسوم اشرتط على الذين يريدون هذه اخلدمة ألغراض جتارية أن يكونوا 

 .جزائريي اجلنسية، ويتم تقدمي الطلبات مباشرة إىل وزير االتصاالت

 11إىل أكثر من  1112ألف مشرتك سنة  21جلزائر حركة ديناميكية حيث قفزت من وتشهد األنرتنت يف ا

ظهور خدمة أنرتنت اجليل الثالث  1111إىل  1111، كما شدت الفرتة املمتدة من  1111مليون مشرتك سنة 

 12 حيث أحصت وزارة الربيد واإلتصاالت السلكية و الالسلكية عدد املشرتكني يف اجليل الثالث بـأكثر من

https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
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ماليني مشرتك  9بأكثر من   1111مليون مشرتك ، وبذلك تضاعف عدد مشرتكي األنرتنت أربع مرات يف سنة 

 .مليون مشرتك 11) 1111مقارنة بسنة 

السبب يف كل التحوالت اجلذرية يف مجيع  لقد لعب التطور التقّن دورا كبريا يف بناء احلضارة االنسانية وكان       

 كما ادت التقنية اىل تغري اجملتمعات التقليدية يف. اوي للحياة يف اجملتمع احل جماالت االنتاج الذي هو االساس

وعلى االدارة وعلى . لالفراد  الدول الصناعية احلديثة اىل جمتمعات تقنية أثرت بدورها على السلوك االنساين

التطور التقّن بالرغم من كل مزاياه العديدة يساهم ايضا يف تقييد  اجملتمع وعلى التنظيم السياسي للدولة بيد ان

 االخرى للحرية  الشخصية لالفراد او عن طريق الرقابة والتحقيق وغريها من وسائل االنتهاك احلرية

 :جمتمع املعلومات يف الوطن العريب آفاق 0.1

وفق ما  ريبينبغي اعداد اجملتمع العكمطلب أساسي   الوطن العريب  افاق املستقبل حنو جمتمع املعلومات يف لتكريس

  : يلي

اولية اوىل باعتبار ان العصر املقبل هو  اعتبار هتيئة اجملتمع العريب ملتطلبات جمتمع املعلومات قضية ثقافية ذات- 

 . عصر املعلومات

مؤسسات التعليم الرمسي على سرعة  ضرورة عمل املؤسسات الثقافية بالوطن العريب ومنظماهتا على حث-  

  .االلكرتونية بات الثورةالتجاوب مع متطل

سببه قلة املتخصصني وقلة الذين  مثة ضعف يف اهلياكل السياسية لتقنية املعلومات يف معظم البلدان العربية- 

  . يؤهلون للمستقبل التقّن املعلومايت
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عدم وجود عريب نتيجة للحدود املغلقة و  من االمهية مبكان مواجهة املشاكل املزمنة يف حتقيق تكامل معلومايت- 

  . تفرضها الديناميكية احلاوية للثورة االلكرتونية املؤسسات العربية بالسرعة اليت

الرمسي بل جيب ان يشمل التعليم الذايت  البد من الرتكيز على اجلانب التعليمي والرتبوي وعدم االكتفاء بالتعليم- 

  . والتعليم املستمر

ال يولون تقنية املعلومات أي اهتمام  املخططون يف عمليات التنميةضرورة مواكبة خطط التعليم خلطط التنمية ف- 

 وخاصة يف الرتبية

 . ضرورة االسراع يف ادخال احلاسوب يف نظم التعليم الرمسي-  

 .القدرات البد من انتاج برامج تعليمية للحاسوب باللغة العربية وجذب اكرب قدر من- 

يشجع على تنمية قدرات حل  االسلوب التلقيّن الصرف اىل اسلوبضرورة تغيري الفلسفة التعليمية من -

  . املشكالت وامللفات االبتكارية والفنية

مادة صناعية اولية وموردا هاما يناظران  الغاء النظرة القدمية اليت ال تقيم وزنا للمعلومات فلقد اصبحت املعلومات-

الثورة احلضارية العاملية تغزونا وتفرض نفسها علينا شئنا ام   ول بانوعليه البد من الق . مل يتفق بشأنه املوارد املالية

والبد ان نفكر يف ان  . وحنن فيها مستهلكون. تغزونا بنتائجها دون ان يكون لنا يف صنعها نصيب  أبينا ولكنها

 .نكون مشاركني منتجني
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 اخلصوصية وإشكاليةالثقافة  .9

 :الثقافةماهية   9.0

هي  ةلقد أصبح موضوع الثقافة حمل اهتمام كثري من املهتمني يف العلوم اإلنسانية وهناك من يرى أن الثقاف

ذلك اجلزء من البيئة الذي قام اإلنسان بنفسه علي صنعه متمثال يف األفكار واملثل واملعارف واملعتقدات واملهارات 

وطرق التفكري والعادات وطرق معيشة األفراد وقصصهم وألعا ام وموضوعات اجلمال وأدواته عندهم ووسائلهم يف 

ا والنظام األسري الذي يسريون عليه ووسائل انتقاهلم واملعارف اليت تشيع اإلنتاج والتقومي واملوسيقى اليت يعزفوهن

فيهم وغري هذا كثري وكثري جدا مما أنشأه اإلنسان ليجمع بني أفراد جمتمع من اجملتمعات ويربط بني مصاحلهم مبعىن 

يت يتميز  اا جمتمع عن آخر آخر هي جمموع العادات السائدة واللغة والديانات واالخرتاعات والعلوم يف اجملتمع وال

  .وتؤدي إيل حتقيق وظائف احلياة االجتماعية

ددا بينا فالثقافة هي وليدة البيئة ومثرة التفاعل بني األفراد لبيئاهتم لذلك كان من الطبيعي أن تتعدد تع

وختتلف باختالف البيئات ألن هذه األخرية خمتلفة اختالفا واضحا وكان من الطبيعي كذلك أن تتعدد تعريفاهتا 

فمنها ما هو بالغ العمومية واالتساع كتعريفها علي أهنا طريقة حياة شعب من الشعوب أو هي من نتاج . وختتلف 

وليس كل نتاج من نتاج التفاعل اإلنساين ثقافة ألن الثقافة التفاعل اإلنساين وليست كل طريقة من طرق احلياة 

  ومنها ما هو بالغ اخلصوصية كتعريفها علي أهنا.تقتضي اشرتاك فثمة طرق وتفاعالت خاصة بل بالغة اخلصوصية 

هي السلوك اليت تنتقل بواسطة الرموز أو   جمموعة من املعتقدات واملمارسات املتوارثة اجتماعيا أوهي كل أنواع

تنظيم خاص من الرموز فالثقافة ال تقتصر علي املوروثات االجتماعية اليت احندرت من املاضي فحسب فهذا تغري 

للحاضر الذي حنياه ونعلمه واملستقبل الذي تصورناه وتأمله والثقافة كذلك ال تنحصر يف تنظيم خاص من الرموز 
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وناهتا وقد وجدت الثقافة قبل أن تعرف األمم الرموز ألهنا أوسع من ذلك بكثري كما أنه من الصعب ترميز كل مك

   وكم من مثقف علي درجة عالية ال يأنس بالرموز وال يعرفها هذا مع اعرتافنا بأمهية الرموز وضرورهتا

 :مكونات الثقافة 9.9

 العناصر الرئيسية، واليت ختتلف وتتغرّي من ثقافة إىل أخرى، وتتطّور بتطوُّر اجملتمع، تتكّون الثقافة من جمموعة من 

 :وفيما يأيت توضيح لتلك العناصر

ُتشري الثقافة املادية إىل األمور املادية التقنية كاالتصاالت، والنقل، والطاقة اليت تتوفر يف جمتمع ما، : الثقافة املاديّة 

 .ا أو عدمه إىل إحداث تغرّيات مرغوبة أو غري مرغوبة يف ثقافة أّي جمتمعواليت يؤدي توافره

تعكس اللغة قيم وطبيعة اجملتمع، ومتتلك بعض الدول أكثر من لغة أو العديد من اللهجات اليت من املهم  :اللغة 

إذغ ُوجد شخص أن تؤخذ بعني االعتبار؛ ألّن عدم فهم اللغات أو اللهجات قد يؤدي إىل مشاكل يف التواصل، و 

ضمن ثقافة خمتلفة عن الثقافة األصلية يكون من املهم تعّلم اللغة السائدة ضمن الثقافة اجلديدة، أو على األقل 

ُتشري اجلماليات إىل كّل ما يتعّلق باجلمال والذوق الرفيع : اجلمالّيات. جيب أن يكون هناك من يفهمها ويرتمجها

والرقص، والدراما السائدة يف جمتمع ما، وغريها من األمور، ويؤدي اختالف داخل أّي ثقافة، كاملوسيقى، والفن، 

هذا العنصر بني جمموعة من الثقافات إىل االختالف يف التصاميم واأللوان، وغريها من األمور اجلمالية داخل كّل 

 .ثقافة والفنوملعرفة مزيٍد من املعلومات حول العالقة بني الثقافة والفن ميكنك قراءة مقال ال. ثقافة

ُيشري التعليم إىل األفكار، واملهارات، واملواقف اليت يتّم نقلها إىل األفراد، إضافة إىل التدريب يف جماالت  :التعليم 

معينة، ويهدف التعليم إىل إحداث تغيري يف اجملتمع، كما يتمتع كل جمتمع مبستوًى من التعليم خيتلف عن 

 . اجملتمعات األخرى
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ين السائد ضمن أّي ثقافة يف جممتع ما على تفسري الكثري من سلوكات األفراد الذين يعيشون يساعد الد :الدين

فيه، وهو أفضل وسيلة تساعد على اإلجابة عن سبب تصرُّف األشخاص بتصرُّفات معينة بداًل من اإلجابة عن  

 . كيف يتصرَّف األشخاص ذلك

س ديّّن، أّما االجتاهات فتدّل على املوروث االجتماعي تنشأ القيم يف معظم األوقات من أسا: القيم واالجتاهات

 .للسلوك البشري الذي ساعد على تشكيل الثقافة

ُيشري التنظيم االجتماعي إىل األسلوب والطريقة اليت يتعامل  اا أفراد اجملتمع مع بعضهم : التنظيم االجتماعي 

أخرى تتكّون منها الثقافة، لكن مُيكن اعتبار العناصر واجلدير بالذكر أّن هناك عناصر . البعض، واليت تنظّ م حياهتم

 .السابقة أهّنا عناصر رئيسّية يف كلّ  ثقافة

 :التصور اخلصوصي للهوية الثقافية 9.1

يتوهم هذا التصور بأن العودة إىل اجلذور واألصالة ميكن أن تساعد على االنفالت من هيمنة الغرب 

، أو رغبة يف "النموذج املثال"صل ال يكرس إال نزعة يف اهلروب إىل الوراء سعيا وراء إنه يف األ. وآلياته يف السيطرة

ولعل ذاك لن يقود إال إىل فهم عدمي إلشكالية احلداثة والعوملة وطبيعة . الصدام مع الغرب على أرضية العقيدة

جملتمع التابع بالرأمسالية املهيمنة، عقائدي لعالقة ا-ويبقى التصور األصويل هو املروج لفهم تكفريي. الصراع الكوين

لكنه ال يعمل إال على صهر إسالم تربيري . وخمتزال طبيعة الصراع الكوين يف صراع بني دار اإلسالم ودار الكفر

املثقف اإلسالمي "تبعية لن جتد حلها النظري إال يف النظريات العلمية ال العقائد وحىت -داخل رأمسالية متخلفة

اليت يلوح  اا ضد " الذات"لف نفسه عناء البحث يف اهلوية الثقافية اليت يدعو هلا، ويف مضمون ال يك" املستنري

جيب علينا أن نستند إىل ذاتنا الثقافية : "وليس أدل على هذا من قولة الدكتور على شريعيت " الغرب"
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على ذات متعالية وغري  إنه البحث عن كوجيطو متمركز" وأن جنعل شعارنا الرجوع إىل هذه الذات… اإلسالمية

دون أن يكلف املفكر نفسه عناء النقد العقالين . ولن تكون إال الرتاث. مفكرة ودون وجود ذايت أو واقعي

والعلمي للرتاث من أجل بناء فلسفة نقدية بديلة قادرة على االستجابة ملتطلبات احلداثة من موقع الشعوب 

يشكل دفاعا عن خصوصية فكرية غارقة يف " العودة إىل الذات"ن بـإن كتابه الشهري املبحث واملعنو . املستضعفة

وعن روح " التغريب"إنه جمرد مدافع عن اإلسالم مقابل . الرتاث وتفتقد لكل حوار علمي مع الغرب واحلداثة

 وقد خلص الكاتب يف أغلب كتاباته إىل االنتصار للهوية اإلسالمية، بعيدا. األديان ضد السوسيولوجيا العلمية

 . عن التفكري يف اإلشكاالت اليت يثريها عصر احلداثة واهليمنة الغربية واليت ال ميكن اإلجابة عنها من داخل الرتاث

الغرب، /ومن هنا يتضح أن مواجهة العوملة والغرب على املستوى املعريف مبنطق ثنائيات من قبيل اإلسالم

ورغم حماولة . بني اجملتمعات التابعة والرأمسالية املهيمنة التغريب، ال تؤسس معرفة علمية بإشكالية العالقة/اهلوية

بعض املفكرين العرب وهو الدكتور حسن حنفي الدفاع عن األصالة بلغة فلسفية أكثر حتررا من الرتاث، فهو ال 

يزيد إال من دعم الفهم اخلصوصي للهوية الثقافية، مكثفا نزعة مشرقية تلهث وراء األصل وال ترى أمما إال 

وملا كنا نعاين من التغريب يف حياتنا ومن التبعية يف ثقافتنا وسلوكنا فإن : "تغريب، وكما يقول بلغة أشد عموميةال

املفاصلة . وبسببه خترج احلركة السلفية مناهضة للتغريب. الدفاع عن اهلوية واألصالة أحد املطالب الرئيسية للجميع

املشروع احلضاري . والتبعية يساعد على احلفاظ على اهلوية ورفض التقليد" لكم دينكم ويل دين"هنا ضرورية 

حيشر الكاتب جمموعة من التقابالت . "ويتمسك باألصالة ضد التبعية. اجلديد يثبت اهلوية يف مواجهة التغريب

ب وقد ال يتميز الكاتب، رغم باعه الفلسفي، عن مطل. دون البحث يف ماهية اهلوية أو األصالة اليت يدعو إليها

إن األصالة ال جتيب عن إشكالية هوية ثقافية بديلة، مادام ذاك . اخلصوصية الضيقة اليت يطالب به األصوليون

كما أن التغريب ال يرتجم الفهم العلمي . األصيل ذاته يشكل يف بعض جوانبه عائقا أمام التفكري احلر واإلبداع

ثقايف ما زالت حتكم أغلب التصورات للغرب، يف شكل واملالحظ أن أطروحة الغزو ال. ذاته للعوملة أو احلداثة
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الذي يدعو " املشروع احلضاري اجلديد"إن . يؤجل السؤال حول األبعاد الذاتية للتخلف الثقايف العريب واإلسالمي

. له حسن حنفي ال يرتجم إمكانية تقدمي بديل ثقايف يف شكل هوية نقدية ال تفكر مبنطق الثنائيات أورد الفعل

أطروحة الكاتب هو أن التمسك مبا يسمى أصالة، وهوية معطاة لن يفك إطار التبعية بل قد يزيد من ومأزق 

مما يعّن أن الفهم اخلصوصي للهوية الثقافية وللعوملة ال يرقى للتصور اجلديل للثقافة كبناء واحلداثة  . دعمها وتربيرها

لن جيد الكاتب أمامه من مالذ سوى فلسفة تاريخ و . كتجربة استمرارية وقطيعات وللعوملة كواقع تارخيي ومادي

هو فلسفة التاريخ، أي تاريخ الوعي والوعي بالتاريخ، مسار الروح يف التاريخ، "هيجلية، إذ يقول بأن التاريخ 

 وهذا املنظور سيجعل الكاتب ال يرى يف الغرب إال تغريبا والعوملة إال متثال لروح ثاوية "مسار احلضارة والوعي فيه

جيعل من مطلب اهلوية و التحرر والتغيري " مقدمة يف علم االستغراب"إن كتاب . خلف تاريخ اإلنسان الغريب

 . قضايا متحققة لكن يف املطلق

، من أجل تربير وضع "عودة احلضارات"حسن حنفي يستقي فلسفة تارخيية متمحورة حول مفهوم . إن د

اإلسالمية إىل -فكأن عودة احلضارة العربية. لتحرر الفعليالشعوب اإلسالمية دون الكالم عن سبل وآليات ا

الفعل التارخيي أمر ال شك فيه؟ ذلك هو وهم فلسفة احلضارة اليت يبشر الكاتب  اا، لكنه يف العمق يهدر كل 

وكلما تعقد . جواب علمي عن سبل التعامل العقالين مع اجملتمع الغريب، من جهة ومع واقعنا العريب من جهة ثانية

الواقع العريب واشتدت أزمته إال وصارت املمارسة املعرفية لدى املثقف الداعي للخصوصية أكثر ارتباطا باملاضي 

وكمثال على هذا املنحى جند الدكتور جابر األنصاري، الذي . وقوالب الرتاث، دون نقد علمي حىت هلذا األخري

ال أن هذا الفقه احلضاري، مع ذلك مثل املصدر إ"يراهن على الفقه احلضاري كبديل أويل للمعرفة، إذ يقول 

وانطالقا من هذين املصدرين األصوليني … األساسي ألهم فلسفة عربية يف التاريخ واالجتماع لدى ابن خلدون

، وباستقراء منهجي خصوصية الواقع اجملتمعي العريب، ميكن أن (الفقه احلضاري ومقدمة ابن خلدون)النظريني 

أسيس علم اجتماع عريب إسالمي منطلقها احلقيقي للتعاطي مع قضايا العصر وإشكاالته، نكتسب الدعوة إىل ت
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ليس اإلشكال يف اخلصوصية مادام كل  "…وصوال إىل تأسيس علم اجتماع سياسي عريب على وجه اخلصوص

ميكن أن خيرج عن علم نقدي متأصل عليه أن يتعامل مع واقعه العياين، إضافة إىل أن بناء هوية ثقافية نقدية ال 

إن املعضلة هي وضع خط فاصل بني اخلصوصية والتاريخ . التعامل مع اإلشكاالت اليت يفرضها واقعنا التارخيي

الكوين، بني الظاهرة وتارخيها، وحماولة إعادة بناء املناهج الرتاثية وعلوم املاضي كبديل معريف دون تلمس للحداثة 

لفقه احلضاري وعلوم املاضي هي اهلوية الثقافية للمثقف النقدي املطلوب يف فهل الدفاع عن ا. وثوراهتا املعرفية

املرحلة؟ إن الرهان على علم خصوصي مستند للرتاث ال يشكل مدخال لفهم العوملة والعالقات املعقدة املتداخلة 

التخلف والتبعية وميكن القول بأن مطلب اهلوية الثقافية ال ينفصل عن إشكاالت معقدة ك. بني الشمال و اجلنوب

والتنمية والتحرر والعقالنية، مما يؤكد صعوبة إقرار أن اهلوية هي وحدها القادرة على إحالل وضع االستقالل 

ويبقى نقد أطروحة اهلوية ذاهتا، ومقاربتها حداثيا يف ظل الشروط الراهنة . التارخيي حمل اخلصوع واهلزمية واالرتداء

م العوملة، هو املدخل املعريف لتحرير الفهم اخلصوصي من وهم البداهات وهيمنة واليت أنتجت باملقابل خطاب ونظا

املطلقات، بعيدا عن التعامل املثايل والرومنسي مع إشكالية اهلوية كما يتضح من كالم املفكر برهان غليون عندما 

. ار كجماعة متميزة ومستقلةومبدأ اهلوية يصون اجلماعة من االحنالل واالندماج يف اآلخر، ومن مث االندث: "يقول

ويف صراعهما ومنه تنبع إمكانيات حتول احلضارة إىل مدينة، أي يتحقق تأسيسها يف الثقافة العربية، ويتحول 

إن االنشداد إىل مفهوم مطلق عن اهلوية يزيد " الرتاث إىل هوية ديناميكية حية ومتجددة، أي إىل ثقافة معاصرة

. إشكالية التأخر االجتماعي والتارخيي والذي يعرفه جمتمعنا منذ أمد بعيدمن دعم التصور اخلصوصي للذات و 

. وميكن القول بأن الدفاع عن خصوصية ضيقة ليس سوى هروبا من معاينة اإلشكاليات اليت يفرضها التقدم الغريب

 .قايف يف مواجهة العوملةمما يقود أصال إىل نزعة ثقافوية تنظر للعامل من زاوية الثقافة وال تراهن إال على البعد الث
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 :للهوية الثقافية والعوملة املنظور الثقايف 9.2

ال خيفى على أحد أن املعارك الثقافية هي أعمق جتربة ميكن جملتمع أن خيوضها من أجل جتاوز رواسب 

إهنا إرادة إحالل هيمنة حمل هيمنة أخرى، . يات االستالب الفكري واهليمنة اإليديولوجيةاملاضي وأطر التقليد وآل

إن البعد الثقايف هو . وهذا تنشده كل هوية ثقافية فاعلة ومتفاعلة مع اخلاص والكوين. لكن على أرضية التحرر

لعريب قد كرس ذاتيا االستالب وبغياب هوية ثقافية نقدية يكون جمتمعنا ا. معيار أويل لتحديد طبيعة جمتمع ما

وإذا كان املنظور الثقافوي يدافع عن الثقافة كمنطلق وهدف وزاوية نظر، فإنه يغفل تداخل جمموعة . والالفاعلية

إن الثقايف ليس وحده مؤسسا للوجود، مما يعّن أن مناقشة . عوامل يف تدمري ثقافة ما أو هنوض هوية ثقافية

. اجملتمع العريب ال تبتعد عن طرح قضية التحرر والتغيري االجتماعيني والتنمية املستقلةإشكالية اهلوية الثقافية يف 

وبالفعل تعطى األولوية للجانب الثقايف لكن ليس يف . فمجتمع مركب ال ينحل إال على أرضية املعارك الشاملة

قتصادية لن ينتج وعيا عقالنيا فمجتمع تآكلت بنيته االجتماعية واال. انفصال عن املعارك السياسية واالقتصادية

بالعامل، بل فقط تأجج املكبوت الديّن كرفض لواقع استغاليل هيمّن متصاحل مع نظام العوملة لكن ال ينتج إال 

إن املعركة الثقافية لن تنجز إال داخل صريورة إجنازات اقتصادية وسياسية، وإال سيتخرق . ثقافة البؤس واحلرمان

هنا األصولية الرافضة للعوملة والغرب والليربالية يف شكل العقالين الهثة وراء االندماج  جمتمعنا عنصران متضادان

ولن يكون التوفيق بني األصولية والليربالية يف شكل ما يسمى بالوسطية هو املخرج، ألن ذلك . املطلق بالغرب

شروع اجتماعي متكامل وقواه سيعيد إنتاج نفس ماضي الفكر العريب، دون أدىن تلمس ملكمن اخللل وهو غياب م

ولن جيد الثقافوي أمامه سوى الدعوة للثقافة األصيلة واحلوار الثقايف وأولوية الثقايف على االقتصادي، مع . الفاعلة

وننسى املنظور الثقافوي أن العوملة هي . أن هاته القيم قد سقطت بعد اجتياح الليربالية املتوحشة كل أصقاع العامل

، كما "املستضعفة"فالبحث عن السوق لرتويح البضائع ال يتم مبعزل عن تدمري الثقافات . اقتصادية معركة ثقافية و

مما يؤكد أن . أن استثمار الرأمسال املايل يرتبط بتوظيف الرأمسال الرمزي يف اجتاه العصبية والطائفية واحلجاج الديّن
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فالعوملة، إذن، ال . داخل املنظومة االقتصادية الكونية االخرتاق الثقايف لنظام العوملة لن ينفصل عن حتديد املوقع

إهنا نسق بلفظ كل من هو دونه أو يبتلعه . اقتصادية وسياسية-ميكن اختزاهلا يف الثقافة بل هي اسرتاتيجية معرفية

مما يعّن  .كما أن معرفة اهلوية الثقافية ليس جماهلا هو الثقايف فقط، بل حىت السياسية واالقتصاد. وفق معدل الربح

إذ أن حتدد الرأمسالية املتوحشة سيزيد حىت من . أن الثقايف سيبقى الحقا يف الشروط الراهنة للمعرفة االقتصادية

. معركة اهلوية الثقافية ليست هي الثقافة إذن بل الوجود االجتماعي بكل مستوياته. االقتالع الفكري والثقايف

على مسألة القيم والثقافة، واضعا العوملة يف إطار من العموميات، معتمدا  ويركز أحد رموز التيار الثقافوي حتليالته

على تقريرات غربية، بعيدا عن الربط بني املعركة الثقافية واملعركة االقتصادية، وكأن تشييد صرح الثقافة لدول 

ما وهو من واضعيه، وهنا يورد الكاتب مقطعا من تقرير نادي رو . اجلنوب هو املدخل لكل حترر اجتماعي وتارخيي

وتشكل اهلوية الثقافية على املستويني الوطّن والدويل واحدة من أهم احلاجات النفسية غري املادية، : "حيث يقول

فنحن نواجه صراعا … وميكن أن تكون مصدرا من مصادر الصراع املتزايد داخل اجملتمعات وبني جمتمع وآخر

ولكن ال يوجد تقبل صاف أو ترحيب خالص بقيم اجلنوب، ويوجد نوع من التحمل … جديا يف جمال القيم

 "ذلك ألنه ال يوجد جهد جاد حملاولة فهمها

حمافظا على الرتاتبية . صحيح أن خطاب العوملة يرفض كل تنازل لصاحل ثقافات الشعوب غري الغربية 

ابعة هو إقرار حترر شامل لكن ما يهمنا، حنن كشعوب ت. الثقافية اليت دافع عنها األنثروبولوجي االستعماري

ومن املعقول . يساهم يف كسب رهان اهلوية الثقافية الذي هو معركة صعبة وليس جمرد نداء لرفض الوصاية الغربية

القول بأن آخر ملجإ للدول التابعة هو الثقافة، لكن كيف يتجادل الدفاع عن الثقايف والبحث عن املورد 

أن املنظور الثقافوي عليه أن يعدل عن مفهوم حوار الثقافات والكالم  االقتصادي داخل نظام السوق؟ مما يعّن

وأثبتت . عن نظام القيم، لصاحل البحث عن مشروع اجتماعي متكامل قادر على التفاعل مع العوملة بشكل إجيايب

وأن كل ( نمنوذج الصني، اليابا)التجارب أن كل تقدم اقتصادي يدفع يف اجتاه االنفتاح الثقايف وتصليب اهلوية 
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وهنا يكون البحث عن هوية ثقافية داخل نظام التبعية . ختلف وتبعية اقتصادية ال تزيد إال من فرض البؤس الثقايف

مما يؤكد أن ثقافوية املفكر . واالنفتاح الالعقالين والغري خمطط، جمرد ترميم لثقافة ممزقة لن تساهم يف معركة التحرر

 .أكثر عمقا للعالقة بني املعركة الثقافية واملعركة االقتصادية يف ظل نظام العوملة املهدي املنجرة مطالبة برصد جديل

مطالب بتحصني ذاته ثقافيا فهو جمرب كذلك على خوض املعارك االقتصادية لكن  وإذا كان كل جمتمع 

كمن إذن يف إن احلل ي. يف اجتاه التحرر االجتماعي من كل آليات االستغالل و االستالب الداخلية واخلارجية

البحث عن سبل التعامل اجلديل والنقدي مع نظام العوملة، وهو األمر الذي يتطلب إعادة النظر يف مطلب اهلوية، 

ليس على غرار الطرح اخلصوصي، أو على شاكلة دعاة اإلندماج املطلق يف النظام الغريب، بل وفق عملية بناء 

جمتمعنا، دون حنني للعبة الرهان على األصول، أو رغبة يف  نقدي للثقافة والرأمسال الرمزي املوجودين داخبل

إن هوية ثقافية نقدية . االنكفاء الدراماتيكي داخل شعار األصالة املفهوم لدى بعض اخلصوصيني بشكل متعال

قادرة على الربط بني الثقايف واالقتصادي والكشف عن مفارقات خطاب العوملة، تبقى هي املدخل لتجاوز الكثري 

مما يعّن . العوائق املعرفة والسيكولوجية اليت حكمت سواء اخلطاب السلفي أو األصويل أو اإليديولوجيا الليرباليةمن 

 .أن بناء هذه اهلوية هو نفسه مشروع معريف لن يستقيم إال على أرضية النقد والعقالنية واالختالف

 :هوية ثقافية بديلة عن خطاب العوملة اهليمين 9.2

بالعقالنية النقدية ميكن للهوية الثقافية املنشودة أن تنصهر داخل نظام العوملة مع احلفاظ على استقاللية 

هنا يكون املثقف . ويبقى الفهم لإلشكاليات املركزية امللحة هو املدخل للبحث عن منهج فعال ملقاربتها. الذاتّ "

إن األمر يتعلق . ر اهلوية دون أدىن تفاعل مع الواقعقد وضع نفسه يف قلب الصراع الثقايف بعيدا عن ترديد شعا

واألساس يف كل هذا هو بناء هوية ثقافية داخلية .  اوية ثقافية نقدية حداثية ال تقدس املاضي وال النماذج املثالية

ثقافية احلداثية هتم كل الشرائح االجتماعية التواقة للتحرر والفعل، وجتاوز استال اا املركب، مما يعّن أن هذه اهلوية ال
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. ستكون مدخال لبناء ذات مستقلة يف إطار معارك سياسية واقتصادية ال ميكن خوضها دون إقرار الثقافة العقالنية

إذ أن كل جمتمع بدون مرجعية ثقافية حية متنورة، ويعاين الشتات الفكري، هو جمتمع لن يستطيع خوض معركة 

ولنالحظ أن الدعوة هلوية مؤسسة على الرتاث أو املاضي . لعوملةتارخيية وهي االستقالل النسيب داخل نظام ا

 . والالمعقول لن تكون إال عملية إعاقة كل وعي بضرورة ثقافية عقالنية ودميقراطية واختالفية

وبالتايل عوض التفكري يف ثقافة حداثية بديلة، ينتقل اخلصوصي إىل مواجهة االهنيار احلضاري والتخلف 

وكل حماولة لتسييد النموذج احلضاري . نكوص ورد الفعل واإلميانية املفرطة يف التصديق واخلضوعوالتقليد  اوية ال

اإلسالمي لن تضمر إال الرغبة يف اإلبقاء على التخلف التارخيي واالستغناء عن احلداثة واليت ال حميد عنها -العريب

اثة جيب صهرها داخل واقعنا العياين، ال التبشري لكنها حد. إن أردنا أن منارس موقفا نقديا اجتاه وجودنا التارخيي

فكل خطاب حداثي ال يتعامل مع احلداثة نفسها ومع شروطنا احلالية بشكل نقدي لن يكون إال .  اا، فقط

فالدعوة هلوية ثقافية متعالية . وسريورة احلداثة والتحديث والعقلنة يف جمتمعنا العريب تؤكد ذلك. خطابا تربيريا

قاعها لن تساهم إال يف تكريس االغرتاب، ويف اعتماد أو تربيري جدالية العبد والسيد، وبالتايل إرادة مفصولة عن و 

وكما قلت آنفا، فالعوائق الذاتية اليت تكبح كل حماولة تبلور هوية ثقافية عقالنية بديلة، تشتغل . العوملة يف اهليمنة

لماضي من جانب آخر على أرضية الرفض لكل الثقايف بقوة وتدفع يف اهتام مطلق للغرب من جانب ويف متجيد ل

 . واالجتماعي

وإذا كنا ندعو إىل دمقرطة ثقافة العوملة فكذلك جيب الدفع يف أفق بناء هوية ثقافية دميقراطية على 

فالتشريع لثقافة . املستوى الداخلي أي غري مكرسة إلرث االستبداد وسلطة الفرد ومنطق اهليمنة واإلقصاء

ة مطلب أساسي لتجاوز رواسب العصور الثيوقراطية واألوتوقراطية واليت ولدت يف ال شعورنا السياسي دميوقراطي

فكيف ميكن نقد البعد . وهو ما ينعكس أصال على مطلب اهلوية الثقافية. واالجتماعي الرغبة يف اهليمنة والتسلط
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ة إذا كان البعض يكرس هوية ال دميوقراطية ال اهليمّن يف خطاب العوملة إذا كان نقد البعد اهليمّن يف خطاب العومل

وكل هوية ثقافية عربية . تسعى إال للهيمنة إما باسم الذات أو الطبقة أو القبيلة أو الدين أو باسم احلداثة نفسها

أو إسالمية مؤسسة على اهليمنة لن تكون إال التربير النظري للجذور الفلسفية الالعقالنية اليت حكمت تاريخ 

وهنا لن ننسى أن الكالم عن كونية اإلسالم وكونية احلضارة العربية اإلسالمية يف الشروط الراهنة ال يكثف . ةالعومل

إال نزعة يف رفض اآلخر، وفق مطلق ديّن أو ميتافيزيقي ما زال حيكم الكثري من التيارات الفكرية األصالوية، واليت 

. ري ومفهوم النسبية الثقافية واالختالف داخل الثقافة الواحدةال تعري االهتمام ملطلب العقالنية والتحديث اجلذ

فالتنظري هلوية ثقافية من منطلق أحادي اجلانب سواء كان باسم العرق أو العقيدة أو املشروعية التارخيية لن يهدر 

دد والتنوع إن التع. إال إمكانية تأسيس ثقافة اختالفية لكل الشرائح االجتماعية بعيدا عن ميتافيزيقا اجلوهر

مما . الثقافيني سيساهم يف بناء هوية منفتحة، متجادلة مع الواقع، قادرة على التطور، دون متركز خنبوي أو مرجعي

يعّن أن اهلوية الثقافية على املستوى الداخلي هي إقرار حلق كل شعب ومكون وعنصر يف تقرير مصريه الثقايف على 

وجتاوز ثقافة االضطهاد والنموذج الواحد هو املدخل احلداثي لتشييد . أرضية النقد و االختالف و الدميوقراطية

وإذا كنا نطالب بتجاوز االستالب الثقايف، فقد نكرس استالبا داخليا أشد إذا . الثقافة أو اهلوية الثقافية البديلة

 .قمنا بفرض هوية ثقافية ال عقالنية وأحادية التوجه

ج آليات اهليمنة ووضع االستالب والتشيؤ، ودعاة هوية ثقافية فالغرب البورجوازي حياول إعادة إنتا 

إضافة إىل كون اخلصوصية الضيقة لن تقطع مع . خصوصية ونكوصية يكرسون هيمنة واستالبا أشد وطأ وتأثريا

 الثقافة السائدة املشرعة لثقافة أو هلوية ثقافية ال حتتوي إال على قيم اخلضوع واالنفعال، والالعقل، والقدرية

كتحديدين " اآلخر"و" األنا"وكل هذا يساهم يف وضع خط فاصل داخل اهلوية الثقافية بني . والعجز الذايت

عقل "إال من خالل اآلخر يؤكد انسداد أفق " األنا"واألهم من كل هذا، هو فهم أن عجزنا عن إدراك . متعالني

بته يف التقدم والنقد، وجتاوز وضعية هوية سقط يف فخ التقليد واالجرتار، ومل يعد قادرا على تأكيد رغ" عريب
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هنا يكون تاريخ . مهزومة فقدت طباعها التارخيي، فراحت ترسخ طوباويات بشكل أكثر تصنيما وأسطرة و غيبية

جيب . مطلب اهلوية الثقافية عند العرب واملسلمني ال يوازيه إال تاريخ هيمّن للغرب كانت العوملة خالصته احملتومة

اهلوية الثاوية خلف نظام العوملة هي هوية العقل النقدي واملنهج التجرييب والتحقيب التارخيي إضافة، االعرتاف أن 

كما أن الغرب املهيمن مل يفرض ذاته طوال التاريخ إال ألنه امتلك آليات اهليمنة الفكرية . بالطبع، إىل الالعقل

مما يتطلب بناءها . العريب هي هوية حتمل بذور اهلزمية ومقابل هذا فاهلوية الثقافية السائدة يف اجملتمع. واملادية

رأمسالية، لن تدعم إال الفهم الالعلمي لعالقة /فهوية تعتمد ثنائية إسالم. نقديا وحداثيا قبل مقابلتها بالعوملة

ة ذاهتا واخلالصة لن تكون إال تكريس النظرة العدوانية لكل مغايرة واختالف رغم أن العومل. اجملتمع التابع بالغرب

 . ترفض املغايرة

إن اإلميان بالفكر العقالين احلداثي سيساهم يف العدول عن التوظيف الالعقالين لإلسالم ضد 

إن جدلية الصراع الثقايف . الدميوقراطية والعقالنية على املستوى الداخلي وضد العوملة ذاهتا على املستوى اخلارجي

وجدلية الصراع الثقايف . رب واملسلمني لكن يف إطار فلسفة عقالنيةواحلضاري يف العصور الوسطى أنتج هيمنة الع

واالقتصادي اآلن ميكن أن تنتج ثقافة حملية عقالنية حداثية على أرضية التغيري االجتماعي والدميقراطية ولو من 

أن تعي االختالف  فهوية ثقافية تؤمن جبدلية اخلاص والعام، وبالتنوع، وبالعقالنية ميكن هلا. موقع الضعف التارخيي

فالغرب ليس كال مطلقا بل تيارات فكرية واجتماعية متصارعة، حيث هنا املدافع عن . حىت داخل الثقافة الغربية

اهليمنة وهناك الناقد هلا بأسلوب فلسفي وعلمي كما يتضح من خالل أطروحات هابراماس وفالسفة االختالف 

ولكن إذا كان حق إقرار . ية واملدافعني عن االختالف الثقايفوبيري بورديو وغريهم من ناقدي املركزية الغرب

االختالف الثقايف داخل نظام العوملة ضرورة، فإن الثقافة اليت ميكن الدفاع عنها باسم اهلوية جيب أن حتمل عناصر 

حلركة التارخيية فقد حنقق اختالفنا الثقايف لكن بإغفال عناصر ا. العقل والنقد والفاعلية، ال األساطري وقيم النكوص

وهنا يتضح أن بناء هوية ثقافية نقدية . وأطر التفكري العلمي، لن تزيد إال يف تكريس األسطرة والرتاجع واالستالب
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وعقالنية جيب أن يتأسس على فهم عميق لنظام العوملة الذي ال يهدف إال إىل إقرار سلطة السوق، دون نسيان 

لكن ال ميكن نقد . الغريب وكل إرادة هيمنية متسرتة وراء النزعة اإلنسانيةضرورة النقد للطباع الالعقالين للفكر 

فهوية ثقافية ال عقالنية . هذا اجلانب دون متلك العقل وخوض معركة العقل اليت مازالت تعرف الكثري من العوائق

دميوقراطي لن  كما أن هوية يف ظل وجود اجتماعي ال. لن تستوعب جدلية العقل والالعقل داخل خطاب العوملة

مما يعّن أن اإلذعان لسلطة . تكون قادرة على التحفيز يف اجتاه الدفاع عن املواطنة واجملتمع املدين وحقوق اإلنسان

 .ال دميوقراطية لن ينتج إال اهلوية املغلقة، بل حرب اهلويات

د أن تبسيط مسألة مما يؤك. ال جمال إذن للعدول عن تأصيل ثقافة العقل والصراع الدميوقراطي والتنوع 

اهلوية الثقافية يف العودة لألصول والتقاليد، أو الرهان على الثقافة لذاهتا، يعد اندفاعا يشوبه نوع من التفاؤل 

فاملسألة يف اجلوهر هي معركة من أجل التحرر الداخلي، أي معركة سياسية واقتصادية وثقافية . واحلس الرومنسي

يف أفق بلورة منظور ثقايف . املكونات الثقافية وكل التوجهات اإليديولوجية على أرضية الدميوقراطية لصاحل كل

وإال سنمارس التدمري الذايت على وجودنا . حداثي ال يستهني بالثقافة الشعبية وال باحلس املشرتك وال ثقافة اهلامش

لتسامح واإلنسانية جيب أال كما أن بناء هوية ثقافية على أساس املعايري الكونية مثل العقل وا. دون الوعي بذلك

فتسييد كونية العقل . ينسينا ضرورة تقويضه كل نزعة عدوانية تتسرت وراء اإلنسان واحلوار ووحدة التاريخ البشري

فإرادة املعرفة حق لكل . واالختالف لن يكون إال على أنقاض أطروحة كونية الثقافة الغربية، وكونية الرأمسال

كوين، لكن وفق معايري التاريخ ال الشعارات الطوباوية امللوحة باحلوار احلضاري   الشعوب، وحق االختالف مطلب

وقد أتبت التاريخ أن جتدد الرأمسالية مل يزد إال يف تأزمي الوضع . أو عودة احلضارات، وضرورة العوملة لتدمري العتيق

فاء التمايزات باسم الكوين فهو يوظف  وإذا كان خطاب العوملة حياول إخ. بل عوملة االغرتاب والثقافة االستهالكية

مما يستدعي الوعي بأمهية التداخل بني مقولة االختالف . لصاحل تدمري شعوب العامل التابع" وحشي"كل 

. وأطروحة الكونية من أجل بناء هوية ثقافية بديلة رافضة للهيمنة والعرقية والتوجه األحادي يف املعرفة والوجود
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ولن تكون . هو سقوط، ولو من داخل اخلصوصية، يف فخ خطاب العوملة اهليمّنحيث أن االنتصار للمطلق 

معركة اهلوية الثقافية العقالنية والدميوقراطية إال صداما بني إرادة التحرر والرغبة يف اهليمنة وهو صراع يعززه جدل 

ستثمار الفكر والعلوم الغربية وتبقى مهمة املثقف العقالين هو ا. التاريخ وفعالية الفرد، دون قدرية ودون استالم

وهو أمر ليس بالسهل بل يندرج ضمن معركة احلداثة . النقدية من أجل نقد التمركز العرقي والطبقي لنظام العوملة

ذاهتا، ضد كل هيمنة رأمسالية وكل دفاع عن كونية العوملة واليت ليست يف األصل إال مقصلة للضعيف ودجما 

رأمسايل، مما يرتجم أزمة احلداثة الرأمسالية ذاهتا اليت انفلتت من العقالنية الكانطية للشعوب املتخلفة يف النسق ال

وإذا كان الغرب الرأمسايل يعاين أزمة حداثة، فمن الطوباوية التلويح . واإلرث النقدي حنو فلسفة التدمري وإرادة القوة

ظام العوملة ما دامت جتربة احلداثة يف جمتمعنا بأطروحة سقوط الغرب وعودة اإلسالم، أو سهولة االخرتاق الثقايف لن

وعلى اهلوية الثقافية البديلة أن تعي أن احلداثة هي معركة مريرة . مل تنجز بعد، وينقصها املشروع االجتماعي البديل

سترتك جراحا وهتدم أو هاما وتقلب موازين، وهو ما حصل يف الغرب منذ أمد بعيد، وذلك أمر جيهله دعاة 

إن تاريخ احلداثة : "وكما يقول آالن تورين. سطة استهالكية، أو الرافضون لكل مشروع حداثي متجذرحداثة مب

فمهمة ثقافة أو هوية ثقافية عقالنية . (1)"هو تاريخ القطيعة البطيئة وغري القابلة للتوقف بني الفرد واجملتمع والطبيعة

اث، ومراهنة على كسر طوق الثقافة األسطورية اليت نقدية هي مهمة حداثية رافضة لشعار إحياء املاضي أو الرت 

وتروج . وإال سنكون مدافعني عن هوية تنتج األزمة دون القدرة على جتاوزها. تكبل البنية الثقافية جملتمعات الشرق

 "الذات"لثقافة االستهالك دون إمكانية حتصني 
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