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 مقدمة :

يعيش اإلنسان  يان نسان اا  اقاعت افا  طيان ن انق اا  اق اي  طاعيدانق طاقعانفا  ااان ي اد       
ث نيته اقتن يعاا  لىان ن اقفن يان طسا هث تصيا  تباتع تعتاق لناه اا  اات  فطيتاه اقتان يتايا  
تهاان لاا  اقااتاعاان  اعاااق  طياتىااص لنهاانث يتباايق تعتااق لاا  صن ااق  طان اايه  ااا   ياان  قاا  

 ااق يتهاافففن ؤط يااهثق ييهاان طفاا ا اقتاااطص ناانتع لاا  صاافط  اااطلاا  ااا  تنقت ااد  طا نطااا  داا  ا
يااان ااياااي اساااتطينتهن طاان تهااان ط قااا  اااا  اااات   اسااا  اقصيااان  طا ااا قاتن تغياااقا  طتصاااط   

طاقتان دنناا  قهاان  ثفا ا اقتاااطص ياانف  ظهاطق لااف  ايانفي  طاباا ىصن  افياف  داان  قهان اعثااق يان 
هاان ؤ قطصنتهاان طؤيدنقفاان طااا  تااي  فاا   اقاباا ىصن  لتقاا  تنقهطياا  اقث نيياا  ينق اا  ياان  قاا  لىي

 ااعطق اق ااا  اقهطياا  اقث نيياا  تااان ياان  قاا  فاىع اقعطقااا  اقاا ب ؤبااتع ي ااد   اادطدن ناااف اباا 
تن نتانء طاقطصف  ين ن نق اقفطق  طاقاط   طاعاا ث ااان ؤباتع ياثا  لني ان يان تداطي  فطيا  اقياقف 

 طاقاانل .

ؤدثاق نثانق  قىااف  ط قا   صتطايهان لىان اساتقاتياي  تهافص صي  تعتتق اقعطقاا  اا  اقايانفي       
قىتااارثيق يااان اقهطيااان  ساااطاء دااان  اقتااارثيق نياااانتن ؤط ساااىتنث  قااا  ؤ  اقعطقاااا  تعاااا  لىااان اقتط ااا  

اقث نيياا  ااا  ؤااا   نياا  ؤ  طفاان ن ااق ث نيتهاانث طتنقتاانقن ينقعطقااا  ظاانفق  تنقياياا   فاااا  اقهطياان 
 .  لىن اقاصنيظ  لىن ابطبي  فطيتهن اقث نيي طص نقي  ين تنقيخ اقت قي  عنهن تعا

طا  فنن تطاف اقتتن ن  طلتقن  تي  د  ا  اقعطقا  طاقهطيا  اقث نييا  يها   اعاياق  نااففن      
تعتااق لاا  ابطبااي  ص اانق  ؤط ؤااا  ااا  ااات  انيقاففاان تاااطلاا  ااا  اقااياا ا  طاقابااني ث 
طتنقتنقن اقتيقف تهطيتهن اقث نيي  اقتن تاي فن ل   يقفنث ين صي  نااف اقعطقاا  تصانط  اقتعتياق لا  

ث نيي  دطني  اطصاف   اناى  يان  قا  ااياي اقااتاعان  قتاسايف نظاق  طاصاف  يان ن انق نظان   فطي 
طاصااف ااا  اقاعت اافا  طاعيداانق طاق ااي  طنتيااا  فاا   اقتاافاات  تااي  اقعطقااا  طاقهطياا  اقث نيياا  ؤبااتع 

ؤسان  يان  اط طع اقعطقا  طاقهطي  اقث نيي  ا  اقاطا يي اقاتفاطق  تي  اقفاقسي  طاقايداقي  صيا 
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 قاا  اقدثيااق ااا  اقصتااق ياان ااتىااص اقفقاساان  ط  ساايان ياان اقفقاساان  اقعقتياا  طااا  تااي  اقايدااقي  
اقاا ي  ؤقااناطا فقاساا  صااط  فاا ا اقاط ااطع ناااف اقايدااق اقعقتاان ي اصاااف لنتااف اقااانتقب ي طفااط ااا  
ؤتااق  اقايدااقي  اقعااقن اقاا ي  ساانفاطا ياان ت اادي  اقااطلن اقعقتاان طبااننل  اقنه اا  اقعقتياا  صياا  

لىاان اقهطياا   ق اقعقتاان ت قاءاتااه طاط ااطلنته اقتاان ااا  تينهاان ق ااي  اقعطقااا  طترثيقاتهاانؤثااق  اقيداا
   .لىن اقط   اقعقتن اقث نيي ث ط ق  ا  ات  ت ديىهن قعف  ؤا نق

طفاا ا ااان فيعناان نقاان ااتياانق فاا ا اقاط ااطع ط قاا  ااا  ؤااا  اقطقااطص لىاان تتياان  اقتاارثيقا        
ؤط  ااااا  فطايااااي ااتياااانقب  ياااا  اقث نيياااا  اقعقتياااا  طداااافايياقعاي اااا  اقتاااان تسااااتتهن اقعطقااااا  لىاااان اقهط 

قىاط طع طاق ب لنطانه ي انعدنسن  اقعطقا  لىان اقهطيا  اقث نييا  لناف اصااف لنتاف اقاانتقب ي فاط 
اقق ت  ين اطض  انق تص  ينفقج  ا  ن نق اقيدق اقعقتن اقاعنبق طا فتاان  ت  انين  اا  

قتيا  طاقتان اا   ارنهن ؤ  تسانف  يان نبات  اقط اي ؤا  اقتطلي  طا ستيعنن اعدثق قى  نين اقع
اقاتر  ث طد ق  اقق ت  ين ت في  بطق  لىن اقهطي  اقث نيي  اقعقتي  طان تصتناه اا  ؤاا  اقطقاطص 
طاقتبفب قىع تن  اقتن تصنط  التقا هن طاصنطق  ااتقاقهن طت طيتهن ا  ات  يداق اقاانتقب فا ا 

عااننن ااا  ا اادت  دثيااق  تدااا  ؤسااتنتهن ياان ا اادى  ااا  اهاا ث طااا  اهاا  ؤاااق  ياانقطاقي اقعقتاان ي
اقتعنااا  اااي اقطسااني  اقتدنطقطاياا  طثااطق  اقاعىطااان  طدييياا  اسااتغتقهن ياان اقاساانفا  ياان اقت ااطيق 
طا  ففنقث ق ق  دن  ا  اق قطقب اقتنفيف ؤدثق تدييي  اقتعنا  اي اقثطق  اقتدنطقطاي  طاساتغتقهن 

 .يي ؤصس  استغت  ين نثتن  فطيتنن اقث ن

طاقتنصااا  يااان فااا ا اقاط اااطع يااااف نيساااه ؤاااان  لاااف  تسااانه   قااا ق  يادااا  صباااق ن ااادنقي         
اقتص  ين  تيع  اقعتق  تي  اقعطقا  طاقهطي  اقث نيي  طاقتن تتاث  ين : دياص يادا  اقتعناا  ااي 

دان  نظاق اقاانتقبو طقاانتا  لىان فا   اإل ادنقي   نيي  ا  طاه اقعطقا  ين لتقتهن تنقهطي  اقث 
 تف ا   ق  اقا دت  اقتنقي  : انفن اقعطقا و طف  تعنن اقعطقا  اقعنقايا و طيياان تتاثا  ؤتاق  
اظنفقفن ططسنيىهنو ث  لىن ان ا ت اط  اقهطيا  اقث نييا و طاان اساتطينتهن لناف اقاانتقبو طدياص ت اط  
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 ا اتااقان ياانفاا ا اقهطياا  اقث نيياا و طااان اقسااتي  ياان  قاا  ااا  ؤااا  تااانط   ااتااقاناقعطقااا  لىاان 
 .ونظق 

اىااه ااا  تهفياافا  طلياا  ؤدثااق تاااان ق اقعطقااا  طقااان تصطتدااا  ؤفاياا  فاا ا اقاط ااطع ياان اقت     
تط   لىن اقتتع اق عطق تن نتانء نقن اقهطي  اقث نيي  طؤي ن ن ق ث ني  ديييا  اقتعناا  ااي فا   

اقطاقاي اقعقتان تنظقينتاه يان ت طياف  اقظنفق  ا   اطي  نظق اقانتقب اق ب تتاث  ؤفايتاه فاط ارااق
 هن اقنهطض تنقط ي اقعقتن طابتصه.اقتن تصا  اقتطايه طاقتطلي  اقتن يقيف ا  اتق

طقاصن اا  تيدااق اقااانتقب ييااان يااا  اط ااطع اقعطقااا  طاقهطياا  اقث نيياا  طا قااان  تااه صنطقاا       
يهااا  قا ااادنقي  ا  اااتع لىااان اقفقاسااان  اقسااانت   اقاتعى ااا  تهااا ا اقاط اااطع طاقتااان  افتنااان اعقيااا  ط 

فقاساا   ااقيص ق اان ياان دتنتااه اقاا ب يصااا  لنااطا  ي اقهطياا  اقعقتياا  اإلسااتاي  طا  اادنقي  اقعطقااا  
 .لنف اقانتقب ي

قااااي اقتاان دنناا  قناان لطناان اتنإل ااني  نقاان فاا ا تاا  ا لتااانف لىاان اااطلاا  ااا  اقاباانفق طاق    
اقعطقااا  طاقهطياا  ي  انهاان داباافق قييساان  اساانلف ا إلنااان  فاا ا اقتصاا ث يتنقنساات  قىاباانفق ناا دق

اقث نيياا ث ل ااق ؤ قطصاان  ي طفاان ا نقاا  تناافقج ياان دتاانن اقعااقن طاقعطقااا ث طناااف ؤي اان دتاانن ي 
ق اااانين ياااان اقيدااااق اقاعنبااااقا اقعطقااااا ث بااااقاع اقص اااانقا ث اقعااااطف  نقاااان اعاااااتنث اقتسااااناعث 

قاسااارق  اقث نييااا  يااان تااانن ي ابااانفق ؤي ااان دااقفيا قا يااا  طنظااان  اق اااي ث اقيىساااي  اقافنيااا  ي طاااا  اق
ثقايااه ي اقااط   اقعقتاان ؤااان ؤفاا  اقاقااااي اقاعتاااف  طاقتاان ؤ ااني   ااقطصن  لىاان فاا ا اقاط ااطع طا 

دتنن ي اقهطي  طق نينفن ين اقطلن اقعقتن اقاعنبقي عصاف تعىتدن ط ااقط ث طدتانن ي اقعطقاا  
اقهطيا  اقث نييا  اقعقتيا  يان طترثيقاتهن ين اقااتاي اقعقتني قاصاف اقفي  ااش طناف ؤي ان ي ؤ اا  

ظاا  اقعطقااا ي قعتااف اقااقصي  ا ااق طؤي اان دتاانن تطسااىهن  اقداا  تصاا  لنااطا  ي قااقاء  قدتاانن اساارق  
 اقهطي  طاقعقطت  طا ست  قاصاف لنتف اقانتقبي.



مةمقد  
 

 
 د

ا لتااانف لىاان اناانفع ااا  ؤااا  ا صن اا  تنإل اادنقي  طاقتعااان ياان  فاقساا  فاا ا اقاط ااطع تاا طق    
ااا  ؤااا   اقااانهع اقتصىيىاان تنقفقااا  اعطقاان ط قاا  نفع اقتاان التاااف  لىيهاانطااا  تااي  اقاناااقتصاا  

قنبط  طلق هن ين  اد  ؤيدانق تساي  ث داان تا  تطظياص اقاانهع اارقاء ط اقطقطص لىن تصىي  
  صنيان طتي  اقانتقب طصس ؤصيننن طلىن صقن نقنا  ا نقن  تي  اقانتقبطاق ب تاث  ين اقا نق  

تتين  طاه  نظق د  انهان اا  اات  نتاقا  ا ااتتص طاقت انته تاي  ؤصيننن ؤاق  ط ق  ا  ؤا  
تنإل اني  نقان اقاانهع اقتصىيىان طاقا انق  التاافنن يان  ثاققه  طاعيدنق ع  قد  طاصف طاها  نظاق 

 اقانهع اقن فب ا  ؤا  ت طي  ؤقاء اقانتقب.لىن اعايق 

  نقااان ا فاااا  طثتثااا  يباااط  طقفقاسااا  اإل ااادنقي  التاااافنن لىااان ا ااا  تااا  ييهااان ت ساااي  اقتصااا    
طانتاااا ث صيااا  تننطقنااان يااان اقا فاااا  اقتعقياااص تنقاط اااطع طاقطقاااطص لىااان ؤفااافاص اقاط اااطع ااااي 
قان  اإل نق  نقن اقفقاسن  اقسنت  ث تنإل ني  نقن  دق اقابنفق طاقاقااي اقاعتااف  يان اقتصا ث طا 

ؤفااا  اقباااعطتن  ث طؤاياااق ا  داااق اقاسااتعاى  ااااي لاااقض اقا ااا  اقاتتعاا  انناان فااا ا  دقنااان اقانااانفع
 طاقعطاين اقتن طااهتهن ين ننان  اقتص .

 ت سياهن دنقتنقن : ؤان اقيبط  يدن 

ياااان اقيباااا  اعط  اقتريناااان ؤ  نعنطنااااه تعنااااطا  ي اقعطقااااا  ايهطاهاااان اظنفقفاااان ططساااانيىهن لنااااف     
اتنصاا ث اببانن اقاتصا  اعط  ياان ايهاط  اقعطقااا  طين سا  فااط ؤقتعا   اقاانتقبي طاقا ب يت ااا 

قىعطقاااا ث ايهاااط   طاقايداااقي  نقااان اقايهاااط  اقىغاااطب طا بااا تصنث ايهاااط  تعاااض اقيتساااي ارااااق 
طيتاثاا  اقاتصاا  اقثااننن ياان ن اار  اقعطقااا ث ؤااان  اقااانتقب قىعطقااا ث اقيااقن تااي  اقعطقااا  طاقعنقاياا ث

يصااا  لناااطا  اظاانفق اقعطقاااا  طاقتااان  دقننفاان يااان اظاانفق اقتبااانفي ث سينساااي ث  اقاتصاا  اقثنقااا 
ث ثاا  لنقاناان طسااني  اقت ااف  اقتدنطقااطان ياان اااان  اإللاات  طا تباان  طاقاعىطااان  ث نيياا  طاظاانفق

طاقاا ب  اا  اقسااطن اقعنقاياا ث اقاهسساان  طاق ااقدن ث طسااني  اإللاات   قاتااياقعطقااا  ياان اقاتصاا  اق
 طا تبن .
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ؤان ين اقيب  اقثننن تننطقنان اسارق  اقهطيا  اقث نييا  لناف اقاانتقب طتا  ت ساي  فا ا اقيبا  نقان     
 تث  اتنص  اتاثى  ييانيىن:ث

هط  اقهطي  اقث نيي  تافء ا تتعقياص اقهطيا  ؤط  ثا  اقث نيا  ثننيان قغطيان اقاتص  اعط  ت  ييه نل نء اي
طاباااا تصينث طلنقاناااان ياااان اقاتصاااا  اقثااااننن اسااااتطين  اقهطياااا  اقث نيياااا  اقتاااان تاثىاااا  ياااان ثاااات  

نفقاج اقاعينتهان اقتان  ااى  استطين  يقفب ااعطب طقاطان ط نانث طتاثا  اقاتصا  اقثنقا  يان 
 اقط  ث اعا ث اقفطق .

طين اقيب  اقثنق  اق ب يصا  لناطا  ي اقعطقاا  طلتقتهان تنقهطيا  اقث نييا  يان نظاق اقاانتقبي    
طاق ب ان س  نقن ؤقتي اتنص ث يدن  اقاتص  اعط  تعنطا  اان ق اقعطقا  لىن اقهطيا  اقث نييا ث 

هطيا  اقث نييا ث ؤاان اقاتصا  قتقب اا  اقعطقاا  يان لتقتهان تنطتاث  اقاتص  اقثننن ين اطقاص اقاان
اقثنق  يتاث  لنطانه ين اقطقطص ين طاه اقاان قث ؤان اقاتص  اعايق يتاث  ين لاقض تعاض 

 .طاه  قىانتقب ين نظقته ق  ي  اقعطقا  طاقهطي  اقث نيي اا نت نفا  اق

 نقيهن.اقاتطب  طين اعايق اتانن اقتص  تانتا   ا  نتنيع اقتص  

طقا اانق  ي ااف طااهتناان تعااض اقبااعطتن  طاقعطاياان طفاان بااعطتن  طلطاياان اط ااطلي  اتاثىاا      
اا  لنااطا  ي اقهطياا  صيان لااف  اقصباط  لىاان تعاض اقدتاان طناا دق انهان اباافق قىاانتقب اقاا ب ي

 اقعطقا  اقابنقع اق طاي  ي.
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تعتبر العولمة من المفاهيم التي فرضت تواجدها على الساحة العالميةة بدةدو وبرةةرو فةي       
عصةةرنا صاصةةة صةةقل العخةةود األصيةةرو  حيةةر دةةالت الرةيةةر مةةن البةةاحةين والمفرةةرين والفقسةةفة 
ةا يعمةل علةى إحالةة حةدود  منهم الارب والعرب ويرجع هذا االهتمام بالعولمة إلةى اعتبارهةا نظام 
الدولةةة فةةي مصتلةةا المجةةاالت وجعلهةةا علةةى مسةةتوي عةةالمي ورةةوني يتجةةاوح رةةل مةةا هةةو صةةا  
ومميةةح لةخافةةة دةةعب مةةا مةةن الدةةعوب ممةةا يهةةدد ريانهةةا وتواجةةدها وذلةة  مةةن صةةقل تجليهةةا فةةي 
مصتلةةا مظاهرهةةا واعتمادهةةا علةةى عةةدو وسةةائل بهةةدا تحخيةةه  اياتهةةا ووهةةدافها الصاصةةة  وهةةو 

  إلى االهتمام بهةذا الموضةو   وعليةم يمرةن اةرس التسةا ل: مةا 1"الجابري ما دفع "بمحمد عابد
 وفيما تتجلى مصتلا مظاهرها؟ وماهي وسائلها التي تعتمدها؟ مفهوم الجابري للعولمة؟

 : مفهوم العولمة  01مبحث 
 :. مفهوم العولمة1.1
فرةرين والبةاحةين إذ رةل يعرفهةا بحسةب ماصتلا تعريةا مصةالا العولمةة بةين الفقسةفة وال    

صلفيتةةم الفرريةةة وابيعةةة تواجةةدا فةةي العةةالم فهنةةا  مةةن اعتبرهةةا إعصةةار فتةةا  ومةةدمر للدةةعوب  
                                                           

في مدينة  1935ديسمبر  27في  ولد محمد محمد عابد الجابري - 1  
مركز  ،محمد الشيخ :محمد عابد الجابري، مسارات مفكر عربي -شرق المغرب و فيها أتم دراسته االبتدائية فجيج

. وترعرع عند أخواله نظرا النفصال والديه وكانت المراحل األولى لتعلم 7، ص2011دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
القصيرة من القرآن ثم تعلم على زوج أمه شيخ  الجابري على يد جده من أمه الذي حرص على تلقينه بعض السور

عبد العالي كركوب: محمد عابد الجابري،  -الكتاب لفترة قصيرة ثم ألحقه عمه بالمدرسة الفرنسية التي قضى بها سنتين
. حيث 18:48، الوقت 03/18/2017، تاريخ الزيارة 2014، 4456حياته مؤلفاته، مماته، الحوار المتمدن، العدد 

 1963تحصل على شهادة الثقافة العامة، وفي  1958، وفي عام1975ى شهادة الباكالوريا مرشحا حرا فيتحصل عل
ساهم في إصدار مجلة أقالم  1964اعتقل مع باقي رفاقه في حزب االتحاد االشتراكي وأبقي شهرين في المعتقل، وفي 

الفلسفة في المغرب حيث كان له دور هام  أصدر أشهر كتاب مدرسي في 1966التي أدت دورا ثقافيا في المغرب، وفي
كتورا دولة في الفلسفة في تحصل على أول د 1970، وفيفي بعث الوعي الفلسفي لدى أجيال من التالميذ في المغرب

المغرب موضوعها ابن خلدون. وله مؤلفات كثيرة من أشهرها: العصبية و الدولة، نحن و التراث، الخطاب العربي 
ل العربي، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، المسألة الثقافية في الوطن العربي، قضايا في الفكر المعاصر، نقد العق

  9-8جابري، مسارات مفكر عربي، ص صمحمد الشيخ: محمد عابد ال -المعاصر
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وهنا  مةن اعتبرهةا ةةوو حضةارية تة دي إلةى التخةدم ال للتصلةا لةذل  رانةت العولمةة بةين مناةه 
ل وواضةا للعولمةة الخبول ومناه الرفض وعلى هذا األساس يصبا تحديد ووضع مفهةوم دةام

 ومر بالغ الصعوبة 
 :اللغوي أ _ المفهوم

( وباللاةةةةةة Globalizationالعولمةةةةةة مصةةةةةالا معةةةةةرب يالةةةةةه عليةةةةةم باللاةةةةةة االنجليحيةةةةةة       
( وهةةةةي الروربةةةةة  الرونيةةةةة  الدةةةةمولية ومةةةةا مةةةةن حيةةةةر االدةةةةتخاه Mondialisationsالفرنسةةةةية 

" علةى صةياة "فوعةل" وهةي مةن وبنيةةة العربةي مدةتخة مةن رلمةة "العةالم" ويتصةل بهةا فعةل "عةولم
  1المواحين الصرفية العربية  ويقحظ على هذا الصياة ونها تفيد وجود فاعل يفعل

فتعنةةةي فةةةي اللاةةةة االنجليحيةةةة تنميةةةة اةتصةةةاد مترامةةةل علةةةى نحةةةو متحايةةةد يتسةةةم علةةةى وجةةةم     
لةةةةةة الصصةةةةةو  بالتجةةةةةارو الحةةةةةرو وتةةةةةدفه ر وس األمةةةةةوال بحريةةةةةة واالسةةةةةتفادو مةةةةةن وسةةةةةواه العما

     2األجنبية
 ب _ المفهوم االصطالحي:

العولمة مفهوم ومصةالا انتدةر فةي السةنوات األصيةرو  فررتةم األساسةية احديةاد العقةةات       
المتبادلة بين األمم سواء المتمةلة فةي تبةادل السةلع والصةدمات وو فةي انتخةال ر وس األمةوال وو 

ي تةةرةر ومةةة بخةةيم وعةةادات وتخاليةةد وةواعةةد فةةي انتدةةار المعلومةةات واألفرةةار وسةةرعة تةةدفخها وو فةة
وهنا نجد ون العولمة مرتباة باالةتصاد الذي تهدا مةن صقلةم الةى تحخيةه   3 يرها من األمم

االةتصةةاد المعةةولم وو االةتصةةاد الدةةامل مةةن جهةةة ومةةن جهةةة وصةةري الةةى عولمةةة األفرةةار والخةةيم 
التعريةا "العولمةة مةاهي إال رسةملة والعادات وي عولمة الةخافة  وهذا ما يدةير إليةم ويضةا هةذا 

                                                           

فداء،عبد الحليم عمار غربي: العولمة االقتصادية، رؤى استشراقية في مطلع القرن الواحد والعشرين، دار أبي ال -  1 
. 19سوريا، ص    

2- Oxford dictionary, Oxford University, third edition, press, 2003, p 181.  
اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي:  معجم مصطلحات عصر العولمة، مصطلحات سياسية واقتصادية واجتماعية   -  3  

. 335-334ونفسية، ص ص   
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العةةةةالم  وتةةةةتم السةةةةيارو عليةةةةم فةةةةي ظةةةةل هيمنةةةةة دول  المررةةةةح وسةةةةيادو  النظةةةةام العةةةةالمي الواحةةةةد 
صةةةيا ة ةخافةةةة عالميةةةة واحةةةدو وبالتةةةالي اضةةةعاا الخوميةةةات واضةةةعاا فرةةةرو السةةةيادو الوانيةةةة و 

ة األمريريةة بمعنةى النما السائد حاليا هو العولملى جوارها الصصوصيات الةخافية  و إتضمحل 
  وبالتةةةةالي 1ومررةةةةة العةةةةالم وسةةةةيادو االيديولوجيةةةةة األمريريةةةةة علةةةةى  يرهةةةةا مةةةةن ا يةةةةديولوجيات"

لى الهيمنة والسيارو وسيادو ةخافة واحدو تسيار وتوجم الةخافات األصةري وهةذا إفالعولمة تدير 
انتخةال مةن الجحئةي " :ابرنهةنجد من يعرفها الةخافة الواحدو هي الةخافة األمريرية ومن التعريفات 

السمة المميحو لهذا المرحلة  مرحلةة بةدء التفريةر بانصةبابم علةى التعةاليم  وو الفردي إلى الرلي 
  وبهةةةذا نقحةةةظ ون هةةةذا 2األصقةيةةةة لتدةةةريعها فةةةي نظةةةر العخةةةل( هةةةي عولمةةةة مبةةةاد  األصةةةقه"

عةةةالم بررملةةةم المفهةةةوم ارتةةةبا بةةةاألصقه وي ون العولمةةةة تعمةةةل علةةةى تعمةةةيم األصةةةقه لتدةةةمل ال
 لتصير وصقه واحدو  

" تجربةةةة انعةةةدام الحةةةدود فةةةي العمةةةل اليةةةومي ضةةةمن األبعةةةاد  :وهنةةةا  مةةةن يعرفهةةةا علةةةى ونهةةةا   
العةابرو للحةةدود والمجتمةةع  المصتلفةة لقةتصةةاد وا عةقم والبيئةةة والصبةةرو الفنيةة والنحاعةةات الةخافيةةة

الحةدود بةين الةدول فةي رةل المجةاالت لةى ون العولمةة تعمةل علةى إلاةاء إ  وهةذا يحيةل 3"المدني
وعلةةى إلاةةةاء مةةةا يعةةةرا بحةةةدود الدولةةةة الوانيةةةة وفةةةي هةةةذا الصةةةدد تعةةةرا العولمةةةة ويضةةةا برنهةةةا" 
انهيةةةةار وحةةةةدو الدولةةةةة الوانيةةةةة والمجتمةةةةع الةةةةواني  ترةةةةوفن عقةةةةةات جديةةةةدو للخةةةةوو  والمنافسةةةةة  

والممةلةةةين عبةةةر  والصةةةراعات والتةةةدصقت بةةةين الوحةةةدات الدوليةةةة الوانيةةةة والممةلةةةين مةةةن جهةةةة
         4الحةةةةدود الوانيةةةةة والهويةةةةات واألمةةةةارن االجتماعيةةةةة واألوضةةةةا  والخضةةةةايا مةةةةن جهةةةةة وصةةةةري"

حير ون لفظ العولمة "يصا ما يجري على السةاا مةن دون ون يفصةا عةن محتةواا الحخيخةي 

                                                           

. 335 – 334، ص ص معجم مصطلحات عصر العولمةاسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي :  -  1  
، منشورات عويدات، بيروت،  1أندريه الالند: موسوعة الالند الفلسفية، تر، خليل أحمد خليل، المجلد  -  2  
.1503، ص 2001، 2ط   
.48، ص 2012، 2أولريش بك: ماهي العولمة ؟، تر، العيد دودو، منشورات الجمل، بيروت، ط  - 3 
. 50نفسه، ص المرجع  - 4  
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  ونسةةتنتم مةةن 1إذ الرةةقم يجةةري عةةن العولمةةة مةةن دون ون يةةةار السةة ال عمةةا يجةةري عولمتةةم "
التعريةةا ون العولمةةة تحمةةل صفايةةا دفينةةة مةةن ورائهةةا مةةن وجةةل السةةيارو والةةتحرم  وعرفةةت  هةةذا

"نظةةام يخةةوم علةةى العخةةل ا لرترونةةي والةةةورو المعلوماتيةةة الخائمةةة علةةى المعلومةةات  :رةةذل  برنهةةا
واالبةةةدا  التخنةةةي  يةةةر المحةةةدود  دون اعتبةةةار ل نظمةةةة والحضةةةارات والةخافةةةات والخةةةيم والحةةةدود 

  وهةذا يعنةي ون العولمةة تعتمةد بالدرجةة األولةى علةى 2والسياسية الخائمة في العالم " والجارافية
التخنيةةة فهةةي مةةن وسةةائلها التةةي تةة دي إلةةى ندةةر األفرةةار والةخافةةة الواحةةدو للةةدول المسةةيارو رمةةا 

" نتيجةةة لعمليةةة تايةةر وتاةةور تاريصيةةة مسةةتمرو تسةةعى لتحويةةل العةةالم  :تعةرا العولمةةة علةةى ونهةةا
  وبهةذا 3رونية وذلة  مةن صةقل االنةدمال والتفاعةل بةين الةدول فةي جميةع المجةاالت "إلى ةرية 

 ترون العولمة عملية لجعل العالم ةرية صايرو مسيار عليها في مصتلا نواحي الحياو 
والعولمة نو  من ا رراا وا ر ام على تبنيها والعمل بهةا والعةيف فةي إاارهةا فةي جميةع ونمةاا 

  وهنةةةةا  مةةةةن يعرفهةةةةا علةةةةى ونهةةةةا "مرحلةةةةة جديةةةةدو مةةةةن مراحةةةةل تاةةةةور 4والسةةةةلو  ومنةةةةاهم الحيةةةةا
الحداةةةة  تترةةاةا فيهةةا العقةةةات االجتماعيةةة علةةى الصةةعيد العةةالمي بةةروابا اةتصةةادية  ةخافيةةة  
حقلةةم واسةةتبدالم بالعةةالمي وال تعنةةي اسةةتبدال  وسياسةةية  هةةذا الةةروابا ال تعنةةي إلاةةاء المحلةةي واا

نمةةا تعنةةي إضةةا فة بعةةد جديةةد لمةةا هةةو محلةةي بحيةةر يصةةبا العةةالم الصةةارجي الةةداصل بالصةةارل واا
  ونقحظ في هذا التعريةا 5بنفس حضور العالم الداصلي في ترةيرا على األفراد والمجتمعات "

                                                           

عبد العالي دبلة: العلم العربي وتحديات العولمة، مجلة العلوم االنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة،  - 1 
.23، ص 3،2002العدد   
وليد أحمد مساعدة، عماد عبد اهلل الشريفين: العولمة الثقافية، رؤية نقدية تربوية إسالمية، مجلة الجامعة -  2  

.252، ص 2010، األردن، 1العدد  ،18االسالمية، مجلد   
،5، العدد36عالء ناصر: العولمة والتحدي الثقافي، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، مجلد  - 3 

.171، ص 2014   
.12حامد أشرف همداني : اللغة العربية وتحديات العولمة، ص  -  4  
، ص ص 6غربي محمد: تحديات العولمة واثارها على العالم العربي، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد  - 5 
20 – 21.   
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نمةا تضةيا  ون العولمة ارتبات بالحداةة حير ونهةا ال تلاةي صصةائ  وصةفات حضةارو مةا واا
 مظاهر الحياو عليها نو  وصفة جديدو لتصبا مقحمة لها في مصتلا 

 ج _ مفهوم بعض الفالسفة والمفكرين للعولمة : 
لخد عرا الرةيةر مةن الفقسةفة العولمةة ومةن بيةنهم نجةد "رلةود ليفةي سةتراوس" الةذي يةري       

تةة دي امرانياتهةةا فةةي االتصةةال وتوسةةيع تفاعةةل   ون عمليةةة العولمةةة لةةم ترتمةةل بعةةد ولةةم تسةةتخر
الةخافةةةات إلةةةى ترسةةةيم وندةةةر مجموعةةةة مةةةن الخةةةيم المدةةةتررة بةةةين جميةةةع الةخافةةةات حيةةةر تةةة دي 
بةةالتاور التلخةةائي التةةاريصي إلةةى توحيةةد ةخةةافي إيجةةابي للبدةةرية مةةع المحافظةةة علةةى التمةةايح بةةين 

ون العولمةةة عنةةد" رلةةود ليفةةي  وهنةةا يمرةةن الخةةول  1فةةات والحفةةاظ علةةى صصوصةةية رةةل ةخافةةةالةخا
سةةةتراوس" اتصةةةذت اةةةابع االيجابيةةةة فةةةي رونهةةةا تعرفنةةةا علةةةى الةخافةةةات األصةةةري مةةةن صةةةقل ندةةةر 
األفرار والخيم مما ي دي إلى التفاعل بين الةخافات األصري واالنةدمال فيمةا بينهةا مةع المحافظةة 

 على صصوصية رل ةخافة  
ليةم " فرانسةيس فورةو يامةا " الةذي ياةرس حير نجد من ذهب عرس ذل  وهةو مةا ذهةب ا      

بوضةةوس ون ةخافةةة العولمةةة وو مةةا يالةةه عليهةةا بالةخافةةة الديمخراايةةة وو الةخافةةة المدنيةةة هةةي ون 
تتصلةةةى الدةةةعوب عةةةن ةيمهةةةا التخليديةةةة وون تتبنةةةى ةةةةيم الةخافةةةة الديمخراايةةةة الجديةةةدو رالمدةةةاررة  

وفةةي هةةذا يخةةول :" فبةةدال مةةن التمسةة  بتلةة    2العخقنيةةة  العلمانيةةة  المرونةةة  الدةةفافية التسةةاما
الجماعة األصقةية العضوية التي لها لاتها الصاصة بالصير والدةر  علةى المةرء ون يةتعلم ةيمةا 

  وبهةةةذا فهةةةو يةةةدعو الةةةى تبنةةةي النظةةةام العةةةالمي الجديةةةد الةةةذي يحمةةةل الةخافةةةة 3ديمخراايةةةة جديةةةدو"
الهدا الذي يسعى إليم هو ومررة العةالم إذ ال األمريرية الخائمة على الديمخرااية والليبيرالية  ف

                                                           

محمد مجدي الجزيري: البنيوية والعولمة في فكر كلود ليفي ستراوس، دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزيع، -  1 
.155 – 154، ص ص 3،1999ط   

منشورات في ندوة العولمة وأولويات التربية مد: قراءة نفسية في ملف العولمة، قادر محصالح الدين عبد ال - 2 
. 6، ص 2004/  4/ 22، 21النفسية، السعودية للعلوم التربوية و   

فرانسيس فوكو ياما: نهاية التاريخ وخاتم البشر، تر، حسين أحمد أمين، مركز األهرام للترجمة والنشر، القاهرة، -  3 
.192 ، ص1993   
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صيار لإلنسانية سوي السير في فل  هذا الوضع  رما يةذهب ويضةا "صةامويل هنتنجتةون"  فةي 
رتابةةم "صةةدام الحضةةارات" إلةةى اعتبةةار ون العولمةةة "هةةي ايةةديولوجيا الاةةرب لمواجهةةة الةخافةةات 

النظام الةذي جسةدا الاةرب ومةن هنةا لى تبني هذا إ  بهذا يرون هو اآلصر يدعو 1 ير الاربية"
الاةةرب الةةذي يعمةةل علةةى  وي بةةين الاةةرب والحضةةارات األصةةري  يندةةر الصةةرا  بةةين الحضةةارات

 السيارو والحضارات األصري التي تحاول ون تواجم هذا السيارو 
ويذهب "برهان  ليون" الى اعتبار العولمةة ديناميريةة جديةدو تبةرح داصةل دائةرو العقةةات       
يةةةةة التةةةةةي تتميةةةةح بالسةةةةةرعة واالنتدةةةةار المرةةةةةةا للمعلومةةةةات والمرتسةةةةةبات التخنيةةةةة والعلميةةةةةة الدول

والحضةةةةارية حيةةةةر يبةةةةرح فيهةةةةا العامةةةةل الصةةةةارجي الةةةةذي يعمةةةةل علةةةةى تحديةةةةد مصةةةةير األاةةةةراا 
  وي ون العولمةة نظةام مةن العقةةات المبنيةة علةى سةيارو 2الداصلية تحت هذا الدائرو المندمجةة

ت األصةةةري الداصلةةةة تحةةةت نظامةةةم  ومحاولةةةة ندةةةر ةخافتةةةم ووفرةةةارا اةةةرا واحةةةد يخةةةود المجتمعةةةا
وتعميمها على األاراا األصري معتمدو في ذل  على تخنيات حديةةة مةن دةرنها تسةهيل عمليةة 

 االنتدار والتوسع لتدمل العالم وجمع 
ل إلةةى       ونجةد "اةةم عبةةد الرحمةةان" يعةةرا العولمةةة علةةى ونهةا: تعخيةةل العةةالم بمةةا يجعلةةم يتحةةوف

مجال واحد من العقةةات بةين المجتمعةات واألفةراد عةن اريةه تحخيةه سةيارات ةةقر  سةيارو 
  3االةتصاد في حخل التنمية وسيارو التخنية في حخل العلم وسيارو الدبرة في حخةل االتصةال"

هذا المفهوم ونتجت ةقر سيارات معخلنة مما دفع بها إلةى جعةل العةالم يعةيف علةى فالعولمة ب
 نما واحد من األفرار والمعتخدات  

 د _ مفهوم الجابري للعولمة :
                                                           

، 2،1999صامويل هنتنجتون: صدام الحضارات ،إعادة صنع النظام العالمي، تر، طلعت الشايب، ط  -  1 
. 109ص   
،1، العدد 8ثائر رحيم كاظم: العولمة والمواطنة والهوية، مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية، المجلد -  2 

257، ص 2009   
،2006طه عبد الرحمان: روح الحداثة، المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية، المركز الثقافي العربي، المغرب،  -  3 

.78ص    
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للعولمةة مةن حيةر االدةتخاه العربةي برنهةا: " مدةتخة مةن فوعلةة والتةي تةدل  ينظر الجةابري     
ة مةةن ةولةةب وي وضةةع الدةةيء فةةي صةةياة علةةى تحويةةل الدةةيء إلةةى وضةةعية وصةةري مةةةل ةولبةة

العولمةة عنةدا و   1ةالةب " ةالب وهي صياة مصدر لفعل يدته من االسم ةولبةة مةن ةولةب مةن
( التةةةي تعنةةةي جعةةةل الدةةةيء علةةةى مسةةةتوي mondialisationترجمةةةة للرلمةةةة الفرنسةةةية   هةةةي:"

هنةةا هةةو عةةالمي  وي نخلةةم مةةن المحةةدود الةةى القمحةةدود الةةذي ينةةري عةةن رةةل مراةبةةة  والمحةةدود 
وبهةةذا ترةةون   2وسةةاس الدولةةة الخوميةةة ومةةا القمحةةدود فالمخصةةود بةةم العةةالم وي الرةةرو األرضةةية "

العولمةةة تجةةاوح لرةةل مةةا هةةو داصلةةي فةةي الدولةةة محاولةةة فةةي ذلةة  تعميمةةم علةةى مسةةتوي العةةالم  
وترون متضمنة لمعنى إلااء حدود الدولةة الخوميةة التةي تحةاول ا حااةة برةل مةا هةو واةةع فةي 

لهةةةةةا سةةةةةواء اةتصةةةةةاد وو ةخافةةةةةة وو سياسةةةةةة  حيةةةةةر يةةةةةذهب الجةةةةةابري فةةةةةي اعتبةةةةةارا ون رلمةةةةةة داص
mondialisation  هةةةةي ترجمةةةةة للرلمةةةةة االنجليحيةةةةةGLOBALiZATiON التةةةةي تفيةةةةد معنةةةةى 

  وفةي هةذا يصتلةا الجةابري عةن حسةن حنفةي الةذي 3تعميم الديء وتوسيع دائرتةم ليدةمل الرةل
  ومةن صةقل mondialisation)4( إلةى (globalizationيعتبر ون العولمة لفظ تةم نخلةم مةن 

هةذا فة ن االصةتقا بينهمةا يرمةن فةي األصةل اللاةوي  فالجةابري يعتبرهةا ذات وصةل فرنسةي تةم 
 نخلها إلى االنجليحية  وما حسن حنفي فعلى العرس من ذل  

"العمةةل علةةى تعمةةيم نمةةا حضةةاري يصةة  بلةةدا بعينةةم  هةةو  ويعةةرا الجةةابري العولمةةة برنهةةا:   
لواليةةات المتحةةدو األمريريةةة بالةةذات  علةةى بلةةدان العةةالم وجمةةع  ليسةةت العولمةةة مجةةرد  ليةةة مةةن ا

 ليةةةات التاةةةور التلخةةةائي للنظةةةام الروسةةةمالي  بةةةل انهةةةا ويضةةةا وبالدرجةةةة األولةةةى دعةةةوو الةةةى تبنةةةي 
نمةةةوذل معةةةين وبعبةةةارو وصةةةري  فالعولمةةةة إلةةةى جانةةةب ونهةةةا تعرةةةس مظهةةةرا وساسةةةيا مةةةن مظةةةاهر 

                                                           

 1 -التسامح  –العودة الى األخالق  –صراع الحضارات  –محمد عابد الجابري: قضايا في الفكر المعاصر ،العولمة  -
.135، ص 1997والمدينة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،الفلسفة  –الديمقراطية ونظام القيم    

.136المصدر نفسه، ص  -  2  
. 136المصدر نفسه، ص  - 3  
.21، ص 1999حسن حنفي، ما العولمة؟، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان،  -  4  
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الةةذي يدةةهدا عصةةرنا هةةي ويضةةا ايةةديولوجيا تعبةةر بصةةورو مبادةةرو عةةن إرادو التاةةور الحضةةاري 
  وبهةذا ترةون العولمةة بحسةب الجةابري تعبيةر عةن ر بةة الواليةات 1الهيمنة على العالم وومررتم"

المتحدو األمريرية في السيارو على العالم والعمل على ندر نماهةا الحضةاري وي ون العولمةة 
وهنةةةا يصتلةةةا الجةةةابري عةةةن علةةةي حةةةرب الةةةذي يةةةرفض ربةةةا   2عنةةةدا تةةةرادا مصةةةالا األمررةةةة

مصةةةالا العولمةةةة باألمررةةةة ويخةةةول فةةةي هةةةذا:" ال وعتبةةةر العولمةةةة مجةةةرد امبرياليةةةة معاصةةةرو وو 
ةخافةةة والعخةةول ليهةةا رترليةةم للسةةوه وو رتسةةليع للإري وومريريةةة  رمةةا ال ليبيراليةةة جديةةدو وو هيمنةةة 

فةةةةين الةةةةذعورين مةةةةن عصةةةةر المعلومةةةةة والصةةةةورو ليهةةةةا الرةيةةةةرون مةةةةن المةخإواألجسةةةةاد رمةةةةا يةةةةري 
  3والدبرة فذل  تبسيا وتهويل وتهويم يجعلنا نتعةامى عمةا يحةدر ويتدةرل علةى ورض الواةةع"

وعليم فهو يرفض النظر للعولمة بهذا النظرو ألنم يخود إلى الخبول بهةذا الوضةع الةذي وصةبحنا 
 اء الخوي المسيارو ال نعيم بعخول واعية ومستبصرو مما ي دي إلى االنسياه ور 

ونجد الجةابري ياةرس عةدو مخارنةات وتسةا الت رتسةا لم عةن مةا إذا رانةت العولمةة اليةوم        
تحمةةل معنةةى االسةةتعمار فةةي األمةةس ذلةة  ونةةم رةةان ينظةةر لقسةةتعمار الةةذي ارتسةةا العةةالم علةةى 

لةةذل  يجةةب   4ونةةم وعلةةى مراحةةل الروسةةمالية التخليديةةة التةةي وفرحتهةةا الةةةورو الصةةناعية فةةي ووروبةةا
الةةةوعي بهةةةا بةةةرن العولمةةةة مورسةةةت مةةةن ةبةةةل رةةةرن نخةةةول فةةةي االسةةةتعمار وفةةةي ةضةةةية األصةةةالة 

نةو   صةر   والمعاصةرو  وفةي التةرار والحداةةة  فةيمرن اعتبةار العولمةة اسةتمرار لقسةتعمار مةن
وفي هذا يخول:" وضعية ما بعد االستعمار التخليدي  وهي ما عبةر عنهةا تةارو باسةم االسةتعمار 

  ومةةن صةةقل 5د وتةةارو باسةةم ا مبرياليةةة العالميةةة وهمةةا ظاهرتةةان متةةداصلتان ومتراملتةةان "الجديةة

                                                           

ة، مركز دراسات الوحدةمحمد عابد الجابري: العولمة والهوية الثقافية، عشر أطروحات، العرب والعولم -  1 
.300، ص 1998، 2العربية، بيروت، ط   

شكالية العولمة عند الجابري، دار كنوز الحكمة، الجزائر،  -  ،2011شريف رضا : الهوية العربية االسالمية وا  2 
.39ص    
.200، ص 2005الشراكة، المركز الثقافي العربي، بيروت، -االرهاب-علي حرب: أزمنة الحداثة الفائقة، االصالح -  3  
. 137محمد عابد الجابري: قضايا في الفكر المعاصر، ص  - 4  
، 1999، 2محمد عابد الجابري: المسألة الثقافية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط  -  5  
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هةةذا يمرةةن اعتبةةار العولمةةة اسةةتعمار جديةةد باسةةتعمال اةةره ووسةةائل جديةةدو لهةةا اةةابع تخةةدمي 
 يصتلا عن ما هو ةديم 

 1_2: الفرق بين العولمة و العالمية _   
 يفةةةره الجةةةابري ويميةةةح بةةةين العولمةةةة والعالميةةةة علةةةى اعتبةةةار ون العولمةةةة دةةةيء والعالميةةةة      

دةةيء  صةةر  العالميةةة تفةةتا علةةى العةةالم  وعلةةى الةخافةةات األصةةري واحتفةةاظ بةةاالصتقا الةخةةافي 
حقل لقصتقا الةخافي محةل الصةرا   وبالصقا االيديولوجي  وما العولمة فهي نفي لآلصر واا

  ونقحةةظ هنةةا ون العالميةةة تحمةةل نةةو  مةةن الر بةةة  ر بةةة الدةةعوب فةةي االنفتةةاس 1وجيااليةةديول
علةةى العةةالم والتواصةةل مةةع اآلصةةرين فةةي ظةةل الحةةوار والنخةةاف المفتةةوس الحةةر  يةةر ون العولمةةة 
تحمل نو  من السيارو والهيمنة والتهديد في ةبةول نظامهةا وي ونهةا تعمةل علةى إر ةام الدةعوب 

الها الذي تريد تحخيخةم ممةا ي فيها تخييد للحريات وتربيلها وحصرها في مجعلى اعتناةها وبالتال
 لةةةةةةةةى االناةةةةةةةةقه ال التفةةةةةةةةتا وفةةةةةةةةي هةةةةةةةةذا الصةةةةةةةةدد نجةةةةةةةةد الجةةةةةةةةابري يخةةةةةةةةول :"العولمةةةةةةةةةإيةةةةةةةة دي 

Globaliszation  إرادو للهيمنةةةةةةةةةةة وبالتةةةةةةةةةةالي ةمةةةةةةةةةةع واةصةةةةةةةةةةاء للصصوصةةةةةةةةةةي ومةةةةةةةةةةا العالميةةةةةةةةةةة
UniVERSALiSALiSME  لةةةى مسةةةتوي عةةةالمي  إ لةةةى االرتفةةةا  بالصصوصةةةيةإفهةةةي امةةةوس

العولمة احتواء للعالم  والعالميةة تفةتا علةى مةا هةو عةالمي ورةوني وامةوس مدةرو   ور بةة فةي 
  2صةةر بوصةةفم ونةةا ةابتةةة"ر إنهةةا اريةةه األنةةا للتعامةةل مةةع اآلاألصةةذ والعاةةاء فةةي التعةةارا والحةةوا

الحةر بةين البدةر وبالتالي فالرونية في مفهومها ومحتواها ال تعبر سوي عن التبادل االصتيةاري 
والتعةةارا بيةةنهم باةةض النظةةر عةةن معتخةةداتهم وةخةةافتهم وتوجهةةاتهم ووجناسةةهم  فالعالميةةة تحمةةل 
االحتةةرام للصصوصةةية والتفعيةةل لهةةا فةةي إاةةار التعةةاون والتعةةارا والتخةةارب المحتةةرم الةةذي يبنةةي 

خةد وجةودا بةل الذات ويجعلها مستخلة في رل ما تريدا فرر ا وعمق  فاألنا في ظل العالميةة ال يف
يخويم ويمتنم ألن اآلصر بالنسبة إليةم هةو الصةديه  األه  هةو رةل دةيء إالف الظلةم واالسةتاقل 

                                                                                                                                                                                     

.176ص   
.301محمد عابد الجابري: العولمة والهوية الثقافية، ص - 1  
.301المصدر نفسه، ص  - 2  
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  فةي حةين العولمةة هةي ةمةع لآلصةر بالسةيارو وفةرض الهيمنةة عليةم وفةي هةذا يخةول 1واالصتراه
ن الجةةابري: "العولمةةة فهةةي امةةوس بةةل إرادو الصتةةراه اآلصةةر وسةةلبم صصوصةةيتم وبالتةةالي نفيةةم مةة

  وعليةم نسةتايع الخةول 2العالم  والعالمية إ ناء للهوية الةخافية ومةا العولمةة اصتةراه لهةا وتمييةع"
لةةةةى الجهةةةةل واال تةةةةراب إها الحاملةةةةة للاةةةةة محةةةةو اآلصةةةةر تةةةة دي ون العولمةةةةة بهيمنتهةةةةا وسةةةةيارت

لةى التخةدم واالحدهةار وذلة  مةن صةقل إميةة بانفتاحهةا علةى اآلصةرين تة دي والتصلا  بينمةا العال
التواصةةل مةةع اآلصةةر واالسةةتفادو منةةم دون االنامةةاس فةةي ةخافتةةم وتبنيهةةا ووصةةذ مةةا هةةو مفيةةد مةةن 

 صقل األصذ والعااء والتبادل 
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 : نشأة العولمة 02مبحث 
نمةةا توجةةد عةةدو اصتقفةةات فةةي تحديةةد ندةةرتها التاريصيةةة وذلةة   ال تةةرتبا العولمةةة بتةةاريم معةةين واا

 راجع لابيعة النظر إليها 
فهنةةةا  مةةةةن يعتبةةةر ون العولمةةةةة بةةةدوت منةةةةذ بةةةدء الصليخةةةةة وون التفاعةةةل والحةةةةرا  فةةةي تةةةةاريم     

االنسانية هو وحد ونوا  العولمة ألن فيم ر بة فةي السةيارو والهيمنةة فةي إةبةات الةذات وتحخيةه 
الاايةةةةات  فةةةةي حةةةةين يةةةةري فريةةةةه  صةةةةر ون العولمةةةةة ظةةةةاهرو حديةةةةةة بةةةةدوت مةةةةع بةةةةدايات العصةةةةر 

  ونجةةةد مةةةن 1اعتبرهةةةا ظةةةاهرو حديةةةةة بةةةدوت مةةةع بةةةدايات العصةةةر الحةةةدير الحةةةدير  وهنةةةا  مةةةن
اعتبةةةر العولمةةةة رمصةةةالا ظهةةةر حةةةديةا لرةةةن  ةارهةةةا وتابيخاتهةةةا رانةةةت متجليةةةة فةةةي رةةةل حخةةةب 

يديولوجية   2التاريم والعولمة ماهي إالف نتيجة لترارمات فررية وعلمية واةتصادية واا
ضةةارات ةديمةةة احتلةةت صةةدارو العةةالم فةةي ويرجةةع حسةةن حنفةةي تةةاريم ظهةةور العولمةةة إلةةى ح    

التاريم الاابر منذ حمان حروب روما وةرااجة وحروب فةارس واليونةان  ورانةت هةذا الحةروب 
ناتجةةة عةةن الر بةةة فةةي السةةيارو لةةذل  تعتبةةر العولمةةة ظةةاهرو ةديمةةة ةةةدم التةةاريم وليسةةت ظةةاهرو 

ت باةةةره مصتلفةةةة عةةةن   وعليةةةم فالعولمةةةة رةةةان لهةةةا وجودهةةةا فةةةي الخةةةديم وي ونهةةةا مورسةةة3جديةةةدو
الاةره الحديةةةة ألن الر بةةة فةةي السةيارو علةةى اآلصةةر وفةةرض الهيمنةة عليةةم رانةةت متواجةةدو فةةي 

 الخديم 
وعلةةةى صةةةقا النظةةةرو الخديمةةةة للعولمةةةة نجةةةد مةةةن اعتبرهةةةا ظةةةاهرو حديةةةةة مةةةن صةةةقل رباهةةةا     

 بحةةةوادر تاريصيةةةة حديةةةةة وهةةةذا مةةةا ارحةةةم "جةةةان دةةةولت" مةةةن صةةةقل هةةةذا الحةةةوادر  ففةةةي عةةةام
تم إدصال نظام التنسيه علةى  1884وول صدمة دولية للتلاراا عبر المحياات  وفي  1866

وول نظةةةةةام لقتصةةةةةال  1891مسةةةةةتوي العةةةةةالم للسةةةةةاعات وفةةةةةه توةيةةةةةت  ةةةةةرينيتف  وفةةةةةي عةةةةةام 

                                                           

،25عبد العزيز المنصور: العولمة والخيارات العربية، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، مجلد -  1 
.563، ص2009، 2العدد    
شكالية العولمة عند الجابري، ص ص  -  .42،41شريف رضا: الهوية العربية االسالمية وا  2  
.18،17حسن حنفي: ما العولمة، ص ص  -  3  
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تةةم  1957  وفةةي 1920التلفحيةةوني بةةين لنةةدن وبةةاريس  ووول إذاعةةة بةةالراديو فةةي ومريرةةا عةةام 
بةةةدوت وول اتصةةةاالت دوليةةةة  1962فضةةةاء الصةةةارجي  وفةةةي اناةةةقه وول ةمةةةر صةةةناعي إلةةةى ال

باألةمةةار الصةةناعية  وتةةم اندةةاء وول نظةةام الرترونةةي ألسةةعار الصةةرا واألوراه الماليةةة  وفةةي 
الحرومة األمريريةة تحيةل الخيةود علةى وسةعار الصةرا للعمةقت األجنبيةة  وتةم فةي  1974عام 

لةةةةذي سةةةةهل مةةةةن عمليةةةةة اسةةةةتصدام بةةةةدء وول اسةةةةتعمال لقتصةةةةاالت القسةةةةلرية األمةةةةر ا 1976
  وبالتةةةالي فهةةةذا األحةةةدار رانةةةت بمةابةةةة تمهيةةةد لظهةةةور 1الوسةةةائا المتعةةةددو والمحمولةةةة و يرهةةةا

 العولمة وتدرلها 
وهنةةا  مةةن يجعةةل العولمةةة فةةي عةةدو مراحةةل وهةةذا مةةا نجةةدا عنةةد "روالنةةد روبرتسةةون" الةةذي      

 رصدها في صمسة مراحل متتابعة متمةلة رالتالي:
مةةةن الخةةرن الصةةةامس عدةةةر إلةةى الخةةةرن السةةةابع عدةةر  دةةةهدت ووروبةةةا نمةةةو  الجنينيةةةة:المرحلةةةة 

المجتمعةات الخوميةة وظهةةور األفرةار الصاصةة بةةالفرد واالنسةانية وبةحوع نظريةةة العةالم والجارافيةةا 
 الحديةة 

  حيةر ظهةرت فرةرو الةدول 1870من منتصا الخرن الةامن عدةر حتةى عةام  مرحلة النشوء:
وندوء مفاهيم ورةر تحديدا لإلنسانية والم سسات المتعلخة بتنظيم العقةةات المتجانسة الموحدو 

 واالتصاالت بين الدول  وبدو االهتمام بفررو الخومية والعالمية 
إلةى العدةرينيات مةن الخةرن العدةرين  وظهةرت فيهةا مفةاهيم  1870من عام مرحلة االنطالق: 

  2والفردية رونية ومفاهيم تتعله بالهويات الخومية والعالمية
اسةةتمرت مةةن العدةةرينيات حتةةى منتصةةا السةةتينيات حيةةر مرحلةةة الصةةراع مةةن أجةةل الهيمنةةة: 
 بدوت فيها الحروب الفررية والرونية 

: بدوت منذ الستينيات وودت إلةى اتجاهةات ووحمةات فةي السةبعينيات وتعةرا مرحلة عدم اليقين
بمرحلةةةة التاييةةةر والتحةةةول  ونهايةةةة الحةةةرب البةةةاردو واحديةةةاد االهتمةةةام بةةةالمجتمع المةةةدني العةةةالمي 

                                                           

.95، ص 1999كمال عبد الغني المرسي: العلمانية والعولمة، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية،  -  1  
.31، ص 1998، 2السيد يسين: في مفهوم العولمة، العرب والعولمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط -  2  
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نمةةةا مهةةةدت 1ونظةةةام ا عةةةقم الرةةةوني   ومةةةن صةةةقل هةةةذا فةةة ن العولمةةةة لةةةم تندةةةر دفعةةةة واحةةةدو واا
 ديةة لذل  رانت العولمة حسب هذا المعاى حديةة الندرو    لظهورها عدو حوادر ومجريات ح

إلى مجال المال والتجارو واالةتصاد فةرول مةا  الجابري وتعود ندرو مصالا العولمة حسب    
المجةال وي مجةال االةتصةاد برةل مةا يحتويةم مةةن ذا المصةالا نجةدا ةةد تررةح فةي هةذا ظهةر هة

خةةود األصيةةرو  ظةةاهرو اتسةةا  مجةةال وو فضةةاء فةةرو   وذلةة  للتعبيةةر عةةن ظةةاهرو انتدةةرت فةةي الع
االنتال والتجارو ليدمل السوه العالمية برجمعها ةم وصذ هةذا المصةالا فةي االتسةا  واالنتدةار 
من مجال االةتصاد الى المجاالت األصري بحير وصبا نظام عالمي ال يختصر على المجةال 

  ونجةةدا يةةذرر وراء 2يةةديولوجيااالةتصةةادي فحسةةب إنمةةا يتعةةداا الةةى مجةةال السياسةةة والفرةةر وا 
بعض الباحةين  فيري ون هنا  من وصفها برنها من صصائ  ومميةحات المرحلةة الراهنةة مةن 

البعض اآلصر في رويم يرجعونهةا برنهةا تتةويم وي تبدو مع سيارو الروسمالية  و  تاور الروسمالية
عدةةةر إلةةةى حمةةةن لمسلسةةةل مةةةن التاةةةور والتوسةةةع االةتصةةةادي الةةةذي يعةةةود إلةةةى الخةةةرن الصةةةامس 

النهضةةة األوروبيةةة الحديةةةة مةةن صةةقل التاةةورات الحاصةةلة فةةي الترنولوجيةةا فةةي مجةةال وسةةائل 
  ومةةن صةةقل هةةذا يمرةةن الخةةول ون ندةةرو العولمةةة عنةةد الجةةابري 3االتصةةال واالعةةقم واالدةةهار

ترجةةةةع إلةةةةى المجةةةةال االةتصةةةةادي ةةةةةم اتسةةةةعت ودةةةةملت مصتلةةةةا المجةةةةاالت األصةةةةري فةةةةي حيةةةةاو 
 االنسان 

المقحظةةةة التةةةي يمرةةةن تسةةةجيلها مةةةن صةةةقل المواةةةةا السةةةابخة هةةةي ون العولمةةةة مةةةن حيةةةر و    
االستعمال ةديمةة ةةدم البدةرية بةرحت فةي الصةراعات مةن صةقل محاولةة السةيارو وبسةا النفةوذ 
بةةةراح اةةةرا علةةةى األاةةةراا األصةةةري  ومةةةا بالنسةةةبة للمصةةةالا فةةةي حةةةد ذاتةةةم حةةةدير بظهةةةور  واا

لبةةةروح هةةةذا المصةةةالا باسةةةتعماالت ووسةةةائل حديةةةةة حةةةوادر ارتباةةةت بالعصةةةر الحةةةدير ودت 
 مصالفة للخديمة  وي ون العولمة مورست في الخديم بوسائل ماايرو عن الوسائل الحديةة   

                                                           

.32السيد يسين: في مفهوم العولمة، ص -  1  
.136،139ا في الفكر المعاصر، ص ص قضاي محمد عابد الجابري: - 2  
.139المصدر نفسه، ص  - 3  
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 :  مظاهر العولمة. 03مبحث 

تتجلى مظاهر العولمة من وجهة نظةر الجةابري فةي عةدو مظةاهر سةواء اةتصةادية  سياسةية     
في ذل  تابيه مداريعها وندةر نفوذهةا علةى مسةتوي العةالم بررملةم ةخافية  ترنولوجية  محاولة 

 ويمرن حصر هذا المظاهر في النخاا التالية: 

 المظاهر االقتصادية:  -1

وذلةة  مةةن صةةقل انةةدمال وسةةواه العةةالم فةةي روسةةمالية حريةةة األسةةواه مةةع صلةةه تايةةرات فةةي     
الصةدمات ور وس األمةوال ونجةد   رمةا نلمةس اةابع تحايةد وتةدفه السةلع و 1مرارح الخةوي العالميةة

ويضةةا مةةن المظةةاهر فةةي هةةذا المجةةال اتسةةا  ناةةاه الةةةروو الماليةةة العالميةةة ومةةا نةةتم عنهةةا مةةن 
رةافة وسرعة التةدفه المةالي عبةر الحةدود صاصةة مةع ظهةور مةا يعةرا بةالنخود ا لرترونيةة فةي 

دو العةةالم  ارتفةةا  عةةدد التعةةامقت الماليةةة مةةع بةةروح النظةةام الروسةةمالي رخةةوو جبةةارو  انفةةرادا بخيةةا
  ونجد مظهر إعادو الروسمال في المجال الرةمي حيةر يةتم اسةتبعاد دول 2العاالين عن العمل

العةالمي ممتةدو ي ترون سةلاة االةتصةاد وو ون ترون مهددو با بعاد من السوه العالمي وبالتال
  3ومنتدرو على نااه عالمي

لةى اعتبةار ون وول مظةاهر العولمةة هةو ترريةح الندةاا االةتصةادي علةى إويذهب الجابري     
الصةعيد العةالمي فةي يةد مجموعةات ةليلةة العةدد وبالتةالي يةتم هنةا إةصةاء وتهمةيف للمجموعةةات 
األصةةري بحيةةر يةةتم العمةةل علةةى تخلةةي  عةةدد الفةةاعلين مةةن صةةقل حصةةر الةةةورو العالميةةة فةةي 

                                                           

،2013، 11شرقي رحيمة: الهوية الثقافية الجزائري وتحديات العولمة، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، العدد -  1 
.190ص    
.130، 120كتروني، ص صبركات محمد مراد: ظاهرة العولمة، رؤية نقدية، كتب عربية للنشر والتوزيع االل -  2  
أولريش بيك: السلطة والسلطة المضادة، في عصر العولمة، تر، جورج كتورة، إلهام الشعراني، المكتبة الشرقية، -  3 

.166، ص 2010بيروت،   
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  ومةن مظةاهر العولمةة حسةب الجةابري نجةد 1وارهويدي وةلية ممةا ية دي إلةى ظهةور ظةاهرو الفة
انصفةةةةاض فةةةةي عةةةةدد مناصةةةةب الدةةةةال بسةةةةبب الترنولوجيةةةةا ألن بعةةةةض الخااعةةةةات فةةةةي مجةةةةال 
االلرترونيةةةات وا عقميةةةات واالتصةةةال ال تحتةةةال إالف لعةةةدد ةليةةةل مةةةن العمةةةال وفةةةي هةةةذا يخةةةول:  

  2صلةةه وحمةةات سياسةةية""التخةةدم الترنولةةوجي فةةي إاةةار العولمةةة يةة دي إلةةى ارتفةةا  الباالةةة ممةةا ي
وعليةةم فةة ن التخةةدم الترنولةةوجي الحاصةةل يةة دي إلةةى وحمةةة  وحمةةة عةةدم الحصةةول علةةى مناصةةب 

 دال مما ينتم عنها من فساد في المجتمع 

رمةةةا يةةةذرر الجةةةابري مظهةةةر  صةةةر فةةةي هةةةذا المجةةةال وهةةةو إعاةةةةة التنميةةةة وتصريةةةب االدصةةةار     
والعمةةل علةةى تصريبهةةا ومنعهةةا مةةن التاةةور  واالسةةتةمار ومنةةع تصةةدير التخانةةة الحديةةةة المحليةةة

واا راه األسواه بالسلع الراةيةة المتاةورو با ضةافة إلةى العمةل علةى ندةر ةخافةة االسةتهق  وي 
  ويخول في هذا المجال : "ترةريس نمةا مةن االسةتهق  يصةرب االدصةار 3المجتمع االستهقري

    4ويعوه التنمية في البلدان المسماو نامية "

الجةةابري ويضةةا إلةةى ون هةةذا ا يةةديولوجيا تتعامةةل مةةع االنسةةانية جمعةةاء فةةي جميةةع ويدةةير     
وةااب العالم تعامق ال إنسانيا مةن صةقل التعامةل معةم وفخةا لمبةدو البخةاء ل صةلا هةذا األصيةر 
النةةاجا فةةي رسةةب الةةةروو والنفةةوذ وتحخيةةه الهيمنةةةة وهنةةا يةةتم ا ةصةةاء والتهمةةيف  إضةةافة إلةةةى 

قل األصذ بمبدو رةير من الربا ةليل من المرجورين  مع رسم حةدود  يةر تسريا العمال من ص
  وبالتةالي فةالمظهر 5مرئية من صقل دبرات الهيمنة العالمية علةى االةتصةاد واألذواه الةخافيةة

االةتصةةةادي للعولمةةةة يعمةةةل علةةةى تدةةةريل ترتةةةل اةتصةةةادي مةةةدروس تمةلةةةم الخةةةوو المالرةةةة للةةةةروو 

                                                           

.140-139محمد عابد الجابري: قضايا في الفكر المعاصر، ص ص   -  1  
.142المصدر نفسه، ص  -  2  
.200محمد عابد الجابري: المسألة الثقافية في الوطن العربي، ص   -  3  
.193المصدر نفسه، ص   -  4  
.146-145محمد عابد الجابري: قضايا في الفكر المعاصر، ص   -  5  
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ل الاربيةةةة العظمةةةى حيةةةر تفةةةرض مناخهةةةا بةةةالخوو علةةةى الدةةةةعوب واالنتةةةال والوسةةةائل فةةةي الةةةدو 
المستضةةةعفة وتخحمهةةةا فةةةي حةةةرب اةتصةةةادية وماليةةةة ليسةةةت مسةةةتعدو لهةةةا  فالصيةةةار هنةةةا معةةةدوم 
بالنسةةةبة للةةةدول الفخيةةةرو  ممةةةا يحيةةةد مةةةن سةةةيارو الةةةدول الصةةةناعية عليهةةةا وجعلهةةةا دائمةةةا صاضةةةعة 

    1لتبعيتها

 المظاهر السياسية:  -2

ظاهر في االحااة بمبدو سيادو الدولة الوانية والتدصل في الد ون الداصليةة وتتمةل هذا الم   
  وبالتالي العمل على نح  هذا الةدول سةلاتها وتجريةدها مةن رةل سةيادو وحرومةة ونظةام 2للدول

وجعلها تابعة لنظام الدولة الخوية والمسيارو  حير يري الجابري ون مظةاهر العولمةة السياسةية 
الدولةةةة الوانيةةةة وبالتةةةالي دةةةلها مةةةن وجةةةل ون تةةةتمرن الدةةةبرات الروسةةةمالية تتمةةةةل فةةةي االحااةةةة ب

الجديةةدو والدةةررات المتعةةددو الجنسةةيات مةةن السةةيارو والهيمنةةة عليهةةا والةةتحرم فةةي دواليبهةةا وهةةذا 
  ومةةن ةةةم التخلةةي  مةةن مهةةام الدولةةة 3يةة دي إلةةى تفتيةةت العةةالم مةةن صةةقل السةةيارو علةةى الةةدول

الدولةةة دورهةةا األساسةةي وتصةةبا وداو ايفعةةة فةةي يةةد ةةةوي صارجيةةة  وهةةذا بفةةتا الحةةدود التةةي ت فخةةد 
  فالمظةةاهر السياسةةية للعولمةةة نلمةةس 4يعنةةي الفخةةدان التةةدريجي للسةةيادو واالسةةتخقلية فةةي الخةةرار

فيهةةا اةةابع تجةةاوح الدولةةة الوانيةةة الةةذي تعمةةل علةةى إحالتةةم مةةن صةةقل تحخيةةه نظامهةةا العةةالمي 
با دةةةاملة لرةةةل ورجةةةاء دول العةةةالم وتسةةةودها سياسةةةة واحةةةدو وفخةةةا لعولمةةةة السياسةةةة  بحيةةةر تصةةة

 تتبناها جميع الدول وهذا السياسة ابعا هي سياسة الواليات المتحدو األمريرية 

 المظاهر الثقافية:  -3

                                                           

شكالية العولمة عند الجابري، ص ص  -  .54،53شريف رضا: الهوية العربية االسالمية وا  1  
.190لجزائرية وتحديات العولمة، ص الثقافية اشرقي رحيمة: الهوية   -  2  
.145: قضايا في الفكر المعاصر، ص محمد عابد الجابري  - 3  
شكالية العولمة عند الجابري، ص  -  .56شريف رضا: الهوية العربية االسالمية وا  4  
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ونلمةةس هةةذا المظةةاهر فةةي االنتدةةار المرةةةا فةةي مصتلةةا ونمةةاا السةةلو  والخةةيم الاربيةةة بصةةفة 
  1عالمي عامة واألمريرية بصفة صاصة على نااه

وبحسب الجةابري فة ن مةن مظةاهر العولمةة إةصةاء وتجةاوح ون ترةون الةخافةة ةخةافتين ةخافةة     
اسةةتعمارية إمبرياليةةة  وةخافةةة وانيةةة تحرريةةة  فالتصةةنيا الةةذي تريةةد ترريسةةم مةةن صةةقل تةةرةير 
ة ايةةديولوجيا العولمةةة هةةو ذلةة  الةةذي يجعةةل الةخافةةة صةةنفين همةةا ةخافةةة االنفتةةاس والتجديةةد وةخافةة

  وعليةةةم نسةةةتايع الخةةةول ون مظةةةاهر العولمةةةة الةخافيةةةة تعمةةةل علةةةى تواجةةةد 2االنرمةةةاف والجمةةةود
االنفتةاس الةخةةافي علةةى الةخافةةة الاالبةة وتبنيهةةا  والعمةةل علةةى جمةود الةخافةةات األصةةري وانعةةدامها  
رمةةا ورةةد الجةةابري علةةى مظهةةر  صةةر علةةى الصةةعيد الفرةةري وهةةو إةصةةاء رلمةةات ومصةةالحات 

سةةةةةمية وصةةةةةري ال تتوافةةةةةه مةةةةةع العولمةةةةةة ومخاصةةةةةدها رالعبةةةةةارات المتمةلةةةةةة فةةةةةي تسةةةةةمي األدةةةةةياء ت
االسةةةتخقل والتحةةةرر  الوحةةةدو والتنةةةو   التمسةةة  بالةوابةةةت وبالتةةةالي ممارسةةةة نةةةو  مةةةن االةصةةةاء 
  3االيةةديولوجي لعبةةارات ومفةةاهيم وتعويضةةها بعبةةارات وصةةري مةةةل ةخافةةة االنفتةةاس  ةخافةةة التريةةا

خافةةةات المتعةةةددو والةخافةةةات الصاصةةةة بالدةةةعوب  ونجةةةدا يةةةذرر وعليةةةم محاولةةةة الخضةةةاء علةةةى الة
مظهر  صر من مظاهر حلول االصتراه الةخافي المتمةل في السيارو علةى االدرا  الةذي يعمةل 
على تسايا الوعي وجعلم يتعله برمور ساحية من صور ومداهد إعقميةة تعمةل علةى إةةارو 

ل بالسةةيارو علةةى العخةةول مةةن وجةةل جعلهةةا   وهنةةا يةةتم العمةة4واسةةتفحاح لقنفعةةال الحاجةةب للعخةةل
تابعة لةخافة واحدو وجعلها  ير ةادرو على استيعاب الوضع مةن صةقل ندةر المدةاهد والصةور 
التي تبعدها عن وضعها المعاف بحير يصبا العخل عاجح عن انتال الحلول لهةذا األوضةا  

المناةةه والخةةيم وتوجيةةم السةيئة وفةةي هةةذا الصةةدد يخةول الجةةابري: "تعايةةل فاعليةةة العخةل وترييةةا 
الصيةةال وتنمةةيا الةةذوه وةولبةةة السةةلو   والهةةدا ترةةريس نةةو  معةةين مةةن االسةةتهق  لنةةو  معةةين 

                                                           

.131محمد مراد: ظاهرة العولمة، ص بركات   - 1  
.144المعاص ، ص : قضايا في الفكر محمد عابد الجابري - 2  
.144-143المصدر نفسه، ص ص  -  3  
.192محمد عابد الجابري: المسألة الثقافية في الوطن العربي، ص  -  4  



 الفصل األول:                 العولمة مفهومها مظاهرها ووسائلها عند الجابري
 

 
24 

مةةةن المعةةةارا والسةةةلع والبضةةةائع  معةةةارا إدةةةهارية هةةةدفها تسةةةايا الةةةوعي  إنةةةم نمةةةا الحيةةةاو 
الةوان األمريرية  ولرن فخا في الجانب االستهقري منم الذي يعمم تعميما على العالم رلةم  و 

    1العربي في المخدمة"

        مظاهر التقدم التكنولوجي في مجال اإلعالم واالتصال والمعلومات:    -4

تتمةةةةةةل وبةةةةةرح مظةةةةةاهر العولمةةةةةة فةةةةةي التخةةةةةدم الترنولةةةةةوجي فةةةةةي مجةةةةةال االعةةةةةقم واالتصةةةةةةال    
وراةيةة والمعلومات والفضاء والحاسب اآللي برجيالم المصتلفة وااللرترونيةات الدةيخةة والهندسةة ال

فةةي الةةةروو الهائلةةة فةةي جميةةع المجةةاالت وضةةصامة التةةدفه االعقمةةي والمعلومةةاتي عبةةر حةةدود 
الةةدول هةةذا األصيةةرو التةةي لةةم تعةةد ةةةادرو علةةى منعةةم  حيةةر دةةرلت هةةذا الةةةروو المعلوماتيةةة الخةةوو 

  رمةةا نلمةةس ويضةةا 2وذلةة  مةةن صةةقل تةةرةير التخنيةةة المعلوماتيةةة المصتلفةةة فةةي الةةدول والدةةعوب
التجارو ا لرترونية التةي تعتمةد علةى نخةل المعلومةات والرمةوح عبةر الفضةاءات السةيبرانية اابع 

مع إضفاء الاابع الهف والعابر على األفرةار والخةيم واألعمةال  حيةر وصةبا ا عةقم هةو مةن 
يصةنع الةةروي العةةام الةةذي تايةةر معةةم دةرل المصةةداةية والمدةةروعية السياسةةية  فهنةةا تحةةول عمةةل 

عام من عمل السياسيين والنواب وو الرتاب الةذين رةانوا وحةدهم مةن يصةنع الةروي انتال الروي ال
العام إلى عمل ا عقم  حير وصبا هذا األصير بخنواتم ودبراتم وبرامجةم وصةورا مةن يصةنع 

  وعلى هةذا األسةاس يمرةن الخةول ون العولمةة بةرحت بدةرل واضةا مةن صةقل دةبرات 3المدهد
علةةى ناةةاه واسةةع مةةن المعمةةورو  رمةةا نجةةد جانةةب  صةةر فةةي االعةةقم واالتصةةال حيةةر انتدةةرت 

هذا المجال وهو اايان الصورو التي دصلت رل البيةوت والعخةول و حوهةا مةن صةقل الدادةات 
والخنةةوات صاصةةة الصةةور التلفحيونيةةة الحيفةةة والنااخةةة وبدةةرل وصةة  الصةةور االفتراضةةية التةةي 

علةةى التقعةةب بهةةا عبةةر تفريرهةةا دةةرلت ةةةورو فةةي مجالهةةا مةةن حيةةر الحررةةة والسةةرعة والخةةدرو 
                                                           

.192محمد عابد الجابري: المسألة الثقافية في الوطن العربي، ص  -  1  
.126،128بركات محمد مراد: ظاهرة العولمة، ص ص  -  2  
.201،202الفائقة، ص زمنة الحداثة علي حرب: أ -  3  
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عةادو ترريبهةا حيةةر دةرلت الصةورو واةعةةا جديةدا وصةةبا هةو األسةاس فةةي إدارو الواةةع وتسةةيير  واا
العةةالم بةةدال مةةن ون ترةةون مةةر و الواةةةع وو ودواتةةم  فالصةةورو لهةةا اةةابع ا  ةةراء وا ةةةارو والصةةدا  

و للحجةةةب والتضةةةليل سةةةواء فلهةةةا صفايةةةا مةةةن ورائهةةةا تحجةةةب الحخيخةةةة والواةةةةع  وبالتةةةالي فهةةةي ودا
  وعليم رانت للصةورو دور ربيةر فةي ندةر ةخافةة العولمةة مةن صةقل  ةحو 1بالسلب وو ا يجاب

العخةةول والتةةرةير فيهةةا بدةةرل مبادةةر وواضةةا حيةةر دصلةةت مةةن صقلهةةا وفرةةار وسةةلورات وةةةيم ال 
 تتوافه مع مجتمعنا وةيمنا وعاداتنا مما صله وحمة اال تراب 

ويري الجابري في هذا المجال ون استعمال ترنولوجيا االتصال واالعةقم فةي العولمةة مةن      
وجةةةل  ايةةةة وهةةةي االصتةةةراه الةخةةةافي واسةةةتعمار العخةةةول وجعلهةةةا مرتباةةةة بالتخنيةةةة ليصةةةبا العخةةةل 
ررداو البترار األدوات النظرية الرفيلة بتصفةيض التةوترات وتاويةه الصةراعات واعتمةاد الحلةول 

ة المعلوماتيةةة مةةن وجةةل إحةةقل النفعيةةة الجديةةدو وهةةذا رلةةم بهةةدا صةةرا العخةةل عةةن وي التخنيةة
  ومنةةم فالجةةابري 2دةيء صةةارل التسةةيير وصاصةةة بالنسةةبة للمةخفةةين والتخنةةوةراايين علةةى األصةة 

يبرح لنا ونم من مظاهر العولمة التاور الهائل في مجال ا عقم واالتصال الةذي يعمةل علةى 
ورباهةةا بالتخنيةةة ومةةا تفةةرحا مةةن إعاةةةات تدةةل عمةةل العخةةل وجعلةةم بةةدون السةةيارو علةةى العخةةول 

وعي وبدون تفرير وفي هةذا الصةدد يخةول :"وسةائل االتصةال السةمعية البصةرية التةي وصةبحت 
اآلن تااةي العةةالم رلةم بواسةةاة البةر عبةةر األةمةةار الصةناعية وراسةةيت الفيةديو  تصتةةره جميةةع  

عليم ف ن العولمة استحوذت على العالم من صةقل التاةور و  " 3البيوت لتمارس الهيمنة الةخافية
 في مجال االعقم واالتصال الذي يعتبر من وهم تجلياتها ومظاهرها البارحو 

جمةةةاال يمرةةةن الخةةةول ون العولمةةةة  بمظاهرهةةةا االةتصةةةادية  السياسةةةية  الةخافيةةةة  الترنولوجيةةةة   واا
المجاالت واالستحواذ على وربر ةةدر ا عقمية واالتصالية استااعت ون تبرح بخوو في جميع 

                                                           

.203علي حرب: أزمنة الحداثة الفائقة، ص  -  1  
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مةةن العخةةول التةةي انسةةاةت وراء هةةذا الحيةةا الةةذي وراد تجريةةدها مةةن دصصةةيتها وانتمائهةةا الةةديني 
 االجتماعي والةخافي والسياسي وجعلها تابعة إلى الةخافة المهيمنة 
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 : وسائل العولمة  04مبحث 

تعتمةةد العولمةةة فةةي روي "الجةةابري" فةةي بسةةا نفوذهةةا و هيمنتهةةا علةةى العةةالم برسةةرا  والمحافظةةة 
 على إبخاء سيارتها على عدو وسائل متمةلة فيما يلي: 

 السوق العالمية:  -1

تتصةةذ العولمةةةة مةةن السةةةوه العالميةةةة روسةةيلة مةةةن وجةةل صلصلةةةة التةةةواحن فةةي الةةةدول الخوميةةةة                 
صضاعها لخ   رما تستعمل هذا السوه ررداو لحيادو الفخراء فخر ا واأل نياء  نةى والعمةل 1وانينهاواا

  ألن المخولةةة األساسةةية التةةي تعتمةةد 2علةةى حيةةادو المنافسةةة فةةي سةةياه البخةةاء ل صةةلا واألةةةوي
عليها الليبيرالية الجديدو هي مةا يفةرحا السةوه صةالا ومةا تةدصل الدولةة فهةو اةالا وبالتةالي هنةا 

مةةل علةةى عةةدم تةةدصل الدولةةة با ضةةافة إلةةى تحريةةر التجةةارو وحريةةة تنخةةل ر وس األمةةوال يةةتم الع
  حيةةر نجةةد "الجةةابري" يعتبةةر اسةةتعمال السةةوه 3وصصصصةةة المدةةروعات والدةةررات الحروميةةة

العالميةةة مةةن وسةةائل العولمةةة التةةي تعمةةل علةةى ا صةةقل بةةالتواحن فةةي الةةنظم والبةةرامم الصاصةةة 
تسير في الدول الخومية  إلى جانةب هةذا نجةد ون العولمةة تعتمةد فةي والحماية االجتماعية التي 

اتصةةاذ السةةوه والمنافسةةة التةةي تجةةري فيهةةا مجةةال لقصةةافاء تبعةةا لنظريةةة دارويةةن فةةي اصةةافاء 
األنوا  والبخاء ل صلا وبالتالي هنا سيتم إةصاء وتهميف الدول التةي ال تسةتايع الةدصول فةي 

  وي حوالهةةةةا وفنائهةةةةا 4ابري" سةةةةيرون م لهةةةةا االنخةةةةراضمجةةةةال المنافسةةةةة  وبحسةةةةب تعبيةةةةر "الجةةةة

                                                           

عبد الناصر جرادات وآخرون: قراءات في العولمة وأثرها على دول وشعوب العالم، المؤتمر العلمي الدولي -  1 
.8، ص 2012ديسمبر  15،17، لبنان، عولمة اإلدارة في عصر المعرفة، طرابلس   

تصادية والقانونية،عبد العزيز المنصور: العولمة والخيارات العربية المستقبلية، مجلة جامعة دمشق للعلوم االق - 2 
.568ص    
هانس بيتر مارتن، هارالدشومان: فخ العولمة، تر، عدنان عباس علي، المجلس الوطني للثقافة والفنون   -  3 

.30، ص 1998واآلداب، الكويت،    
.300العولمة والهوية الثقافية، ص محمد عابد الجابري:  -  4  
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وبالتةةةةالي سةةةةيرون المتضةةةةرر األول هنةةةةا الةةةةدول الضةةةةعيفة التةةةةي جةةةةردت مةةةةن رةةةةل مميحاتهةةةةا ألن 
 المجال مفتوس ومام الدول الخوية ال  ير وما الدول الضعيفة فق اعتبار لها  

  المؤسسات والشركات: -2 

العولمةةةةةة وتفرضةةةةةها علةةةةةى مصتلةةةةةا الةةةةةدول نجةةةةةد ومةةةةةن بةةةةةين الوسةةةةةائل ويضةةةةةا التةةةةةي تجسةةةةةد      
الم سسةةةات والدةةةررات المتمةلةةةة فةةةي صةةةندوه النخةةةد الةةةدولي  البنةةة  العةةةالمي   البنةةة  الةةةدولي(  
منظمةةةة التجةةةارو العالميةةةة  حيةةةر تعمةةةل هةةةذا الم سسةةةات علةةةى التةةةدصل فةةةي اةتصةةةاديات الةةةدول 

ولي يعمةةل علةةى إحالةةة   فصةةندوه النخةةد الةةد1واسةةتصدامها وتوظيفهةةا بمةةا يصةةدم مصةةالحها وم ربهةةا
الحةةةواجح ومةةةام تنخةةةل السةةةلع ور وس األمةةةوال والصةةةدمات  فالصلفيةةةة التةةةي يعمةةةل مةةةن وجلهةةةا هةةةي 
إعةةادو دمةةم االةتصةةاديات الضةةعيفة فةةي اةتصةةاديات الةةدول الخويةةة  رمةةا يعمةةل البنةة  العةةالمي 

ال علةةى اسةةتراتيجية الصوصصةةة لتحويةةل االةتصةةاديات الناميةةة نحةةو محيةةد مةةن االنفتةةاس واالنةةدم
  حيةةر يةةري "الجةةابري" ون الدةةررات المتعةةددو الجنسةةية  البنةة  2فةةي االةتصةةاد الةةدولي المعةةولم

العالمي  صندوه النخد الدولي ومجموعة السبعة األ نياء الربةار والتجمعةات االةليميةة والخاريةة 
مةةةل المجموعةةة األوروبيةةة المدةةتررة والمنظمةةة االةتصةةادية األمريريةةة مةةن وهةةم وسةةائل العولمةةة 
التةةي تعتمةةد عليهةةا فةةي الهيمنةةة علةةى االةتصةةاد الةةدولي وفةةرض سةةيارتها علةةى الةةدول مةةن وجةةل 

  رمةا 3جعلها صاضعة لمناه التبعيةة وو علةى حةد تعبيةرا ترةريس وتةبيةت االسةتتبا  الحضةاري
يعتبةةر الجةةابري هةةذا الدةةررات والم سسةةات المتعةةددو الجنسةةية تتةةولى التسةةيير والتوجيةةم والخيةةادو 

  وعليم يمرن الخةول ون م سسةات العولمةة 4بذل  تحل محل الدولة في رل مرانعبر العالم و 
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تعمةةل مةةن وجةةل  ايةةة وهةةي عولمةةة العةةالم وجعلةةم تةةابع لنظامهةةا ووهةةدافها و اياتهةةا متجةةاوحو فةةي 
 ذل  نظام الدولة الخومية وصصوصيتها 

 وسائل اإلعالم واالتصال:  -3

دةر ةخافتهةا وسةائل ا عةقم واالتصةال التةي ومن وبرح وسائل العولمة التةي عملةت علةى ن     
  وفةي هةذا 1ررحت واهتمت بها وذل  من وجل إحدار التايرات على الصعيد المحلي والعالمي

يذهب "الجابري" إلى اعتبار ون العولمة تعتمد على ا عةقم الةذي يعمةل علةى الهيمنةة الةخافيةة 
فعليةة لرةل ندةااات العولمةة وعلةى   فوسةائل االعةقم وداو 2حير يصتره رل الحةواجح والحةدود

جميع المستويات  ذل  ون لإلعقم الخدرو على إيصال وتبليغ رل ديء وفي لحظةة وجيةحو مةن 
الحمن نظر ا لقنتدار الواسع ل ةمار الصناعية ومن صقلم تمارس العولمة سةيارتها ألن لهةذا 

بةةر األفرةةار وتنمياهةةا الوسةةائل االعقميةةة دةةرنا ربيةةرا فةةي صدمةةة العولمةةة  وهةةي مةةن تسةةتايع 
حيةر تعمةل وسةائل ا عةقم واالتصةال بحسةب   3ونخلها مةن وةصةى الاةرب إلةى وةصةى الدةره

رويةةم علةةى إصضةةا  النفةةوس مةةن صةةقل السةةيارو علةةى العخةةول واألذواه والسةةلو  والخةةيم والعمةةل 
  حيةةر يةةتم إصضةةا  النفةةةوس وصةةوال إلةةى إصضةةا  األبةةدان وفةةي هةةةذا 4علةةى  حوهةةا واصتراةهةةا

" تلةةة  هةةةي إيةةةديولوجيا االصتةةةراه الةخةةةافي وفلسةةةفتم رمةةةا مةةةورس ويمةةةارس فةةةي الواليةةةةات يخةةةول: 
المتحةةدو األمريريةةة ويعمةةم اآلن علةةى العةةالم وجمةةع بواسةةاة وسةةائل االتصةةال السةةمعية البصةةرية 

وبهذا فة ن إصضةا  األبةدان ، 5المتاورو من وجل إصضا  النفوس وصوال إلى إصضا  األبدان"
ب صضا  النفوس ألن هذا األصيرو تحر  األبدان وبالتةالي يةتم إصضةا  يتم ووال وةبل رل ديء 
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النفةةةوس ووال وصةةةوال إلةةةى إصضةةةا  األبةةةدان ألن األولةةةى يةةةتم السةةةيارو عليهةةةا مةةةن بعيةةةد ولةةةيس 
نما من صقل التحرم فيها عن بعةد ليةتم إصضةا  البةدن ألن  بالضرورو ون تمارس عليها الخوو واا

الصةدد يخةول الجةابري: " لخةد رةان الخةدماء مةن الفقسةفة  النفس هي التي تسةير البةدن وفةي هةذا
ذ ا ف صضةةا  الةةةنفس يسةةتتبع حتمةةا إصضةةا   لتهةةةا   فةةون البةةدن برنةةم  لةةةة تسةةتصدمها الةةنفس  واا يعرف

  1البدن"

با ضافة إلى هذا نجد ون العولمة تعتمد على الفضاء السيبرنيتي فحسب "الجابري" فهةذا      
فيةةا ال حةةدود لةةم فهةةو مجةةرد مةةن رةةل تةةاريم وذارةةرو وتةةراب  الفضةةاء هةةو واةةن جديةةد بةةدون جارا

  ويعةرا "الجةابري" الفضةاء 2فهو الوان الةذي تبنيةم دةبرات االتصةال المعلوماتيةة ا لرترونيةة
السةةةيبرنيتي مةةةن صةةةقل ةولةةةم : " الفضةةةاء السةةةيبرنيتي نسةةةبة إلةةةى السةةةيبرنيتي  وهةةةو العلةةةم الةةةذي 

لرائنةةةةةةات الحيةةةةةةة داصةةةةةةل األجهةةةةةةحو اآلليةةةةةةة يةةةةةةدرس اةةةةةةره سةةةةةةيقن المعلومةةةةةةات ومراةبتهةةةةةةا عنةةةةةةد ا
  وعليةةم يمرةةن الخةةول ون الفضةةاء السةةيبرنيتي مةةن وهةةم 3والمنظومةةات االجتماعيةةة واالةتصةةادية"

الوسةةائل التةةي تعتمةةد عليهةةا العولمةةة فةةي ندةةر ةخافتهةةا والتةةي تحةةاول مةةن صقلهةةا تاييةةر العةةادات 
ا وجعلهةةةا علةةةى نمةةةا عةةةالمي والتخاليةةةد والخةةةيم والسةةةلو  التةةةي تصةةة  الدةةةعوب وبالتةةةالي عولمتهةةة
 وروني يفتخد رل صصوصية ورل ميحو من مميحات الدولة الخومية 

فمن صقل ما تخدم يمرن الوصول إلى عدو نتائم وهمها ون العولمة تضمنت عدو معةاني      
هةةي: ون العولمةةة ذات وبعةةاد سياسةةية  ةخافيةةة  اجتماعيةةة  اةتصةةادية  وهةةي ةةةوو مسةةيارو  رمةةا 

افةةة الةةدول المهيمنةةة   ومريرةةا(  وتعتمةةد علةةى التخنيةةة بالدرجةةة األولةةى  رمةةا نصةةل ونهةةا حاملةةة لةخ
إلةةى ون العولمةةة عنةةد الجةةابري هةةي العمةةل علةةى تعمةةيم ةخافةةة بلةةد مةةا وهةةذا البلةةد هةةو ومريرةةا رمةةا 
ونها ال تعني العالمية وونها وول ما ظهرت في االةتصاد ةم دملت المجةاالت األصةري  رمةا ون 
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ي عةةدو مظةةاهر منهةةا االةتصةةادية  الةخافيةةة  السياسةةية  ففةةي االةتصةةاد متمةلةةة العولمةةة تتجلةةى فةة
في عولمة السوه وندر ةخافة االستهق  و يرها  وما السياسية تتمةل فةي تجةاوح حةدود الدولةة 
الخومية والتدصل في د ونها  وما الةخافية تتجسد في ندر ةخافة جديدو والعمل على اصتةراه رةل 

تي تتميح بها رل دولةة عةن  يرهةا حيةر تميحهةا عةن بةاةي الةدول األصةري  ومةا الخيم واألفرار ال
المظاهر الترنولوجية ترمن في ذل  التاةور الهائةل فةي وسةائل االعةقم واالتصةال الةذي يعمةل 
علةةى التالاةةل والةةدصول فةةي رةةل البيةةوت و ةةرس الخةةيم التةةي تحةةاول العولمةةة تجسةةيدها وذلةة  مةةن 

تتمةةةةل فةةةي صلةةةه المنافسةةةة فةةةي السةةةوه العالميةةةة وبالتةةةالي صةةةقل اعتمادهةةةا علةةةى عةةةدو وسةةةائل 
ممارسةةةة ا ةصةةةاء علةةةى الةةةدول الضةةةعيفة التةةةي ال تخةةةدر علةةةى التنةةةافس وذلةةة  باعتمادهةةةا علةةةى 
الم سسةةات المتمةلةةة فةةي صةةندوه النخةةد الةةدولي والبنةة  العةةالمي  والدةةررات المتعةةددو الجنسةةية 

حها متجةةاوحو فةةي ذلةة  صصوصةةية محاولةةة فةةي ذلةة  عولمةةة االةتصةةاد لتحخيةةه مةةا يصةةدم مصةةال
الةةدول فةةي رةةل المجةةاالت ومةةن صةةقل دةةبرات ا عةةقم واالتصةةال التةةي تابةةه األ ةةراض التةةي 
تعمةةل عليهةةا العولمةةة سةةواء ةخافيةةة  اةتصةةادية  سياسةةية محاولةةة فةةي ذلةة  تعمةةيم هةةذا المجةةاالت 

 ياسية وجعلها تابعة لنظامها المعولم الذي ال يعترا بالحدود الجارافية وال حتى الس
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فككككككي مجتالككككككا مجككككككاة  ال يككككككا   فالوككككككل أمككككككة أهميككككككة وبيككككككر  يشككككككول موهككككككوق الهويككككككة الثقافيككككككة     
مرتوزاتهككككككا الثقافيككككككة التككككككي تتميككككككز بهككككككا عككككككد ييرهككككككا وتعبككككككر بهككككككا عككككككد تواجككككككدها ممككككككا يسككككككتدعي 

ول يتجككككز  مككككد  يككككا  الفككككرد  فمنكككك  ل يككككة وةدتكككك  يتشككككال فككككاي عاليهككككا  فالهويككككة الثقافيككككة جككككز  ة 
ت مالكككككك  مككككككد جصككككككائ  ومميككككككزا  فهككككككي تهككككككيا لالفككككككرد انتمائكككككك  يلكككككك  هويككككككة معينككككككة بوككككككل مككككككا 

جصوصككككيت  ال اتيكككككة ومككككا أنهكككككا تعتبككككر الصكككككور  التكككككي تعوكككك  ثقافتككككك  ول تكككك  وعقيدتككككك  و هكككككارت  
يتككككك  وتاريجككككك  ومكككككد جعلهكككككا يبنكككككي ععمكككككا  مكككككر مجتمعكككككا  أجكككككر  ممكككككا يدفعككككك  يلككككك  فكككككر  هو 

والم افيككككككة عاليهككككككا   يككككككف أنكككككك  لوككككككل هويككككككة ثقافيككككككة مرجعياتهككككككا التككككككي تسككككككتند يليهككككككا فككككككي جميككككككر 
مسككككككتوياتهاال واننعمككككككا مككككككد هكككككك ا يموككككككد التسككككككاال: مككككككا مفهككككككو  الهويككككككة الثقافيككككككة عنككككككد الجككككككابري  

 هي المرجعيا  التي تشوالها عنده الوفيما تتمثل مستوياتها في نيره  وما

 ة : : مفهوم الهوية الثقافي 01مبحث  

 . مفهوم الهوية :1.1

يد لفكككككككي الهويكككككككة مشكككككككت  مكككككككد اله كككككككو   ومكككككككا تشكككككككت  ا نسكككككككانية مكككككككد  :المفهووووووووم ال  وووووووو  -أ
ا نسككككككاد وهويككككككة الشككككككي  هككككككي عينيتكككككك  وتشجاصكككككك  وجصوصككككككيت  التككككككي نككككككدروها بككككككالجوا  عككككككد 

  ومكككككا يكككككراد بهكككككا  قيقكككككة الشكككككي  مكككككد  يكككككف تميكككككزه عكككككد ييكككككره  يكككككف تسكككككم  1السكككككاال ومكككككا هكككككوو
وهكككككك ا يعنككككككي أد المعنكككككك  الال ككككككوي لالهويككككككة يككككككرتبن بالكككككك ا   الشككككككج     2أيهككككككا بو ككككككد  الكككككك ا 

شككككت  هكككك ا اةسكككك  مككككد  ككككرا الربككككان الكككك ي يككككدل ا اومككككو ككككد  ومنابقككككة صككككفا  الفككككرد ل اتكككك   ال
عنككككككد العككككككر  عالكككككك  ارتبككككككان الم مككككككول بالموهككككككوق فككككككي جككككككوهره  فالهويككككككة تشككككككير يلكككككك  ماهيككككككة 

   يكككككف يقابكككككل 3لمنفكككككردالشكككككي  وعينيتككككك   ومكككككا تشكككككير يلككككك  التشكككككج  والجصوصكككككية والوجكككككود ا
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( فكككككككككككي Identity( فكككككككككككي الفرنسكككككككككككية و Identité)العربكككككككككككي والمكككككككككككة  فكككككككككككي مصكككككككككككنال  الهويكككككككككككة
اةنجاليزيككككة  وهككككو فككككي انصككككل ةتينككككي يعنككككي بكككك  الشككككي  نفسكككك   أو الشككككي  الكككك ي هككككو مككككا هككككو 

  وهككككككككي ميككككككككز  منابقككككككككة  1عاليككككككك   أي أد الشككككككككي  لكككككككك  النبيعككككككككة نفسككككككككها التككككككككي لالشككككككككي  ا جككككككككر
 ال2لجماعةمستمر  وأساسية لالشج  أو ا

  : لمفهوم االصطالحيا -ب

الهويككككككة هككككككي مجموعككككككة المميككككككزا  الجسككككككمية والنفسككككككية والمعنويككككككة والقهككككككائية واةجتماعيككككككة      
والثقافيكككككة التكككككي يسكككككتنير الفكككككرد مكككككد جعلهكككككا أد يتعكككككرا النكككككا  عاليككككك  أو التكككككي مكككككد جعلهكككككا أد 
يشكككككعر بقنككككك  مقبكككككول و معتكككككرا بككككك  ومكككككا هكككككو مكككككد نكككككرا ا جكككككريد أو مكككككد نكككككرا جماعتككككك  أو 

هكككك ا التعريككككا يككككدل عالكككك  أد الهويككككة تعبككككر عككككد صككككور  الفككككرد فككككي   ف3الثقافككككة التككككي ينتمككككي يليهككككا
 ثبا  وجوده في ه ا العال ال اول جوانب  التي تمون  مد 

و مجموعككككككة مقومككككككا  تميككككككز جماعككككككة مككككككد البشككككككر فككككككي صككككككفاتها  :عالكككككك  أنهككككككا عككككككرات ومككككككا     
الجوهريكككككككككككة التكككككككككككي تبكككككككككككرز جصوصكككككككككككياتها  والال كككككككككككة والتكككككككككككاري  والتكككككككككككراف والفنكككككككككككود وانمكككككككككككاني 

نع كككككككي فكككككككي هككككككك ا التعريكككككككا أد الهويكككككككة تكككككككرتبن بجماعكككككككة بشكككككككرية تعبكككككككر عنهكككككككا و   4والمشكككككككتروة
وتميزهكككككككا عكككككككد الجماعكككككككا  انجكككككككر   فهككككككك ا التعريكككككككا لككككككك  يكككككككربن الهويكككككككة بهويكككككككة الفكككككككرد وككككككك ا  
متفككككككرد  بككككككل بككككككالعو  جعالهككككككا مرتبنككككككة بقمككككككة أو جماعككككككة وفككككككي هكككككك ا نجككككككد أيهككككككا مككككككد يعرفهككككككا 

أمككككككة أو جماعككككككة أو نبقككككككة فككككككي و وعككككككي اةنسككككككاد واا ساسكككككك  بانتمائكككككك  يلكككككك  مجتمككككككر أو  :بقنهككككككا
                                                           

، 57فيف البوني : في الهوية القومية العربية، مج ة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد ع -  1 
.5، ص 1983   

2 -  Larousse, Dictionnaire de français, plus de 60 000 mots et exemples, dépôt, Frances, 

1997, p 211. 

.193شرقي رحيمة : الهوية الثقافية الجزائرية وتحديات العولمة، ص    -3  
،2013أحمد بع بكي وآخرون : الهوية وقضاياها في الوعي العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  -  4 
.369ص   
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   يككككف أد الهويككككة تتميهككككر عنككككد أفككككراد انمككككة فككككي اةنتمككككا  1ينككككار اةنتمككككا  اةنسككككاني العككككا  و
واةنتسكككككككا  ةم الكككككككة  ومكككككككا أنهكككككككا تيهكككككككر فكككككككي الكككككككوة  واةعتكككككككزاز   يكككككككف ة يوكككككككود اةعتكككككككزاز 

نمكككككككا فكككككككي مواصكككككككالة ال هكككككككور واةبكككككككداق وعاليككككككك  فكككككككطد الهويكككككككة لهكككككككا نكككككككابر  ال2بالماهكككككككي فقكككككككن واا
ري يتمثكككككككل فكككككككي شكككككككعور الفكككككككرد بانتسكككككككاب  يلككككككك  جماعكككككككة معينكككككككة واةعتكككككككزاز بهكككككككا وبتراثهكككككككا شكككككككعو 

والعمككككل عالكككك  امتككككداد هكككك ا اةعتككككزاز يلكككك  نككككوق مككككد اةسككككتمرارية و لكككك  مككككد جككككعل اةبككككداق  هكككك ا 
 انجير مد شقن  أد يمد ه ا الوجود بال هور الفعالي ال ي يهمد ل  بقا ه وامتدادهال 

يد التعريفكككككا  أد الهويكككككة ة تقتصكككككر عالككككك  ارتبانهكككككا بكككككالفرد وزيكككككاد  عالككككك  هككككك ا نجكككككد مكككككد بككككك    
وويانكككككك  الجكككككككا  والمتميكككككككز المتفكككككككرد عكككككككد الجماعككككككة وفكككككككي نفككككككك  الومككككككك  ة تكككككككرتبن بالجماعكككككككة 

اعتبكككككار أد الهويكككككة تجمكككككر بكككككيد الفكككككرد و الجماعكككككة وهككككك ا مكككككا يوهككككك   فكككككي وو كككككد  عامكككككة  بكككككل 
عكككككراا بهكككككا الفكككككرد وي عكككككراا و ينالككككك  مفهكككككو  الهويكككككة عالككككك  نسككككك  المعكككككايير التكككككي ي   :هككككك ا التعريكككككا

و لككككككي  ويانككككككا  :  ومككككككا تعتبككككككر الهويككككككة وكككككك ل  بقنهككككككا3والثقافككككككة وبهككككككا هويككككككة الجماعككككككة والمجتمككككككر 
لككككك  انبكككككد ينهكككككا  قيقكككككة تولكككككد وتنمكككككو وتتوكككككود وتت كككككاير وتشكككككي  وتعكككككاني  يعنككككك  دفعكككككة وا كككككد  واا

الت ير   وهكككككك ا يعنككككككي أد الهويككككككة بهككككك ا المعنكككككك  تتميككككككز بكككككك4مكككككد انزمككككككا  الوجوديككككككة واةسكككككتع و
وعكككد  الثبكككا  عالككك   كككال وا كككد  بكككل هكككي فكككي ت يكككر دائككك   يكككف توتسككك  فكككي وكككل ت يكككر صكككفا  
ومميككككككزا  و لكككككك  بسككككككب  مككككككا ي ككككككدف لهككككككا مككككككد موامككككككا واهككككككنرابا  تتعككككككر  لهككككككا  ييككككككر أد 
هنككككككا  مككككككد يعتبككككككر الهويككككككة ثابتككككككة ة تت يككككككر فهككككككي جككككككوهر ثابكككككك  ة ي تمككككككل أي تنككككككور ولككككككي  

فالهويكككككة وفكككك  هككككك ا التصككككور سكككككابقة عالكككك  الفكككككرد  لالفككككرد والمجموعكككككة عاليكككك  أي سكككككينر   وبالتككككالي
ةا واجككككك  مصكككككير المهمكككككد  يكككككف يصكككككب  الفكككككرد مرتهنكككككا لككككك ي لكككككي  لككككك  يةا أد ينجكككككرن فيهكككككا و ا اا

ككككا ة أسككككا  لكككك  فككككي الوامككككر و  لكككك  بوجككككود عصككككر  لالجماعككككة  ومككككا نجككككد مككككد يعتبككككر الهويككككة وهم 
                                                           

.370أحمد بع بكي وآخرون : الهوية وقضاياها في الوعي المعاصر، ص  -  1  
.38، ص1992فتحي التريكي، رشيدة التريكي : ف سفة الحداثة، مركز االنتماء القومي، بيروت،  -  2  
.7، ص 1993اليكس ميكشي  ي : الهوية، تر، ع ي وطفة، دار النشر الفرنسية،  -  3  
.7المرجع نفسه، ص -  4  
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  1أسككككككا  لهككككككا اةمتصككككككاد وأنمككككككان ال يككككككا   يككككككف تصككككككب  الهويككككككة مهككككككية م الونككككككة ةالعولمككككككة و 
فالهويكككككة ليسككككك  معنككككك  ثابتكككككا  أو مبكككككد  ا مننقيكككككا مفارمكككككا أو جكككككوهر ا ميتافيزيقيكككككا أو أصكككككع أوليكككككا 

نما هي  صيالة يعاد بنااها وتنميتها واوتشافها باستمرار  ال2أو نهائيا واا

وبالتككككككالي فالهويككككككة يجتالككككككا تعريفهككككككا مككككككد وجهككككككة نيككككككر نجككككككر   فهنككككككا  مككككككد اعتبرهككككككا ثابتككككككة ة 
النقككككي  مككككد هكككك ا مككككد اعتبرهككككا مت يككككر  ومتجككككدد   وهنككككا  مككككد اعتبرهككككا مرتبنككككة تت يككككر وعالكككك  

بفكككككرد وا كككككد وويككككككاد و ا  متميكككككز  لهكككككا جصوصككككككياتها  وعالككككك  العوككككك  مككككككد هككككك ا مكككككد اعتبرهككككككا 
 ترتبن بجماعة تعبر عد أمة مد انم ال

 ج/ مفهوم الجابر  ل هوية:

لتقويكككككد اننكككككا بصكككككور   و رد الفعكككككل هكككككد ا جكككككر ونكككككزوق  كككككال بقنهكككككا: الهويكككككة  عكككككد بكككككريع       
  وعاليكككككك  فككككككطد الهويككككككة عنككككككد الجككككككابري تمثككككككل صككككككور  اننككككككا أمككككككا  ال يككككككر  يككككككف 3أمككككككو  وأر كككككك و

ت ككككككاول اننككككككا يثبككككككا   اتهككككككا أمككككككا  ا جككككككر ممككككككا يتشككككككول ل نككككككا هويتهككككككا الجاصككككككة بهككككككا وتفردهككككككا 
بجصككككككائ  ومميككككككزا  تميزهككككككا عككككككد ا جككككككر   يككككككف تعمككككككل اننككككككا نام ككككككة فككككككي تقويككككككدها لكككككك اتها 

يموننككككككككا أد نميككككككككز بككككككككيد هويتنككككككككا وهويككككككككة ا جككككككككر و لكككككككك  مككككككككد جككككككككعل الوامككككككككر  بقككككككككو   وبالتككككككككالي
 ال  4الموهوعي المعيد ومد جعل المقارنة الواه ة والمباشر  القائمة بينهما

 

                                                           

ك ية اآلداب والع وم االنسانية، تونس،فريد بن ب قاسم : قضايا الهوية في االسالم المعاصر، رؤى استراتيجية،  -  1 
.32،31، ص ص 2016   

الزواو  ب ورة : الهوية والتاريخ، دراسات ف سفية في الثقافة الجزائرية والعربية، ابن النديم ل نشر والتوزيع، -  2 
.134، ص 2015الجزائر،    

اسات الوحدة العربية، بيروت،محمد عابد الجابر  : مسألة الهوية العروبة واالسالم وال رب، مركز در  -  3  
.17، ص 2012، 4ط   
.6،5بوس هام الكط : قراءة لكتاب مسألة الهوية والعروبة واالسالم وال رب لمحمد عابد الجابر ، ص ص  -  4  
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 . مفهوم الثقافة :2.1

 ل ة : -أ

ثقككككككا الرجككككككل ثقافككككككة صككككككار  ا مككككككا وثقفكككككك   الشككككككي    متكككككك  والرجككككككل المثقككككككا  ال ككككككا         
فننككككككة و وككككككا   والثقافككككككة بككككككالمعن  الجككككككا  هككككككي تنميككككككة بعكككككك   الفهكككككك   ويككككككع  ثقككككككا  أي  و

المالوكككككا  العقاليكككككة أو تسكككككوية بعككككك  الويكككككائا البدنيكككككة  أمكككككا المعنككككك  العكككككا  لهكككككا فيكككككراد بهكككككا مكككككا 
  ومكككككا ي يكككككل مفهكككككو  الثقافكككككة يلككككك  وكككككل مكككككا فيككككك  اسكككككتنار  1يتصكككككا بككككك  الرجكككككل ال كككككا   المكككككتعال 

راد أو المجتمكككككر ب يكككككف تشكككككمل لالككككك هد وتهككككك ي  لالعقكككككل وتنميكككككة المالوكككككا  وان وكككككا  لكككككد  انفككككك
 ال3  وهي مجموق المعارا والجبرا 2ول المعتقدا  والمعارا وانجع  والفنود

  اصطالحا : -ب

و النمكككككو التراومكككككي لالتقنيكككككا   :فكككككالمعن  اةصكككككنع ي لمصكككككنال  الثقافكككككة يتمثكككككل فكككككي أنهكككككا    
بككككيد والعككككادا  والمعتقككككدا  لشككككع  مككككد الشككككعو  الكككك ي يعككككيد فككككي  الككككة اةتصككككال المسككككتمر 

أفكككككراده ب يكككككف ينتقكككككل هككككك ا النمكككككو التراومكككككي يلككككك  انجيكككككال القادمكككككة مكككككد جكككككعل ا بكككككا  وعبكككككر 
  وبالتككككككالي فالثقافككككككة ت مككككككل وككككككل أنككككككواق المعرفككككككة التككككككي تككككككرتبن ب هككككككار  4العماليككككككا  التربويككككككة و
التواصكككككل واةمتكككككداد عبكككككر المسكككككتقبل يكككككف ت مكككككل معهكككككا نكككككابر اةسكككككتمرارية و أو شكككككع  مكككككا   

و لكككككك  النسككككككيم الوالككككككي المتمثككككككل فككككككي انفوكككككككار  :ثقافككككككة أيهككككككا بقنهككككككال جيككككككال  ومككككككا تعاككككككرا ال
واةتجاهككككككككا  والعككككككككادا  ومنيومككككككككة القككككككككي  ونريقككككككككة العككككككككيد والتفويككككككككر بواسككككككككنة الال ككككككككة هكككككككك ه 
انجيكككككككر  التكككككككي تاسككككككك  التواصكككككككل بكككككككيد الفكككككككرد والفكككككككرد وبكككككككيد الفكككككككرد والجماعكككككككة وبكككككككيد الفكككككككرد 

                                                           

.378، ص 1جميل ص يبا : المعجم الف سفي، ج  - 1  
.58إبراهيم مدكور : المعجم الف سفي، ص  -  2  

3   - Larousse, dictionnaire de français, p 103.                 
.34معن زيادة : معالم ع ى طريق تحديث الفكر العربي، المج س الوطني ل ثقافة واآلداب، الكويت، ص  -  4  



مرجعياتها عند الجابريو الهوية الثقافية مستوياتها                 الفصل الثاني:   

 

 
39 

 مكككككل وكككككل تر شكككككمولي أي و   يكككككف نع كككككي فكككككي هككككك ا التعريكككككا أد الثقافكككككة  ا  نكككككاب 1وجالقككككك 
أنككككواق انفوككككار التككككي يبككككدعها شككككع  مككككا مككككد الشككككعو  التككككي تبككككرز نبعككككا بواسككككنة الال ككككة التككككي 

  ومككككا تجعككككل لهككككا دةلككككة ووجككككود فككككي الوككككود والتككككي مككككد جعلهككككا ت قكككك  تواصككككالها مككككر ا جككككريد
ينيكككككر لالثقافكككككة باعتبارهكككككا الجانككككك  النيكككككري نسكككككالو  ال يكككككا  السكككككائد فكككككي مجتمكككككر مكككككا  ووككككك ل  

مككككككو  التككككككاري  ا بداعيككككككة فككككككي العالكككككك  والفككككككد واند  وهككككككي بكككككك ل  تمثككككككل الجانكككككك   هككككككي بمثابككككككة
 ال2النيري وا بداعي الفوري لد  ا نساد والمجتمر أيها

لكككككك  بككككككد نبككككككي و يعككككككرا الثقافككككككة فككككككي وتابكككككك  مشككككككوالة الثقافككككككة بقولكككككك :و هككككككي اومككككككا نجككككككد و م      
منكككك  وةدتكككك  وتصككككب   مجموعككككة مككككد الصككككفا  الجالقيككككة والقككككي  اةجتماعيككككة التككككي تككككاثر فككككي الفككككرد

ة شكككككعوريا  الععمكككككة التكككككي تكككككربن سكككككالوو  بقسكككككالو  ال يكككككا  فكككككي الوسكككككن الككككك ي ولكككككد فيككككك   فهكككككي 
فالثقافككككة بهكككك ا المفهككككو  ت مككككل أجككككع    3الم ككككين الكككك ي يشككككول فيكككك  الفككككرد نباعكككك  وشجصككككيت  و

ومككككككي  وسككككككالووا  اوتسككككككبها الفككككككرد مككككككد م ينكككككك  الكككككك ي يعككككككيد فيكككككك  والتككككككي مككككككد جعلهككككككا تتشككككككول 
  الوتتوود شجصيت

 ج/ تعريف الجابر  ل ثقافة:

: و  لكككككك  المروكككككك  المتجككككككان  مككككككد الكككككك وريا  مولكككككك  مككككككد جككككككعل الثقافككككككة الجككككككابري يعككككككرا      
والتصكككككككككورا  والقكككككككككي  والرمكككككككككوز والتعبيكككككككككرا  واةبكككككككككداعا  والتنالعكككككككككا  التكككككككككي ت كككككككككتفي لجماعكككككككككة 
بشككككككرية  تشككككككول أمككككككة أو مككككككا فككككككي معناهككككككا  بهويتهككككككا ال هككككككارية  فككككككي ينككككككار مككككككا تعرفكككككك  مككككككد 

بفعكككككككل ديناميتهكككككككا الداجاليكككككككة وماباليتهكككككككا لالتواصكككككككل وانجككككككك  والعنكككككككا  والمعبكككككككر انصكككككككيل  تنكككككككورا 
مكككككك  عككككككد نيككككككر  هكككككك ه انمككككككة يلكككككك  الوككككككود وال يككككككا  د الجصوصككككككية التاريجيككككككة نمككككككة مككككككد انعكككككك
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  وبهككككك ا 1د يعمكككككل ومكككككا ة ينب كككككي أد يقمكككككلوأنسكككككاد ومهامككككك  ومدراتككككك  ومكككككا ينب كككككي والمكككككو  واة
ي  والمبكككككادي التكككككي تعبكككككر بهكككككا وكككككل أمكككككة أو شكككككع  عكككككد تتجسكككككد الثقافكككككة فكككككي وكككككل المعكككككارا والقككككك

ال هكككككار  التكككككي تنتمكككككي يليهكككككا سكككككوا  وكككككاد ماهكككككي أو  اهكككككر أو مسكككككتقبل  ب يكككككف تتميكككككز بهكككككا 
عككككككد بككككككامي الشككككككعو  انجككككككر   فالثقافككككككة مككككككد منيككككككور الجككككككابري تمثككككككل الجصوصككككككية التاريجيككككككة 

  ال يككككككككا  نسككككككككاد والوككككككككود وا  ونيرتهككككككككا يلككككككككي ميمهككككككككا ومبادئهككككككككا ونيرتهككككككككا يلكككككككك  ا ل مككككككككة فكككككككك
نتكككككاا المكككككادي والرو كككككي ووكككككل أنمكككككان نكككككواق ا أ   يكككككف أد الثقافكككككة عنكككككده تهككككك  وكككككل 2والمكككككو 

  وبهكككككك ا فالثقافككككككة تتمثككككككل فككككككي وككككككل مككككككا أنتجكككككك  المجتمككككككر فككككككي 3السككككككالو  اةجتمككككككاعي وانجعمككككككي
جميككككر جوانكككك  ال يككككا  بككككد  ا مككككد الماهككككي يلكككك  ال اهككككر فالمسككككتقبل   يككككف يككككر  الجككككابري أد 

ومتنوعككككككة وتعمككككككل وككككككل منهككككككا بصككككككور  تالقائيككككككة عالكككككك  ال فككككككاي عالكككككك   الثقافككككككا  سككككككتبق  متعككككككدد 
  وبهكككك ا فالجككككابري ينيككككر لالثقافككككة عالكككك  أنهككككا متجانسككككة فككككي مووناتهككككا ييككككر 4مقوماتهككككا الجاصككككة

بقنهككككا:و عككككال   الكككك ي يعرفهككككا عالككككي  ككككر وهكككك ا مككككا نجككككده عنككككد أد هنككككا  مككككد يجالفكككك  فككككي رأيكككك   
 ا العككككككال  مككككككد مككككككد الككككككرا  والنمككككككا ا أومككككككد القككككككي  والموامككككككا أو مككككككد المفككككككاهي  والمعككككككايير وهكككككك

المعككككاني والككككدةة  والععمككككا  لككككي  متجانسككككا بككككل هككككو منسككككوا مككككد الفككككر  واةجتعفككككا   مككككائ  
  5عالكككككك  الوصككككككل والفصككككككل وة يجالككككككو مككككككد التعككككككدد والتعككككككار  فككككككي المرجعيككككككا  والمشككككككروعا و

نمكككككا  فعالكككككي  كككككر  ة ينيكككككر لالثقافكككككة وو كككككد  متجانسكككككة جاليكككككة مكككككد التعارهكككككا  واةجتعفكككككا  واا
لجككككككككابري  أي بوصككككككككفها نسككككككككيم مككككككككد الععمككككككككا  القائمككككككككة عالكككككككك  التعككككككككدد ينيككككككككر يليهككككككككا عوكككككككك  ا

 واةجتعا و ل  بتعدد التوجها  والجالفيا ال 
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يلككككككك  اعتبكككككككار أد الثقافكككككككة ثكككككككعف مسكككككككتويا  وهكككككككي والتكككككككالي: المسكككككككتو   الجكككككككابري يككككككك ه و    
  ال  الشعبي  المستو  اةنساني العاالفردي  المستو 

لمهكككككككمود الثقافككككككة أو ني جكككككككز  مكككككككد أجزائككككككك   ويقصككككككد بكككككككانول تمثكككككككل الفككككككرد اةنسكككككككاني       
ومشككككاروت  فككككي انمائكككك  واثرائكككك   أمككككا المسككككتو  الثككككاني فيككككراد بكككك  تالكككك  الثقافككككة التككككي تعوكككك  وامككككر 
المجتمكككككر الككككك ي ينتمكككككي يليككككك  مكككككد جكككككعل وهكككككع  ونمو ككككك   مسكككككيرت    روتككككك   أمكككككا المسكككككتو  

عككككككة ومككككككا ورا  الثالككككككف فيعنككككككي بكككككك  تالكككككك  انعمككككككال التككككككي تعبككككككر عككككككد مومككككككا اةنسككككككاد يزا  النبي
د هككككك ه المسكككككتويا  ة تنفصكككككل عكككككد أ   يكككككف يعتبكككككر الجكككككابري 1النبيعكككككة  يزا  نفسككككك  ومصكككككيره

بعهككككها فتوككككود وككككل عالكككك   ككككد  بككككل بككككالعو  تشككككول هكككك ه المسككككتويا  فككككي تككككرابن مككككر بعهككككها 
الثقافككككككة بصككككككفة عامككككككة ب يككككككف ة يموككككككد أد توككككككود ثقافككككككة فككككككي انفصككككككال هكككككك ه المسككككككتويا  عككككككد 

الثقافكككككككة عالككككككك  الصكككككككعيد اةنسكككككككاني العكككككككا  ت مكككككككل فكككككككي  بعهكككككككها   لككككككك  ننككككككك   سككككككك  الجكككككككابري
نياتهكككككا نكككككوق مكككككد الجصوصكككككية وهكككككي فكككككي  د وا كككككد جصوصكككككية الفكككككرد صكككككا   انثكككككر الثقكككككافي 
أي الجانككككككك  الككككككك اتي فكككككككي ينتاجككككككك  وجصوصكككككككية المجتمكككككككر الككككككك ي أنكككككككتم هككككككك ا الفكككككككرد وبالتكككككككالي 

ةا لمككككككا واا  يةفالثقافككككككة عالكككككك  المسككككككتو  الفككككككردي ةبككككككد أد تصككككككنب  بنككككككوق مككككككد العموميككككككة والشككككككمول
 ال2وان  ثقافة

ونجككككككككد الجككككككككابري يشككككككككير يلكككككككك  أد لالثقافككككككككة موونككككككككا  جعالهككككككككا فككككككككي منيومككككككككا  متمثالككككككككة فككككككككي    
منيومككككككا  التفويككككككر والتمككككككثع  وتهكككككك  التصككككككورا  والرمككككككوز  ومنيومككككككا  المعككككككايير انجعميككككككة 
والدينيككككة والجماليككككة التككككي يسككككتند يليهككككا النككككا   ومنيومككككا  التعبيككككر التككككي تموككككد مككككد ا فصككككا  

ورا  وانفوكككككككار  ونجكككككككد منيومكككككككا  العمكككككككل التكككككككي تشكككككككمل الوسكككككككائن التقنيكككككككة التكككككككي عكككككككد التصككككككك
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  ومككككد جككككعل هكككك ا فككككطد الثقافككككة تتشككككول وفكككك  منيومككككا  تمثككككل 1تسككككينر عالكككك  الوسككككن المعككككاد
مووناتهككككككا الرئيسككككككية ننكككككك  ة وجككككككود لثقافككككككة بككككككدود تصككككككورا  وأفوككككككار وبككككككدود معككككككايير تهككككككبنها 

 وتعبر عنها  يف يت  مد جعلها فر  تواجدهاال

ويعنينكككككا الجكككككابري تصكككككنيفا  الثقافكككككة التكككككي  صكككككرها فكككككي صكككككنفيد همكككككا الثقافكككككة الجماهيريكككككة    
والثقافكككككككة العالمكككككككة  فكككككككانول  تهككككككك  نريقكككككككة ال يكككككككا  الماديكككككككة والرو يكككككككة التكككككككي تمكككككككن  لوكككككككل أمكككككككة 
جصوصككككككيتها فهككككككي ي د معككككككدد الهويككككككة أمككككككا الثانيككككككة فتهكككككك  المعككككككارا واةبككككككداعا  التككككككي يككككككت  

  وبهككككككك ا توكككككككود 2المشكككككككت اليد بشكككككككاود الفوكككككككر واند  والفكككككككد ينتاجهكككككككا واسكككككككتهعوها مكككككككد نكككككككرا
الثقافكككككة شكككككامالة لجميكككككر منكككككا ي ال يكككككا  بدايكككككة مكككككد المالكككككب  والمقوكككككل يلككككك  المعكككككارا واةنتاجكككككا  

 التي ينتجها المجتمرال

 . مفهوم الهوية الثقافية :3.1

لنابعككككككة و تالكككككك  المبككككككادي انصكككككالية السككككككامية وال اتيككككككة ا :تعكككككراا الهويككككككة الثقافيككككككة عالككككك  أنهككككككا     
مككككككككد انفككككككككراد أو الشككككككككعو  وتالكككككككك  روككككككككائز اةنسككككككككاد التككككككككي تمثككككككككل ويانكككككككك  الشجصككككككككي الرو ككككككككي 
والمكككككادي بتفاعكككككل صكككككورتي هككككك ا الويكككككاد  ثبكككككا  هويكككككة أو شجصكككككية الفكككككرد أو المجتمكككككر   يكككككف 
تمثكككككككككل الهويكككككككككة الثقافيكككككككككة وكككككككككل الجوانكككككككككك  ال ياتيكككككككككة  اةمتصكككككككككادية  اةجتماعيكككككككككة  ال هككككككككككارية 

مو ككككككككد  التككككككككي ينتمككككككككي يليهككككككككا انفككككككككراد بككككككككال   والشككككككككعور والمسككككككككتقبالية نعهككككككككا  الجماعككككككككة ال
  وبالتكككككككالي فالهويكككككككة الثقافيكككككككة تمثكككككككل صكككككككور  الفكككككككرد والمجتمكككككككر فكككككككي مجتالكككككككا 3اةنتمكككككككائي لهكككككككا و

اننمكككككككان ال ياتيكككككككة وتشكككككككعر الفكككككككرد باةنتمكككككككا  والكككككككدجول ت ككككككك  جماعكككككككة معينكككككككة  وهنكككككككا  مكككككككد 
والقسككككككما  العامككككككة و القككككككدر الثابكككككك  والجككككككوهري والمشككككككتر  مككككككد السككككككما   :يعرفهككككككا عالكككككك  أنهككككككا
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التكككككككي تمياكككككككز  هكككككككار  هككككككك ه انمكككككككة عكككككككد ييرهكككككككا مكككككككد ال هكككككككارا  والتكككككككي تجعكككككككل لالشجصكككككككية 
و  وعاليككككك  فالهويكككككة  1الوننيكككككة أو القوميكككككة نابعكككككا تتميكككككز بككككك  عكككككد الشجصكككككيا  الوننيكككككة انجكككككر 

الثقافيككككة تتميككككز بنككككوق مككككد الثبككككا  و السككككوود وعككككد  الت يككككر فتتعالكككك  بشككككع  مككككا تمياككككزه عككككد ييككككره 
جككككككككر  ب يككككككككف توسككككككككب  صككككككككفة الوننيككككككككة أو القوميككككككككة هكككككككك ه انجيككككككككر  م ككككككككاير  مككككككككد الشككككككككعو  ان

 هكككككاهنكككككا  مكككككد يننالككككك  فكككككي تعريفككككك  لالهويكككككة الثقافيكككككة باعتبار و ومجالفكككككة لالقوميكككككا  المقابالكككككة لهكككككا  
التفككككككرد  ولكككككك ل  فالهويككككككة الثقافيككككككة هككككككي التفككككككرد الثقككككككافي بوككككككل مككككككا ت مالكككككك  الثقافككككككة مككككككد عككككككادا  

وال يكككككا   ومكككككا تعتبكككككر الهويكككككة الثقافيكككككة معيكككككار وأنمكككككان سكككككالو  وميكككككل ومكككككي  ونيكككككر  يلككككك  الوكككككود 
لقيككككككا  ميمككككككة شككككككع  مككككككد الشككككككعو    يككككككف تتشككككككول مككككككد نتيجككككككة تفاعككككككل عوامككككككل والمعتقككككككدا  

  أي أد الهويكككككة الثقافيكككككة هكككككي التكككككي تثبككككك  مكككككد  تنكككككور 2الفوريكككككة والدينيكككككة  التاريجيكككككة والبيئيكككككة
 وت هر أمة أو  هار  ننها ته  مجتالا أنواق المعاراال

 يككككككككككككف نع ككككككككككككي أد مفهككككككككككككو  الهويككككككككككككة الثقافيككككككككككككة مفهككككككككككككو  معاصككككككككككككر تبالككككككككككككور وطشككككككككككككوالية     
قككككككككرد العشككككككككريد وبككككككككرز  ومفهككككككككو  عككككككككالمي سوسيوسياسككككككككية مككككككككر نهايككككككككة الجمسككككككككينيا  مككككككككد ال

اصكككككة فكككككي الوةيكككككا  المت كككككد  انمريويكككككة بسكككككب  يهكككككور مشكككككول انماليكككككا  ومسكككككقلة اةثنيكككككا  ج
جمككككككة عككككككد انككككككدماا المهككككككاجريد والب ككككككف عككككككد وسككككككيالة مناسككككككبة تسككككككم  بتوهككككككي  المشككككككاول النا

ويهككككككككككور الصككككككككككراعا  الفوريككككككككككة وا يديولوجيككككككككككة التككككككككككي أصككككككككككب   تهككككككككككدد ثقافككككككككككا  الشككككككككككعو  
و هككككككاراته   ومككككككا يهككككككر  وانشكككككك ال اجتمككككككاعي أو سياسككككككي جاصككككككة عنككككككدما بككككككدأ  التيككككككارا  
الفوريككككككككة تنشكككككككك ل وتهككككككككت  بثقافككككككككا  الشككككككككعو  بعككككككككدما وانكككككككك  مهمشككككككككة وييككككككككر مبرمجككككككككة فككككككككي 
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بكككككر    يكككككف أصكككككب   الهويكككككة الثقافيكككككة م كككككل اهتمكككككا  ننهكككككا انشككككك اة  الم افكككككل العالميكككككة الو
 ال 1وسيالة ت مي ميراف الشعو  الثقافي المهدد باةندثار و الزوال

     مفهوم الهوية الثقافية عند الجابر :

الهويكككككة الثقافيكككككة ب سككككك  الجكككككابري هكككككي: و ويكككككاد يصكككككير  يتنكككككور  وليسككككك  معنككككك  جكككككاهز ا ف 
مكككككا فكككككي اتجكككككاه اةنتشكككككار وهككككككي ونهائيكككككا  هكككككي تصكككككير وتتنكككككور يمكككككا فكككككي  اتجككككككاه اةنومكككككاد واا

ت تنكككككي بتجكككككار  أهالهكككككا ومعانكككككاته   انتصكككككاراته  وتنالعكككككاته   وأيهكككككا با تواوهكككككا سكككككالبا وايجابكككككا 
  وعاليكككك  فالهويككككة 2ومككككر الهويككككا  الثقافيككككة انجككككر  التككككي تككككدجل معهككككا فككككي ت ككككاير مككككد نككككوق مككككا
نكككككوا ي وأيهكككككا مكككككد الثقافيكككككة هكككككي وكككككل مكككككا يتعالككككك  بمجتمكككككر مكككككا مكككككد المجتمعكككككا  فكككككي وكككككل ال

جكككككككككعل الععمكككككككككا  التكككككككككي تبنيهكككككككككا مكككككككككر المجتمعكككككككككا  انجكككككككككر  وتتصكككككككككا بكككككككككالت ير والتنكككككككككور 
وال روككككة   لكككك  ند الهويككككة الثقافيككككة عنككككد الجككككابري ويككككاد يصككككير يتنككككور لكككك ل  نجككككده يككككرف  
التفسككككككير المككككككاهوي لالهويككككككة الثقافيككككككة الكككككك ي يجعككككككل منهككككككا شككككككيئا فتصككككككب  بكككككك ل  معنكككككك  جككككككاهزا 

ثابتكككككككة وسكككككككاونة ة تت يكككككككر ة تعكككككككرا ال روكككككككة  لككككككك  أد الهويكككككككة    أي جعالهكككككككا3م كككككككدد المعكككككككال 
وفكككككي هككككك ا نجكككككد  سكككككد  نفكككككي يككككك ه  فكككككي تعريفككككك  لالهويكككككة فكككككي  الثقافيكككككة فكككككي ت يكككككر مسكككككتمر 

نفككككك  منكككككوال الجكككككابري   يكككككف يعرفهكككككا عالككككك  أنهكككككا:و ليسككككك  موهكككككوعا ثابتكككككا أو  قيقكككككة وامعكككككة 
معنككككك  بكككككل هكككككي بكككككل هكككككي يموانيكككككة  رويكككككة تتفاعكككككل مكككككر ال ريكككككة  فالهويكككككة ي د ليسككككك  شكككككيئا 

 افيكككككةثقال و  ممكككككا يعنكككككي أد الجكككككابري و سكككككد  نفكككككي يككككك هباد فكككككي اعتبكككككار الهويكككككة4شكككككي  يجالككككك 
 نتشار والتوسرالهي مت ير  مابالة لع ليس  ثابتة تماما  بل
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تهككككككي  وتتسككككككر وتنتشككككككر وتككككككنومد بقككككككدر مككككككا ت ككككككوزه  فالهويككككككة الثقافيككككككة  سكككككك  الجككككككابري      
لهويككككة  ند هكككك ه انجيككككر  ليسكككك  مسككككتقالة تمامككككا الجماعككككة مككككد مككككو  فككككي التعبيككككر والتمثيككككل لهكككك ه ا

عككككككد الوامككككككر العككككككا  وعككككككد الهويككككككا  انجككككككر   بككككككل هككككككي تككككككاثر ومككككككا تتككككككقثر  وبالتككككككالي ي ا وككككككاد 
التكككككقثير فيهكككككا مويكككككا فطنهكككككا تتراجكككككر وتكككككتقال  وتصكككككب  مجهريكككككة تمثكككككل الوجكككككود السكككككالبي المنفعكككككل  

لي   ياتهكككككا  أمكككككا  يكككككف تن ككككك  عاليهكككككا هويكككككا  أجكككككر  بقيمهكككككا ومبادئهكككككا وأنمكككككان تفويرهكككككا وأسكككككا
ي ا وانكككككك  مككككككاثر  فاعالككككككة فطنهككككككا تتعمالكككككك  وتتسككككككر وتنتشككككككر  وبالتككككككالي ت ككككككد مككككككد نشككككككان التوسككككككر 

ومككككككا نع يكككككك  أيهككككككا هككككككو أد الجككككككابري يككككككربن الهويككككككة بالمجككككككال الثقككككككافي   1لالهويككككككا  انجككككككر 
وتفاعالككككك  مكككككر ا جكككككر فهكككككي ويكككككاد تراومكككككي وة يعنككككك  جكككككاهز ا أي أد الهويكككككة الثقافيكككككة تبكككككرز مكككككد 

المجتمكككككر وميامككككك  وتعنيككككك  الجصوصكككككية وتمياكككككزه عكككككد ا جكككككر وهكككككي ليسككككك  ثابتكككككة  جكككككعل ثقافكككككة
وأبديككككة ولونهككككا تشككككهد عماليككككا  ت ككككول عبككككر الككككزمد مككككد جككككعل تفاعككككل المجتمككككر مككككر  اتكككك  مككككد 

 جككككر نتيجككككة يدجككككال مت يككككرا   ا  تككككقثير عالكككك  مككككي   جانكككك  ومككككر المجتمككككر ا جككككر مككككد جانكككك 
مككككككككا نجككككككككد الهويككككككككة الثقافيككككككككة فككككككككي نيككككككككر و  2الهويككككككككة اجتماعيككككككككة  امتصككككككككادية  سياسككككككككية وثقافيككككككككة

  وعاليككككك  3الجكككككابري تمثكككككل  جكككككر الزاويكككككة فكككككي توكككككويد انمككككك  ننهكككككا نتيجكككككة تكككككراو  تكككككاريجي نويكككككل
فالهويكككككككة الثقافيكككككككة هكككككككي انسكككككككا  فكككككككي أي أمكككككككة وبهكككككككا يتعكككككككرا عاليهكككككككا وعالككككككك  شكككككككعبها وميمهكككككككا 
وأسكككككالي  عيشكككككها وتواجكككككدها فكككككي العكككككال  ومكككككد جعلهكككككا تسكككككتنير انمكككككة أد تقكككككي  ععمكككككا  مكككككر 

 نم  انجر  وتفر  هويتها ويوت  بها تاري  انم الا
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 : مستويات الهوية الثقافية02 مبحث

تكككككككرتبن الهويكككككككة الثقافيكككككككة عنكككككككد الجكككككككابري بمسكككككككتويا  ثعثكككككككة فكككككككردي  جمعكككككككوي  وننكككككككي أو      
مككككومي   يككككف تعتبككككر فككككي وككككل مسككككتو  منهككككا انعوككككا  لالثقافككككة السككككائد  وتككككدعي  لهككككا فككككي الومكككك  

 تويا  والتالي:ال وتتمثل ه ه المس1 ات 

 المستوى األول:  أ/

ويتمثككككككل فككككككي المسككككككتو  الفككككككردي  فرديككككككة( وهككككككو فككككككي رأي الجككككككابري يقجكككككك  موهككككككر الفكككككككرد     
داجككككل الجماعككككة الوا ككككد  سككككوا  وانكككك  هكككك ه الجماعككككة عالكككك  شككككول مبيالككككة أو نائفككككة أو جماعككككة 
مدنيكككككة أي  زبكككككا أو نقابكككككة  فهككككك ه الهويكككككة فكككككي هككككك ا المسكككككتو  توكككككود هويكككككة متميكككككز  ومسكككككتقالة  

اجكككككل الجماعكككككة نفسكككككها   يكككككف أد هككككك ه اننكككككا تهكككككر فهكككككي برأيككككك  عبكككككار  عكككككد أنكككككا لهكككككا  جكككككر د
  وعاليككككك  فكككككطد 2نفسكككككها فكككككي مروكككككز الكككككدائر  عنكككككدما توكككككود فكككككي مواجهكككككة مكككككر هككككك ا النكككككوق ا جكككككر

المسكككككتو  الفكككككردي يميكككككز هويكككككة الفكككككرد المندمجكككككة داجكككككل الجماعكككككة التكككككي تعنيهكككككا نكككككابر التميكككككز 
لككككك ي تنكككككدرا والت يكككككر   يكككككف أد هككككك ه الفرديكككككة تمثكككككل هويكككككة اننكككككا فكككككي ععمتهكككككا مكككككر ا جكككككر ا

هككككمن  ولونهككككا متفككككرد  بهويتهككككا ند اننككككا ت مككككل دائمككككا نككككوق مككككد اةجككككتعا عالكككك  الككككري  مككككد 
اةنهكككككما  يلككككك  جماعكككككة معينكككككة  ومكككككا نع كككككي أد هككككك ه اننكككككا ب سككككك  الجكككككابري ت مكككككل نكككككابر 
المواجهكككككة وتويفككككك  عنكككككدما تشكككككعر بكككككقد ا جكككككر يعمكككككل عالككككك  التصكككككدي لهكككككا  يكككككف تعمكككككل عالككككك  

 عكككككد دار  و لككككك  مكككككد أجكككككل يبكككككراز هويتهكككككا المتفكككككرد  بهكككككافكككككر   اتهكككككا واا علهكككككا مروكككككز الصككككك
 ييرهاال

 

 

                                                           

.228، ص2010ثيراتها في المجتمع العربي، دار مجدالو  ل نشر والتوزيع، عمان، محمد الدين خمش: العولمة وتأ -  1  
.298محمد عابد الجابر  : العولمة والهوية الثقافية، عشر أطروحات، ص -  2  



مرجعياتها عند الجابريو الهوية الثقافية مستوياتها                 الفصل الثاني:   

 

 
47 

 ب/المستوى الثاني:

يتمثككككككل فكككككككي المسكككككككتو  الجمعككككككوي  جمعويكككككككة(  ويتمثكككككككل هكككككك ا المسكككككككتو  بالنسكككككككبة لالجكككككككابري     
تمثكككككل الجماعكككككا  داجكككككل انمكككككة وتمثكككككل انفكككككراد داجكككككل الجماعكككككة   يكككككف تتميكككككز هككككك ه الهويكككككة 

انجككككر  داجككككل الثقافككككة المشككككتروة  فتوككككود لوككككل منهككككا أنككككا  الجمعويككككة عككككد الهويككككا  الجمعويككككة
  وعاليككككك  1جاصكككككة بهكككككا و جكككككر مكككككد جعلككككك  وعبكككككره تتعكككككرا عالككككك  نفسكككككها بوصكككككفها ليسككككك  ييكككككاه

توكككككود هويكككككة الجماعكككككة بالنسكككككبة ل مكككككة مماثالكككككة لهويكككككة الفكككككرد داجكككككل الجماعكككككة  ب يكككككف توكككككود 
هنككككككا يموككككككد   ومككككككد 2لهككككككا مميككككككزا  وجصككككككائ  داجككككككل الجماعككككككة وانمككككككة التككككككي تنتمككككككي يليهككككككا

القككككككول أد الهويككككككة الجمعويككككككة هككككككي انجككككككر  لهككككككا مككككككا يقابالهككككككا مككككككد جماعككككككا  أجككككككر   أي لهككككككا 
 جكككككر ب يكككككف توكككككود لوكككككل جماعكككككة جصوصكككككيتها الجاصكككككة بهكككككا التكككككي تميزهكككككا عكككككد الجماعكككككا  
انجكككككككر  فالوكككككككل جماعكككككككة هويتهكككككككا التكككككككي تتفكككككككرد بهكككككككا عكككككككد الجماعكككككككا  انجكككككككر  بكككككككالري  مكككككككد 

 اةندراا داجل انمة الوا د ال

  توى الثالث:ج/ المس 

ويتمثككككككل هكككككك ا المسككككككتو  فككككككي المسككككككتو  القككككككومي أو الككككككونني  هويككككككة وننيككككككة أو موميككككككة(    
وهككككو مجموعككككة الصككككفا  أو السككككما  الثقافيككككة العامككككة التككككي تمثككككل ال ككككد اندنكككك  المشككككتر  بككككيد 
جميككككر انفككككراد الكككك يد ينتمككككود يلكككك  أمككككة مككككد انمكككك  والتككككي تجعالهكككك  ي عرفككككود ويتميككككزود بصككككفاته  

  وب سككككك  الجكككككابري فكككككطد الهويكككككة فكككككي هككككك ا المسكككككتو  توكككككود 3انمككككك  انجكككككر  عمكككككا سكككككواه  مكككككد
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  فالهويكككككة الوننيكككككة أو 1أوثكككككر تجريكككككد ا وأوسكككككر ننامكككككا وأوثكككككر ماباليكككككة لالتعكككككدد والتنكككككوق واةجكككككتعا
القوميكككككة تمثكككككل هويكككككة أمكككككة فكككككي مقابكككككل هويكككككة انمككككك  المقابالكككككة لهكككككا  يكككككف تجتالكككككا عنهكككككا تمامكككككا  

  معنككككك  الهويكككككة المشكككككتروة لجميكككككر أبنكككككا  الكككككوند العربكككككي فالهويكككككة الثقافيكككككة القوميكككككة برأيككككك  تقجككككك
مكككككككد الم كككككككين يلككككككك  الجالككككككككيم وة تعنكككككككي فكككككككر  نمكككككككن ثقككككككككافي معكككككككيد عالككككككك  اننمكككككككان الثقافيككككككككة 
انجكككككر   المتعكككككدد  والمتعايشكككككة عبكككككر التكككككاري  المديكككككد لالكككككوند العربكككككي  لككككك  أد التعكككككدد الثقكككككافي 

نمكككككا ة بكككككد مكككككد توييفهكككككا بكككككوعي فكككككي  فكككككي الكككككوند العربكككككي وامعكككككة أساسكككككية ة يجكككككوز تجاوزهكككككا واا
جصكككككككا  الثقافكككككككة العربيكككككككة القوميكككككككة وتوسكككككككير مجالهكككككككا ال يكككككككوي مكككككككر الم افيكككككككة عالككككككك   يينكككككككا  واا
الوييفككككككككة التاريجيككككككككة لهكككككككك ه الثقافككككككككة  وييفككككككككة التو يككككككككد المعنككككككككوي والرو ككككككككي والعقالككككككككي ووييفككككككككة 
اةرتفكككككاق بكككككالوند العربكككككي مكككككد مجكككككرد رمعكككككة ج رافيكككككة يلككككك  وعكككككا  ل مكككككة العربيكككككة ة توكككككود يةا 

  وعالككككككك  هككككككك ا  فكككككككطد الهويكككككككة القوميكككككككة تهككككككك  الهويكككككككة الفرديكككككككة والهويكككككككة 2 يوكككككككود يةا بهكككككككابككككككك  وة
الجمعويككككككة وتشككككككول مككككككد جعلهمككككككا هويككككككة انمككككككة الجاصككككككة بهككككككا وال امالككككككة لجصككككككائ  وصككككككفا  
دود ييرهككككككا  فتوككككككود بكككككك ل  عالكككككك  ننككككككا  واسككككككر داجككككككل ينارهككككككا العككككككا  والمشككككككتر  مككككككر الهويككككككة 

مكككككككا الهويكككككككة الفرديكككككككة والجمعويكككككككة فيكككككككدجعد الفرديكككككككة والجمعويكككككككة ب يكككككككف توكككككككود هكككككككي انشكككككككمل أ
هكككككمد ينارهكككككا  فمكككككا نع يككككك  هنكككككا أد الهويكككككة عنكككككد الجكككككابري تبكككككدأ مكككككد المسكككككتو  الهكككككي  ثككككك  
تعمككككككل عالكككككك  الوصككككككول يلكككككك  المسككككككتو  الواسككككككر وانشككككككمل أي أنهككككككا تننالكككككك  مككككككد الجككككككا  يلكككككك  
العككككا  وبهكككك ا فهككككي تت ككككرر مككككد مسككككتو  الفككككرد متوجهككككة فككككي  لكككك  صككككو  مسككككتو  انمككككة   لكككك  

 لهوية الثقافية عنده تتنور وتتسرالأد ا

ويكككككككربن الجكككككككابري هككككككك ه المسكككككككتويا  الكككككككثعف برابنكككككككة متينكككككككة تو كككككككد بينهمكككككككا وتجمكككككككر أبنكككككككا  
انمكككككة العربيكككككة وهكككككي الال كككككة العربيكككككة التكككككي يعتبرهكككككا ل كككككة التكككككراف المشكككككتر  ول كككككة العالككككك  والثقافكككككة 

بهككككا يموككككد لالعككككر   العالمككككة ومككككد ثكككك  ل ككككة الت ككككديف وال داثككككة ومككككا يعتبرهككككا اندا  الو يككككد  التككككي
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  وعاليككككككك  فكككككككطد مسكككككككتويا  الهويكككككككة الثقافيكككككككة تجمكككككككر 1الكككككككدجول فكككككككي العالميكككككككة وت قيككككككك  ال داثكككككككة
يد لكككككك  توككككككد أهكككككك   ايل هكككككك ه انجيككككككر  عنصككككككرا ثقافيككككككا أساسككككككبينهمككككككا الال ككككككة العربيككككككة لكككككك ل  تشككككككو

عناصككككككر الثقافككككككة عالكككككك  اةنككككككع  بصككككككفتها رمككككككزا لالهويككككككة الجماعيككككككة ووسككككككيالة ل فككككككي العناصككككككر 
وبهككككك ا فالمسكككككتويا  الكككككثعف تبكككككرز مكككككد جكككككعل الال كككككة التكككككي تعمكككككل   2  ونقالهكككككا الثقافيكككككة انجكككككر 

عالكككك  يثبككككا   اتهككككا  ومككككا أنهككككا تتككككداجل مككككر بعهككككها الككككبع  وأنكككك  فككككي وككككل مسككككتو  أنككككا و جككككر  
أنككككا تعمككككل عالكككك  يثبككككا  تواجككككد هويتهككككا مككككد جككككعل تواجككككد ا جككككر هكككك ا انجيككككر يقككككر فككككي مواجهككككة 

 مر انناال 

تت كككككككدد الععمكككككككة بكككككككيد هككككككك ه المسكككككككتويا  الثعثكككككككة فكككككككي رأي الجكككككككابري أساسكككككككا بنكككككككوق ا جكككككككر و    
بتواجكككككده وبمومعككككك  ونمو اتككككك  فكككككطد وكككككاد داجاليكككككا ويقكككككر فكككككي دائكككككر  الجماعكككككة  فالهويكككككة الفرديكككككة 
د وككككاد يقككككر فككككي دائككككر  انمككككة فالهويككككة الجمعويككككة هككككي التككككي  هككككي التككككي تفككككر  نفسككككها وقنككككا  واا

مكككككا يد وكككككاد ا جكككككر جارجيكككككا أي جكككككارا انمكككككة والكككككوند فكككككطد تبكككككرز بكككككدة مكككككد اننكككككا الفكككككردي  أ
  أي أد الععمككككككة هنككككككا تبككككككرز مككككككد 3الهويككككككة الوننيككككككة أو القوميككككككة هككككككي التككككككي تمكككككك  مجككككككال اننككككككا

جكككككعل نكككككوق ا جكككككر فكككككي وكككككل مكككككا يالتسككككك  بككككك  مكككككد نمو كككككا  وتنالعكككككا    يكككككف تيهكككككر الهويكككككة 
د ا جككككر هككككو انمكككككة  الفرديككككة ي ا وككككاد ا جككككر هكككككو الجماعككككة  وتبككككرز الهويككككة الجمعويكككككة ي ا وككككا

وتبككككرز الهويككككة القوميككككة ي ا وككككاد ا جككككر جككككارا انمككككة  لوككككد وككككل هكككك ه الككككدوائر لهككككا مروككككز وا ككككد 
 ال4هو انمة والوند

ونجككككككد الجككككككابري يكككككك ه  يلكككككك  اعتبككككككار أد الععمككككككة بككككككيد هكككككك ه المسككككككتويا  ليسكككككك  مككككككار  وة      
المصككككال   ثابتككككة  فهككككي فككككي مككككد وجككككزر دائمككككيد  ب يككككف يت يككككر مككككد  وككككل منهمككككا و لكككك  ب سكككك 
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  1المصكككككككككال  الفرديكككككككككة والمصكككككككككال  الجمعويكككككككككة والمصكككككككككال  الوننيكككككككككة والقوميكككككككككة التكككككككككي ت روهكككككككككا
وبالتكككككككالي فالكككككككي  مكككككككد الهكككككككرور  أد تتميكككككككز هككككككك ه المسكككككككتويا  ب الكككككككة مكككككككد الثبكككككككا  بكككككككل عالككككككك  
العوكككككككك  مككككككككد  لكككككككك  فهككككككككي فككككككككي ت يككككككككر مسككككككككتمر متككككككككقثر  فككككككككي  لكككككككك  بككككككككاليروا والصككككككككراعا  

مسككككككتوياتها الككككككثعف تتميككككككز بنككككككوق مككككككد الت يككككككر   وعاليكككككك  يموككككككد القككككككول أد الهويككككككة ب2والمصككككككال 
 وعد  الثبا  في ععمتها مر بعهها البع   يف تتداجل فيما بينهاال
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 :: مرجعيات الهوية الثقافية03 مبحث

يكككككر  الجكككككابري أد لالهويكككككة الثقافيكككككة مرجعيكككككا  متمثالكككككة فكككككي الكككككوند  انمكككككة  الدولكككككة  يكككككف      
ياوكككككككككد أد الهويكككككككككة الثقافيكككككككككة ة توتمكككككككككل وة تبكككككككككرز جصوصكككككككككيتها ال هكككككككككارية وة ت كككككككككدو هويكككككككككة 
ممتالئككككككة مككككككادر  عالكككككك  نشككككككداد العالميككككككة عالكككككك  انجكككككك  والعنككككككا  ية ي ا تجسككككككد  مرجعيتهككككككا فككككككي 

 ال1هي الوند  انمة  الدولة وياد مشج  تتناب  في  ثعثة عناصر

  أ/ الوطن:

الكككككوند هكككككو منكككككزل ا مامكككككة  والكككككوند انصكككككالي هكككككو الموكككككاد الككككك ي ولكككككد فيككككك  ا نسكككككاد أو      
نشكككككق فيكككككك  ومككككككا أنكككككك  البيئككككككة الرو يككككككة التككككككي تتجكككككك  يليهككككككا عوانككككككا ا نسككككككاد القوميككككككة   يككككككف أد 

مبكككككككور  لالكككككككوند عامكككككككل وجكككككككداني يتمثكككككككل فكككككككي اةرتبكككككككان بكككككككانر  وتقديسكككككككها ةشكككككككتمالها عالككككككك 
  فككككككالوند يعبككككككر عككككككد الهويككككككة الثقافيككككككة ننكككككك  المنشككككككق انول الكككككك ي تت ككككككدد بكككككك  هويككككككة 2انجككككككداد

الفكككككككرد بانتمائككككككك  يلككككككك  أر  أو ج رافيكككككككة معينكككككككة ب يكككككككف يوتسككككككك  الفكككككككرد مكككككككد جعلككككككك  الشكككككككعور 
باةنتمكككككا  ممكككككا يجعكككككل الفكككككرد يقكككككد  هككككك ه انر  التكككككي يعكككككيد فيهكككككا   يكككككف يكككككر  الجكككككابري أد 

ا  أو الج رافيككككككككة والتككككككككاري  أصككككككككب   تشككككككككول ويانككككككككا رو يككككككككا الككككككككوند بوصككككككككف  انر  وانمككككككككو 
وا ككككككدا  يعمككككككر مالكككككك  وككككككل مككككككواند  فالج رافيككككككا أصككككككب   معنكككككك  تاريجيككككككا والتككككككاري  مككككككد صككككككار 

  وعاليكككك  فككككطد الككككوند يشككككمل عالكككك  انر  ووككككل مككككا يتعالكككك  بهككككا أي الج رافيككككة 3مومعككككا ج رافيككككا
جانكككك  انر   التككككي تجكككك  الككككوند مككككد مومككككر و ككككدود وييرهككككا مككككد الموونككككا  انجككككر   يلكككك 

نجككككككد التككككككاري   هكككككك ا انجيككككككر يمثككككككل مننالقككككككا لت ديككككككد الهويككككككة  ي  تتجكككككك ر هويككككككة الجماعككككككة فككككككي 
تاريجهكككككا ويبكككككرز تكككككاري  الجماعكككككة و ثكككككاره فكككككي صكككككي  موتوبكككككة ومكككككا تتجالككككك  فكككككي تقاليكككككد الجماعكككككة 
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وأسكككككككانيرها و واياتهكككككككا ويننكككككككوي التكككككككاري  أيهككككككككا عالككككككك  ان كككككككداف الفرديكككككككة والجمعيكككككككة وعالكككككككك  
  وبالتككككككالي فككككككطد وككككككل مككككككد انر  والتككككككاري  يعبككككككراد عككككككد الككككككوند 1ريجييدصككككككور  أبنالهككككككا التككككككا

 يككككككف أنككككككك  ة وجكككككككود لتككككككاري  دود ونكككككككد وة وجكككككككود لككككككوند دود أر  ودود تكككككككاري   ومكككككككا أد 
 التاري  يعبر عد الج رافيا التي ينتمي يليهاال

  ب/ األمة :

الكككككوند والتكككككراف مكككككة جمالكككككة انفكككككراد الككككك يد يوونكككككود دولكككككة تجمكككككر بيكككككنه  و كككككد  وتمثكككككل ان      
وكككككود يليهكككككا فت  وعاليككككك  فانمكككككة تتوكككككود مكككككد انفكككككراد الككككك يد ينتمكككككود 2والمشكككككاعر مكككككد  ة  و مكككككال

 امالكككة لوكككل مكككا يتعالككك  بهككك  فتقجككك  موانهكككا وتواجكككدها فكككي العكككال  فتتميكككز عكككد بكككامي انمكككة  بككك ل 
 انم  انجر ال

 يككككككف يككككككر  الجككككككابري انمككككككة بوصككككككفها النسكككككك  الرو ككككككي الكككككك ي تنسككككككج  الثقافككككككة المشككككككتروة      
وموامهككككككككا  اوككككككككر  تاريجيككككككككة ونمو ككككككككا  تعبككككككككر عنهككككككككا ا راد  الجماعيككككككككة التككككككككي يصككككككككنعها  كككككككك  
  3الكككككوند الككككك ي يعنكككككي الوفكككككا  لككككك ر  وانمكككككوا  ولالتكككككاري  ولككككك ر  التكككككي تشكككككمل وت تهكككككد

لتككككي تتوككككود مككككد التككككاري  والنمو ككككا   فالجككككابري وعاليكككك  فانمككككة تومككككد فككككي الثقافككككة المشككككتروة ا
يكككككربن انمكككككة بوجكككككود  اوكككككر  تاريجيكككككة مشكككككتروة ل مكككككة يلككككك  جانككككك  ثقافكككككة شكككككعبية مشكككككتروة بكككككيد 

  فانمكككككة تعبكككككر عكككككد الهويكككككة الثقافيكككككة لشكككككع  مكككككا  يكككككف يوكككككود ل مكككككة 4جميكككككر فئكككككا  المجتمكككككر
رو  أفرادهككككككا تاريجهككككككا الجككككككا  بهككككككا وثقافتهككككككا التككككككي تككككككرتبن بانمككككككة دود ييرهككككككا فانمككككككة هككككككي 

  يف تعبر عد نمو اته  وريباته  وأماله  و ةمه ال
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  ج/ الدولة :

الدولككككة هككككي مجتمككككر مككككني  لكككك   وومككككة مسككككتقالة وشجصككككية معنويككككة تميككككزه عككككد ييككككره مككككد       
المجتمعكككككا  المماثالكككككة لككككك   فهكككككي الجسككككك  السياسكككككي وال قكككككومي الككككك ي يكككككني   يكككككا  مجمكككككوق مكككككد 

ر  بكككككيد الدولكككككة وانمكككككة يومكككككد فكككككي أد الدولكككككة هكككككي انفكككككراد الككككك يد يالفكككككود أمكككككة   يكككككف أد الفككككك
انمككككة المنيمككككة فككككي  ككككيد انمككككة جماعككككة مككككد النككككا  تجمعهكككك  صككككفا  وا ككككد  ومصككككال  و مككككال 

الككككككك ي يعمكككككككل عالككككككك  ال مايكككككككة والرعايكككككككة  ي  فالدولكككككككة هكككككككي الويكككككككاد السياسككككككك1وأهكككككككداا مشكككككككتروة
أهكككككك   نفككككككراد الشككككككع  وتنيككككككي   ياتكككككك  فككككككي مجتالككككككا المجككككككاة   ويعتبككككككر الجككككككابري الدولككككككة مككككككد

مرجعيككككككككا  الهويككككككككة  و لكككككككك  بوصككككككككفها التجسككككككككيد القككككككككانوني لو ككككككككد  الككككككككوند وانمككككككككة والجهككككككككاز 
السكككككاهر عالككككك  سكككككعمتهما وو كككككدتهما و مايككككككة مصكككككال هما وتمثيالهمكككككا يزا  الكككككدول انجكككككر  فككككككي 
زمككككككد السككككككال  ومككككككا فككككككي زمككككككد ال ككككككر  وةبككككككد مككككككد التمييككككككز هنككككككا بككككككيد الدولككككككة وويككككككاد مشككككككج  

  الكككككوند وانمكككككة مكككككد جهكككككة وبكككككيد ال وومكككككة أو ومجكككككرد فكككككي الومككككك  نفسككككك  ويكككككاد يجسكككككد و كككككد
  فالجكككككابري هنكككككا 2النيكككككا  السياسكككككي الككككك ي يمكككككار  السكككككالنة ويت كككككدف باسكككككمها مكككككد جهكككككة أجكككككر 

يقصككككد المعنككككك  انول أي الدولككككة بوصكككككفها ويكككككاد يجسككككد و كككككد  الكككككوند وانمككككة  فبوجكككككود الدولكككككة 
ا   لككككك  أد توكككككود ل مكككككة والكككككوند موانكككككة  فالدولكككككة تعمكككككل عالككككك   مايكككككة ورعايكككككة وننهكككككا وأمتهككككك

الدولككككككة فككككككي نيككككككر الجككككككابري تتككككككول  شككككككاود وثيككككككر  ومتشككككككعبة منهككككككا شككككككاود الككككككوند و لكككككك  مككككككد 
جككككعل  مايكككككة  كككككدوده وو ككككد  أراهكككككي  وشكككككعب  والككككدفاق عكككككد سكككككمات  ومياهكككك  ا ماليميكككككة وييرهكككككا 
مككككككد شككككككاود الككككككوند  با هككككككافة يلككككككك  هكككككك ا نجككككككدها تهككككككت  بشكككككككاود انمككككككة و لكككككك  مككككككد جكككككككعل 

 هاة واسكككككككتقعلها السياسكككككككي وتراثهكككككككا الثقكككككككافي  ومكككككككا نجكككككككدالم افيكككككككة عالككككككك  جيراتهكككككككا اةمتصكككككككادي
تهككككت  بشكككككاود الدولككككة الجاصكككككة فكككككي  ككككد  اتهكككككا بوصكككككفها هيئككككة تنكككككو  عكككككد انمككككة فكككككي ممارسكككككة 
السككككككالنة والم افيككككككة عالكككككك  انمككككككد والعمككككككل عالكككككك  ت قيكككككك  العككككككدل والتجنككككككين لمشككككككارير التقككككككد  
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يككككككة اةمتصككككككادية وتنفيكككككك ها والتعامككككككل مككككككر الككككككدول انجككككككر  مككككككر الككككككدفاق عككككككد مصككككككال ها الجارج
  وبالتككككالي فالدولككككة تالككككك  شككككمل انمككككة والكككككوند فهككككي الوعككككا  الككككك ي 1منهككككا واةسككككتراتيجية وييرهكككككا

يهكككك  وككككل مككككد انمككككة والككككوند وبهككككا ينتسككككباد يليهككككا وي ققككككاد تواجككككدهما فككككي يككككل تواجككككد الدولككككة 
د ل مككككة هيبتهككككا وموانتهككككا ومككككا هككككو ال ككككال بالنسككككبة  التككككي تعمككككل عالكككك   مايتهمككككا وبالدولككككة توككككوا

 الوندالل

 يككككف أنكككك  وككككل مككككد الككككوند وانمككككة والدولككككة هككككو تعبيككككر عككككد الهويككككة الثقافيككككة لكككك ل  يعتبككككر      
الجكككككابري أد وككككككل مسككككككا  بككككككالوند أو بانمككككككة أو بالدولككككككة هككككككو مسككككككا  بالهويككككككة الثقافيككككككة  ومككككككا 
فككككي الومكككك   اتكككك  وككككل مسككككا  بالهويككككة الثقافيككككة هككككو فككككي نفكككك  الومكككك  مسككككا  بككككالوند وانمككككة 

  ومككككككد جككككككعل هكككككك ا فككككككطد الهويككككككة الثقافيككككككة تككككككرتبن بككككككالوند  2الدولككككككة وتجسككككككيدها التككككككاريجي أي
انمككككككة  الدولككككككة  يككككككف يشككككككوعد المرجعيككككككة انساسككككككية لهككككككا والجاصككككككة بهككككككا ومككككككد جعلهككككككا تقجكككككك  
موانتهككككا وتت ككككدد معالمهكككككا  لكككك  أد الدولككككة عنكككككد الجككككابري هككككي التجسكككككيد القككككانوني لالهويككككة  ومكككككا 

ا  ويمثككككككككل الككككككككوند المرجعيككككككككة الثقافيككككككككة تمثككككككككل انمككككككككة النسكككككككك  الرو ككككككككي لالهويككككككككة والثقافككككككككة مع كككككككك
 ال3لالهوية

وفككككي انجيككككر نصككككل يلكككك  أد الهويككككة الثقافيككككة هككككي وككككل مككككا يميككككز شككككع  مككككا مككككد الشككككعو       
انجكككككر   يكككككف تالمككككك  وكككككل جوانككككك  ال يكككككا  وبهكككككا يكككككت  التعكككككرا عالككككك  الفكككككرد أو المجتمكككككر داجكككككل 
ننككككا  هككككك ه الهويككككة  فالوكككككل أمككككة مكككككد انمكككك  هويتهكككككا الثقافيككككة فهككككك ه انجيككككر  فكككككي نيككككر الجكككككابري 

مككككككد جعلهككككككا تسككككككتنير أد تقككككككي  ععمككككككا  فهككككككي بمثابككككككة  جككككككر انسككككككا  فككككككي تشككككككويل انمككككككة و 
نمككككا  ليسكككك  مقيككككد  بككككل فككككي ت يككككر و روككككة أي أنهككككا ليسكككك  ثابتككككة وة تسككككتقر عالكككك   ككككال وا ككككد  واا
ت مككككل صككككفة الت يككككر والتنككككور  يككككف أنكككك  يرجككككر لالهويككككة الثقافيككككة مرجعيككككا  تتشككككول بهككككا متمثالككككة 

                                                           

.150محمد عابد الجابر  : قضايا في الفكر المعاصر، ص  -  1  
.299محمد عابد الجابر  : العولمة والهوية الثقافية، ص -  2  
.229محمد الدين خمش : العولمة وتأثيراتها في المجتمع العربي، ص  -  3  
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مككككككا بينهككككككا وة فككككككي الككككككوند وانمككككككة والدولككككككة وهكككككك ه الروككككككائز الككككككثعف ت مككككككل ععمككككككة مترابنككككككة في
نمككككا تعتبككككر لكككك  الهويككككة الثقافيككككة  يككككف أنكككك  عنككككدما نقككككول ونككككد  أمككككة   تقتصككككر عالكككك  هكككك ا فقككككن واا
دولككككككة فطننككككككا نقصككككككد بككككككدود شكككككك  هويككككككة ثقافيككككككة وعنككككككدما نقككككككول هويككككككة ثقافيككككككة فطنكككككك  يتبككككككادر يلكككككك  
أ هاننككككا وجككككود ونككككد  أمككككة  دولككككة وبالتككككالي فعنككككدما تتككككقثر الهويككككة الثقافيككككة فطنكككك   تمككككا يتككككقثر وككككل 

لككككوند وانمككككة والدولكككككة  يككككف أد لالهويككككة الثقافيككككة عنكككككد الجككككابري مسككككتوياتها التككككي تعتبرهكككككا مككككد ا
هكككككي انجكككككر  انعوكككككا  لهكككككا و لككككك  مكككككد جكككككعل مسكككككتوياتها الكككككثعف فكككككردي  جمعكككككوي  وننكككككي أو 
مكككككومي  فهككككك ه المسكككككتويا  لهكككككا ععمكككككة مترابنكككككة فيمكككككا بينهكككككا تبنككككك  عالككككك  ععمكككككة اننكككككا وا جكككككر 

 نمة ال ي تبرز في  وهوية ثقافية منفرد  عد ييرهاالوتندرا والها في ينار الوند وا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث  
العولمة وعالقتها بالهوية  
 الثق افية في نظر الجابري



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الثالثالفصل   

هوية الثقافية في نظر الالعولمة و عالقتها ب
 الجابري

 العولمة على الهوية الثقافية: مخاطر  01مبحث 

: موقف الجابري من العولمة في عالقتها بالهوية  02مبحث 
 الثقافية

 : الوقوف في وجه المخاطر 03مبحث 

أراء الجابري وتقييم : نقد 04مبحث   
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ترتبط العولمة بالهوية الثقافية من خالل التأثير فيها واالنعكاس عليها وذلك بوجود مخاطر  
تتهدد الهوية من جميع النواحي مما يدفع بها إلى العمل على تجاوز هذه االنعكاسات الخطيرة، 
ألن العولمة أول ما تستهدف، تستهدف صميم الهويات بزحزحتها من مكانها وجعلها عرضة 

نتهاكات والمضايقات، وهذا يدل على أن العولمة لها عالقة بالهوية الثقافية ال بد من فهمها لال
بوعي ودراستها دراسة تستدعي حضور العقل من أجل تجاوز العيش في األوهام ومعرفة كيفية 
جعل العولمة خادمة للهوية الثقافية ال مخربة لها ومن أجل غاية أخرى ممكنة من التعايش مع 

 خالل هذا منافات المقابلة لها ومن ثم المثاقفة المبتعدة على التقوقع في الذات وانطوائها، و الثق
يمكن طرح عدة تساؤالت: كيف تشكل العولمة خطورة على الهوية الثقافية؟ وما هو الموقف 
الذي يتخذه الجابري منها؟ وفيما تتمثل عالقة العولمة بالهوية الثقافية؟ وكيف يمكن تجاوز 

 طر العولمة؟ وماهي االستراتيجية المتبعة في ذلك حسب الجابري؟. مخا

 : مخاطر العولمة على الهوية الثقافية:  01مبحث 

يحاول الجابري إعطاءنا صورة على العولمةة مةن خةالل رصةد مخاطرهةا علةى الهويةة الثقافيةة     
ك بسةط نفوذهةا وفةر  المتمثلة في تكريس االستتباع الحضاري واالختراق الثقافي محاولة فةي ذلة
 سيطرتها على الدول الضعيفة وباألخص الدول العربية وذلك من خالل:

 _ إيديولوجيا االختراق الثقافي:1/1

حيث يرى الجابري أن ايديولوجيا االختراق الثقافي من األمور التي يجب أن تثةار ويتخةذ منهةا    
موقةف برةةر  تشةةخيص كةةل المخةةاطر التةةي تتةةردد فةةي كةةل مةةرة علةةى هويتنةةا الثقافيةةة والحضةةارية، 
فةةاالختراق صةةار ظةةاهرة مةةن الظةةواهر التةةي تعانيهةةا الهويةةة ولةةم يعةةد مجةةرد مصةةطل  للتةةداول بةةل 

رة لهةا وجودهةا الفعلةي فةي ظةل العولمةة وهةو فعةل مصةدره الواليةات المتحةدة األمريكيةة أصب  ظاه
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، 1وحليفاتهةةا موجهةةة فةةي ذلةةك ضةةرباتها للةةدول الضةةعيفة متخةةذة طةةابع المسةة  فةةي جميةةع المجةةاالت
وبالتةةةالي فةةةاالختراق الثقةةةافي هةةةو مةةةا تطمةةة  إليةةةل العولمةةةة محاولةةةة فةةةي ذلةةةك القضةةةاء علةةةى الهويةةةة 

 ا وتشتيتها. الثقافية وتفتيته

كما يةرى أن ثقافةة االختةراق هةي البةديل الةذي تقدمةل العولمةة عةن الصةراع االيةديولوجي لكةن      
هةةةذا ال يةةةدل علةةةى انتهةةةاء عصةةةر االيةةةديولوجيا وموتهةةةا بةةةل العكةةةس فثقافةةةة االختةةةراق ذاتهةةةا تحمةةةل 

المتصةةةةارعة ايةةةةديولوجيا معينةةةةة أال وهةةةةي ايةةةةديولوجيا االختةةةةراق ولكنهةةةةا بعيةةةةدة عةةةةن االيةةةةديولوجيات 
كالرأسةةةمالية واالشةةةتراكية وذلةةةك لكونهةةةا ال تقةةةدم مشةةةروعا للمسةةةتقبل وكخصةةةم لبةةةديل  خةةةر تسةةةميل 
وتقاومةةةل بةةةل تعمةةةل علةةةى تجةةةاوز واختةةةراق الرغبةةةة فةةةي البةةةديل وشةةةل نشةةةدان التريةةةر لةةةدى األفةةةراد 

مةةل ، وهةةذا يةةدل علةةى تريةةر فةةي ا يةةديولوجيا أي إيةةديولوجيا االختةةراق الجديةةدة التةةي تع2والجماعةةات
مةةن خةةالل طريقةةة التعبئةةة والدعايةةة واسةةتبدال شةةمولية الحةةزب الواحةةد بشةةمولية العولمةةة ذات الةةنمط 

وعليةةةل فثقافةةةة االختةةةراق تحمةةةل ايةةةديولوجيا الرةةةزو وتسةةةطي  الةةةوعي والقضةةةاء علةةةى هويةةةة  3الواحةةةد،
 المجتمةةع فهةةي أكثةةر خطةةورة ألنهةةا تعمةةل علةةى إفةةرال الهويةةات وبالتةةالي إقصةةاءها وجعلهةةا تابعةةة ال

 متبوعة. 

  _ أوهام االختراق الثقافي:1/2

فثقافة االختراق في نظر الجابري تكرس عدة أوهام كما أوردها في ذلك باحةث أمريكةي حيةث     
يقةةول الجةةابري: د إيةةديولوجيا االختةةراق الثقةةافي تقةةوم علةةى نشةةر وتكةةريس جملةةة أوهةةام هةةي نفسةةها 

، أي أن ثقافةةة االختةةراق 4المتحةةدة األمريكيةةةدمكونةةات الثقافةةة االعالميةةة الجماهيريةةة فةةي الواليةةات 
                                                           

شكالية العولمة عند الجابري، ص  -  155،153شريف رضا: الهوية العربية االسالمية وا  1  
.302محمد عابد الجابري: العولمة والهوية الثقافية، ص -  2  
محمد نور الدين جباب: إشكالية الهوية والمغايرة في الفكر العربي المعاصر، شهادة دكتورا دولة في الفلسفة، -  3 

.198، ص2006،2005جامعة الجزائر،    
.302محمد عابد الجابري : العولمة والهوية الثقافية، ص -  4  
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لذي يحمةل مةن افي نظر الجابري تعمل على جعل المجتمعات تعيش في حالة من الوهم الخادع 
وراءه خفايةةةا دفينةةةة بحيةةةث تكةةةون هةةةذه األوهةةةام عبةةةارة عةةةن شةةةعارات يتوهمهةةةا المجتمةةةع بأنهةةةا تفيةةةده 

الثقافيةة ألنهةا تجعةل المجتمةع يعةيش فةي  وتخدم حياتل لكن هذه األوهام لها خطورتها على الهويةة
عالم الوهم والخيال تبعده عن واقعل، يتوهمها على أنها حقيقة وصحيحة ومفيدة لل، بحيةث تتمثةل 
هذه األوهام في نظر الجابري في وهم الفردية، وهم الخيار الشخصي، وهم الحيةاد، وهةم االعتقةاد 

 .د في غياب الصراع االجتماعيفي الطبيعة البشرية التي ال تترير، وهم االعتقا

 أ/ وهم الفردية: 

ويخيل للفرد بأنل ينفرد فةي واقعةل فكةل مةا هةو حاصةل ال يعنيةل بقةدر مةا تهمةل حياتةل الفرديةة      
بمعزل عن المجتمع فهو يعيش لذاتل فقط وكل ما هةو خةارع عةن إطةار فرديتةل ال يعنيةل وال يهمةل 
بقةةدر مةةا تهمةةل األمةةور التةةي تتعلةةق بةةل كفةةرد وفةةي هةةذا الصةةدد يقةةول الجةةابري:  دإن وهةةم الفرديةةة 

، أي أن 1قةةاد المةةرء فةةي أن حقيقةةة وجةةوده فةةي فرديتةةل وأن كةةل مةةا عةةداه أجنبةةي عنةةل ال يعنيةةل داعت
وهةةةم الفرديةةةة يعمةةةل علةةةى تةةةزيين الفرديةةةة للنةةةاس أي تحبيةةةب الفردانيةةةة علةةةى حسةةةاب الشخصةةةانية 
بالنسةةبة لسنسةةان العربةةي وجعلةةل يشةةعر بةةأن حقيقةةة وجةةوده محصةةورة فةةي ذاتةةل فقةةط، وهنةةا تصةةب  

نةةي لةةل شةةيئا فتصةةب  مريبةةة بريةةاب الجتماعيةةة واألسةةرية، والوطنيةةة والقوميةةة ال تعجميةع العالقةةات ا
 ، وبالتةةةالي جعةةةل النةةةاس يشةةةعرون بةةةأن وجةةةودهم مةةةرتبط بالفرديةةةة،2دراك الةةةذي أصةةةب  مسةةةطحاا 

، فهةذا الةوهم فةي 3س معايير جديةدة مةن النفعيةة والفرديةة واألنانيةةفالعولمة ستفتت نظام القيم وتكر 
زالةةة الةةروابط الجماعيةةة التةةي تجعةةل الفةةرد يشةةعر نظةةره لةةل عةةدة أخ طةةار حيةةث يعمةةل علةةى تمزيةةق واا

بانتمائةةل إلةةى جماعةةة معينةةة أو طبقةةة أو أمةةة وبالتةةالي تةةذويب كةةل العالقةةات التةةي تبنةةى فةةي إطةةار 
الجماعة وتذويب الهوية الجمعوية والطبقية الوطنية القومية وفس  المجال لسطار العةولمي ليبقةى 

                                                           

.302، ص محمد عابد الجابري: العولمة والهوية الثقافية -  1  
158يف رضا: الهوية العربية االسالمية واشكالية العولمة عند الجابري، صشر  - 2  
.259مساعدة، حمادة عبد اهلل الشريفين: العولمة الثقافية، رؤية نقدية تربوية اسالمية، ص حمد وليد أ -  3 
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ه، فوهم الفردية جعةل المجتمةع يعةاني مةن المصةلحة الفرديةة التةي تتنةافى وحقيقةة هو الموجود وحد
الوجةةةود االنسةةةاني السةةةليم، ألن الرابطةةةة التةةةي تسةةةيرها المصةةةلحة ال تةةةدوم ويصةةةب  المجتمةةةع يسةةةمى 
بمجتمع المصال ، وهذا الوهم صار حقيقة فةي الواقةع العربةي بنظةر الجةابري، حيةث توجةد أشةكال 

خةالل التنكةر لسةلطة األسةرة والمجتمةع والةوطن والتجمعةات  مةن فةة العربيةة وذلةكالفردانية في الثقا
الحضارية األخرى التي كانت القاعةدة فةي تشةكيل المؤسسةات االجتماعيةة والثقافيةة التةي كةان لهةا 

، وبهةةةذا يمكةةن القةةةول أن وهةةةم الفرديةةةة يعمةةةل علةةةى إفةةةرال 1الةةدور الفعلةةةال فةةةي بنةةةاء الفةةةرد والجماعةةةة
ة مةةن كةةل محتةةوى، حيةةث أصةةب  المجتمةةع مكبةةل بقيةةود الفرديةةة التةةي أصةةبحت تعنةةي الهويةةة الثقافيةة

للكثير، وهذا واض  من خالل واقعنا المعاش فأصب  كل فرد يحارب مةن أجةل مصةالحل وأهدافةل 
القضةةةاء علةةةى العالقةةةات  فةةةيي فةةةرد  خةةةر، حيةةةث عمةةةل هةةةذا الةةةوهم ورغباتةةةل وال يعيةةةر اهتمةةةام أل

األسةةرية بحيةةث أصةةبحت األسةةرة ا ن فةةي حةةد ذاتهةةا تعةةيش فةةي االجتماعيةةة وعلةةى رأسةةها الةةروابط 
حالةةةة الفرديةةةة وبانقضةةةاء الةةةروابط األسةةةرية يقضةةةى علةةةى الةةةروابط االجتماعيةةةة ومنهةةةا علةةةى الهويةةةة 

 الثقافية بأكملها وبالتالي السقوط في نير االغتراب.

 ب/ وهم الخيار الشخصي:   

يةةرتبط هةةذا الةةوهم بةةالوهم األول فهةةو امتةةداد لةةل، ولةةل خطورتةةل مثلةةل فهةةو تةةابع لةةل حيةةث يقةةول       
الجةةةابري: د وهةةةم الخيةةةار الشخصةةةي يةةةرتبط بةةةاألول ويكملةةةل باسةةةم الحريةةةة، يكةةةرس النزعةةةة األنانيةةةة 
ويعمل على طمس الروح الجماعية سواء كانت علةى صةورة الةوعي الطبقةي أو الةوعي القةومي أو 

، وبالتالي فهذا الوهم نتيجة حتمية عن وهم الفردية، فمعناه نشةر ثقافةة االنفةراد 2االنسانيد الشعور
بةةالرأي والقةةرار وحةةب الةةذات باسةةم الحريةةة وهةةذا مةةا يةةنعكس سةةلبا علةةى الةةروح الجماعيةةة بدايةةة مةةن 
النةةواة األولةةى للهويةةة وهةةي الدولةةة الوطنيةةة إلةةى أن تصةةل إلةةى المسةةتوى القةةومي، الةةذي يةةؤثر علةةى 

                                                           

.158،159شريف رضا : الهوية العربية االسالمية واشكالية العولمة عند الجابري، ص ص -  1  
.303،302محمد عابد الجابري : العولمة والهوية الثقافية، ص ص  -  2  



الجابري نظر في الثقافية بالهوية وعالقتها العولمة                  :الثالث الفصل  

 

 
61 

، وعليل يمكةن القةول أن وهةم الخيةار الشخصةي ال يختلةف 1فكرة الوحدة واالنتماء والشعور بالهوية
عمالن مًعةةا علةةى نشةةر ثقافةةة االنفةةراد والتفةةرد واالنطةةواء علةةى يعةةن وهةةم الفرديةةة فهةةو يسةةير وفقةةل لةة

ت الةةذات واالبتعةةاد عةةن الجماعةةة ممةةا يةةؤثر سةةلبا علةةى الهويةةة، ألن هةةذا الةةوهم يعمةةل علةةى التفتيةة
والقضاء على الروح الجماعيةة التةي هةي أسةاس الهويةة وشةعارها فةي ذلةك نشةر الحريةة فةي جميةع 

نمةةةا الحريةةةة المجةةةاالت، والحريةةةة هنةةةا لةةةيس بةةةالمعنى االيجةةةابي المفعةةةم بحريةةةة االنسةةةان وكرا متةةةل واا
،  خةةذة فةةي ذلةةك مبةةدأ االختيةةار فةةي كةةل شةةيء ممةةا يةةؤثر علةةى اسةةتمرارية الهويةةة بةةالمعنى السةةلبي

 فية وارتباطها بأفرادها.الثقا

 ج/ وهم الحياد:  

عةةن إطةةار الةةوهمين السةةابقين، فينظةةر الجةةابري لةةوهم الحيةةاد علةةى أنةةل  ذا الةةوهملةةم يخةةرع هةة      
خطةةةورة أخةةةرى تةةةدفع بةةةاألمور فةةةي السةةةير نحةةةو االتجةةةاه نفسةةةل وذلةةةك علةةةى أسةةةاس أن الفةةةرد وحةةةده 

مةا يقابلةل مةن أفةراد  خةرين هةم كةذلك  الموجود وبأنل فرد حر مختار فيكون بذلك فردا محايدا وكل
، فهةةةذا الةةةوهم يعمةةةل علةةةى نشةةةر ثقافةةةة الالمبةةةاالة بةةةا خرين 2محايةةةدون أو يجةةةب أن يكونةةةوا كةةةذلك

ومشةةاكلهم ومةةا يتعرضةةون لةةل، فيقتصةةر االهتمةةام مةةن خةةالل وهةةم الحيةةاد بةةالفرد لوحةةده وأن كةةل مةةا 
للتهلكةة، فيصةب  الفةرد يعمةل  يحدث من حولةل ال يتعلةق بةل مةادام أنةل ال يتضةرر منةل وال يعرضةل

على التقوقع لذاتل الفردية فقط وال يعير اهتمام لآلخرين وفةي هةذا الصةدد يقةول الجةابري: د تعمةل 
هذه االيديولوجيا من خالل وهم الحياد على تكريس التحلةل مةن كةل التةزام أو ارتبةاط بأنةل قضةية، 

، حيةث يتكةون هةذا الةوهم لةدى 3مةاليدومن هنا ذلةك الشةعار الةذي انتشةر فةي السةنين األخيةرة وأنةا 
دراكل لهذا الحياد بحيث يكون عقلل في حالة استقالة وذلك لعدم اكتراثةل  الفرد على مستوى ذاتل واا
ن تعلةةةق األمةةةر بهويتةةةل الحضةةةارية وثوابتةةةل التةةةي تميةةةزه وبالتةةةالي يصةةةب  غيةةةر  لمةةةا يحةةةدث حتةةةى واا
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م الحيةةاد هةةو ا خةةر متفشةةي فةةي ، وبالتةةالي فةةوه1مكتةةرث أليةةة قضةةية فيصةةب  معةةزوال عةةن قضةةاياه
أوساط مجتمعاتنا حيث أصب  كل فةرد إن لةم تتعلةق بةل المشةكلة ال يحةاول فةي إيجةاد حةل لهةا مةا 

 دامت أنها ال تمسل كفرد.

 د/ وهم االعتقاد في الطبيعة البشرية التي ال تتغير:    

تتطةور وأن تريةر مةن حياتهةا ويعني هذا الوهم أن حياة األفراد ثابتة ال تترير وال يمكنها أن       
شةةيء فحياتهةةا سةةوف تبقةةى كمةةا هةةي ال يمكةةن أن يطةةرأ عليهةةا تريةةر وال يمكةةن أن تضةةاف عليهةةا 
سةةةمة التطةةةور ممةةةا يجعةةةل األفةةةراد يتوهمةةةون أنهةةةا حقيقةةةة، لةةةذلك ال داعةةةي وال جةةةدوى مةةةن المحاولةةةة 

ويشةةل رغبةةة مادامةةت الحيةةاة أعطةةت وصةةنفت كةةل النةةاس فةةي مواقعهةةا، وبالتةةالي فهةةذا الةةوهم يعيةةق 
األفةةراد فةةي المقاومةةة والوصةةول إلةةى األمةةام نحةةو عةةالم متقةةدم، حيةةث يةةرى الجةةابري أن هةةذا الةةوهم 
يصرف النظر عن رؤيةة الفةوارق بةين النةاس وترسةيخها علةى أنهةا فةوارق طبيعيةة ممةا يعمةل علةى 

ا أن ، وبالتةةالي يجعةةل الفةةرد يعتقةةد اعتقةةاد جازمةة2شةةل روح المقاومةةة فةةي نفةةوس األفةةراد والجماعةةات
التفاوت الموجود بين البشر حقيقة طبيعية ال ولةن تتريةر أبةدا، فةالررب المتطةور والمتحضةر يبقةى 
يمثل المركز والشرق المتخلف يبقى على حالل تابع ومقلد ألن الطبيعة جعلتل كةذلك ممةا ولةد كةل 

أسةةاس أنةةل  أشةةكال الخمةةول والقنةةوط والقابليةةة للتقليةةد واالسةةتتباع الحضةةاري واالنبهةةار بةةا خر علةةى
، وعليةةةل يمكةةةن القةةةول أن وهةةةم االعتقةةةاد فةةةي الطبيعةةةة البشةةةرية يكةةةرس هةةةو 3نمةةةوذع متفةةةوق بةةةالفطرة

ا خةةر هيمنةةة العولمةةة مةةن خةةالل فرضةةها علةةى الشةةعوب وجعلهةةا متبوعةةة مادامةةت الطبيعةةة خلقةةت 
 القوي والضعيف وبالتالي فعلى هذا األخيةر السةير وفةق مةا يمليةل عليةل القةوي وهةذا مةا يةؤثر علةى

 الهوية الثقافية وانسالخها وضياعها.
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 ه/ وهم االعتقاد في غياب الصراع االجتماعي: 

يقول الجابري:د التتةوي  الصةري  لهوهةام السةابقة غيةاب الصةراع االجتمةاعي  هذا الوهمفي و      
معنةةةاه اذا قبلنةةةاه وسةةةلمنا للجهةةةات المسةةةترلة مةةةن شةةةركات ووكةةةاالت وغيرهةةةا مةةةن أدوات العولمةةةة، 

، وعليةةةل فةةمن وهةةةم 1وبعبةةارة أخةةرى التطبيةةةع مةةع الهيمنةةةة واالستسةةالم لعمليةةة االسةةةتتباع الحضةةاريد
اب الصةةراع االجتمةةاعي يقضةةي علةةى كةةل المحةةاوالت التةةي مةةن شةةأنها النهةةو  االعتقةةاد فةةي غيةة

 وعدم الخضوع إلى القوى المسيطرة، وبالتالي قتل الهويات وتذويبها في ا خر المتفوق.

وهذا الوهم يدخل الفةرد فةي حالةة االستسةالم الكلةي المعلةن للةوالء إلةى ا خةر القةوي فةي كةل       
لى الهوية الثقافية ألن أفرادها غير مكترثين لما يسةلب مةنهم ومةا يهةدد ما يريده، مما يؤثر سلبا ع

 .2أصالتهم، وهذا هو الهدف الجوهري لالختراق الثقافي الذي يعتبر وسيلة من وسائل العولمة

جمةةةاال يمكةةةن القةةةول أن هةةةذه األوهةةةام الخمةةةس تعمةةةل علةةةى تشةةةتيت وتفتيةةةت الهويةةةة الثقافيةةةة       واا
فراغهةةا مةةن كةةل محتةةوى، حيةةث تجعةةل هةةذه األوهةةام المجتمةةع يعةةيش فةةي والقضةةاء عليهةةا ومحوهةةا وا

حالةةةة مةةةن الالمبةةةاالة وعةةةدم االهتمةةةام بواقعةةةل وابعةةةاد الفةةةرد عةةةن الشةةةعور بالمسةةةؤولية الكاملةةةة اتجةةةاه 
 ا خرين ألنل إذا تم القضاء على الهوية الثقافية فماذا يبقى للفرد والمجتمع؟

 _ تجاوز فكرة الوطن واألمة والدولة:1/3

لةةةةة أوهةةةام االختةةةةراق الثقةةةةافي مخةةةاطر العولمةةةةة علةةةى الهويةةةةة الثقافيةةةة ال تقتصةةةةر فةةةي جمإن       
نمةةا تتعةةدى إلةةى مخةةاطر أخةةرى ناتجةةة عةةن الرضةةور لالسةةتتباع الحضةةاري الةةذي تعمةةل فحسةةب  واا

 العولمةةةة ألجلةةةل فالعولمةةةة تعمةةةل علةةةى تةةةذويب شةةةيء اسةةةمل وطةةةن، دولةةةة، أمةةةة، فهةةةي كمةةةا يقةةةةول
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     ،1الوطن وفي مقابل ذلك يعمل على التفتيةت والتشةتيتدو لى الدولة واألمة الجابري: دنظام يقفز ع
فالعولمةةة تعمةةل علةةى تجةةاوز األمةةة والةةوطن والدولةةة وبالتةةالي القضةةاء علةةى الهويةةة الثقافيةةة، حيةةث 
يرى الجابري أن العولمة تعمل على ربةط النةاس بعةالم الالوطةن والالأمةة والالدولةة وتريةد ادخةالهم 

الحةروب األهليةة وهةي مةن أكبةر المخةاطر بحيةث ينةت  عةن االسةتتباع الحضةاري في الصراعات و 
 العولمةةةة ال تعتةةةرف بالدولةةةة  لةةةك أنفةةةي رأيةةةل فقةةةدان الشةةةعور باالنتمةةةاء للةةةوطن واألمةةةة والدولةةةة، ذ

، وانطالقةةا مةةةن هةةةذا فةةةمن العولمةةةة تشةةةكل خطةةةر علةةةى 2األمةةة والةةةوطن فهةةةي عةةةالم يفتقةةةد لكةةةل هةةةذاو 
 .الوطن والدولة واألمة

ويتمثةةل خطةةر العولمةةة علةةى الةةوطن فةةي رأي الجةةابري أن العولمةةة أصةةال ال تعتةةرف بةةالوطن       
ولن يتحدد موضعل بحق المساهمة في تدبير المدينة، ذلك أنل لوكان العالم كلل يطلةق عليةل اسةم 
مدينة إال أنها ال تعترف بحق مواطنيها الذين يعتبرون المستهلكون، حيث أن لهم حةق واحةد وهةو 

تصال بين بعضهم البع  في مجال الالمرئي عبر شبكة االنترنةت، أمةا حقةوقهم األخةرى حق اال
مهمشةةة كحةةق االنتخةةاب والمراقبةةة، حيةةث يطلةةق علةةيهم اسةةم نيتويةةان أو نيتيةةزم نسةةبة إلةةى نيةةت مةةن 

، وبالتةةةالي فالعولمةةةة تفةةةت  الحةةةدود أمةةةام الشةةةبكات 3أنترنةةةت شةةةبكة المعلومةةةات واالتصةةةال العالميةةةة
، مةةةةن أجةةةةل القضةةةةاء علةةةةى الةةةةوطن وفةةةةي هةةةةذا يقةةةةول 4لشةةةةركات المتعةةةةددة الجنسةةةةياتاالعالميةةةةة وا

الجابري:د إنل عالم المؤسسةات والشةركات العالميةة، عةالم الفةاعلين وهةم المسةيرون والمفعةول فةيهم 
وهم المستهلكون للسلع والصور والمعلومات والحركات والسكنات التي تفر  علةيهم، أمةا وطةنهم 

ي الةةذي تصةةنعل شةةبكات االتصةةال بالفضةةاء الةةذي يحتةةوي ويسةةيطر ويوجةةل فهةةو الفضةةاء المعلومةةات
وهةةةذا يعنةةةي أن العةةةالم مقسةةةوم إلةةةى عةةةالمين عةةةالم الفةةةاعلين وعةةةالم  ،5االقتصةةةاد والسياسةةةة والثقافةةةةد
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المستهلكين، فاألول هو الذي ينشر األفكار والمعلومات والوسائل المتطورة وهو الةذي يقةود الةرأي 
العام أما العةالم الثةاني يسةتقطب تلةك األفكةار والوسةائل ويسةتعملها دون رؤيةة نقديةة فيةنرمس فيهةا 

لمهم وبالتالي يخضع لمبدأ السيطرة الةذي تمارسةل األطةراف القويةة فيصةبحون بةدون وطةن ألن عةا
الجديةد المتمثةةل فةةي الفضةةاء السةةيبرنيتي حةةل محةةل الةةوطن وأصةةب  هةةو وطةةنهم الةةذي ينتمةةون إليةةل، 

 عالم األوهام واالفتراضات وعالم الصورة عالم يفتقد للوطن.

كمةةةا تكمةةةن الخطةةةورة أيضةةةا فةةةي فصةةةل الفةةةرد العربةةةي عةةةن حضةةةارتل وأصةةةالتل ليصةةةب  لديةةةل       
ل الحقيقيةةة هةةو الفضةةاء المعلومةةاتي الةةذي تةةؤطره القةةوى اعتقةةاد  خةةر هةةو أن وطنةةل الحقيقةةي وثقافتةة

 .1ا عالمية باحترافية كبيرة

أما خطر العولمة على الدولة فيكمن في تراجع الدولة أمام هذه الظاهرة حيث تصب  ثانويةة      
إزاء سةةةةلطة تحريةةةةك المةةةةال ولهةةةةذا يتوجةةةةب الحةةةةذر فةةةةي التعامةةةةل مةةةةع العولمةةةةة المتعةةةةددة الةةةةرؤوس 

ضةةةافة إلةةةى هةةةذا يةةةتم انحسةةةار قةةةوة الدولةةةة علةةةى األقةةةل نمةةةوا فكلمةةةا أخةةةذ مبةةةدأ سةةةيادة ، با 2واألقنعةةةة
المسةةتهلك فةةي االنحسةةار تاركةةا مكانةةل لتعةةاظم تةةأثير المنتجةةين فةةي أنمةةاط االسةةتهالك وفةةي أذواق 
المسةةتهلكين فةةمن سةةيادة الدولةةة الوطنيةةة هةةي أيضةةا  خةةذة فةةي االنحسةةار تاركةةة مكانهةةا أكثةةر فةةأكثر 

سةةلع والخةةدمات إلةةى جانةةب تقلةةص قةةدرة الدولةةة علةةى التةةأثير فةةي مسةةتوى وأنمةةاط لسةةيطرة منتجةةي ال
، وبالتةةالي فالعولمةةة تعمةةل علةةى 3االسةةتهالك بمةةا فةةي ذلةةك اسةةتهالك السةةلع والخةةدمات الضةةرورية

تةةذويب سةةلطة الدولةةة والقضةةاء عليهةةا ونقةةل وظائفهةةا إلةةى الشةةركات متعةةددة الجنسةةيات حيةةث تفةةك 
نقلهةا إليهةا، وفةي هةذا الصةدد يقةول الجةابري:د العولمةة نظةام يريةد رفةع هذه األخيةرة مكانةة الدولةة و 

الحواجز والحدود أمةام الشةبكات والمؤسسةات والشةركات المتعةددة الجنسةيات وبالتةالي إذابةة الدولةة 
ضةعاف سةلطة  الوطنية وجعل دورها يقتصر على القيام بدور الدركي لشبكات الهيمنة العالمية، واا
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يقةةاظ أطةةر لالنتمةةاء الدولةةة والتخفيةةف مةةن  حضةةورها لفائةةدة العولمةةة يؤديةةان حتمةةا إلةةى اسةةتيقاظ واا
، وعليةل فةمن الدولةة 1سابقة على األمة، الدولةة أعنةي القبيلةة والطائفةة والجهةة والتعصةب المةذهبيد

لةةل فةةي تفعيةةل وتنمةةيط السةةلوك ألنهةةا منزوعةةة  رفةةي إطةةار العولمةةة تصةةب  مجةةرد أمةةر ثةةانوي ال دو 
ادرة علةةةى ا حاطةةةة بكةةةل مةةةا يتعلةةةق بهةةةا مةةةن أمةةةور ألنهةةةا مرلةةةوب عليهةةةا، الملكيةةةة فتصةةةب  غيةةةر قةةة

وتقتصةةةةر مهمتهةةةةا فةةةةي نظةةةةر الجةةةةابري علةةةةى المحافظةةةةة علةةةةى األمةةةةن لفائةةةةدة الفةةةةاتحين الجةةةةدد أي 
الشةةةركات المتعةةةددة الجنسةةةيات التةةةي شةةةعارها أكثةةةر قةةةدر ممكةةةن مةةةن الةةةرب  بأقةةةل عةةةدد ممكةةةن مةةةن 

 عةةةالن لفائةةةدة الشةةةبكات العالميةةةة، أمةةةا السياسةةةة المةةةأجورين، وتسةةةهيل عمليةةةة االتصةةةال وسةةةريان ا
الخارجية في نظام العولمة تتوالها بصورة مباشرة أو غيرها مؤسسات مةا يسةمى بةالمجتمع الةدولي 
وعلى رأسها مجلس األمن، هذا وفضال عن التأثير الذي تمارسل المؤسسات االقتصادية العالميةة 

بالتةةالي فالعولمةةة تعمةةل علةةى القضةةاء علةةى الدولةةة ، و 2مثةةل صةةندوق النقةةد الةةدولي والبنةةك العةةالمي
ونشةةةر فكةةةرة الطوائةةةف والقبيلةةةة والتكةةةتالت والمةةةذاهب مةةةن أجةةةل تفشةةةي الفوضةةةى والحةةةروب األهليةةةة 
والصراعات بين المذاهب والقبائل وهذا من شأنل أن يقضي على الدولةة ألنهةا تعةم فيهةا الفوضةى 

ذا عمةةةت الفوضةةةى فةةةي دولةةةة معينةةةة فةةةمن هةةةذا يعنةةةي الق ضةةةاء علةةةى هويتهةةةا الثقافيةةةة حيةةةث يقةةةول واا
الجةةابري:د والةةدفع بهةةا جميعةةا إلةةى التقاتةةل والتنةةاحر وا فنةةاء المتبةةادل إلةةى تمزيةةق الهويةةة الثقافيةةة 

لةةى الحةةرب األهليةةةد ، أي أن العولمةةة تعمةةل علةةى طمةةس الهويةةة الثقافيةةة مةةن 3الوطنيةةة القوميةةة واا
هو وجود الطوائف والمذاهب والتكةتالت التةي خالل التكتالت والطوائف ألن ما يهدد كيان الدولة 

دارة شةةؤونها لوحةةدها دون  تعمةل علةةى القضةاء علةةى الدولةةة ألنةل تصةةب  كةل طائفةةة تريةةد التسةيير واا
 مما يقضي عليها. ةتدخل الدول
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أمةةا فيمةةا يخةةص أخطةةار العولمةةة علةةى األمةةة فمنهةةا تعمةةل علةةى قتةةل روح االنتمةةاء فةةي نفةةوس      
زالة الحواجز و الفكري الةذي يسةتهدف لالتي تقف في وجل الثقافة الرأسمالية والمادية والر أبنائها واا

، ويكمن خطةر العولمةة علةى األمةة فةي نظةر الجةابري فةي أن العولمةة تقتضةي 1تفريق وحدة األمة
، وعليةل ينعةدم وجةود األمةة 2الخوصصة أي نزع ملكية األمة ونقلها للخةواص فةي الةداخل والخةارع

العولمةةةة تتجةةةاوز  تفةةةراد، وبالتةةةالي يةةةتم القضةةةاء علةةةى الهويةةةة الثقافيةةةة مادامةةةالتةةةي ينتسةةةب إليهةةةا األ
 .الدولة والوطن واألمة هذه المرجعيات الثالث واألساسية في الهوية الثقافية

  

                                                           

بن قدور إيمان: الوجه اآلخر للعولمة، الربيع العربي أنموذجا، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، جامعة أبوبكر بلقياد، - 1 
.58، ص2014،2013تلمسان،    
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 : موقف الجابري من العولمة في عالقتها بالهوية الثقافية 02مبحث 

لمصةةةةطل  العولمةةةةة ارتباطةةةةات كثيةةةةرة مةةةةع مصةةةةطلحات كالهويةةةةة الثقافيةةةةة التةةةةي تواجةةةةل عةةةةدة      
تهديةةةدات مةةةن طةةةرف العولمةةةة ذلةةةك أن العالقةةةة بينهمةةةا مبنيةةةة علةةةى عالقةةةة تةةةأثير وتةةةأثر إمةةةا بتفةةةت  
الهويةةة علةةى العولمةةة مةةع المحافظةةة علةةى مقوماتهةةا، أو باالنفتةةاح عليهةةا والضةةياع فةةي تخطيطاتهةةا 

 لى ضياعها وانصهارها.مما يؤدي إ

 _ العالقة بين العولمة والهوية الثقافية:2/1

طرحةةت قضةةية العالقةةة بةةين الهويةةة والعولمةةة نفسةةها واحةةدة مةةن أهةةم القضةةايا وأكثرهةةا صةةعوبة      
، ونلمةةةس عالقةةةة العولمةةةة 1وتعقيةةدا وأشةةةدها حضةةةورا فةةةي عمةةق الجةةةدل الةةةدائر حةةةول العولمةةة ذاتهةةةا

جةةةةابري فةةةةي أن العولمةةةةة تعمةةةةل علةةةةى اختةةةةراق الهويةةةةة الحضةةةةارية لهمةةةةم بالهويةةةةة الثقافيةةةةة عنةةةةد ال
والشةةةةعوب مةةةةن خةةةةالل اختةةةةراق المنظومةةةةات المكونةةةةة لثقافتهةةةةا أي منظومةةةةات التفكيةةةةر والتمةةةةثالت 

، أي أن العولمة تعمل علةى ضةرب الهويةة الثقافيةة 2ومنظومات القيم ومنظومات التعبير والسلوك
نمةةةةا تعمةةةةل علةةةةى تجةةةةاوزه مةةةةن خةةةةالل تكةةةةريس فةةةةي صةةةةميمها، حيةةةةث ال تقتصةةةةر علةةةةى هةةةةذا فقةةةة ط واا

االنشطار والثنائية وفي هذا يقول الجابري:د فاالختراق الثقافي الذي تمارسل العولمة ال يقةف عنةد 
حدود تكريس االستتباع الحضاري بوجل عام، بل إنل سالح خطير يكرس الثنائية واالنشةطار فةي 

، وبالتةةالي 3مةةدى األجيةةال الصةةاعدة والقادمةةة دالهويةةة الوطنيةةة القوميةةة لةةيس ا ن فقةةط بةةل وعلةةى 
فالعولمةةة تتجةةاوز فكةةرة االسةةتتباع الحضةةاري إلةةى تكةةريس الثنائيةةة واالنشةةطار فةةي الهويةةة الثقافيةةة 

، وبهةةةذا تكةةةون العولمةةةة قائمةةةة أساسةةةا علةةةى 4والعمةةةل علةةةى تفتيتهةةةا وطمسةةةها علةةةى مةةةدى األجيةةةال
                                                           

أسعد وطفة، محمد العبد الغفور : الثقافة العربية االسالمية إزاء تحديات العولمة وفرصها، مجلة اتحاد الجامعات علي -  1 
.15، ص 2003، 41العربية، العدد    
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االنشطار واالنقسام داخل الثقافةة نفسةها ممةا تخريب الهوية وتشتيتها وتفتيتها من خالل زرع فكرة 
 تظهر االزدواجية والثنائية في الهوية. 

ويةةرى الجةةابري أن االزدواجيةةة والثنائيةةة التةةي تطبةةع الهويةةة الثقافيةةة العربيةةة تكمةةن فةةي الجانةةب     
الةةذي ينةةدرع ضةةمن مسةةتويات الثقافةةة الجماهيريةةة والعالمةةة حيةةث تطبةةع مجاالتهةةا الماديةةة والروحيةةة 

، وبالتةةةالي فةةةاالختراق الثقةةةافي فةةةي الةةةوطن العربةةةي مةةةس الجةةةانبين، أي 1ثنائيةةةة التقليةةةدي والعصةةةري
 .2مارس فعلل على الثقافة العالمة والثقافة الجماهيرية على حد سواء

أي علةى مسةتوى الثقافةة  ،النشةطار واالزدواجيةة فةي كةل مسةتوىكمةا نجةده يحةدد لنةا ثنائيةة ا     
    .الثقافة العالمةالجماهيرية وعلى مستوى 

  أ/ المستوى األول:

تتجسم الثنائية هنا في ذلك التمايز الواض  والعميق بين ثقافة البادية وثقافةة المدينةة، فثقافةة      
البادية تتميز بكونها محافظة في جميع المجاالت التي تتعلةق بالحيةاة كةالقيم واألفكةار والسةلوكات 

بكونها متأثرة بالررب في جميع المجاالت، حيث تكةاد تةزول فيهةا وغيرها، أما ثقافة المدينة تتميز 
، فما نالحظةل إذن أن المسةتوى الجمةاهيري ينشةطر إلةى عةالمين 3مظاهر الثقافة الوطنية التقليدية

عالم البادية وعالم المدينة مما يؤثر علةى تماسةك الهويةة واسةتمرارها حيةث يقةول الجةابري:د األمةر 
لفةةةين تمامةةةا، عةةةالم محةةةافظ كليةةةة جامةةةد فةةةي قوالةةةب قديمةةةة تحةةةتفظ بكةةةل يتعلةةةق فعةةةال بعةةةالمين مخت

 .4مقوماتها ومظاهرها، وعالم عصري مخترق كلية تهيمن فيل الحداثة الرربيةد

 ب/ المستوى الثاني:     
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ويكمةةن فةةي الثقافةةة العالمةةة التةةي تتعةةر  هةةي األخةةرى لالنشةةطار واالنقسةةام كمةةا هةةو الحةةال       
، حيث تنقسم إلى ثقافةة علمةاء التةراث وثقافةة النخبةة العصةرية، وفةي هةذا في المستوى الجماهيري

يقةةةول الجةةةابري:د أولةةةى مظةةةاهر الصةةةراع فةةةي الثقافةةةة العربيةةةة العالمةةةة هةةةو التنةةةافر والتنابةةةذ وغيةةةاب 
التواصل والحوار بةين مةرجعيتين، إحةداهما قديمةة تنتمةي إلةى الماضةي ولكنهةا وطنيةة تحمةل معهةا 

واألخةةةرى حديثةةةة أجنبيةةةة األصةةةةل ولكنهةةةا تفةةةر  نفسةةةها كمرجعيةةةة عالميةةةةة مصةةةداقيتها التاريخيةةةة 
، وبالتةالي فاالنشةطار يصةيب الثقافةة فةي كةل مسةتوياتها ممةا تبقةى 1كحاضر ومستقبل للعةالم كلةلد

مشكلة التقليدي والعصري متداولة، فاألول يرف  الحداثة وكةل أشةكال المدينةة المعاصةرة والثةاني 
هةةةذا مةةةا شةةةكل نوعةةةا مةةةن االنفصةةةام بةةةين األجيةةةال حتةةةى فةةةي الثقافةةةة يرحةةةب ويشةةةجع علةةةى التفةةةت ، و 

الواحةةدة وهةةو مةةا يعبةةر عنةةل الجةةابري باالنشةةطار الةةداخلي للهويةةة الثقافيةةة والةةذي هةةو فةةي الحقيقةةة 
نتيجة حتميةة لظةاهرة االختةراق ونجةده يمثةل هاجسةا حقيقيةا عنةده معتقةدا أنةل يهةدد حضةارة وتةاري  

 .2عريق للشعوب العربية

ى الجابري أن النتيجة الحتميةة التةي تنبةع مةن االنقسةام بةين التقليةدي والعصةري هةي بةروز وير     
الصةةةراع وهةةةي حةةةرب بةةةين األصةةةولية والترريةةةب، حيةةةث تجعةةةل مةةةن الصةةةراع صةةةراع تنةةةاحري هةةةذا 
األخير يجمد الحركة في مواقع ثابتة، فيعمق الهةوة ويكةرس التمةزق والتشةرذم والهةروب إلةى الةوراء 

لةةةى األمةةةا م حينةةةا ممةةةا يفسةةة  المجةةةال لظهةةةور الطوائةةةف والنعةةةرات التةةةي تةةةؤثر فةةةي حاضةةةر تةةةارة واا
ومسةةتقبل الهويةةة الثقافيةةة، كمةةا نجةةده يبةةين لنةةا فةةي هةةذا المجةةال أن الصةةراع المبنةةي علةةى العنةةف 

، ومةن خةةالل 3المسةل  فةي بعةة  الةدول العربيةة هةةو صةراع بةين قطبةةي الثنائيةة وطرفةي االنشةةطار
تعمةةةل علةةةى تكةةةريس االنشةةةطار واالنقسةةةام ممةةةا يعنةةةي انةةةدثار وزوال هةةةذا يمكةةةن القةةةول أن العولمةةةة 

 الهوية الثقافية وهذا ما تعمل العولمة جاهدة على تحقيقل من خالل نشر ثقافتها.
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 _ موقف الجابري من العولمة:2/2

لقد القت العولمةة قبةوال مةن جهةة علةى أسةاس أنهةا تفةت  علةى العةالم وبالتةالي تحةدث التقةدم،      
جهةةة أخةةرى علةةى أسةةاس أنهةةا تعةةزل الهويةةات وتضةةعفها وهنةةاك مةةن كةةان موقفةةل منهةةا  ورفضةةا مةةن

وسةةطا، حيةةث عةةر  لنةةا الجةةابري موقفةةان فةةي الحضةةارة العربيةةة موقةةف الةةرف  المطلةةق وموقةةف 
رةةالق الكلةةي، والثةةاني يقةةةوم علةةى شةةعار االنفتةةاح علةةةى نالقبةةول التةةام، األول يقةةوم علةةى شةةةعار اال

 . 1ةالعصر والمراهنة على الحداث

 أ/ موقف الرفض: 

ويتبنى االنرالق كموقف معةار  للعولمةة وعةدم االنةدماع فيهةا وعةدم تبنيهةا، ويةرى الجةابري      
أن االنرةةالق موقةةف سةةلبي فاعةةل ألنةةل ال يسةةتطيع مقاومةةة ومحاربةةة االختةةراق الثقةةافي مةةا دام أنةةل 

أن تكةةةون القةةةوى دخةةةل كةةةل البيةةةوت، فهةةةذا االختةةةراق محكةةةوم باسةةةتراتيجية مخططةةةة لةةةذا يسةةةتدعي 
، وبالتةةالي فةةاالنرالق ال 2المواجهةةة لةةل علةةى نسةةبة معقولةةة مةةن تكةةافؤ القةةوى والقةةدرات علةةى األقةةل

يجةةدي أي نفةةع للهويةةة الثقافيةةة ألن عمليةةة االختةةراق، التةةي تمارسةةها العولمةةة تجةةاوزت كةةل الحةةدود 
 حيث خرجت عن السيطرة. 

وزيادة الوضع سوء أسوء من حالل وفي هةذا  لذلك فموقف االنرالق ما هو إالل زيادة للتخلف     
الصدد يقول الجابري:د فمن االنرالق في هذه الحالة ينقلب إلةى مةوت بطةيء، قةد تتخللةل بطةوالت 

، وبالتةةالي فةةاالنرالق لةةيس هةةو الحةةل فةةي مواجهةةة 3مدهشةةة ولكةةن صةةاحبل محكةةوم عليةةل باالخفةةاقد
 العولمة والتصدي لها.
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 ب/  موقف القبول: 

وهةةو علةةى العكةةس مةةن األول يتبنةةى فكةةرة االنفتةةاح واالنةةدماع فةةي العولمةةة ويةةرى فيةةل الجةةابري      
نمةةةا ينظةةةر إليهةةةا بوصةةةفها مظهةةةر مةةةن مظةةةاهر  أنةةةل ال ينظةةةر للظةةةاهرة بوصةةةفها اختراقةةةا أو غةةةزوا واا

، وبالتةةةالي فهةةةذا الموقةةةف 1المثاقفةةةة وأنهةةةا الوسةةةيلة الضةةةرورية والوحيةةةدة لتحقيةةةق التحضةةةر والحداثةةةة
إلى االندماع والدخول في العولمة مةا دامةت أنهةا تةؤدي إلةى التطةور والتقةدم وينطلةق هةؤالء يدعو 

فةةي دعةةم اتجةةاههم حسةةب الجةةابري مةةن أنةةل ال فائةةدة فةةي المقاومةةة وال فةةي االلتجةةاء إلةةى التةةراث بةةل 
يجةةب االنخةةراط فةةي العولمةةة مةةن دون تةةردد ومةةن دون حةةدود ذلةةك أنهةةا ظةةاهرة حضةةارية عالميةةة ال 

قوف ضدها وال تحقيق التقدم خارجها، فاألمر يتعلق بقطةار يجةب أن نركبةل ألنةل انطلةق يمكن الو 
، ولكن على الرغم من هذا فالجابري يرف  هذا الموقف ألنل يةدعو إلةى 2في طريقل بنا أو بدوننا

دراك  استنسار النماذع الجاهزة من الحضارة الرربية، برر  صبها في العالم العربةي دون فهةم واا
ن كةةان علةةى حسةةاب االنتمةةاء والهويةةة والتةةاري  لمةةا يةةتم ، وبالتةةالي فثقافةةة 3نقلةةل مةةن هنةةاك حتةةى واا

االنفتةةاح التةةةام تةةةؤدي إلةةةى قتةةةل الهويةةةة ألنهةةةا تنطلةةق مةةةن أساسةةةيات غربيةةةة حيةةةث يقةةةول الجةةةابري:د 
االرتماء في أحضان العولمة واالندماع فيهةا، ثقافةة تنطلةق مةن الفةرال، أي مةن الالهويةة وبالتةالي 

، وعليةل فةمن هةذا الموقةف ال يخةدم الهويةة، ومةن خةالل 4 تستطيع أن تبنةي هويةة وال كيةاندفهي ال
هةةةذا الطةةةرح تبةةةين أن الجةةةابري ال ينتمةةةي موقفةةةل  وال ينةةةدرع ضةةةمن المواقةةةف التةةةي عرضةةةها أي أن 

 موقفل ال ينتسب إلى أصحاب االنرالق وال ألصحاب االنفتاح، فما موقفل من ذلك يا ترى؟

 ابري:ج/ وجهة نظر الج

                                                           

.210محمد عابد الجابري: المسألة الثقافية في الوطن العربي، ص  -  1  
.306والهوية الثقافية، ص  محمد عابد الجابري: العولمة -  2  
.172شريف رضا: الهوية العربية االسالمية واشكالية العولمة عند الجابري، ص  -  3  
.306محمد عابد الجابري: العولمة والهوية الثقافية، ص  -  4  



الجابري نظر في الثقافية بالهوية وعالقتها العولمة                  :الثالث الفصل  

 

 
73 

تتمثةةةل وجهةةةة نظةةةر الجةةةابري فةةةي كونةةةل يقبةةةل جانةةةب مةةةن العولمةةةة وهةةةو العلةةةم والتقنيةةةة حيةةةث       
يقةةةةول:د نحةةةةن فةةةةي حاجةةةةة إلةةةةى التحةةةةديث أي إلةةةةى االنخةةةةراط فةةةةي عصةةةةر العلةةةةم والتقانةةةةة كفةةةةاعلين 
مسةةاهمين، ولكننةةةا فةةةي حاجةةة كةةةذلك إلةةةى مقاومةةة االختةةةراق وحمايةةةة هويتنةةا القوميةةةة وخصوصةةةيتنا 

، ونفهةةم مةةن هةةةذا أن الجةةابري ينتقةةي مةةةن العولمةةة فةةرص العلةةةم 1االنحةةالل والتالشةةةيد الثقافيةةة مةةن
والتقنيةةةة التةةةي اسةةةتعملتها فةةةي االختةةةراق الثقةةةافي للشةةةعوب وذلةةةك مةةةن أجةةةل فهةةةم مةةةا تريةةةد اسةةةتبدالل 
وتبديلةةل واحاللةةل بمةةا يوافةةق مصةةالحها وأهةةدافها، واسةةتعمال العلةةم والتقنيةةة لكةةي ال تةةؤثر فيهةةا ألنهةةا 

 ية بالنسبة للشعوب وال تنبهر بها.تصب  عاد

فالجابري يستثني فرص العلم والتقنية باعتبارهمةا حقيقتةين ال تنةدرجان ضةمن ثقافةة االختةراق      
التةةي تعمةةل العولمةةة علةةى تحقيقهةةا، لكةةن يشةةترط أن ال يكةةون الرةةر  مةةن اسةةتعمالهما فةةي فةةر  

ن اسةتثنينا الهيمنة والسيطرة وبالتالي تبقى عملية االختراق التي تمار  سها العولمة ظةاهرة  سةلبية واا
منها العلم والتقنية اللذين يعتبران من أبرز وسائلها التةي يةتم بهةا فعةل االختةراق بأوجةل تبةدو بريئةة 
كالبعثةةةةات التبشةةةةيرية والةةةةرحالت االستكشةةةةافية وا رسةةةةاليات التعليميةةةةة أو كظةةةةاهرة االستشةةةةراق ثةةةةم 

، وبالتةالي فالجةابري ال 2ة فاعلة في عملية االختراقتطورت لتصب  الوسائل السمعية البصرية أدا
نمةا يةرف  المظةاهر السةلبية  يميل إلى االنفتاح التام الذي ينةدم  فةي العولمةة بمختلةف أشةكالها واا
من العولمة ويقبل منها العلم والتقنيةة، ولكةن السةؤال الةذي يطةرح نفسةل لمةاذا انتقةى الجةابري العلةم 

ي  يجةاد الحلةول فةي الحفةاظ علةى الهويةة الثقافيةة؟ وهةذا مةا يطةرح والتقنية بالةذات؟ وهةل هةذا يكفة
تسةاؤل  خةةر وهةو: مةةا العمةل اتجةةاه العولمةة للمحافظةةة علةى الهويةةة الثقافيةة مةةن االنةدثار والتشةةتت 

 واالنشطار والضياع؟ 
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 : الوقوف في وجه المخاطر وثقافة التخطيط للمستقبل:03مبحث 

الثقافية يتطلب الوعي بةالواقع واالحاطةة بةل مةن كةل الجوانةب ألنةل إن المحافظة على الهوية      
نتيجةةةة التطةةةورات الحاصةةةلة، وبوجةةةود نظةةةام يةةةدعي جعةةةل العةةةالم قريةةةة صةةةريرة فةةةي كةةةل المجةةةاالت 
خضاعها لسلطة قولبة األفكار والقيم وجعلها على نظام واحد يفتر  وجةود ثقافةة واحةدة مسةيرة  واا

التعددية الثقافية ومن ثم القضاء على الهويات وهذا ما يفتةر  لهذا العالم وبالتالي القضاء على 
 وجود  ليات دفاعية تستطيع مواجهة العولمة وعدم السماح لها بالقضاء على هويتنا وتذويبها.

 _ التنديد بالمخاطر والتجديد من الداخل:3/1

د أكثةةةر بتلةةةك يةةةرى الجةةةابري أن لمواجهةةةة العولمةةةة ومخاطرهةةةا يتطلةةةب األمةةةر فةةةي ذلةةةك التنديةةة      
، وبالتالي يكون دافةع لتجةاوز تةأثيرات العولمةة علةى الهويةة الثقافيةة وعةدم فسة  المجةال 1المخاطر

لهةةا الختةةراق ثقافتهةةا ألن التنديةةد بالمخةةاطر يعنةةي نشةةر ثقافةةة أخةةذ الحيطةةة والحةةذر مةةن االنرمةةاس 
هنةةا يمكةةن القةةول أن الكلةةي فةةي العولمةةة والةةذوبان فيهةةا وأخةةذ أفكارهةةا وقيمهةةا بةةالمعنى الكلةةي، ومةةن 

الجةابري يقتةرح حةةال  شةكالية العالقةة بةةين الهويةة والعولمةة، ويتمثةةل هةذا الحةل فةةي ضةرورة ترشةةيد 
، أي األخةةةةذ منهةةةةا بمةةةةا يوافةةةةق ثقافتنةةةةا 2العولمةةةةة لتصةةةةب  عولمةةةةة مسةةةةؤولة ولةةةةيس عولمةةةةة مفروضةةةةة

 واالبتعاد عن كل ما يهدد كياننا وتواجدنا.

يديولوجية العولمةة اللةذان يكرسةان ونجده يتساءل حول كيفية الع      مل اتجاه االختراق الثقافي واا
الثنائية واالنشطار، ويجيب الجابري أن العمل ال بد من أن ينطلق مةن داخةل الثقافةة العربيةة ألن 
الضعف يكمن في داخلها ويكمن هذا الضعف في وجود الثنائية واالنشطار وجدل الجديةد والقةديم 

ل لةةو لةةم يكةةن الضةةعف داخلةةي لمةةا اسةةتطاع الفعةةل الخةةارجي أن يمةةارس واألصةةيل والوافةةد، حيةةث أنةة
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، وبالتةالي كلمةا كةان الضةعف داخلةي 1تأثيره بالصةورة التةي تجعةل منةل خطةرا علةى الكيةان والهويةة
كان التأثير الخةارجي أسةهل بحيةث يسةتطيع خلخلةة الهويةة الثقافيةة بسةهولة وتوجيةل الضةربات فةي 

يقةةاوم، لةةذلك ال بةةد مةةن العمةةل داخةةل الثقافةةة وتجهيزهةةا ب ليةةات  داخلهةةا الهةةش الةةذي ال يسةةتطيع أن
دفاعيةةة حيةةث يقةةول الجةةابري:د لقةةد سةةبق لنةةا أن أكةةدنا مةةرارا علةةى أن تجديةةد الثقافةةة، أيةةة ثقافةةة ال 
يمكن أن يتم إال من داخلها بمعادة بنائها وممارسة الحداثة في معطياتها وتاريخها والتماس وجةوه 

، وعليةل فالتجديةد 2ارها تسم  بربط الحاضر بالماضي فةي اتجةاه المسةتقبلدمن الفهم والتأويل لمس
 ال يمكن أن يكون من الخارع بل يتم من الداخل 

فةةةالعودة إلةةةى الةةةذات ضةةةرورة حتميةةةة لتجةةةاوز األزمةةةة كةةةون الوضةةةعية الداخليةةةة لثقافتنةةةا تعكةةةس     
وكةةل أشةةكال الثنائيةةة التةةي  الوجةةل السةةلبي الةةذي يتنةةافس فيةةل القةةديم مةةع الجديةةد واألصةةيل مةةع الوافةةد

، فالتجديةةد بهةةذا يةةتم مةةن الةةداخل وذلةةك لكةةي يكةةون 3تعبةةر فعةةال عةةن انشةةطار حقيقةةي داخةةل هويتنةةا
تجديد بمعنى الكلمة لكي يشةمل كةل المجةاالت ولكةي يكةون فةاعال ألن إعةادة التجديةد إذا لةم تكةن 

لةن يصةيب مواقةع الخلةل بةل بدايتها من الداخل فلةم تةتم عمليةة التجديةد ألنةل إذا كةان مةن الخةارع ف
 يزيد من حدتها وتفاقمها ألنل هنا تريب عملية الفهم والوعي بالثقافة التي تعبر عن الهوية.

ويريةةةد الجةةةابري مةةةن وراء التجديةةةد مةةةن الةةةداخل أن يبعةةةث مشةةةروع التحةةةديث مةةةن قلةةةب الثقافةةةة     
فةةة األصةةلية ألن جلةةب العربيةةة ذاتهةةا، بحيةةث يعةةاد تشةةكيل قوالةةب ثقافيةةة جديةةدة مسةةتوحاة مةةن الثقا

الحداثةةةة مةةةن خةةةةارع الثقافةةةة العربيةةةةة فعةةةل سةةةطحي ال  يعبةةةةر عةةةن االسةةةةتهالك العقالنةةةي لمختلةةةةف 
 .4أساليب الحياة والفكر وغيرهما
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ويرى الجابري أن استراتيجية التجديد من الداخل تتأسس على محورين متكةاملين، محةور النقةد    
عةةادة الترتيةةب والبنةةاء لتراثنةةا الثقةةافي، و  محةةور التأصةةيل الثقةةافي لقةةيم الحداثةةة وأسةةس التحةةديث، واا

فاألول يقوم على إعادة الوحدة لتاريخنا الثقافي بمعةادة ترتيةب أجزائةل والكشةف عةن صةيرورتل فةي 
مةةةواطن التجديةةةد والتقةةةدم وبنةةةاء تاريخيتةةةل بجمةةةع السةةةابق والالحةةةق والقةةةديم والجديةةةد ووضةةةعهما فةةةي 

، فالعمةةل مةةن 1بنةةاء الجسةةور التةةي تمكةةن مةةن التقةةدم مكانهمةةا مةةن التطةةور التةةاريخي وعليةةل يمكةةن
خالل الماضي والحاضر يمكن من فهم الواقع لتكوين رؤيةة مسةتقبلية لةذلك مةن الضةروري النظةر 
للماضةةةةي والحاضةةةةر والمسةةةةتقبل لتاريخنةةةةا ووعينةةةةا مةةةةن أجةةةةل تجةةةةاوز األخطةةةةاء وترسةةةةيخها لخدمةةةةة 

 المستقبل.

أما المحور الثاني مةن االسةتراتيجية فةي نظةر الجةابري فةيكمن فةي أنةل يجةب العمةل علةى تبيئةة    
وتأصةةيل قضةةايا الحاضةةر، قةةيم الحداثةةة وأسةةس التحةةديث فةةي ثقافتنةةا مةةن خةةالل إيجةةاد أصةةول لهةةا 
تمكن من تأسيسها في وعينا الديني واألخالقةي والثقةافي، ألن عمليةة نقةل قةيم الحداثةة مةن الرةرب 

ها في المجتمع العربي دون إخضاعها إلى عملية التأصيل وتبيئتها مع المعطيات الخاصةة وغرس
تجعل وجودهةا يعةاني مةن النكةوص واالنتكةاس وتزيةد مةن حةدة االنشةطار واالزدواجيةة التةي تعةاني 

، وبالتةالي فاألخةذ بقةيم 2منها مجتمعاتنا العربية بين ازدواجية المدينةة والباديةة، التقليةدي والعصةري
الحداثةةة مةةن الرةةرب ال يجةةدي نفةةع مةةالم يخضةةع لعمليةةة التأصةةيل والعمةةل بهةةا بمةةا يوافةةق مجتمعنةةا 
لذلك ال بد من العمل وفق مقتضيات مجتمعنا وبما يتجاوب مع ثقافتنا وبمخضاع كةل القةيم لمبةدأ 

ن ثةم المعاينة والفحص ومن ثم تأصيلل وتبيئتل وفق قيمنا وأفكارنا وسلوكاتنا واألخذ بمةا يفيةدنا ومة
العمةةةل علةةةى تصةةةفية مةةةا يحتاجةةةل مجتمعنةةةا ومةةةا يخدمةةةل ولةةةيس العكةةةس، وبالتةةةالي فالجةةةابري يريةةةد 

 النهو  بالمجتمع العربي من فهم واقعل واالنطالق منل وترسيخل لخدمة المستقبل.
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وبالتةةالي يريةةد أن يةةتم إعةةادة تشةةكيل ثقافةةة عربيةةة يمتةةزع فيهةةا األصةةيل مةةع الحةةديث مةةن خةةالل     
دفةةة تعيةةد النظةةر فةةي المةةوروث الحضةةاري وتسةةتفيد منةةل لكةةن برؤيةةة حضةةارية تتوافةةق اسةةتراتيجية ها

  .1والمتطلبات الثقافية المعاصرة

 _ تبني العقالنية والديمقراطية: 3/2

تعتبةةر العقالنيةةة والديمقراطيةةة والنزعةةة النقديةةة مةةن القضةةايا التةةي تشةةكل قةةيم الحداثةةة، حيةةث أن     
طةةد فةةي النظةةام الثقةةافي  إال  إذا تةةم تأصةةيلهما ألن أوروبةةا عملةةت قةةوام التحةةديث لةةم تترسةة  ولةةم تتو 

على تأصيل الديمقراطية والعقالنية وغرسها في المجال التربوي فكرا وممارسة وبالتالي نقلةت إلةى 
، فمةةا نالحظةةل مةةن خةةالل هةةذا أن 2المدرسةةة عةةن طريةةق المعلةةم والكتةةاب لتصةةب  مةةن نظةةام التعلةةيم

صةةةةةالح النظةةةةةام التربةةةةةوي بمعةةةةةادة النظةةةةةر فةةةةةي الجةةةةةابري ينةةةةةادي بتبنةةةةةي الديمق راطيةةةةةة والعقالنيةةةةةة، واا
. وفةي 3بيداغوجية التعليم بجميع مستوياتل من خالل تكريس روح النقد فةي الفكةر والبحةث العلمةي

هةةذا نجةةده يةةدعو إلةةى قيةةام شةةراكة أوروبيةةة مبنيةةة علةةى العقالنيةةة والديمقراطيةةة فةةي الةةداخل كمةةا فةةي 
 .4الخارع

ي نظةةةر الجةةةابري تمكةةةن مةةةن االنةةةدماع فةةةي العةةةالم وتعزيةةةز للهويةةةة مةةةن خةةةالل فالديمقراطيةةةة فةةة    
عطاء الرأي حيث نجده يقول:د ذلك أن مأساتنا في هذا الةوطن العربةي الةراهن  المشاركة الفع الة واا
هو أننا لسنا فقط محرومين من الكلمةة بةل وأيضةا مةن حةق طلةب الكلمةة، الحةق الةذي بدونةل يفقةد 

ذلك أنل بدون هةذا الحةق لةن يكةون حيوانةا ناطقةا بةل سةيكون حيوانةا، لةتعلم  االنسان هويتل كمنسان
أنل بدون وضع كلمة نةاطق فةي مكانهةا فمنةك لةن تحصةل علةى ا نسةان إذ بةدون النطةق ال ترييةر 
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، وبالتةةالي فالديمقراطيةةة ضةةرورة ال بةةد منهةةا للخةةروع مةةن التخلةةف الةةذي تريةةد 1وال ثةةورة وال إصةةالحد
أن تكةوين الديمقراطيةةة فةةي العةالم العربةةي تسةةم  بحريةة الةةرأي والتعبيةةر ألنةةل العولمةة تعميمةةل، ذلةةك 

ال إبةةداع بةةدونها وهةةي التةةي تسةةم  بمراقبةةة السةةلطة وبلةةورة مشةةاريع للمسةةتقبل، كمةةا أن االسةةتقالل 
الفكةةري هةةو األسةةاس فةةي تحريةةر الثقافةةة فةةال بةةديل عةةن الحةةوار كوسةةيلة لالتصةةال واالنفتةةاح علةةى 

خصةةاب الثقافةةات األخةةرى، وب التةةالي العمةةل علةةى تبيئةةة الحداثةةة فيصةةب  التواصةةل وسةةيلة إغنةةاء واا
 .2بدل من أن يكون أداة سلب واستسالم وهيمنة وبذلك خلق فضاء للمثاقفة وحوار الحضارات

أما العقالنية في نظره تمكن من السير الحسن والموفق في جميع المجةاالت ذلةك أن االعتمةاد    
ظةرة لهشةياء بصةورة دقيقةة وصةائبة فةي جميةع المجةاالت حيةث نجةده علةى العقالنيةة يمكةن مةن الن

يقةةول:د إن التحةةديات التةةي تواجةةل العةةالم العربةةي تتطلةةب لةةيس فقةةط رد الفعةةل بةةل الفعةةل والفعةةل فةةي 
، وعليةل فالعقالنيةة تمكةن مةن الرؤيةة النقديةة لهشةياء 3العصر الحاضر هو أوال وأخيرا فعل العقلد

المجةاالت بمةا فةةي ذلةك االهتمةام بعقلنةة االنتةةاع الضةريبي فةي الةةوطن ويةتم مةن خاللهةا عقلنةةة كةل 
العربي حيث يتةوفر هةذا األخيةر علةى مةوارد طاقويةة وعنصةر بشةري كةفء، وبالتةالي البةد مةن أن 
يةةتم االسةةتثمار العقالنةةي والمةةدروس فةةي هةةذه المقةةدرات ماديةةة كانةةت أم بشةةرية وهةةذا االهتمةةام مةةن 

، التةي تكرسةها 4النفةوس التةي استسةلمت  يةديولوجيا االختةراق شأنل أن يةزرع األمةل مةن جديةد فةي
العولمة وعليل يمكن القول أن العقالنية يجب أن تدق كةل بةاب مةن أبةواب الحيةاة والعمةل بهةا مةن 
أجل عقلنة حياتنا ومن ثم الحفاظ على الهوية الثقافية كمةا فعلةت فةي ذلةك الةدول االوروبيةة حيةث 

يةةةوم تتحةةةدث حةةةديث الخصوصةةةية واألصةةةالة وتتحةةةدث عةةةن الهويةةةةة يقةةةول الجةةةابري:د إن أوروبةةةا ال
األوروبية تعزيزا لسيرها الجدي على طريق تشييد الوحدة بين شةعوبها وأقطارهةا بخطةوات عقالنيةة 
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، فالجةابري بهةةذا يةرى أن البةةديل هةو الةةدفاع 1محسةوبة فةي إطةةار مةن الممارسةةة الديمقراطيةة الحقةةةد
بالعقالنيةةةة وبالديمقراطيةةةة بمعةةةادة االعتبةةةار للهويةةةة الوطنيةةةة عةةةن الهويةةةة الثقافيةةةة ومقاومةةةة الرةةةزو 

وتنشةةةيط عناصةةةرها فةةةي النسةةةي  المجتمعةةةي ألنهةةةا تسةةةاهم فةةةي معرفةةةة عناصةةةر الهويةةةة وفةةةي معرفةةةة 
، وبهةةذا فهةةو يريةةد مةةن العةةرب العمةةل وفةةق مقتضةةيات العقالنيةةة 2التطةةور الحاصةةل بةةمدراك الةةوعي

الثقافيةة وتعزيزهةا، فهةو يسةعى إلةى تشةييد الحداثةة  ومتطلبات الديمقراطية في الحفةاظ علةى هويتهةا
العربيةةةة مةةةن أجةةةل تهيئةةةة الشةةةروط المسةةةاعدة علةةةى تبيئةةةة المفةةةاهيم العقالنيةةةة والواقعيةةةة فةةةي ثقافتنةةةا 
وسياستنا وأخالقياتنا وعلومنا ومعارفنا وكل ما يرتبط بهويتنا وحضارتنا لذلك البد من العةودة إلةى 

خليصل من القيود التي كبلتل وكانت سةببا فةي غيابةل وتخليصةل العقل العربي من أجل مراجعتل وت
تمامةةا مةةن كةةل شةةوائب الالمعقةةول، وهةةذا مةةا يسةةتدعي حسةةبل النضةةال المتواصةةل مةةن أجةةل تأسةةيس 
عقالنية عربيةة ناضةجة وكفةأة تتكةون بموجبهةا الةذات العربيةة المتشةبعة بالحريةة والديمقراطيةة وكةل 

 .3مالل عالقة بالعقالنية

     _ استغالل فرص العلم والتقنية:3/3 

إن االحتفاظ بالهوية الثقافية العربية يرتبط بمقدار التحديث وتبني أسس الحداثة فةي تكوينهةا      
بحيةةث تكةةةون مرنةةةة ومنفتحةةة مةةةع االحتفةةةاظ بخصوصةةيتها والةةةدفاع عنهةةةا ألن القةةانون الةةةذي يحكةةةم 

ألنةةةا والتعامةةةل مةةةع ا خةةةر بأسةةةاليب عصةةةرية العةةالم اليةةةوم هةةةو قةةةانون المنافسةةةة عةةةن طريةةةق تقويةةة ا
علمية عقالنية واقعية عن طريق تقوية المؤسسات االقتصادية وتحةديث المعاهةد العلميةة والثقافيةة 

الوسةةةيلة المجديةةةة ال  هةةةابحيةةةث تسةةةتطيع الةةةدخول مةةةع ا خةةةر فةةةي حلبةةةة المشةةةاركة ثةةةم المنافسةةةة ألن
 .4االنرالق على الذات ومحاولة إلراء ا خر
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ابري بهذا يرى أن المجتمع العربي يعيش في حالة قصور على مسةتويين، مسةتوى الفعةل فالج    
والتخطيط ألنها لم تستوعب بعد أسس الحضارة المعاصةرة أسسةها العلميةة والتقنيةة لةيس هةذا فقةط 

نمةةا مازالةةت تعةةيش صةةدمة الحداثةةة علةةى مسةةتوى الفعةةل ورد الفعةةل ، وعليةةل فالمشةةكلة تكمةةن فةةي 1واا
الحداثة وكيفية التعامل مع الجديد وترسيخل لخدمة الهوية والحفةاظ عليهةا وفةي  مدى التجاوب مع

هذا نجده يقول:د ثقافتنا مازالت محكومة إلى حد بعيد ببناها التقليدية الجامدة وأن هذه األخيةرة لةم 
تتةةرك بعةةد مكانهةةا لبنةةى حديثةةة قةةادرة علةةى أداء وظيفةةة البنةةى القديمةةة علةةى مسةةتوى الحفةةاظ علةةى 

والخصوصةةةية وقةةةادرة علةةةى أداء وظيفةةةة البنةةةى القديمةةةة علةةةى مسةةةتوى الحفةةةاظ علةةةى الهويةةةة  الهويةةةة
والخصوصية وقادرة في الوقت نفسل علةى اسةتيعاب الجديةد كةل جديةد علةى مسةتوى العلةم والتقنيةة 

، فالضةةعف إذن يكمةةن فةةي كيفيةةة التعامةةل مةةع الحداثةةة ومةةا تقتضةةيل مةةن 2اسةةتيعابا إيجابيةةا فةةاعالد
مستوى العلم والتقنية ومن ثم ضعف في التعامةل مةع نظةام العولمةة الةذي وسةيلتل درجة الرقي في 

العلةةم والتقنيةةة وبهةةذا تكةةون المشةةكلة مشةةكلة االسةةتفادة منهمةةا، لةةذلك يتطلةةب األمةةر اسةةتيعاب أكثةةر 
للتطورات المتعلقة بالعولمةة وتوظيةف التكنولوجيةا والعمةل علةى تنميةة قاعةدة تكنولوجيةة محليةة مةع 

 .3داخلياالصالح ال

كمةةةةا أن المشةةةةكلة تكمةةةةن فةةةةي عةةةةدم فهمنةةةةا لةةةةذواتنا أو بةةةةاألحرى طريقةةةةة تفكيرنةةةةا وكيفيةةةةة تناولنةةةةا     
لقضايانا األساسية التي هي في حقيقةة األمةر قضةايا وجودنةا وكينونتنةا وهويتنةا، التةي لةم تعةد تلةك 

ن الحركيةة الهوية الصماء الساكنة في عقولنةا بقةدر مةا هةي هويةة متحركةة متفاعلةة تعةيش نوعةا مة
مع الهويات األخرى بحسب المواقف والتحةديات التةي يفةرز عنهةا كةل عصةر مةن العصةور، وهةذا 
يعنةةي أن الحةةديث عةةن الهويةةة ال يعنةةي بالضةةرورة التقوقةةع والتحجةةر علةةى الةةذات، بةةل العكةةس هةةو 
دراك عوامةل تفوقةل ونجاحةل برةر  إغنةاء  الصحي  ينبري التفاعل مع ا خر والعمةل علةى فهةم واا

                                                           

.45،44بري: المسألة الثقافية في الوطن العربي، ص ص محمد عابد الجا -  1  
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 3 -Alan carter: the nation state and crdem Loponent, third world, Quartaly, 1995, p 40.   
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الهويةةةة وتجهيزهةةةا لكةةةل متريةةةر وجديةةةد، خاصةةةة وأن العولمةةةة كظةةةاهرة لهةةةذا العصةةةر تقتضةةةي هةةةذه 
 .1التخلص من المواقف الجافة الراكدة وهذا ال يعني بالضرورة االنسياق الكلي وراءها

نشةةةاء هويتنةةةا والةةةدفاع عةةةن خصوصةةةيتنا      لةةةذلك يةةةرى الجةةةابري أن حاجتنةةةا إلةةةى تجديةةةد ثقافتنةةةا واا
الةةةذي يمةةةارس علينةةةا بواسةةةطة العلةةةم والتكنولوجيةةةا تقتضةةةي إلةةةى اكتسةةةاب  ومقاومةةةة الرةةةزو الكاسةةة 

األسةةس واألدوات التةةي البةةد منهةةا لممارسةةة التحةةديث ودخةةول عصةةر العلةةم والتقنيةةة دخةةول الةةذوات 
، وبالتةةالي فلمواجهةةة العولمةةة يجةةب 2الفاعلةةة المسةةتقلة ولةةيس دخةةول الموضةةوعات المنفعلةةة المسةةيرة

م ومبةدأ التقنيةة ألنهمةا مةن أبةرز وسةائلها اللةذان تسةتعملها فةي عمليةة العمل وفةق مبةدأين مبةدأ العلة
االختةةةراق وغةةةزو العقةةةول والةةةذوات لةةةذلك يتطلةةةب األمةةةر التسةةةل  بةةةالعلم والتقنيةةةة مةةةن أجةةةل مقاومةةةة 
العولمة وعدم السماح لها باختراق هويتنا وخصوصيتنا ألن التسل  بالعلم والتكنولوجيةا يعنةي عةدم 

علةى الهويةةة الثقافيةة مادامةةت أنهةا مسةلحة بسةةالح العولمةة وهةةذا مةا يقتضةةي قةدرة العولمةة القضةةاء 
التحةةةديث كفةةةاعلين مسةةةاهمين فةةةي الحفةةةاظ علةةةى خصوصةةةياتنا وهويتنةةةا الحضةةةارية مةةةن االنحةةةالل 

إلةةةى االخةةةراط فةةةي عصةةةر العلةةةم  ،قةةةول: د نحةةةن فةةةي حاجةةةة إلةةةى التحةةةديثواالنةةةدثار، وفةةةي هةةةذا ي
فةي حاجةة كةذلك إلةى حمايةة هويتنةا القوميةة وخصوصةيتنا  والتكنولوجيا كفاعلين مسةاهمين، ولكننةا

الثقافية من االنحالل والتالشي تحت تأثير موجةات الرةزو الةذي يمةارس علينةا وعلةى العةالم أجمةع 
، أي االسةةتفادة مةةن العولمةةة فةةي المجةةال التكنولةةوجي واسةةتخدامها فةةي 3بوسةةائل العلةةم والتكنولوجيةةاد

، فاالعتمةةاد 4الثقافيةةة دون المسةةاس سةةلبا بخصوصةية هةةذه الهويةةةأغةرا  مةةن شةةأنها حفةةظ الهويةة 
علةةةى العلةةةم والتقنيةةةة مةةةن شةةةأنل أن يحمةةةي الهويةةةة الثقافيةةةة مةةةن التشةةةتت واالنحةةةالل والضةةةياع فةةةي 
العولمةةة وعةةدم التةةأثر بوسةةائلها ممةةا يعنةةي العلةةم بمخةةاطر تأثيراتهةةا علةةى الهويةةة الثقافيةةة وتجاوزهةةا 

م والنظةةام ال يقةةاوم مةةن خارجةةل إال  بنظةةام مكةةافق لةةل أو متفةةوق حيةةث نجةةده يقةةول: د العولمةةة نظةةا
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عليل ونحن في العالم العربي نعيش حالة الالنظام، ليس لدينا نظام عربةي يكةافق النظةام العةالمي 
للعولمةةةةة فةةةةال سةةةةبيل إذن إلةةةةى مقاومةةةةة سةةةةلبيات العولمةةةةة إال  مةةةةن داخةةةةل العولمةةةةة نفسةةةةها بأدواتهةةةةا 

تهةةةا وأيضةةةا بفةةةر  نةةةوع مةةةن النظةةةام علةةةى الفوضةةةى العربيةةةة القائمةةةة وبمحراجهةةةا فةةةي قيمهةةةا وتجاوزا
، وبالتةةالي لتجةةاوز مخةةاطر العولمةةة يسةةتدعي األمةةر العمةةل بوسةةائلها وتحةةديها 1فوضةةى الالنظةةامد

ألنةةل السةةبيل األمثةةل فةةي مقاومةةة الرةةزو بوسةةائلل واألخةةذ بةةل والتسةةل  بسةةالحل قصةةد تجةةاوز تأثيراتةةل 
غراءاتل.  واا

حةةدث عةةن البلةةدان التةةي هةةي فةةي طريةةق التطةةور والتةةي اسةةتطاعت المحافظةةة ونجةةد الجةةابري يت    
علةةى هويتهةةا وخصوصةةيتها والةةدفاع عنهةةا باعتمادهةةا مبةةدأ التحةةديث الةةذي ارتةةبط بعمليةةة االنخةةراط 

، ومثةةةال ذلةةةك مةةةا حققتةةةل اليابةةةان مةةةن تطةةةور 2الةةةواعي النةةةامي والمتجةةةذر فةةةي عصةةةر العلةةةم والتقانةةةة
علم والتقنيةة وفةي نفةس الوقةت محافظةة علةى وحةدتها الحضةارية، مستفيدة من العولمة في مجال ال

كما يمكن القول أن االعتماد على العلم والتقنية يفت  ا فاق أمام الهوية الثقافية في الحفةاظ علةى 
 تواجدها من الرزو والسلب لمقوماتها ودخولها في العالم وفر  ذاتها. 

كمةةا يةةرى أن الوسةةيلة  حةةداث التقةةدم اعتمةةاد االمكانيةةات الالمحةةدودة التةةي توفرهةةا العولمةةة أي     
الجوانب ا يجابية منها وفي مقدمتها العلم والتقنية وفي هةذا يسةتدل بةبع  الةدول األوروبيةة التةي 

د لهةا لم تسلم هي األخرى من الرزو األمريكي االعالمي الثقافي الذي أصب  يشةكل مصةدر تهدية
حيث وضعت هذه الدول تخطيطات لمقاومةة الرةزو وشةملت هةذه التخطيطةات العمةل علةى إعةادة 
هيكلة المؤسسات االقتصادية وتحديث المعاهد العلمية والتقنية بالصةورة التةي تمكنةل مةن الصةمود 

فةةةالواقع يفةةةر  التعةةةايش والتفاعةةةل مةةةع  ،3فةةةي وجةةةل االكتسةةةاح والةةةدخول معةةةل فةةةي حلبةةةة المنافسةةةة
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، لةةةذلك فهةةةذه الةةةدول لمةةةا أرادت المحافظةةةة علةةةى هويتهةةةا لةةةم تفةةةوت عليهةةةا 1ة تفةةةاعال إيجابيةةةاالعولمةةة
الةةدخول فةةي عجلةةة العلةةم والتقنيةةة بةةل دخلةةت فةةي خضةةمها وكانةةت فاعلةةة وقةةادرة علةةى العمةةل بهةةا 
وتوظيفهةةا فةةي الحفةةاظ علةةى كيانهةةا، ونالحةةظ أن هةةذه األمثلةةة التةةي قةةدمها الجةةابري كةةان الرةةر  

وعيةةة علةةى مسةةتوى الهويةةة العربيةةة مةةن أجةةل أن تحمةةل هةةي األخةةرى مسةةؤولية منهةةا هةةي إحةةداث ت
 الحفاظ على هويتنا بالدخول في الذوات الفاعلة المسلحة بالعلم والتقنية.

  _ استراتيجية العمل:3/4

بحسب الجابري فةي كيفيةة التعامةل مةع السةؤال مةا العمةل؟، وفةي هةذا  العمل ستراتيجيةاتتمثل     
 الث حقائق في كيفية الجواب عن هذا السؤال وهذه الحقائق هي:نجده يعطينا ث

وتكمن فةي أن التخطةيط للمسةتقبل جةزء مةن عمليةة صةنع المسةتقبل فةي العةالم  أ/ الحقيقة األولى:
المعاصةةةر وتتمثةةةل فةةةي وجةةةود تكتةةةل المجموعةةةات واتحادهةةةا ولةةةيس للطوائةةةف والمجموعةةةات المجةةةزأة 

ل يستدعي أوال وقبةل كةل شةيء وجةود مجهةودات مترابطةة ، وعليل فالتخطيط للمستقب2واالنقسامات
 ومتحدة فيما بينهما لتعميم النظرة المستقبلية.

تكمةةةن فةةةي أن التخطةةةيط للمسةةةتقبل ال يمكةةةن أن يكةةةون ناجحةةةا إال  إذا كةةةان  ب/ الحقيقةةةة الثانيةةةة:
علةى تخطيطا للثقافة العربية ككل منطلقة في ذلك من الماضي إلى الحاضر فالمستقبل معتمةدة  

النظةةرة العلميةةة النقديةةة ومسةةتهدفة إعةةادة النظةةر فةةي ترتيةةب العالقةةات داخةةل الثقافةةة بةةين الماضةةي 
، فهةةةذه الحقيقةةةة تتضةةةمن هةةةي األخةةةرى النظةةةر فةةةي 3والحاضةةةر فةةةي عالقتهمةةةا بةةةالعلم والتكنولوجيةةةا

مصةةلحة الثقافةةة العربيةةة ككةةل موحةةد ال كجةةزء مجةةزء، تكةةون مشةةتملة فيةةل علةةى االحاطةةة بالماضةةي 
 ضر ومدى التفاعل مع العلم والتكنولوجيا.والحا
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وتتمثةةل هةةذه الحقيقةةة فةةي نظةةر الجةةابري فةةي أن مسةةتقبل الثقافةةة قضةةية إرادة  ج/ الحقيقةةة الثالثةةة:
قبل كل شيء، إرادة المثقفين أوال وبالذات فهي بهةذا تتوقةف علةى مةدى امةتالك المثقفةين  رادتهةم 
، 1علةةى مةةدى اسةةتقاللهم ومةةدى حرصةةهم بةةل وتفةةانيهم فةةي الحفةةاظ ألنفسةةهم علةةى مةةوقعهم الطبيعةةي

تخطيط للمسةتقبل مسةؤولية المثقفةين الةذين تتوقةف عنةدهم الحلةول ألن لهةم وعليل تكون مسؤولية ال
دور فع ال في تفعيل مجتمعهم والتوعية بالحفاظ على الهوية الثقافية والتنديةد بمةا يخةدم مصةالحهم 

 وبما يوافق هويتهم الثقافية.

و إلةى قيةام كتلةة فما نالحظل من خالل هذه الحقائق الثالث التي أكد عليها الجةابري أنةل يةدع    
تاريخيةةةة موحةةةدة تقةةةوم علةةةى المصةةةلحة الجماعيةةةة الموضةةةوعية ومةةةن هنةةةا فهةةةو يريةةةد أن يرفةةةع عةةةن 
الهويةةةةةة كةةةةةل ضةةةةةروب االيةةةةةديولوجيا والصةةةةةراعات ويجسةةةةةد الكتلةةةةةة التاريخيةةةةةة التةةةةةي تقضةةةةةي علةةةةةى 
الصةةراعات القائمةةة بةةين مختلةةف التشةةكيالت المكونةةة لهةةا كمةةا تقضةةي علةةى وهةةم الفرديةةة وكةةل مةةا 

، وبالتةةةالي فقيةةةام التكتةةةل 2طةةةر علةةةى الهويةةةة ومةةةن ثةةةم مواجهةةةة األنةةةا فةةةي أنانيتهةةةا وأوهامهةةةايشةةةكل خ
واالتحةةاد مةةن شةةأنل أن يحمةةي الهويةةة الثقافيةةة ويقةةاوم الرةةزو الكاسةة  وتجةةاوزه واالسةةتفادة منةةل بمةةا 

 يوافق ويتوافق مع هويتنا الثقافية وتعزيزها.
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 أراء الجابري: وتقييم نقد:  04مبحث 

ينفةةرد الجةةابري عمةةن سةةواه ممةةن اصةةطل  الفكةةر العربةةي الحةةديث علةةى تسةةميتهم بةةالمفكرين ألن    
تةةأثيره تعةةدى النخةةب المثقفةةة إلةةى القةةار  العةةادي وأن تةةأثيره لةةم يكةةن يقتصةةر علةةى تيةةار دون تيةةار 
نما كان شامال، حيث يتميز فكره بالنقد والصدامية وهةي سةمة تلمةس كةل كتاباتةل ممةا جعةل مةن  واا

اتةةل معظمهةةا يشةةكل زوبعةةة أثنةةاء وبعةةد ظهورهةةا حيةةث تثيةةر جةةداالت ونقاشةةات تحةةرك السةةواكن مؤلف
، غيةةر أن هةةذا ال يمنةةع مةةن 1وتخلخةةل المةةألوف وتعيةةد النظةةر فةةي القضةةايا والطروحةةات المتداولةةة

تعرضةةةل لعةةةدة انتقةةةادات، ومةةةن بةةةين االنتقةةةادات التةةةي وجهةةةت إليةةةل فيمةةةا يخةةةص موضةةةوع العولمةةةة 
 د انتقادات علي حرب.والهوية الثقافية نج

حيث يصنف علي حرب نظرة قراءة الجابري للعولمة على أنها نظةرة سةلبية وقةراءة إيديولوجيةة    
وطوباوية على أساس أنها تؤدي إلى نتائ  خطيةرة علةى األمةة والهويةة، ذلةك أن خطةاب الجةابري 

واختزالهةا ومةن  خطاب حافةل بالمصةطلحات التةي تجعةل مةن العولمةة ظةاهرة سةلبية وبالتةالي نفيهةا
هةةذه المصةةطلحات نجةةد الهيمنةةة والسةةيطرة، االسةةتتباع الحضةةاري، االختةةراق والتطبيةةع، االكتسةةاح، 

، وبالتةةالي فعلةةي حةةرب يةةرف  وصةةف العولمةةة علةةى أنهةةا ظةةاهرة 2الرةةزو، االصةةطفاء واالنقةةرا 
 سلبية، كما يرف  استخدام مصطلحات من شأنها أن تجسد منطق الخوف من العولمة.

فيما يخص تصنيفل لقراءة الجابري على أنها قةراءة إيديولوجيةة وطوباويةة علةى أسةاس أنهةا أما    
فةةي رأيةةل تقةةوم علةةى نفةةي الحةةدث والتنكةةر لسنجةةازات ومةةن ينفةةي الوقةةائع تسةةبقل األحةةداث وتصةةدمل 
بقةةةدر مةةةا تهمشةةةل أو تكتسةةةحل فهةةةذا شةةةأن التعامةةةل ا يةةةديولوجي والطوبةةةاوي مةةةع الحةةةدث ينتقةةةل مةةةن 

ة ومةةن حصةةار إلةةى حصةةار ومةةن صةةدمة الحداثةةة إلةةى صةةدمة مةةا بعةةد الحداثةةة صةةدمة إلةةى صةةدم
ومن حصار األصولية إلى حصار العولمةة، وبالتةالي فةالقراءة ا يديولوجيةة هةي قةراءة مرجعيةة ال 
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تحسةةةةةن سةةةةةوى التراجةةةةةع إذ هةةةةةو يقفةةةةةز دومةةةةةا فةةةةةوق األحةةةةةداث وال يأخةةةةةذ بعةةةةةين االعتبةةةةةار التطةةةةةورات 
رة الجةةابري مصةةبوغة بنزعةةة تشةةاؤمية مسةةتهجنة لمظةةاهر ، ومةةن خةةالل هةةذا فةةمن نظةة1والمسةةتجدات

فرازاتهةةا المتعةةددة كونهةةا جةةاءت تقضةةي علةةى الخصوصةةية وتهميشةةها ، وهةةذا مةةا رفضةةل 2العولمةةة واا
 علي حرب.

وقةةد اعتبةةةر علةةةي حةةةرب أن الجةةةابري قةةد وقةةةع فةةةي تنةةةاق  مةةةن خةةالل دعوتةةةل إلةةةى قيةةةام شةةةراكة    
ن أجةةل محاربةةة العولمةةة الكبةةرى با ضةةافة إلةةى هةةذا أوروبيةةة مبنيةةة علةةى العقالنيةةة والديمقراطيةةة مةة

نجده يعار  دعوة الجةابري فةي قيةام شةراكة أوروبيةة مبنيةة علةى العقالنيةة والديمقراطيةة مةن أجةل 
محاربةةة العولمةةةة الكبةةرى ألن هةةةذا سةةةيوقعنا فةةي عالقةةةة مبنيةةة هةةةي األخةةةرى علةةى تةةةابع ومتبةةةوع وال 

ريةةر علةةى األر  مةةن غيةةر أن تتحةةول إلةةى تجةةدي نفةةع وال تحصةةل جديةةد سةةوى تةةرداد شةةعارات تت
، وبالتةةةالي فهةةةي دعةةةوة متناقضةةةة فمةةةن جهةةةة تريةةةد قيةةةام 3إمكانيةةةات خصةةةبة وفعلالةةةة للتفكيةةةر والعمةةةل

شةةةراكة أوروبيةةةة وهةةةذه األخيةةةرة لةةةم تكةةةن هةةةي األخةةةرى خاليةةةة مةةةن طمةةةع تجسةةةيد التبعيةةةة األوروبيةةةة، 
ين الوقوع في التبعية وبالتةالي عةدم وبالتالي فال جديد في ذلك مادام األمر يقتضي في كلتا الحالت

 التخلص من العولمة.

ومةةةةن بةةةةين االنتقةةةةادات أيضةةةةا نجةةةةد أن الجةةةةابري فةةةةي دراسةةةةتل لظةةةةاهرة العولمةةةةة قةةةةد غي ةةةةب الطةةةةرح   
ا يبستمولوجي وأنل أقام تهويل للعولمة، من خةالل االعتمةاد علةى الطةرح السةلبي لهةا وتناسةى أن 

دة منهةةةةا فبممكانهةةةةا أن تتةةةةي  وتةةةةوفر الفةةةةرص الكافيةةةةة للعولمةةةةة  فةةةةرص وايجابيةةةةات يمكةةةةن االسةةةةتفا
لالنةةةدماع والحةةةوار والمثاقفةةةة والتنةةةاق  وهةةةذا كلةةةل مرهةةةون بمةةةدى القةةةدرة علةةةى االسةةةتيعاب الفعلةةةي 
واالسةةتثمار الجيةةد والجةةاد لمةةا تةةوفره العولمةةة ومشةةاريعها مةةن فةةرص علةةى صةةعيد الواقةةع لةةذلك فبةةدال 
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، 1لالنةةةدماع وطةةةرق االسةةةتفادة مةةةن مشةةةاريعهامةةةن مهاجمتهةةةا والتخةةةوف منهةةةا البحةةةث عةةةن منافةةةذ 
وبالتةةالي فةةالقول بعةةدم األخةةذ بالعولمةةة وتجنبهةةا الحتوائهةةا علةةى سةةلبيات مةةن شةةأنل أن يزيةةد الوضةةع 
تخلفا لذلك من الضروري أن نتعلم كيف نتعولم ونندم  في إطار العولمة بالتسل  بطةرق ونمةاذع 

 لما ال. من شأنها أن ترفع بالمستوى إلى التقدم واالزدهار

وهنةةاك مةةةن ينتقةةةد الجةةةابري فةةةي حصةةةره للتهديةةةد الخةةارجي علةةةى أنةةةل تهديةةةد متمثةةةل فةةةي زحةةةف      
نمةةا هةةي مسةةةألة غةةزو وقةةوة عدوانيةةة صةةاعدة لمجتمةةع وصةةل إلةةةى  أنمةةوذع حضةةاري علةةى  خةةر واا

جراء ترييرات على بنيتل تضمن ربطل تبعيا بقاعدة هذه القوى  .2طريق مسدود واا

عنصةةةر مهةةةم فةةةي الهويةةةة الثقافيةةةة وهةةةو ا سةةةالم الةةةذي يعتبةةةر كمنطلةةةق ولقةةةد أغفةةةل الجةةةابري      
، ولهةذا فهةو أهمةل عنصةر ا سةالم كمكةون 3أساسي وكبداية حقيقية لتلك الثقافة وتجةاوزه وتخطةاه

أساسي في الهوية الثقافية باعتبةاره المرجةع األول لهةذه الهويةة حيةث حصةر مرجعيةات الهويةة فةي 
 ر لنا ا سالم كمرجعية لها قيمتها في هذه الهوية.الوطن واألمة والدولة ولم يذك

ولكةةن رغةةم وجةةود هةةذه االنتقةةادات إالل أن الجةةابري يبقةةى لةةل دور فةةي تفعيةةل الةةوعي العربةةي مةةن     
خةةةالل طروحاتةةةل وال سةةةيما فةةةي التوعيةةةة بمخةةةاطر العولمةةةة والمحافظةةةة علةةةى الهويةةةة الثقافيةةةة ولكةةةل 

 وجهة نظره في ذلك يعتبرها صحيحة.

األخير نصل إلى أن العولمة حسب الجابري لها عدة أخطار تهدد الوطن العربي وذلةك  وفي    
من خالل محاولتها تكريس فعل االستتباع الحضاري وفعل االختراق الذي تمارسةل مةن أجةل هةدم 
الهويةةة الثقافيةةة وجعلهةةا تابعةةة ال عقةةل لهةةا غيةةر واعيةةة لمةةا يحةةدث لهةةا مةةن انشةةطار وانقسةةام فةةي 

                                                           

شكالية العولمة في فكر الجابري، ص  -  .184شريف رضا: الهوية العربية االسالمية وا  1  
هشام غصيب: هل هناك عقل عربي؟، قراءة نقدية لمشروع محمد عابد الجابري، دار التنوير العلمي، عمان، -  2 

.216ص    
في مؤلفات محمد أركون ومحمد عابد الجابري، دراسة نقدية تحليلية خالد كبير عالل: األخطاء التاريخية والمنهجية -  3 

.256، ص 2008هادفة، دار المحتسب،    
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هم في جعلها تعيش علةى جملةة مةن األوهةام تةدعي أنهةا صةحيحة، غيةر أن الةوهم داخلها مما يسا
ما هو إال  زيف للواقع ال ينفع بل يزيد الوضع سةوء، كةوهم الفرديةة الةذي يةؤدي فةي األخيةر بةالفرد 
لالغتةةراب وفصةةلل عةةن حاضةةره وماضةةيل ومجتمعةةل وتاريخةةل، وبالتةةالي عزلةةل عةةن هويتةةل الثقافيةةة، 

الجابري موقف من العولمة ال يندرع ضمن الرف  المطلق وال القبةول التةام ومن خالل هذا اتخذ 
نمةةا قبةةل مةةن العولمةةة فةةرص العلةةم والتقنيةةة، وذلةةك مةةن أجةةل التصةةدي لهةةا بوسةةائلها، ألنةةل  لهةةا، واا
يمكنها من فهمها وتجاوز مخاطرها مع تبني العقالنية والديمقراطية، أي العمل بنظرة العقةل الةذي 

حسن والمشاركة الفع الة واالندماع مع ا خر من دون التأثر بل واالنرماس فةي يمكن من السير ال
 ما ينتجل. 
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 خاتمة : 

نظرتو لعالقة العولمة باليوية الثقافيةة مااولةة لمنيةوض بةالواق  لقد شكمت قراءة الجابري في      
العربةةةي والتركيةةةر فةةةي معةةةتقبمو بةةةولي لقالنةةةي طةةةامه لمتمييةةةر اعةةةتناًدا لريةةة  الما ةةةي وبمورتةةةو فةةةي 
خدمةةةة المعةةةتقبا لمارةةةاظ لمةةةق اليويةةةة الثقافيةةةة وترعيميةةةا قةةةادرة فةةةي  لةةة  لمةةةق مقاومةةةة كةةةا خطةةةر 

 عقالنية واكمة.إلييا وتجاوزه ب دىا أو يعيءيتيد

وىة ا مةا يةؤدي  ،ن لمصطمه العولمة لدة معةاني ودالالت و لة  بتعةدد المة اىل والتوجيةاتإ    
، ويتخةة  مريةةو  العولمةةة لنةةد الجةةابري رصةةد تةةاريد ماةةدد لظيورىةةا ونشةة تيا إلةةق لةةد  االترةةا  فةةي

شعول العال  في مختمف مجةاالت الايةاة ممةا  معنق األمركة أي نشر ثقافة أمريكا وفر يا لمق
تكنولوجيةةة، أي اصةةر  يجعميةةا تتمظيةةر فةةي لةةدة مظةةاىر، مظةةاىر اقتصةةادية، عياعةةية، ثقافيةةة،

ة النشةةةاط االقتصةةةادي فةةةي األقميةةةات وبالتةةةالي تعمةةةي  الرقةةةر، مااولةةةة االااطةةةة بمبةةةدأ عةةةيادة الدولةةة
الق اء لمق التنوع واالخةتالف، ث  من ، وأي ا من خالا نشر ثقافة واادة و والتدخا في شؤونيا

 كما نممس عرلة التدف  في المعمومات وانتقاليا.

ن العولمةةة بةةرأي الجةةابري تعمةةا مةةن خةةالا وعةةاتا تعةةالدىا فةةي تجعةةيد أطروااتيةةا وأفكارىةةا إ    
وغرعيا في لقوا المجتمعات والت ثير فييا بايةث تكةرس فكةرة االعةتتباع الا ةاري وقتةا الةولي 

بعاده لن كا ما ىو معةاى  فةي إصةالح الو ة  وتعطياو أي جع مو ينشما باألمور العطاية وا 
يا تعمةةةا لمةةةق جعةةةا موفيمةةةو ومةةةن ثةةة  تجةةةاوز كةةةا العقبةةةات التةةةي تعتر ةةةو أي أن العولمةةةة بوعةةةات

يشد انتباىيا من خالا الاركةات والصةور والمشةاىد المرتيةة  المجتمعات لمياء ال ترى إالَّ ما ىو
روس واألبدان وجعميا بال ولي ومن غال وليةو كةان فريعةة عةيمة فةي وغايتيا في  ل  تخ ير الن

 يد األقوياء، ومن ث  فريعة لمعولمة التي تعما لمق ابتالع ولي الشعول بوعاتميا الممرية.

كمةةا نخمةةص إلةةق أن اليويةةة الثقافيةةة لنةةد الجةةابري ىةةي المنبةة  الةة ي تتكةةون منةةو المجتمعةةات      
 تكون ب ل  آخ ة في طور التطور والتمير والاركة راف ة كةابايث تعجا من خالليا تاريخيا ف
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غير التقوق  لمق  اتيةا والثبةات لمةق اةاا وااةد، ممةا يمنعيةا  بشيءثبات وعكون ألنو ال يمدىا 
، لة ل  رفةض الجةابري من التقد  والعير ناو األف ا ولد  تجاوز الثمرات التي منعتيا مةن  لة 

نمةةا نعتيةا لمةةق أنيةا متطةةورة ومتميةرة قةةادرة لمةق الترالةةا نعةت اليويةةة الثقافيةة بالثبةةات  والعةكون وا 
 م  اآلخرين في االة ت ثير وت ثر.

ومن خالا دراعة اليوية الثقافية لند الجابري تبين أنةو جعميةا فةي ثةالث معةتويات،  لة  أنةو     
وى جمعةةوي ثقافيةة معةتوياتيا وىةة ه المعةتويات تتةداخا فيمةا بينيةةا، معةتوى فةردي ومعةت ةلكةا ىوية

مترابطةة فيمةا بينيةا تجمعيةا لالقةة األنةا بةاآلخر ألن كةا معةتوى  يومعتوى قةومي أو وطنةي، وىة
ياتوي لمةق ىة ه الثناتيةة، ممةا تجعميةا متداخمةة مة  بع ةيا وىة ه العالقةة متميةرة فةي كةا معةتوى 

داخةا  ألن األنا في كا مرة تااوا فرض  اتيا إما في وعةط الجمالةة  اتيةا التةي تنتمةي إلييةا أو
التي تشتر  فةي الممةة  الجمالات األخرى المقابمة ليا وى ا من أجا غاية وىي فرض ىوية األمة

 .العربية التي تااوا من خالليا الوصوا إلق الاداثة والتاديث

اليوية الثقافية برأي الجةابري مرجعياتيةا التةي تعتمةد لمييةا فةي الةدفاع لةن  اتيةا  كما أن لي ه    
امعةةة فةةي  لةة  الةةوطن واألمةةة والدولةةة وأن ىةة ه األخيةةرة ىةةي التجعةةيد الاقيقةةي  ةةيا ليويتيةةا جوفر 

الشاما لموطن ولألمة بايةث يكةون ليمةا بر ةا وجةود الدولةة الامايةة والييبةة واالنتعةال وتاقية  
التواجد، ايث أن كةا مةن الةوطن، األمةة، الدولةة يعبةر لةن اليويةة الثقافيةة وأن كةا تة ثير وتعةدي 

 ية ىو تعدي وت ثير في الوطن واألمة والدولة.لمق اليوية الثقاف

وأن لميويةةةة الثقافيةةةة ارتباطاتيةةةا بالعولمةةةة و لةةة  مةةةن خةةةالا العالقةةةة الموجةةةودة بينيمةةةا ايةةةث      
ليويةةةة الثقافيةةةة فتاةةةاوا اختراقيةةةا كمةةةا يةةةرى الجةةةابري، ابمشةةةاريعيا وتخطيطاتيةةةا  تعةةةتيدف العولمةةةة

فةةةةي داخميةةةةا ممةةةةا يجعميةةةةا ىشةةةةة قابمةةةةة لمةةةة وبان و لةةةة  بالعمةةةةا لمةةةةق تكةةةةريس الثناتيةةةةة واالنشةةةةطار 
ايةةةث تشةةةكا العولمةةةة خطةةةورة لمةةةق  يولة نتيجةةةة التمزيةةة  الةةة ي اصةةةا ليةةةا،واالنصةةةيار فييةةةا بعةةة

جعميةةا تعةةيش فةةي جممةةة مةةن األوىةةا  والتصةةورات التةةي ال لالقةةة ليةةا بةةالواق  التةةي ت اليويةةة الثقافيةةة
و وأمتةةو ودولتةةو، ممةةا يصةةبه يعةةيش ممةةا تزيةةد مةةن التةة ز  ومااولةةة فصةةا الرةةرد والمجتمةة  لةةن وطنةة
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ميل فيو شيء اعمو وطن، أمةة، دولةة لةال  يرتقةد وطن والالأمة والالدولة أي لال  يفي لال  الال
، بةدون انتمةاءفيو االنعان ىة ه المرجعيةات الةثالث ممةا يعنةي جعةا الرةرد يعةيش فةي ف ةاء بةدون 

 .شعور وبدون ادود

نديةةد أكثةةر بمخةةاطر العولمةةة مةةن أجةةا نشةةر الةةولي لةة ل  نجةةد الجةةابري يمةةه لمةةق  ةةرورة الت     
داخةةةا المجتمةةةة  العربةةةي وتجةةةةاوزه ليةةة ه المخةةةةاطر بقبةةةةوا فةةةرص العمةةةة  والتقنيةةةة مةةةةن العولمةةةةة، أي 

فقبةوا  اا بالعقالنيةة وتبنةي الديمقراطيةة،مااربتيا بوعاتميا التي تعتمد لمييا وترشةيد ىة ا االعةتعم
إ ا كةان ىة ا االنخةراط قةادر لمةق الترعيةا ومعةاى  االنخةراط فةي العصةر مةن العم  والتقنيةة يمكةن 

في التقد ، ألن العال  اليو  يررض لمينا االنخراط فيو، وبالتالي التاديث ال الت خير، فيو يرةرض 
اعةةةتعماا العمةةة  والتقنيةةةة ألنةةةو بةةةدون لمةةة  ال ياةةةدث التطةةةور الةةة ي يرتةةةرض اعةةةتخدا  التكنولوجيةةةا 

ر  اإلمكانيةةة ن مةةن فية  المتطمبةات ممةا يتةةيه لةد  تةاعةتخداما لقالنيةا معةيطر لمةةق األمةور ممكة
 اختراقيا بوعاتا العم  والتقنية. لمعولمة في أن تمارس

يتطمةةةل األمةةةر فةةةي  لةةة  التاةةةديث مةةةن فةةةي رأي الجةةةابري ولمنيةةةوض باليويةةةة الثقافيةةةة العربيةةةة     
ي، ، ألن فيةة  الو ةة  الةةداخمي ومعالجتةةو يمكةةن مةةن تاعةةين الو ةة  الخةةارجالةةداخا قبةةا الخةةارج

 ل ل  ال بد من البدء من الداخا بخمخمة المراىي  التراثية وفيميا م  ت صيا قي  الاداثة.

وكا ى ا يعتدلي تبني العقالنية والديمقراطية كمنطم  يااوا الماافظة لمق اليويةة الثقافيةة     
داتةةةرة ألنةةو بالعقالنيةةةة نعةةةتطي  فيةة  ق ةةةايانا وتاميميةةةا بةةولي وبالديمقراطيةةةة نعةةةتطي  الةةدخوا فةةةي 

العال  المتقد  باالنخراط فيو والمشاركة الوالية القادرة لمق إدرا   اتيا ومااولةة الماافظةة لمييةا 
نما باالنرتاح المعقمن واالعتمالا الجيد لررص العم  والتقنية.  ال بالتقوق  وا 
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   .2015للمتر والتوارعا الجاائرا 
فددددر مبقددددو  الصولمددددةا الصددددر  والصولمددددةا مرلددددا درايدددداا الوحددددد  الصر رددددةا  اليددددرد ريددددرن ل (13

   .1998ا 2 ررواا ط
تددددلالرة الصولمددددة بمددددد الجددددا ركا دار لمددددوا  (14 تددددررف رضددددا ل القورددددة الصر رددددة اريدددد مرة واة

  .2011الحلمةا الجاائرا 
صددددامورل  متمجتددددون ل صدددددا  الحضددددارااا ضبدددداد  صددددمع الم ددددا  الصددددالمرا تددددرا طلصددددا  (15

   .1999ا 2ط التار ا
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طه ب د الرحمان ل روح الحدارةا المدخل ضل  تأيرس الحدارة اإليد مرةا المرلدا الرقدافر  (16
  .2006الصر را المار ا 

ب ددد الحلددر  بمددار  ر ددر ل الصولمددة ارقتصددادرةا رؤف ايتتددراقرة فددر مطلددع القددرن الواحددد  (17
 والصتررنا دار   ر البداعا يوررا. 

ك ل التددراو والقورددةا ممتددوراا المم مددة اريدد مرة للتر رددة ب ددد الصارددا  ددن برمددان التددورجر  (18
 .  2011والصلو  والرقافةا ضريريلوا الر اطا 

ب ددد الماصددر جددراداا و خددرون ل قددراعاا فددر الصولمددة و رر ددا بلدد  دول وتددصو  الصددال ا  (19
  .2012المؤتمر الصلمر الدولرا بولمة اإلدار  فر بصر المصرفةا طرا لسا ل مانا

المرلددا الرقددافر الصر ددرا  فتوحدداا الصولمددة ومددها  القورددةا او المقارددااحدددربلددر حددر ل  (20
  .2004 ا2ط  ررواا

ا المرلدا الرقدافر الصر درا الترالة -ارر ا -ارص حا  اممة الحدارة البائقةبلر حر ل  (21
  .2005 ررواا 

ل خطددا  القوردداا الحضدداررة مددن الصدددا  ضلدد  التيددام ا درايددة  بلددر ب ددود المحمددداوك (22
  والممجا اري مرا ا ن المدر  للمتر والتوارعا الجاائر. مقارمة  رن الممجا الصر ر

ا ا دددن المددددر  للمتدددر والتواردددعا بلدددر محمدددد الرويدددفل الحداردددةا ضتدددلالرة التوصدددرل والتلقدددر (23
   .2015الجاائرا 

  .1992 ل فليبة الحدارةا مرلا ارمتماع القومرا  ررواا فتحر التررلرا رترد  التررلر (24
فراميددرس فولورامددا ل مقارددة التدداررخ وخددات  ال تددرا تددرا حيددرن  حمددد  مددرنا مرلددا األ ددرا   (25

 .1993للترجمة والمترا القا ر ا 
فرردددد  دددن  لقايددد  ل قضدددارا القوردددة فدددر اريددد   المصاصدددرا رؤف ايدددتراترجرةا للردددة ا دا   (26

  .2016مرةا تومسا والصلو  ارميا
لمددددال ب ددددد الامددددر المريددددر ل الصلمامرددددة والصولمددددةا دار المصرفددددة الجامصرددددةا اريددددلمدررةا  (27

1999. 
   .مال   ن م ر ل متللة الرقافةا ترا ب د الص ور تا رنا دار البلرا يوررا (28
محمددددد الدددددرن خمددددب ل الصولمددددة وتأررراتقددددا فددددر المجتمددددع الصر ددددرا دار مجدددددروك للمتددددر  (29

 .2010بمانا والتوارعا 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 
97 

محمد الترخل محمد با د الجا ركا مياراا مبلر بر درا مرلدا درايداا الوحدد  الصر ردةا  (30
 .2011 ررواا 

محمددد مجدددك الجارددرك ل ال مرورددة والصولمددة فددر فلددر للددود لربددر يددتراوسا دار الحضددار   (31
 1999ا 3للط ابة والمتر والتوارعا ط

ا المجلدس الدوطمر للرقافدة وا دا ا مصن ارداد  ل مصدال  بلد  طررد  تحددرو البلدر الصر در (32
  .اللورا

تدددومان ل فدددخ الصولمدددةا تدددرا بددددمان ب ددداس بلدددرا المجلدددس   دددامس  رتدددر مدددارتنا  ارالدددد (33
    الوطمر للرقافة والبمون

 تددا   صددر ل  ددل  مددا  بقددل بر ددريا قددراع  مقدرددة لمتددروع محمددد با ددد الجددا ركا دار  (34
 التمورر الصلمرا بمان. 
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2- Alan carter: the nation state and crdem Loponent, third world, 

Quartaly, 1995. 
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  .1983 ل المصج  البليبرا القرئة الصامة لتؤون المطا ع األمرررةا القا ر ا ض را ر  مدلور (1
ايدمابرل ب دد البتداح ب ددد اللدافر ل مصجد  مصدطلحاا بصددر الصولمدةا مصدطلحاا يرايددرة  (2

     واقتصادرة واجتمابرة ومبيرة.
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 .2010ا 4األلادرمرة للدراياا ارجتمابرة وارميامرةا الصدد  (1
   .2003ا 41مجلة اتحاد الجامصاا الصر رةا الصدد  (2
  .6مجلة اقتصادراا تمال افررقراا الصدد (3
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 . 1983ا57مجلة الميتق ل الصر را مرلا دراياا الوحد  الصر رةا الصدد  (9
 .  2014ا 5ا الصدد36مجلة جامصة تتررن لل حوو والدراياا الصلمرةا مجلد  (10
   .2009ا 9ا الصدد25المجلد مجلة جامصة دمت  للصلو  ارقتصادرة والقامومرةا (11
   .2014ا 2الصلو  ارميامرة وارجتمابرةا الصدد  مجلة جرل (12
 .  2013ا 1ا الصدد 2مجلد   رمسا (13
اليدددرد محمدددد الددددرن ل الصولمدددة والقوردددة الرقافردددةا مددددو  الرقافددداا المحلردددة فدددر  دددل  (14

  .21/04/2003اإلفررقرةا القا ر ا  الصولمةا مصقد ال حوو والدراياا
محمددد ل قددراع  مبيددرة فددر ملددف الصولمددةا ممتددوراا فددر صدد ح الدددرن ب ددد القددادر  (15

   .21/4/2004ا22مدو  الصولمة و ولوراا التر رة اليصودرة للصلو  التر ورة والمبيرةا 
بدددار محمددد ل مداخلددة  صمددوان تددأررر الصولمددة بلدد  مبقددو  اليددراد  الوطمرددة للدولددةا  (16

     جامصة  ومرداس
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   الرسائل:  -6

 خددر للصولمددةا الر رددع الصر ددر  ممواجدداا مددالر  مقدمددة لمرددل تددقاد   ددن قدددور ضرمددانل الوجدده ا (1
   .  2013ا2014المايترا جامصة   و لر  لقرادا تلميانا 

ب د الرحر  مطر ل  امة القوردة الرقافردة الصر ردة فدر  دل الصولمدةا درايداا تحلرلردةا الريدالة  (2
  .2007ا 14

الصر رددددة  ددددرن األطروحدددداا القومرددددة بمددددا  ل واقددددع ضتددددلالرة القورددددة  محمددددد بمددددر  حمددددد   ددددو (3
فلركا تقاد  الماجيترر فر الصلو  اليرايرةا جامصة التدر   واري مرةا دراية من مم ور

   .2012األويطا 
 دلتدورامحمد مور الدرن ج ا ل ضتلالرة القورة والماارر  فر البلر الصر ر المصاصرا تدقاد   (4

    2005ا2006دولة فر البليبةا جامصة الجاائرا 
الصلدو  فدر بلد   دلتدورامرمومة مماصررةل  ورة المجتمع المحلر فر مواجقة الصولمةا تقاد   (5

 .2012ا 2011اجتماع التممرةا جامصة محمد خرضرا  يلر ا 

  المواقع: -7

 27/10/2016حامددددددد  تددددددرف  مدددددددامر ل اللاددددددة الصر رددددددة وتحدددددددراا الصولمددددددةا تدددددداررخ الارددددددار  
 .25ل20الوقا

با ددددددد الجددددددا ركا حراتددددددها مؤلباتددددددها مماتددددددها الحددددددوار المتمدددددددنا  ب ددددددد الصددددددالر لرلددددددو ل محمددددددد
   http:// www.ahewar.org .2014ا 4456الصددا
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