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 ...توطئة
 

تصدرت ظاىرة العولمة أجندة السجال الفكري وطغت على مختلف الخطابات األكاديمية واإلعالمية 
وطال تأثيرىا . والممارسةوأصبحت القضية المحورية التي طرحت وتطرح نفسها بإلحاح على صعيد التنظير 

شتى مناحي الحياة بسبب االنفتاح العالمي العابر للحدود في مختلف المجاالت والتواصل عبر الحدود بين 
المجموعات اإلنسانية وتطور التقنيات والوسائط التكنولوجية وعمليات التشبيك التي اختزلت العالم في إطار 

 .قرية كونية واحدة

رفت مناىج البحث العلمي في اآلونة األخيرة نقلة نوعية وتطوراً مهماً مس في الصميم في ظل مناخ العولمة ع
موضوعات وانشغاالت وقضايا البحث العلمي وامتد إلى مضامينو وآلياتو ووسائلو وتقنياتو وطرائقو كافة، وقد 

ن عند إعداد أبحاثهم، يطرح تأثر مناىج البحث بالعولمة، مشكلة توحيد الطرق والوسائل التي يتبعها الباحثو
وبالتالي في النتائج المتوصل إليها بل وفي طريقة إيصالها، مما قد يخلق تصادما بين األفكار العالمية 

. وخصوصيات المجتمعات في وضع قواعدىا المعرفية حسب المتطلبات العلمية لكل مجتمع

جابيات العولمة واستفادت من ويعتبر مركز جيل البحث العلمي إحدى المؤسسات العلمية التي وظفت اي
تقنياتها الحديثة في تعميق التواصل بين الباحثين ومد الجسور بينو وبين كل المهتمين بالبحث العلمي في 

.  المجاالت التي ينشط فيها ومد الجسور بينو وبين كل المهتمين بالبحث العلمي وفي مجاالتو

ولي الثالث حول العولمة ومناىج البحث العلمي الذي وىذا كان ىدف المركز األساسي من تنظيم مؤتمره الد
 33دولة عربية من خالل  11شاركت فيو  أبريل والذي  27الى  25انعقد ببيروت من الفترة الممتدة من 

. مشارك من خارج لبنان 40باحثا و 27مؤسسة جامعية، عدد المشاركين من الجزائر فاق الـ

صاغت توصيات ىذا المؤتمر  يضع المركز تحت تصرفكم أىم األبحاث ونزوال عند رغبة اللجنة العلمية التي 
العلمية المشاركة بهذا المؤتمر والتي التزمت بالمعايير الشكلية الموضوعة من قبل لجنتو العلمية الموقرة، 

كمساىمة منو في إثراء المكتبات بالدراسات والبحوث العلمية التي تلتمس قضايا العصر ومتطلبات الواقع 
 .العالم اإلسالمي في

سرور طالبي المل . د/ رئيسة المؤتمر 
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العولمة والمصطلح النقدي العربي 
( ليبيا)إبراىيم أنيس محمد . د

 
. مقدمة

يتكٌوف انطباع إهبايب عندما يأٌب التفكّب، أك التحليل العقلي على مسألة اَّاكرة بْب مفهومي العوؼبة، كاؼبصطلح عمومان؛ ذلك    
أف اؼبصطلح، كما سيأٌب، لغة خاصة تنهض دبهمٍب تيسّب كتنشيط اؼبعرفة، كمداكالت الفكر اإلنسا٘ب ُب اغبقل اؼبعرُب الذم يتم 

. ؼبصطلح، كمهمة التواصل، كنقل اؼبفاىيم بْب اؼبشتغلْب ُب إطار ىذا اغبقل الواحدفيو إنتاج كربريك ا

كتأسيسان على ىذا التصور، فإف اللغة اؼبصطلحية ال سبتلك خصوصيتها، بدرجة مهمة، من جهة ارتباطها دبجموعة قومية معينة،    
ز كاغبضور؛ اعتمادان على بنيتها الذاتية اؼبٌتصلة بأمة ما، كثقافة كما ىو اغباؿ ُب اللغة العامة، كما أأا ال تتوافر على صفات التميٌ 

ىذه األمة، كإمكاناهتا اغبضارية، كأحيانان الصفات الطبيعية إلنساأا، الٍب تؤىلها لتسجيل حضورو مهيمن على لغات إنسانية 
. أخرل

كعندما نستدعي مفهـو العوؼبة، ُب سياؽ مقاربة مسألة اؼبصطلح، فإننا نتعاطى بإهبابية مع فكرة انتقاؿ اؼبصطلحات، كىجرهتا   
بْب الثقافات كحضارات الشعوب؛ أخذان بأحد أبعاد مفهـو العوؼبة القائم على عاؼبية اؼبنجزات، كذباكزىا لؤلمم كاَّاالت 

ٓب كاؼبعرفة، ال لغة األعراؽ كالقوميات، كىو أيضان أداة مستخدميو من العلماء كاؼبفكرين، فبن هبمعهم فاؼبصطلح لغة الع. اغبضارية
االنتماء إٔب اَّاؿ العلمي كاؼبعرُب الواحد، كإف تباعدت ىوياهتم اإلثنية كالعرقية؛ كبذلك تصّب عوؼبة اؼبصطلح ضربان من اؼبمارسة 

غّب أننا، مع ذلك، سنرصد كاقعا مصطلحيا عربيا مشوشا ك مضطربا؛ أنتجتو القراءات . العلماإلهبابية الٍب وبوطها سياج اؼبعرفة ك
القاصرة على مستويات متعددة؛ فاستحالت العوؼبة اؼبصطلحية تعبّبا عن عبلقة غّب متكافئة بْب مركز معرُب غريب ينهض بفعلو 

لتحٌوالت اؼبعرفية ُب نظاـ بنية ىذا اؼبركز، ك ىامش نقدم عريب يتغذل تلقائيا، ك ُب إطار اؼببادرة اؼبعرفية الطبيعية اؼبنسجمة مع ا
على منجزات اؼبركز النقدم، على مستول اؼبقوالت النقدية النظرية، ك اإلجراءات اؼبنهجية، ك ارهتن النقد العريب اغبديث، بالتإب، 

.   لواقع من يستوطن أطراؼ اؼبركز

ألة اؼبصطلح كاؼبصطلح النقدم العريب ُب عبلقتهما بالعوؼبة اؼبعرفية كاألدبية، كاضعْب ىذه نسعى ُب ىذه الدراسة إٔب مقاربة مس   
ظواىره، ساعْب إٔب  اؼبسألة ُب سياقاهتا اػباصة من جهة ارتباط اؼبصطلح باغبقل اؼبعرُب، كما ينتجو من مناىج كإجراءات لدراسة

ق ىبتزؿ بكفاءة إشكالية أك إشكاليات الواقع اؼبصطلحي ُب العلـو الَبكيز أكثر على قضية اؼبصطلح النقدم العريب الذم نرا
. االجتماعية كاإلنسانية العربية

 حّد المصطلح  

ُب الَباث العريب، على أنو ما جاء نتيجة إلصباع صباعة من اؼبهتمْب ُب ؾباؿ معرُب (  Termeاؼبصطلح  )يينظر ؽبذا الداؿ    
اصطلح الذم وبيل على معُب اإلصباع كالتوافق كالتواضع بْب فئة ما من : عوؿ من الفعلمعْب، كىو مصدر ميمي بصيغة اسم اؼبف

ىذا على مستول اؼبدٌكنة اللغوية الٍب تعُب .  1الذم مصدره اإلصبلح( صلح)كُب معُب التوافق كاالتفاؽ يأٌب أيضا الفعل . الناس
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لو ُب اللساف العريب، أٌما إذا انتقلنا إٔب داللة ىذا الداؿ ُب علم بتأصيل الدكاؿ اللغوية ُب مرجعها اللغوم الوظيفي كما جرل تداك
، أك اؼبصطلحية كما يطيب لبعض الباحثْب تعيْب ىذا اَّاؿ اؼبعرُب، الذم ييعُب بالتنظّب لفن  Terminologieاؼبصطلح  

اصطبلح، إذ ٓب : تو، كإف ربت الصيغة الٌداليةإنتاج اؼبصطلح ككسائل زبليقو، فإف األدبيات العربية الَباثية قد احتفت  كثّبان بأنبي
؛ األمر الذم يعِب تشديدان عربيان مبٌكران على مبدأ 2مصطلح إال ُب التداكؿ اؼبعرُب اؼبتأخر ُب الثقافة العربية: تستخدـ لفظة

. ديبقراطية صياغة اؼبصطلح، كشرط ربقيق نسبة عالية من اإلصباع عند إنتاجو لتسمية مفهومو

، ك كيصف حديثا ( اؼبصطلح)الثقافة العربية ىذا اإلجراء اؼبعرُب  لقد أكلت   اىتمامان كاضحان؛ إذ كصفو اػبوارزمي بأنو مفتاح العلـو
، كقد أقاـ اؼبهتموف العرب باؼبعرفة تقديرىم لقيمة ىذا اإلجراء اؼبعرُب، على فهم كظيفي برغماٌب؛ يعي دكر 3بأنو العتبة لكل علم

. رفة ُب ؾباؽبا، كأنبيتو ُب تسهيل التفكّب، كاؼبساءلة الذىنية ُب أم علم من العلـواؼبصطلح ُب تفعيل اؼبع

اتفاؽ قـو على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن )عبارة عن  : يقوؿ الشريف اعبرجا٘ب ُب كتابو التعريفات عن االصطبلح إنو   
، كُب 4.(االصطبلح لفظ معْب بْب قـو معينْب: كقيل .موضعو األكؿ، كإخراج اللفظ من معُب لغوم إٔب آخر، ؼبناسبة بينهما

اتفاؽ القـو على كضع الشيء، كقيل إخراج الشيء عن اؼبعُب اللغوم : )كتاب الكليات للكفوم جاء ربديد االصطبلح بوصفو
. 5.(إٔب معُب آخر لبياف اؼبراد

، كىو "اؼبصطلح"طرأ على النظر إٔب داللة ىذا الداؿ كُب األدبيات اؼبتأخرة الٍب اىتمت بعلم اؼبصطلح، فإف ربٌوال طفيفان قد   
ربٌوؿ يستجيب لضركرات التطور اؼبعرُب، كضغط مبو اؼبعارؼ الذم وبٌتم ؾباراة التحٌوالت كالتنوع الذين يفرضهما توإب اؼبنجزات 

اللغوم، :  معنيي االصطبلحفقد تراجع اإلصرار السابق، لدل اؼبؤلفْب العرب القدماء، على ضركرة توٌفر عبلقة بْب. اؼبعرفية
كاالصطبلحي، دبعُب أف الداؿ اؼبصطلحي ينزاح، ُب حقيقة األمر، عن معُب كاف لو ُب االستعماؿ السابق، كىو ما يبثل االختبلؼ 

تبط باؼبعرفة العامة ُب الداللة بْب ما تقٌدمو اؼبدكنة اؼبعجمية الٍب تقٌدـ معرفة لغوية، كاؼبدٌكنة اؼبصطلحية الٍب تقٌدـ معرفية مفهومية تر
. ُب ؾباؿ أك حقل علمي كفكرم ؿبدد

رمز )، فما ىو إال 6يعٌرؼ مصطفى الشهايب اؼبصطلح بأنو لفظ اتفق العلماء على ازباذه للتعبّب عن معُب من اؼبعا٘ب العلمية   
، كقد 7(رفة لضركرة البحثلغوم كضع بكيفية اعتباطية أك اتفاقية بْب فئة من اؼبختصْب ُب حقل معْب من حقوؿ العلم كاؼبع

يكوف ىذا الرمز مصطلحان بسيطان مؤلفان من كلمة كاحدة، أك مركبان من أكثر من كلمة، مع االحتفاظ دائمان بشرط إحالتو على 
. 8مفهـو ؿبددو بشكل دقيق

لقد جرل، من خبلؿ التحديدات السابقة، كما ُب غّبىا عند كثّب من الباحثْب احملدثْب الذين اىتموا بعلم اؼبصطلح، ذباكز   
شرط اإلغباح على العبلقة بْب الداللتْب اؼبعجمية كاؼبصطلحية، ُب فهم كاقعي لطبيعة اؼبصطلح الذم قد ال يكوف منجزان ُب إطار 

ىا؛ بوصفو رمزان قد جرل استنباتو ُب تربة اؼبعرفة، كاؼبعرفة اللغوية األصلية، كإمبا من اؼبصطلحات ما قد لغتو األصلية، كمؤصبلن ُب
يكوف كافدان من معارؼ ُب لغات أخرل، عند تعريبها أك ترصبتها، يتعذر ربقيق شرط اَّاكرة بْب الداللتْب اؼبعجمية كاؼبصطلحية؛ 

: صطلح القدماء كاحملدثْب فيما ىو ثابت ُب بنية إقباز اؼبصطلح، من ناحية االلتزاـ بشركطلذلك نرل اتفاقان بْب اؼبهتمْب بعلم آب
ُب حْب حصل اختبلؼ، أكجبتو ضركرات التحٌوؿ اؼبعرُب، كما سبق كأبٌنا، . اإلصباع، كحدة اغبقل اؼبعرُب، ككفاءة الداللة اؼبفهومية
. ثقافة ما بْب اؼبصطلح اؼبنجز داخليان، كاآلخر اؼبوٌطن ُب سياؽ
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: كنستطيع أف نؤسس على الفرؽ بْب التحديدين القدٙب كاغبديث للمصطلح، سبييزان بْب مرحلتْب ُب تاريخ اغبضارة كاؼبعرفة العربية  
مرحلة عيرفت بذاتية اإلنتاج اؼبعرُب، كمن ٍب مطلق اغبق ُب إطبلؽ اؼبصطلحات لتعيْب اؼبفاىيم كتسميتها، مع قليل من 

دة من الثقافات القديبة الفارسية كاليونانية، كبدرجة أقل اؽبندية، كُب ؾباالت معرفية ؿبددة كالفلسفة، كمرحلة اؼبصطلحات الواؼ
أخرل الحقة، سبٌيزت بوفرة اؼبصطلح الوافد، كالعابر للثقافات، ك صارت فيها الثقافة العربية جهة مستقبلة، تشتغل على إعادة 

.  اهتاتوطْب اؼبصطلح، كسبل تكييفو مع مواضع

وبتفظ اؼبصطلح النقدم بأغلب الصفات الٍب للمصطلح عمومان، كال يتميز عن األخّب إال من خبلؿ اغبقل اؼبعرُب الذم     
كلو . يكسب اؼبصطلح النقدم خصوصية مفهومية، ناصبة عن ارتباطو باؼبعرفة األدبية، أك ؾباؿ التفكّب ُب األدب نظريان كربليليان 

أحادم ( مفرد أك مركب)الرمز اللغوم )ؼبصطلح النقدم فإننا سنقوؿ مع صاحبو يوسف كغليسي إنو سقنا ربديدان سريعان ؿ
، 9.(الداللة، منزاح نسبيان عن داللتو اؼبعجمية األكٔب، يعٌّب عن مفهـو نقدم ؿبدد ككاضح، متفق عليو بْب أىل ىذا اغبقل اؼبعرُب

عن طبيعة التحديد الذم طاؿ اؼبصطلح ؾبٌردان، إال كونو قد ربٌْب، من كال شيء هبعل من ىذا التحديد للمصطلح النقدم ىبتلف 
خبلؿ ضبولتو اؼبفهومية، ُب إطار ؾباؿ الدراسات األدبية، مع مبلحظة أف الباحث قد سٌرب إشارة ُب ربديده للمصطلح النقدم 

يده الباحث لتحديده؛ ليستوعب اؼبصطلح إٔب أنو منزاح نسبيان عن داللتو اؼبعجمية، كىو ما نعده سعيان كراء الشموؿ الذم ير
؛ إذ كثّب من اؼبصطلحات النقدية (ذاتية اإلنتاج)النقدم العريب القدٙب، الذم أنتج ُب إطار البيئة اؼبعرفية العربية، كىو ما أظبيناه 

ؼبصطلح النقدم، بالتجاكر بْب الٍب جاءت ُب كتابات النٌقاد القدماء، ما كاف مؤٌصبل ُب اللغة اؼبعرفية العربية بامتياز؛ فاحتفظ ا
كسيبتعد النقد العريب، كالدراسات األدبية العربية اغبديثة مسافات كبّبة . الداللتْب اؼبعجمية كاؼبصطلحية، بالنظر إٔب ذاتية إنتاجو

افات أخرل، عن ىذه اإلمكانية الٍب ربققت للنقد العريب القدٙب، من خبلؿ اعتماده الواضح على اؼبصطلح النقدم الوافد من ثق
. كما سيأٌب عليو اغبديث الحقان 

. حّد مفهوم العولمة
ركاجان ُب األدبيات اإلنسانية عمومان، ك العربية على   Globalisationأك  Mondialisationهبد مصطلح العوؼبة     

أنتجتو العوؼبة كأكجدتو من كجهة اػبصوص، ُب العقدين األخّبين، كقد جرت مقاربة مفهـو العوؼبة من منظور إجرائي يستجيب ؼبا 
أكضاع إنسانية كقيم، مثٌلت من خبلؽبا مرحلة جديدة ُب تاريخ التعامل اإلنسا٘ب مع اؼبسائل االقتصادية كالتقنية؛ لذلك فهي 

فبارسة أك سلوؾ فرضتو اغباجة اإلنسانية عند قطاعات ؿبددة، كُب ؾبتمعات توافرت فيها صفات ىيكلية داخلية كخارجية دفعتها 
ٔب البحث عن تطوير كسائل جديدة، كأساليب متطورة، تيسٌجل ُب تاريخ تطور التفكّب اإلنسا٘ب، كُب تاريخ فبارستو ألساليب إ

. العيش، كربقيق تغيّبو ُب األكضاع كاألحواؿ، ييغاير ُّا سبامان مراحل سابقة ُب التاريخ اإلنسا٘ب

حل كالعهود ُب التحقيب اإلنسا٘ب، كقد ًب تغليب النزعة االقتصادية، كاؼبيل فالعوؼبة مرحلة أخرل، كعهد آخر ُب سياؽ إبداؿ اؼبرا  
ينتظر لؤلفراد كاعبماعات جهة ربصيل أكضاع أفضل على اؼبستول االقتصادم، كأيضان لتحصيل فائض ؽبذه األكضاع

مكاسب، : اؼب
ٔب الفوز بأفضل النتائج من خبلؿ الدفع كثركات، كتوطْب قيم جديدة، كتكريس نزعة التنافسية اغبادة، كاغبرص على القبض ع

كل ذلك أكسب مفهـو العوؼبة بعدان اقتصاديان بامتياز، كدفع احملللْب ؽبذه الظاىرة إٔب تغليب البعد (. التحديات)باذباه مواجهة 
. االقتصادم عند ؿباكلة تقدٙب تصورو عن طبيعتها، ك صياغة مفهومها، ككيفية إجراءاهتا الواقعية
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كشراء كإنتاج كتوزيع كبيع منتجات كخدمات . دمج النشاطات اؼبنظمة عّب اغبدكد اعبغرافية كىي حرية تصور كتصميم: )فالعوؼبة  
سوؽ كاحدة، كلكن مع مفارقة التعامل من )الٍب ٓب يهمها من العآب سول كوأا 10(يشٌكل توٌفر من خبللو أقصى اؼبنافع للشراكة

كالتشديد على ربوؿ العآب بتنوعو، كاختبلفو على مستويات متعددة عرقية كحضارية، . 11(خبلؿ ذبار ينتموف إٔب ثقافات ـبتلفة
إٔب فضاء مفتوح، هبب االشتغاؿ على كيفية استثمار إمكاناتو؛ لتحقيق الرحبية، كذباكز اغبدكد الوطنية، كاألطر االقتصادية 

. 12كاؼبوٌجو لبوصلو تنٌقل األفراد كاؼبؤسسات االقتصادية كاؼباليةالتقليدية، كمتابعة رأس اؼباؿ، الذم صار الضابط إليقاع اغبركة، 

سياقان يتزايد فيو ) كقد ضبطت اللجنة األكركبية مفهـو العوؼبة من خبلؿ الداللة االقتصادية اؼبهيمنة عليو، فعرفت العوؼبة بوصفها  
. 13.(نفعة كاػبدمة، كأيضان التدفقات اؼبالية كالتقنيةالتعالق كالتداخل بْب األسواؽ كاإلنتاج ؼبختلف الدكؿ ربت تأثّب تبادؿ آب

إف ىيمنت اؼببدأ االقتصادم، كغلبت النزعة اؼبادية على مفهـو العوؼبة؛ حٌب  غدا ىذا اؼبلمح جوىره، كمكٌوف ماىيتو، أفضى إٔب   
لقد دفعت . احملرٌكة للنشاط العوؼبيجعل الثقافة دبعناىا الشامل حالة تتشكل، كتصاغ ربت تأثّب تداعيات العمليات االقتصادية 

أدبان، كفنان، كفكران، كأزياء، كأمباط سلوؾ ؾبتمعي، قيمة تستجيب لتوجيو العوؼبة االقتصادية؛ فاكبسرت : العوؼبة إٔب أف تكوف الثقافة
تطورت ربت ضغط اػبصوصيات الثقافية، كسادت إمكانية التقريب بْب األذكاؽ؛ بفعل كسائل االتصاؿ اغبديثة الٍب انتشرت، ك

االستجابة لضركرات العوؼبة ببعدىا االقتصادم اؼبادم، كتضاءلت حالة الدىشة أماـ الغريب كاؼبختلف، الذم ٓب يعد كذلك بعد 
.  أف حيـر كثّبان من غموضو كسحره

عات اؼبعركفة كاؼبتمدينة، كاألخرل يبلك، ُب الغالب، مناطق نائية كقصية تعود بنا إٔب فكرة اعبغرافيات كاَّتم" اؼبعوٓب"كٓب يعد العآب 
صحيح، أف ذلك ال يعِب توازنان ُب توزيع ىذا الشعور باالنسجاـ كالتقارب بْب مكونات العآب؛ ألف العآب . البكر أك األقل سبدينان 

كؼبة؛ كمن ٍب ما زاؿ وبتفظ بالشرخ القائم بْب القطب اؼبالك إلمكانية إحداث الفارؽ، كالقادر على ربقيق فائض مكتسبات الع
، كيقابل "األكركأمريكي"تسخّبىا لئلضافة كاالبتكار؛ دبا وبفظ لو حق الريادة، كموقع اؼبركز، كنقصد ىنا القطب الغريب دبكونو 

ك قد أفضى كل ذلك إٔب إهباد مناطق ُب العآب . قطب يواكب، كآخر يواكب ببطء، كأحيانان كثّبة ببطء شديد: ذلك قطباف
ذبابة كالتلقي، كانتظار منجزات القطب القادر، الذم استطاع ربريك التاريخ بكيفية تكفل لو تكريس تستكْب لسلوؾ االس

إف .)مساحة شاسعة تفصلو عن اؼبناطق اَّتمعية األخرل، كبالتإب االستمرار ُب االحتفاظ بوضع أفضل اقتصاديان كثقافيان كاجتماعيان 
   14.(مل، االقتصادم كالسياسي كالتقِب كاإلعبلمي كالثقاُبالعوؼبة ىي ؿباكلة تسييد القوة دبفهومها الشا

. المصطلح النقدي والمنهج
لقد كقع التشديد، ككبن نٌوصل للمصطلح، على أنو حاصل إصباع فئة من اؼبتخصصْب ُب ؾباؿ معرُب ؿبدد؛ ليغدك ىذا     

ٍب ربريك الرؤل كاألفكار باذباه التطوير كالبناء اؼبنتج اؼبصطلح كسيلتهم للتواصل العلمي بينهم، كعّبه يتم تدكير اؼبفهومات، كمن 
. للمعرفة ُب ىذا اغبقل اػباص

ككوف اللغة اؼبصطلحية لغة خاصة، ٓب يتأت فقط من كوأا خطاب ُب ؾباؿ معرُب ؿبدد، كلكن ػبصوصيتها بعدا آخر، يتمثل   
للمفاىيم الٍب تنهض دبهمة الوفاء بإيصاؽبا بْب اؼبتحاكرين،  ُب علميتها من جهة دقتها كربديدىا، كضركرة تعبّبىا أك نقلها الواضح

. كسبثل ىذه اؼبفاىيم ضبولة ىذه اللغة اػباصة، كصبلة مضامينها
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كاستدعاؤنا لبعد علمية اللغة اؼبصطلحية، كاقَباأا، بدرجة عالية بشرط اإلصباع العقلي كالفكرم، يفضي إٔب التأكيد على أف    
ترصبة عن تطور الفكر اإلنسا٘ب، من ناحية ميلو إٔب اؼبوضوعية كالتفكّب التجرييب اؼبعقلن؛ األمر الذم يقود اللغة اؼبصطلحية تأٌب 

. إٔب االتفاؽ على صبلة دكاؿ كمدلوالت مصطلحية، يتم إنتاجها ُب سياؽ البحث اؼبعرُب، كاؼبساءلة الفكرية العقلية

كيقود ىذا التحديد . ق يتم إنتاجو ُب إطار ىذا اَّاؿ، كباتفاؽ اؼبشتغلْب فيوفاؼبصطلح مرىوف دبجالو اؼبعرُب، كىذا طبيعي؛ ألف   
إٔب اغبديث عن معجم للمصطلحات ُب علم النفس، كآخر ُب القانوف، كىكذا تتنوع معاجم اؼبصطلحات بتنوع اغبقوؿ اؼبعرفية 

نوعية أكثر ربديدان، كتصبح اللغة اؼبصطلحية لغة  الٍب تتنوع عمومان بْب إنسانية كذبريبية، كداخل ىذا التنوع، تتفرع إٔب حقوؿ
. موضوعية، تفارؽ اللغة العامة الٍب تتنزؿ ُب مدٌكنات اللغة، كىي اؼبعاجم

: إذا جئنا نقَبب أكثر من حقل النقد األديب، بوصفو أحد فركع علم األدب، كالذم تتأسس طبيعتو على مساءلة الظاىرة األدبية  
نصان أك قضية، فإننا سنرصد أف النقد األديب عمومان دبا فيو النقد العريب، قد عرؼ مصطلحان نقديان يرتبط أساسان باؼبنهج النقدم 

كلبص باغبديث بطبيعة اغباؿ، النقد اؼبوضوعي الذم يبنح النقد األديب إمكانية أف يكوف . أك اؼبقاربة األدبية اؼبعتمد ُب اؼبساءلة
نشاطان معرفيان مستقبلن، لو مسائلو كانشغاالتو الفكرية الٍب يستقل ُّا، كُّا يتميز، كعن طريقها استطاع التوافر على ىيوية خاصة ُب 

. بتنوع أنساقها إطار تاريخ اؼبعرفة اإلنسانية

. ييبلحظ على اؼبصطلح النقدم أنو مصطلح منهجي، دبعُب أف يرد مصاحبان اؼبنهج النقدم الذم يتم توظيفو ُب اؼبمارسة النقدية   

صبلة من اػبطوات كالقواعد )، كأف ىذه الوسيلة ما ىي إال  15(كسيلة ؿبددة توصل إٔب غاية معينة)فإذا كاف اؼبنهج عمومان   
فإف اؼبنهج النقدم يعكس، كما أسلفنا، نية النٌقاد ُب تقدٙب مقوالت موضوعية،  16(اؼبفاىيمي( اؼبنهج)ئ الٍب تكوف نظامو كاؼبباد

تيكسب النقد ظبات العلم كخصائصو؛ كذلك اعتمادان على النقد األديب اؼبنهجي، كالنقد األديب باؼبقابل، كخببلؼ كثّب من 
مصطلحان منهجيان، دبعُب أف جزءان مهمان من اللغة اؼبصطلحية النقدية  جرل إنتاجها ُب حقوؿ األنساؽ اؼبعرفية األخرل، يستخدـ 

، كدبا أف النقد األديب 17(بْب اؼبنهج كاؼبصطلح عبلقة قرابة كثيقة)تارىبية أك نفسية أك اجتماعية أك لسانية، كدبا أف : معرفية أخرل
خرل، بسبب انفتاح النقد األديب، فإننا نلحظ أف كل منهج يأٌب مصحوبان ؾباؿ معرُب يستثمر مناىج أنتجتها حقوؿ معرفية أ

دبصطلحو؛ فيستخدـ الناقد اؼبوٌظف للمنهج النفسي منظومة مصطلحية جاءت ُب كتابات علماء النفس، كالناقد االجتماعي 
، ككذا اغباؿ مع الناقد اللسا٘ب، ككأننا نلحظ ُب نقده حضوران للمصطلح االجتماعي كالواقع اؼبرتبط بالتفكّب اؼبادم كاؼبادم اعبدٕب

بالنقد األديب كقد صار موطنان ؼبصطلحات جاءت من مرجعيات معرفية ـبتلفة، األمر الذم هبعل منو اَّاؿ اؼبعرُب الكوزموبوليٍب 
. بامتياز

طلب أف يتحقق إال بواسطة لقد ارتبط مبدأ موضوعية النقد كعلميتو باؼبنهج النقدم، أك النقد اؼبنهجي، كٓب يكن ؽبذا آب  
االستعانة دبناىج ترتبط حبقوؿ معرفية أخرل، ككأف النقد، ُب عبلقتو بالظاىرة األدبية، يعي خصوصية ىذه الظاىرة، من جهة كوف 

سة األدب يتقاطع مع اؼبكوف الذاٌب الوجدا٘ب ُب اإلنساف اؼببدع كاإلنساف اؼبتلقي، كقد تيفقد ىذه الوضعية النقد إمكانية فبار
، من خبلؿ عبلقة مباشرة بْب الناقد احمللل كضركرات ربليل الظاىرة الٍب تفرضها (األدب)موضوعية، إذا ترؾ لوحده يواجو ظاىرة 

طبيعة ىذه الظاىرة ككيفية تشكيل بنيتها، فكاف من الناقد أف عبأ إٔب معارؼ أخرل تتجاكز األدب كتتقاطع معو ُب الوقت نفس؛ 
. جعيان ُّذه اؼبعارؼ، كستفضي بالضركرة إٔب اصطحاب مصطلحاهتا معهاليعتمد مناىج ترتبط مر
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. المصطلح النقدي العربي والمثاقفة
كقد تسٌجلت ىذه اؼبقاربة ُب مبحث ؿبدد ُب على . إٔب ىنا، كمقاربتنا ؼبسألة اؼبصطلح كانت ُب إطارىا العاـ كردبا اٌَّرد  

ىو نظرية اؼبصطلح؛ ذلك أف اؽبٌم األساسي الذم يضبط ىذه اؼبقاربة، ىو االشتغاؿ على أسئلة  Terminologieاؼبصطلح   
. ماىية اؼبصطلح، ككيفية إنتاجو، كالسياقات اؼبختلفة معرفيان كتارىبيان الٍب أثرت ُب إنتاجو

فإننا سنجد اتفاقان، ُب مبحث من نظرية كل ذلك، كما قلنا، ُب اإلطار العاـ، كحْب اقَببنا من مسألة اؼبصطلح النقدم العريب،   
 اؼبصطلح، بْب النقدين الغريب كالعريب، كنضع النقد األديب الغريب ُب مقابلة النقد العريب؛ ألننا ال نستطيع اغبديث عن ثنائية تتجاكز

مقاببلن للنقد العريب، فهذا ىذين الطرفْب عندما نشاء اؼبقارنة كالتقييم؛ إذ ال نستطيع اغبديث مثبلن عن النقد اإلنسا٘ب لنضعو 
فة متعذر تارىبيان، كحٌب لو عدنا للنقد العريب القدٙب ُب القرنْب الثالث كالرابع اؽبجرم، كالذم عرؼ لقاءن بْب الثقافة العربية كالثقا

كثقافية، ٓب هبد الشرقية من خبلؿ النموذجْب الفارسي كاؽبندم، كلكن ىذا اللقاء كاف حوؿ معارؼ كأمباط سلوؾ حياتية أك أدبية 
فة النقد األديب فيها مكانان مهمان، كالتأثّب اؼبهم كالذم أكجد تطوران نوعيان ُب الدراسات النقدية العربية القديبة، كاف للنقد كالثقا

اـز قدامة بن جعفر، كابن رشيق القّبكا٘ب، كح: النقدية الغربية؛ عّب الفكر األرسطي بالذات، كقد رصدنا أصداء ذلك ُب كتابات
؛ فأضحت مفاىيمها رائجة 18القرطاجِب، كالٍب تضمنت، حقيقة، مصطلحات نقدية يونانية تعامل معها ىؤالء النٌقاد بالتعريب
. ُب التفكّب النقدم العريب، كبالذات ما تعلق منها حبٌد الشعر، ككظيفتو، كاألسباب الداعية إليو

 اليونا٘ب الذم اعتاد البحث ُب اٌَّرد، كمساءلة اؼبفاىيم كاؼبعا٘ب؛ كىي مسائل من مباحث نظرية األدب، الٍب وبسنها التفكّب
. إلقباز تصورو حوؽبا

النقد األديب عموما ؿبكـو باؼبثاقفة، ككاقع ربت ضغط حتميتها، كاؼبثاقفة الٍب نعِب، معرفية كداخلية ُب إطار فضاء الثقافة   
اؼبناىج النقدية الٍب تأصلت ُب مرجعيات معرفية متنوعة ُب إطار حبثو  فهي مثاقفة معرفية؛ ألف النقد ٓب يفتأ يعتمد. الواحدة

كالنقد األديب العريب ؿبكـو حبتمية اؼبثاقفة الداخلية . ،كىو ما كاف مدار حديثنا ُب النقطة السابقة19الذؤكب عن اؼبوضوعية
. كاػبارجية

. المثاقفة الداخلية  والمصطلح النقدي العربي  
الداخلية للنقد األديب العريب انفتاحو على مصادر إنتاج اؼبصطلح غّب اؼبتصلة مباشرة كدائمان بالظاىرة األدبية، نعُب باؼبثاقفة    

كباػبطاب األديب الشعرم، كنشدد ىنا على اػبطاب الشعرم بوصفو اعبنس األديب اؼبهيمن عند إجراء اؼبثاقفة الداخلية؛ كبالتإب 
االستعماؿ النقدم ينصرؼ لدراسة الشعر، كييتاح عند التعليق عليو، كفبا يبيز اؼبثاقفة  فإف أغلب اؼبصطلح النقدم اعبارم ُب

الداخلية ُب النقد األديب العريب أأا جرت، أك لنقل نشطت ُب مرحلة تارىبية مبكرة من تاريخ النقد العريب، كىي مرحلة ما يعرؼ 
. قد اؼبنهجي عند العرببالنقد القدٙب الذم جرل تناكلو ُب كتاب ؿبمد مندكر عن الن

لقد عرؼ اؼبصطلح النقدم العريب القدٙب مصدرين إلنتاجو ُب اؼبثاقفة الداخلية، مصدر نستطيع تسميتو بشيء من اؼبركنة،    
. باؼبصدر اغبياٌب، كاؼبصدر اآلخر، مصدر معرُب

اؼبعمولة بشريان، فبا أسهم ُب تكوين مصدر مهم ُب نريد باؼبصدر اغبياٌب، البيئة العربية القديبة، دبختلف مكوناهتا، الطبيعية أك   
الشاعر : )تزكيد اؼبهتم باألدب الشعرم بإمكانية إنتاج مصطلح نقدم حوؿ الشعر، فقد قاؿ اؼبهتم باألدب الشعرم العريب 
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صفات إهبابية صفة للشاعر الذم يبلك أدكات إبداعية متقدمة ُب القوؿ الشعرم، معتمدان على ما للفحل من اإلبل من ( الفحل
كقد قاؿ اؼبهتم . سبيزه من غّبه من اإلبل، كما سبيز الشاعر الفحل بصفات إبداعية أٌىلتو ليكوف ُب الطبقات اؼبتقدمة من الشعراء

تعليقان على الشاعر الذم يقوؿ نظمان كال يقوؿ شعران، مستدعيان اؼبعُب اؼبعجمي للداؿ ( اإلخبلء)باألدب الشعرم العريب 
. كالذم يصف النٌباؿ الذم يرسل السهاـ من قوسو كال يصيب ىدفان ، (اإلخبلء)

ليعٌلق على من يعاكد القافية نفسها أكثر من مرة، مستفيدان من اؼبعُب ( اإليطاء)كقد أطلق اؼبهتم باألدب الشعرم مصطلح   
الطبع، كالتكلف، كعمود  :اللغوم ؽبذا الداؿ، كالذم وبيل على معُب معاكدة اؼبشي على نفس األثر، كمن ذلك مصطلحات

كغّبىا كثّب من اؼبصطلحات الٍب استدعاىا النٌقاد من بيئتها الطبيعية اػبارجية، مستفيدين ... الشعر، كاغبوشي، كاإلقواء كالتمليط
ية، كاؼبعا٘ب من داللتها اؼبعهودة ؽبم، كالٍب ربيل على مبدأ شعبية الشعر كصباىّبيتو من جهة التلقي كالتواصل معو، فالعناصر الطبيع

القريبة، تتصل باَّاؿ اؼبألوؼ لئلنساف العريب، كما أف الشعر يشارؾ تلك العناصر اؼبادية كاؼبعا٘ب قرُّا من الناس كاتصاؽبم ُّا؛ 
فتحصل اَّاكرة بينها؛ لتشٌكل ُب ؾبموعها منظومة العيش العريب القدٙب، كنظاـ اغبياة آنذاؾ، كىذا ما يفٌسر، ردبا، أف اؼبصطلح 
النقدم القدٙب الذم أنتجتو اؼبثاقفة الداخلية اغبياتية يتجو ُب جزء منو إٔب كصف اإلنساف الشاعر كالتعليق القيمي على كفاءة 

آدائو اإلبداعي، سواء على مستول االستعداد الفطرم، أكعلى مستول ما وبصلو من أدكات تعينو على ربقيق الشعرية ُب خطابو 
. الشعرم

مان، أف تلتقي الداللتاف اللغوية كاؼبصطلحية ُب اؼبصطلح النقدم العريب الذم جرل إنتاجو ُب إطار اؼبثاقفة مع كمن اؼبنتظر، سبا  
الشأف اغبياٌب؛ ألنو أصل إنتاج اللفظة اللغوية الٍب تواضع عليها أبناؤه، كدٌكنتها معاجم اللغة فيما بعد، كىو األصل الذم زٌكد 

كقد استفاد الناقد العريب القدٙب من الوعي اللغوم اعبماعي الذم يقرف . مصطلحو النقدم اؼبهتم باألدب الشعرم بسبل صياغة
بْب اؼبعنيْب اؼبعجمي اللغوم كاالصطبلحي؛ لتثبيت كثّب من ىذه اؼبصطلحات، كإكساُّا صفة الشيوع؛ لذلك ترل أف التواضع 

ل إكساب ىذه اللفظة صفة اؼبصطلح لتحيل على عليها ٓب يتم فقط من جهة مصدر إنتاج اؼبصطلح، أك لنقل من تواضع عل
إف اؼبصطلح النقدم العريب اغبياٌب ٓب يكن نتاج : اؼبفهـو النقدم اؼبرجو، بل إننا نستطيع أف نطٌور اؼبقاربة ُب ذباه أكثر جرأة لنقوؿ

ة؛ فتحقق لو القبوؿ، تواضع من طرؼ اؼبهتمْب باألدب الشعرم، بقدر ما كاف من جهة من يتلقى ىذا اؼبصطلح من الناس عاـ
ة، كمن ٍب الذيوع؛ اعتمادان على اؼبعا٘ب كظبلؿ اؼبعا٘ب اؼبستقرة ُب الوعي اللغوم اعبماعي، كىو ما يتأتى غالبان، ُب إطار اللغة األصلي

ٓب يكن ليفاجئ كعندما يتم إنتاج اؼبصطلح ُب إطارىا؛ استفادة من حالة اَّاكرة بْب اؼبعنيْب اللغوم العاـ، كاؼبفهـو اػباص الذم 
. اؼبتلقي عند إطبلقو؛ بسبب حالة االعتيادية اغباصلة من جراء حركة اؼبصطلح ُب نظاـ اإلنتاج اللغوم

كصورة اؼبثاقفة الداخلية األخرل الٍب نعود ُّا إٔب اؼبثاقفة بْب النقد األديب العريب، كأنساؽ اؼبعرفة الٍب جرم إنتاجها قديبان ُب    
ة، كىي أنساؽ ارتبطت مباشرة بالدين اإلسبلمي، كنصوصو كخطاباتو اؼبؤسسة لو، كالقرآف الكرٙب، كاغبديث تاريخ اؼبعرفة العريب

. النبوم، أك اؼبصاحبة لو كاؼبنجز اؼبعرُب اللغوم أك الببلغي أك التارىبي أك األدبيات الٍب فٌسرت القرآف الكرٙب

من اؼبوضوعية، عندما استفاد من ىذه اؼبعارؼ ُب نقده لؤلدب،  كقد استطاع النقد األديب العريب أف يكتسب قدران مهمان   
كلؤلدب الشعرم على كجو اػبصوص، كقد انتقلت أفكار ىذه اؼبعارؼ مصحوبة دبصطلحاتو؛ فشاع ُب ىذا النقد اؼبصطلح 

. اللغوم كالببلغي، كاإلخبارم، كالعركضي
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إف علم العركض : كنريد أف نتوقف قليبلن عند اؼبعرفة العركضية الٍب كلدت أساسان من خبلؿ االشتغاؿ على النص الشعرم، لنقوؿ  
قد تأسس متأثران باالذباه العاـ الذم بدأ يتبلور مع النصف الثا٘ب من القرف الثا٘ب اؽبجرم، كالذم كاف سلوكان ؿبٌصنان للغة العربية 

ية ؽبا، كحفاظان على بنيتها، مع بدايات التوسع العريب اإلسبلمي؛ كما استتبع ذلك من تداخل كامتزاج بْب األلسن كأدبياهتا؛ ضبا
كاألجناس؛ فكاف العركض، منذ كالدتو، علمان معياريان شأنو ُب ذلك شأف علـو اللغة كالببلغة، ُب سياؽ عاـ يرمي إٔب ضباية اللغة، 

اؼبطابقة مع النموذج اللغوم العريب األصيل الذم جاء القرآف الكرٙب على صوتو، كمقتضى  كالذكؽ اللغوم، كاغبرص على مبدأ
. نظامو الَبكييب

كجدت أنساؽ اؼبعرفة العربية اإلسبلمية القديبة ُب اللغة، كُب دالالت اللغة اؼبعجمية مصدران إلنتاج مصطلحها، كيبدك ىذا جليان   
عركض، كردبا من الطريف أف نسوؽ ىذه اغبادثة الٍب صبعت بْب األصمعي كأعرايب، على أغلب مصطلحات النحو، كالببلغة كاؿ

. إ٘ب إذان لقوم: أفتجر فلسطْب؟ قاؿ: إ٘ب إذا لرجل سوء، ٍب قاؿ لو: أهتمز إسرائيل؟ قاؿ: عندما قاؿ األصمعي

صطلحات الٍب انتقلت من مستول معلومو فاألعرايب العريب، الذم اعتاد اؼبعُب اللغوم، كالذم يدركو جيدان، قد باغتتو ىذه آب  
اللغوم؛ لتكوف ؾبهوالن مصطلحيان ال يدركو إال اػباصة من أبناء اغبقل الواحد، كإف كانت ىذه اؼبصطلحات أساسان فبا جرل 

للغة كقد أجاب األعرايب منطلقان من اؼبعرفة اللغوية، ُب حْب كاف سؤاؿ عآب ا. التواضع عليها، مكتسبة  داللة أخرل خاصة
. األصمعي منطلقان من اؼبعرفة اؼبصطلحية

 

. المثاقفة الخارجية
عرفت الكتابات النقدية العربية اؼببٌكرة اؼبثاقفة النقدية اػبارجية، كخّب مبوذج يعّب عن حالة التواصل ىذه، كتاب نقد الشعر   

، الذم (فن الشعر)الفيلسوؼ اليونا٘ب أرسطو لقدامة بن جعفر ُب القرف الرابع اؽبجرم؛ إذ ظهرت ُب كتابو أصداء تأثر بكتاب 
أسهم ُب توجيو التفكّب النقدم كجهة نظرية تأملية، رباكؿ فهم طبيعة الظاىرة الشعرية، كدكافع اإلبداع، كقد سقنا ىذه االلتفاتة 

عصر النقدم العريب إٔب أكائل مناسبات كفرص االتصاؿ باآلخر ثقافيان؛ لكي ال يذىب الظن جهة كقف اؼبثاقفة النقدية على اؿ
اغبديث، كلكنا نسٌجل كضعان حضاريان ىبتلف ُب القركف اؽبجرية الثالثة كالرابعة كما تبلىا، كىو كضع يقيم الثقافة العربية اإلسبلمية 

رم صفة اؼبركز مركزان حضاريان قادران على اإلنتاج اؼبعرُب، كاإلضافة الفكرية للمدكنة اؼبعرفية اإلنسانية، كقد اكتسب ىذا الوضع اغبضا
العتبارات عضوية تتعلق بالغلبة، كقوة اغبضور الواقعي كاؼبادم، كما كاف من تأثر بالثقافات األجنبية األخرل، فقد ربقق ُب إطار 
من الرغبة ُب االستزادة كربقيق مشوؿ اؼبعرفة كسعتها، ال بدافع من تشخيص ذاٌب يظهر العجز كالقصور، كاكبسار اإلمكانات عن 

حركية التطور، كما حصل ُب اؼبثاقفة االضطرارية  أك اعبّبية الٍب اندفع إليها العقل العريب، بدافع جوىرم من الشعور ؾباراة 
. بالعجز، كغياب القدرة على تقدٙب اإلجابات اغبقيقية على أسئلة الظاىرة األدبية، كالنص األديب

زنة ُب تاريخ النقد العريب القدٙب، ؿبدكدية اؼبصطلحات النقدية اؼبعرٌبة، الٍب كخّب برىاف يدعم فكرة التأثر اؽبادم، أك اؼبثاقفة اؼبتوا  
. ستكوف نتيجة ىذا التأثر، كترصبة عن درجاتو

فاؼبصطلح النقدم اؼبعٌرب قديبان كاف ؿبدكدان؛ كحملدكديتو، استطاع الناقد العريب القدٙب، كبالذات احملافظ من النٌقاد، أف وبتفظ   
، ؼباذا؟ 20، كالقدرة على اؼببادرة، فأظهر حذره من اؼبصطلح النقدم اؼبعٌرب، كأنو ال يؤت بو إال للضركرة القصولبقدر من اؼبركنة

ألف القدرة على اؼببادرة اؼبعرفية متاحة آنذاؾ، كما يتم استحضاره من اآلخر، فهو دبثابة االستزادة لتوسيع دائرة النقاش حوؿ قضايا 
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كل ذلك . ف التقارب بْب إقباز النص الشعرم، من جهة بنيتو، كإقباز التعليق النقدم عليواألدب، يضاؼ إٔب ذلك حالة ـ
ىبالف سبامان ما سيحصل ُب الفَبة الٍب بدأت تتشكل  مع عصر النهضة العربية ُب النصف الثا٘ب من القرف التاسع عشر، كبالذات 

ق من قركف، من جهة امتبلكو صفات كخصائص تأثرت بشكل مع بدايات القرف العشرين الذم يعد حبق القرف اؼبفارؽ ؼبا سبق
جوىرم بالعبلقة مع اؼبركز اغبضارم الغريب، إف من جهة االستجابة اإلهبابية كالطواعية ُب االقبذاب إٔب ىذا اؼبركز، أك من جهة 

. اػبطاب اؼبعَبض، بدرجات ـبتلفة، على سلوؾ خطاب االستجابة ؼبنجز اؼبركز الغريب ثقافة كمعرفة

لقد اعتمد النقد العريب اغبديث منجزات النقد الغريب على مستول التنظّب كمناىج التحليل النقدم، كىذه ليست فرضية ربتاج   
كقد مٌثل التأثر اؼبباشر كالقوم . بقدر ما ىي مقولة حقيقية، تصف بواقعية اآلداء النقدم العريب اغبديث. التدليل على صحتها
كقد غدا النقد العريب اؽبامش . طٌر لتاريخ النقد العريب اغبديث، من جهة بداية ىذا النقد، ككيفيات تطورهبالنقد الغريب اغبٌد اؼبؤ

العاكس ألصداء قوة ضغط اؼبركز الثقاُب الغريب، كصارت فاعلية النقد العريب متوقفة على كيفية مواكبة ىذا النقد، كؾباراة مقوالتو 
ظباء النقدية العربية، منذ طو حسْب كؿبمد مندكر كأمْب اػبوٕب كؿبمد أضبد خلف اهلل، كىذا التوصيف يستوعب كل األ. كمناىجو

.  21حٌب النقد السيمولوجي كما بعد البنيوم من اؼبتحمسْب لنظريات القراءة كالنقد الثقاُب

لنقد، كأنو ما كاف إال أصداء كهبد الراصد لبدايات النقد العريب اغبديث، كلتطوره، صعوبة ُب التقاط مبلمح أصالة حقيقية ؽبذا ا
كظبلال للمنجزات النقدية الغربية، الٍب صارت مركزان يتطور كيبارس إبداالتو اؼبنهجية كالنظرية، ُب إطار ربٌوالت التفكّب اإلنسا٘ب 

إٔب توافره على اؼبنظومة  كيعود ذلك، بطبيعة اغباؿ،. الطبيعية، كُب إطار النمو التلقائي لبنية اؼبعرفة لديو، دبا فيها اؼبعرفة األدبية
النسقية البلزمة إلجراء إنتاج معرُب يستجيب لضغطها الساعي كراء التجديد الَباكمي، كاإلضافة التصاعدية، كفق منطق حركية 

تاريخ الفكر، كتدافع أمباط كأنظمة اإلنتاج اؼبعرُب، كلكي وبقق النقد العريب إمكانية كتابة معرفية تتسم باؼبوضوعية الٍب وبٌتمها 
اؼبعرفة اإلنسانية اؼبتأخر، كأماـ نص إبداعي تنوعت أجناسو؛ بسبب تعرٌفو على أدب اؼبركز الغريب، كتعٌقدت أبنيتو كأنساقو، بسبب 

استجابة اغبالة اإلبداعية العربية اغبديثة عباذبية إبداع اؼبركز ُب أشكالو كمضامينو، ٓب يكن أماـ النقد العريب اغبديث إال أف 
بدأ التأثر ُّذا اؼبركز، كاستدعاء مقوالتو ُب اَّاؿ النقدم، كىي حالة عامة استفٌرت ُب كعي النخب كالقيادات  العربية يستسلم ٓب

مع بدايات القرف العشرين؛ فاستحالت إرادة كاعية تقٌدر أف مصدر اؼبعرفة اغبديثة ربرؾ من اؼباضي، كىو ربٌرؾ من الزماف، إٔب 
. داللة الزمن فقط، كإمبا اؼبكاف الذم ىو غرب الشمساغباضر الذم ال يتشكل كفق 

كخاض النقد العريب اغبديث معاناة فهم كاستيعاب النظريات النقدية الغربية، كمغامرة إجراء اؼبناىج النقدية الغربية على النص   
خصوصيتو، كاغبقوؿ اؼبعرفية األخرل، الٍب  كقد أشرنا سابقان إٔب أف اؼبناىج النقدية سبثل الصلة بْب النقد األديب ُب. اإلبداعي العريب

كال غرابة أف يستفيد النقد الغريب من تطور اؼبعرفة ُب حقوؽبا اؼبختلفة ُب اَّاؿ اغبضارم الغريب، . هبرم تأثر ىذه اؼبناىج النقدية ُّا
ح ُب تأسيس حركية معرفية كأف ينعكس ذلك مناىج كأدكات نقدية متعددة، كمتجددة، كىو ٓب يتأت للنقد العريب، الذم ٓب ينج

كثقافية متطورة ُب ـبتلف أنساقها؛ ليستفيد من نتائج ذلك على النقد العريب، كردبا يقودنا تقرير ىذا اؼببدأ إٔب التخفيف من حدة 
ريب الذم كصف النٌقاد العرب بالتقصّب، كباعتمادىم شبو اؼبطلق على النقد األديب الغريب، الذم صار، كما قلنا، مركزان للنقد الع

استحاؿ ىامشان، ك نؤسس تفهمنا غبالة النقد العريب على طبيعة اغبياة الثقافية كالفكرية العربية بعد سقوط بغداد، كىيمنت حالة 
. التعٌطل عن اؼببادرة اؼبعرفية؛ كلذلك انعكاسو بطبيعة اغباؿ على النقد العريب اغبديث
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اغبديث إلشكالية تعاطي النٌقاد العرب مع اؼبناىج النقدية الغربية، كىو ما كصف لقد ارهتنت اللغة اؼبصطلحية ُب النقد العريب    
يتأثركف باؼبناىج اعبديدة من موقع متخلف يسمح بالتلقي كال يسمح )بو الناقد حسْب الواد زمبلءه من النٌقاد العرب الذين 

شك أف وبدث العجز عن استيعاب حقيقة اؼبقوالت  ؛ كللعبلقة العضوية الٍب تربط اؼبصطلح النقدم دبنهجو، فبل 22(باؼبناقشة
، كخلبل ُب توظيفو؛ يفقد 23النقدية الغربية، كتطبيق مناىجها تطبيقان ينسجم مع جوىرىا إٔب اضطراب ُب استخداـ اؼبصطلح

ف يصّب اؼبصطلح لغوان كمن قبيل االنبهار بتفوؽ منجز اؼبركز الغريب النقدم، أ. اؼبصطلح أىم صفاتو النوعية الٍب بررت كجوده أصبلن 
، كما ىي حالة من ىبضع ؼبوجبات تأثر كاستجابة لنموذج يتضاءؿ 24للتفاخر كالتباىي، أك للتعبّب عن ؾباراة اؼبوضة الفكرية

 .أمامو، كينعكس ذلك انبهاران كانشدادان ال يتجاكز السطح كالظاىر
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مناىج البحث العلمي العربي بين الخطاب الهوياتي و التحيزات 
األيديولوجية الغربية 

رئيسة تحرير مجلة جيل الدراسات األدبية والفكرية / غزالن ىاشمي. أ

 

 

 

عن إف تبلزمية اللغة اإلنسانية كالبيئة اغبضارية،هبعل من الصعب اغبديث عن خطاب لغوم ؿبايد،كاػبطاب اؼبعرُب ليس دبنأل 
من ىنا أثر السياؽ العوؼبي على كل البُب اؼبعرفية كاػبطابات .ىذه التبلزمية حٌب ُب حالة سعيو إٔب بناء مرتكز علمي موضوعي

على اؼبستول االقتصادم كاالتصاؿ "العلمية كمنها اػبطاب النقدم الغريب بشكل عاـ كالعريب على كجو اػبصوص، كلكوف العوؼبة
أم أأا تسّب من الدكؿ اؼبسيطرة أك الدكؿ .غرب إٔب الشرؽ أك من الشماؿ إٔب اعبنوب كليس العكسكحيدة االذباه تسّب من اؿ

يعتّبىا البعض غزكا متكامبل،يهدؼ إٔب تغيّب منظومة القيم ،كقلب ُ"اؼبَبفة إٔب الدكؿ الضعيفة من الناحية التكنولوجية كاالقتصادية
انطبلقا من ذلك ما تأثّب العوؼبة على مناىج النقد العريب؟ ىل ىناؾ تعارض بْب . اؼبنهجيةاؼبعايّب اعبمالية كاألخبلقية كاالرتكازات 

ماىي اغبلوؿ لبناء خطاب نقدم عريب هباكز التحيزات الغربية الكامنة كيؤسس . االنتقائية اؼبراقبة كالنقل االستعارم ؼبناىج النقد؟
. لوعي معرُب نابع من ىوية الذات؟

ُب على رؤية تبلمس ُب موضوعيتها تبلزمية السياؽ كاؼبرجعيات ،كاؼبنهج النقدم كسيلتو ُب تقديبها يرتكز اػبطاب اؼبعر
كالوسيلة كما اؼبضموف تنشأ متحيزة للسياؽ اغبضارم الذم تظهر فيو لذلك فاؼبرتكز االصطبلحي أك العدة اؼبفاىيمية كاألدكات 

نتقاء ،لذلك يثّب األمر إشكاؿ التعارض بْب االختبلؽ اؼبتجدد كاغبامل ؽبوية اؼبعرفية ربمل رؤل أصحاُّا اؼبتأثرة بأيديولوجيا اال
من ىنا فاؼبنهج النقدم وبمل رؤية صاحبو الٍب تستحضر ُب اختبلقاهتا صبلة  الذات كالنقل االستعارم الذم هبدد قلق التشويش ،

ج النقد العريب تعارضا حاؿ النقل أك ما عرؼ ،كانطبلقا من ذلك تشهد مناه...سياقات حضارية كسياسية كاجتماعية كثقافية
بإشكالية تبيئة اؼبناىج ،حيث يتم فصلها عن سياقها اغبضارم كاالحتفاء ُّا داخل منظومة فكرية ىي أقرب إٔب التداخل 

غّبم أك كااللتباس جراء انقسامها بْب مواقف متباينة حوؿ خصوصية النقل كما تفَبضو االنتقائية من أيديولوجيا االصطفاء اؿ
مثل ىذه اؽبجرة إٔب بيئة جديدة ال زبلو البتة من :"يقوؿ إدكارد سعيد.اؽبوياٌب أك حٌب اصطدامهما باػبطاب التلفيقي

اؼبعوقات،كذلك ألأا تستدعي بالضركرة عمليٍب التمثيل كالتأطّب ُب اؼبؤسسات على كبو مغاير عما كانت عليو تلك األفكار 
. ِ"كالنظريات ُب موضعها األصلي

كلكوف اػبطاب النقدم قد تأثر خبطاب العوؼبة كما فرضتو التحوالت السياسية كاالجتماعية كظهور العآب الرقمي ،فقد ظهرت 
اغباجة إٔب ذبديد العدة اؼبفاىيمية دبا يؤسس لوعي نقدم يراىن على اختبلفاتو كهباكز كل فبارسة نقدية قبلية ،من ىنا يظل 

النقدم حيث يظهر إشكاؿ الغموض كاالضطراب كالتشويش أثناء النقل كالفشل ُب تكييفو،كىذا  التواطؤ كاضحا ُب نقل اؼبصطلح
                                                           

.21ص.اٌضبٌش،داس ص٘شاْ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ،ػّبْاٌؼٌّٛخ ٚأصش٘ب فٟ اٌؼبٌُ :ػالء اٌذ٠ٓ ٔبطٛس٠خ .
1
  

2
 .290ص.2000.اٌؼبٌُ ٚإٌض ٚإٌبلذ،رشعّخ ػجذ اٌىش٠ُ ِؾفٛظ،ِٕشٛساد ارؾبد اٌىزبة اٌؼشة:ادٚاسد عؼ١ذ. 
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إف أم مصطلح ينشأ ضمن منظومة معرفية كفكرية .ما هبعلو مرتكزا على ىوية االلتباس بعد عملية االقتطاع أك التجزئة اؼبتعسفة 
االستحضار منقطعا عن الظركؼ اؼبعرفية كالتارىبية الٍب ؿبددة ،لذلك يكتسب خصوصيتو من ؿبيطو الرئيسي ،كمن ىنا يكوف 

عرفها اَّتمع العريب،حيث االرتكازات اؼبنهجية تبدك غّب كاضحة ُب ذىن القارئ كما أأا ال تبلمس اىتماماتو الواقعية ،لذلك 
دك صبلة استعراضات مفاىيمية من كثّبا ما ىبتل التوازف بْب األداة كاؼبوضوع فتظهر الدراسة النقدية مفصولة عن السياؽ بل كتغ

إف كل النظريات الٍب يقاؿ :أجل إُّار اؼبتلقي كخلخلة تصوراتو كإيهامو بأنو يستقبل مادة جديدة   يقوؿ عبد الوىاب اؼبسّبم
كلذا،فمن .يزاتوالٍب تصدر إلينا،ىي ُب كاقع األمر نظريات غربية،تستند إٔب تاريخ اإلنساف الغريب كإٔب ذبربتو كتعّب عن تح" عاؼبية"ؽبا

األمور غّب اؼبفهومة أف يقـو اؼبتخصصوف ُب العلـو اإلنسانية ُب العآب العريب بتطبيق ىذه النظريات علينا كعلى ذبربتنا اغبضارية 
فنحن نفكر ُب .كلعل ىذا سبب أساسي لؤلزمة اغبضارية الٍب نعيشها كلتناقص اإلبداع ُب عاؼبنا العريب اإلسبلمي.كاالجتماعية

. ُ"سنا من خبلؿ قوانْب اآلخر،فنغَبب عن كاقعنا كال يبكننا اكتشافو كال اكتشاؼ قوانينو،كلذا نعجز عن تغيّبه كربريكوأنف

: ويالحظ المتلقي جملة مالمح لعولمة النقد األدبي المعاصر منها

لوجي َّاكزة االهتاـ اؼبوجو إٔب ػ النحت االصطبلحي اؼبنبثق من السياؽ العوؼبي كذلك باالذباه كبو اؼبصطلح العلمي كالتكنوُ
لذلك .اػبطاب النقدم العريب بالرجعية كالتخلف أك ما يبكن تسميتو بكونية اؼبصطلح النقدم حيث زبتفي اؼببلمح كاؼبرجعيات

ىم دعونا نكوف صرحاء،كنعَبؼ بأف الذين ىبَبعوف التقنيات اغبديثة،كيقوموف بتصديرىا إلينا "يقوؿ الدكتور عبد الكرٙب بكار 
.  ِ"األكفر حظا ُب تشكيل كعينا،كاألعظم تأثّبا ُب تغيّب أمباط حياتنا

ػ التسابق من أجل ترصبة اػبطاب النقدم الغريب كاستعارة مباذجو مع هتميش أية ؿباكالت مأصولة كمن ىنا االرتكاز على ِ
ملية نقل اؼبصطلحات دكف إعماؿ فكر أك كقد أدمنا سباما ع:"يقوؿ عبد الوىاب اؼبسّبم. عدة خطابية ال تعتد دبنجزات الذات

،فقد اإلنساف العريب اغبديث القدرة على تسمية األشياء،كمن ال يسمي األشياء يفقد السيطرة ..اجتهاد،كدكف فحص أك سبحيص
فق مع أما من يدرؾ الواقع حق اإلدراؾ ٍب يصنفو حسب مقوالتو،كيسميو أظباء تت.على الواقع كاؼبقدرة على التعامل معو بكفاءة

ىذا اإلدراؾ أمكنو اغبركة فيو بقدر معقوؿ من اغبرية،إذ أنو سّباكم اؼبعلومات داخل مقوالتو كأطره ىو،فبا قد يزيد من مقدرتو على 
. ّ"التنبؤ دبسار ىذا الواقع كوبسن من مقدرتو على التعامل معو

أك دبعايّب نقدية كونية ذباكز اػبصوصية كاغبس ػ التجريد من اؼبرجعيات كاػبلفيات اغبضارية حيث يعتد بلغة علمية كونية ّ
اإلبداعي كتركج إٔب التسوية القيمية ،كىذا اإلشكاؿ يتبْب أكثر أثناء ترصبة اؼبصطلحات ،لذلك هبمل اؼبسّبم أسباب صعوبة نقل 

: اؼبصطلحات ُب حقل العلـو اإلنسانية كاالجتماعية فيما يلي

. دد يستعمل لغة معجمية معينةػ كجود كل داؿ ضمن تشكيل أك سياؽ حضارم مح

. ػ كضع اؼبصطلح كفق منظور الذات فقط

                                                           
1
 .143ص.ا٠ٌٛٙخ ٚاٌؾشوخ اإلعال١ِخ:ػجذ اٌٛ٘بة اٌّغ١شٞ . 

2
 .11ص.ؽٛي إٌّٙظ:ػجذ اٌىش٠ُ ثىبس. 

.67ص.3،1998ئشىب١ٌخ اٌزؾ١ض،اٌّؼٙذ اٌؼبٌّٟ اإلعالِٟ،ط:اٌّغ١شٞػجذ اٌٛ٘بة .
3
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أف تتم عملية نقل اؼبصطلحات الغربية دكف اجتهاد أك سبحيص،فالنقل يتجاىل السياقات " عبد الوىاب اؼبسّبم"رفض 
اؼبرجعية العربية أك التوليد من اغبضارية الٍب أنتجت اؼبصطلحات ُب ظلها،كىذا ما هبعل أمر التفكّب ُب إطار مفاىيمي يعتمد 
. اؼبعجم العريب ضركريا،لكونو يقضي على التحيزات األيديولوجية الكامنة كيفرض تسميات ذاتية

إال أف العرب ٓب يهتموا بإنتاج اؼبصطلحات كإطبلقها على الظواىر اؼبستحدثة،بل اعتمدكا على رؤل مستعارة كعقلية تطابقية 
غريب نقبل كشرحا كاحتفاء،مهما أبدت من تعارضات سياقية كحضارية قد زبلخل اؼبدرؾ العاـ أك  ترتضي االىتماـ دبا ىو منجز
الوعي اعبمعي كهتدد مرتكزاتو 

ػ االحتفاء بالتصنيف االستعارم ُب النقد حيث اؼبراىنة على اؼبابعديات اؼبنبثقة من سياؽ ما بعد اغبداثة كالٍب رباكؿ اػبركج 
...(. النقد النسوم ػ النقد الثقاُب)ُب النهاية تسقط ُب فخ التصنيف النخبوم االسبعادممن مأزؽ اؼبعيارية لكنها 

" من تأليف أؾبد ضبيد التميمي " مقدمة ُب النقد الثقاُب التفاعلي"ػ ظهور النقد التفاعلي كمؤلفات زبتص بذلك مثل كتاب
ملحم ،حيث اغبوارية اؼبؤسسة على الوعي بتقنيات اؽبندسة إلبراىيم أضبد " األدب كالتقنية مدخل إٔب النقد التفاعلي"ككتاب

. اغباسوبية مع توسيع ُب مفهـو النص ليشمل كل ما وبدث تأثّبا على اؼبتلقي مع االىتماـ دبستول الصوت كالكلمة كاللوف 

: أنواع التطبيق االستعاري للمناىج الغربية

يتم استعارة أدكات منهجية ؿبددة ليس بفصلها عن سياقها فقط بل  كتتأسس على كعي انتقائي حيث :أػ االستعارة االنتقائية
بفصلها عن باقي خطواهتا اؼبنهجية حٌب يوىم الباحث أنو ابتدع منهجا جديدا يغاير ُب كليتو مناىج الغرب  

ؿ اؼبعرُب أك مقاربتها كتتأسس على رؤية تطابقية ذبد ُب تبِب رؤية اآلخر بشكل كلي تأسيسا ؼبركزية اؼبثو:بػ ػ االستعارة الكلية
كيتحدث الدكتور سعد البازعي عن .،كمن شبة تقتضي عوؼبة اؼبناىج االرتكاز على مرجعية خطابية كمعرفية غربية حيث ينتفي اغبياد

 لكن للناقد العريب اغبريص على عوؼبة اؼبناىج النقدية،ضمن منجز الغرب الثقاُب عموما،مّبراتو بالطبع،فهو:"ىذا اإلشكاؿ فيقوؿ
قوة اؼبنجز الغريب كركعتو ُب كثّب من األحياف،كقوة اؼبعارضة الثقافية احملافظة ُب الثقافة العربية :ُب الغالب ؿباصر بْب قوتْب

لذا يصّب ضركريا تبِب خطاب العوؼبة بوصفو استجابة ؼبؤثرات القوة .نفسها،إذ تسعى إٔب سد منافذ اؼبثاقفة ككأد احتماالت النمو
إنو اػبطاب الشموٕب الذم سّبفضو أك يتحفظ .اغبضارة الغربية حضارة إنسانية تصلح لكل زماف كمكاف:ف الثانيةاألكٔب كمنعتقا ـ

.  ُ"عليو الناقد نفسو حْب يأٌب ما يشبهو من البيئة احملافظة

ما أكثر ما يتحوؿ ىذا ؼ.القوؿ باالنتفاء كاؼبزاكجة،كأخذ ما يتناسب كترؾ ما ال يتناسب"يقوؿ البازغي:جػ ػ االستعارة التلفيقية
القوؿ إٔب مطية جاىزة للقفز على كل التعقيدات كصوال إٔب تركيبة من األفكار ليس ؽبا من اؼبنطق التّبيرم سول مزاج صاحبها 

كُب كثّب من األحياف الٍب ينجح فيها ناقد  ُب انتقاء عناصر يعتّبىا صاغبة تكوف أسس اؼبناىج أك اؼبنهج اؼبنتقى قد تغّبت إٔب .
 .ِ"حد يّبر التساؤؿ عما إذا كاف قد بقي شيء من جوىر ذلك اؼبنهج

 

 

                                                           
1
 .81ص.االخزالف اٌضمبفٟ ٚصمبفخ االخزالف:عؼذ اٌجبصػٟ. 

.166ص.ئشىب١ٌخ اٌزؾ١ض:ػجذ اٌٛ٘بة اٌّغ١شٞ.
2
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: مآزقو

: انطالقا من أنواع االستعارات يمكن استنتاج أىم مآزق المنهج النقدي 

ػ تغييب اإلطار اؼبرجعي كذلك بتجاىل الرؤية اغبضارية الٍب يرتكز عليها بناء اؼبنهج النقدم الغريب ،إذ عادة ما يسبب إقحامو 
فمعظم الصياغات النظرية للعلـو :"يقوؿ اؼبسّبم. بيئة إسبلمية كعربية إٔب نقل ىذه الرؤية مع تضارُّا مع الرؤية الذاتية ُب

اإلنسانية ُب الغرب تستند ػ كما ىو طبيعي كمتوقع ػ إٔب ذبربة اإلنساف الغريب كمعرفتو بتارىبو كؾبتمعو،فتعريفو للقومية كللثورة 
 .ُ"التجربة كللتنمية نابع من ىذه

كىذا راجع إٔب السياؽ .ػ االنتقائية كالٍب قد تؤثر عادة ُب اؼبنهج النقدم حٌب ربوره فتجعلو باىتا بعيدا عن مضمونو اغبقيقي 
اؼبهيمن فالثقافة السائدة ُب بيئة اؼبتلقي تتحكم ُب رؤية الناقل ،لذلك يثّب سعد البازعي إشكاؿ نقل اؼبصطلح الذم يعد أداة 

ما يغلب :"كالذم يرتكز اؼبنهج عليهما معا،فيقوؿ( مدرؾ عقلي أك فكرة ٓب تتحوؿ إٔب مصطلح بعد)كب من عدة مفاىيملغوية تَب
ذلك الوضع الثقاُب قد يتمثل ُب ردكد فعل اؼبتلقْب أك .ىو ربرؾ اؼبصطلح دبقتضى كضع الثقافة اؼبتلقية كخصائصها اؼبميزة

. ِ"صطلح من قبل الناقل،مَبصبا كاف أـ مستعمبلاؼبستعملْب للمصطلح أك ُب كيفية توصيل آب

. ػ االختبلط اؼبعيارم كالذم يسبب انفبلتا اصطبلحيا أك غموضا ُب اؼبصطلح النقدم اؼبنقوؿ 

تنشأ اؼبناىج النقدية متأثرة بالسياؽ اؼبعرُب كاالجتماعي كالسياسي ،كلذلك فهي ُب اعتباراهتا ربوم ربيزا كاضحا ؼبرجعياهتا أك 
ا اغبضارية،من ىنا يطرح األمر إشكاؿ التعسف ُب تبيئة اؼبناىج كخاصة كىي ذباكز راىنية علمية خاصة لتَبكز على ألنساقو

. اؼبفاىيم الغّبية اؼبؤدعبة كاؼبتماشية آنيا مع خطاب العوؼبة

: لذلك فتطبيق المناىج النقدية قد يؤدي إلى إشكالين متعارضين في المنحى لكن النتيجة واحدة

كالٍب تضفي إٔب تطبيق اؼبنهج حرفيا،دكف األخذ بعْب االعتبار خصوصية :٘ب التطابقي أك الرؤية االستعارية االندماجيةػ التبُ
النص كما يثّبه إشكاؿ التعارض بْب اؼبرجعيات الفكرية كالسياقات اغبضارية الٍب ظهر فيها اؼبنهج كالسياؽ اغبضارم للمنجز 

كالنظرية تعّب :"يقوؿ الدكتور سعد البازعي.اؼبضامْب كاؼبرتكزات الفكرية الٍب يتأسس عليها اؼبنهجاإلبداعي،فبا يعِب الفشل ُب ربييد 
ُب أاية اؼبطاؼ عن رؤية كّبل للعآب تصوغها اؼبعتقدات كاؼبؤثرات البيئية كالعوامل التارىبية،فهي ليست تكوينا طافيا ال جذكر لو 

.  ّ"كمتاحا ؼبن يريد أف يتبناه

إذ يتم تدارؾ االختبلؼ اؼبضمو٘ب كبصعوبة التطبيق،فبل يعتد بالعدة اإلجرائية للمنهج كلكن يظل التحايل ُب :الظبيػ التبِب اِ
. تسمية التناكؿ النقدم للنص بتسميات منهجية ؿبددة،كىذا يؤدم عادة إٔب فوضى التطبيق

تغيّبات ،أك بعد إدخاؿ تعديبلت طفيفة،فهو  أما القوؿ بإمكانية فصل اؼبنهج عن سياقو دكف إحداث أية:"يقوؿ سعد البازعي
. ْ"نوع من الوىم الذم سرعاف ما يتكشف ربت ؿبك التحليل التارىبي للخلفية الثقافية الفلسفية الٍب ربملها تلك اؼبناىج

                                                           
1
 .142ص.ْ.َ. 

2
 .48ص.صمبفخ االخزالف ٚاالخزالف اٌضمبفٟ:عؼذ اٌجبصػٟ . 

3
 .48ص.االخزالف اٌضمبفٟصمبفخ االخزالف ٚ:عؼذ اٌجبصػٟ. 

4
 .162ص.ئشىب١ٌخ اٌزؾ١ض:ػجذ اٌٛ٘بة اٌّغ١شٞ. 
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دب ربمل بوصفها نظريات أك مقاربات أك أدكات حبثية ربليلية لؤل"كيلخص اؼبسّبم ىذا اإلشكاؿ إذ اؼبناىج النقدية األدبية 
مضامْب ثقافية ذبعلها متبلئمة مع بيئتها اغبضارية الغربية ، كأف الناقد غّب الغريب ، كنقصد بو ىنا الناقد الذم وبمل ثقافة عربية 

 : إسبلمية مضطر إف ىو أراد تطبيق أمٍّ من تلك اؼبناىج على أدب أنتجتو تلك الثقافة العربية إٔب سلوؾ أحد سبيلْب 

اؼبناىج كما ىي ، كبالتإب يتبُب سواءن أراد أـ ٓب يرد اؼبضامْب كالتوجهات الفكرية الٍب شكلت تلك  أف يطبق تلك  -ُ
. اؼبناىج ، كمثل ذلك التطبيق سيؤدم ُب األغلب إٔب إساءة فهم اؼبادة األدبية موضوع التحليل النقدم 

دث تغيّبان جوىريان ُب اؼبنهج الغريب الذم يطٌبقو إٔب حد يج  -ِ عل من الصعب القوؿ بأف اؼبنهج اؼبطبق ىو اؼبنهج أف وبي
. األصلي ذاتو 

أما القوؿ بإمكانية فصل اؼبنهج عن سياقو دكف إحداث أية تغيّبات ، أك بعد إدخاؿ تعديبلت طفيفة ، فهو نوع من الوىم 
 .ُ((الذم سرعاف ما يتكشف ربت ؿبك التحليل التارىبي للخلفية الثقافية الفلسفية الٍب ربملها تلك اؼبناىج 

 

: نقترح كخاتمة للبحث بعض الحلول

: الحلول المفترضة

من شركط العملية النقدية انسجاـ األداة مع اؼبادة اإلبداعية ،كاالنسجاـ ال يتأتى باالنفصاؿ عن الشركط اغبضارية  :االنسجاـ
اء كالتارىبية كإمبا خبلق راىنية معرفية كنقدية ترتكز إٔب حوارية تراثية كحداثية كمن شبة التعويل على ظبة الَباكمية كالتجاكرية ُب بن

.  الَباث كال يعيش ضمن غبظة تارىبية ساكنة دكف اعتبار للتحوالت الواقعية اغباصلةكعي نقدم ال يقفز على 

كىي الٍب تنبثق من منجزات الذات كمرجعياهتا األصيلة دكف منع لتأثّبات اآلخر اؼبتعددة،لذلك يقوؿ  :اػبصوصية اؼبنفتحة
ارات اإلنسانية كالعاؼبية،ال على اغبضارة الغربية إف اػبصوصية الٍب أراىا،تدعو إٔب ضركرة االنفتاح على كل اغبض:"اؼبسّبم

ىذا على عكس ما يرل دعاة القانوف العاـ كالعوؼبة الذين ينكركف اػبصوصية،فهم .كحدىا،كأف ننهل من معْب كل اغبضارات
قداف اػبصوصية،بل إنو كاالنفتاح اغبق على العآب ال يعِب ؼ(.كىذه مفارقة جديرة باؼببلحظة)يدكركف ُب ؿبي اغبضارة الغربية كحدىا

يدعمها،ألننا حينما ندرؾ تنوع النماذج اغبضارية البلمتناىية،سنكتشف مدل هتافت خضوعها للنموذج الغريب،كسنكتشف 
 ِ".إمكانية أف تكوف لنا لغتنا اغبضارية اػباصة

اؼبصطلح الغريب بعد كضعو ُب  كإمبا تأمل الظاىرة كدراسة يقَبح عبد الوىاب اؼبسّبم ُب ىذه القضية عدـ ترصبة اؼبصطلحات،
سياقو اغبقيقي،كمن ىنا نصل إٔب معرفة مدلوالهتا اغبقيقية لنقـو بتوليد اؼبصطلحات كصكها من اؼبعجم العريب،كإف كانت ال تعتّب 

حقيقيا ترصبة حرفية فإأا ستحمل رؤيتنا اػباصة كتتجاكز مسميات اآلخر كادعاءاتو كرؤيتو،كىذا حسب اؼبسّبم ما سيعد انفتاحا 
كنبدع من ( كنعطيو)فاالنفتاح اغبقيقي ىو عملية تفاعل مع اآلخر نأخذ منو :"على اآلخر كليس خضوعا أك رفضا لو،كلذا يقوؿ

. ّ"خبلؿ معجمنا،فاإلبداع من خبلؿ معجم اآلخر أمر مستحيل

                                                           
1
 .267ص.ْ.َ. 

.143ص.ا٠ٌٛٙخ ٚاٌؾشوخ اإلعال١ِخ:ػجذ اٌٛ٘بة اٌّغ١شٞ.
2
  

.85ص.ئشىب١ٌخ اٌزؾ١ض:ػجذ اٌٛ٘بة اٌّغ١شٞ.
3
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يدة سباما ،يتم توليدىا من داخل اؼبعجم ؿباكلة ذباكز عملية النقل ليطرح ال بديبل كإمبا نقطة ابتداء جد"كيبكن اعتباره: التوليد
. ُ"العريب من خبلؿ التفاعل مع حضارة اآلخر،ٍب ننطلق بعد ذلك من داخل ما كلد إٔب نسقنا اؼبعرُب الفريد

  

                                                           
.87ص.ئشىب١ٌخ اٌزؾ١ض:ػجذ اٌٛ٘بة اٌّغ١شٞ .
 1
  



  2014أبريل  27إلى  25بيروت  –العولمة ومناىج البحث العلمي : الثالثأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

25 

 

 
البحث العلمي وأىميتو في حياة األمة في زمن العولمة 

 (السعودية)مجموعة الباز الدولية / تركي سليمان الطحيني . د

 

: المقدمة

اغبمد هلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كصحبو كسلم، أما بعد 

حٌب ، بسرعة التغيّب كالتطوير ُب شٌب ؾباالت اغبياة، كيتميز عصرنا اغباضر، للبحث العلمي أنبية خاصة ُب حياة األمم
. اَّاالتكمتغّبة بسرعة مذىلة ُب شٌب ، أصبحنا نعيش ثورة معلوماتية كتكنولوجيا متقدمة

فبا يسهم ُب ازدياد معدالت النمو إٔب ، حبيث انعكس ذلك على تطورىا كتقدمها صناعيان كتكنولوجيان ُب صبيع اَّاالت
. حبيث يؤثر ُب مبو اَّتمع كتطوره كربقيق الرفاىية ألفراده، مستويات أكّب

. الفقرم ُب قباح اػبطط كإقبازاىاكلذلك قبد أف اػبطط كاؼبشاريع قائمة على البحث العلمي الذم ىو العمود 

الذم تقل ، من ضمنها الدكؿ العربية كاإلسبلمية الٍب تنتمي للعآب النامي، كلذلك قبد أف الدكؿ اؼبتقدمة تسبق الدكؿ النامية
، اكىي نسبة ضعيفة جدان ال تساعد على النهوض باألمة كتطويره%  ُفيو نسبة اإلنفاؽ على البحث العلمي بنسب ال تتجاكز 
، كازدياد معدالت البطالة كالبفاض معدالت االقتصاد بصفة عامة، كتكوف سببان ُب البفاض معدالت النمو كاإلنتاج كالتنمية

. كنشوء خطط ال ربقق اؽبدؼ

كاالعتماد على الغّب ُب توفّب متطلبات حياهتا ، كمن اؼبؤسف أف الشعوب العربية  كاإلسبلمية ال تعرؼ سول ثقافة االستهبلؾ
، حيث تعودنا على استهبلؾ كل ما ينتج كيردنا من اػبارج، فبا هبعلنا نفتقد لثقافة اإلنتاج كاإلبداع كالتطوير كاالخَباع، إلصباؿبا

. كأصبحنا نستورد كل ما نستخدمو من اػبيط لئلبرة ، بدكف أف يكوف لنا دكر مؤثر ُب عاؼبنا اؼبعاصر

: ىجرة العقول والكفاءات العربية

فبا يصيب الدكؿ %(  ُّ)كتشكل ىجرة الكفاءات العربية ، العربية أصبحت بيئة طاردة للكفاءات العلمية إف اَّتمعات
 .النامية بالتخلف

الديار العربية : كىناؾ إحصاءات مذىلة عن عدد العلماء كاألطباء كاؼبهندسْب كالباحثْب كاؼببدعْب الذين تركوا أكطاأم
.  كأمريكا كاستقركا ُب دكؿ أكركبا، كاإلسبلمية

كخباصة ُب اَّاالت العلمية كالتكنولوجية ، نبالغ إذا قلنا إف ىذه اإلحصاءات آخذة بالتصاعد كالتزايدإحصاءات باألرقاـ ال 
. كالتقنية اؼبهمة
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دبحاكلة ، كمنظمة اليونسكو، كاألمم اؼبتحدة، كمؤسسة العمل العربية، كقد قامت كثّب من اؽبيئات كجامعة الدكؿ العربية
: صاء عدد اؼبهاجرين من الكفاءات العربية اإلسبلمية، كخلصت إٔب ما يلي من الوقائع كاإلحصائيات اػبطّبةإح

  من حجم الكفاءات العربية اإلسبلمية %(  َٓ-ِٓ)ىاجر خبلؿ النصف الثا٘ب من القرف العشرين بنسبة
. إٔب الدكؿ األكركبية كالواليات اؼبتحدة األمريكية ككندا

  من أصحاب االختصاصات ُب الطب كاؽبندسة كالتكنولوجيا ( َََََُ)حوإب مائة ألف يهاجر كل سنة
. مصر، كسوريا، كالعراؽ، كلبناف، كاألردف، كفلسطْب، كتونس، كاؼبغرب، كاعبزائر: من تسعة ببلد عربية إسبلمية ىي

  األطباء، كطبسة كعشرين  من%( َٓ)يهاجر إٔب أكربا كالواليات اؼبتحدة األمريكية ككندا نسبة طبسْب باؼبائة
 .من ؾبموع الكفاءات العربية%( ُٓ)من اؼبهندسْب، كطبسة عشر باؼبائة %( ِٓ)باؼبائة 
  من الكفاءات كالعقوؿ العربية اإلسبلمية تستقطبها كتتصيدىا ثبلث دكؿ غربية %( ٕٓ)طبسة كسبعوف باؼبائة
 .الواليات اؼبتحدة األمريكية كبريطانيا ككندا: ىي

  من الدارسْب كالطبلب العرب كاؼبسلمْب الذين يدرسوف ُب الدكؿ الغربية %( ْٓ)كطبسوف باؼبائة أربعة
 .يستقركف ُب البلداف الٍب زبرجوا منها، كال يعودكف إٔب أكطاأم

  ىاجر أكثر من مليوف كنصف من الكفاءات العربية اإلسبلمية إٔب الواليات اؼبتحدة ككندا ُب الفَبة ما بْب سنة
 .ـََِٕكحٌب سنة ـ َُٔٗ
  ـ يقدر عدد اؼبصريْب اؼبتميزين من ََِّكفقان إلحصاء اعبهاز اؼبركزم للتعبئة العامة كاإلحصاء سنة

 .عآب( ََِٓ)، منهم ألفْب كطبسمائة (َََِْٖ)الكفاءات كالعقوؿ الٍب ىاجرت بػ شبامبائة كأربعة كعشرين ألفان 

 

 :أسباب ضعف البحوث العلمية

: العربية كالعاؼبية إٔب أف ضعف البحوث العلمية ُب الدكؿ العربية يعود إٔب تشّب بعض التقارير

ال يبثل البحث العلمي ُب الدكؿ العربية سول سبارين حبثية يقـو ُّا طبلب الدراسات العليا لنيل شهادات اؼباجستّب  -ُ
. أك الدكتوراه

البحث العلمي البلـز للَبقية ُب سلك  البحوث الٍب هبريها األساتذة أنفسهم ىدفها شخصي كىو للوفاء دبطالب -ِ
. ىيئة التدريس

 .البحث العلمي ُب الدكؿ العربية يفتقر إٔب الوسائل العلمية كالتكنولوجيات اؼبتقدمة كاغبديثة -ّ
ألف البحث العلمي يتطلب مشاركة عدة أطراؼ منها ، عدـ كجود ركح عمل الفريق للنهوض بالبحث العلمي -ْ

 .كاؼبنظمات اؼبعنية بالبحث العلمي، كحٌب اؽبيئات العمومية، مات األعماؿكمنظ، الباحثْب ُب حد ذاهتم
 .ضعف ُب التعاكف بْب الدكؿ العربية فيما ىبص البحث العلمي بْب اعبامعات العربية -ٓ
كلكن ؽبا ، كسبتاز بكفاءة أكاديبية عالية، ُب بعض الدكؿ العربية يوجد لديها طفرة ككفاية ُب اإلطارات اعبامعية -ٔ

 .كىذا بسبب زبلف اإلمكانيات اؼبساعدة على البحث، فضبلن عن عدـ توفر اؼبناخ اؼبناسب، درات حبثيةضعف ؽ
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فضبلن عن ، غياب كحدات البحث كالتطوير ُب معظم الدكؿ القادرة على حصر اؼبشكبلت على كبو دقيق كسليم -ٕ
 .عدـ رغبتها ُب اإلعبلف عن عما ىو موجود لديها من معلومات

 .ٕب اؼبخصص للبحث العلميضعف الدعم اؼبا -ٖ

 :أىمية احتواء الباحثين المبدعين

 .يعا٘ب البحث العلمي ُب الدكؿ العربية كضعان صعبان للغاية، جعل الفجوة كبّبة إذا ما قورف بالدكؿ اؼبتقدمة

نعكس سلبان على كمعاناة الوطن العريب ُب ؾباؿ البحث العلمي ال ذبد اىتمامان كبّبان من قبل اؼبسؤكلْب كاغبكومات، فبا ا
جامعة على مستول العآب، ٓب تكن من  ََٓتصنيف اعبامعات العربية مقارنة بغّبىا ُب آخر تقرير صادر ُب شأف مستويات 

بينها سول جامعة عربية كاحدة، صنفت كفق اؼبعايّب اؼبعتمدة كقاعدة وبتكم إليها، كُب مقدمتها مدل االىتماـ بالبحث العلمي 
. ََْماليان، كالغريب أف اعبامعة ُب الَبتيب ما بعد الرقم  كمان كنوعان كصرفان 

كنعمل على احتضاف ، حبيث نطور األحباث، لذا هبب علينا إعادة الصياغة كالتعاطي مع البحث العلمي على أيسس سليمة
. كحث الدكؿ كاعبامعات على ذلك، كاإلنفاؽ عليهم بسخاء، الباحثْب اؼببدعْب كتشجيعهم

، كيسّب كبو تقدٙب أحباث متميزة ترقى باَّتمع، باإلؼباـ بتخصصو كؾبالو، كيبدأ ُب ربفيز نفسو، يرتة البحثيةليبدأ الباحث مس
 .الذم يعزز من دكره احمللي كالعاؼبي، كترقى دبستول البحث العلمي

 

: أىداف البحث العلمي

. ىي األغراض الٍب يسعى اؼبشركع البحثي لتحقيقها

: يهدؼ البحث العلمي إٔب

. البحث عن اؼبعلومات كاغبقائق كمن ٍب اكتشافها. ُ

. إهباد معرفة كتكنولوجيا جديدة. ِ

. لدراسة الظواىر اؼبختلفة، استنباط مفاىيم كنظريات ككذلك أجهزة علمية جديدة. ّ

إال شبرة البحث كما ىو ، كيعْب على مواجهة التحديات الكبّبة، فإف التقدـ العلمي كالتكنولوجي يؤدم إٔب التنمية الشاملة
كٓب تصل الدكؿ اؼبتقدمة إليو إال نتيجة دعمها للبحث العلمي كتوفّبىا ، العلمي الذم يعتّب عصب التقدـ العلمي كالتكنولوجي

. كافة كسائل التكنولوجيا اغبديثة للبحث العلمي

  (.  تطبيقي –نظرم )نقَبح إنشاء كلية البحث العلمي

. كرٙب كالسنة النبويةمن خبلؿ االستنباط من القرآف اؿ   
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 :تعتمد على العناصر األساسية التالية

 القرآف الكرٙب. 
 السنة النبوية. 
 الَباب. 
 اؼباء. 
 العقل. 

 .فمن كانت معو فسيلة فليزرعها 

 

: ويكون عمل الكلية على مرحلتين

. حبوث نظرية: اؼبرحلة األكٔب

.  حبوث تطبيقية؛ تنطلق من خبلؿ برنامج الشراكات بْب اعبامعات: اؼبرحلة الثانية

(. الطب النبوم كالطب البديل) البحث العلمي ُب ما ىبتص بالغذاء كالدكاء : كيكوف مشركعها األكؿ

كمن غذائك اعرؼ دكائك ، فأمة ال سبلك غذائها ال سبلك قرارىا

أف يرل ىذا اؼبشركع النور ، ؾكنتمُب من خبلؿ ىذا اؼبؤسبر اؼببار

وفق اهلل الجميع لما يحب ويرضى 

وصل اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم 
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 المنهجية ليست حكرا على الغرب
 .الجزائر .-بجاية –جامعة عبد الرحمن ميرة / فريدة علوان . د

  

 

مقدمة 

 

ال أحد ينكر أنبية اؼبنهج بالنسبة ألم علم ، فبفضلو تنتظم األفكار ك زبطط األىداؼ حٌب تكسى طابع علمي يسمح 
إال أف أننا هبب أف نشّب أف دراسة الظواىر الطبيعية كاؼبادية ىي أسهل بكثّب من دراسة الظواىر .بدراسة الظواىر مهما كاف ؾباؽبا
 .     ٔب تأخر ظهور ىذه العلـو كتشعب اؼبناىج أك الطرؽ اؼبنهجية للدراسة ك التحليلاالجتماعية ك اإلنسانية فبا أدل إ

ظهور المنهج عند العرب 

فانو  ُ".تعِب الطريق اؼبرسـو مسبقا كالذم يسوؽ إٔب النتيجة"بالرغم أف الكثّبكف يركا بأف كلمة اؼبنهج ىي من أصل يونا٘ب ك
ٔب من استعملوا اؼبناىج قبل األكركبيوف ُب البحوث العلمية ك ىذا ما  تطرؽ إليو  الدكتور ليس من الذاتية إذا قلنا أف العرب ىم أك

تبُب  العلماء أسلوب الشك ُب البحث "كغّبىم من اؼبؤلفْب إذ " مناىج كأدكات البحث العلمي"رشيد زركاٌب ُب كتابو القيم 
اعة الفكر كالٍب تبْب اذباه التفكّب العلمي لدل العلماء منهج البحث العلمي ُب صن" إخواف الصفا"العلمي حيث كضحت رسائل 

 ِ..."اؼبسلمْب

إٔب اقَباح  منهج إسبلمي كبديل للمناىج " علم االجتماع من التغريب إٔب التأصيل" بل يذىب  فضيل دليو كغّبه ُب كتاب
ق اؼبنهجية كقدرتو على ربليل الظواىر الغربية ىذا اؼبدخل ىو اؼبدخل اؼبنهجي اإلسبلمي الذم تكمن أنبيتو ُب أصالتو ككفايت

حٌب  يتم تفسّب الظواىر أك .ّ"اَّتمعية كالكشف عن السنن الٍب ربكمها ،كىذا ىو الدافع اغبقيقي كراء طرح ىذا اؼبوضوع
. السلوؾ اإلنسا٘ب بالرجوع إٔب اإلسبلـ دبا أف ىذا األخّب تناكؿ مشكبلت األفراد اَّتمعية ككل ما يطرأ عليهم كعلى صباعاهتم

كألف كل ؾبتمع لو خصوصيتو رأل ىؤالء عدـ كفاية  ْ..." ففي إطار اإلسبلـ يبكن أف تتعدد العادات كالتقاليد كاألعراؼ "
اؼبداخل اؼبنهجية الغربية ُب معاعبة قضايا العآب العريب اإلسبلمي كلذا  من اعبدير التفكّب جديا ُب منهج إسبلمي يدرس قضايا 

.   اؼبسلمْب بالرجوع إٔب عقيدهتم دبا أف خصوصيات الظاىرة تتغّب من ؾبتمع لآلخر 

                                                           

 .195،ص1975االعزّبػٟ،ِىزجخ االٔغٍٛ اٌّظش٠خ ،اٌمب٘شح اٌجبعظ ِؾّذ اٌؾغٓ، أطٛي اٌجؾش ػجذ  -1
د اس اٌٙذٜ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ،ػ١ٓ  صسٚارٟ سش١ذ، ِٕب٘ظ ٚأدٚاد اٌجؾش  اٌؼٍّٟ فٟ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ، -2

 17،ص١ٍِ2005ٍخ،

ِزوٛس،اٌغٕخ غ١ش  ، داس اٌّؼشفخ،اٌجٍذ غ١ش(اٌزأط١ًِٓ اٌزغش٠ت اٌٝ ) د١ٌٛ فض١ً،صػ١ّٟ ِشاد ٚغ١شُ٘،ػٍُ االعزّبع -3

 ،  145ِزوٛسح،ص
 ،                                                                  146ٔفظ اٌّشعغ،ص  -4
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كر أنبية اؼبنهج بالنسبة ألم علم من العلـو بل ىو ك ال أحد ينُ"ال معرفة بدكف منهج"بعيدا عن كل اإليديولوجيات ؼ 
. شرط ضركرم ُب أم علم كلقد تفطن العرب ؽبذا قبل الغربيوف بقركف ابتداء من ابن خلدكف كالفارايب ،الرازم كغّبىم 

 ِ"كر الرازمُب أمريكا أضخم جناح من أصبل أبنيتها ؼبآثر العآب أبو ب" برنستوف"زبصيص جامعة ''فبا أدل باألمركيوف إٔب 
األكؿ اعَبافهم بأسبقية استعماؿ اؼبناىج العلمية عند العرب كالثا٘ب بتحليهم باؼبوضوعية ،كيدؿ ىذا على   شيئْب  على األهقل 

كما ىذا إال مبوذج أك مثاؿ هبب  األخذ بو حٌب ال ننسى فضل العرب أك .كوأم ىبصصوف جناح خاص جبامعتهم لعآب عريب
الفرايب كابن خلدكف ك االدريس كابن بطوطة درسوا اآلثار الطبيعية كاؼبناخية ُب "تلف العلـو أك اؼبناىج العلمية اؼبسلموف ُب نشوء مخ

كمن جهة أخرل حللوا طبيعة الَبابط اؼبنطقي بْب تطور كنضوج اغبضارة .مناىج حضارة اإلنساف كُب قيمو كعاداتو كسلوكو كمزاجو
بأف اغبضارة اؼبتضورة لئلنساف ' اؼبقدمة' حبقوؽبا كزبصصاهتا اؼبختلفة ،بذكر ابن خلدكف ُب كتابو اإلنسانية كبْب تطور اؼبعرفة العلمية

بغض النظر إذا كاف ذلك ال يزاؿ  صحيحا أـ  .ّ" تظهر ُب األقاليم اعبغرافية اؼبعتدلة اؼبناخ بينما تنعدـ ُب األقاليم اغبارة كالباردة
فضركرة الربط بْب ' ابن خلدكف' أ السببية بْب اؼبتغّبات اؼبوجود كالظاىر جليا ُب كتاباتال، فاؼبهم ىنا ىوما نلتمسو كبوضوح مبد

كما  قبد ذلك  أيضا عند تناكلو للمنهج .الظواىر لتفسّبىا  ليس من ابتكار دكركاٙب مع كل احَبامنا ؼبا قدمو لعلم االجتماع
قَباف السبيب بْب اغبوادث كالنظم ترتبط ببعضها البعض ارتباط يعتقد ابن خلدكف بضركرة قياـ الباحث على اضهار اال"اؼبقارف 

الذم ' الفرايب'كما أف أكؿ علماء العرب كاؼبسلمْب الذين اعتمدكا على اؼبنهج اؼبقارف ُب الدراسة كالتحليل ىو .  ْ"العلة باؼبعلوؿ
.  ٓ" أىل اؼبدينة الفاضلة بْب اَّتمعات الكاملة كاَّتمعات الناقصة'قارف ُب كتابو 

يقوؿ ابن خلدكف بأف اَّتمع البشرم شأنو شأف الفرد يبر دبراحل منذ كالدتو كحٌب :"نفس الشيء بالنسبة للمنهج التارىبي
كذلك ألف أحواؿ األمم كعاداهتم ككبلهم ال تدـك على كتّبة كاحة كمنهاج مستمر كإمبا ىو اختبلؼ على األياـ كاألزمنة ...كفاتو

أكؿ من استعمل اؼبنهج التارىبي ُب تناكؿ قضايا ' اكجست كونت' من ىذا نفهم بأف ٓب يكن  ٔ"  كانتقاؿ من حاؿ إٔب حاؿ
. األفراد داخل ؾبتمعاهتم

ظهور المنهج عند الغرب 

الذم سبق دكركاٙب ُب دراسة الظواىر االكبرافة منها اعبريبة بطريقة منهجية ينسب ظهور ' كاتلي'دبا انو يقل الكبلـ على 
نظر التارىبيوف األكربيوف إٔب "األكؿ بالنسبة إٔب اؼبنهج التارىبي  ' –دكركاٙب'ك ' اكقست كونت' الغرب إٔب كل من اؼبناىج عند

انتقد ىذا اؼبنهج كاستبدلو ' دكركاٙب' إال إف.ٕ"اؼبنهج التارىبي نظرة كاسعة كمعمقة عندما استعانوا بو ُب دراسة اَّتمعات كالظواىر
 ٔدكركاٙب ص  ٖ" أج ذبرييب غّب مباشرـ"باؼبنهج اؼبقارف كونو 

أم أنو . أم أف اؼبنهج اؼبقارف ُب نظره كحده كفيل بأف يقـو دكر التجريب عند دراسة ك ربليل الظواىر  االجتماعية ك تغّباهتا
ة النطاؽ ذات اَّتمعات ضيق" يستبدؿ التجريب ُب العلـو الطبيعية كغّبه باؼبنهج اؼبقارف ُب العلـو االجتماعية فيخّبنا باف

                                                           
.                                             11،ص2005اٌؾغٓ،ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ، داس ٚائً ٌٍٕشش،ثغذاد،ئؽغبْ ِؾّذ   1

  

17اٌّشعغ اٌغبثك، عصسٚارٟ سش١ذ، .د
2
  

.31اؽغبْ ِؾّذ اٌؾغٓ، اٌّشعغ اٌغبثك،ص
3
  

،305،ص1960اٌخشبة أؽّذ،اٌزفى١ش االعزّبػٟ،داس اٌّؼشفخ،اٌمب٘شح،.
4
  

،267فٟ ئؽغبْ ِؾّذ اٌؾغٓ،ص 1973اٌفشاثٟ،أً٘ اٌّذ٠ٕخ اٌفبضٍخ،داس دِشك،ث١شٚد، -
5
  

.1962خٍذْٚ، اٌمب٘شح ،فٟ ئؽغبْ ِؾّذ اٌؾغٓ ص،ػضد ػجذ اٌؼض٠ض، رطٛس اٌّغزّغ ػٕذ اثٓ خٍذْٚ، ِٙشعبْ اثٓ  6
  

                                     .  81ئؽغبْ ِؾّذ اٌؾغٓ،اٌّشعغ اٌغبثك،ص -
7
  

12-DUKHKEIM ,Emil, les règles de la méthode sociologique, édition complétée à Chicouti,Quebec,202,p6.  
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التماسك اؼبيكانيكي تتحوؿ تارىبيا إٔب ؾبتمعات كاسعة النطاؽ ،ىذه اَّتمعات الٍب تتمسك عضويا اؼببِب على اؼببادئ التعاقد 
 . ُ" كالقانوف كالنزعة الفردية

وبدد ابن "ماعية  ك ُب نفس السياؽ ال يفوتنا بنفس اؼبناسبة  اإلشارة بأف ابن خلدكف قد سبقو باؼبقارنة بْب النظم االجت
خلدكف ماىية النظم االجتماعية أك العمرانية الٍب يتكوف منها البناء االجتماعي كىي النظاـ أك العمراف الديِب،كالعمراف 

 .ِ"االقتصادم، كالعمراف السياسي ،ك العمراف العائلي

بق جاىز من خبلؿ  العبارات زيادة عن أسبقية استعماؿ اؼبنهج اؼبقارف من طرؼ ابن خلدكف بقركف، قدـ لنا على ط
كذلك بتقسيم ك تصنيف ـبتلف ؾباالت علم " مؤخرا"كاالقَباحات ـبتلف التخصصات الٍب ًب التفكّب فيها كاالعَباؼ ُّا 

... االجتماع منها علم االجتماع الديِب، علم االجتماع االقتصادم ،علم االجتماع العائلي

 المنهج والمنهجية

عند قدماء العرب لكننا ٓب قبد كلمة اؼبنهجية عندىم، فهل اؼبنهجية ىي نفسها اؼبنهج أـ ىناؾ فرؽ ربدثنا على كلمة اؼبنهج 
. بينهما؟ ىذا ما سنحاكؿ التطرؽ إليو كاستخراجو عن ـبتلف اؼبؤلفات اغبديثة العربية منها أك  األجنبية

دبثابة األدكات الفاعلة الٍب تعْب الباحث االجتماعي النظرية منها كاؼبيدانية ىي " اؼبناىج على أأا" إحساف ؿبمد اغبسن" يرل
كاف االختصاصي االجتماعي ال يبكن أف يكوف عاؼبا ُب موضوعو دكف تركيزه ....على صبع البيانات كاؼبعلومات النظرية كاؼبيدانية 

 ّ"على مناىج البحث االجتماعي كفهمو ألساليبها كصيغها كفنوأا النظرية كالتطبيقية

ؤلف من خبلؿ ىذا التعريف  أنبية اؼبناىج عند تناكؿ الباحث لدراسة ميدانية كانت أك نظرية،مضيفا فبيزات اؼبنهج يبد لنا آب
. ْ"بفضلو قد حولت علم االجتماع كفركعو العلمية اؼبتخصصة من موضوعات أدبية ك فلسفية إٔب موضوعات علمية كموضوعية"

ة كىل ىناؾ أصبل فرؽ بينهما؟ فاف كاف ىذا ىو اؼبنهج فماذا قيل عن اؼبنهجي

موجز قاموس العلـو 'كؼبعرفة ما إذا كاف فرؽ بْب اؼبصطلحْب حقا، ينبغي ُب البداية التطرؽ ألىم تعارفهما من خبلؿ 
الطريق الذم وبتوم على ؾبموعة القوانْب أك اؼبراحل لبلوغ اؽبدؼ ُب أحسن "اؼبنهج على أنو' مادلْب قرافيتز' ،تعرؼ' االجتماعية 

فالفرؽ من خبلؿ ىذين  ٔ"علم اؼبناىج ،اؼببادئ كخطوات األحباث العلمية ؽبذه اؼبناىج"أما اؼبنهجية فتعرفها على أأا ٓ"لظركؼا
.  التعريفْب يبدك كاضحا ،فاؼبنهج جزء من اؼبنهجية أك اؼبنهجية ربتوم صبلة اؼبناىج 

" كاؼبنهجية يعرفها على ٕ"العمليات منظمة لبلوغ ىدؼ مااؼبنهج ىو ؾبموعة "فيوضح الفرؽ بينهما كوف ' موريس أقبرس' أما
إضافة إٔب ما سبق من تعاريف مّبزة االختبلؼ بْب الكلمتْب  أم  أف اؼبناىج من ٖ."أأا ؾبموعة اؼبناىج كالتقنيات إلعداد حبث

. تؿبتويات اؼبنهجية أك جزء منها فاؼبنهجية إذف  أكسع من اؼبنهج كوأا تتضمن اؼبناىج كالتقنيا

                                                           
،  230ئؽغبْ ِؾّذ اٌؾغٓ،ص.،فٟ  1972ِبػٟ، داس إٌشش اٌضمبفخ، ص٠ذاْ اٌزفى١ش االعذػجذ اٌجبلٟ  -

1
  

،507اٌخشبة أؽّذ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص.
 2
  

،76ئؽغبْ ِؾّذ اٌؾغٓ ،اٌّشعغ اٌغبثك،ص. -
3
  

،76ٔفظ اٌّشعغ،ص-
4
  

5
 -GRAWITZ Madeleine, Lexique des sciences sociales ,8

ème
 édition ,Dalloz,2004,p274. 

6
 -Ibid,p274. 

7
-ANGERS Maurice ,Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaine,Casbah,Alger,1997,p366. 

8
 -Ibid,p366. 
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إضافة إٔب ىذا رأينا أنو من الضركرم  تقدٙب بعض آراء اؼبؤلفْب حوؿ ىذه النقطة ككيفية تناكؽبم لكبل اللفظْب؟ 

االستعماؿ للمنهج ُب علم االجتماع يشّب إٔب التقنيات كربليل "ركنو فيليو يشّباف على أف 'ك' غيموف بودكف'اؼبنهج عند 
 ُ".اؼبعطيات

اػبطوات التطبيقية لئلطار الفكرم أم اعبانب التطبيقي "ت اؼبنهج للجانب التطبيقيكمن التعاريف األخرل من خصص
.  ِ"ػبطوات البحث العلمي

اؼبنهج ىو الطريقة الٍب يتبعها "لكن ىناؾ من ال يرل الفرؽ بينهما كيكتفي بتعريف اؼبنهج دكف التطرؽ إٔب كلمة اؼبنهجية 
كاسع يعِب ؾبموعة األطر كاالجراآت كاػبطوات الٍب يضعها الباحث عند دراسة الباحث ُب الدراسة للمشكلة كاؼبنهج دبعناه اؿ

كاختيار اؼبنهج ككسيلة صبع البيانات كربديد ؾبتمع ....اػبطة الٍب ربتوم على اػبطوات تتحدد اؼبفاىيم...اؼبشكلة
تعريفو للمنهج فلما يدرج اختيار اؼبنهج يعرؼ اؼبؤلف ىنا اؼبنهج باػبطوات النظرية كالتطبيقية للبحث ،فاف كاف ىذا .ّ..."البحت

. لذلك نرل أنو كاف من أجدر أف يكوف ىذا التعريف مناسبا لكلمة اؼبنهجية. اؼبنهج من بْب ىذه اػبطوات 

ربطوا كلمة  اؼبنهج كاؼبنهجية ُب عبارة " كما ىناؾ من الباحثْب من حاكؿ رفع االلتباس بينهما باؼبزج بْب العبارتْب عن قصد
.  ْ"اؼبناىج كالتقنيات الٍب توجو إٔب إعداد البحث كترشد الطريقة العلميةعن ؾبموعة 

رغم كل ىذه االختبلفات يبقى اؼبنهج الشيء الذم بفضلو أصبح االجتماعي يدرس بطريقة علمية أم أصبحت للمشاكل 
ـك بعد مركره بعدة تسميات علم االجتماعية علم يدرسها وبللها مثلها مثل العلـو الطبيعية لتعطي لنا علما مستقبل يسمى إب

. االجتماع أك بالسوسيولوجية 

فما ىي أىم اؼبناىج اؼبستعملة لدراسة الظواىر االجتماعية كىل ىناؾ فرؽ ُب تناكؽبا عند العرب ك الغرب كما ىي التقنيات 
اػباصة بكل منهج ؟ 

نضيف ىنا  اؽبدؼ من كراء البحث كنوع ك. ٓ"طبيعة موضوع البحث ىي الٍب ربدد منهج الدراسة"يتفق اعبميع على أف 
. ألف كل ىذه االعتبارات ذبعل الباحث  يبيل  أك يضطر إتباع منهج دكف اآلخر. كحجم ؾبتمع البحث 

:  تناول المناىج عند الغرب حديثا

الدراسات الكمية كالدراسات الكيفية  

نقطة "ين أساسيْب أال كنبا الكمي أك الكيفيجل اؼبراجع األجنبية الفرنسية باألخص تصنف األحباث كبوضوح  إٔب صنف
علم االجتماع ىو علم كثّب اؼبناىج قليل "أف ' بواف كارم' كحٌب ال نسلم بالقوؿ. ٔ"انطبلؽ لؤلم حبث يكوف بالكم أك بالكيف

نقسمها إٔب نوعْب ىناؾ تعدد ُب  مناىج العلـو االجتماعية " نفضل قوؿ ما جاء ُب أحد الكتب اؼبنهجية الصادرة مؤخرا " النتائج
كيبقى اؼبنهج الكيفي أفصل ...لكبلنبا ـبتلف األدكات اؼبنهجية اػباصة بو ،االستمارة، اؼبقابلة ،ك اؼببلحظة... الكمية كالكيفية

                                                           
1
 -Boudon Raymond et FILIEULE Renaud,Les méthodes en sociologie,12

ème
 édition, P.U.F,Paris,2004. 

،46، فٟ د صسٚارٟ سش١ذ،اٌّشعغ اٌغبثك، ص 1983،د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ،4،ط(ٔب٘غٗ ٚرم١ٕبرَٗ) ص٠بْ ػّش ِؾّذ،اٌجؾش اٌؼٍّٟ.-
2
  

 
4
 -ANGERs Maurice,Op cit p24. 

،21اؽغبْ ِؾّذ اٌؾغٓ،اٌّشط اٌغبثك،ص  -
5
  

6
 - BOUDON Raymond,Les méthodes en sociologie,10

ème
 édition,PUF,Paris,p26. 
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كحٌب إذا تناكؿ الباحث منهج دكف اآلخر فهما غّب مضاداف كإمبا متكامبلف ألأما أدكات ...كسيلة للتخلص من األفكار اؼبسقبة
. ُ"ية ُب تناكؿ الباحث كاستعماؽبما يعود إٔب التساؤؿ اؼبيدا٘ب كأب اإلشكاليةمنهج

كىذا ما سبق إدراجو سابقا فمن األسباب الٍب ذبعلنا نستعمل منهج ما يعود أيضا إٔب أىداؼ الدراسة ألف اؽبدؼ يكمن ُب 
. اإلشكالية كُب التساؤالت باألخص

الكمي ...سبيزين  كاألكثر استعماال نبا الكيفي ك الكمي حسب اؼبعطياتاؼبنهجيْب آب"كيضيف لنا مورس أقبلس بأف  
 َٔ ِ"لقياس الظاىرة كالكمي لفهمها

ريبوف 'كبالرغم من سلسلة االختبلفات اؼبنهجية اؼبوجودة كالعائدة إٔب تنوع اؼبشاكل اؼبطركحة ُب ـبتلف اَّتمعات إال  أف 
لذلك تتفق صبيع اؼبؤلفات الغربية  على  أف كل األحباث السوسيولوجية تصنف إما يصفها  على أأا صراعات غّب حقيقية ' بودكف

االختبلفات التارىبية ليست اؼبنبع الوحيد ُب تنوع اؼبناىج السوسيولوجي ألف علم االجتماع قبم على ما " ُب الكيفي إما ُب الكمي
كُب نفس ...دبختلف اؼبميزات إذف تتطلب مناىج ـبتلفة كانت عليو السوسيولوجية ُب اؼباضي لتستمر ُب اغباضر بطرح اؼبشاكل

 ّ".احملتول ،نستطيع أف مبيز بْب نوعْب لشرح االنقبلبات أك التغّبات االجتماعية إما بطريقة كمية إما بطريقة كيفية

عند 'دكركاٙب 'قفباإلضافة إٔب أف الظواىر كخصوصياهتا تتغّب من ؾبتمع إٔب آخر فهي تتغّب من زمن إٔب آخر كىذا ما أتى ب
ربديده ػبصوصيات أك فبيزات  الظاىرة االجتماعية زيادة إٔب أف كل اَّتمعات ال زبلوا من االنقبلبات أك باألحرل إٔب التغّبات  

؟ كمن ىنا نتساءؿ كبصفة موجزة  ما ىي أىم فبيزات كبل اؼبنهجيْب كذلك دائما حسب الغربيْب .االجتماعية

لدراسات الكمية ىي دراسات األكثر دقة ك موضوعية إال أف الكثّب يرل ُب الدراسات الكمية بالرغم أف الكثّب يرل أف ا
فاف  كانت الدراسات الكمية تلك الدراسات الٍب ذبمع اؼبعلومات على ؾبموعة كحدات " فبيزات ال ربض ُّا نظّبهتا الكمية 

كمن ىنا يتضح جليا ميزة اؼبنهج الكيفي ك ضركرة . ْ"اؼبعقدة للمقارنة كالتحليل إال  أف الدراسات الكيفية تأٌب لتحليل الظواىر
.  االستعانة بو  أك تبنيو عند التطرؽ إٔب بعض إٔب مواضيع االجتماعية الٍب ستدعي  الغوص ُب الظاىرة كالتحليل العميق  

عملت بطريقة سطحية عندما تكوف ىذه األخّبة قد است"ؽبذا جاءت اؼبناىج الكيفية كبديل أك تكميل للمناىج الكمية 
.  ٓ"كسريعة

تتغّب من موضوع إٔب " فغزارة كطبيعة اؼبعطيات الكيفية تتطلب ربليل كتأكيل خاص لذا أثبت أف طريقة تطبيق اؼبنهج الكيفي
آخر كمن دراسة إٔب أخرل أم عكس سباـ اؼبنهج الكمي الذم يتم تطبيقو بطريقة موحدة كلتنوع الدراسات الكيفية يبكن تبنيها 

.  لذا يقاؿ ُب األحباث الكمية فلكل حبث كيفي  طريقتو خاصة لو.ٔ"الؼ الطرؽ ُب البحوث الكيفيةبآ

ىكذا رأينا أىم التقسيم الذم ارتآه الغرب كاتفقوا علية ُب تقسيم  البحوث السوسيولوجية فما ىو اغباؿ عند العرب ؟ 

                                                           
1
 -DESANTI Raphae Let CARDON Philippe ,(Méthodologie(initiation à l’enquête 

sociologique),A.S.H,FRANCE,20010   
2
 -ANGERS Maurice,Op cit ,p60. 

3
-BOUDON RAYMOND ,Op cit ,p7. 

4
 -Boudon Raymond,Op cit, p96. 

5
 -ibid,p31. 

6
 -MILES Matthew et HUBERMAN Michael,traduit de la 2

ème
 édition américaine par HLADY Rispal,Analuse 

des données qualitative,2
ème

 édition,De boeck,Paris,2003,p26 . 



  2014أبريل  27إلى  25بيروت  –العولمة ومناىج البحث العلمي : الثالثأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

34 

 

المناىج عند المؤلفين العرب حديثا  

الكمية كالكيفية؟ 

لكتب اؼبنهجية باللغة العربية ثرية  باؼبعلومات كالتفاصيل كاؼبناىج إال أأا ال تذكر نفس  التقسيم الذم كجدناه عند رغم أف ا
إف الواقع " فتحت عنواف اإلحصاء كاؼبناىج اإلحصائية رفعنا ىذه الفقرة . الغرب  إال نادرا كأحيانا بطريقة غّب مباشرة  

ة كلذ فاف مناىج البحث ُب العلـو االجتماعية زبتلف باختبلؼ مظاىر ىذا الواقع من االجتماعي معقد كطرؽ ربليلو متعدد
حيث الكم كالكيف ،كلكن ذلك ٓب يعفي الباحثْب من التعثر أماـ إحدل أىم اؼبشكبلت اؼبلزمة للدراسة األمّبيقية ُب ىذا اَّاؿ 

. ُ"تقنيات التحليل الكيفي بظهور' تكميمها'، أال كىي صعوبة قياس بعض الظواىر االجتماعية من 

كلعل اغبديث اؼبفصل عن تقنيات اؼبقابلة كاالستمارة جعل  الباحثوف يستغنوف إدراجها ُب نوع الكمي أك الكيفي ؼبا ىو  
يسعى كل علم من العلـو طبيعية كاف كاجتماعيا الكتشاؼ ."فبالتقنيات كطبيعتها ندرؾ كوف البحث كمي أك كيفي .  بديهي

ط كالعبلقات اؼبوجودة بْب الظواىر، كعلم االجتماع على غرار العلـو األخرل يهدؼ إٔب فهم السلوؾ اإلنسا٘ب كفهم االرتبا
فبواسطة التقنية قبمع اؼبعطيات ككبللها . ِ"كدكافعو كنتائجو كلتحقيق ذلك الغرض يستخدـ الباحثوف كعلماء ؾبموعة من التقنيات

التقنيات "كاؼبيداف ىو من يستدعي أسلوب الكمي أك الكيفي  -ناء األحباث النظريةباستث-كذلك بطبيعة اغباؿ وبدث ُب اؼبيداف
دبا أف عن طريق التقنية ننتقل . ّ"ىي ؾبموعة من اؼبؤشرات للكشف عن أبعاد اؼبفهـو موضوع الدراسة بواسطة استقصاء امّبيقي

. ارة كؿباكر بالنسبة للمقابلةمن النظرم إٔب اؼبلموس كذلك بتحويل اؼبؤشرات إٔب أسئلة بالنسبة لبلستم

عدـ سرد اؼبنهج الكمي كالكيفي عند اؼبؤلفْب العرب  قد يعود ردبا إٔب ضركرة إدماج أم دراسة كانت ُب أحدانبا أك كبلنبا، 
. لذا غالبا ما يستعمل عبارة الدراسات الكمية أك البحوث الكيفية عوضا عن عبارة منهج كمي أك منهج كيفي

المراجع العربية  مختلف المناىج في

ألف الباحث عند دراستو ألم موضوع ينبغي أف يعتمد على أكثر من منهج ،حٌب يتسُب لو صبع اؼبعلومات كاؼبعطيات و
طريقة لوصف " الذم يعرؼ على أنو المنهج الوصفيمنها .الكافية حوؿ اؼبوضوع ٍب ربليلها اقَبح لنا مؤلفْب عرب مناىج متنوعة 

. ْ"الظاىرة كميا ككيفيا

منهج حبث يدرس ؾبموعة صغّبة من "الذم نادرا ما قبده ُب الكنب الفرنسية يعرؼ  على أنو منهج دراسة حالةكذلك 
األفراد دراسة مكثفة تتطرؽ إٔب ظركفهم كمشكبلهتم كالعوامل اؼبوضوعية كالذاتية اؼبؤثرة فيهم،إضافة إٔب تركيز اؼبنهج على تاريخ 

 ٓ" الفرد

تقنية حبث تستهدؼ الوصف اؼبوضوعي "ك األكثر تداكال  فهو  ' برلسوف' حسب تعريف( محتوىال)تحليل المضمون أما  
.  ٔ..."،اؼبنهجي كالكمي للمحتول الظاىرة 

                                                           
،33،ص199آخشْٚ،أعظ إٌّٙغ١خ فٟ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ ،ِٕشٛساد عبِؼخ ِٕزٛسٞ،لغٕط١ٕخ،د١ٌٛ فظ١ً ،غشثٟ ػٍٟ ٚ  -

1
  

,185ٌّشعغ اٌغبثك،ص اٌٟ ٚ آخشْٚ د١ٌٛ فظ١ً ،غشثٟ ع
2
  

،13،ص2007،داس ثٙبء اٌذ٠ٓ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ،لغٕط١ٕخ ،2،ط(دػُ ث١ذاغٛعٟ ٌطالة ػٍُ االعزّبع)عالط١ٕخ ثٍمبعُ،ِؾبضشاد فٟ إٌّٙغ١خ-
3
  

،59صسٚارٟ سش١ذ ،اٌّشعغ اٌغبثك،ص -
4
  

،144عبثك،ص اؽغبْ ِؾّذ اٌؾغٓ،اٌّشعغ اي-
5
  

،164اٌغبثك،صصسٚارٟ سش١ذ اٌّشعغ -
6
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كالسؤاؿ الذم يتبادر إٔب الذىن ىنا ىو أف رغم ىذا التعريف الذم يعرؼ ربليل احملتول على أنو تقنية  كل اؼبراجع باللغة 
ربليل الوثائق ُب منهج " كالدليل على ىذا كلنفس اؼبؤلف ُب نفس اؼبرجع عند تطرقو لتحليل الوثائق عنوافالعربية تتبناه كمنهج 

منهج ربليل اؼبضموف ىو "تعريف ربليل اؼبضموف' يب ىات' ك' كليم كوكد'ك ُب تعريف أخـر ترجم عن األجليزية ؿُ"ربليل احملتول
. ِ..."ت دراسة ربليلية تتطرؽ إٔب ؿبتول العبارات كمصطلحاتمن اؼبناىج اؼبهمة اؼبستخدمة ُب دراسات اؼبقاال

إف طريقة اؼبسح اؼبيدا٘ب ىي طريقة اغبديثة الٍب يستعملها "الذم ال قبد لو أثر ُب الكتب األجنبية  المسح الميدانيكما قبد 
ئقو كصياغتو قوانينو االجتماعية العآب فيجمع بيانات كمعلومات الٍب تساعده على بناء فرضياتو كتكوين نظرياتو كتوضيح حقا

  ّ".الشمولية

إف غزارة اؼبعلومات ُب الكتب العربية سواء كانت عربية ؿبضة أـ مَبصبة عن االقبليزية ا ال تقتصر فقط ُب اؼبناىج كإمبا تتعرض 
. لكثّب من النقاط األخرل 

كاقعة "التجربة كالتجريب فيعرؼ التجربة على أأاالفرؽ بْب ' غبسن الساعاٌب' 'تصميم البحوث العلمية' فنجد مثبل  ُب كتاب
عرضية كحدثا تلقائيا غّب مستشار كإمبا التجريب ىو الوسيلة لتحقيق غاية ُب استعماؿ الوسائل كىذا ىو اؽبدؼ من 

اص كمن خبلؿ ىذا التعريف ال يكتفي اؼبؤلف بالفصل العلمي عن ما ىو ال علمي كإمبا يعطي لنا أيضا تعريف خ.ْ"اؼبنهجية
للمنهجية،كوأا ال تتبع تلقائيا كإمبا عن طريقها يسطر كوبقق اؽبدؼ ألف اؼبعرفة العلمية ألم اختصاص هبب أف تكوف ذبريبية 

ال يهتم بوصف الظواىر ،بقدر ما وباكؿ اكتشاؼ كشرح أسباب كجودىا " اؼبهم أف البحث العلمي .نظرية كانت أك تطبيقية
. ٓ"اىركتفسّب العبلقة القائمة بْب الظو

 كالذم   La pré-enquête االستطبلعي للبحث تتعرض الٍب  جدا القليلة اؼبراجع من الكتاب ىذا يعتّب' قرافيتز مادلْب' غرار كعلى

 للمتطلبات كتغطيتها األسئلة كضوح مدل على الوقوؼ كرائها من يرجى" أنبيتها بتوضيح العلمي البحث مراحل ضمن ىامة مرحلة يعد

 حباجة كبن التفسّبات ىذه فمثل. ..." االستطبلعية دراسة بعد لؤلسئلة بالنسبة تعديل أك إضافة أك تغّب أم ،كأف اجلها من كضعت الٍب

 بداية ُب اؼبعلومات ذبمع عندىا   La phase exploratoire االستقصائية دبرحلة اؼبرحلة ىذه زبلط ما فكثّبا. لطبلبنا لتزكيدىا إليها ماسة

قصد ربديد اؼبوضوع بدقة كتوظيف اؼبعلومات لبناء   االستقصائية باؼبقاببلت تسمى مقاببلت كذبرل كثائق ك قراءات من  البحث
. اإلشكالية كالفرضيات

كما ىذه إال مباذج قليلة كأمثلة  حملتويات مراجع اللغة العربية  الٍب سواء كانت تعتمد على الَبصبة أك على اإلبداع كبغض  
جانب جد اهبايب  يثرم ( الَبصبة كاإلبداع)فاغبوصلة ما بْب االثنْب(كل الصراعات أك االختبلفات اؼبنهجية ( أك كسط) النضر

.  كبالتإب ىبدـ العلـو االجتماعية كباألخص علم االجتماع  معاريفنا كخباراتنا العلمية

                                                           
،167،ص صسٚارٟ سش١ذ اٌّشعغ اٌغبثك.-

1
  

،326اؽغبْ ِؾّذ اٌؾغٓ، اٌّشعغ اٌغبثك،ص-
2
  

،135،فٟ ئؽغبْ ِؾّذ اٌؾغٓ ،اٌّشعغ اٌغٍجك ،ص1967،داس ٚائً ٌٍٕشش، ثغذاد،دساعخ ٔظب١ِخاؽغبْ ِؾّذ اٌؾغٓ ،.
3
  

 43،                                                           140،ص1982ث١شٚد،اٌغبػبرٟ ؽغٓ،رظ١ُّ اٌجؾٛس االعزّبػ١خ،داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ، -42

،                           12د١ٌٛ فض١ً ٚغشثٟ ػٍٟ ،اٌّشعغ اٌغبثك،ص–  

-  

،.10ٔفظ اٌّشعغ،ص
 6
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فبعد ما كاف ال بد من االعتماد على  طرؽ برىنت فعاليتها ُب العلـو األخرل كعلم الطبيعة الٍب تظهر بوضوح العبلقات 
العآب كاالذباىات اؼبختلفة  الكامنة بْب الظواىر، أصبح لدينا اليـو ُب علم االجتماع كبفضل األحباث الكثّبة ك اؼبتنوعة عّب

كاؼبتنوعة رصيد منهج ضخم، كلو يسعى إٔب ىدؼ كاحد أال كىو التفسّب اغبقيقي أك العلمي للظواىر االجتماعية أم الوصوؿ إٔب 
.    'كثّب اؼبناىج كقليل النتائج' نتائج منطقية كصحيحة، كُّذا نكوف قد صححنا العبارة القائلة بأف علم االجتماع ىو علم
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 االلكتروني التعليم نحو لالنتقال كضرورة المعلوماتية األمية محو
  الجزائر –المدية جامعة/  نبيلـة عائشة بن الدكتورةو  محمد يحياوي الدكتور

 

 

 ملخص

 اؼبعلومات تكنولوجيا إليو توصلت ما أحدث تسخر كالٍب التعليم كتقنيات أساليب ُب اغبديثة الثورة ىو اإللكَبك٘ب التعليم

 التقليدية األقساـ ُب الدركس إللقاء اإللكَبكنية العرض كسائل استخداـ من بدءا التعليم، عمليات ُب كبرامج أجهزة من كاالتصاالت

 مع كالتفاعل اغبضور للطلبة تتيح الٍب االفَباضية كاألقساـ الذكية اؼبدارس ببناء كانتهاء التعليم، عمليات ُب اؼبتعددة الوسائط كاستخداـ
.  التفاعلي كالتلفزيوف اإلنَبنت تقنيات خبلؿ من أخرل دكؿ ُب تقاـ كندكات ؿباضرات

 برامج انتهاج اغبكومات على كجب اَّتمع، شرائح لكل منها االستفادة تعميم أجل كمن اغبديثة، التقنية ىذه ضوء كعلى

 االستفادة من سبكنهم الٍب االلكَبكنية التقنيات ـبتلف استعماؿ وبسنوف ال الذين األفراد لدل اؼبعلوماتية األمية ؿبو أجل من إسَباتيجية

. اغبديثة التكنولوجية ىذه من الفعالة

 

 مقدمـة

 االقتصادم اؼبستول لتحسْب ىامة كوسيلة كلكن كتوزيعها، اؼبعلومات استخداـ إمكانية على البشرية اؼبوارد تنمية أنبية تقتصر ال

 اؼبعلومات تكنولوجيا كتوفر. اؼبعلومات ؾبتمع بناء ُب الزاكية حجر فهي البشرية، الثركة بأنبية البلداف من كثّب اىتمت كقد كاالجتماعي

 فمن ثنائيا، ربديا الدكؿ كتواجو. أيضا جديدة قدرات توفر تتطلب كلكنها اإلنتاجية ُب أفضل كفرص جديدة أعماؿ ُب كاالتصاالت

 القدرات ذبهيز يتم أف هبب أخرل، ناحية من ؽبا، البلزمة الكفاءات ُب بالنقص كاؼبعلومات االتصاالت صناعة تواجو أال هبب ناحية،

.  التكنولوجيا ىذه الستخداـ البلزمة

 تعليم تتضمن حبيث الدراسية مناىجها ىيكلة بإعادة اؼباضية السنوات مدار على منها النامية خاصة الدكؿ من العديد قامت كقد

 ذلك إٔب كباإلضافة العمل سوؽ تناسب كالٍب الدراسية اؼبراحل ـبتلف ُب كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا ؼبعرفة مباشرة اؼبعدة الّبامج

.  اؼبعلومات ؾبتمع متطلبات ؼبواكبة التعليم ؾباؿ ُب خاصة رؤية إٔب حباجة أأا الدكؿ ىذه حكومات تدرؾ

 اغباضر متطلبات إٔب تستند اؼبعلومات تكنولوجيا عمالة من اؼبستقبلية االحتياجات بشأف كالتوقعات اػبطط فإف ذلك، على عبلكة

 اؼبعلومات تكنولوجيا كسائط ـبتلف على اؼبتوسطة اإلدارة تدريب أيضا اؼبهم كمن تطلعية، إسَباتيجية إٔب استنادىا من أكثر اؼباضي أك

. كاػباص العاـ القطاعْب كبل ُب بنجاح اَّاؿ ىذا ُب اؼبشاريع مع التعامل يبكنها حٌب التنفيذية إجراءاهتا ُب

 التعليمية الّبامج قصور مع خاصة البشرية التنمية ركافد أىم أحد اؼبهارة على تعتمد الٍب أك اؼبتخصصة سواء التدريبية، الّبامج كتعتّب

 مطلوب ىو كما كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا ؾباؿ ُب دراسية مناىج من موجود ىو ما بْب الفجوة سد عن البلداف، من العديد ُب

 ؾباؿ ُب احملَبفْب مستول لرفع عاؼبي مستول على تدريبية برامج كضع الضركرم فمن كلذلك،. اَّاؿ ىذا ُب اؼبتبلحق التطور ؼبواكبة منها
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 كضماف األعماؿ أداء ُب كفاءهتم لرفع التكنولوجيا ىذه ؼبستخدمي أخرل برامج إتاحة عن فضبل كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا

. التكنولوجيا ىذه باستخداـ األخرل القطاعات كافة ُب األعماؿ أداء لتسهيل اؼبتاحة كالّبامج لؤلدكات األمثل االستخداـ

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا عصر في للتعليم الرئيسية السمات: أوال

 منظومة أخذت معارؼ، من تتطلبو كما العآب ُب كاالقتصادية السياسية اؼبنظومات ُب اؽبيكلة إعادة كعمليات االقتصاد عوؼبة إزاء

 تفرضو التغّب كىذا. كاؼبنهج احملتول مستول كعلى كاؽبيكلية، الوظيفية اؼبستويات على كذلك بالتغّب العليا، اؼبستويات كخاصة التعليم،

 أف ينبغي الٍب السمات أىم كمن اؼبستمر، التعلم إٔب القول ىذه حاجة ككذلك كمستقببل، حاضرا العاملة القول إٔب اعبديدة اغباجات

 (01) :التعليم أنظمة تستوفيها

 اؼبطلوبة اؼبعارؼ كل يقدـ أف اؼبدرس بإمكاف يعد ٓب إذ: واستخدامها المعرفة على الحصول على الطلبة قدرة تعزيز .1

 الطلبة دبقدكر كليس اؼبستجدات، آخر تقدٙب بإمكاف اإلدعاء ما شخص دبقدكر كليس مستمر، تزايد ُب اؼبعارؼ فحجم للطلبة،

 أداة إٔب اؼبعارؼ لتمرير أداة من ربٌوؿ قد التعليم يكوف كىكذا. ؿبددة فَبة ُب معْب موضوع عن معلومات من متيسر ىو ما كل استيعاب

 باعبديد؛ القدٙب كربط اؼبسائل مواجهة ككيفية التعلم كيفية الطلبة لتلقْب

 اختصاصات إٔب اؼبعرفة ذبزئة على قائما التعليم من كبّب حيز يزاؿ ال: المجزأ النهج من بدال اإلجمالي النهج اعتماد .2

 للمنظومة اؼبعقد بالواقع إحاطة أكثر إلدراؾ جدا ضركرم فهو التفكّب، ؼبنظومات اإلصبإب الفهم يتطلب اغبإب الواقع كلكن متباينة،

 العاؼبية؛

 كلكن معها، التعامل منهم كتطلب سباما ؿبددة أكضاعا للطلبة األكاديبية اؼبؤسسات تقٌدـ: المجردة المفاىيم على التركيز .3

 ككيفية كربليلها الضركرية اؼبعلومات صبع كيفية معرفة الطلبة على كلذلك. كاضحة بطريقة ؿبددة معلومات يقدـ ما نادرا اؼبتسارع الواقع

 كاملة؛ معلومات عنو تتوفر ال معقد كاقع ُب القرارات ازباذ

 التفاعل إٔب بطبيعتها ربتاج العملية كىذه االقتصاد، ُب تأثّبا األكثر العامبلف نبا كالتجديد االبتكار: الجماعي العمل تعزيز .4

 إٔب سبيل اغبإب التعليم نظاـ من كثّبة فآليات كاإلدارة، كالتنظيم كاإلقناع النقاش ُب مهارات كيتطلب العمل، ُب صباعيا أجا يبثل الذم

 الفريق؛ ضمن العمل من بدال الفردية تشجيع

 التعليم نظاـ ُب مركنة يستلـز كىذا الدائم، التعلم اعبديدة كالعمل اغبياة ظركؼ تتطلب إذ: والمكان الزمان حدود كسر .5

 لتعلمو؛ اؼبناسبْب كاؼبكاف الزماف ىبتار أف للمتعلم يبكن حبيث

 ُب كفاءات على طلبا تتزايد العمل فأسواؽ: والتقنية العلمية المجاالت في أكبر أعداد تأىيل إلى المتزايدة الحاجة .6
 عماؿ إٔب ربتاج كالتجديد االبتكار كعملية كغّبىا، كاالتصاالت اؼبعلومات كتكنولوجيا اعبديدة كاؼبواد اغبيوية التكنولوجيا مثل مواضيع

 .العلمية اؼبهارات ذكم من

 على القادرين اؼبعرفة عماؿ تكوين يضمن حبيث التعليمي، النظاـ ؾبمل ُب النظر إعادة الضركرم من يبدك السياؽ، ىذا كُب 

 .اؼبعرفة اقتصاد قوة ىم العماؿ ىؤالء إف إذ التكنولوجية، اؼبعرفة كاستخداـ فهم
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 اإللكترونـي التعليم أىداف: ثانيـا

 (02) :منها األىداؼ من العديد ربقيق إٕب بعد عن للتعليم حديثة كصيغة اإللكَبك٘ب التعليم يهدؼ

 الدراسية؛ الشعب طلبة عدد كزيادة اؼبدرسْب فاعلية زيادة .1

 بعضهم؛ لدل اػبّبة نقص كتعويض للطلبة التعليمية اؼبواد إعداد ُب اؼبدرسْب مساعدة .2

 اؼبناىج؛ تطوير إدارة قبل من مركزيا ربديثها كسهولة معا كالطالب للمدرس اإللكَبكنية بصورهتا التعليمية اغبقيبة تقدٙب .3

 االفَباضية األقساـ طريق عن التعليمية القطاعات بعض ُب كالتدريبية األكاديبية الكوادر ُب النقص تعويض إمكانية .4

(VIRTUAL CLASSES)؛ 

 دكف عالية مصداقية ذات كبطريقة بعد عن التعليم ُب الشاملة االختبارات ككذلك كاؼبعاىد الكليات ُب القبوؿ نظاـ تقدٙب .5

 التقليدية؛ الطرؽ ُب وبدث كما كاؼبوظفْب الطلبة أكقات من الكثّب ىدر

 كتوزيعها الدراسية اعبداكؿ بناء ك الدراسية الشعب إدارة ك اؼببكر التسجيل مثل التعليمة العملية ُب اؼبساندة اػبدمات تقدٙب .6

 .خاصة بوابات خبلؿ من الطالب كتوجيو كالتقييم االختبارات كأنظمة اؼبدرسْب على

 يـاإللكترون التعليم مزايا: ثالثـا

( 03) :منها االلكَبك٘ب للتعليم األخرل كالفوائد كاؼبّبرات اؼبزايا من العديد ىناؾ

 األطراؼ ىذه بْب ما االتصاؿ سهولة خبلؿ من كذلك كاؼبدرسة الطلبة كبْب ،بينهم فيما الطلبة بين االتصال إمكانية زيادة .1

 اؼبطركحة؛ اؼبواضيع مع كالتفاعل اؼبشاركة على الطلبة كوبفز يزيد دبا اغبوار، غرؼ اإللكَبك٘ب، الّبيد النقاش، ؾبالس مثل اذباىات عدة ُب

 لتبادؿ فرصا تتيح اغبوار كغرؼ النقاش ؾبالس مثل الفورية فاؼبنتديات :للطلبة المختلفة النظر وجهات في المساىمة .2

 يساعد فبا بالطالب اػباصة اآلراء مع كدؾبها اؼبطركحة كاؼبقَبحات اآلراء من االستفادة فرص يزيد فبا اؼبطركحة اؼبواضيع ُب النظر كجهات

 طريق عن كمهارات معارؼ من اكتسبو ما خبلؿ من كذلك كسديدة قوية كآراء معرفة عنده كتتكوف اؼبتعلم عند متْب أساس تكوين ُب

 اغبوار؛ غرؼ

 لقاعات خبلفا حرج، كدكف كقت أم ُب برأيو اإلدالء فرصة طالب لكل تتيح االتصاؿ أدكات أف دبا :بالمساواة اإلحساس .3

 من غّبىا أك اػبجل، أك نفسو، الطالب صوت ضعف أك اؼبقاعد، تنظيم سوء لسبب إما اؼبيزة ىذه من ربرمو الٍب التقليدية الدرس

 من اؼبتاحة االتصاؿ أدكات خبلؿ من كصوتو رأيو إرساؿ بإمكانو ألنو للطالب كاملة الفرصة يتيح التعليم من النوع ىذا لكن األسباب،

 اغبوار؛ كغرؼ النقاش كؾبالس إلكَبك٘ب بريد

 كذلك كقت أسرع ُب إليو كالوصوؿ اؼبعلم على اغبصوؿ ُب كبّبة سهولة اإللكَبك٘ب التعليم يتيح :المعلم إلى الوصول سهولة .4

 مفيدة اؼبيزة كىذه اإللكَبك٘ب، الّبيد خبلؿ من للمعلم استفساراتو يرسل أف دبقدكره أصبح اؼبتدرب ألف الرظبية، العمل أكقات خارج

 للمعلم، الزمِب اعبدكؿ مع عملهم ساعات تتعارض للذين فائدة أكثر كتكوف. مكتبو على مقيدا يظل أف من بدال أكثر للمعلم كمبلئمة

 .التأجيل وبتمل ال كقت أم ُب استفسار كجود عند أك
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 الطريقة تناسبو  من فمنهم الطالب تناسب الٍب بالطريقة العلمية اؼبادة تلقي اؼبمكن من :التدريس طريقة تحوير إمكانية .5

 يتيح كمصادره اإللكَبك٘ب فالتعليم العملية، الطريقة معو تتناسب كبعضهم اؼبقركءة، أك اؼبسموعة الطريقة تناسبو من كمنهم اؼبرئية،

 ؛للمتدرب بالنسبة األفضل للطريقة كفقا بالتحوير تسمح كعديدة ـبتلفة بطرؽ اؼبصادر تطبيق إمكانية

 الفورم الوصوؿ إمكانية لديو فالطالب كاؼبتعلم، اؼبعلم للطرفْب مفيد الزمن عنصر توفّب إف :الزمن من القصوى االستفادة .6

 يؤدم كىذا األستاذ مكتب أك اؼبكتبة أك الدرس قاعات إٔب البيت من للذىاب حاجة توجد ال كبالتإب احملدد كالزماف اؼبكاف ُب للمعلومة

 االتصاؿ خط عّب الطالب وبتاجو ما إرساؿ بإمكانو ألف الضياع من بزمنو االحتفاظ بإمكانو اؼبعلم ككذلك الضياع، من الزمن حفظ إٔب

 الفورم؛

 كتسجيل الفيديو، كمقاطع الصور خبلؿ من. اللغات تعلم ُب ىائبل عونا االلكَبكنية التعليم يقدـ :األجنبية اللغات تعلم .7

 كيتيح حية، بطريقة اللغة تعلم تتيح كاب مواقع ككذلك تقريبا، اللغات بكل مدؾبة أقراص حالينا كتوجد. ربسينو على كاؼبساعدة اللفظ

 اآلخرين أماـ التحدث من اػبجولْب أك للمَبددين كخاصة اللفظ على التدرب مالية، رسوما تتلقى الٍب اؼبواقع كخاصة منها، البعض

 (04).أىدافهم بلوغ للطلبة يتيح مناسب برنامج كاستخداـ استخدامها طرائق على التدرب التكنولوجيا ىذه استخداـ كيتطلب

  االلكتروني التعليم في المستخدمة واالتصاالت المعلومات تقنيات: رابعـا

 (05):منها االلكَبك٘ب التعليم ؾباؿ ُب تستخدـ أف يبكن كالٍب كاؼبعلومات االتصاالت ثورة عن الناصبة التقنيات من العديد ىناؾ

 بالطريقة اؼبعلومات كتعرض كالتكرار اإلعادة اغباسب يبل ال حيث التعليم تعزز :المتعددة بالوسائط التأليف برمجيات .1

 بيئة توفر كما. أخرل ؼبعلومات بالتوجيو أك باإلعادة األخطاء كتعاِب لو إهبابية تعزيزات كتقدـ االستجابة من اؼبتعلم كسبكن اؼبناسبة

 كالتجربة؛ االكتشاؼ على كتشجع اإلنفاؽ، كتقلل تفاعلية

 عن نسخا كربتوم( الشبكات تتوفر ال عندما) اغباسب شبكات عن بديل تكوف كقد تساند: المقروءة المضغوطة األقراص .2

 كاؼبعرفة كاػبّبات اؼبهارات اكتساب على اؼبتعلم تساعد تفاعلية بيئة توفّب ككذلك. كالشبكات االنَبنت عّب اؼبنشورة التعليمية البيئات

 التقِب؛ كالتطوير العلم ُب ذاتية قدرة لقياـ كسبهد اؼبشكبلت كحل

 اؼبعلمْب كتدريب إعداد كيبكن بل مزدضبة، أقساـ ُب الدارسْب من متزايدة أعداد تعليم ُب يسهم: الفضائي التلفزيوني البث .3

 قلة مشكلة عبلج ُب كتسهم كالتكنولوجي اؼبعرُب كاالنفجار التضخم عبلج ُب تسهم كىي التقنية ىذه باستخداـ الدكلة مستول على

 مشكلة حل ُب كتساىم الدراسي القسم داخل تفوهتم قد الٍب اػبّبات تعويض ُب اؼبتعلمْب كتساعد كتربويا علميا اؼبؤىلْب اؼبدرسْب عدد

 اغباسوب؛ شبكات عن للتعويض مناسب حل كىي التعليم نفقات زيادة

 للتعلم كبيئة الشبكة ىذه استخداـ يتم عندما تتحقق اإلنَبنت شبكة من االستفادة ذركة إف :االنترنت شبكة تقنيات .4

 كاؼبواقع كخصائصها الشبكة ىذه على علمي بشكل االطبلع بالدارسْب هبدر فإنو لذا التكاليف، كالبفاض اغبدكد انعداـ مع كالتعليم

 .تتضمنها الٍب اؼبعلومات كحداثة مبلءمة كمدل عليها، اؼبوجودة

 االلكترونـي التعليم نحو االنتقال إستراتيجية: خامسـا

: كتنفيذىا االسَباتيجيات كضع على حتما كتساعد ازباذىا يبكن إجراءات ىناؾ لتنفيذىا، خطط كرسم إسَباتيجية لوضع سبهيدا
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 فيها، اؼبصلحة أصحاب كلتنوع التعليمية العملية ُب اؼبؤثرة األطراؼ تعدد إزاء: عليا وطنية استشارية ىيئة إنشاء .1

 (06) :اعبهات من ؾبموعة تضم ىيئة تأسيس ينبغي

 التعليم؛ كأنواع مستويات جبميع معنيْب خّباء -

 التعليم؛ ُب كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا استخداـ ُب خّباء -

 دكلية؛ ذبارب ؽبم فبن خّباء -

 .كخاصة عامة تعليمية ؼبؤسسات فبثلْب -

 :التالية األساسية اؼبهاـ اؽبيئة ُّذه تناط أف كينبغي

 األجل؛ كالقصّبة كاؼبتوسطة الطويلة التنفيذية كاػبطط اإلسَباتيجية كضع -

 الصعيد؛ ىذا على األكلويات ككضع التعليم ُب كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا استخداـ أمباط ُب النظر -

 خصوصا؛ التعليم بإدارة كاؼبعنيْب عموما اَّتمع كإٔب التعليم ُب العاملْب إٔب توجو توعية ضبلة تنظيم -

 كاالستفادة التكنولوجيا ىذه استخداـ نشر ُّدؼ كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا فيها تستخدـ رائدة مشاريع تصميم -

 منو؛

 ككضع كالتعلم، التعليم من النمط ىذا ُب األداء لتقييم كأدكات كمعايّب اإللكَبك٘ب التعليم بفلسفة اػباصة اؼبعايّب كضع -

 التعليم؛ جودة كؼبراقبة األدكات ىذه لتطبيق آليات

 فعالية ذات لتكوف صممت مواد من تتألف التعليم ُب متكاملة طريقة ىي الذكية اؼبدرسة :الذكية المدرسة بناء .2

 ؼبساعدة كالتفاعلية كالشفهية كالبصرية السمعية الوسائل كل تستخدـ كىي. ـبتلفة تعلم أمباط يتبعوف الذين للطلبة أعلى

 .بو اػباصة التعلمية طاقتو استغبلؿ على الطالب

 مع كالتفاعل كالتجربة التمرين من يتعلم إذ كالفعالية، اإلهبابية من فبكن قدر أكّب على الطالب مشاركة عبعل اؼبواد كتصمم 

 اَّدد التفكّب على بالقدرة يتحلى أف الطالب على النهج، ىذا من كلبلستفادة. التقليدية التعليم بوسائل يتعلمو فبا أكثر اآلخرين

 العمل تشيع الٍب التعليمية اؼبواد طريق عن الذكية اؼبدرسة ُب بناؤه هبرم ما كىو. الذاٌب االستقبلؿ من كافيا قدرا يبلك كأف كالناقد،

 .الطلبة بْب كالتنافسي التعاك٘ب

 على اؼبدرسة ىذه تقاـ أف كيبكن. كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا كأدكات مكونات كل على بكثافة اؼبدرسة ىذه كتعتمد 

 يدير داخلية بشبكة اغبواسيب كل كتربط حاسوب، استخداـ ُب ؾبموعة كل تشَبؾ ؾبموعات، ُب الطلبة فيها يوزع أقساـ شكل

 أساس على التعلم هبرم أف على الواحد، الصف كضمن ؾبموعة كل ضمن تعاكنية بأنشطة القياـ الطلبة من كيطلب. اؼبعلم عملها

 .التلقْب كليس االكتشاؼ

 من النمط ؽبذا التسويق رباكؿ فهي. ؽبا اَّاكرة الدكؿ كبعض ماليزيا، اَّاؿ ىذا ُب رائدة بتجارب تقـو الٍب الدكؿ كمن 

 (07).السعودية العربية كاؼبملكة السورية، العربية كاعبمهورية اؼبتحدة، العربية اإلمارات مثل العربية، الدكؿ بعض ُب اؼبدارس
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 مباشرة اإلنَبنت بشبكة التعليمية اؼبؤسسات ربط يبكن :اإلنترنت بشبكة التعليمية والمؤسسات المدارس ربط .3

 ألغراض اؼبعلومات على كاغبصوؿ البحث تشمل منوعة، لذلك اؼبباشرة كاالستخدامات بالتعليم، خاصة شبكة طريق عن أك

 نظم عن العامة اؼبعلومات كتقدٙب التعليمية، كباؼبؤسسات بالطلبة التعريف كأنشطة اػبارجي، العآب مع كالتواصل ـبتلفة،

 لتقدٙب التعليم كمؤسسات للوزارات كاب مواقع إنشاء جدا اؼبفيد كمن. ُّا اؼبلحقة اإلدارية العمليات ككل كشركطها الدراسة

. عموما كاَّتمع كاؼبتعلمْب اؼبؤسسات ىذه بْب مفتوحة زباطب كاجهة كاستخدامها باستمرار كربديثها عنها اؼبعلومات أكفر

 الرظبية اؼبسابقات ككذلك اعبامعية، اؼبراحل كُب الوطنية الشهادات ُب الطلبة نتائج نشر أيضا اؼبفيدة االستخدامات بْب كمن

 (08).عموما للمجتمع كاؽبامة اؼبفيدة التطبيقات من الكثّب ذلك كغّب كنتائجها

 بيانات قواعد كتتضمن بالتعليم، اؼبعنية كاؼبؤسسات الوزارات مستول على النظم ىذه تبُب :المعلومات نظم بناء .4

 ذلك كغّب التعليمية، العملية تعِب الٍب اعبوانب بكل تتعلق إحصائية كقواعد األقل، على الوطنية الشهادات ُب الطلبة نتائج عن

 .كإجرائي إدارم طابع ذات مواضيع من

 اؼبؤسسات ُّا تقـو الٍب للعمليات أسبتة ؾبرد كليس معلومات نظم بناء ىو اؼبطلوب أف على ىنا التأكيد الضركرم كمن 

 ُب كثّبا كتفيد التعليمية العملية جوانب بعض عن معلومات تقدـ أف يبكنها نظم فاؼبقصود. الدكؿ من الكثّب ُب اغباؿ ىو كما التعليمية
 .كغّبه الَببوم البحث مثل ؾباالت كُب اؼبستويات، ـبتلف على القرار صنع

 من العظمى الفائدة تتحقق ال :الجميع إلى واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وصول لتأمين مبادرات .5

 مرتفعة، تزاؿ ال التكنولوجيا ىذه أسعار أف غّب. للطلبة كخاصة للجميع كإتاحتها بنشرىا إال كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا

 يفتقر كمن اإلمكانات يبلك من بْب جديدة رقمية فجوة كالتعلم التعليم ُب التكنولوجيا ىذه استخداـ وبدث أف ذبنب كينبغي

 (09).اؼبسألة ىذه ؼبواجهة كتكنولوجية إجرائية آليات عن البحث الضركرم من كلذلك. إليها

 االلكترونـي التعليم نحو النتقالل المعلوماتية األمية محو متطلبات: رابعـا

 اؼبعلومات كنوعية اؼبعلوماتية اغباجة أك اؼبشكلة ربديد من الفرد سبكن الٍب كاؼبهارات اؼبعرفة اكتساب ىي ()اؼبعلوماتية األمية 

 (10).اؼبعلوماتية اغباجة لتلبية كاستخدامها معها كالتعامل كتقنيا تقليديا إليها الوصوؿ ككيفية إليها وبتاج الٍب

 إنتاج ُب اغبديثة التكنولوجية الوسائط ـبتلف كاستخداـ التحكم من كالتنظيمات األفراد سبكن عدـ اؼبعلوماتية باألمية نقصد

 دكؿ ـبتلف ُب اغباصل التكنولوجي التطور كمسايرة كاالبتكار اإلبداع على القدرة عدـ كأيضا ،حياهتم ُب وبتاجوأا كخدمات معلومات

. العآب

 :يلي دبا اؼبعلوماتية األمية ؿبو أىداؼ ربديد يبكن: المعلوماتية األمية محو أىداف .1

 احتياجاهتم تلبية من سبكنهم الٍب اؼبعلوماتية اؼبهارات بإكساُّم التعلم كيفية األفراد بتعليم كذلك اغبياة مدل التعلم 

 كفاعلية؛ بكفاءة اؼبعلوماتية

 إليها؛ كالوصوؿ اؼبطلوبة اؼبعلومات عن البحث على القدرة عدـ إٔب ترجع الٍب اإلبداع تعَبض الٍب العوائق إزالة 
                                                           

 - لمعلومة سواء وصلته عبر القنوات التقليدية أو يربط الكثير األمية المعلوماتية باألمية الحاسوبية، وهنا نقول أن المستفيد ال يهمه إال ا
ك يعد االلكترونية، والحاسوب وسيلة للوصول إلى المعلومات، وأن المعلومات المتاحة الكترونيا جزء من المعلومات التي يمكن اإلفادة منها لذل

 .محو األمية المعلوماتية أكثر شموال من محو األمية الحاسوبية
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 االلكَبكنية؛ اػبدمات من كاالستفادة تقدٙب ؽبم تتيح الٍب باؼبهارات كاؼبوظفْب األفراد تعريف 

 اغبياة شؤكف كافة ُب الواعية القرارات ازباذ من الفرد سبكن اؼبعلوماتية باؼبهارات فالتزكد اغبياة نوعية ربسْب. 

 ُب كاؼبتبلحقة السريعة للتغّبات نظرا حتمية ضركرة أصبح اؼبعلوماتية األمية ؿبو :المعلوماتية األمية محو أىمية .2
: اآلتية األمور ُب أنبيتها كتّبز التكنولوجية، خاصة اغبياة نواحي ـبتلف

 ُب اؼبستجدات كتتمثل ربدياتو، كمواجهة العصر مستجدات مواكبة من سبكنو اؼبعلوماتية اؼبهارات األفراد إكساب 
 اؼبعلومات؛ تقنيات ُب اؼبتبلحقة كالتطورات اؼبعلومات تدفق

 اغبياة، مدل اؼبستمر كالتعلم بالتعليم منادية الَببويْب أصوات فيو ترتفع عصر ُب ضركرة أصبح اؼبعلوماتية األمية ؿبو 

 إٔب حباجة الطبلب ألف كذلك فيها كتؤثر التعليم بأنظمة تتأثر التعليمية، باؼبنظومة الصلة كثيقة اؼبعلوماتية األمية فمحو

 نتائجهم؛ كربسْب تعليمهم إلسباـ اؼبعلوماتية اؼبهارات

 اغبر التدفق ضماف اغبكومات على كهبب اؼبعلومات، استثمار يبكنو الذم الواعي اؼبواطن خلق ُب فعالة بصورة يساىم 

 مستقبلهم؛ على كاغبرص الشخصية اغبريات ضباية أجل من مواطنيها عبميع للمعلومات

 التكلفة فعالية مستول ارتفاع إٔب يؤدم فبا اؼبعلومات مرافق من اإلفادة معدؿ ارتفاع إٔب تؤدم اؼبعلوماتية األمية ؿبو 

 معوقات من يعد اؼبعلوماتية األمية ؿبو بّبامج الواضح االىتماـ فعدـ التكلفة يّبر دبستول اؼبعلومات مرافق مقتنيات كاستثمار

 اؼبعلومات؛ من اإلفادة

 اغبصوؿ ُب اغبق فيو األفراد عبميع يكوف أف ينبغي الذم اؼبعلومات ؾبتمع إٔب العبور كسيلة يعد اؼبعلوماتية األمية ؿبو 

 اغبكومة خدمات لتطبيق ركيزة اؼبعلوماتية األمية حملو كطنية برامج فوجود حياهتم، من تبسط أف يبكن الٍب اؼبعلومات على

 معلوماٌب؛ ؾبتمع كتكوين االلكَبكنية

 ملزمة فاَّتمعات كبالتإب التكنولوجيا، بركب لبللتحاؽ أساسية كمقدرة عاؼبيا ُّا معَبؼ اؼبعلوماتية األمية ؿبو إف 

 كالثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية الشخصية النواحي كتنمية اؼبعلوماتية، األمية حملو فعالة معلوماتية اسَباتيجيات بوضع

. االلكَبكنية اغبكومة تطبيقات من االستفادة على اؼبساعدة

 إٔب باَّتمع الوصوؿ مدخل ىو ىذا الف اؼبد٘ب كاَّتمع اغبكومات بْب اعبهود بتضافر تواجو أف هبب األمية أف كامل كعى ىناؾ

. االنَبنت كخصوصا اؼبعلومات ؾبتمع يقدمها الٍب اػبدمات من االستفادة

 االعتماد يبكن أساسية ركائز ثبلث ربديد يبكن: االلكتروني التعليم إطار في المعلوماتية األمية محو ركائز .3

 :كىي االلكَبك٘ب، التعليم كتفعيل اؼبعلوماتية األمية من للحد عليها

 الفِب التدريب ىذا يشمل :واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام على واإلداريين المعلمين تدريب .أ

 التعليم ألغراض خاصة بطريقة موجها يكوف أف يبكن الذم التكنولوجيا ىذه ألدكات كاؼبعيارم العاـ االستخداـ على

. اغباسوب لقيادة الدكلية الرخصة لغرض تدريبا تقدـ الٍب اليونسكو برامج من االستفادة يبكن اَّاؿ ىذا كُب. كاإلدارة

 (11:(يلي ما باؼبعلمْب اػباص التدريب ىذا كيستهدؼ
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 ُب تقدـ إلكَبكنية دركس إلنشاء دؾبها ككيفية اؼبعلومات عن البحث كطرائق اؼبتعددة الوسائط مع التعامل مبادئ من التمكن -
 الواب؛ على أك مدؾبة أقراص على أك الصف

 بعد؛ عن التعلم بتنفيذ احمليطة كالَببوية التكنولوجية القضايا من التمكن -

 التعاك٘ب؛ كالعمل التعاكنية اَّموعات بناء كيفية -

 .كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا أدكات على القائم تعلمهم ُب الطلبة أداء تقييم كيفية -

 تكنولوجيا استخداـ ُب خبلقة أفكار لطرح مبادرة إٔب كدفعهم اؼبعلمْب من منتقاة ؾبموعة تأىيل على العمل ينبغي كلذلك 

 كالتجارب األفكار تبادؿ يبكنهم حبيث اؼبعلمْب من شبكة تكوين جدا اؼبفيد كمن. كالتعلم التعليم عملية ُب كاالتصاالت اؼبعلومات

 .كعاؼبية إقليمية شبكات ُب الدخوؿ على كحثهم

 .كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا استخداـ ُب ؿبددة مهارات إكساُّم الطلبة تدريب من يقصد :الطلبة تدريب .ب

 ىذا كلكن التعليمية، اػبطة داخل من التكنولوجيا ىذه استخداـ الطلبة لتعليم برامج كضعت العربية، الدكؿ معظم ففي 

 استخداـ يكوف أف اػبصوص ىذا ُب األفضل كمن. تعليمي نشاط مع يَبافق أف دكف فقط لبلستخداـ موجها كاف االستخداـ

 اعبوانب كاستخداـ نص ربرير إٔب الطلبة بدعوة يكوف النصوص ؿبرر استخداـ على فالتعلم. نفسها التعلم عملية ضمن التكنولوجيا

 الطلبة على يسهل حيث اإلنَبنت، أك اؼبتعددة الوسائط استخداـ تعلم ككذلك العمليات، من النوع ىذا ُب اغباسوب من ؽبم اؼبفيدة

 التكنولوجيا استثمار–  الصحيح إطارىا ُب العملية ىذه كضع أف بالذكر، كاعبدير. ذلك كغّب كمعاعبتها كذبميعها معلومات عن البحث

 العملية اغبياة نواحي ـبتلف ُب منها كاالستفادة التكنولوجيا ىذه نشر ُب كثّبا سيساىم ككبارا، صغارا الطلبة، لدل – استخدامها كليس

 .الحقا

 استخداما األكثر سيكونوف اليـو كأطفاؿ للغد، استثمار ىو اليـو أطفاؿ ُب االستثمار أف إٔب التنبيو ينبغي حاؿ، أم كعلى 

 (12).منها كإفادة استفادة األكثر يكونوا أف كينبغي التكنولوجيا ؽبذه

  ُب مرتفعة األمية معدالت أف الدراسات من العديد ُب تبْب :األمية محو مبادرات تكثيف .ج

 اؼبشكلة ؽبذه التصدم ينبغي كأنو الصعيد، ىذا على متأخر موقع ُب البلداف تلك تضع اؼبستقبلية التوقعات كأف اؼبتخلفة، البلداف

 أىم استغبلؿ ُب التفكّب يبكن عموما، كاالتصاالت اؼبعلومات لتكنولوجيا الواسع االنتشار كإزاء. التنمية تعيق الٍب جدا اغبرجة

 يستطيع حبيث اؼبنازؿ ُب كحٌب اؼبنظمات مراكز أك اعبماعية اؼبراكز ُب كإدماجها بعد عن التعليم ُب اؼبساعدة االلكَبكنية التطبيقات

 نفسي إلحراج يتعرضوف األميْب، بْب معدؿ أعلى يشكلوف الذين كالنساء، فالكبار التكنولوجيا، ىذه تتيحو فبا االستفادة الراغبوف

 (13).خاطئة تكوف قد إجابات إعطاء من زبوفا كأكثر األسئلة طرح ُب ترددا أكثر هبعلهم التقليدية األقساـ ُب كاجتماعي

 االلكترونـي التعليم أمام معوقات: خامسـا

: أنبها كمن بسرعة، تطوره تواجو الٍب كالعقبات اغبواجز بعض ىناؾ أف إال االلكَبك٘ب، التعلم من تعود الٍب الفوائد قائمة سبتد
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 من كبّبا قدرا األمر يقتضي قد تقنية، أك فنية ربتية بنية أم سبتلك ال الٍب للمؤسسات بالنسبة: اإلنشاء أو البداية تكاليف .1

 البلزمة -األساس خبط يسمى ما أك  –األساسية القاعدة متطلبات اآلف اؼبؤسسات أغلب فلدل ذلك، كمع البدء، يبكنها حٌب التكاليف

 (14):نبا األساسياف كالعنصراف. االلكَبك٘ب التعليم حلوؿ تطبيق بدء ُب

 عملهم، مكاف ُب اؼبتعلمْب أجل من PORTABLE احملمولة أك DESKTOPاؼبكتب على توضع الٍب تلك سواء آلية حاسبات .أ 

 التعليمية؛ ـبتّباهتم ُب أك

 كعلى احملتول على اغبصوؿ من األفراد يبكن آخر موقع كىي الداخلية، شبكاهتا اؼبنضمات من العديد فلدل االنَبنت، إتاحة .ة 

 .الطلب عند اؼبناىج

 كىناؾ اإلدارة، خدمات كلتغيّب اغبلوؿ لتطوير اؼببدئية التكاليف االلكَبك٘ب، التعليم ُب البدء أك اإلنشاء تكاليف كتتضمن 

. للتدريب اؼبصاحبة التكاليف أيضا

 لدل العدكانية كحٌب كالشك اغبرص مشاعر االلكَبك٘ب التعلم ُب اؼببتدئ حالة تصطحب أف اؼبمكن من :العاملين مقاومة .2

. الدراسة بقاعة بارتباطهم الكثّب كيشعر ليتعلموا، السنْب آالؼ منذ مركزية مواقع ُب سويا هبتمعوف األفراد كاف فلقد . كاؼبدراء العاملْب

 أيضا، ذلك يبكنهم كال كحدىم يتعلموا لن لديهم العاملْب أف يقْب على ألأم االلكَبك٘ب التعلم من بالعصبية اؼبدراء من العديد كيصاب

. يوميا العمل بيئة عن بعيدا بأنفسهم يدرسوف العاملْب ىؤالء أف من الرغم على حٌب

 بدرجة ىرمي غّب نظاـ كىو) االلكَبك٘ب التعلم حالة ُب أما كثّبة، جوانب ُب اؽبرمي السلطوم التحكم ُب تتمثل كاإلدارة 

 (15).خطر ُب كظائفهم أف يشعركف ألأم االلكَبك٘ب، التعلم من التقليديْب اؼبرشدين من العديد كىباؼ. التحكم ىذا يتهدد( جدا كبّبة

 البشرم، االتصاؿ نقص االلكَبك٘ب التعليم كبو لبلذباه الدافعية رببط الٍب الكّبل الشكاكل من: البشري االتصال نقص .3

 صبلت أم ىناؾ تكوف لن التعليم ُب  تكنولوجية أداة أم أك إٓب حاسب باستخداـ أنو األفراد من العديد لدل عاـ انطباع فهناؾ

. بشرية اتصاالت أك اجتماعية

 (15):يلي ما الشائعة اؼبشاكل كتتضمن االلكَبك٘ب، للتعليم الواعد اغبل تعيق الٍب األشياء من العديد كىناؾ 

 تقدمو؛ الذم التعليم على الَبكيز من بدال كأداة ؽبا كالنظر االلكَبك٘ب، للتعلم اؼبصاحبة العادية غّب باػبصائص االفتناف -

 االلكَبك٘ب؛ التعليم ذباه كاالرتباؾ باػبوؼ الشعور -

 لوجو؛ كجها يقدـ الذم التعليم ؿبل بالكامل االلكَبك٘ب بالتعلم اػباصة اغبلوؿ ربل أف توقع -

 متزامنة؛ بصورة الوقت نفس ُب التغيّب إدارة بتطبيق القياـ إنباؿ -

 صبغة ؽبا التكنولوجية كاؼبعرفة اإلدارة، ككقت اإلحباط، كمستويات كالدافعية، التعليم، كأمباط التشغيل، أنظمة أف افَباض -

 .موحدة
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 الخاتمـة

 كصورة، صوت من اؼبتعددة كسائطو ك كشبكاتو حاسب من اغبديثة االتصاؿ آليات استخداـ على اإللكَبك٘ب التعليم طرؽ تعتمد

 استخداـ ىو اؼبهم الدراسي، القسم ُب أك بعد عن كاف سواء اإلنَبنت بوابات ككذلك إلكَبكنية، كمكتبات حبث، كآليات كرسومات،

 . فائدة كأكّب جهد كأقل كقت بأقصر للمتعلم اؼبعلومة إيصاؿ ُب أنواعها جبميع التكنولوجيا

 اؼبعلومات تكنولوجيا استعماؿ على التدريب خبلؿ من اؼبعلوماتية األمية ؿبو مبادرات تكثيف كجب اؽبدؼ ىذا يتحقق كحٌب

: خبلؿ من اؼببادرات ىذه تكوف أف على االلكَبك٘ب، التعليم خدمات على اغبصوؿ ُب اغبديثة تطبيقاهتا كتوظيف االتصاالت

 .كتنظيمو اإلنَبنت عّب اؼبباشر التعلم لتقوية اغبالية التعلم لسياسات كامل ربليل -

 معتدلة بتكلفة كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا على تعتمد للمستخدـ مألوفة بواجهات تعليمية كأنظمة حلوؿ تطوير -

 كاألسر؛ كاؼبدرسْب للطلبة كموجهة

 اؼبعلومات تكنولوجيا أدكات طريق عن كالتعلم بعد، عن كالتعلم اغبياة، مدل التعلم فكرة تعزز إلكَبكنية مكتبات تطوير -

 كاالتصاالت؛

 اإللكَبك٘ب؛ التعلم كؿبتول يتناسب الذم بالشكل اؼبعلوماتية األمية ؿبو ُب متخصصة كطنية مراكز بناء -

 

 

 والمراجع الهوامش قائمة

 التعليم الثا٘ب اعبزء اإلسكوا، منطقة دكؿ ُب كاالتصاالت اؼبعلومات لتكنولوجيا ـبتارة تطبيقات ُب القدرات بناء اؼبتحدة، األمم -1

 .25 ص ،2003 نيويورؾ، اإللكَبك٘ب،

 ؾبلة ُب منشور الكَبك٘ب مقاؿ كاالتصاالت، اؼبعلومات تكنولوجيا عصر ُب ملحة ضركرة االلكَبك٘ب التعليم الزكي، الفتاح عبد أضبد  -2

 .2006 ،28 العدد اإلنسانية، العلـو

 .االلكَبك٘ب اؼبرجع نفس -3

 السابق، اؼبرجع نفس اإلسكوا، منطقة دكؿ ُب كاالتصاالت اؼبعلومات لتكنولوجيا ـبتارة تطبيقات ُب القدرات بناء اؼبتحدة، األمم -4

 .48 ص

 .السابق االلكَبك٘ب اؼبرجع الزكي، الفتاح عبد أضبد -5

 العرب الوزراء ؾبلس من معتمدة كثيقة العربية، اؼبنطقة ُب اؼبعلومات ؾبتمع كتطوير لدفع إقليمية رؤية العربية، الدكؿ جامعة -6

 .37 ص مصر، ،2003 جواف 18 القاىرة السابعة، العادية دكرتو خبلؿ كاؼبعلومات لبلتصاالت
7- Dubois J and Will Phillip, The virtual learner: Real learner in a virtual environment. Paper presented at Virtual 

learning environment conference, Denver, USA, 1997,P35. 
8- Hartley Darin, All aboard the e- learning train. Training development, July 2000, P 39. 

 .39 ص السابق، اؼبرجع نفس العربية، الدكؿ جامعة -9
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: اإلسبلمية سعود بن ؿبمد اإلماـ جامعة البكالوريوس طالبات لدل اؼبعلوماتية األمية ؿبو مهارات إبراىيم، الرضباف عبد ىند  -10

 .15 ص السعودية، العربية اؼبملكة ىػ، 1430 يناير ،1العدد الوطنية، فهد اؼبلك مكتبة ؾبلة مسحية، دراسة
11- Dobbs Kevin, Who's in charge of e- learning Training, June New York, 2000, P 55 
12- Hartley Darin, All aboard the e- learning train. Training development, July 2000, P 39. 

 اؼبلك جامعة اؼبستقبل، مدرسة لندكة مقدمة عمل كرقة ،!؟...ضركرة أـ ترؼ... االلكَبك٘ب التعليم احملسن، اهلل عبد بن إبراىيم -13

 .31 ص ،2002السعودية، العربية اؼبملكة الرياض، سعود،
14- Dubois J and Will Phillip, OP.CIT, P 59. 

 كلية اؼبستقبل، مدرسة"  ندكة إٔب مقدـ حبث ،" كاؼبأموؿ الواقع"  اؼبستقبل كمدرسة التكنولوجيا عثماف، اؽبادم عبد فبدكح -15

. 76 ص ،2002السعودية، العربية اؼبملكة سعود، اؼبلك جامعة الَببية

 .80 ص اؼبرجع، نفس -16
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الجامعة  على العولمة أثر
. الجزائر مستغانم، بجامعة التسيير وعلوم التجارية العلوم االقتصادية، العلوم كلية/  بلجربة سمراء .أ

 

 

: الملخص

 بواسطتها تتم الٍب اعبنسيات متعددة الشركات بفضل كاحدة، قرية العآب جعل ُب ، اؼبختلفة آلياهتا خبلؿ من ، العوؼبة أسهمت لقد

 الذم اؽبائل التطور بفضل العآب دكؿ بْب اؼبسافات تقريب ُب أسهمت كما. التجارية ك اؼبالية العمليات ؾبمل ك اإلنتاج تدكيل عملية

.  االتصاؿ ك اإلعبلـ تكنولوجيا عرفتو

 نتيجة الواسع، انتشارىا ىو فيها اعبديد فاف الرأظبإب، االقتصادم بالنظاـ أساسا ارتبطت قديبة ظاىرة العوؼبة ظاىرة باعتبار ك

 علمي تطور من يتضمن ما ك اؼبعرفة باقتصاد منها يرتبط ما بالذات ك اؼبعاصرة، التطورات مع تتناسب حديثة أساليب ك بصيغ لتطبيقها

. تكنولوجي ك

 ك.العإب التعليم ؾباؿ ُب خاصة التعليمية ك االقتصادية السياسية، القطاعات ـبتلف على التكنولوجي ك العلمي التطور ىذا انعكس
. العإب التعليم مؤسسات على العوؼبة انعكاسات على التعرؼ البحث ىذا خبلؿ من سنحاكؿ األساس ىذا على

. اؼبعايّب اعبودة، العإب، التعليم العوؼبة،: المفتاحية الكلمات

 

  Résumé : 

La mondialisation a, par divers mécanismes, pour faire du monde un village, grâce aux 

sociétés multinationales qui sont faites par lequel le processus d'internationalisation de la 

production et les opérations financières globales et des affaires. Elle a également contribué à 

des distances arrondis entre les pays dans le monde, grâce à l'essor considérable de 

développement de la technologie et de la communication.  

Et le phénomène de la mondialisation comme un phénomène principalement associé à 

l'ancien système économique capitaliste, qui est la nouvelle répandue, à la suite de 

l'application des méthodes et des formats modernes en rapport avec les développements 

contemporains, et en particulier ceux liés à l'économie de la connaissance et comprend le 

développement de la science et de la technologie. 

Cela se reflète dans le développement scientifique et technologique sur les différents 

secteurs de la vie politique, économique, éducatif, notamment dans le domaine de 

l'enseignement supérieur., Et sur cette base, nous allons essayer de cette recherche pour 

identifier l'impact de la mondialisation sur les institutions d'enseignement supérieur. 

Les mots clés : Mondialisation, l’enseignement supérieur, qualité, les normes. 
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: المقدمة

 األكاديبٌية اؼبناىج عاؼبية أصبحت كقد. فيها للتباطؤ ؾباؿ ال ضركريٌة عملية اإلصبلح كذبعل العإب التعليم على ضغطان  العوؼبة تشكٍّل

 كانت الٍب اؼبناطق فإفَّن , االتٍّصاؿ طرؽ كفعالية العاؼبٌية اؼبعرفة ازدياد كمع. الّبامج كلتطوير الدراسٌية ػبططنا اؼبطلوب التقٌدـ من جزءان 

. إلكَبكنٌيان  باألعماؿ كالقياـ كاالتٍّصاؿ اؼبعلومات على اغبصوؿ عليها السهل من أصبح اؼبعرفة كنقص التصاالتا صعوبة بفعل معزكلة

 على الكٌلي االعتماد إٔب حباجةو  نعد فلم, التعليم ُب الستخدامها األدكات من ؾبموعة لدينا أصبح, االتٍّصاالت تكنولوجيا تطوُّر كمع

 كأصبح, الدكؿ بْب التعاكف لزيادة اغبديثة التكنولوجية االتصاؿ كسائل من االستفادة فبإمكاننا, العآب حوؿ كاألساتذة الطلبة ربريك

 عاؼبٌية مؤسسات ىناؾ أصبحت كقد. منازؽبم مغادرة دكف كاحدو  صفٍّ  ُب معان  للدراسة العآب دكؿ من كثّبو  ُب طلبة اشَباؾ باإلمكاف

. العآب تشكيل ُّدؼ عاؼبيان  التثقيف يتمٌ  كُّذا, اؼبعلومات بيع ُب تطمح لبلستثمار

 الٍب الدراسة مستويات لتحديد مؤىبلهتم تقييم تطلب فبا بلداأم غّب بلداف ُب الدارسْب الطلبة أعداد تزايد العإب التعليم شهد كما

 ُب كافيا يعد ٓب ك. التعليمية اؼبؤسسات جبميع اعتماد معايّب كضع استلـز الذم األمر البلداف، تلك ُب دراستهم ؼبواصلة ُّا سيقبلوف
 رصانة مدل من للتأكد الدكلية ك اإلقليمية اعبودة مراعاة هبب بل فحسب، كطنية جودة معايّب كفق الطلبة إعداد العوؼبة اقتصاد

. العاؼبية األسواؽ ُب للعمل خرهبيها أىلية مد ك الدكلية باؼبؤسسات مقارنة براؾبها كفاية ك البلداف من بلد كل ُب التعليمية اؼبؤسسات

 حسن من للتأكد نوعية مؤشرات ك معايّب ك أسس كفق العإب التعليم ُب الشاملة اعبودة إدارة بإجراءات كثّبا اعبامعات اىتمت فقد لذا

 إثراء ك إمباء ُب الفعاؿ الدكر عن فضبل العمل، سوؽ وبتاجها الٍب البشرية اؼبوارد بإعداد اؼبتمثلة منتجاهتا جودة ضماف ك لوظائفها أدائها

. االبتكار ك اإلبداع على قائم مزدىر معرُب بناء ؼبصلحة توظيفها ك نشرىا ك التقنية ك العلمية اؼبعرفة

 اعبودةف معايّب لتطبيق تسعى أصبحت الٍب اعبامعة على العوؼبة ألثر التطرؽ البحثية الورقة ىذه خبلؿ من سنحاكؿ ذلك ضوء على

: التالية النقاط خبلؿ من ذلك ك

 العوؼبة عن عامة نظرة -

 العإب التعليم ك العوؼبة -

 العوؼبة ربديات ظل ُب اعبودة ضماف -

I. العولمة عن عامة نظرة :

: العولمة مفهوم .1

. اختصاصهم ؾباالت اختبلؼ ك الباحثْب بتعدد اؼبفاىيم تعددت ك األعماؿ ك الدراسات من العديد العوؼبة موضوع عرؼ

. التعاريف ببعض نذكر ك االقتصادية العوؼبة إٔب التطرؽ كسنحاكؿ

 للدكلة االقتصادية الشؤكف تذكب فيو ك العاؼبي، الرأظبإب النظاـ تطور مراحل من مرحلة: " أأا على تعرؼ االقتصادية فالعوؼبة

 عاؼبية إٔب التوزيع ك التبادؿ عاؼبية من ، الرأظبإب اإلنتاج ينتقل فيها ك للدكؿ، السياسية للحدكد اعتبار دكف العاؼبي، اإلطار ُب القومية

 ُب للدكلة تدخل أم إأاء ك العاؼبية اؼبنظمات ك اعبنسيات متعددة الشركات ك اؼبتقدمة الدكؿ ىيمنة ظل ُب اإلنتاج، إعادة ك اإلنتاج
" اؼبعلومات إنتاج كبو يتجو الذم اؼباؿ رأس مصلحة ُب ىو ما كل تبِب ك االقتصادم النشاط

                                                           
1

 .57: ، ص2009، داس ِ٘ٛخ، اٌغضائش،"رأص١شارٙب اٌؼٌّٛخ فٍغفزٙب، ِظب٘ش٘ب،": ػجذ اٌمبدس رِٟٛ 
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 كاسع اقتصادم فضاء إٔب العآب كربويل الدكؿ بْب كاغبواجز اغبدكد إزالة: أنبها معينة أسس على ترتكز ؿبددة فكرة تتبُب العوؼبة ك

   . "اؼبركز سيطرة ربت

 التبادؿ كنوعيات حجم زيادة خبلؿ من العآب مستول على الدكؿ بْب اؼبتبادؿ االعتماد درجة زيادة" بأأا حشاد نبيل يعرفها كما 

 . "اؼبختلفة الدكؿ بْب كالتكنولوجيا األمواؿ رؤكس انتقاؿ إٔب باإلضافة, اػبدمات أك للسلع بالنسبة سواء, التجارم

 انتقاؿ أماـ اعبمركية غّب ك اعبمركية كاغبواجز الرسـو كإزالة لتخفيض نتيجة الدكؿ، بْب التجارم التبادؿ زيادة" تعِب فهي أخر كدبعُب

.   "اػبدمات ك السلع

 قـوت إذ العوؼبة، ؿبرؾ كىي التدكيل لعملية الرئيسية األداة ىي اعبنسيات متعددة الشركات أف اؼبوإب الشكل خبلؿ من كيتضح

. كالتقنية التسويقية التمويلية، اػبدمية، اإلنتاجية، األصعدة كل إٔب يبتد نشاط كىو اؼبنظومة، نشاط أكجو صبيع ُب بالتوغل

 

 
. 41: ص ،2003: الرياض العبيكان، الخارجية، الضغوط العولمة، االبرش، رياض تعريب كيركبرايد، بول: المصدر

 عشرة)  اإلنتاجية، الوحدات من معْب عدد على تسيطر الٍب الشركات تلك" بأأا( ج ـ ش) اعبنسيات متعددة الشركات تعرؼ ك

  "األـ الدكلة خارج( األقل على% 25) إنتاجها من ىامة نسبة ربقق ك( األقل على دكؿ ست) الدكؿ من معْب عدد ُب ،(األقل على

 التكنولوجيا، ُب اؽبائل التطور إٔب يرجع االقتصاد كعوؼبة اإلنتاج تدكيل على اعبنسيات متعددة الشركات قدرة ُب الرئيسي كالسبب

 لعبة ؼبمارسة الشركات أماـ اَّاؿ تفسح العآب أكباء ـبتلف من اؼبعلومات على اغبصوؿ ُب السرعة أف إذ كاالتصاالت، اؼبعلوماتية

. التسويق مواقع من كالقرب الطاقة موارد كتوافر احمللية األجور مزايا من بذلك مستفيدة الدكلية، األسواؽ ُب عمليا النتائج مضمونة

: العولمة مظاىر .2

:  أنبها عديدة كطنية ك إقليمية ك عاؼبية عامة مسببات عن العوؼبة قبمت

                                                           
1

دساعخ عٛع١ٌٛٛع١خ ٢ساء اٌّضمف١ٓ اٌؼشة، اٌّإعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚ إٌشش، اٌطجؼخ األٌٚٝ، : ، اٌضمبفخ اٌؼشث١خ ٚ اٌؼٌّٛخِٞؾّذ ؽغٓ اٌجش غش 

 .74:  ، ص2007ث١شٚد، 
2

 .13: ، ص 2006:  االلزظبد اٌؼشثٟ، داس ئ٠غٟ ِظش ٌٍطجبػخ ٚإٌشش، اٌمب٘شحٔج١ً ؽشبد، اٌؼٌّٛخ ِٚغزمجً  
3

 .77: ػضّبْ أثٛ ؽشة، ، ص.د  
4
 .36: ص اٌششوبد ِزؼذدح اٌم١ِٛبد، اٌّإعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚ إٌشش،  ؽغبَ اٌذ٠ٓ ػ١غٝ، 
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 زيادة ك السياسي النفوذ خارطة ُب تغّب من عنها قبم ما ك الباردة العاؼبية اغبرب انتهاء بعد العاؼبي السياسي النظاـ ىيكلة إعادة -

 .القطرية حٌب ك اإلقليمية الصراعات عدد زيادة ك العآب مستول على اؼبخاطر

 اػبدمات تقدٙب ك التصنيع على اؼبرتكزة االقتصادية النظم من النسيب التحوؿ ذلك ُب دبا العاؼبي االقتصادم النظاـ ىيكلة إعادة -

 التعليم فأصبح االقتصادم، االرتباط ك التبادؿ من جديدة أمباط ك نامية صناعية دكؿ ظهور ك اؼبعلومات على اؼبرتكزة النظم إٔب

 :منها متميزة كثّبة جوانب العإب التعليم لعوؼبة كاف اغبقائق ىذه إٔب إضافة. االعتبارات بكل اقتصادية سلعة ك نشاطا العإب

 ك البحث ك العإب التعليم مؤسسات من اؼبزيد أب ماسة حاجة من ذلك عن قبم ما ك اؼبعرفة دبجتمع يسمى ما مبو ك ظهور -
 .االستشارية اػبدمات تقدٙب مؤسسات ك اؼبستمر التعليم مؤسسات ك التطوير

 ، العإب التعليم باذباه كاسعة خطوات خطت ك العوؼبة عن الناصبة التطورات ؽبذه العريب العآب دكاؿ معظم استجابت لقد
 ـبتلق ُب الطلية أعداد تضاعفت كما اقتصاديا، متباينة عربية دكؿ ُب العإب التعليم ُب اػباصة االستثمارات حجم فازداد

. اعبامعات

: التالية اؼبظاىر ُب العإب التعليم على العوؼبة أثر يتجلى ك

  الدكؿ بْب األكاديبي التعاكف -

  الدكٕب األكاديبي اغبراؾ -

 اػبارجي العآب على االنفتاح -

 العربية اؽبوية على التأثّب -

. العإب التعليم برامج ُب اغبديثة التقنيات استخداـ -

II. الجزائر في العالي التعليم و العولمة: 

: واقع التعليم العالي في الجزائر .ٔ

إف ؿباكلة معرفة أنبية قطاع التعليم ُب اعبزائر إذا نظرنا إليها من حيث اؼبؤشرات اغبالية أك من حيث نسبة التمدرس قبد أأا 
تطورت منذ االستقبلؿ بشكل ملحوظ، حيث نبلحظ األنبية اؼبوالة ؽبذا القطاع من خبلؿ كونو وبتل الصدارة ُب ميزانية الدكلة، 

رؼ استقرار ُب السياسات اؼبطبقة حيث عرفت ىذه األخّبة عدة تغّبات ك كاف ؼبل سياسة إصبلحية غّب أف ىذا القطاع ٓب يع
بعض جوانب القوة ك بعض جوانب الضعف، لكن ما يعاب على ىذه اإلصبلحات أأا ٓب تكن متواكبة حبيث يستفيد كل 

تد٘ب التحصيل ك ارتفاع االكتظاظ ُب األقساـ إصبلح من اإلصبلحات السابقة فبا جعلها إصبلحات معزكلة عن بعضها أدت إٔب 
 . ك عدـ كفاية مؤطرين بيداغوجيْب ك البفاض األداء البيداغوجي

 الجامعة عولمة: العالي التعليم في الجديدة اإلصالحات .2

 تكييف ضركرة من تتطلبو ما ك العوؼبة أفرزهتا الٍب للمتطلبات استجابة الواقع ُب د ـ ؿ بنظاـ عرؼ الذم اعبديد اإلصبلح جاء

 باؼبنظمة االمر تعلق سواء العوؼبة أفرزهتا الٍب االحتياجات ك يتبلءـ دبا اؼبدرسة الوحدات ؿبتول ك اؼبمنوحة الشهادات ك التعليمية الّبامج

 الشهادات بتجانس يسمح الذم التعليم نظاـ ىو ك بولونا بنظاـ عرؼ ما ىو ك االكركيب االرباد مع الشراكة اتفاؽ اة للتجارة العاؼبية

                                                                                                                                                                                     
1

: ، ص IACQA 2013، عبِؼخ اٌض٠زٛٔخ األسد١ٔخ، "اٌؼٌّٛخضّبْ اٌغٛدح فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ ظً رؾذ٠بد : "٠ٛعف ثٓ ؽفظبٚٞ ِغ اخش٠ٓ 

18. 
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 اعبزائر ُب العإب التعليم الصبلح التحضّب بدأ. الطلبة ك الباحثْب ك األساتذة حركة يسعل ك العاؼبي ك األكريب اؼبستويْب على األكاديبية

: د ـ ؿ العإب التعليم نظاـ أىداؼ أىم من ك دكتوراه، ماسَب، ليسانس، العإب التعليم نظاـ-النصوص مستول على 1999 سنة منذ

 .العإب التعليم بؤسسات التكوين نوعية ربسْب -

 .الدكلية ك اعبزائرية اعبامعات بْب الطلبة حركية تسهيل -

 .التكنولوجيا ك العلـو ؾباؿ ُب خاصة اػبارجي العآب على اعبزائرية اعبامعات انفتاح -

 .االقتصادية ة االجتماعية للمتطلبات االستجابة ك العمل بسوؽ اعبامعة ربط -

 .العاؼبي مع اعبزائرم العإب التعليم نظاـ تكييف ك انسجاـ على العمل -

 .اعبزائرية اعبامعية بالشهادات االعَباؼ -

 اؼبستول على تطبيقها ك اعبودة معايّب مراعاة من بد ال انو قبد العاؼبي اؼبستول على العإب التعليم تواجو الٍب التحديات ضوء على ك

. االتصاالت ك اؼبعلومات تكنولوجيا ُب رىيب تطور من يواكبها ما ك العوؼبة مع التكيف اعبزائرية اعبامعة تستطيع حٌب العاؼبي

III. العولمة تحديات ظل في الجودة ضمان 

 التعليم في الشاملة الجودة و الجودة إلى مدخل .1

 التعليم في الجودة مبادئ و مفهوم 1.1

:  منها نذكر التعليم ُب اعبودة ؼبفهـو أعطيت الٍب التعاريف تعددت لقد: التعليم في الجودة مفهوم: األول الفرع

 حيدا، صار أم جودة، الشيء جاد ك الردمء نفيض اعبيد ك" اعبود" أصلها بأف العرب لساف معجمو ُب اعبودة منظور ابن عرؼ

 . الفعل ك القوؿ من باعبيد أتى أم أجاد ك     جودة جاد قد ك مثلو، التجويد ك فجاد الشيء كأحدث

 اؼبستفيد رغبات مع يتناسب دبا ك التعليمي اؼبنتج كحدة ربسْب ك لرفع التعليم ؾباؿ ُب العاملْب قبل من اؼببذكلة اعبهود صبلة ىي"

".  التعليمي اؼبنتج كحدة ظبات ك قدرات كمع

 العمبلء خدمة ُب يبكن تعريفها ُب الرئيسي العنصر أف ك نفعلو ما لكن ك يقاؿ كبلما ليست اعبودة أف كرامب دكنالد كيرل

 بل. اؼبكتبات ُب اَّلدات عدد ك التدريس،  ىيئة أعضاء معدالت ك     االمتيازات، ك اؼبنح حجم من تشتق ال فاعبودة ،(الطلبة)

. ُّا احمليط اَّتمع أفراد من خارجها أك داخلها من أكانوا سواء العمبلء خبدمة االىتماـ

 اؼبراد للنتائج جودة تظهر الٍب ك التعليمي باَّاؿ تتعلق الٍب اػبواص ك السمات بكافة يتعلق التعليم ُب اعبودة مفهـو فإف كعليو

 يبا التعليمية اػبدمة لتعميم تدريبهم ك تعليمهم ُب أساسا تكوف ؿبددة خصائص إٔب الطبلب توقعات احتياجات ترصبة ىي ك ربقيقها،
 . الطلبة تطلعات يوافق

                                                           
1
لذط ػ١ٍبْ ػجذ هللا اٌؾٌٟٛ، رظٛس ِفزشػ ٌزؾغ١ٓ عٛدح اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ اٌفٍغط١ٕٟ، ِإرّش إٌٛػ١خ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ اٌفٍغط١ٕٟ، عبِؼخ اي 

 .2004اٌّفزٛؽخ، ع١ٍ٠ٛخ 
2
 http:// valrocha. Com/web/quality/13.htm. 

3
اٌغبِؼٟ ع١ًّ ٔشٛاْ، رط٠ٛش وفب٠بد ٌٍّششف١ٓ األوبد١١ّ٠ٓ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ فٟ ضٛء ِفَٙٛ ئداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ، ِإرّش إٌٛػ١خ فٟ اٌزؼ١ٍُ  

 .2004اٌفٍغط١ٕٟ، عبِؼخ اٌمذط اٌّفزٛؽخ، ع١ٍ٠ٛخ 
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 فعالية أكثر جهلو ك  اعبماعية ك الفردية لبلحتياجات مناسبة أكثر جعلو ك التعليم نوعية ربسْب" بأأا التعليمية اعبودة تعرؼ ك

 طبيعة مع يتفق ىدؼ لتحقيق معينة بتكلفة التعليمة اػبدمة أداء جودة أيضا ُّا يقصد كما ؿبدكدة مصادر من لو دبا أىدافو لتحقيق

.  "التعليمية العملية ككظيفة

 النظاـ داخل التمايز ك التنوع مستول ربدد الٍب الكيفية ك الكمية اؼبقاييس ك اؼبؤشرات صبلة" بأأا أيضا التعليمية اعبودة تعرؼ كما

  ".اَّتمع تطوير ك ربديث وبقق فبا التعليمي

 اآلليات ك اؼبدخبلت ك األىداؼ تطوير ك لتحسْب تتدخل ك معا، اؼبصادر ك باألىداؼ هتتم أأا ُب التعليم ُب اعبودة تتميز ك

 من يرفع ك( الطالب) النهائي اؼبنتج على اهبابيا ذلك ينعكس ك التعليمية، العملية ُب اؼبتبعة األساليب ك التقنيات ك الطرؽ ك كالعمليات

 التخطيط ك اؼبختلفة التخصصات من احتياجاهتا ؼبعرفة األسواؽ دراسة اعبامعات خاصة ك التعليم على القائمْب على ينبغي لذا. جودتو

. احمللية السوؽ باحتياجات التنبؤ ك الطويل اؼبدل على ؽبا

 التعليم في الجودة مبادئ: الثاني الفرع

  :التإب النحو على نوجزىا التعليم ُب اعبودة مبادئ من ؾبموعة ىناؾ

 من تكوف أف وبب كما ك ىي، كما اؼبستقبلية ك اغبالية توقعاتو تلبية خبلؿ من العميل سعادة ك رضا على الَبكيز 

 .اإلجرائية الناحية

 الشاملة اعبودة آليات ك التعليمية اؼبؤسسات قيادات من كامل دعم 

 اؼببدعْب ك اؼببدعة األفكار تبِب ك تشجيع. 

 التفويض أسلوب إٔب التخويف ك التسلط أسلوب من اإلدارة أسلوب ُب التغيّب 

 اػبدمة ؾباالت صبيع تشمل أأا حيث اعبودة مشولية 

 اعبودة عمليات سلسلة ُب التميز ك اعبودة لتحقيق السياسات تكامل. 

 األكٔب التعليمية القيادة دبكتب تلحق" الشاملة اعبودة" تسمى تنظيمية كحدة استحداث 

 اؼبفلطحة التنظيمية اؽبياكل استخداـ خبلؿ من الفريق ركح على الَبكيز 

 الصراعات مع االهبايب التعامل ك للوقت الفعالة الدارة آلليات الرشيد االستخداـ 

 الكسب على اآلخرين ساعد ك اكسب دبعُب" كيدم التو السلوؾ" مهارات ك بثقافة العاملْب تزكيد. 

 التنظيمية العدالة متطلبات ربقيق يراعي للحوافز نظاـ تفعيل ك استحداث .

: التعليم في الشاملة الجودة حول عامة مفاىيم 2.1

: التعليم في الشاملة الجودة مفهوم: األول الفرع

: منها البعض نذكر تعاريف عدة ىناؾ

                                                           
1
 http// valrocha. Com/web/quality/14.htm      2009/6/3 : ًربس٠خ اٌزؾ١ّ 

2
 http// valrocha. Com/web/quality/14.htm      2009/6/3 : ًربس٠خ اٌزؾ١ّ 

3
 http// valrocha. Com/web/quality/14.htm      2009/6/3 : ًربس٠خ اٌزؾ١ّ 
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 التعليمي اؼبنتج كحدة جودة مستول لرفع الَببوية ك التعليمية اؼبواصفات ك اؼبعايّب من ؾبموعة تطبيق عملية" 

 . "باؼبؤسسة الَببوم ك التعليمي العمل صبيع ُب ك التعليمية باؼبؤسسة العاملْب من فرد كل بواسطة

 ك الَببية عملية ُب نوعية نقلة ربقيق على هتدؼ اللوائح ك لؤلنظمة تطبيق ك اإلجراءات ك للّبامج توثيق عملية" 
 . " االجتماعية ك الركحية ك اعبسمية ك النفسية ك العقلية اعبوانب صبيع ُب الطبلب دبستول االرتقاء ك التعليم

 اؼبؤسسة التزاـ تعِب الواقعي دبعناىا اعبودة ك  حسي، األخر ك كاقعي أحدنبا: مَبابطاف معنياف لو التعليم ُب الشاملة عبودة ا مفهـو ك

 تكلفة معدالت الكمية، الداخلية الكفاءة معدالت ك الَبفيع معدالت:  مثل عليها متعارؼ حقيقية معايّب ك مؤشرات باقباز التعليمية

 مدل عن يعّب ك أمورىم، أكلياء ك كالطبلب التعليمية اػبدمة متلقي أحاسيس ك مشاعر عل فيَبكز للجودة اغبسي اؼبعُب أما. التعليم

.  التعليمية اػبدمة فعالية ك كفاءة دبستول التعليم من اؼبستفيد رضا

 قد التعليمية اؼبؤسسة بأف القوؿ يبكن الذاتية، احتياجاتو يليب ك توقعاتو يناسب خدمات من لو يقدـ ما أف اؼبستفيد يشعر فعندما
 ارتفعت قد خدماهتا جودة أف ك اؼبستفيد، لذلك اغبسية اؼبشاعر ك التوقعات يناسب جودة دبستول التعليمية اػبدمة تقدٙب ُب قبحت

. توقعاتو مستول إٔب

 كجود حالة ُب ك. ؽبا اؼبتلقي اؼبستفيد توقعات مع التعليمية اػبدمة مواصفات توافق من التأكد التعليم مديرم من يتطلب ىذا ك

. اؼبناسبة التصحيحية اإلجراء كافة بازباذ ذباكزهتا على العمل ك أسباُّا ك الفجوة ىذه أبعاد ربديد هبب كالتوقعات اؼبواصفات بْب فجوة

 التعليم في الشاملة الجودة أىمية:  الثاني الفرع

 مشكبلتو ؼبواجهة األمثل اغبل الشاملة اعبودة نظاـ جعلت اؼبعاصر العآب يواجهها الٍب التكنولوجية اؼبعلومات ثورة ربديات إف

 تكوف ما أحوج التعليمية اؼبؤسسات فيها دبا اليـو العآب مؤسسات كافة أصبحت لذلك جدارتو، األسلوب ىذا أثبت لقد ك اإلنتاجية،

 ؾبموعة إهباز يبكن عليو ك األفضل، البقاء سباؽ ُب تسّب الٍب التغّبات ك التحديات ىذه ؼبواجهة اعبودة ربسْب ك باإلنتاجية االرتقاء إٔب

:  منها ك التعليم ُب الشاملة اعبودة تطبيق حالة ُب تتحقق أف يبكن الٍب الفوائد من

 بدقة اؼبسؤكليات ربديد ك األدكار لوضوح نتيجة تعليمية مؤسسة أم ُب اإلدارم النظاـ تطوير ك ضبط. 

 الركحية ك النفسية ك االجتماعية ك العقلية ك اعبسمية اعبوانب صبيع ُب الطبلب دبستول االرتقاء. 

 أدائهم مستول رفع ك التعليمية باؼبؤسسات العاملْب ك اؼبعلمْب ك اإلداريْب كفايات زيادة. 

 اَّتمع ك التعليمية اؼبؤسسات بْب التعاكف ك الثقة زيادة 

 نوعها ك حجمها كاف مهما التعليمية باؼبؤسسة العاملْب صبيع بْب اإلنسانية العبلقات ك التعاكف ك التفاىم من جو توفّب. 

 احمللي اَّتمع ك الطبلب قبل من اؼبؤسسة كبو االنتماء ك الوعي زيادة. 

 الفريق بركح للعمل التعليمية باؼبؤسسة العاملْب ك اإلداريْب صبيع بْب التكامل ك الَبابط. 

                                                           
1
.    ثبٌّغ١ٍخ  ثٓ ١ّ٠ٕخ اٌغؼ١ذ، لغخ سضب، دٚس ٚ أ١ّ٘خ اٌغٛدح اٌشبٍِخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ اٌزشثٛٞ، ِغٍخ ػٍَٛ أغب١ٔخ، عبِؼخ ِخّذ ثٛض١بف 

 http:// www.ulum.nl/c38htm          1/6/2009: ربس٠خ اٌزؾ١ًّ

 
2
 .ثٓ ١ّ٠ٕخ اٌغؼ١ذ، لغخ سضب، ِشعغ عجك روشٖ 

3
ئٌٝ ِششٚع اٌطشق اٌؼ١ٍّخ ئٌٝ اٌزؼ١ٍُ ِؾّٛد أؽّذ ِؾّٛد، ٚ آخشْٚ، ِؼب١١٠ش ٚ ٔظُ اٌغٛدح اٌشبٍِخ فٟ اٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚسلخ ػًّ ِمذِخ  

 .2009اٌؼبٌٟ، عبِؼخ ع١ٛط، 
4
 ع١ًّ ٔشٛاْ، ِشعغ عجك روشٖ 

http://www.ulum.nl/c38htm
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 العاؼبي االعَباؼ ك      احمللي التقدير ك االحَباـ من اؼبزيد اؼبؤسسة يبنح الشاملة اعبودة نظاـ تطبيق. 

 التطوير ُب العاملْب صبيع أشراؾ ك اؼبستمر، التطوير على ربافظ ك تدعم بيئة خلق. 

 اؼبوجود بالنظاـ التعليمية العملية أطراؼ من طرؼ كل التزاـ. 

 بينهم الشريف التنافس ربقيق ك الطبلب، سلوؾ على اهبابيا سنعكس مدركس ك شامل نظاـ كجود. 

 اؼبسؤكليات ربديد من أكثر العمليات تطوير على الَبكيز .

 التعليم في الشاملة الجودة تطبيق نماذج و معايير .2

 التعليم في الشاملة الجودة معايير: 2.1

 البناء ك بالنظاـ، احمليطة االجتماعية ك االقتصادية الظركؼ تراعي معينة إسَباتيجية كفق آخر إنتاج نظاـ كأم التعليمي النظاـ يعمل

 فبوٕب رغبات ك حاجات ك النظاـ، يوفرىا الٍب البشرية ك اؼبادية اؼبصادر ك التقِب التقدـ ك التنظيمي اؼبناخ ك النظاـ، داخل السائد الثقاُب

 معايّب استخداـ إٔب الدائم السعي خبلؿ من اإلنتاج جودة لضبط العاؼبية اؼبواصفات ك متفقة ـبرجاتو تكوف أف يهتم فإنو لذا. النظاـ

. ضبطها ك اعبودة

 الشاملة اعبودة لضماف معايّب أربعة العاملي اؼبستول على اعبودة مستشارم أحد كروزبي فليب حدد: كروزبي معايير 

 : ىي ك الشاملة اعبودة إدارة ؼببادئ كفقا تأسيسها ًب للتعليم

 .للجودة منسق ك شامل ك ؿبدد تعريف كضع خبلؿ من اعبودة متطلبات مع التكيف -

 .اعبيد لؤلداء معايّب كضع خبلؿ من حدكثها دبنع األخطاء من الوقاية أنو على اعبودة ربقيق نظاـ كصف -

 .األكٔب اؼبرة من الصحيح األداء ضماف خبلؿ من األخطاء حدكث منع -

 .الكمية ك الكيفية اؼبوضوعة اؼبعايّب على بناء دقيق قياس خبلؿ من اعبودة تقوٙب -

 التميز ك اعبودة لضبط بو معَبؼ قوم كمعيار إقراره ًب ك التعليم، ُب اعبودة لضبط نظاما بلدرج مالكوم طور:  بلدرج معايير 

 ك التعليمي للنظاـ احملدكدة اؼبوارد ظل ُب اؼبنافسة مواجهة من اؼبدارس تتمكن حٌب ذلك ك العاـ، بالتعليم التعليمية باؼبؤسسات األداء ُب
 ك التعليمي للتطوير متكامبل إطارا توفر أساسية قيمة( 11) على التعليم جودة لضبط بلدرج نظاـ يعتمد ك. منو اؼبستفيدين مطالب
 : ىي ؾبموعات( 7) ُب تندمج ك التعليم، عبودة ثانويا معيارا( 28) يتضمن

. اؼبواطنة ك اَّتمع مسؤكلية ك التنظيم، ك القيادة نظاـ ك العليا اإلدارة سبثل ك(: نقطة 90) القيادة:  األولى

 استخداـ ك ربليل ك اؼبعلومات، بْب اؼبقارنة ك البيانات ك اؼبعلومات إدارة:  تشمل ك(: نقطة 75) التحليل و المعلومات: الثانية

. اؼبدرسي التحصيل مستويات

. االسَباتيجيات تنفيذ ك السَباتيجي التطوير: تشمل ك(: نقطة 75) االستراتيجي التخطيط و اإلجرائي التخطيط: الثالثة

 ك ، التدريسية اؽبيئة تشغيل نظاـ ك العاملة، القول زبطيط ك تقوٙب: تشمل ك( نقطة 150) البشرية القوى تطوير و إدارة: الرابعة
. التدريسية للهيئة اؼبهِب الرضا ك ، اؽبيئة تطوير نظاـ

                                                           
1
 8ِؾّٛد أؽّذ ِؾّٛد ٚ آخشْٚ، ِشعغ عجك روشٖ، ص 

2
 8ٔفظ اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
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 تصميم ك توصيلها، ك دعمها ك التعليمية، اػبدمات ك الَببوم، النظاـ تصميم: تشمل ك(: نقطة 50) التربوية اإلدارة: الخامسة

. اقتصادم كعمل الَببوية اإلدارة إٔب النظر ك الطلبة، التحاؽ ك تسجيل إدارة كتطوير الَببوية، البحوث

 النتائج، ك اؼبدرسي اؼبناخ ربسْب ك اؼبدرسي اؼبناخ ك الطلبة، نتائج: تشمل ك(: نقطة 230) الطلبة نتائج و المدارس أداء: السادسة

. اقتصادم كعمل اؼبدارس أداء إٔب النظر ك التدريس، ؾباؿ ُب ألحباث ك

 ك التعليمي النظاـ فبوٕب بْب العبلقة ك اؼبستقبلية، ك اغبالية الطلبة حاجات: كتشمل: التربوي النظام ممولي و الطلبة رضا: السابعة
. األخرل التعليمية النظم أك اؼبدارس باقي مع مقارنتو ك اؼبتوقع ك اغبإب التعليمي النظاـ فبوٕب ك الطلبة رضا ك  الَببوية، اإلدارة

 طبسة أنصارىا طور ك مشولو، تضمن ك الٍب اؼبعايّب بعض للتعليم الشامل الذاٌب التقوٙب حركة قدمت :الشامل التقويم معايير 

 اؼبعايّب ىذه ك التعليمية، اؼبؤسسة ُب األداء كفاءة جوانب ـبتلف تقوٙب تغطي أأا يعتقدكف ؾباالت عشرة على مقسمة معيارا أربعْب ك

  :يلي ما ُب تتمثل

 األىداف: األول المجال 

 .مستقبلها ك التعليمية اؼبؤسسة حاضر لتوجيو فعاال مرشدا تكوف ألف األىداؼ صبلحية مدل .1

 .اقبازىا ُب مسانبتها ك العامة األىداؼ مع الفرعية األىداؼ تناغم مدل .2

 .األىداؼ القباز البلزمة اػبطط لصياغة نوعا اؼببلئمة ك كما، الكافية التخطيطية القدرات توفر مدل .3

 التعليمية اؼبؤسسة ُب القبوؿ إجراءات ك سياسات انسجاـ مدل .4

 .غّبىا على ؽبا اؼبميزة ىويتها إبراز على التعليمية اؼبؤسسة أىداؼ قدرة مدل .5
 

 الطالب تعلم:  الثاني المجال 

 .التعليمية اؼبؤسسة ؽبم توفره الذم اإلشراؼ ك اإلرشاد لنظاـ الطبلب تقوٙب مدل .1

 .التعليمية اؼبؤسسة من الطبلب تسرب مستول مدل .2

 للطبلب التعويض أك الفردم للتعليم مصادر ك برامج توفر مدل .3

 .الطبلب شؤكف إدارة فعالية مدل .4

 .التعليم أىداؼ ربقيق كبو مقبوؿ تقدـ كجود على شواىد توفر مدل .5
 
 

 التعليمية الهيئة: الثالث المجال 

 التعليمية اؽبيئة أداء لتقوٙب اغبالية السياسات ك اإلجراءات مبلئمة مدل .1

 ألىدافها التعليمية اؽبيئة تطوير ك التدريس بتحسْب اؼبتعلقة الراىنة الّبامج ربقيق مدل .2

 التعليمية اؽبيئة بشؤكف اؼبتعلقة اغبالية اإلجراءات ك السياسات تقبل مدل .3

 للمنافسة العلمية اؽبيئة مرتبات مبلئمة مدل .4

 :التعليمية البرامج: الرابع المجال 

                                                           
1
 10-9ِؾّٛد أؽّذ ِؾّٛد ٚ آخشْٚ، ِشعغ عجك روشٖ، ص   
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 التعليمية اؼبؤسسة لدل اعبديدة الّبامج لبناء مناسبة إجراءات ك سياسات توفر مدل .1

  اؼبؤسسة لدل القائمة الّبامج تقوٙب ُب الفحص إجراءات ك سياسات مساعدة مدل .2

 .الطالب لدل الفكرم التحفيز ك اإلثارة على العاـ اإلعداد برامج ؿبتويات مساعدة مدل .3

 .التعليمية اؼبؤسسة أىداؼ مع التعليمية الّبامج انسجاـ ك كفاءة مدل .4

 :المؤسسي الدعم: الخامس المجال. 

 التعليمية الّبامج طبيعة ك الطبلب غبجم التعليمي اؼببُب مبلئمة مدل .1

 .التعليمية األجهزة ك اؼببا٘ب لتطوير اؼبدل طويلة خطط توفر مدل .2

 .اَّاؿ ؽبذا اعبيدة العناصر جذب ُب اؼبساندة اػبدمات ؾباؿ ُب العاملْب اؼبقدمة اؼبخصصات ك اؼبرتبات مسانبة مدل .3

 .اؼبساندة اػبدمات ؾباؿ ُب العاملْب أداء لتقوٙب اؼببلئمة اإلجراءات توفر مدل .4

 :اإلدارية القيادة: السادس المجال 

 بالتخطيط التعليمية اؼبؤسسات ُب اإلدارية القيادة اىتماـ مدل .1

 التعليمية اؼبؤسسات ُب اإلداريْب ك اؼبدير بْب فعالة عمل عبلقات تكوين مدل .2

 التعليمية اؼبؤسسات إدارة لفعالية اإلدارية اإلجراءات ك السياسات ضماف مدل .3

 لتقوٙب اؼبناسبة السياسات ك اإلجراءات توفر مدل .4

 العالي التعليم مؤسسات في الشاملة الجودة إدارة أساسيات .3

 اليابانية اإلنتاجية اؼبؤسسات بْب الشديدة العاؼبية اؼبنافسة نتيجة ظهرت الٍب اغبديثة اإلدارية اؼبفاىيم من الشاملة اعبودة إدارة تعد

 اؼبستهلك رضى على للحصوؿ ذلك ك   أخرل، جهة من األكركبية ك األمريكية ك جهة من

 إدارة منهج تطبيق ُب الَببوية اؼبؤسسات اىتماـ ظهر... التجارية ك االقتصادية التنظيمات ُب النظاـ ىذا حققو الذم للنجاح نظرا ك

 بصورة دكرىم فبارسة على قادرين الطلبة زبريج ك التعلم أفضل نوعية على للحصوؿ اعبامعي ك العاـ التعليم اَّاؿ ُب الشاملة اعبودة

. اَّتمع خدمة ُب أفضل

 التعليم في الشاملة الجودة إدارة تطبيق أىمية و مفهوم: 3.1

 التعليم في الشاملة الجودة إدارة مفهوم: األول الفرع

 ك األساليب ك األفراد ىي ك اؼبدخبلت، تفاعل خبللو من يتم نظاـ" أأا على التعليم ُب الشاملة اعبودة إدارة إٔب النظر يبكن
 التحسن على الَبكيز ك التعليمية، العملية ُب فاعلة بصورة باالشَباؾ العاملوف يقـو حيث اعبودة من عاؿ مستول لتحقيق األجهزة

.   اؼبستفيدين اإلرضاء اؼبخرجات عبودة اؼبستمر

 فرؽ ك للعاملْب ليوفر التعليمية اؼبنطقة مستويات ك فركع صبيع ُب يطبق متكامل أسلوب" أيضا الشاملة اعبودة إدارة مفهـو يعِب ك

 استشارية ك حبثية  تعليمية خدمات أفضل ربقيق فاعلية ىي أك التعلم، عملية من اؼبستفيدين ك الطبلب حاجات إلشباع الفرصة العمل

  "فبكنة جودة ألعى ك تكاليف أقل ك أساليب بأكفأ

                                                           
1
داسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ فٟ ِإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚ اٌّىزجبد ٚ ِشاوض اٌّؼٍِٛبد، داس اٌّغ١شح ِؾّذ ػٛع اٌزشرٛسٞ، أغبد٠ش ػشفبد ع٠ٛؾبْ، ا  

 .76، ص 2006ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ٚ اٌطجبػخْ ػّبْ، 
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:   أنبها اؼبضامْب من ؾبموعة تضم التعليمية اؼبؤسسة إطار ُب الشاملة اعبودة إدارة فإف عليو ك

 .خّبات ك مواىب ك قدرات من اؼبؤسسة ُب البشرم العنصر يبتلكو ما مقدار ك اعبماعي، العمل أسلوب اعتماد -

 .اعبودة لتحسْب التطوير ك التحسْب استمرار على اغبرص -

 مع األدٗب اغبد ُب التكلفة تقليل على يؤدم الذم األمر مرة، أكؿ من الصحيح العمل أداء منطلق من األخطاء تقليل -
 .التعليمية العملية من اؼبستفيدين رضى على اغبصوؿ

 الفرص تكاليف: مثل اؼبقدمة باػبدمة اؼبتعلقة األعماؿ كافة لتشمل اؼبؤسسة داخل اعبودة تكلفة حساب على اغبرص -

 .اؼبؤسسة ظبعة التقوٙب عمليات األخطاء، تكلفة الضائعة،

 التحفيز ك الدافعية ك العمل أساليب ك  التنظيمي اؽبيكل ك كاألىداؼ التعليمي النظاـ ُب اَّاالت لكافة الشموٕب النهج -

 .كاإلجراءات

 العالي التعليم في الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبررات:  الثاني الفرع

 كمؤسسات األخّبة ىذه الصناعية، اؼبؤسسات من لعدد التنافسي اؼبركز ربقيق ُب االهبابية نتائجها أثبتت قد الشاملة اعبودة إدارة إف

  إدارات منظم لشكل ك يساعد أف يبكن النظاـ ىذا أف إذ الشاملة، اعبودة إدارة فبارسة ك    تعلم ُب مشَبكة مسؤكلية ؽبا العإب التعليم

. التعليمي النظاـ ُب التحديث ك التغّب عملية إحداث على التعليمية كمؤسسات

 أىم أف أيضا يركف ك القادمة، السنوات خبلؿ تزداد سوؼ الٍب ك اعبامعات بْب اؼبنافسة أف على الباحثْب من العديد أشار

:  يلي ما اعبامعات أماـ اؼبعاصرة التحديات

 .الوطنية اعبامعات ػبرهبي العاؼبية األسواؽ ُب التنافسية غياب -

 الوطنية اعبامعات ػبرهبي العديدة اَّاالت ُب اإلنتاجية تدىور -

 .اغبإب اعبامعي التعليم أمباط عن الناذبة البشرية اؼبوارد بسبب العاؼبي السوؽ من الوطنية الشركات نصيب نقص -

 الوطنية اعبامعات من اػبرجْب بْب البطالة تزايد -

 .عليهم الطلب عن اعبامعيْب اػبرجْب من اؼبعركض زيادة -

  العإب التعليم ُب الشاملة اعبودة أسلوب إتباع إٔب اغباجة أسباب عن أما

 العإب بالتعليم الطبلب التحاؽ ُب اؼبستمرة ك اؼبتتالية الزيادة -

 التعليمية العملية ُب عاؿ أداء ربقيق إٔب اغباجة -

 كيفية الطبلب تعليم يتطلب فبا ،"اغبياة مدل التعليم" التخرج بعد ما على اؼبعرفة ربصيل ك التعليم ُب لبلستمرار اغباجة امتداد -

 .اؼبعرفة ربصيل ُب النفس على االعتماد

 .التعليمية العلمية على تأثّب من عليها يَبتب ما ك االتصاالت ك اؼبعلومات تكنولوجيا ثورة -

 .اؼبطلوبة الطموحات وبقق ال بأسلوب التعليمية اػبدمة تقدٙب ُب االستمرار -

                                                                                                                                                                                     
1
 .4ع١ًّ ٔشٛاْ، ِشعغ عجك روشٖ، ص  

2
 .5ٔفظ اٌّشعغ اٌغبثك، ص  

3
 110ِؾّذ ػٛع اٌزشرٛسٞ، أغبد٠ش ػشفبد ع٠ٛؾبْ، ِشعغ عجك روشٖ،   

4
 http:// valrocha.com/web/qualité/27.htm         3/6/2009: ربس٠خ اٌزؾ١ًّ 
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 .لو أكلويات كضع ك اإلنفاؽ ترشيد ضركرة التعليم، اؼبؤسسات بْب الشديدة اؼبنافسة -

 العالي التعليم في الشاملة الجودة إدارة تطبيق متطلبات: 3.2

  :ىي ك معو العاملْب ك الشاملة اعبودة مدير ُب  أساسية مهارات توفر يتطلب مؤسسة أية ُب  الشاملة اعبودة إدارة تطبيق إف

 االسَباتيجي بالتخطيط االىتماـ ك للقياس قابلة أىداؼ كضع -

 التنظيمات داخل األسس أنو اعتبار على اعبماعي العمل تدعيم -

 بالفعالية العماؿ اقباز عند اؼبكافآت ك بالتقدير االىتماـ -

 .األداء لتحسْب ديمنج دكرة على االعتماد ك اعبودة عمليات ك أدكات استخداـ ضركرة ك للرقابة معايّب كضع -

 األخطاء من التعلم على األفراد حث -

 للسطو تفويض من يتبعها ما ك اإلنسانية العبلقات توفّب على القدرة -

 فتشمل عملية بصورة العإب التعليم ُب الشاملة اعبودة إدارة تطبيق متطلبات أما 

 :حيث من الشاملة الجودة سياسة رسم -1

 الشاملة اعبودة إقامة عن اؼبسؤكؿ ربديد -

 اإلدارة قبل من النظاـ مراجعة ك مراقبة كيفية ربديد -

 مهمة لكل احملددة اإلجراءات ك اؼبطلوبة اؼبهمات ربديد -

 اإلجراءات تلك مراقبة كيفية ربديد -

 اإلجراءات تنفيذ ُب اإلخفاؽ تصحيح كيفية ربديد -

 :التالية المهمات تشمل و اإلجراءات -2

 التسجيل على القدرة -

 التقوٙب عمليات -

 التعليم مواد إعداد -

 تطويرىم ك العاملْب تعيْب ك اختيار -

 للتطبيق قابلة ك مفهومة ك كاضحة العمل تعليمات تكوف أف هبب: العمل تعليمات -3

 اإلجراءات تنفيذ من تتأكد أف للمؤسسة يبكن الٍب الوسيلة ىي ك : المراجعة -4

 .صحيحة غّب بطريقة عملو ًب ما أك إغفالو ًب ما تصحيح ىو :التصحيحي اإلجراء -5

 فيها دبا التعليمية اؼبؤسسات إدارة على ربتم ُّا التعليمية اؼبؤسسات من الكثّب يتمتع الٍب ك غّبىا ك سابقا اؼبطركحة اؼبتطلبات ىذه

 عن بعيدا لؤلفضل التغيّب  لبو اؼبؤسسات ُب العليا القيادة قبل من اعبرأة يتطلب ىذا ك الشاملة، اعبودة إدارة لبو للتحويل اعبامعات

   :  من تتكوف ك الشاملة اعبودة إلدارة طرؽ أك أساليب عن عبارة ىي ك األساسية، السبع اؼبداخل تطبيق يستلـز ىذا ك التقليدم، التعليم

                                                           
1
 8ع١ًّ ٔشٛاْ، ِشعغ عجك روشٖ، ص  

2
 9ع١ًّ ٔشٛاْ، ِشعغ عجك روشٖ، ص   
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( 5-3) السنوات ُب اؼبؤسسة مستقبل عن تنموية خطة العليا القيادة لدل يكوف أف ىو ك:  Strategy اإلسَباتيجية .1

 .لذلك اؼبؤسسة أماـ األنسب اغبل ىو لتدريب ا ك القادمة،

 ابتكارات إضافة مع العمليات فعالية زيادة ك اؼبخرجات لتحسْب جديد نظاـ إعادة يعِب ك: Structure اؽبياكل .2

 .النظاـ فعالية ربسْب ُب تسهم جديدة

 العبلقات أسلوب استخداـ خبلؿ من احتياجاهتم إشباع ك الئق بشكل العاملْب معاملة تعِب ك: Staff العاملوف .3

 .العمل ُب اإلنسانية

 أساليب ابتكار أجل من اؼبستمر التدريب خبلؿ من البشرية الكفايات ك القدرات ربسْب تعِب ك: Skills اؼبهارات .4

 .اؼبنافسة على قادرة العمل ُب جديدة

 التطور تبلءـ قائية ك بثقافة تبديلها ك السائدة القيم ربديد ك جديدة تنظيمية ثقافة إهباد تعِب ك: اؼبشَبكة القيم .5

 اؼبستمر

 

خاتمة 

الفرد فيها عن طريق اػبّبات الٍب يكتسبها كالقدرات إنتاجية  التعليم اعبامعي كاحد من ؿبددات إنتاجية أية دكلة ألنو يقدر
ذلك كال بٌد أف  ك إذا كنا نريد مواجهة العوؼبة كال خيار لنا ُب، فالتعليم ىو أحد عناصر الصرح العوؼبي  ،كاؼبعارؼ الٍب يتسلح ُّا 

 .متعلمة الصراع بقوة عمل نصف يكوف لنا تعليم متميز يقـو على الفهم كالتحليل فبل نستطيع مواجهة

إف للتعليم اعبامعي ُب حد ذاتو أنبية قصول، فهو يعد مرحلة ما قبل اغبياة العملية إذا صلح صلحت اغبياة العملية، كالعكس 
صحيح، فهو بذلك ال يقتصر دكره على اؼبناىج العلمية الٍب تدرس ربت مظلتو كما ىو اغباؿ ُب أغلب عاؼبنا العريب ُب كقتنا 

الدكر ليشمل الرفع من قدرات التفكّب العليا كتنمية اؼبهارات كتشجيع أصحاب اؼبواىب كاؼبيوؿ سواء كانت بل يبتد ىذا . اغباضر
كلكي تيعدَّن اَّتمع للتحديات القادمة من خبلؿ . علمية أك أدبية، كتوجيهها دبا وبقق التنمية الشاملة اؼبستدامة للوطن العريب

 كيبقى ربدم البحث العلمي مطركح أماـ اعبامعة ُب عصر العوؼبة أكثر منو ُب أم .فركعها تعميق اؼبعرفة كتوسيعها كاػبوض ُب
  .كقت مضى

كفيض . فالتعليم اعبامعي يشهد حاليان تطورات عديدة، فيما يسمي بالتعليم عن بيعد عن طريق كسائل االتصاؿ اإلليكَبكنية
اعباد إٔب تطوير جامعاتنا التقليدية كإمدادىا بكافة الوسائل اؼبعلومات الرىيب من حيث الكم كالكيف، فبا يدعو بالضركرة السعي 

التكنولوجية ؼبواجهة ربيات العوؼبة، كمتطلبات سوؽ العمل اؼبتجددة فبا يفرض ـبرجات تعليمية كمهارية عالية قادرة على أف 
. سواء كاف مباشران أك غّب مباشرتنافس كتتحدم اؼبهارات كاػبّبات الوافدة إلينا من اػبارج، كىذا ىو دكر اعبامعة اغبقيقي 

 

 :المراجع قائمة

 .2009 اعبزائر، ىومة، دار ،"تأثّباهتا مظاىرىا، فلسفتها، العوؼبة: "تومي القادر عبد  .1
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 النشر، ك للدراسات العربية اؼبؤسسة العرب، اؼبثقفْب آلراء سوسيولوجية دراسة: العوؼبة ك العربية الثقافة غثي، الّب حسن ؿبمد .2

  ،2007 بّبكت، األكٔب، الطبعة

 .2006:  القاىرة كالنشر، للطباعة مصر إهبي دار العريب، االقتصاد كمستقبل العوؼبة حشاد، نبيل   .3

 .36: ص  النشر، ك للدراسات العربية اؼبؤسسة القوميات، متعددة الشركات عيسى، الدين حساـ .4

 IACQA األردنية، الزيتونة جامعة ،"العوؼبة ربديات ظل ُب العإب التعليم ُب اعبودة ضماف: "اخرين مع حفصاكم بن يوسف   .5

. 18: ص ، 2013

 الطرؽ مشركع إٔب مقدمة عمل كرقة التعليمية، اؼبؤسسات ُب الشاملة اعبودة نظم ك معايّب آخركف، ك ؿبمود، أضبد ؿبمود .6

 .2009 سيوط جامعة العإب، التعليم إٔب العلمية

 كمراكز اؼبكتبات ك العإب التعليم مؤسسات ُب الشاملة اعبودة إدارة جووباف، عرفات أغادير الَبتورم، عوض ؿبمد .7

 .2006 عماف، الطباعة، ك التوزيع ك للنشر اؼبسّبة دار اؼبعلومات،

 بوضياؼ ؿبمد جامعة إنسانية، علـو ؾبلة الَببوم، التقوٙب عملية ُب الشاملة اعبودة أنبية ك دكر رضا، قجة السعيد، يبينة بن .8

 .باؼبسيلة
http : // www .ulum.nl/c38.htm 

 ُب النوعية مؤسبر الشاملة، اعبودة إدارة مفهـو ضوء ُب اعبامعي التعليم ُب األكاديبيْب للمشرفْب كفايات تطوير نشواف، صبيل .9
 .2004 جويلية اؼبفتوحة، القدس جامعة الفلسطيِب، اعبامعي التعليم

http://www.qou.edu/homepage/arabic/qulitydepartement/qulityconfernce/pepars/sessi 
 الفلسطيِب، اعبامعي التعليم ُب لنوعيةا مؤسبر الفلسطيِب، اعبامعي التعليم جودة لتحسْب مقَبح تصور اغبوٕب، اهلل عبد علياف .10

 .2004 جويلية اؼبفتوحة، القدس جامعة
11. http:// valrocha. Com/web/quality/13.htm 
12. http:// valrocha. Com/web/quality/14.htm 
13. http:// valrocha. Com/web/quality/27.htm 
14. http:// valrocha. Com/web/quality/9.htm 
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  الدراسية والمناىج التعليم على العولمة انعكاسات

 (الجزائر) ، سكيكدة ، التكنولوجي التعليم ألساتذة العليا المدرسة/ بلبكاي جمال.أ

 

 

:  الملخص

 اؼبستول على كبّبة تغّبات حصوؿ عنها قبم األصعدة صبيع على السريعة التحوالت من مسبوقة غّب طفرة حاليا العآب يشهد   

 تسعى الٍب العوؼبة ظل ُب التحديات من للعديد دبواجهتها الَببوية اؼبنظومة على آثاران  يولد فبا كاالجتماعي، االقتصادم، التكنولوجي،

 . كسياسي ،اقتصادم اجتماعي ، ثقاُب ، فكرم لتوحد

 الكلي للنظاـ تابعا فرعيا نظاما بصفتو الَببوم النظاـ على ينعكس كتداعياهتا العوؼبة آثار من للمجتمع العاـ النظاـ يصيب فما   

 فرض تريد كما كىيمنتها، لشركطها كإخضاعها الرئيسية آلياهتا ك بأفكارىا الَببوية اؼبنظومة تقييد تريد العوؼبة أف يبدك إذ للمجتمع،

. الَببوية اؼبنظومة اخَباؽ خبلؿ من األفراد اذباىات كتغيّب خاصة تربوية كفلسفات مباذج

 ـبرجاهتا ظل ُب كسبحيص نقد دكف اؼبعلوماتية للشبكة أبناءنا كتصفح ، كاؼبقركءة كاؼبسموعة اؼبرئية األجنبية اإلعبلـ كسائل أثر إف   

 . اعبسدم اإليذاء حد إٔب كصلت كالٍب كاؼبتعلم اؼبعلم بْب العبلقة مستول تدٗب فقد ، ؾبتمعنا على غريبة سلوكيات عنو نتج اؼببهرة

 السرقة ك اؼبخدرات ك الفراغ ك التسرب ك الدراسي التأخر ك الكذب ك العدكاف ك الشغب كإثارة تزايد ُب اؼبتعلمْب مشكبلت أف كما   

. اؼبختلفة كاعبرائم كاالعتداءات

 مضموف حيث من العوؼبة، ؼبواجهة كفاءة ذم تعليم تقدٙب ؾباؿ ُب اؼبدرسة أماـ التحدم يزداد كالتكنولوجية اؼبعرفية للثورة كنتيجة   

 التعليم عملية عناصر لبقية النوعي بالتطوير إال األىداؼ ربقيق أك األثر يكتمل ال اؼبعلم كفاءة بلغت فمهما ، ككسائلو كطرائقو التعليم

 . تطبيقو ُب اؼبستخدمة كاؼبصادر الدراسي اؼبنهج ؿبتول ككذا  كالتعلم

 الوحيد السبيل ىو التعليم ألف كاؽبدؼ، احملتول حيث من الدراسية اؼبناىج ُب النظر إعادة بدكف التتم اَّتمع ُب اغبقيقية النهضة إف   

 على تعتمد أف البد الشعوب كرفاىية كاؼبعرفة العلم قرين التقدـ أف التجارب أثبتت ،إذ اؼبستقبل خريطة كرسم التنمية مسار ُب للتحكم

  . رشيد تعليمي نظاـ

 ؿبكـو كرقيو اَّتمع أضة أف ك خاصة ، العوؼبة ظل ُب التعليم مناىج على الضوء تسليط إٔب الدراسة ىذه عمدت األساس ىذا كعلى   

 . للمستقبل كتعدىم أبناءىا كتشكل تبِب الٍب اؼبناىج بنوعية

. العوؼبة ، التعليمية اؼبناىج : المفتاحية الكلمات
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Résumé : 

Nous sommes dans un monde qui témoigne des changements accélérés sur touts les niveaux ; technologiques, 
économiques, et sociaux, des changements qui génèrent des impacts et des effets sur le système éducatif, un système qui 
ne cesse de lever les défis dans un monde globalisé intellectuellement, économiquement et culturellement. Nous 
apercevons que les impactes de la globalisation subits par le système social n’ont pas épargné le système éducatif, dont il 
est un système subordonné au système social, car il est clair que la globalisation ordonne l’enchaînement de ce système 
par ses préceptes, ses mécanismes principaux, ses conditions et sa prédominance, aussi qu’elle veut établir ses modèles et 
ses perspectives éducatrices et de changer les tendances des individus à travers la pénétration du système. L'effet des 
médias étrangers audio-visuels et surtout le web duquel nos enfants naviguent généralement sans observation parentale est 
visible, attendu que nous examinons des comportements étranges de notre société, et en premier lieu nous pouvons 
envisager une détérioration au niveau de la relation entre l'enseignant et l'apprenant qui peut arriver jusqu'à la violence 
corporelle, ainsi que les problèmes des élèves s’élèvent tel la turbulence, la violence dans les établissements scolaires, la  
consommation des drogues et des narcotiques, la fuite des classes, l’oisiveté et d’autres problèmes. À la suite de la 
révolution scientifique et technologique le défi de l'école accroît pour fournir une éducation efficace face a la 
mondialisation, en termes de contenu et des méthodes et même des moyens, peu importe l’aptitude de l’enseignant sans 
une évolution qualitative du restant du processus d'enseignement et d'apprentissage pour atteindre les objectifs espérés de 
la démarche éducative. Une véritable renaissance dans la société ne verra le jour sans la révision et la rectification du 
système scolaire et éducatif en termes de contenu et de méthode, car l'éducation est le seul moyen de confirmer la voie du 
développement et de la cartographie du futur, comme l'expérience humaine a montré que le progrès est attribué à la 
science et à la connaissance et le bien-être des peuples doit être fondé sur un système éducatif rationnel. A partir de cela 
cette étude a eu comme but de mettre en évidence le rôle des s programmes d'enseignement lors la mondialisation, 
particulièrement que le développement de la société est régi par la qualité des programmes qui construisent et forment ses 
enfants et de les préparer pour l'avenir 

 Mots clés: programme d’enseignement, la mondialisation 

 

 

: مـقدمـة

 إٔب ربتاج جديدة معطيات اغبياة مسرح على تظهر يـو فكل ، يـو كل اإلنساف تواجو الٍب بالتحديات ملئ نعيشو الذم العصر إف   

 تكييف على كقادر ، كناقد ، كمبتكر ، مبدع إنساف إٔب ربتاج أأا أم ، بنجاح معها للتعامل جديدة كآليات كأساليب كمهارات خّبات

.  فقط معها التكيف كليس ، اؼبرغوبة كاألىداؼ كاألخبلؽ القيم كفق البيئة
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 ؽبذه االستجابة كتأٌب ، العوؼبة كمنها اَّاالت صبيع ُب كاؼبتبلحقة السريعة التغّبات تلك العصر ىذا ُب اغبياة مبلمح أبرز من كلعل   

 كاالنتشار الظهور ُب أخذ جديد مفهـو  فالعوؼبة ، آلخر ؾبتمع كمن ألخرل فئة كمن آلخر فرد من ككيفا كما كمتباينة متفاكتة التغّبات

 تلك خاصة ، كالتكنولوجيا العلم لثورات مباشرة نتيجة كانت كالٍب ، اؼباضية  السنوات ُب العآب شهدىا الٍب السريعة للتغّبات نتيجة

 داخل دكلة انغبلؽ اؼبستحيل من أصبح أنو حٌب ، العآب بلداف بْب كتداخبل تقاربا أنتجت كالٍب ، كاالتصاؿ اإلعبلـ ؾباؿ ُب حدثت الٍب

. حدكدىا

 لكوأا باؼبدرسة اؼبتعلقة تلك خاص كبشكل للَببية األساسية كاألىداؼ األدكار مراجعة ربتم أصبحت اغباجة فإف اؼبنظور ىذا كمن   

 ُب كالتأثّب التفاعل على القادرة اؼبؤىلة كالكوادر القدرات َّتمعها تقدـ أف اؼبدرسة تستطيع كي ، العوؼبة عصر ُب تأثّبنا األكثر اؼبؤسسة
. اغبضارية كمعطياهتا بتياراهتا العوؼبة متغّبات مع التعايش على قادرا اَّتمع كليصبح العوؼبة عصر

:  الدراسة أىـداف

   :   التالية األسئلة عن اإلجابة ؿباكلة كبالتحديد العوؼبة، ظل ُب التعليمية للمناىج تصور تقدٙب إٔب اغبالية الدراسة هتدؼ 

 . العوؼبة؟ دبفهـو اؼبقصود ما -

. ؟ العوؼبة ظل ُب الثقافية التحديات ـبتلف ىي ما -

.  ؟ التعليم  مناىج على  العوؼبة تؤثر كيف -

 :الدراسة أىمية

 .منها الفرار كعدـ مواجهتها من البد مفركضة ظاىرة العوؼبة باعتبار الدراسات ىذه ؼبثل اغباجة -1

 .العوؼبة تفرضها ٌباؿ التحديات كبو األنظار توجيو -2

 .فيها كالتأثّب الظاىرة ىذه إزاء األجياؿ لتحصْب برنامج معآب تشكيل ُب اؼبسانبة -3

 .العوؼبة أخطار مواجهة مشركع ُب خطوة تعد -4

 االجتماعي كالتغيّب ، اإلنتاج أساليب كتطور كالتكنولوجية العلمية كاالكتشافات  الثقافة كعوؼبة االتصاؿ كسائل تطور ظل ففي   

 متنوعة كثّبة مشكبلت ؾبتمعاتنا ُب ظهرت ، القديبة كاؼبعايّب كاؼببادئ القيم ؿبل ربل جديدة معايّب كظهور االجتماعية، كالعبلقات

 اؼبناىج تطوير دبكاف الضركرة من أصبح إذ ، كتشابكها اغبضارة كتعقد كالعلمية اإلنسانية اؼبعارؼ كتدفق السريعة للتطورات نتيجة

.  الَببوية

 خبلؿ من اؼبتقدمة العلمية اؼبعرفة على يعتمد الذم للمستقبل كتعدىم أبناءىا تشكل الٍب اؼبناىج بنوعية ؿبكومة اَّتمع أضة إف   

 : التإب ربقيق على اؼبتعلمْب مساعدة

 . الذاتية الرقابة مفهـو كتعزيز تنمية-   

 اغباجات زبدـ الٍب األساسية اؼبهارات تطوير-  

 .اؼبستمر التعلم كدافعية الذاٌب التعلم مهارات كتكسبو للمتعلم األساسية 
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 .األفضل كبو اؼبتعلمْب سلوكيات تعديل   -

 .الناقد التفكّب كأساليب الوظيفية باؼبعرفة تزكيده خبلؿ من كالبيئة اؼبتعلم بْب السريع التكيف إحداث-  

 باؼبهارات كتزكيدىم اؼبتعلمْب كعي تنمية طريق عن األخرل للمجتمعات كالثقافية اإلعبلمية الوسائل من يستقبلو ما ضد الفرد ربصْب-  

 .الذكباف من كحفظها كالقومية اغبضارية اؽبوية على وبافظ حبيث ، كالتمحيص االختيار من سبكنهم الٍب كالقيم

. كَّتمعو لو اػبّب وبقق الذم األمثل االستخداـ اؼبتدفقة اؼبعلومات استخداـ على اؼبتعلم مساعدة-  

:  العولمة مفهوم• 

 ، اقتصادية سياسية،) ربتو تندرج الٍب العمليات كتعدد حداثتو، بسبب الغموض يكتنفو زاؿ ما العوؼبة مفهـو أف اغبقيقة   
:  يلي فيما تلخيصها يبكن الٍب اؼبفهـو لشرح احملاكالت بعض نورد لذا(. كاْب. ..اجتماعية،ثقافية

:  لغةً  العولمة مفهوم: أوال

 إٔب العوؼبة أصل كيعود ، حديث مصطلح فالعوؼبة كآثارىا، مفهومها حيث من العوؼبة كظاىرة الباحثْب باىتماـ معاصرة ظاىرة ربظ ٓب   

 أك الكونية أك الكوكبة إٔب فيَبجم" Globalization" االقبليزم اؼبصطلح أما كركم، أك دكٕب أك عاؼبي كتعِب" Global" االقبليزية الكلمة
( 1) .العوؼبة

:  اصطالحا العولمة مفهوم: ثانيا

". كلو العآب ليشمل دائرتو كتوسيع الشيء تعميم: "اللغوم معناىا ُب العوؼبة أف إٔب (2) الجابري يشّب 

 أك اقتصادية ظاىرة ليست فهي ثقافتو، كفرض العآب على للسيطرة خبلؽبا من الغرب يسعى قديبة كإيديولوجية مركبة ظاىرة فالعوؼبة   
 تتصدر كانت عندما التاريخ قدـ قديبة بل جديدة ظاىرة ليست" كىي تارىبية ظاىرة ىي بل فحسب، معلوماتية أك تقنية أك سياسية

    (3) ".العآب كتقود اغبضارات كباقي ما حضارة

 أك ثقافيا أك سياسيا أك اقتصاديا جانبا أكانت سواء العوؼبة ؼبفهـو تناكلو ُب البعض ُّا اىتم الٍب اعبوانب ربديد من الرغم كعلى   
 أبعاد عن كتبلؽ اتفاؽ ؼبنظومة كالتبعية بالعضوية االشَباؾ كيعُب للعولمة التربوي المفهوم تتبُب اغبالية الدراسة فإف ، اجتماعيا

 مع الناجح التفاعل شأأا من كيكوف ، متشاُّة تربوية سلوكيات إٔب بالضركرة تقضي أساسية كتربوية كثقافية كعلمية فكرية كمستويات
 اعبوىر كسبلمة ضماف لتنفيذ البلزمة الَببوية اؼبستجدات بقبوؿ االلتزاـ تعُب كما ، مكاف كل ُب"  الكو٘ب"  اؼبد٘ب العيش أمباط

 القوميػة أك الوطنيػة للحرية كافية مساحة العاؼبية يةالَببو اؼبعايّب على االتفاؽ يضمن أف على كمغزاه، للعوؼبة الَببوم للمعُب األساسي

 (    4) . اػباصة الذاتية اؽبوية كفبارسػة

: المنهج ●

: يلي فيما نوجزىا للمنهج تعاريف عدة توجد    

 ربقيق على الطلبة ؼبساعدة اؼبدرسة توفرىا الٍب اؼبخططة( اؼبمارسات أك النشاطات) اػبّبات صبيع: " أنو" 1995" اللقاني يعرفو 

 ". قدراهتم تستطيعو ما أفضل إٔب اؼبنشودة التعليمية النتاجات
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 على مساعدهتم بقصد إشرافها ربت للطلبة اؼبدرسة هتيئها الٍب اؼبربية اػبّبات ؾبموعة: "  أنو" 1999" آخرون و فرحان يعرفو ك 

      (5)". سلوكهم كتعديل الشامل النمو

 توفرىا الٍب البيداغوجية األدكات ك كالوسائل كاؼبهاـ كاػبّبات النشاطات ؾبموعة" :فهو اغبالية الدراسة تبنتو الذم التعريف أما 

 الشخصية مصاغبهم ربقيق ؽبم يضمن فبكن تعلم أفضل إٔب ُّم الوصوؿ قصد كاستعداداهتم قدراهتم مع يتناسب دبا ؼبتعلميها اؼبدرسة

 ".منهم اَّتمع كانتظارات كمصاّب

:   المناىج بناء أسس• 

 على اؼبهمة ُّذه يأخذ من عاتق على كّبل مسؤكلية تعد بل كالتعليمي، الَببوم اغبقل ُب الصعبة العمليات من اؼبناىج بناء إف   

. فلسفية ثقافية، ، ،اجتماعية نفسية ـبتلفة أصعدة كعلى كبّبة دراسة تتطلب عاتقو،كوأا

 الٍب اعبديدة اؼبعطيات كفق لتكييفو ؿباكلة سنوات طبس كل يعدؿ اؼبنهج صار كاالجتماعي كالتكنولوجي اؼبعرُب التطور ظل ُب ك   

 أف درجة أقصى إٔب وبتاج الذم للمتعلم خدمة أكّب اؼبنهج يقدـ حٌب ، العوؼبة عصر ُب اغباصلة كالتطورات اغبديثة البحوث تفرضها

.  التعليمية العملية ؿبور كونو اؼبعرفية حاجاتو يشبع

 على يقـو إذ للمجتمع، الثقاُب اإلرث على ُّا ككبافظ األجياؿ خبلؽبا من نكوف الٍب الَببوية الوسائل أحد ىو اؼبنهاج فإف بالتإب ك   

: يلي فيما تتمثل األسس من ؾبموعة

 :النفسي األساس -1

 كخصائصو،مراحل اؼبتعلم طبيعة حوؿ البحوث كـبتلف النفس علم دراسات إليها توصلت الٍب النفسية اؼببادئ بو يقصد   

 بناء عند مراعاهتا ينبغي الٍب التعلم عملية طبيعة أخرل جهة كمن جهة من ىذا ،...سلوكاتو مبوه،حاجاتو،استعداداتو،ميوالتو،أمباط

  .اؼبنهاج

 حباجاهتا النمو مراحل من مرحلة كل ُب للمتعلمْب النفسية اػبصائص اغبسباف ُب تضع ىي اعبيد اؼبنهاج خصائص فإف كؽبذا   

. إشباعها سبيل ُب كالبحث كمطالبها

 الضوء سلطت اؼبناىج بناء عملية فإف أخرل،كبالتإب جهة من التعلم جهة،كبعملية من باؼبتعلم يتعلق للمتعلم النفسي األساس  إف   

 التعلم كاسَباتيجيات التدريس طرائق كربليل كالتعليم التعلم لنظريات الواعي الفهم من كالتعلم التعليم تنظيم ُب االنطبلؽ ضركرة على

 االنطبلؽ:  خبلؿ من ىذا كيظهر ، التعلم بعملة كثيق ارتباط ؽبا كالٍب ، اؽبامة النفسية اؼبتغّبات من العديد مراعاة على ركزت الٍب اغبديثة

 أساليب التعلم،استخداـ مصادر ُب التنويع التعزيز،اإلثابة، أساليب استخداـ ، اؼبتعلم كدكافع كاستعدادات كميوؿ حاجات من

         (6) .كاؼبعرفية النفسية العمليات بْب العبلقة...كاالستطبلع االستكشاؼ

 يبر الٍب العمرية اؼبرحلة حسب على اؼبتعلم حاجات يليب الذم ىو دبرحلة مرحلة كدراستها للطفل النمائية اػبصائص معرفة فإف كبالتإب   
. إلشباعها كيسعى اغباجات ىذه يراعي اؼبنهاج أف أساس على فيو يدرس الذم الدراسي ُّا،كالقسم

 
 :االجتماعي األساس -2

 كيتعلق اؼبنهاج، مكونات ـبتلف االعتبار بعْب تأخذ الٍب االجتماعية كاؼبتغّبات القول ؾبموع ىي اؼبنهاج لبناء االجتماعية األسس إف   

 كجو ُب تقف الٍب كالعوائق اؼبشكبلت اؼبنشودة، كاؼببادئ االجتماعي،القيم التفاعل األدكار، اَّتمع، ُب السائدة العبلقات بطبيعة األمر
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 االجتماعي النظاـ ىذا صور تنعكس أف ينبغي بالتإب ك.اَّتمع ينشده الذم الفرد كخصائص طبيعة إٔب باإلضافة اَّتمع، أىداؼ ربقيق

 سواء بنائو أثناء اغبسباف ُب كأخذىا عناصره طيات بْب اؼبنهاج كضعها إذا إال ىذا يتم بتطوره،كال كتتطور معو تستمر كأف األفراد على

         (7). االسَباتيجيات أك األنشطة، ك احملتول،الوسائل ، األىداؼ ربديد مستول على

 من حقو تأخذ حْب ُب كاالحَباـ، العمل كحب كالتعاكف اعبماعة ركح فيو تبعث مواطن كتكوين تربية تنشد االجتماعية األسس إف   

        (8). كالعدؿ كاؼبساكاة الفرص تكافؤ مبدأ من االستفادة ك الفردية، الفركؽ إطار ُب كاستعداداتو بقدراتو كاالعَباؼ شخصيتو احَباـ

 أخرل ثقافات كاكتشاؼ االطبلع إمكانية كتتيح اؼبعارؼ ـبتلف بعث ُب دكر ؽبا الٍب اعبمعي االتصاؿ كسائل من اإلعبلـ كباعتبار   

 كبالتإب.رسائلها ُب تناقض أم تظهر أف ينبغي ،فبل كاَّتمع الفرد ُّا يتأثر معينة كمبادئ كاذباىات قيم نشر إٔب ،باإلضافة متنوعة كعلـو

 الوسائل ىذه استخداـ كيفية ُب اؼبتعلمْب كتوجيو اإلعبلـ كسائل رسائل مع أىدافو تتناقض ال كأف اعبانب ُّذا يهتم أف هبب فاؼبنهاج

        (9) .منها كاالستفادة

 :الثقافي األساس -3

 كاؼبادية النظرية كاغبقائق كاػبّبات اؼبعارؼ من اؽبائل الكم خبلؿ من اؼبنهاج بناء كمتطلبات الثقافية اعبوانب بْب الوثيق االرتباط يظهر   

 ؽبم يسمح ما كىذا اؼبثقفْب، مصاؼ إٔب باؼبتعلمْب لبلرتقاء السابقة األجياؿ حصلتو ما أك الراىن الوقت ُب سواء اؼبهارات كـبتلف
 كتعويد كحاجاهتم ميوالهتم مع تتماشى الٍب السلوكية كاألمباط األنشطة على الَبكيز إٔب توجيههم إٔب باإلضافة اغباضر، متطلبات بفهم

. اذباىات ك كقيم تفكّب أساليب ك مهارات ،كاكتساب اؼبعارؼ ك العلـو كاستقصاء البحث على اؼبتعلمْب

 اؼبشَبكة كالقيم كاالذباىات، للمعارؼ أكسع مساحة ىبلق حٌب الثقافة لعموميات األنبية من قدرا يعطي الذم ىو اعبيد اؼبنهاج ألف   

. اعبماعة كركح االنتماء ركح فيهم كيبث بينهم، كالتعاكف التفاىم من نوعا بدكره ىبلق ما كىذا الواحد، اَّتمع ُب األفراد بْب

 البيئة مع كالتكيف االجتماعي التفاعل عملية لتسهيل التعليم من األكٔب اؼبراحل ُب عليها الَبكيز يستحسن النقطة ىذه كخبصوص   

 ُب أنو يرل من كىناؾ ،...الوطنية الدين، اللغة، تعليم يتضمن أف لو ينبغي اؼبرحلة ىذه ُب للمنهاج العاـ فالتصور كبالتإب االجتماعية،
. األخرل الثقافات على االنفتاح إطار ُب تدخل كالٍب اؼبختلفة للبيئات اؼبناسبة كاػبّبات اؼبفاىيم بعض يكتسب أف اؼبتعلم صاّب

 فيصبح األكٔب تطغى ال حبيث للمتعلمْب، اؼبتخصص اإلعداد ك العامة اػبّبات بْب التوازف لتحقيق ضركرة ىناؾ أف قبد ىنا من ك   

         (10) .ؾبتمعو ُب السائدة الثقافية اؼبتغّبات مع التكيف على قادر غّب اؼبتعلم فيصبح الثانية تطغى كال فعاؿ، غّب اؼبنهاج

: كالتإب العوؼبة ظل ُب التعليم مستقبل متطلبات أف" 1999" شحاتة حسن يرل ك   

. األخرل اللغات تليها اإلقبليزية اللغة خاصة األجنبية، اللغات ٍب( العربية اللغة) القومية باللغة بدءان  باللغات االىتماـ-  

. الفيزياء ك العلـو ك كالرياضيات اؼبستقبل علـو كتعليم اآلٕب اغباسب استخداـ على اؼبتعلمْب تدريب-  

. بينها الفصل كعدـ كالرياضية كالعلمية األدبية الشعب بْب مشَبكة مواد إهباد- 

. اؼبعلومات ربصيل من أكثر كاإلبداع التفكّب على قدراتو كتطوير اؼبتعلم شخصية تنمية على الَبكيز- 

          (11) .اؼبختلفة للمواد اؼبناىج كضع عند العلم على كاالنفتاح القومية الَببية بْب لتوازفا- 
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 :الفلسفي األساس -4

 الفرد نشاط توجو حبيث معينة أىداؼ ك كمبادئ كاذباىات قيم تتضمن الٍب اَّتمع فلسفة مراعاة تستوجب اؼبنهاج بناء عملية إف   

 دكر لتفعيل تربوية فلسفة خلق من بد ال نشرىا ك اػباصة فلسفتو على احملافظة اَّتمع  يستطيع ،كحٌب القصول أك الكّبل غاياتو كربدد

. اغبياة ُب تطبيقها على اغبرص ك القصول كالغايات القيم ىذه على احملافظة

 ك اؼبنهاج، ُب تتجسد أف ينبغي الٍب الَببوية كالغايات األىداؼ، ك الفلسفية اؼبتغّبات بْب كثيقا ارتباطا ىناؾ أف جليا يظهر ىنا من ك   
          (12).الفلسفية اؼبذاىب كليدة ىي الَببوية اغبركات أغلب أف ىذا على الدليل

:  العولمة ظل في الثقافية التحديات• 

 تشمل أأا ك بعينها، اجتماعية فئة أك بعينو ؾبتمعا سبيز الٍب كالعاطفية الفكرية ك كاؼبادية الركحية السمات ؾبموع: "الواسع دبعناىا الثقافة   

          (13) ". كاؼبعتقدات كالتقاليد القيم كنظم لئلنساف األساسية اغبقوؽ تشمل االقتصادم،كما كاإلنتاج اغبياة كطرائق كاآلداب الفنوف

 كالٍب القيم، ك كالتقاليد كاؼبعتقدات اللغة ك كالتاريخ الَباث من مركبا نسقا ربمل إذ ؾبتمع، كل ك بلد كل ىوية بطاقة الثقافة تعتّب كما   

 تتميز ما عكس اػبصوصيات، كال التمايزات يقبل ال كمبوذجي موحد عاؼبي نظاـ كضع إٔب يسعى ىذا العوؼبة كنظاـ.اَّتمعات ُّا تتمايز

          (14). التعدد ك التفرد خصائص من الثقافية اؽبوية بو

 اهلل شاء لو و منهاجا، و شرعة جعلنا لكل" : تعأب اهلل قوؿ ُب كاالختبلؼ التنوع حبق اإلسبلـ أقر فقد ذلك، يتعدل األمر إف بل   

          (15). "واحدة أمة لجعلكم

 مدل على اكتسبتو كما لديها، الثابتة األفكار ك كاؼبفاىيم القيم ُب تغيّب إحداث فكرة تقبل أك سبيل من الشعوب من كذلك قبد ال   

 اليومي الواقع ُب ذلك عن ينجر ؼبا نظرا الثقافية العوؼبة ىذه ذباه تَبيث كمعتقداهتا جنسياهتا اختبلؼ على الشعوب فهذه طويلة، سنْب

 .األسرة ك للفرد

 الوحيد السبيل ىو التعليم ألف كاؽبدؼ احملتول حيث من الدراسية اؼبناىج ُب النظر إعادة بدكف تتم ال اَّتمع ُب اغبقيقية النهضة أف كما

 أف البد الشعوب رفاىية كأف كاؼبعرفة، العلم قرين التقدـ أف  دائمان  التجارب أثبتت كلقد اؼبستقبل، خريطة كرسم التنمية مسار ُب للتحكم

            (16) .رشيد تعليمي نظاـ على تعتمد

 اؼبعرفة من استجد ما حساُّم ُب يأخذكف الدراسية اؼبناىج ـبططي ذبعل حبيث الَببية ُب تؤثر كالتكنولوجية اؼبعرفية الثورة كانت كإذا

 كالعقيدة الوطنية الشخصية تنمي مضامْب تعويض كال ، بأخرل دراسية مواد تغيّب بالضركرة يتطلب ال ذلك فإف ، التقنية كاألدكات

 على كاالنفتاح ، الغريب بالعآب خاصة مواضيع تتناكؿ أخرل دبضامْب ، الثقافية ك  االجتماعية كاػبصائص األخبلقية كالصفات الدينية

 يبت ما كل كؿباربة ، اغبياتية اَّاالت كل ُب  حيادم فرد تكوين على كالعمل ، التقنية من استجد دبا اؼبناىج كحشو ، اؼبتقدـ العآب

 .كاغبضارم الثقاُب كاالنتماء الوطنية ك  الفردية بالشخصية لبلعتزاز بصلة

:  والعولمة التعليمية المناىج• 

 يبتد ما ككل متغّبات، من الَببية يصيب ما كل عليو ينعكس ٍب كمن الَببية، ىو أكّب رئيسي نظاـ من فرعيا نظاما الدراسي اؼبنهج يبثل   

 ترصبة بو اؼبنوط اؼبؤسسة ىو كلو ىذا فوؽ الدراسي اؼبنهج ك. اَّتمع ىو أمشل كلي لنظاـ فرعيا نظاما تعتّب أأا حيث آثار من إليها

. الدراسة حجرة إٔب بل فقط اؼبدرسة إٔب ليس طريقها تأخذ كإجراءات تدريس أساليب إٔب الَببوية الفلسفة



  2014أبريل  27إلى  25بيروت  –العولمة ومناىج البحث العلمي : الثالثأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

72 

 

 ؟ اؼبناىج عليو تكوف ف أ هبب الذم التصور ىو فما العوؼبة، ظل ُب كخاصة للحياة اإلنساف إلعداد السعي ضوء كُب

: يلي كما للحياة اإلنساف إعداد ُب كظيفتها لتؤدم التعليمية اؼبناىج عليو تكوف أف هبب ما لبعض تصور كضع يبكن ذلك ضوء ُب   

 : الحالية المناىج تقويم: أوال

 تشمل قد اؼبنهج تقوٙب جوانب فإف لذا كإعدادىا، اختيارىا كجودة مناسبتها كمدل لو، اؼبختلفة العناصر تقوٙب اؼبنهج بتقوٙب يقصد   

 آراء استطبلع طريق عن اؼبنهج تقوٙب كيبكن.اؼبستخدمة كاؼبتعلمْب اؼبعلمْب تقوٙب كأساليب األنشطة ك كاحملتول، األىداؼ، تقوٙب

 األىداؼ لتقوٙب احملتول ربليل استخداـ على يقـو كقد بذلك، خاصة استمارة أك استبياف بإعداد فيو كاؼبتعلمْب كاؼبعلمْب اؼبتخصصْب

           (17).اعبوانب ىذه كصياغة اختيار أسس تناسب ربليل فقرات ضوء ُب كالوسائل كاألنشطة، كاحملتول

 مواكبة على قدرهتا مدل على الوقوؼ ُب تساىم التعليمية اؼبواد كعبميع اغبالية للمناىج شاملة تقويبية ربليلية دراسة فإجراء ٍب كمن   

 الكونية، القرية الدكٕب، التعاكف الثقافية، كاؽبوية بالعوؼبة، مرتبطة مفاىيم من اؼبناىج ىذه تتضمنو ما كعلى كقيمها، دبفاىيمها العوؼبة

. اْب...كاؼبعاصرة األصالة العاؼبي، السبلـ اإلنساف، حقوؽ

:  المستهدف اإلنسان مواصفات: ثانيا

 زمرمان يرل كما«  العوؼبية اؼبواطنة»  على القادر اإلنساف كتكوين تربية ىي  العوؼبة طريق على ازباذىا ينبغي الٍب اػبطوات أىم من   

Zimmerman 1990 ، جديدة معايّب كفق التعليمي اؼبوقف كبناء بصياغة كانتهاءن  ، فلسفتها من بدءا الَببية ُب النظر إعادة يقتضى كىذا 

 تربويان   -يكوف ال حٌب العاؼبية اعبودة بثقافة اسَبشادا عاؼبية جودة معايّب إٔب تستند سلوكية نواتج إطار ُب الَببوم النتاج على للحكم

 (18) .عنو اؼبتوٌلدة اؼبستقبل كصورة العوؼبة عصر إيقاع خارج  -كتعليميان 

: الثقافية الهوية: ثالثا

 ُب كاؼبتمثل ، أحداثو من كثّب ُب اؼبتغّب اليـو عآب يشهده ما ىو كاإلسبلمية كالعربية الوطنية اؽبوية تأكيد كبو الدكافع أبرز من إف   
 أصبحت الثقافية العوؼبة أف فيو شك ال كفبا ، للمجتمع الثقافية اؽبوية علي تأثّباتو لو يكوف ردبا الذم التكنولوجي كالتقدـ كالنمو االنفتاح

 العريب الشباب كصار ، العربية لغتنا على غربية كمفردات جديدة مفاىيم كسرت ، اَّتمع أبناء من اعبديدة األجياؿ علي تأثّبىا تباشر

 هتديد من كاإلسبلـ كالعركبة بالوطن كاالعتزاز االنتماء قيم  لو تتعرض أف يبكن فيما يتمثل اػبطورة مكمن صار بل ، عنها كيدافع يرددىا

 (19) .كثقافتنا ىويتنا عن كالدفاع اؼبفقود التوازف الستعادة مسئولياهتا تتحمل أف الَببوية اؼبؤسسات على الواجب من كصار ،

  .أمباطها كتأكيد اؼبتعلمْب عند الثقافية اؽبوية إبراز خبلؿ من كإجراءاهتا العوؼبة مواجهة ُب  اؼبنهاج دكر يتجلى ذلك إثر كعلى   

: للمناىج العولمة إدخال طرق• 

:  يلي كما للمناىج العوؼبة إلدخاؿ طرؽ تصور يبكن   

. الواقع أرض على للعوؼبة تطبيق إٔب عزؿ ُب اؼبخاطر من ىبلو ال العوؼبة ُب منفصلة مواد كضع إف :بالعولمة منفصلة مناىج وضع .1

 العوؼبة، كاذباىات كمهارات معلومات ، دبعارؼ القائمة اؼبناىج موضوعات كتضمْب تنقيح تستلـز طريقة كىي :الدمج طريقة .2

. اؼبناىج صبيع خبلؿ من العوؼبة مفاىيم تقدـ كبذلك
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 لذلك، مثاؿ اؼبتكاملة كاؼبشركعات متكامل، كل ُب كاالذباىات كاؼبفاىيم اؼبعارؼ تكامل كبو تسعى طريقة كىي :التكامل طريقة .3

  .تقويبو طرؽ ك كؿبتواه، التدريس كطرؽ اؼبنهاج أىداؼ بْب كتكامل ترابط ىناؾ يكوف أف هبب ذلك كلتحقيق

 

:  التدريس وطرق الدراسي المنهج على  العولمة أثر• 

 :الدراسي المنهج -1

 لتتحمل تنفيذه كعند اؼبنهاج زبطيط عند االعتبار ُب تؤخذ جديدة منهجية أشكاال يستدعى اؼبستقبلية للتوجهات اؼبناىج مواكبة إف   

 مع التكيف اؼبعرفة، إكساب: كىي رئيسية بغايات الَببية تفي أف البد ،إذ اعبديد اإلنساف ظبات اؼبتعلم إكساب مسئولية بدكرىا
 ؼبواجهة العصر إنساف إعداد ضركرة كىو أال رابعا تربويا بعدا اؼبعلومات عصر أضاؼ كقد الشخصية، كالقدرات الذات تنمية اَّتمع،

 صورة ُب صاغها الذم اليونسكو تقرير ُب كردت الٍب تلك عن كثّبا زبتلف ال الٍب األربع الغايات كىي العوؼبة، ظل ُب اغبياة مطالب

. لتكوف تعلم لتشارؾ، تعلم لتعمل، تعلم ، لتعرؼ تعلم: ىي أربع، مبادئ

 أكّب، بدرجة ذاهتا اؼبعرفة أدكات كإتقاف أقل، بدرجة كمصنفة مشفرة معلومات اكتساب ىو التعلم من النمط ىذا إف :لتعرف تعلم -

 كُب كالتعلم، العلم فبارسة ىو اؼبعلومات عصر ُب فالعلم ، قبل من سّبهتا عن اؼبعلومات عصر ُب للمعرفة الفرد اكتساب عملية كزبتلف

  .ذاتيا نفسو يعلم كيف الفرد نعلم أف ىي اؼبعلومات عصر

 اؼبهِب، بالتدريب ارتباطا أكثق تعمل أف تعلم كلكن كبّب، حد إٔب بينهما فكاؾ ال للعمل كالتعلم للمعرفة التعليم إف :لتعمل تعلم -

  (20).الواقع نظم مع التفاعل كمهارات بعد عن اغبوار مهارات خبلؿ من يتم اؼبعلوماٌب الفضاء كعآب الواقع عآب مع فالتعامل

 اغباضر، الوقت ُب الَببية ُب إليها اؼبشار األساسية اؼبسائل أحد يكوف أف وبتمل التعليم من النمط ىذا إف :اآلخرين لتشارك تعلم -

 على ذلك كيتفرع الَببوية، للفلسفة الرئيسية احملاكر أحد كالعاؼبية احمللية ثنائية فيو أصبح الذم األمر كاسعة، اإلنساف بيئة أصبحت كلقد

 كتنمية اآلخرين مشاركة ُب الرغبة تنمية كالتواصل، اغبوار كأسلوب اإلقناع على القدرة تنمية خبلؿ من اآلخر مع اغبوار مهارات تنمية

   ( 23).  الفريق بركح كالعمل السليمة اؼبنافسة ركح تنمية مع عاكفالت ركح

 جعل ذلك كيتطلب ذلك، كغّب ك كذكاء ككجدانا كجسما عقبل شاملة تنمية فرد كل تنمية ُب التعليم يسهم أف ينبغي :لتكون تعلم -

. استعداداتو ك قدراتو يناسب دبا اؼبتعلم كحاجات ؼبطالب التعليمية الّبامج مبلئمة كأيضا التعليمية، العملية ؿبور اؼبتعلم

 البدائل بْب كاؼبقارنة القرار ازباذ سرعة على اؼبتعلم تدريب ُب تساىم تعليمية برامج تقدٙب خبلؿ من: القرارات إصدار على القدرة تنمية 

. كالسيناريوىات احملاكاة مباذج على تعتمد الٍب اؼبعلومات نظم خبلؿ من كذلك اؼبطركحة،

.  الذاٌب كالتحكم اإلقباز على كالقدرة باؼبسئولية الشعور تنمي الٍب الذاٌب التعلم أساليب تقدٙب كبالتإب: الفردية باؼبسئولية الشعور تنمية 

 كاؼبشاركة، اغبوار خبلؿ من التعاك٘ب التعلم كاستخداـ باالكتشاؼ التعلم ضوء ُب التدريس كطرؽ اؼبناىج تطوير خبلؿ من: اإلبداع تنمية

. الذىِب العصف طريقة مثل كاػبياؿ اإلبداع ينمي أسلوب كأم
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:  التدريس طرق -2

 كهبدد جديدة طرقا يدخل حبيث  األخرل، اَّاالت على التغّبات أدخل كما التدريس طرؽ ُب تغّبا العوؼبة ظل ُب التعليم سيحدث   

 ؽبذه اؼبناسبة التدريس كطرؽ اؼبتعلم تعلم كأساليب الفصل كيدير س يدر كيف اؼبدرس يعرؼ أف هبب: " اؼبعركفة الطرؽ كيفعل كيطور

...". اؼبناسبة التدريس كتكنولوجيا األساليب

 

: الجديدة الطرق -1

 عاؼبيا التعليم ذبعل الٍب العناصر أىم كىي ،بعد عن التعليم طرائق ىي اؼبدارس إٔب بفاعلية كستدخل دخلت الٍب اعبديدة الطرائق من   

:  كاؼبكاف الزماف غبدكد خارقا أك( معوؼبا)

 شاشات على) كانوا أينما  متعددة، كأمكنة كاحد كقت ُب األشخاص من ؾبموعة بو يقـو بالكتابة حوار (: المتزامن) الكتابي الحوار

 كتبادؿ كنقل عرض ُب اعبودة العالية الطريقة ىذه أف البلفت كمن ،(اإلنَبنت أك احمللية اإللكَبكنية الشبكات عّب كمنقوال األجهزة

 نظامي بشكل كاستغبلؽبا إقحامها  ىو اؼبشكلة ؽبذه كاغبل اؽبادفة، كغّب العابرة اغبوارات ؾباالت ُب عالية كبنسبة حاليا تستغل األفكار

 للمشرؼ كتتيح احملاكرين من كبّبا عددا تستوعب أأا ،إذ عالية الطريقة ىذه كطاقة اؼبتعلمْب عند متوفرة فاؼبهارة التعليمية، األنشطة ُب

 .سريع كبوقت كاسع نطاؽ على كتبادؽبا عرضها عن فضبل اؼبطركحة األفكار حفظ فرصة األعضاء أك اغبوار على

 أأا غّب كالسرعة، كالنقل اغبفظ كإمكانية الطاقة حيث من اؼبتزامن للحوار ذاهتا الطريقة على تتم (:المتزامنة غير) اإللكترونية المراسلة

 ُب كاألفكار التعليقات اؼبشاركوف كيرسل موضوع، طرح مثبل فيمكن االتصاؿ، خط على كاحد كقت ُب احملاكرين صبيع حضور تقتضي ال
 ال كقت ُب الدركس كشرح اؼبتابعة فرصة يعطي ىذا يريدكف، الذم الوقت ُب اؼبعركضة اؼبواد على فيطلعوف اآلخركف كيعود معينة قات أك
. اإللكَبك٘ب الّبيد عّب أك باؼبنتديات يسمى ما عّب يتم كذلك. حق

 أف دكف أخرل قارات أك ببلد، ُب اؼبعدة كالعركض الدركس من االستفادة فرصة للمتعلمْب يتيح فبا : الفصل داخل بعد عن التعليم

 أك تقديبية دركسا كانت سواء  اإلنَبنت، شبكة عّب بالدرس اػباصة اؼبواد كتصفح التقديبية العركض من كذلك فصوؽبم، من ىبرجوا
. أخرل مدارس ُب ؿباضرات أك لدركس مباشرا نقبل أك تفاعلية،

 التلقي فرصة للمتعلمْب تتيح اؼبدرسة عن بعيدة أماكن ُب اؼبعركضة الدركس أك للمحاضرات اؼبسجل  أك اغبي النقل : المتلفز التعليم

 خبلؿ من اػبدمة ىذه يقدـ أف يبكن اآلٕب كاغباسب. اغبقيقي العرض لتكرار اغباجة دكف العرض من اؼبستفيدين عدد من كتزيد كاؼبتابعة

 ما كىذا.  بعيد من أك قريب من اغباسوبية كالشبكات اغباسب عّب يعرض أف يبكن الفيديو أك التلفزيوف عّب يعرض ما فكل اؼبيديا برامج
". كاالجتماعية الَببوية االتصاالت يعزز"

: والمتجددة القديمة الطرق -2

 كدراسة كنقاشا كشرحا حبثا اؼبعلومات معاعبة فتتم كالتكرار، كالدقة كالسرعة كالكيف الكم ُب فستستفيد اؼبعتادة األخرل الطرائق أما   

.  فاعليتها من يزيد فبا ؿبوسبة تكوف ألف كاغبديثة التقليدية التدريس طرؽ كافة ربويل خبلؿ من

.  الفاعلية كبالتإب كالتشويق الوضوح من يزيد دبا الداعمة كالوسائل كاؼبؤثرات الشرح بوسائل مزكدا عرضا تصبح مثبل فاحملاضرة   
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 كيبكن ، كاؼبعتاد ماديتها على ربافظ أف يبكن...( الفيزيائية أك الكيماكية أك الطبيعية) العلمية التجارب شأف ُب: العلمية التجارب .4

 كنتائج كاحتماالت مظاىر كافة تقدـ أف يبكن حاسوبية برامج عن عبارة كىي) االفَباضية اؼبختّبات خبلؿ من التقنية استخداـ

 (21) (.كعرضها كزبزينها التجربة خطوات تصوير خبلؿ من ،أك التجارب
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معوقاتها  ،العربيالعلوم االجتماعية واإلنسانية بالوطن واقع البحث في 
 وإمكانات حلها

" أ"جهاد الغرام، أستاذ محاضر قسم .د
 الجزائر.رئيس المجلس العلمي العلوم اإلنسانية واالجتماعية بـجامعة المدية

                                                                                                                 

 

: ملخص

يبثل العلم رىانا ؾبتمعيا مركزيا، فالعلم ؾباؿ تتقاطع داخلو اسَباتيجيات البحث، ك التطوير كاالبتكار ذات األبعاد العلمية    
احملضة، ك التأثّبات اغباظبة على القدرات التنافسية لبلقتصاديات العاؼبية، الٍب تقع على كاىل اعبامعات كمؤسسات البحث الٍب 

ية ك اؼبعرفية اؼبتكاملة ُب ـبتلف ؾباالت حياة اَّتمعات، فالبحث العلمي ىو الذم يعطي للجامعة معناىا تقود النهضة العلم
اغبقيقي ك يبيزىا عن غّبىا من اؼبؤسسات، ك لذلك أكلت اعبامعات الغربية عناية خاصة بالبحث العلمي، ك رصد ؽبا اؼبيزانيات 

الهتا صبيع نواحي اغبياة للوصوؿ بشعوُّا إٔب  التطور ك التنمية،، ك باؼبقابل قبد كاستقطبت ألجلها الكفاءات العلمية ك مشلت ؾبا
اف ُب عاؼبنا العريب ٓب يعطى البحث العلمي ىذه األنبية، كانعكس ذلك على الفاعلْب ُّذا اَّاؿ من جامعات ك باحثوف على 

النهوض باَّتمعات العربية، ككاإلبداع،  البحث ؾباؿ ُب كظائفهاتأدية  ُب بدكرىا القياـ على بالغنا سلبينا تأثّبناحد سواء، أثرت 
 .كدفع مسّبهتا كبو التقدـ

   

Abstract : 

 Scientific research is give universities real meaning and distinguishes from institutions, the western universities 
paid special attention to scientific research and monitoring of budgets and attracted Competencies infrastructure scientific 
fields and included all aspects of life to reach their  to development  , But the Islamic world especially our Arab did not 
give this important scientific research ,This has been reflected by the universities and researchers it is negatively affected 
adults to play its part in the performance of its functions and creativity the promotion of Islamic Arab societies. 

 

 

مقدمة 

م كقت مضى، فدكؿ العآب اآلف ُب سباؽ ؿبمـو الكتساب اكّب قدر إف اغباجة للمعرفة ك البحث العلمي اليـو أكثر من أ  
، ك ىذه اؼبعرفة ىي الٍب تقود إٔب التقدـ ك الرفاىية ك تضمن لئلنساف التفوؽ على  فبكن من اؼبعرفة الدقيقة اؼبستمدة من العلـو

ة العصرية، كما الثورة التكنولوجية الٍب حصلت غّبه، ك قد تأكد دبا ال يدع ؾباال للشك إف اؼبعرفة العلمية ىي مفتاح النجاح للدكؿ
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ُب كل من الياباف ك أؼبانيا، إال خّب مثاؿ على ذلك، بعكس ما نراه ُب عاؼبنا العريب الذم يبتلك من اؼبوارد ك اإلمكانيات ما 
البحث العلمي االىتماـ يسمح لو بالتفوؽ التكنولوجي ك التقدـ االجتماعي، إال أف ىذه اإلمكانيات ٓب تستغل، كٓب يعطى َّاؿ 

.  الكاُب للوصوؿ إٔب أضة اقتصادية متكاملة ُب ـبتلف اَّاالت شبيهة بالدكؿ اؼبتقدمة

كعليو، سنحاكؿ من خبلؿ ىذه الدراسة عرض معوقات البحث العلمي ُب الوطن العريب، انطبلقا من مؤشرات علمية  
دكؿ الغربية اؼبتقدمة علميا كتكنولوجيا، كذلك لتثبيت أنبية دكر العلم ُب اؼبقارنة بْب كاقع البحث العلمي ُب الوطن العريب مع اؿ

تقدـ ىذه اَّتمعات، ىذا الواقع الذم ال يكاد ىبفى على احد، كالذم بدكره يدفعنا للتفكّب كالبحث دكما ُب أسباب الَباجع 
لة تشخيص ىذه اؼبشكبلت ُب ضوء العريب ُب ؾباؿ البحث العلمي من خبلؿ التعرؼ على حقيقة ىذه اؼبشكبلت، كؿباك

إمكانيات العآب العريب اؼبادية ك البشرية، للوصوؿ من خبلؿ ىذه اؼبقارنات إٔب اغبلوؿ اؼبمكنة كاؼبتاحة للمسانبة ُب تطوير اَّاؿ 
خر إٔب التطور كالتقدـ، البحثي ُب العلـو اإلنسانية كاالجتماعية الذم وبقق ُب النهاية االنتقاؿ باَّتمعات العربية من التخلف كالتأ

. كما هتدؼ الدراسة اقَباح حلوال ؽبذه اؼبشكبلت كفق ىذه اإلمكانيات اؼبتاحة

 

الباحث و البحث العلمي : أوال

عبأ عدد من الكتاب ك الباحثْب إٔب اإلسهاب ُب ربليل كتأكيل ظاىرة البحث العلمي، فكل كاحد منهم قد نظر إٔب اؼبوضوع   
من زاكيتو اػباصة، ك حسب ميولو اك قناعتو العلمية ، كبالتإب كضع التعريف الذم رآه مناسبا ، كإذا عبأنا إٔب ربليل عبارة البحث 

، أما البحث فهو ؾبموعة أعماؿ ؽبا ىدؼ الكشف عن معارؼ "العلمي"ك" البحث"مكونة من كلمتْب نبا العلمي فأننا قبد أأا 
جديدة ُب ميداف علمي،أما العلمي فهي كلمة منسوبة إٔب العلم، ك العلمي يعِب اؼبعرفة ك إدراؾ اغبقائق، أم ما مبلكو من معارؼ 

. عن األشياء

العلمي يعِب التقصي اؼبنظم بإتباع أساليب ك مناىج علمية ؿبددة للحقائق العلمية بقصد كاستنادا إٔب ىذا التحليل فاف البحث   
، كُّذا اؼبعُب ال يبكن أف زبرج الغاية من البحث العلمي كإف اختلفت [1]التأكد من صحتها ك تعديلها أك إضافة اعبديد ؽبا

من صحتها، أك تعديل اؼبعلومات اؼبتعلقة ُّا، أك إضافة اكتشاؼ اغبقائق، أك التأكد : ميادينو عن كاحدة من الغايات اآلتية
. اعبديد ؽبا

إف البحث العلمي ىو عرض مفصل أك دراسة متعمقة سبثل كشفا غبقيقة جديدة : " كىناؾ تعريف ثا٘ب للبحث العلمي خبلصتو
تقصيها ككشفها أك التأكيد على حقيقة قديبة مبحوثة ك إضافة شيء جديد ؽبا، أكحل ؼبشكلة كاف قد تعهد شخص ب

، كُّذا اؼبعُب هبب على البحث العلمي أف يشمل عرض كاضح ك مفسر للظاىر اؼبدركسة بشكل معمق ك دقيق من [ِ]"كحلها
خبلؿ اؼبراحل األساسية الٍب يبر ُّا البحث العلمي، ابتداء من ربديد اؼبشكلة كصياغتها كصبع اؼبعلومات كأدبيات البحث كصوال 

. لصدؽ ك الثبات للتأكد من صحة النتائج ك مدل إضافتها للحقل العلميإٔب مرحلة اختبارات ا

نشاط علمي : " يعتّب ىذا التعريف الكبلسيكي للبحث العلمي متقاربا مع تعريف ثالث، خبلصتو أف البحث العلمي ىو  
ج موضوعية من اجل معرفة منظم، كطريقة ُب التفكّب ك أسلوب للنظر ُب الوقائع، يسعى أب كشف اغبقائق، معتمدا على مناه

، كُّذا اؼبعُب فاف البحث [ّ]االرتباط بْب ىذه اغبقائق، ٍب استخبلص اؼببادئ العامة ك القوانْب العامة أك القوانْب التفسّبية
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نقيب العلمي مرتبط بالواقع، يهدؼ إٔب إهباد حلوؿ، أك تفسّب األحداث ك اؼبتغّبات ؽبذا الواقع، كمحاكلة الكتشاؼ اؼبعرفة ك الت
. عنها ك فحصها ك عرضها عرضا متكامبل، لكي تسهم ُب حل اؼبشكبلت الٍب يهدؼ البحث العلمي معاعبتها

: [ْ]كبصفة عامة فاف اصطبلح البحث العلمي يشتمل على نقاط عامة ربدد اؼبفهـو الدقيق ؽبذا اؼبصطلح تتمثل فيما يلي

 .كزالبحث عبارة عن عملية تطويع األشياء ك اؼبفاىيم ك الـر -ُ

 .البحث كسلية لبلستعبلـ ك االستقصاء اؼبنظم -ِ

 .البحث يهدؼ إٔب اكتشاؼ معلومات أك عبلقات جديدة -ّ

 .البحث يهدؼ إٔب تطوير أك تصحيح أك ربقيق النظريات أك اؼبعلومات اؼبتاحة -ْ

يتبع الباحث ُب ربقيق ىذه األىداؼ إٔب ؾبموعة من اػبطوات اؼبنهجية العلمية خصوصا فيما يتعلق باختيار الطريقة اؼبناسبة     
على الشخص الذم وباكؿ البحث عن اغبقيقة، * ك األدكات البلزمة ذات الصدؽ ك الثبات اعبيد، كُب العادة يطلق اسم الباحث

ك ؿبددة ينبغي القياـ ُّا، تتمحور بشكل  أساسي على اعبوانب البحثية كتخطيط البحوث  مسؤكليات كاضحةك الذم يتحمل 
كمتابعة تنفيذ التجارب ك إجراء اؼببلحظة اؼبنهجية اؼبنتظمة ُب اؼبخّب أك اغبقل اؼبيدا٘ب، ككذا رصد ك صبع البيانات، كالتفكّب 

لنتائج ك بلورة كاستنباط دالالهتا، ك مقارنة األعماؿ البحثية دبا اؼبتعمق ك الدراسة الذىنية اؼبتأنية ُّدؼ تفسّب كاستخبلص ا
توصلت إليو أعماؿ اآلخرين من خبلؿ اؼبراجعة اؼبستمرة ك استعراض الكتب ك الوثائق ك اؼبراجع األخرل اؼبتوفرة كغّب ذلك من 

. األعماؿ األخرل الٍب تصب ُب ىذا االذباه

عية أنواع البحوث االنسانية واالجتما: ثانيا

ىبتلف الباحثْب ُب ؾباؿ طرؽ البحث العلمي ك مناىجو ُب تصنيف البحوث ك تقسيمها، فمنهم من يقسمها حسب طبيعتها    
إٔب حبوث أساسية نظرية، كحبوث تطبيقية، ك ىذا النوع من التقسيم ىو األكثر داللة على نوعْب أساسيْب من البحوث، ك ىناؾ 

كالبحوث الوثائقية ذات الصيغ النظرية ُب غالبيتها، ٍب البحوث اؼبيدانية كالبحوث  تقسيم ألنواع البحوث حسب مناىجها،
التجريبية، كىناؾ تقسيم ثالث ألنواع البحوث حسب جهات تنفيذىا كالبحوث األكاديبية، كالبحوث اؼبتخصصة غّب األكاديبية، 

عارؼ عليو أف أكثر البحوث اعبامعية األكاديبية ىي كىذاف النوعاف من البحوث يتوازياف مع التقسيم األكؿ، حيث انو من اؼبت
حبوث نظرية أساسية، كأكثر البحوث غّب األكاديبية ىي حبوث ذات صفة تطبيقية، كعلى أساس ما تقدـ فإننا نستطيع أف نصنف 

: [ٓ]البحوث إٔب نوعْب أساسيْب نبا 

بادئ القاعدية، ك الذم يهدؼ إٔب تطوير ىي نوع من البحوث يدكر موضوعو حوؿ النظريات ك آب :البحوث األساسية -1
اؼبعارؼ اػباصة، ك تشتق البحوث األساسية كالنظرية عادة من اؼبشاكل الفكرية أك اؼبشاكل اؼببدئية فهي إذف ذات 
 .طبيعة نظرية بالدرجة األكٔب، إال إف ذلك ال يبنع تطبيق نتائجها فيما بعد ؼبعاعبة مشكلة من مشاكل القائمة بالفعل

ىي حبوث هتدؼ إٔب  تقدٙب توضيحات حوؿ مشكلة بنية تطبيقها ميدانيا، البحوث التطبيقية  :ث التطبيقيةالبحو -2
تكوف عادة موجهة غبل مشكلة من اؼبشاكل العملية أك الكتشاؼ معارؼ جديدة يبكن تسخّبىا ك االستفادة منها 

.    دفورا ،ك ُب كاقع حقيقي ك فعلي موجود ُب مؤسسة أك منطقة أك لدل أفرا
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اختلفت نظرة اَّتمعات كاغبكومات ك العلماء أيضا ك من ٍب اعبامعات إٔب البحث العلمي كأنبيتو، باختبلؼ إمكاناهتا      
اؼبادية، ك نظريتها السياسية، ك ظركفها احمللية، كما اختلفت النظرة أيضا إٔب األنبية النسبية لنوع البحث اؼبرغوب أك اؼبطلوب، 

البحث العلمي ىدفو البحث عن اغبقيقة العلمية ك اؼبعرفة، كيكوف التفضيل للبحوث النظرية األساسية، كأخرل فهناؾ من يرل أف 
ترل باف البحث العلمي البد ك أف يكوف موظفا ػبدمة اَّتمع ُب اؼبرحلة اآلنية ك ُب اؼبستقبل القريب، ك ألجل ذلك تستخدـ 

. البحوث التطبيقية

ك من ىنا يبدك البحث العلمي ك كأنو مغامرة ذبمع نشاطات ك ذبارب علمية مليئة باؼبخاطر كاؼبستجدات، لكن اؼبغامرة ُب ىذا   
اَّاؿ ال تتم صدفة بل زبضع ؼبسعى خاص يتميز بالدقة كاؼبنهج كاؼبوضوعية، ك تتطلب الكثّب من اعبهد ك االىتماـ لكوأا 

بّبة على اؼبثابرة ك التحكم ُب الذات، ك ىي مثّبة ألأا تولد فرحة االكتشاؼ، كاإلحساس تستدعي جهودا متواصلة كقدرة ؾ
باكتساب مؤىبلت ك قدرات جديدة ك السعادة بالتقدـ، ك االرتياح الكبّب عند توٕب مهمة اقباز مشركع كبّب ك الوصوؿ بو إٔب 

الظاىرة ؿبل الدراسة، أم كصفها من خبلؿ صبع معلومات  غايتو اؼبرجوة، فإف غاية البحث العلمي ال تتوقف عند معرفة كاقع
حوؽبا بل أف العملية تتجاكز ذلك إٔب فهمها، ك ربديد العناصر اؼبكونة للظاىرة كطبيعة العبلقات الداخلية ك اػبارجية ربديدا دقيقا 

عبلقات الٍب ربكم الظاىرة ك تفسرىا، كتفسّبىا، ك القياـ باستنتاج الدالالت ُب شكل تعميمات أك نظريات أك قوانْب تعّب عن اؿ
. ك ىذا وبتاج إٔب الكوادر العلمية ك الفنية اؼبمتازة من الباحثْب ُب اَّاالت التخصصية اؼبختلفة

  

واقع البحوث العلمية في الوطن العربي :ثالثا

تتطلب عملية تسليط الضوء على كاقع البحث العلمي العريب ،الكشف عن اعبهات ك األطراؼ اؼبسؤكلة عن سبب ىذا الزمة،   
ك تعثر عملية البحث العلمي ُب الوطن العريب، ك يبكن اف تصنف تلك اعبهات على اأا اغبكومات ُب الدكؿ العربية أكال، 

ؽبا مثل اعبامعات ثانيا، ك مؤسسات ك دكائر غّب حكومية ، متمثلة بغياب الشركات كاؼبؤسسات ك الدكائر اغبكونية التابعة 
الذين يتحملوف ( الباحثوف) كاؼبؤسسات الٍب تتبُب حبوث العلماء عند ؿباكلة تطبيقها عمليا ثالثا، أما الطرؼ الرابع ، فهم األفراد 

أف معظم ما يتم تنفيذه  ، ك اؼببلحظ ُب الوطن العريبا األمة العربيةأعباء مشاركتهم السلبية ُب مواجهة األزمة الٍب الزالت تواجهو
من الّبامج ك األنظمة البحثية ال تندرج ضمن البحوث النظرية أك األساسية ، ك ال تتم َّرد إشباع رغبة الفضوؿ العلمي أكربقيق 

ية تطبيقية، ك ُّدؼ إهباد حلوؿ للمشكبلت الٍب الَباكم اؼبعرُب حبد ذاتو ، بل أف تنفيذىا هبرم ُب الغالب األعم ألسباب علم
تواجو العمل ك اإلنتاج ُب كقتها اآل٘ب، فاف تفضيل البحوث التطبيقية الٍب تقدـ نتائج عملية ك مباشرة ك سريعة على البحوث 

لبحث العلمي، النظرية األساسية أدل بالباحثْب العرب إٔب التقليل من اغبماسة ك العمل الدؤكب الذم وبتاجو اؼبشتغل با
فالبحوث األساسية البحتة الٍب ذباىد لكشف أسرار الطبيعة اؽبائلة  تؤدم ُب النهاية إٔب فائدة اكّب من البحوث التطبيقية ك ربقق 
اؼبنفعة العاؼبية من العلم ك البحث العلمي، فاعبهل بطبيعة البحث كأىدافو أدل إٔب نشأة كثّب من االذباىات غّب اؼبرغوب فيها 

. [ٔ]العلم بوطننا العريبكبو 

إضافة ؼبا تقدـ يبكن أف نذكر العديد من اإلحصاءات الٍب تدؿ على مدل فجوة البحث العلمي ُب الوطن العريب حاليا مقابل    
 [:ٕ]الدكؿ اؼبتقدمة، نكتفي منها بذكر األٌب

 %.ْ.ُادؿ سبع اؼبتوسط العاؼبي من إصبإب ناذبو احمللي، أم ما يع% ِ.َينفق الوطن العريب على البحوث ك التطوير  -ُ
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 .، أم اقل من سدس نسبة الباحثْب العرب%ٕ.َنسبة البلداف العربية من النشر العلمي ال تتعدل  -ِ

من سكاف %  ٓ.ْمن اإلنتاج العاؼبي على الرغم اف العرب يشكلوف كبو % ُ.ُإنتاج العرب من الكتب ٓب يتجاكز  -ّ
 .العآب

دكالر ُب الواليات  ّٓٗدكالرات مقابل  ٔر لكل نسمة ُب الوطن العريب يعادؿ معدؿ اإلنفاؽ على البحوث ك التطوم -ْ
 .دكالر ُب الصْب َْاؼبتحدة، ك 

أما فيما يتعلق باإلنتاجية العلمية، فاف اإلحصائيات ك التقديرات تشّب إٔب أف ما ينشر بالوطن العريب سنويا ال يتعدل ألف  -ٓ
حبث ُب %  ٓ.َ -ِ.َباعبامعات، لتبْب أف معدؿ اإلنتاجية يبقى ُب حدكد  حبثا لو قسناه إٔب عدد أعضاء ىيئة التدريس

حبثا، ك ىو كضع %  ٓ.ُالسنة على مستول الوطن العريب مقارنة بإنتاجية الباحث سنويا ُب الدكؿ اؼبتقدمة الٍب تتجاكز 
  [.ٖ]من معدالت اإلنتاجية مقارنة بالدكؿ اؼبتقدمة% َُمَبدم، إذ ال يبثل إال 

مؤٌشر عدد العلماء كاؼبهندسْب اؼبشتغلْب ُب البحث العلمي، لكل مليوف نسمة من أىم اؼبؤشرات اؼبعتمدة من ًقبل يعد   -ٔ
إٔب أٌف ىذا اؼبؤشر قد ارتفع ُب الوطن ( اليونسكو)كتشّب بيانات  ُب تقوٙب الواقع التكنولوجي كالبحثي،( اليونسكو)منظمة 

، رغم ىذا االرتفاع إال أننا َُٗٗشخصان عاـ  ّّٔ، إٔب َُٕٗف نسمة عاـ عاؼبان كمهندسان لكل مليو 124العريب من 
ُب أمريكا الشمالية،  ّّٗٓ، َُٗٗقبد أف ىذا الرقم ما زاؿ متخٌلفان مقارنة باؼبناطق الدكلية األخرل، الٍب بلغت عاـ 

 [.ٗ]ُب الدكؿ اؼبتقدمة ََُّٔب أكركبا، ك َِِٔك

غلْب ُب البحوث العلمية كالتطوير، بالنسبة ؼبؤٌشر عدد الباحثْب لكل مليوف نسمة تفاكت نستنتج من ربليل عدد العاملْب اؼبشت
ُب اليمن، ( ِِ)باحثان لكل مليوف ُب الكويت كحد أقصى، ك( َُٗ)األقطار العربية فيما بينها، حيث تراكح اؼبعدؿ ما بْب 

اجستّب كالدكتوراه العاملْب ُب ؾباؿ البحث العلمي، حيث كربتل مصر اؼبرتبة األكٔب ُب أعداد حاملي شهادات البكالوريوس كآب
 فردان،( ْٕ)، أما ُب قطر فقد بلغ (ُٖٕٖ)، ٍب السعودية (َُُِ)، كيأٌب بعد ذلك العراؽ كبو(ِْٕٗٗ)كاف العدد كبو

 [.10]ؿ مليوف نسمة باحث لك( ََّٔ)كعمومان فإف ىذا اؼبعدؿ ما زاؿ منخفضان قياسان لؤلقطار اؼبتقدمة، الٍب بلغ فيها اؼبعدؿ 

ُب ما يتصل دبؤشر اإلنفاؽ على البحث العلمي كرفع مستول التكنولوجيا اؼبوجودة، كالذم يستخدـ ُب قياس فاعلية  -ٕ
عمليات البحث العلمي كالتطوير التكنولوجي لعملية التنمية، يتضح أٌف نسبة ما ينفق على البحث العلمي قياسان إٔب الناتج 

فجوة كبّبة بْب األقطار العربية كاَّموعات الدكلية ُب ىذا اَّاؿ، فأف نسبة اإلنفاؽ على البحث  احملٌلي اإلصبإب كجود
ُب األقطار العربية كافة، كىي نسبة ضئيلة عند مقارنتها دبثيبلهتا ُب % ٓ.َالعلمي بالنسبة إٔب الناتج احمللي اإلصبإب ٓب تتعد 

 [.1ُ]لتوإبعلى ا%  ٕ.ِ، ك% ٗ.ِالسويد كفرنسا حيث بلغت 

أما فيما يتعلق بالتمويل ُب ؾباؿ البحث العلمي فاف القطاع اغبكومي اؼبموؿ الرئيس لنظم البحث العلمي ُب الدكؿ العربية،  -ٖ
من %  ٖللقطاع اػباص ك % ّمن ؾبموع التمويل اؼبخصص للبحوث كالتطوير مقارنة ب%  َٖحيث يبلغ حوإب 

ُب %  َٕقدمة ، حيث تراكح حصة القطاع اػباص ُب سبويل البحث العلمي مصادر ـبتلفة، كذلك على عكس الدكؿ اؼبت
ُب كالواليات اؼبتحدة كالدكؿ األخرل، يتضح من ىذه األرقاـ العبلقة اؽبزيلة أك اؼبعدكمة بْب قطاع الصناعة %  ِٓالياباف ك

كيز اىتماـ األساتذة على القياـ كعآب األعماؿ من جهة، كمؤسسات البحوث اعبامعية كغّب اعبامعية من جهة أخرل مع تر
[. ُِ]بأحباث ُّدؼ اغبصوؿ على الَبقيات األكاديبية، الٍب ال عبلقة ؽبا بأسواؽ العمل
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يتسم اإلقليم العريب بعجزه عن امتبلؾ ناصية اؼبعرفة، ككجود فجوة كبّبة دائمة االتساع بينو كبْب العآب اؼبتقدـ تتضاعف  -ٗ
تتضاعف كل شبانية عشر شهرا، بعد أف كانت تتضاعف كل ست سنوات ُب الثمانينيات من بشكل مطرد، فاف ىذه الفجوة 

 [.3ُ]القرف اؼبنصـر

إف اغبقيقة الٍب يبكن أف تكشف عنها ىذه األرقاـ ىي إدراؾ الدكؿ اؼبتقدمة أنبية البحث العلمي كضركرتو ُب مبو ك تقدـ    
فجوة الٍب تفصل بْب كاقع ىذه الدكؿ ك بْب اغبالة العلمية الٍب تعيشها شعوُّا، كما تكشف ىذه األرقاـ كم ىي كاسعة تلك اؿ

امتنا العربية الٍب تعا٘ب اليـو بالدرجة األكٔب من مشكلة ندرة البحوث العلمية، كعدـ توافرىا بالكمية ك النوعية اؼبطلوبة، كعدـ 
ُب التقدير اغبقيقي للدكر الذم يبكن أف تؤديو ُب حياة االعَباؼ بأنبية ىذه البحوث كجدكاىا لدل اعبهات اؼبعنية ُّا، فبا اثر 

  .شعوُّا، كالذم نتج عنها عدـ تشجيع اعبهود البحثية من اجل اغبصوؿ على اؼبعرفة كاعبوانب اؼبرتبطة ُّا

على الرغم من االىتماـ الدكٕب اؼبتزايد بالبحث العلمي إال انو ٓب يواكبو اىتماـ فباثل ُب اؼبنطقة العربية سواء على اؼبستول   
اإلقليمي العريب ككل، أك على مستول كل دكلة عربية على حدة، كذلك على الرغم من كجود بعض النماذج اعبيدة لدل عدد 

على التفاكت اغباد بْب الدكؿ العربية فيما يتعلق بالبحث العلمي ك أنبيتها، ك إمكانية التعاكف  ؿبدكد من الدكؿ العربية، فضبل
العريب ُب ؾباالهتا اؼبتنوعة، كقد عقدت ؽبذا السبب عدة حلقات دراسية ك اجتماعات خّباء ؼبناقشة مدل إمكانية إحداث عبلقة 

ت نتائج ىذه االجتماعات كاغبلقات الدراسية على مدل اتساع اؽبوة بْب بْب البحوث العلمية  كاالحتياجات اَّتمعية ، كقد دؿ
النظرية ك التطبيق ُب ؾباؿ البحث العلمي ُب العديد من الدكؿ العربية، كما أكضحت مدل اغباجة إٔب تطوير استخدامها على 

. اؼبستويات الوطنية كالقومية

 

الوطن العربي  مشكالت بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية في: رابعا

رغم تنفيذ الكثّب من الّبامج ك األنشطة البحثية كالدراسات العلمية ك اؼبسوح اؼبيدانية ُب : ضعف االتصال و النشر العلمي  -ٔ
ببلدنا العربية خبلؿ العقود اؼباضية ، ك من قبل مؤسسات عديدة ُب قطاعات ـبتلفة ، فقد لوحظ انو ال يتحقق الوصوؿ معظم 

إٔب سلسلة طويلة من فئات اؼبستفيدين ألسباب عديدة ، ك من بْب أىم تلك األسباب على سبيل اؼبثاؿ ال  نتائج البحوث
اغبصر، مشكلة غياب آلية فاعلة لتدفق اؼبعلومات داخل أك خارج األجهزة البحثية ك األكاديبية، ك كذا مشكلة االفتقار ؼبقومات 

زبصصي النوعي كالفاعل كاإلطار اؼبؤسسي أك الكوادر اؼبتخصصة ُب ىذا اَّاؿ، ك لركائز ك متطلبات االتصاؿ العلمي ك النشر اؿ
أك اؼبوازنات، كالتجهيزات كاؼبعدات اك حٌب فهم القيادات العليا كتامْب التشجيع ك الدعم اؼبعنوم، فإذا نظرنا إٔب مسالة االتصاؿ 

اؼبعاعبة العلمية ؽبذه الظواىر  من جهة خصوصيتها، كالياهتا  العلمي ُب الوطن العريب من منطلق دراسة الظواىر العلمية، ك أشكاؿ
،كمناىجها، ك كسائطها ك أشكاؿ تلقيها،يبكن القوؿ أأا ٓب ربض بعد باالىتماـ اؼبعرُب ،كاؼبؤسساٌب الضركرم ُب العآب العريب، 

 [.14]ذلك مع ندرة اؼبعارؼ، كغياب التكوين العلمي ُب ؾباؿ االتصاؿ العلمي
ٔب ذلك االختبلؿ ُب نظاـ االتصاؿ ك تدفق اؼبعلومات على النطاؽ الدكٕب اخطر اؼبشكبلت الٍب تواجو باحثْب الوطن يضاؼ إ   

العريب  ُب ؾباؿ البحث العلمي ، فبا توفره اؼبعلومات كما ككيفا من عناصر الزمة لتطوير البحوث ك قدرهتا على بلوغ أىدافها 
القائم على اؼبستول الدكٕب ُب شٌب اَّاالت، ترتب عليو  كفرة ُب العرض من قبل الدكؿ العلمية، فاف مظاىر كمعطيات التفاكت 
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الغربية، يقابلو كثافة ك شدة الطلب من قبل الدكؿ العربية، ك ؼبا كاف كل ؾبتمع ينتج أساسا اؼبعلومات الٍب وبتاجها، فقد نشا 
 [.15]علومات الدكٕب لصاّب الدكؿ اؼبتقدمةاختبلؿ بْب كم كنوع اؼبعلومات اؼبعركضة كاؼبطلوبة ُب سوؽ آب

إف التأىيل األكاديبي ُب الوطن العريب غّب مرتبط بنظرية خاصة ، كأف حدث،  :ضعف التأىيل األكاديمي و ىيئة التدريس -ٕ
ط باعتبارات فهو أمر نادر، فغالبا ما تكوف ىذه النظرية مستمدة من الَباث الغريب، كيسرم ذلك على التأىيل العلمي الذم يرتب

أيديولوجية ُب بعض األقطار العربية، الذم ال يعطي اىتماما كافيا للبحث العلمي ، حيث يتم االعتماد بالكلية على الفكر الغريب 
، كٓب شتات بعض البحوث العربية الٍب ال تشكل نظرية عربية متكاملة، إضافة إٔب نقص الكوادر العربية، ك الٍب حباجة إٔب إعادة 

 [.16]ك إٔب مزيد من التدريب اؼبتواصل للوصوؿ باألداء العلمي إٔب مستواه اؼبقنع ك اؼبطلوب تأىيل، 

 سياستها تطوير سبيل ُب الكثّب إٔب حباجة زالت كما ُب معظمها، ناشئة زالت ما العربية اعبامعات أف يضاؼ إٔب ذلك  
 مقارنة إنتاجيتو، ضعف إٔب تؤدم كالٍب فيها، التدريس ىيئة عضو استقرار على ينعكس ىذا ككسائلها، ككل كأنظمتها كإمكانياهتا،

 عدد ُب ملحوظ نقص إٔب أدل كتكاثرىا، فبا اؼبشكبلت ىذه أخرل، كتراكم ؾبتمعات ُب اؼبيداف ُب نفس العاملْب زمبلئو مع
 جامعتهم إٔب العودة عن البعثات طبلب من اؼبمتنعْب نسبة ارتفاع إٔب أدل كما اعبامعات العربية، بعض ُب التدريس ىيئة أعضاء

فإف الكثّب من العلماء العرب يعيشوف ُب نصف الكرة الغريب، كال يسهموف بالتإب ُب الناتج احمللي اإلصبإب  فيها، األـ ك العمل
لؤلساتذة ُب إضافة إٔب ما تقدـ، فاف قصور اعبامعات ُب ؾباؿ البحث العلمي يظهر من خبلؿ سياسة التوظيف الدائم لبلداأم، 

اعبامعات العربية بغض النظر عن إنتاجيتهم ك أدائهم، عبلكة على خلو العديد من اؼبؤسسات األكاديبية للحدكد الدنيا من 
 [.17]مستلزمات عملية البحث العلمي اعباد ك الرصْب

ُب الوطن العريب، ك عدـ كجود إف عدـ مشولية فهم دكر البحوث العلمية :العلمي ميزانيات البحثك  االفتقار إلى التخطيط -ٖ
سياسة علمية مكتوبة ؿبكمة تستوعب حاجات اَّتمع كلو، كترؾ األمر للمبادرات كاالجتهادات كردكد الفعل، فبا نتج عنو 

، (البحوث النظرية األساسية) اىتماـ بالبحوث التطبيقية غبل مشكبلت راىنة ك ذلك على حساب البحوث اإلسَباتيجية 
فتقد الواقعية، كاػبطط اإلجرائية، ك مؤشرات قياس مدل التقدـ ُب تنفيذىا، ك يظهر ذلك جليا ُب حبوث سياسات علمية ت

أكاديبية دكف منتجات استثمارية، ك ارتفاع مذىل ُب عدد اعبامعات دكف التطور احملسوس ُب حركة اَّتمع العلمية  ك الثقافية 
تعليمي ببل كيف، ك تلقْب دكف ربصيل، يؤكد ذلك تراجع مواقع البلداف  أدل أب فجوة بْب نتاج التعليم ك سوؽ العلم، ككم

العربية ازاء بلداف اؼبقارنة عند األخذ ُب االعتبار نوعية الناتج العلمي، فحصيلة ضخمة من اللقاءات العلمية تشكو من اػبواء 
. سالفكرم، ك نقص اغبضور، كغزارة التوصيات من دكف متابعة جادة كمردكد فعلي ملمو

كما يواجو البحث العلمي مشكلة اإلنفاؽ على البحث العلمي الذم يعرؼ الضعف ك عدـ إعطائو حصتو اغبقيقة من ميزانيات   
إٔب أف مستول اإلنفاؽ احمللي اإلصبإب على البحث  ـََُِاليونسكو عن العلـو ُب العآب عاـ  يشّب تقريرالدكؿ العربية، ك 

من الناتج احمللي اإلصبإب، % ُك% ُ,َكالتطوير ال يزاؿ متدنينا ُب البلداف العربية، كذلك منذ حوإب أربعة عقود، حيث يَباكح بْب 
ؽ على البحث كالتطوير ُب الدكؿ كما أنو ال يزاؿ دكف اؼبعدؿ اؼبتوسط على اؼبستول العاؼبي، كأضاؼ التقرير أف متوسط اإلنفا

ُب الدكؿ العربية ُب آسيا ُب % ُ,َمن الناتج احمللي اإلصبإب عاـ، كبلغ اؼبتوسط % ْ,َك%  ّ,َالعربية اإلفريقية تراكح بْب 
 [.18]من الناتج احمللي اإلصبإب ألغراض البحث كالتطوير% ِ,ِنفس العاـ، بينما زبصص البلداف الغربية حوإب 
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كليس لدينا ما يسٌمى  أف البلداف العربية بصورة عامة تفتقر إٔب سياسة علمية كتكنولوجية ؿبددة اؼبعآب كاألىداؼ كالوسائل، كالواقع
بصناعة اؼبعلومات، كال توجد شبكات للمعلومات كأجهزة للتنسيق بْب اؼبؤسسات كاؼبراكز البحثية، كليس ىناؾ صناديق 

ضافة إٔب البّبكقراطية كاؼبشكبلت اإلدارية كالتنظيمية، كإنباؿ التدريب اؼبستمر سواء على متخصصة بتمويل األحباث كالتطوير، إ
 .األجهزة اعبديدة، أك الستعادة اؼبعلومات العلمية كرفع الكفاءة البحثية

بالتنمية إف مسألة عبلقة البحث العلمي كالتعليم :المجتمع ومشكالت التطبيقي المجال عن العلمي البحث انفصال -ٗ
االجتماعية تضعنا أماـ مشكلة حقيقية تواجو البحث العلمي جديرة بالتأمل كالفحص كإعادة الَبكيب،  فاف أغلبية البحوث 
كالدراسات  اقتصرت على اعبانب اإلنشائي من جهة الباحثْب، كعلى اعبانب اإلدعائي من جهة القائمْب على العمل، كنعِب 

تباط بْب الباحث ك اعبهة اؼبسؤكلة عن البحث من جهة، كاَّتمع من اعبهة األخرل، فواقع بتلك اؼببلحظة مسألة عدـ االر
البحوث العلمية ُب الوطن العريب تعرؼ انفصاؿ عميق عن اَّتمع، فهي بعيدة عن مشكبلتو، كعن طموحاتو ك تطلعاتو، كعن 

ا من حيث اإلسهاـ ُب قيادة اَّتمع كبو رفاىية احتياجاتو ، كلذا فهي ال تضطلع على مسؤكلية اجتماعية حقيقية، كالسيم
اإلنتاج، كمن حيث األخذ بيده كبو مزيد من تطوير مفهوماتو ذباه اغبياة، كذباه عبلقاتو بالكوف كاألشياء، فاعبامعات كمراكز 

سبعاهتا احمللية، كال هتتم البحث العلمي  ُب العآب العريب، لعدـ حصوؽبا على الدعم البلـز ُب ؾباالت البحث، ال تتنبو غباجات مج
من % ٕٓبقضاياىا الداخلية اؼبلحة ُب معظم األحياف، الٍب ال ترقى إٔب مستول األمن القومي الداخلي، على سبيل اؼبثاؿ فإف 

ة ُب اؼبياه احملبلة ُب العآب توجد ُب منطقة اػبليج العريب، كلكن على الرغم من ذلك؛ فإف دكؿ اػبليج ليس لديها أحباث ذات قيم
 [.19]ىذا اؼبوضوع

كمن جهة أخرل تعا٘ب البحوث العلمية ُب الوطن العريب من فقداف ك ضياع كم كبّب من األعماؿ البحثية اؼبهمة، كالنتائج 
كاؼبعلومات العلمية، ك عدـ التعريف ُّا كاالستفادة منها، ما أدل إٔب تشتت ك بعثرة اؼبعلومات البحثية، ك عدـ ذبانسها كتوحيد 

أىدافها، ك تعدد اعبهات كالباحثْب احملتفظْب ُّا دكف نشرىا، فبا يؤدم إٔب صعوبة تنظيمها ك أرشفتها ك توثيقها لتسهيل  أمباط
العودة إليها من قبل الباحثْب اآلخرين عند الضركرة الستخدامها ك االستفادة منها، ك كذلك عدـ  تطبيقها ُب الوقت اؼبناسب 

،  تكرار زبطيط ك تنفيذ بعض األعماؿ ك األنشطة البحثية اؼبشاُّة ؼبا جرل تنفيذه فعليا، كذلك كاؼبكاف ك الشكل اؼبناسب أيضا
من قبل باحثْب آخرين ُب مؤسسات ك قطاعات أخرل  غالبا بسبب عدـ كعيهم اك علمهم بتنفيذىا أك بوجود نتائج منشورة 

ك اعبهد ك اإلمكانات اؼبادية كاؼبالية الٍب يتم ضياعها ُب تكرار حوؽبا، ك ىذا األمر يعِب خسارة الببلد العربية للكثّب من الوقت 
 [.20]أعماؿ ال داع لتكرارىا أصبل

يبكن تقسيم تلك اؼبعوقات الٍب تقف ُب مسّبة البحث العلمي العريب إٔب قسمْب معوقات علمية، كمعوقات عملية،  ك عليو،   
 : يبكن إصباؽبا على النحو التإب

 إسَباتيجية كاضحة للبحث العلميكجود سياسة  عدـ -
 غياب صناعة اؼبعلومات كمراكز التنسيق بْب اؼبؤسسات البحثية -

 .عدـ كجود حرية اكاديبية كافية كتلك الٍب تتمتع ُّا اؼبراكز البحثية العلمية ُب الدكؿ الغربية -
 الفساد اإلدارم ك البّبكقراطية -
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 السلطةهتميش الكوادر البحثية الٍب ال تتفق ك سياسة  -

 عدـ كجود البيئة العلمية كاغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية الٍب ربوؿ دكف ىجرة العقوؿ -
 انعداـ االستثمار ُب البحث العلمي -

 

إمكانات تطوير البحوث في مجال العلوم االنسانية واالجتماعية في الوطن العربي : خامسا

ؿ كخباصة اؼبتقدمة كإدراؾ الدكؿ النامية ألنبية البحث ُب ؾباؿ العلـو من منطلق االىتماـ اؼبتزايد بالبحوث العلمية من قبل الدك   
االنسانية كاالجتماعية لدراسة مشكبلهتا االجتماعية كاالقتصادية كلَببوية ، كُب التخطيط للتنمية القومية ُب شٌب اَّاالت هبب 

: اؽبائل ك من أنبهاعلى كطننا العريب ازباذ ؾبموعة من اإلجراءات للحاؽ بركب التطور كالتقدـ 

زبصيص ميزانيات مقبولة كسخية للبحث العلمي ال تقل عما ىو موجود ُب : زيادة ميزانيات المؤسسات العلمية (1)
من الدخل % ِالدكؿ اؼبتقدمة الٍب ربقق رقيها كمبوىا عن طريق العلم كالبحث العلمي، فبل تقل تلك اؼبيزانيات عن 

[. ُِ]الٍب حققت معدالت ملفتة ُب النموالقومي، إف ىذا ىو ما تفعلو الدكؿ 

من ضركرة رعاية مؤسسات البحث العلمي ك الباحثْب من لدل أعلى السلطة ُب الدكلة،: تشجيع العلماء و الباحثين (2)
خبلؿ الدعم اؼبادم ك اؼبعنوم ك توفّب ادكات ك اجهزة البحث اغبديثة، كتكوين الكوادر العلمية كالفنية اؼبمتازة من 

 مصادر كتنويع اإلدارة، ذبويد ذلك كيشمل كالتسيّب، التمويل كتطوير  صبيع اَّاالت التخصصية اؼبختلفة،الباحثْب ُب
ُب عملية تطوير البحوث العلمية  الفاعلة الباحثْب ك اؼبؤسسات العلمية   كمشاركة اؼبوارد، كحسن استثمار التمويل،

 .على اؼبستويات الوطنية كالقومية كالدكلية مع األخذ بعْب االعتبار التطورات التكنولوجيا

ضركرة التعاكف العريب ُب اَّاؿ العلمي، كتبادؿ اػبّبات كاؼبعلومات بشأأا، األمر  :التعاون العربي في المجال العلمي (3)
تبادؿ اػبّبات ُب اَّاالت العلمية، ـ ُب الوطن العريب، كنشر اػبّبات بْب الباحثْب، ك الذم يساعد على توحيد اؼبفاىي

إبراز جهود اَّموعة العربية أماـ اَّتمع الدكٕب ، كمجموعة عربية  ، ك كاالستفادة من اػبّبات اؼبتوفرة ُب ىذا اَّاؿ
 األقاليم، لتذليل العقبات أك الدكلة نطاؽ على كاءس اؼبشَبؾ العملكاحدة ؽبا خطة إسَباتيجية للنهوض دبجتمعاهتا،ك 

 .أغراضو ربقيق دكف كربوؿ كمستقببل حاضرنا العإب ك البحث العلمي ُب الوطن العريب تواجو التعليم الٍب

االستقرار ُب ؾباالت البحث العلمي، كفق خطة كطنية، تأخذ ُب : مالئمة البحوث العلمية الحتياجات المجتمع (4)
تربط البحث العلمي  بأىداؼ التنمية الشاملة ،كضركرة التكامل اغبسباف أكلويات اغباجة االجتماعية للعلم كالتقنية، 

 يتوقعو كما العإب، ليمالتع مؤسسات تقدمو ما بْب كالتبلقي اؼببلئمة ربقيق بْب السياسة الثقافية كالسياسة االتصالية، ك
كضع رسالة ؿبددة لدكر البحوث العلمية متبلئمة مع ركح العصر كالتطورات اغبديثة اؼبتواصلة، كربديد  ، كمنها اَّتمع

 اَّتمع لقضايا معاعبنا كاف ما ىو العلمي اغبقيقي فالبحثإسَباتيجية عمل مستندة إٔب رؤل متقدمة لوظائفها، 
 أحباث مشاريع ُب األمواؿ تصرؼ ال أف يصح كال كما األذىاف، تصرؼ عنها أف يصح ال الٍب كاألساسية، اعبوىرية

 .بشيء كحياة اَّتمعات كاقع إٔب سبت ال
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العمل على تطوير اؼبوارد البشرية ُب ؾباؿ االتصاؿ ك النشر كالعلمي، كتبِب  :توفير االتصال و التواصل بين العلماء (5)
برامج تدريبية ك فعاليات أخرل، تصب ُب نفس االذباه كالدكرات أك كرش العمل التدريبية، كالسيما ُب اَّاالت ذات 

لشخصي للباحثْب كالعلماء ُب الصلة اؼبباشرة كمهارات االتصاؿ كاؼبعلوماتية ك نظم اؼبعلومات، كمهارات االتصاؿ ا
يعتّباف شرطْب أساسيْب عبسر  النفاذ اغبر إٔب اؼبعلومات كصناعة احملتول العريب ك ضركرة أكساط األفراد كاعبماعات،

العريب، ذلك أف الوصوؿ اغبر للمعلومات من شأنو أف يسهل تقاسم  الفجوة الرقمية كإرساء ؾبتمع اؼبعرفة ُب كطننا
كالعربية دبا يسمح بإثراء  الشعوب ككذا تقاسم نتائج البحث العلمي بْب اَّتمعات العلمية الدكليةصبيع  اؼبعرفة بْب

اإلمكانيات  كتوفّب اعبهد بذؿ ككذلك البحوث ، ؾباؿ ُب اؼبعلومات من شبكة إنشاء كضركرة ،اؼبعرفة اإلنسانية
 .احمللية الدكريات كإصدار اػبارجية، الدكريات كصوؿ استمرارية على للمحافظة

كضع خطة متكاملة للبحث العلمي على مستول الدكلة ُب ضوء أكلويات التنمية الشاملة  :اإلدارة الفاعلة و الرشيدة (6)
 شاأا من الٍب اعبهود لتعبئة ،بالتنسيق بْب كزارات التعليم العإب ك مؤسسات البحث العلمي ك كزارات التخطيط

 بوظيفتها اعبامعة تقـو حٌب أساسية، استقرار عوامل معها لتجلب كالتنظيمية كاإلدارية،اؼبادية  اعبامعة إمكانيات تطوير
 العلمي كالتدريس، كلضماف البحث ؾبإب ُب اؼبنتج العمل على ربفزه الٍب اإلهبابية األجواء التدريس ىيئة كتوفر لعضو

البد ىنا من اؼبعادلة بْب البحوث األساسية  كعمليات، كـبرجاتو العإب التعليم نظاـ ُب مدخبلت كالنوعية اعبودة
  .كالبحوث التطبيقية، دبا يضمن استخداـ العلم من أجل البناء كالتطور ُب صبيع اَّاالت، دبا فيها بناء العلم نفسو

 يتطلب البحث العلمي ك التطوير كجود كوادر بشرية مدربة ك مبدعة، فمها كانت البنية التحتية من :الكوادر البشرية (7)
ـبتّبات ك مستلزمات فبل إبداع بدكف كجود العآب الباحث اؼبهيأ لبلكتشاؼ ك التحديث، ك من ىنا على الباحث 

العريب كذلك مسؤكليات هبب القياـ ُّا، منها اؼبشاركة ك بصفة دكرية منتظمة كمتكررة ُب إبراز حبوثو، ك تلك اؼبهاـ ما 
حبوث ك اؼبسانبة ُب تدريب كوادر حبثية ك فنية ُب اَّاؿ نفسو، يتصل  بإعداد التقارير ك تقدٙب ك عرض نتائج اؿ

كإعداد ك كتابة اؼبقاالت ك األكراؽ العلمية ك دراسات أكاديبية، ك كذلك تقدٙب احملاضرات ك حلقات  دراسة، ك غّب 
. ذلك من األعماؿ كاألنشطة اؼبماثلة اؼبتصلة بالعمل البحثي ك اؼبكملة لو 

 

خاتمة 

، الدكؿ اؼبتقدمة ُّا تتمتع الٍب التكنولوجية القوة مبلحظة إف     صبيع ُب كالشعوب، األمم حياة ُب ىذه القوة تأثّب كمدل اليـو
 قيادهتا بل ال الدكؿ، ىذه ُب اعبامعات إسهاـ مدل مبلحظة أف كما ؽبذه القوة، ك ضركرتو العلمي البحث أنبية لتأكد اَّاالت،
 أف مبلحظة كما ؾبتمعها، ؼبشكبلت كاؼبنتمية اؼبنتجة للجامعة دائمنا الرائد الدكر لتأكد فيها، كنقصد الباحثْب العلمي، للبحث
 حرصهم لتأكد العلمي عموما ك البحث ُب ؾباؿ العلـو االنسانية كاالجتماعية باػبصوص، للبحث الدكؿ ىذه حكومات رعاية
ك ىو األمر الذم هبعل من الضركرم ُب كطننا العريب عدـ االستهانة بدكر البحث اؼبقدمة،  ُب دكؽبم دائمنا تكوف أف على الشديد

العلمي ُب عملية صنع القرارات، كتنبيو  اعبهات اغبكومية كاؼبؤسسات البحثية خصوصا اعبامعات ُب كطننا العريب،  على تنظيم 
ب دكر الوسيط، فهي موصل جيد بْب صناع القرار أنشطة ـبتلفة الستكماؿ البناء اؼبؤسساٌب ُب ؾباؿ البحث العلمي الٍب تلع

كاَّتمع، األمر الذم يعكس لنا مدل ضركرة االىتماـ بالبحث كالنشاط العلمي من خبلؿ ؾبموعة الوظائف اؼبتعددة كاؼبتداخلة، 
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لعريب اغبرص على كالٍب هتتم ك زبدـ كافة أكجو النشاط اإلنسا٘ب ك اغبراؾ االجتماعي، ما هبعل من الواجب علينا ُب الوطن ا
ؾبموعة ىذه األدكار كالوظائف، من خبلؿ االىتماـ األكّب بتنشيط فاعلية البحوث الٍب تصب ُب ؾباالت العلـو االنسانية 

، ك ؾباالت اإلبداع الذاٌب الٍب ال تعتمد ُب إجراءاهتا الرظبية السياسات صبع على حاصل البحوث القائمة ذباكزكاالجتماعية، ك 
لعلمي الذم يؤكد صدؽ النتائج كدقتها، ك الذم أدل إٔب افتقار التنسيق بْب جهود اؼبراكز ك اؼبؤسسات ُب الدكؿ على اؼبنهج ا

العربية ُب اَّاؿ العلمي، ككذلك جهود ىذه اؼبؤسسات كاؼبراكز اإلقليمية ك الدكلية فيما يتعلق بقضايا التكامل اؼبعرُب، كالتبادؿ، 
 البحث العلمي بأف األكيدة القناعة تبِب على يقـو رشيد، سياسي الدكؿ العربية قرار ُب يولد فأكالتوثيق، ك لذلك من الضركرم 

كاف تطويره كترشيده ك استخدامو بكفاءة ُب كافة ؾباالت اغبياة  كسيادهتا، الشعوب أمن من جزء كىو ككياأا، حياهتا من جزء ىو
بعيدة كل البعد عن  "نامية" ستبقى دكال بدكنو كأأا تعانيها شعوبنا العربية،تؤدم بالضركرة إٔب التقدـ كاػبركج من األزمات الٍب 

. التقدـ ك التطور اؽبائل كالسريع ُب عاؼبنا اليـو

 

: المراجع و المصادر

 .ٕٓ، صُْٖٗمؤسسة شباب اعبامعة ، : غازم حسْب عناية، مناىج البحث ، االسكندرية -ُ

. ُِ، ص ََِٗديواف اؼبطبواعت اعبامعية، : طرؽ اعداد البحوث، اعبزائرمناىج البحث العلمي ك : عمار بوحوش -ِ

، االسكندرية: حسْب اضبد رشواف، العلم ك البحث العلمي -ّ ، ص ُِٖٗاؼبكتب اعبامعي اغبديث، : دراسة ُب مناىج العلـو
 .ِٔ-ِٓص 

،  ُِٖٗاؼبكتب اعبامعي اغبديث، : سكندريةالتصميم ك اؼبنهج ك االجراءات، اال: ؿبمد الغريب عبد الكرٙب، البحث العلمي -ْ
. ُِ-َِص 

يعرؼ الباحث العلمي بانو ىو اؼبخطط ك اؼبنظم ك اؼبنفذ ك اؼبوجو ؼبختلف مراحل البحث العلمي ف كصوال أب النتائج العلمية *
. كاؼبنطقية، ُّدؼ الوصوؿ أب نتائج علمية دقيقةة عن اؼبشكلة اؼببحوث فيها

. ِٔ، ص ََِدار الفكر، :اساسياتو النظرية ك فبارستو العلمية، دمشق -البحث العلمي:انظر رجاء كحيد دكيدرم

.  ْٔ، ص ُٗٗٗدار اليازكرم العلمية ، : البحث العلمي ك استخداـ مصادر اؼبعلومات، عماف : عامر ابراىيم قتديلجي  -ٓ

، ُِٕ-َِٕؾبلة الثقافة العربية، العدد : يبيارؤية نقدية ، ؿ -ازمة البحث العلمي ُب الوطن العريب: جعفر حسن الطائي -ٔ
 .ّّ-ِّ، ص ص ََِٔ

7-Un.Human development report –new York ;2005 . pp 264-265. 

، ص  ََِٓ، ُّٖسلسلة عآب اؼبعرفة ، العدد  -رؤية عربية َّتمع اؼبعرفة –الفجوة الرقمية : نادية حجازم –نبيل علي  -ٖ
ُٖٗ-ََِ .

ؾبلة أحباث البيئة كالتنمية اؼبستدامة، اَّلد األكؿ، : لبحث العلمي كالتنمية اؼبستدامة ُب الوطن العريب، لبنافا:طو النعيمي -ٗ
  .ُِ، ص ُٕٗٗالعدد صفر، 
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األمانة العامة عبامعة الدكؿ العربية،  -ؾبلة شؤكف عربية: نوزاد اؽبيٍب، دكر مركز البحوث ُب التنمية ُب الوطن العريب،القاىرة -َُ
 .ُِْ  –َُْ، ص ص ُٗٗٗ،سبتمّب ( ٗٗ)العدد 

اؼبستقبل العريب، : مسانبة العلـو ك التقانة العربية ُب ربديث الوطن العريب، لبناف -التحدم كاالستجابة: أنطواف زحبلف -ُُ
 .ُٕ ْ، ص ُُٗٗ، أبريل  ُْٔالسنة الثالثة عشرة، العدد 

، ُٗٗٗسبتمّب  ِّصحيفة النهار، : يٌة اإلسرائيلية كالعربية، لبنافاألحباث ُب القطاعات اؼبدف: عبد اغبسن اغبسيِب -ُِ
 .ُِص

األمانة العامة عبامعة  -ؾبلة شؤكف عربية: عوائقو كمقتضياتو؛ القاىرة: البحث العلمي ُب الدكؿ العربية: علي ؿبسن ضبيد -ُّ
 .َُٕ، ص ََِٕ، سبتمّب ُُّالدكؿ العربية، العدد 

،  َْؾبلة فكر ك ؾبتمع ، العدد : إطار نظرم لدراسة االتصاؿ العلمي ُب العآب العريب ، اعبزائركبو : الصادؽ اغبمامي -ُْ
. ّْ، ص ََُِ

. ِِ، ص ََِٖدار كمكتبة اؽببلؿ، : دراسات ُب اإلعبلـ الدكٕب مشكلة االختبلؿ اإلخبارم، بّبكت: راسم ؿبمد صباؿ -ُٓ

الة العلم كالبحث ك النشر العلمي  ك التكنولوجيا ُب العآب ، كخص ىذا ح ََِٓتناكؿ تقرير أصدرتو منظمة اليونسكو عاـ * 
رية التقرير العآب العريب جبزء ىاـ تناكؿ أىم إشكاليات اإلنتاج العلمي كالبحث كالنشر العلميْب ،كأشار التقرير إٔب أف اؼبكانة االعتبا

من اضعف اؼبعدالت  -ُِْ –تّب اؼبعدؿ العريب ترتيب للعلم كالعلماء ُب الوطن العريب ىامشية ، ك حبسب ىذا اؼبؤشر يع
العاؼبية، كُب ؾباؿ التكنولوجيات اغبديثة للمعلومات ك االتصاؿ تتسم البنيات التحتية اؼبعلوماتية ُب العآب العريب حسب تقرير 

. اليونسكو بضعفها مقارنة باؼبعدالت العاؼبية

. مرجع سبق ذكره: انظر الصادؽ ضبامي

، ص  ََِْ، ّمركز دراسات الوحدة العربية،ط: االتصاؿ ك االعبلـ ُب الوطن العريب ، بّبكت:مد اعبماؿ راسم مح -ُٔ
ُِّ .

اؼبركز العاؼبي لدراسات ك احباث الكتاب : العرب ك التكنولوجيا ك التوزيع العاؼبي للمعرفة ، بنغازم: وبي اليحياكم   -ُٕ
. َُٕص ، َٔسلسلة صباىّبية اؼبعرفة، العدد  –االخضر 

على الرغم من اعبامعات اؼبرموقة اؼبوجودة ُب اؼبنطقة العربية كما حققتو بلداف ىذه اؼبنطقة ُب اؼباضي من ابتكارات علمية *
باحثنا لكل مليوف نسمة، علمنا بأف العدد اؼبتوسط  ّّٕأحدثت ثورة ُب اَّاؿ الفكرم، فإف الدكؿ العربية تعد ما ال يزيد على 

ا فقط من أصل أفضل  َُُٖالعاؼبي يبلغ على اؼبستول  نا كاحدن
عآب من حيث عدد  ََُباحثنا،ذبدر اإلشارة إٔب أف عاؼب

االقتباسات على اؼبستول العاؼبي ينتمي إٔب اؼبنطقة العربية، كما أف ىذه اؼبنطقة ٓب تقدـ سول شخص كاحد حائز على جائزة 
ـ عندما كاف يعمل لدل معهد كاليفورنيا ُٗٗٗائزة نوبل للكيمياء عاـ نوبل ىو العآب اؼبصرم األصل أضبد زكيل الذم ناؿ ج

 للتكنولوجيا ُب الواليات اؼبتحدة،
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ـ، اؼبوقع الرظبي ؼبنظمة األمم اؼبتحدة للَببية كالعلـو ََُِالعآب عاـ تقرير اليونسكو عن العلـو ُب : انظر  منشورات اليونسكو
  .www.unesco.org/new/ar/unescoكالثقافة، 

. مرجع سبق ذكره:  ََُِتقرير اليونسكو عن العلـو ُب العآب عاـ  -ُٖ

ـ أعلنت دكلة قطر عن عزمها زيادة حصة اإلنفاؽ احمللي اإلصبإب على البحث كالتطوير من الناتج احمللي اإلصبإب ََُِٔب عاـ *
منذ عاـ %( ِّ,َ)كال يزاؿ اإلنفاؽ احمللي اإلصبإب ُب مصر يناىز . ُب غضوف طبس سنوات %(ٖ,ِ)إٔب %( ّّ,َ)من 

كُب اؼبقابل، يشهد اإلنفاؽ احمللي . ُب غضوف طبس سنوات أيضنا%( ُ)ـ، بيد أف اغبكومة تنوم زيادة ىذه النسبة إٔب ََِٕ
ـ اؼبرتبة األكٔب بْب الدكؿ ََِٕـ، كاحتلت تونس عاـ َََِاإلصبإب على البحث كالتطوير ُب تونس ارتفاعنا مطردنا منذ عاـ 

كقررت تونس زبصيص . من الناتج احمللي اإلصبإب% ُالعربية من حيث كثافة أنشطة البحث كالتطوير الٍب ذباكزت بقليل نسبة 
ف الشركات التجارية ـ، مع اإلشارة إٔب أََِٗمن الناتج احمللي اإلصبإب لتمويل أنشطة البحث كالتطوير حبلوؿ عاـ % ِٓ,ُ

إٔب جانب ذلك، قامت اؼبملكة العربية السعودية الٍب ربتل اؼبرتبة اػبامسة ُب العآب من حيث . من ىذا اإلنفاؽ% ُٗستتحمل 
كمع ذلك، ال تزاؿ اؼبملكة ُب اؼبرتبة ما قبل . ـََِّالناتج احمللي اإلصبإب للفرد باعتماد خطة كطنية للعلـو كالتكنولوجيا عاـ 

، كتليها %َٓ,َ)ـ ََِٕخّبة من حيث اإلنفاؽ على البحث كالتطوير اؼبعّب عنو كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلصبإب عاـ األ
 %(.َْ,َالبحرين مع 

. مرجع سبق ذكره:  ََُِاليونسكو عن العلـو ُب العآب عاـ انظر تقّب 

الدكؿ النامية، ؾبلة التعاكف تصدر عن ؾبلس التعاكف لدكؿ قضية التكنولوجيا كبراءات االخَباع ُب : سينوت حليم دكس  -ُٗ
 .ُّٗـ، صُٖٔٗ، أبريل ِاػبليج، عدد

،  ََِٔ، مام  َِؾبلة افاؽ زراعية ، العدد : البحوث ك انبية االتصاؿ ك النشر العلمي، اليمن:  خليل منصور الشرجيب -َِ
.  َُِ-ُُٕص ص 

، ص ص ُ، طََِٕدار الشر للجامعات، : مصر ك الوطن العريب، القاىرةأزمة البحث العلمي ُب : ؿبمد مسعد ياقوت -ُِ
َُٕ-ُُٕ. 

 

http://www.unesco.org/new/ar/unesco
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تأثير العولمة على سوق العمل و مدى تأقلم البحث العلمي مع متغيراتو 
( الجزائر)تيزي وزو،  -مولود معمري جامعة/ رابح قارة: األستاذ

 

 

ملخص المداخلة 

إف سوؽ . ك من أبرزىا تأثّبىا اؼبباشر، اؼبتسارع ك اؼبتجدد على سوؽ العمل للعوؼبة مظاىر ك أثار اقتصادية متعددة 
العمل يعتمد كليا بصفة مباشرة ك غّب مباشرة ُب تلبية احتياجاتو من يد عاملة على ما يقدمو البحث العلمي، ألف ىدؼ ىذا 

ك اؼبتوسط، ما هبّب البحث العلمي على التأقلم االخّب ىو توفّب يد عاملة مؤىلة تستجيب ؼبتطلبات سوؽ العمل ُب اؼبدل القصّب 
ك صبيع تلك اؼبتغّبات الٍب فرضتها العوؼبة ليتجنب خلق فئة من البطالْب حاملْب لشهادات جامعية ك ىو ما تعا٘ب منو جل الدكؿ 

. العربية

: ك أماـ ىذه اؼبعطيات، سنتطرؽ ُب ىذا البحث إٔب

 العولمة االقتصادية وأثارىا على سوق العمل .
 عالقة سوق العمل بالبحث العلمي .
 مدى استجابة البحث العلمي لمتطلبات سوق العمل في ظل ضغوطات العولمة .

 

: مقدمة

تواجو الدكؿ العربية ضغوطا كبّبة لتنمية اقتصاداهتات حيث تسعى إٔب تعويض الفجوة بينها  كبْب البلداف اؼبتقدمة، كىي 
اذ تعمل على تغيّب ك تطوير . فجوة كثّبا ما تكوف كبّبة، كما عليها أف تواجو تأثّبات العوؼبة االقتصادية حٌب ال تتخلف مرة أخرل

 حاجيات ك متطلبات اقتصاداهتا من  إمكانات بشرية كفوءة ربقق ؽبا تنمية حقيقية ك مستدامة باالستفادة ؾباالهتا البحثية حٌب تليب
من الطاقات البشرية على تعدد قدراهتم ك التوفيق بْب ىذه القدرات كمتطلبات التنمية على أساس  إهباد آليات كاقعية كفاعلة للربط 

بناءا على ما سبق سيتطرؽ ك . اؼبؤسسات االقتصادية كاالجتماعية من موارد بشريةبْب ـبرجات البحث العلمي ، كبْب مدخبلت 
 :ىذا البحث إٔب

. العولمة االقتصادية وأثارىا على سوق العمل:  أوال 

. عالقة سوق العمل بالبحث العلمي: ثانيا 

. مدى استجابة البحث العلمي لمتطلبات سوق العمل في ظل ضغوطات العولمة: ثالثا 
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العولمة االقتصادية وأثارىا على سوق العمل : أوال

كما يعنينا ُب دراسة ىذا . إف االقتصاد دبا يبثلو من أنبية كبّبة كخطّبة على العآب تضفي أنبية على أثر العوؼبة على االقتصاد
 . تأثّب العوؼبة على سوؽ العمل ك مدل تأقلم البحث العلمي مع متغّباتواألمر 

ُب البداية علينا أف نلقي الضوء على عوؼبة االقتصاد ففي العقود األخّبة بدأ وبصل تغّب جوىرم ُب طبيعة ُب طبيعة  
ترتب عليو ؾبموعة من التغّبات الٍب بدأت . العبلقات االقتصادية جعلنا ننتقل من ؾبرد عبلقات اقتصادية دكلية إٔب اقتصاد عاؼبي

فنحن نعيش كضعا انتقاليا ذبتمع فيو العناصر اعبديدة مع بقايا العناصر القديبة الٍب ىي فكرة  رغم كل ىذا. تغّب من دكر الدكلة
 . الدكلة كفكرة سيادهتا كفكرة االستقبلؿ الوطِب، ككبن ُب كضع يسود فيو تردد إٔب حد كبّب

:  العولمة   .1

من األنسب التعامل مع العوؼبة كمجموعة معا٘ب كليس معُب كاحد كمن تلك التعاريف الشهّبة تعريف  :مفهومها  
".  ىي انتقاؿ التكنولوجيا كاالقتصاد كاؼبعارؼ كالناس كالقيم كاألفكار ببل قيود عّب اغبدكد " اليونسكو 

كتنافس على األسواؽ ، أك أأا تسويق عاؼبي  كىناؾ تباين بْب الباحثْب ُب مصطلح العوؼبة ، فمنهم من يرل أأا صراع 
للمنتجات كالسلع كاألفكار كالنماذج أك أأا تعِب خلق السوؽ العاؼبية الواحدة لتجعل العآب كقرية صغّبة، أك أأا تصدير 

عدة مرادفات منها النظاـ ك منهم من يرل أف العوؼبة ؽبا ،السلبيات الثقافية كالنفايات كاغبضارة الغربية أك أف العوؼبة ضد األقلمة 
ىي تلك اعبهود اؼببذكلة "كخلص إٔب أف مفهـو العوؼبة الثقاُب، أك الكونية الكوكبية،كمن ذلك أأا تعرؼ باألمركة، العاؼبي اعبديد

". من أجل فرض منظومة ثقافية  معينة َّتمع معْب على كافة اَّتمعات البشرية بوسائل كأساليب  ـبتلفة كألغراض شٌب 

العوؼبة ُب أبسط معانيها فرض مبط أك مبوذج معْب على كل الناس كالقضاء على اػبصوصية اغبضارية، سياسيا ك 
كاقتصاديا كاجتماعيا كثقافيا ، ك إف لتعدد مفاىيم العوؼبة ىي ؿباكلة إكساب األفكار كاألشياء صفة العاؼبية ك ىي عملية ؿبايدة 

طيب كسبلح شرير ، إمبا اؼبعوؿ عليو ىو استخداـ السبلح ، كالعوؼبة فكرة كمنهجا مثلها مثل السبلح سباما إذ ال يوجد سبلح 
موجودة قبل فرضها كإف كاف اؼبصدر ؽبا وباكؿ أف يزيل غّبه بالقوة كبشٌب الوسائل كاألساليب كمن األخطاء الشائعة الٍب يركج ؽبا 

.  بقصد أك بدكف قصد أف العوؼبة ىي إحدل إقبازات حضارهتم 

عد السؤاؿ اؼبطركح أماـ الدكؿ ىل نقبل ىذه الظاىرة أـ نرفضها كإمبا كيف التعاطي مع آثارىا كربدياهتا بأقل قدر كٓب م 
من اػبسائر كالفوز بأكّب قدر من الفرص كاؼبكاسب احملتملة إف مشكلة العوؼبة تؤثر بشكل كبّب على  مستقبل البحث العلمي كما 

.  لو من عبلقة بسوؽ العمل

: المختلفة للعولمةاآلثار  .2

كىي تستحث اإلنتاجية . بوجوو عاـ، تزيد العوؼبة من فرص خلق الثركات، مع أف منافعها تبدك حكران على االقتصادات األقول
كما أأا ربفز اؼبنافسة بْب البلداف بتعزيز الفعالية كرفع مستول . كاالبتكار، مدعومة ُب ذلك بسرعة االتصاالت كقلة التكاليف

كالنتيجة ىي أف غالبية فوائد العوؼبة تتكوف من مكاسب تتحقق ُب اإلنتاجية كيشجعها التخصيص الكفء . البشريةالقدرات 
كقد تتيح ىذه اغبالة لكثّب من اعبماعات االقتصادية الٍب كانت ُب السابق معطلة القول أف ربسن . للموارد ُب صبيع أصقاع العآب

ٓب باغباسوب أف يسبق بأشواط من ال يسعهم التكيف مع كتّبة التطور ُب تكنولوجيا فعلى سبيل اؼبثاؿ، يبكن للم. مداخيلها
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كزبتلف . كمن ناحية ثانية، تبدك اؼبساكئ أكثر تنوعان بكثّب كشاملة ؾبموعة كاسعة من اعبوانب االقتصادية كاالجتماعية. اؼبعلومات
. لبلد أك اؼبنطقة اؼبدركسْباالقتصادم ؿ -األضرار االجتماعية للعوؼبة حبسب النمو االجتماعي

  ففي اؼبناطق اؼبتقدمة النمو، تؤدم العوؼبة كسرعة األخذ بالتكنولوجيا إٔب تكاثر اؼبشاكل الصحية اؼبتصلة باإلجهاد، دبا فيها
. االأيار العصيب كالتوتر كالقلق

 النموذج "ت الٍب ال تناسب كمن اؼبشاكل االجتماعية عدـ االستمتاع خبصوصيات اغبياة، كاالستبلب، كتبلشي الثقافا
، كالتوتر االجتماعي الناتج من اشتداد استقطاب اَّتمعات "اؼبثإب

  كبْب القول العاملة األقل مهارة، ستؤدم العوؼبة إٔب البفاض األجور، كتسارع كتّبة العمل بطريقة ال تضبط، كتفاقم البطالة
الضرر على اؼبوسرين كغّب اؼبهرة اؼبقيمْب ُب نفس اؼبنطقة، يزداد التماس كعندما يقع . الطويلة األمد الٍب تولد اعبريبة كالعنف

 .اؼبوسرين لؤلمن الشخصي كيتجنبوف االحتكاؾ دبن ىم أقل منهم حظا
  فالتضخم، كتد٘ب قيمة النقد، كسرعة التقلب . كُب البلداف النامية، ربدث العوؼبة أضراران اقتصادية أشد كأسرع ُب آف معان

اـ األمن االقتصادم، ىي كلها أخطار ؿبتملة، ألف االستثمار األجنيب اؼبباشر كاستثمارات احملافظ اؼبالية اؼبإب، كانعد
كييضاؼ إٔب ذلك عدـ أنبية ىذه . كالقركض اػبارجية كأمواؿ اؼبضاربات ىي أىم فئات رؤكس األمواؿ الٍب ترد من اػبارج

جهة قرارات اؼبؤسسات الٍب ربدد حجم كتوقيت تدفق األمواؿ، بل البلداف ُب السوؽ العاؼبية، كضعفها، ليس فقط ُب موا
. كذلك ُب مواجهة عمليات التبلعب الٍب تقـو ُّا بعض اعبهات الفاعلة الٍب ذبرم اؼبضاربات على الصعيد العاؼبي

: أحوال العمالة العالمية .3
  باستثناء أمريكا الشمالية كاسَباليا كنيوزيلندا  عند أاية التسعينات كانت أكضاع العمالة تَبدل البلداف ُب أكثرية البلداف

كُب عاـ . فعلى أثر األزمة اآلسيوية تضاعفت معدالت البطالة ُب البلداف الٍب أصابتها األزمة أشد إصابة. كالصْب كاؽبند
بية إٔب عامان، كتصاعدت ُب اؼبنطقة العر ُٓكانت البطالة ُب أمريكا البلتينية عند أعلى مستول بلغتو طواؿ  َََِ

 .مستويات جديدة
   كبسبب نقص الطلب على األيدم العاملة ُب األنشطة الرظبية، اضطر معظم الوافدين حديثان إٔب سوؽ العمل إٔب

ككانت ىذه ىي اغباؿ ُب أمريكا البلتينية، . البحث عن كظائف غّب رظبية، ظركؼ العمل فيها عن اؼبستول اؼبتوسط
. ُٓٗٗك َُُٖٗب اؼبائة بْب عامي  ٓٓإٔب  َْ كظائف غّب رظبية من حيث ارتفعت نسبة القول العاملة ُب

ففي بلغاريا كصبهورية مقدكنيا اليوغسبلفية السابقة . كالتجربة ىي نفسها ُب االقتصادات األكركبية اؼبارة دبرحلة انتقالية
يقيا جنوب الصحراء اقتصاد غّب مثبلن يشتغل ثلث القول العاملة ُب اقتصاد الظل، بينما يستمر ُب النمو ُب بلداف أفر

 .رظبي يبثل الوظائف على األقل
 ففي أمريكا البلتينية تشكل : كالوظائف اؼبؤقتة أك ذات الدكاـ اعبزئي ىي من السمات النموذجية ألسواؽ العمل الناشئة

ُب اؼبائة ُب  ُٖالغربية  كظائف جديدة، بينما كانت ىذه النسبة ُب أكركبا  َُمن أصل كل ٖىذه الوظائف 
 .  ُٕٗٗعاـ

  ففي معظم البلداف ال يبقي التنافس اغباد على الوظائف إال القليل من . الراىنكاألجور منخفضة نسبيان ُب سوؽ العمل
كالنتيجة ىي أف األجور اغبقيقية ُب أكثرية بلداف أمريكا البلتينية كأفريقيا كالشرؽ األكسط هبب أف . القدرة التفاكضية

 .عامان  َِترتفع لتعود إٔب اؼبستويات الٍب كانت تعتّب طبيعية قبل
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 جة أخرل للعوؼبة كما يتصل ُّا من إعادة اؽبيكلة، كىي أف مبليْب العماؿ يتقاضوف أجوران ـبفضة أك يكرىوف كىناؾ نٍب
كُب تقرير نشرتو منظمة العمل الدكلية كاستشهدت بو صحيفة انَبناشيوناؿ ىّبالدتريبيوف تبْب . على أخذ إجازات

الغربية بسبب أنشطة الدمج الٍب أضطلع ُّا ُب كظيفة على األقل فقدت ُب أكركبا  ََََُّتقديرات متحفظة أف
ُب القطاع اؼبصرُب األكركيب كحده،  ََِِك ُٗٗٗكظيفة بْب عامي َََََّكيتكهن التقرير بفقد. التسعينات

كُب الصْب يعطي اآلف مبليْب من العاملْب ُب مؤسسات . بسبب توحيد األسواؽ الوطنية كرفع القيود التنظيمية عنها
ُب  َُكُب االرباد الركسي حيث يبلغ معدؿ البطالة الرظبي . يع اعبماعية إجازات بنصف مرتب أك أقلالدكلة كاؼبشار
ُب اؼبائة من القول العاملة ُب كظائفهم إمبا بأجور دنيا، أك ضبلوا على الذىاب فيما زعم أنو عطل  ُُاؼبائة، استبقي 

 .كىو ُب اغبقيقة شكل مقنع من أشكاؿ فقد الوظائف
  ؼبهرة الذين تدفع ؽبم مكافآت متزايدة، كال يستفيد منو العماؿ غّب اؼبهرة؛ كتتعاظم فوارؽ األجور على الصعيد للعماؿ ا

الدكٕب أيضان كىو اذباه يشجع ىجرة أكثرية القول العاملة اؼباىرة من البلداف النامية إٔب اؼبناطق اؼبتقدمة النمو ُب آسيا 
تبعات ذلك على أف البلداف النامية تتكبد خسائر ُب ؾباؿ االستثمار ُب اؼبوارد كأمريكا الشمالية أك أكركبا كال تقتصر 

البشرية، بل انو يعِب أيضان أف موارد ىذه البلداف تسهم ُب جعل اؼبناطق اؼبتقدمة تزداد تقدمان، فيزداد هتميش البلداف 
 .النامية

 أما ُب البلداف النامية كالدكؿ العربية فإف سوؽ العمل يعا٘ب من: 
ففي النصف . كتتفاقم مشكلة العمالة بتد٘ب اإلنتاجية، البفاض اإلنتاجية كاألجور كتقلصها كالسيما ُب القطاع العاـ .1

كيقوؿ . األكؿ من التسعينات البفضت اإلنتاجية ُب الكويت كاألردف، كركدت ُب البحرين كعماف كٓب ترتفع إال ُب مصر
أقل من سدسها ُب كوريا أك األرجنتْب كأقل من عشرىا ُب بلداف اؼبنطقة نادر فرجا٘ب أف اإلنتاجية ُب مصر كسورية ىي 

كما أف األجور اغبقيقية ىبطت حبدة ُب التسعينات ككاف ىبوطها ُب قطاع الصناعة . األخرل غّب اؼبنتجة للنفط
 .ٔٗ-َٗخبلؿ الفَبة % ِالتحويلية دبعدؿ سنوم متوسط قدره 

ُب عماف كمصر كسورية كاألردف كالبحرين % ُٗك% َُؿ البطالة ما بْب ارتفاع معدالت البطالة، حيث تراكح معد .2
لتصل إٔب  َُُٗٗب عاـ % ٕ.ُِكقد ارتفعت معدالت البطالة خبلؿ التسعينات ُب اؼبنطقة العربية من . كلبناف
ٔب أف كذبدر اإلشارة ُب ىذا الصدد إ. كيضاؼ إٔب ذلك انتشار كتفشي ظاىرة البطالة الناقصة. َََُِب عاـ % ُٓ

كمن اؼبتوقع أف تواصل الضغوط . خلق الوظائف اعبديدة ُب اؼبنطقة العربية يتم دبعدؿ أخفض من معدؿ مبو السكاف
 .السكانية إلقاء ثقلها بشدة على أسواؽ العمل ُب اؼبنطقة

موع من مج% ُُيعتّب القطاع العاـ أكّب رب عمل، كعلى الصعيد العاؼبي سبثل الوظائف اغبكومية اؼبدنية كبو  .3
كينطوم ذلك . ُب األردف% َٓمن العماؿ ُب مصر ك% ّٓكيعمل ُب القطاع العاـ ُب الدكؿ العربية قرابة . الوظائف

على آثار خطّبة عند االقَباب من حدكد إصبلح االقتصاد الكلي بإتباع كصفات صندكؽ النقد الدكٕب دبا يتضمن من 
 .جيش العاطلْب عن العملتسريح اعبزء األكّب من ىذه العمالة كإضافتهم إٔب 

سوؽ العمل غّب الرظبية، حيث كاف القطاع غّب الرظبي صاحب عمل رئيسيان ُب اؼبنطقة على مدل العقدين اؼباضيْب   .4
من القول % ّٓك  َّكمع اإلقرار بوجود قيود شديدة ُب ىذا اَّاؿ، يقدر أف حجم القطاع غّب الرظبي يَباكح بْب 

 .ُب األردف% ّّسورية كُب % ْْالعاملة ُب مدف مصر ك
 



  2014أبريل  27إلى  25بيروت  –العولمة ومناىج البحث العلمي : الثالثأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

95 

 

 تأثير العولمة على سوق العمل .4

ربدث العوؼبة اآلف ربوالن سريعان ُب الوظائف كاألسواؽ، كحٌب ُب اَّتمعات احمللية، ألأا توجد كظائف جديدة كتلغي  
. أساليب معيشية كأسواقان كصناعات قديبة

أحد القطاعات االقتصادية، كاف يظهر قطاع جديد كُب اؼباضي عندما كانت ربصل ثورة تكنولوجية تتهدد كظائف  
فبعد اؼبكننة السريعة للزراعة، مثبلن، استوعبت الصناعة التحويلية الكثّب من الوظائف الٍب فقدت . يستوعب القول العاملة الفائضة

اـ عدد كبّب من موظفي كبْب طبسينات كشبانينات القرف اؼباضي أعاد قطاع اػبدمات اؼبتنامي بسرعة استخد. ككانت باؼببليْب
 .اؼبكاتب الذين صرفوا نتيجة لؤلسبتة

أما ُب الفَبة الراىنة، فقطاعات االقتصاد التقليدم الثبلثة صبيعها، أم الزراعة كالصناعة كاػبدمات، تشهد عمليات صرؼ 
  .تكنولوجية اؼبنشأ تدفع باؼببليْب إٔب البطالة

شأف يستطيع اؼببليْب الذين سيَبكوف العمل كمعظمهم ُب البلداف النامية، كذلك كٓب ينشأ كال يتوقع أف ينشأ إم قطاع جديد ذك 
 .بسبب سرعة إعادة اؽبيكلة كاألسبتة

كالقطاع الوحيد الذم وبتمل لو أف يفلح ُب ذلك ىو قطاع اؼبعلومات، اؼبكوف من لببة صغّبة من منظمي اؼبشاريع كاختصاصيي 
ك ىذا القطاع، رغم كونو آخذان ُب النمو، . اب اؼبهن اغبرة كاؼبربْب كاػبّباء االستشاريْبالعلـو كالتقنيْب كمّبؾبي اغباسوب كأصح

ال يتوقع لو يعوض إال نسبة من الوظائف ستفقد ُب العقود اؼبقبلة، ُب إثر التطورات الثورية الٍب ستحصل ُب تكنولوجيا 
 (.أنظر اؼبلحق حوؿ كظائف اؼبستقبل)اؼبعلومات كاالتصاالت 

كُب الدنيا اؼبعوؼبة، يبكن للفرد، إما أف . القدرة التنافسية للقول العاملة، على اؼبستول العاؼبي، ارتباطان مباشران باإلنتاجية كترتبط
يكوف مؤىبلن للتنافس مع قطاع السوؽ العإب اإلنتاجية، الذم يتسم ببّبكقراطية تتضاءؿ كُّيكلية تقل فيها درجات الَباتب، 

 .كية ؿبل العمل اعبسدم التكرارم، كإما أف ينضم إٔب القول العاملة اؼبنخفضة األجور كاؼبنقوصة العمالةكربل فيو اآلالت الذ

كيقوؿ كاستلز أف من خصائص ىذا التحوؿ ُب البنية الوظيفية بركز فئات اجتماعية ذات مستول تعليمي رفيع تضم علماء 
 .اؼبطلقة ازديادان ملموسان كأف يكتسبوا أنبية اسَبتيجية ُب اؼبنظمات كاَّتمعكمديرين ؽبم أنبية بالغة كيتوقع أف تزداد أعدادىم 

. عالقة سوق العمل بالبحث العلمي: ثانيا

لقد أكدت نتائج العديد من الدراسات الٍب سلطت الضوء على العبلقة بْب البحث العلمي كسوؽ العمل، على أف  
بْب العرض كالطلب ُب سوؽ العمل، كمن ىنا يبكننا القوؿ بأف اسَباتيجيات ىناؾ عبلقة اسَباتيجيو كثيقة، ربكمها العبلقة 

كسياسات البحث العلمي، إذا ما ًب ربطها بشكل فبنهج مع االقتصاد الوطِب كتوجهات سوؽ العمل، فإف ذلك الربط سوؼ 
كمن ىذا اؼبنطلق . من البطالة يعمل دكف شك على جسر اؽبوة بْب ـبرجات البحث العلمي كاحتياجات سوؽ العمل كبالتإب اغبد

يبكننا القوؿ بأف البحث العلمي يلعب دكرا ؿبوريا ُب أم سياسات أك خطط أك برامج تستهدؼ ربقيق اإلصبلح االقتصادم من 
. أجل أىداؼ التنمية اؼبستدامة
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 ؾباؿ االقتصاد لقد تبنت الدكؿ العربية كبالذات الٍب تعا٘ب من بطالة عالية، سياسات كمشاريع إصبلحية جادة ُب 
كسوؽ العمل ك البحث العلمي، مستهدفة تطوير كتنمية مهارات ككفاءة كفعالية العمالة الوطنية لكي تكوف منافسا قويا للعمالة 

. األجنبية

ذبويد كالتعليم العإب ىو أحد أىم القطاعات الٍب مشلتها اؼبشاريع اإلصبلحية حيث ًب الَبكيز على اعبودة كذلك من خبلؿ  
 .خبلت كـبرجات العملية التعليمية كالتدريبيةمد

مدى استجابة البحث العلمي لمتطلبات سوق العمل في ظل ضغوطات العولمة : ثالثا 

تعد البطالة من أكّب التحديات الٍب تواجو أسواؽ العمل العربية كاألجنبية، كزيادة عدد السكاف ُب سن الشباب حيث  
عامان فبا يَبتب عليو دخوؿ أعداد كبّبة جديدة سنويان إٔب سوؽ العمل كتقدر  َِمن السكاف تقل أعمارىم عن % َٓأف 

( َِ)كمن اؼبفارقات أنو بينما يتجاكز عدد العرب العاطلْب عن العمل حاليان % ِٓمنظمة العمل العربية نسبة البطالة العربية بػ 
( ُٔ)الذم يصل فيو عدد العماؿ األجانب إٔب مليوف عاطل ُب الوقت ( ِّ)يصل إٔب ( ََُِ)مليوف عاطل فإنو ُب عاـ 

مليوف موزعْب على ـبتلف األقطار العربية كخاصة ُب دكر اػبليج العريب، كتعد ظاىرة ضبلة الشهادات اعبامعية نوعان بارزان من أنواع 
. اُّا دكف أف تستفيد منهمالبطالة كىذا يعِب أف الدكؿ العربية زبسر عشرات اؼببليْب من الدكالرات من أجل أف تعلم كتدريب شب

كيتبْب ذلك ُب كيفية إهباد حل للفجوة بْب التعليم كسوؽ العمل  أم التوازنات بْب الطلب االجتماعي على التعليم  
كاالحتياجات الفعلية لسوؽ العمل كعلى الرغم من أف إعداد القول العاملة ُب ـبتلف التخصصات الٍب تؤىلها للقياـ باألعماؿ 

ا سوؽ العمل من أىم كظائف التعليم العإب كاعبامعي إال أنو من اؼببلحظ أنو باستثناءات قليلة يتم إعداد الطبلب الٍب يتطلبو
داخل قاعات الدرس دكف اتصاؿ دبجاالت العمل الفعلية، كالبد مع ىذا من رسم خطط مشَبكة بْب سائر القطاعات لتحديد 

 .احتياجات السوؽ كالعمل على تلبيتها
عوؼبة ثورة على صبيع اؼبستويات كاَّاالت االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كخلخلت القيم اؼبتوارثة فأدخلت أحدثت اؿ 

أمباطا جديدة من القيم كاؼبمارسات كالعادات االستهبلكية كتركت شرخا كبّبا ُب العبلقات بْب الدكؿ اؼبتقدمة كالدكؿ النامية 
يا اؼبعلومات كاالتصاؿ مهيمنة على حياة األفراد كاؼبؤسسات كدنيا األعماؿ كاألسواؽ حبيث أصبحت التكنولوجيا كخاصة تكنولوج

 .ككذلك قطاع التعليم كاؼبعرفة

كقد فككت العوؼبة البُب الفكرية كالعقلية للمجتمعات كأثرت على طرؽ التصرؼ ُب اؼبوارد كسارعت من كتّبة التطور  
قدـ يأخذ بناصية العلم كيطبقو ُب حياتو اليومية كبْب عآب مازاؿ يعيش اإلرىاصات كاتساع الفجوة الرقمية كالعلمية بْب عآب مت

األكٔب من التفكّب العقبل٘ب اغبداثي حبيث يناـ مع األسطورة كإيديولوجيا قركف ما قبل التاريخ كالكتابة كيصحو مع اػبرافة كالدجل 
 .كبديهيات األمور كطاحونة الشيء اؼبعتاد

ـ باعبزائر دبستوياتو الثبلث كتطور عدد اػبرهبْب من اعبامعة ُب العديد من االختصاصات فلم نصل بعد إٔب كرغم انتشار التعلي
اإلبداع العلمي كؾبتمع اؼبعرفة على أرض الواقع فلم يقع توطْب العلـو باؼبؤسسات كٓب يستفد تبعا لذلك اَّتمع من البحوث 

فبقي اإلنتاج العلمي ُب أغلبو نظريا ال يتفاعل مع مشاكل اَّتمع كال يليب . األكاديبية رغم قلتها كظلت نائمة على الرفوؼ
طموحاتو كيتماشى مع تطوره كأىدافو كقبع متقوقعا ُب أبراجو العالية كؾبرد طريقة للحصوؿ على مؤىل جامعي يبكن صاحبو من 

 .الَبقية اؼبهنية
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كيلة ربت ضباية ريع الدكلة كدعمها كبعيدة عن مفهـو كما أف اؼبؤسسات االقتصادية لبثت منغلقة على نفسها ؼبدة ط 
 .اؼبزاضبة كجودة اػبدمات ُب ظل اقتصاد كطِب ريعي

ؼبا استثمره ُب التعليم ككانت الكلفة منذ االستقبلؿ مرتفعة مقابل العائد فلم يستفد االقتصاد اعبزائرم إال قليبل نتيجة    
كالسؤاؿ اؼبطركح بإغباح ىل اؼبشكل متأٌب من . الفعلية للمؤسسة االقتصاديةبْب التكوين كاغباجيات  كذلك للفجوة اؽبائلة 

مستول ككفاءة التعليم كاػبرهبْب أـ من أف اؼبؤسسة من الناحية اؽبيكلية كطريقة التصرؼ ُب اؼبوارد ال يبكنها استيعاب اؼبعارؼ الٍب 
 تنتجها اعبامعة؟

ملتبسة كغّب كاضحة كيكتنفها الغموض كالضبابية ككل طرؼ يتهم فالعبلقة بْب اعبامعة كسوؽ الشغل مازالت عبلقة  
اآلخر بأنو اؼبتسبب ُب ىذا الوضع اؼبَبدم حبيث ٓب تتطور اؼبؤسسات االقتصادية ؼبزاضبة األسواؽ اػبارجية بعد أف دخلت الببلد 

إٔب تطلعات اَّتمع للقضاء على البطالة ربت كطأة العوؼبة كما أف اإلنتاج الصناعي كبعث اؼبشاريع ٓب يرتق ُب السوؽ اؼبفتوحة  
فهل ىذا يرجع لعدـ كفاءة اإلطارات اؼبتخرجة من اعبامعة لنقص ُب التكوين اؼببلئم أـ أف اؼبؤسسة عندىا عزكؼ عن . اؼبستفحلة

ؽبيكلة كالقيادة اؼبخاطرة بالتغيّب ُب مبط التصرؼ ك اغبوكمة كتريد االكتفاء دبستول بسيط من العمل اؼبألوؼ كاؼبشكل متعلق با
 كاإلسَباتيجية؟

تتحكم الكلفة ُب عملية  ففي القطاع اػباص كالذم يغلب عليو النمط العائلي على مستول التصرؼ كالقيادة  
االنتدابات حبيث وببذ قبوؿ اإلطارات اؼبتوسطة عوض اإلطارات العليا كاؼبتخصصة الٍب تطلب أجورا مرتفعة ال تستطيع اؼبؤسسات 

 .كسطة الٍب يتكوف منها ُب الغالب النسيج االقتصادم اعبزائرم مواجهتها على اؼبدل الطويلالصغرل كاؼبت

ك الدراسات أثبتت أف الوظيفة العمومية كاؼبؤسسات العمومية ىي الٍب تستوعب أغلب اإلطارات اؼبتخصصة كذات  
 .دة بالنسبة لئلنتاج الصناعي كالتكنولوجي كغّبهمستول جيد من التعليم لكنها توظف ُب أعماؿ إدارية حبتة كىي بالتإب غّب مفي

كما أف اعبامعة مازالت تقـو بتكوين الطلبة تكوينا مبطيا حسب اؼبعارؼ اؼبتداكلة كاالختصاصات اؼبتعارؼ عليها ُب العآب كٓب تراع 
النظرم ىو الغالب لشح  حاجيات السوؽ الداخلية كاؼبؤسسات االقتصادية كٓب تطور أساليبها ُب التبليغ حبيث بقي التكوين

 .اإلمكانيات باألساس

كُب األعواـ األخّبة بدأت تتبلور سياسة تتعلق باألخذ بعْب االعتبار رىانات االقتصاد احمللي لكنها بقيت ؿبتشمة  
 .كمتعثرة كالدليل على ذلك اتساع الفجوة بْب العرض كالطلب على مستول سوؽ الشغل كبقاء نسبة البطالة مرتفعة

ف اؼبؤسسة ٓب تكن ؽبا الرؤيا اؼبستقبلية الواضحة كاإلسَباتيجية اؽبادفة ُب ظل نظاـ تصرؼ مبِب على الزبونية كما أ 
 .كالعبلقات العائلية ك الشخصية كالوالءات كبقيت حبيسة ىيكلية جامدة كغّب متحركة

متخصصة بالداخل كاػبارج ألف عودهتم  كقد أثبت الواقع فشل ذبربة سبكْب اؼبتفوقْب ُب الدراسة من التوجيو ؼبدارس عليا 
للعمل باعبزائر غّب متأكدة ألف عملية إدماجهم بالسوؽ الداخلية صعبة اؼبناؿ لضعف اإلمكانيات كعدـ كجود بيئة حاضنة 

 .سبكنهم من اإلفادة كالتأقلم مع ؿبيط جامد كراكد

تفوقْب كاؼبتخصصْب كالنوابغ بعد أف دفع اَّتمع كقد استفادت اؼبؤسسات اػبارجية كالعاؼبية كالدكؿ األخرل ُّؤالء آب 
 .التونسي تكاليف دراساهتم كاستثمر فيهم األمواؿ الطائلة كىذا يعد ىدرا للموارد كاؼباؿ العاـ كحوكمة غّب رشيدة
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من كقد بات من اؼبؤكد مراجعة السياسة التعليمة على أسس جديدة تتماشى مع ـبططاتنا االقتصادية اؼبستقبلية للرفع  
مستول كفاءة اػبرهبْب كمبلءمتهم لسوؽ الشغل الداخلية للرفع من اإلنتاج كاإلنتاجية كتطور اؼبؤسسة كبعث اؼبشاريع اعبديدة 

. كغزك األسواؽ اػبارجية كتوطْب التكنولوجيا كاؼبعارؼ اعبديدة كاغبد من الفجوة الرقمية

 

: خاتمة

يتحمل عبء تكييف نفسو مع تلك اؼبتغّبات الٍب تأٌب العوؼبة نتاجان ؽبا من انطبلقان فبا سبق، فإف البحث العلمي العريب ، 
حيث أىدافو كبناء ؿبتواه الف مواجهة األزمة الٍب سبر ُّا أنظمة البحث العلمي ُب الدكؿ العربية ال يبكن أف تتم جبهود فردية ، بل 

عي القرار كالتجارب الدكلية أثبتت أف اؼبدخل اغبقيقي البد من بذؿ جهود ضخمة على اؼبستول الوطِب ، ابتداء من الساسة صاف
للتطوير ىو توفر اإلرادة السياسية، إٔب اؼبفكرين من النخبة كالقادة الَببويْب إٔب ـبتلف قطاعات الشعب دبا فيهم اؼبعلمْب 

حبيث تتحالف .  إْب... حْب كالطبلب كالتنظيمات كالفعاليات االجتماعية كاالقتصادية كاإلعبلمية كرجاؿ الدين كالعماؿ كالفبل
صبيع ىذه الفئات لتطوير مؤسسات حبثية قادرة على االضطبلع باألدكار كاؼبسؤكليات اؼبَبتبة على ىذا النظاـ حبيث يستطيع ىذا 

 حيث هبب توثيق العبلقات بْب. النظاـ صياغة أجياؿ األمة كتشكيل مستقبلها كقيادة خططها التنموية االجتماعية كاالقتصادية 
مؤسسات التعليم العإب ك البحث العلمي ك سوؽ العمل ، فبا يقتضي إعادة النظر ُب التخصصات الدراسية اؼبطركحة للتقليل من 

كُب الوقت ذاتو العمل على تأىيل طالب التعليم العإب ليكوف قادرا على خلق فرص ، حجم ما ال يطلبو سوؽ العمل منها 
خلق فئة من البطالْب  عن عمل، فبا هبنب مؤسسات التعليم العإب ك البحث العلمي العمل، عوضا عن أف يكوف ؾبرد باحث

 .حاملْب لشهادات جامعية ك ىو ما تعا٘ب منو جل الدكؿ العربية
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العولمة وتحديات الشباب 

ليبيا  –أستاذ مشارك جامعة طرابلس / على محمد عيسي . د 

  

 

: مدخل إلى الدراسة 

اإلنسانية ُب ظل العوؼبة أشبو ما تكوف بقرية كونية كاحدة ، كىذا هبعل من أم ربرؾ فكرم أك ثقاُب أك اقتصادم باتت اَّتمعات 
أك اجتماعي يتم ربت ظبع العآب كبصره من ناحية ، كيواجػو من ناحية أخػرل قػول مقػابلػة أك مضػادة البد أف يأخػذىا ىػذا 

حاتو كال يبكن أف يعزؿ نفسو عن حركة اَّتمعات اإلنسانية كما هبرم فيها على كل التػحرؾ ُب حسابو كيتعامػل معها فػي طرك
. األصعدة 

كمن ىنا ، فإف على خطط الَببية كالتعليم كبرامج التوجيو كاإلعبلـ ، أف تأخذ ذلك ُب اعتبارىا كبالتإب أف ربسن التعامل مع    
. ىذا الواقع الذم تفرضو العوؼبة 

أف نعرؼ حقيقة العوؼبة ، كنضع اػبطط كالّبامج للتعامل معها ، كإال فإننا سنتعرض ؼبخاطر بالغة كربديات كمن ىنا ، البد    
. عظيمة سوؼ تعيق الوصوؿ إٔب بناء سليم غبياة شبابنا كأمتنا البناء اعبيد اؼبطلوب 

سلع كاألفكار كالثقافات فقد كانت أف العوؼبة ُب الواقع ليست إال صيغان كآليات تقـو على سهولة انتقاؿ األشخاص كاؿ   
اَّتمعات اإلنسانية قبل ىذه الصيغ كاآلليات متباعدة ال تظهر عاؼبان كاحدان ، كقد كانت ىذه الصيغ سببان لتحقيق العوؼبة الواحدة 

ت كاؼبواصبلت الفائقة ؽبذه اَّتمعات ، كما يظهر جليان ُب الفضائيات كشبكة اإلنَبنيت كاألقمار الصناعية كالصواريخ عابرة القارا
السرعة كالشركات متعددة اعبنسيات كالتكتبلت الدكلية ، ككل ما تشملو تكنولوجيا االتصاالت كاؼبعلومات كالبث اإلذاعػي 

كالتلفزيو٘ب ككػل أنواع اإلرساؿ فبا جعل العآب كلو أشبو ما يكوف بقرية كونية صغّبة ، فالقول الٍب ربكم سيطرهتا على كثّب من 
ات األمم كالشعوب ، تستخدـ ىذه الصيغ كاآلليات كالوسائل ؼبصاغبها كنشر أفكارىا كثقافتها ، ككبن نتساءؿ ؟ مقدر

ىل العوؼبة خطر ؟ كىل العوؼبة شر كلها ؟ كىل يوجد ؾباؿ لبلختيار أماـ تيار العوؼبة اعبارؼ اؼبدعم بالنفوذ السياسي الضاغط    
كاؽبيمنة االقتصادية القاىرة ؟ 

عتُب اؼبفكركف ، سواء من العآب اإلسبلمي أك من ـبتلف أكباء العآب بالتأصيل كالتنظّب للعوؼبة كحسبنا أف نقوؿ إف العوؼبة لقد أ
. نظاـ عاؼبي آخذ ُب الغزك كاالكتساح كىو ُّذا االعتبار حقيقة من حقائق ىذه اؼبرحلة من التاريخ 

الؿ التطورات اؼبدىشة الٍب تعرفها ؾباالت االتصاؿ كالتواصل عّب األقمار كلعل أبرز مبلمح العوؼبة ىي ما يتبدل لنا من خ   
:- الصناعية كاغباسوب كاإلنَبنيت ، كذلك على النحو التإب 

 .عمق التأثّب ُب الثقافات كُب السلوؾ االجتماعي كُب أمباط اؼبعيشة  -
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كاألسواؽ اؼبفتوحة كتضييق دائرة اػبيارات اتساع دائرة  اػبيارات االقتصادية من خبلؿ حركة االستثمارات الدكلية  -
السياسية من حيث تضاؤؿ القدرة على االكتفاء الذاٌب اقتصاديان كمن حيث تزايد معطيات التداخل االستقبلٕب 

 .سياسيان 
 من كحٌب ، اعبنسيات متعددة مؤسسات من(  ELECTRONIC HERD) اإللكَبك٘ب القطيع باسم يعرؼ أصبح ما مبو -

 . شعوُّا مصائر كُب الدكؿ قرارات ُب كيؤثركف الربح عن يبحثوف أفراد

تسخّب أدكات العوؼبة بكيفية سبكن منتجي ىذه األدكات من الطغياف على اؼبستهلكْب كاؼبتلقْب حبيث تؤثر ُب إلغاء  -
 .لغاهتم اػباصة ، كُب طمس ىوياهتم الوطنية 

ثّب ، كمن الشهادات الٍب تؤكد ىيمنة العوؼبة على مقدرات اغبكومات كبذلك يكوف للعوؼبة قدرات استثنائية للتغلغل كبالتإب للتأ
: حيث قاؿ ( 2000يناير  14)كالشعوب ، ما جاء ُب كلمة للرئيس الفرنسي جاؾ شّباؾ ، ألقاىا دبناسبة اليـو الوطِب الفرنسي 

قػدمان ، فهي تثّب أيػضان ـباطر جدية ينبغي أف العوؼبة حباجة إٔب ضبط ، ألأا تنتج شركخان اجتماعية كبّبة كىي كإف كانت عامل ت
أأا  التفكّب فيها جيدان كمن ىذه اؼبخاطر ثبلثة أكؽبا أأا تزيد ظاىرة اإلقصاء االجتماعي ، كثانيها أأا تنمي اعبريبة العاؼبية كثالثها

. ُهتدد أنظمتنا االقتصادية 

كاَّتمعات العربية عامة سبر دبرحلة تطور سريع ُب سعيها ألف تلحق بركب التقدـ ، كُب سبيل ربقيق ذلك فهي حباجة إٔب    
شباُّا الذين ىم عدهتا ُب اؼبستقبل من أجل ربقيق أىدافها ، كيتأثر شباب اَّتمع عادة دبثل ىذه التغّبات اؼبتبلحقة الٍب تَبؾ 

فة ، كمن ضمنها فئة الشباب الذين ىم عماد األمة كعدهتا كعليهم ربقيق اآلماؿ كُّم تسّب عجلة التغّب آثارىا على فئاتو اؼبختل
كالتطور كبو مستقبل أفضل ، لقد أدت ىذه التطورات اؼبتسارعة ُب ؾباؿ االتصاؿ بالعآب كبناء ؾبتمع تقُب معاصر إٔب تغّبات 

. ثقافية بعضها إهبايب كاآلخر سليب 

اإلهبابية فقد اتسم اعبيل اعبديد من الشباب ُب ببلدنا بالوعى الكبّب بالتطورات العاؼبية كبسرعة التواصل مع عن التطورات 
الشباب من األصدقاء ُب صبيع أكبا العآب ، ذباكز اغبدكد السياسية كحٌب حدكد اللغة كالثقافة ، باحملادثات كتبادؿ اؼبعلومات 

اكتساب اؼبعلومات عن أم موضوع يهتم بو الشباب ، كباتوا يستخدموف لغة أجنبية كالصور ، التعرؼ على ثقافات العآب ك
حبركؼ عربية ال يبكن للكبار فهها بسهولة ، حٌب أف الكبار باتوا يشعركف بالفجوة التقنية بينهم كبْب أبنائهم ربت سن العشرين 

اؼبعقدة ، كمتابعة الشخصيات العاؼبية ُب كرة القدـ ، كُب  ُب استخداـ اإلنَبنت كاعبواؿ كالتلفاز ، كُب فبارسة ألعاب الكمبيوتر
سباؽ السيارات كاؼبصارعة اغبرة ، كقد نسخر من مثل ىذه اؼبعارؼ الٍب نعتّبىا تافهة ، لكنها ال تقلل من حقيقة ف أبناءنا 

ف قدرة اعبيل اعبديد ُب مواجهة الصغار أفل منا ُب ؾباؿ االستخداـ كاالستفادة من التقنيات اغبديثة ، فبا هبعلنا على ثقة ـ
ربديات العوؼبة كهتديد اػبصوصية الثقافية ، أما على اؼبستول الوطِب فبل شك أننا استفدنا من التقنيات اغبديثة ُب تسهيل 
أساليب اغبياة ، كالتعامل مع اؼبصارؼ أك شركات الطّباف ، كذلك اغباؿ ُب االطبلع على األخبار كاألحداث العاؼبية من 

رات اؼبصادر كاحملطات الفضائية على اختبلؼ كجهات نظرىا ُب األحداث كما نبلحظو من تطورات ُب ؾباالت التجارة عش
اإللكَبكنية كالّبيد اإللكَبك٘ب دبنتهى السهولة كالسرعة كالدقة ، كما أننا على كشك استكماؿ تنفيذ اغبكومة اإللكَبكنية ، أم أأا 

. يق اإلنَبنيت ، فبا سيوفر حياة أكثر سهولة كمركنة عن ذم قبل كافة اؼبعامبلت اغبكومية عن طر
                                                           

1
ػذد ( اٌؾٛادس)ِؾّذ اٌغّبن ، ِٓ ِؾبضشح ٌٗ ػٓ ِغزمجً اٌظؾبفخ اٌؼشث١خ فٟ ظً اٌؼٌّٛخ ، ِٕشٛسح فٟ ِغٍخ . 

 .ٌٕذْ ( 63)، ص  09-03-2001( 2310)
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كحيث أف الشباب موضوع دراستنا كلدكا كنشئوا ُب ىذه الفَبة التارىبية اؼبليئة باؼبتغّبات اؼبتضاربة بْب ضغوط العوؼبة من ناحية، 
اؼبتغّبات اؼبختلفة ُب تفسّب مشكبلت اؽبوية  كبْب ربديات األصالة كالتمسك بالقيم الراسخة ، فاألجدر بنا أف نرصد تأثّب ىذه

. كالقيم لديهم ؼبعاكنتهم ُب حل تلك اؼبشكبلت 

كاستنادان إٔب ما تقدـ تسعى ىذه الدراسة إٔب استكشاؼ حالة اؽبوية كالنسق القيمي للشباب ُب ضوء تأثره بظاىرة العوؼبة كما    
ؿبافظة على ىذه اؽبوية كالقيم لدل الشباب حٌب يؤدل دكره ُب اَّتمع يرتبط ُّا من متغّبات سعيان القَباح أساليب علمية لل

. على كجو أفضل 

: مشكلة البحث 

يبثل الشباب العمود الفقرم للقول البشرية ُب أم ؾبتمع ، كؽبذا ربظى مرحلة الشباب باىتماـ كبّب يتمثل ُب مواجهة مشكبلت 
الشباب مصدر من مصادر التجديد كالتغيّب من خبلؿ القيم اعبديدة الٍب  ىذه اؼبرحلة كمساعدة الشباب على مواجهتها ، كما أف

يتبناىا الشباب كالٍب عادة تدخل ُب مواجهة مع ما ىو سائد من قيم تقليدية كؽبذا يعد الشباب مصدران رئيسيان من مصادر التغيّب 
. ُالثقاُب ُب اَّتمع ككل 

عن اؽبوية فالشاب ُب تلك اؼبرحلة دائم التساؤؿ عن ماىية دكره ُب اَّتمع مرحلة البحث : كمن خصائص مرحلة الشباب أأا    
. ، كيرل الباحثوف أف البحث عن اؽبوية لو تأثّب على سلوؾ الشباب ، كىذا ما يسمى بأزمة اؽبوية 

كيفية :  اؼبعادلة كنباكيفرض التحدم الذم  نعيشو اليـو على أمتنا كشعوبنا بلورة رؤية خاصة نستطيع من خبلؽبا أف كبقق طرُب   
اغبفاظ علي ىويتنا العربية من ناحية ، ككيفية االنفتاح ُب نفس الوقت على العآب من حولنا لنستفيد من شبرات اؼبعرفة اإلنسانية 

للتقنيات دكف أف نغامر بفقد ىويتنا ، كىذا الوضع ىو ما قد يكوف عليو حاؿ شبابنا كطبلبنا ، إذ ىػم أكثر فئة ُب اَّتمع تتػعرض 
اغبديثة كللغزك الثقاُب بوسائلو اؼبختلفة فبا قد يؤثر على ىويتهم كقيمهم ُب إطار عدـ التوازف بْب ما ىو أصيل كمدرؾ بوعي كبْب 

. ما ىو عصرم كمدرؾ بشكل انبهارم 

اَّتمعات رغمان عنها ، كتعمل  كيزداد األمر صعوبة إذا تأملنا ما يبكن أف وبدث من جراء العوؼبة الثقافية إذ أأا يبكن أف تقحم   
علي تغيّب أذكاؽ الشباب كقيمهم كأمباط سلوكهم ُب أذباه األذكاؽ كالقيم كأمباط السلوؾ النابغة من الغرب ، كمن ٍب فإف ظاىرة 

. ِعوؼبة الثقافة ىي ُب األساس عملية تغريب 

لقضايا كالتساؤالت اؼبثارة بْب اؼبثقفْب كاؼبهمومْب بقضايا كُب إطار ىذه اإلشكالية تسعى الدراسة الراىنة إٔب طرح ؾبموعة من ا   
اؽبوية كالشخصية ُب ظل ذبليات العوؼبة الثقافية كاالجتماعية كتأثّباهتا الوافدة على تغريب الذات كهتميش الشخصية كتعميم نوع 

الثقافات األخرل الٍب تنتشر اليـو بصورة سريعة  آخر من ثقافة االستهبلؾ اؼبفعم بالقيم النفعية كالثقافية الشعبية الغربية كغّبىا من
بْب الفئات االجتماعية اؼبختلفة تسلبهم اؽبوية ، كقد يتحوؿ اإلنساف العريب إٔب مواطن مغَبب عن ذاتو كعن كطنو كعن قيمو 

. األصلية 

                                                           
1

 . 2003ػٍٝ ِؾّذ ػ١غٟ ، االرغب٘بد إٌفغ١خ ٌذٜ اٌّشا٘م١ٓ ٚػاللزٙب ثبٌزٛافك اٌذساعٟ ، سعبٌخ دوزٛساٖ ِٕشٛسح ، اٌمب٘شح ، .  
2

ٌٍشجبة اإلعالِٟ  دٚس اٌظؾبفخ اٌذ١ٕ٠خ فٟ ِٛاعٙخ اٌغضٚ اٌضمبفٟ ٌٍشجبة ، اٌّإرّش اٌؼٍّٟ اٌزبعغ ٌٍٕذٚح اٌؼب١ٌّخ( 1423)إٌغبس ، عبِٟ اٌؼ١ذ . 

 .٘ـ  8/1423/ 29-23اٌشجبة ٚاالٔفزبػ اٌؼبٌّٟ ، 
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لشباب كقيمهم الثقافية، كربديد كُب ضوء ما سبق ، تتحدد مشكلة الدراسة ُب حبث أثار العوؼبة كربدياهتا الٍب يتعرض ؽبا ا   
األساليب الٍب يبكن من خبلؽبا تعزيز ىوية الشباب كاحملافظة على قيمهم اإلسبلمية السامية مع االستفادة من مزايا العوؼبة من 

. خبلؿ التقنيات اغبديثة ، كُب نفس الوقت ذبنب سلبياهتا الٍب سبس القيم كاؽبوية بسوء 

: أىمية البحث

ق الدراسة من أنبية موضوع القيم كاؽبوية بالنسبة للشباب كإذا كاف الشباب ىم أمل األمة ُب اؼبستقبل، كىم من تأٌب أنبية ىذ
تعوؿ عليهم اَّتمعات لبنائها كالنهوض ُّا ، فإف القيم الٍب يعتنقها ىؤالء الشباب سبثل الساتر الواقي لؤلمة ضد اكبراؼ شباُّا، 

اُّا دبجموعة القيم الٍب سبثل أىدافها كمبادئها كأيديولوجياهتا ، فالقيم ىي البوتقة الٍب حيث ربرص كل أمة على أف يتمثل شب
. ينصهر فيها أفراد اَّتمع ليخرجوا منها أكثر سباسكان كأكثر حفاظان على اَّتمع ، كأكثر شعوران ُّويتهم كانتماءن ؽبذا اَّتمع 

كىو تقييم اآلثار السلبية احملتملة للعوؼبة على الشباب فيما يتعلق دبشاعر اؽبوية أف ىذه الدراسة تركز على جانب كبّب من األنبية ، 
كبناء القيم ، كالٍب قد تتمثل ُب معاناهتم من مشاعر االغَباب نتيجة ؼبا يواجهوف من متغّبات العصر متمثلة ُب العوؼبة كثورة 

. االتصاالت كاؼبعلومات 

نصر منتج ُب اَّتمع ، حيث أأم مستقبل الوطن ، كما أف العوؼبة ظهرت خطورهتا على تنبع أنبية الدراسة من أنبية الشباب كع
اَّتمع العريب كاإلسبلمي ، كذلك ُب ضوء انتشار الفضائيات كاإلنَبنيت كغّبىا من اؼبظاىر األخرل الٍب جعلت اَّتمع مفتوحان 

. على العآب 

ق اؼبرحلة ، كينتقل من مرحلة إٔب أخرل للوصوؿ إٔب اؼبثالية كاالستقبللية، فإف كإذا كاف اؼبراىق كالشباب يبحث عن ىويتو ُب ىذ   
. القيم تعتّب أداة الضبط االجتماعي كمعياران للسلوؾ الراقي اؼبهذب الذم وباكؿ الشاب الوصوؿ إليو 

: أىداف البحث 

  التعرؼ على أخطار العوؼبة كربدياهتا الٍب يتعرض ؽبا الشباب .
 العوؼبة كسيبل مواجهتها ككيفية ربصْب الشباب كضبايتهم  الكشف عن تأثّب .
  كضع إطار مقَبح لدعم اؼبكونات اإلهبابية ألنبية الَببية كالثقافة الدينية كالقيم لدل الشباب كاغبفاظ عليها ُب مواجهة

. العوؼبة الثقافية 
 فيد ؽبم كَّتمعهم كاحملافظة على ىويتهم استثمار طاقات الشباب كإمكانياهتم كأكقات فراغهم الزائدة دبا ىو نافع ـك .

 :أسئلة الدراسة 

ما عناصر اإلطار اؼبقَبح لدعم اؼبكونات اإلهبابية ؽبوية الشباب العريب كقيمو كسبل احملافظة عليها ُب مواجهة العوؼبة  .ُ
 .الثقافية 

 .كاؼبعلوماتية ما األمور الواجب توافرىا لرفع طاقات الشباب ُب ضوء ربديات العوؼبة  .ِ

 :منهج الدراسة 

. استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي التحليلي باعتباره اؼبنهج األنسب لطبيعة الدراسة 



  2014أبريل  27إلى  25بيروت  –العولمة ومناىج البحث العلمي : الثالثأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

103 

 

:- في داللة المصطلح 

ما العوؼبة ؟ ىل ىي مذىب فكرم جديد ؟ أـ العوؼبة نظاـ سياسي عاؼبي أفرزتو اؼبتغّبات الدكلية كاؼبناخ السياسي العاؼبي ُب    
اء اغبرب الباردة بعد سقوط حائط برلْب ، كتوحيد أؼبانيا كاأيار االرباد السوفياٌب ؟ أعقاب انتو

ىي إكساب الشيء طابع ( Globalization)فوجدت فيو أف العوؼبة ( WEBSTERS-كيبسَبز)رجعت إٔب معجم    
 esp: to make worldwide in scope or)العاؼبية ، كخباصة جعل نطاؽ الشيء ، أك تطبيقو عاؼبيان 

application to globalize : to make global ).ُ 

كلكِب كدت أف ىذا اؼبعُب شديد الّباءة بالغ اغبيدة ، ال ينسجم ُب عمقو مع داللة اللفظ كمفهـو اؼبصطلح كما يشاع ُب    
. العآب اليـو 

، إال إذا نظرنا إليو من خبلؿ رؤية عامة تدخل ُب  إف اؼبفهـو السياسي كالثقاُب كاالقتصادم للعوؼبة ، ال يتحدد بالقدر البلـز   
. نطاقها صبيع اؼبتغّبات السياسية كالثقافية كاالقتصادية الٍب يعيشها العآب منذ مطلع التسعينيات 

اؼبعآب الرئيسية ؼبا فالوعي بطبيعة اؼبرحلة التارىبية الٍب تبلورت فيها فكرة العوؼبة ، أك نظاـ العوؼبة ، يفتح أمامنا السبيل إٔب ربديد    
( . ىوية العوؼبة)يبكن أف نسميو 

كلعلنا بالرجوع نصف قرف إٔب الوراء ، إٔب الفَبة الٍب أعقبت اغبرب العاؼبية الثانية ، قبد أف من اؼبفاىيم كالنظريات السياسية    
. أدؽ ُب اؼبنطقة العربية  خاصة ُب منطقة الشرؽ األكسط أك بعبارة( مل الفراغ)اعبديدة الٍب ظهرت عندئذ ، نظرية 

ككاف ىذا اؼبفهـو يقـو على أساس أنو بانسحاب بريطانيا من اؼبنطقة العربية ، كإحدل النتائج الٍب أسفرت عنها اغبرب، فإف    
من أف سبؤل  ىذه اؼبنطقة باتت ُب حالة فراغ ، كأنو البد للقوة اعبديدة الٍب كاف لتدخلها ُب اغبرب األثر القوم ُب انتصار اغبلفاء ،

ىذا الفراغ ، كأف ىذه القوة الوليدة صارت ىي األحق ُّذه اؼبنطقة كدبناطق أخرل من العآب، سبارس عليها سيادهتا، إف ٓب تكن 
. السيادة القانونية اؼبباشرة ، فبل أقل من أف تكوف السيادة الفكرية كالثقافية ، كاؽبيمنة السياسية كاالقتصادية 

الٍب فرضت على مسرح الساحة ( مل الفراغ)رنا الراىن ، كبالتحديد إٔب فَبة أكائل التسعينيات، قبد أف نظرية كإذا عدنا إٔب عص   
الدكلية قبل طبسْب سنة ، قد أعيدت صياغتها دبا يتبلءـ كمقتضيات الوضع العاؼبي اعبديد ، كُب شكبلن ينسجم مع التطورات 

، كدبا يستجيب لتطلعات القوة الٍب خرجت منتصرة من اغبرب الباردة، العاصفة الٍب عرفها العآب ، كالٍب ال يزاؿ م عرفها إٔب اليـو
. فهل لنا أف نعد فكرة العوؼبة ، أك نظرية العوؼبة ، طبعة جديدة من نظرية ملء الفراغ 

ة الدكؿ، كذباكز إذا ىناؾ سؤاالن ؿبوريان آخر يفرض نفسو ُب ىذا السياؽ، كىو ىل تؤدم العوؼبة إٔب االنتقاص من سياد   
اختصاصاهتا ، كالتأثّب على استقبلؽبا الوطِب ، كاؼبساس حبقها ُب ازباذ قرارهتا ، أك بصيغة أخرل ، ىل العوؼبة تلغي كظيفة الدكلة 

الوطنية ذات السيادة الكاملة كفقان ؼبا ىو مقرر ُب القانوف الدكٕب ؟ 

 

 

                                                           
1
Webster's Nuth New Collegiate Dictionary-1991- p521. 
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( : Information) المعلوماتية

 االتصاؿ كشبكات اؼبعلومات كنظم ، الكمبيوتر كعلـو ، اؼبعلومات تكنولوجيا وبوم الذم اإلطار ذلك بأأا اؼبعلوماتية كتعرؼ

 كىي رئيسية أبعاد ثبلثة ربوم منظومة ىي اؼبعلوماتية إف القوؿ يبكننا كما ، اؼبنظم اإلنسا٘ب العمل ؾباالت ـبتلف ُب كتطبيقاهتا

( . Knowledge ware) اؼبعرفية كاؼبوارد( Software) كالّبؾبيات( Hardware) اؼبادية اؼبكونات

:  الشباب مفهوم

 اعبمعية كأقرت ، سنة( 15-24) بْب أعمارىم تَباكح األفراد من ؾبموعة بأأم الشباب( 1995) عاـ اؼبتحدة لؤلمم العامة اعبمعية عرفت

 عليو اتفقت ما ضوء ُب الشباب مرحلة العرب الشباب كزراء مؤسبر كحدد اَّتمعات باختبلؼ ىبتلف اؼبدل ىذا أف( 2000) عاـ

 عامة بالشباب كيقصد ،  ( 15-1999-حامد) كالعشرين اػبامسة سن إٔب عشر اػبامسة سن بْب سبتد الٍب الفَبة بأأا ، الدكلية اؼبنظمات

.  ( 18-2003-على) كالنضج البلوغ بْب األفراد أم ، اؼبراىقة مرحلة ُب األفراد

 اؼبتأخرة اؼبراىقة مرحلة من كتبدأ ، عامان  كعشركف طبسة حٌب عامان  عشرة ستة من زمنيان  تبدأ الشباب مرحلة أف( Driver-دريفر) كأعتّب   

 ماىية عن التساؤؿ دائم اؼبرحلة تلك ُب فالشباب ، اؽبوية عن البحث مرحلة أأا الشباب مرحلة خصائص كمن ، الرشد سن حٌب كسبتد

مرحلة الشباب بأأا مرحلة  كسبتاز ، اؽبوية بأزمة يسمى ما كىذا ، الشباب سلوؾ على تأثّب لو اؽبوية عن البحث أف ، اَّتمع ُب دكره
القوة كاتقاد الذىن كالعاطفة كاإلحساس بالنشاط كالعمل ، كما سبثل نظامان من نظم التفكّب كالتساؤالت ، كيتم ُب ىذه اؼبرحلة 

. اؼبهنة ، الزكاج كالقدرة على ربمل اؼبسئوليات كاؼبشاؽ الصعبة ازباذ القرارات اؼبصّبية مثل اختيار 

: العولمة الثقافية 

أأا بركز ثقافة كاحدة رباكؿ السيطرة كاؽبيمنة على غّبىا من الثقافات عن طريق نشر مضموأا كأساليب تفكّبىا ، بل كأساليب 
منها لكي ربل ؿبل الثقافات األخرل ، كُب ضوء العوؼبة الثقافية تّبز التعبّب كالتذكؽ كأمباط السلوؾ كالنظر إٔب اغبياة ، ُب ؿباكلة 

. الثقافة كسلعة عاؼبية تسوؽ كأم سلعة أخرل 

( : Identity) الهوية مفهوم

 من خبلؽبا من الفرد يعا٘ب قد أك للشخصية ؿبدد التزاـ عن كتسفر تتكامل قد ، غّبه عن يبيزه الذم التزامو كمدل ذاتيتو ىي الفرد ىوية

 التشتت من حاالت من يعا٘ب كقد ، الطفولة كقيم دبعايّب التزاـ ُب الفرد يستمر قد أك ، اؽبوية تغليق إٔب يؤدل فبا ، االلتزاـ ُب غموض

.  الثبات كعدـ

 إأا ، الطمس طوارئ فوقػها من أزيلت كلما كجهها كيتجلى فاعليتها كتتجدد ، غّبه عن ُّا يتميز لئلنساف بالنسبة كالبصمة كاؽبوية   

اآلخػركف  عليو يتػعرؼ طريقها عن كالٍب ، إليها ينتمي الٍب باعبماعة عبلقتو ُب نفسو يعرؼ أف طريقها عن للفرد يبكن الٍب الشفرة
. كىي تشّب إٔب صيغة الوعي النفسي بالذات عّب اآلخرين ّ( ُٗٗٗ-عمارة)باعتػباره منتػميان لتػلك اعبػماعة 

 

                                                           
1

 .ِذٜ ٚػٟ اٌشجبة اٌغبِؼٟ ثأدٚاسُ٘ االعزّبػ١خ ، سعبٌخ ِبعغز١ش ، عبِؼخ أَ اٌمشٜ ( 1999)ؽبِذ ، ػجذاٌشؽّٓ . 
2

 ( .18)ػٍٝ ِؾّذ ػ١غٟ ، ِشعغ عبثك ص . 
3

 .اٌمب٘شح ، داس ٔٙضخ ِظش ( 32)ِخبطش اٌؼٌّٛخ ػٍٝ ا٠ٌٛٙخ اٌضمبف١خ ، عٍغٍخ فٟ اٌز٠ٕٛش اإلعالِٟ ، اٌؼذد ( 1999)ػّبسح ، ِؾّذ . 
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: العولمة التحديات الناتجة عن 

تعددت اآلراء حوؿ اآلثار احملتملة الٍب يبكن أف تَبتب على سيادة العوؼبة ، فالرأم الذم يؤيدىا وباكؿ إبراز ما ربملو العوؼبة من 
. خّب عاـ للبشرية كلها ، كمن ٍب ضركرة اإليباف ُّا لتحقيق أقصى استفادة فبكنة منها 

ا يّبز سلبياهتا كما ربملو من مشاكل كربديات أماـ العآب الثالث خاصة العآب كعلى النقيض من ذلك قبد الرأم اؼبعارض لو   
. اإلسبلمي ، كمن ٍب ضركرة االستعداد ؽبا دبختلف التدابّب ؼبواجهتها 

كيبكننا أف نوضح ىنا ، باختصار أكجو االختبلؼ بْب ىذين التيارين عند تعرضهما لؤلكجو اؼبختلفة للعوؼبة كعلى رأسها    
. نب السياسي كاالقتصادم كالثقاُب اعبا

 :على المستوى السياسي  .ٔ

فإف أنصار العوؼبة يركف أف تطبيقها أك إيباف كل الدكؿ ُّا سيعُب حتمان سيادة الديبقراطية كاحَباـ حقوؽ اإلنساف كحريتو ، كذلك 
كالتلوث البيئي كإحبلؿ السبلـ العاؼبي ، لكن يساعد على حل اؼبشكبلت الٍب تواجو العآب كلو مثل انتشار أسلحة الدمار الشامل 

 الرأم اؼبعارض يفند ىذه اآلراء كالتوقعات مرتكزان إٔب الواقع اغبإب كالذم يشهد غبد ما سيادة العوؼبة بدرجة أك بأخرل، فعآب اليـو
.  يضج من اؼبشكبلت كاغبركب كاألزمات سواء على اؼبستول الدكٕب أك على اؼبستول احمللي لكل دكلة

: على المستوى االقتصادي  .ٕ

يبشر أنصار العوؼبة بالتقدـ كالرخاء كاالزدىار الذم ينتظر الدكؿ الٍب تؤمن ُّا كتنفذ اإلجراءات كالسياسات االقتصادية الٍب تتفق 
تعوؽ حركة انتقاؿ  معها ، كأكٔب خطوات العوؼبة من الناحية االقتصادية ىو االنفتاح على األسواؽ العاؼبية كإزالة كافة اغبواجز الٍب

اؼبوارد االقتصادية من دكؿ ألخرل كذلك تتطلب العوؼبة أيضان العمل بكل الوسائل على جذب رؤكس األمواؿ األجنبية كتسهيل 
انتقاؿ رأس اؼباؿ الوطِب إٔب اػبارج ، كلكن الرأم اؼبعارض يرل أف كل ما سبق ؾبرد أكىاـ رباكؿ ُّا الدكؿ اؼبتقدمة أف زبدع 

. امية بتطبيق األساليب الٍب من شأأا أف ربقق ؽبا مزايا من الثركة كاؽبيمنة كالسيطرةالدكؿ الن

فإذا أخذنا ُب االعتبار االختبلؼ الشاسع بْب ىياكل اإلنتاج داخل كل من الدكؿ اؼبتقدمة كالدكؿ النامية التضح لنا أف الدكؿ    
. النامية ىي األكثر تضرران من ذلك 

ية تعتمد اقتصادياهتا على تصدير ما لديها من مواد خاـ ، كنصف مصنعة مقابل استّباد السلع تامة الصنع فأغلب الدكؿ الناـ   
من الدكؿ اؼبتقدمة ، كبالتإب فإف فتح األسواؽ على مصراعيها يعِب البفاض أسعار اؼبواد اػباـ ألدٗب مستول فبكن ، نظران لزيادة 

ؿ ارتفاع أسعار السلع تامة الصنع ألعلى مستوياهتا ، نظران اللبفاض األطراؼ الٍب الكميات اؼبعركضة من أطراؼ متعددة ، مقاب
تعرضها ، كىذا الوضع بالتأكيد يعُب زيادة الدكؿ اؼبتقدمة غُب كالدكؿ النامية فقران ، كما أنو يقضى على أية ؿباكلة من أية دكلة 

. فسية نامية لتنمية الصناعة الوطنية ُّا نتيجة لضعف قدراهتا التنا

ال يعمل إال ُب ( جباف)كذلك العمل على حرية انتقاؿ رأس اؼباؿ ال يعُب إال مزيدان من ظلم الدكؿ النامية ، فرأس اؼباؿ بطبيعتو    
اَّاالت اؼبستقرة ذات أعلى رحبية فبكنة كالٍب تتمثل ُب ؾباالت اؼباؿ كاألكراؽ اؼبالية ، ككلها ال تساىم بأم حاؿ ُب ربقيق تنمية 

يقية للدكؿ النامية ، كما أف احملصلة النهائية ستكوف البفاضان ُب حجم رأس اؼباؿ اؼبتاح ؿبليان ، حيث سيكوف خركج رأس اؼباؿ حق
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-ىركب رأس اؼباؿ)الوطِب أكثر من حجم تدفق رأس اؼباؿ األجنيب إليها ، كىو ما يعرؼ ُب الدراسات االقتصادية دبصطلح 
Flight Capital . )

: الثقافي على المستوى  .ٖ

فالعوؼبة تبشر ىنا بعآب كاحد تسوده ثقافة كاحدة ربمل مفاىيم كقيمان كاحدة من شأأا القضاء على مشكلة التمايزات الثقافية 
كاغبضارية بْب األمم اؼبختلفة ، كىذا لن يتحقق إال من خبلؿ ثورة االتصاالت كالٍب ينػتج عنها أف تػصبح ظبػاء العآب مفػتوحة ال 

أم عائػق كال سبنػعها حػدكد ثقػافية ، فهذه الثورة ال تعَبؼ حبواجز اختبلؼ اللغة كالثقافة كالقيم الٍب تسود كل ؾبتمع إمبا وبػدىا 
. األصل ىو ثقافة كاحدة تسود ُب عآب كاحد 

اؼبعارض ؽبا ، فالقوؿ بسيادة كلعل تطبيق أك امتداد العوؼبة حٌب تصل إٔب الثقافة يعد من أىم االرتكازات الٍب يستند إليها الرأم    
ثقافة كاحدة من خبلؿ ثورة االتصاالت لن يعِب شيئان سول سيادة كىيمنة الثقافة كالقيم األمريكية على العآب كلو ، فالواليات 

ة كال أحد يستطيع أف ينكر قدر( ضبيداف)من اؼبادة اإلعبلمية على مستول العآب كلو %( ٓٔ)اؼبتحددة تتحكم كحدىا ُب كبو 
حجم تلك اؼبادة اإلعبلمية على السيطرة على العآب كلو ، كلقد عّب نيكسوف الرئيس األسبق للواليات اؼبتحدة ، عن ذلك بقولو 

 ُإنو يتعْب على الواليات اؼبتحدة استغبلؿ تلك اؽبيمنة اإلعبلمية ُب تكوين مبوذج أمريكي يسود العآب كلو 

السابقة ستقضي على أبرز ما يبيز كل أمة عن غّبىا كىو التمايزات أك اػبصوصيات كاػبطر ىنا شديد الوضوح ، فالدعاكم    
الثقافية ؽبا ، كلعل ذلك يفسر لنا اؼبعارضة الشديدة من جانب فرنسا ؼببدأ حرية الفكر كانتقالو عّب الدكؿ ، كالذم طرحتو 

. الواليات اؼبتحدة ُب إطار اتفاقيات ربرير التجارة العاؼبية 

القوؿ بعوؼبة الثقافة يهدد بصورة أكّب دكؿ العآب اإلسبلمي الذم تسوده ثقافة كقيم زبتلف سبامان عن تلك الٍب تسود ُب  كما أف   
الواليات اؼبتحدة الٍب تعكس ُب أغلبها قيم االكببلؿ الديِب كاألسرم كتركج لقيم اؼبصلحة الذاتية قبل كل شيء ، كأف اغبرية 

. الٍب ربكم اَّتمع األمريكي ( الفلسفة الّباصباتية)ق القيم مستمدة أك متمشية سبامان مع الشخصية ال قيود عليها ، كىذ

كلعل أبرز اغبجج الٍب تستند إليها الواليات اؼبتحدة ُب الَبكيج لقيمها ىو أف تلك القيم تعِب التقدـ كالرخاء كارتفاع مستول    
الذم ( Westernizationالتغريب)كبْب ( Modernizationالتحديث )اؼبعيشة ، كىو ما دعا البعض إٔب التمييز بْب 

( . Huntington)يعِب تبِب قيم النموذج الغريب 

إف كل ىذه التحديات تفرض على دكؿ العآب اإلسبلمي ضركرة االستعداد بكل ما أكتيت من قوة ُب سبيل مواجهة تلك    
. اؽبيمنة الغربية األمريكية ، ربت مسميات العوؼبة 

تتخذىا الدكؿ اإلسبلمية  كلذلك فإننا سنوضح ُب اعبزء القادـ كاألخّب من تلك الدراسة اإلجراءات اؼبقَبحة الٍب يبكن أف   
. كأساس لبلستناد إليها ُب تلك اؼبواجهة غّب اؼبتكافئة ُب كثّب من النواحي 

: كيفية مواجهة العالم اإلسالمي للعولمة 

:- يبكننا من خبلؿ نظرة عامة للنظاـ العاؼبي السائد حاليان أف مبيز بْب ثبلث ؾبموعات أساسية من القول الفاعلة ُب العآب كىي 

                                                           
1

 .اٌخ١ٍظ ٚرؾذ٠بد اٌؼٌّٛخ ، أثٛظجٟ ( 1997)ؽ١ّذاْ ، ػٍٝ . 
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 موعة الدكؿ اؼبتقدمة الٍب لديها القدرة على السيطرة على العآب كتوجيو دفة األمور ُب أم منطقة بو ، كتضم ىذه مج
اَّموعة دكؿ غرب أكركبا كالياباف ، كعلى رأسها بالطبع الواليات اؼبتحدة األمريكية الٍب ال يعادؽبا أحد ُب سيطرهتا 

 .كىيمنتها 
 تستطيع أف تكوف ربت سيطرة الواليات اؼبتحدة ، كما أأا كُب نفس الوقت ال تستطيع ؾبموعة الدكؿ اؼبتقدمة الٍب ال 

 .أف تنافسها ُب دكرىا القيادم ، كمن دكؿ ىذه اَّموعة ركسيا كالصْب
  ؾبموعة الدكؿ النامية الٍب ال تستطيع منافسة الواليات اؼبتحدة نظران لبلختبلؼ الكبّب ُب القوة االقتصادية كالعسكرية ،

كبعض من دكؿ ىذه اَّموعة تقبل أف تكوف تابعة للواليات اؼبتحدة كلكن ىناؾ أيضان من يرفض ذلك نظران 
لبلختبلفات الثقافية كاغبضارية كمبط القيم السائدة كىي دكؿ العآب اإلسبلمي ، فاؼبواجهة بْب العآب اإلسبلمي 

صراع )حتمية ُب النظاـ العاؼبي اعبديد ، فمن يقوؿ بنظرية  كالواليات اؼبتحدة أك النموذج الغريب عمومان ، تكاد تكوف
 ( .Huntington)البد أف يؤمن بالصراع اإلسبلمي الغريب ( اغبضارات

فاؼبواجهة بْب اإلسبلـ كالغرب تعد أمران كاضحان ال ؾباؿ للتشكك فيو ، فعآب اليـو يبتلئ باألمثلة الصارخة الدالة على ذلك مثل 
دم على ليبيا ُب السابق كالسوداف قبل التقسيم كإيراف ، كقصف العراؽ ، ككذلك االحتبلؿ اإلسرائيلي فرض اغبظر االقتصا

ألراضي فلسطْب كحػربو مع لبناف كاحتبللو ؽبضبة اعبػوالف السورية ، كػذلك اإلبادة اعبماعيػة للمػسلمْب ُب البوسنة ككوسوفو على 
. عديد من أماكن الصراع ُب العآب يد الصرب  كما هبرل من مذابح للمسلمْب ُب اؿ

كل ىذا يتم ربت مرأل كمسمع الواليات اؼبتحدة الٍب تبشر بعآب كاحد يسوده األمن كالسبلـ ، كلكن من الواضح أنو تتم    
. استثناء العآب اإلسبلمي من ىذا العآب الواحد اآلمن 

سبلمي ال يزاؿ يعا٘ب الفرقة كاالختبلؼ بل كالصراع ُب بعض كعلى الرغم من كضوح أبعاد تلك اؼبواجهة إال أف العآب اإل   
األحياف ، فدكؿ العآب اإلسبلمي تكاد تكوف من أكثر دكؿ العآب اؼبؤىلة لتحقيق الوحدة ، فهي ذات ثقافة كقيم كاحدة ، 

لغة العربية ، كلكن يبدك أف مصدرىا دين كاحد ىو الدين اإلسبلمي ، كما أف عددان كبّبان من تلك الدكؿ ذبمعو لغة كاحدة ىي اؿ
غياب اإلرادة السياسية ، باإلضافة إٔب القول اػبارجية ، قد منع من ربقيق تلك الوحدة على الرغم من قباحها ُب أمم ليس لديها 

ية كلعل غياب تلك الوحدة قد أنقص قدرة تلك الدكؿ اإلسبلـ( دكؿ االرباد األكركيب)ما لدل العآب اإلسبلمي من مقومات مثل 
. على ربقيق دكر قيادم عاؼبي باالستفادة من سيطرهتا على جانب مهم من اؼبوارد االقتصادية كعلى رأسها النفط 

إف ما سبق ال يعِب انفصاؿ العآب اإلسبلمي بأقطاره عن العآب احمليط بدعول أف اؼبواجهة تقتضي ذلك ، فهناؾ من الدكؿ الٍب    
استطاعت الدخوؿ كاؼبشاركة ُب ىذا العآب ، كلكن مع االحتفاظ خبصوصياهتا كحققت نتائج مذىلة ُب التقدـ االقتصادم كمنها 

. اؼبثاؿ الياباف كالصْب على سبيل 

إف القوؿ حبتمية اؼبواجهة يفرض على دكؿ العآب اإلسبلمي أف تستعد بكل ما أكتيت من قوة ُب سبيل أف ربسم تلك اؼبواجهة    
. لصاغبها 

كيبكننا ىنا أف نعرض ألىم اؼبقَبحات حوؿ التدابّب الٍب يلـز أف تتخذىا الدكؿ اإلسبلمية كالٍب من شأأا عبلج االختبلالت    
. تلك الدكؿ ، باعتبار أف عبلج اؼبشاكل الداخلية ىو األساس لعبلج اؼبشكبلت اػبارجية  داخل

  :-كمن أبرز تلك التدابّب ما يلي 
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أف ربدد الدكؿ اإلسبلمية بدقة ككاقعية قدر اإلمكاف حجم اؼبوارد اؼبتاحة لديها من موارد طبيعية كجغرافية كبشرية ، كأف  .ُ
شكبلت الٍب هتددىا ، كذلك حٌب تستطيع أف توجد حلوالن كاقعية أكثر قبوالن لتلك ربدد أيضان طبيعة األخطار كآب

 .اؼبشكبلت 
السعي كبو خلق أجياؿ جديدة تؤمن من ناحية بضركرة توحيد الصف اإلسبلمي كحشد الطاقات ؼبواجهة النموذج  .ِ

لتقنيات اغبديثة ، كيبكن أف يتحقق الغريب خاصة الواليات اؼبتحدة ، كتكوف من ناحية أخرل قادرة على التعامل مع ا
 .ذلك من خبلؿ تطوير جهازم التعليم كاإلدارة 

العمل على خلق ؾبتمعات ديبقراطية قادرة على استيعاب اػببلفات الطائفية أك القبلية فيما بينها كينبغي أف نشّب ىنا  .ّ
ف نطالب بسيادهتا بْب اغبكاـ ، فبل معُب إٔب ضركرة أف تسود مفاىيم الديبقراطية بْب األفراد كاحملكومْب أكالن قبل أ

لديبقراطية فبنوحة من اغباكم حملكومْب ال يدركوف معُب الديبقراطية ، كيرتبط ىذا بضركرة العمل على ربقيق التنشئة 
 .السياسية الصحيحة 

دبسؤكلياتو ُب تلك  العمل على ربقيق التفاىم كالتعاكف بْب صبيع األفراد ، حكامان كؿبكومْب ، مع تأصيل إحساس الفرد .ْ
 .اؼبواجهة 

باإلضافة إٔب التدابّب السابقة فهناؾ اقَباح للبعض بضركرة تعايش الثقافة العربية كاإلسبلمية ، مع الثقافات األخرل من خبلؿ    
يق قدرة كالٍب تعتمد على نقد الذات ٍب نقد الغّب كوسيلة لتحق( كضع خطة قومية للحوار مع الثقافات األخرل)ما يعرؼ باسم 

. ُ( ياسْب)الثقافة العربية أماـ الثقافات األخرل 

هبب أف نشّب إٔب أف العآب اإلسبلمي ال يعمل ُب عزلة عن العآب اػبارجي ، بل إف ىذا العآب اػبارجي قد تكوف .. كُب النهاية    
لنظر بعْب االعتبار للعآب اػبارجي عند ازباذ أم لو قدرات كاضحة ُب التأثّب على أم ؿباكلة لتنمية العآب اإلسبلمي ، كمن ٍب يلـز ا

. تدابّب ؼبواجهة اؽبيمنة الغربية 

: العولمة ليست نقيضاً للهوية 

كلذلك فإف العوؼبة ال يبكن أف تكوف حباؿ نقيضان للهوية ، كلن تكوف بديلة عنها ، كالعوؼبة ُّذا اؼبفهـو كُب ىذه اغبدكد ، كُب 
ىويات الشعوب ، كُب ظل اغبوار الراقي اؽبادؼ بْب األدياف كاغبضارات ، ىي اػبيار اإلنسا٘ب اؼبتاح  إطار التنوع الثقاُب كازدىار

. كاؼبفتوح أماـ مستقبل البشرية ، كىو األمر الذم سيؤدل بالتتابع كبَباكم التجربة إٔب تعميق االحَباـ اؼبتبادؿ بْب اعبميع 

ة ُب أم ؾبتمع ، كعندما يتحوؿ التسامح إٔب احَباـ متبادؿ ، كىي صفة أكثر إف التسامح أمر ال غُب عنو للعبلقات السلمي   
إهبابية ، فإف نوعية العبلقات ترتقي بشكل كاضح ، كمن ٍب فإف االحَباـ اؼبتبادؿ يشكل أساسان إلقامة ؾبتمع إنسا٘ب تعددم ، 

. ِحسب ، بل باحَباـ تنوعو الذم يغنيو كىو نوع اَّتمعات الذم يبثلو اعبوار العاؼبي ذاتو ال يتميز باالستقرار ؼ

كإذا فقدت نظرية العوؼبة ىذا العنصر اإلنسا٘ب ، كعدمت ىذا األساس األخبلقي ، كانت سلسلة اإليديولوجية الشمولية أقرب    
. منها إٔب النظاـ القانو٘ب القابل للتطبيق لصاّب البشر كافة 

                                                           
1

 .ِشوض اٌذساعبد اٌغ١بع١خ ٚاالعزشار١غ١خ ، اٌمب٘شح  اٌزغ١شاد اٌؼب١ٌّخ ٚؽٛاس اٌؾضبساد فٟ ػبٌُ ِزغ١ش ،( 1997)٠بع١ٓ ، اٌغ١ذ . 
2

اٌّغٍظ اٌٛطٕٟ ٌٍضمبفخ ( 201)عجشاْ فٟ ػبٌُ ٚاؽذ ، رمش٠ش ٌغٕخ ئداسح شإْٚ اٌّغزّغ اٌذٌٟٚ ، ِشاعؼخ ػجذاٌغالَ سضٛاْ ، ػبٌُ اٌّؼشفخ . 

 . 1995ٚاٌفْٕٛ ٚا٢داة ، اٌى٠ٛذ ، 
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اإلنسانية ، إال إذا قاـ على قواعد القانوف الدكٕب ، كاستمد من ركح اإلنسانية إف النظاـ القانو٘ب الدكٕب ال يكوف ُب خدمة    
كقيمها ، مّبرات كجوده كعناصر بقائو كاستمراره ، أم أف العوؼبة ذات النفع العاـ البد كأف تكوف ؿبكومة بقوة القانوف الدكٕب 

. ة غّب مهضومة الذم يكفل للدكؿ سيادهتا كاملة غّب منقوصة ، كلئلنساف حقوقو موفور

من ميثاؽ األمم اؼبتحدة الٍب تنص على إمباء التعاكف الدكٕب ( ُّ)كىذا يقتضي العمل بأحكاـ القانوف الدكٕب ، خاصة اؼبادة    
ُب اؼبيادين االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالتعليمية ، كاإلعانة على ربقيق حقوؽ اإلنساف كاغبريات اإلنسانية للناس كافة ، 

الٍب تؤكد على كفالة تقدـ شعوب العآب ُب شؤكف السياسة كاالقتصاد كاالجتماع كالتعليم ، كمعاملتها بإنصاؼ ( ّٕ)اؼبادة ك
. كضبػايتها من ضركب اإلساءة كل ذلك مع مراعاة االحَباـ الواجب لثقافة ىذه الشعوب 

: أخطار العولمة وتحدياتها 

العوؼبة ضركرة كطنية ككظيفية تربوية سبثلها متطلبات صناعة اإلنساف الصاّب كاَّتمع  إف احملافظة على الشباب من اغتياؿ أخطار
:- الصاّب ، كذلك أخطار العوؼبة تتجلى فيما يلي 

كذلك من خبلؿ غزك األفكار الٍب تشكك ُب مبادئ اإلسبلـ كأركانو كقيمو عّب كسائل النشر : الضياع الفكرم  .ُ
بات يبث على شبكة اإلنَبنيت كالفضائيات اؼبوجهة ، كأف ؿباكلة تشويو صورة اإلسبلـ كاإلعبلـ اؼبتعددة ، كخباصة ما 

ُب أذىاف أجياؿ األمة يقصد بو زعزعة إيباف اؼبسلمْب بدينهم ، باإلضافة إٔب الوقوؼ ُب كجو انتشاره كإيباف الناس 
 .الواسع بو ، ككذلك الوقوؼ ُب كجو أخطاره اؼبزعومة 

باتباع الشهوات كاألىواء ، كاإلغراؽ ُب ذلك دبا يعطل الطاقات كيهدرىا ، كينشر أنواع : القي الفساد كاالكببلؿ األخ .ِ
األمراض كخباصة اعبنسية ، باإلضافة إٔب انتشار الشذكذ كاؼبخدرات كأنواع اعبرائم كغّبىم من أمراض اغبضارة كاؼبعاصرة 

 .ُ(( ناس ليذيقهم بعض الذم عملوا لعلهم يرجعوف ظهر الفساد ُب الّب كالبحر دبا كسبت أيدم اؿ)) ، قاؿ تعإب 
مثل أفكار اغبداثة الٍب تريد أف تتنكر األمة لثقافتها كتارىبها كتراثها دكف كعي أك : التبعية للمقوالت كاألفكار الوافدة  .ّ

عاداهتا لثقافة األمة سبييز ، كمثل أفكار العلمانية الٍب تعرض نفسها معادية للدين كقيمو كىذه األفكار تنبع خطورهتا من ـ
كحضارهتا ، حبجة التطوير كاإلصبلح ، فبا سيؤثر على االنتماء الصادؽ للشباب ألكطاأم كأمتهم ، كىذا يتطلب 

جهودان فكرية كبّبة توضح اؼبوقف السليم من أفػكار اغبداثة الذم يقػـو على الَبحيب بكل فكػرة ال تتعارض مع أحكاـ 
كأف األساس ىو التمسك بالػثوابت مع االنفػتاح على العصر بإقبازاتو كإبداعاتو الٍب تثرم  اإلسبلـ كقػواعده الثابتة ،

اؼبسّبة كربػقق االزدىار كالتػقدـ ، كما أف ىذه اعبهود الفػكرية هبب أف تعػمل على توضػيح أف اإلسبلـ يدعػو إٔب 
اإليباف كاإلسبلـ بل أف العلم مطلوب شرعان كىو  االىتماـ بكػل حبػث علمي ، كأف التػقدـ العلػمي اليتعارض مع حقائػق
سنريهم آياتنا ُب اآلفاؽ كُب أنفسهم حٌب يتبْب )يعمق اإليباف باهلل تعإب كال يعارضو من قريب كال من بعيد ، قاؿ تعإب 

 . ِ(ؽبم أنو اغبق 
ظة على الذات كالتمسك باؼباضي بعض ردكد الفعل الٍب تقع فيها بعض فئات األمة بتبِب االنغبلؽ كاعبمود حبجة احملاؼ .ْ

، دكف سبييز يبلحظ الفرؽ بْب اغبسن كالسيئ كاؼبفيد كالضار فوجود مظاىر االكببلؿ كالتطرؼ فيما تقدمو بعض أدكات 
العوؼبة اؼبتعددة قد تدفع بعض الشباب إٔب االنغبلؽ كالتقوقع حبجة الدفاع عن الذات كالَباث ، كالواقع أف الدين 

                                                           
1

 ( .41)عٛسح اٌشَٚ ، ا٠٢خ . 
2

 ( .53)ا٠٢خ  عٛسح فظٍذ ،. 
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النغبلؽ كاالنكفاء على الذات ، كيدعو إٔب التعامل مع مظاىر اغبياة كالكوف بكل انفتاح كإهبابية، اإلسبلمي يرفض ا
بل أف العبلقة مع مظاىر الكوف اؼبتعددة ، عبلقة تسخّب كانعماـ من اهلل سبحانو ، كليست عبلقة عداء كصراع، قاؿ 

، كقاؿ ُ(( رض كأسبغ عليكم نعمو ظاىرة كباطنو أٓب تركا أف اهلل سخر لكم ما ُب السماكات كما ُب األ)) تعإب 
، كما أف اؼبسلم وبرص على مبادئ التعاكف ِ(( قل من حـر زينة الو الٍب أخرج لعباده كالطيبات من الرزؽ)) سبحانو 

دمة كالتكافل كاؼبساعدة مع أبناء اَّتمع فبل ينعزؿ كال يبتعد عن الناس ، بل ىو شريك فاعل ُب كل مظاىر العطاء كاْب
 .ُب رحاب اَّتمع كاألمة كالنصوص الشرعية الٍب تدعو لذلك كتؤكد عليو معركفة مشهورة 

بعض ردكد الفعل الٍب تقع فيها فئات من األمة بتبِب أفكار الغلو كالتطرؼ كما يسمى باإلرىاب ُب ىذه األياـ ، حيث  .ٓ
داء اإلسبلـ ُب إطار عملهم الدؤكب لتشويو إف نشر أفكار التطرؼ كاإلرىاب بْب أبناء اؼبسلمْب أمر يسعى إليو أع

صورة ىذا الدين كتقدٙب فبارسات خاطئة ترتكب باظبو فأصبحت كثّب من أدكات العوؼبة تنشر الفكر اؼبتطرؼ، كتدعو 
 إليو كإٔب فبارساتو اؼبرفوضة كىذا يتطلب جهودان كبّبة لتحصْب الشباب من ىذه الدعوات اؽبدامة ُب إطار التوعية اؼبلتزمة

كالتنوير الراشد الذم وبمي الشباب من عمليات االستغبلؿ كالتأثّب اؼبنحرؼ لدفعهم للعنف كالتطرؼ كاؼبمارسات 
 .اؼبنحرفة اآلشبة ، فبا يسئ ؽبم كلدينهم كأكطاأم كأمتهم 

: المقصود بمرحلة الشباب وطبيعتها واىتمام اإلسالم بها 

، فهي مرحلة مع بدايتها يبدأ النضج كاكتماؿ التكوين من ناحية، كمرحلة ّمرحلة الشباب ىي مرحلة حيوية ُب حياة اإلنساف 
زيادة احتماالت التعرض للمخاطر كاؼبؤثرات اػبارجية من ناحية أخرل ، نتيجة أأا مرحلة بداية التفتح على اغبياة من منطلق 

الستطبلع ، فالشهوات قد تقوده لعمل اؼبمارسات حدة الشهوات كانطبلقة التفكّب كاالنفتاح على البيئة احمليطة ، كحب التعرؼ كا
كاؼبواقف اػبطأ ، كتفتح العقل كانطبلؽ التفكّب كحب االستطبلع قد تدفع إٔب اَّهوؿ أك إٔب اؼبزالق الفكرية اػبطّبة إذا ٓب يكن 

فاع نسبة الشباب من عدد ىناؾ التبصّب كالتحذير كالتوجيو كاإلرشاد ، كالذم يزيد حدة اؼبشكلة ككجوب التصدم ؼبعاعبتها ارت
. من السكاف %( َّ)السكاف ُب معظم الدكؿ العربية كاإلسبلمية ، حيث كصلت إٔب حوإب 

كقد أىتم اإلسبلـ بالشباب ، ككضع الكثّب من األسس كالقواعد لرعايتهم كالعناية ُّم ، كبْب دكرىم الكبّب كأثرىم البارز ُب    
إأم فتية آمنوا برُّم : الشباب كبياف نبتهم العالية ُب ضبل مسؤكليات اإليباف ُب قولو تعإب  حركة اَّتمع ، فقد جاءت اإلشارة إٔب

. ٓالشباب كأحداث حكم ؽبم بالفتوة حْب آمنوا ببل كاسطة ( إأم فتية)، قاؿ القرطيب ُب تفسّبه قولو تعإب ْكزدناىم ىدل 

م ينالو الشاب الذم يتغلب على الشهوات كدكافع األىواء، كىو ُب كقد بْب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم األجر العظيم الذ   
سن الشباب فيقبل على عبادة اهلل سبحانو كطاعتو ، فبْب أف الشاب الذم ينشأ ُب عبادة اهلل يناؿ أجر من يظلهم اهلل بظلو يـو 

                                                           
1

 ( .20)عٛسح ٌمّبْ ، ا٠٢خ . 
2

 ( .32)عٛسح األػشاف ، ا٠٢خ . 
3

عٕخ ، ٚإٌظش اٌزٞ ٠ض١ك ٠غؼٍٗ ث١ٓ عٓ ( 39-15)رؼذدد األٔظبس ثخظٛص اٌّمظٛد ثفئخ اٌشجبة ، فبٌٕظش اٌزٞ ٠ٛعغ ثبٌّفَٙٛ ٠غؼٍٗ ث١ٓ عٓ . 

ِٓ اٌغىبْ ، ٚثبٌّفَٙٛ اٌضبٟٔ ئٌٝ ؽٛاٌٟ %( 33)ػشثٟ ثبٌّفَٙٛ األٚي ئٌٝ ؽٛاٌٟ عٕخ ، فزٛطً اإلؽظبئ١بد ٔغجخ اٌشجبة فٟ اٌٛطٓ اي( 15-24)

ِٓ اٌغىبْ أٔظش اٌشجبة فٟ %( 70)عٕخ فزٛطٍٙب اإلؽظبئ١بد ئٌٝ ؽٛاٌٟ ( 24)ِٓ اٌغىبْ ، ٚأِب اٌغىبْ اٌز٠ٓ رمً أػّبسُ٘ ػٓ %( 21)

 ( .12-10)ػٍٟ اٌضغً ، ص  -األسدْ ، د
4

 ( .13)عٛسح اٌىٙف ، ا٠٢خ . 
5

 ( .4027)، ص ( 11)ٚأٔظش رفغ١ش اٌمبعّٟ ، ط ( 364)، ص ( 10)رفغ١ش اٌمشطجٟ ، ط . 
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كذكر الثا٘ب ( بظلو يـو ال ظل إٔب ظلو سبعة يظلهم اهلل)القيامة ، كىم سبع فئات ، بينهم اغبديث بقولو صلى اهلل عليو كسلم 
. ُشاب نشأ ُب عبادة ربو : منهم 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة : كمن ىنا جاءت توصية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم للشباب بالزكاج بقولو    
. ِفليتزكج ، فإنو أغض للبصر كأحصن للفرج ، كمن ٓب يستطع فعليو بالصـو فإنو لو كجاء 

ات الصعبة ، كيكفي أف نشّب ىنا إٔب تكليفو صلى اهلل كقد كاف عليو الصبلة كالسبلـ يعتمد على الشباب ، كيكلفهم باؼبهم   
عليو كسلم أسامة بن زيد بقيادة اعبيش الذم قرر عليو السبلـ إرسالو لببلد الشاـ بعد معركة مؤتة ، كأسامة كاف ُب السابعة عشرة 

رؾ اعبيش ألداء مهمتو فقاـ من عمره ، كُب اعبيش العديد من كبار الصحابة ، كقد توَب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم قبل تح
. ّأبوبكر الصديق ُب ظل خبلفتو بتحريكهم 

: سبل المواجهة وكيفية تحصين الشباب وحمايتهم 

كاضح أف خطط اؼبواجهة ؽبذه األخطار كالظركؼ الٍب تساعد على شدة تأثّبىا هبب أف تعمل على توظيف كل اإلمكانيات 
اؼبدرسة كدكر كسائل اإلعبلـ كدكر ـبتلف فعاليات النشاط االجتماعي كدكر برامج اؼبتاحة من الدكر اؼبتميز لؤلسرة إٔب دكر 

. التوجيو الديِب ُب اؼبساجد كغّبىا 

كُب موضوع ؿبدد ُب ىذا اَّاؿ الواسع من ربديات العوؼبة كأخطارىا انعقد ُب الدكحة منتدل بعنواف منتدل الفضائيات    
ضبلة إعبلمية ؼبناىضة القنوات اؽبابطة، كقد أصدر اؼبنتدل ما أظباه  –الشباب اػبليجي كالتحدم القيمي كاألخبلقي الذم يواجو 

دعوة األمانة العامة َّلس التعاكف اػبليجي : بإعبلف الدكحة الذم قدـ عشرين توصية ُب ىذا اَّاؿ كما يتعلق بو جاء ُب صدارهتا 
ة خليجية تتصدل للقنوات الفضائية اؽبابطة، كتواجو التحديات القيمية متابعة اؼببادرة الٍب تبناىا اؼبنتدل بإطبلؽ ضبلة إعبلمي

كاألخبلقية الٍب يتعرض ؽبا الشباب كاألطفاؿ ُب اَّتمع اػبليجي، كقد دعا اؼبنتدل إٔب عدـ ترؾ بعض القنوات الفضائية اؽبدامة 
حاهتا العلمية كالتعليمية اؼبشركعة للخطر، مراعيان ضركرة معوالن وبطم الركائز األخبلقية كاالجتماعية الراسخة َّتمعاتنا أك يعرض طمو

اؼبواءمة بْب حرية البث الفضائي كمسؤكليتو االجتماعية كحرية اإلعبلـ كحق البث الفضائي، كبْب ضباية القيم األخبلقية للمجتمع، 
ت الَببوية كالتعليمية كمؤسسات اَّتمع دبا وبوؿ دكف استنزاؼ الشباب أخبلقيان كماديان، كما دعا إٔب تعزيز دكر األسرة كاعبها

اؼبد٘ب ُب ضباية األمن الثقاُب كاالجتماعي كاالقتصادم للمجتمع كلشبابو من تأثّب البث الفضائي السليب، كما دعا إٔب االىتماـ 
. ْتركة بالّبامج الٍب تعكس القيم كاألخبلؽ كنبو إٔب أنبية كضع منظومة إعبلمية دكلية تكرس القيم اإلنسانية اؼبش

كعملية التحصْب للشباب عملية شاملة تقـو على البناء الَببوم اؼبتكامل الذم يبلحظ األبعاد الركحية كالعقلية كاعبسمية،    
باعتبار كينونة اإلنساف اؼبتكاملة، ُب إطار اغبرص على معاعبة مشكبلت الضياع الفكرم، كتعبئة ؾباالت الفراغ الوقٍب، باالستفادة 

دمو العصر من رسائل فاعلة كمؤثرة كحبيث يتم استعاب كل اإلمكانيات كالطاقات اؼبتاحة للشباب، مع االىتماـ من كل ما يق
بإتاحة ظركؼ العيش الكرٙب ؽبم كألسرىم ، على أف يتم ذلك من خبلؿ خطط مدركسة كبرامج كاسعة تتصدل ؽبا مؤسسات 

. ؤىلة كالتمويل البلـز متخصصو ، ربظى بكل رعاية كعناية كدعم موصوؿ بالكوادر آب

                                                           
1

 ( .216)، ص ( 1)أخشعٗ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ، اٌٍإٌإ ٚاٌّشعبْ ف١ّب ارفك ػ١ٍٗ اٌش١خبْ ، ط . 
2

 ( .402)، ص ( 3)ط  ، اٌفزؼ اٌجشثبٟٔ ، إٌجٙبٟٔ ،( 207)أخشعٗ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ، ِخزظش طؾ١ؼ ِغٍُ ، إٌّزسٞ ، ص . 
3

 ( .371)، ص ( 6)اٌجذا٠خ ٚإٌٙب٠خ ، أثٓ وض١ش ، ط . 
4

 . 2008-11-٠5ٕظش رؼش٠فبً ثٙزا إٌّزذٜ ٚأُ٘ اٌزٛط١بد اٌزٟ أزٙٝ ئ١ٌٙب ، عش٠ذح اٌؾ١بح ، ػذد ٠َٛ . 
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: آليات ووسائل مواجهة تداعيات العولمة من خالل تعزيز ىوية الشباب وتحصين قيمهم 

تطوير أداء اؼبعلم كتكوينو الثقاُب ، حيث أسفرت كثّب من الدراسات عن ـباكؼ كثّبة حوؿ مدل قدرة اؼبعلمْب على فبارسة 
كالتفاعل الثقاُب كالتغّب الدينامي السريع ، ذلك إف مثل ىذه التحديات تقتضي  أدكارىم كمسئولياهتم ُب ظل عآب يتميز بالتنوع

توافر نوعية من اؼبعلمْب ذكم الوعي الكامل بظاىرة العوؼبة كذبلياهتا اؼبختلفة ، كانعكاساهتا على األخبلؽ كالعبلقات االجتماعية، 
. ، كترصبة ذلك ُب فبارستهم اليومية كلديهم القدرة كذلك على استثمار فرص العوؼبة كمواجهة ـباطرىا 

كيقـو اؼبعلم ُب ىذه اغبالة بتشخيص قدرات اؼبتعلمْب كميوؽبم كاىتماماهتم كتوجيهها ، كمساعدىم على اكتساب بعض   
فق اؼبهارات البلزمة ؼبواجهة مواقف اغبياة اؼبختلفة، ككيفية حل اؼبشكبلت، ىذا فضبلن عن دكره ُب زبطيط اؼبواقف التعليمية ك

. إمكاناهتم كاستعداداهتم، كباالعتماد على التقنيات الَببوية اغبديثة 

:- كُب ضوء ما سبق يبكن أف نركز على إعداد اؼبعلم باآلٌب 

إعداد اؼبعلمْب كتدريبهم على مواجهة التحديات العوؼبية كغرس القيم العربية اإلسبلمية كركح الشورم ُب نفوسهم  .ُ
 .ان ُب حياهتم كنفوس الطبلب كذبسيدىا سلوكي

إعادة النظر ُب مكونات اؼبنظومة الَببوية كخباصة اؼبعلم لزيادة كعيو الثقاُب كإعداده ليتناسب ذلك مع متغّبات عصر  .ِ
 .العوؼبة 

تشجيع اؼبعلمْب على االبتكار كالتجديد ُب عمليات التعلم كالتعليم ، كأف تتاح للمعلم الفرصة للمشاركة ُب تطوير  .ّ
 .لدراسية كتطويع الساعات الدراسية فيما يساعد الطبلب على تطوير قدراهتم الّبامج كاػبطط ا

االىتماـ بالبعد الثقاُب، ُب بناء ىوياهتم الشخصية كتدعيم الوعي ُّويتهم الثقافية كدعمهم باؼبستجدات العصرية، فبا  .ْ
 يساىم ُب إحداث ربوالت إهبابية ُب القيم كاؼبفاىيم الثقافية للطبلب

: قررات التربية اإلسالمية االىتمام بم

يكشف الواقع اؼبعاصر عن حقيقة مفادىا أنو ليس من الضركرم أف تبُب التطورات العلمية كالتكنولوجيا كحدىا حضارة إنسانية، 
ماـ قوية كراسخة، ففي مثل ىذا العصر تبدك اغباجة ماسة إٔب االىتماـ بالدراسات الدينية الٍب هتتم ببناء شخصية اإلنساف، فاالىت

. باعبوانب الركحية ُب تكوين اإلنساف يبثل ضركرة حيوية ُب عصر يرتكز على اعبوانب اؼبادية كالتقنية فقط 

كالشك أف التعاليم السمحة للدين اإلسبلمي تلعب دكران بارزان ُب تكوين الشخصية السوية كبناء اؽبوية كتنسيق القيم    
. قيم كشجب اؼبظآب كمقاكمة الطغياف كالقهر كمظاىر االستهتار اؼبتزايد باغبياة االجتماعية، فهي تقـو على تقدير األخبلؽ كاؿ

كيبكن للمؤسسات الَببوية أف تسهم ُب تأصيل القيم اإلسبلمية من خبلؿ االىتماـ بالَببية الدينية كمناىجها كأنشطتها اليومية    
التعليمية اؼبختلفة ُب مزج الَباث الديِب مع الصحيح  داخل الصف كخارجو، ليس ىذا فحسب، بل يبكنها تفعيل دكر اؼبقررات

من الفكر اؼبعاصر كقيمو كمبادئو، كاستغبلؿ ثورة اؼبعلومات ككسائطها اؼبتعددة ُب تدعيم كشائج الصلة بْب البشر، كيبكن القوؿ 
ربية اإلسبلمية الٍب تضع إطاران كاضحان إنو مهما تعددت األساليب كالرؤل ؼبواجهة العوؼبة فإأا ُب النهاية تصب ُب قالب الَببية الع

. ؼبا ينبغي أف نكوف عليو 
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: تطوير المناىج والمقررات الدراسية 

لقد أصبحت عملية تطوير اؼبناىج الدراسية كدراسة أثر تكنولوجيا اؼبعلومات عليها ، ككيفية تطويعها ػبدمة أغراض التنمية 
كترسيخ القيم كاؼبعتقدات العربية بعيدان عن االنعزاؿ كفقداف ركح التعاكف، مسألة ملحة الثقافية، كذبديد خّبات الفرد كأفكاره ، 

. كضركرية 

كيبكن للَببية العربية أف توظف اؼبناىج كاؼبقررات الدراسية ؼبواجهة تداعيات العوؼبة من خبلؿ ربديد كتعميق مضموأا ككسائل    
اؼبية من جهة ، كدبا ينمي اػبصوصية الثقافية كالقدرة على التفاعل مع القيم تعليمها كتعلمها ، حبيث تصل ُّا إٔب مستول الع
. اإلنسانية اغبضارية معُب كالتزامان ، سلوكان كأخبلقان 

: تطبيق االتجاىات الحديثة في التربية 

صباح التفكّب العلمي التعليم باغبوار كاؼبشاركة بديبلن عن التلقْب ، حيث كرست ثقافة التلقْب ُب تعليمنا آليات كبح  .ُ
منهجان كأسلوبان، كتغيّب ىذه الثقافة يتطلب االىتماـ بتنمية مهارات التواصل كالتفاكض الثقاُب كتنمية القدرة على اإلقناع 
كىندسة اغبوار، فبدالن من تعليم الطالب فيما يفكر، تتحوؿ الَببية إٔب تعليمو كيف يفكر كيتأمل كيتصور، ككيف ينمي 

 .تكيف مع التغّب كاؼبشاركة فيو قدرتو على اؿ
التوجو كبو االبتكار اػببلؽ للتقدـ التكنولوجي، فالتقدـ خلق ابتكار كإعداد ذاٌب كليس ؾبرد استّباد ؼبصنوعات جاىزة  .ِ

نقف منها موقف اؼبستخدـ السليب، فالتوجو كبو اإلبداع ُب الَببية يعد من أكٔب الضركريات البلزمة للتجديد الثقاُب، 
 .ينبغي لكل اؼبناىج كاؼبواد الدراسية االىتماـ بتحقيقو، كشرطان من شركط التعلم اعبديد كىدفان 

التأكيد على العقبلنية كالتفكّب الناقد بديبلن عن التلقي السليب للمعرفة ، فيجب أف تتجو اؼبناىج اغبديثة إٔب الَبكيز على  .ّ
كنقدىا كازباذ موقف عقلي منها كشرط ضركرم للمشاركة اإلهبابية  الثقافة العربية الراىنة، كإشكالياهتا اؼبختلفة، كربليلها

 .ُب اؼبشهد اغبضارم اؼبعاصر 
اعتماد صيغة التعليم الذاٌب، التعلم اؼبفتوح، كالتعلم عن بعد، إذ تتعرض النظم التعليمية ُب ظل العوؼبة ؼبتطلبات جديدة  .ْ

 .عرفةمن حيث الكم كالكيف ، كاألىم من ذلك التغّب السريع ُب آب

: الدراسات السابقة 

ىدفت إٔب معرفة كاقع الشباب الفلسطيِب، من حيث الشباب كالعمل كالشباب :ٔ( ٕٗٓٓ)دراسة الجعفري  .ُ
الفلسطيِب التعليمي كالشباب الفلسطيِب الثقاُب كالشباب كالصحة كالتدخْب كالكحوؿ كاؼبخدرات كمشاركة الشباب 

فيذية كاألجهزة األمنية كالشباب كاغبكم احمللي كالشباب كالقوانْب، كتوصلت السياسية كمشاركة الشباب ُب السلطة الًب
الدراسة إٔب عدد من اؼبشاكل الٍب تواجو قطاع الشباب الفلسطيِب من كجهة نظر الشباب كالعاملْب ُب اؼبؤسسات 

كاؼبشاكل الٍب تواجو اؼبؤسسات الشبابية منها اؼبشاكل االقتصادية كالتعليمية كالصحية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية 
. العاملة مع الشباب 

                                                           
1

ٚسلخ ػًّ ؽٛي ( UNDP)ٌّزؾذح اإلّٔبئٟ لطبع اٌشجبة فٟ فٍغط١ٓ ، ٚصاسح اٌزخط١ظ ثبٌزؼبْٚ ِغ ثشٔبِظ األُِ ا( 204)اٌغؼفشٞ ، أعبِخ . 

 .لطبع اٌشجبة فٟ فٍغط١ٓ ٚآ١ٌبد رط٠ٛش ِب ٠مذَ ٌُٙ ِٓ خذِبد 

http://home.birzeit.edu/dsp/arabic/news/other/2004/may-31.html 
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الٍب تتحدث عن سّبة اؼبوت بْب الشباب الفلسطيِب مدينة كـبيم جنْب مبوذجان، كالٍب :ٔ( ت -ب )دراسة أبو معال  .ِ
أقبزت خبلؿ فَبة ٓب يتوقف فيها القتل كالتدمّب حبق الشعب الفلسطيِب الذم يناضل من أجل حقوقو ، ُّدؼ الوصوؿ 

ٔب الدرجة الٍب كصل إليها الشباب مع تكرار اؼبوت اؼبزركع غصبان بينهم ، كما ىي نتائج سّبة اؼبوت الذم وبدث أماـ إ
عيوأم ُب ؾبزرة تستمر بصمت ، تلك الدراسة الٍب خرجت من أجل الوقوؼ على كاقع الشاب من قضية اؼبوت كسّبتو 

. الٍب تطغى على حياة الشباب 

أنو كاف كاضحان أف ىناؾ تغيّبات كثّبة صبغت حياة الشباب من حيث ظباع الغناء اغبزين، كنشرت  كقد توصل الباحث إٔب
األخبار الٍب تنقل إليهم كاقعهم ، كتد٘ب اؼبشاركة ُب الورش كالدكرات كعدـ الثقة باؼبستقبل ، كيقود ذلك إٔب انعداـ التفكّب 

سائدة لدل الشباب ، كفيما يتعلق بتحليل اؼبوت كتداعياتو ، كاف ىناؾ التفاؤٕب ذباه اَّتمع ، حيث أصبح اغبزف ىو السمة اؿ
كاقعان مريران ، انعكس على التخيبلت كاألحبلـ ، من خبلؿ تعرض الغالبية غبوادث عرضت حياهتم ػبطر اؼبوت ، كقد قػاد ىذا 

. لتلك التخيبلت كاألحبلـ الٍب نزعت ُّجتها اؼبفَبضة 

ثر األكّب ، كىو ما كشفو التحليل كاؼبقاببلت الشخصية الٍب أجريت مع عشرات الشباف الذين عّبكا ككاف لسّبة اؼبوت كحديثو األ
أأم أصبحوا ينظركف للموتى كالشهداء على أأم أناس ارتاحوا من متاعب اغبياة ، كتبْب أف الشباب الفلسطيِب يتذكركف اؼبوت 

كت ُب غالبية تفاصيل حياهتم ، فمن صور الشهداء إٔب صوت الرصاص يوميان من خبلؿ التلفاز كاغباجز العسكرم كيستذكركف آب
. تصبغ حياهتم باألٓب كاغبزف كاإلحباط على حساب اؼبستقبل كالنجاحات الٍب يطمحوف لتحقيقها 

ىدفت ىذه الدراسة إٔب رصد مبلمح النظاـ العاؼبي اعبديد كـباطرة اؼبختلفة على اؽبوية ( :ٕٓٓٓ)دراسة البهواش  .ّ
العربية اإلسبلمية من تشويو لصورة العرب كاؼبسلمْب كإٔب كضع تصور السَباتيجية تربوية عربية كقائية ُب مواجهة ىذا 

:- النظاـ تقـو على 
 .بلورة مفهـو عصرم للتعليم العريب  -
 .إنتاج مناىج تعليمية جديدة  -
 .تضمْب النظرة الدكلية ُب التعليم العريب  -
 .طار الَببية اإلسبلمية الصحيحة تنشئة اإلنساف العريب ُب إ -

ىدفت الدراسة إٔب الكشف عن آليات تعزيز اؽبوية العربية كاإلسبلمية ؼبواجهة اؽبيمنة ( :ٕٕٓٓ)دراسة الشرقاوي  .ْ
. الثقافية ُب ضوء الرؤية اؼبعاصرة للتعلم ُب زمن العوؼبة 

:- ج منها استخدمت اؼبنهج الوصفي التحليل النقدم ، كتوصلت الباحثة إٔب نتائ   

  سيطرة أمريكا على الواقع الدكٕب ، كتفردىا بزعامة العآب ، كتكثيف دعاياهتا للقبوؿ ُّيمنة اغبضارة الغربية من
 .خبلؿ النظاـ اعبديد 

  كثّبان من القيم الثقافية ُب حاجة إٔب تطوير كذبديد. 
  مفهـو الثقافة كاؽبوية الثقافية نبا جزء أساسي من اؽبوية القومية. 

                                                           
1

 .ع١شح اٌّٛد ث١ٓ اٌشجبة اٌفٍغط١ٕٟ ، ِغزّغ ِذ٠ٕخ ِٚخ١ُ ع١ٕٓ ّٔٛرعبً ( د-ة)أثٛ ِؼال ، عؼ١ذ . 

http://www.najah.edu/arabic/articles/12.htm 
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كُب ضوء تلك النتائج قدمت الباحثة مقَبحات كاف منها ، على إدارة التعليم مسئولية اغبفاظ على اؽبوية الثقافية كتعزيزىا من 
:- خبلؿ اآلٌب 

  تنشئة الطبلب على أيديولوجية اعبماعة كمقوماهتا. 
  االىتماـ باإلعداد الثقاُب للمعلم. 
 كاللغة العربية باعتبارنبا جوىر اؽبوية الثقافية أف تفسح اؼبناىج مكانان أكثر للدين اإلسبلمي 
  دراسة تأثّب اؼبخرجات الثقافية على البيئة احمليطة. 

:- كمن خبلؿ ربليل كاقع الدراسات السابقة تستطيع أف تبلحظ اآلثار السلبية للعوؼبة على ثقافة اَّتمع اإلسبلمي كىي 

ئد ربت كطأة النمط الثقاُب الغريب الذم اليقيم كزنان للغيبيات كالوحي إنباؿ األساسيات الدينية كال سيمان ُب ؾباؿ العقا .ُ
 .كالبعث كاغبشر كاعبنة كالنار كمفهـو التوكل 

 .تذكيب االنتماء للدين كاؼبعتقد كإضعاؼ عبلقة الفرد بأمتو كنسج شخصيتو اؼبستقلة ليذكب ُب منظومة العوؼبة الثقافية  .ِ
الدنيا ، كيتبع ذلك التقصّب ُب أداء العبادات، فبا هبعل األبناء ُب خواء ركحي،  إنباؿ اآلخرة ، كالَبكيز على اغبياة .ّ

 .فاقدين لتوازأم النفسي كيزيدىم قلقان كاكتئابان ، فبا هبعلهم آالت تدكر ُب كحي اؼبنفعة اؼبادية 
الختيار بْب الدخوؿ ُب العوؼبة اإلكراه الثقاُب كاإلرىاب الفكرم الواقع على شعوب العآب ، حبيث ال يَبؾ لؤلبناء حرية ا .ْ

كبْب التمسك بثقافتهم اػباصة، حيث يشعركف أأم مغلوبوف على أمرىم ، كىذا اإلكراه ظلم صارخ ينتهك حقوؽ 
 .اَّتمعات، كىذا ينذر برادات فعل غّب ؿبسوبة قد تفوؽ كل التوقعات 

كذلك دبا تبثو من إباحة العبلقات اعبنسية للرجل تغيب القيم األسرية كاالجتماعية لدل األبناء كما رسخها اإلسبلـ ،  .ٓ
كاؼبرأة خارج مؤسسة الزكاج، كذلك غيبت معا٘ب الّب كاإلحساف كصلة الرحم كاعبّباف كالتكافل االجتماعي، كغّبىا فبا 

 .يربط اغبياة االجتماعية ببعضها 
رأة جسدان مهمتو إضفاء اؼبتعة على اآلخرين االكبراؼ األخبلقي ، كإفساد األمباط السلوكية السائدة ، حيث ينظر إٔب آب .ٔ

ككسيلة تسويق كجذب ُب الدعايات عّب كسائل اإلعبلـ ، كيؤكد ىذا االكبراؼ أف اؼبرأة يتم إنباؽبا عند بلوغها سن 
 معينة ألأا ٓب تعد صاغبة لبلستهبلؾ النفعي ككذلك نشر طرؽ معينة ُب اللباس كاألزياء بْب الرجاؿ كالنساء كالتقليدات

 .الغربية اػباصة بقص الشعر كأنواع اؼبأكوالت الغربية كطريقة تناكؽبا على النمط الغريب 
الَبكيج ؼبفاىيم ـبالفة للعقيدة اإلسبلمية كالتحرر من الدين كمفهـو اغبرية اؼبطلقة كحقوؽ اؼبرأة كربريرىا كمفهـو  .ٕ

 .الديبقراطية 
كتأثّب لغة القرآف بانتشار اإلقبليزية كمصطلحاهتا بْب أبناء العرب سيادة لغة العوؼبة على صبيع اللغات كمنها العربية  .ٖ

 .كاؼبسلمْب لدرجة االعتزاز ُّا 

:- منها  إيجابياتالٍب تستهدفها العوؼبة للثقافة إال أف ىناؾ  السلبياتكعلى الرغم من ىذه 

  اؼبعلومات اؼبفيدة كباستخداـ آليات إتاحة فرصة كّبل لنشر الثقافة اإلسبلمية كسهولة التواصل كسهولة اغبصوؿ على
 .العوؼبة الثقافية يستطيع اؼبسلم معرفة أحواؿ اؼبسلمْب ُب بقية أكباء العآب 
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  كما أدت العوؼبة إٔب مضاعفة االىتماـ بزيادة مستول اإلنتاجية كالتخصص ، فبا أدل إٔب انتشار معايّب اعبودة العاؼبية
 .كاؼبواصفات القياسية 

  على مساؤل الثقافة الغربية كاألخطاء الكّبل فيها ، كالٍب منها التناقض كالتحيز كاؼبادية اَّردة من ككذلك االطبلع
الركح ، كاالنفبلت األخبلقي الذم يصل ُب بعض األحياف إٔب حد البهيمية ، كىذا األمر ٓب يكن ليتم ُّذه الصورة لو 

 .ٓب توجد كسائل للعوؼبة الثقافية 

األساليب كاؼبوجبات كالدكاعي الٍب تتطلب العمل على تطوير أساليب الدعوة كتنويع كسائلها ، كبذؿ كل جهد كقد بينت الدراسة 
فبكن لتحقيق أىدافها ُب اَّتمع اإلنسا٘ب ، كأكضحت أثر ذلك البالغ على ـباطبة الشباب كتوجيههم ، كيبكن اإلشارة إٔب أنبها 

:- فيما يلي 

لتوجيو اإلسبلمي لتشمل صبيع أبناء اَّتمع ، ذلك أف إقامة اَّتمع القول يتطلب إف اغباجة ماسة لتوسيع دائرة ا -
االىتماـ بكل أبنائو ، كيقع ُب طليعة ذلك شبابو ، حٌب تتضافر جهودىم ، كال تناقض اذباىاهتم ، كيندفعوف على 

ىذه التغطية الشاملة  ساحات العمل دكف اختبلؼ أك تنازع كىذا يقتضي استخداـ الوسائل اؼبعاصرة الٍب ربقق
 .ألبناء اَّتمع 

كأكضحت الدراسة ُب ىذا اَّاؿ أف ربرؾ ؾبتمعاتنا السريع كبو التطور كالتقدـ كاإلعبلف عن اػبطط كالّبامج  -
التنموية يتطلب اىتمامان جادان كبالشباب بالقيم الدينية كاألخبلقية ، حٌب ال نقع ُب اؼبشكبلت الٍب تنتج عن 

نب اؼبادم للحياة اإلنسانية ، فبلبد من الوعي التاـ ؼبشكبلت ىذا اإلغراؽ كآلثاره اؼبدمرة للمجتمع اإلغراؽ ُب اعبا
اإلنسا٘ب فبا يؤكد ضركرة مواكبة عمليات الَببية كالتوجيو اإلسبلمي ػبطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية ، حبيث 

سبع كأخبلقياتو ، كتؤدل إٔب تعطيل اػبطط كالّبامج تتحقق التنمية الشاملة دكف أم إفرازات ضارة هتدد قيم اؼبج
 .التنموية نفسها 

كػما بينت الدراسة أف إقامة اَّػتمع اإلسبلمػي القوم الصاّب يتػطلب االىتماـ بالشباب كاليكوف ذلك دكف  -
أفضل  االىتماـ جبميع جوانب الشخصية اإلنسانية لتنمو بشكل متناسق كمتكامل كىذا البد أف يأخذ باالعتبار

الطرؽ كأسلم األساليب اؼبتاحة ُب ىذه األياـ للتعامل مع الشخصية اإلنسانية بأبعادىا اؼبتعددة ، ككفق برامج 
 .مدركسة 

كركزت الدراسة على ضركرة ضباية األمة بأجياؽبا الناىضة كىم الشباب من مظاىر الغزك الفكرم كالثقاُب الٍب  -
ة اَّتمع اإلسبلمي كذلك أف ترؾ بعض فئات اَّتمع تتعرض ؼبخاطر هتدؼ إٔب تدمّب الشخصية اإلسبلمية كزعزع

األفكار الوافدة يهدد استقبلؿ األمة كذاتيتها اؼبتميزة ، كيعكر أمن اَّتمع كاستقراره ، كىذا يتطلب معرفة ؽبذه 
 .األفكار كمواجهة ؽبا بأساليب العصر كأدكاتو 

: توصيات الدراسة 

كماىية العوؼبة كبياف آثارىا السلبية كاإلهبابية أك تقدٙب رؤية موضوعية ؼبفهـو كأبعاد العوؼبة  ضركرة الَبكيز على شرح أبعاد .ُ
 .كآثارىا 

 .التعريف بالثقافة العربية اإلسبلمية ، كعدـ االنكفاء على الذات كاالنغبلؽ كاعبمود  .ِ
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راز اؼبواقف الٍب تؤكد على ىذا إقامة ندكات كؿباضرات كإعداد نشرات تكشف حقيقة اإلسبلـ كظباحة تعاليمو ، كإب .ّ
 .اؼبوقف 

 .تعزيز الثقة بالثقافة الوطنية كالدين اإلسبلمي لدل شبابنا  .ْ
 .القضاء على السلبية كاالتكالية كاالنزكاء ، ألف ذلك يضر بشبابنا كوبوؽبم إٔب إمعو تردد صدم الثقافة الغربية اؼبادية  .ٓ

 

: الخاتمة 

العوؼبة الثقافية من االنتشار، ألأا ظاىرة كاقعية تفرض نفسها حبكم قوة النفوذ السياسي  إف العآب اإلسبلمي ال يبلك أف يبنع
كالضغط االقتصادم كالتغلغل اإلعبلمي كاؼبعلوماٌب الٍب يبارسها النظاـ العاؼبي اعبديد ، كلكن العآب اإلسبلمي يستطيع أف يتحكم 

اعفة للخركج من مرحلة التخلف إٔب مرحلة التقدـ ُب اَّاالت كلها، كليس ُب اآلثار السلبية ؽبذه العوؼبة ، إذا بذؿ جهودان مض
. فحسب ُب ؾباؿ كاحد للَبابط اؼبتْب بْب عناصر التنمية الشاملة كمكوناهتا 

إف التعامل مع ظاىرة العوؼبة الثقافية البد كأف يقـو على أساس القوة االقتصادية كاالستقرار السياسي كالسلم االجتماعي    
كالتقدـ ُب ؾباالت اغبياة كلها ، كىذا ما يتطلب ُب اؼبقاـ األكؿ إصبلح األكضاع ُب العآب اإلسبلمي ُب ىذه اَّاالت كافة، 

المي اؼبشَبؾ على مستوياتو اؼبتعددة ، من أجل الدفع بالتعاكف بْب اَّموعة اإلسبلمية كبو آفاؽ أرحب كترسيخ قواعد العمل اإلس
. تطلعان إٔب مستقبل أكثر إشراقان 

كالقضية ُب عمقها مرتبطة دبدل قوة اإلرادة اإلسبلمية كسباسك جبهة التضامن اإلسبلمي كتضافر جهود اؼبسلمْب كافة ، ُب    
ىضة اغبضارية للعآب اإلسبلمي ، بالعلم كبالفهم كبالوعي ، كقبل ذلك كلو ، باإليباف كاليقْب كالتضامن كاألخوة سبيل بناء الن
. اإلسبلمية 
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 االجتماعية العلوم منظور من العولمة

 ليبيا  –طرابلس جامعة –العجيل أحمد سالم. أ

 

Globalization form Social Sciences Prospective 

Summary:  

The social sciences sought in its different fields and specializations to extend a multiple scientific efforts toward the 
attempt of explaining the  Globalization Phenomenon, its dimensions and impacts on different aspects of life, also the 
extent of its impact on the scientific orientations of social sciences in general. 

This paper is seeking to review the multi-theoretical approaches posed by different scientific efforts to approach the 
Globalization Phenomenon and the academic debate revolving around it  according to the following research aspects:  

First: Concept of Globalization & its problems  

Second: Orientation of Social Sciences toward the Interpretation of Globalization Phenomenon. 

Third:  The Globalization Debate " Final Assessment"  

Conclusion   

 

 مقدمة

 اتفاؽ أب الوصوؿ دكف كشيوعان  تداكالن  الكثر اؼبفردات من كاصبحت االجتماعية العلـو اىتمامات ُب خاصة انبية العوؼبة ظاىرة احتلت

 العلـو حقوؿ عّب كرحاؿ متحوؿ مفهـو كىو عليو متنازع مصطلح" فالعوؼبة ،" العوؼبة إشكالية" ب عنو ما كىو مضموأا حوؿ

 حيث(.   " )معو التعامل يصعب جدان  زلق زبوف الواقع ُب ىو ، جدان  مرف سلس مفهـو العوؼبة"  البعض تعبّب على اك االجتماعية

" العوؼبة جدؿ" ىنا عليو نطلق أف يبكن ما إٔب أفضت كالتفسّبات كاؼبقاربات التعريفات من حادة سيولة العوؼبة مفهـو استقطب

 حيث من الثقافات بْب فركقان  ىناؾ إف" ك ، معقدة جد صورة تنسج كىي ، كثّبة عوؼبات  –عدة زاكيا من إليها ينظر كما  –فالعوؼبة

" الناحية ىذه من مفيدان  ىنتنغوف صامويل اقَبحو الذم ضعيفة كأخرل قوية ثقافات بْب التمييز كيبقي ، معها اػببلؽ التكيف على القدرة
(    )

                                                           
1

 21ص ، 2013 ، موراي - 
 27ص ، 2004 ، هنتنغون ، بٌرغر - 2
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 العلـو حاكلت الٍب اؼبختلفة اؼبنظورات خبلؿ من العوؼبة مفهـو استقراء إٔب تسعى حبثية ؿباكلة الورقة ىذه تشكل ذلك خلفية على

.   معها كالتعامل العوؼبة ظاىرة لتفسّب خبلؽبا من االقَباب االجتماعية

 اكبيازاهتم كردبا الفكرية كخلفياهتم الباحثْب لتوجهات تبعا كتتباين الواحد العلمي اغبقل داخل حٌب تتنوع اؼبنظورات ىذه اف القوؿ كيبكن

.   كااليديولوجية السياسية

   التالي وفق المنظورات ىذه تصنيف يمكن اإلطار ىذا وفي

 أف االذباه ىذا كيوضح(.   " )  خرافة كبّب حد إٔب ىي العوؼبة أف"   إٔب كيذىب ، العوؼبة كجود ينكر اذباه كىو ، انكارم اذباه .1

 ُب ال العوؼبة ربدث ٓب ، شئ كل كقبل ، أكالن " أنو يرل الذم" دريدان  جاؾ"  الفرنسي اؼبفكر االذباه ىذا كيبثل". ربدث ٓب العوؼبة"
 كل ُب ، باألسواء تزكدنا أأا كما باألحسن العوؼبة ىذه تزكدنا ، كثانيان  ، فيهما كقعت أأا ياقل كاف اللذين اللحظة ُب كال اؼبكاف

 (   ")  تتواجد أف دكف العوؼبة فيو تتواجد مكاف

 ذباىلها اك حجدىا أك إنكارىا يبكن ال كاقعة حقيقة فهي كاؼبكاف الزماف عّب كسبثبلهتا العوؼبة كجود عن يفصح ، افصاحي اذباه .2

 ك ، فيو كتتحكم اليـو عآب ربرؾ حقيقة أصبحت العوؼبة أف بل ، فقط حقيقة ليست العوؼبة أف  أب االذباه ىذا انصار يذىب حيث
 البشرم التطور ؼبغامرة اعبديد الوجو بالتأكيد فهى ، بامتياز العوؼبة عهد ىو حاليان  البشرية اَّتمعات تعيشو الذم اعبديد العهد إف" 

. اؼبسبوؽ غّب كاؼبعلوماٌب التكنولوجي العصر كاقعة كىي جدية ظاىرة العوؼبة أف  على االذباه ىذا اصحاب كيؤكد( .   ) التاريخ عّب

 أساس على كتشكلت اؼبعلومات تقدٙب أساليب عمت بعدما العشرين القرف من الثمانيات أاية إٔب تقدير أكثر على تعود"  فالعوؼبة

 أف دائمان  كيؤكدكف غابرة عصور إٔب العوؼبة يعيدكف الذين البعض قبارم أف يبكن فبل األساس ىذا كعلى ، اؼبعلومات ؾبتمعات ذلك

 ربوؿ غبظة ىي اللحظة ىذه ألف. عنها اغبديث بدأ يـو ؼبفهومة كأساس كمعُب مدلوؿ فالعوؼبة. عوؼبات عدة شهد اإلنسانية تاريخ

 (.  " )العوؼبة ظاىرة تاريخ قبل ما يبثل اؼبصطلح ظهور قبل ما كإف بعده ؼبا أسس كبالتإب اؼبصطلح دبيبلد ظبح الذم كالنوعي الكيفي

 يعارضوف كانوا الذين من البعض جعلت الٍب القوة من ىي اغبتمية ىذه كاف ، العوؼبة حبتمية يقر فريق االذباه ىذا عن كيتفرع بل

 ىناؾ اؼبثاؿ سبيل على سواىا اخر طريق يوجد ال انو اعتبار على ؽبا اؼبؤيد الطرؼ أب كانضموا قناعاهتم عن تراجعوا اغبتمية ىذه

 لتبقي ىنا جاءت فقد العوؼبة عن نَباجع اف نستطيع ال ستجلتز جوزيف كىو احدنبا يقوؿ نوبل جائزة على حاصبلف اقتصادياف

(    " ) العوؼبة بوقف يتعلق الذم اغبل ذلك ىو اؼبتاح غّب اغبل"  كأف تفعيلها ىى كاؼبسالة

 كيتعاطي كمتجددة جديدة كظاىرة العوؼبة تأييد كبو يبيل األكؿ القطب قطباف يتنازعو اذباه كىو ،"  العوؼبة ضد  –العوؼبة مع"  اذباه -3

 كمنظمة كالدكلية العاؼبية كاؼبؤسسات اؼبنظمات من العديد ادبيات كتعّب ، اهبابية كفوائد فرص من ؼباؽبا قلق كدكف اهبايب بشكل معها

 كقد.  العوؼبة من االهبايب اؼبوقف عن الدكٕب النقد كصندكؽ الدكٕب كالبنك ، عنها اؼبنبثقة اؼبتخصصة كاالجهزة كاؽبيئات اؼبتحدة االمم

 كأف عظيمة فرصا توفر بوصفها العوؼبة فوائد حقيقة عن تعبّب خّب اعبمعية قبل من اعتمد الذم االلفية بشاف اؼبتحدة االمم اعبلف عّب

                                                           
1

 59ص ، 1999 ، جٌدنز - 
2

 88ص ، 1990 ، درٌدا - 
3

 174ص ، 2012 ، الداوي - 
4

 7ص ، 2006 ، ثٌنو - 
5

 199:،ص2010البحٌري، - 
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 تتجو اف هبب كما متساك بشكل تكاليفها توزع كاف التكافؤ من اساس على كعوائدىا العوؼبة فوائد تقاسم كبو توجو أف هبب اعبهود

( .    2000 ، اؼبتحدة االمم كثائق)  للجميع سباما كمنصفة شاملة العوؼبة تكوف اف كبو اعبهود

 سلبيات جعبتها ُب ربمل رؤيتو حسب فهي العوؼبة، اهبابيات عن يقاؿ ما كل يرفض التوجو لذا مناىض آخر طرؼ شبة اؼبقابل ُب

 العوؼبة ظاىرة تناكلت كالٍب كلها، كليس اعبنوب، عآب أدبيات اغلب كسبيل اَّتمعات، ككل الشعوب على مؤامرة ىي بل صبة، كـباطر

 اؽبوية سحق:  التالية اعبوانب ُب البعض ػبصها، تشاؤمية نظرة العوؼبة أب اعبنوب عآب كمفكرم مثقفي من الكثّب ينظر حيث ذلك، كبو

 األسواؽ على السيطرة الوطِب، اػباص استباحة الوطنية، كاؼبنافع اؼبصاّب سحق الوطنية، كاغبضارة  الثقافة سحق الوطنية، كالشخصية

 كىو خاصة بصفة كاالمركة اؽبيمنة كبْب بينها للعوؼبة الرافض االذباه ىذا انصار ربط كقد(.   . ) كاإلذالؿ األجنبية الوصاية فرض احمللية،

 كَب االمريكية اغبضارية القيم ىيمنة ال االمريكي اغبياة كمبوذج مبط لعوؼبة مفضوحة ؿباكلة كاأا االمركة تعِب اأا على العوؼبة أب ينظر

 أب ايدعو االذباه ىذا داخل من اصوات كتعالت (. " )  اف اف كس كىوليود ماكدكنبلدز امّبيالية باأا العوؼبة توصف ما كثّبا ، السياؽ

 تيارات تضم كالٍب"  العوؼبة مناىضة حركة" مسمى ربت حركية جوانب اؼبضادة العوؼبة مفهـو اكتسب كقد ، معا كاالمركة العوؼبة مقاكمة

 كاغبركات"  اػبضر"   البيئة حركات أنصار من كسياسية فكرية أطياؼ عدة كذبمع كاؼبصاّب، كالضغط االحتجاج صباعات من كاسعة

.   ذلك على حي مثاؿ 1999 أكاخر سياتل ُب االحتجاجات تعتّب"  حيث. اْب...  كالعماؿ كالنقابيْب النسوية

 الفكرية الساحة ُب كحدنبا نبا ليس(  العوؼبة ضد  –العوؼبة مع)  االذباىْب ىذين اف على ىنا نؤكد اف دبكاف االنبية كمن ، بالذكر كاعبدير

 على معها التعامل ينبغي ك"  كاؼبخاطر الفرص"     زاكية من العوؼبة أب ينظر ، ثالث توجو كىو  التوجهْب ىذين يتوسط اذباه شبة اف بل

 منها، كاالستفادة العوؼبة فرص تعظيم كبو نتجو اف العقل كمن مطلقا شرا ليست أأا كما ، مطلقا خّبا ليست فالعوؼبة االساس ىذا

 أف كأما كلو يؤخذ أف أما ، مقدسان  كتابان  ليست العوؼبة إف" البعض رأم على أك السلبية، تأثّباهتا من كالتقليل العوؼبة ؼبخاطر كالتصدم

 كاالختيار لبلنتقاء ؾباؿ لديها يكوف أف يستوجب للدكؿ كاالجتماعي االقتصادم التطور مستويات ُب تباين ىناؾ إف ذلك كلو، يَبؾ

( .   " ) العوؼبة حزمة تفكيك دكف وبوؿ ما حقا ىناؾ كليس.تطورىا كمستول ظركفها مع يتبلءـ ما منها كل فتأخذ العوؼبة، مكونات من

 كمفاىيم قيم من ربملو دبا ، قيمي كؿبتوم كمضموف العوؼبة أب االذباه ىذا ينظر اكٔب ناحية من:  عميلة  -مضموف العوؼبة اذباه .3

 اك العاؼبية كالراظبالية اعبديدة الليّبالية بقيم ينضج كعاء بانو العوؼبة ؿبتوم يوصف التوجيو ىذا اطار َب جديدة سلوكية كاذباىات
 ُّذا اذا كالعوؼبة(.  " ) للقيم القسرية العوؼبة"  أب هتدؼ كاأا(   " ) جديد بثوب راظبالية العوؼبة"  اف ؽبا البعض كصف حد على

 قيمو فرض ىذا بعد ٍب كمناىجة افكاره فرض ذلك خبلؿ كمن كالتسويقية كاؼبالية السياسية خططو فرض أب يسعي نظاـ اؼبعِب

 دبعِب كاليات كعملية العوؼبة أب االذباه ىذا ينظر ثانية ناحية كمن(.   " ) االستعمار كمراحل درجات اعلى يبثل كىذا سلوكو كامباط

 كثقافيا كسياسيا كاقتصاديا ثقافيا حياهتا اكجو كل َب ببعضها متصلة العآب شعوب تصبح خبلؽبا من الٍب العملية ىى العوؼبة"  اف

 (.   " )  كبيئيا

                                                           
1

 130:،ص2000 ، الخضٌري - 
2

 ثشغٛد ، ص  - 
3

 36:،ص2006 ، العٌسوي - 
4

 14 ص ، 2003 ، حسٌن - 
5

 ص ، 2006 ، حضري - 
6

 9 ص ، 2008 ، امحزون - 
7

 ص ، 1999 ، لودج - 
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 أب كلية كربوالت ، كاليات عمليات صورة َب تَبجم كاقعة ىى بل ، فقط كاعبدؿ للفكر كمساحة للتنظّب ؾباال ليست فالعوؼبة

 جوىرىا َب تطرح عملية كاضحت كاالعبلمية كاالقتصادية كالسياسية الثقافية اَّاالت كل َب ملموسة عملية كاجراءات سياسات

(    " ) كتثبيتو فرضو على الغرب َب كاالسَباهبيات االذباىات من كثّب تتفاعل للقيم ىيكبل

 كاؼبالية كاالقتصادية السياسية اَّاالت على تداعياهتا بالتحليل كتناكؿ للعوؼبة اؼبختلفة كالصور األبعاد دراسة على ركز اذباه -4

 العوؼبة مع التعامل ُب االجتماعية العلـو الىتمامات انعكاسا جاء اذباه كىو. اْب...كالعسكرية كالثقافية كاإلدارية كاالجتماعية

.  فيها كتؤثر اغبياة مناحي كل سبس العوؼبة اف منطلق من كذلك ، اؼبختلفة ابعادىا كمعرفة تفسّبىا ينبغي كخطّبة مستجدة كظاىرة

 اؼبعلومات ؾباؿ ُب عوؼبة كثّبة، عوؼبات فهناؾ شاملة العوؼبة اف"  اؼبتحدة لؤلمم السابق العاـ األمْب غإب بطرس رأم على أك

( .   " ) اغبياة ؾببلت من آخر ؾباؿ أم ؾباؿ أم ك ، اعبريبة كحٌب ، كاؼباؿ كالبيئة كاألكبئة كاؼبخدرات

 ربوالت أحداث أب أدل العوؼبة كاقع إف أدبيات عدة كترل للعوؼبة، السياسي البعد على الدراسات بعض ركزت الشأف ىذا ُب

 العوؼبة ظاىرة بْب ربطت عديدة أدبيات أف الشأف ىذا ُب كيبلحظ السيادية، كأحقيتها ككظائفها كمركزىا الدكلة شكل ُب عميقة

 األدبيات ىذه ابرز من لعل الدكؿ، سيادة باحَباـ تتعلق الٍب الدكلية القانونية اؼببادئ بعض على العوؼبة تأثّب جانب أب كالسيادة

 جامعة ُب السياسية كالنظرية السياسية العلـو ألستاذة" كالدستورية كاؼبشركعية كنيةالقاف ُب النظر إعادة:  كالسيادة العوؼبة"  كتاب

 خبلؿ من العوؼبة ظل ُب كالشرعية السيادة مفاىيم ُب التفكّب إعادة ضركرة خبللو من طرحت الذم"  كوىْب جاف"  كولومبيا

 قواعد ربكمو عاؼبي حوار كبو كاالذباه السيادم كاػبطاب اؼبنطق عن التخلي ينبغي ىل:  مفاده مؤلفها فصوؿ حكم لسؤاؿ طرحها

( .    ) ؟ العوؼبة

 ظاىرة ىي العوؼبة إف منطلق من" اقتصادية العوؼبة"  الكثّبكف اظباه ما أك للعوؼبة االقتصادم البعد على أخرل أدبيات ركزت كما

 العوؼبة مفهـو إف 1997 عاـ الصادر السنوم تقريره ُب الدكٕب النقد صندكؽ أدبيات كترل. كبامتياز األكؿ، اؼبقاـ ُب اقتصادية

 عّب كتنوعها كاػبدمات بالسلع التعامل حجم ازدياد وبتم كالذم العآب دكؿ َّموع اؼبتنامي االقتصادم التعاكف تعِب"  االقتصادية

 كُب(. World Bank Report ، 1997" ) كلو العآب أرجاء ُب للتقنية اؼبتسارع كاالنتشار الدكلية األمواؿ رؤكس تدفق أب إضافة اغبدكد

"  تعوٓب" ميداف أكؿ اؼباؿ عآب"  أف أب الدراسات بعض تشّب حيث للعوؼبة، اؼبإب البعد على أخرل دراسات ركزت الشأف ىذا

 برتوف" اتفاقية منذ عاؼبي بعد ذات دائما كانت اؼبالية األسواؽ أف من الرغم كعلى ، العاؼبية اؼبالية األسواؽ لّبكز نتيجة كذلك

 من الثمانينات أاية حدكد كأب أأا إال العاؼبي، كالبنك الدكٕب النقد صندكؽ خاصة الكّبل الدكلية اؼبالية اؼبؤسسات كبرز" ككدز

 اؼبصرفية اؼبؤسسات من كبإشراؼ العاؼبي، اؼبإب اَّاؿ إدارة ُب كبّب حد أب تتحكم الوطنية اغبكومات كانت اؼباضي القرف

 الدكلة لرقابة خاضعة كغّب للحدكد عابرة مالية أسواؽ قياـ العآب شهد العشرين القرف من التسعينات بداية كمنذ انو غّب لوطنية،ا
(  .)
 ، االعبلمية الدراسات حقل ُب خاصة االجتماعية العلـو اىتمامات من بسيل للعوؼبة كاإلعبلمي  الثقاُب البعد حظي كقد 

 ، مسبوقة غّب كإعبلمية تقنية ككسائط اتصالية بوسائل مدفوعة األكؿ اؼبقاـ ُب إعبلمية ظاىرة ىي العوؼبة أف دراسات عدة كاعتّبت
 عّب اعبماىّبية الثقافة" أمركة" على يَبتب ؼبا القومية الثقافات على سليب تأثّب"  ؽبا فيها العديد رأل"  كما العوؼبة ظاىرة كأف

                                                           
 (. 21 -20 ص ، 2008 ، امحزون - 1

2
 1998 ، غالً - 
3

 - 2012 ، cohen 
4

 159ص ،2006 ، الصدٌقً - 
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 مع التاريخ مدار على الثقافات"  لتهجْب" جديدة آفاقا تفتح بوصفها العوؼبة ظاىرة مع آخركف تعامل بينما اؼبتعددة، الوسائط
 أساليب غّبت العوؼبة أف أب تذىب األدبيات من العديد إف بل(.   " ) غّبىا عن بالعزلة كليس معها، يتناسب ما بانتقاء غّبىا

"  فمن الباؿ، على زبطر ٓب أك مألوفة تكن ٓب جديدة فكرية قضايا عدة كتفجّب األفكار تشكيل إعادة ُب كسانبت التفكّب كأمباط

 إيقاع على اليـو تسّب اعبديدة كخطاباهتم الفبلسفة فحياة ذاتو، الفلسفي اػبطاب إنتاج كشركط ظركؼ غّبت العوؼبة إف اؼبؤكد

 اؼبسائل مهجورة اليـو تكوف كتكاد الدكلية، الفكرية كاؼبؤسبرات كالندكات اؼبتخصصة كاَّبلت الفلسفية اعبمعيات فعاليات

 أخرل اىتمامات مكاأا حلت فقد ، اليونا٘ب العصر منذ باغبيوية الفلسفي الفكر يبد الذم اؼبنبع ظلت الٍب الكّبل الفلسفية

(.    " )السابقْب الفبلسفة باؿ على قبل من زبطر ٓب ردبا جديدة،

 يشهد العآب إف إٔب االدبيات ىذه اغلب تذىب حيث اؼبختلفة االدارية العلـو حقل ُب خاصة انبية للعوؼبة اإلدارم البعد كاحتل

 تغيّبات إدخاؿ عليها كتفرض اػباصة األعماؿ منظمات الصميم ُب سبس مثلما اغبكومية العامة اإلدارة أسس سبس إدارية عوؼبة

 ربت العامة اػبدمة كتقدٙب تصميم ُب السوؽ أسلوب أب كالتحوؿ كنشاطها عملها كأساليب كاسَباتيجياهتا توجهاهتا ُب جوىرية

 على اؼبرتكزة العامة اػبدمة اف"  حبيث ،" Glbal forum on Reinventing Government  اغبكومة اخَباع إعادة عوؼبة"  شعار

 كقد(.   ") اليـو القطاعات كمتعددة جدا اؼبتحركة العامة باػبدمة استبداؽبا ًب ، السبعينات سنوات ُب الوحيد كالقطاع اغبكومة

 عمالة أسواؽ خلق ُب كدكرىا العوؼبة مفهـو سبحيص خبلؿ من"  العاؼبية اإلدارية اؼبنظمة"   البعض اظباه ما على االىتمامات تركزت

 شديدة أعماؿ بيئة خلق"  أب أدت العوؼبة اف األدبيات بعض كترل( .   ) عوؼبة، تزداد ضغوطا يولد ما كىو عاؼبية، مالية كأسواؽ

 للشركات التشغيلية العمليات تدكيل أب اغباجة الكونية كثفت فقد متعددة، بيئية ضغوط ربت اغبادة باؼبنافسة تتسم التحدم

(    " ) الكونية من تنبثق فريدة  إدارية مشكبلت الصغر متناىي مستول على األعماؿ شركات تباشر حيث يبكن، ما بأسرع

 مستقل كمتغّب العوؼبة مع االدبيات بعض تعاملت ذاتو اؼبنهجي االطار ىذا كَب  اؼبنهجية الناحية من العوؼبة مع يتعامل اذباه -5

 اك االمواؿ رؤكس اك السلع انتقاؿ معدؿ اك االشخاص انتقاؿ معدؿ زيادة عن تعّب العوؼبة باعتبار نتيجة كليست سبب فهي
 اك التطور كليدة"  باعتبارىا سببا كليست نتيجة فهي تابع كمتغّب العوؼبة مع تعاملت اخرم ادبيات بينما كاالفكار اؼبعلومات
 ظاىرة العوؼبة باف الشايع االعتقاد فاف االطار ىذا َب كالتكنولوجيا اؼبنتجة القوم تطور لدرجة تلقائية شبرة فهي التكنولوجي التقدـ

(   " ) حتمية ظاىرة كذلك ىو التكنولوجي التقدـ اك التطور باف االعتقاد سببو كجهها َب الوقوؼ اك صدىا يبكن ال حتمية

 عدة عّب ذاهتا عن افصحت  الٍب االمّبيقية احملاكالت ُب ذلك كسبثل كاثارىا العوؼبة ظاىرة قياس كبو اخرل ؿباكالت سعت كما

 كبتجاكز الواقع كيستنطق اغبقائق مع بتعامل موضوعي علمي توجو على باعتمادىا العوؼبة مفهـو من القَباب أب سعت ؿباكالت

(    : ) العوؼبة ظاىرة قياس ُب األبرز نبا للقياس منهجاف"  كجود أب يشّب من ىناؾ اإلطار ىذا ُب ، العوؼبة ادعبة منطق

 كّب٘ب مؤسسة تعد حيث( Foreign policy( )اػبارجية السياسة ؾبلة مع بالتعاكف( A.T.Kearnay) كّب٘ب قياس منهج:   األكؿ اؼبنهج

(. العآب سكاف من% 85 من أكثر يشمل لكنو ، آخر أب عاـ من العدد يتباين) العاـ دكؿ من كبّب عدد ُب العوؼبة مستول لقياس مبوذجا

                                                           
1

 193ص ، المسٌح عبد - 
2

 175 ،ص2013 الدواوي، - 
3

 9ص ، 2003 ، كٌتل - 
4

 25 ص ، 2003 ، ورد ، كٌركبراٌد - 
 8 ص ،2003 ، راو - 5

6
 35 ، 2009  ،  لٌلة - 

7
 .22  –17 ص ، 2011 ، الحً عبد ، انظر - 
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 Swiss Economic السويسرم االقتصادم باؼبعهد العوؼبة لقياس النموذج ىذا كيرتبط( KOF Index) كوؼ منهج:  الثا٘ب اؼبنهج
Institute) .)

 التكامل مؤشرات) فرعية مؤشرات منها كل عن كيتفرع رئيسة، مؤشرات أربعة أب العوؼبة أبعاد( A.T.Kearnay)  كو٘ب مبوذج كيقسم

 كوؼ منهج يشتمل بينما ،(  الدكٕب كااللبراط التفاعل مؤشرات ، التكنولوجيا مؤشرات ، الشخصي االتصاؿ مؤشرات ، االقتصادم

(KOF Index )ىذا حظي كقد االجتماعية العوؼبة% . 378 يساكم كزنا كأعطيت االقتصادية العوؼبة) ىي رئيسة مؤشرات ثبلثة على 

 بْب كباؼبقارنة%( 24 كىو األقل الوزف أعطيت كقد ، السياسية كالعوؼبة% 39 كزنو بلغ حيث اؼبؤشرات أكزاف ُب األعلى بالنسبة اؼبؤشر

 إف كوؼ منهج اعتّب بينما ،% 35,  28 بنسبة حظي حيث أنبية األكثر ىو االقتصادم اؼبؤشر اعتّب كّب٘ب منهج أف لنا يتبْب النموذجْب

%(. 39 نسبة أخذ حيث األىم ىو االجتماعي اؼبؤشر

 عن تعتّب دقيقة مؤشرات بناء طريق عن إجرائي مفهـو أب للعوؼبة النظرم اؼبفهـو ربويل أب سعت أخرل ؿباكالت عدة سجلت كما

 اؼبعاصرة اإلنسانية للتفاعبلت إطارا سبثل"  كاقعة كحقيقة العوؼبة مع احملاكالت ىذه تعاملت حيث ، كالقياس للمبلحظة كقابلة اؼبفهـو

(    : ) ىي اإلطار ىذا منها يتكوف الٍب العناصر كاىم  ، التفاعبلت ؽبذه كمؤثر حاكم إطار كىي ، كمستوياهتا أنواعها دبختلف

 ىذه حركة ُب التحكم على الدكؿ ؽبذه قدر توفر دكف الدكؿ حدكد عّب كاألفكار كاألمواؿ كاػبدمات السلع اغبركة انسياب -

 .اغبدكد عّب تتحرؾ الٍب العناصر

 .كالتغّب التطور سريعة جديدة تقنيات أب يستند اغبركة ُب االنسياب ىذا اف -

 السياسية النظم قدرة تفوؽ كالسياسي كاالقتصادم كالثقاُب االجتماعي التغّب من سريعة درجة االنسياب ىذا مع يتواكب -

 .معها التكيف على

 .العوؼبة عناصر من ىاـ عنصر كاؼبكاف الزماف اختصار -

 اؼبتقدـ باؼبفهـو العوؼبة حركة لتسيّب يشكل العآب مستول على مؤسسيا بناء ىناؾ اف -

 .اإلطار ؽبذه اؼبكونة األساسية العناصر احد اؼبختلفة العآب مناطق بْب اؼبتبادؿ االعتماد -

 تناقض من أخرل عناصر وبول ، حولو االختبلؼ يبكن ال الذم اإلنسا٘ب اؼبشَبؾ سبثل عناصر وبوم ما بقدر اإلطار ىذا اف -

 يبشر ما بْب الواضح التناقض أب باإلضافة ىذا البعض، بعضها النامية الدكؿ بْب أك النامية كالدكؿ اؼبتقدمة الدكؿ بْب اؼبصاّب

 فحسب النامية الدكؿ ُب ليس ، األخّبة السنوات ُب تظهر بدأت كالٍب الواقع ارض على احملققة النتائج كبعض العوؼبة دعاة بو

. كذلك اؼبتقدمة الدكؿ ُب كلكن
 

:  الخالصـــة

:  يلي ما الى الورقة ىذه ختام في نخلص

 كاالدعبة للتسييس عرضة كىي كاالثارة للجدؿ موضوع فهي ؽبا دقيق تعريف ربديد السهل من ليس ككظاىرة كمفهـو العوؼبة اف -

 .  منها اؼبوضوعي العلمي االقَباب ؿباكالت الصميم ُب يبس كدبا

  ىناؾ الكيف صعيد كعلى فإنو ، الكم صعيد على كثيفة استجابة سجل ما بقدر العوؼبة مع االجتماعية العلـو تعاطي اف -

 العلـو حقوؿ تعاطي اختبلؼ من نابعة اختبلفات كىي كماىيتها كنطاقها العوؼبة ظاىرة مدلوؿ حوؿ كثّبة اختبلفات
                                                           

1
 156ص ، 2000 ، عامود ابو - 
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 السياسية توجهاهتاـ ـبتلف كعلى كاالكاديبيْب الباحثْب اىتمامات من كاسعا حيزا احتلت الٍب الظاىرة ىذه مع االجتماعية

 .  العوؼبة ظاىرة من لبلقَباب ؿباكالهتم على ذلك ينعكس كدبا كالفكريو كااليدلوجية

 ربوؿ الدراسات من النوع ُّذا ربيط كإشكاليات صعوبات شبة إف قبد العوؼبة دراسات ُب االمبّبيقية  بالتوجهات يتعلق فيما -

"  ىي الصعوبات ىذه ابرز من كلعل ، كالقياس للمبلحظة قابلة كتكوف اؼبفهـو عن تعّب دقيقة مؤشرات بناء على االتفاؽ دكف

 من تتفاكت النتائج هبعل كلو، ذلك ُب اعتمدت الٍب كاؼبعايّب ، كأكزاأا ، كربديدىا ، اؼبؤشرات عدد ُب الباحثْب بْب التباين

 ُب للتضارب نظرا متضاربة لنتائج استنادا العريب الوطن على العوؼبة انعكاسات حوؿ اؼبناقشة تدكر كبالتإب آخر، إٔب باحث
 ( .   " ) أصبل القياس ىذا كجد اف ، القياس أسس

 :  التإب اعبدكؿ ُب العوؼبة ظاىرة اذباه االجتماعية العلـو حقوؿ سادت الٍب اؼبقاربات صبلة تلخيص كيبكن -

 اؼبضموف النظرية اؼبقاربات  ـ.ر

". ربدث ٓب العوؼبة" أف االذباه ىذا كيوضح ، العوؼبة كجود ينكر اذباه االنكارم االذباه  -1

 كاؼبكاف الزماف عّب كسبثبلهتا العوؼبة كجود عن يفصح ، افصاحي اذباه  االفصاحي االذباه  -2

.  ذباىلها اك حجدىا أك إنكارىا يبكن ال كاقعة حقيقة فهي

 كالقطب. العوؼبة تأييد كبو يبيل األكؿ القطب قطباف يتنازعو اذباه كىو  العوؼبة ضد  –مع  -3

.    اَّتمعات ككل الشعوب على مؤامرة فيها كيرل العوؼبة، الثا٘ب

 ؽبا ككعملية قيمي كؿبتوم كمضموف العوؼبة أب االذباه ىذا ينظر  كاؼبضموف العملية اذباه  -4
.   كآلياهتا كفواعلها تفاعبلهتا

 ظاىرة قياس كبو كيسعى منهجية ناحية من العوؼبة ظاىرة مع تعامل  منهجي اذباه  -5

  امّبيقية مؤشرات كفق كاثارىا العوؼبة

 

:  واالحاالت الهوامش

:  الوثائق/  اوال

 ، اؼبتحدة لبلمم العامة اعبمعية كثائق ، االلفية بشأف اؼبتحدة االمم اعبلف ُب بالقيم اػباص الفصل من 5 الفقرة نص ، انظر .1
 .2000 سبتمّب 13 بتاريخ   A-RES-55-2 رقم كثيقة

:  الكتب/  ثانياً 

 .2008 ، 1ط كالتويع، كالنشر للطباعة السبلـ دار:  القاىرة ، منظورين بْب العوؼبة ، ؿبمد ، اؿبزكف .1

                                                           
1

 17،ص2011 ، الحً عبد - 
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 ، الشركؽ دار:  القاىرة ، 2001 سبتمّب احداث كبعد قبل كاؼبسلموف كالعرب اؼبتحدة الواليات:  القهر عوؼبة ، جبلؿ ، أمْب .2
 .2005 ، 2ط

 2012 ،( ناشركف) العْب دار ، للَبصبة القومي اؼبركز:  القاىرة ، اؼبعوؼبة القيمة قانوف ، ظبّب ، أمْب .3

 2002 للنشر المارتْب دار النضاؿ، كاكضاع اؼبقاكمات ،عوؼبة كآخركف ظبّب أمْب، .4

 ، 1 ط ، االسبلمية كالشؤكف االكقاؼ كزارة:  الكويت ، العوؼبة عصر ُب الوسط لؤلمة اغبضارم الشهود ، العزيز عبد ، برغوت .5
 .2007 ابريل

 مكتبة:  الرياض ، جتكر فاضل. د:  ترصبة ، اؼبعاصر العآب ُب الثقاُب التنوع:  كثّبة عوؼبات ، ىنتنغوف صامويل ، بيَباؿ ، بّبغر .6

 2004 ، العبيكاف

:  ليبيا  –طرابلس ، كآخركف شهيوة ابو عبيد مالك.د:  ترصبة ، االجتماعية الديبقراطية ذبديد:  الثالث الطريق ، انطو٘ب ، جيدنز .7

 1999 ، 1،ط الركاد دار

 .2000 ، العربية النيل ؾبموعة:  القاىرة ، دكلة البل عصر كادارة كاقتصاد فكر ُب مقدمة:  العوؼبة ، أضبد ؿبسن ، خضّبم .8

 .2006 ، 1 ط ، للنشر توبقاؿ دار:  البيضاء الدار ، فتحي صفاء:  ترصبة ، سبتمّب 11 حدث ُب حدث ماذا ، جاؾ ، دريدا .9

 ، 1 ط ، كالتوزيع للنشر الفجر دار:  القاىرة ، اػبزامي اغبكم عبد:  ترصبة ، االدارية كابعادىا الكونية العوؼبة ، يب سي ، راك .10
2003. 

 ط ،( ناشركف) للعلـو العربية الدار:  بّبكت( 21 اعبزيرة اكراؽ سلسلة) العريب الوطن على العوؼبة انعكاسات ، كليد ، اغبي عبد .11
1 ، 2011. 

 .2006 ، 1 ط ، كالنشر للدراسات اعبامعية اؼبؤسسة:  بّبكت ، السياسة حكاية ، اػبالق عبد ، اهلل عبد  .12

 .2009 ، للكتاب العامة اؼبثرية اؽبيئة:  القاىرة ، كالعوؼبة العاؼبية بْب القومية الثقافة ، تزيز مارم ، اؼبسيح عبد .13

 عدناف:  ترصبة ، كالرفاىية الديبقراطية على االعتداء:  العوؼبة فح ، شوماف ىارالد ، مارتْب بيَب  –ىانس ُب ، بطرس ، غإب .14

 1998 ، كاالداب كالفنوف للثقافة الوطِب اَّلس:  الكويت ، 228 رقم اؼبعرفة عآب سلسلة ، علي عباس

 عآب سلسلة"  كاالداب كالفنوف للثقافة الوطِب اَّلس:  الكويت ، جبلؿ شوقي:  ترصبة ، العلمية الثورات بينة ، توماس ، كوف .15

 1992 ديسمّب ، 168 اؼبعرفة

 مكتبة ، الرياض ، الطرح شريف ؿبمد:  ترصبة ، اغبكم ربوؿ حوؿ تقرير:  العاؼبية العامة االدارة ثورة ، ؼ دكنالد ، كيتل .16

 2003 ، 1 ط ، العبيكاف

 .2003 ، 1 ط ، العبيكاف مكتبة:  الرياض ، الدجا٘ب ىشاـ. د:  ترصبة الداخلية، الديناميكية العوؼبة ، كآخركف بوؿ ، كّبكّبايد  .17

 .1999 ، االكاديبية اؼبكتبة:  القاىرة ، حامد رؤكؼ ؿبمد. د:  عرض ، العوؼبة ادارة ، جورج ، لودج  .18

 ، كاؼبستقبلية االسَباتيجية الدراسات مركز:  الكويت ، الوطنية كاؽبوية الثقافية اػبصوصية على العوؼبة تأثّبات ، على ، ليلة  .19
2009. 

 .2006 ، للثقافة العامة اؼبؤسسة:  طرابلس بوجاه، الدين صبلح:  ترصبة ، الثقاُب كالتنوع العوؼبة ، ارماند ، ماتيبلت .20

 ، منتاؽ سعيد. د:  ترصبة ، كالثقافية كالسياسة االقتصادية العوؼبة ربديات ُب قراءة ، العوؼبة جغرافيات ، كركيك ، موارم .21
 .2013 فّباير( 3978 اؼبعرفة عآب سلسلة) كاالداب كالفنوف للثقافة الوطِب اَّلس:  الكويت
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 العبيكاف دار:  الرياض ، صاّب شريف ؿبمد:  تعريب ، العوؼبة كبو يتجو عآب ُب اغبكم"  ربرير"  كآخركف س ، جوزيف ، نام .22

، 2002 

 ، 1 ط ، العربية الوحدة مركز:  بّبكت" كاؼبوؼبة العرب" ندكة"  ربرير"  حرب الغزإب اسامة ُب ، العوؼبة مفهـو ، السيد ، ياسْب .23
1998. 

:  العلمية والبحوث الدوريات/  ثالثا

 .2006 ابريل ، 78 العدد ، الثامنة السنة ، كنقد فكر ؾبلة ، الثقافية كالتعددية اغبوار ، العوؼبة ، الدين نور ، ثنيو .1

 1998 فّباير/  شباط ، 228 العدد ، العريب اؼبستقبل ؾبلة ، اطركحات عشر:  الثقافية كاؽبوية العوؼبة ، عابد ؿبمد ، اعبابرم .2

 2013 مارس/  يناير ، 41 اَّلد ، العدد ، الفكر عآب ؾبلة الفكرية، كاؼبواجهات الفلسفية اػبلفيات العوؼبة ، سيار ، اعبميل .3

 5 العدد ، افريقيا مشاؿ اقتصاديات ؾبلة ، ستيغليتز أب كيَب من االقتصادية للعوؼبة كاؼبؤسسي الفكرم االطار ، رحيم ، حسْب .4

، 2003. 

 2006 نوفمّب ،83 العدد ، كنقد فكر ؾبلة ، للقيم القسرية العوؼبة ، صباؿ ، حضرم .5

 41 اَّلد ،2 العدد ، الفكر عآب ؾبلة ، اعبديد كاالتصاؿ اؼبعلومات كتكنولوجيا العوؼبة عصر ُب الفلسفة ، الرزاؽ عبد ، الداكم .6

 2012 ديسمّب  –اكتوبر

 2006, 2 العدد ، الدكلية ؾبلة ، العوؼبة زمن ُب اغبدكد ، سعيد ، الصديقي .7

 اؼبؤسبر أب مقدمة كرقة ، العوؼبة زمن ُب تطبيقو كامكانية كاشنطوف لتوافق البديل اؼبستقلة التنمية مبوذج ، ابراىيم ، العيسوم .8

 .2006 مارس 21-20 من ، للتخطيط العريب اؼبعهد:  بّبكت ،" التنموية السياسات لصياغة جديدة مقاربات"  حوؿ الدكٕب

 2000 سبتمّب ، 3 العدد ، اسَباتيجية قضايا ؾبلة ، العوؼبة ظل ُب اؼبشَبؾ العريب العمل ، عامود ابو سعيد ؿبمد  .9

 ، الثا٘ب العدد ، 25 اَّلد ، االقتصادية للعلـو دمشق جامعة ؾبلة ، اؼبستقبلية العربية كاػبيارات العوؼبة ، العزيز عبد ، اؼبنصور .10
2009 

 2002 ، 275 العدد ، العريب اؼبستقبل ؾبلة ، كالرفض االختيار بْب العوؼبة جدلية ، كاظم اعبليل عبد ، الوإب .11

 1998 فّباير/  شباط ، 228 العدد ، العريب اؼبستقبل ؾبلة ، العوؼبة مفهـو ُب ، السيد ، ياسْب .12

:  االجنبيةباللغة  المراجع

 
1. Jean L. cohen , Globalization and sovereignty : Rethinking legality , legitimacy , and constitutionalism , New York : 

Cambridge University press, 2012 
2- World Bank Report , 1997. 

:  باللغة العربيةالمراجع 

( َُِّ)عدد ( اغبوادث)ؿبمد السماؾ ، من ؿباضرة لو عن مستقبل الصحافة العربية ُب ظل العوؼبة ، منشورة ُب ؾبلة  .ُ
. لندف ( ّٔ)، ص  ََُِ-َّ-َٗ

 ََِّعلى عيسي ، االذباىات النفسية لدل اؼبراىقْب كعبلقتها بالتوافق الدراسي ، رسالة دكتوراه منشورة ، القاىرة ،  .ِ
. 
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دكر الصحافة الدينية ُب مواجهة الغزك الثقاُب للشباب، اؼبؤسبر العلمي التاسع للندكة ( ُِّْ)النجار، سامي العيد  .ّ
. ىػ  ُِّْ/ٖ/ ِٗ-ِّؼبية للشباب اإلسبلمي الشباب كاالنفتاح العاؼبي ، العا

. مدل كعي الشباب اعبامعي بأدكارىم االجتماعية، رسالة ماجستّب ، جامعة أـ القرل ( ُٗٗٗ)حامد، عبدالرضبن  .ْ
القاىرة ، دار ( ِّ) ـباطر العوؼبة على اؽبوية الثقافية ، سلسلة ُب التنوير اإلسبلمي ، العدد( ُٗٗٗ)عمارة ، ؿبمد  .ٓ

. أضة مصر 
 .اػبليج كربديات العوؼبة ، أبوظيب ( ُٕٗٗ)ضبيداف ، على  .ٔ
التغّبات العاؼبية كحوار اغبضارات ُب عآب متغّب ، مركز الدراسات السياسية كاالسَباتيجية ، ( ُٕٗٗ)ياسْب ، السيد  .ٕ

 .القاىرة 
اَّلس ( َُِ)الدكٕب ، مراجعة عبدالسبلـ رضواف ، عآب اؼبعرفة جّباف ُب عآب كاحد ، تقرير عبنة إدارة شؤكف اَّتمع  .ٖ

.  ُٓٗٗالوطِب للثقافة كالفنوف كاآلداب ، الكويت ، 
سنة كالنظر ( ّٗ-ُٓ)تعددت األنظار خبصوص اؼبقصود بفئة الشباب ، فالنظر الذم يوسع باؼبفهـو هبعلو بْب سن  .ٗ

صائيات نسبة الشباب ُب الوطن العريب باؼبفهـو األكؿ إٔب سنة ، فتوصل اإلح( ِْ-ُٓ)الذم يضيق هبعلو بْب سن 
من السكاف ، كأمػا السكاف الذين تقػل أعمارىم %( ُِ)من السكاف ، كباؼبفهـو الثانػي إٔب حوإب %( ّّ)حوإب 
ؿ ، علػي الزغػ -من السكاف ، أنػظر الشباب فػي األردف ، د%( َٕ)سنة فتػوصلها اإلحصائيات إٔب حػوإب ( ِْ)عن 
 ( .ُِ-َُ)ص 

.  ََِٖ-ُُ-ٓينظر تعريفان ُّذا اؼبنتدل كأىم التوصيات الٍب انتهى إليها ، جريدة اغبياة ، عدد يـو  .َُ
 كرقة( UNDP) اإلمبائي اؼبتحدة األمم برنامج مع بالتعاكف التخطيط كزارة ، فلسطْب ُب الشباب قطاع( 204) أسامة ، اعبعفرم .11

.  خدمات من ؽبم يقدـ ما تطوير كآليات فلسطْب ُب الشباب قطاع حوؿ عمل

http://home.birzeit.edu/dsp/arabic/news/other/2004/may-31.html 

.  مبوذجان  جنْب كـبيم مدينة ؾبتمع ، الفلسطيِب الشباب بْب اؼبوت سّبة( ت-ب) سعيد ، معبل أبو .12

http://www.najah.edu/arabic/articles/12.htm 

13. Webster's Nuth New Collegiate Dictionary-1991- p521. 
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 علم االجتماع بين العولمة والطلب االجتماعي
( الجزائر)بجاية -جامعة عبد الرحمان ميرة/ نجوى بوزيد . د

 

: توطئة

إال كترسخ االقتناع الشبو الكامل دبعناه " العلم"على كثرة استعماؿ ة تداكؿ مصطلح العلم بْب الباحثْب كحٌب رجل الشارع لكلمة 
أننا نادرا ما نتساءؿ عن ماىية اؼبصطلح كعما يبكن أف يبيز بْب اؼبشركع العلمي كغّبه من اؼبشاريع الٍب تبدك ذات الصلة 

ردبا ما نعرفو عن الفلسفة كالفن،ليس من باب التخصص، أف اغبسم ُب قضاياىا من الصحة . كالفلسفة أك االيديولوجيا أك غّبىا
على العكس حْب يتعلق االمر بالعلم ، مع التسليم أنو يتعلق أساسا .إف ٓب يكن باالستحالة دبكافكالبطبلف يبدك من الصعوبة 

. كذلك ما يبيز قاعدة لبلتفاؽ النسيب بْب اؼبشتغلْب ُب اَّاؿ العلمي. بكل مايقبل اختبار صحتو باستخداـ مناىج كأدكات بعينها

ُب عمومها ، مع كجود من يفٌضل استخداـ البحوث كاالجتماعية،  إال أف اغبديث ىبتلف حْب يتعلق بالعلـو االجتماعية
طبيعة الظاىرة االجتماعية كاإلنسانية من جهة،كعبلقة الباحث دبوضوع حبثو من : فاالختبلؼ يبقى قائما حوؿ قضيتْب ؿبوريتْب 

. جهة أخرل

كعليو جاءت .بيعة االنساف  كثانيا طبيعة العلمأكال تصور ط: مرد االختبلؼ ال صلة لو بالعلم بل بالفلسفة ككذا االيديولوجية 
. اؼبناىج اؼبتبعة ككل حيثياهتا عاكسة لؤلنساؽ الفلسفية كاؼبرجعيات االيديولوجية الٍب ينتمي إليها كل فريق

ظريات كعليو ، يبدك اؼبشركع العلمي ُب اَّاالت االجتماعية فبتزجا كمتشابكا باعتبارات أخرل غّب علمية ، كمن شبة جاءت الن
. االجتماعية كتتويج ؼبشركعها البحثي خليطا ينطوم على الفلسفة كااليديولوجيا كالتصورات اؼبتعلقة باغبياة اليومية

كلعل من أكثر ما يعيق التطور ُب البحث االجتماعي  العودة الدائمة لتلك اؼبقارنات ، الصروبة كالضمنية ُب غالب االحياف بينو 
بيعية،فبا أدل دائما أب البحث عن مّبرات قياـ ىذه العلـو كاعتبارىا من الَبؼ العلمي بل العبث خاصة كبْب نظّبه ُب العلـو الط

. ُب الوطن العريب

أدل اعبدؿ القائم حوؿ اعبدكل من ىذه البحوث أب طرح تساؤالت تتعلق بنشأهتا كطريقة انتقاىا أب نغّب  سياقاهتا التارىبية 
. كاالجتماعية االصلية

عن االصل والنشأة؟ ماذا -

يكفي االطبلع على الَباث النظرم لعلم االجتماع كالعلـو االجتماعية ، لندرؾ أف مهد نشأهتا ، تطورىا كمأسستها تعود أب 
صحيح أف للعلماء العرب دكر ُب إثراء البحث االجتماعي إال أف جهودىم بقيت حبيسة التاريخ كتجارب إنسانية، ككبن .الغرب

بعدـ االشتغاؿ عليها بطريقة جدية فهم ؽبم باعهم كاجتهاداهتم القيمة كالٍب استخدمها الغرب صراحة أك  مسؤكلوف عن ذلك
، كالقائمة طويلة من الفارايب ، كاؼبودكدم ' ابن خلدكف 'كباعَباؼ كبّب تنسب النشأة االكٔب لعلم االجتماع أب العبٌلمة . خفية

ركوف كغّبىم فبن حاكلوا كاجتهدكا بتناكؿ ؾبتمعاهتم بالفهم كالتفسّب كاؼبساءلة العلمية كابن سيناء كصوال أب ابن نيب كاعبابرم كأ
. االصيلة
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نعود كنقوؿ أف العلمية كاؼبوضوعية تطالباف االعَباؼ أف اؼبداكمة على تطوير البحث االجتماعي تعود أب السياقات السوسيو 
 (ٔ)اجتماعية كالتارىبية للمجتمعات الغربية كبامتياز

اغبديث عن نشأة البحث ُب العلم االجتماعي ُب الغرب  ذبرنا أب اغبديث عن القرف التاسع عشر الذم ارتبط دبيبلد اَّتمع 
الصناعي كىيمنة مبط االنتاج الرأظبإب ، اؼبواكب عبملة من التغّبات على مستويات عديدة بدء بعبلقة االنساف بالطبيعة كككل 

. ماحولو

صياغة كبلورة اؼبفاىيم كالتصورات الٍب كٌسعت آفاؽ التفكّب االنسا٘ب الٍب كللت باقبازات عظيمة أحدثت ىذه التغّبات أعادت 
طفرة نوعية ُب ؾباؿ الفيزياء كالطب كالكيمياء ك الرياضيات كغّبىا، ُب مراكحة بْب االستنباط ُب العلم الرياضي كاالستقراء ُب 

 ٕالعلـو الطبيعية

بطة بفلسفة التنوير إلعادة بناء اَّتمعات الغربية ُب كليتها بتقويض الطبقة  االقطاعية لتحل ؿبلها الطبقة جاءت الثورة الفرنسية مرت
 الّبجوازيو الناشئة كالطاؿبة أب اغبكم ، كجاءت االفكار التنويرية منادية باؼبساكاة كاغبرية كاإلخاء لتعٌجل من فناء االقطاع كبناء

. قراطية كيبُب على اغبريات كيشجع اؼببادرات الفرديةنظاـ حكم جديد يستند أب الدٙب

كلكن ذلك هبد تفسّبه ُب الوصاية كاغبجر الذم مارستها " دع ما لقيصر لقيصر "ككاف من بْب ما ًب تبنيو فصل الدين عم الدكلة
ة نظر الكنيسة حوؿ الكنيسة على االفراد كما انتشر من مغالطات فكرية ، كليس أشهر فبا تعرض لو قاليلي حْب عارض كجو

 ٖ.ظاىرة طبيعية

لقد كاف القرف الثامن عشر مسرحا لئلرىاصات االكٔب إلعادة تشكيل اَّتمعات الغربية ،بالبحث عن تفسّبات جديدة تتبلءـ ك 
ة ٓب الواقع اعبديد ، تداعت جهود اؼبفكرين من منتسكيو ، اؼبوسوعيْب كفولتّب غّبىم ُب ؿباكالت إلهباد إجابات ألسئلة جديد

. تطرح قببل

، كمسبوقا بغّبه أحدث أبو ' أنت موجود إذف أنت حر'كمن أىم االفكار الرائجة آنئذ تلك اؼبتعلقة باالقتصاد انطبلقا من مبدأ 
 ) ٗ(.االقتصاد الليّبإب آدـ ظبيث نقلة نوعية ُب ربرير اؼببادرات الفردية كليؤكد على قيمة العمل كمصدر ػبلق الثركة

بعدىا مؤكدة ، على اختبلؼ مرجعياهتا ، على أف االنساف صانع لقدره بعيدا عن كل التفسّبات الغيبية كاؼبيتافيزيقية توالت اعبهود 
ففي القرف التاسع عشر مع تطور العلـو الطبيعية كأطركحة داركين ُب النشأة . دبا ُب ذلك تفسّب الظواىر االنسانية كاالجتماعية

يرة مع ماأتت بو الثورة الصناعية من تطبيقات للمكننة كإحبلؿ اآللة مكاف االنساف ، صارت كالتطور ، كنظرا لبلقبازات الكب
. النزعة العلمية رائجة كذات مصداقية كبّبة

أدل ربرير فكر االنساف الغريب من أغبلؿ الكنيسة ، أب الذىاب بعيدا ُب االعتقاد إخضاع كل الظواىر للتفسّب التمحيص 
أب اتساـ البحث ُب الظواىر اؼبتعلقة باإلنساف بالتأـز بْب مد كجزر صيت كاقبازات العلـو الطبيعية  التجرييب كىذا ما أٌدل

كاف من مطٌبات اقتفاء خطى العلـو الطبيعية أف بَبت .كاؼبختلفة جوىريا ُب اؼبوضوع كبالتإب اؼبنهج لبلوغ حقيقة ـبتلفة بالضركرة

                                                           
1
 -Bernard Valade : introduction aux sciences sociales , PUF , Paris, 1996, p8-9.  

2
 Madline Grawitz : les methodes en sciences sociales. 

3
 -reberto  Meguelez : l’émergence de la sociologie, presses universitaires d’ottawa, 1993,p2-14. 

4
 -Samuelson :les grands cour 
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اؼبوضوعية،كمن شبة حدثت عملية اختزاؿ جّبية لئلنساف ُب اعبانب الظاىر كاؼبادم الظواىر االنسانية عن كل ماىو سياقي باسم 
ك التأٌسي كمن أكؿ ذبليات التأثر . ؼبساكاتو دبوضوع حبث ىبتلف جوىريا عنو كما فصلت اؼبمارسة البحثية عن كل االخبلقيات

 )ٔ(' أكجيست كونت'ظهور اؼبنهج الوضعي ُب علم االجتماع على يد 

: العلمية بالنسبة لعلم االجتماع وباقي علوم االنسان إشكالية-

ككثّبا ما طرح التساؤؿ بإغباح كبّب ما . ، كذلك مقارنة بنظّبهتا الطبيعية ، إف صٌح ذلك لقد عرفت العلـو االجتماعية أزمة ىوية
بالفيزياء  خاصة فيزياء نيوتن كذبٌلى إذا كانت علوما ، كيعود ىذا أب إرىاصات النشأة فأكجيست كونت تأثر كحبكم تكوينو ، 

. ذلك ُب إطبلقو اسم الفيزياء االجتماعية على علم االجتماع ألمل ة مرة

اٌدل االقحاـ القسرم للمنهج الوضعي اؼبستمد من مباذج  تدرس موضوعات غّب االنساف ، إٔب ظهور ردكد أفعاؿ مناكئة تشّب أب 
كنشأ عندىا الصراع بْب العلـو الطبيعية كالعلـو االجتماعية كاحتداـ اعبدؿ حوؿ امكانية .  ضركرة التنبو أب االختبلفات بْب العلـو

تبِب نفس اؼبناىج بْب الباحثْب دكف سبييز ٍب من وبدد كيؤثر ُب األخر ؟ كانتقلت  الثانية أب البحث عن تّبيرات لوجودىا كموقعها 
. بْب ضركب البحث كالعلم

ياقات األكٔب الٍب نشأ فيما علم االجتماع تعٌلقت بتأسيس النظاـ االجتماعي ُب قلب الفوضى الواقعية كيشّب أحد الباحثْب أف الس
الٍب شهدهتا أكركبا ، لتنبثق نطريات العقد االجتماعي معّبة عما يسمى الفكر االجتماعي ُب ؿباكلة إلهباد إجابة ألشكالية 

. لركسو كالدكتاتورم ؽبوبز تأسيس نظاـ اغبكم كمَباكحة بْب النموذج الديبقراطي

ك .ُب حْب جاءت مرحلة أخرل متزامنة مع الطابع الثورم للتغيّب للتأسيس للنظاـ الرأظبإب كليتمحور االىتماـ حوؿ طبيعة النظاـ
الد علم النظريات العامة كاؼبثالية الوضعية، النفعية، كىنا جاء اؼبخاض الشرعي ؼبي: لعيدا عن االتفاؽ جاؤ الطرح كفقا لنموذجْب

 (ٕ).االجتماع ليكوف ابن االزمة

كتعٌدد اؼبداخل النظرية كاؼبنهجية ُب علم االجتماع يعود من بْب ما يعود، أب ارتباطو بفلسفة التنوير الٍب لعبت دكرا ؿبوريا ُب 
( ٖ)مؤيد كمعارض تشكيل إطاره الفكرم من خبلؿ القضايا الٍب أثارهتا، كالٍب كانت مسرحا للتعارض بل كالتصادـ الفكرم بْب

كاغباؿ كذلك جاءت اؼبناداة بتطبيق اؼبنهج العملي على دراسة اَّتمع كلتحدث انشقاؽ بْب اؼبؤيد كاؼبعارض كذلك،كرغم اؼبسار 
.  العسّب كالوعر تراكمت اؼبعرفة السوسيولوجية ُب رحلة حبث متواصلة  للتماىي ُب اؼبوضوع كاؼبنحى األكثر مبلءمة لو

. زمن عامل تغّب مهم ُب نضج اؼبعارؼ كبلوغها الصفة العلمية مع التسليم باػبصوصية كعدـ القابلية للتعميملقد تراءل أف اؿ

كبالرغم من أمكانية إخضاع ظواىر عديده للمنهج العلمي مع مركر الزمن،إال أف تطبيق ىذا االخّب على ما ىو عليو القى 
 ْ:أامعارضة يستند القائلوف ُّا أب صبلة من اؼبّبرات ـ

تعٌقد اؼبواقف االجتماعية، -

                                                           
1
 -Raymond Aron : les etapes de la pensée sociologique,gallimard, paris, 1967,p82-83.  

                                          ّّ -ُٕ،صُُٗٗ، دار اؼبعارؼ،القاىرة، النظرية االجتماعية المعاصرة، دراسة لعالقة االنسان بالمجتمع :علي ليلة-ٔ

29-28،ص2007،ِخجش ػٍُ اعزّبع االرظبي ٚاٌزشعّخ،لغٕط١ٕخ،اٌغشائشالمحدثة-علم االجتماع والثنائيات النظرية التقليدية:ػٍٟ غشثٟ-
3
  

4.ٗٗ-ّٗ،صُٕٕٗ،دار اؼبعارؼ، القاىرة، أصول البحث االجتماعي: عبد الباسط ؿبمد حسن-
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استحالة إخضاع الظاىرة االجتماعية للتجريب، -

عدـ امكانية الباحث االجتماعي التوصل إٔب صياغة قوانْب عامة، -

إشكالية اؼبوضوعية الٍب تطرح بشكل متباين، فتحليل اميل دكركاٙب مثبل يتعارض مع ماكس فيّب، فهل نفٌسر  الظواىر لنفهمها -
العكس؟ أـ 

على الباحثْب ُب علم االجتماع تقليد العلـو الطبيعية دكف مراعاة للبعد االبتسمولوجي ، كيدٌعم طرحو دبا ' نوربر إلياس'كقد أعاب 
 )ٔ('كارؿ بوبر'كتبو 

 تناقضات علم االجتماع في الوطن العربي بين التصور ،الواقع والسياقات  

االجتماع ُب انفصاؿ عن تارىبو الطويل ككذا عما إذا كاف السوسيولوجيوف اؼبعاصركف تساءؿ أحد الباحثْب عن إمكانية تصور علم 
قد سبكنوا من بناء معرفة جديدة مستقلة عما قٌدمو الرٌكاد، كعبيب بالنفي الحقا معٌلبل ذلك، على االقل بالنسبة للمجتمع الغريب 

م عباره عن حقيقة تارىبية مركبة ربتاج لفهمها كتنفسّبىا أب مهد النشأه اغبديثة، أف اَّتمع بوصفو موضوع البحث السوسيولوج
 (ٕ)بصّبة ثاقبة كفكر خبٌلؽ كمبدع

إذ تعٌد العلـو االكركبية أك اؼبنعوتة بعلـو العصر، الٍب ظهرت منذ أربعة قركف العنصر االساس للثقافة الغربية الٍب عليها قامت 
( ّ)ف اؼبنهج العلمي كاف نتاجا جانبيا لعقيدة الّبجوازية الصاعدةأ ُِٗٗاغبضارة ككاف كارؿ ماينهاٙب قد أٌكد سنة 

كإذا كانت العلـو االجتماعية ُب كليتها كعلم االجتماع على كجو اػبصوص قد نشأت ُب األزمة كالٍب صارت لصيقة ؽبا على 
سياقات نشأهتا؟ اؼبستول اؼبعرُب ك اؼبنهجي منذ البدء ، فمالذم يبكن رصده من خبلؿ تتبع سّبكرهتا ُب غّب 

إف اؼبقارنة الدائمة بينها كبْب العلـو االخرل يظل حجر عثرة ردبا ربيدىا عن اؽبدؼ االظبى من البحث كلتنغمس أب حد ما ُب 
لوؿ اغباجة اؼبستمرٌة ُب الزماف كاؼبكاف أب التّبير،ككذا العجلة ُب الوصوؿ أب مرحلة النضج اؼبرتبط ، مغالطة ، باؼبنفعة اؼبباشرة كاّب

كىذا ما يؤٌدم أب غّب اؼبطلوب كاؼبتمثل أساسا ُب انتزاع .االستعجالية للمشكبلت كإف كاف ذلك على حساب اؼبصداقية كاعبدية
( ْ)االعَباؼ

يرل اؼبنشغلوف ُب إشكالية األزمة اؼبزدكجة للعلـو االجتماعية عموما ُب الوطن العريب،أف البحث ُب الظواىر االجتماعية كاالىتماـ 
بل .ا ٓب يعرؼ يأت بنفس اؼبنطق ، أم ضمن صّبكرة تارىبية متعلقة بالبعد الثقاُب كاغبضارم الذم يصبغ ىذه الفئة من البحوثبو

جاءت عملية نقل كتقليد مواكبة لظاىرة االستعمار من جهة،ككذا احتكاؾ كتكوين اعبيل االكؿ ُب اعبامعات الغربية ، كىو ما 
ككذا الباحث .رب مثل علي الكنز كأحد االعضاء اؼبؤٌسسْب للجمعية العربية لعلم االجتماعتشّب إليو أحباث للعديد من الع

                                                           
1-Philippe Riutort : Précis de sociologie,puf, paris, 2004,p61. 

 ُِٖٗدار النهضة العربية بّبكت قراءة معاصرة ألعماؿ طبسة رٌكاد من أعبلـ علم االجتماع الغريب،-اؼبفكركف االجتماعيوف: ؿبمد علي ؿبمد-ُ
  . ٗص
.ٓ،صََِٓدار عبلء الدين، دمشق، جدلية اإلديولوجيا والعلم،:ترصبة نواؼ القنطار/سّبغي كارامورزا - 3 
.ّٖ،صُٕٖٗـ االجتماعية،مكتبة االقبلواؼبصرية، القاىرة،ُب فلسفة العلو: صبلح قلنصوة- 4
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كعليو يتأكد أف النشأة كانت خارج الصّبكرة اَّتمعية ، كىنا يطرح أشكاؿ .)ٔ( ُب فصل كامل لكتاب لو' اؽبوارم عٌدم'اعبزائرم 
. إعادة التأصيل كاؼبراجعة

اغة ال تعِب االلبراط ُب جدلية اؼبعاصرة كاألصالة ،كال تناسي الطابع الكو٘ب كاإلنسا٘ب للعلـو بكل إف إشكالية اؼبراجعة كإعادة الصي
اصنافها قدر ما تعِب اقتحاـ الَباكمات اؼبعرفية كاؼبشاركة ُب إنتاجها كمن شبة إعادة إنتاجها كاإلبداع فيها من خبلؿ اؼبراجعة 

. اىتمامات اَّتمع من خبلؿ التدريس ، التكوين ُب ىذه العلـو كالبحث فيها الدائمة بالتناكؿ النقدم البناء كالتواصل مع

بشٌب الّباديغمات جاءت اعبهود ُب ؿباكلة ؼبساءلة الواقع العريب احمللي أك االقليمي كفقا ألطر نظرية خضعت ُب تراكمٌيتها 
ة لنفس اؼبعطيات ظنا أف اؼبنهج ال يتأثر بالبعد ػبصوصية الفرد كاَّتمع الغريب ُب فَبات متغّبة،كبتبِب أدكات منهجية خاضع

كتعٌزز ذلك بالقطيعة كنقص الثقة بْب الباحث االجتماعي كؾبتمعو كاإلنغبلؽ على الذات بدؿ االلبراط .االبستمولوجي للعلـو
سبعو؟إذف فعلم الطوعي ُب خدمة كتوجيو مشاريع التحديث كالتنمية كالتنمية اؼبستدامة ، فمن عآب االجتماع كمادكره ُب مج

. االجتماع تضاعفت أزمتو  كسبيز التكوين اعبامعي فيو بالنقص كغلبة الطابع النظرم التقليدم بعيدا عن انشغاالت كنبـو اَّتمع

بقي علم االجتماع ُب حلقة مفرغة رغم كجود إرىاصات للبحوث للتأصيل ، كىذا األمر ٓب يكن فيو اتفاؽ على أساس اؼبوقف 
كجاءت البدائل كفقا ؼبواقف ثبلث بْب اؼبطالب بانتهاج نفس مناىج الغرب من مبدأ ذباكز اؼبراحل، .  ؽبذا العلممن االصل الغريب

كموقف رافض سباما للعلم على اعتباره مشركعا غربيا ال يبت بصلة للثقافة العربية للفرد العريب ، كالوقف التوفيقي ،إف صٌحت 
. ع اشَباط التقصي كالغربلة كاالبقاء على ما ال يتعارض كاػبطوط الكّبل للشخصية العربيةتسميتو ، الذم يسٌلم بكونية اؼبعرفة ـ

فنجد مشركع علم اجتماع عريب ، علم اجتماع للوطن العريب ، علم اجتماع لعآب الثالث كأخّبا علم اجتماع إسبلمي ضمن 
. اؼبشركع الكبّب ؼبا درج تداكلو بأسلمو اؼبعرفة

تور علي ليلة أشار إٔب أف أزمة علم االجتماع عموما ُب كاقعو اؼبعاصر ترتبط جبملة من اػبصائص كمن بينها ُب حبث قاـ ُّا الدؾ
االنكار الضمِب إلسهامات اغبضارة العربية كاإلسبلمية ُب الَباكم اؼبعرُب كإقصائهم من دكرة التشكل اؼبعرُب بالرغم من العثور على 

فكرم العريب من دكركاٙب أب فيّب بل كحٌب ديكارت الذم تأثر كاستشهد بأعماؿ الفيلسوؼ اعتماد العلماء الغرب على الَباث اؿ
. على ضوء انعقاد أحد ملتقيات الفكر االسبلمي ُٕٔٗ-َٕ-َّأبو حامد الغزإب ، مستشهدا دبقاؿ نشر ُب جريدة االىراـ 

ذبلى ُب البحث كذلك حيث يتجلى العلم الغريب بصفة اؽبيمنة كالكونية  ethnocentrismeأف سبجيد الذات االكركبية
فرنسيس ...كنموذج كحيد ال بديل لو ، كليس أدٌؿ على ذلك فبا تطلعنا بو كتابات عن أاية التاريخ كمشاريع مابعد اغبداثة 

 ِ.فوكوياما كصموئيل ىنجتوف

: لعلوم االجتماعية مع تسارع التغيرات وصعوبة التحكم والتنبؤالمواقف من العولمة بين الرفض و القبول و مصداقية ل - 

الٍب ال زاؿ العآب اؼبتقٌدـ هبٌر تبعاهتا ، إال أنو يواجو ربديات  ََِٕعلى الرغم من أف بلداف الوطن العريب كانت ُب منئ عن أزمة 
. ية كغّبىاجاءت ُّا ظاىرة العوؼبة بكل أشكاؽبا كذبلياهتا االقتصادية ، الثقافية كالسياس

                                                           
1
 -Lahouari Addi : Algérie, chroniques d’une expérience postcoloniale de modernisation,barzgkh,alger, 2012,179-188. 

ُِٗ-120ِششٚػ١خ ثٕبء ػٍُ اعزّبع ِٕظٛسئعالِٟ، ص: ػٍٟ ١ٌٍخ- 2  
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العوؼبة سبثل مرحلة متقٌدمة من '' كيطلعنا الَباث النظرم ذم الصلة بالظاىرة ، على تعاريف كثّبة ال يكاد االتفاؽ عليها  كمن بينها 
ات مراحل تطٌور اغبضارة الرٌأظبالية كتسعى إٔب تصدير القيم كاؼبؤسسات كالثقافات الٍب كٌلدهتا ىذه اغبضارة إٔب اَّتمعات كالثقاؼ

األخرل ، كيتمثل ذلك ُب سياسات االنفتاح التحٌررم كاالقتصاد العاؼبي ، من خبلؿ ما تلعبو اؼبؤسسات االقتصادية كالتجارية من دكر 
 مهم ُب تسويق العوؼبة كحث الدكؿ على إزالة  القيود التجارية كاؼبوانع الثقافية سعيا إلزالة اغبدكد اَّتمعية الفاصلة ، كفرض مبوذج

.  (ٔ)''من اغبياة الذم تفرزه اغبضارة الغربية ُّدؼ اؽبيمنة كالسيطرة على العآب ؿبٌدد

فعلى كثرة التعاريف الٍب تطلق على العوؼبة ، فإنو ال يبقى أمامنا غّب تعريف كاحد ال وبتاج إٔب جهد كبّب '' كيعٌقب أحد الباحثْب قائبل
. ''للحاؽ بو ، فالعوؼبة ىنا تعِب االمركة بكل كضوح

( ٕ)كما عرفها آخر أأا تعِب جعل العآب ؾباال ؼبمارسة النشاطات اؼبتعددة دكف قيود

 كُب ظل تعاظم اؽبيمنة العاؼبية للشركات العابرة لللقارات، ُب ظل تزايد اقتحاـ تكنولوجيات االعبلـ كاالتصاؿ غبياتنا، تقف ؾبتمعاتنا
رئيس سابق للجمعية العربية، الذم ' حيدر إبراىيم'كصية كما أشار لذلك الباحث العربية دبوركثها الثقاُب كاغبضارم أماـ إشكالية اػبص

. يرل ُب ذلك ربديا كبّبا ُب عآب بات النسيب ثابتو الوحيد بل التشكيك ُب كل ما حولنا نظرا لسرعة التغّبات

تبيئة اؼبفاىيم مع اػبفاظ على االبتكار كُب طرح صبيل ، يرل الباحث أف مفهـو اػبصوصية ُب البحوث االجتماعية تعِب العمل على 
. كاالبداع ُب مآب يتم التعرض لو من قبل اآلخر على اساس االختبلؼ ُب األنسق الداخلية كاحمللية

ككما يرل مؤسسوه، فعلم االجتماع ٓب يكن ليولد إال ُب ؾبتمعات تتساءؿ عن ذاهتا باحثة ُب اؼبسلمات كالبديهيات الٍب صنعها 
كعلى عكس اَّتمعات العربية اؼبتسمة بالوثوقية كحالة من اعبمود على الرغم .ت متأصلة ُب أمبتط التفكّب كاؼبمارساتاالنساف كبقي

. من كجود الكثّب من التساؤالت الٍب يكمن أف تكوف ؾباال كاسعا لبلجتهاد الفكرم كاؼبقاربة اؼبنهجية للواقع

عية ُب عمومها بتعقيد اغبياة االجتماعية فبا استجب االنتقاؿ من التخصصات كتعد ظاىرة العوؼبة ذات تأسّب على العلـو االجتما
ألف علم االجتماع مطالب بالتعامل مع الفرد العاؼبي كاالقَباب منو لتحديد   interdisciplinaritéالدقيقة أب التداخل بْب العلـو

( ٖ)معآب اػبصوصية اغبضارية كسبييزىا عن ضركريات العوؼبة كالكونية

: الصةخ

العلم، كل علم ُب حبثو عن االكتماؿ ، ككذلك من حيث اؼببدأ عدك للرأم ، ألف الرأم يسيء التفكّب فهو : 'باشبلر'كما يقوؿ 
اليفكر، كإمبا يَبجم اغباجات كاؼبيوؿ أب معارؼ ، كيشّب أب االشياء دبنافعها ، فيحجب بذلك نفسو عن معرفتها ، فالرأم يشكل 

فالركح العلمية سبنعنا من تكوين أم رأم ُب مسائل ال نفقهها،كال نعرؼ كيف نصوغها صياغة .على العلم ذباكزهالعائق االكؿ الذم 
. كاضحة ، كالبد من أف قبيد طرح اؼبشكبلت ، فاغبس االشكإب ىو العبلمة اغبقيقية على الركح العلمية اغبقة 

 

 
                                                           

  ْٕ -ّٕ،صََُِ،سبتمّب َُٕ، ؾبلة شؤكف عربية، العدد العولمة واتجاىات سيادة الدولة القطرية في الوطن العربي :عبد الفتاح على الرشداف-ُ
 11-َُ،صَُِِ، مكتبة مدبوٕب،القاىره،االثار السلبية للعولمة على الوطن العربي وسبل معالجتها :عبد الرشيد عبد اغبافظ -ِ

24-12األٚعظ،ص ،أٚساق اٌشإقاجتماع اَّتمعات العربية مبلمح اؼبستقبلالنسيب كالعاـ ُب علم : ؽ١ذس ئثشا١ُ٘-
3
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 :قائمة المراجع بالعربية

اجتماع االتصاؿ للبحث كالَبصبة، جامعة منتورم قسنطينة،  ،ـبّب علموالثنائيات النظريةعلم االجتماع :علي غريب-
. ََِٕاعبزائر،

. ُُٗٗ،دار اؼبعارؼ،القاىرة، دراسة لعالقة االنسان بالمجتمع-النظرية االجتماعية المعاصرة: علي ليلة-

، دار النهضة أعالم علم االجتماع الغربي قراءة معاصرة ألعمال خمسة من: المفكرون االجتماعيون: ؿبمد علي ؿبمد-
. ُِٖٗالعربية، بّبكت ،

. ُٗٗٗ، دار اؼبعرفة اعبامعية،تاريخ الفكر االجتماعي:ؿبمد علي ؿبمد-

 .ََِٓ،مكتبة مدبوٕب، القاىرة،اآلثار السلبية للعولمة في الوطن العربي وسبل مواجهتها: عبد الرشيد عبد اغبافظ-

. ُٕٕٗ،مكيبة كىبة، القاىرة،ل البحث االجتماعيأصو :عبد الباسط ؿبمد حسن-

. ُٕٖٗ، اؼبكتبة االقبلواؼبصرية، القاىرة، في فلسفة العلوم االجتماعية: صبلح قلنسوه-

. ََِٖ،ترصبة تواؼ القنطار،دار عبلء الدين، دمشق،جدلية العلم وااليديولوجيا: سّبغي كارا مورزا-

،عنابة، اعبزائر،، مدخل في علم االجتماع :صبلح الدين شركخ-   .ََِٓدار العلـو

،سبتمّب َُٕالعوؼبة كاذباىات سيادة الدكلة القطرية ُب الوطن العريب ، ؾبلة شؤكف عربية، العدد : عبد الفتاح على الرشداف -
ََُِ. 
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 الرسائل من لعينة تحليلية دراسة : الجزائرية الجامعات في النفسية البحوث واقع

  النفس علم في العلمية

 (الجزائر) البواقي أم مهيدي، بن العربي جامعة/ ابريعم سامية/  د

 

:  الملخص

 ُب( كدكتوراه ماجستّب) علمية رسالة( 54)التحليل كمشل اعبزائرية، اعبامعات ُب النفسية البحوث كاقع ربليل إٔب الدراسة ىذه ىدفت   
 .كسطيف كقسنطينة باتنة جامعٍب مستول على منجزة النفس علم

 األبعاد أف النتائج بينت السكوسوماتية،كما العنف،األمراض:كانت البحوث ُّا اىتمت الٍب اؼبوضوعات أكثر أف النتائج كبينت      

 أما البحث، أدبيات كمراجعة البحوث كمشكلة كاؼبقدمة احملتول مع كمناسبتها البحوث عناكين كضوح كانت البحوث ُب قوة األكثر

 النفسية البحوث بْب العبلقة أف اتضح كما كتفسّبىا، البيانات الدراسة،كربليل إجراءات فهي ضعفا األكثر كانت الٍب األبعاد

.  قوية اعبزائرم اَّتمع كمشكبلت

 

The reality of psychological research in Algerian universities 

(An analytical study of a sample of Theses in Psychology) 

  Abstract: 

   This study surveyed Algerian psychological research, A total of (54)  theses  of  psychology’s doctoral and master   
closed at the level of the universities of Batna, Constantine, Setif. 

   The results indicated that most commonly addressed special educayion categories were: Violence, Psychosomatic 
diseases , The results also revealed the strongest dimensions in these studies were: research title clarity and consistency 
with content. 

    The weakest dimensions were: using statistical methods to control variability and procedures .and interpretation. As it 
turns out that the relationship between psychological research and the problems of Algerian society strong. 
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: مقدمة

 التنمية خطط كضع يتم فبواسطتو تنمية كل كعصب زبطيط كل عماد فهو اغبإب، لعصرنا اؼبميزة اؼبظاىر أىم من العلمي البحث يعد  

. كمتينة سليمة أسس على

 ذلك ُب متبعا ما، دبوضوع اؼبتصلة التساؤالت من ؾبموعة أك تساؤؿ عن اإلجابة إٔب يهدؼ منظم ؾبهود حصيلة ىو العلمي فالبحث   

.  لقواعد خاضعة طرائق

:  مايلي منها نذكر عديدة أىداؼ العلمي كللبحث   

. نظامية بطريقة اؼبشكبلت حل إٔب التوصل  -1

.  التخصص ؾباؿ ُب حديثة ابتكارات إٔب التوصل  -2

. كتنفيذىا كتعميمها تقنينها يبكن نتائج إٔب الوصوؿ -3

   إليها التوصل ًب الٍب النتائج لتنفيذ مناسبة إجراءات بازباذ التوصية  -4

 كاالجتماعية االنسانية العلـو إٔب كطبيعية دقيقة علـو من اؼبعرفة، أصناؼ صبيع إٔب العصر ىذا ُب العلمي البحث نطاؽ اتسع كلقد    

.  العلمي البحث إٔب يستند أف أنبية على اؼبيدانية كالدراسات النظرية األدبيات أكدت طاؼبا الذم العلم ىذا النفس، علم مثل

 نظرية أنساؽ ُب السيكولوجية اؼبعرفة تنظيم إٔب الوصوؿ ُّدؼ اإلنساف لدل السلوكية للظواىر اؼبوضوعية الدراسة ىو النفسي فالبحث  

 السلوكية الظواىر عن كالبيانات اؼبعلومات عبمع خاصة عمليات باستخداـ النفسي البحث كيتميز كالصدؽ، كالدقة باالتساؽ تتسم

  تطبيقية أك نظرية علمية معرفة من متوفر ىو ؼبا كفقا كالبيانات اؼبعلومات ىذه لتفسّب ؿبددة مفاىيم كاستخداـ كتصنيفها

 تطوير إٔب يسعى فهو كالتخصصات، العلـو بقية ُب البحوث شأف شأنو أنبية ذك ىادؼ نشاط النفس علم ُب العلمي البحث كيعتّب   

: منها نذكر عديدة مهمات لو أف كما التطبيقية، أك النظرية الناحية من سواء النفسية اؼبعارؼ

. ؿبّب سيكولوجي سؤاؿ عن اإلجابة أك سلوكية مشكلة حل  –1

.  كالصدؽ باالتساؽ تتسم نظرية أنساؽ ُب السيكولوجية اؼبعرفة تنظيم  –2

. جديدة معلومات كإضافة اؼبعلومات من قائم ماىو تعديل  –3

. كالتعميمات كاغبقائق كاألفكار اؼبعلومات ُب النقص استكماؿ  –4

. جديدة سياقات إٔب األصلي سياقها من األفكار نقل  –5

. مفاىيم أك نظريات من قائم ماىو تفنيد  –6

. للمشكبلت أصلية كحلوؿ جديدة ارتباطات إدراؾ خبلؿ من جديدة معرفة إنتاج  –7

                                                           

.ِٕصدار اَّدالكم ،: ، عماف(ِ.ط)ُب مناىج البحث العلمي كأساليبو (.ُٗٗٗ)، ساميكآخركفعريفج  - 1  
.ِِ.دار الشركؽ، ص: رة إعداد ككتابة البحوث كالرسائل اعبامعية مع دراسة عن مناىج البحث ،القاه( . ََِٓ.)العايدم،ؿبمد عوض - 2

  
.ُٖ.مكتبة غريب، ص: ، القاىرة(ّ.ط)علم النفس العاـ (. َُٗٗ. )السيد،عبد اغبليم ؿبمود - 3
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    قائمة سلوكية مشكبلت حل ُب اإلنساف منها يستفيد تطبيقات تطوير  –8

 حوؿ اؼبعرفة كتطوير كاألساليب، اؼبناىج فاعلية من التحقق ُب يسهم النفس علم ميداف ُب اعبيد العلمي فالبحث ذلك على عبلكة     

 فبارسة على اؼبشركعية يضفي النفس علم كاف إذا ضركرم فالبحث كذلك اؼبقدمة، كاػبدمات الّبامج ؿبتول كتقييم اؼبهمة، القضايا

.  كالعبلجية الشخصية

 يعرؼ ما كذلك البحثية لؤلدبيات الكمي التحليل متنوعة،منها أشكاالي  النفس علم ُب العلمية البحوث بطبيعة االىتماـ أخذ كلقد   

 كفحص النفس، بعلم اػباصة كاألحباث الدراسات ربليل على كاألكاديبيْب الباحثْب من العديد حرص فقد احملتول، ربليل بدراسات

 لتحسينها اسَباذبيات كاقَباح تنفيذىا يتم الٍب البحوث نوعية تقييم الدراسات من النوع ؽبذا اؼبهمة األىداؼ كمن باَّتمع عبلقتها

. بو كالرقي اَّتمع خدمة ُب منها االستفادة كؿباكلة فيها، الواردة األخطاء كتفادم

 كمدل كاقعها على التعرؼ أجل من كذلك اعبزائر ُب النفسية البحوث من عدد كربليل ؼبراجعة اغبالية الدراسة فكرة انبثقت لذلك   

. اعبزائرية اعبامعات بعض ُب اؼبنجزة( دكتوراه/ اؼباجستّب) العلمية الرسائل من عينة دراسة خبلؿ من جودهتا،

:  الدراسة مشكلة

 علميا عاؿ مستول على تنجز أف ينبغي لذلك بعد، اعبامعة ُب العلمي البحث أنشطة أرقى من كالدكتوراه اؼباجستّب حبوث تعتّب   

 العآب ُب اعبامعات كتتسابق كالتطبيقية النظرية الناحية من كاألنبية، اعبودة من عاؿ مستول على موضوعات تناكؿ كتتطلب كمنهجيا،

 الدراسات كليات عليها يطلق بذاهتا قائمة كليات زبصص جامعات ىناؾ أف حٌب بل ، العليا بالدراسات خاصة أقساـ فتح أجل من

 ُب خطوات أكؿ فهي ، اػبّبة كاكتساب كالتدريب للتكوين حبوث كالدكتوراه اؼباجستّب مرحلٍب مستول على البحوث تعتّب كما ، العليا
 كازدىار تطور إٔب يؤدم الذم األمر كاؼبنهجية العلمية الناحية من سواء كراقية جيدة حبوثان  تقدـ أف يفَبض لذل العلمي، البحث عآب

.  كاالبتكارات التطورات مواكبة من كسبكينو تطوره شبة كمن كخدمتو اَّتمع مشكبلت حل ُب للمسانبة بالنسبة سواء أك العلمي، البحث

 ُب يلعبو الذم كللدكر لو، هتميشان  ذلك ُب ألف مقصود ىدؼ ببل ذىِب،أك أك علمي ترؼ أنو على العلمي للبحث ينظر أف هبوز فبل   
 فامن تدفعو، بفكرة مدفوعان  يكوف أف البد العلمي فالبحث كأىدافو، العلمي البحث أنبية خبلؿ من ىذا كيّبز كالشعوب، األمم تقدـ

  العلمي البحث ينهض أف يبكن ال ؿبركة فكرة دكف

 تناكلت الٍب الدراسات قلة نتيجة خاصة، بصفة كاعبزائر عامة بصفة العريب العآب ُب النفسية البحوث كاقع يكتنف الغموض كاف كؼبا    

 كعبلقتها كجودهتا تناكلتها الٍب اؼبواضيع حيث من النفسية البحوث ؿبتويات ربليل ُب رغبة الباحثة لدل تولدت فقد ، اؼبوضوع ىذا

 ُب الدكتوراه أك اؼباجستّب مرحلة مستول على سواء اعبامعية البحوث من عينة انتقاء خبلؿ من احمللي اَّتمع منها يعا٘ب الٍب باؼبشكبلت
:  التالية األسئلة على لئلجابة اغبالية الدراسة تسعى حيث جزائرية، جامعات عدة ُب اؼبنجزة النفس علم زبصصات صبيع

. اعبزائرية؟ اعبامعات ُب( دكتوراه/ماجستّب) العلمية للرسائل األساسية اؼبواضيع ىي ما  –1
                                                           

.ُِ-ُُ. ص . منشورات اغبّب، ص: اعبزء األكؿ، اعبزائر . حبوث كدراسات متخصصة ُب علم النفس(. ََِٕ.)معمرية،بشّب  - 1
  

2 - Kauffman,J.(1993).How we night achieve the radical reform of special éduction , Exceptional children 

,Vol60,P08 

( سلسلة الدراسات اإلنسانية)ؾبلة اعبامعة اإلسبلمية.مشكبلت البحث العلمي ُب العآب العريب(.ََِٕ.)الّبغوثي، عماد أضبد،ك أبو ظبر، ؿبمود أضبد -6 
  .ُُّٓ-ُُّْ.ص.ص
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. ؟ اعبزائرية اعبامعات ُب( الدكتوراه/اؼباجستّب) رسائل مستول على النفس علم حبوث ُب اعبودة مؤشرات ربقق مدل ما  –2

. اعبزائرم؟ اَّتمع دبشكبلت( الدكتوراه/اؼباجستّب) رسائل مستول على النفس علم حبوث ترتبط مدل أم إٔب  –3

:  الدراسة أىداف

(. الدكتوراه/ اؼباجستّب) رسائل من عينة خبلؿ من اعبزائر ُب النفسية البحوث مواضيع على التعرؼ  –1

(. الدكتوراه/ اؼباجستّب) رسائل من عينة خبلؿ من عينة خبلؿ من اعبزائر ُب النفسية البحوث جودة عن الكشف  –2

 اعبامعة ُب اؼبنجزة( الدكتوراه/ اؼباجستّب) رسائل من عينة تناكلتها الٍب النفسية البحوث مواضيع بْب العبلقة طبيعة عن الكشف  –3

. اعبزائرم اَّتمع ُب اؼبنتشرة اؼبشاكل كبْب اعبزائرية

:  الدراسة أىمية 

.  زبصصاتو اختبلؼ على النفس علم ُب اؼبختصة بالبحوث االرتقاء  –1

. اعبزائر ُب النفسية البحوث كاقع على الضوء إلقاء  –2

 من عينة كسلبيات اهبابيات عرض خبلؿ ،من النفس علم ُب اؼبختصْب كالباحثْب الطلبة لدل العلمي التفكّب مهارات تنمية  –3

. اقبازىا أثناء ارتكبت الٍب األخطاء كتفادم قوهتا من لبلستفادة اؼباجستّب مذكرات

. تطوره ُب للمسانبة اعبزائرم باَّتمع صلة ذات حبثية موضوعات تناكؿ كجوب إٔب النفس علم ُب اؼبختصْب انتباه لفت  –4

:  المصطلحات تحديد

: التالية اؼبصطلحات الدراسة ىذه تتضمن   

: النفسي البحث  –1

   السيكولوجية اؼبتغّبات الكتشاؼ سعيا العلماء يتبعها الٍب البحثية األساليب ؾبموعة ىو   

:  البحوث جودة  –2 

 حددىا الٍب اؼبؤشرات على سنعتمد اغبالية الدراسة كُب الدراسات، نوعية على للحكم اؼبستخدمة اؼبؤشرات من صبلة ربقق درجة ىي    

  كبيك بوليت من كل

(Polit,Becke,2003 )كالتإب :

 البحث، تصميم -5 السابقة، الدراسات –4البحث، مشكلة  –3اؼبقدمة،  –2الدراسة، عنواف-1

.  البيانات ربليل  –9 كاإلجراءات، الطرؽ  –8 اؼبعلومات، صبع إجراءات  -7كالعينة، اَّتمع  –6

   األخبلقية األبعاد –12 العملية، اؼبشكبلت  –11كالتوصيات، التفسّبات  –10

                                                           

.َُع سابق، صمعمرية،بشّب، مرج - 1
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:  الجزائري المجتمع بمشكالت البحوث عالقة  -3 

 اؼبنجزة(.الدكتوراه/ اؼباجستّب) رسائل من عينة تناكلتها الٍب النفس علم ُب البحثية اؼبشكبلت ارتباط مدل اغبالية الدراسة ُب ُّا يقصد    

. اعبزائرم اَّتمع منها يعا٘ب الٍب باؼبشكبلت اعبزائرية اعبامعات ُب

:  الميدانية الدراسة اجراءات

:   الدراسة منهج

( الدكتوراه/ اؼباجستّب) رسائل من عينة حوؿ اؼبعلومات جبمع كذلك الدراسة، ىذه ُب كأداة كمنهج احملتول ربليل منهج استخداـ ًب   

 .اعبزائرم اَّتمع بانشغاالت ارتباطها كمدل كجودهتا مواضيعها على التعرؼ أجل من اعبزائرية اعبامعات بعض ُب اؼبنجزة

:  الدراسة عينة

 األعواـ خبلؿ اؼبنجزة التخصصات اختبلؼ على النفس علم ُب اؼبختصة( الدكتوراه/ اؼباجستّب) رسائل من عينة الدراسة ىذه تناكلت   

( 54) اؼبذكرات ىذه عدد بلغ كلقد كسطيف، كباتنة قسنطينة من كل جامعٍب ُب الَببية كعلـو النفس علم أقساـ ُب 2013-2005 من

.  العرضية العينة طريق كفق اختيارىم ًب كلقد مذكرة،

: النتائج عرض  –1

 على إليها التطرؽ ًب الٍب البارزة اؼبواضيع نسبة استخراج ًب األكؿ السؤاؿ على لئلجابة:األول السؤال على باإلجابة المتعلقة النتائج* 

: التإب اعبدكؿ ُب موضحة كالنتائج فركعو، اختبلؼ على النفس علم ُب اؼبتخصصة اؼباجستّب مذكرات من العينات ىذه مستول

.  النفس علم ُب اؼبختصة( الدكتوراه/ اؼباجستّب) رسائل من عينة مواضيع يوضح( : 01) رقم جدول

 المواضيع التكرار النسبة

 النفسية الصدمة 04 %7.40

 الشخصية 03 %5.55

 المراىقة مشكالت 03 %5.55

 (الفكرية ، البصرية ، الحركية) اإلعاقة 04 %7.40

 السيكوسوماتية األمراض 08 %14.81

 النشاط فرط/  االنتباه نقص 02 %3.70

 العنف 09 %16.66

 المواطنة 02 %3.70

 االجتماعية التصورات/  االتجاىات 06 %11.11

 الجامعة/  التعليمية المشكالت 07 %12.96

                                                                                                                                                                                     

اَّلة .ربليل لتوجهاهتا،كجودهتا، كعبلقتها باؼبمارسات اؼبيدانية (: ََِٕ-ُٖٗٗ)البحوث العربية ُب الَببية اػباصة(.،كانوف األكؿََُِ.)اػبطيب، صباؿ  -ٖ
 .ِٕٖ، ص(ْ)ٔاألردنية ُب العلـو الَببوية ،
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 النفسي الضغط 06 %11.11

 المجموع 54 %100

 اؼبواضيع حسب النفس علم ُب اؼبختصة( الدكتوراه/ اؼباجستّب) رسائل من عينة ُب النفسية البحوث توزيع( 01) رقم اعبدكؿ يبْب        

 من كل جامعٍب ُب اؼبنجزة النفس علم حبوث عينة ُب باالىتماـ حظيت الٍب اؼبوضوعات أكثر أف اعبدكؿ من يتضح حيث تناكلتها الٍب

(  إْب... اؼبرأة ضد اغبائطية،العنف اؼبدرسي،االغتصاب،الكتابات العنف) بالعنف اؼبتعلقة اؼبواضيع كانت كسطيف كباتنة قسنطينة

 باألمراض اػباصة البحوث يليها ربليلها، ًب الٍب( الدكتوراه/ اؼباجستّب) رسائل عينة ؾبموع من( 16.66%) نسبتها بلغت حيث

(. %14.81) نسبتها بلغت كالٍب....(  اؼبناعة نقص اعبلدية، األمراض السكرم، الداء) السيكوسوماتية

:  الثاني السؤال على باإلجابة المتعلقة النتائج  –2

 اػباص العنصر ُب سابقا ربليلها ًب الٍب اعبودة معايّب كفق البحوث تقوٙب ًب حيث البحوث، ربليل ًب الثا٘ب السؤاؿ على لئلجابة    

 الدراسات ُب األبعاد من كل مبلئمة كمدل ،(2003كبيك، بوليت) من كل حددىا كالٍب اؼبؤشرات من صبلة كفق اؼبصطلحات بتحديد

: اػبصوص ىذا ُب إليها التوصل ًب الٍب النتائج( 02) رقم اعبدكؿ كيبْب ،(الدكتوراه/ اؼباجستّب) رسائل ُب اؼبنجزة النفسية

 المؤشـــــــــــــرات نعم ال نوعاما

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

%7.5 3 %35 14 

 

 البحث محتوى العنوان يعكس ىل:  البحث عنوان  –1 23 %57.5

 .ووضوح بدقة

 وقدمت وموجزة واضحة المقدمة كانت ىل: المقدمة  –2 26 %65 6 %15 5 %12.5

  ومنطقي سلس بشكل فقراتها

 بلغة البحث مشكلة صياغة تمت ىل:البحث مشكلة  –3 22 %55 13 %32.5 5 %12.5

 الباحث وقدم العلمي، للتحقق وقابلة ومحددة واضحة

 .ألىميتها مقنعة مبررات

 بشكل البحث تصميم توضيح تم ىل:البحث تصميم  –4 16 %40 13 %32.5 11 %27.5

 بوضوح المتغيرات تعريف وتم دقيق

 وحديثة وافية المراجعة كانت ىل: أدبيات مراجعة  –5 25 %62.5 12 %30 3 %7.5

 . كافية أولية مصادر واستخدمت ومنظمة منحازة وغير

 مجتمع ووصف تحديد تم ىل: والعينة المجتمع -6 12 %30 13 %32.5 25 %62.5
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 بشكل الدراسة عينة اختيار طريقة وصف ،وتم الدراسة

. واضح

 

 

 اجراءات وصف تم ىل: المعلومات جمع اجراءات -7 10 %25 11 %27.5 19 %47.5

 عن كافية معلومات تقديم وتم بوضوح المعلومات جمع

 التي األدوات الباحث ووضع األدوات، وثبات صدق

 . المعلومات لجمع استخدمها

 الطرق توضيح تم ىل:  واإلجراءات الطرق  –8 08 %20 10 %25 22 %55

 مما بوضوح البحث في استخدمت التي واالجراءات

 . الدراسة بتكرار يسمح

 من مناسب قدر تقديم تم ىل: البيانات تحليل  –9 05 %12.5 11 %27.5 25 %62.5

 المستخدمة الجدوال وكانت ، اإلحصائية المعلومات

 وكان سليم بشكل ومعنونة واضحة النتائج لتلخيص

  نتائج عرض في موضوعيا الباحث

 في الباحث راعى ىل: والتوصيات التفسيرات  –10 9 %22.5 8 %20 23 %57.5

 الذي البحث تصميم محددات للنتائج تفسيراتو

 البديلة التفسيرات إلى اإلشارة وتمت استخدامو،

 ضوء في مبررة التوصيات وكانت للنتائج، المحتملة

 مبررة التعميمات وكانت إليها، التوصل تم التي النتائج

 .المختارة العينة ضوء على

 في واجهها التي العملية الصعوبات الباحث بين ىل  –11 14 %35 16 %40 10 %25

 بحثو؟ تنفيذ

 المبادئ الباحث راعى ىل: األخالقية االعتبارات  –12 8 %20 12 %30 20 %50

 ؟ األساسية البحوث لتنفيذ األساسية
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 رسائل من عينة مستول على النفس علم حبوث ُب التقديرات أعلى على حصلت الٍب األبعاد أف( 02) رقم اعبدكؿ من يتضح     

 أدٗب على حصلت الٍب األبعاد أما البحث أدبيات كمراجعة الدراسة كمشكلة كاؼبقدمة البحث عنواف: كانت(  الدكتوراه/ اؼباجستّب)

 من سواء العينة اختيار ُب إخفاؽ ىناؾ كاف حيث ، كالتفسّبات البيانات كربليل الدراسة ُّا سبت الٍب كاإلجراءات طرؽ فهي التقديرات

 ككاضحة منظمة غّب النتائج بعرض اػباصة اعبداكؿ أف كما اؼبستخدمة، اإلحصائية األساليب إيضاح عدـ أيضا ، اؼبناسب العدد ناحية

 التعليق غياب أم) كسليمة كاضحة بقراءة متبوعة كغّب أصبل، عنواف ؽبا يوجد ال أنو أك الَبتيب ُب خلط ىناؾ أك ترقيم ؽبا يوجد ال إما

. أخرل سابقة بدراسات مقارنتها ؾبرد بل متعمقة تفسّبات يقدموا ٓب الباحثْب أف كما ،(اَّدكلة النتائج على

: الثالث السؤال على باإلجابة المتعلقة النتائج  –3

 منها يعا٘ب الٍب كاؼبشاكل النفس علم حبوث بْب العبلقة عن معلومات صبع الباحثة حاكلت الدراسة، من الثالث السؤاؿ على لئلجابة    

 على اَّتمع ىيئات إطبلع كمدل اؼبيداف، ُب اؼبمارسْب مع بالتعاكف النفس علم ؾباؿ ُب الباحثْب اىتماـ كمدل اعبزائرم، اَّتمع

 ربليل أجرم ذلك كلتحقيق اَّتمع، منها يعا٘ب الٍب للمشاكل فعالة حلوؿ إهباد ُب منها هبنوأا الٍب الفائدة كمدل العلمية البحوث

:  كاآلٌب( 03) رقم اعبدكؿ ُب اؼبوضحة النتائج على ربصلنا حيث ، للبحوث

  اعبزائرم اَّتمع منها يعا٘ب الٍب كاؼبشاكل النفسية البحوث بْب العبلقة يوضح(: 03) رقم جدكؿ

 األبعاد قوية عالقة ضعيفة عالقة

 التكرار النسبة التكرار النسبة 

 

%29.62 

 

16 

 

%70.37 

 

38 

 لبحوثهم ربديدىم ُب النفس علم ميداف ُب الباحثْب استناد مامدل  –1

 . اعبزائر ُب اؼبنتشرة باؼبشكبلت

 

%88.88 

 

48 

 

%11.11 

 

6 

 لتنفيذ القرار أصحاب مع بالتعاكف النفس علم ُب الباحثْب اىتماـ مامدل  –2

 اَّتمع منها يعا٘ب الٍب للمشاكل حلوؿ إهباد أجل من البحوث ُب إليو ماتوصلوا

 .اعبزائرم

 

/ اؼباجستّب) حبوث من عينة مستول على النفس علم ُب اؼبنجزة البحوث بْب قوية ارتباطية عبلقة ىناؾ أف( 03) رقم اعبدكؿ يبْب              

 النفس علم ُب الباحثْب اىتماـ ُب ضعف ىناؾ أف يتضح أخرل ناحية من اعبزائرم، اَّتمع ُب اؼبتواجدة اؼبشكبلت كبْب( الدكتوراه

 اَّتمع ُب اؼبنتشرة للمشاكل حلوؿ كضع إٔب كالتوصل اؼبيداف ُب لتطبيقها نتائج من إليو ماتوصلوا لتنفيذ القرار أصحاب مع بالتعاكف

. اعبزائرم
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: النتائج مناقشة  

: األول السؤال على باإلجابة الخاصة النتائج مناقشة

 النفس علم ُب الدكتوراه كمرحلة اؼباجستّب مرحلة من كل مستول على الباحثْب خبلؿ من تناكؽبا ًب الٍب اؼبواضيع ألىم بالنسبة  

/ اؼباجستّب) رسائل مستول على البحوث أف يتبْب( 01) رقم اعبدكؿ ُب كاؼبوضحة التحليل طريق عن إليها اؼبتوصل النتائج كحسب

 ىذه أف يبلحظ أنو إال كمتنوعة مهمة موضوعات تناكلت كسطيف كباتنة قسنطينة جامعٍب من كل ُب النفس علم ُب(  الدكتوراه

 اؼبشاكل أك النفسية االضطرابات من العديد من للتخلص العبلجية كالّبامج للدراسة مهمة نفسية متغّبات تتناكؿ ٓب البحوث

 بعض تناكؿ ذبنبوا الباحثْب أف يتضح أيضا اغبلوؿ، إٔب يتطرقوا ٓب أم أآلثار أك السببية العبلقات تناكؿ الباحثْب أكثر بل االجتماعية

 صروبة بصفة األخّبة ىذه إٔب التطرؽ يتم ٓب اآلف حد فإٔب الطابوىات اسم عليها مايطلق أك اعبزائرم اَّتمع منها يعا٘ب الٍب اؼبشكبلت

، زنا مثل حلوؿ ؽبا ككضع .  إْب... ،السرقة،التسوؿ السادية شرعيْب، الغّب العازبات،األطفاؿ األمهات احملاـر

 مقارنة مواضيع أك السببية العبلقات تناكلت دراسات فمعظمها نقدية دراسات تتطلب الٍب للموضوعات الباحثْب ذبنب نبلحظ أيضا  

 لدل نزعة لوجود اؼباجستّب،أك مذكرات القباز خاصة احملدد الوقت ضيق إٔب ذلك يعود كقد ، التجريبية الدراسات عن كاالبتعاد

 يصلح ال كاالجتماعية االنسانية العلـو بأف منهم إيبانا حالة دراسة أك كصفية دراسات تنفيذ على طلبتهم لتشجيع اؼبشرفْب األساتذة

.  التجريب فيها

:  الثاني السؤال على باإلجابة الخاصة النتائج مناقشة

 ُب قوة األكثر األبعاد أف النتائج بينت فقد(  الدكتوراه/ اؼباجستّب) رسائل مستول على اعبزائرية النفسية البحوث مراعاة حيث من   
 اؼبقدمة كذلك ، مضمونو يعكس بشكل سليمة كبلغة جيدة بطريقة العنواف صياغة ُب سبثلت عليها كاإلطبلع ربليلها ًب الٍب البحوث

 تصاغ فأحيانا اؼبطلوب بالشكل ربديدىا ُب الباحثْب من العديد يصب فلم البحث مشكلة لتحديد بالنسبة أما ، بالوضوح اتسمت

 أم أساس ىو اؼبشكلة ربديد ألف كبّب خطا كىذا سلوكي، اضطراب ظاىرة حوؿ مثبل النقضْب بْب كهبمع غامض سؤاؿ ىيئة على

.  كمفهـو كاضح بشكل اؼبشكلة ربديد عن عاجز أصبل ىو باحث طرؼ من حبث ينجز أف يعقل فبل حبث،

 قصدية عينات معظمها فكانت العينات اختيار طريق كانت فهي ضعفا األكثر كانت الٍب األبعاد أما   

 عينة نوع اختيار سبب عن كال ، الدراسة أفراد عن الديبوغرافية اؼبعلومات من األدٗب اغبد يقدـ ٓب الدراسات من العديد كأف عرضية، أك 

 كانت العينات معظم أيضا اؼبيداف، ُب منها كاالستفادة النتائج تعميم الصعوبة من كهبعل ملحوظاي  منهجيا ضعفا يشكل سواىا،فبا دكف

 أف إمكانية من بالرغم اغبجم بصغر العينات امتازت كما إْب،... اؼبسنْب عينات كانعداـ كاألطفاؿ اؼبراىقْب كبعض اعبامعة طبلب من

.  أكّب العينة تكوف

 النفسية االختبارات على تقتصر تكاد فاألدكات البيانات عبمع متنوعة أساليب تستخدـ ال ربليلها ًب الٍب البحوث أف النتائج كبينت    

 الطريقة يوضحوف ال فالباحثْب االختبارات استخداـ عند كحٌب ، نادرة تكوف تكاد فهي اؼبعلومات صبع أدكات باقي أما كاالستبيانات،

 فإأم ذلك فيها توضيح ًب الٍب البحوث غالبية أف كما ،( كالثبات الصدؽ) السيكومَبية اػبصائص من التأكد أجل من اتباعها ًب الٍب

 الٍب النتائج ُب الثقة مدل أم األداة ثبات من للتأكد بالنسبة اغباؿ كذلك ربكيم بلجنة االستعانة خبلؿ من الظاىرم الصدؽ اتبعوا
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 مبادئ من الباحثْب سبكن عدـ إٔب ذلك يعود اغبقيقة كُب الداخلي، االتساؽ معامل حساب طريقة على اعتمدكا فمعظمهم األدة توفرىا

. كاإلحصاء النفسي القياس

 بْب اؼبقارنة على إال كاعتمادىم كشامل كاضح تفسّب تقدٙب من الباحثْب سبكن عدـ النفسية البحوث ربليل خبلؿ من يتضح أيضا   

 البحث ُب ثغرة لسد أقبز ككأنو التفسّب ُب النظرم اعبانب استغبلؿ كعدـ ، االتفاؽ عدـ أك االتفاؽ ناحية من السابقة الدراسات نتائج

. فقط علمي ترؼ أك

:  الثالث السؤال على باإلجابة الخاصة النتائج مناقشة

 أف اتضح اعبزائرم اَّتمع منها يعا٘ب الٍب كاؼبشكبلت( الدكتوراه/ اؼباجستّب) رسائل مستول على النفسية البحوث عبلقة حيث من   

 اهبايب األمر كىذا البحوث، إجراء فيها ًب الٍب الفَبة ُب األقل على اؼبنتشرة اعبزائرم اَّتمع دبشكبلت اؼبواضيع بارتباط قوية عبلقة ىناؾ

 ؾبتمعنا ُب اؼبنتشرة األخّبة ىذه النفسية الصدمة موضوع تناكلوا فمثبل بو، الرقي شبة كمن احمللي اَّتمع كتقوٙب تطوير ُب سيساىم ألنو

 تناكؿ أيضا ، احمللي اَّتمع فئات من عمرية فئة أم منها تسلم ٓب الٍب العنف ظاىرة أيضا اعبزائر ُّا مرت الٍب السوداء بالعشرية خاصة

 أال األنبية بالغ موضوع إٔب التطرؽ ،أيضا اؼبشكبلت ىذه إٔب أدت الٍب حاجاهتم إٔب االنتباه لفت كؿباكلة اؼبراىقْب مشكبلت بعض

 اعبزائرم الفرد منها يعا٘ب الٍب العديدة الضغوطات نتيجة اعبزائر ُب كبّب بشكل منتشرة أصبحت الٍب السيكوسوماتية األمراض كىو

 تناكلت ككلها اؼبتطور، العآب مواكبة ُب كالرغبة الطموح مستول كإرتفاع اؼبتطلبات ككثرة الوتّبة بتسارع يبتاز الذم العصر ُب خاصة

.  احمللي اَّتمع أفراد لدل منتشرة كانشغاالت مشكبلت ُب البحث ُب تصب مواضيع

 فعالة حلوؿ اهباد أجل من البحوث من إليو ماتوصلوا لتنفيذ القرار أصحاب مع بالتعاكف النفس علم ُب الباحثْب اىتماـ مدل أف إال  

 البحوث من العينة ىذه ربليل خبلؿ من الباحثْب فمعظم ، ضعيف اىتماـ ىو اعبزائرم اَّتمع أفراد كخدمة اؼبشكبلت حل ُب تساىم

. اؼبيداف ُب منها االستفادة أجل من اؼبعينة اعبهات إٔب موجهة حلوؿ تقدٙب إٔب يتطرقوا ٓب اؼباجستّب مرحلة ُب النفسية

 من كل اغبصر ال اؼبثاؿ سبيل على منها نذكر اَّاؿ ىذا ُب أجريت عديدة دراسات نتائج مع النتيجة ىذه تتفق كل كعلى   

 (Vaughn,S ,Klinger, J,Hughes,M,2000) :دراسات

 ؽبذه العلمية كاؼبمارسات النفس علم ميداف ُب العلمية البحوث تقدمها الٍب النتائج بْب كبّبة فجوة كجود إٔب نتائجها أشارت كالٍب  

.  النتائج

 الختبلؼ أك ُّم احمليطة للظركؼ أك أنفسهم بالباحثْب يتعلق ما منها عديدة ألسباب الباحثة حسب الفجوة ىذه تعود كقد     

 إٔب البحوث ُب اؼبقَبحة التوصيات قابلية عدـ إٔب تعود ،أك اؼبسئولة اعبهات اىتماـ لعدـ أك القرار، أصحاب أىداؼ مع أىدافهم

 على يبقى النفس علم ُب اعبزائرية اعبامعات مستول على كالدكتوراه اؼباجستّب مرحلٍب حبوث إليها توصلت ما فمعظم لذلك التطبيق،

. كغّبىا األسباب ؽبذه اؼبكتبات مستول

:  التوصيات

: التالية بالتوصيات نتقدـ أف يبكننا نتائج من اغبالية الدراسة إليو توصلت ما ضوء على   

                                                           
1
 - Vaughn,S ,Klinger, J,Hughes,M,(2002).Sustainabibity of research-based practices Exceptional 

children ,66, P164. 
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 اَّتمع ُب الدراسة من كافيا نصيبا تناؿ ٓب الٍب الفئة ىؤالء اؼبسنْب منها نذكر أخرل عمرية فئات كبو اؼبستقبلية البحوث توجيو  –1

 االنتحار،التطرؼ، منها اجتماعية ظواىر عدة عليو ترتب فبا مشاكل عدة من تعا٘ب كالٍب الشباب فئة على الضوء تسليط أيضا اعبزائرم،

،األمهات زنا مثل بالطبوىات تعرؼ مواضيع إٔب التفصيل من بشيء التطرؽ كذلك الشرعية، الغّب اؽبجرة بأنواعو، العنف  احملاـر

. اؼبواضيع من إْب...اعبنسي العازبات،التحرش

 انفصاؿ عن اؼبسئولة اغبواجز لتخطي االجتماعية، العلـو أقساـ مستول على كبالضبط اعبزائرية اعبامعات ُب اسَباذبيات كضع  –2

. نتائج من فيها ماجاء كتطبيق اؼبمارسة عن النفسية البحوث

 مساعدة شبة كمن الواقع أرض ُب لتجسيدىا اؼبعنية للجهات كإيصاؽبا الدراسات نتائج نشر منها النفس، لعلم اؼبيدانية اؼبمارسة تعزيز  –3

. اعبزائرم اَّتمع أفراد

 ُب الدراسات إليو توصلت ما على مستنداي  االىتماـ يبقى أف هبوز فبل اعبزائرم اَّتمع احتياجات لدراسة االىتماـ من مزيد إببلء  –4
.  عربية أـ غربية كانت سواء األخرل اَّتمعات

. نظرم مستول على تبقى أف هبوز التطبيقية،فبل الناحية من النفسي كالقياس اؼبنهجية مقياس من لكل أنبية إعطاء  –5

. كاإلحصاء النفسي القياس دبوضوع هتتم اعبزائرية اعبامعات مستول على كؿباضرات كملتقيات دراسية اياـ إقامة  –6

. كالتطبيقي النظرم اعبانب بْب الربط على كالعمل الدراسات نتائج كتفسّب عرض طريقة على التدريب  –7

.  أكثر لبلستفادة كىذا زبصو الٍب اؼبشكبلت بدقة وبدد لكي كمؤسساتو باَّتمع االجتماعية العلـو أقساـ ربط على العمل  –8

 :خاتمة

 كضركرة أنبية مدل لنا تتأكد ىنا كمن كازدىارىا اَّتمعات لتقدـ اغبقيقي اؼباؿ رأس ىو الذم باإلنساف باالىتماـ اؼبتقدمة الدكؿ سبتاز   

 تسعى لذلك ، السلوكية اؼبشاكل حل ىو النفسي البحث ُّا يقـو الٍب األساسية اؼبهمات بْب فمن ، القوة ىذه لتحقيق النفسي البحث

 أجل من اؼبعآب كاضحة كسياسات خطط كضع كأكؽبا ، النفسي البحث ليتقدـ كالسبل اإلمكانيات كل توفّب على العمل إٔب الدكؿ ىذه

 على عالة لتكوف اؼباؿ ينقصها ال اعبزائرية فاعبامعة اعبزائر، ُب ينقص الذم األمر ىذا الصحيح، اؼبسار ُب النفسي البحث عجلة دفع

 خارج ؽبا ظبح حْب أبدعت أأا بدليل البشرية اؼبوارد كال اعبغرافية، اؼبساحة كال الطبيعية اؼبوارد ينقصها كال النفس، علم ؾباؿ ُب اآلخرين

 تعرقل الٍب الصعوبات ذباكز على كالعمل النفسي، البحث إلقباز الواضحة اػبطط كرسم التسيّب حسن ينقصها بل أكطاأا، حدكد

 احمللي اَّتمع منها يعا٘ب الٍب كالصعوبات اؼبشاكل ػبدمة بو للرقي ، اعبزائرية اعبامعة ُب النفسي البحث مسار

 أىم على الَبكيز خبلؿ من اعبزائر ُب النفسية البحوث كاقع على للتعرؼ ؿباكلة ؾبرد الدراسة ىذه أف إٔب نشّب أف نريد األخّب كُب    

 رسائل من عينة دارسة خبلؿ من اعبزائرم اَّتمع ُب اؼبنتشرة باؼبشاكل عبلقتها على التعرؼ كذلك جودهتا، حيث من اؼبتناكلة اؼبواضيع

 من مزيد إٔب حباجة تبقى أائية غّب فنتائجها كبالتإب كسطيف، كباتنة قسنطينة جامعة من كل مستول على( كالدكتوراه اؼباجستّب)

 مرحلٍب حبوث من حجما أكّب عينة كانتقاء البحث شركط بتحسْب اؼبتغّبات ؽبذه أكثر ضبط إٔب الوصوؿ بغية كالدراسة البحث

.  أكثر نتائجها من االستفادة لتكوف الوطن مستول على اعبامعات ـبتلف كمن النفس علم ُب كالدكتوراه اؼباجستّب
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 : المراجع قائمة

 

  العربية باللغة المراجع

 سلسلة)اإلسبلمية اعبامعة ؾبلة.العريب العآب ُب العلمي البحث مشكبلت(.2007.)أضبد ؿبمود ظبر، أبو أضبد،ك عماد الّبغوثي، -1

(. اإلنسانية الدراسات

 باؼبمارسات كعبلقتها كجودهتا لتوجهاهتا ربليل(: 2007-1998)اػباصة الَببية ُب العربية البحوث(.األكؿ ،كانوف2010.)صباؿ اػبطيب، -2

( 4)6الَببوية، العلـو ُب األردنية اَّلة.اؼبيدانية

 .غريب مكتبة: ،القاىرة(3.ط) العاـ النفس علم(.1990.)ؿبمود اغبليم السيد،عبد -3

  .الشركؽ دار: ،القاىرة البحث مناىج عن دراسة مع اعبامعية كالرسائل البحوث ككتابة إعداد(.2005.)عوض العايدم،ؿبمد -4

. داراَّدالكم: عماف ،(2.ط) كأساليبو العلمي البحث مناىج ُب(.1999)سامي كأخركف، عريفج -5

.  اغبّب منشورات: اعبزءاألكؿ،اعبزائر. النفس علم ُب متخصصة كدراسات حبوث(.2007.)معمرية،بشّب -6 

 

:   األجنبية باللغة المراجع

1- Vaughn,S ,Klinger, J,Hughes,M,(2002).Sustainabibity of research-based practices Exceptional children ,66. 

 2- Kauffman,J.(1993).How we night achieve the radical reform of special eduction , Exceptional children ,Vol 60 
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 دراسة  ميدانية ": مقاربة تقويمية"البحث التربوي الجزائري في عصر العولمة 
منتوري قسنطينة نموذجا : جامعة

( الجزائر)ام البواقي  -جامعة العربي بن مهيدي / قاسي  سليمة. أ
  

: الملخص باللغة العربية
إلقاء الضوء كاقع جاءت كرقتنا البحثية التقويبية ىذه كدبقاربة كصفية مقَبنة مع معاعبة إحصائية حاكلنا فيها 

مسانبة البحوث العلمية األكاديبية الَببوية باعبزائر ُب التكفل بقضايا الَببية كالتعليم ، ُب عصر العوؼبة الذم حوؿ 
أخذنا بعْب االعتبار ك  كأمد سكاف ىذه القرية بثقافة دكف حواجز، العآب إٔب مكتبة ببل جدراف كقرية ببل أسوار

من خبلؿ  بالدرجة األكٔب طريقة الوصف كالتحليل الٍب تسمح بتقدٙب تفسّبات كشبكة قراءة جد منطقية كجادة،
ُب الفَبة اؼبمتدة من ( ماجستّب علـو تربوية علم النفس مدرسي، ماسَب) إجراء مسح عبميع مذكرات التخرج

من حيث ؾباالت البحث،أنواع البحوث اؼبستخدمة كالفئات اؼبستهدفة بكلية علم النفس ( َُِِأبََِٗ)
: كعلـو الَببية كاألرطوفونيا جامعة منتورم  قسنطينة،  كذلك ُّدؼ اإلجابة على التساؤؿ الرئيسي التإب

زائر؟ ىل ساىم البحث العلمي الَببوم ُب التكفل بقضايا الَببية كالتعليم ُب اِب

: كتندرج ربت ىذا التساؤؿ الرئيس األسئلة الفرعية التالية

ماىي اَّاالت اؼبعنية بالدراسة ُب البحوث الَببوية اؼبنجزة ؟  .ُ

ما مدل تكفل البحث العلمي الَببوم بدراسة قضايا الَببية كالتعليم ُب اعبزائر؟  .ِ

 ما طبيعة البحوث الَببوية عينة الدراسة أساسية أك تطبيقية .ّ

. ماىي الفئات اؼبستهدفة ُب البحوث الَببوية عينة الدراسة .ْ

رسالة ُِمذكرة ماسَب ُب زبصص علم النفس اؼبدرسي ك ْْكلتحقيق أىداؼ الدراسة ًب ربليل ملخصات 
ماجستّب زبصص علـو اتربية، صنفت ىده الدراسات حبسب ؾباالت البحث كأنواع البحوث  كالفئات اؼبستهدفة 

. اة أعدت خصيصا لذلكبالبحث باستخداـ أد
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ىناؾ ؿباكلة جادة للتكفل بعدد من  كالنتائج اؼبتحصل عليها كانطبلقا من استثارة البحث ظبحت بالتوصل إٔب أف
القضايا كاؼبشكبلت الٍب هتم الَببية كالتعليم ُب اَّتمع اعبزائرم، كعلى أكثر من صعيد، كلكن ُب ذات الوقت ٓب 

ف ىناؾ مواضيع أخرل فرضتها العوؼبة تقتضي التطرؽ إليها ٓب تنل حظها من ترقى إٔب اؼبستول اؼبطلوب، إذ أ
.  االىتماـ كالدراسة العلمية، باإلضافة إٔب اقتصار كل الدراسات على اؼبنهج الوصفي دكف التجرييب

 

: الملخص باللغة الفرنسية
Mondialisation et recherche en éducation en Algérie: "Approche évaluative" 

 

Résumé: 

Dans notre recherche, il s'agit d'une approche descriptive qui s'accompagne d un traitement statistique 
dans la perspective d'apporter un éclairage autour de la contribution effective des recherches scientifiques 
en éducation  en Algérie, recherches relatives a la prise en charge des problématiques d'éducation et  
d'enseignement  a l'ère de la mondialisation.   

 . 

Pour ce faire nous avons compulser un ensembles de 44 mémoires (masters en psychologie scolaire)et 12 
mémoires (magistères en sciences de l'éducation) et ce durant la période qui s'étale entre 2009 et 
2012,dans le but d'apporter une réponse  a la question principale de la recherche : 

«Est-ce-que la recherche en éducation en Algérie contribue-t-elle réellement a la prise en charge des 
différents problématiques en éducation et a l'enseignement a l l'ère de la mondialisation? »   

 

 

: المقدمة
تواجو اَّتمعات اإلنسانية اليـو عديد القضايا كاؼبشكبلت الٍب ربوؿ دكف تطورىا، فتحتاج من كافة      

دكرا بارزا ُب كاعبامعة كإحدل ىذه اؼبؤسسات تلعب ،اؼبؤسسات االجتماعية شراكة كفعالية من أجل التصدم ؽبا
 .خدمة كتطوير اَّتمع كتنميتو، من خبلؿ كظيفٍب التعليم كخاصة البحث العلمي

إذ أف مسانبة اعبامعة ُب تطوير اَّتمع ال تقاس بعدد اعبامعات كال بعدد الطلبة كاألساتذة، بل تقاس بإعداد      
تنا الراىن من اَّاالت اؽبامة الٍب ذبعل الدكؿ تتطور كتتغلب على كل اؼبشكبلت البحوث العلمية الٍب باتت ُب كؽ

الٍب تواجهها بطريقة علمية، كتسهم ُب العملية التجديدية الٍب تعرفها اَّتمعات الٍب رباكؿ بلوغ السعادة 
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تسخّب البحث العلمي ػبدمة كالرفاىية، فتطور الدكؿ الصناعية كسيطرهتا على األسواؽ العاؼبية مرده إٔب قباحها ُب 
التنمية االقتصادية كاالجتماعية  كذلك من خبلؿ رسم سياسات علمية كتقنية فعالة كشاملة تعززىا استثمارات 

. ُمالية ضخمة توجو للبحث العلمي

 اؼبدخل الصحيح إٔب التغيّب الشامل، كاإلصبلح اغبقيقي اؼبنشود، كالسبيل الناجع ُبىذا األخّب الذم يعد      
تقدٙب معلومات موضوعية كدقيقة حوؿ ـبتلف اإلشكاليات كالقضايا اؼبطركحة، الٍب تشكل ربديا حقيقيا ؼبختلف 
اؼبؤسسات االجتماعية األخرل ُب إهباد حلوؿ ؽبا، حيث يصف ـبتلف الظواىر كصفا كاقعيا مبِب على أسس 

ٌب سبكن من ازباذ قرارات صائبة تؤدم علمية،فضبل عن أف  نتائجو من شأأا أف توفر اؼبعطيات اغبقيقية اؿ
. بالضركرة إٔب تقدـ األفراد كاَّتمع كربسْب ظركؼ حياهتم

األساسي الذم يقاس بو تطور  كُب ذات الوقت تشّب النتائج اؼبفرزة عن البحوث العلمية السابقة ،أف اؼبعيار     
كالتعليم،ما يعِب أف ىذه األخّبة سبثل ثقل  الَببية اَّتمعات البشرية ىو مستول النجاح الذم ربققو ُب ؾباالت

حيوم ككسيلة فعالة يعتمد عليها اَّتمع ُب مبوه كاستقراره،كبالتإب للبحث العلمي بصفة عامة كالَببوم باعتباره 
. جزء منو،بصفة خاصة دكر ال ينكر ُب التقدـ كالتطور

منها ُب أم كقت مضى، فالعآب ُب سباؽ ما جعل اغباجة إٔب الدراسات كالبحوث الَببوية اليـو أشد      
للوصوؿ إٔب أكّب قدر فبكن من اؼبعرفة الدقيقة اؼبستمدة من العلـو الٍب تكفل الرفاىية لئلنساف، كتضمن لو 

التفوؽ على غّبه، كإذا كانت الدكؿ اؼبتقدمة توٕب اىتمامان كبّبان للبحث الَببوم، فذلك يرجع إٔب أأا أدركت أف 
ف ُب قدرات أبنائها العلمية كالفكرية كالسلوكية، كالبحث الَببوم ميداف خصب كدعامة أساسية عظمة األمم تكم

.  ِالقتصاد الدكؿ كتطورىا كبالتإب ربقيق رفاىية شعوُّا كاحملافظة على مكانتها الدكلية

يرظبها اَّتمع ؽبا، ألنو كما أنو أداة علمية لتطوير الَببية كالتعليم  كسبكْب اؼبدرسة من ربقيق الغايات الٍب      
ثبت أف ربقق القفزات النوعية ال يرسو على قواعد متينة  ما ٓب تكن اؼبدرسة قائمة على شأف ىاـ فيو، كال يبكن 

للمدرسة أف تؤمن دكرىا من غّب اىتداء كاع بالبحث الَببوم،الذم يلـز كافة أنشطتها كيرصد نتائجو كيقـو 
ٔب دعم البحث العلمي للَببية من قبل الدكلة اغبديثة حٌب كاف اختلفت  خطاىا، كلعل ىذا ما يفسر اغبرص ع

درجتو كنوعو، إيبانا منها بأف الَببية ىي أداة صناعة اإلنساف كالوعاء الذم تتفاعل بداخلو التغّبات الٍب سبر ُّا 
.  ّاغبضارة اإلنسانية كتعمل على نقل الَباث اؼبعرُب من خبلؿ مناىجها كمؤسساهتا التعليمية

                                                           
 .ِْْص  ََُِ، ديسمّب ّْؾبلة العلـو اإلنسانية العدد " الوضع الراىن للجامعة اعبزائرية " الطاىر بلعيور  ُ
 . ّ،صََِٗشر،عماف األردف،،دار اؼبسّبة للطباعة كالن"مدخل إٔب منهج البحث ُب  الَببية كعلم النفس" ؿبمد خليل عباس كآخركف، ِ
. ٓٗ-ْٗص  ََِِؾبلة العلـو اإلنسانية جامعة ؿبمد خيضر بسكرة العدد الثا٘ب جواف " رؤية ُب كاقع  البحث الَببوم ُب العآب العريب "الطاىر اإلبراىيمي  ّ
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ما يعِب أف البحث الَببوم أضحى مطلبا ك اذباىان كتوجهان مدركسان، فرضو عصران تفجرت فيو ينابيع العلم      
كاتسعت قنوات اؼبعرفة، كتعددت فيو مشكبلت اإلنساف كمعوقات تقدمو، كتشعبت تطلعاتو كطموحاتو إٔب حياة 

س كال قاعات اعبامعات مواقع كحيدة لتحصيل العلم أكثر أمنان كاستقراران كرفاىية، كٓب تعد فيو صفوؼ اؼبدار
كاؼبعرفة، كٓب يعد اؼبعلموف كأساتذة اعبامعات مصدر اػبّبة كالعلم كالتعليم فقط، كٓب تعد الكتب اؼبدرسية كاعبامعية 

ات كال سواىا من كتب كغّبىا من أكعية اؼبعرفة ىي كسائل العلم كالتعلم كالتعليم الوحيدة، كما أنو ٓب تعد ثرك
الشعوب كال عدد السكاف مقاييس ؼبكانتها، أك عوامل الستقرارىا كرفاىيتها، أك كسائل غبلوؿ مشكبلهتا، أك 

.  ُأدكات لتحقيق تطلعاهتا

كأماـ ىذه التحديات الٍب فرضها  عصر العوؼبة فإف صناعة القرارات ُب ميداف الَببية، وبتاج إٔب أف يسَبشد   
عامات اؼبوضوعية الٍب يتأسس عليها كل فعل إصبلحي ُب ؾباؿ الَببية، كبالتإب بالبحث الَببوم كونو إحدل الد

رافعة لتطوير التعليم ُب أم ؾبتمع، كأف ال يعتمد على ؾبرد نقل مباذج جاىزة  من ذبارب ؾبتمعات أخرل، ألف 
اؼبرغوب كٓب تتمكن من  ؿباكالت اإلصبلح الٍب عرفتها الكثّب من البلداف العربية كمنها اعبزائر، ٓب تنل التوفيق

ربقيق النجاح اؼبطلوب، كظل أغلبها ؿبدكدا كجزئيا  إٔب درجة بررت التهويل كالغلو ُب كصف اؼبنظومات الَببوية 
بالَبدم كالعقم، كالوصف قاـ جلو على ؾبرد انطباعات ككجهات نظر،كىكذا تّبز اغباجة إٔب البحث العلمي  

.  ما هبسد فعبل مسانبة البحث الَببوم ُب التكفل بقضايا الَببية كالتعليم .ِكربديدا البحث الَببوم كبديبل عنها

: مشكلة الدراسة
كمن ىذا اؼبنطلق جاءت كرقتنا البحثية التقويبية ىذه ، كدبقاربة كصفية مقَبنة مع معاعبة إحصائية حاكلنا فيها      

ناكؿ كالطرح كاختيار مواضيع كإشكاليات كاقع البحث الَببوم ُب اعبزائر من حيث جدية الت إلقاء الضوء على
أخذنا بعْب االعتبار ك بالدرجة األكٔب  كاقعية أفرزهتا العوؼبة ،تعود نتائج دراستها باؼبنفعة على اَّتمع كاألفراد،

طريقة الوصف كالتحليل الٍب تسمح بتقدٙب تفسّبات كشبكة قراءة جد منطقية كجادة، عبملة مذكرات التخرج 
من حيث ؾباالت ( َُِِأبََِٗ)ُب الفَبة اؼبمتدة من ( ماجستّب علـو تربوية نفس مدرسي،علم اؿ ماسَب)

البحث،أنواع البحوث اؼبستخدمة كالفئات اؼبستهدفة بكلية علم النفس كعلـو الَببية كاألرطوفونيا جامعة منتورم  
: قسنطينة،  كذلك ُّدؼ اإلجابة على التساؤؿ الرئيسي التإب

لعلمي التربوي في التكفل بقضايا التربية والتعليم في المجتمع الجزائري؟ ىل ساىم البحث ا
: كتندرج ربت ىذا التساؤؿ الرئيس األسئلة الفرعية التالية

                                                           
. ّمرجع سابق ص"مدخل إٔب منهج البحث ُب الَببية كعلم النفس " ؿبمد خليل عباس كآخركف، ُ
. ٔٗرؤية ُب كاقع البحث الَببوم ُب العآب العريب، مرجع سابق ص"الطاىر اإلبراىيمي  ِ
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ماىي اَّاالت اؼبعنية بالدراسة ُب البحوث الَببوية اؼبنجزة ؟  .ُ

ر؟ ما مدل تكفل البحث العلمي الَببوم بدراسة قضايا الَببية كالتعليم ُب اعبزائ .ِ

 ما طبيعة البحوث الَببوية عينة الدراسة أساسية أك تطبيقية .ّ

 .ماىي الفئات اؼبستهدفة ُب البحوث الَببوية عينة الدراسة .ْ

 

 :أىداف الدراسة 
لقد كاف اؽبدؼ من كراء ىذه الدراسة الوقوؼ الفعلي كعن كثب على كاقع البحث الَببوم اعبزائر م،     

كالكشف عن مدل اىتمامو ك إسهامو ُب التكفل اعبدم بالقضايا اؼبتعلقة بالَببية كالتعليم ُب عصر العوؼبة، من 
.  زة أساسية أك تطبيقية كالفئات اؼبستهدفة فيهاطبيعة البحوث اؼبنج خبلؿ التعرؼ على اَّاالت اؼبعنية بالدراسة

 

: أىمية الدراسة
تندرج أنبية الدراسة اغبالية من أنبية اؼبوضوع ُب حد ذاتو، حيث ترجع أنبية البحث إٔب كوف البحث الَببوم      

، كيبثل  يساعد ُب التوصل إٔب أفضل السبل الٍب سبٌكن من تطوير اعبانبْب النوعي كالكمي ؼبخرجات التعليم
البحث الَببوم أحد األدكات اؽبامة الٍب ال غُب عنها ُب مواجهة اغباجات اؼبتجددة للمعلمْب كالقائمْب على 
الَببية ،كُب استثمار طاقاهتم كإمكاناهتم كتوجيهها بطريقة علمية موضوعية كبو معاعبة اؼبشكبلت كالقضايا 

قت كاعبهد ، للوصوؿ إٔب قرارات سليمة كحلوؿ علمية ؼبا حبسمها ُب ـبتلف اؼبواقف التعليمية ، فبا يوفر الو
،كما يتوقع أف تساعد  نتائج ىذه الدراسة  الباحثْب ُب اختيار مشكبلهتم .يعَبض العمل الَببوم من مشكبلت

 .البحثية كسد الثغرات  كاعبوانب الٍب ٓب تلقى االىتماـ الكاُب من قبل الباحثْب السابقْب
: تحديد المصطلحات

البحث الَببوم كالعوؼبة كعلى اعتبار البحث الَببوم ىو احد : م الدراسة اغبالية على مصطلحْب أساسيْب تنطو
. ميادين البحث العلمي هبدر بنا  اإلشارة إٔب مفهـو البحث العلمي أكال

 كلمة حبث تأٌب ُب اللغة العربية من الفعل حبث، كحبث عن الشيء طلبو كفتش عنو  :البحث العلمي
 ُ.عنو كاستقصى، كحبث األمر أك حبث فيو اجتهد فيو كتعرؼ على حقيقتو أك سأؿ

                                                           
. ّٕص  ُّٗٗاؼبعجم الوجيز، إصدار ؾبمع اللغة العربية دبصر ط  ُ



  2014أبريل  27إلى  25بيروت  –العولمة ومناىج البحث العلمي : الثالثأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

154 

 

كعلى ذلك فاف البحث يعِب التفتيش كالتنقيب عن قضية معينة حٌب تتبْب  كتتضح   

،كعلى ذلك فاف العلم ىو ؾبموع مسائل كقضايا ُأما كلمة علم اسم كىو إدراؾ الشيء كربقيقو كالعلم ىو اؼبعرفة
حوؿ موضوع كاحد كتعاِب دبنهج معْب كتنتمي إٔب بعض النظريات كالقوانْب كعلم الفلك كأصوؿ كلية تدكر 

،كالتفاعل بْب الكلمتْب البحث كالعلم ىو تعريف البحث العلمي الذم عرؼ عديد التعريفات  ِ.اْب...كالطب 
باحثْب بقصد حل ما نشاط علمي منظم يقـو بو الباحث أك ؾبموعة اؿ "من بينها تعريف العيسوم الذم عرفو بأنو

يواجههم من مشكبلت ،أك اكتشاؼ معلومات أك عبلقات جديدة ، أك تطوير أك تصحيح أك ربقيق ما ىو كائن 
 ّ".بالفعل ، باستخداـ ما يتناسب كطبيعة اَّاؿ البحثي من مناىج كأدكات

ج العلمي يهدؼ إٔب إضافة فالبحث العلمي ىو الدراسة العلمية الدقيقة كاؼبنظمة لظاىرة معينة باستخداـ اؼبنو
. حقائق ك معارؼ أك الوصوؿ إليها كاالستفادة منها كالتحقق من صحتها عن طريق االختبار العلمي

 تنقسم البحوث العلمية حسب طبيعتها إٔب: أنواع البحث العلمي : 
كتشّب إٔب أنواع النشاط العلمي الذم يكوف الغرض األساسي  :بحوث أساسية أو بحثة أو نظرية .ُ

اؼبباشر  ىو التوصل إٔب حقائق كتعميمات كقوانْب ؿبققة، أما الغرض البعيد كالنهائي منو ىو تكوين 
نظاـ معْب من اغبقائق كالقوانْب كاؼبفاىيم كالعبلقات كالنظريات العلمية، كمن الواضح أف ىذا النوع من 

اكتشاؼ  حقائق كنظريات علمية جديدة كىو بذلك يسهم ُب مبو اؼبعرفة العلمية كُب البحث يهتم ب
 .ربقيق فهم أمشل كأعمق ؽبا بصرؼ النظر عن االىتماـ بالتطبيقات العملية ؽبذه اؼبعرفة العلمية

كيشّب إٔب أنواع النشاط العلمي الذم يكوف الغرض األساسي كاؼبباشر منو (:ميدانية) بحوث تطبيقية .ِ
بيق اؼبعرفة العلمية اؼبتوفرة أك التوصل إٔب معرفة ؽبا قيمتها العلمية ُب حل بعض اؼبشكبلت اؼبلحة،كال تط

كشف جوانب يقصد من اغبلوؿ كاؼبعرفة العلمية ُب البحوث التطبيقية أف تكوف مطلقة كأبدية كإمبا 
كىي قابلة للتعديل  اؼبشكبلت القائمة كالتنبؤ ُّا ككضع أنسب اغبلوؿ ؽبا كالعمل على مواجهتها

  ْ.كالتطوير

كنشّب إٔب أف التداخل كارد بْب االثنْب ألنو ُب كثّب من األحياف ال يستغِب أحدنبا عن اآلخر 
كقد تصنف البحوث كفقا إٔب معطيات ـبتلفة فقد قبد مثبل من حيث اؼبيداف إٔب تربوم ،نفسي 

                                                           
 ِّْنفس اؼبرجع السابق ص  ُ
. ُّص  ُٗٗٗ دار النهضة العربية القاىرة ُاضبد عبد الكرٙب سبلمة األصوؿ العلمية إلعداد البحوث العلمية ط ِ
. ٔص ُٖٗٗالرياض ، جبامعة اؼبلك سعود مركز البحوث الَببوية ،'السعودية  لبحث العلمي ُب كليات اؼبعلمْب باؼبملكة العربية"العيسوم ،صباؿ مصطفى كآخر ، ّ
. ّٗ، ص ُٔٗٗ ةالقاىرالنهضة العربية،  ر، دا"مناىج البحث ُب الَببية كعلم النفس " جابر عبد اغبميد جابر كاضبد خّبم كاظم  ْ
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اىج البحث كاألساليب اؼبستخدمة إٔب اْب، كما يقسم البحث حسب من....اجتماعي،أرطوفو٘ب،اقتصادم
. اْب... تارىبي ،كصفي ، ذبرييب، أك من حيث اؼبكاف، طبيعة البيانات،صيغ التفكّب

 

 البحث التربوي: 

واحد من ميادين البحث العلمي المختلفة، وىو يسعى بحكم ".. عرؼ البحث الَببوم على انو 
 ُ".لحلول المناسبة لهاتسميتو إلى التعرف على المشكالت التربوية وإيجاد ا

مبط من أمباط البحوث العلمية، كىو استقصاء علمي يستخدـ مداخل كمية ككيفية "كيشّب تعريف آخر إٔب أنو 
كتقويبية لتحقيق أىداؼ معينة منها فهم العمليات الَببوية كازباذ القرارات الٍب زبص الطبلب كاؼبعلمْب كعلى 

 ِ".اؼبدل البعيد للمجتمع كلو

النشاط الذم يهدؼ إٔب توفّب اؼبعرفة الٍب تسمح للمربْب  من خبلؿ ذلك قبد أف عبارة البحث الَببوم تشّب إٔب 
بتحقيق األىداؼ الَببوية بأكثر الطرؽ كاألساليب فاعلية، لتجعل بيئة التلميذ مواتية لتنمية االذباه اؼبرغوب فيو ُب 

العلمي ُب دراستو ؼبختلف القضايا كاؼبشكبلت الَببوية، إذ  النمو كتعزيزه بأكّب قدر فبكن،مستخدما األسلوب
يهتم بالعملية الَببوية بصفة عامة من خبلؿ اؼبسانبة ُب تطويرىا كالزيادة من فعالية مؤسساهتا كمناىجها كطرؽ 

 . التدريس كالوسائل التعليمية كحل ـبتلف اؼبشاكل الٍب تواجهها

 

 

 العولمة: 
ٙب الٍب اختلفت باختبلؼ األطراؼ الٍب تناكلت ىذه الظاىرة، ككل حسب للعوؼبة عدد كثّب من اؼبفاه

مرجعيتو كفهمو ؽبا، لذلك توجد صعوبة كبّبة لئلصباع حوؿ إهباد مفهـو دقيق ؽبا يتمتع بقبوؿ صباىّبم 
 .شائع، باعتبارىا حديثة الّبكز كمتغّبة بتغّب الظركؼ الٍب ربدث ُب ىذا العصر

كتعِب لغة تعميم شيء ما  ،Mondialisationكىي ترصبة للمصطلح الفرنسي   »عآب « فالعوؼبة مشتقة من
ُب اللغة    )العوؼبة  (ليصبح منتشرا كمتداكال عند صبيع الشعوب كاألمم على الصعيد العاؼبي ككضعت كلمة 

 .العربية للداللة على ىذا اؼبفهـو اعبديد

                                                           
 .ْ،صُٕٗٗ، ف، األرد، دار الفرقاف للطباعة كالنشر كالتوزيع، أربدِ، ط"البحث الَببوم تأساسيا"الرضباف، عدس، عبد  ُ
 .ُٔص  ََِْمنهجية البحث الَببوم كالنفسي من اؼبنظور الكمي كالكيفي، عآب الكتب القاىرة "كماؿ عبد اغبميد زيتوف  ِ
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. دبعُب الكرة، كالٍب يقصد ُّا الكرة األرضية ُ« Glob »اؼبشتقة من كلمة  ،Globalizationكباللغة اإلقبليزية 
كيشتق من فعل كوكب الذم ككضع بعضها على البعض اآلخر ُب شكل ؿبدد، كبذلك ككفقا ؽبذا الرأم يصبح 

.  بناء على ما تقدـ يتضح أأا تعِب عاؼبا ببل حدكد ِ.االصطبلح األكثر قبوال ُب كصف الظاىرة ىو الكوكبة

 

 ة والتعليم التي فرضها العولمةقضايا التربي : 
كنعِب ُّا ُب ىذه الدراسة ـبتلف اؼبشكبلت الٍب تعيق سّب العملية التعليمية التعلمية ُب اَّاؿ الَببوم،الٍب 

تستوجب البحث كاالستقصاء بغية التشخيص كالعبلج، كاَّاؿ الَببوم حسب ما يشّب إليو عسكر 
كاؼبعلم كاؼبادة الدراسية ليشمل كل مكونات النظاـ ،إٔب ؾباالت فرعية فبثلة ُب يتعدل العبلقة بْب اؼبتعلم "كآخركف،

الكتب اؼبدرسية،تكنولوجيا التعليم ،اإلدارة ،طرؽ كأساليب التدريس،األىداؼ الَببوية،اؼبقررات الدراسية
قد التعليمي اقتصاديات الفا.القول العاملة .اإلشراؼ ،أساليب التقوٙب،عبلقة اؼبدرسة باحمليط االجتماعي،الَببوية

 ّ".التعليم ،اؼبتعلموف ،اؼببا٘ب اؼبدرسية، كسائل اإلعبلـ

كدبجيء العوؼبة الٍب غطت بظبلؽبا على كل مكاف من ىذه اؼبعمرة، دبا فيها اؼبدرسة، كما ضبلتو من تغيّب ُب 
ف التساؤالت بغرض أذىاف كفبارسات صبيع األفراد من تربويْب كمعلمْب كتبلميذ فإزاء كل ذلك تطرح صبلة ـ

التعرؼ على موقع النظاـ الَببوم ُب خضم كل ىذه الظواىر العارمة الٍب تعصف بعآب الَببية كالتعليم ؟ىل 
ىناؾ  إسَباتيجية كضعت ؼبواجهة  ىذه الظاىرة ؟ كىل تدرؾ اؼبؤسسات الَببوية كيف تتغّب كيتغّب من 

اؼبناسبة لذلك ؟ ىل يوجد انفتاح على مباذج تربوية  بداخلها من تبلميذ كأساتذة ؟  كما ىي طرائق التدريس
تواكب احتياجات ظاىرة العوؼبة ككيف يتعامل الَببويوف كاؼبدرسوف كصناع القرار ُب اؼبؤسسات الَببوية مع 

فاإلجابة عن ىذه  ما أثر تكنولوجيا االتصاالت على نوعية التعليم؟التغيّب الذم فرضتو ىذه الظاىرة ؟ 
منا التوجو إٔب البحث الَببوم حيث انو كحده يعد الكفيل بالقياـ بذلك استنادا إٔب ما األسئلة تقتضي 

يتوصل إليو من نتائج من خبلؿ استعراض االحتياجات الَببوية  الٍب تفرضها العوؼبة  كمقابلتها بالواقع 
لة ُب التكفل ُّذه الَببوم ُب  اَّتمع كبذلك يتنب الدكر اؽباـ للبحث الَببوم  من خبلؿ مسانبتو الفعا

كالٍب تتمحور حوؿ أىداؼ التعليم، اؼبناىج،الطرائق،مدل توافر اؼبعرفة .القضايا الَببوية  الٍب فرضتها العوؼبة
اْب ...كاستخداـ التكنولوجيا ُب اؼبؤسسات الَببوية ،أساليب تكوين كإعداد اؼبعلمْب،موضوع اؼبواطنة 

                                                           
. 52، ص 1999، ديسمّب 2، العدد 26، ؾبلة العلـو االجتماعية، الكويت، اَّلد "العوؼبة، اؼبظاىر كاؼبسببات"ف أضبد، أضبد عبد الرضبا ُ
 .05، ص 1997، 222، ؾبلة اؼبستقبل العريب، العدد "الكوكبة ، الرأظبالية العاؼبية ، مرحلة ما بعد اإلمّبيالية"إظباعيل صّبم عبد اهلل،  ِ
. ْٖ،صُٕٗٗ، ِ،ط، مكتبة الفبلح"مقدمة ُب البحث العلمي"عسكر علي ،  كآخركف، ّ
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: المنهج المستخدم
مية كمنهجية يبِب عليها الباحث انطبلقتو ُب عملية البحث كالدراسة كتكوف دبثابة لكل دراسة علمية أسس عل 

اؼبرشد الذم يوجهو حٌب تتسم دراستو بالدقة كاؼبوضوعية، فاؼبنهج ُب البحث العلمي يعِب ؾبموعة من القواعد 
 ُ.كاألسس الٍب يتم كضعها من أجل الوصوؿ إٔب اغبقيقة

اؼبواضيع اؼبدركسة ، كيتطلب حبثنا اغبإب كصفا كميا ؼبتغّبم  مسانبة البحث كىبتلف منهج البحث باختبلؼ 
 العلمي الَببوم كالتكفل بقضايا الَببية كالتعليم ،فبا يستوجب إتباع اؼبنهج الوصفي التحليلي، كبالتإب فقد

( كماجيستّب ماسَب)استخدمت الباحثة اؼبنهج الوصفي من خبلؿ إجراء دراسة مسحية عبميع مذكرات التخرج 
كمن أىم فوائد ىذا اؼبنهج أنو يوفر معلومات عن الظاىرة اؼبدركسة ُب كضعها  َُِِ -ََِٗللفَبة اؼبمتدة بْب 

. الراىن ككصفها كما ىي موجودة ُب الواقع، كما يتيح إمكانية ربليلها كتفسّبىا كمقارنتها 

 

: عينة الدراسة
ة كلية علم النفس كعلـو الَببية كاألرطوفونيا، جامعة منتورم مكتبتكونت عينة الدراسة من اؼبذكرات اؼبتوفرة ُب 

قسنطينة، الٍب أعدت من طرؼ طلبة   قسم علو ـ الَببية كاألرطوفونيا، ذات الصلة باؼبيداف الَببوم كالٍب 
سَب كبالتإب مشلت فئتْب  الفئة األكٔب مذكرات اؼبا( علم النفس اؼبدرسي كعلـو الَببية )اكبصرت ُب زبصصي 

مذكرة منجزة  ٔٓزبصص علم النفس اؼبدرسي ،  كالفئة الثانية رسائل اؼباجستّب زبصص علـو تربية ،كبلغ عددىا 
  َُِِ-ََُِٗب الفَبة اؼبمتدة من 

 

: أداة البحث
لئلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت الباحثة عبمع البيانات،أداة ربليل ؾباالت البحث ُب الَببية كالتعليم،حيث 

دبراجعة األدب الَببوم كالدراسات السابقة اؼبتعلقة بتحديد ؾباالت البحث الَببوم ،ك أعدت أداة  قامت
اشتملت على ؾباالت البحث ُب الَببية كالتعليم، كللتحقق من الصدؽ الظاىرم عرضت على طبسة ؿبكمْب 

طور االبتدائي، كقد ًب إجراء ثبلثة أساتذة جامعيْب زبصص علـو تربية، كاثنْب من مفتشي الَببية كالتعليم باؿ
التعديبلت ُب ضوء مبلحظات احملكمْب اػبمسة، كللتأكد من ثبات األداة إٔب جانب صدقها ًب حساب درجة 

                                                           
 .ٖٗص  ُٖٗٗديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، اعبزائر ، "منهج البحث العلمي"عمار بوحوش كآخركف ،  ُ



  2014أبريل  27إلى  25بيروت  –العولمة ومناىج البحث العلمي : الثالثأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

158 

 

كفق    Bélackباستعماؿ قانوف بيبلؾ %٘ٛالتوافق أك نسبة االتفاؽ  بْب اؼبواقف التحكيمية الٍب ذباكزت 
 ُ:اؼبعادلة التالية

 ٓٓٔ× االختالفات+ االتفاقات/ االتفاقات = نسبة االتفاق

فبناء على آراء احملكمْب يكوف االستبياف صادقا من حيث احملتول أك صدؽ احملكمْب، كما تعد النسبة االتفاؽ 
. مقدارا داال على ثبات االختبار فبا يسمح باستعماؿ األداة ُب الدراسة

. ت سبثلت ُب اؼبعلم كاؼبتعلم كالكتب اؼبدرسيةكقد تكونت األداة ُب صورهتا النهائية من ثبلث ؾباال

 

 :الوسيلة اإلحصائية
صنفت البيانات احملصل عليها من خبلؿ الدراسة اؼبيدانية ُب جداكؿ كحللت كفسرت كقد استخدمت التكرارات 

لنسب ك النسب اؼبئوية َّاالت البحوث كالفئات اؼبستهدفة فيها، لتدعيم النتائج اؼبتحصل كبالتإب استخدمت ا
. اؼبئوية كوسيلة إحصائية

 

 :عرض أىم النتائج ومناقشتها

 التعرف على مجاالت البحوث:النتائج المتعلقة بالتساؤل األول:  
 

 %ت مجال البحث 

 ٖ٘.٘٘ ٖٔالمعلم 

 ٘ٛ.ٕٗ ٕٗالمتعلم 

 ٜٚ.ٔٓ ٔٓالكتب المدرسية 

                                                           
1
 Dussout (g) "l analyse de l enseignement" des presses de l université de québéc. 1981 p95 
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 ٓٓٔ ٙ٘المجموع 

بحسب المجاالت المعنية بالدراسة في البحوث عينة التكرارات والنسب المئوية موزعة ( ٕ)جدول رقم 
 الدراسة

بالرجوع إٔب ـبتلف البحوث العلمية عينة الدراسة نبلحظ أأا تناكلت ثبلث ؾباالت أساسية تعكس أقطاب 
،كنبلحظ من اعبدكؿ أعبله الذم دبثل (اؼبعلم ،اؼبتعلم،الكتب اؼبدرسية) العملية التعليمية التعلمية اؼبتمثلة ُب

كرارات كالنسب اؼبئوية للبحوث عينة الدراسة حسب اَّاالت الٍب اىتمت ُّا أف ؾباؿ اؼبعلم حظي باؼبرتبة الت
كيليو مباشرة ؾباؿ اؼبتعلم بوصفو اؽبدؼ اؼبباشر للنشاط اؼبدرسي الذم ناؿ بدكره قدرا  ّٓ.ٓٓ%األكٔب بنسبة 

ثالثة ك األخّبة َّاؿ الكتب اؼبدرسية الذم كتعود اؼبرتبة اؿ  ٖٓ.ِْ%معتّبا من االىتماـ حيث بلغت نسبتو
من إصبإب البحوث عينة الدراسة، رغم  ٕٗ.ُ%حظي بنسبة جد ضئيلة مقارنة مع اَّالْب السابقْب  الٍب  بلغت 

أنبية اؼبنهاج الَببوم كالكتاب اؼبدرسي ُب العملية التعليمية التعلمية، كيرجع تد٘ب االىتماـ بالبحث ُب ىذا اَّاؿ 
م أثبتتو نتائج ىذه الدراسة ُب اعتقادنا، إما إٔب افتقاد الباحثْب إٔب أساليب كطرؽ البحث ُب ىذا اَّاؿ من كالذ

خبلؿ ربليل مضامْب كؿبتويات الكتب كتقويبها أك  إٔب التقليل من أنبية الكتاب نتيجة تعدد مصادر اؼبعرفة الٍب 
اللكَبك٘ب بوصفها مصادر معرفة جديدة إٔب جانب الكتاب أكجدىا التقدـ التكنولوجي بوجود االنَبنت كالكتاب ا

 .اؼبدرسي التقليدم غّب أف ىذا اؼبوضوع يبقى حباجة إٔب مزيد من البحث كاالستقصاء

 

 التعرف على مدى تكفل البحث العلمي التربوي بدراسة قضايا التربية :)النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني
 (.والتعليم

 

 ℅ت  المواضيعالمجال 

 
 

المعلم 

 

كجهات نظر كتصورات كمعتقدات األساتذة حوؿ بعض 
الرسوب، تنظيم الزمن، القيادة )اؼبشكبلت كالظواىر

الَببوية،التلميذ العنيف،  اعبيد، خصائص اؼبتفوؽ، صعوبات 
 ( الذاكرة، العنف ،التسرب ،الفشل اؼبدرسي

ُُ ُٗ.ْٔ 

 َٕ.ُٔ َٗ( ،التكوينبرامج  مهارات تعلم،فبارسات )أساليب التقوٙب
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 ّٓ.ٓ َّصعوبات تواجهو ُب أدائو، عوامل مفسرة ؼبشكبلت يعا٘ب منها 

 ّٓ.ٓ َّ استقصاء اسَباتيجيات كطرؽ التدريس

 ٕٓ.ّ َِ كعبلقتها  بأداء كاقباز اؼبعلم اإلدارة الَببوية

 ٖٕ.ُ َُ( فعاليتو على أداء  اؼبعلم)اإلشراؼ الَببوم

 ٖٕ.ُ َُتكنولوجيا التعليم 

 ٖٕ.ُ َُاستخداـ الوسائل التعليمية  

 
المتعلم 

 ٖٓ.ُٕ َُاألسباب اؼبفسرة لبعض كالظواىر كسلوكات التبلميذ اؼبدرسية 

للعنف، لبلنَبنت، للمدرسة، لدكر مستشار التوجيو، ) تصورات التبلميذ 
( ، النجاح الدراسي

َُ ُٕ.ٖٓ 

 ٕٓ.ّ َِاألسرة كعبلقتها بالتحصيل 

 ٕٓ.ّ َِ دكرىا ُب اغبد من بعض سلوكات  التبلميذ (اؼبؤسسة الَببوية)التعلم بيئة 

الكتب والمناىج 
الدراسية 

 ٕٗ.ُ َُ ربليل كتقوٙب كتب، ؿبتويات من كجهة نظر

 ℅ََُ ٔٓالمجموع 

التكرارات والنسب المئوية لمواضيع البحوث عينة الدراسة موزعة بحسب المجاالت ( ٕ)جدول رقم 
الرئيسية 

 

الذم يوضح النسب اؼبئوية ؼبواضيع البحوث عينة الدراسة اؼبوزعة حبسب اَّاالت ( ِ)من خبلؿ اعبدكؿ رقم 
الثبلثة  لقضايا الَببية كالتعليم الٍب ًب حصرىا من خبلؿ قوائم البحوث العلمية اؼبنجزة خبلؿ الفَبة اؼبمتدة من 

 ٔٓالنفس اؼبدرسي كعلـو الَببية بعد جرد حوإب  ُب مستول اؼباسَب كاؼباجستّب زبصصي علم َُِِإٔب  ََِٗ
. حبث  تناكؿ مواضيع ذات صلة بقضايا الَببية كالتعليم
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فعلى صعيد اؼبعلم شكلت كجهات النظر كاؼبعتقدات كالتصورات حوؿ بعض الظواىر كاؼبشكبلت الَببوية 
 % .ْٔ.ُٗع الٍب تطرقت ؽبا كأساليب التقوٙب، اؼبدارات األساسية لتلك األحباث حيث بلغت نسبة اؼبواضي

على التوإب، أما فيما ىبص اؼبواضيع الٍب تناكلت دبوضوعي الصعوبات الٍب تواجهو ُب أدائو   %َٕ.ُٔك
كالعوامل اؼبفسرة ؽبذه اؼبشكبلت ككذا استقصاء السَباتيجيات كطرؽ التدريس، فكاف أقل بكثّب إذ ٓب ذباكز نسبة 

غرار اإلشراؼ الَببوم األمباط القيادية الَببوية الوسائل التعليمية  ُب حْب قبد بعض اؼبواضيع على %ّٓ.ٓ
ك %ٕٓ.ّتكنولوجيا التعليم ٓب يبسها البحث الَببوم بالقدر الكاُب إذ  بلغت نسبة االىتماـ ُّا  

ناىيك عن حذؼ بعض اؼبواضيع من دائرة االىتماـ على غرار توافر اؼبعرفة العلمية ك اؼبهنية . %ٖٕ.ُنسبة
.    اْب..ٓب، أساليب تكوين اؼبعلمْب،للمع

األسباب اؼبفسرة لبعض كالظواىر كسلوكات التبلميذ  فيما تعلق باؼبتعلم فنبلحظ أف البحوث ركزت علىك
كاألمر ذاتو بالنسبة لتصورات   %ٖٓ.ُٕاؼبدرسية،حيث بلغت نسبة اؼبواضيع الٍب تناكلت ىذا الشأف نسبة

، األسرة  كعبلقتها (ة، لدكر مستشار التوجيو ، النجاح الدراسيللعنف،لبلنَبنت، للمدرس) التبلميذ 
. بالتحصيل،دكر اؼبؤسسة كبيئة تعلم ُب اغبد من بعض السلوكات التبلميذ

بدراسة تأثّبىا على ربصيلو، االىتماـ ( اؼبدرسة)ُب حْب ٓب يلقى االىتماـ بتسليط الضوء على األسرة كبيئة التعلم 
. %ٕٓ.ّاؼبواضيع الٍب مشلت ذلك الكاُب فكانت نسبة 

كيبْب الفحص النقدم أف تلك الدراسات زبفي ربيزا َّإب اؼبعلم كاؼبتعلم على حساب ؾباؿ اؼبناىج ك الكتب 
كمجاؿ ال يقل أنبية ُب العملية  %ٕٗ.ُاؼبدرسية الٍب ذبسد قطب اؼبعرفة حيث بلغت نسبة اؼبواضيع الٍب تناكلتو

علم كاؼبتعلم كطرُب العملية التعليمية التعلمية ىو توجو مشركع لو أخذ ُب اغبسباف  اؼبعرفة الَببوية، كالَبكيز على آب
اؼبهنية للمعلم كتكوينو فضبل عن  احمليط االجتماعي كالثفاُب الذم تتم فيو العملية الَببوية، كفحصت بدقة 

اء عملو أك دكره بيسر ككما ينبغي، ضف الظركؼ اؼبهنية الٍب يعمل فيها اؼبعلم كالٍب ُب الغالب ال ربفزه على أد
. إٔب ذلك تناكؿ ؿبتويات اؼبناىج كالكتب اؼبدرسية بالتحليل كالتقوٙب كمدل تناسبها مع متطلبات العصر اؼبعاش 

 

 التعرف على طبيعة البحوث أساسية أو تطبيقية: النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث 

ىي حبوث ميدانية حيث ًب %  ََُحبث كاؼبمثلة بنسبة  ٔٓرة بإف كل البحوث عينة الدراسة اغبالية كاؼبقد
إجراء اعبانب اؼبيدا٘ب ُب اؼبؤسسات الَببوية اؼبختلفة بأطوارىا الثبلثة كىذا ما يعكس مشاركة األطراؼ األخرل 

صفي دكف غّبه اؼبتمثلة ُب اؼبمارسْب ُب اؼبيداف ُب اقبازىا ، إال أف اؼببلحظ أأا اقتصرت ُب ؾبملها على اؼبنهج الو
.  من اؼبناىج على غرار اؼبنهج التجرييب،أك ربليل اؼبضموف
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 فكانت كما يلي( الفئات المستهدفة التعرف على )النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: 
ينص ىذا السؤاؿ على ما الفئات اؼبستهدفة ُب الدراسات الَببوية ذات الصلة بقضايا الَببية كالتعليم ُب اعبزائر 

 َُِِإٔب  ََِٗفَبة اؼبمتدة من ضمن اؿ

كلئلجابة عن السؤاؿ حسبت التكرارات كالنسب اؼبئوية للبحوث من حيث الفئات اؼبستهدفة كذلك كما ُب  
(  ّ)اعبدكؿ رقم

 %ت الطور الفئة المستهدفة 

 
األساتذة 

 ٕٜ.ٛ ٘ٓمعلمي االبتدائي 

 ٕٔ.ٖٕ ٖٔأساتذة المتوسط 

 ٗٙ.ٜٔ ٔٔأساتذة الثانوي 

 ٚٚ.ٔ٘ ٜٕالمجموع 

 ٗٔ.ٚ ٗٓتالميذ االبتدائي التالميذ 

 ٔٚ.ٓٔ ٙٓتالميذ المتوسط 

 ٗٙ.ٜٔ ٔٔتالميذ الثانوي 

 ٘ٗ.ٖٚ ٕٔالمجموع 

 ٚ٘.ٖ ٕٓأولياء التالميذ 

 ٚ٘.ٖ ٕٓمديري المؤسسات التربوية 

 ٛٚ.ٔ ٔٓمستشار التوجيو 

 ٛٚ.ٔ ٔٓالمشرف التربوي 

 ٓٓٔ ٙ٘المجموع 
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التكرارات والنسب المئوية موزعة بحسب الفئات المستهدفة في البحوث عينة الدراسة ( ٖ)جدول رقم 
األساتذة باألطوار البحوث عينة الدراسة اغبالية تركزت ُب ست فئات فبثلة ُب ( ّ)يبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ رقم

،مديرم %ٕٓ.ّذ بنسبة أكلياء التبلمي  %ْٓ.ّٕالتبلميذ باألطوار الثبلثة بنسبة  ،%ٕٕ.ُٓالثبلثة بنسبة 
 %ٖٕ.ُ،اؼبشرؼ الَببوم بنسبة  %ٖٕ.ُ، مستشار التوجيو اؼبدرسي بنسبة %ٕٓ.ّاؼبؤسسات الَببوية بنسبة 

 من إصبإب البحوث عينة الدراسة
كيرتبط توجو الباحثْب كبو ىذه الفئات عبمع البيانات أف ىذه الفئات كصلت ؼبرحلة من النضج سبكنهم من فهم 

اصة فيما تعلق بأدكات صبع البيانات الٍب تركزت ُب االستبيانات أك االستمارات األمر الذم شجع التعليمات اْب
.  الباحثْب على استهدافهم كاغبصوؿ على البيانات  اؼبطلوبة بسهولة

مقارنة مع   %ُْ.ٕكتؤكد ذلك قراءة اعبدكؿ الٍب توضح اقل نسبة مشلت تبلميذ اؼبرحلة االبتدائية الٍب بلغت  
م التبلميذ كالٍب بدكرىا اقتصرت على تبلميذ الصف اػبامس أم أاية اؼبرحلة االبتدائية ُب حْب يبلحظ باؽ

استثناء تاـ لتبلميذ الصفوؼ  األكؿ كالثا٘ب كالثالث كالرابع،قد يعزل ذلك إٔب صعوبة صبع البيانات مع ىذه الفئة 
ستبياف ُب صبع البيانات  كىي أداة ال تناسب من التبلميذ خاصة كاف معظم الباحثْب اعتمدكا على أداة اال

مستول اؼبراحل التعليمية الدنيا كباألخص الصفوؼ الثبلثة األكٔب ،إال إف ذلك قد يكوف فبكنا  عن طريق 
البحوث الٍب تعتمد على االختبارات كاؼببلحظة كسجبلت اؼبعلمْب كمبلحظات أكلياء األمور، كيبقى على 

رحلة  كاستقصاء مشكبلهتا  كتشخيصها بغية الوقوؼ عليها كعبلجها على أأا تعد الباحثْب االىتماـ ُّذه آب
.  أساس اؼبراحل البلحقة

كما يفسر كذلك قلة اىتماـ البحوث عينة الدراسة باؼبرحلة االبتدائية حٌب من جانب األساتذة شكلت أقل نسبة 
كمرحلة اؼبتوسط الٍب  %ْٔ.ُٗسبةمقارنة دبرحلٍب الثانوم بن %ِٗ.ٖمن حيث االستهداؼ كالٍب بلغت 

. %ُِ.ِّشكلت أعلى نسبة بلغت 

ُب حْب أف نسبة البحوث الٍب استهدفت فئة أكلياء األمور كاؼبشرؼ الَببوم ٓب تتعدل الواحدة منها نسبة 
فاؼببلحظ أف  %ٖٕ.ُأما مستشار التوجيو كمديرم اؼبؤسسات الَببوية ٓب تتجاكز الواحدة بدكرىا نسبة  %ٕٓ.ّ
األطراؼ رغم ما ؽبا من دكر ُب العملية الَببوية  إال أف اىتماـ البحث ُّا كاف قليل جدا كغّب كاؼ كقد ىذه 

يرجع ذلك إٔب قلة ىذه الفئات من حيث العدد مقارنة باألساتذة كالتبلميذ  كىو ما يستوجب على الباحث زيادة 
. م إٔب استثناء ىؤالء من البحثالرقعة اعبغرافية  بالتإب زيادة صعوبة صبع البيانات  فبا يؤد

فضبل عن  أف معطيات اعبدكؿ تشّب إٔب  استثناء تاـ لفئة طلبة اعبامعة سيما الطلبة اؼبعلمْب ُب كليات الَببية 
كفئة مستهدفة بالبحث على اعتبار أأا تشكل ـبرجات التعليم كشباره ،كقد يعزل ذلك إٔب قلة اىتماـ الطلبة 
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مة إال انو يعد من الضركرم البحث ُب مشكبلهتم كإهباد حلوؿ ؽبا ُّدؼ إعدادىم كجديتهم ُب تقدٙب اؼبعلو
.  إعدادا سليما يتماشى كأساليب التكوين اغبديثة ليمارسوا دكرىم ُب تنمية اَّتمع

 

 :الخاتمة
من خبلؿ ىذه النتائج الٍب يعد تعميمها كحقائق على اؼبستول الوطِب مناقض للمنهجية العلمية، لكن من دكف 

ٓب يرقى بعد إٔب أنو شك تعطينا كمضات تنّب لنا الطريق لرؤية كاقع البحث الَببوم اعبزائرم،حيث نلمس كبوضوح 
فالتحليل البسيط تلك الٍب فرضتها العوؼبة،  سيمااؼبستول اؼبطلوب بإسهامو ُب التكفل بالقضايا الَببوية 

للموضوعات البحثية عينة الدراسة يوحي بأف ىناؾ ؿباكلة جادة للتكفل بعدد من القضايا الٍب هتم الَببية كالتعليم، 
دكف  (اؼبعلم كاؼبتعلم كاؼبعرفة)ركزت كبشكل ؿبتشم على ؾببلت ثبلث سبثلت ُب أقطاب العملية البيداغوجية 

 ؾباالت أك قضايا أخرل ال تقل أنبية عنها ، فضبل عن أف تناكؿ اؼبواضيع كاف بشكل متفاكت إٔب حد الولوج إٔب
كبّب ففي الوقت الذم ركزت البحوث على بعض اؼبواضع بشكل كبّب ٓب تلقى أخرل القدر الكاُب من االىتماـ 

ىا ُب حياة اؼبتعلم، كالتقصي عن مدل كالدراسة العلمية، على غرار ما تعلق دبناىج التعليم ك مدل كظيفية ؿبتوا
سبكن  مضامينها من مواجهة التغيّب الذم طاؿ مفهـو اؼبواطنة ، الكشف عن مدل توافر اؼبعرفة على مستول 

اؼبؤسسات الَببوية من خبلؿ إتقاف التعامل مع التقنية ك االستفادة من تكنولوجيات العصر على غرار االنَبنت ، 
التعلم )اصل باللغات األجنبية،إٔب جانب اللغة األـ، إضافة السَباتيجيات التعليم كالتعلم مستول التبلميذ ُب التو

،مقارنة األىداؼ اؼبسطرة  بناء على معايّب عاؼبية، (اؽبادؼ، التعلم اؼبنفتح، التعلم عن طريق حل اؼبشكبلت
،اإلنفاؽ عليو،العائد االقتصادم سبويل التعليم)السياسات الَببوية،التخطيط الَببوم ،ؾباؿ اقتصاديات الَببية

،األساليب اإلدارية الَببوية،الَببية اؼبقارنة ُّدؼ االستفادة من ذبارب بلداف أخرل ُب تطوير الَببية (للَببية
كلعل ،كإثرائها،ناىيك عن القضايا اؼبرتبطة دبراحل مبو اؼبتعلم كمشكبلت كل مرحلة ككيفية عبلجها كالتعامل معها

اب عدة تتصدرىا الصعوبات الٍب تواجو الباحث اعبزائرم كعلى رأسها الفجوة اؼبوجودة بْب ذلك مرده إٔب أسب
اعبامعة كؿبيطها ما هبعل األحباث تتناكؿ مشكبلت دكف غّبىا خاصة تلك الٍب ال تكلف الباحث الكثّب من 

. اعبهد

 االقتراحات
الَببوم ُب اعبزائر من خبلؿ مدل مسانبتو ُب لقد شكلت ىذه الورقة البحثية ؿباكلة تقويبية بسيطة لواقع البحث 

التكفل بقضايا الَببية كالتعليم، كُب نفس الوقت دعوة للتواصل كالتعاكف بْب األطراؼ الفاعلة ُب اَّتمع السيما 
اقَباح رسم خطة حبثية مستقبلية، بإشراؾ صبيع األطراؼ اؼبعنية ُب اَّتمع اعبزائرم  تلك اؼبهتمة باألمر، من خبلؿ



  2014أبريل  27إلى  25بيروت  –العولمة ومناىج البحث العلمي : الثالثأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

165 

 

اقَباح ؿباكر كمواضيع حبث تتبناىا اعبامعة فبثلة ُب قسم علـو الَببية، كربت إشراؼ األساتذة الباحثْب كاؼبمارسْب ك
: ُب اؼبيداف كالٍب من خبلؽبا نطرح االقَباحات التالية

 .زيادة االىتماـ بالبحث ُب اؼبرحلة القاعدية االبتدائية كوأا أساس اؼبراحل البلحقة  .ُ

 .بالبحث ُب ؾباؿ الكتب كاؼبناىج اؼبدرسية كخصوصا ربليلها كتقويبها ُب ضوء معايّب عاؼبية زيادة االىتماـ .ِ

إشراؾ صبيع اؼبؤسسات الَببوية دبختلف أطوارىا اؼبعنية باقَباح ؿباكر حبثية تتناكؿ اؼبشاكل ذات التأثّب  .ّ
 .حوؿ اعبامعة كتقدٙب الدعم ؽبا اَّتمع اؼبدرسي ُب صبيع اَّاالت الَببوية حٌب وبدث االلتفاؼ اؼبباشر على

بْب اعبامعة كؿبيطها، من خبلؿ  التنسيق بْب ـبتلف اؽبيئات كاعبامعات، كالقضاء على الفجوة اؼبوجودة .ْ
 عقد كإبراـ اتفاقيات شراكة بْب كزارٌب الَببية كالوطنية كالتعليم العإب 

 .ات األخرلالبحثية الٍب ستعود بالنفع على اعبامعة كاؼبؤسس سبويل اؼبشاريع .ٓ

 .تثمْب دكر اؼبؤسسات الَببوية بدعوة اؼبشرفْب على العمل اؼبيدا٘ب للمشاركة ُب مناقشة كإثراء اؼبذكرة .ٔ

كاستخداـ نتائجها ُب  تفعيل البحوث العلمية ُب التكفل اؼبيدا٘ب من خبلؿ تطبيق نتائجها اؼبتوصل إليها .ٕ
 .ازباذ بعض القرارات

كاحمليط االقتصادم ؼبا لو من تأثّب كبّب عليها من خبلؿ من أجل فتح بْب اعبامعة  ككذلك توطيد الركابط .ٖ
. قناة التواصل بْب اعبامعة ك اؼبؤسسة الَببوية

 

 :المراجع
ص  ََُِ، ديسمّب ّْؾبلة العلـو اإلنسانية العدد " الوضع الراىن للجامعة اعبزائرية " الطاىر بلعيور  (ُ

ِْْ. 

،دار اؼبسّبة للطباعة "مدخل إٔب منهج البحث ُب  الَببية كعلم النفس" ؿبمد خليل عباس كآخركف، (ِ
 . ّ،صََِٗكالنشر،عماف األردف،

ؾبلة العلـو اإلنسانية جامعة ؿبمد " رؤية ُب كاقع  البحث الَببوم ُب العآب العريب "الطاىر اإلبراىيمي  (ّ
. ٓٗ-ْٗص  ََِِخيضر بسكرة العدد الثا٘ب جواف 

. ّمرجع سابق ص"مدخل إٔب منهج البحث ُب الَببية كعلم النفس " ؿبمد خليل عباس كآخركف، (ْ

. ٔٗرؤية ُب كاقع البحث الَببوم ُب العآب العريب، مرجع سابق ص"الطاىر اإلبراىيمي  (ٓ
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. ّٕص  ُّٗٗاؼبعجم الوجيز، إصدار ؾبمع اللغة العربية دبصر ط  (ٔ

 ِّْنفس اؼبرجع السابق ص  (ٕ

 ُٗٗٗدار النهضة العربية القاىرة  ُالكرٙب سبلمة األصوؿ العلمية إلعداد البحوث العلمية طاضبد عبد  (ٖ
. ُّص 

،مركز 'لبحث العلمي ُب كليات اؼبعلمْب باؼبملكة العربية السعودية "العيسوم ،صباؿ مصطفى كآخر ، (ٗ
 .ٔص ُٖٗٗالرياض ، البحوث الَببوية جبامعة اؼبلك سعود 

، دار "مناىج البحث ُب الَببية كعلم النفس " ضبد خّبم كاظم جابر عبد اغبميد جابر كا (َُ
. ّٗ، ص ُٔٗٗالنهضة العربية، القاىرة 

، دار الفرقاف للطباعة كالنشر كالتوزيع، ِ، ط"أساسيات البحث الَببوم"عدس، عبد الرضباف،  (ُُ
 .ْ،صُٕٗٗأربد، األردف، 

ؼبنظور الكمي كالكيفي، عآب منهجية البحث الَببوم كالنفسي من ا"كماؿ عبد اغبميد زيتوف  (ُِ
. ُٔص  ََِْالكتب القاىرة 

، ؾبلة العلـو االجتماعية، الكويت، اَّلد "العوؼبة، اؼبظاىر كاؼبسببات"أضبد عبد الرضباف أضبد،  (ُّ
. 52، ص 1999، ديسمّب 2، العدد 26

، ؾبلة اؼبستقبل "الكوكبة ، الرأظبالية العاؼبية ، مرحلة ما بعد اإلمّبيالية"إظباعيل صّبم عبد اهلل،  (ُْ
 .05، ص 1997، 222العريب، العدد 

. ْٖ،صُٕٗٗ، ِ،ط، مكتبة الفبلح"مقدمة ُب البحث العلمي"عسكر علي ،  كآخركف، (ُٓ
 ُٖٗٗديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، اعبزائر ، "منهج البحث العلمي"عمار بوحوش كآخركف ،  (ُٔ

 .ٖٗص 
17) Dussout (g) "l analyse de l enseignement" des presses de l 

université de québéc. 1981 p95 
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أثر العولمة في تطوير مباحث الفقو السياسي اإلسالمي 
 (الجزائر)جامعة تيارت  -رئيس فرقة بمخبر حماية البيئة / عليان بوزيان/ د

 

: مقدمة

ربديات كبّبة، صارت األٌمة ُب ظٌلها مرغمة على التأقلم مع تلك  ُب عصر العوؼبةالفقو السياسي اإلسبلمي  رؼيع           
األكضاع السياسية كالثقافية كاالقتصادية كاالجتماعية ذات النمط غّب اؼبسبوؽ، ككاف على علماء األمة التعامل معها، كفق منهج 

ىت جهود الفكر اإلسبلمي اؼبعاصر إٔب شرعي يصبغ عليها مشركعية تتناسب كمبادئ الشريعة كمقاصدىا العليا، كمن ٍب فقد اتج
شٌيد فيو ذلك  مراجعة الَباث الفقهي ككاف من ضمن ما ًب مراجعتو فقو األحكاـ السلطانية ُب ضوء تغّب الواقع السياسي الذم

.  الفقو

ت، كما يَبتب عليها قضية بناء دكلة اؼبؤسسا الفكرية كلعل أىم قضية ُب الفقو السياسي اإلسبلمي تستحق عملية اؼبراجعة        
من األخذ بآليات العمل السياسي ُب اؼبشاركة السياسية، كاالىتماـ دبوضوع اغبريات العامة، كتدعيم كجود اَّتمع اؼبد٘ب كمن 
ربقيق اؼبواطنة الدستورية اؼبتساكية على غرار النموذج الغريب، األمر الذم أكجب على الفكر السياسي اإلسبلمي اؼبعاصر تطوير 

.  ت البحث  العلمي ُب مثل ىذه اؼبوضوعاتأدكا

حيث ترتب على ىذه اؼبراجعة الفقهية إعادة النظر ُب منهجية االجتهاد األصوٕب السياسي، كىذا ما يلمسو الباحث من         
كركيزة خبلؿ اعتماد غالبية أعبلـ الفكر السياسي اإلسبلمي اؼبعاصر على اؼبدخل اؼبقاصدم ُب ربقيق االجتهاد السياسي، 

أساسية من ركائز مشركع أضة األمة، كاستئناؼ دكرىا، كإصبلح أحواؽبا، أضة ىادفة تظهر للعآب الغريب ريادة اإلسبلـ ُب ربقيق 
 ُ.مصاّب اإلنساف كحقوقو، كسبقو ُب إرساء القيم اإلنسانية الٍب سبثل أعظم مقاصد الشارع كأىم أىداؼ التشريع

كُب ىذا اإلطار يبلحظ أف الفكر اإلسبلمي اؼبعاصر يعٌوؿ كثّبا على االجتهاد اؼبقاصدم ُب ؿباكلة صياغة النظرية         
ناقش مسألة مدل مدنية الدكلة ُب اإلسبلـ، كمدل قبده مالسياسية اإلسبلمية انطبلقا من إفرازات اؼبدنية السياسية الغربية حيث 

ؼ آليات تكريسها كالتعددية اغبزبية كحرية التعبّب كالرأم كاؼبساكاة كاغبرية، كىو األمر الذم مٌثل جرأة ُب مشركعية الديبقراطية كـبتل
االجتهاد كونو خرج عن معهود اؼبتداكؿ عليو فقهيا عند اؼبدرسة الفقهية الكبلسيكية، فأسلمة فكرة اؼبواطنة اؼبتساكية جعلت بعض 

ُب الوظائف العامة، كما أف األخذ باؼبساكاة اؼبطلقة جعلت بعض الفقو اؼبعاصر ال يبانع ُب  الفقو ال يبانع ُب توٕب غّب اؼبسلمْب
. ترشح اؼبرأة ؼبنصب رئيس الدكلة

                                                           
 ُٖ؛ ص ََِٖ؛ سنة ُ؛ الناشر اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي؛ط-مقاربة مقاصدية -عبد النور بزا؛ مصاّب اإلنساف -ُ
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كعليو فإذا أيحسن استثمار مقاصد التشريع كتفعيلها، من خبلؿ كسائل تنميتها كحفظها، فإف ىذا سيفضي إٔب ربقيق أكّب        
مع أمم األرض كشعوُّا؛ إذ ال خبلؼ على كثّب من تلك القيم اإلنسانية القارٌة ُب التشريع اإلسبلمي؛ قدر من التواصل اإلنسا٘ب 

 ُ. كحفظ النفس، كالنسل، كالعقل، كاؼباؿ، كربقيق اغبرية، كإقامة العدؿ كاؼبساكاة

مييز بْب اؼبسلمْب كغّبىم من ذبليات يعد اذباه الدكؿ اإلسبلمية كبو الديبقراطية كحقوؽ اإلنساف كعدـ التكعلى ىذا             
العوؼبة الٍب جعلت الفقو اإلسبلمي اؼبعاصر يراجع منظومتو الفقهية، كيتنبو إٔب عدة آليات سياسية كدستورية غربية، باحثا ؽبا عن 

: نطرح اإلشكاؿ كعليوتأصيل شرعي أك مقاصدم أك مصلحي من جنس اؼبصاّب الشرعية اؼبعتّبة ُب اؼبنظومة التشريعية اإلسبلمية، 
: إٔب أم مدل سانبت العوؼبة ُب ذبديد كتطوير مباحث الفقو السياسي اإلسبلمي من خبلؿ مبحثْب

.   أثر العولمة السياسية في تجديد مناىج االجتهاد المقاصدي من أجل اإلصالح السياسي: المبحث األول 

.    اطية والمواطنة الدستوريةموقف الفكر السياسي اإلسالمي من قضايا الديمقر: المبحث الثاني 

 أثر العولمة السياسية في تجديد مناىج االجتهاد المقاصدي من أجل اإلصالح السياسي  : المبحث األول

يعّب مصطلح العوؼبة عن ربوؿ عاؼبي ُب رؤية كثّب من اؼبرتكزات ُب ؾباؿ القيم السياسية كاالقتصادية كاألخبلقية كالٍب           
ل اؼبستويات الوطنية كالدكلية، كما يستبطن ىذا اؼبفهـو رؤية جديدة حوؿ اؽبوية كاَّتمع كالدكلة، تستوعب كانت سائدة عل

. العآب كلو، حيث أصبحت قيم الديبقراطية كالتعددية كحقوؽ اإلنساف كاؼبساكاة  معايّب دكلية لشرعية األنظمة السياسية األخرل

التعامل مع مظاىر العوؼبة كاستيعاب كل القضايا اؼبرتبطة ُّا  مع األخذ بنظر االعتبار كقد أدرؾ الفكر اإلسبلمي ضركرة         
التوسع ُب االجتهاد لتفسّب قضايا متجددة عاؼبيا، بعيدا عن سياسة رفض كل ما ىو غريب، فالفكر اإلسبلمي ال يرفض العوؼبة 

اؼبعرُب ككبو تقدـ اإلنساف، كأما اؼبرفوض من العوؼبة فهو ؿباكلتها  بإطبلؽ لكوأا ذات نزعة إنسانية كبو تبادؿ اؼبعونة ككبو التكامل
طمس اؽبوية كإعبلء ثقافة الغرب اؼبادية، كُّذا يكوف الفكر اإلسبلمي، قد تعامل مع ـبرجات للعوؼبة الفكرية باعتبارىا اجتهادا 

. كنية العامة اؼبتعلقة باهلل كالكوف كاإلنسافبشريا قابل للخطأ كالصواب ألنو اجتهاد العقل اإلنسا٘ب ُب تفسّب اؼبعارؼ الك

يكوف التجديد من داخل كحٌب يكوف التعامل مع العوؼبة باهبابية استخدـ الفكر اإلسبلمي اؼبنهج اؼبقاصدم حٌب             
ُب ؿباكلة لبناء فلسفة للفقو، تنضاؼ إٔب اؼبناىج كاؼبقاربات الٍب تناكلت اغبقل الفقهي ُب رىاناتو كإشكاالتو  ِاؼبنهج األصوٕب
. العديدة اؼبتنوعة

اػبطاب اإلسبلمي التحديثي صدل المتداد أكركبا أكثر فبا ىو صدل غبيوية تطٌوره الداخلي، بقصد إتاحة لقد كاف             
الغربية بالقدر الذم يتسق فيو مع بنية الفكر اإلسبلمي على مستول اؼبرجعٌية، لقد أقبل اإلسبلميوف منذ  االقتباس من اغبضارة

السبعينيات على إصدار الدساتّب كاإلعبلنات اإلسبلمية لنظاـ الدكلة كغبقوؽ اإلنساف كغبقوؽ اؼبرأة كالطفل، كصارت تلك 

                                                           
  ٓٓاؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي  العدد؛ قراءة ُب كتاب مصاّب اإلنساف مقاربة مقاصدية؛ مقالة على األنَبنت على موقع  عبد الرضبن الكيبل٘ب،  -ُ

.   ََِِنيساف  َٔالسبت ََِٔشباط  ُُليـو  السبت 
: على الرابط َُِْمارس ُّ/عبد اهلل السيد كلد أباه، مقاصد الشرع كؿباكالت ذبديد اؼبنظومة األصولية، بتاريخ  -ِ

 http://almaktabah.net/vb/showthread.php?t=108172   

http://almaktabah.net/vb/showthread.php?t=108172
http://almaktabah.net/vb/showthread.php?t=108172
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عامان، كىي تعتّب مراجعةن نقدية لوعي النخبة بعدـ القطيعة الكلية مع قيم الغرب اإلعبلنات ُب التسعينيات شأنان عربيان كإسبلميان 
  .كنظمو، كىي تطلع صارخ للمشاركة ُب قيم العآب كالعصر

كجدير باإلشارة توظيف اؼبدخل اؼبقاصدم ُب إلغاء الشريعة لدل أقطاب الفكر العلما٘ب، كالذم بالغ كثّبان ُب دكر اؼبقاصد    
فتاح للتنمية االجتماعية كالسياسية دكف عناية بالضوابط الٍب على رأسها أف ال تصادـ نصا قطعيا كأف تكوف مبلئمة كأنبيتها كم

فاػبطاب العلما٘ب كمنظومة فلسفية تنطلق من مبدأ فصل الدين عن الدكلة؛ . ُؼبقصود الشرع كتصرفاتو فبا يشهد الشرع عبنسها
 ِارض بينهما؛ كىو خطاب يركز كثّبا ُب مباحثو على أكلوية اؼبصلحة على النص اؼبقدسكتقدٙب العقل كتأخّب النقل عند حل التع

كثناء على حساب الشافعي كغّبه من األصوليْب،حيث يعتّب عندىم  ، كمن ٍب فهو خطاب وبتفي كثّبا دبوافقات الشاطيب  إطراء
 ّ"ةجديدة كل اعبد"مؤسس علم اؼبقاصد كاؼبصاّب، كاعتّبت نظريتو ُب اؼبقاصد

 :توظيف نظرية المقاصد الشرعية في أسلمة بعض مظاىر العولمة :المطلب األول  

توظيف مقاصد الشريعة كأساس لمنظومة حقوق اإلنسان    : المطلب الثاني 

 :توظيف نظرية المقاصد في أسلمة بعض مظاىر العولمة :المطلب األول

يبدك االىتماـ باألطركحة اؼبقاصدية لدل اإلصبلحيْب كاضحا ُب ربميلها إمكانات جديدة ٓب تكن حاضرة ُب كعي         
أصوليي القرف اػبامس كالثامن الذين بلوركىا، فقد ؼبسوا ُب النموذج اؼبقاصدم القدرة على االستجابة للتحديات اعبسيمة الناذبة 

الدليل على عقبلنية الشرع كأبعاده االجتماعية كاإلنسانية، كمن ٍب فقد مالوا إٔب إعادة فتح باب  عن حركة الواقع، كما ؼبسوا فيو
االجتهاد متأثرين بالدعوات اإلصبلحية التجديدية الٍب أطلقها ؿبمد عبده كاألفغا٘ب، مراعاة لركح العصر كمستجدات حاؿ األمة، 

ا كرسوخا لدل الفكر السياسي اإلسبلمي اؼبعاصر الذم تطور مع كقد برز ىذا اؼبطلب التجديدم االجتهادم أكثر كضوح
فقو الدكلة ُب اإلسبلـ، كالدين كالسياسة، كالسياسة الشرعية، ُب ؿباكلة الستيعاب التحوالت اَّتمعية : القرضاكم ُب كتبو خاصة

.  ألكلوياتاعبديدة كالتكيف معها ُب إطار أمباط جديدة من االجتهاد عّب عنها بفقو الواقع كفقو ا

: استثمار االجتهاد المقاصدي في التعامل مع مظاىر العولمة: أوال  

لقد أصبح من اؼبألوؼ بعد إعادة اكتشاؼ اإلصبلحيْب العرب ُب القرف التاسع عشر النموذج اؼبقاصدم اعتبار ىذا          
هتاد، كلتجديد اؼبنظومة الفقهية كمبلءمتها ألكضاع النموذج ربٌوال منهجيا نوعيا ُب االجتهاد األصوٕب، كأفقا كاعدا كخصبا لبلج

كىذا ما يلمس كضوح باحتفاؿ الفكر اإلصبلحي اؼبعاصر بأعماؿ الشاطيب، مثل اإلماـ ؿبمَّند عبده  ْكمستجدات العصر الراىن
كرشيد رضا، كمركرا بعبلَّنؿ الفاسي كؿبمد الطاىر بن عاشور، كانتهاء بالشيخ ؿبمد الغزإب كالقرضاكم كالريسو٘ب فكلهم كٌظف 

اإلنساف كالعدالة االجتماعية من منظور ذبديدم يستوعب القيم الليّبالية النموذج اؼبقاصدم ُب الدفاع عن قيم الديبقراطية كحقوؽ 
ال اؼبدنية، كعلى منواؽبم ُب االفتتاف بالشاطيب كموافقاتو، سار الليّباليوف العرب معتّبين أىنَّنوي سلك ُب أصوؿ الفقو مسلكا جديدا قاب

                                                           
 ْ.ُ؛ ؛ ص َُُِ؛ ُإظباعيل السعيدات؛ مقاصد الشريعة عند اإلماـ الغزإب؛ دارا لنفائس؛ ط/ د -ُ
     :إدريس الطعاف، اؼبدخل اؼبقاصدم كاؼبناكرة العلمانية؛ ؾبلة اؼبسلم اؼبعاصر، العدد أضبد/ ينظر تفصيبل مهما عند د - ِ
كنصر حامد أبو زيد،    ِِْكطيب تيزيِب، النص القرآ٘ب، ص  َُٕص  ك ؿبمد أركوف، تارىبية الفكر، ّٖٓاعبابرم، بنية العقل، ص : ر ينظ  ّ

 . ُُِاالجتهاد كالنص لواقع اؼبصلحة ، ص " ؿبمد صباؿ باركت /نقبل عن كتاب د  َُِص  اػبطاب كالتأكم،
. ُّْ  –ُُٔـ، صَََِاد، النص كالواقع كاؼبصلحة، دار الفكر، دمشق، االجتو: أضبد الريسو٘ب، ؿبمد صباؿ باركت -ْ
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نصر حامد أبو زيد، كعبد /حسن حنفي، كد/كمثلو دُ"العقل العريبلبلستثمار كالتطوير ُب اذباه ذبديد الدين مثل اعبابرم ُب بنية 
.              اَّيد الشرُب  باعتبار أف مشركع الشاطيب يفتح الباب كاسعا أماـ االجتهاد اؼبطلق اؼبتحرٍّر 

يب كمشركعو الطموح حسن الَبا/عمارة  ليظهر من بعدىم د/كىو اؼبنهج الوسطي الذم دعا إليو القرضاكم كالغزإب كد         
فكاف  لبناء منظومة أصولية جديدة بعيدا عن االجتهاد االنتقائي الَبجيحي كبديل لَبميم الَباث الفقهي، بل يلـز بناء أصل جديد 

كىو ما يعد . من بْب آليات التجديد عنده آلية توسيع القياس القائم على إدراؾ اؼبقاصد كاالستصحاب الواسع للتصاّب مع الواقع
ىرا من مظاىر التجديد األصوٕب اؼبعاصر، حيث يتم توظيف اؼبقاصد ُب توسيع القياس كإخراجو من اعبزئية كالفرعية إٔب الكلية مظ

، حبيث تصبح اؼبقاصد حكما كليا "القياس الواسع"حسن الَبايب بػ/كاعبنس، كىو ما عّب عنو اعبويِب بالقياس الكلي، كظباه د
تدكر :"جاسر عودة/، تقاس عليو النوازؿ كاؼبستجدات حبيث أصبح القاعدة كما يقوؿ دحاكما على اعبزئيات قاض عليها

 ِ."األحكاـ الشرعية مع مقاصدىا كجودا كعدما كما تدكر مع عللها كجودا كعدما

غة كبناء أضبد الريسو٘ب الذم استطاع إعادة صيا/كما برز ُب اؼبدرسة ذاهتا اذباه عمق كطور النموذج اؼبقاصدم، يبثلو د       
، إذ يقرر بوضوح أف االجتهاد الفقهي ىو التأطّب الشرعي ّالفكر اؼبقاصدم بطريقة منهجية ؿبكمة كاضعا ؽبا قواعد مبسطة كجلية

 ْ.للواقع عن طريق ربقيق مناط كاعتبار مآؿ كمراعاة تغّب العلة مع اؼبعلوؿ كاعتبار األعراؼ

ٓب اؼبعاصر بقيادة صباؿ الدين عطية كالبشرم، كمدرسة الفرقاف، بقيادة ؿبمد كما ظهرت مشاريع أضة صباعية، كمدرسة اؼبس     
أزمة العقل "، بقيادة الكيبل٘ب كجابر العلوا٘ب الٍب تنطلق من تشخيص"إسبلمية اؼبعرفة"زكي اليما٘ب، كمثل مدرسة/ العوا، كد
: غة مصادر الفكر اإلسبلمي ُب أصوؿ ثبلثة ىيُب العطاء اإلسبلمي االجتماعي كالسياسي كاغبركي من خبلؿ إعادة صيا"اؼبسلم

الوحي كالعقل كالكوف، أم الوحي كمصدر للمعرفة كالتوجيو، كالعقل كأداة إدراؾ كفهم كموازنة، كالكوف الذم ىو السنن الطبيعية 
منهجية اعبمع بْب  العلوا٘ب/كمن ىذا اؼبنظور يعتمد أحد أبورز ركاد ىذه اؼبدرسة د كالتجارب كاألعراؼ كاؼبصاّب ٓاؼبوضوعية

كنقل " غرس قابلية التجدد الذاٌب ُب أصولنا كفقهنا"القراءتْب أم قراءة الوحي كقراءة الوجود من منطلق منظومة اؼبقاصد العليا ُب 
ـ نظرية معرفية عامة ُب العلـو الشرعية كالعلو"كما تساعد على تطوير " مهاـ التجديد كاالجتهاد ًإٔبى القاعدة العريضة لؤلمة"

كما برزت ُب السياؽ العريب عٌدة ؿباكالت االستفادة من ىذا اؼبنهج ُب دراسة النص الديِب كالَباث الشرعي، كنشّب  ٔ"االجتماعية
نقد العقل العريب الذم تعٌرض فيو لعلم أصوؿ الفقو من حيث ىو العلم : كنشّب منها باقتضاب إٔب مشركع ؿبمد عابد اعبابرم

ينضاؼ إليهما مشركع نصر حامد أبو زيد  "نقد العقل اإلسبلمي"ٌمد أركوف الذم ينطلق من منهجواؼبركزم ُب النظاـ اؼبعرُب، كمح
ُب إضفاء النسبية التارىبية على اػبطاب الديِب كنزع القداسة عن أمباط تأكيليو، كالنظر إليها ُب سياقاهتا التارىبية، كما تظهر 

                                                           
. ْٕٓص ُِٗٗ ْبنية العقل العريب مركز دراسات الوحدة العربية ط : ؿبمد عابد اعبابرمُ
. ْٓص، ََِٖسنة ّإناطة األحكاـ الشرعية دبقاصدىا، اؼبعهد العإب للفكر اإلسبلمي، فرجينيا ط" جاسر عودة، فقو اؼبقاصد/ د -ِ
(   ٖٖ -ّٗص)ـ، ُٗٗٗالفكر اؼبقاصدم، قواعده كفوائده، منشورات الزمن، الرباط، ط: أضبد الريسو٘ب/ د-ّ
. ِٕ-ْٔالريسو٘ب، اؼبرجع نفسو ص -ْ
. ُِٕ-ُُٔالريسو٘ب، اؼبرجع نفسو ص  -ٓ
  . ُُٓػ  ُّٓ، ص ََِٓ،سنة  ِمقاصد الشريعة، دار اؽبادم ط : طو جابر العلوا٘بٔ
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ف خلفية تارىبية نقدية،  معتمدا على النموذج اؼبقاصدم ُب حٌل كل مقاربة عبد اَّيد الشرُب الذم تناكؿ علم األصوؿ ـ
   ُ. مشكبلت العدالة ككل قضايا حياتنا اؼبعاصرة

لقد شكَّنل النموذج اؼبقاصدم حاجة ذاتية ؼببلئمة األحكاـ للواقع اؼبتجٌدد، كلضبط أطر اػببلؼ الفقهي الٍب ٓب تتمكن         
س االجتهاد عملية تّبير للواقع كسلبياتو؛ فهو ال يزكي االكبراؼ أك يشرعو كي يقوؿ أصحاب اؼبذاىب اؼبعتمدة، كُب الواقع ٕب

االذباه العلما٘ب عن اإلسبلـ أنو مساير للعصر كمستجيب غباجاتو، كما أنو ليس عمبلن فكريان ؾبردان عن الواقع لييصنف ُب نطاؽ 
قع مع مراعاة البعد الزما٘ب كاؼبكا٘ب كأثرنبا ُب التعامل مع النص الَبؼ الفكرم بل ىو عمل اسنباطي رابط بْب النص كبْب الوا

.                  الشرعي، كدكرنبا ُب التنزيل على الواقع

 :دور العولمة في تفعيل دور األمة في الحياة السياسية: ثانيا

قراءهتا ُب ضوء فقو الواقع كاؼبتوقع حل أزمة لعل من بْب أىم ىذه األزمات الٍب كاف للعوؼبة أثرىا اؼبباشر ُب إعادة             
اؼبشكلة السياسة اؼبتمثلة ُب ذلك الصراع كالصداـ اؼبزمن بْب السلطة كبْب اغبرية، ُب ؿباكلة إٔب كضع ىندسة دستورية توازف بْب 

اعي كالسياسي بالتنظيم حقوؽ األفراد ُب أف يعيشوا اغبرية كيتنفسوأا؛ كبْب حق السلطة العامة ُب التدخل ُب النشاط االجتم
كالتقييد، بعيدا عن الفًب السياسية، حبيث تكوف غاية كمقصد ىذه اؽبندسة بناء دكلة قانونية  دستورية ىبضع فيها اغباكم 
كاحملكومْب للقانوف دبفهومو الواسع، فبا يعِب أف أم نظاـ دستورم ناجح ىو ُب اغبقيقة ؿباكلة غبل تلك اؼبشكلة الدستورية 

. مشكلة اؼبوازنة بْب السلطة كحقها ُب فرض النظاـ كتقييد النشاط الفردم كبْب حقوؽ أفراد لشعب كعلى رأسها اغبرية اػبالدة،
كعليو فقد أعاد الفكر السياسي اإلسبلمي اؼبعاصر قراءة مباحث عديدة ٓب يسبق تناكؽبا كما قاـ دبراجعات للَباث الفقهي 

. السياسي

من القضايا الدستورية الٍب تتطلب اؼبراجعة الفقهية ُب اؼبوركث السياسي اإلسبلمي هتميش دكر األمة احملورم ُب فبارسة ؼ         
السيادة؛ حيث تستبعد األمة من مواقع االختيار كالقرار كاؼبشاركة الفعلية لدرجة انو توجد ُب بعض اؼبراجع عبارات استصغارية 

 . ا بوصف  العاٌمة كالغوغاء كالدنباء كأمثاؽبالدكرىا ُب ازباذ القرار كنعتو

لقد بدأ الوعي حبالة االستبداد ُب العآب اإلسبلمي، كالبحث عن حل دستورم للحكم الفردم ُب دكلو ُب مرحلة تارىبية            
العآب اإلسبلمي خطاب  حيث برز ُب داخل. دقيقة شهدت ربٌوالن ُب صيغة الدكلة السلطانية القديبة إٔب صيغة الدكلة اغبديثة

إصبلحي يدعو إٔب اغبد من مساكئ اغبكم الفردم االعتباطي من خبلؿ اعتماد صيغة الدكلة الدستورية الٍب ترتكز إٔب دستور 
كاؽبيئات  ,ينص على كجود برؼباف تشريعي كفصل للسلطات، كعلى حقوؽ ككاجبات تنظم العبلقة بْب األفراد كاَّتمع من جهة

ة أخرل، ككانت العوؼبة ىي نقطة االنعطاؼ ُب انكشاؼ بنية الدكلة السلطانية كالٍب مهدت بالتإب لنوع من اغباكمة من جو
الوعي باغبريات العامة عّب الوعي بأنبية دستور خاص ؽبا بفعل االطبلع على أكربا كحضارهتا فبا ساىم ُب ميبلد لبب جديدة ُب 

 .اَّتمعات اإلسبلمية
مة أساسية ُب بناء دكلة اغبقوؽ كاغبريات هبب أف تؤطر ُب مؤسسات نظامية زبتص باالجتهاد التشريعي الشورل قيؼ           

؛كمتخصصة ُب ُ"كاؼبشاركة ُب الرأم؛ مراقبة اَّتمع كما يقع فيو من ظلم؛ كمراقبة عمل موظفي الدكلة كالتبليغ عن مظاؼبهم
                                                           

: على الرابط َُِْمارس ُّ/ السيد كلد أباه، مقاصد الشرع كؿباكالت ذبديد اؼبنظومة األصولية، بتاريخعبد اهلل   -ُ
 http://almaktabah.net/vb/showthread.php?t=108172 

http://almaktabah.net/vb/showthread.php?t=108172
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اكم كجوبا حبكم ما يتمتع بو أىلها من علم كدريو كملكة فقهية بأحكاـ استنباط ما عظم أمره كعجز عنو اغبكاـ؛ يلجأ إليها اّب
 . اإلسبلـ كفقو للواقع اؼبعاش

كباستثناء بعض اؼبراجع الٍب تكٌيف اإلمامة على أساس أأا عقد اجتماعي سياسي بْب األمة كبْب اغباكم  يصطلح             
كملتـز بتنفيذ إرادهتا السياسية؛ فاف غالبية اؼبراجع هتمش دكر األمة ُب  عليو بعقد البيعة حيث يكوف اغباكم نائب عن األٌمة؛

اؼبشاركة السياسية، حيث قبد أٌف الرأم الشائع ُب الفقو السياسي أٌف حق االختيار للرئيس الذم ييؤٌب عليها ليس حبٌق عاـ عبميع 
فإذا ٓب :"ٔب الفرد الواحد كما أشار إليو إماـ اغبرمْب ُب قولوأفرادىا، بل ىو حٌق ـبٌوؿ لعدد القليل من األفراد قد ينتهي أحيانا إ

ييشَبط اإلصباع ُب عقد اإلمامة ٓب يثبت عدد معدكد كال حٌد ؿبدكد، فالوجو اغبكم بأٌف اإلمامة تنعقد بعقد كاحد من أىل اغبٌل 
الشرعية إذ يقوؿ متحٌدثا عن أىل اغبٌل ؛ كىو ما أكضحو اؼباكردم كتابعو فيو من جاء بعده من أغلب فقهاء السياسة ِ."كالعقد
فإذا تبٌْب ؽبم من بْب اعبماعة من أٌداىم االجتهاد إٔب اختياره عرضوىا عليو، فإف أجاب إليها بايعوه عليها،كانعقدت بيعتو :"كالعقد

 ّ".لو اإلمامة، فلـز كاٌفة األٌمة الدخوؿ ُب بيعتو، كاالنقياد لطاعتو

اف األٌمة ُب اؼبشاركة السياسية كالتمتع باغبقوؽ الدستورية رغم ما سبتعت بو التجربة السياسية كىو ما يفسر تضييق سلط       
. اإلسبلمية  من استحداث  ؼبؤسسات بديلة  مثل صباعة أىل اغبٌل كالعقد، كتولية العهد، كالشوكة

ٔب ضركرة التأسيس ؼبؤسسات دستورية تكوف إف ىذا التأصيل الشرعي لقضية تقييد سلطة اإلماـ بالشورل اؼبلزمة يدفع إ         
ؽبا الرقابة القبلية كالبعدية عليو، حبيث تكوف شريكا لسلطة اغباكم ُب فبارسة السلطة حٌب نضمن أف يكوف يتصٌرؼ رئيس الدكلة 

حكاـ، كمن ال كالشورل من قواعد الشريعة كعزائم األ:"ُب شؤكف األمة تصرفا شوريا، يقوؿ ابن عطية ُب تفسّبه احملرر الوجيز
، كألف ُب االستبداد بالرأم مفسدة بل انو جل اؼبفاسد الٍب تنشأ ُب فبارسة اغبكم متأتية ْ"يستشّب أىل العلم كالدين فعزلو كاجب

.   منو

كجد فإف مبدأ الرقابة الشعبية على تصرفات اإلماـ كؿباسبتو ُب أداء مهمتو كاف ضعيفا ُب الفقو السياسي؛ كاف كعليو فاف         
فانو ٓب يكن منظما ُب مؤسسات ؿبددة كىيئات معلومة كبصفة دكرية بل ٓب يكن وبظى دبكانة دستورية ملزمة حيث تكاد يقتصر 
على اؼبناصحة الوعظية الٍب زبلو من معُب اإللزاـ؛ فبل قبد ُب التاريخ السياسي اإلسبلمي كجود مؤسسات دستورية توقف سلطة 

تشارؾ معو ُب فبارسة السلطة سول بعض اؼبأثورات من النصائح كاؼبواعظ اؼبَبككة لشجاعة العآب اإلماـ عند حدكد اؼبشركعية ك
 ٓ.كالواعظ كىيبة القاضي

كحٌب مع إقرار النصوص الشرعية بدكر األمة  الرقايب إال أف الفقو السياسي اإلسبلمي غّب جاـز حوؿ مسألة مدل إلزامية         
الشورل كىل ىي لئلعبلـ أـ لئللزاـ؛ كىي اؼبسالة الٍب يَبتب على الفصل فيها معرفة منزلة قاعدة حكم األغلبية ألف القوؿ بإلزامية 

                                                                                                                                                                                     
كمابعدىا     َُِأضبد الريسو٘ب؛ الشورل ُب معركة البناء؛ ص   -ُ
 ّٕٓ؛  ص ُٖٓٗإماـ اغبرمْب،  اإلرشاد؛ الناشر مؤسسة الكتب الثقافية؛ بّبكت -ِ
 ُٕاؼباكردم؛ األحكاـ السلطانية،ص -ّ
أف للشورل مدخبل ُب التولية كُب العزؿ، كىو مبدأ فبا يعِب  التأكيد على  -كالشرط الذم اختص ابن عطية بالنص عليو دكف سواه ُب حدكد ما نعلم-ْ

ابن عطية؛ : دستورم معاصر مسلم بو حيث يشَبط ُب اؼبَبشح للرئاسة أف يكوف ؿبَبما للخيار الديبقراطي كالحَباـ الدستور ُب فبارسة السلطة  ينظر
 ُٕٗ؛ صّ؛ جُٕٕٗطبعة  قطر : تفسير المحرر الوجيز

 ُٖٗٗدار الشركؽ، القاىرة بّبكت : ُب النظاـ السياسي للدكلة اإلسبلمية  الناشرؿبمد سليم العوا ؛ : مباذج من ذلك ُب: ينظر -ٓ
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لو إٔب األخذ دببدأ األغلبية؛ فرغم عدـ كجود نصوص صروبة ُب كجوب ربكيم رأم األغلبية إٔب أف ىناؾ من الشورل ىو قوؿ مآ
اإلشارات الكثّبة ُب السّبة النبوية ما يدؿ على أعماؿ النيب صلى الو عليو كسلم ُب األخذ حبكمها كما ُب استشارة القـو ُب 

ليو كسلم ُب اػبركج لغزكة أحد؛ ككذا ُب مبلطفة كمصاغبة قبيلة غطفاف بثلث شبار مبلقاة العدك ُب غزكة بدر كاستشارتو صلى الو ع
اؼبدينة ُب غزكة األحزاب كسرا للحصار اؼبضركب عليهم، فكلها إشارات ُب كجوب ربكيم رأم األغلبية عند التعارض كالتزاحم من 

كمع ذلك يبقى اؼبنبو إٔب ُ."عليكم بالسواد األعظم:"باب الَبجيح ال من باب أف قوؽبم الصواب؛ لقولو عليو الصبلة كالسبلـ
عملية مراجعة الفقو السياسي التقليدم منبو غريب استحث علماء اؼبقاصد إٔب توحيد اعبهود الفكرية لشرعنة االنتقاؿ من 

مصاّب األمة من حيث االستبداد إٔب الشورل، كمن مصادرة الرأم إٔب اغبرية ُب الرأم كاؼبعارضة، كمن مصاّب األفراد كاألسر إٔب 
           .ىي كل ال يتجزأ كمن حكم اغبكاـ إٔب حكم اؼبؤسسات الدستورية

 :أثر العولمة في التنظير المقاصدي لالنتقال من الدولة الدينية إلى الدولة المدنية: ثالثا  

الدكؿ متسلطة باسم التفويض اإلؽبي أياـ فرضت العوؼبة نظاما جديدا للعبلقات بْب اؼبواطنْب كالدكلة، فبعد أف كانت            
اغبكم الكنسي ُب أكركبا فكاف من الطبيعي أف تنعكس العوؼبة دبضموأا ككسائلها على القانوف الدستورم، الذم وبدد نظاـ 

كقٌيم الليّبالية  اغبكم كشكلو كالنظاـ الدستورم بْب السلطة كاغبرية، كمن ىنا يرتبط النظاـ الدستورم اؼبعاصر ُب ظل العوؼبة دببادئ
السياسية، كبالديبقراطية كآلية ُب تنظيم عبلقة اغباكم باحملكـو كُب إدارة دكاليب السياسة كاغبكم كالسلطة ُب الدكلة اغبديثة 

.   كاؼبعاصرة بعيدا عن ربكم رجاؿ الدين كنظاـ الدكلة الدينية

مع احتماء الكنيسة بسيف قسطنطْب ُب القرف الرابع اؼبيبلدم،  باؼبفهـو الغريب( اغبق اإلؽبي)انتشر مصطلح  :الدولة الدينية-ُ 
شبنان لتلك اغبماية، كجزءان رئيسان من الصفقة، إذ التزمت الكنيسة بإقناع أتباعها بأف اؼبلك ( اغبق اإلؽبي للملوؾ)فجاء ابتداع نظرية 

بتفويض منو، كبالتإب فإف طاعة الشعب العمياء ظٌل اهلل على األرض، كأف سلطتو من سلطة اهلل، كأف كجوده يعكس إرادة اهلل ك
للملك كاجب ديِب كشطر رئيس من اإليباف، كىو مصطلح ضباؿ أكجو كمعافو عدة فريق ييطلقو كييريد منو اإلشارة إٔب الدكلة الٍب 

يبثلوف إرادة اهلل وبكمها رجاؿ دين يتقمصوف خصائص األلوىية كالربوبية ُب األرض، فيكسوف أنفسهم العصمة كالقدسية لكوأم 
فيكوف التعقيب عليهم كمن يعقب على اهلل تعأب كالدكلة الدينية ُّذا اؼبعُب ال شك أأا دكلة مرفوضة بالنقل ..تعأب ُب األرض

كالعقل سواء، كفريق آخر من العلمانيْب اؼبعوؼبْب هبعلوف كل دكلة تطالب بالتحاكم إٔب تعاليم كشرائع كقيم الدين دكلة دينية 
باعتبار أف ىذا اؼبطلب يعِب ، لتإب فهم يرفضوف أم مطلب للمسلمْب بضركرة التحاكم إٔب تعاليم كشرائع كقيم دينهم اغبنيفكبا

.   قياـ دكلة دينية ذبنح للتطرؼ كالغلو ضد كل شيءو ك كىو موقف مرفوض، كباطل بالنقل كالعقل سواء

بصيغة الذـ أك اؼبدح سواء؛ إذ " الدكلة الدينية"من استعماؿ ىذا اؼبصطلح لذالك نبو الفكر اؼبقاصدم اؼبعاصر على غبذر          
من دكف أف تبْب اؼبقصود منو كما ال ينبغي أف تقوؿ كبن نطالب بقياـ دكلة ..كبن نرفض الدكلة الدينية مطلقان : ال يكفي أف تقوؿ

ة دينية على طريقة حكم الكنيسة لرعاياىا، خشية أف ييفهم من كبلمك أنك تطالب بقياـ دكؿ.. دينية بدكف ربديد للمقصود
كيبقى اؼبصطلح ُب األخّب من اؼبتشابو الذم وبتاج إٔب بياف كتفصيل كىو ما جعل أعبلـ الفقو اإلسبلمي اؼبعاصر يطلق عليها 

. الدكلة اؼبدنية ذات اؼبرجعية اإلسبلمية

                                                           
 ٖٗ، كص ٓٗ، كص َِٖ؛ ص ُالريسو٘ب؛ الشورل ُب معركة البناء؛ ط/د-ُ
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ة كىم يريدكف بو أف تكوف السلطة كالقيادة ُب الدكلة مصطلح كثر تداكلو كالتبشّب بو مع ظاىرة العوٓب :الدولة المدنية -ِ
للمدنيْب دكف العسكريْب عن طريق االنتخاب ال االنقبلب، كأف تػيفىعَّنل ُب اَّتمع مؤسسات اَّتمع اؼبد٘ب اؼبمثلة ؼبختلف أطياؼ 

ية فهو يعِب قياـ دكلة علمانية ال اؼبشهد السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم كالثقاُب بعيدا عن أم توجيو للدين ُب اغبياة السياس
، فييقاؿ زكاج مد٘ب كطبلؽ "الديِب"مقابل كلمة " اؼبد٘ب"دخل للدين فيها مطلقان كمنو قوؿ فصل الدين عن الدكلة، فتيطلق كلمة 

سبلميْب مد٘ب أم غّب ديِب كال ىبضع ألحكاـ الشريعة كىو اؼبعُب األرجح كاألكسع استخدامان ؽبذا اؼبصطلح، ككحل كسط بْب اإل
.  المياالليّباليْب، كالعلمانيْب يعتّب مصطلح الدكلة اؼبدنية بديل مناسب للدكلة الدينية اؼبرفوضة ليّباليا كللدكلة العلمانية اؼبرفوضة إس

لعباد ىي الدكلة الٍب ربكمها كتقودىا اؼبؤسسات اؼبتنوعة كاؼبتعاكنة على ربقيق الصاّب العاـ كأضة الببلد كا: دولة المؤسسات-ٖ
كتقدمهم، كىي صورة عملية لتفعيل مبدأ الشورل ُب اَّتمع اؼبسلم، كآلية من آلياهتا، فقياـ النقابات كـبتلف مؤسسات اَّتمع 
اؼبد٘ب الٍب سبثل مطالب كمصاّب صبيع طبقات اَّتمع هبعل الدكلة أكثر سباسكان كقوة كعطاء، كأكثر سبثيبلن للشعوب كرغباهتم 

ق اؼببادئ إٔب أف الواقع السياسي اإلسبلمي مبتعد عنها، لعدـ كجود اجتهادات تنظيمية لتجسيد ىذه اؼببادئ كحاجياهتم، كمع ىذ
كمن ٍب فقد كاف للجانب السياسي للعوؼبة كىو جانب اغبرية كالديبقراطية الذم ضحت من أجلو شعوب العآب باختبلؼ مباذجها 

فالعوؼبة ُب اؼبنظور السياسي تعِب عدـ  .ـ ضريبة دـ جديدة من أجل إحقاقهابثمن غإب من دماء أبنائها كال تزاؿ تدفع كل يو
ديكتاتورية الدكلة، فليست ىي الفاعل الوحيد على اؼبسرح السياسي العاؼبي، كلكن توجد إٔب جانبها مؤسسات كمنظمات 

.    عة اغبكم كازباذ القراركتنظيمات فاعلة تسعى إٔب ربقيق مزيد من الَبابط كالتداخل كالتعاكف كاؼبشاركة ُب صنا

كلقد قبحت العوؼبة ُب إقناع العديد من اؼبؤسسات الدينية الرظبية كاَّالس العلمية فيها إٔب تبِب آليات الديبقراطية          
زبية الشعبية، حيث يشهد العآب اإلسبلمي اؼبعاصر ربوال كتطورا ديبقراطيا يتجلى ُب تطبيقات متعددة على منها التعددية اّب

كاإلعبلمية كالنقابية،كفبا يلفت النظر الزيادة اؼبلموسة ُب درجة اؼبشاركة السياسية للشعوب ُب تعزيز مصّبىا حيث سقط نظاـ 
النظاـ اغبزيب الواحد ُب العديد من الدكؿ اإلسبلمية كالٍب أخذت بتعدد األحزاب كتعميق الديبقراطية بإسقاط اغبواجز الٍب ربوؿ 

اب السياسية كٓب تعَبض مسّبهتا طاؼبا أأا تعمل لصاّب الوطن كاؼبواطنْب كما كفرت حرية الٍب شيح للمجالس دكف تكوين األحز
النيابية كحرية االنتخاب كمن ٍب فقد تغّب نظاـ اغبكم من الدكلة السلطانية إٔب الدكلة القانونية  من خبلؿ األخذ دببدأ الفصل بْب 

بْب الشعب كاغباكم،دبوجبو ىبتار الشعب فبثليو بكل حرية كسيادة مقابل أف يلتـز اغباكم السلطات كاعتبار توٕب السلطة عقدا 
فلم يعد مصدر السيادة ىو اغباكم أك الرئيس أك اغبزب الواحد أك .بالدستور كخدمة الصاّب العاـ، مع تقرير مسؤكليتو أماـ الشعب

. ُب قول الشعب العائلة اؼبلكة بل صارت السيادة ملكا لئلرادة العامة فبثلة

ُب صورىا اؼبتعددة حرية الفكر كالتعبّب كحرية االنضماـ إٔب كمن ٍب يقتضي تبِب العوؼبة السياسية إطبلؽ اغبريات السياسية        
التنظيمات السياسية كتشكل األحزاب كاالنتخاب كحرية االختيار فمن اؼبظاىر السياسية للعوؼبة سقوط النظم الديكتاتورية 

. ة كاالذباه إٔب الديبقراطية كالنزكع إٔب التعددية السياسية كتأكيد احَباـ كصيانة حقوؽ اإلنسافكالشموٕب

 توظيف مقاصد الشريعة الخاصة بالدولة كأساس لمنظومة حقوق اإلنسان من منظور العولمة : المطلب الثاني

من مظاىر العوؼبة السياسية احَباـ حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية طبقا ؼبيثاؽ األمم اؼبتحدة كيعتّب مبدأ التدخل          
أىم اقبازات العوؼبة، فالتبشّب  كلعل ىذا اؼبظهر يعد من ألغراض إنسانية أك التدخل الدكٕب اإلنسا٘ب مثبل حيا لذلك االىتماـ،

ة اغبرية كغاية لنظاـ اغبكم على السلطة كوسيلة لفرض النظاـ، جعلت جهود اؼبقاصديْب تتجو إٔب صياغة حبقوؽ اإلنساف كبأكلوم



  2014أبريل  27إلى  25بيروت  –العولمة ومناىج البحث العلمي : الثالثأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

175 

 

مشاريع دساتّب كمواثيق خاصة حبقوؽ اإلنساف تتناسب كعاؼبية اؼبواطنة اإلنسانية، كالدكلة اؼبدنية باؼبفهـو السابق أعبله، كتضاىي 
 .مواثيق حقوؽ اإلنساف األفبية

كقد أسسوا ذلك على أف ربرير اإلنساف من عبودية العباد كرفع الظلم عنهم غاية أظبى جاءت من أجلها رسالة              
منى الطيبات كىفىضىٍلنىاىيم على كىثّب ًممَّن :"اإلسبلـ، لقولو اهلل سبحانو كتعأب ـى كىضبىىٍلنىاىيم ُب اٍلّبى كالبىٍحر كىرىزىقٍػنىاىيم ٍّ ف كىلىقىٍد كىرٍمنا بىِب آدى

لىٍقنا تػىٍفضيػبلن  ، كىو ما يؤصل إٔب بناء اؼبشَبؾ إنسا٘ب ُب زمن العوؼبة، فقد أٌكد إعبلف حقوؽ اإلنساف الذم أصدره اَّلس "خى
ُب باريس أف حقوؽ اإلنساف ُب اإلسبلـ ليست منحة من ملك أك حاكم، أك قراران  19/9/1981اإلسبلمي الدكٕب العاؼبي يـو 
 .  منظمة دكلية، كإمبا ىي حقوؽ ملزمة حبكم مصدرىا اإلؽبيصادران عن سلطة ؿبلية أك 

كرغم ما تشهده الدكؿ اإلسبلمية من حراؾ سياسي ُب ؾباؿ إقرار حقوؽ اإلنساف كاؼبواطن كتوفّب ضمانات فبارستها،           
بط السياسية كالقانونية كاإلدارية الٍب إٔب أأا ٓب تؤد إٔب تغيّب أساسي ُب طبيعة السلطة كأساليب فبارسة اغبكم بسبب القيود كالضوا

فرضتها النخبة اغباكمة على تلك العملية فبا أفرغها من مضامينها اغبقيقية، فواقع النظم اغباكمة ٓب ينضج  ُب التعامل باهبابية مع 
إف :"نظامها كذلك قولوتنظيمات اَّتمع اؼبد٘ب الٍب ال كالت ربت كصاية الدكلة، فاالجتهاد اؼبقاصدم غرضو التجديد لؤلمة ُب 

لقد مثل التجديد قدرة الفقو على االستجابة للتحديات الٍب ُ"اهلل يبعث ؽبذه األمة على رأس كل مائة سنة من هبدد ؽبا دينها
فرضها الواقع ُب اَّتمع اؼبسلم، عندما كظَّنف أىل االجتهاد كل طاقاهتم ُب البيئة الٍب أنشأهتا عقيدهتم كُب ظل الثوابت الٍب 

رستها شريعتهم، كُب سياؽ ذبديد تطور علـو الشريعة كتكاملها، تّبز اؼبقاصد بصفتها عنصران مهما ُب فهم أسرار الشريعة أ
كحكمها، كىو ما ال استغناء للمجتهد عنو أثناء اجتهاده، من خبلؿ مراعاة  اَّتهد للنصوص كظواىرىا، كعدـ إغفالو ؼبعانيها 

 .  كعللها

: مراجعة في بناء مقاصد للشريعة على مستوى األمة دور العولمة في: أوال

يتفق على عدـ قدرة مقاصد الشريعة كما عرضها القدماء كبلورىا الشاطيب من جانبها ِيكاد الفكر اؼبقاصدم اغبديث          
كربطها بأىداؼ ّاؼبقاصدية فبا يعِب ضركرة االعتماد على الكلياتالفردم على اإلحاطة دبطالب اغبياة اؼبعاصرة اؼبعقدة كاؼبتشعبة؛ 

                                                           
  ُّٗ/ُِ(. ِّّْٔ: )حديث رقم. ؛ ككنز العماؿَُٗ/ْ(. ُِْٗ: )حديث رقم. سنن أيب داكد -ُ

يوسف القرضاكم ُب أكثر من موضع حاجة الفقو اإلسبلمي إٔب إعادة النظر ُب اؼبقاصد من حيث مفردهتا باالىتماـ باؼبقاصد / كقد أشار د -ِ
خاء كالكرامة كالتكافل؛ فكلها مقاصد عامة للشريعة اإلسبلمية؛ كيعطي أمثلة من كتب األصوؿ للتدليل اؼبتعلقة باَّتمع كاغبرية كاؼبساكاة كالعدالة كاإل

فأين  على غياب العقلية اؼبقاصدية لدم اعبماعة كتمثيلهم حفظ العقل ُب عقوبة الشرب كأف ىذا ىو كل اىتماـ اإلسبلـ بالعقل متسائبل  كمتعجبا
،  "مقاصد الشريعة اإلسبلمية كربديات الواقع"ُب ؿباضره  ؿبمد سليم العوا؛/ شادة بالعلماء كقيمة اؼبعرفة؛ كمثلو دالعقلية العلمية؛ كطلب العلم كاإل

حيث دعا إٔب فتح االجتهاد الكتشاؼ  ََِٕإبريل  ُُ-مقاصد الشريعة ُب ضوء اؼبتغّبات اؼبعاصرة يـو األربعاء »ندكة ربت عنواف  -جبامعة القاىرة
القرضاكم ؛ مدخل لدراسة الشريعة / ينظر د.  ما فعل رائد اؼبقاصديْب اؼبعاصرين ابن عاشور مع مقصد اغبرية كحفظ نظاـ األمة مقاصد جديدة مثل

 ْٖاإلسبلمية؛ ص

كاإلصبلح؛  أضبد الريسو٘ب؛ الكليات األساسية للشريعة اإلسبلمية؛ الناشر  اللجنة العلمية غبركة التوحيد /ينظر تفصيبل أكثر مقدمة كتاب د -ّ
التعليم : ليبلوكم أيكم أحسن عمبلن، كثانيها: أكؽبا: ، كقد حدد فضيلتو ىذه الكليات اؼبقاصدية كفصلها بدكرىا إٔب أربعََِٕ؛ سنة  ُباؼبغرب؛ ط

كا٘ب، باؼبقاصد القرآنية العليا طو العل/ كىي الٍب ظباىا من قبلو ظباىا د. قياـ الناس بالقسط: جلب اؼبصاّب كدرء اؼبفاسد، كرابعها: كالتزكية كثالثها
 .العبادة ك اػببلفة كالعمارة: كىي عند غّبىم  ؿبصورة ُب مقاصد ثبلث. اغباكمة كعددىا ىي التوحيد كالتزكية كالعمراف
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عند الكثّب من " اؼبقاصدية االجتماعية"من اؼبهم اإلشارة إٔب غياب النظرة ؼلتنظيم اغبياة بقواعد قادرة على التوليد منها،  األمة
اؼبقاصديْب كاألصوليْب  

باعتبارىا مكلفا، بينما اعتّبكا أف  فلم يبلحظ الفقهاء القدامى أف الكتاب كالسنة حافبلف باػبطابات اؼبوجهة إٔب األمة،        
اػبطابات الشرعية كلها موجهة لؤلفراد، كحٌب ما ظبوه بالتكاليف الكفائية اعتّبكه خطابات أفراد، بينما نبلحظ أف الشريعة 

  .اشتملت على نوعْب من اػبطابات التكليفية خطابات لؤلفراد، كخطابات لؤلمة، كىي كثّبة جٌدا

للخطابات التكليفية الشرعية إٔب اعتبار الشريعة موجهة لؤلفراد، كبذلك ربوؿ الفقو إٔب " العرجاء"ذه الٌنظرة لقد سانبت ق         
فقو أفراد، كسيطرت على الفقيو طابع الفردية ُب الٌنظرة لؤلمور، كٓب تسلم من ىذا حٌب اؼبقاصد الٍب صاغها العلماء قديبا، كمع 

توسيع دائرة اؼبقاصد،حٌب تشمل باقي اَّاالت، الٍب ىي من األنبية دبكاف، كالٍب هتم ذلك ال نعدـ ؿباكالت ذبديدية مهمة ؿ
 .بالدرجة األكٔب مقاصد اَّتمع، كاألمة اإلسبلمية بصفة عامة

ما كبسبب إغفاؿ نظرة الفقهاء إٔب قضايا األمة تعطل التنظّب كالتقعيد ُب ؾباؿ البناء التنظيمي للمجتمع اإلسبلمي كىذا          
، كٓب يسلم من ذلك حٌب شيخ اؼبقاصدين اإلماـ ُيظهر جليا ُب عدـ مبلحظة مقاصد الشريعة ُب كثّب من ؾباالت الفقو

، عندما قعد غبفظ الضركرات اػبمس على أساس فردم، ال على أساس ما ربفظ بو األمة كاملة؛ فجميع مقاصد الشريعة الشاطيب
فبا يوحي أف ىناؾ مقاصد للشريعة ُب ؾباؿ األمة العاـ الذم ىو كياف األمة كنظاـ الدكلة، كإنباؿ ما لو عبلقة بالشأف ِلديو فردية؛

مستقلة عن اؼبقاصد الشرعية بالنسبة إٔب باقي اَّاالت مع ضركرة اإلقرار بوجود التداخل كالتكامل بْب ىذه اَّاالت؛ كىو األمر 
  .الذم يدفع إٔب تبِب مقاصد جديدة أك على األقل تفعيلها

كقد برزت حاجة الفقو السياسي اإلسبلمي لنظرية اؼبقاصد الشرعية الستحداث أحكاـ شرعية تتناكؿ الواقع اؼبستجد فضبل        
عن التأسيس ؼبشركعية األخذ االنتقائي من اؼبؤسسات النظامية اغبضارة الغربية، كقد بالغ الفقهاء كثّبان ُب دكر اؼبقاصد كأنبيتها 

. كلم ُب اؼبقاصد، يركز على أأا مفتاح التنمية االجتماعية كالسياسيةحيث يكاد كل من يت

كىنا كاف البد من استثمار نظرية اؼبقاصد اؼببنية على استصبلح اػبلق بناء على جلب مصاّب الدارىٍين، كدرء مفاسدنبا ُب         
ق الواقع كفقو التوقع كلو بظنٍّ غالب، سّبان منهم كمعرفة اغبكم ُب النوازؿ السياسية؛ من خبلؿ توخي مناسبات األحكاـ، بعد فق

فالعّبة ُب القوؿ باؼبشركعية من عدمها ُب الوقائع النازلة ىو  دبا يتضمنو الفعلي "ُب ذلك على منهاج الشريعة كسياستها التشريعية،
ة بالعقل، فكذلك معظم الشرائع ، فكما أف معظم مصاّب الدنيا كمفاسدىا معركؼ"من الصبلح كالفساد، كال ًعّبة  للفظو كمظهره

إف ربصيل اؼبصاّب :"كالتكاليف؛ ال ىبفى على عاقل كجو اؼبصلحة فيها؛ كمن ىنا قرر اإلماـ العز بن عبد السبلـ ُب قواعده 
رء احملضة، كدرء اؼبفاسد احملضة عن نفس اإلنساف كعن غّبه ؿبمود حىسىن، كأف تقدٙب أرجح اؼبصاّب فأرجحها ؿبمود حىسىن، كأف د
أفسد اؼبفاسد فأفسدىا ؿبمود حىسىن، كأف تقدٙب اؼبصاّب الراجحة على اؼبفاسد اؼبرجوحة ؿبمود حىسىن، كأف درء اؼبفاسد الراجحة 

إف كل تصرؼ " يقوؿ اإلماـ القراُب. على اؼبصاّب اؼبرجوحة ؿبمود حىسىن، تذكّبان ؽبم بأف رُّم ال يريد إال صبلحىهم دكف نكايتهم

                                                           
  ُٗ؛ صََُِ؛ ؾبلة آفاؽ التجديد؛ دار الفكر؛ بّبكت؛ -حوار مع عبد اعببار رفاعي–ؿبمد مهدم مشس الدين؛ مقاصد الشريعة  -ُ
 ؛ -ؿباكلة نقدية للتأصيل كالتطوير -عبد الكرٙب اغبمداكم؛ ُب النظاـ السياسي اإلسبلمي فقو األحكاـ السلطانية ؛ /ينظر إٔب ىذا الرأم عند د -ِ
 ّْص
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كمعناه أف أم قوؿ أك فعل ال ينبِب عليو ما يصلح حاؿ اؼبتصرؼ؛ أك حاؿ غّبه ال يعتّب تصرفا  ُ"قصوده ال يشرعال يَبتب عليو ـ
كىذا ما يستفاد من استقرار ما كتبو ُب مقاصده؛ " التصرؼ على الرعية منوط باؼبصلحة:"ُب الشرع؛ فكاف فبا قرره الفقهاء قاعدة 
استقراء أدلة كثّبة من القرآف كالسنة الصحيحة يوجب لنا اليقْب بأف :"حيث يقوؿ كُب أصوؿ النظاـ االجتماعي ُب اإلسبلـ

فلم ىبلق اهلل كضعا إال لّبتب عليو  ِ؛ "أحكاـ الشريعة اإلسبلمية منوطة حبكم كعلل راجعة للصبلح العاـ للمجتمع كاألفراد
أحكاما مبنية على مقاصد ربقق مصاّب العباد ُب اؼبعاش كاؼبعاد على أساس من العدؿ؛ ذلك أف األكامر كالنواىي ُب اػبطاب 

   ّ.الشرعي متجهة كلها إٔب اكتساب اؼبصاّب أك الوسائل اؼبفضية إليها؛ كأب درأ اؼبفاسد أك الوسائل اؼبؤدية إٔب درئها

أف -فعمدة االجتهاد اؼبقاصدم ُب ؾباؿ األحكاـ السلطانية مبِب على حرية االستصبلح اؼبنضبط بضوابط اؼبصلحة، فمثبل       
. كىو اؼبقصد الذم تتبعو ابن عاشور الذم كاف اعتبار األمة ماثبل ُب تنظّبه اؼبقاصدمْ"الغرض من نصب اإلماـ استصبلح األمة"

: ين الجدد في إضافة مقاصد جديدة تحت ضغط العولمةجهود المقاصدي: ثانيا  

ال شك أف الَبكيز على مقاصد الشريعة على مستول األمة ىو األعلى كاألكٔب ُب ظل شيوع فقو التمدف، كىو الذم             
رعاية من الفقهاء فقد الحظ ابن عاشور أف مصاّب األفراد أخذ تكامل العناية كاؿ ؛وبتاج أف يأخذ مكانتو البلئقة اؼبستحقة

ىذا مع العلم أف اؼبصاّب . كاألصوليْب كاؼبقاصديْب، خببلؼ األمة كمصاغبها كمقاصدىا، فهي ضامرة عند عامة علمائنا اؼبتقدمْب
الفردية ال تفضي بالضركرة إٔب ربقيق مصاّب األمة إال بشكل ؿبدكد، كلكن مصاّب األمة تفضي بالضركرة إٔب مصاّب األفراد، فهي 

كاف  فقدمن اإلضافات الٍب تنسب إٔب ابن عاشور عنايتو الفائقة دبصاّب األمة كاؼبقاصد اعبماعية كاؼبقاصد العاـ، كٓ.فيها داخلة
فحٌب حينما أراد تعريف التحسينيات الٍب ىي ألصق شيء باألفراد كأذكاقهم، عرفها بأأا  .عنده اعتبار األمة ماثبل كمعيارا معتمد

ُّا األمة ذات منظر كُّجة، تنجذب إليها األمم كالشعوب األخرل كربَبمها، كهتفو إليها نفوس ىي اؼبصاّب الٍب تكوف 
فكاف فبا قرره فقد بدكره للمسألة االجتماعية أنبية كبّبة ُب تفكّبه كتنظّبه،  كمن بعده كعلى خطاه اإلماـ عبلؿ الفاسي،ٔالناس،

عمارة األرض كحفظ نظاـ التعايش فيها كصبلحها بصبلح اؼبستخلفْب "ُب ىذا الصدد أف اؼبقصد العاـ للشريعة اإلسبلمية ىو
فيها كقيامهم دبا كلفوا بو من عدؿ كاستقامة كمن صبلح ُب العقل كُب العمل كإصبلح ُب األرض كاستنباط ػبّباهتا كتدبّب ؼبنافع 

كُّذا يكوف "اؼبصلحة كاؼبفسدة  كذلك إمبا يكوف بتحصيل اؼبصاّب كاجتناب اؼبفاسد على حسب ما يتحقق بو معُبٕاعبميع؛
عبلؿ الفاسي من اؼبقاصديْب القبلئل الذم تنبهوا لضركرة توسيع دائرة اؼبقاصد لتشمل مقاصد اَّتمع الٍب ىي من األنبية دبكاف،  

راب فكاف فكاف فبا قرره  على الدكلة  أف تقاـك كل تطاحن قد يؤدم إٔب القتل داخل اَّتمع، كتقضي على أسباب الفتنة كاالضط

                                                           
 ُّٓالقاعدة  ُّٓصّاإلماـ القراُب؛ الفركؽ؛ ج -ُ
 َُٗص  ، ُٖٗٗ، ُر البصائر لئلنتاج العلمي، طربقيق كدراسة ؿبمد الطاىر اؼبيساكم، داالطاىر بن عاشور؛ مقاصد الشريعة؛  -ِ
 ُٖ؛ ص ََِْ-اؼبغرب–عبد السبلـ الرفعي؛ فقو اؼبقاصد ُب الفكر النوازٕب؛ الناشر دار إفريقيا الشرؽ/د -ّ
 َُْ؛ ص ُٕٗٗػ اعبويِب؛  غياث األمم عند التياث الظلم ؛ بّبكت؛ دار الكتب العلمية، ْ
 َُُ ،ص ََِٗ، سنة ُالناشر دار السبلـ للطباعة ، ط:  القاىرة الشريعة؛الريسو٘ب؛ ؿباضرات ُب  مقاصد  -ٓ
المقصد من وضع : ومن األمثلة التي يتميز بها الفكر المقاصدي البن عاشور عن غيره  ما ذكره اإلمام الريسوني من أن  الشاطبي يقولٔ

المقصد العام للشريعة : ابن عاشور يأتي فيقولأما  عبد لو اضطرارا الشريعة إخراج المكلف عن داعية ىواه حتى يكون عبدا هلل اختيارا كما ىو
 .ىو حفظ نظام األمة وبقاء قوتها وىيبتها؛ ىذا صحيح وىذا صحيح، ولكن ىذا من زاوية وىذا من زاوية

   ُْمقاصد الشريعة كمكارمها؛ دار البيضاء؛ مكتبة الوحدة لعربية؛ دكف تاريخ نشر؛ صعبلؿ الفاسي؛   -ٕ
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على الدكلة أف تقاـك كل األكبئة االجتماعية الٍب تفتك "من بْب األمثلة الٍب ذكرىا؛ فبا يدخل ُب باب األمن كحفظ النظاـ قولو 
  " .حبياة اإلنساف، كبصٌحتو كبسبللتو، كفساد نسلو

ىي عْب مقاصد الشريعة على مستول  كبذلك يكوف كبل من ابن عاشور كالفاسي قد جعبل من فكرة اؼبصاّب كاؼبفاسد الٍب       
اإلفراد؛ ؾبرد كسيلة خادمة لتحقيق مقاصد سامية كعليا تّبز ُب عمارة األرض كحفظ نظاـ األمة فيها بصبلح اؼبستخلفْب 

لقد أبانت  ِ.فبا يعِب أف تطبيق الشريعة مرىوف بتحقيق تطابق بْب مقاصد الشارع كمقاصد اؼبكلف كبْب أىداؼ األمةُعليها
ات ابن عاشور كالفاسي أف ىنالك مقاصد كلية خاصة دبصاّب األمة كعلى رأسها اغبرية كاؼبساكة كالعدؿ كحفظ نظاـ األمة كتاب

    ّكربقيق كحدهتا كىو ما تبناه العديد من اؼبفكرين اؼبعاصرين

 :"المصلحة النظامية"إضافة مقصد حفظ النظام العام -ثالثا  

أصل مقطوع بو ال يفتقر ُب ( اإلمامة)كأأا أم  ْيعتّب بعض أئمة الفقو السياسي إقامة الدكلة من أعظم مقاصد الدين          
، فبا يعِب اعتبار تأسيس الدكلة ُب اإلسبلـ أحد مقاصد الشريعة على حد تعبّب ٓصحتو؛ كمبلءمتو لتصرفات الشارع إٔب شاىد

من القدامى أكمن اؼبعاصرين من نبو صراحة إٔب مقصد الشريعة ُب أف تتحوؿ الدكلة أك األمة ال  يوجد كٔ.ضبادم العبيدم/د
عنونو " مقاصد الشريعة»اإلسبلمية إٔب قوة عظمى، مثلما فعل اؼبفكر ابن عاشور رضبو اللَّنو فقد عقد افصبلن خاصا ُب كتابو 

انتظاـ أمر األمة "كقد عّب عن ذلك ُب موضع آخر بػٕ"طمئنة الباؿمقصد الشريعة من نظاـ األمة أف تكوف قوية مرىوبة اعبانب ـ"بػ
يدعو إٔب ضركرة رعاية مقصد الشريعة من نظاـ األمة ككحدهتا ،  كما قبده "األمة كجلب الصاّب إليها، كدفع الضر كالفساد عنها

دبواضع اغباجة ُب األمة كمقدرة  إننا حباجة إٔب علماء أىل نظر سديد ُب فقو الشريعة كسبكن من معرفة مقاصدىا؛ كخّبة:" فيقوؿ
 . ٖعلى إمدادىا باؼبعاعبة الشرعية؛ الستبقاء عظمتها كاسَبفاء خركقها ككضع اؽبناء دبواضع النقب من أديبها

كُّذا هبب االىتماـ بضبط السلطة السياسية باؼبصلحة العامة، كىذا يستلـز من كالة األمور سن قوانْب كإقامة جهاز         
ؿ إليو ضبل الناس بالرغبة كالرىبة على رعاية مصاّب األمة باعتبارىا شخصيا معنويا كطريقة ذلك ما حدده  ابن عاشور تنفيذم يوؾ

كذلك بأف نتخيل األمة اإلسبلمية ُب صورة الفرد الواحد من اؼبسلمْب فنعرض أحواؽبا على األحكاـ الشرعية كما تعرض : "ُب قولو
ب االنتباه لو عند النظر ُب ا ألحواؿ العامة االجتماعية لؤلمة يتمثل ُب باب الرخصة الشرعية أحواؿ الفرد كيذكر لذلك مثاال يج

                                                           
. ُُٗ؛ صََُِ؛سنة  ُصباؿ الدين عطية؛ كبو تفعيل مقاصد الشريعة؛ اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي دار الفكر ، دمشق ، ط /د -ُ
. َُِص ِٔالسنةَُّؾبلة اؼبسلم اؼبعاصر العدد -قراءة ُب اؼبوافقات للشاطيب–حسن حنفي؛ مقاصد الشريعة كأىداؼ األمة / د -ِ
 ُّٖص  ،يل اؼبقاصدتفع ، كبوصباؿ الدين عطية/د  -ّ
؛ سنة ُفوزم خليل؛ اؼبصلحة العامة من منظور إسبلمي كيليو تطبيقات اؼبصلحة العامة ُب عصر اػبلفاء الراشدين؛ مؤسسة الرسالة؛ بّبكت ط/ د-ْ

 ِٓٔ؛ صََِّ
 ْٕالشاطيب؛ االعتصاـ ؛ ص -ٓ
 ُِْ؛ صُِٗٗ؛ سنة ُمية؛ طرابلس؛ ليبيا؛ طضبادم العبيدم؛ الشاطيب كمقاصد الشريعة؛ منشورات كلية الدعوة اإلسبل/ د -ٔ
  ََّابن عاشور؛ اؼبرجع السابق؛ ص -ٕ
 ِْٗالطاىر بن عاشور؛ اؼبرجع نفسو؛ ص -ٖ
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فيذكر إف الفقهاء إمبا فرضوا الرخص ُب خصوص أحواؿ األفراد؛ كٓب يعرجوا على إف ؾبموع األمة قد تعَبيو مشاؽ اجتماعية ذبعلو 
    ُ"كرعي اؼبصاّب اؼبرسلة ُب تعلقها دبجموع األمةحباجة إٔب الرخصة كما ىو اغباؿ ُب القوؿ بسد الذرائع 

        . موقف الفكر السياسي اإلسالمي من قضايا الديمقراطية، والمواطنة المتساوية: المبحث الثاني     

مٌثل االستنجاد باؼبناىج اؼبقاصدية كما تقدمو من أرضية خصبة كمرنة لبناء توافق اجتماعي أحد أىم أصوؿ االجتهاد            
السياسي الػتأصيلي كالتنزيلي، كالناظر ُب مسّبة  االستنجاد باؼبقاصد يبلحظ أأا كانت دائما ملجأ ُب األكقات اغبرجة كالضيقة 

فعصر اػبليفة عمر كعصر ابن تيمية كابن القيم كعصر الشاطيب كعصر ابن عاشور كالفاسي كانت عصور تقليد الٍب سبر ُّا األمة، 
ككاف االجتهاد اؼبقاصدم نقطة االنعطاؼ ُب حياة األمة السياسية، ككذلك عصر القرضاكم  كالريسو٘ب كغّبنبا من علماء العصر 

. الذم يشهد ربوالت فرضتها العوؼبة اعبارفة

كُب عصر العوؼبة أضحت اغباجة إٔب عقل مقاصدم خبّب ُب العبلقات االجتماعية السياسية كالدكلية أساسي ؽبندسة          
مقاصدية لئلصبلح السياسي اؼبنشود، كبالنتيجة فاف استصحاب األكلويات اؼبقاصدية ُب اإلصبلح السياسي يستهدؼ تقرير 

يات الشريعة كمبادئها، كتغيّب األحواؿ الفاسدة كإعبلف فسادىا، مع ضركرة اعتبار أحواؿ صاغبة تعارفها عليها الناس كال زبالف كل
 .اؼبآؿ عند التشريع، كالتغيّب، كالتنزيل

فمن نتائج العوؼبة الديبقراطية تقييد السلطة كضباية اغبرية كمن ٍب كاف البد من ضبط آليات الوصوؿ إٔب السلطة بالطرؽ         
ًب إشراؾ الشعب ُب اختيار فبثليو؛ كىو ما قبده مغيبا كمهمبل ُب كتب األحكاـ السلطانية ُب فقهنا السلمية الرضائية حيث م

السياسي ُب ؾباؿ طرؽ التعبّب عن اإلرادة العامة ضعيف جدا، ضاعت فيو األكلويات الشرعية، كفبا زاد ُب ضعف الفقو السياسي 
االجتهاد السياسي ُب مشركعية ما جاد بو الغرب الديبقراطي من  ُب ؾباؿ شرعية السلطة عدـ اعتباره للبعد اؼبقاصدم ُب

ميكانيزمات كيفية الوصوؿ للسلطة؛ كمن ىذا القبيل موقف اإلسبلميْب من الديبقراطية كوسيلة  لشرعية السلطة؛ بْب مكفر ؽبا؛ 
يَبدد صداه عقودا من الزماف، ؟ "اإلسبلـ تنسجم مع مبادئ الديبقراطيةقيم ىل : "ظل السؤاؿفقد كمنفر منها؛ كمؤطر ؽبا 

" الشورل"كضاعت جهود علمية كطاقات ذىنية كثّبة ُب نقاشات لفظية ال تقدـ كال تؤخر، مثل اإلغباح على استعماؿ مصطلح 
،ككأأما خطاف ال يلتقياف، فبا يدؿ على عجز عن تفكيك اؼببدأ الديبقراطي ُب مظهره "اإلسبلمي بدال من مصطلح الديبقراطية،

 ِ.م كصيغو اإلجرائية، كىو عجز مصدره غياب البعد اؼبقاصدمالقيم

فالديبقراطية ُب أصلها كمقصودىا أأا كسيلة للعدؿ كمنع االستبداد كلَبشيد تسيّب الشؤكف العامة؛ كسواء ظبي ذلك          
راطية حٌب عند أىلها إال أأا تبقى ديبقراطية أـ  شورل فالعّبة باؼبقاصد كاعبواىر ال بالوسائل كالظواىر؛ إذ رغم عورات الديبق

فهي أحسن اؼبوجود؛ ّ"النظاـ األمثل للحيلولة بْب اف يقع الناس ُب فرائس الطغياف كاالستبداد كاالستئثار بالسلطة كالثركرة
خصوصا بعد عودة مظاىر التألو البشرم، كتسلط اإلنساف على اإلنساف، ربت مظلة الدفاع عن حقوؽ اإلنساف، كقد انعكس 

. ذا التأصيل للديبقراطية على تقرير حقوؽ اؼبواطنة الدستورية باؼبساكاة ال فرؽ بينهم على أساس العرؽ أك الدين أك اللغةق

 
                                                           

 ِّٗالطاىر بن عاشور؛ اؼبرجع السابق؛ ص -ُ
 ْٓ؛ صُ؛ الشيخ  الغنوشي؛ اغبريات العامة ُب الدكلة اإلسبلمية؛ جُُٖؿبمد سليم العوا؛ ُب النظاـ السياسي للدكلة اإلسبلمية؛ ص / د:ينظر  ِ
 َِٓؿبمد سليم العوا؛ ُب النظاـ السياسي للدكلة اإلسبلمية؛ ص / د -ّ
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.  عولمة الديمقراطية في ميزان مقاصد الشريعة الخاصة باألمة: المطلب األول       

. موقف الفكر المقاصدي من حقوق المواطنة واألقليات: المطلب الثاني     

عولمة الديمقراطية في ميزان مقاصد الشريعة الخاصة باألمة  :  المطلب األول  

ـ رغم كثرة الدراسات اؼبقارنة حوؿ نظاـ اغبكم ُب اإلسبلـ كطبيعتو الدستورية؛ كىل ىو نظاـ ديبقراطي أـ تيوقراطي أ         
مزيج بينهما على كبو ما صاغو اؼبودكدم ُب كتابو اغبكومة اإلسبلمية من خبلؿ عبارة الديبقراطية اإلسبلمية؛ إال أأا بالرغم فبا 
أكدتو بعض تلك الدراسات من ذاتية النظاـ الدستورم اإلسبلمي ُب فن اغبكم كطرؽ فبارسة السلطة فيو؛ إال أأا كانت تبقى 

اقع ما عيشو فقهاء األحكاـ السلطانية؛ فهي ٓب توؿ لطرؽ التعبّب عن اإلرادة العامة ُب النظاـ الدستورم أفكار ظرفية فبزكجة بو
 .  اإلسبلمي اىتماما كبّبا حبكم الواقع السائد

الديبقراطية؛  كمن ٍب فاف اذباه الفقو اؼبقاصدم إٔب موضوع التعبّب عن اإلرادة العامة  قد أصبح لو األكلوية ُب زمن العوؼبة          
من خبلؿ ضركرة إعادة بناء مصدر السيادة الفعلي ُب الفقو السياسي اإلسبلمي كصوال إٔب ربديد الطرؽ كالوسائل اؼبعّبة حبق 
كصدؽ عن اإلرادة العامة ُب اَّتمع السياسي اإلسبلمي؛ ألف كل ما كتب حوؿ مفهـو السيادة أك اغباكمية؛ ىو ُب الواقع نوع 

عيد عن الواقع السياسي ككأ٘ب دبنظرم كمقعدم نظرية اغباكمية ُب الفقو اإلسبلمي ُب معرض الرد كالدفاع عن أصالة من التنظّب الب
كىذا ما ال يبكن اإلجابة عنو النظرية السياسية اإلسبلمية؛ فكانوا ُب تنظّبىم دبعزؿ عن صاحب السيادة الفعلي ُب دنيا الناس؛ 

. دكف النظر اؼبقاصدم اغبصيف

:  مقاربة الديمقراطية بفكرة الشورى وإلزام الحاكم برأي األغلبية: أوال

رغم عدـ كجود نصوص صروبة حوؿ كجوب ربكيم رأم األغلبية ُب العبلقات السياسية إٔب أف ىناؾ من اإلشارات            
ارة القـو ُب مبلقاة العدك ُب غزكة حبكمها؛ كما ُب استش -صلى اهلل عليو كسلم-الكثّبة ُب السّبة النبوية ما يدؿ على أخذ النيب

بدر؛ كاستشارتو صلى اهلل عليو كسلم ُب اػبركج لغزكة أحد؛ ككذا ُب مبلطفة كمصاغبة قبيلة غطفاف بثلث شبار اؼبدينة ُب غزكة 
جيح األحزاب كسرا للحصار اؼبضركب عليهم، فكلها إشارات ُب كجوب ربكيم رأم األغلبية عند التعارض كالتزاحم من باب الَب

. ُ" عليكم بالسواد األعظم:" ال من باب أف قوؽبم ىو الصواب؛ لقولو عليو الصبلة كالسبلـ

نظاـ البيعة كأحد أىم كسائل التعبّب عن اإلرادة العامة ُب الفقو بل إف فكرة مبدأ األغلبية قبد لو تطبيقا عمليا من خبلؿ         
كسيلة إسناد السلطة إٔب اغباكم؛ كسند مباشرة  -باستثناء الشيعة -من الفقوالسياسي اإلسبلمي؛ حيث تعتّبه الغالبية العظمى 

السيادة نيابة عن األمة؛ إال انو ٓب يلق عناية كبّبة من جانبو اؼبقاصدم من حيث تطويره كتنويعو تنوع التنظيمات السياسية 
ايع يعاىد أمّبه على أف يسلم لو ُب أمر نفسو؛ كأمور كاعلم أف البيعة ىي العهد على الطاعة؛ كأف اؼبب:"اؼبعاصرة  يقوؿ ابن خلدكف

اؼبسلمْب؛ ال ينازعو ُب شيء من ذلك؛ كيطيعو فيما يكلفو بو من األمر على اؼبنشط كاؼبكره؛ ككانوا إذا بايعوا األمّب كعقدكا عهده 
رادة العامة؛ كبْب اغباكم  الذم فدؿ ذلك على أف البيعة عقد رضائي بْب األمة صاحبة اإلِ"جعلوا أيديهم ُب يده تأكيدا للعهد

                                                           
 ٖٗكص ٓٗالعاؼبي للفكر اإلسبلمي؛ ص؛  الناشر اؼبعهد َِٖ؛ ُالريسو٘ب؛ الشورل ُب معركة البناء؛ ط -ُ
 َِٗينظر ابن خلدكف؛ اؼبقدمة؛ ص  -ِ
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ال أحد فوؽ القانوف كال "كلعل اؼبقصد الكبّب ىو إخضاع اغباكم لسلطاف الشريعة؛ُ.يلتـز بو كفقا للكتاب كالسنة كصاّب األمة
؛ كبْب ؛ فدؿ ذلك على أف البيعة عقد رضائي بْب األمة صاحبة اإلرادة العامةِأحد ربت القانوف على حد تعبّب أبراىاـ لنكولوف

 ّ.اغباكم  الذم يلتـز بو كفقا للكتاب كالسنة كصاّب األمة

: أثر العولمة في تفعيل آليات الدستورية لتقييد السلطة:  ثانيا

ُّالة من اؼبهابة كالتقدير؛ دبا كلفها بو من مهمة حراسة -السلطة -لقد أحاط فقهاء األحكاـ السلطانية منصب اإلمامة           
دنيا؛ كما فرض ُب حق متوليها من الطاعة كالبيعة إٔب حد تقديس، فإف الفقو السياسي قد ضخم من ذلك الدين كسياسة اؿ

اؼبنصب إٔب ما يغرم الرئيس ألف يبارس االستبداد؛ متجاكزا بذلك مقصود الشارع من نصب اإلماـ ككالة األمور؛ كاؼبتمثل ُب 
اؼبنتج للعمراف؛كتلك حقيقة يلحفظها كل من درس اؼبوركث  مقصد استتباب كحدة األٌمة كحفظ نظامها؛على أساس العدؿ

الفقهي من كتب األحكاـ السلطانية كالسياسة الشرعية ففيها تضخيم كبّب ؼبؤٌسسة رئاسة الدكلة، سواء من حيث شركط 
ُب أك من حيث االختصاصات الٍب توكل إليو كل ذلك على حساب تنظيم مبدأ الشورل كمؤسستها ْكمواصفات متوليها،
كالّبؼباف ُب ذبربتو الغربية؛ حيث هبتمع  نواب الشعب للتعبّب عن إرادتو العامة كسبثيلو ُب إدارة كسّب شؤكف  مؤسسات رظبية

الدكلة؛ كمن ٍب فهو اؼبعّب عن اؼبشاركة السياسية للشعب؛ ؼبا يضطلع بو من مهاـ تشريعية كأخرل رقابية فضبل عن مهامو اؼبالية؛ 
تب على ىذا أف يعتّب حبق عصب النظاـ النيايب ُب كل دكلة كمستودع الفكر كاػبّبة؛ كمصدر قوة الدفع فيها؛ كقبل ىذا كذاؾ كيَب

بسبب مكانتو العلية بْب اؼبؤسسات الدستورية ُب الدكلة؛ كنظرة الشعب إليو كقد استودعو كديعة التشريع؛ كإقرار السياسات 
 .كمساءلة اغبكومة

ا بالنسبة ؼبسالة عزؿ اإلماـ، حيث تعامل معها الفقو السياسي حبذر نظرا للصبلحيات الواسعة الٍب ككذلك كاف األمر أيض        
كاف يتمتع ُّا كمن ٍب فقد كاف تنظّبه ؼبسالة العزؿ جارم ؾبرل التضييق البالغ، من خبلؿ اشَباطات مشٌددة أكشكت أف تضفي 

ة اغباكم دبرض مفقد للعقل مسألة خبلفية ُب عزؿ اغباكم فإنو لكي على ىذا اؼبنصب صفة القداسة، إٔب حد اعتبار مسألة إصاب
كيبدك أف التشٌدد ُب عزؿ اإلماـ على ٓ.يصبح سببا كافيا لعزلو عن اإلمامة ينبغي أف يكوف غيابى عقلو مستديبا ال تتخٌللو إفاقة
 تضٌر دبصلحة اؼبسلمْب عموما؛ فقد النحو السابق لو أسباب لعل من أنبها التحسب ؼبا قد وبدث عن العزؿ من الفتنة الٍب

كمن ىذا اؼبنطق أف اغباكم الذم ال جاءت اآليات القرآنية صروبة على تقييد تصرٌفات السلطة التنفيذية بالشورل كعدـ إطبلقها؛ 
أقدر منو  يقـو بالتزاماتو أك ىبرج على حدكدىا فليس لو أف ينتظر من الشعب السمع كالطاعة كعليو أف يتنحى عن مركزه ؼبن ىو

كما من شك أف التأمل ُب مقاصد القيم الديبقراطية الٍب أقٌرىا الفكر الدستورم الغريب فيما  على اغبكم ُب حدكد ما أنزؿ اهلل،
من حيث اعتبار النيابة عن الشعب كالتداكؿ على " رئاسة الدكلة"يتعٌلق بضركرة الفصل بْب السلطة كاألشخاص اؼبمارسْب ؽبا 

                                                           
 َِٗ؛ صََِّ؛ سنة ُمنّب ضبيد البياٌب؛ النظاـ السياسي اإلسبلمي مقارنا بالدكلة القانونية؛ دار كائل؛ عماف؛ ط/ينظر د -ُ
 نت.ُب دمشق أك جدة  على رابط  اعبزيرة " الفكريةمركز الراية للتنمية ؛ ؿبمد بن اؼبختار الشنقيطي، الشرعية قبل الشريعة-ِ
 َِٗمنّب ضبيد البياٌب؛ النظاـ السياسي اإلسبلمي مقارنا بالدكلة القانونية؛ ص/ ينظر د -ّ
أف بيعة كقد ظٌلت ىذه الشركط تَبٌدد ُب مؤٌلفات السياسة الشرعية منذ اؼباكردم إٔب عصرنا اغباضر بل  ىناؾ من كبار العلماء من  يذىب إٔب -ْ

مارة؛ الناشر اإلماـ تنعقد بالواحد كباالثنْب من أىل االختيار  ككصل اغبد ُّا إٔب العهد ُّا إٔب  الصبياف كالرضع ينظر ؿبمود شاكر ؛ اػببلفة كاإل
 ُِْالريسو٘ب؛ الشورل ُب معركة البناء؛ ص / كد  ُّٗ؛ ص ُِٗٗاؼبكتب اإلسبلمي، بّبكت 

 ِّ؛ص  ُٔٗٗنية؛   اؼبكتب اإلسبلمي، بّبكت اؼباكردم ؛ األحكاـ السلطا  -ٓ
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كاحملاسبة، كىي القيم الٍب يلتقي فيها الفقو السياسي الوضعي مع اؼببادئ السياسية اإلسبلمية، كلكٌن الفقو  السلطة كالرقابة
السياسي اؼبوركث فيما أحدثو من تضخيم للرئيس أٌدل إٔب ىذا الوضع الذم عليو اؼبسلموف ُب كاقعهم السياسي، كىو ما يدفع 

سسة رئاسة الدكلة من خبلؿ استبداؽبا بفكرة الدكلة كشخص معنوم  منفصل عن إٔب  مراجعة الفقو السياسي ُب ؾباؿ مكانة مؤ
شخص اغباكم؛ كمجرد نائب عن األٌمة زبتاره دبحض إرادهتا ليقـو كفقا إلرادهتا بتنظيم شؤكف اغبياة، كتراقبو ُب أداء ىذه األمانة، 

 ُ..كرباسبو عليها، كتعزلو عنها إذا أخٌل بشركط النيابة

الشورى وتطعيمها بأدوات الديمقراطية النيابية  لعولمة في تفعيلاثر ا: ثالثا

سبق بياف كيف أثٌر غياب فقو مقاصد الشريعة كبيعده عن فقو األحكاـ السلطانية ُب خلق أزمة كاقعية أكرثت صبودا           
طانية نتيجة غلق باب االجتهاد فكريا على مستول بناء دكلة دستورية متوافقة مع مبادئ اإلسبلـ؛ فقد أصبحت األحكاـ السل

قاصرة عن إهباد صياغة متناسبة مع ظركؼ كل عصر كزماف؛ فالكتابات السياسية كالدستورية السابقة كانت كتابات ظرفية تغَبؼ 
كن الفقو كٓب مكترصبة عن تفاعل اؼبفكر كفهمو للواقع السياسي مع اؼببادئ الٍب تشكل قاعدة لقناعاتو اإليبانية،  من الواقع؛ كتعبّب

، بقدر ما كاف تكييفا ؽبذه اؼببادئ مع كما هبب أف تكوفالسياسي اإلسبلمي القدٙب معها انعكاسا معّبا كمَبصبا ؼببادئ اإلسبلـ 
اغبضارة اإلسبلمية ٓب تنشأ عن مبادئ "سلطاف القوة كإمارة التغلب؛كىذا ما عّب عنو اؼبفكر مالك بن نيب عندما أكد على أف 

 ِكىو تشخيص دقيق لداء الفقو السياسي من اغبضارة اإلسبلمية". ؼببادئ ىي الٍب تكيفت مع سلطة زمنية قاىرةاإلسبلـ، كلكن ا
من القيم العاؼبية ما يبكن من اإلجابة على كل أسئلة الواقع كعبلج لكل أزمات اَّتمع كاغبياة؛ فمبادئ اإلسبلـ اإلسبلـ  ففي

بناء ىندسة دستورية كاجتماعية كاقعية للعمراف اغبضارم فعلى سبيل اؼبثاؿ كتعتّب كخصائصو ُب فن السياسة كاغبكم قادرة على 
من كجهة النظر الدستورية أقدـ صورة للدكلة كتنظيم لبلجتماع  -صلى اهلل عليو كسلم-نظرية  الدكلة الٍب أنشأىا الرسوؿ 

، فاألحكاـ الشرعية الٍب جاء ُّا القرآف كالسنة ىي السياسي؛ ذلك أنو تقرر فيها ألكؿ مرة مبدأ الشرعية كخضوع الدكلة للقانوف
 ّ.أحكاـ صادرة عن سلطة أعلى من سلطات الدكلة صبيعان، كألكؿ مرة ُب التاريخ يتم الفصل بْب إرادة اغباكم كبْب القانوف

كل ما ذكره بعض رغم من مركزية الشورل ُب النظاـ السياسي اإلسبلمي إال أأا ٓب ربظ بدراسات مقاصدية سفباؿ          
قوؽبم أأا طريق الوصوؿ إٔب الرأم الصواب كالتدبّب السديد؛ كما أأا طريق اػبركج من األىواء كاؼبؤثرات ْاؼبفسرين من فوائدىا

الريسو٘ب منع االستبداد كالطغياف كانفراد /الذاتية الٍب تتسلط على اغباكم؛ غّب أأا أف أعظم مقاصد الشورل على حد تعبّب د
؛ فالشورل ُب مقصودىا نقيض لبلستبداد إذا حضرت غاب؛ كإذا غابت حضر؛ فاالستبداد داء كالشورل كقاية كدكاء؛ فهو باألمر

فاستخف قومو فأطاعوه :"وبمي الشعوب من استبداد حكامها كما وبمي اغبكاـ من نزعة االستبداد كما قاؿ تعأب كاصفا فرعوف
إشاعة جو اغبرية خاصة حرية التعبّب عن اآلراء من غّب ختق للمعارضة؛ كحرية كمن مقاصدىا أيضا ٓ"إأم كانوا قـو فاسقْب

 .التفكّب من غّب حجر على العقوؿ؛ فالشورل اغبقيقية ىي الٍب تعزز كزبدـ اغبريات السياسية

                                                           

 كمابعدىا َٖ: يوسف القرضاكم؛ من فقو الدكلة ُب اإلسبلـ/د   ُ-
. ُب دمشق أك جدة" مركز الراية للتنمية الفكرية؛ ؿبمد بن اؼبختار الشنقيطي، الشرعية قبل الشريعة -ِ
 ِٖ؛ ص ُّٗٗمركز دراسات الوحدةالعربية، : الغنوشي؛ اغبريات العامة ُب الدكلة اإلسبلمية بّبكت/ د -ّ
حيث خصص ؼبقاصد الشورل كفوائدىا  مبحثا  ّٓ؛ ؛ ص ََِٖ؛ ُالريسو٘ب؛ الشورل ُب معركة البناء؛ الناشر اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي،ط-ْ

 ْٗإٔب ص  ّٓينظر من ص . كامبل قرر فيو عشرة مقاصد كفوائد
 َْء ؛ ص د الريسو٘ب؛ الشورل ُب معركة البنا-ٓ
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اؼبسلمْب كىبدـ ما يوافق اإلسبلـ كىبدمو كما ينفع ...الريسو٘ب جبواز التأسي بكل/كإعماال لقواعد اؼبصلحة يرل د          
كال يرل حرجا ُب االحتفاظ دبسمى الديبقراطية، ؼبا تتضمنو اؼبصطلح من قوة داللية كبيانية كتداكلية تسهل التفاىم ُ"مصاغبهم

كالتخاطب فبناء الشورل، يتطلب بضركرة األخذ بالديبقراطية، مع هتذيبها كترشيدىا، من باب طلب اغبكمة أٗب كجدت، كمن 
، كبناء على ىذا التوضيح كالتأصيل، فالديبقراطيةػ ُب أصل فكرهتا كمقصودىا ىي كسيلة للعدؿ "عية الرشيدةباب السياسة الشر

كاإلنصاؼ، كاؼبنع من االستبداد كاالعتساؼ، كلَبشيد التدبّب كالتسيّب للشؤكف العامة اؼبشَبكة، مثلما أف القسطاس ىو كسيلة 
نازعات، فالوسائل كاؼبوازين كالطرؽ، إمبا تكتسب مشركعيتها كأنبتها كمكانتها من مثلى إلقامة العدؿ ُب العبلقات كاغبقوؽ كآب

 ِ."خبلؿ ما ربققو كتفضي إليو

إذا كاف قدرنا كبن اؼبسلمْب ُب :"الريسو٘ب/غّب أف الريسو٘ب ال يقبل بالديبقراطية دكف استحضار عيوُّا، كُب ىذا يقوؿ د         
كنعيش عوؼبة الديبقراطية، كأف نكوف مدعوين أك مضطرين لؤلخذ بالديبقراطية، أك " قراطيةعصر الدٙب"ىذا العصر أف نعيش ُب 

كؽبذا ّاألخذ من الديبقراطية؟ فلماذا ال يكوف من قدرنا أيضا أف نكوف كبن من يقـو بَبشيد الديبقراطية كترقيتها كمداكاة أدكائها؟
، سواء ُب السيطرة على اؼبؤسسة السياسية أك تأسيس "ل مقاليدىاسيطرة أرباب اؼباؿ عل"فأكّب آفات الديبقراطية اليـو ىو

يقلب اغبقائق بصفة قانونية كبطريقة "األحزاب كسبويلها أك سبويل اغبمبلت االنتخابية كاإلعبلـ اؼبتحكم فيها، كىو كضع سيئ 
 -صلى اهلل عليو كسلم-بٌقو الرسوؿ الذم يبكن استخراجو من نظاـ الشورل ُب اإلسبلـ كما ط .لكنو ال يعدـ العبلج" ديبقراطية

كخلفاؤه الراشدكف، ككما يبكن أف يلجأ اليـو إٔب اآلليات كاألساليب اؼبعاصرة اؼبنسجمة مع ركح اإلسبلـ لتحقيق مقاصد 
 .الشورل، ىو الذم وبقق كرامة اإلنساف اؼبسلم، كيعيد إليو حقو ُب اؼبعارضة كالتعبّب عن آرائو حبرية أخبلقية منضبطة

كعموما فقد ظبحت العوؼبة كفق قيمهما الديبقراطية بالقياـ بنقد تارىبي شامل لنظاـ اغبكم ُب اَّتمعات اإلسبلمية من           
ا ُب تارىبنا، اإلسبلمي عّب القركف،  ، إلثبات أف االستفراد باغبكم كاالستبداد فيو الذم كاف سائدن بعد معركة صفْب كإٔب اليـو

ة كاؼبعاصرة على تنوع أنظمتها العلمانية منهج استبدادم ـبالف لنظاـ اغبكم الشورم ُب اإلسبلـ ـبالفة ككذلك ُب الدكؿ اغبديث
أكيدة، كإنو جلب على األمة اإلسبلمية عّب العصور مآس صبٌة كخرابنا شامبلن، كإنو من أعظم أسباب سقوط اَّتمع اإلسبلمي 

 .كأزماتو قديبنا كحديثنا

كخلفاؤه الراشدكف، ككما يبكن أف يلجأ اليـو إٔب  -صلى اهلل عليو كسلم-إف نظاـ الشورل ُب اإلسبلـ كما طٌبقو الرسوؿ          
اآلليات كاألساليب اؼبعاصرة اؼبنسجمة مع ركح اإلسبلـ لتحقيق مقاصد الشورل ىو الذم وبقق كرامة اإلنساف اؼبسلم، كيعيد إليو 

 .آرائو حبرية أخبلقية منضبطة حقو ُب اؼبعارضة كالتعبّب عن

. في الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر مقاربة الفكر المقاصدي لحقوق المواطنة واألقليات: المطلب الثاني

 العقيدة الدينية فهي ُب العصر اغبديث صارت تقـو على أساس قومي إذا كانت الدكلة ُب السابق تقـو على أساس   
س اغبقوؽ كالواجبات، كمن أجل اؼبوازنة بْب مقتضيات سيادة دار اإلسبلـ كمواطنة أىل الذمة حيث اؼبواطنة ىي أسا كجغراُب

يعتّب اؼبدخل اؼبقاصد من أىم اؼبداخل االجتهادية ُب معاعبة إشكاليات اؼبوازنة بْب مقتضيات العصر كأسلمة اؼبواطنة كقطعيات 

                                                           
 ُْٓ: الريسو٘ب، الشورل، ص-ُ
 167 الريسو٘ب، الشورل، ص  -ِ
 168-167 الريسو٘ب، الشورل، ص -ّ
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كف اعبزية ُب التجربة اإلسبلمية كاف يعد كسيلة مقاصدية تتناسب الشريعة كأحكاـ اعبزية، حيث يعتّب الفكر اؼبقاصدم أف قاف
كظركؼ البيئة، فهي األنسب زمانا كظرفا إلظهار كإعبلف سيادة الدكلة اإلسبلمية، ىبضع كينقاد أىل الذمة غبكم اؼبسلمْب، فبا 

كبذلك تظهر فكرة اؼبواطنة ُ "الدكلةيعِب قباح مصطلح اؼبواطنة ُب السعي إٔب اؼبساكاة كربقيق العدؿ عبميع من وبمل جنسية 
كحل أكركيب إلشكالية العبلقة بْب الدين كالدكلة، كىو اغبل الذم شكل األساس الذم قامت عليو ظاىرة الدكلة العلمانية الٍب 

د قامت خلقها األكركبيوف أنفسهم كأداة للتخلص من طغياف السلطة الدينية كذباكزات الكنيسة الكاثوليكية الغربية، كلذلك فق
كىي الفكرة الذم يتحفَّنظ منها بعض الفكر اإلسبلمي اؼبعاصر انطبلقا من .ِالدكلة اغبديثة على مبدأ الفصل بْب الدين كالدكلة

الوالء ُب التصور العريب "الٍب تفصل الدين عن الدكلة، فالقضية اؼبطركحة ىنا ذبعل من( الًعٍلمانية)ارتباط نشأهتا بنشأة كظهور فكرة
فبا يتضح معو أف موضوع اؼبواطنة يندرج ضمن "يتعلق دبستول أعلى كأظبى كثّبان من الدكلة، الوالء ال يكوف إال للفكرةاإلسبلمي 

إشكاؿ أكّب، ىو عبلقة الدين بالدكلة، كما إذا كاف إقرار اؼبواطنة يعِب هتميش الدين أك القضاء عليو ُب معاملة الغّب كاإلحساف 
      ّ إليهم

: ة الفكر المقاصدي لتأصيل فكرة المواطنة في الفقو السياسي اإلسالميمقارب: أوال   

اؼبواطنة اؼبستلزمة  حاكؿ الفكر اإلسبلمي اؼبعاصر ربت كطأة ضغط كاقع العوؼبة كدعوات التجديد الديِب التوفيق بْب دكلة        
ا ال يستقيم مع ما ىو مستقر عليو ُب األدبيات ؿباكالهتم خليط للعلمانية كالديبوقراطية، كبْب الدكلة اإلسبلمية فجاء نتاج

ك اإلسبلمية، فمن غّب اؼبعقوؿ عند النقاد القوؿ دببدأ اؼبواطنة اؼبتساكية ٍب يبنع اؼبخالف ُب الدين الَبشح للرئاسة أك توٕب القضاء أ
 اؼبسلمْب أف يعتنقوا اإلسبلـجزية أك تطبيق عقوبة الردة مع السماح ؼبن شاء من غّب  منع زكاج مسلمة من غّب مسلم أك فرض

كالديبوقراطية، كمن ٍب فقد اجتهد الفكر اإلسبلمي  ألف ىذا التمييز اؼببِب على االنتماء الديِب ال يتوافق أبدا مع االلتزاـ باؼبواطنة
، "أىل الذمة"فهـومثل ـ مفاىيم استقرت ُب األبنية السياسية كالقانونية لبعض الدكؿ اإلسبلمية لعقود طويلة اؼبعاصر ُب مراجعة

.  كاعبزية الٍب يعتّبىا البعض سبييزا مناقضا للمواطنة دبعناىا اغبديث

بدؿ الدفاع كاغبماية، كليست من أجل التمييز كالتضييق كاإلذالؿ،  كُب ظل اشَباؾ أىل الذمة فكٌيفوا اعبزية بأأا         
، كمسانبتهم -حركب االستقبلؿ-سلمْب ُب الدفاع عن دار اإلسبلـكاؼبسحييْب الذين يعيشوف ُب الدكؿ اإلسبلمية اغبديثة مع آب

كيكفي عنده إلسقاط اعبزية عنهم ؾبرد التهيؤ  ُب اغبماية فإف اعبزية تسقط عنهم، كمن ٍب فبل هبوز أخذ اعبزية من الذميْب،
  ْ. كاالستعداد ؽبذا الدفاع كالقتاؿ ضد العدك

فبا يَبتب عنو اغبكم بسقوطها الشَباؾ أىل الذمة اؼبقيمْب ُب الدكؿ اإلسبلمية اؼبعاصرة مع اؼبسلمْب ُب القتاؿ كالدفاع            
لعلة ا كيَبتب على ذلك زكاؿ نظاـ اعبزية على غّب اؼبسلمْب، النتفاء كجودٓ عن دار اإلسبلـ، أك بااللتزاـ بأداء ػبدمة العسكرية،

  ُ ".ُب الدفاع كاؼبنعة -طواعية–ٌب بِب عليها اغبكم الشرعي، باشَباؾ اعبميع األساسية اؿ

                                                           
            ٗ، ص ََِٗسامر مؤيد عبد اللطيف، اؼبعاعبة اإلسبلمية إلشكاالت اؼبواطنة، منشورات جامعة كرببلء كلية القانوف  / د  -ُ
 .َُِ،ص  ََُِالسنة  ُِْٔب الدكلة الديبوقراطية، اؼبستقبل العريب، العدد مفهـو اؼبواطنة : علي خليفة الكوارم  -ِ
 .ّّٖ، ص  ُٓٗٗ، ُطو جابر العلوا٘ب، حوؿ فكرة اؼبواطنة ُب اَّتمع اإلسبلمي، اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي، ط/د  -ّ
 .ُٕٓـ، ص ُِٖٗزيداف، عبد الكرٙب، أحكاـ الذميْب كاؼبستأمنْب ُب دار اإلسبلـ، مؤسسة الرسالة، بّبكت، /د  -ْ
 ٗٗٔـ، صُُٖٗ، ّدمشق، ط -دراسة مقارنة، دار الفكر -كىبو الزحيلي، آثار اغبرب ُب الفقو اإلسبلمي/د -ٓ
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كمن ٍب يتجو جانب من الفقو إٔب سقوط اعبزية لتغّب مّبرات كجودىا حيث يرل الدكتور ؿبمد سليم العوا أف الدكؿ         
القومية اليـو تقـو على نظرية السيادة الشعبية دبوجب العقد االجتماعي الذم يتساكل أطرافو ُب اغبقوؽ كالواجبات، كىو ما رتب 

الدكلة الٍب أبرمتو، فالدكلة اإلسبلمية القائمة اليـو ُب أم قطر، ليست خلفان للدكلة اإلسبلمية  عليو انتهاء عقد الذمة بذىاب
، فالذميوف ُب ِاألكٔب الٍب أبرمت عقد الذمة، كزالت من الوجود باالستعمار الذم أذىب سلطاأا، كملك ديارىا كبدؿ شرائعها

غبة كيؤدكف كاجب اعبندية كيسهموف بدمائهم ُب ضباية األكطاف، كمن ٍب أغلب الدكؿ اإلسبلمية ىبدموف كاؼبسلمْب بالقوات اؼبس
فبل ذبب عليهم جزية، بل أنو ُب بعض الدكؿ اإلسبلمية كصل إٔب عدـ تكليف مواطنيها بدفع الزكاة، فكيف تفرض اعبزية على 

رض اعبزية على اؼبقيمْب فيها لعدـ تعارؼ غّب اؼبسلمْب؟ كما أف الظركؼ السياسية كالدكلية اغبالية للدكؿ اإلسبلمية ال تسمح بف
الدكؿ عليو ُب الوقت اغباضر، كزكاؿ استعمالو ُب القانوف الدكٕب، كلتنافيها مع عهود كمبادئ حقوؽ اإلنساف، فعقد الذمة ٓب يعد 

اؼبواطنْب موجود بصورتو القديبة، فقد اختلفت األسس كاألنظمة الٍب تنظم عبلقات الدكؿ مع بعضها، كعبلقات الدكؿ مع 
يتأكد بذلك مفهـو مواطنة غّب اؼبسلمْب كبديل عن مصطلح أىل الذمة كوف أف دكؿ العآب القاطنْب ُب أرضها دبختلف فئاهتم، ؿ

اإلسبلمية ٓب يتعرض ألحكامها الفقهاء السابقوف ألأا  سبثل نوعان جديدان من أنواع السيادةصارت القائمة اليـو اإلسبلمي القطرية 
زماأم، حيث توجد ُّا سيادة قائمة على أغلبية مسلمة من غّب فتح كال حرب مع أىلها كأب جوارىا أقلية أك أقليات  ٓب توجد ُب

.  الشرعية فيها الذم يتطلب اجتهادان يناسبها ُب تطبيق األصوؿ اإلسبلمية عليها كإجراء األحكاـ غّب مسلمة، األمر

ض الدكؿ اإلسبلمية باكراىاتو الواقعية كالدكلية قد تضطر الديبقراطيات الوليدة ُب ىذه كمراعاة لسياؽ التحوؿ اغبإب ُب بع         
اَّتمعات إٔب إجراءات ظرفية ال تنسجم مع اؼبتعارؼ عليو ُب الظركؼ العادية، كعندما لن ذبد بدا من إعماؿ دستور األكلويات 

ة كربمل اؼبسؤكلية اعبماعية على أكلوية فرض األسلمة التشريعية كتسريع اؼبقاصدية حيث أكلوية اؼبواطنة اؼبتساكية ُب اغبقوؽ كاؼبشارؾ
.   تطبيق الشريعة، كوف أف ضباية أىل الذمة كإقرار حقوقهم جزء ىاـ من تطبيق الشريعة نفسها

ؼبْب، كاعتمادا لقد مثل اؼبدخل اؼبقاصدم أفضل اؼبداخل الٍب أمكن من خبلؽبا تأصيل حقوؽ اؼبواطنة اؼبتساكية لغّب اؼبس       
على كثيقة اؼبدينة، كمن خبلؿ حكمة مشركعية اعبزية، كليس من خبلؿ تاريخ اعبزية ُب الدكؿ اإلسبلمية اؼبتعاقبة، فاف مقاصد 
الشريعة ال سبانع ُب استبداؿ أىل الذمة دبصطلح اؼبواطنة ألف األكلويات اؼبقاصدية العصرية تركز أكلوية اؼبواطنة على األسلمة ُب 

كجدير باإلشارة أف كضع غّب ططات كمؤامرات تقسيم الدكؿ اإلسبلمية كسبزيق كحدهتا من أجل القضاء اؼبّـب عليها ظل مخ
اؼبسلمْب من أىل الذمة ُب الببلد اإلسبلمية ٓب يكن ىبضع عّب التاريخ لبلعتبارات الدينية فحسب،بل ىبضع كذلك لبلعتبارات 

ء للدكلة اؼبسلمة، يشهد لذلك اعَباؼ الفقو اإلسبلمي بأف لطريقة فتح البلداف عنوةن أك السياسية كاألمنية، كما يبدكنو من الوال
كىو الوضع الذم تغّب ُب العصر حديث؛ حينما تطورت قوة الدكؿ الغربية . صلحان تأثّب ُب حقوقهم ككضعهم زيادة أك تقليصان ؽبا

الذم سيؤثر على ربديد اؼبركز القانو٘ب لغّب اؼبسلمْب ُب ىذا الظرؼ  تدرهبيان إٔب أف استطاعت زحزحة ريادة اؼبسلمْب للعآب، األمر
.  اعبديد بعد تغّب الظركؼ الٍب بِب عليها الفقهاء القدامى اؼبركز الذم أنشئوه ألىل الذمة ُب زمنهم

إٔب ذبديد  -ة كعقود الذمةنتيجة تغّب اؼبعطيات التارىبية الٍب ظهر فيو نظاـ اعبزم-كخبلصة ؼبا سبق ُب تظهر اغباجة اؼباسة      
اؼبركز القانو٘ب ألىل الذمة ُب عبلقة اؼبواطنْب فيما بينهم، كمع من عاىدكىم من اليهود كالنصارل على أأم قد أصبحوا من الناحية 

                                                                                                                                                                                     
 .ُْْـ، ص ُٗٗٗ، ّكت، طىويدم، فهمي، مواطنوف ال ذميوف، دار الشركؽ، القاىرة، بّب -ُ
   ِٓٓـ، صُٖٗٗ، ُالقاىرة، ط-ؿبمد سليم العوا، ُب النظاـ السياسي للدكلة اإلسبلمية، دار الشركؽ/د  -ِ
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تب على ذلك أف السياسية أك القانونية من أىل الدار ُب  اؼبشاركة كاغبماية، كاف ٓب يكونوا من أىل اؼبلة ُب الديانة كالسيادة، كيَب
شبة شبو إصباع عاـ لدل الفكر االسبلمي اؼبعاصر بقبوؿ كتبِب صريح ؼببدأ اؼبواطنة الكاملة لغّب اؼبسلمْب كمواطنْب ؽبم صبيع 

لقياـ االندماج الكامل بْب اؼبواطنْب، كقياـ  كوحدة بناء للجماعة السياسية كأفَّن اإلسبلـ ال يتعارض مع اعتماد اؼبواطنةُ اغبقوؽ
  . دكلة على أساس اؼبواطنة اؼبتساكية ُب اغبقوؽ كالواجباتاؿ

القرضاكم /د كبذلك ال يرل الفكر اؼبقاصدم أية مشكلة قيمية معرفية حقيقية بْب مبدأ اؼبواطنة كمبدأ األخوة الوطنية بتعبّب      
يش اؼبشَبؾ بْب أفراد يعيشوف ُب زماف معْب فاألخوة ىنا رابطة معنوية متحررة عن الزماف كاؼبكاف، أما اؼبواطنة فهي رابطة التعا

تكييف  الفقو القدٙب لغّب اؼبسلمْب بأأم من أىل دار  كمكاف ؿبدد ضمن كحدة سياسية تيسٌمى الدكلة، خصوصا ُب ظل
اؼبصاّب كىو ما يرادؼ كصفهم باؼبواطنْب، فاأم يتمتعوف مثل غّبىم حبماية الدكلة كتوفّبىا لبلطار اؼبعيشي كحفظ  ِ اإلسبلـ،

الضركريات اإلنسانية اؼبرعٌية ُب كل ملة كؿبققة لبلستخبلؼ كلبقاء النوع اإلنسا٘ب، كىو ما يفتح اَّاؿ لتعميق مضموف اؼبواطنة ُب 
اؼبدكنة اإلسبلمية فكران كفقهان كسلوكا، خصوصا ُب ظل االحتكاـ إٔب بنود كثيقة اؼبدينة اؼبسماة بالصحيفة النبوية كالٍب جعلت غّب 

 "سلمْب اؼبقيمْب ُب دكلة اؼبدينة مواطنْب فيها، ؽبم من اغبقوؽ مثل ما للمسلمْب، كعليهم من الواجبات مثل ما على اؼبسلمْبآب

كىو ما يتوافق مع مبدأ اؼبواطنة دبفهومها اؼبعاصر، كُب السياؽ نفسو ىناؾ من يؤكد أف صحيفة اؼبدينة أرست قواعد اَّتمع اؼبتعدد 
 ّكد كاؼبسلمْب كغّبىم دينيًّا لضمو لليو

قد اقَبنت بظهور  -كاؼبساكاة ُب اغبقوؽ كالواجبات-كمن ىنا يقرر أرباب الفكر اإلسبلمي اؼبعاصر على أف اؼبواطنة الكاملة 
اإلسبلـ، كتأسيس الدكلة اإلسبلمية األكٔب، حيث سارع الرسوؿ صلى اهلل عليو كسٌلم عند كصولو إٔب اؼبدينة اؼبنورة مهاجرا، إٔب 

ضع دستور جامع، راعى فيو الواقع االجتماعي كالعقدم من العرب كاليهود كاؼبشركْب ُب اؼبدينة؛ الذم ال يبكن حباؿ ذباىلو؛ ك
فوجد طوائف كقبائل ال يبكن ضبلها كليان على أساس العقيدة، األمر الذم اقتضى العمل على صناعة اؼبؤاخاة بينهم لتجاكز التمايز 

، كىذا ما فعلو الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ عندما عقد اتفاقان مع     ْ ىرىم ُب بوتقة الدكلة اعبديدةالواقعي الذم وبوؿ دكف ص
فكاف حبق أكؿ من كضع اؼبعُب اغبقيقي ؼبفهـو اؼبواطنة الدستورية من خبلؿ االعَباؼ بالتعددية الدينية  ،اؼبسلمْب كغّب اؼبسلمْب

كما الفقو التقليدم ألىل الذمة إال من قبيل الوصف كليس   ٓ .كاف أك غّب مسلم كاحَباـ اغبرية لكل من سكن اؼبدينة مسلمان 
سليم العوا معتّبا /كىو ما يؤكده دُمستنتجا ُب األخّب أأا اجتهاد فقهي بشرم ليس إال، ٔ"التعريف على حد تعبّب فهمي ىويدم

                                                           
  ُْٖص ِْٔمسلم أـ مواطن، ؾبلة اؼبستقبل العريب،العدد :عبد الوىاب األفندم، إعادة النظر ُب اؼبفهـو التقليدم للجماعة ُب اإلسبلـ -ُ
عمر بن /كد  َٖٓ/ُّكابن قدامة، اؼبغِب  ُِٖ، صٔ،جُٖٔٗ،ِكاسا٘ب، بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع، دارا لكتب العلمية، طينظر اؿ  -ِ

القرضاكم، إشكالية الوطن كالوطنية /كد َِِ، ص َُِّدضباف، حقوؽ اؼبواطنة ُب الفقو السياسي اإلسبلمي، دكتوراه جامعة كىراف كلية اغبضارة 
 ُٔ، صََُِ،  افريل ْ، العددٖة رسالة اؼبسجد الناشر كزارة الشؤكف الدينية اعبزائر، السنة كاؼبواطنة، ؾبل

 .َُٖ، ص ُُ، العدد ََِّأىل الذمة ُب النظاـ اغبقوقي اإلسبلمي، رؤية إسبلمية، ؾبلة اغبياة الطيبة، السنة : ؿبمد سليم العوا/د  -ّ
، ص ِْٔمسلم أـ مواطن، ؾبلة اؼبستقبل العريب العدد : ـك التقليدم للجماعة السياسية ُب اإلسبلـعبد الوىاب األفندم،إعادة النظر ُب اؼبفو /د - ْ

ُٓٔ . 
 ُٖٗٗراشد الغنوشي،حقوؽ اؼبواطنة حقوؽ غّب اؼبسلم ُب اَّتمع اؼبسلم، اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي، فرجينيا، أمريكا،   -ٓ
.  ُِٓ، ص ُٗٗٗكؽ، القاىرة، الطبعة الثالثة مواطنوف ال ذميوف، دار الشر: فهمي ىويدم -ٔ
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لدل الفقو السياسي اإلسبلمي اؼبعاصر؛ كمن ٍب هبب الرجوع إٔب  االبقاء على مثل ىذه االخطاء التارىبية نوع من التخلف
لعبلقة بْب اؼبسلمْب كغّبىم فااألصوؿ الٍب ىي القرآف كالسنة، كبناء فقو سياسي جديد يتجاكب مع اغبداثة السياسية،  كمن ٍب 

يو كآلو كسلم أمر بإعطائهم ذمة اهلل كرسولو، العوا كدبا أف الرسوؿ صلى اهلل عل/من أبناء الدكلة تقـو على التعاقد، على حد تعبّب د
فهذه كالية اهلل ككالية النيب صلى اهلل عليو كآلو ... كٓب يقل أعطوىم ذمتكم، بل قاؿ أعطوىم ذمة اهلل كرسولو كىي تعِب األمة

-عد ىناؾ دكلة إسبلميةكدبا أف التطورات التارىبية أثرت ُب أطراؼ العقد، حيث زالت الدكلة اإلسبلمية كاكبلت، كٓب م ِ،"كسلم
،خصوصا بعد مع ؾبيء االستعمار حي نشأت دكؿ ككيانات إسبلمية جديدة أصبح للمواطنْب فيها -مثل تلك الٍب أبرمت العقد

ليس   "أحد لو ذمة عند أحد" -العوا/حسب د-حقوؽ كعليهم كاجبات متساكية وبكمو مبدأ األكثرية كاألقلية، فلم يعد ىناؾ 
  ّ." بل منذ زمن بعيد فقط ُب زمننا ىذا،

شبة شبو إصباع عاـ لدل التيار اإلسبلمي بقبوؿ كتبِب صريح ؼببدأ اؼبواطنة الكاملة لغّب اؼبسلمْب كيَبتب على ذلك أف        
   .أفَّن اإلسبلـ ال يتعارض مع اعتماد اؼبواطنة كوحدة بناء للجماعة السياسيةك ،ْ"كمواطنْب ؽبم صبيع اغبقوؽ

  :إشكالية المواطنة السياسية المتساوية ألىل الذمة مع المسلمين: ثانيا        

سبقت اإلشارة إٔب احتفاء الفكر اإلسبلمي اؼبعاصر بصحيفة اؼبدينة باعتبارىا أكؿ كثيقة حقوقية نظمت العبلقة العضوية           
بْب أفراد اعبماعة السياسية، كضمنت اغبقوؽ كالواجبات على أرضية التعددية الدينية كالعرقية كأأا عقد مواطنة متقدـ على عصره 

ف معو من اؼبسلمْب، كبْب سكاف اؼبدينة من أىلها كأأا ٓب توجب جزية على طرؼ ُب الصحيفة كىو الوضع بْب رأس الدكلة ـك
كاؼبدخل اؼبقاصدم من أفضل اؼبداخل الٍب يبيكن من  .األنسب للدكلة اغبديثة فبا هبعلها أرقى من عقود الذمة ُب التاريخ اإلسبلمي

ييناقش ُب مستول ضيق من التلفيق للرغبة ُب إثبات كجودىا ُب الشريعة، مع أف خبلؽبا أف نيقارب مفهـو حقوؽ اؼبواطنة الذم 
كىو ما ترتب عليو من أسلمة مبدأ اؼبواطنة، غّب أف . كلكن الشريعة كالفقو متجاكزاف لذلك بكثّب -ىذا األمر ىو ربصيل حاصل

ُب ربقيق اؼبساكاة التامة كالكاملة بْب اؼبسلمْب كغّب البعض من الباحثْب يطرح إشكالية نطاؽ مبدأ اؼبواطنة ُب الدكلة اإلسبلمية 
اؼبسلمْب خصوصا ُب اغبقوؽ السياسية؟ فهل تسمح أطركحة مواطنة غّب اؼبسلم بتولية صبيع اؼبناصب السياسية؟ أـ يتم االكتفاء 

يجزَّنأ ؼبفهـو اؼبواطنة؟ فحسب التيار التوفيقي اؼبصتف بالتيار الوسطي يكوف من مقتض
يات اؼبواطنة جواز مشاركة غّب باألخذ اؼب

اؼبسلمْب ُب الّبؼباف كالغزإب كالقرضاكم كالغنوشي كالعوا كىويدم كالبشرم باعتبارىم شركاء ُب الوطن دبوجب كثيقة الدستور، 
-دلْبمست كألأا ككالة عن االمة كليست كالية خبلفا للمودكدم، بل اف بعضهم أجاز ؽبم القضاء ككزارة التفويض كرئاسة الدكلة

بأف الدكلة اغبديثة، كأماـ التطور الديبقراطي اغباصل كالبناء اؼبؤسسي للدكلة، هبعل منها دكلة مؤسسات  -كحسب راشد الغنوشي
كليست دكلة أشخاص خصوصا مع دسَبة مبدأ الفصل بْب السلطات فبا هبعل الكثّب من اؼبناصب العليا للدكلة ال ربمل سلطة 

                                                                                                                                                                                     
 "الفقو اإلسبلمي ُب عآب متغّب -تطور العلـو الفقهية ُب عيماف"كرقة مقدمة إٔب ندكة  كالتأسيس الفقهي اؼبعاصر، .. اؼبواطنة  ؿبمد زاىد جوؿ،/د - ُ

 ـ على الرابطَُُِ/ْ/ُّ-ٗخبلؿ الفَبة من 
http://www.alwatan.com/graphics/2012/08Aug/11.8/dailyhtml/qadaia2.htm 

.  ٕٗ  -ٔٗ، ص ُٔٗٗ، السنة ُِٔالدكلة، األقليات، اؼبواطنة، اؼبرأة ُب الفقو السياسي اؼبعاصر، ؾبلة اؼبنطلق، العدد : ؿبمد سليم العوا  ِ
.   ْٓ، ص ُٖٖٗٓب للنشر كالتوزيع الكويت، الطبعة األكٔب بْب اإلسبلـ كالعركبة، دار الق: نقبلن عن طارؽ البشرم   -ّ
.    ُِٓص .. فهمي ىويدم، مواطنوف ال ذميوف -ْ
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كىو ما يؤكده ُ ا القانوف كالدستور، كزبضع لعملية توازف، يفرضها تواجد مؤسسات دستورية أخرلمطلقة، ُب الوقت الٍب يقيده
هبب أف تكوف صبيع اؼبناصب ُب الدكلة اإلسبلمية اغبديثة مفتوحة للمواطنْب غّب اؼبسلمْب "اؼبستشار طارؽ البشرم مستنتجا انو

 ِ ."الذين هبب أف وبصلوا على كامل اغبقوؽ
ؿبمد عمارة، على تولية غّب اؼبسلم منصب رئيس الدكلة اإلسبلمية، /سليم العوا، كد/فا ؽبذا األخّب يعَبض اؼبفكراف دكخبل          

أك رئيس أركاف اغبرب، لتعلقها حبماية اإلسبلـ عمبل بقانوف األغلبية أما دكف ذلك من الواليات غّب الدينية يتوؽبا غّب اؼبسلم كال 
ؿبمد عمارة تولية غّب اؼبسلم منصب رئاسة الدكلة اإلسبلمية حبجة انو ال يبكن ؼبسلم أف يَبأس /دحيث يرفض ّ تطرح أم إشكاؿ

منصب بطريركية األقباط مثبلن، فنقص شرط ُب تولية اؼبنصب ال يعِب أف ىناؾ نقص ُب حقوؽ اؼبواطنة فإذا كاف من شركط اػبليفة 
ؽ غّب اؼبسلم للَبشح ؼبنصب خليفة اؼبسلمْب، غّب انو يستثِب اؼبناصب أف يكوف ؾبتهدا كعاؼبا باغببلؿ كاغبراـ ال يقدح ُب ح

فمن اؼبمكن أف تبقى اؼبؤسسة كيكوف غّب اؼبسلم جزءان من اؼبؤسسة، ىنا يوجد :"األخرل ُب إطار اغبكم اؼبؤسساٌب حبيث يقوؿ
كعموما فاف اؼبتتبع ألعبلـ الفكر   ْ"باب للتفكّب ٓب ينضج بعد االجتهاد فيو لكن ىناؾ ؾباالت لبلجتهاد ُب ىذا اإلطار

اإلسبلمي اؼبعاصر يبلحظ ذباكزىم ؼبفاىيم الفقو التقليدم خبصوص أىل الذمة كابرازىم ؼبفهـو اؼبواطنة اؼبوسعة على تفاكت بينهم 
أنتجها الفكر  كخبلصة األمر أف اؼبواطنة كمآ ُب التأسيس للمفاىيم اغبديثة، فبا يبكنو أف يساىم ُب صياغة فقو جديد لؤلقليات

السياسي الغريب كرَّنست اؼبساكاة ُب اغبقوؽ، بتوسيع دائرة اؼبشاركة السياسية، دكف سبييز ديِب أك عرقي ، فقد كاف للواقع 
االجتماعي كالسياسي كالدكٕب الراىن أثره البارز على إعادة بلورة العبلقة مع أىل الكتاب لدل الفكر اإلسبلمي اؼبعاصر، كُب 

اطنة أىل الذمة ُب عصرنا الراىن، على اعتبار أف العلة األساسية الٍب بِب عليها اغبكم الشرعي زالت بزكاؿ عقد الذمة الػتأصيل ؼبو
كمن ٍب فبل يصلح نظاـ الذمة الذم كاف قديبا، حيث تغّبت موازين القول كظهرت مؤثرات أجنبية كزكاؿ سلطاف اؼبسلمْب، 

الفكر اؼبعاصر إعادة النظر ُب تنزيل أحكاـ الذمة على الواقع كمناقشة آليات سانبت ُب حالة االستضعاؼ، فبا أكجب على 
 .التمييز االهبايب ُب التعامل مع غّب اؼبسلمْب كليس كفقا للتمييز السليب عن طريق الغيار كالصغار دبعُب االحتقار

:  اثر العولمة في التنبيو إلى مقاصدية الحريات العامة في الفكر اإلسالمي: ثالثا

جوىره ربرير اإلنساف من ذؿ العبودية كإخراجو إٔب نور اغبرية؛ على كبو يبكن أف نقوؿ ٔاإلسبلـ ميثاؽ عاؼبي إنسا٘ب؛              
كمن ٍب حق أف يوصف اإلسبلـ كثورة شاملة نقوؿ معو بأنو حرب ال ىوادة فيها ضد االستئثار كاالستفراد كاالستبداد السياسي؛

                                                           
     . ٖٖ-ٕٕ، مرجع سابق، ص(ٗ)راشد الغنوشي، حقوؽ اؼبواطنة، حقوؽ غّب اؼبسلم ُب اَّتمع اإلسبلمي قضايا الفكر اإلسبلمي -ُ
 ُٖٗٗطارؽ البشرم، بْب اعبامعة الدينية كاعبامعة الوطنية ُب الفكر السياسي، دار الشركؽ القاىرة، الطبعة األكٔب   -ِ
 ٗٗ، ص ُٔٗٗ، سنة ُُٔؿبمد سليم العوا، الدكلة، األقليات، اؼبواطنة، اؼبرأة ُب الفقو السياسي اؼبعاصر، ؾبلة اؼبنطلق،العدد  -ّ
 َُٕ، صََِّ، سنة ُفقو جديد لؤلقليات، دار السبلـ، القاىرة، ط صباؿ الدين عطية، كبو/د  -ْ
 ٖٓ، ص ُٓٗٗ، سنة َُُؿبمد عمارة، األمة كالسلطة ُب الدكلة اإلسبلمية، ؾبلة اؼبنطلق، العدد  ٓ
الدكلة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة  حبيث يبكن االستشهاد على ذلك  دبا أقر بو النيب ؿبمدان صلى اهلل عليو كسلم منذ بداية كضع أك للبنات ُب صرح   -ٔ

ككذلك حْب فتحت القدس ُب زمن عمر بن  .حيث أقر ُب دستورىا باغبرية الدينية ليهود اؼبدينة، كيعَبؼ ؽبم بأأم يشكلوف مع اؼبسلمْب أمة كاحدة
كإبقاء احملكومْب على شرائعهم :"ضر حسْبيقوؿ ؿبمد اْب. اػبطاب رضي اهلل عنو ضمن للمسيحيْب من سكاف القدس األماف على حياهتم ككنائسهم

ؿباضرات : ينظر ؿبمد اػبضر حسْب" كعوائدىم، منظر من مناظر السياسة العالية، كباب من أبواب العدالة يدخلوف من قبلو إٔب أكناؼ اغبرية
كحرية التحاكم لشرائعهم فيما .اؼبعتقدحرية :حيث يبكن معو تقرير أف اإلسبلـ يعتّب ضمانة غبرية أىل الذمة الدينية من حيث ْٓإسبلمية، ص 

 .كحرية فبارسة شعائرىم التعبدية، كاحَباـ معابدىم.بينهم
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رية الٍب بلغتها اإلنسانية ُب كقت عز فيو اغبق أف يطلب؛ فأىدرت حقوؽ اإلنساف كحرياتو العامة على األكضاع الفاسدة كاؼبز
   ُ.كامتهنت كرامتو

كمن بْب الدراسات اؼبعاصرة الٍب سلطت الضوء على فقو اغبرية ُب النظاـ اإلسبلمي دراسة الشيخ راشد الغنوشي حوؿ       
ذم قدـ ؿباكلة رائدة كفريدة ُب صياغة النموذج اإلسبلمي ُب اغبريات العامة على منهج اغبريات العامة ُب الدكلة اإلسبلمية اؿ

يستوعب الفكر الغريب الليّبإب كإقبازاتو ُب حقوؽ اإلنساف كالديبقراطية كاغبريات،كاستيعاب الفكر اإلسبلمي اؼبستمد من الكتاب 
. كالسياؽ العاـ للشريعة اإلسبلمية كمقاصدىا، "اػببلفة الراشدة"الكرٙب كالسنة النبوية  كتطبيقاهتا على

؛ كلؤلسف عرؼ الفكر اغبضارم الغريب            إف ىذا اعبوىر اؼبغيب ُب كاقعنا ىو سر انبهار أبناء جلدتنا حبضارة الغرب اليـو
دخل اإلنسا٘ب كيف يتقمص دكر اؼبنقض للبشرية من االستبداد برسالة حقوؽ اإلنساف ككرامتها كباستعماؿ حق أك كاجب الت

الدكٕب، كبنظرة سريعة إٔب مقاصد الشريعة من كراء تشريع يدفع إٔب تقرير أف مصاّب اإلنساف كحقوقو  ىي ركح اؼبقاصد 
. كُب نشر اغبرية بإسقاط األغبلؿ كفك القيود عن البشرية كتركها حرة زبتار اغبضارة الٍب تريد دكف إكراه أك ضغوطِ.الشرعية

اء ىذه اغبقائق الناصعة من فكرنا كفقهنا السياسي عاشت األمة اإلسبلمية منمية لفقو األفراد كالسلطة كُب ظل إقص          
كمغيبة لفقو اغبرية؛ فقد مبا فقو اآلداب السلطانية كأفل فقو اغبريات السياسية فكانت مسّبتنا الفكرية كاغبضارية كالفقهية ناقصة 

كتسعّبهتا الشرعية كاؼبقاصدية كإأا ؽبا األكلوية ُب العمل على التمكْب ؽبا قبل اؼبطالبة من تناكؿ مسألة اغبرية كأحكامها الفقهية 
كمن ٍب فبل ؾباؿ بتطبيق الشريعة كتطبيق غبدكد؛ كقد أف األكاف إلعادةالتأسيس كالبناء لفقو اغبرية كبعث رسالة اإلسبلـ التحررية، 

نساف كسوقو إٔب العبادة كأحسن مراقيها إخبلصا كعمبل كعمارة كعدال كقوة للتشكيك ُب مقاصدية اغبرية ألأا كفيلة بتكرٙب اإل
  ّ.ككحدة كأمانة كخلقا

ُب تقرير حقوؽ اإلنساف كترتيبا على ذلك فبل غرابة من أف يتلقى اؼبعاصركف اغبرية كمقصد عاـ للشريعة كيولوه عنايتهم         
اـ عبٌلؿ الفاسي الذم كانت مسألة  حقوؽ اإلنساف ُب تفكّبه كتنظّبه بارزة، كُب مقدمتهم اإلـ  كحرياتو العامة كمن ىؤالء القلة

إٌف غاية الشريعة ىي مصلحة اإلنساف كخليفة ُب اَّتمع الذم ىو منو، ككمسؤكؿ أماـ اهلل الذم استخلفو على :"حيث يقوؿ
 .     ة لكل أفراد األٌمةإقامة العدؿ كاإلنصاؼ، كضماف السعادة الفكرية كاالجتماعية، كالطمأنينة الٌنفسي

، جاء عّب           كمن ىنا فاف لقضية اغبرية ُب زمن العوؼبة أكلوية ُب اػبطاب اإلسبلمي اغبديث؛ ألف التحدم اغبضارم اليـو
سبلمية آلية اغبرية كمشتقاهتا؛ كإغرائها كإغوائها؛ كما ٓب يدافع مثقفو األمة عن الدين كاؽبوية؛ عّب آلية اغبرية؛ بضوابطها اإل

كمن ٍب هبب أف يكوف من صميم  كعينا اغبضارم الثابت أف كل عقيدة أك . القطعية؛ فستحتل العلمانية الغربية؛ كثّبا من حصوننا
شريعة أك قانوف تتصادـ مع اغبرية؛ فبلبد ؽبا أف تنهـز ُب تدافعها اغبضارم، ألف مبدأ اغبرية من أركاف فقو التحضر؛ كمن ٍب ىبطأ 

لغربيْب كحٌب من اؼبسلمْب أنفسهم أف الدين اإلسبلمي عدك للحرية اإلنسانية، مستدال دبا نسب من آثار ُب التاريخ من يزعم من ا
اإلسبلمي كدبا نقل من أخبار كأفعاؿ مورست ضد اؼبعارضْب لسياسة اغبكم األموم كالعباسي ُب بعض اغبقب من التاريخ 

حبرمة التظاىر كاالحتجاج كىي الدعوة الٍب تلقى معارضة عند أىل اؼبقاصد اإلسبلمي، كقريب منو فتول البعض ُب ىذا العصر 

                                                           
 ُٖ؛ ص ُْٖٗ؛ سنة ُعبد اعبليل ؿبمد علي؛ مبدأ اؼبشركعية ُب النظاـ اإلسبلمي؛ كاألنظمة القانونية اؼبعاصرة؛ ط/ د -ُ
 ّٔعبد النور بزا؛ مصاّب اإلنساف مقاربة مقاصدية؛ ص  -ِ
اؽبادم بريك تفعيل مقاصد الٌشريعة ُب معاعبة القضايا اؼبعاصرة لؤلمة؛ على موقع إسبلـ اكف لْب / ينظر مقالة د -ّ
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الداعيْب إٔب ضركرة تنظيم اؼبظاىرات ُب إطار فقو االحتجاج اؼبنظم كاؼبنضبط بقواعد الشرعية اإلسبلمية؛ فاغبق ُب اؼبعارضة 
، كٓب يقاتلهم حٌب ضبلوا السبلح، كاػبوارج كما السياسية ، فليس بأعرؼ بالسنة من علي بن أيب طالب، الذم ترؾ اػبوارج أحرارا

ذكر اإلماـ أضبد بن حنبل شر أىل البدع؛  كما أف اغبرية حق للجميع كباؼبساكاة كليس كما رأت عبنة الفتول ُب الكويت عندما 
قولو عليو الصبلة ك" الرجاؿ قواموف على النساء: "ذىبت إٔب ربرٙب مشاركة اؼبرأة ُب االنتخاب، كحجتهم ُب ذلك قولو تعأب

الغنوشي تتناقض مع السياؽ /كإف ذلك ٓب وبدث ُب اؼباضي؛ كىي فتول كما يقوؿ د" لن يفلح قـو كلوا أمرىم امرأة:"كالسبلـ
فليس ُب اإلسبلـ ما يّبٌر إقصاء نصف اَّتمع عن دائرة اؼبشاركة كالفعل ُب  ُالعاـ، كمع مقاصد الشريعة، كالَباث اإلسبلمي؛

ة، بل إف ذلك من الظلم لئلسبلـ كألمتو، قبل أف يكوف ظلمان للمرأة ذاهتا؛ ألنو على قدر ما تنمو مشاركة اؼبرأة ُب الشؤكف العاـ
 ِ.اغبياة العامة يزداد كعي األمة كقدرهتا

كترتيبا على ذلك يرل البعض مشركعية االكتفاء بالنص على اؼبرجعية اإلسبلمية ُب عموميتها دكف التقيد باؼبدكنة القانونية         
التفصيلية عمبل بقواعد الفكر اؼبقاصدم، إٔب غاية ربقيق سيادة األمة الٍب ؽبا األكلوية على أسلمة ـبتلف ؾباالت اغبياة طوعا 

سبقية الشرعية على الشريعة، كأكلوية إقامة حكومة اغبرية قبل تطبيق اغبدكد الشرعية، كمن ٍب فإف ازباذ قضية ككرىا، مراعاة أل
الشرعية السياسية كأكلوية مدخل مقاصدم مهم مغيب لدل اغبركات اإلسبلمية، ذلك أف الشرعية كإرادة األمة نبا  الضمانة إٔب 

أنبية الشرعية فقالوا بقدٙب إقرار اغبريات خاصة السياسية منها على تطبيق  تطبيق الشريعة، كقد فهم بعض الفقو اؼبعاصر
ألف ُب غيبة اغبرية ال يبكن للتفكّب اإلسبلمي أف يستقيم؛ كال يبكن لبلجتهاد أف يتقدـ؛ كىو ما يستوجب ضركرة إعادة ّالشريعة؛

 ْ.ترتيب األكلويات اؼبقاصدية ُب اإلصبلح السياسي كالتشريعي

صوصا ُب ظل غموض مضموف مدنية الدكلة ُب اإلسبلـ كطبيعة السلطة فيها، الغموض الذم أفرز إشكالية اؼبوائمة بْب خ         
سيادة الشريعة كسيادة األمة، ففي حاؿ افَباض اختيار الشعب لغّب الشريعة ُب بلد إسبلمي، فهل يعتّب ىذا اػبيار حقا سٌيدا 

ٌكن من تنفيذه، أك أأا ستخرج كبتعبّب آخر يتساءؿ عبد اهلل اؼبالكي ٓعن إسبلميتها بتحكيمها قوانْب ٓب ينزؽبا اهلل تعأب؟ لؤلمة سبي

                                                           
 يصلح ك قد اعتّب ذلك شططا ٓب يذىب إليو أحد من علماء اإلسبلـ فقد أجاز كثّب من العلماء للمرأة أف تتؤب القضاء، كمن يصلح أف يكوف قاضيان  ُ

حابة كالزبّب دكر قائد ُب السياسة؛ إذ قادت معارضة مسلحة ضٌمت قادة الص -رضي اهلل عنها-أف يكوف إمامان كما ذكر أبو يعلى الفراء، ككاف لعائشة 
كاشتهرت ُب التاريخ اإلسبلمي نساء أخريات ُب ميداف السياسة منهن اغبرة الصليحية الٍب حكمت مواطن من اليمن أكثر من أربعْب سنة؛ . كطلحة

ىور إٔب منعها من الوالية كالنتيجة أنو ليس ىناؾ ُب اإلسبلـ ما يقطع دبنع اؼبرأة من الواليات العامة قضاء أك إمارة، كحٌب على فرض ذىابنا مع اعبم
فبأم مستمسك سبنع من اؼبشاركة ُب إدارة الشؤكف العامة ُب كل اؼبستويات؛ٓب يكن عبد الرضبن بن عوؼ كىو يستشّب الناس ُب ( رئاسة الدولة)العامة 

لغنوشي؛ اغبريات العامة ُب الدكلة غائبان عن الكتاب كالسنة حْب استشار النساء ُب ذلك ينظر راشد ا -رضي اهلل عنو-اختيار خليفة بعد عمر 
 .مقالة على االنَبنت على موقع اإلسبلـ أكف لْب ُّٗٗمركز دراسات الوحدة العربية، : اإلسبلمية بّبكت

 .كف لْبمقالة على األنَبنت على موقع اإلسبلـ أ ُّٗٗمركز دراسات الوحدة العربية، : راشد الغنوشي؛ اغبريات العامة ُب الدكلة اإلسبلمية بّبكت ِ
  02/12/2004تعليق على موقع اعبزيرة نت؛ حوؿ حصة الشريعة كاغبياة  :إقرار الحريات مقدم على تطبيق الشريعةأضبد القديدم؛  -ّ
-َِ؛ ص ََِّ؛ ٓ؛ القاىرة، دار الشركؽ؛ طالقرآن والسلطانفهمي ىويدم؛ : ينظر تفصيل قضية اغبرية أكال كآخرا ُب العمل اإلسبلمي عند-ْ

ِٔ 
 http://www.sauress.com/alhayat/363758؛سيادة األمة في سياق النظرالمقاصديسفر بن علي القحطا٘ب؛ ـ-ٓ
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عن كيفية نقل مبدأ إلزامية الشريعة ُ"سيادة األمة قبل تطبيق الشريعة"صاحب الكتاب الذم أثر ضجة علمية كإعبلمية كاؼبوسـو بػ
٘ب؟حيث اقَبح الكاتب نظرية سيادة األمة كوسيلة لفرض الشريعة، ألف من اؼبستول الشخصي إٔب اؼبستول العاـ باؼبفهـو القانو

اإللزاـ كاإلجبار فرع عن السلطة الٍب ىي فرع عن السيادة، كٓب يطبق النيب صلى اهلل عليو كسلم مبدأ اإللزاـ ُب الشريعة إال حْب 
العقبة األكٔب كالثانية ككثيقة اؼبدينة، فسيادة األمة تقٌلد السلطة ُب اؼبدينة عّب قبوؿ شعيب كاختيار رضائي من أىلها لو ُب بيعة 

. مقدٍّمة ضركرية شرعية ألجل تطبيق الشريعة

كالشك ُب كجود حل ؽبذه اإلشكالية من خبلؿ توظيف كاستثمار اؼبعيارية اؼبقاصدية ُب اعبمع بْب مبدأ سيادة األمة         
زاـ كالتشريع للشارع اغبكيم، كإعطاء اؼبرجعية ُب التنزيل كالتطبيق لؤلمة كسيادة الشريعة، بتقدير جعل اؼبرجعية العليا ُب اإلؿ

دبجموعها ككفقا لظركفها كاكراىات كاقعها، كىو اػبيار الذم يزٌكيو علماء اؼبقاصد اؼبعاصرين ُب ظل تعٌذر تنفيذ األحكاـ الشرعية، 
ـ ذلك الزالت التيارات السياسية العلمانية متوجسة كعدـ كجود سبيل آخر ُب انتظار استكماؿ حلقات اإلصبلح كالتغيّب، كرغ
. بالطريقة اؼبتدرجة" نظاـ أكتوقراطي"خيفة من اؼبشركع اإلسبلمي، متهمة الطرؼ اإلسبلمي بالسعي إٔب إقامة 

ة قيم كمن ٍب فليس من الصحيح أف اؼبنظومة اإلسبلمية ىي كلها مدكنة سلوكية كضعية إجرائية مفركضة، بل ىي أيضا منظـو     
 .عليا ترسم مقاصد كاذباىات للممارسة كالفعل كتضع ضوابط كؿبددات للسلوؾ الفردم كاعبماعي كتراعي الواقع كاؼبتوقع

 :الخاتمة

ُب أاية البحث يبكن مبلحظة اذباىْب كبّبين ُب ؿباكالت أسلمة مظاىر العوؼبة السياسية، اذباه ينطلق من مقاربة سلفية          
دبعيارية شرعية منزلة،حيث التشريع من مقومات العقيدة، كاذباه ثاف ينطلق من منظومة مقاصد الشريعة حبثا عن أرضية مشَبكة مع 

ضييق جوانب اػبصوصية التعبدية ُب الشريعة كتوسيع أبعادىا الكونية اإلنسانية، كىو االذباه الٍب مظاىر العوؼبة، فبا يقتضى ت
وبضى دبقبولية لدل الفكر اغبديث ُب ظل أزمة النفور كالتشويو لئلسبلـ السياسي كالتوجس منها خيفة كتشكيكا، كيؤسس ىذا 

ية اؼبعيارية للعوؼبة مع مقاصد الشريعة، حيث تعتّب نظرية القيم كفلسفة االذباه األخّب خياراتو على كجود اشَباؾ ُب األسس اؼبرجع
. اغبق الطبيعي اػبلفية اؼبرجعية ؽبما

كيرجع أساس اإلشكاؿ بْب االذباىْب السابقْب إٔب اػببلؼ ُب اؼبضموف اؼبعيارم العيِب للشريعة اإلسبلمية ىل يتعلق األمر        
–قيمية تشكل إطاران ناظمان للتشريع كاؼبمارسة العمومية، كُب ىذا اَّاؿ يرل  الفكر اؼبقاصدم  دبدكنة قانونية صارمة، أـ دبنظومة

انطبلقا من أف أحكاـ اإلسبلـ ُب الشأف العاـ ال تتجاكز غايات مقاصدية ضركرية للحياة يبكن االصطبلح عليها دبقاصد الشريعة 
كمن ٍب فبل حاجة إٔب غطاء  -رية، كىي قواعد تؤمنها الديبقراطية اؼبعاصرة،فيما ىبص األمة مثل ربقيق األمن كالعدؿ كالشورل كاّب

 ديِب ألسلمتها على األقل لعدـ جدكاه ظرفيا كمقاصديا،  

                                                           
كما آثرتو من ردكد كأحدثتو من نقاش حوؿ قضية دكر اإلرادة العامة ُب تطبيق سيادة األمة قبل تطبيق الشريعة عبد اهلل اؼبالكي؛ /ينظر دراسة أ-ُ

سة جريئة ُب طرحها كتعد دبثابة ثورة ُب الفكر اإلسبلمي اؼبعاصر، ُب ؾباؿ أكلوية تقدٙب مبدأ إقرار اغبريات كالديبقراطية الشريعة؛ كأيهما أسبق؛ كىي درا
" اإلسبلـ ىو اغبل"ُب اَّتمعات اؼبسلمة على مبدأ أسلمة مظاىر اغبياة السياسية كالقانونية كاالقتصادية كالثقافية حيث نادل صاحبو بتغيّب شعار 

، ذلك أف سيادة األمة مقدمة ضركرية لضماف ؿباكالت تطبيق الشريعة؛ فهي درجةه ُب سيلَّنم توفّب اإلمكانات ككسائل "سيادة األمة ىي اغبل" بشعار
   . االستطاعة الٍب تضمن تأثّب تطبيق الشريعة كرسوخو
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كىو ما يستوجب علميا كأكاديبيا صياغة مناىج لبلجتهاد السياسي تراعي ثنائية التأصيل ؼبا ىو كافد كصاّب من             
عبية منتجات العوؼبة العصرية السياسية كسيادة األمة، كاإلرادة العامة كنظاـ األغلبية كالديبقراطية كاؼبواطنة، كالتعددية كاؼبظاىرات الش

.   الشريعةُب ضوء مقاصد 

ؼباذا نتحدث عن حكم دستورم :"حيث سألو أحدىم بقولو َُٕٗكلبتم حبثنا بواقعة لرشيد رضا حصلت لو سنة          
ال تقل أيها اؼبسلم إف -بصراحة كجرأة-استفدناه من أكربا كلدينا كبن اؼبسلمْب ما نستفيده من أصوؿ ديننا؟ فأجابو رشيد رضا 

فإنو لوال االعتبار حباؿ ىؤالء الناس ؼبا فٌكرت أنت كأمثالك بأف ىذا من اإلسبلـ، كلكاف أسبق  !...ىذا اغبكم من أصوؿ ديننا
الناس إٔب الدعوة إٔب إقامة ىذا الركن علماء الدين ُب األستانة كُب مصر كُب مراكش كىم الذين ال يزاؿ أكثرىم يؤيد حكومة 

كمع ىذا كلو أقوؿ إننا لوال اختبلطنا ...ال أنكر أف ديننا يفيدنا ُب ذلك إنِب...األفراد االستبدادية، كييعد من أكّب أعواأا 
، فاؼبنبو للشورل إذف "باألكربيْب ؼبا تنٌبهنا من حيث كبن أمة أك أمم إٔب ىذا األمر العظيم، كإف كاف صروبنا جلينا ُب القرآف الكرٙب

لّبؼبا٘ب الذم انتصر ُب أكربا على امتداد القرف التاسع عشر، ُب اجتهاد رشيد رضا ىو منبو أكريب يكمن ُب النظاـ الديبقراطي ا
 . كلواله ؼبا حصل ىذه اليقظة الدستورية

الذم يقصده  كلذلك كاف البد من االنطبلؽ من مقاصد األحكاـ السلطانية كنظرية بنيوية ُب ربديد شكل نظاـ اغبكم           
ف التكاليف كاػبطابات اؼبوجهة لؤلمة، كىو اعبانب اؼبغيب ُب الفقو فهم حقيقي ؼبراد الشرع اغبنيف ـمن خبلؿ  اإلسبلـ

قاصرة عن تنظيم حياة الناس السياسية كالدستورية كىو ما ًب  -من منظور الغّب -اإلسبلمي فبا جعل فقو الدكلة متأخرا كالشريعة
ُب إطار مقاصد القرآف اء نظرية اغبكم كالدكلة التنبو لو من خبلؿ ؿباكالت الفقو كالفكر اؼبقاصدم  استثمار مقاصد الشريعة ُب بن

حفظ نظاـ األمة كاستدامة صبلح ىذا النظاـ "انطبلقا من ربقيق مقصودىا العاـ الكامن ُب كالسنة من االجتماع السياسي 
" الشامل بصبلح اؼبهيمن عليو، كىو النوع اإلنسا٘ب

ءه ٓب يقدموا  لنا اؼبنهج السياسي اإلسبلمي الصحيح كما طبقو إف مشكلة الفقو السياسي اإلسبلمي تكمن ُب أف فقها         
النيب صلى اهلل عليو كسلم؛كخلفائو الراشدين، بل يقدموف النظرية السياسية ُب اإلسبلـ كما تشكلت عّب األزمنة كاألمكنة األموية 

 ترعرعت ُب ظبلؿ القمع كفيها ما ىو كالعباسية، فيسوء فهم النص اؼبقدس الذم جرده التطبيق النبوم كالراشدم،باآلراء الٍب
. صواب هبب احَبامو، كفيهاما ىو خطأ، هبب أف يبلك أىل االختصاص اعبرأة لتجاكزه

كعلى ىذا هبب تفعيل مقاصد الشريعة ُب ؾباؿ السياسة الشرعية كاألحكاـ السلطانية من خبلؿ التأصيل كالتأسيس           
دبا ًٌب إقبازه ُب فقو ب كالسنة؛ كقراءة مقاصد اغبياة السياسية كالدستورية؛ كال تكتفي فيما لعقلية مقاصدية تنطلق من مقاصد الكتا

األحكاـ السلطانية من مراسيم ظرفية؛ مقاصد قادرة على أف زبطو خطوات ىامة كبو تقدٙب صيغ تنظيمية للقيم السياسية 
.  للعمراف اغبضارم اإلسبلمية؛ ؿبكومة دبقاصد عليا دبثابة  ـبطط بناء ىندسة دستورية

كاغبضارة اإلسبلمية كاف أفل قبمها خبلؿ العصور األخّبة أماـ ىذا التحوؿ العاؼبي اؼبعوٓب؛ دبا أصاُّا من شظاياه الٍب           
مست غالبية جسمها االجتماعي ك السياسي كاالقتصادم كالثقاُب إال أأا تبقى اغبضارة الوحيدة القادرة على بعث العقوؿ 

كس كإعادة تأىيل العقل اؼبسلم لرفع التحدم اغبضارم ؾبددا لقيادة العآب إٔب مدارج التحضر كالعمراف الصحيح؛ دبا سبلك كالنف
من قيم إنسانية عاؼبية ترشحها إلعادة النهوض لؤلمة اإلسبلمية من جديد كاإلفاقة من الغيبوبة السياسية الٍب سببتها ؽبا الكبوة 

 . اغبضارية
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 السياسية والتنشئة التحديث معالم تحديد في ودوره العلمي البحث

( الجزائر) نسرين حاجي المحامية

 

: المقــدمــة

 أك حبثية مؤسسة أك فردا كاف إف الباحث فيها يقـو الٍب اؼبنظمة الفكرية العملية ىو كآلية العلمي البحث إف  
 تسمى منظمة علمية طريقة بإتباع حبثو، موضوع تسمى معينة كمشكلة مسألة بشأف اغبقائق تقصي أجل من جامعية

 نتائج تسمى اؼبماثلة اؼبشاكل على للتعميم صاغبة نتائج كإٔب للعبلج مبلئمة حلوؿ إٔب الوصوؿ بغية البحث منهج

 بعبارات الواقعية اغبقائق لفهم كغناه، تنوعاتو بكل العآب حوؿ للمعرفة الوحيدة الطريقة ىو العلمي فالبحث. حبث

 توجد كال اؼبادية منها الركحية استثناء بدكف اغبياة مفاصل كل يطاؿ كمنهج العلمي كالبحث. العامة كاؼببادئ القوانْب

 يعِب العلمي باؼبنهج األخذ كعدـ الباطل من نوع ىي اػبيار ُب فاؼبراكحة عدمو، أك العلمي البحث بْب للخيار فرصة

. زبلف األمم رموز ك دعاة أكثر حٌب علنا يفرضو ما كىو كالعيش للبقاء كطريقة التخلف اختيار

 ُب العآب أصبح حيث مضى كقت أم من منها أشد العلمي البحث إٔب اغباجة أصبحت اغباضر كقتنا كُب 
 لو كتصمن لئلنساف كالرفاىية الراحة تكفل الٍب اؼبثمرة الدقيقة اؼبعرفة من فبكن قدر أكّب إٔب للوصوؿ مهمـو سباؽ
. غّبه على التفوؽ

 الكثّب أكلية كالتنمية التقدـ ُب يؤيده الذم الدكر كعظم العلمي البحث أنبية اؼبتقدمة الدكؿ أدركت إف كبعد  

 أساسيا ركنا يعد العلمي البحث أف حيث معنوية، أك مادية كانت سواء متطلبات من وبتاجو ما كقدمت االىتماـ من

 ترجع العلمي البحث فأنبية اغبديث، للعصر البارزة السمة أيضا يعد كما كافة ميادينها ُب اإلنسانية اؼبعرفة أركاف من

 ربتاج البحوث أف كمع كالسلوكية كالفكرية العلمية أبنائها قدرات إٔب يرجع كتفوقها ضمتها أأا أدركت األمم أف إٔب

 البحث لقيمة اؼبدركة الدكؿ أف إال الطائلة األمواؿ تتطلب علمي ؾباؿ من أكثر كتغفي كمعقدة كثّبة كسائل غلى

. كتطورىا لنموىا أساسية دعائم العلمية البحوث تعتّب ألأا كبوه تقصّب أم ترفض العلمي

 بالدراسات يتعلق فيما ك كالتعليل بالدراسة االىتمامات من العديد نالت الٍب الظواىر أحد ىي العوؼبة كظاىرة 

 العاـ الدكٕب كالقانوف الدكلية العبلقات بصيغة يهتموف الدراسي غبقل ُّذا اؼبهتمْب أف قبد فإننا كالسياسية القانونية

 على يطغى بشكل الدكٕب القانوف قوة تَبجم إسهامات عدة عوؼبة تدقيق من الدكلية كاؼبؤسسات اؼبنظمات كدكر

. األقليات كحق كالديبقراطية الفردية كاغبرية اإلنساف حقوؽ بقانوف يتعلق فيما السيما الدكؿ، داخل احمللية القوانْب

. اؼبعقدة العناصر ذك العوؼبة الواقع فهم كعن العوؼبة مواكبة عن عاجزة أصبحت السياسية الدراسات إف 
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 لتّبير السياسة على استولت األمريكية السياسة أف معّبة السياسية كالدراسات الواقع بْب ما شاسعة ىوة ىناؾ 

. السياسة سلطاف من الدراسات زبليص ضركرة إٔب دعت كما أىدافها،

 على قدرتو عدـ معضلة أماـ السياسة علم كضع توفلر، ألفْب نظرية إٔب استنادا معلومات، عآب أصبح اليـو العآب إف -

. قياسي كقت ُب األحداث تغطية على كقدرهتا اإلعبلـ كسائل سرعة بفعل لؤلحداث، اؼبتسارعة الوتّبة استيعاب

 الدراسات ُب العلمي البحث مناىج على العوؼبة تأثّب مدل ما أم الظاىرة ىذه حبث إٔب نتطرؽ سوؼ اؼبنطق ىذا كمن 

? كالسياسية القانونية

 فقط مسألتْب خصصنا فأننا كالقانونية السياسية الدراسات إليها تطرقت الٍب كاؼبسائل اؼبواضيع لكثرة كنظرا  

 اؼبطركح فالسؤاؿ  عليهما، العوؼبة كأثر السياسية التنشئة كمسألة التحديث مسألة ُب تتمثل كىي الدراسات ُّاتْب تتعلق

.        السياسية كالتنشئة التحديث معآب ربديد ُب العلمي البحث دكر ىو ما

: التالية اػبطة نتبع عليو ك

: البــحث خــطة

: مقدمـــة

 
. التحديث كمسألة العلمي البحث مسألة: األول المبحـث

 كالنشأة اؼبفهـو: األكؿ اؼبطلب

 العريب العآب ُب التحديث: الثا٘ب اؼبطلب

. العلمي كالبحث السياسية التنشئة مسألة: الثاني المبحـث

 كماىيتها النشأة: األكؿ اؼبطلب

 السياسية التنشئة أدكات: الثا٘ب اؼبطلب

 

: الخــــاتمة
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 والتحــديث العـلمي البـحث مسـألـة :األول المبــحث

 ما كالعوؼبة العوؼبة ظاىرة بدراسة العلمي البحث موضوع اىتماـ ُب يتمثل العلمي بالبحث التحديث عبلقة 
 النمط على كالتحديث اغبداثة فيو دبا جديد مبط كفرض اَّاالت شٌب ُب كالتطوير التحديث دبسألة هتتم ظاىرة إال ىي

 نصت الٍب األكٔب ىي ألأا اعبميع سبقت الٍب ىي العربية اغبضارة أف إٔب انتهى كالذم اغبضرات صراع أف كما الغريب،

 كىنا الغربية، اإليديولوجية تطردىا الٍب السياسية األفكار تلك فيها دبا اإلنسا٘ب الفكر ُب كالتطور التحديث مسألة ُّا

.  كالطرح التحديث دبسألة العاـ الواحد النمط ك الشكل إٔب تدعو ىي اإليديولوجية أجد

 والنــشـأة المفهــوم :األول المطــلب

 خبلؿ من يعرؼ لذا اكتشافها يبكن نتائج أك خصائص ضوء ُب موضوعيا ترصبتو يصعب التحديث مفهـو 

 ىذه أف مسلمة من ينطلق كاآلخر اؼبطلقة بالنسبية يتسم التعريفات فبعض االجتماعية العلـو ُب متعددة نظر كجهات

 تعريفات ظهور إٔب أدل فبا. االجتماعي البناء ُب الوظيفي اػبلل مواطن ككشف كالنقد التوجيو على القدرة لديها العلـو

 التنمية ُب دراسات كآخركف، اغبسيِب السيد) الغريب الطابع اكتساب ىو التحديث بأف مثبل كالقوؿ متحيزة

 ؿبدد مبوذج إٔب يشّب فأصبح للتحديث، مقبوؿ تعريف صياغة على ساعد العلمي اؼبنهج كلكن(. ـ 1974 االجتماعية،

 كاالجتماعية كالسياسية االقتصادية اعبوانب ُب تغّبات إحداث تستهدؼ الٍب اؼبعقدة العملية كأنو اَّتمع، ُب للتغيّب

. اَّتمع ُب كاإليديولوجية كالثقافية

 أكباء ُب قرف من أكثر منذ متوازياف يسّباف كالتحديث فالتنمية. التنمية عملية ُب ىاما دكرا التحديث كيلعب

 كالسياسي االجتماعي كسلوكهم األفراد اذباىات ُب التغيّب فيعِب.  بالتنمية التحديث مفهـو كيرتبط العآب من كثّبة

   .ثانية جهة من االجتماعي البناء ُب كبالتغيّب. جهة من كاالقتصادم

 للتكنولوجيا اإلنساف استخداـ خبلؿ من التحديث االقتصاديوف فّبل. االجتماعية العلـو باختبلؼ اؼبفهـو ىبتلف

  التمايز بعملية االجتماع علماء يتم حْب ُب. الفرد دخل لزيادة الطبيعية اؼبصادر على للسيطرة

 عناصر كربديد الدكلة بناء دبشكبلت السياسة علماء كيعِب. التغيّب كنوعية النمو كدرجة اَّتمعات بْب كاالختبلؼ

. اؽبدامة التحديث

 الطموح درجة كارتفاع نفسيا، أك اجتماعيا أك تكنولوجيا تطورا يكوف أف فإما. بالتنمية كيرتبط التقدـ يعِب التحديث

. االجتماعي اغبراؾ ُب الفرد دكر كتأكيد الفردم

                                                           

  ـ 1979 الكويت’الَبصبة ك التوزيع ك للنشر كاظمة دار’اؼبعاصر القطرم اَّتمع ُب التحديث/العيسى سيف سلطاف جهيتة 1 
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 كانتقالية تقليدية، ؾبتمعات: األكسط الشرؽ ُب دكؿ ست على( 1958) لينر دانياؿ دراسة: الثالث للعآب الغرب تقييم

 األمريكي اَّتمع قيم(.تركيا) التحديث كبو كمتجهة الطموح عن بعيد كاإلقباز السمات غريب الطموح( كسوريا مصر)

.   التحديث مقياس ىي

. متفاعلة كثقافية مادية كداخلية، خارجية عوامل فيها تؤثر شاملة عملية فالتحديث

 تغّب. أخرل حالة إٔب حالة من اَّتمع فيها ربوؿ الٍب اغبالة إٔب يشّب ألنو كالتنمية، بالتغّب التحديث مفهـو يرتبط

. كنتائجو ككسائلو تكاليفو كمقدرة كـبطط مقصود حضارم

 مفهـو كل يستخدـ أك. كالتقدـ كالتطور التغّب مفاىيم بْب زبلط كانت السوسيولوجية النظريات بعض إف اؼببلحظ

 الوصوؿ إٔب اَّتمعات تساعد الٍب اغبلقة باعتباره التخلف ىوة تضييق إٔب يؤدم ألنو بالتحديث االىتماـ جاء. دبفرده

. التقدـ من درجة إٔب

. االجتماعي التغّب درجة ربدد ألأا: كالتارىبية كالثقافية كاالجتماعية البنائية اػبصائص باختبلؼ زبتلف العملية ىذه

 منهجاف ظهر. االجتماعي النظاـ ُب كالتفكك اػبلل أسباب معرفة حوؿ يدكر اؼبعاصر االجتماعي الفكر ُب االىتماـ

 للمجتمع النوعية باػبصائص يعِب -1: القضية ىذه يتناكالف

   .للمجتمع كالتنظيمية البنائية اػبصائص يصف -2

 ىذه إليها كصلت الٍب الدرجة ؼبعرفة كالتنمية التحديث مؤشرات خبلؿ من التقليدية اَّتمعات دراسة هتدؼ 

.  التقدـ من ربد الٍب اؼبعوقات على التعرؼ ككذلك. الصناعي اَّتمع مبوذج من اَّتمعات

 ىي كإمبا. تتغّب ال الٍب الثابتة كاؼبعتقدات القيم كانساؽ كالتقاليد األعراؼ أسّبة ليست النامية اَّتمعات إف اغبقيقة

. الصناعية اَّتمعات ُب التغّب كدرجة اذباىات عن زبتلف قد اذباىات ُب تتغّب

 الصناعي اَّتمع ُّا ربلل الٍب اؼبعايّب بنفس النامي اَّتمع ربليل على تركز اؼببكرة الدراسات كانت فقد آخر جا٘ب كمن

. التغّب آليات أغفلت كقد اغبديث

 األسس بْب يربط بشكل كالسلوكية العامة كاؼبناىج التغّب دراسة بْب يربط التحديث لدراسة افَباضي إطار كضع كًب

. االجتماعية النظرية كمشكبلت اؼببدئية

. خاصة بصفة كاغبديثة التقليدية كاَّتمعات عامة بصفة اَّتمعات بْب االختبلؼ تفسّب إعادة ذبك على ترتب

   . اغبديثة للحياة النوعية اػبصائص ىي ما إذف

                                                           
. اؼبرجع نفس أب الرجوع/عيسى سيف سلطاف جهيتة  1
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 السياسي مدلولو أما أبعادىا بكل الديبقراطية األسس دبعُب للدكلة الدستورم بالبناء يهتم القانو٘ب مدلولو ُب كالتحديد

 ىذا كمن كالتجدد، باالستمرارية التحديث كيتسم  السياسية اغبياة ُب كاؼبشاركة ؾبتمعية منظومة ُب االنصهار ربقيق

 تكنولوجية تطبيقات من ُّا يربط كما اؼبختلفة اؼبعرفة ؾباالت ُب جديد ىو ما كل ىضم ُب مستمرة عملية فالتحديث

، حديثا يعد ٓب اؼباضي ُب حديث يعتّب كاف ما إف حيث      .   البديل لوجود اليـو

 كإال كالرعاية االىتماـ إٔب دائما كوبتاج باستمرار ينمو كائن تعتّب التحديث فعملية اإلمكانيات، حيث من لو األفضل

 تغريب أنو على التحديث مع التعاكف يتم فإنو العربية البلداف ُب سيما ال النامية اَّتمعات ُب أما. الكائن ىذا حياتو فقد

 عن يعّب أف منو اؼبراد كاف اؼبفهـو ىذا ربديد عند أف على ُّا، الغربية القيم كاستبداؿ الوطنية اؽبوية عن االبتعاد ٍب كمن

 العقل بفعل تطورت كتقليدية ببساطة كقيم أفكار فيها سادت الٍب البشرية للحياة السابقة للمراحل متقدمة مرحلة

     . رقيا أكثر لتصبح اإلنسا٘ب

:  ُب تتمثل السياسي التحديد ُب اؼبؤثرة العوامل كمن

 السياسي بالواقع كالتقدـ للنهوض اغبقيقية كاإلدارة السياسي كالتطور للتقدـ اَّتمعية بالرغبة اؼبتعلق العامل -1

. السياسي كنظامها كالدكلة للمجتمع

 السياسي النظاـ كهتيئة كافة اؼبستلزمات كهتيئة التنمية بعملية الشركع على كالعمل السعي يتضمن الذم العامل -2

. السياسي التحديث عملية تنفيذ ٍب كمن تقبل ُب العاـ االجتماعي كالنظاـ خصوصا

 السياسية اغباجات يستوعب الذم الشامل، التخطيط بإعداد كذلك العملية، ىذه تنفيذ خبلؽبا من تتم خطة كجود -3

 فبثلة العامة السلطة إال بو تقـو ال ما كذا كافة، اؼبتاحة كاػبيارات الفرص كيستغل للدكلة، األىداؼ كوبقق العامة،

. السلطة ىذه بزماـ سبسك الٍب بالنخب

 اعبماىّبية التعبئة كتتجسد السياسي، التحديث كاستمرارية قباح عوامل أىم من تعد الٍب اعبماىّبية التعبئة كجود -4

 اؼببلئم النهج على ؿبافظا كإبقاءه كتطويره، كتنمية كترسيخو بتعزيزه اَّتمع قيادة تقـو الذم السياسي السلوؾ بفاعلية

 توجيهو فاعلية لضماف كاعبماىّب السلطة بْب كالتعاكف االلتحاـ على خبلؿ من ذلك كيتم اَّتمع، أىداؼ ػبدمة

     . السياسي التحديث وبقق دبا كاعبماعات لؤلفراد اَّتمعي السلوؾ

 
                                                                                                                                                                                     

1
 .اؼبرجع نفس أب الرجوع/عيسى سيف سلطاف جهيتة 

. اقواس ؾبلة/السيلسي التحديث ُب السياسية النخبة دكر/الصلباكم القادر عبد.د -2 2
3

 .21 ص القاىرة’مصر’النهضة دار’للشباب السياسية اؼبوسوعة التحديث’عاشور عزمي 
4

 .اؼبرجع نفس أب الرجوع/عاشور عزمي 
5

 .السابق اؼبرجع إٔب الرجوع/الصلباكم القادر عبد.د 
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 العــربي العـالم في التحـديث: الثاني المطــلب

 التغّبات نتائج لتظهر طويل زمن إٔب ربتاج الٍب حركتها، بطء من بالرغم الثبات تعرؼ ال اَّتمعات إف

 لٍب التغّبات، ىذه ؾبمل إلحداث اجتماعي كمنتج فاعل كسياؽ التحديث يندرج اؼبنحة ىذا كُب فيها، اؼبستمرة

 التنظيم كاقع ُب داخليا االجتماعي، التغّب عوامل تنحصر كبذلك ؽبا، اؼبميزة تارىبيتها حسب اَّتمعات بْب زبتلف

 أىم من اَّتمعية الثقافة كتعد كاقتصاديا كسياسيا إيديولوجيا الداخل من لتغيّبه تعمل الٍب كعناصره االجتماعي

 تصبح العوؼبة ظل ُب كلكن الوطنية، كىويتها تراثها عن تعّب الٍب خصوصيتها سبنحها فهي الدكؿ سبيز الٍب اػبصائص

 تستطيع ككيف اآلخرين، ُب كالتأثّب الصمود على الوطنية الثقافة قدرة مدل ُب يتعلق مأزؽ أماـ" الثقافية الدكلة سيادة"

 التحديث كيعِب صغّبة، قرية العآب جعل الذم كؼبعلوماٌب التكنولوجي التطور عّب الثقافة، خصوصيتها على ربافظ أف

 دبا اَّتمع، ُب كمتكاملة متوازنة تنمية تنجز الٍب كالتكنولوجية كالسياسية كاالقتصادية االجتماعية التحوالت  ؾبمل"
 خبلؽبا من رباكؿ جديدة دكلية عبلقات عّب تنموية كصيغة اغبقيقي كاالقتصادم السياسي االستقبلؿ للبلداف وبقق

   "  اؼبتطورة باَّتمعات إغباؽ البلداف ىذه

 األكّب كاعبزء غبكامو السياسي اإلدراؾ أف إذ صعبة، سياسية معادالت أسّب مفككا عاؼبا العريب العآب يبدك

 تستفرد أف إلسرائيل أمكن أساسا كؽبذا. اػبارجية للمؤامرات اػبطابية اإلدانة على مقتصرا يبدك معارضيكم من

 قياـ إمكانية عناصر كل كتفوض فلسطْب، ُب اؼبعذبة اإلنسانية ضد حرب جبرائم تقـو كأف الفلسطيِب العريب بالشعب

 على اغبرب لشن قواهتا ربشد أف األمريكية اؼبتحدة للواليات أمكن كما اؼبنظور، اؼبدل ُب مستقلة فلسطينية دكلة

   . عليو الوصاية كفرض العراؽ

 كإعادة السائدة السياسية الثقافة كتطوير الشامل دبعناه السياسي التحديث إٔب ماسة اغباجة تبدك لذلك

 الشعبية اؼبشاركة يتطلب فبا. أركاأا كتدعيم الديبقراطية صرح تشييد من ذلك يعنيو ما كل مع خاص، بشكل صياغتها

 نشطاء مواطنْب إٔب مبالْب غّب تابعْب رعايا ؾبرد من الناس وبوؿ دبا كلها، السياسية العملية ديناميات ُب الكاملة

 األىداؼ كربديد اغبكاـ اختيار ُب مشاركتهم عن فضبل السياسي، القرار ازباذ ديناميات ُب التأثّب بإمكاأم فاعلْب

. الكّبل

 التطور عمق على كاضحة داللة تعد السياسية العملية ُب اؼبواطنْب مشاركة فإف ذاؾ أك ىذا عن كفضبل

 ُب الفاعل تأثّبىا ؽبا قديرة سياسية آلية سبثل أأا كما األمة، بناء ديناميات ُب حيويا دكرا كتلعب للمجتمع، السياسي
. القومية باؽبوية الوعي كتعميق بالذات، اإلحساس ترسيخ شأأا من السياسي، الوالء من جديدة أمباط كبلورة تطوير

.  العربية األقطار من العديد تشهده الذم العنف ؼبشكلة ناجعة حلوؿ على تنطوم السياسية اؼبشاركة أف إٔب إضافة
                                                           

1
. 16540العدد ’مقال منشور بجرٌدة الرٌاص’حسناء بنت عبد العزٌز.د 

2
  hem.bredband.net/cdpps/s47.htmمقال منشور على الموقع /عبد هللا تركمانً.د 
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 أسس على السياسية السلطة قياـ من بد ال حقيقي سياسي ربديث أم قباح آليات توفّب ضماف أجل كمن

 العنف كربرٙب اؼبعارضة كحرية كالفكرية السياسية التعددية تضمن حقيقية، شعبية إرادة عن تعّب حرة انتخابية سبثيلية

 كيبارس حبرية الفرد يفكر كي البلزمة الشركط كتوفر اإلنساف، حقوؽ كتصوف كدستورية، سلمية بطرؽ السلطة كتداكؿ

 -ليشغل أمامو اؼبتساكية الفرص أيضا كتوفر اجتماعية، منظمة أك حزب أم غلى انتمائو عّب حبرية الفكرية قناعاتو

 فإف ، ذلك كل أجل كمن. اؼبد٘ب كاَّتمع السلطة مؤسسات ُب يستحقو الذم اؼبوقع  –كقدراتو كفاءاتو حسب

 التشريعية السلطات بتمفصل االلتزاـ ذلك ضمانات كمن للسلطة، السلمي التداكؿ أساس ىي االنتخابية الشرعية

. كالقضائية كالتنفيذية

 العسكرية اؼبؤسسات استقبللية ككذلك كظائفو، لشاغلي اغبزيب االنتماء بعدـ كااللتزاـ القضاء استقبللية إٔب إضافة

 فبا الوالء، ؿبدكدة حزبية عقائدية مؤسسات كليست اؼبد٘ب اَّتمع ؼبصاّب خاضعة كطنية مؤسسات باعتبارىا كاألمنية،
 اؼبساس كعدـ الدستورية، الشرعية كعن كسيادتو استقبللية عن الدفاع على قادرة كهبعلها للوطن كالءىا يرسخ

.     حزيب أك شخصي غرض ألم تسخّبىا كحظر العامة الوظيفة باستقبللية

 أك التعيْب عند اؼبواطنْب بْب الفرص تكافؤ مراعاة دببدأ االلتزاـ هبرم حْب خاصة أمية اؼببدأ ىذا كيكتسب
 إحبلؿ أك احملسوبية الستخداـ تفاديا ضيقة، اعتبارات ألية إخضاعها بعدـ كذلك العامة، للوظائف التأىيل أك الَبقية

 اَّتمع مؤسسات ربويل عن االمتناع ككذلك. العامة اػبدمة كظائف ُب كاػبّبة الكفاءة أىل ؿبل كالوالء الثقة أىل

 مهامها عن يصرفها أك دكرىا يعطل دبا السياسية، كالتنظيمات األحزاب بْب سياسي صراع مؤسسات إٔب اؼبد٘ب

. ألعضائها كاغبقوقية كاالجتماعية كالنقابية اؼبهنية اؼبصاّب عن الدفاع ُب األساسية

 عن كالتعبّب العاـ الرأم كتكوين اَّتمع خدمة على يساعد دبا كاإلعبلـ، الصحافة حرية أنبية تّبز كىنا 

 كمسؤكلياهتا الصحافة حرية ؼبمارسة األزمة القانونية الضمانات كتوفّب كاؼببدعْب الصحافيْب حقوؽ كضباية اذباىاتو،

 يرضى ال دبا الكتابة عن االمتناع كحق مصادرىا، بسرية كاالحتفاظ اؼبعلومات على اغبصوؿ حق كخاصة اَّتمع، ذباه

 كالتعبّب كالصحافة كالفكر اؼبعرفة حبرية اؼبواطنْب حق يكمن ذلك كل أساس كُب الفكرم، كااللتزاـ اؼبهِب الضمّب

.  كالسياسية الفكرية اذباىاهتم عن اإلعراب لضماف اؼبعلومات على كاغبصوؿ كاالتصاؿ

 الشرعية على القائمة كالنقابية، كالفكرية السياسية التعددية فيها دبا العامة، اغبريات تعتّب ذلك كل سياؽ كُب 

 كالديبقراطية السلمية بالوسائل نشاطهم الناس يبارس إذ. كؾبتمعي سياسي ربديث أم أركاف من أساسيا ركنا الدستورية

. النزيهة اغبرة العامة االنتخابات طريق عن فيها اؼبشاركة أك السلطة تداكؿ عّب. منظماهتم خبلؿ من مصاغبهم لتحقيق
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 السياسي، العمل ُب بو التهديد أك إليو الدعوة أك العنف استخداـ بعدـ االلتزاـ توجب السياسية التعددية إف 

 أك الفردم العنف طريق عن سواء الديبقراطية، الوسائل بغّب السلطة إٔب للوصوؿ ؿباكلة بأية القياـ عدـ توجب كما
 التعهد هبب ذلك كلضماف. الدستورية الشرعية كانتهاؾ السلطة اغتصاب ُّدؼ العسكرية النقبلبات أك اعبماعي

 كذلك القيادية، ىيئاهتا كانتخاب الدكرية مؤسبراهتا كعقد نشاطها علنية خبلؿ من األحزاب، داخل الديبقراطية دبمارسة

   . اَّتمع ُب غّبه مع عبلقاتو ُب يبارسها أف يبكن ال الداخلي نشاطو ُب الديبقراطية يبارس ال من بأف منها إيبانا

 خبلؿ من إال ذلك يتحقق أف يبكن كال البناء، إعادة أجل من كعصبية طويلة مرحلة إٔب ربتاج العربية اَّتمعات إف

 ىي العريب العآب منها يعا٘ب الٍب األساسية اؼبشكلة أف ذلك اَّتمعات، ىذه ُب تتحكم الٍب الثقافات لنمط شامل تغيّب

 الكثّبين أف من الرغم على أنو ىو كالغريب العربية، اَّتمعات من كثّب منو تعا٘ب الذم كالطائفي القبلي الواقع ُب تتمثل

 إٔب فرد يلجأ أف معُب ما إذ الدعم، اكتساب أجل من إليو كف يلجأ فإأم العملية حياهتم ُب الواقع ىذا يعيشوف ال

 . ذاتية أغراض ربقيق أجل من الطائفية أك القبلية أصولو

 ؾبتمعات ُب للعيش اؼبواطنْب يهيئ العريب العآب ُب شامل ثقاُب تغيّب غلى وبتاج الواقع ىذا تغيّب أف شك كال 

 التفكّب إف نقوؿ أف بد ال كىنا. معاصر ؾبتمع لقياـ كهتيئ كالطائفية القبلية اؼبنازعات فوؽ تسمو حضارية طبيعة ذات

 كفرنسا بريطانيا مثل. معاصرة ؾبتمعات ُب موجودة األسس كىذه اغبديث اَّتمع لبناء األكلية األسس من يبدأ أف هبب

 ُب وبدث لن التغيّب فإف التعلم ىذا بدكف إذ التعلم أجل من إليها النظر من بد كال األمريكية، ؼبتحدة كالواليات كأؼبانيا
. الراىن العريب الواقع ىي نتيجتها الٍب القديبة فبارساهتم عن يتوقفوا لن الناس أف كما العربية، اَّتمعات طبيعة

 الّبيطا٘ب اَّتمع مثل ؾبتمع من العربية اَّتمعات تتعلمو أف يبكن الذم الكثّب ىناؾ أف حْب ُب أنو كالغريب 

 بل الزمنية اغبقبة ىذه إٔب تنتمي ال مفاىيم وبملوف أأم َّرد التعلم ىذا كينب بينهم سدا يضعوف الكثّبين فإف اغبديث،

   . اؼبعاصرة لدكلية العبلقات ُب كجود ؽبا يعد ٓب حقبة إٔب

 السياسي فكرنا ُب األبرز السمات تشكل الٍب كالَباجع كالتناقص التوتر مظاىر أف نعلن عندما ؾبازفْب نكوف ال قد

 ال ىنا كبن كاَّتمع، كالسياسة الفكر ُب معاركنا على اؼبهيمن النظرم النفس قسر إٔب جوانبها بعض ُب تعود اؼبعاصر،
 فهم على اؼبساعدة العوامل من كاحدا يعد النظرم القصور أف نتصور لكننا كاحد، بعامل مركبة تارىبية ظواىر نفسر

. العريب عاؼبنا ُب كالتحديثي اغبداثي السياسي التحوؿ إشكاالت من عديدة عبوانب دقة أكثر

 من قرنْب من يقرب ما منذ اؼبؤسسات كإصبلح السياسي ك كالثقاُب الديِب اإلصبلح ُب معاركنا انطلقت لقد 

 السياسية اؼبرجعية موضوع ُب العناصر من صبلة استيعاب اؼبتعددة، صورىا ُب اؼبذكورة اؼبعارؾ لنا كأتاحت الزماف،
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 معاركنا ؿبصلة بأف للشك ؾبل أم يدع ال دبا تكشف اليـو ؾبتمعاتنا ُب العامة التأخر مظاىر فإف ذلك كمع اغبداثية،

 ُب مشركعنا ربصْب على قادرة كتارىبية نظرية ارتكاز قواعد ببناء يسعف ما تثمر ٓب إليو، اؼبشار اَّاؿ ُب كذباربنا
. النهوض

 تصورنا أف إٔب نشّب اؼبعاصر، فكرنا ُب السياسي كالتحديث اغبداثة معركة جوانب بعض تشخيص كقبل 

 ببعض اؼبوصولة اؼبفاىيم من صبلة أك مفهـو ؾبرد تصورنا ُب اغبداثة فليست مغلقة فكرية مبادئ إٔب يرتكز ال للحداثة

 نتصورىا كما إأا بل عشر، السابع القرف من ابتداء أكربا ُب اغباصلة التارىبية كالوقائع الفلسفية كاؼبنظومات األنساؽ

. تبلورىا ُب ساىم لذم التاريخ معطيات على بناء كذلك كتتجاكزه، ذلك تستوعب فيها كنفكر

 إٔب السياسي فكرنا منظومات كنقد ربليل عمليات مبارس ككبن للحداثة منظورنا ُب نستكْب ال أننا ىذا كمعُب 

 كاَّتمع اإلنساف إٔب تنظر الٍب العامة التارىبية النظرية اؼببادئ من جبملة نسلم ما قدر مغلقة، فكرية كرؤل تصورات

 كُب كاؼبعاصر اغبديث التاريخ ُب كربقق ربققت كما كالسياسة اؼبعرفة ثورات يستوعب منظور من كالتاريخ كالطبيعة

      .اغبداثي الفلسفي للمشركع األكؿ التشكل موطن أأا بالذات، أكربا

 إٔب العريب العآب ُب السياسية أكضاعنا إصبلح موضوع ُب الراىن معارؾ تقسيم يبكننا انو نفَبض سبق ما على بناءا

 السياسي اعبدؿ تعزيز عمليات ُب ُّا العناية تساعد الٍب اعبزئية القضايا ببعض منهما األكٔب تتصل كبّبتْب، معركتْب

 كمنطق لغة نقد من اؼبعارؾ ىذه تنطلق. ؾبتمعاتنا تربة ُب جذكرىا تعميق على تساعد الٍب بالصورة فكرنا، ُب اغبداثي

: اآلتية اؼبستعجلة اؼبهاـ إلقباز يتجو أف ينبغي النقد أف كنتصور كالبحث، الكتابة ُب كسيلتنا يعد الذم اػبطاب

 كالتارىبي السياسي للشأف نظرىا ُب اإلطبلؽ لغة تستعمل الٍب السياسية للتيارات كاؼبهادف اؼبخاتل اػبطاب ذباكز* 

 تأسيسو ُب سانبت الذم اؼبنزع كىو اؼبيكانيكي، التوفيقي اؼبنزع عن التخلي تصورنا ُب التجاكز ىذا عن كيَبتب

. حاضرنا ُب للصراع اؼبؤطرة الشركط عن سباما ـبتلفة تارىبية شركط ضمن السلفي اؼبنحى ذات االختيارات

 ال بأسئلة يعِب النهوضي السياسي الفكر ظل فقد السياسية، اغبداثة غلى النظر ُب التجزيئية اؼبعاعبات ذباكز  
 على كبناء كليتها، ُب السياسية اغبداثة استيعاب ؼبطلب إغفالو أف إال السياسية، اغبداثة مشركع عن فصلها يبكن

. اغباضنة الفكرية منظومتها عن معزكلة قضايا إٔب اعبزئية القضايا حوؿ ؽبا، اؼبؤسسة الفلسفية الرؤية مقدمات

 ُّدؼ كالطويل، اؼبتوسط اؼبدل ُب تتواصل أف ينبغي أنو نفَبض الٍب النظرية اؼبعارؾ باب ُب الثانية اؼبواجهة أما 

 بعضها موضوعات فتشمل حضوره، مستويات تعزيز على القادر بالفكر اغبداثي السياسي اؼبشركع إسناد من مزيد

. ؾبتمعاتنا ُب كاؼبؤسسي السياسي العمل بإشكاالت موصوؿ منها ككثّب نظرم،
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 أف تارىبيا اؼبؤكد من كا كإذا اؼبعاصر، فكرنا ُب الديِب كاإلصبلح الثقاُب اإلصبلح دبجاؿ ىنا األمر يتعلق 

 أخرل فكرية مشاريع كإف اؼباضيْب، القرنْب ُب العربية، النهضة فكر ُب نشأت قد اؼبذكورين اَّالْب إصبلح ُب مشاريع

 يكوف لن أنو نعتقد أننا إال اإلصبلح، ىذا عمليات إسباـ على اؼبساعدة التصورات من عبملة مؤسسة تنشا تفتأ ما

 تفتيت على القادر العمل من مزيد دكف كفبارسة، فكرا السياسي فضائنا ُب اغبداثي الوعي دكائر توسيع بإمكاننا

   . ثقافتنا ُب الوثوقي البلحم االظبنت

 السيـاسية والتنـشئة العلـمي البـحث: الثاني المبــحث

 الفكرم اؼبستول رفع على كتعمل الفكرية القدرات بناء حيث من األنبية بالغ ُب مسألة ىي السياسية التنشئة  

 ال اػبارج من الواردة بثقافات التأثر سبنع جدار خلق على بدكرىا تقـو الٍب السياسية التنمية مرحلة إٔب للوصوؿ للمواطن
 كمسألة سياسية كأغراض أىداؼ لتحقيق متوإب منهج بشكل اؼبستوردة السياسية كالثقافات األفكار تلك سيما

. منها اإلسبلمية سيما ال احملافظة اَّتمعات بعض مع تتماشى ال ردبا الٍب كالعادات اإلنساف كحقوؽ الغربية الديبقراطية

 الوطنية السياسية اؽبوية لبناء أساسا اؼبتعلقة مشكلتها ؼبواجهة القرار صناع على السياسية التنمية تطرحو ما إف 

 الوطنية اعبماعة مؤسسات ضمن السياسي كباالندماج القرارات كازباذ صنع ُب الديبقراطية السياسية كباؼبشاركة

. االجتماعية كالديبقراطية كاؼبساكاة العدالة من نوعا آلياهتا ربقق حبيث االقتصادية للموارد الديبقراطي السياسي كبالتوزيع

 كبرامج اسَباتيجيات اعتماد من العملية تلك تتطلبو دبا العلـو تلك كما اجتماعية ديبقراطية ببل سياسية ديبقراطية ال إذ

.   السياسية التنشئة ىنا يعننْب فيما كمنها االجتماعية التنشئة كمؤسسات كمناىج

 بداية منذ كاإلعبلمية الصناعية التوراة أعقبت الٍب الفَبة خبلؿ تنامى كالعملي كالبحثي العلمي االىتماـ فإف 

 بتوجهات اؼبتعلقة اعبوانب بتلك االىتماـ ىذا يزداد القرف ىذا كحٌب الثانية العاؼبية اغبرب بعد كخاصة العشرين القرف

 االعتماد كمستويات االجتماعي التغيّب ديناميكية كتّبة تسارع مع السياسية العملية إزاء اؼبختلفة االجتماعية الفئات

 أصبح ما أم اقتصادية كاعبيو سياسية اعبيو اغبدكد كاخَباؽ الوطنية اَّاالت كتشابك كتداخل الدكؿ بْب اؼبتبادؿ

.   كأشكاؽبا كأبعادىا تداعيتها بكل بالعوؼبة يسمى

 لؤلنا كتصورىم لقيمهم اؼبعاصرة اَّتمعات أبناء سبثل طريقة على تأثّباهتا بينها كمن تاثّبات، العوؼبة لديناميكية إف

  ِ.كاػبصوصي كالعاؼبي كاػبارج، للداخل الصديق، ك للعدك كاآلخر
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 ومـاىيـتها النــشأة: األول المطــلب

 كردكد مداركو تقر كالٍب السياسي النظاـ على الفرد ُّا يغَبؼ الٍب العملية سبثل السياسية التنمية إف الواقع ُب

. السياسية الظاىرة أراء إزاء أفعالو

 ؾبموعة بأأا يرل شيوعا كاألكثر فاألكؿ السياسية للتنشئة تعريفنا عند رئيسيْب إذباىْب بْب التمييز يبكن كىنا 

 نباف ىاربرت كيعرؼ الزمن عّب كاستمرارىا تلقْب يضمن دبا اَّتمع ضمّب ُب اؼبستقرة السياسية كاؼبعايّب القيم من

 تساىم كالٍب اَّتمع داخل اؼبختلفة اؼبؤسسات طريق عن االجتماعية اؼبعايّب الفرد تعلم عملية بأأا السياسية التنشئة

 ذاتو يكسب عملية ىي السياسية التنشئة يرل فإنو الثا٘ب االذباه أما سلوكيا، معها يتعايشا أف على قدرتو زيادة ُب

   .لو مناسبة هبدىا الٍب بالطريقة مطالبة كقضاء

 التفاعل عملية إأا على التنشئة كتعرؼ. السياسية التنشئة ؼبفهـو الباحثوف طرحها الٍب التعريفات كتتعدد 

 ُب معينا مكانا يتخذ حبيث االجتماعية باؼبعايّب كتزكيده كتشكيلو البشرل الوليد تكوين خبلؽبا من يتم الٍب االجتماعي
 االجتماعية بيئتو مع الفرد تكييف خبلؽبا من يتم الٍب العملية ىي أك شخصيتو، كيكتسب االجتماعية، األدكار نظاـ

 األطفاؿ ُّا يتعلم الٍب الطريقة إٔب لئلشارة يستخدـ مصطلح كىو اآلخرين مع كمتعاكنا بو معَبفا عضوا يصبح حبيث

 يكتسب الٍب العملية تلك أأا على البعض كيعرفها. الكّب عند أدكار من بو يقوموا أف ينتظر كما ؾبتمعهم كاذباىات قيم

 كلكنها تتوقف ٍب معينة لفَبة ربدث ال عملية كىي االجتماعي السلوؾ ُب صباعتو كمعايّب ثقافة خبلؽبا من الفرد

: التنشئة مفهـو إٔب للنظر اذباىْب ىناؾ أف أم كفبتدة مستمرة

 اَّتمع ضمّب ُب اؼبستقرة كاؼبعايّب القيم من ؾبموعة اؼبرء تلقْب دبقتضاىا يتم كعملية التنشئة إٔب ينظر: األكؿ 

    .كاستمرارىا بقاءىا يضمن دبا

 لو تسمح الٍب الشخصية ىويتو تدرهبيا اؼبرء يكتسب خبلؽبا من عملية أأا على التنشئة إٔب ينظر: الثا٘ب
 على السياسية التنشئة مفهـو عناصر ربديد إٔب لبلص أف كيبكن لو ربلو الٍب بالطريقة مطالبو كقضاء ذاتو عن بالتعبّب

: التإب النحو

 داللة ذات اجتماعية كاىتمامات كلقيم سياسية كاذباىات لقيم تلقْب عملية ىي ببساطة السياسية التنشئة -1 

. سياسية

. الشيخوخة كحٌب الطفولة من حياتو طيلة ؽبا يتعرض اإلنساف أف دبعُب مستمرة عملية السياسية التنشئة -2 

                                                           
1
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  األجياؿ عّب السياسية الثقافة نقل: * ثبلثة رئيسية أدكارا السياسية التنشئة تلعب-3 

  السياسية الثقافة تكوين*     

. السياسية الثقافة تغيّب*     

( السياسية التنشئة) الدكر ُّذا تقـو اؼبختلفة االجتماعية كاؼبؤسسات االجتماعية األنساؽ من العديد ىناؾ -4

. للفرد بالنسبة

 رفض أك قبوؿ أك السياسي النظاـ رفض أك بقبوؿ سواء السياسي الفرد لسلوؾ احملدد ىي العملية ىذه -5

   .مؤسساتو إحدل أك ككل اَّتمع

 كىويتو كيانو كمتواصلة تدرهبية كبصورة خبلؽبا من الفرد يكتسب عملية باعتبارىا السياسية التنشئة تتناكؿ 

 ُب حريتو خبلؿ من ذلك ربقق يراىا الٍب بالطريقة مطالبو على كالتأكيد ذاتو عن بالتعبّب لو تسمح الشخصية،الٍب
   .االختيار

 أك السياسية، الثقافة لتعديل مؤشر باعتبارىا السياسية التنشئة لوظيفة الدينامي التغّبم الطابع على الباب يفتح ما كىذا
 عاؼبو كفهم ربليل ُب الفرد مشاركة بفضل كذلك السياسية التنمية ػبدمة ىامة أداة فإأا كبالتإب جديدة، أخرل بناء

 كىنا السياسية، اذباىاتو خبلؽبا من الطفل يكوف الٍب العملة فهي بيتو، ُب يعيشها الٍب السياسية كاألحداث السياسي

 من ذلك العكس، أك فاعلة السياسية التنشئة عملية جعل ُب ىاما دكرا رظبية كالغّب الرظبية بتنظيماتو اَّتمع يلعب

 للتنشئة ىاما امتدادا ىي السياسية التنشئة أف إٔب استنادا تغيّبىا، أك السياسية الثقافة تعديل على قدرهتا خبلؿ

 الٍب االجتماعية اؼبؤسسات طرؼ من كمفاىيم قيم من السياسي سلوكو يكتسب فالطفل عاـ، بشكل االجتماعية

 اَّتمعات ُب التنشئة ُب الرئيسي الدكر تلعب الٍب لتقليدية االجتماعية اؼبؤسسات خاصة ذلك، ُب اؽباـ الدكر تلعب

. كعقبل٘ب فعاؿ بشكل السياسية اغبياة فيها تتبلور ٓب الٍب

 يكتسب الٍب اؼبختلفة اؼبراحل خبلؿ من يرفها الذم   lucien payيام لسياف قبد االذباه ىذا ركاد أىم كمن 

: يلي كما اؼبراحل ىذه حددت كقد السياسية، اؼبشاركة على ذلك بعد قادرا ليصبح كعيو، ىويتو، الفرد خبلؽبا من

. معْب كنظاـ كؾبتمع كتاريخ ثقافة إٔب بانتمائو الطفل فيها يشعر الٍب اؼبرحلة ىي: األكٔب اؼبرحلة( 1 

( أحداث  -عآب) السياسي لواقعو بإدراكو فّبتبط كقيمة، ىويتو الطفل خبلؽبا من يدرؾ: الثانية اؼبرحلة( 2 

                                                           
1

 .السابق اؼبرجع ُب النظر/ الصادقة القلوب منتدل 
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 خبلؿ من السياسية العملية ُب اؼبشارؾ دكر إٔب فيها الفرد دكر ينتقل اؼبراحل، أىم ىي: الثالثة اؼبرحلة( 3 

. السياسية اؼبناصب احتبلؿ أك التصويت

 سياسي تعلم كل يتضمن كاسع، عاـ دبنظار السياسية للتنشئة نظر بام لوسياف أف التعريف ىذا من نفهم 

 شخصية صفات يكسبو ٍب كمن الفرد سلوؾ على يؤثر الذم مقصود، غّب أك مقصود الفرد لو يتعرض رظبي غّب أك رظبي

 كقدرتو للفرد( اؼبعرُب الوجدا٘ب النمو) االجتماعي النفسي كمبو تطور مراحل ربط تعريف ىذا إف بالسياسة، عبلقة ؽبا

    . ديناميكية عملية pay حسب فهي مطالبو، ربقيق ككيفية ذاتو عن التعبيّب على

 النظاـ بوظائف levine ليفيْب يربطها حْب ُب إليو ينتمي الذم اَّتمع كمبو تطور مع الفرد تكيف على تعمل  –حركية –

 مع تنفق سلوكية استعدادات الفرد خبلؽبا من يكتسب الٍب العملية تلك أأا فيها يرل إذ كجوده، كاستمرار السياسي
 من يفهم سبق ما لكل استنادا( 14) كجوده على للحفاظ الضركرية بالوظائف كللقياـ السياسية كالنظم اعبماعة استمرار

 مقبولة كسيمات كسلوكات معايّب قيم اذباىات، ليتبنوا األفراد،كتوجيههم كتعلم تعليم عملية أأا السياسية التنشئة

 باألسرة ترتبط الٍب كتلك تلقائية كجهود دبؤسسات أما االذباىات، تكوين عملية ترتبط كىنا السياسي، النظاـ يرضاىا

 بعض حاكؿ لذلك كعي كعن كؿبسوب مقصود تغيّب أحداث ُّدؼ كمقصود ـبططة جبهود كأما الرفاؽ، صباعة أك

 عدة بْب ميزا الذين( 15) كبرايت دكاسن رأسهم على قبد السياسية التنشئة مفهـو لتوضيح نظرية أطر كضع اؼبفكرين

  :    نبا عاماف مبطاف أنبهما السياسية للتنشئة أمباط

 السياسي للتعليم اؼبباشر النمط( 1

 السياسي للتعليم اؼبباشر الغّب النمط( 2

. اؼبواطنة معُب االجتماعية اؼبناىج خبلؿ كمن اؼبدرسة

 غبل بالضركرة، سياسية تكوف ال قد عامة، بصفة كاالذباىات االستعدادات اكتساب عملية فهو اؼبباشر، الغّب مبط أما -

 كىكذا اؼبعلم، األب، سلطة مع األكٔب عمره مراحل ُب يتفاعل فالطفل السياسية، اؼبوضوعات ُب ذلك بعد تؤثر أأا

 -الدكلة رئيس الشرطة، -السياسية السلطة برموز كعي لديو ينمو حينما السلطة مع لتعاملو استعدادات لديو تتكوف

 تتكوف كالصفات اػبصائص ىذه خبلؿ كمن السلطة، كبو ؿبدد توجو إٔب العامة االستعدادات ىذه تتحوؿ كىكذا

 تنشئة ُب ؿبورم دكر تلعب مباشرة غّب كبطريقة األسرة إف الدراسة ىذه ترل كىنا السياسية الطفل شخصية مبلمح

   . العكس أك االهبايب االذباه ُب سياسيا اؼبراىق
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 اؼبراحل أنبية زبتلف كبالتإب التخصصات، باختبلؼ ُّا سبر الٍب اؼبراحل إٔب نظرهتا زبتلف التنشئة ىذه مراحل فاف لذا

 تنوع إٔب أدل ما ىذا كالوجدا٘ب اؼبعرُب مبوه إٔب استنادا كالسياسي، االجتماعية كاؼبواقف القيم الفرد الكتساب الضركرية

 التنشئة أف( 16) النمو النفس علم رأسهم كعلى االجتماعي النفسي الفكر ركاد يرل ؽبذا ذلك ُب النظرية اؼبواقف

 الدكر معرفة الدراسة ىذه ستحاكؿ الٍب اؼبراىقة، كمرحلة الطفولة مرحلة ىي أساسية دبراحل سبر الفرد لدل السياسية

( 1. )سنة 18 لغاية سبتد كقد سنة، 17 إٔب 12 من سبتد الٍب اؼببكرة اؼبراىقة مرحلة خبلؿ اؼبراىق، تنشئة ُب األسرم

 السياسية التنشئة أداوات: الثاني المطــلب

:  السياسي التثقيف( 1

 التلميذ تعريف إٔب الوطنية الَببية هتدؼ كالتاريخ الوطنية كالَببية معينة مواد خبلؿ من التثقيف ىذا كيتم 

 يتضمنو دبا التاريخ تدريس نفسو،كيرمي ُب القومي كالوالء اغبب مشاعر كزرع منو، اؼبتوقع السلوؾ كربديد بلده، حبكومة

. القوميْب كاالنتماء بالفخر الطالب إحساس تعميق إٔب كىزائم انتصارات من

: المدرسي النظام طبيعة( 2

 بالفاعلية التلميذ إحساس تشكيل ُب كبّبة بدرجة يساعد الذم اػباص طابعها ؽبا اجتماعية كحدة فاؼبدرسة 

  .القائم االجتماعي البناء ذباه نظرتو ربديد كُب الشخصية

: الرفاق جماعة( 3

 كىواياهتم، كميوؽبم أعمارىم ُب يتقاربوف الذين الطفل أصدقاء من تتكوف الٍب اعبماعة أأا على الرفاؽ صباعة تعرؼ

 سلوكها كأمباط كاذباىاهتا كقيمها معايّبىا إطار ُب كبقيمة االجتماعي سلوكو الفرد إليها ينسب الٍب اعبماعة أأا كما

 كفق ليعملوا عليهم الضغط أك أعضائها حث خبلؿ من السياسية التنشئة ُب دكر ؽبا الرفاؽ كصباعات اؼبختلفة

 لؤلحداث متابعا أك بالسياسية مهتما يصبح قد فالفرد اعبماعة، تقبلها إٔب السياسية السلوؾ كأمباط االذباىات

   . ذلك يفعلوف اؼبقربْب رفاقو بعض أك أحد ألف السياسية

: األسرة( 4

 نشر خبلؿ من التثقيفي الدكر بينها كمن ُّا تضطلع الٍب األدكار عن حديث أكٔب بالدرجة ىو األسرة عن اغبديث

 معهم تظل الٍب أساسية قيما كاكتساُّم األفراد، اذباىات تشكيل ُب ىاما دكرا تلعب أأا اعتبار على السياسة الثقافة

. اغبياة  مدل

                                                           
1
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 كاألفكار اآلراء ـبتلف تعكس الٍب اؼبرأة إأا باَّتمع، كثيقا ارتباطا ارتبطت قد اجتماعي كنظاـ فاألسرة 

 كجهة حسب كل كاؼبفكرين، الفبلسفة عند ىامة مكانة احتلت قد قبدىا ؽبذا اَّتمع، ُب السائد كالتطور كالتغيّب

 األسرة كظائف أىم غاية الفاضلة األخبلؽ من متخذا االجتماعي، النظاـ ُب أنبيتها عن يعّب كنفوشيوس فهذا نظره،

.       الصاّب الفرد  إنتاج ُب

 مراحل ُب خاصة اإلنسانية، عبلقاتو كينمي اختباراتو بأكٔب فيها الفرد يبر الٍب اؼبصغرة االجتماعية اػبلية إأا 

 باعتبارىا اؼبدرسة قبل ما مرحلة خاصة الفردية، مواىبو كتنمية اإلنسانية شخصيتو تكوين فيها يتم حيث األكٔب، الطفولة

 الثواب أساليب تلعب كفيها االجتماعي، سلوكو معآب كتتحدد بذاتو، الفرد كعي فيها يتشكل الٍب الفَبات أىم

 التنشئة ُب تلعبها الٍب األدكار بفضل السياسة التنشئة عوامل أىم أأا السياسي سلوكو تنمية ُب ىاما دكرا كالعقاب

   : التالية لؤلسباب كذلك اَّتمع ُب اعبدد لؤلعضاء االجتماعية

 يتطور األسرة، كبيط كُب كاؼبعلومات، كاالذباىات القيم تنقل الٍب  فهي الرئيسية الوظيفة ىي االجتماعية التنشئة إف -1

 كسيلة أىم إأا  اغبسنة كالقدكة كالتعليمات كالنواىي األكامر ؾبموعة مع كيتفاعل اآلخرين كلذكات لذاتو الفرد إدراؾ

.  كاؼبعنوية اؼبادية حاجاتو الطفل إلشباع

 تشكيل ُب دكر كاألـ األب سلطة من كل تلعب غدا األكٔب، السنْب خبلؿ الطفل على التأثّب ُب كبّب دكر لؤلسرة -2

 األكٔب ذبربتو للطفل يقدـ األسرة داخل السلطة بناء فإف ؽبذا كالبلشعورم، الشعورم التعلم خبلؿ من مستقببل ثقافة

 النظم ذباه خاصة ذبريدا أكثر أطرأ إٔب تَبجم ما كثّبا التجربة ىذه تتضمنها الٍب كالتوقعات فالقيم السلطة، مع لعبلقتو

 األسرة داخل السلطة مبط تلعبها الٍب السياسية التنشئة فإف االجتماعية التنشئة خبلؿ من أبا يصبح فالطفل السياسي

 غنها إْب،....  الثواب الثقة، الوالء، الطاعة، قيمة قبد لؤلبناء األسرة تلقنها الٍب القيم جانب كإٔب سياسي، إنساف تنشئ

 الطفل يستوعبو للقيم نظاما تعكس فاألسرة السياسي، باحمليط خاصة كآراء سلوؾ ، ذلك جانب إٔب فيهم تشكل

 وبدث قد بل يتعلموه، ؼبا الصاـر التطبيق حتمية يتبعوف األبناء أف ىذا معُب كليس الحقة، ؼبرحلة ذاكرتو ُب كىبتزنو

 القول عبلقات تأثّب الدراسات بعض أثبتت فلقد للشباب، فرعية ثقافة األجياؿ، بْب بالفجوة عليو يطلق ما أك صراع

 أبرز من الدراسة ىذه حسب فاألسرة غاند، تشرشل لنْب،: مثل الزعماء بعض خصية تكوين على األسرة داخل

   .االجتماعية اغبياة دخولو بداية منذ الطفل مع كيتكيف وبتك للسلطة مبط أكؿ فهي السياسي،  التنشئة مؤسسات

  :السياسية األحزاب دور( 5

 معينة سياسية كمعتقدات كمفاىيم قيم غرس خبلؿ من التنشئة عملية ُب كبّب بدكر السياسية األحزاب تقـو 

 ُب توضيحو ًب كما األحزاب، ىذه توجهات مع تتفق معينة سياسية كجهة األفراد توجيو ُّدؼ كذلك الفرد، لدل
                                                           

1
 .السابق اؼبرجع أب الرجوع/سعاد عقوف.د 
2

 .السابق اؼبرجع ُب النظر/سعاد عقوف.د 
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 سبارسو كما ُ،معلومات من تقدـ ما خبلؿ من الدكر ُّذا األحزاب كتقـو األحزاب عن السلسلة ىذه من الثا٘ب العدد

 كسائل من سبلك ما كل ذلك ُب مستخدمة للجماىّب، السياسية السلوكية كاالذباىات كالقيم اآلراء على تأثّبات من

 كالنشرات كالكاتبات كاَّاالت كالصحف كالتلفزيوف كالراديو صبهّبية الوسائل ىذه كانت سواء باعبماىّب اتصاؿ

 من اغبزب ينظمها الٍب كاؼبقاببلت كاالجتماعات كاحملاضرات كاؼبؤسبرات كالندكات مباشر اتصاؿ كسائل أك كغّبىا،

. اعبماىّب من فبكن قطاع أكّب إٔب الوصوؿ أجبل

 السائدة، السياسية الثقافة دعم ُب يتمثل السياسية التنشئة عملية ُب مزدكج بدكر السياسية األحزاب كتقـو 

. جديدة سياسية ثقافة كخلق

 

 الخـــاتمة

 من العلمي البحث ألف.الوقت نفس ُب كالعلمية العملية اغبياة ُب كإتباعو اختياره من البد منهج ىو العلمي البحث* 

 للبحث لبصصو الذم التقوٙب حسب يتم أف هبب أمة كتقوٙب االىتماـ من كالكبّبة الضركرية اغبصة إعطاء اؼبستوجب

. العلمي البحث ُب استثمار كضع ُب تقصر ال أف" اعبزائر" العربية الدكؿ أف هبب لذلك -العلمي

 السياسية اؼبيادين ُب كاإلجراءات اؼبفاىيم تعميم ىي أخرل بعبارة أك العاـ، غلى اػباص من تطور عملية ىي العوؼبة* 

 بواسطة حولنا هبرم ما على التطلع على نوصي أك كبث لذلك. كاإلعبلمية كالعلمية كاالجتماعية كاالقتصادية

 مدعمة اقتصادية أك سياسية أك علمية كانت سواء كمؤسبرات ندكات ُب تتمثل الٍب شٌب( mécanisme) مكانسمات

 كالتبادؿ اؼبيادين، شٌب ُب( les jumelages) التوئمات بواسطة تبادؿ ىناؾ يكوف اؼبستوجب كمن  اإلعبلمي باغبضور

( اؽبيئة أك الدكلة أك الشخص أك) الباحث أف يستوجب كما كالتنمية، التطور غلى حتما يؤدم كالتفتح التفتح ىو يعِب

. اؽبوية عن االبتعاد أف بدكف الوطنية بسيادتو كمتمسك ؿبصور يبقى ال

 لتتواكب التقليدية أكضاعو كربويل بتعْب كيقـو يّبز أف العريب اَّتمع كخاصة اَّتمع أف هبب العوؼبة، ىو التحديث* 

 .قيمة يستبعد أك النظر بغض أف( العريب اَّتمع) األخّب ىذا أف بدكف العصرنة مع

 لتحقيق كاعبماىّب السلطة بْب( اؼبتبلئم أك) االلتحاـ قمة يبلغ السياسي السلوؾ أف هبب السياسي التحديث* 

. السياسي التحديث

 ضبط إٔب الرجوع من بد ال اؼبأزؽ ىذا الجتناب الوطنية، ىويتو أك الوطنية كسيادتو التحديث اسّب ك مأزؽ ُب العرب* 

. اؼبستويات كل على التعليم

                                                           
1

 .السابق اؼبرجع ُب النظر/الصادقة القلوب منتدل 
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 ؽبا يكوف اف الرعايا هبب اؽبدؼ ىذا لبلوغ ك اغبكم ُب السلطة ُب التناكب ُب يتمثل اف هبب السياسي التحديث* 
. السلطة سبفصل اجبارية إٔب يقودنا ىذا ك الثقاُب التعليم مستول بتحسْب

 خدمة ُب تكوف اف هبب الذم االعبلـ ك الصحافة ىي ك رابعة سلطة ىناؾ تكوف اف هبب السلطة سبفصل على اضافة*

. حريتها انبية لتّبز اَّتمع

. فبتدة ك مستمرة بصفة ذلك ك ؾبتمعهم اذباىات ك قيم االطفاؿ تعليم هبب السياسية التنشئة*

 المراجــع قـائمــة

: المجــالت

. كرقلة ؾبلة  –اعبزائر كاإلعبلـ السياسية العلـو كلية اعبزائر جامعة سعاد العقوف دكتور* 

. عامة كثقافة سياسة أقواس، ؾبلة القادرالصلباكم، عبد دكتور* 

: والمنتديـات المـقاالت

 16540 العدد الرياض، جبريدة منشور مقاؿ القنيعّب، العزيز عبد بنت حسناء دكتورة* 

 كالَبصبة كالتوزيع للنشر داركاظمة اؼبعاصر القطرم اَّتمع ُب التحديث بعنواف مقاؿ عيسى سيف سلطاف جهيتة* 

 1979 الكويت

 .Hem.bredband.net.cdpps.s47.htm. االلكَبك٘ب اؼبوقع على منشور مقاؿ تركما٘ب، اهلل عبد دكتور* 

. 93 13 العدد األكسط الشرؽ الدكلية، العرب جريدة ُب منشور مقاؿ الطيف عبد كماؿ* 

 january 15’2014/  العريب بيومية القدس منشور مقاؿ عوض نور يوسف دكتور* 

 tarjih.com/ showthread.phpt=yojo -mwzvq اإللكَبك٘ب اؼبوقع إٔب الَبجيح جيل منتدل صاُب ؿبمد القائد* 

 Dahmane 16. االلكَبك٘ب اؼبوقع على منشور اؼبصدر ؾبهوؿ مقاؿ السياسية، الصادقة القلوب منتدل* 
ahlamontada.net /t 1237 –topic. 

: الكتــب

 ؾبد دار السلطة، إدارة اسَباتيجية ُب معاصرة دراسة العامة كالسياسات اغبديثة السياسية النظر ؿبمد، كامل تامر -

. ـ 2013األكٔب الطبعة عماف كالتوزيع، للنشر
.  القاىرة مصر النهضة دار للشباب، السياسية اؼبوسوعة التحديث عاشور، عزمي* 
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. البحث العلمي في إطار العالقات الدولية وتحديد اثر العولمة على حقوق اإلنسان 

ليبيا –طرابلس  –كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة الزيتونة / عبد السالم محمد خلف اهلل البعباع . د

  

 

.  مقدمة 

إف اؼبتتبع للدراسات اإلنسانية السيما تلك البحوث كالدراسات الٍب سانبت إٔب حد كبّب ُب إثراء اغبوار ككشف العبلقات البشرية  
سواء أكانت على اؼبستول االجتماعي الذم يأخذ اعبانب اإلنسا٘ب  بشكل كاضح أـ كانت على اؼبستول السياسي الٍب كثّبا ما 

إٔب مسالة العبلقات الدكلية الٍب تشكل كربدد الرؤل كاألىداؼ للعديد من الدكؿ الٍب تتفق ُب مصاغبها كتكوفن ينظر من خبلؽبا 
عبلقات يسودىا الوئاـ كالتعاكف الدكٕب ألجل ربقيق عبلقة أفضل غبماية حقوؽ اإلنساف ُب عآب  اتسم بالتغّب كالتبدؿ كظهور 

لكثّب من اؼبهتمْب بالدراسة كالتحليل ُب إطار البحث العلمي إال كىي ظاىرة العوؼبة الٍب العديد من الظواىر العاؼبية الٍب أشغلت ا
تعمل على دمج الفضاءات العاؼبية ، فتلك العبلقات الدكلية بقدر ما ىي تدعوا إٔب الوفاؽ كالتعاكف فيما أشّب إليو بالعبلقات 

عديد من اؼبنظمات كاؼبؤسسات الدكلية كقد يتداخل التكوين االجتماعي الدكلية بْب أشخاص القانوف الدكٕب اؼبتمثلة ُب الدكؿ ك اؿ
. كيتطابق مع التكوين السياسي ، كىذا يشكل عامل مهم ُب تغيّب التوجهات العاؼبية من عصر إٔب عصر آخر

هتدؼ ىذه الدراسة للوصوؿ إٔب حقيقة مفادىا  كشف دكر البحث العلمي ُب إطار العبلقات الدكلية بشكل  :أىمية الدراسة 
. يعمل على ربديد معآب كاطر العوؼبة كإثرىا على حقوؽ اإلنساف

. يتم االستعانة دبناىج البحث العلمي لدراسة ىذه اغبالة من خبلؿ استخداـ اؼبناىج اآلتية.  مناىج البحث العلمي

 .اؼبنهج التحليلي الوصفي  -ُ
 .اؼبنهج التارىبي  -ِ
 .اؼبنهج القانو٘ب  -ّ

تتمثل ُب مدل أنبية البحث العلمي كدكره ُب ربديد معآب العوؼبة الٍب تشكل أثر بالغ األنبية على حقوؽ :  مشكلة الدراسة
اإلنساف ُب منظور العبلقات الدكلية  

قيقة مفادىا  كشف دكر البحث العلمي ُب إطار العبلقات الدكلية بشكل هتدؼ ىذه الدراسة للوصوؿ إٔب ح :أىمية الدراسة 
. يعمل على ربديد معآب كاطر العوؼبة كإثرىا على حقوؽ اإلنساف

. يتم االستعانة دبناىج البحث العلمي لدراسة ىذه اغبالة من خبلؿ استخداـ اؼبناىج اآلتية.  مناىج البحث العلمي

 .اؼبنهج التحليلي الوصفي  -ْ
 .أج التارىبي آب -ٓ
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 .اؼبنهج القانو٘ب  -ٔ
. في تغير خارطة العالم دور التكوين السياسي واالجتماعي :-المبحث األول

 
لعل من أىم كابرز تلك العوامل الٍب سانبت إٔب حدان كبّب ُب تشكل اؼبعآب األساسية ػبارطة العآب اغبإب عّب مراحل معينو من 

ة كتشكلها السياسي ، فضبل عن مسانبتها ُب تغّب معآب خارطة العآب عّب تلك  العصور ف ىي تلك التكوينات االجتماعي
العصور إٔب عدة إشكاؿ  كانت قد سانبت ُّا إٔب حدان كبّب اؼبسالة التكوينية السياسية لتلك اَّتمعات الٍب كثّبا ما تتكوف 

ؼ حسب اؼبصاّب كالرؤل كاألىداؼ ،كبالتإب أدل كتتجسد ُب كانتونات اجتماعية ذات ثقافة كاحده أك متعددة ، ذبتمع كزبتل
إٔب ظهور العديد من اإلمّباطوريات الٍب حكمت العآب لتلك اإلمّباطورية الٍب ٓب تغيب عنها الشمس ، كىذه قد تؤرخ كأأا عوؼبة  

عديد من الصعوبات كالنزاعات سياسية سانبت إٔب حدا كبّب ُب عوؼبة الثقافة كاللغة السائدة لدل تلك اإلمّباطورية ، رغم كجود اؿ
الدكلية ، عبلكة على العديد من أشكاؿ التعاكف الذم  يشكل أىم ظبة من ظبات السياسة الدكلية كالعبلقات الدكلية السيما بعد 

قطبية كمن ـ ، الٍب نقلت العآب من النظاـ األحادم القطبية إٔب النظاـ أكثر مشولية كالتعددية اؿُْٖٔتوقيع اتفاقية كستفانيا سنة 
. ٍُب الثنائية القطبية
. اإلنسان بين العالقات اإلنسانية والسياسية :-المطلب األول

سبثل العبلقات اإلنسانية بداية للتكوين االجتماعي الذم ىو ُب األساس نابع من ظاىرة الَببية كخاصية االنتماء كالوالء 
فكرة اعبماعة ، كىذه الَببية ُب الواقع علم كفن ، فهي علم تسعى إٔب االجتماعي لدل كل فرد من أفراد اَّتمع  الٍب دائما تعزز 

بناء كربقيق كتكوين الشخصية اإلنسانية القوية الٍب سبارس نشاطها اإلنسا٘ب كاالجتماعي داخل ؾبتمع ما ، كما تعمل الَببية على 
. قإقامة عبلقة جيدة بْب الشخصية اإلنسانية كاَّتمع الذم يعيش فيو كينتمي إٕب

أما من حيث الفن فأف الَببية تعمل على صقل األفكار كهتذب السلوؾ للشخصية لدل األفراد كبلورة أفكارىم ُب قيم اجتماعية 
مقبولة كمتداكلة بْب أبناء ذلك اَّتمع ، كمن خبلؿ تلك الَببية الٍب تتسم بالعلم كالفن تبِب العبلقات اإلنسانية كتكوف مصدر 

ياؿ على تداكلو فيما بينها على مر العصور ، كتَبؾ كاقع كاثر طيب ُب سلوؾ اإلنساف الذم كثّباي ما قيمي كعرُب توارث األج
يعتمد ُب حياتو على العبلقات اإلنسانية ذات الطابع اإلنسا٘ب احملض كالٍب ربقق لو انتماء إٔب ؾبتمعو كتوفر لو اغبماية كاألمن 

ُب عبلقات يسودىا التعايش السلمي كالٍب تعِب ُب أكسع معانيها شعور الفرد كاالستقرار، كالتبادؿ النفعي ألجل حياة أفضل 
 باالنتماء إٔب اعبماعة كشعور كل من الفرد كاعبماعة بالركابط اؼبتبادلة كاؼبصاّب اؼبشَبكة ،كبتلك العبلقات ترسخ فكرة اَّتمع اؼبد٘ب

اؼبشاركة ُب حل مشكبلهتم كالدفاع عن مصاغبهم ُب مواجهة األخر  ُب أذىاف اإلفراد باعتباره اإلطار الذم ينتظم فيو الناس بغية 
بشكل سلمي ، باعتبار أف اَّتمع اؼبد٘ب ىو تلك اؼبؤسسات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ، كما انو أيضا يعد جزء 

سياسية كتعزيز قيم السبلـ العاؼبي كاؼبسانبة من منظومة مفاىيمية أكسع تشمل اؼبواطنة العاؼبية كحقوؽ اإلنساف ،  كاؼبشاركة اؿ
. ِبالتطور االقتصادم العاـ كخلق ثقافة سيادة القانوف ؿبليا كدكليا

كبالتإب تشكل ىذه اؼبنظومة تبدؿ كتغّب ُب توجهات اإلنساف كعبلقاتو اإلنسانية كانتقاؽبا إٔب العبلقات السياسية الٍب تصل إٔب 
الدكلية كالٍب كثّبان ما تنحو إٔب الصداـ كالصراع كالرغبة ُب ربقيق اؼبصلحة الشخصية ، كالتوجهات األيدكلوجية الٍب تنموا من 

                                                           
1

ؽغٓ ؽّذاْ اٌؼٍى١ُ، اٌزؾذ٠بد اٌزٟ رٛاعٗ اٌٛطٓ اٌؼشثٟ فٟ اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ ، دساعخ اعزششاف١خ ،اٌّغٍخ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ   -

. 97َ ،ص2008، ط١ف 19اٌغ١بع١خ ، اٌؼذد 
2

اٌّذسعخ ، ، اٌزشث١خ ٚاٌّغزّغ فٟ صِٓ اٌؼٌّٛخ ٚأعئٍخ األ٠ٌٛٚبد ٔؾٛ سؤ٠خ رؾ١ٍ١ٍخ ، ِغٍخ اٌزشث١خ ٚاالثز١ٌّٛٛع١ب  صِٟٛػجذ اٌمبدس   -

 .8ص،َ 2011،صس٠ؼخ اٌغضائش ، اٌؼذد األٚي  ثٛأعبرزٖ  اٌؼ١ٍب ٌال
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ف السياسية الناشئة من التنمية السياسية الٍب كثّبا مات دفع إٔب بناء عبلقات جديدة كمتغّبة كمتبدلة ، ذبعل خبلؿ ثقافة اإلنسا
الفرد ُب مفَبؽ طرؽ بْب العبلقات اإلنسانية كالعبلقات السياسية الٍب كثّبان ما تتقاطع من حيث الرؤل كاؼبصاّب كربقيق التناغم 

على مبدأ  كأساس إف اإلنساف ىو اإلنساف ُب أم مكاف من العآب كُب أم كقت من األكقات كالتجانس ُب داخل اَّتمع الواحد، 
كاألكثر من ذلك ىو إف مسألة .كعصر من العصور ،ألنو ال ىبتلف عن غّبه من البشر من حيث اآلدمية كاػبلقة كاإلحساس

كاؼبدنية ، فضبل عن اىتمامها بصورة اؼبشاركة السياسية ف  اؼبواطنة الٍب يتميز ُّا اعبميع كتعمل على احملافظة على اغبقوؽ السياسية
كقد تطور ىذا اؼبفهـو السيما ُب اؼبذىب اللّبإب الغريب ُب ىذه االكنو كي  يتسع كوبل ُّوية يتم طرحها بقوة ؿبل اؽبويات 

كسبثل تلك اؽبوية ُب االلتزاـ دببادئ  اؼبختلفة كاؼبتشابكة الٍب تنشا على أساس الدين أك اللوف أك اعبنس أك االنتماء االجتماعي ،
اؼبدنية اغبديثة كقيم الديبقراطية الٍب تذكب ُب طياهتا االختبلفات الدينية كالطبقية لتصبح ىوية اؼبدنية ىي الرابط الذم يضم صبيع 

 ُاؼبواطنْب ُب نظاـ كعبلقات سياسية عاؼبية زبتلف عن تلك العبلقات اإلنسانية الٍب كانت ُب السابق
.  العالقات الدولية وعولمة السياسة : -المطلب الثاني 

يتسم تاريخ العبلقات الدكلية ُب اؼباضي بالصراع كالتناحر بْب اعٍب اإلمّباطوريات العظمى الٍب شكلت حضارات تارىبية منذ 
ا حضارة قارات العآب القدٙب، القدـ السيما ُب حوض البحر األبيض اؼبتوسط الذم كاف يعد من أىم اؼبمرات اؼبائية الٍب تلتقي بو

. أسيا كإفريقيا كأكركبا 
إف طبيعة الصراع ىي جزء من الطبع اإلنسا٘ب حٌب ُب اؼبستويات السياسية األكثر تنظيما من اَّتمع الدكٕب ، كالٍب تناكؽبا اؼبفكر 

. اغبرب مضخة التاريخ بتعريف التاريخ على أنو تدمّب متتابع للدكؿ كاغبضارات كاف" رهبيس دكبرية  "الفرنسي  
إف مفهـو العبلقات الدكلية ُب عآب اليـو ىو انعكاس ؼبا هبرم على مساحات كاسعة من الكرة األرضية من مظآب لئلنسانية تتمثل 

رة ُب كافة أنواع العبلقات الظاؼبة الٍب تعتمد التعسف كامتهاف كربقّب آلدمية اإلنساف ، األمر الذم ينذر إٔب تد٘ب مستول اغبضا
اإلنسانية كامتهاف حقوؽ اإلنساف كبشكل تعسفي، كمن تلك العبلقات الدكلية اؼبعاصرة ىي تلك الظاىرة الٍب أرعبت العآب 

بصراع عاؼبي سبثل ُب حركب عاؼبية أشدىا األكٔب كالثانية الٍب حصدت الكثّب من األركاح كاؼبمتلكات ، كسانبت ُب تدمّب الطبيعة  
تلك األسلحة الفتاكة كالقنابل الذرية الٍب ألقيت من قبل الواليات اؼبتحدة األمريكية على جزيرٌب ىّبكشيما   كالبيئة اإلنسانية جراء

. ـُْٓٗكناجازاكي ُب أغسطس  إثناء احتداـ الصراع ُب اغبرب العاؼبية الثانية سنة 
راع الساخن كماتبلىا من صراع بارد سبثل ُب اغبرب ىذه اغبقبة سبيزت بصراع ُب العبلقات الدكلية اؼبعاصرة بظاىرة عرفها العآب بالص

الباردة كالٍب سبيزت حبرب كصراع مدمر ُب العبلقات اإلنسانية كالدكلية، إم من خبلؿ تداخل السياسة ُب الشئوف اإلنسانية كصراع 
. كبقائم بْب اغبكومات يفضي إٔب فرض تلك اغبكومات قيود جّبية كسلطوية تنعكس أثارىا على مصاّب الشع

كما إف مفهـو العبلقات الدكلية  قد تطور كازداد أنبية دبا فرضتو حقبة جديدة على الساحة الدكلية ظبيت بظاىرة العوؼبة الٍب 
ازبذت من العامل االقتصادم  كالسياسي كاالجتماعي ؾباؿ جديد لتجمع بْب احمللي كالعاؼبي، الفردم كاإلنسا٘ب كفق ماجا ُب 

كالٍب نقلت البشرية إٔب مفهـو اَّتمع الواحد الذم لطاؼبا سعت إلية الدكؿ العظمى الٍب بذلت كل " كفركبرت تس" تعبّب السيد 
اعبهود كي زبتزؿ اغبكومات ُب توجهات إيديولوجية كاحدة كانت رباكؿ فرضها من خبلؿ األركقة السياسية ُب منظومة العبلقات 

. ِالدكلية 

                                                           
1

. 109َ ،ص2009، ط١ف ،19د ِغؼٛد ِٛعٝ أٌشثضٟ ، اصش اٌؼٌّٛخ فٟ اٌّٛاطٕخ ، اٌّغٍخ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ،اٌؼذ  -
2

سٚٔبٌذ سٚثشد عْٛ ، اٌؼٌّٛخ ٚإٌظش٠خ االعزّبػ١خ ٚاٌضمبفخ ٚاٌى١ٔٛخ ،ْ رشعّخ ، اؽّذ ِؾّٛد ، ٚٔٛسا أ١ِٓ، اٌمب٘شح ، اٌّغٍظ   -

. 161َ، ص1998األػٍٝ ٌٍضمبفخ عٕخ 
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ٔب قلوب كأفكار الشعوب من خبلؿ استخداـ العديد من الوسائل العلمية كثورة غّب أأا كجدت الطريق األقرب كاألسهل إ
االتصاالت كالتكنولوجيا العابرة للحدكد كتنقل كل ما يراد نقلو من خبلؽبا إٔب أم بقعة من العآب ُّا تلك الشعوب اؼبستهدفة 

عي أك اقتصادم االحتفاظ بنفسو خارج دائرة تلك بالعوؼبة كفرض علية ثقافة عاؼبية بشكل ال يستطيع أم كياف سياسي أك اجتما
الظاىرة ، كقد شكلت شبكات البت الفضائي كشبكات االنَبنت ربديا مريبا لوسائل اإلعبلـ الرظبية على اؼبستول الداخلي لدل 

الة الوالء الوطِب للوطن الدكلة القومية كلدل اَّتمعات اؼبستهدفة من قبل تلك الظاىرة كالٍب تدفع إٔب االرتباط العاؼبي كهتمش مس
من قبل اؼبواطن كيتحوؿ ليصبح مواطناي عاؼبيان يتابع بشكل دائم كفورم كل ما وبدث حولو من تغّبات كتطورات سياسية كاقتصادية 

. ُأم بْب دكلتو كاؼبوطن األصلي لو كبقية دكؿ العآب  –كاجتماعية دبا فيها مسالة العبلقات الدكلية بْب الدكؿ 
 

 .البحث العلمي في دراسة العولمة وإثرىا على حقوق اإلنسان :-ثانيالمبحث ال
 

سانبت الدراسات العلمية ُب إطار البحث العلمي كُب ـبتلف التخصصات كاَّاالت العلمية السيما االقتصادية  كاالجتماعية 
كؼبة كآثارىا سواء إف كانت على اؼبناىج كالسياسية كالقانونية ، ككذلك الفلسفية كإثراء اغبوار كتبادؿ األفكار حوؿ مساءلة الع

الَببوية أك الوالء الوطِب أك االجتماعي أك االنتماء السياسي كالفكرم ، فضبل عن التبعية االقتصادية كاالرهتاف السياسي األمر 
. الذم كثّباي ما انعكس على حقوؽ اؼبواطنة كاؽبوية كاالستقبللية كاؼبشاركة السياسية كالوالء الوظيفي 

 
. البحث العلمي كأداة للتنمية الفكرية :-المطلب األول 

أف مسالة البحث العلمي كثّباي ما ينظر إليها ككأأا ؿباكلة لئلطبلع ككشف الغموض ُب مضموف اؼبعرفة كزيادة من الكم ُب 
جديدة من أدكات التطور التحصيل العلمي كاالكتشافات العلمية اؼببهرة كمن ٍب قد ينفرد احد ىؤالء البحاثتْب باكتشاؼ أداة 

العلمي ، ردبا ؾبرد أك ؿبض صدفة ، إال انو ُب الوقت اؼبعاصر أصبح البحث العلمي ألجل الوصوؿ إٔب اكتشافات كثّبا ما تتحوؿ 
إٔب كسيلة لبلنتقاؿ إٔب اكتشافات أخرل اكّب كأكثر تطوراي تساىم إٔب حداي كبّب ُب رفع اؼبستول اؼبعيشي لدل العديد من 

عات البشرية ، كىنا يكوف البحث العلمي أداة من أدكات التطور الفكرم من جهة كيكوف ساحة للصراع بْب األفكار اَّتم
اؼبتعددة كاؼبختلفة من جهة أخرم ، األمر الذم بات يهتم ببناء األفكار لدم العديد من البحاثتْب كاؼبهتمْب  بالدراسات 

ت كاؼبعلومات كتدفق البيانات، كظهور العديد من اؼبفاىيم كاؼبضامْب اإليديولوجية كالبحوث العلمية ، السيما بعد ثورة  االتصاال
الٍب زبدـ مسالة ذلك الصراع الدكٕب ،كمن تلك اآلليات مسألة التحديث كمساءلة التطور على الطراز الغريب مابْب مؤيد كمعارض 

ديد من األفكار كالتوجهات ، من خبلؿ العديد من أك رافض إلطركحات العوؼبة الٍب ىي ُب األصل جاءت كنتيجة لطرح الع
من أىم " فرنسيس فوكوياما " اؼبنظرين كالباحثْب كاؼبفكرين ، فبن زبدـ أفكارىم اللّبالية الرأظبالية الغربية ككاف الكاتب  كاؼبؤرخ 

أاية التاريخ ، إذ يعتقد أف أاية التاريخ اؼبنظرين اؼبنادين بنهاية الصراع كبالتإب أاية التاريخ عندما تطرؽ ُب مقالتو حوؿ مسالة 
ىي أاية الصراع مابْب اؼبعسكر الشرقي كاؼبعسكر الغريب ، كالذم انتهى لصاّب اؼبعسكر الغريب  بعد أاية الصراع كأاية اغبرب 

ىذه الفَبة ٓب تأٌب من فراغ بل كانت الباردة بْب اؼبعسكر الشرقي كاؼبعسكر الغريب، كاأيار الكتلة الشيوعية كفوز الرأظبالية الغربية ، ؼ
نتاج لعدد من الدراسات العلمية كتتبع لؤلحداث الٍب حاكؿ الباحث إف يستخلص من خبلؽبا ما انتهي إلية ُب دراستو من خبلؿ 

                                                           
1

 .٠110خ ، ِشعغ عجك روشٖ ، صِغؼٛد ِٛعٝ اٌشثظٟ ، اصش اٌؼٌّٛخ فٟ اٌّٛاطٕخ ، اٌٍّغخ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌغ١بط  -
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بركاف  البحث العلمي ، كتسخّبه  لتنمية األفكار حوؿ اؼبواضيع اإليديولوجية الٍب تعد من أىم قمم اغبمم الساخنة الٍب تغذم
الذم كاف " فوكا ياما"الصراع ُب العقود اؼباضية ُب القرف العشرين ، السيما اذباف اغبرب الباردة ، رغم أف ىذا التحليل نوه عنو  

متأثرا بصراع اغبرب الباردة إٔب درجة أنو اعتّب اف أاية الصراع  بْب اؼبعسكرين كما أفضى إلية من نتائج ُب بداية عقد التسعينيات  
أاية للتاريخ، فنهاية التاريخ عند فوكوياما ىي دبثابة طرح أفكار إيديولوجية كصل إليها من خبلؿ البحث العلمي، فهي ُب  ىي

. الواقع تبشّب سياسي ال يبانع من خبللو من التحاؽ العآب كلو بركب اللّبالية كالديبقراطية الغربية
حوؿ " ىنجتوف " األفكار كؿباكلة طرح أفكار كتلك الٍب ربدث عنها كما أف مسالة البحث العلمي أخذت طريقها ُب ربليل 

إف الغرب " ربديده لعناصر الصراع كأشاد بعدد منها باعتبارىا سانبت ُب تفوؽ الغرب عن اغبضارات األخرل ، حيث قاؿ 
ة بقيمة كمؤسساتو ، فضبل ىبتلف عن اغبضارات األخرل ، ليس بالطريقة الٍب تطور من خبلؽبا كلكن من خبلؿ اػبصوصية اؼبميز

عن ما نوه إليو من أف الدين اؼبسيحي ىو أفضل األدياف حسب رائو ألنو يسمح بالتعددية ، كاغبرية الفردية فضبل عن حكم 
كألنو يرل أف الغرب كاف الغرب لزمن " القانوف الذم جعل إمكانية للغرب إف ىبَبع اغبداثة، كاحبث اغبضارة الغربية حضارة فريدة 

ؿ قبل أف يكوف عصريا ، باعتبار إف اػبصائص اعبوىرية للغرب تلك الٍب سبيزه عن غّبه من اغبضارات األخرل الٍب سبقت  طوم
.  ُالتحديث ُب الغرب كقد انتهى بقولو إف الغرب سابق للحدائة

ق من فلسفة اَّتمع قد ال ىبتلف اثناف على إف البحث العلمي ىو أداة من أدكات التنمية الفكرية ، حيث يستمد سياسات
كمعتقداتو كقيمة ، كتبُب على طرؽ منهجية علمية ترسخ البحث العلمي كتؤمن بأنبيتو كتدفع إٔب تطوره كتوظيفو ُب إغراض زبدـ 
اَّتمع من خبلؿ إهباد عدد من الكفاءات كالقدرات العلمية البلزمة لصّبكرة التقدـ كالتطور ُب شٌب اَّاالت ، ُب تقديرم أنبها 

قضاء على التخلف  االجتماعي كاالقتصادم كالعمل على البناء السياسي كالتنشئة السياسية ؼبواجهة األطركحات االيديولوجية اؿ
كالتحديات اػبارجية الٍب يتم طرحها من العآب اػبارجي السيما تلك الٍب باتت تسمى باغبداثة ك العوؼبة كالتطور الديبقراطي 

. ِبوصفة اللّبالية 
 

.  العولمة كحقل من حقول البحث العلمي :-الثاني المطلب 
ظهرت العديد من الدراسات كاألحباث الٍب حاكلت دراسة ظاىرة العوؼبة ُب العديد من اؼبساءؿ كاعبوانب ، سواء االقتصادية 

ختلف  تلك كالسياسية منها ، أـ تلك اعبوانب االجتماعية كالثقافية  الٍب تعد حقل من حقوؿ البحث العلمي كالتحليل مب
اعبوانب كالفركع ، كقد ركزت جل تلك الدراسات ك البحوث العلمية ،السيما ُب دكؿ العآب كربديدا العآب العريب على صبلة من 
أك اؼبساءؿ اؼبتعلقة بالعوؼبة  االقتصادية باحتكار راس اؼباؿ العاؼبي كتدخل القوة االقتصادية اؼبتمثلة ُب الشركات اؼبتعددة اعبنسيات 

لعابرة للحدكد ، كدكرىا ُب السيطرة على االقتصاد العاؼبي كاالحتكار للمنتج كنوعو ككفرة اإلنتاج كتعدده كتغّبه كتطوره، إما ا
البحث العلمي ُب إطار حقل الدراسات االجتماعية فكثّباي ما ركز على مسالة اؽبوية كاؼبواطنة كالتبعية الثقافية الٍب سانبت ُّا ُب 

بكات البت الفضائي ككسائل اإلعبلـ اؼبوجهة إٔب ؾبتمعات اعبنوب بشكل خاص كخلق نوع من القيود على األساس انتشار ش
اإلعبلـ الرظبي  لدل الدكلة الوطنية بكافة إشكالو كالذم كجد نفسو إماـ موجات ىائلة من التدفق اإلعبلمي الغريب كالعاؼبي الذم 

أكؽبما اقتصادم أك اؼبادم كاألخر البعد غّب : كد الوطنية لتظهر بعداف مهماف للعوؼبة على زيادة االرتباط بالعاؼبية كؿبو اغبد يساعد
                                                           

1
فٛص٠خ ػّبس ػط١خ، أثٓ خٍذْٚ ٚطذاَ اٌؾضبساد، ِغٍخ اٌغبِؼٟ، ئطذاس إٌمبثخ اٌؼبِخ ألػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ، اٌؼذد   -

 109ِض2004عجزّجش  –، اٌفبرؼ 7
2

، رظذس ػٓ ِشوض اٌجؾٛس ٚاٌّؼٍِٛبد اٌطش٠ك ئٌٝ اٌز١ّٕخ، ِغٍخ اٌجؾٛس اإلػال١ِخ: أَ اٌؼض ػٍٝ اٌفبسعٟ، اٌّشاوض اٌجؾض١خ  -

 141َ، ص2009، فظً اٌخش٠ف ٌغٕخ 46ٚاٌزٛص١ك، اٌؼذد 
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اؼبادم  الذم يتمثل ُب كعي اإلنساف كمسالة اؼبيوؿ الثقاُب كاالنتماء االجتماعي ،فالعوؼبة  سبثل حقل خصب للدراسات كالبحوث 
إٔب تعريفها " بّبكبرتسوف" كالنشاطات اإلنسانية ، األمر الذم ذىب العلمية ألأا تعد ظاىرة تتسم بالشمولية عبميع مناحي اغبياة 

كقد ساعد  -بأأا ؾبرد ؾباؿ اقتصادم كاجتماعي كسياسي جديد هبمع بْب احمللي كالعاؼبي ُب آف كاحد كالفردم كاإلنسا٘ب ، 
نَبنت كشبكة االتصاالت العاؼبية عّب ذلك االندماج التطور التكنولوجي كااللكَبك٘ب اؼبتمثل ُب شبكات التواصل االجتماعي اال

الفضائيات العاؼبية حيث تدفقت من خبلؽبا اؼبعلومات كالبيانات اؼبتنوعة كبشكل متسارع لنقل تلك األفكار كتداكؽبا بْب صبيع 
منظومة  اَّتمعات ُب الكوف الواحد ،كتسهيل التواصل بْب أبناء تلك اَّتمعات من خبلؿ التطور ُب ثورة االتصاالت كتبادؿ

. ُاؼبعلومات بأسهل الطرؽ كأيسرىا 
كبالرغم من ذلك الرغم من ذلك يرفض البعض كبشده عملية اختزاؿ ظاىرة العوؼبة ُب مفاىيم ؿبدده سواء إف كانت اقتصادية أـ  

ا سبتد إٔب مرحلة اجتماعية أك سياسية ككذلك الثقافية ، كما إف ىناؾ من يرم ىذه الظاىرة أأا ليست كليدة العصر اغبديث بل أنو
تارىبية أقدـ كسابقة ؽبذا العصر ، سبتد ُب عمق التاريخ إٔب أف تصل إٔب عصر اإلمّباطوريات كانتشار األدياف كالرساالت السماكية 

. ِبْب أبناء البشر 
 

. دور الدولة في تحليل  ظاىرة العولمة وحماية حقوق اإلنسان :-المبحث الثالث 
 

القضايا السياسية كاألمنية ُب اغبياة الدكلية  اؼبعاصرة ، جعل من الصعوبة دبكاف التمييز  أك الفصل بينهما أف التداخل الكبّب بْب 
فصبل بشكل أائي ،كيعطي الدكلة اىتماـ بالوظائف الوطنية ُب اَّالْب السياسي كاألمِب ، إذ هتتم الكثّب من الدكؿ دبسألة ربليل 

د السياسية كرباكؿ التمَبس داخل اغبدكد الوطنية للدكؿ ؿباكلة طمس كل اؼبعتقدات الدينية الظاىرة العاؼبية الٍب ذبتاح اغبدك
، كتبذؿ الدكؿ العديد من اعبهود لتحليل تلك ّكالسياسية كاالجتماعية كتطاؿ أيضا البناء االقتصادم كالتوجهات اػباصة بالدكؿ

أنواعها كإشكاؽبا الٍب تتلوف ُّا كالدعوة إٔب إقامة الديبقراطية على  الظاىرة ككضع األساليب اؼبناسبة ُب كيفية التعامل معها حسب
النمط الغريب مثبل ، ككذلك حقوؽ اإلنساف فضبل عن التسرب من خبلؿ السيطرة الفكرية ، بشكل ينذر خبطر التبعية إٔب مصدر 

لية ، بشكل ينشب اػببلفات كالصراع تلك الظاىرة اؼبتمثل ُب االطركحات الغربية الٍب باتت تتدخل ُب شئوف الدكلة الداخ
كتكريس اػببلفات  بْب مواطِب الدكلة كأنظمتها كمؤسساهتا اغبكومية ، بشكل ردبا يصل إٔب نشوب صراع قد يؤثر بشكل مباشر 

د يهز على حقوؽ اإلنساف، كأمتهاكبريتو نتيجة لذلك الصراع كألنو كثّباي ما يتحوؿ ذلك الصراع إٔب صراع اثِب كعقائدم كقبلي ؽ
الكياف األمِب كاالستقرار السياسي لدل الدكلة الوطنية ،فضبل عن التداعيات الٍب قد تطاؿ االمن االقتصادم داخل الدكلة، 

. السيما إذا انعدـ االستقرار السياسي  داخل الدكلة 

 

 

                                                           
1

 .111ِغؼٛد ِٛعٝ اٌشثظٟ ،اصش اٌؼٌّٛخ فٟ اٌّٛاطٕخ ، ِشعغ عجك روشٖ،ص  -
2

عغ عجك روشٖ ص٘شح عّؼخ ثٓ ػط١خ ، اٌّؼبٌغخ اٌظؾف١خ ٌٍؼٌّٛخ فٟ اٌظؾبفخ ا١ٌٍج١خ ، ِغٍخ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اإلػال١ِخ ، ِش  -

 .193ص
3

عّبي ػبشٛس،اٌذٌٚخ فٟ ػظش اٌؼٌّٛخ سؤ٠خ ِٓ إٌّظبس اٌٛظ١فٟ ، ِغٍخ اٌؾىّخ، ِإعغخ وٕٛص اٌؾىّخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، اٌغضائش   -

. 147َ، ص2011، اٌؼذد اٌغبثغ ،
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. أطروحة العولمة  والتحديث :-المطلب األول 

أف عملية اغبداثة تأخذ عدة إبعاد تنقسم إٔب مظاىر جديدة كمتعددة ، هتدؼ إٔب التقدـ كتدفع باَّتمع إٔب الرقي، كللحداثة     
شرط بانو ال يبكن االعتماد على عامل كاحد لوجودىا أمبا ىي تعتمد ُب الواقع على العديد من العوامل لتكن متكاملة كُب شٌب 

. اَّاالت 
حديث ىي عملية متكاملة كمَباصة رص البنياف من األسفل إٔب األعلى ، حيث تبدأ من التعليم كالبناء االجتماعي فعملية الت 

كالصحي للمجتمع ككذلك الثقافة كالتنشئة السياسية التنموية ، لبناء القواعد الثابتة الراسخة الٍب سبتاز بالقوة كاؼبتانة ُب صبيع 
باإلصبلح السياسي كبناء الديبقراطية ما ٓب يتم االىتماـ بالتعليم كاؼبؤسسات السياسية ذات  اَّاالت ، حيث ال يبكن االىتماـ

الثقافة السياسية الٍب تعتمد على الثقافة كالتنشئة السياسية كالٍب تعتمد باألساس على الفرد كمستول تقبلو لتلك التطورات كتأقلمو 
عملية كأف أم ؿباكلة لئلصبلح السياسي دكف الوعي كاؼبشاركة السياسية ينعكس معها بأعتبار أف الفرد ىو احملرؾ األساس لتلك اؿ

ذلك على نوع اإلصبلح ، كينعدـ األمن كتنتشر الفوضى كالغوغائية ، كتشكل ىذه العملية تدمّب للبنية التحتية للدكلة كاالأيار 
لو توابع سلبية على اَّتمع بأكملو ، حيث تسمح اؼبفاجئ ؼبؤسساتو اػباصة كالعامة على حدي سواء ، األمر الذم سوؼ تكوف 

تلك الغوغائية إٔب ظهور صباعات متطرفة ترفض التحديث بشكل منظم حبجة أنو اليتماشى مع قيم تلك اَّتمعات ، كتستحوذ 
يث بشكل على السلطة كتعمل على هتيش اَّتمع نتيجة لرؤل كفلسفة أفكار تلك اعبماعات الدكتاتورية الٍب ٓب تسمح بالتحد

. طبيعي داخل اَّتمع
أف عملية التحديث ُب األساس البد اف تشمل صبيع األصوؿ كالفركع اؼبختلفة باعتبارىا رمز للتطور اإلنسا٘ب ُب شٌب اَّاالت 

. اؼبعرفية على  مستول منظومة األفكار كالنظريات الٍب دائمان زبضع للتجربة كالتطبيق
حت ُب العلـو التطبيقية بشكل أكثر من غّبىا كالعلـو االجتماعية ، الف األكٔب ال كيرل البعض اف ذبربة التحديث قد نج

التطبيقية مرتبطة بالفكر كالتطبيق العلمي للتجارب العلمية كالكتشافات الفكرية  اػباصة بالباحث ،كتتميز ىذه العلـو بأأا أكثر 
يرا ما تتجاذُّا األفكار الفلسفية ُب اَّاالت االجتماعية ديناميكية ، بشكل قد ىبتلف عن تلك األفكار اإلنسانية الٍب كث

كاإلنسانية بشكل متزايد كمتضاعف كال تتطور بنفس الكيفية ُب العلـو التطبيقية  ، مقارنة بالتقدـ كالتطور العلمي ُب العلـو  
نسانية الٍب قد تنطبق عليها اؼبقاييس التطبيقية بشكل قد يقاس باؼبتوالية اؽبندسية ، بينما ال يكوف كذلك ذلك لدل العلـو اإل

. للزيادة باؼبتوالية اغبسابية عند ؿباكلة أهباد مقاربة بينهما
كاىم عامل استفادة بو عملية التحديث ىي الصفات اػبلقية للجماعات البشرية كقابليتها للتطور ، حيث إف كل جيل يبتاز بنقل 

زات الٍب يبتاز ُّا اعبيل اعبديد عن سابقو كىنا يتم تراكم اؼبعرفة كيزداد خّبات كظبات اعبيل السابقة لو فضبل عن تلك اؼبمي
التفكّب ُب التطور كالتقدـ العلمي بشكل  ىبلق نوع من االزدىار كالتطورات كالتحديث للعديد من اؼبضامْب داخل اَّتمع ، كقد 

أا سبقت العآب ُب العديد من االكتشافات العلمية  سبق اَّتمعات األكربية غّبىا من اَّتمعات األخرل إٔب عملية التحديث أل
كُب حقل العلـو التطبيقية ، فضبل عن تطورىا للذات البشرية ، كقد تناكؿ ذلك اػبصوصية للحالة البشرية لئلنساف األكريب ، 

الؼ غّبىم من الشعوب الكاتب كاؼبنظر ىنغتوف ُب كتابو صداـ اغبضارات ، باف تفوؽ الغرب ككصوؽبم إٔب التطور كالتحديث بخ
. ُ، يرجعو على انو ألأم غرب بالدرجة األكٔب كؽبم ما يبيزىم عن غّبىم ، لذا أبدعوا ككصلوا إٔب ما كصوؿ إليو أالف

                                                           
1

إٌشش ٚاٌزٛص٠غ ، اٌمب٘شح، عٕخ ، داس ٔٙضخ ِظش ، ٌٍطجبػخ 17ٚػضِٟ ػبشٛس ، اٌزؾذ٠ش ، اٌّغّٛػخ اٌغ١بع١خ ٌٍشجبة ، اٌؼذد ،   -

 .21َ ص2006
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ككل ذلك ينطوم ربت فكرة عوؼبة اَّتمعات دبفهـو الطرح الغريب بشك عاـ ، ك األمريكي بشكل خاص،الذم تسعى إٔب تركهبو 
تكنولوجية كشبكات الّبؾبة كاؼبعلومات كالبيانات، كتفرض الثقافة اػباصة بالعوؼبة اؼبتمثلة ُب الثقافة  من خبلؿ عدة كسائل

االستهبلكية سواء من حيث العوؼبة االقتصادية أك الثقافية كرباكؿ اؽبيمنة الغربية جاىدة السيما ُب اَّاالت التكنولوجية إٔب دمج 
احد كتكوف القيادة ؽبا ببل منازع ككفق تصوراهتا كأىدافها، كتناكلت العوؼبة عدة كل القارات كاغبضارات ُب جسد حضارم ك

مفاىيم من الفضاء االقتصادم إٔب الفضاء السياسي إٔب الفضاء الثقاُب كاإلعبلمي كاألديب كىو ما يعرؼ بالثقافة الشاملة 
لشعوب كيؤثر بشكل كبّب على مسالة العبلقات للمجتمع الكو٘ب الذم يعتمد على انتشار الثقافات كالتداخل اغبضارم بْب ا

. ُالدكلية بْب الدكؿ 
فالعوؼبة تطرح ثقافات بديلة لتك اػبصوصيات اَّتمعية اؼبستوطنة ُب داخل إطارىا اإلقليمي ،  كتستهدؼ ُّا الفكر اإلنسا٘ب 

أف أسلفنا على شبكة ىائلة من اؼبعلومات كعوؼبة االنتماء كاؽبوية كعوؼبة الثقافة الواحدة ، ذلك من خبلؿ اعتمادىا كما سبق ك
كالبيانات ككسائل النقل االلكَبك٘ب اؼبرئي كاؼبسموع ،كعّب شبكات االنَبنت، لنقل العديد من األفكار كرسائل إعبلمية زبَبؽ 

فية األمر الذم جدار الصمت كالتعتيم الذم تفرضو الدكلة القومية على كياأا السياسي كاالجتماعي ، كثقافتها كخصوصيتها الثقا
يطاؿ اؽبوية كاللغة كالثقافة اػباصة كالعامة كالعادات كالتقاليد كؿباكلتو تذكيبها ُب ىوية عاؼبية دكف حدكد كال قيود ، بل زباطب 
 الفرد كغّبه من اآلخرين ُب قرية كاحدة ُب العآب ، كزباطب فيو اعبانب اإلنسا٘ب اؼبصلحي بالدرجة األكٔب من خبلؿ انبهاره دبا
توصلت إليو االكتشافات العلمية اعبديدة كاغبداثة كالتطور ُب النمط الغريب الذم وباكؿ أف يزرع مسألة العاؼبية بدؿ احمللية أك 

الوطنية داخل الدكلة الوطنية ذاهتا ، كبالتإب أصبحت اؼبواطنة تتعرض لعوؼبة الفكر كعوؼبة الثقافة ،األمر الذم جعل اؼبواطن داخل 
ية مشدكد إٔب عدة مفاىيم كقيم تفرضها العوؼبة من اػبارج ، كتشعر الفرد بأأا أسرع ُب التطور كُب ربقيق بعض الدكلة الوطن

اؼبكاسب مقارنو بتلك القيم الٍب وبملها داخل الوطن إالـ كالٍب كثّبان ما ينظر إليها بأأا بطيئة كغّب متطورة ، فبا يشكل لو نوع 
تواصل مع األخرين من العآب، كما يزيد من تداعيات العوؼبة ىو ذالك العمل االقتصادم اؼبتمثل  من اؼبلل كالتقوقع حوؿ ذاتو دكف
حيث يتمثل اؼبركز ُب الدكؿ الصناعية الرأظبالية ، الٍب تتحكم ُب اإلنتاج كاالكتشافات العلمية  –ُب اؼبركز االقتصاد العاؼبي كإطرافو 

دكر ُب فلك تلك السياسات االقتصادية العاؼبية ، كتشد أنظارىا إٔب االنبهار أما اإلطراؼ فهي تلك الشعوب كالدكؿ الٍب ت
االقتصادم كالتطور التكنولوجي الذم ترتكز كتعوؿ عليو اطركحات العوؼبة باخَباقها للحدكد الوطنية كالسيطرة على أفكار اؼبواطن 

ية اؼببلبس أك اؼبوضة أكمن حيث األكل كطريقة األكل كأنواع كثقافتو اؼبدنية ُب الكثّب من السلوؾ كالعادات الدخيلة علية حٌب نوع
األطعمة اؼبتعددة الٍب باتت تشكل مفَبؽ طرؽ لدل إفراد العائلة الواحدة ، حيث لكبل منهم رغبتو لنوع الوجبات الغذائية ، 

كُب كقت كاحد كُب إطار عائلي  كاختيار الوقت اؼبناسب لتناكؽبا ، كىذا ما بدأ يفتت مسالة اجتماع العائلة حوؿ طاكلة كاحدة
ؾبتمع حوؿ تلك الوجبة، الٍب كانت تظم األب كإالـ كصبيع األكالد ف، إما أالف فبدا األمر ىبتلف ، فضبل عن صيحات اؼبوضة 

كتقليد العديد من مشاىّب العآب ُب طريقة اللباس كتسروبات الشعر ، كؿباكلة استبداؿ الزل الوطِب الذم يبيز كل ؾبتمع 
كصيتو كىويتو ، أما اآلف كُب خضم اؼبوضة العاؼبية تبدؿ الوضع كفق ما تطرحو اؼبوضات العاؼبية ، األمر الذم خلق نوع من خبص

التشابك بشكل ال تستطيع سبييز الواحد عن األخر ، خببلؼ ما كاف عليو ُب اؼباضي بأنك تستطيع سبييزه من خبلؿ مبلبسو أك 
. لتومن خبلؿ تناكلو لؤلكل الشعيب لدك

                                                           
1

َ ، 2004خش٠ف  -ثشوبد ِؾّذ ِشاد ، اٌؼٌّٛخ ٚعؾك ا٠ٌٛٙبد اٌضمبف١خ، ِغٍخ دساعبد ، اٌغٕخ اٌشاثؼخ ، اٌؼذد اٌشاثغ ػشش ،   -

 .71ص
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كمنذ مطلع التسعينيات للقرف العشرين انفرد النموذج الغريب بفرض ذاتو كثقافتو على العآب بأكملو دبا فيها العآب العريب ، السيما  
بعد التوسع الغريب لطرح مبوذجو الديبقراطي كنظرتو غبقوؽ اإلنساف  كحقوؽ اؼبدنيْب السيما ُب حالة كجود نزاع مسلح ُب 

. ُية للدكؿ الصراعات الداخل
التداعيات ركافد مهمة ؼبسألة البحث العلمي ُب العديد من التخصصات كالتوجهات الفكرية الٍب تَبجم ظبة :كتشكل تلك  

العبلقات الدكلية داخل ىذه اؼبنظومة الدكلية جراء ما تفرضو العوؼبة من تداعيات ىائلة شكلت مبط جديد ُب العبلقات الدكلية 
. ة كزيادة جذب اؼبركز لئلطراؼ الٍب ال تتحرؾ إال كفقان ؼبا يبليو أك يفرضو اؼبركز كرسم السياسات الدكٕب

 
. الحفاظ على الهوية والخصوصية الثقافية :-المطلب الثاني 

اؽبوية يهتم الكثّب من الباحثْب العرب السيما اؼبهتمْب بالدراسات األدبية كاإلنسانية بأنبية توطيد كتأكيد العبلقة اؼبَبابطة بْب    
العربية كالثقافة العربية الٍب تنشئ كيانا خاص ُّا كتنشئ على أساسة أجياال ذات خصوصية عربية من خبلؿ زرع القيم الَببوية 

 .لبناء جيل لو خصوصياتو ؼبواجهة أطركحات العوؼبة
الواقع ال يبكن اقتصارىا على صبلة من  كعند تناكلنا للخصوصية الثقافية  هبدر بنا إف نتناكؿ مفهـو كماىية تلك الثقافة الٍب ىي ُب

اؼبعارؼ أك عدد من األفكار اؼبوركثة أك اؼبكتسبة الٍب وبملها اإلفراد داخل اَّتمع ، بل ىي ُب اعتقادم  سبتد إٔب ابعد من ذلك 
قد سبيزه عن  من حيث ثقافة تلك األفكار بل تعد مبط  مهم من التفكّب يعمل على تنظيم فلسفة أفكار لدل شعب معْب بذاتو،

. ِ"أأا  عبلقة عنصرية بْب سلوؾ الفرد كأسلوب اغبياة ُب اَّتمع( " ملك بن نيب ) غّبه من الشعوب ، كُب نظر اؼبفكر 

سنة ( اليونسكو) كقد تناكلت اؼبؤسسات الدكلية كاىتمت بتحديد تعريف للثقافة ، حيث حددت اؼبنظمة العاؼبية للَببية كالثقافة 
ىي صبيع السمات الركحية كاؼبادية ، كالفكرية كالعاطفية الٍب سبيز ؾبتمعا "مؤسبراهتا العاؼبية بأف الثقافة  ـ ،ُب أحدل ُِٖٗ

معيننان،أك فئة اجتماعية بعينها كىي تشمل الفنوف كاآلداب كطرائف اغبياة كما تشمل اغبقوؽ األساسية ، كنظم القيم كالتقاليد 
" شاطات الفكرية كالفنية دبعناىا الواسع  ، كما يتصل ُّا من اؼبهاراتكاؼبعتقدات ، فهي تعِب أيضا ؾبموع الن

كالثقافة تعُب ؾبمل كاالذباىات كالقيم السائدة ُب  حياة ؾبتمع ما ، فضبل عن أأا تعّب عن الرموز اللغوية كالطقوس كالشعائر 
. الدينية كاألساطّب التارىبية الٍب ذبسدت ُب حياة ال ؾبتمع

ت ؾبرد كسيلة للتخاطب كالتواصل فحسب بل ىي أداة لنقل الثقافة عّب مسّبة من التاريخ بْب أبناء اعبنس  فمثبل اللغة ليس
الواحد كتوحد اؼبصّب كذبسد االنتماء كالوالء ُب ـبتلف بقاع العآب ، فعلى سبيل اؼبثاؿ ال للحصر فاف  اللغة العربية كانت كالزالت 

كعملت على صوأا من ضببلت التغريب كا تراثا حيا يتداكؿ بْب أبناء األمة ، فاللغة العربية  ربتضن الفكر كاإلبداع كالعلـو كاألدب
ىي كعاء للثقافة كالتاريخ كاألدب كاؼبشاعر كاألحاسيس، كىي األداء  األساسية ُب عملية التنشئة االجتماعية كجسر التواصل بْب 

الفرد كإعداده دبا يتبلءـ كتارىبو كانتمائو ككاقعو كمستقبلو ، فهي ذات عبلقة اؼباضي كاغباضر كاؼبستقبل ككسيلة يتم من خبلؽبا بناء 
 بالثقافة اؼبرتبطة ُب انصهار قوم كمتْب باؽبوية كالشخصية الوطنية الٍب تَبؾ طابعا تربويا كقويا يقاـك التحديات اػبارجية ،كما أأا

                                                           
1

ششاف١خ ، اٌّغٍخ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، ؽغٓ ؽّذاْ اٌؼٍى١ُ ، اٌزؾذ٠بد اٌزٟ رٛاعٗ اٌٛطٓ اٌؼشثٟ فٟ اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ ، دساعخ اعذ - 

 .77، ص75َ، ص2008ط١ف  -9-اٌؼذد 
2

ػٟ ، ػٍٟ اٌطب٘ش ػش٠جٟ ، ئشىب١ٌبد اٌضمبفخ ٚا٠ٌٛٙخ ِٚذٜ رأص١ش اٌؼٌّٛخ ػ١ٍٙبْ ِغٍخ اٌغبِؼٟ ، إٌمبثخ اٌؼبِخ ألػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌغبَ - 

 75َ ، ص١ٌ2007ج١ب  ،  –طشاثٍظ 
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علية " ؿبمد ابن عبدا هلل "نزؿ ُّا القرآف الكرٙب على النيب العريب األمْب  ؽبا عبلقة كطيدة بالَببية النفسية كالدينية كىي اللغة الٍب
ا، فهي مثبل اعلي عند أبناء األمة العربية كبالتإب تعكس قدرهتم ُ.(إنا أنزلناهُ قرآنا عربياً لعلكــــم تققلون) " أفضل كازكي السبلـ 

التهديدات الٍب تطرحها العوؼبة كآثارىا السلبية الٍب تدفع ُّا ثقافة على التحدم كاؼبواجهة ضد إم اغَباب كسلب ثقاُب جراء 
الدكؿ الغربية السيما تلك الٍب عهدت نفسية اؼبواطن العريب عّب مسّبة من االحتبلؿ كاالستعمار دبختلف إشكالو كأنواعو دامت 

 .ية كلغات أجنبية ؿبل اللغة العربيةلعدة عقود من الزمن حاكلت من خبلؽبا إحبلؿ ثقافات مستوردة ؿبل الثقافات العرب

كقد أخلص أب القوؿ أنو ُب تقديرم بأف ما تطرحة  إف ما تطرحو العوؼبة ليس دبجملة شيئىان إذا نظرنا ؼبا ربملو من معلومات  
اؼبعلوماتية اؼبتبلحقة كتطورات للفكر اإلنسا٘ب تؤكد الصّبكرة العلمية العاؼبية كتطورىا كمواكبتها لؤلحداث التكنولوجية كاالتصالية ك

بشكل كمفهـو جديد يوحد العآب اقتصاديا كسياسيا كثقافيا توحيداى قد يكوف قصريان ُب منظور بعض الساسة كالقانونيْب 
. ِكاالقتصاديْب

سواؽ احمللية فعلى سبيل اؼبثاؿ ال للحصر قبد أف اعبانب االقتصادم لدل الدكؿ النامية يتأثر دبا تطرحو العوؼبة من صّبكرة فتح األ 
أماـ اؼبنتجات للدكؿ األجنبية عّب الشركات العابرة للقوميات كاغبدكد، إما اعبانب السياسي فهي تعِب فرض اؽبيمنة كفرض القيود 

-كمؤسساهتا اإلقليمية كالعاؼبية بشعارات جديدة قديبة ، كحقوؽ ( منظمة األمم اؼبتحدة )كاحملددات من خبلؿ اؼبنظومة الدكلية 
األقليات ، فضبل عن مكافحة أسلحة التدمّب الشامل  كضباية اؼبدنيْب، لبعض دكؿ العآب الثالث السيما  -، كضباية  اإلنساف

العربية منها كالشواىد كثّبة ُب العراؽ كليبيا كسوريا بصرؼ النظر عن أننا مع أك ضد التداعيات الٍب أدت إٔب تلك التدخبلت 
ـ تعمل ربت مظلة األمم اؼبتحدة َُُِات ظهرت للعآب السيما بعد إحداث سبتمّبفضبل عن شعار.  السياسية كالعسكرية

ؼبكافحة اإلرىاب الدكٕب ُب ؿباربة الدكؿ الراعية لئلرىاب حسب كجهة النظر األمريكية، كما حصل ُب أفغانستاف  ُب أكتوبر 
ـ، ََِٖقطاع غزه احملاصر ُب  ديسمّب  ـ جبنوب لبناف كاغبرب علىََِٔيوليو ُب  -ـ كاليمن كالصوماؿ كحرب  سبوزََُِ

علما بأنو كل ما تقدـ يعد ضمن اؼببادئ  العامة لؤلمم اؼبتحدة كقواعد القانوف الدكٕب العاـ تدخبل سافرا ُب الشئوف الداخلية 
 . ّللدكؿ

 

:- خلصت ىذه الدراسة إلى األتي   :-النتائج 

العلمي كالفكر اإلنسا٘ب كُب صبيع اَّاالت الٍب نالت تلك الدراسات أف ظاىرة العوؼبة ىي ظاىرة أسهمت ُب إثراء البحث  -ُ
 .العلمية سواء أكانت السياسية أـ االقتصادية أـ الفكرية كاالجتماعية كالثقافية

أأا تشكل مبط جديد للعبلقات الدكلية السيما أف ىذه الظاىرة، أم العوؼبة ، ًب طرحها بشدة من قبل الواليات اؼبتحدة   -ِ
يكية كالعآب الغريب بشكل عاـ ، السيما بعد انتهاء اغبرب الباردة كاأيار الكتلة الشيوعية بقيادة االرباد السوفييٍب األمر

" حرب ربرير الكويت" سابقا، كانفراد الواليات اؼبتحدة األمريكية بقيادة العآب كقيادة دكؿ التحالف ُب حرب اػبليج الثانية 

                                                           
1

. ِٓ عٛسح ٠ٛعف( 2)سلُ  ا٠٢خ اٌىش٠ّخ -    
طشاثٍظ ١ٌج١ب،  –ٔغبػ لذٚس، ٌغزٕب اٌغ١ٍّخ فٟ صِٓ اٌؼٌّٛخ ، ِغٍخ فظبءاد ، اٌّشوض اٌؼبٌّٟ ٌذساعبد ساثؾبد اٌىزبة األخضش  - 2

 .46َ ص2004ٔبطش -١ٌٛ٠ٛ
اٌغّب١٘ش٠خ،اٌطجؼخ  –إلػالْ، ِظشارخ ػجذ اٌغالَ طبٌؼ ػشفٗ ، إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ،اٌذاس اٌغّب١٘ش٠خ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ٚا  - 3

 123َ ص1993األٌٟٚ،عٕخ 



  2014أبريل  27إلى  25بيروت  –العولمة ومناىج البحث العلمي : الثالثأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

221 

 

عربية ، كتكريس كجودىا ُب منطقة اػبليج العريب دكف منازع السيما ُب قاعدة السيلية بدكلة كالسيطرة على منابع النفط اؿ
 .قطر 

شدة االنبهار لدم بعض اؼبواطنْب كاإلعجاب دبا يوجد ُب الغرب كؿباكلة اقتباسو فيما ذلك مناىجو الَببوية كبراؾبو التعليمية  -ّ
. عن غّبىا من الدكؿ األخرل دكف النظر إٔب مسألة االختبلؼ ُب اػبصوصية العربية

رغبة اؼبتعلمْب الذين تلقوا علومهم ربت أنظمة معينو لبعض اؼبدارس الغربية ُب تطبيق اؼبناىج كاألساليب الٍب تلقوىا إثناء  -ْ
دراستهم ُب اؼبؤسسات الَببوية ىناؾ، على الطلبة الذين يدرسوف ُب اؼبدارس العربية ،أم مسالة استنساخ ألنظمة غربية 

.  خدامها ُب األنظمة الَببوية العربية دكف معاعبة فيميوالست
يعتقد البعض أف ؿباكاة الغرب يعّب عن التحضر كالتفتح كعدـ االنطواء على الذات كالتقوقع ،فهم يأخذكف من الغرب  -ٓ

ياهتا الثقافية األساليب اغبياتية دبا فيها،  دكف األخذ ُب االعتبار فلسفة اػبصوصية قي إعداد أجياؿ كثقافات ؽبا خصوص
 .كىويتها كانتماؤىا

أف العوؼبة الثقافية  فهي األخطر ُب تقديرم الف العوؼبة الثقافية تعِب التوحيد النمطي للثقافات العاؼبية كالقضاء على التعددية  -ٔ
اغبضارات ىو الثقافية ، كُب مقدمتها الثقافة العربية اإلسبلمية ، الف اػبطاب األساسي كاالفَباض األساسي ُب صداـ 

الثقافة أك اؽبوية الثقافية اغبضارية ،فهي الٍب تشكل مباذج التماسك كالتفكك، كالصراع فيما بعد اغبرب الباردة كإعادة 
 .تشكيل السياسة الدكلية على اؽبوية الثقافية للدكؿ كدكرىا ُب السياسة العاؼبية

العربية على اؼبستول السياسي ك بالشكل اؼبنظور ، إال أنو  على الرغم من االستقبلؿ التاـ  كالسيادة الكاملة لدل الدكؿ -ٕ
الزاؿ ىناؾ العديد من اإلرىاصات التابعة ألنظمة التعليم لدكؿ كانت تسيطر بنقودىا السياسي على الدكؿ العربية األمر 

 .الذم سهل االخَباؽ الثقاُب لتك الدكؿ ؼبا تطرحو العوؼبة
. التوصيات 

سالة ضركرية من ـباطر العوؼبة ، كتبدأ من إدراؾ اإلنساف الواعي عبل اؼبشاكل كاؼبسائل التارىبية أنبية ضباية القومية ىي ـ -ُ
 .السيما على الصعيد العريب 

ضركرة إثراء الفكر العريب كما احتوت علية اغبضارة العربية ُب العصور الوسطى الٍب الزالت تأخذ ؾباؽبا ُب شنئ العلـو  -ِ
 .التطبيقية كاإلنسانية 

الوضع اإلقليمي الراىن يتطلب ضركرة احملافظة على القيم كاؼبعتقدات خوؼ من ذكباف اؽبوية أماـ تلك اإلرىاصات الٍب أف  -ّ
 .تدفع اليها العوؼبة 

توطيد العبلقة كربطها بْب الَببية النفسية كاالجتماعية كصبلة من العوامل اؽبامة كاؽبوية كاللغة ؼبواجهة أطركحات العوؼبة  -ْ
 .كخركقاهتا 

ضركرة االىتماـ برابطة البناء الَببوم  للنشء منذ البداية  خاصة فيما يتعلق بتطور اؼبناىج  التعليمية العربية الٍب كثّبا ما    -ٓ
يشار إليها باحملدكدية نظرا الرتباط اؼبعلم كاؼبتعلم دبواد معينة كدبقررات دراسية ثابتة ، فضبل عن التبعية كعدـ االستقبلؿ 

 .ظمة التعليمية اػبارجية كخاصة الغربية منهاكالتحرر من األف
أنبية بناء العبلقات الدكلية على أساس االحَباـ اؼبتبادؿ ألجل ضباية كاحَباـ حقوؽ اإلنساف العاؼبية، كاحَباـ مبادئ القانوف  -ٔ

. الدكٕب اإلنسا٘ب
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  :-المراجع 

. من سورة يوسف( ِ)اآلية الكريبة رقم  -     .القرآن الكريم  :-أوال

. الكتب والمجالت  :-ثانياً 
أـ العز الفارسي، اؼبراكز البحثية الطريق إٔب التنمية، ؾبلة البحوث اإلعبلمية، تصدر عن مركز البحوث كاؼبعلومات كالتوثيق،  -ُ

 .َُْـ صََِٗ، فصل اػبريف، ْٔاؼبطبعة اػبضراء، العدد 
خريف  -دراسات ، السنة الرابعة ، العدد الرابع عشر ، بركات ؿبمد مراد ، العوؼبة كسحق اؽبويات الثقافية، ؾبلة  - -ِ

 .ُٕـ ، صََِْ
حسن ضبداف العلكيم ، التحديات الٍب تواجو الوطن العريب ُب القرف اغبادم كالعشرين ، دراسة استشرافية ، اَّلة العربية  -ّ

 ٕٕ، صٕٓـ، صََِٖصيف  -ُٗ-للعلـو السياسية، العدد 
لنظرية االجتماعية كالثقافة كالكونية ،ف ترصبة ، اضبد ؿبمود ، كنورا أمْب، القاىرة ، اَّلس ركنالد ركبرت سوف ، العوؼبة كا - -ْ

 .ُُٔـ، صُٖٗٗاألعلى للثقافة سنة 
زىره صبعو بن عطية ، اؼبعاعبة الصحفية للعوؼبة ُب الصحافة الليبية دراسة ربليلية لصحيفة اعبماىّبية خبلؿ شهرم ، ال  -ٓ

، فصل ْٔفبجلة البحوث اإلعبلمية ف تصدر عن مركز البحوث كاؼبعلومات كالتوثيق، العدد ََِٔالنار ، كالنوار من سنة 
 .ُّٗـ، صََِٗاػبريف ، اؼبطبعة اػبضراء ، 

صباؿ عاشور،الدكلة ُب عصر العوؼبة رؤية من اؼبنظار الوظيفي ، ؾبلة اغبكمة، مؤسسة كنوز اغبكمة للنشر كالتوزيع ، اعبزائر  -ٔ
 .ُْٕـ، صَُُِ،، العدد السابع 

عبد القادر ثومي ، الَببية كاَّتمع ُب زمن العوؼبة كأسئلة األكلويات كبو رؤية ربليلية ، ؾبلة الَببية كاالبتيمولوجيا ف اؼبدرسة  -ٕ
 .ـ صَُُِالعليا لبلساتذه ابوزريعة اعبزائر ، العدد األكؿ ف 

اعبماىّبية،  –ماىّبية للنشر كالتوزيع كاإلعبلف، مصرانو عبد السبلـ صاّب عرفو، اؼبنظمات الدكلية كاإلقليمية، الدار اِب -ٖ
 .ـ ُّٗٗالطبعة األكٕب، سنة 

علي الطاىر عرييب ، إشكاليات الثقافة كاؽبوية كمدل تأثّب العوؼبة عليهاف ؾبلة اعبامعي ، النقابة العامة ألعضاء ىيئة  -ٗ
 .ٕٓـ ، صََِٕليبيا  ،  –التدريس اعبامعي ، طرابلس 

ـ ََِٗ، صيف ،ُٗلربضي ، اثر العوؼبة ُب اؼبواطنة ، اَّلة العربية للعلـو السياسية ،العدد مسعود موسى أ - -َُ
 .َُٗ،ص

طرابلس  –قباح قدكر، لغتنا اعبميلة ُب زمن العوؼبة ، ؾبلة فظاءات ، اؼبركز العاؼبي لدراسات راحبات الكتاب األخضر  -ُُ
 .ـََِْناصر -ليبيا، يوليو

صداـ اغبضارات، ؾبلة اعبامعي، إصدار النقابة العامة ألعضاء ىيئة التدريس اعبامعي، فوزية عمار عطية، أبن خلدكف ك -ُِ
 .َُٗمصََِْسبتمّب  –، الفاتح ٕالعدد 
، دار أضة مصر ، للطباعة كالنشر كالتوزيع ، ُٕعزمي عاشور ، التحديث ، اَّموعة السياسية للشباب ، العدد ،  -ُّ

 .ُِـ صََِٔالقاىرة، سنة 
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شكالية فكرة حقوق إإلنسان في ظل إلعولمة إلرإهنة   مأزق وإ 
 جامعة إلجزإئر/ إالستاذ حفيان عبد إلوهاب

 



  الملخص

تتطرؽ اشكالية اؼبداخلة ؼبأزؽ العوؼبة اغبالية ك االشكاالت اؼبرتبطة دبفهومها ك تطبيقاهتا كمستول اكؿ ك اثر ىذه العملية على 
.  صياغة مفهـو حقوؽ االنساف ك تشكل تطبيقو العاؼبي كمستول ثاف

كؼبة اغبالية ك تفاعبلهتا ك ربديد اىم االركاف الٍب اف اعبزء االكؿ من اؼبداخلة وباكؿ اف هبيب على االسئلة اؼبتعلقة دبفهـو الع    
ية   تقـو عليها اغبضارة البشرية للقرف الواحد    ك العشرين ك الٍب ال تعدك اف تكوف إال تبشّبية لعوؼبة قيم السوؽ الليّبإب كالديبقراط

يب ، كالٍب تسعى أب فرض ىذه القيم من خبلؿ ك حقوؽ االنساف باعتبارىا مبوذجا للتفاعبلت الفكرية السياسية لعصر اغبداثة الغر
ديناميكية العبلقات الدكلية  ك دبنطق اخر تسعى القول اؼبعوؼبة أب عوؼبة القيم اػبصوصية الغربية ك من بْب ىذه القيم قيمة حقوؽ 

ات تعريف حقوؽ االنساف ُب ظل االنساف كفق التصور اؼبوركث من اؼبنظومة الغربية ككفقا ؼبنطقو، اما اؼبستول الثا٘ب فيتناكؿ تطور
العوؼبة   خبلؿ فبارسات القول النيوليّبالية الٍب تسعى أب تسليع كل ما ُب الطبيعة ك تكريس مضموف الصورة النمطية لآلخر ، 

. كىنا لزاما اف نقف عند مستول العوؼبة كعملية ك العاؼبية كقيمة

ؿ اثر العوؼبة ك مساراهتا على فكرة حقوؽ اإلنساف الف اؼبتتبع ؼبسارىا يرل اما اعبزء الثالث فيحاكؿ االقَباب من فهم ك ربلي    
بأنو بقدر ما قربت ك سائلها بقدر ما باعدت بْب شعوبو الف القول اؼبتحكمة ارادت ؽبا اف تكوف اداة لطمس اػبصوصيات الٍب 

 .لية حقوؽ االنساف لطاؼبا اقصتها من اػبصوصية اغبضارية الغربية كما سأحاكؿ التطرؽ الزمة كاشكا

Abstract  

   The problematic deal with the dilemma of globalization and the problems 
associated with the current concept and its applications in the first level and the 
impact of this process on the formulation of the concept of human rights and the 
global application form I the second level. 

        The first part of the paper  is trying to answer the questions related to the 
present concept of globalization and their interactions and determine the most 
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important pillar upon which human civilization for  a 21 century and not merely 
be the only missionary to the globalization of market values of liberal democracy 
and human rights as a model of the interactions of intellectual political era of 
western modernity, which is seeking to impose these values through the dynamics 
of international relations and the logic of the last powers are seeking globalized to 
the globalization of values privacy  and among these values, the value of human 
rights in accordance with the concept inherited from the Western system, 
according to the area , while the second level deals with developments human 
right definition in the context of globalization through the practices of neoliberals 
, which seeks to co modification of everything in nature and content of the 
consecration of another stereotype , here is imperative that we stand at the level of 
globalization as a process and the global value. 

   The third part tries to approach the understanding and analysis of the impact of 
globalization and its tracks on the idea of human rights because the follower of the 
track sees that as far as rounded and means as much as it distanced between peoples 
because the forces controlling it wanted it to be a tool to blur the particulars 
which have long deprived of privacy civilized West as I'll try to address the crisis 
and problematic human rights and which is at least partially required a 
comprehensive system specific and not others , also addressed to the opportunities 
offered by globalization to the peculiarities including privacy Western civilized 
dialogue. about the culture of human rights . 

 

 

 :مقـدمـة

سبر البشرية دبرحلة جد ديناميكية ك متسارعة من االندماج كاالعتماد اؼبتبادؿ بْب الثقافات كاالقتصادات ك األمم بقيادة قول      
تسريع خطى العوؼبة من طرؼ القول اؼبسيطرة كتزداد كتّبة تلك الديناميكية منذ اأيار جدار برلْب حيث هبرم  .غربية كأسيوية

 .الكّبل ربسبا لظهور قول منافسة جديدة تسعى لتساىم إٔب جانب بعض القول الغربية ُب صناعة حضارة القرف

كالقيم كالقوانْب كالقواعد كاؼبعايّب كمثل كمبادئ كأفكار كمعارؼ ك ، اف عقل العوؼبة يشتغل على مستويات ينبغي  عوؼبتها    
اؼبوركثة عن التفاعبلت  كؼبا كانت فكرة حقوؽ اإلنساف مثبل من بْب القيم . ىا فكرتا حقوؽ اإلنساف كالديبقراطية الليبّباليةاىم

االقتصادية لعصر األنوار كاغبداثة كالتحديث األكركيب، فإف مّباث ثقافة حقوؽ اإلنساف اؼبعاصر قد  -السياسية -اؼبعرُب -الفكرية
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ت خصائص عاؼبها كمستول تطور اإلنسانية كطبيعة اؼبسلمة اؼبعرفية التجزيئية السائدة آنذاؾ على معظم طبع بطابعها كانعكس
 .األدبيات اؼبتداكلة عنها

أم عاؼبية القيم اػبصوصية اغبضارية الغربية كمنها عاؼبية حقوؽ  " -العاؼبية"كمن تفاعبلت العبلقات الدكلية اؼبعاصرة أف القيم     
سبر اليـو ُب ظل العوؼبة اعبارية بأزمة ُب التصور كاؼبمارسة، حيث تتعرض  -رثتها البشرية من التجربة اغبضارية الغربيةاإلنساف كما ك

 :للنقد اؼبزدكج من داخل اؼبنظومة اغبضارية الغربية كمن داخل اؼبنظومات اغبضارية غّب الغربية

فلسفي آت من جهة القول اؼبناىضة للعوؼبة كمن تيار ما بعد اغبداثة نقد فكرم،  :اػبصوصية الغربية/ من اؼبنظومة اغبضارية  -ُ
تلك اؼببادئ من  الناقد ؼبوركثات اغبداثة الغربية، مستندين إٔب ما يكتنف عقبلنية عصر األنوار من قصور كما تتعرض لػو 

اؼبتحضركف / الغرب ضد بقية العآب  ) إلنسانيةانتهاكات بسبب كقوع ذلك اؼبنظور ُب فخ اؼبركزية كالرؤية الثنائية الصراعية الغربية ؿ
كيظهر ذلك من خبلؿ حصيلة فبارسات قول العوؼبة النيوليّبالية الٍب تريد ربويل جل ما ُب الطبيعة إٔب سلعة، بينما ( ضد الّبابرة 

 . ُهبرم تسليع كل ما يتعلق باإلنساف من اعبينـو البشرم إٔب الثقافة

الوطن كتّبز  -حيث تساىم العوؼبة ُب إبراز التعددية الثقافية للكوكب :اػبصوصيات غّب الغربية/ من اؼبنظومات اغبضارية  2 -
كمن شبة تتعرض عاؼبية فكرة حقوؽ . األصوات الناقدة كاؼبثرية لثقافة حقوؽ اإلنساف منذ بدايات استقبلالت بلداف العآب اؼبستعمىر

دة الٍب اشتعلت ىنا كىناؾ بعد اأيار العاؼبية الشيوعية كتفرد الواليات اؼبتحدة اإلنساف ألزمة عميقة تظهر من خبلؿ اغبركب البار
 .األمريكية بالقيادة العاؼبية كأزمة منظومة األمم اؼبتحدة كظهور قول اقتصادية جديدة غّب غربية كائنة كصاعدة

بْب  -كؽ الكوكبية كالتكنولوجيات االتصالية عّب ديناميكية الس -إف الدارس للعوؼبة، يشهد أأا بقدر ما قربت كسائلها       
الوطن ُب الزمن العاؼبي اغبقيقي، بقدر ما باعدت بْب الشعوب كاألمم حقائق العوؼبة االجتماعية كاالقتصادية  -أركاف ىذا الكوكب

ة مستقبل البشرية باسم كاػبصوصيات الثقافية الٍب طاؼبا أقصتها اػبصوصية اغبضارية الغربية عن اؼبسانبة ُب صناع كالقانونية 
  ِ.اؼبركزية العرقية كالتفوؽ اغبضارم

خصوصيات تسعى للمشاركة ُب صياغة منظومة حقوؽ اإلنساف اعبديػدة بعيدا عن اؼبركزيات العرقية كاغبضارية كالتمركز حػوؿ     
شرم فوؽ الكوكب، إضافة إٔب ضركرة اإلنساف دبعػزؿ عػن الطبيعة الٍب تتعرض العتداءات كاختبلالت إيكولوجية هتدد الوجود الب

كتكريس العوؼبة  les stéréotypes discriminatoires /لؤلمباط التمييزيػة  الكػف عػن اجَبار منظوماتنا الثقافية كالَببوية
يات اؼبتطرفة الٍب تّبرىا الداركينيات االجتماعية كالشموليات كاألصوؿ االقتصادية -االقتصادية ألشكاؿ من البلتفاكتات االجتماعية

كالتعصبات الشوفينية للوطنيات كالقوميات اؼبختلفة كثقافة شعب اهلل اؼبختار كمقوالت الصراع بْب اغبضارات أك داخل 
إلضفاء اؼبزيد من األنسنة كاألخبلقية على اغبضارة  "كاجبات اإلنساف "اغبضارات، بل على أساس القيم العاؼبية الٍب ربدد ميثاقا   

 .صرة، حبيث تعكس العاؼبية اعبديدة القيم اإلنسانية اؼبشَبكة لسائر البشرية اؼبنخرطة ُب ديناميكية التحديث الكوكبيةاؼبادية اؼبعا

  

 
                                                           

1
من سلسلة عآب اؼبعرفة، إصدار اَّلس الوطِب للثقافة كالفنوف  ِٓٔنبيل علي، الثقافة العربية كعصر اؼبعلومات، رؤية ؼبستقبل اػبطاب الثقاُب العريب، العدد  

 . ُٗ -ُْص .ـََُِيناير .كاآلداب، الكويت
 .ُِٔ-ُٖٓص. ـُٗٗٗأكتوبر . ُْٗؾبلة العريب، عدد ". كالفرد أصبح مكشوفا... اػبصوصية انتهت "رافع، شوقي  2
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 :إشكالية الموضوع

الغربية ُب ظل العوؼبة رغم " العاؼبية"سنحاكؿ التعرض ؼبظاىر أزمة تعريف فكرة حقوؽ اإلنساف الٍب تعّب جزئيا عن أزمة شاملة قيم 
فنظرا لتلك األزمة، فإف العوؼبة تبدك برغم  .االنتشار كالتداكؿ الذم تعرفو ُب األكساط السياسية كالعلمية كاإلعبلمية كاغبقوقية

لتجسيد عاؼبية جديدة بإعادة التفاكض كالتحاكر  -دبا فيها اػبصوصية اغبضارية الغربية - سلبياهتا، فرصة عبميع اػبصوصيات
 -الفرد كاإلنساف -اإلنساف)فة حقوؽ اإلنساف بصياغة تعريف أعمق كأمشل ؼبفهـو حقوؽ اإلنساف اغبضارم السلمي حوؿ ثقا

 (.الطبيعة -اعبماعة كاإلنساف -األسرة كاإلنساف

 :ومن ىنا تساؤالت ىذا الموضوع

 كيف يبكن بناء تعريف توافقي للعوؼبة عامة كللعوؼبة الراىنة ربديدا ؟  -

 ـباطر سياسية كحقوقيةما فرص ك  -للعوؼبة الراىنة؟

 مسارات كعناصرتطور تعريف فكرة حقوؽ اإلنساف؟  -

 تفاعبلت العوؼبة ك فكرة حقوؽ اإلنساف؟ - 

 أخّبا، السيناريوىات اؼبمكنة ؼبخرج امن أزمة فكرة حقوؽ اإلنساف ُب ظل العوؼبة الراىنة؟ -

 تعريف عام للعولمة الراىنة: أوال 

أك ىي اذباه مستقبلي ثقيل . مسار كسّبكرة تارىبية مركبة كمتعددة األبعاد كاألقطاب -الباحثْب حسب عدد من  -إف العوؼبة 
دبا فيها  -كما أأا أيضا ديناميكية موضوعية تدفع صبيع اَّتمعات اؼبعاصرة .  كقوم يؤثر ُب كافة األنساؽ ُب اؼبنظومة الكوكبية
 ُ.دة األمريكيةالقول اؼبعوؼبة الكّبل الرئيسية كالواليات اؼبتح

تدفعها إٔب إعادة ىيكلة متعددة األبعاد كاؼبستويات لقيمها  -على حد تعبّب إدغار موراف  - الوطن -على ظهر ىذا الكوكب  
كىياكلها كنظمها كقوانينها كمؤسساهتا، حيث غّبت ديناميكيتها مضامْب مفاىيم كمسلمات كثّبة موركثة عن قركف النهضة 

ديث اؼبوركثة عن عهد األنوار األكركبية كمسلمات الدكلة القومية اغبديثة ؼبا بعد معاىدة كيستفاليا لعاـ الصناعية كعملية التح
حٌب . اْب...ـ، مثل مفاىيم الزماف كاؼبكاف كالدكلة كاؽبوية كاؼبواطنة كالديبوقراطية كاغبدكد كالسيادة كاالقتصاد كالعمل كالقيمةُْٖٔ

ىده العآب خبلؿ العقود الثبلثة األخّبة خاصة، عبارة عن مرحلة انتقالية تارىبية كمنعطف أضحى كثّبكف يتحدثوف عن أف ما يش
 ِ .أاية، ما بعد، ببل، عابر، متعدم، متعدد: تارىبي غّب مسبوؽ سبر بو البشرية، معّبين عن ذلك ببادئات مثػػل

: العوؼبة الراىنة ربمل ُب طياهتا اذباىات متناقضة كلعل سبب اعبدؿ حوؽبا أأا ربمل ُب طياهتا عدة مفارقات منها أف        
اذباىات توحيدية تنميطية تدفعها مثبل قول السوؽ الكوكبية كالقول اؼبؤمنة بعاؼبية القيم الغربية كصبلحيتها لكافة األنساؽ 

اؼبفقودة كاآلخر يعّب عن  اغبضارية كاذباىات تفتيتية خصوصياتية يسعى بعضها لتأكيد الذات كاآلخر الستعادة األؾباد الوطنية
                                                           

1
 Day-Robert Dufour, « La fabrique de l'enfant « post- moderne » ,Malaise dans l'éducation », in : Le Monde 

Diplomatique. N°572-48é année. Novembre 2001. p10-11. 
2
 William D. Angel, »Les Jeunes et la Mondialisation : Acteurs  et     Victimes »,in :Agora.. N° 19. 1er trimestre 

2000.pp17-29.  p18 
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كجوده دبواجهة قول السوؽ الساحقة للثقافات الناىبة للثركات الوطنية باسم مناطق التبادؿ اغبر، حبيث يتجاكر الفقر اؼبدقع مع 
 .الثراء الفاحش كاػبطاب الديبقراطي مع فبارسات ديكتاتورية مشولية

فرصا  -كإمكانية  -فوسائلها تتيح : معو كفق منطقها اؼبفارقي اؼبزدكجإذا ىي مسار مفارقي الطبيعة، يفرض علينا التعامل    
بينما . لبلداف كؾبتمعات الشماؿ كاعبنوب على السواء -بفضل خصائص الثورة الرقمية كالتكنولوجيات اعبديدة -متساكية 

 أكلوية الربح على سائر حقائقها تكشف عن منطق اإلقصاء كالتهميش كاؼبزيد من استفحاؿ قول السوؽ الكّبل الٍب تعتّب
  .األكلويات دبا فيها اإلنساف

عوؼبة االتصاالت كاؼبعلومات كاإلعبلـ، كعوؼبة اؼببادالت االقتصادية، التجارية، اؼبالية، كعوؼبة الثقافات : فالعولمة متعددة  
العلمية كالتقنية، كعوؼبة التفاعبلت اإليكولوجيا، كاألدياف كاألفكار، كعوؼبة السياسات كالنظم كالقوانْب، كعوؼبة اؼبعايّب كاؼبقاييس 

 ُ.كعوؼبة االسَباتيجيات األمنية كالعسكرم

سبتمّب  ُُقد لبست حلة جديدة مع ؿباكالت األمركة خاصة بعد أحداث  -ُب ظل العوؼبة الراىنة  -حيث يبدك أف الشمولية  
ـ، كمن خبلؿ تنامي ظاىرة الَبكز اؼبإب كاؼبعرُب كاإلعبلمي كالثقاُب كالغذائي كالدكائي، من خبلؿ أمثلة استحواذ كاحتكار ََُِ

اإلمّباطوريات : على مقدرات شعوب دببليّبىا مثل( ميليارديرا َّٔحوإب )ت كبعض اؼبيليارديرات كىيمنة شركات متعدية اعبنسيا
تيم كرنر كمونسونتو كالقاردير  -أف كشركة أكؿ.أف.بيل غيتس كركبّبت مّبدكخ كبّبليسكو٘ب كماكدكنالد كسي: اػباصة لػ
خاصة كأف العديد من تلك الشركات متخصصة  .انوف كالعدالةكخطورة تلك الَبكزات على مستقبل اغبرية كالَببية كالق...كداسو

أصبل ُب قطاعات الكهرباء كاإلعبلـ اآلٕب كصناعة السبلح كاؼبياه كاؽباتف كالبناء،ؿبولة اإلعبلـ كالَببية كالتعليم إٔب ؾبرد بضاعة 
  .كميدانا للتنافس الرأظبإب كمنو اخَباؽ ككضع اليد على اؼبنظومات الثقافية األخرل

عاؼبي للمواقف كالقيم الٍب تساىم  convergence/تقاطع:"كحيث أف العوؼبة ُب أحد تعريفاهتا اؼبتكاثرة كاؼبضاربة تعّب عن     
فما ىي أىم  ... ."ُب إقامة أجواء نفسية ركحية، كجدانية متداخلة للمجموعة البشرية العاؼبية بشكل غّب مسبوؽ فيما مضى

 قانونية بالذات؟مضامْب العوؼبة السياسية كاؿ

 .تعريف العولمة السياسية والقانونية الراىنة: ثانيا 

يبكن أف نقتصر على تعريف للعوؼبة السياسية كالقانونية من كضع أستاذ العلـو السياسية بّبتركف بادم فحواه أف مصطلح     
ق، كأىدافو، مع زعمو العمل على إدماج يصف عملية تشكل نظاـ دكٕب يتجو كبو التوحد ُب قواعده القانونية، كقيم" العوؼبة 

 ".ؾبموع البشرية ضمن إطاره

الدكلة التدخليػة، الدائمػة كالشديػدة اغبضػور  القانونية سبثل من الزاكيتْب السياسية كالقانونية، أاية  -السياسية إذا، العوؼبة      
/L'état omniprésent  البلمركزية مع االلبراط كبو األعلى ضمن مؤسسات كالتحويل للمزيد من السلطات كبو السفل أم

  ِ.متعددة األطراؼ جهويا أك دكليا كالشركات كاؼبؤسسات العابرة للقوميات االقتصادية كاالجتماعية

                                                           
1
 in : CD - ROM , L'état du Monde, 1981-1997, éd. La Découverte. Paris. 

 مع بالتعاكف العربية الدكؿ عبامعة التابع كاالجتماعي االقتصادم لئلمباء العريب الصندكؽ عن الصادر ـ2001 لسنة اإلنسانية، التنمية حوؿ العريب التقرير راجع 2
 :التإب اإلنَبنت موقع على -الثرية كمبلحقو الثمانية بفصولو  -كامبل اؼبنشور التقرير أنظر. الفرجا٘ب نادر الدكتور إشراؼ ربت للتنمية اؼبتحدة األمم برنامج
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إأا تكرس سعي بعض القول اؼبعوؼبة إلضفاء العاؼبية كالتعميم كاالنتشار كالتبشّب علػى بعض القيم السياسية كالقانونية   
تصادية اؼبرتبطة بقيم اػبصوصية اغبضارية الغربية، فبا يثّب ردكد فعل اػبصوصيات األخرل غّب الغربية مطالبة باؼبسانبة ُب كاالؽ

ف إعادة تعريف ؿبتول القيم العاؼبية السياسية الٍب يبكن قبوؽبا إراديا مثل قيم الديبقراطية كاغبريات الفردية كاعبماعية كحقوؽ اإلنسا
 اْب...كالشعوب

األمة رغم العوؼبة كقوة ككحدة رئيسية ُب العبلقات الدكلية حبيث تعززت الدكؿ األمم بأساليب تكيف جديدة مع  -استمرار الدكلة
 .اغبدكد الوطنية - ال أاية -تغّب 

كما . ية ؿبلية أك ال تكوفإما أف تكوف الديبقراط إذ . التحوؿ من الديبوقراطية النيابية كاؼبركزية إٔب ديبقراطية اؼبشاركة كالبلمركزية -
 .أنو ال ديبقراطية ببل ديبقراطيْب كببل ثقافة كتنشئة ديبقراطية

التحوؿ من ديبقراطية اَّتمع الصناعي . كتتيح آليات الديبقراطية اإللكَبكنية التفاعلية عدة فرص جديدة لتعزيز ديبقراطية اؼبشاركة   
قراطية غّب اؼبباشرة على الديبقراطية اؼبباشرة اإللكَبكنية من الديبقراطية اؼبركزية إٔب على ديبقراطية اَّتمع ما بعد الصناعي من الدٙب

 .احمللية

انتشار ثقافة حقوؽ اإلنساف كمفاىيم اؼبواطنػة كالديبقراطية السياسية كالتعددية السياسية، كتزايد اؼبطالبة اَّتمعية باؼبزيػد مػن    -
قراطية للحكػم كالشؤكف العامة حبيث تطالب جبهاز دكلٍب فعاؿ اقتصاديا كبأداء متميز للمؤسسات الشفافية كالشرعية كاإلدارة الدٙب

 ُ .القضائية كمؤسسات اػبدمات العامة

 األكركيب، االرباد عّب ككوكبية إقليمية كذبمعات ربالفات كعقد األطراؼ متعددة عبلقات بناء إٔب دكليا الثنائية العبلقات من االنتقاؿ  -

 منظمة السبلـ، أجل من كالشراكة الناتو العاؼبية التجارة منظمة النافتا،     ، األزياف اإليغاد، األكركمتوسطية، العربية اغبر التبادؿ مناطق

 للتجارة اؼبتحدة األمم مؤسبر (OCDE) االقتصػادم كالتعػاكف التجػارة منظمػة األكبيك، اآلبيك، األكركيب، كالتعاكف األمن

 اْب...UNDP/البشرية للتنمية اؼبتحدة األمم برنامج (UNCTAD)كالتنمية

انفراط رابطة العقد الوطِب كلتعبئة صبيع اؼبوارد  األخذ دببدأ النسبية الثقافية كالتعددية الثقافية ُب بناء اعبماعات الوطنية لتبلُب     -
.    ذج اؼبفرطة ُب الرؤية النمطية للهوية الوطنيةالبشرية الوطنية اؼبتاحة بكافة ألواف طيفها بعيدا عن السياسات كالنما

السيادة : مرتبطة بالظركؼ التارىبية اغبضارية لظهور الدكلة الوطنية اغبديثة مثل إعادة تعريف مفاىيم سياسية كبلسيكية  -
حبيث تنسجم مع التحوالت الٍب ... الوطنية، اؽبوية الوطنية، اغبدكد الوطنية، االقتصاد السوؽ الوطنية، اؽبوية الوطنية، اللغة الوطنية

 ...تدفع إليها ديناميكية العوؼبة االتصالية كاالقتصادية

تنامي أدكار ككظائف اَّتمع اؼبد٘ب كطنيا كعّب األكطاف كتزايد الوعي اؼبواطِب بأنبية اؼبشاركة السياسية ؿبليا ككطنيا ككوكبيا     -
للحيلولة دكف تداعي عدكل األزمات كاألمراض العابرة للحدكد الوطنية كحلها ضمن شركط فبارسة الديبقراطية احمللية كالوطنية عن 

                                                                                                                                                                                     

http://www.undp.org/ rbas/ahdr/abychapter. Htm 
1
 :Ignacio  Ramonet, " La  mutation du monde", in: Le monde diplomatique, n°d'octobre1997.p01 

http://www.undp.org/
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حبيث تنسجم مع التحوالت الٍب تدفع إليها ديناميكية ... السوؽ الوطنية، اؽبوية الوطنية، اللغة الوطنية. اعبمعوية طريق اغبركة
 ...العوؼبة االتصالية كاالقتصادية

يا ككوكبيا تنامي أدكار ككظائف اَّتمع اؼبد٘ب كطنيا كعّب األكطاف كتزايد الوعي اؼبواطِب بأنبية اؼبشاركة السياسية ؿبليا ككطن    -
للحيلولة دكف تداعي عدكل األزمات كاألمراض العابرة للحدكد الوطنية كحلها ضمن شركط فبارسة الديبقراطية احمللية كالوطنية عن 

 ُ. طريق اغبركة اعبمعوية

اإلدارية كاحملاسبية ُب األخذ دببدأ اغبكم الصاّب كالشفافية كدكلة القانوف كاإلغباح على اؼبزيد من الشفافية كالنظافة السياسية ك  -
ار إدارة اؼباؿ العاـ كُب إدارة الشأف العاـ كتنمية اؼبوارد االقتصادية بعيدا عن احملسوبية كالرشوة كاحملاباة كالغموض كاللصوصية كإىد

 ..اؼبوارد ُب مشاريع ترفيو بذخية ترىن مستقبل األجياؿ القادمة كربوؿ دكف ربقيق تنمية مستديبة

التسييس ألكساط كاسعة من البشر بعد طوؿ احتكار للمجاؿ السياسي من طرؼ السياسيْب كأساليبهم السرية ُب زيادة درجة    -
إدارة الشأف العاـ كانكشاؼ الكثّب من فبارساهتم عّب السلطة الرابعة كمواقع اإلنَبنت كالقنوات الفضائية كاؼبعارضات السياسية 

 .حدة هتميش أك ىامشية الدكر السياسي لقطاعات سكانية كبّبة كىذا أتاح فسحة من اإلعبلمية أكّب كقلص من

تزايد كتّبة اغبراؾ اعبيلي كسرعة تنضيج كعي الصغار كالشباب من األجياؿ اعبديدة الٍب عاصرت ثورة اؼبعلومات كاالتصاالت    -
على أساس اإلدارة عّب الفريق  -لسلطة كموجة الدمقراطيات الصاعدة، فبا يضغط ُب اذباه التجديد للقيادة كالتداكؿ اعبيلي على ا

كاللجوء إٔب الذكاء اعبماعي على اؼبستويات احمللية كاؼبركزية للتغلب على حدة اؼبنافسة كتعقدية النظم كاغبركيات، خاصة ؼبا أضحى 
ادات اعبيل اؼبخضـر من يتطلبو الفعل السياسي من مهارات ال تكفي فيو القدرة اػبطابية ككاريزما الشخصية كاإلقبازات البطولية قي

( ُ).األجياؿ الشبانية السابقة

 .ىل نحن امام معضلة أزمة في المرجعية وفي المسار التاريخية النتشار الفكرة :حقوق اإلنسان: رابعا

ركمانية، ُب ظركؼ أكركبية، كأمريكية ؿبددة ُب -تبلور مفهـو حقوؽ اإلنساف ُب عصر النهضة، من أصوؿ يونانية
حسب الباحث السياسي السورم -فاإلعبلف العاؼبي عن حقوؽ اإلنساف " .دبميزاهتا االجتماعية كالسياسيةالتاريخ 

وبمل لوف اغبقبة الزمنية الٍب كلد فيها كفيو مذاؽ الفضاء الذم كلد فيو أيضا كىو الفضاء  -جوزيف يعقوب
 "الغريب

كىناؾ من يعيد ". حالة قانوف الطبيعة"كقد أسس للفكرة فبلسفة عصر النهضة العقبلنيْب على أساس فكرة 
 .أساسو إٔب فكر العقد االجتماعي لػ جوف جاؾ ركسو

                                                           
 العدد. اللندنية اليومية اغبياة جريدة ،"الوطنية معُب يدمر" شركة مشركع"  إٔب الوطن ربويل ،(3من3) كفبارساتو اعبديد الكوكيب العريب اػبطاب"  رشواف، ضياء  

 .07 ص.ـ1997 أكت 14. 12585
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اغبرية كاؼبساكاة كاإلخاء؛ الذم جاء على رأس اإلعبلف الفرنسي غبقوؽ : إفَّن البحث عن أصل اؼبثلث الفرنسي"
 .ـُٕٕٔستقبلؿ سنة ـ، يؤدم بنا إٔب اإلعبلف األمريكي لبلُٖٕٗالثورة الفرنسية )اإلنساف كاؼبواطن 

كقد جاء " ."أفَّن إعبلف حقوؽ اإلنساف كاف نتيجة حركة اإلصبلح الديِب كليس للثورة الفرنسية" جلينك"كقد أكد 
 ."اإلعبلف لينهي السلطة اؼبطلقة للمىًلك كالكنيسة كاإلقطاعيْب كينهي االمتيازات

فبلسفة أكركبا ُب القرف الثامن عشر قد عبؤكا إٔب الدين ُب "كىنا يتساءؿ الدكتور ؿبمَّند عابد اعبابرم عمَّنا إذا كاف 
إفَّن نص إعبلف االستقبلؿ األمريكي قد كظف ُب : "فيجيب قائبل .""عاؼبية حقوؽ اإلنساف؟"ؿباكلتهم تأسيس 

، "العناية اإلالىية"ك" اغباكم األعلى للكوف"ك" اػبالق"مفاىيم دينية صروبة مثل " حقوؽ اإلنساف"تقريره لػ 
، الذم أصدرتو اعبمعية الوطنية الفرنسية قد أشار ُب ديباجتو إٔب "إعبلف حقوؽ اإلنساف"بالرغم كذلك من أفَّن ك
إنػَّنو بالرغم من ىذا كذاؾ فإفَّن الدين ٓب يكن بصورة من الصور، اؼبرجعية الٍب [ اهلل: أم" ]رعاية الكائن األظبى"

ا أصبل من طرؼ الفبلسفة ضدَّن أعلى صبيع السلطات الٍب قد نيوًدمى بو)..( ، بل "حقوؽ اإلنساف تلك"تؤسس 
 .ُ كانت تتحكم ُب اإلنساف األكركيب ُب ذلك الوقت، كعلى رأسها سلطة التقاليد

بل لقد عمدكا إٔب بناء مرجعية عقلية مستقلة تتجاكز سلطة الكنيسة كتعلو عليها، تتألف .( )..كسلطة الكنيسة 
 :من ثبلث فرضيات رئيسية ىي

 .كؿ بالتطابق بْب نظاـ الطبيعة كنظاـ العقلالق -

 "حالة الطبيعة"افَباض ما ظبي بػ

كما قرر جوف جاؾ ركسو " حالة اؼبدنية"إٔب " حالة الطبيعة"فاالنتقاؿ من " العقد االجتماعي"ٍبَّن فكرة  -
 ـُٖٕٕ-ُُِٕ)

اكزىا للخصوصيات الثقافية كيرل اعبابرم أفَّن الصفة العاؼبية اؼبؤسسة ؼبفهـو حقوؽ اإلنساف مستمدة من تج
 ِ.حالة الطبيعة"كٌل ثقافة كحضارة إٔب " ما قبل"أك إٔب " البداية"كرجوعها إٔب 

                                                           
1

 .ُٗٔ-ُْٔص .ـُْٗٗنوفمّب . ُط. بّبكت. مركز دراسات الوحدة العربية. ضبَّند عابد اعبابرم، الديبقراطية كحقوؽ اإلنساف 
حالة = نظاـ العقل = فنظاـ الطبيعة [. ال دين سلطة الكنيسة" ]كنظاـ كدين الفطرة" حالة الفطرة"مع مفهـو متطابق " حالة الطبيعة"حسب اعبابرم فإفَّن مفهـو  2

ؿبل " العقل"كال " اإلؽبي"ؿبل " الطبيعي"فلم يكن معناه إحبلؿ  "الدين اإلؽبي"ىو نفسو " الدين الطبيعي"كيعتّب اعبابرم . اغبرية كاؼبساكاة قبل كجود سلطة ربيدُّ منها
 .ُٗٔ-ُْٔص . مرجع سابق. ؿبمَّند عابد اعبابرم: أنظر ."الدين"
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حقَّن حرية التفكّب كاؼبلكية كالصحافة كاالعتقاد كالتعبّب كالتنظيم كغّبىا من : كتتضمن فكرة حقوؽ اإلنساف
 .اغبقوؽ كاغبريات الفردية كاعبماعية

ا حٌق القياـ بكلٍّ ما ال يسئ إٔب اآلخرين    كدبا أفَّن الناس أحرار عاؼبيا، فبل بدَّن من ضماف . كما عيرفت اغبرية بأأَّن
أم كجود حقوؽ مبلزمة للطبيعة البشرية سابقة ألم " قانوف طبيعي"احَباـ حقوقهم عاؼبيا، بالّبىنة على كجود 

يز ثقاُب؛ حق أعلى من القانوف الوضعي الذم ىو القانوف الوطِب انتماء إٔب أم ؾبتمع، أم حق مستقل عن أم ًب
  ُ .ىذه الفكرة يفَبض أف تساعد على ترقية حق عاؼبي هبمع بْب مبادئ مشَبكة لؤلمم اؼبتحضرة. ألم دكلة

كىي ... اغبقوؽ مظهر لكرامة اإلنساف، فهي تتجاكز الزمن كالظركؼ كالتاريخ كتسمو إٔب فعل اػبلق"إفَّن   
غّب قابلة للتبلعب ُّا إذا كانت أصيلة كليست معلقة بإرادة ملك أك برؼباف أك طبقة اجتماعية، أم إذا [ ؾلذؿ]

 "كانت ىبة من الطبيعة أك باألحرل من إلو، كأف تكوف قد بدأت مع خلق اإلنساف

: فكار اؼبتفرعة عنهاكىنا نواحو مرَّنة أخرل إشكالية قانوف الطبيعة الذم تستند كل من فكرة العاؼبية كأحد أىم األ
أفَّن إعبلنات حقوؽ اإلنساف مرتبطة حبيثيات ؿبددة كتاريخ خاص باَّتمعات  كىي ىنا فكرة حقوؽ اإلنساف دبا 

كما أفَّن مفهـو الدين . األكركبية الٍب كانت تعيش ربت سطوة مؤسسة الكنيسة كىو كاقع ليس عاؼبي آنذاؾ
. ل اَّتمعات قديبا كحديثاكالتجربة الدينية التارىبية ليسا كاحدا لد

 ؼباذا االعَباض على عاؼبية حقوؽ اإلنساف؟: لذلك يبكن التساؤؿ

 .ِكبالتإب ال يؤمن أفَّن قانوف الطبيعة عاؼبي يعلو على القانوف الوطِب" العاؼبية"ىناؾ من ال يؤمن بعاؼبية قيم : أكَّنالن 

 تعريف حسب "قانوف" فكلمة الوضعي القانوف إزاء خاصة الطبيعة" قانوف" عبارة من باغبرج يشعر من ىناؾ: ثانيا

 ."خرقها حالة ُب تعويضية آثارا مسبقا تسبب قاعدة دبقتضى العمل كاجب: "تعِب Noberto Bobbio/بوبيو نوبّبتو

 .ال تسنده الوسائل اإلكراىية الٍب يتمتع ُّا القانوف الوضعي -مع األسف -إذا، فاغبق الطبيعي 

 .الطبيعي ليس قانونا كلكن تعبّب عن نوايا حسنة، مرتبط بالفلسفة األخبلقيةالقانوف : ثالثا

[ أم دين عقلي كطبيعي]حقوؽ اإلنساف حقوؽ الئكية، مستقاة من قانوف الطبيعة كصاغها العقل اَّرد : رابعا
يستندكف على غّب  بينما أتباع ديانات عاؼبية كاؼبسيحية كاإلسبلـ كاؽبندكسية كالكونفوشيوسية كالثقافات األخرل

                                                           
1

 .ُٗٔ-ُْٔص . مرجع سابق. ؿبمَّند عابد اعبابرم 
2

 .ِّٗص . مرجع سابق. علي عزت بيغوفيتش 
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كحقوؽ اإلنساف علمانية ذبعل الدين كحرية التدين مسألة شخصية، فليس ؽبا دكر سياسي . ىذه اؼبرجعية
 ُ.اجتماعي كبّب

حقوؽ اإلنساف تستند على قيمة عليا ىي اغبرية كأكلوية اغبرية الفردية كدبا أفَّن قانوف الطبيعة يقضي أفَّن : خامسا  -
ـ كاألفضل كاألرقى ىو الذم من حقٍّو النصيب األكّب من اغبقوؽ؛ أم أفَّن التنافس مفتوح األقول كاألصلح كاؼبتقد

كطنية ]كفق قانوف الطبيعة، فبا يثّب صراعات للتوفيق بْب اؼبصاّب كاغبقوؽ الشخصية كاؼبصاّب كاغبقوؽ االجتماعية 
انبا فكيف يتمُّ الَبجيح؟ كقد كاف فإذا تعارضت إحد. كبْب حقوؽ الفرد كحقوؽ الدكلة كمصلحتها...[ أك عاؼبية

كما أفَّن الدكؿ االشَباكية كانت تيقيم نظمها االجتماعية  .ىذا التناقض كاإلشكاؿ مطركحا منذ اإلعبلف الفرنسي
على قيمة اؼبساكاة كصراع الطبقات فهناؾ صعوبة التسليم حبقوؽ إنساف تقـو على أساس اغبريات البورجوازية 

حاكؿ أرنست بلوؾ أفَّن يػيوىفٍّق بْب اؼباركسية كاغبقوؽ الطبيعية لئلنساف كلكنو اضطر ُب النهاية : "فمثبل. كالليبّبالية
ال يبكن القبوؿ بأفَّن اإلنساف حر كمساك لآلخرين باؼبيبلد، فبل يوجد حقوؽ إنسانية فطرية، كلكن : "إٔب أفَّن يقوؿ

 ."اغبقوؽ يتم اغبصوؿ عليها، أك هبب اغبصوؿ عليها من خبلؿ الصراع

الصراع "كىذا معُب . ليس التاريخ صراعا بْب حقوؽ متعارضة كلكنو صراع بْب مصاّب متعارضة: ًكفقا ؽبذه النظرة
 :لذلك يقوؿ اؼباركسيوف. ؛ فالطبقة الٍب زبرج منتصرة ُب ىذا الصراع تعلن مصاغبها، أك إرادهتا، قانونا"الطبقي

لذلك عند التصديق على اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ   ِ"إجراءات قانونيةالقانوف ىو إرادة الطبقة اغباكمة ربولت إٔب "
( دكلة ََ)، ك"نعم"بػ ( دكلة ْٖ)صوتت ( لؤلمم اؼبتحدة ُّٖـ الدكرة 1948ديسمّب َُاإلنساف ُب باريس 

بيلوركسيا، أككرانيا، بولونيا، تشيكوسلوفاكيا، بلغاريا،  االرباد السوفياٌب،: امتنعت؛ كىي( دكؿ َٖ)، ك"ال"بػ 
 .العربية السعودية، أفريقيا اعبنوبية، ُب غياب ثلثي البشرية الٍب كانت مستعمرة

ـ، كاعبداالت اغبادة ُب مؤسبر بيكن العاؼبي ُّٗٗكقد دلَّنت مثبل مناقشات مؤسبر حقوؽ اإلنساف بفيينا سنة 
حوؿ مكافحة العنصرية  ََُِ، كُب مؤسبر درباف جبنوب إفريقيا بداية سبتمّب (ـُٓٗٗسبتمّب  ُْ-ُٓ)للمرأة 

. بْب اػبصوصيات الثقافية كالدينية حوؿ فكرة حقوؽ اإلنساف عن االختبلفات الكبّبة كاغبادَّنة (...كالبلتسامح

                                                           
1

حقوؽ اؼبواطنة، ليست سول حقوؽ عضو إفَّن ما يسمى حبقوؽ اإلنساف سبييزا ؽبا عن : "ـ قائبلُْْٖسنة " La Question  Juive"/ "اؼبسألة اليهودية"كتب ماركس عن  
إفَّن : فيكتب قائبل" جّبمي بنتاـ"، كيأٌب مفكر آخر من اؼبدرسة النفعية اؼبادية ىو "األنا٘ب منفصبل عن غّبه من الناس كاَّتمع[ البورجوازم]أعِب حقوؽ الرجل . ُب الطبقة الوسطى

 .ِّٗص . علي عزت بيغوفيتش، اؼبرجع السابق". عمل ميتافيزيقي"اعتّب اإلعبلف الفرنسي ك" حقوؽ اإلنساف ىراء كاغبقوؽ الطبيعية لئلنساف أكثر ىراء"
كيتم تطبيق ىذه القواعد بقوَّنة الدكلة بغرض تعزيز ... ىو ؾبموعة القواعد الٍب تعّب عن إرادة الطبقة اغباكمة" :، تعريفا ماركسيا كما يلي"قانوف: "كتعٌرؼ كلمة 2

كصاحب ىذا التعريف ىو اؼبدعي العاـ الرئيسي للدكلة أثناء حركة التطهّب ". كالظركؼ االجتماعية لتتواءـ مع إرادة كمصلحة الطبقة اغباكمةكتقوية كتطوير العبلقات 
 .َّّص . علي عزت بيغوفيتش، اؼبرجع السابق: أنظر. ُب االرباد السوفياٌب( ـُّٗٗ-ُّٔٗ)
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 حكومية من كما دلَّنت على ربالف غّب مسبوؽ بْب الفاتيكاف كبلداف كمنظمات بلداف إسبلمية كمنظمات غّب
(. ـبتلف اعبنسيات كاألدياف حوؿ مسائل ؿبددة عن حقوؽ األسرة كاؼبرأة

اف قضية حقوؽ اإلنساف تصلح أف تكوف مثاال تصويريا يبْب تناقض الرؤل حياؽبا بْب اؼبوقف الليبّبإب كاؼبواقف   
اإلنساف فيما يتصل بالقتل بقضية حقوؽ ( مبدئيا)ال تبدم اىتماما  -مثبل-إفَّن السياسة األمريكية . األخرل

دبعُب -كالتعذيب ككفالة اإلجراءات القانونية الصحيحة فحسب كلكنها تضيف إليها قضايا أخرل مثل اعبنس 
 .من الثورتْب األمريكية كالفرنسية" عاؼبيتها"كالديبقراطية، كقد استمدت ىذه اغبقوؽ  -النوع

رسة اؼبؤمنْب بسياسة خارجية تقـو على مبادئ حقوؽ إفَّن ىناؾ مد: "كُب ىذا السياؽ يقوؿ إدكارد سعيد   
لكن ىذا ال وبظى باقتناع كثّبين داخل الواليات اؼبتحدة أك خارجها، باستثناء منظمات . اإلنساف كالديبقراطية

كىو جهاز )غّب حكومية ُب العآب الثالث تسعى إٔب اغبصوؿ على سبويل من الصندكؽ الوطِب للديبقراطية 
كىذا مثاؿ عن التناقضات كالتقلبات اػبرقاء (. جية األمريكية غّب جدير بالثقة إطبلقا كمثّب للسخريةللسياسة اػبار

 " .كاالنتهاكات الصارخة

فريق دراسات "كيعلق نعـو تشومسكي على اسَباتيجية أمريكا لػما بعد اغبرب العاؼبية الثانية فيما ظبيٍّي  بػ    
 :ف األمريكية كما يليعن سياسة حقوؽ اإلنسا" اغبرب كالسلم

إفَّن اغبديث عن اغبرية كالديبقراطية ال معُب لو ألٌف اغبرية ىي حرية أفَّن تنهب، ىي كحدىا اغبرية الٍب تعِب  -1
ا ُب الغالب للعرض، كعلينا لكي كبتفظ حبرية النهب كاالستغبلؿ أف نعارض بانتظاـ ربقيق  شيئا، كما عداىا فإأَّن

 *."عيشة كحقوؽ اإلنسافالديبقراطية كرفع مستول آب

كلَّنما ساء مناخ حقوؽ اإلنساف كلما ازدادت : إفَّن ىناؾ معادلة تتعلق حبقوؽ اإلنساف تقـو على ما يلي -ِ
ألنظمة ميعيَّننة" اؼبساعدات األمريكية

ُ. 

اإلنساف غّب كلذلك فإفَّن السياسة اػبارجية للواليات اؼبتحدة األمريكية مبينة ُب اغبقيقة على مبدأ أفَّن حقوؽ 
 .كاردة، كلكن ربسْب مناخ العمليات االقتصادية اػبارجية كاردة إٔب أقصى اغبدكد

                                                           
1

التعارض بْب اغبقوؽ الفردية " )ىايك .ؼ. ؼ"كما نراه لدل  (L'état Providence) الٍب أخذت ُّا دكلة الرفاىيةيبقى النقد النيوليبّبإب للحقوؽ االجتماعية  
ية الٍب ساب اغبقوؽ الشكلفحواه أفَّن تزايد تدخل الدكلة يتضمن ظهور كتطور اغبقوؽ االجتماعية، الٍب ال تكوف إالَّن على حساب اغبريات العامَّنة، كبالتإب على ح( كاالجتماعية

حسب اؼبوضوع الشديد -أساسي بْب دكلة الرفاىية كالدكلة الشيوعية الشمولية، فكل ؿباكلة لتطبيق اغبقوؽ االجتماعية يؤدم " ىايك"تشكل أساس الليبّبالية، لذلك فبل فرؽ عند 
 Luc Ferry, Critique de La Critique Néo- Libérale Des :أنظر". نظاما مشوليا يستبعد اغبريات الفردية"كينتج  -اغبضور لدل الليبّبالية اعبديدة

"Droits Sociaux" ,in: Marrio Bittati, Bernard Couchner, Le Devoir D'ingérence, éd. Denoêl. Paris. 1987. P 67-72. 
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خطاب حقوؽ اإلنساف،  -Pilar Echeverrea/ حسب بيبلر إشوفّبيا-استيخدـ "كبعد أاية اغبرب الباردة 
 .، ربت غطاء حق التدخل اإلنسا٘ب"كسيلة إيديولوجية لتدخل القول الكّبل

؛ ُب حوار نشرتو جريدة لوموند (اؼبركزية العرقية)ٔب ربط عاؼبية حقوؽ اإلنساف باؼبرجعية الغربية كاحتجاجا ع
أفَّن الغرب يقـو على مركزية عرقية، كيرفض ظباع كجهة " الفرنسية مع اؼبفكر اعبزائرم ؿبمَّند أركوف،يرل ىذا األخّب

ف كٌل الثقافات أفَّن تتبع نفس اؼبسار الذم اتبعتموه ال تستطيعوف أفَّن تطلبوا ـ. "قائبل "نظر اػبصوصية اإلسبلمية
إذا سبسكتم ُّذا اػبطاب فإنَّنػَّنكم تطلبوف من الثقافات األخرل  ! منذ قرنْب ُب فرنسا كأكركبا

أف تنغلق ُب النموذج الغريب للتطور التارىبي فقط، كالذم أعطى الشرعية للهيمنة على الشعوب كالثقافات األخرل 
يبدك أفَّن الفكر الغريب غّب قادر على التطور خارج النماذج التارىبية الٍب )..( اؼبنجزة ُب أكركبا  بتصدير اغبضارة

 ."كضعت ُب أكركبا، مؤيدة بالغرب التكنولوجي

إذا، فكيف تكسب حقوؽ اإلنساف " .؛ يقوؿ أنيس لوبيوف"إفَّن العاؼبي ىو أحيانا مركزم عرقي؛ هبهل نفسو
 ُ. "تصدر عن الثقافات كلها كٓب ربَـب من اعبميع؟ إذا ٓب شرعيتها العاؼبية، 

" عاؼبية"كباإلضافة إٔب صعوبة القبوؿ بعاؼبية حقوؽ اإلنساف باؼبفهـو اؼبوركث عن عصر النهضة األكركبية؛ ألأا 
قرنْب ال تزاؿ فمنذ : تفتقر إٔب الشمولية كالتكامل كمتأثرة باؼبنظور التجزيئي للمعرفة اإلنسانية كفق اؼبنهج الديكارٌب
 مثل اغبقوؽ( ؟)!تصدر تصاريح كإعبلنات كمواثيق ـبتلفة أفبية أك جهوية كقارية، لتغطية ؾباالت حقوقية منسية 

كما أفَّن اؼبنهج التجزيئي لعملية ربرير الوثائق األكٔب غبقوؽ اإلنساف ...االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاللغوية ك
ألفَّن قانوف ... ـ، كحقوؽ اؼبرأة كحقوؽ األسرة كُٖٗٗعاؼبي غبقوؽ الطفل سنة أدل إٔب اغباجة لصدكر ميثاؽ 
 .اإلنساف -اَّتمع كاإلنساف  -األسرة كبيعد اإلنساف  -الفرد كذباىل بيعد اإلنساف  -الطبيعة انطلق من اإلنساف 

  .الطبيعة -ككذلك اإلنساف 

بر الفكرية لفكرة حقوؽ اإلنساف إصدار إعبلف تكميلي كمنذ النصف الثا٘ب من القرف العشرين رباكؿ اؼبخا   ػػػ
فهذه العملية غّب علمية باؼبرَّنة ألنػَّنها أنبلت ُب البداية الوحدة  .حبقوؽ اؼبرأة ٍبَّن ثالث غبقوؽ األطفاؿ كىكذا

ذىن جوف  التحليلية اغبقيقية الواحدة، كىي اإلنساف ككائن اجتماعي ال اإلنساف كذرة منعزلة، ال كجود ؽبا إالَّن ُب
 .جاؾ ركسو كىوؼبباخ كفولتّب كغّبىم من مفكرم عصر العقل البورجوازم

                                                           
1

 La Commission Nationale Des Droits De L'homme 1989, "Les Droits De L'homme En Question", éd. La 
Documentation Française. Paris. 1989. Voir: "Interrogations" P 21-24 
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عبلج شامل غّب قابل "لذا، يدعو اؼبفكر جوزيف يعقوب إٔب إعادة النظر ُب مفهـو حقوؽ اإلنساف عن طريق 
حوؿ اَّتمعات البشرية  للتجزئة؛ مع إقحاـ البعد الثقاُب كاؽبوية؛ ككذا البعد التنموم كالبيئي ُب إطار النقاش العاـ

كربط كٌل ذلك مع نظرة عاؼبية تأخذ بعْب االعتبار كٌل اػبصوصيات الٍب يبليها القرف الواحد . كمصّبىا
منذ  -بالشكل اؼبتداكؿ حاليا-كإزاء أزمة تصور كربقيق فكرة حقوؽ اإلنساف بعد قرنْب من إعػبلأا . "كالعشركف

أكدت أفَّن تلك اغبقوؽ ٓب تكن تعِب ُب الغالب سول حقوؽ اإلنساف الغريب عصر التنوير األكركيب؛ فإفَّن التجربة 
 . ُاؼبسيحي كاليهودم أم حقوؽ عنصرية، مادية بدال من حقوؽ عاؼبية لئلنساف

عػآب األنَبكبولوجيا  (Claude Lévi-Strauss) سَبكس -يقوؿ كلود ليفي -على حْب أف اغبضارة العاؼبية 
؛ أم أفَّن  «شيئا آخر غّب تعايش الثقافات الٍب تعرؼ كيف ربافظ على خصوصياهتاال يبكن أف تكوف  » :-

العاؼبية ىي مشَبؾ اػبصوصيات كبذلك تتخلص من النزكع كبو اؼبركزية كىيمنة خصوصية حضارية أك قومية على 
لثقافات العاؼبية كمن ىنا دعوتو إٔب حصوؿ نوع من التآلف بْب ا. أخرل بتحقيق التوازف بْب اػبصوصية كالعاؼبية

معاكدة النظر بالتصنيف اؼبألوؼ للمجتمعات إٔب متوحشة كمتحضرة، »يضعها صبيعا على قدـ اؼبساكاة كمن ٍبَّن 
بغّب ذلك ال تتصور إمكانية إلعادة صياغة معرفية جديدة  .«..قديبة كحديثة، راكدة كمتحركة، تارىبية كال تارىبية

 .لفكرة حقوؽ اإلنساف

كحدة "يبدك أنػَّنو هبد صعوبة ُب عقل ديناميكية  -الذم أنتج فكرة العاؼبية اغبديثة  -الفكر الغريب كلكن يبدك أفَّن 
كمن ٍبَّن عدـ قدرتو على ذباكز الصراع بْب اػبصوصية كالعاؼبية كاحمللية " االثناف اؼبَباكباف ُب الواحد"أم " األضداد
 .إذ العاؼبي نفسو خصوصي كالػميعىوٓبى ؿبلٍّي. كالعوؼبة

بوجود مركز كأطراؼ فمن اػبطأ هتميش دكر األطراؼ كتعظيم دكر اؼبركز أك  -حضاريا كدكليا-كحٌب لو سلمنا 
لو ٓب يقدر للمركز الفيضاف عّب حدكد نقطة االنطبلؽ، ىل أصبح مركزا؟ »: كىنا يتساءؿ كليد عبد اغبي. العكس

من حولو، فخاصية اؼبركز ىذه ساىم ُب كجودىا دبعُب أفَّن مركز الدائرة يفقد خاصيتو ىذه لو ٓب ترسم ؿبيطا 
كمن زاكية مقابلة . ٍبَّن ىل يكن للمركز أف يتحرؾ دكف حيوية جادة كمبدعة ُب األطراؼ، األطراؼ كاحمليط

أال يبكن إرباؾ اؼبسانبة اغبضارية بتهويل دكر األطراؼ فيها؟ إفَّن اؼبسألة ُب تقديرم ال تعدك كوأا توزيعا : نتساءؿ
النسق اغبضارم الغريب، منذ استمداده التارىبي للمرحلتْب »لكن  . « إطار مسانبة حضارية كاحدةكظيفيا ُب

فالنسق اغبضارم الغريب تنابذم، . اؽبيلينية كالركمانية، كوَّنف ذاتو على أساس الصراع كاالستعبلء على اآلخرين
نا استهدؼ النظاـ العاؼبي القدٙب ٍبَّن كمن ق)..( يعتمد على سيطرة األقول كالتحكم ُب كٌل شيء دبنطق القوة 

لذلك فهو يعمد ُب ظل العولػمة إٔب تشجيع االنقساـ  .«خصوصيات األمم كالشعوب األخرل اعبديد تذكيب
                                                           

1
 .َّّص . مرجع سابق. علي عزت بيفوفيتش 
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على حساب  -على حد تعبّب أستاذنا اؼبرحـو جيبلٕب اليابس  " -مناطق نفوذ ؿبررة"االجتماعي إلهباد أسواؽ ك
إنػَّننا .. »لوطنية الٍب مبت بعد اغبرب العاؼبية الثانية خاصة جن كيضيف إدغار موراف الدكؿ الوطنية كاالقتصاديات ا

ففيما يتعلق بعبلقاتنا . نعيش ُب مرحلة ما قبل العقل البشرم، فقدرتنا الذىنية ما زالت غّب مستغلة دبا فيو الكفاية
األدياف كالشعوب اؼبختلفة كلكن حٌبَّن بْب  باآلخر، إنػَّننا برابرة ُب عبلقاتنا باآلخر، ليس فقط ُب العبلقات بْب

. ُ)..(األسرة الواحدة 

 سيطرة ظلٍّ  ُب الدكلية كالعبلقات الغريب الفكر ُب الصراعية اؼبركزية النزعة ىذهكيرجع اؼبفكر ركجي غاركدم أسباب 

 حوؿ كالتمركز كاإليغاؿ الثركة، كديانة كالديكارتية الذرائعي، كالتفكّب الكم حضارة مبو» إٔب للتنمية الغريب النموذج

 مصحوبة جعلها قد اعبارية العولػمة مراقبة عدـ» أفَّن  كما .«كمعناىا اغبياة ُب النهائية الغايات ُب التأمل كفقداف الفردية،

ا، مدمٍّرة كجبوانب عديدة، بَباجعات  كلٍّ  ُب األسباب بْب كمن   للهويات كمنمطة للثقافات، كساحقة كتفتيتية، جدن

 اإلنساف حقوؽ ؼبفهـو اؼبعرفية اؼبرجعية كمنو الغريب اؼبفاىيمي اؼبعرُب اإلطار أفَّن  - ( U. Thant) ثانػت أك يػرل كما  -ذلك

كحدة "عاجز عن اإلحاطة بػ  فيها، التناقض كظواىر الدكلية كالعبلقات الدكٕب اإلنسا٘ب القانوف دراسات على اؼبهيمنة
الٍب يتميز ُّا الفكر الفلسفي  (L'identité des Opposés) "ىوية اؼبتناقضات"أك بػ " األضداد

ُب منظور الفكر اإلسبلمي للكوف، كاغبياة، " كحدة ثنائية القطب"الكونفوشيوسي كما أنػَّنو عاجز عن عقل 
صاغ كمن ٍبَّن اإلقرار دببدأ التنوع ُب الثقافات كاغبضارات كاؼبنظورات اؼبعرفية كالفكرية الٍب ت. كالوجود، كاإلنساف

 .ِ على ضوئها فكرة العاؼبية كمنها فكرة حقوؽ اإلنساف

 

:المراجع  

من سلسلة عآب اؼبعرفة، إصدار  ِٓٔنبيل علي، الثقافة العربية كعصر اؼبعلومات، رؤية ؼبستقبل اػبطاب الثقاُب العريب، العدد 
 . ـََُِيناير .اَّلس الوطِب للثقافة كالفنوف كاآلداب، الكويت

ـ الصادر عن الصندكؽ العريب لئلمباء االقتصادم كاالجتماعي التابع عبامعة ََُِالعريب حوؿ التنمية اإلنسانية، لسنة التقرير  - 
بفصولو  -أنظر التقرير اؼبنشور كامبل . الدكؿ العربية بالتعاكف مع برنامج األمم اؼبتحدة للتنمية ربت إشراؼ الدكتور نادر الفرجا٘ب

 http://www.undp.org/ rbas/ahdr/abychapter. htm :على موقع اإلنَبنت التإب الثمانية كمبلحقو الثرية
- Voir  :Ignacio  Ramonet, " La  mutation du monde", in: Le monde diplomatique, n°d'octobre1997.p01 

                                                           
1

 .َٖص . ـُٔٗٗفّباير  ُٓ/ ىػُُْٔرمضاف  ِٔ. العدد األكَّنؿ .ؾبلة الديبلوماسي". أمباط التفكّب احملافظ كالليبّبإب حوؿ قضية حوار الثقافات" كانتورم، . لويس ج 
إفَّن : "بطرس بطرس غإب فيما يتعلق خبركقات حقوؽ اإلنساف فيقوؿ: الدكتور كليد عبد اغبي ؾبموعة من اإلحصائيات عن األمْب العاـ لؤلمم اؼبتحدة السابق يورد  2

دكلة ترفض التوقيع على اتفاؽ وبمي  182 دكلة ترفض التوقيع على كقف عمليات اإلعداـ، كأفَّن  ُٓٔدكلة ترفض التوقيع على اتفاؽ يبنع التعذيب، كأفَّن  َُٖ
 .َُص . ـُّٗٗ/ُِ/ُٔإٔب  ٗمن . َِالعدد  .الشركؽ الثقاُب". كالديبلوماسية الوقائية: بطرس غإب"كليد عبد اغبي،  .د: أنظر". حقوؽ العماؿ اؼبهاجرين

http://www.undp.org/
http://www.undp.org/
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، "يدمر معُب الوطنية" مشركع شركة" ، ربويل الوطن إٔب (ّمنّ)كفبارساتو اػبطاب العريب الكوكيب اعبديد " ضياء رشواف،  -
 .ـُٕٗٗأكت  ُْ. ُِٖٓٓالعدد . جريدة اغبياة اليومية اللندنية
. ُط . نشر مؤسسة بافاريا كؾبلَّنة النور الكويتية. «اإلسبلـ بْب الشرؽ كالغرب»ؿبمد يوسف عدس، : علي عزت بيغوفيتش، تر

  .ِّٗ-َّّص .. ـُْٗٗ يناير/ ىػ 1414رجب 
-  Hakim Ben Hammouda, « Perspectives structurelles sur la Mondialisation »,in : Bulletin  du Cordesria. Dakar-
Sénégal.N°01.2000.p30-39. surtout p31. Voir aussi : http://www.sas.upenn/african-studies/cordesria/codes-menu.html. 

، حسْب ؿبمد: تر كريب، إياف -  الوطِب اَّلس اؼبعرفة، عآب سلسلة من 244 العدد ىابرماس، على بارسونز من االجتماعية النظرية غلـو

  1999. .الكويت كاآلداب، كالفنوف للثقافة

 ..ـُْٗٗنوفمّب . ُط. بّبكت. مركز دراسات الوحدة العربية. ؿبمَّند عابد اعبابرم، الديبقراطية كحقوؽ اإلنساف -
- Luc Ferry, Critique de La Critique Néo- Libérale Des "Droits Sociaux" ,in: Marrio Bittati, Bernard Couchner, Le Devoir 
D'ingérence, éd. Denoêl. Paris. 1987. 
La Commission Nationale Des Droits De L'homme 1989, "Les Droits De L'homme En Question", éd. La Documentation 
Française. Paris. 1989.  
-  Agnès Le Béon, op.cit. /in : http//www.alphacom.net 
"La Culture Est La Partie Prenante Dans L'art De Négocier", Entretien Avec François Jullien, Propos Recueillis Par: 
Roger-pol Droit./in: site web: Institut de Management d'EDF et de GDF. France. 1997. in: http:// 
www.im.edfgdf.fr/im/html/>  

رمضاف  ِٔ. ؾبلة الديبلوماسيالعدد األكَّنؿ". أمباط التفكّب احملافظ كالليبّبإب حوؿ قضية حوار الثقافات" انتورم، ؾ. لويس ج -
 ..ـُٔٗٗفّباير  ُٓ/ ىػُُْٔ

شعباف  َٖ. ِّْٔعدد . جريدة اػبليج" خل قدٙب ُب زجاجات جديدة: مادلْب أكلّبايت، كلياـ كوىن" إدكارد سعيد،  -
 ..ـُٔٗٗ ديسمّب ُٖ/ ىػُُْٕ

 السنة .283 العدد. دكلية قضايا". الغائبة كالقضايا الثانية العاؼبية اغبرب النتهاء اػبمسْب الذكرل احتفاالت. "علوش ناجي: يراجع -

 .ـ1995 يونيو 5/ ىػ1416 ؿبـر 6. السادسة

  

http://www.sas.upenn/african-studies/cordesria/codes-menu.html.%3C/p%3E
http://www.im.edfgdf.fr/im/html/%3C/p
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 امبيريقية مقاربة:  اإلنسان حقوق عولمة

 ليبيا  –طرابلس جامعة  –السياسية والعلوم االقتصاد كلية –المة نصر محمد فرج. د

 

  ملخص

:   التإب ُب تلخيصها يبكن التساؤالت من صبلة الورقة ىذه تطرح

 النسبية تطرحو كما اغبضارية اػبصوصيات ذباكزت معوؼبة صيغة كفق اغبقوؽ ىذه تنميط يبكن كىل ؟ اإلنساف حقوؽ عوؼبة يبكن ىل

 للقياس قابلة كمؤشرات ؿبددة مفاىيم كفق االمبّبيقية للدراسات اإلنساف حقوؽ إخضاع يبكن مدل أم كإٔب ؟ ربديات من الثقافية

  ؟ كاسع دراسي نطاؽ على كالتعميم الكمي

 اعبدؿ صلب ُب تدخل الٍب النظرية القضايا من ؾبموعة السابقة التساؤالت صبلة على لئلجابة ؿباكلتها خبلؿ من الورقة ىذه كتطرح

 االتفاؽ دكف كربوؿ االمبّبيقية الدراسات تواجو الٍب اؼبنهجية اإلشكاليات صبلة ككذلك اإلنساف حقوؽ خصوصية  –عاؼبية حوؿ الدائر

 اإلنساف حقوؽ عوؼبة دعاة بْب اغبادة اػببلؼ فجوة كيقلص الفكرية اؼبنظورات صراع يتجاكز أف يبكن عليو متفق إرشادم مبوذج على

  . التوجو ؽبذا كاؼبعارضْب

:   التالية احملاكر إٔب البحثية خطتها تقسيم إٔب الباحث يتجو الورقة ؽبذه الرئيسة األىداؼ ربقيق كبغية

  الفكرية اؼبنظورات كصراع اؼبفهـو قلق:  اإلنساف حقوؽ:  األكؿ احملور

  كاػبصـو األنصار بْب اإلنساف حقوؽ عوؼبة/  الثا٘ب احملور

  كالعلم األدعبة بْب االمبّبيقية/  الثالث احملور

  كاإلخفاقات النجاحات:  اإلنساف حقوؽ كعوؼبة االمبّبيقية الدراسات/  الرابع احملور

.    كخاسبة خبلصة

 

Globalization of Human Rights: An Empirical Approach 

Summary:  

This paper poses a number of questions that can be summarized in the following:  

Can the Human Rights be globalized? And is it  possible to be patterned according to    globalized formula , overcoming 
the cultural particularities  and what the cultural relative brings from challenges? To what extent the Human Rights can be 
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subjected to empirical studies according to certain indicators and concepts that can be subject  to Quantification and 
generalization on large studying scale?  

This paper also poses trough the answering of the above mentioned questions a set of theories that goes in the core of 
standing debate on universality- privacy of Human Rights, along with number of methodical problems that faces the 
empirical studies and prevent the agreement on concurrent guiding form which can surpasses the intellectual perspectives 
conflicts and reduces the dispute gap between Globalization of Human Rights advocates and those who opposes this idea.  

In order to achieve the main purposes of this paper , the researchers tend to dived the research plan to the following 
aspects:  

First: Human Rights: The Conflict of  intellectual perspectives 

Second: Globalization of Human Rights between supporters and opponents 

Third: Empiricism between the Science & Ideology  

Fourth: Empirical Studies &  Globalization of Human Rights: Ups & Downs  

Summary & Conclusion  

    

 الفكرية اؼبنظورات كجدؿ اؼبفهـو قلق:  اإلنساف حقوؽ

 تعدد تعكس حيث.  كالتطبيق اؼبمارسة صعيد على ككذا كالتنظّب الفكر صعيد على التحديات من جبملة  اإلنساف حقوؽ عاؼبية تواجو

 يشهد إذ.  عاـ باتفاؽ وبظي(Paradigm  )  إرشادم نظرم مبوذج غياب حقيقة اإلنساف حقوؽ ؾباؿ ُب كتنازعها كالفكرية النظرية األطر

 النظرية األطر عليها تنهض الٍب كالفلسفية كالدينية الفكرية اؼبصادر اختبلؼ ُب أساسها ذبد حادة انقسامات اإلنساف حقوؽ حقل

 كيلخص  اإلنساف غبقوؽ كدقيق كاضح ؿبدد مفهـو على االتفاؽ دكف ربوؿ الٍب كالصعوبات اإلشكاليات عديد بركز رتب فبا اؼبتنازعة

(    :) التإب ُب الصعوبات ىذه البعض

.   حضارية طبيعة ذات تعتّب الٍب التصورات ُب االختبلؼ -

.   كحقوقية قانونية اختبلفات من عنو ينتج كما ، الواحد القومي الكياف داخل االثِب التنوع -

.  إْب..  الوطنية اػبصوصية باسم يتم الذم كذلك ، السياسية الطبيعة ذم االعَباض -

 . مقدسة تعتّب لنصوص القراءات تعدد -

 يصفها كما  –غامضة فكرة كىي الطبيعي القانوف فكرة على كالفلسفي الفكرم أساسها ُب تستند اإلنساف غبقوؽ الليّبالية فالرؤية

 لصيقة ىي اغبقوؽ تلك أف على  الفكرة ؽبذه استنادا اإلنساف حقوؽ مفهـو يقـو  حيث ، الطبيعي اغبق ؼبفهـو تؤسس  –البعض

                                                           

  1 21، ص  2000جدلية الكوني والخصوصي ، المجمة المغاربية لمكتاب ، : حمادي الصفدي ، حقوق اإلنسان   -
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 نظريات على تستند الٍب التعاقد فكرة تعتّب كما.  دستورية أك قانونية كثيقة ُب ؽبا تكريس أم على تسمو حقوؽ كىي الفرد باإلنساف

 االجتماع كحالة الطبيعة حالة"  حوؿ تصورات من ذلك يشمل دبا ، اإلنساف غبقوؽ الليّبالية الرؤية ُب الزاكية حجر االجتماعي العقد

"   اْب..  اغباكمة اؽبيئة أك كالسلطة ، كالدكلة ، اَّتمع كنشأة

 السياسي النشاط ؿبور ىو الفرد اإلنساف أف يرل الذم الفردم اؼبذىب على اإلنساف غبقوؽ الليّبإب اؼبفهـو ينهض كلذا

 كحاجاتو باىتماماتو اػباص الفرد أف على يقـو الذم التصور"  كىو اعبماعة مصاّب تتقدـ الفرد مصاّب كاف كاالجتماعي كاالقتصادم

( .    " ) اَّتمع إقامة على زمانيا كيتقدـ أكال يأٌب الذم ىو الطبيعة عن صادر افَباضي بقانوف التسليم جراء حقوؽ شكل تتخذ الٍب

 بل أخرل حقوؽ من عداىا ما تتقدـ كىي ، اغبقوؽ كل أصل ىي كالسياسية اؼبدنية اغبقوؽ أف الليّباليوف يرل اإلطار ىذا ُب 

 اغبقوؽ مرتبة إٔب ترتقي ال حاجات ؾبرد أأا على كيصنفوأا كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية اغبقوؽ على اغبقوؽ صفة كينكركف

.   اإلنسانية

 نسبة اؼباركسية كترل ، اغبقوؽ ؽبذه الليّبإب للمنظور حادة نقدية رؤية على اإلنساف غبقوؽ اؼباركسي اؼبنظور ينهض ذلك مقابل ُب

 حقوقا كوأا من أكثر كشكلية صورية فردية حقوؽ ىي الليّبإب التصور ُب اإلنساف حقوؽ أف(  1883  –1818)  ماركس كارؿ إٔب

  " ) اؼبتحد كعن اإلنساف عن اؼبفصوؿ اإلنساف ، األنا٘ب اإلنساف يعِب ، الّبجوازم اَّتمع عضو حقوؽ إال ليست"  بالتإب كىي جوىرية

 الطبقة ىي ، الناس من أقلية ُّا تتمتع طبقية امتيازات سول ليست الليّبإب اؼبنظور ُب اإلنساف حقوؽ أف ترل اؼباركسية فإف آخر كدبعُب( 

 فهو اغبقوؽ ؽبذه الليّبإب للمنظور النظرم اؼبقلوب ىو اإلنساف غبقوؽ اؼباركسي اؼبنظور أف ، كباختصار ، القوؿ كيبكن.  الّبجوازية

 الفرد حق على اعبماعة حقوؽ تتقدـ حْب ُب اغبقوؽ ؽبذه كاالجتماعية اؼبادية الوضعية فكرة على كينهض الطبيعية اغبقوؽ فكرة يرفض

 كال لو معُب ال الفرد اإلنساف كاف ، صباعتو خارج إنسانيا كائنا يعرؼ ال اإلنساف غبقوؽ اؼباركسي اؼبفهـو أف بل ، اؼباركسي اؼبنظور ُب
 على كاؼبدنية السياسية اغبقوؽ إٔب اؼباركسيوف ينظر ىنا كمن.  ؽبا كرىينة ُّا مرتبطة كحقوقو ، إليها ينتمي الٍب اعبماعة داخل إال قيمتو هبد

 تراتبية ُب خاصة أكلوية ربتل الٍب كاالجتماعية االقتصادية اغبقوؽ إعماؿ عملية تعززىا ٓب ما قيمة كال ؽبا معُب ال صورية حقوؽ أأا

.   اغبقوؽ ؽبذه اؼباركسي اؼبنظور ُب اإلنساف حقوؽ كىّباركية

 فريدم "Fred Halliday" كيذىب اإلسبلـ ُب اإلنساف غبقوؽ ؿبدد"  تصور"  تلمس الصعب من أنو إٔب اآلراء بعض تذىب كما 

 اإلسبلمي العآب باسم تتحدث.  اؼبسألة حوؿ كاحدة" إسبلمية فكرية منظومة" غياب ظل ُب حدة يزداد األمر ىذا أف إٔب ، ىاليدام

 كجود إٔب تؤدم متغايرة كنظرات متباينة تفسّبات فثم متعددة، صيغان  ؽبا كاحدة، شريعة اإلسبلـ" بأف عنو عّب ما كىو. (  )"عامة بصفة

 عليها، االتفاؽ يبكن الٍب اؼبوضوعات من ليس اإلسبلـ ُب اإلنساف حقوؽ" مفاىيم" موضوع أف يعِب فبا.  (  ) إسبلمية صيغة من أكثر

                                                           
 1994،  1والنشر ، ط لمدراساتدار كنعان : نوربيرتو بونيو ، الميبرالية والديمقراطية ، ترجمة فاضل جتكر ، دمشق  - 1

  14-13، ص 
2
ٔظٛص ِخزبسح : عٍغٍخ دفبرش فٍغف١خ " ، ؽمٛق اإلٔغبْ ( ئػذاد ٚرشعّخ ) ثٕؼذثذ اٌؼبٌٟ  َِؾّذ عج١ال ، ػجذ اٌغال. د -1 

  51، ص  2004،  2داس رٛثمبي ٌٍٕشش ، ط : اٌذاس اٌج١ضبء "  7سلُ 
3-  

، ػجذ اإلٌٗ إٌؼ١ّٟ: خشافخ اٌّٛاعٙخ، اٌذ٠ٓ ٚاٌغ١بعخ فٟ اٌششق األٚعظ، رشعّخ: أظش فش٠ذٞ ٘ب١ٌذاٞ، اإلعالَ ٚاٌغشة

فش٠ذٞ ٘ب١ٌذاٞ ِٓ أثشص األوبد١١ّ٠ٓ اإلٔغ١ٍض اٌّزخظظ١ٓ فٟ ِغبي اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ . 1997( 1)داس اٌغبلٟ، ط : ث١شٚد

شجٗ اٌغض٠شح اٌؼشث١خ ثذْٚ عالط١ٓ : ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خ، ٚ٘ٛ أعزبر ثّذسعخ ٌٕذْ ٌاللزظبد٠بد ، ٌٚٗ ػذ٠ذ اٌّإٌفبد ِٕٙب

 .1997اٌذ٠ٓ ٚاٌغ١بعخ فٟ اٌششق األٚعظ : ، اإلعالَ ٚخشافخ اٌّٛاعٙخ1978، ئ٠شاْ ٚاٌذوزبرٛس٠خ ٚاٌز١ّٕخ 1974
43- 

 .297، طـ1996( 4)ِىزجخ ِذثٌٛٝ اٌظغ١ش، ط : ، اٌمب٘شح(األػّبي اٌىبٍِخ) ِؾّذ عؼ١ذ اٌؼشّبٜٚ، اإلعالَ اٌغ١بعٟ 
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 اؼبنظور بأف القوؿ كيبكن.  اإلنساف حقوؽ لقضية ككاحد ككاضح معاصر" إسبلمي" تصور بتلمس تتعلق صبة صعوبات يرتب الذم األمر

 إٔب لئلنساف اؼبقررة اغبقوؽ صبيع بإسناد يبدأ اؽبي ديِب أساس على كيقـو كاؼباركسي الليّبإب اؼبنظورين يناىض اإلنساف غبقوؽ اإلسبلمي

 فهي ، فرد كل ضبايتها يتحمل إلزامية قوة عليها يضفي كما ، كضعية سلطة ألم مفارقا مقدسا كاجبا كهبعلها ، اإلنساف خالق اهلل

 ُب بلغ قد اإلسبلـ قبد إننا"  حيث ، الضركرات مرتبة إٔب باغبقوؽ اإلسبلمي اؼبنظور يرتقي كما( .   " ) الديِب الواجب مرتبة إٔب تسمو
 كما( .   " ) الواجبات إطار ُب ادخلها ٍب كمن ضركرات اعتّبىا عندما ، حقوؽ مرتبة بو ذباكز حدا حقوقو كتقديس باإلنساف اإليباف

 ربقيق على كتعمل( .    ) كاؼبساكاة اغبرية قيم عنها تتفرع الٍب العليا القيمة ىي العدؿ من اإلنساف غبقوؽ اإلسبلمية القيمية اؼبنظومة ذبعل

 تكوف كحيثما.  اَّتمع كمصلحة الفرد مصلحة بْب تتقاطع عندما العامة باؼبصلحة كااللتزاـ ، اعبماعة كمصلحة الفرد مصلحة بْب التوازف

 اإلسبلـ علماء يعتّبىا الٍب الشورل بقاعدة مناطة اإلسبلـ ُب اإلنساف كحقوؽ اغبريات فبارسة كأف.  اهلل شرع يكوف العامة اؼبصلحة

.  القرآ٘ب النص بعد اإلسبلـ ُب اغبكم أصوؿ من كأصبل شرعيا كاجبا

 :  التالي الجدول في اإلنسان حقوق مجال في الفكرية المنظورات جدل تلخيص ويمكن

اؼباركسي اؼبنظور اإلسبلمي اؼبنظور الليّبإب اؼبنظور  كاػبصائص األسس اؼبنظورات   

الوضعي القانوف إؽبي  –ديِب أساس الطبيعي القانوف  كالفكرم الفلسفي األساس   

اعبماعة حقوؽ كاعبماعة الفرد حقوؽ بْب التوازف الفرد حقوؽ  االىتماـ ؿبور   

العليا القيمة ىي اؼبساكاة العليا القيمة ىي العدؿ العليا القيمة ىي اغبرية  القيم سلم   

 باغبقوؽ كيرتقي كاجب يقابلو اغبق

 الضركرات مرتبة أب

 اغبقوؽ أكلوية

 كاالجتماعية االقتصادية

 اغبقوؽ إٔب كينظر

 أأا على السياسية

صورية حقوؽ  

 اؼبدنية اغبقوؽ أكلوية

 اغبقوؽ إٔب كينظر كالسياسية

 كاالجتماعية االقتصادية

 ترتقي ال حاجات أأا على

اغبقوؽ مرتبة إٔب  

اغبقوؽ تراتبية  

:  والخصوم األنصار بين اإلنسان حقوق عولمة

                                                           

 www.islamonline.netإبراهيم البيومي غانم ، حقوق اإلنسان في النظرية اإلسالمية ، موقع . د -1
المجمس الوطني لمثقافة والفنون : ضرورات ال حقوق ، الكويت : محمد عمارة ، اإلسالم وحقوق اإلنسان . انظر ، د   -2

  1985مايو  89، العدد ( سمسمة عام المعرفة ) واآلداب 
وتنظير حقوق اإلنسان ، مجمة رواق عربي ، مركز القاهرة لدراسات سيف عبد الفتاح ، النموذج المقاصدي . انظر ، د -3

  1998،  12حقوق اإلنسان ، العدد 

http://www.islamonline.net/
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 حقوؽ ُب الثقاُب البعد حوؿ يَبكز جدؿ كىو ، النسيب  –اؼبطلق دباىية اإلنساف حقوؽ خصوصية  –عاؼبية حوؿ الدائر اعبدؿ يتعلق

( .   ") األبعاد عاؼبية أأا أـ اؼبنبع غربية حقوؽ ىي كىل ، اإلنساف حقوؽ منها تنبع الٍب اؼبرجعية طبيعة حوؿ"  ك اإلنساف

 العاؼبي فيينا مؤسبر حسم أف بعد نقاش أك تشكيك أك جدؿ ؿبل تعد ٓب اإلنساف حقوؽ كخصوصية عاؼبية إشكالية بأف االدعاء كرغم 

 اػبتامية كثائقو من الثا٘ب اعبزء من(  1)  الفقرة ُب بتأكيده كذلك اغبقوؽ ىذه عاؼبية لفكرة انتصارا اإلشكالية ىذه 1993 اإلنساف غبقوؽ

 القائم الفكرم  اعبدؿ ظل ُب كثّبا يصمد ال االدعاء ىذا أف إال(  .   )" نقاش أم كاغبريات اغبقوؽ ؽبذه العاؼبية الطبيعة تقبل ال"  على

 الفريق ينطلق حيث اإلنساف غبقوؽ اػبصوصية للطبيعة كاؼبؤيدين العاؼبية لفكرة الرافضْب كخصومهم اإلنساف حقوؽ عاؼبية أنصار بْب

 كاف كاغبضارات الثقافات كل بو سانبت لئلنسانية مشَبؾ تراث ىي اغبقوؽ ىذه أف من اإلنساف حقوؽ عاؼبية لفكرة اؼبناصر األكؿ

 اإلنساف حقوؽ عاؼبية فكرة كاف.   كافة اإلنسانية كالثقافات كاغبضارات اَّتمعات ُب أساسها ذبد اإلنساف حقوؽ كمبادئ مفاىيم

 كقابليتها ، اإلنساف حقوؽ عاؼبية األكؿ الفريق يرل"  ك الدكلية كاؼبواثيق اإلعبلنات من العديد ذبسدىا كاقعة حقيقة اليـو أصبحت

 فيما كخباصة  –سباما باإلمكاف فإنو اَّتمعات بْب ثقافية اختبلفات كجود من الرغم على كأنو ، تفرقة دكف اَّتمعات كل على للتطبيق

( .    ")  العامة باؼببادئ اؼبساس دكف النصوص بعض تكييف خبلؿ من األمر معاعبة ذبرل أف  –اإلنساف حبقوؽ يتعلق

 عاؼبيا اؼبهيمن اإلنساف حقوؽ كخطاب كمبادئ مفهـو أف فكرة على اإلنساف حقوؽ لعاؼبية اؼبناىض الثا٘ب الفريق يستند ذلك مقابل ُب 

 الغربية للقول كمرادفة اؽبيمنة صنو ىي اؼبفَبضة العاؼبية كأف  ، الذات حوؿ الغريب التمحور حقيقة يعكس غربيا نتاجا سول ليست

 منذ العآب شهدىا الٍب اعبديدة العاؼبية اؼبتغّبات ظل ُب عليها الَبكيز زاد الٍب اإلنساف حقوؽ عاؼبية فكرة تسويق كؿباكلة كجّبكهتا الكّبل

 الغريب اؼبفهـو كأحادية اؽبيمنة ثقافة كفرض اآلخر إقصاء إٔب هتدؼ الٍب العوؼبة آليات من آلية سول ليست ، اؼباضي القرف تسعينيات

 كمّبرا ، اإلنساف حقوؽ قضايا مع التعامل عند مزدكجة معايّب إلعماؿ ذريعة سول ليست"  اؼبفَبضة"  العاؼبية إف كما.  اإلنساف غبقوؽ

 كمسيسة مبيتة نوايا على ينطوم ما كىو اإلنساف حقوؽ ضباية حبجة كالضعيفة الصغرل للدكؿ الداخلية الشؤكف ُب الكّبل الدكؿ لتدخل

 اؼبواثيق  بأحكاـ اؼبخاطبة العآب شعوب بْب كاقتصادية كسياسية كثقافية اجتماعية سبايزات كجود"  كنكراف اآلخر مصادرة إٔب ترمى

( .    " ) اغبقوؽ ىذه باحَباـ كأفرادا كصباعات دكال كاؼبطالبة اإلنساف غبقوؽ الدكلية

 : كالعلم األدعبة بْب المبّبيقيةا

 الدراسات"  أحيانا عليها كيطلق ، كالتجربة كاؼببلحظة الواقعية اػبّبة على تعتمد الٍب الدراسات تلك االمّبيقية بالدراسات يقصد

 يبكن كالذم الواقعي السلوؾ ىي االمّبيقية لنظرية األساسي االىتماـ فأف ٍب كمن ، امّبيقية نظريات إنتاج إٔب تسعى كىي"  التجريبية

  ")  الفعلي السلوؾ كتفسّب كالتعميم اؼببلحظة تتضمن االمّبيقية فالنظرية ، اؼبطلوب أك اؼبرغوب السلوؾ كليس مبلحظتو

                                                           

، اٌؼذد  20ئشىب١ٌخ اٌؼاللخ ٚاٌزؾٛالد اٌذ١ٌٚخ ، ِغٍخ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ ، اٌّغٍذ : غبُٔ إٌغبس ، اٌغشة ٚؽمٛق اإلٔغبْ -1

 14، ص  2001، شزبء  4

2 1993تمر فيينا العالمي حول حقوق اإلنسان الوثائق الختامية لمؤانظر -
  

3
  14غبُٔ إٌغبس ، ِشعغ عبثك ، ص   - 

الثقافة العربية : محمد نور فرحات ، مبادئ حقوق اإلنسان بين العالمية والخصوصية ، في حقوق اإلنسان . انظر ، د - 4
 44، ص  1993والدراسات القانونية ، مايو مركز اتحاد المحامين العرب لمبحوث : والنظام العالمي ، القاهرة 

" تحرير "  يصوانمحمد اليوسف . المنهج المقارن وعمم السياسة ، في د: محمد زاهي المغيربي ، المناهج االمبريقية والدراسات االجتماعية. د -2
  47، ص  2006،  1ليبيا ، ط –الدراسات االمبريقية في مجال العموم االجتماعية ، طرابمس 
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 ربقيق ُّدؼ كالسياسي االجتماعي كالسلوؾ العمليات دراسة على السلوكية اؼبدرسة إطار ُب االمّبيقية للدراسات األكٔب االىتماـ كتركز

(    : )  التإب

 مركزا العلم يكوف حبيث ، يكوف أف ينبغي كما ، كائن ىو ما بْب التفرقة خبلؿ من كالبلعلم العلم بْب األكلية الثنائية ترسيخ -1

 .  مطلوب غّب أك األنبية قليل أنو يعِب ال كىذا ، أخر لبحث ؾباؿ فإنو يكوف أف ينبغي ما أما ، كائن ىو ما على

 ، لبلختبار قابلة تكوف أف بد ال الٍب كالفركض ، بالواقع اؼبتعلقة اإلجرائية التعريفات خصوصا العلمي اؼبنهج على الَبكيز -2
 .  البحث ُب الكمية كاألدكات

 .  إليها التوصل يتم الٍب العلمية للنتائج كالدحض االختبار إمكانية -3

 .  اختبارىا أك النظريات بناء أك الفركض أثبات ُب كالتجريبية االمّبيقية -4

 لتعريف طبقا  Normal Science"  عليو اؼبتعارؼ العلم"  مرحلة إٔب الوصوؿ األقل على أك للعلم كوف توماس مبوذج كبو التطور -5

 . لو كوىن

 ىو الطبيعية العلـو ىدؼ أف كما ،  Social Control اَّتمع ُب التحكم كىو ، االجتماعي للعلم االظبي اؽبدؼ ربقيق -6
 .  الطبيعة ُب التحكم

 أك منهجية أـ منهج ىي كىل ، االمّبيقية طبيعة حوؿ كبّب جدؿ كثار ، اؼبنهجية الناحية من حادة النتقادات االمّبيقية تعرضت كقد
 ُب اإلغراؽ مشاكل إٔب إضافة ، فراغ ُب تدكر اغبقائق تَبؾ كوأا  االمّبيقية على البعض كعاب ؟ كالتفكّب للتحليل جديدة طريقة أأا

"  بصفة البعض ككصفوىا.  ؽبا بالنسبة الداللة ذات الكيفية اعبوانب كإنباؿ الظواىر ىذه تكميم على كالعمل ، للظواىر الكمية اعبوانب

 ىي موىومة نواة"  فرضت  –ىؤالء رأم على  -فهي ،"  اؼبعرُب التوتر"  ككذا"  اؼبنهجي التوتر"  اظباه ما أنتجت الٍب"  اؼببتذلة االمّبيقية

 داخلية نواة إٔب كاؼبفاىيم البحثية النقبلت تشد باطنية تقاليد بوجود توحي منطقية لغة إٔب متسرع عبؤ:  سلبية تدابّب ثبلثة بْب دمج نتاج

 دكف التأسيسية اؼبفاىيم على تعتمد أأا حيث من البحتة بالعلـو اػباصة كاؼبقررات الكتب تقلد تدريسية أساليب اعتماد إٔب ميل ،

 تسلل األخطر ىو كما كأخّبان  ، لو مسوغ أم علمنا ُب هبد ال ما كىو ، إليها تعود الٍب النظريات حبسب اؼبختلفة حيثياهتا تقليب

(    " ) برمتو علمنا فعالية تعطيل إٔب تتجو كالٍب كالتنمية التدخل باسم الونبية النواة تلك إٔب اؼبعوؼبة الوصفات

 للصراع نتاج كأأا ، كمسيس مؤدِب علمي توجو بأأا كصفت حيث ، االنتقادات من العديد االمبّبيقية طالت السياسية الناحية كمن

 ُب اَّتمع تفسر كشاملة عامة ليّبالية نظرية بناء السلوكي السياسي التحليل أىداؼ أىم من كاف حيث ، كالشرؽ الغرب بْب األيدلوجي
( .   " ) اؼباركسية النظرية مواجهة

 أف حيث ، الليّبالية األيدلوجية كبْب االمّبيقية بْب الواضح االرتباط يعكس أنو  –عامة بصفة  –االمّبيقي التوجو ُب البعض يرل كما 

 ينحاز االمّبيقي االذباه أف كما(  .   " ) بالذات للماركسية فعل رد ىي إمبا خباصة االجتماع علم كُب بعامة اإلنسانية العلـو ُب االمّبيقية
                                                           

تاج العموم هل استطاع أن يكون عمما سموكيا ؟ مجمة العموم االجتماعية ، : نصر محمد عارف ، حالة عمم السياسة في القرن العشرين . د - 1
  30، ص  2002،  1العدد 

،  1النشر والتوزيع ، طالمؤسسة الجامعية لمدراسات و: عمم االجتماع بمواجهة عنف العولمة ، بيروت : انظر ، نظير جاهل ، تسديد المنهج  - 2
  48، ص  2009

3
 70، ص  2003،  1األسدْ ، ط –، إٌظش٠خ اٌغ١بع١خ اٌّؼبطشح ، ػّبْ ٞ لؾطبْ اؽّذ ع١ٍّبْ اٌؾّذاْ. د - 
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 أك االستقرارية بالدراسة آلية كبطريقة األذىاف كثّب ُب ترتبط"  االمّبيقية الدراسات أصبحت حبيث ، احملافظة الليّبالية التوجهات إٔب
 تعبّب أنو على يؤخذ أف يبكن كاؼبوضوعية العلمية الوضعية دعاكل كراء ىبتفي الذم ذاتو االذباه ىذا كأف( .   " ) للمجتمع االستاتيكية

"  العلمية"  الدعاكل ىذه من كثّبا كإف ، يصفوىا أف احملدثْب العلماء بعض وبب كما الرجعية حٌب أك التقليدية احملافظة النظرة عن

 كاف ، سياسية حٌب أك أيدلوجية صبغة ذات كدكافع أسباب ربتها يكمن كما معينة كظركؼ كاذباىات بآراء أصحاُّا تأثر نتيجة ظهرت

(    " ) ؿبايدا علميا طابعا عليها يضفوا أف العلماء ىؤالء افلح

:  واالخقافات النجاحات:  اإلنسان حقوق مجال في االمبيريقة الدراسات

 كقد الدراسي اغبقل ُّذا الصلة ذات االمّبيقية الدراسات كبو فباثل علمي توجو اإلنساف حقوؽ بقضية العاؼبي االىتماـ صاحب

 اؼبعونات بْب العبلقة دراسة حوؿ جلها تركزت كأف اؼباضي القرف من اػبمسينيات عقد منذ ملحوظ باىتماـ الدراسات ىذه حظيت

 لدراسات االمّبيقي التوجو أف القوؿ كيبكن.  اإلنساف حقوؽ ؾباؿ ُب اؼبعونات ؽبذه اؼبتلقية الدكؿ سجل كبْب األمريكية االقتصادية

 كبو سعيا كاؼبقارنة الكمية بالنواحي االجتماعية الدراسات اىتماـ إطار ُب كامشل اعم حركة من جزءا بداياتو ُب كاف اإلنساف حقوؽ
 ُب كاؼبقارنة الكمية اؼبناىج بتقدـ مدفوعا كاف توجو كىو( .  ) القيم من خاؿ علم إٔب كالوصوؿ الكامل الضبط كربقيق اؼبوضوعية
 من األربعينيات منتصف منذ"   السلوكي الّبادايغم"  مبوذجها تطرح بدأت الٍب السلوكية الثورة كبفعل كافة االجتماعية العلـو ؾباالت

 أبرزىا من ؿبدكدة كفاءة ذات كانت كاف عدة دراسات األمريكية اؼبتحدة الواليات ُب كربديدا الغرب ُب ظهرت فقد.  اؼباضي القرف

 ظاىرة ُب الكامنة اؼبتغّبات على الوقوؼ ُّدؼ لؤلقليات كاالجتماعي السياسي االضطهاد دراسة على ركزت الٍب الدراسات تلك

  بيجر أجراىا الٍب الدراسة"  الدراسات تلك ابرز كمن ، أمريكا ُب السكاف لوف اختبلؼ على القائمة التفرقة

 ُّا قاـ الٍب احملاكلة     مثل االجتماعي بالوضع الزائد كاالىتماـ كاالغَباب التعصب الختبار مقننة مقاييس مستخدمْب كفوتياديس
 Kaufman`s status concern scale ، California(  )     ككذلك درجاتو كسبثيل االضطهاد منحُب اظباه ما لقياس نفسو اإلطار ُب كيكنز

f.scale ، Alienation Scale كُب اإلنساف حقوؽ ؾباؿ ُب االمبّبيقة الدراسات اكتسبت اؼباضي القرف من اػبمسينيات كُب.  مقاييس 

 تتعلق الدراسات ىذه على مآخذ شبة كانت كأف ك، للدراسة كمنهاجا مدخبل"  االنتهاؾ"  فكرة من متخذة أكثر خّبة خباصة الغرب

 كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية للحقوؽ كذباىلها كالسياسية اؼبدنية اغبقوؽ ُب اؼبتمثل اإلنساف غبقوؽ األكؿ اعبيل على بَبكيزىا

 اؼبتاحة اؼبوارد على إشباعها يتوقف حاجات أأا على معها التعامل كيتم اغبقوؽ مرتبة إٔب ترتقي ال اغبقوؽ من الفئة ىذه أف بدعول

.   1966 كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية اإلنساف غبقوؽ الدكٕب العهد يطرحها كما اغبقوؽ ؽبذه الكامل اإلعماؿ لتحقيق للدكؿ

                                                                                                                                                                                     
1
 1971اؽّذ اثٛص٠ذ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ٚاٌظشاع األ٠ذٌٛعٟ ، ِغٍخ ػبٌُ اٌفىش ، اٌؼذد اٌضبٟٔ ، ١ٌٛ٠ٛ ، أغغطظ ، عجزّجش  - 

 ،  148، ص 

اٌّشعغ اٌغبثك ،  -
2
  

3 .المرجع السابق  -
  

سمسمة بحوث سياسية ) رؤية نقدية : محي الدين محمد قاسم ، االتجاهات التجريبية في دراسات حقوق اإلنسان . د -1
  2، ص  2001مركز البحوث السياسية يناير : القاهرة (  133

، يناير  39رية والتمييز ، مجمة السياسة الدولية ، العدد عمى عبد القادر ، المشكالت المنهاجية لدراسة العنص. د -2 -2
  61  –60ص   1975
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 يصدر الذم"  العآب ُب  اغبريات حالة تقرير"  ىي كالسياسية اؼبدنية باغبقوؽ الوفاء درجات بقياس اىتمت الٍب احملاكالت أىم من كلعل

 انتظمت ٍب ، 1955 عاـ ُب العآب ُب اغبريات حالة عن تقاريرىا أكؿ نشر ُب بدأت نيويورؾ مقرىا حكومية غّب منظمة كىي اغبرية دار عن

 الدراسات ُب أكاديبي بشكل أك كاؼبواقف السياسات كصياغات بناء ُب سواء التقارير تلك على االعتماد كيتم ، 1973 عاـ منذ فيها

 معيار خبلؿ من الدكؿ حملاكمة ؿباكلة تشكل  –مقدماهتا تؤكد كما  –الدار ىذه تقارير أف كرغم( .   ") اإلنساف حقوؽ حبالة اؼبتصلة

 تتعلق عنها الصادرة للتقارير كاسعة انتقادات شبة أف إال ، اإلنساف حقوؽ تدعيم ؾباؿ ُب كاغبرية الديبقراطية أنبية على كالتأكيد موحد

 غبقوؽ تعريفها كاف ، األمريكية الثقافة قيم على ترتكز للديبقراطية قيميا موقفا تتبُب أأا أك عليها الدالة كاؼبؤشرات للمفاىيم بضبطها

(.    ) األمريكي للمجتمع الليّبالية العناصر سبثل األساسية كحرياتو اإلنساف

 الشرقية اؼبنظومة كاأيار الباردة اغبرب بعد ما فَبة ُب خاصة ، اؼبؤشرات من العديد تطوير على اغبرية دار عملت العوؼبة مناخ ظل ُب

 أف إال كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية اغبقوؽ صبلة تغطي الٍب اؼبؤشرات من حزمة تبِب كبو تقاريرىا اذبهت ك السوفيٍب االرباد بقيادة

 إٔب كتفتقد غامضة اؼبؤشرات ىذه بعض أف ك ، القياس ُب عليها اعتمدت الٍب كاؼبؤشرات التقارير تلك حوؿ طرحت عديدة مآخذ شبة

 طرحت كقد الوفاء على بينها فيما اغبكومات كمقدرة الدكؿ اختبلؼ تراعي ال أأا على عبلكة ؿبددة نتائج إٔب الوصوؿ ُب اؼبصداقية

 استنادا  –كسياساهتا اغبكومات مقدرة تقيس اإلنساف حقوؽ مؤشرات كانت إذا ما"  مفادىا الٍب التساؤالت عديد التقارير تلك حوؿ

 حقوؽ احَباـ ُب اغبكومة سياسة أـ ، اإلنساف حقوؽ متطلبات مواجهة على  –التطور كمستول اؼبالية كاؼبقدرة الثركة معطيات إٔب

  عملية تتحوؿ ٍب كمن ، للفقر مقياس أك للقمع مقياس ىي اؼبؤشرات تلك كىل  ؟ القومي كدخلها مواردىا عن النظر بغض اإلنساف

(    " )  االنتهاؾ كليس الفقر معايّب حسب الدكؿ تصنيف إٔب التصنيف

 ىيومانا تشالز ُّا قاـ الٍب الدراسات تلك ىي علمية قيمة اكتسبت الٍب اإلنساف غبقوؽ اؼبقارنة االمّبيقية الدراسات أىم من كلعل

Charles Humana  اإلنساف غبقوؽ العاؼبي الدليل اظباه فيما كضمنها 1992  –1983 من الفَبة ُب World Human Rights Guide ُب 
 تلك أنبية على اإلصباع عدـ زاكية من انتقدت ىيومانا ؿباكلة أف"  غّب ، اإلنساف حقوؽ فئات َّمل عامة مؤشرات لوضع ؿباكلة

"  الشواذ حقوؽ"  الثقافية بالنسبية كاؼبتعلقة اػببلفية اؼبؤشرات ُب يظهر كما ، اإلنساف حقوؽ ؾبمل عن تعبّبىا كمدل اؼبؤشرات

(    " ) اؼبؤشرات تلك موضوعية على اإلصباع عدـ ككذلك

 قابلة ؿبددة مؤشرات كتطوير تبِب خبلؿ من اإلنساف حقوؽ كتنميط عوؼبة إٔب الساعية االمّبيقية احملاكالت صبلة أف ، ىنا كاػببلصة

 اعبدؿ إثارة ُب سانبت بل ، لبلنتقاد كتعرضت بالفشل باءت قد استثناء أك تفرقة دكف كالثقافات اَّتمعات كل على كالقياس للتعميم

 الكمي للقياس قابلة كمؤشرات ؿبددة مفاىيم كفق االمبّبيقية للدراسات إخضاعها ك اإلنساف حقوؽ عوؼبة إمكانية حوؿ جديد من

 حقوؽ عوؼبة إٔب الساعية االمّبيقية احملاكالت تواجو الٍب كالتحديات اإلشكاليات ابرز من كلعل.  كاسع دراسي نطاؽ على كالتعميم

:   اإلنساف

 

 

                                                           

19ِؾٟ اٌذ٠ٓ ِؾّذ لبعُ ، ِشعغ عبثك ، ص . د- -
1
  

19اٌّشعغ اٌغبثك ، ص -
2
  

 11اٌّشعغ اٌغبثك ، ص  -
3
  

4 24اٌّشعغ اٌغبثك ، ص -
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:   اإلنسان لحقوق المفاىيمي الضبط إشكالية/  أوال

 النظرية األطر قبل من تاـ برضا وبظى ، مانع جامع ، اإلنساف حقوؽ ؼبفهـو ؿبدد تعريف على االتفاؽ غياب من نابعة إشكالية كىي

 حٌب كاستخداما كتداكال شيوعا اؼبفاىيم أكثر من ىو اإلنساف حقوؽ مفهـو أف من  الرغم فعلى.  كتتجاذبو اؼبفهـو تتنازع الٍب اؼبختلفة

 إنو"  إذ ، بامتياز اإلنساف حقوؽ مفهـو على ينطبق تعبّب"  اؼبمتنع السهل"  تعبّب بأف القوؿ يبكن أنو إال ، كاليومية العادية حياتنا ُب

 ما كل كأف ، كاضح أنو على إليو ينظر ناحية فمن ، معقد جد مفهـو فهو ، الوقت نفس ُب كالوضوح بالغموض تتسم الٍب اؼبفاىيم احد
( .    " ) التعقيد غاية ُب ىو اؼببسط اؼبفهـو ىذا أف قبد أخرل ناحية من كلكن ، حبقوقو مساسا يعتّب كيضره اإلنساف يبس

 الٍب  Hard الصلبة اؼبفاىيم من ليس فهو كالتدقيق التحديد على عصي  Soft مرف مطاطي مفهـو ىو اإلنساف حقوؽ مفهـو أف كاؼبعُب

 كاعبدؿ اللبس من الكثّب يثّب خبلُب مفهـو اإلنساف حقوؽ فمفهـو.  كاؼبنهجية اؼبفاىيمية الناحية من بدقة كضبطها ربديدىا يبكن

 من اإلنساف حقوؽ مفهـو كلعل ، اؼبفاىيم بناء ُب بالغة أنبية ذات السياسية اػبّبة أف"  ذلك ، السياسية باػبّبة القيم فيو يبتزج حيث

(  .    ")  بوضوح ذلك تعكس الٍب اؼبفاىيم

 الدراسات ؾباؿ ُب الباحثْب يواجو الذم الرئيس التحدم سبثل اإلنساف غبقوؽ اؼبفاىيمي الضبط عدـ إشكالية أف البعض كيرل

 من النابعة اؼبفاىيم كبْب ، اإلنساف حقوؽ مفهـو بشأف الدكلية الشرعة تطرحو ما بْب جوىرية خبلفية قضايا شبة أف إذ ، االمّبيقية

 الدكلية اإلنساف حقوؽ كمبادئ األصولية بْب للتعارض مناطق تبقى"  حيث ، الثقافية بالنسبية كاؼبشحونة اغبضارية اػبصوصيات

(.   " ) القائمة اؼبناىج إطار ُب جزئي ذبديد كل على تستعصى

:   وكفايتها المؤشرات بناء إشكالية/  ثانيا

 كمتفق ، ؿبددة مؤشرات كفق ، إجرائي تعريف إٔب اإلنساف حقوؽ ؼبفهـو األظبي التعريف ربويل إمكانية دبدل تتعلق إشكالية كىي

 اؼبفاىيم ربويل"  اإلجرائي بالتعريف يقصد حيث الكمي للقياس إخضاعها ٍب كمن ، اؼبفهـو كأبعاد جوانب كل لتغطية ككافية عليها

 كقياسها العملي الواقع ُب مبلحظتها يبكن كمية مؤشرات إٔب   -كميا لتحليلها الباحث يسعى الٍب  –الواقعية الظواىر عن اؼبعّبة النظرية

 الٍب اإلشكاليات من جبملة تصطدـ ؿبدد إجرائي تعريف إٔب اإلنساف غبقوؽ األظبى النظرم التعريف ربويل ؿباكالت فأف كلذا( .   " )

 مثل بو كملتصقة ملتبسة أخرل مفاىيم مع اؼبفهـو ىذا كتداخل ، أكٔب ناحية من اإلنساف غبقوؽ ؿبدد تعريف على االتفاؽ غياب أنبها

 شبة أف يتضح حيث ، ثانية جهة من اؼبفاىيم من كغّبىا السياسي كالعنف اغباجات مفهـو ككذا األساسية كاغبريات الديبقراطية مفهـو
 ُب األكؿ اؼبقاـ ُب تتصل اؼبفهـو ؽبذا اإلجرائي التعريف زاكية من اإلنساف حقوؽ ؾباؿ ُب االمّبيقية الدراسات شابت عدة قصور نواحي
 يوضح كما   –ىنا كاؼبعُب.  عنو للتعبّب اؼبطركحة اؼبؤشرات كبْب ، ؿبددة ظاىرة عن يعّب أف هبب الذم النظرم اؼبفهـو بْب القائمة الفجوة

 أك مدلوالهتا حوؿ اإلصباع أك اؼبفاىيمي الوضوح نقص من تعا٘ب زالت ال عموما اإلنساف حقوؽ مؤشرات إف"   -قاسم الدين ؿبى. د

                                                           

ِشوض األ٘شاَ : اٌمب٘شح "  16وشاعبد ئعزشار١غ١خ " ِؾّذ ٔؼّبْ عالي ، ؽمٛق اإلٔغبْ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك ، . د -1

  25، ص  1993ٌٍذساعبد اإلعزشار١غ١خ ، ١ٌٛ٠ٛ 

  www.amanjordan.orgهبة رؤوف عزت ، إشكاليات مفهوم حقوق اإلنسان ، موقع  -2
.  مرجع سابق محمد نور فرحات ، . د- 3  
اٌجؾش " رؾش٠ش " ؽغ١ٓ رٛف١ك ، اٌزؾ١ًٍ اٌىّٟ ٌظب٘شح اٌؼٕف اٌغ١بعٟ فٟ إٌظُ اٌؼشث١خ ، فٟ ٚدٚدح ثذساْ . د -1

و١ٍخ االلزظبد ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ،  – -ِشوض اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌغ١بع١خ: االِجش٠مٟ فٟ اٌذساعبد اٌغ١بع١خ ، اٌمب٘شح 

  259، ص  1991عبِؼخ اٌمب٘شح ، 
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 للحد مؤشرات لوضع  Wright Signorelli ؿباكلة من اؼبثاؿ سبيل على يظهر كالذم ، الرقمي للتحويل قابلة غّب لعبارات استخدامها

 دراسات كأف.  األمريكي السنوم التقرير ُب الواردة البيانات على اعتمادا اؼبختلفة الوطنية األنظمة ُب القانونية الضمانات من األدٗب

 اؼبشاكل على جهودىا ركزت كإمبا ىامشي بشكل معها تعاملت أك اؼبفاىيمية القضايا ىذه مثل ذباىلت قد التجريبية اإلنساف حقوؽ

 كاضحة غّب إما كمقاييس مؤشرات إٔب الوصوؿ معناه اؼبفهـو قضايا ضبط عدـ أف إال ، اإلنساف حقوؽ البيانات جبمع اؼبتصلة العملية

( .    " ) اإلنساف حقوؽ حالة عن للتعبّب مناسبة غّب كإما

:   للدراسة الالزمة والمعلومات البيانات على الحصول إشكالية/  ثالثا

 موضوع أف حيث للدراسة البلزمة كاؼبعلومات البيانات على اغبصوؿ صعوبة من اإلنساف حقوؽ ؾباؿ ُب االمّبيقية الدراسات تعا٘ب

 طبيعة ذات دبوضوعات عميق بشكل كتتصل السياسية النظم شرعية بأسس مباشرة ترتبط الٍب اغبساسة اؼبوضوعات من اإلنساف حقوؽ

 السياسي بالسلوؾ اؼبتعلقة اؼبعلومات غالبية على اؼبفركضة التامة بالسرية كاؼبعلومات البيانات رباط حيث ُّا االدعاء يتم ما عادة أمنية

 حقوؽ ؾباؿ ُب اعبادين كاؼبهتمْب الباحثْب احد كىبلص.  القومي اؼبستول على اؼبعلومات احتكار بعملية قعن عّب ما كىو للدكؿ

(    (:  التإب ُب اإلنساف حقوؽ ؾباؿ ُب كاؼبعلومات البيانات جبانب اػباصة اإلشكالية اإلنساف

 أك للمبالغة عرضة فهي ٍب كمن كقوعها من اؼبتضررين أك االنتهاكات ضحايا شكاكل مثل بطبيعتها منحازة مصادر عن تصدر -1
 .  االىتماـ إثارة ُب الرغبة أك باألٓب الشعور كطأة ربت التحريف

 نتيجة مهمة جوانب هتمل كأحيانا لدالالهتا كاضح ربديد دكف كمشوشة غامضة بل مبتورة أك ناقصة اؼبعلومات تأٌب ما عادة -2

 الضركرية التفاصيل ىذه معرفة صعوبة أك البلزمة كالسياسية القانونية كالثقافة اإلنساف حقوؽ ثقافة كضعف الوعي نقص

 . منها التأكد أك تدقيقيها أك الستكماؽبا إضاُب جهد إٔب بالتإب كربتاج

 بعض ُب الدقة كعدـ التضارب"  إٔب يفضي ما كىذا"   للتسييس"  األحياف من كثّب ُب كاؼبعلومات البيانات تتعرض -3

 تصدرىا الٍب كتلك اغباكمة النظم عن الصادرة معلومات بْب كالتناقض التضارب ككذلك اؼبصادر بعض ُب الواردة اؼبعلومات

 (  )  ذلك بشأف اؼبعارضة كتنظيمات قول

:  والخالصة

 ، السياسي اؼبسلك صعيد كعلى كالفكرم النظرم الصعيد على قائمة جدلية اإلنساف حقوؽ كخصوصية عاؼبية جدلية تبقى -1
 ، اإلنساف حقوؽ تسييس عند كخباصة ، اإلنساف حقوؽ إعماؿ كقضايا مسائل ُب اؼبلحوظ التباين ىذا بوجود نقر أف كينبغي
 األنبية تزايدت حيث ، السوفيٍب االرباد بقيادة الشرقي اؼبعسكر اأيار كعقب العوؼبة مناخ ظل ُب فج بشكل تزايدت الٍب

 داخل الديبقراطية قيم كتكريس فرض اجل من سواء الشيوعية اأيار بعد ما عآب ؼبواجهة اإلنساف حقوؽ الستخداـ السياسية

 العآب ُب العاصية الدكؿ ضد الستخدامها أك ، ناحية من الدكلية اعبماعة ُب لعضويتها كشرط أكركبا كشرؽ كسط دكؿ

 أك اإلنساف حقوؽ غبالة السنوم التقرير إعبلف من بدءا ، الدكلية اعبماعة إطار من كاستبعادىا لطردىا ككمعيار الثالث

                                                           
  14  –12محي الدين محمد قاسم ، مرجع سابق ، ص . بتصرف عن د - 1
 www.aohrs.orgبتصرف عن محسن عوض ، إشكاليات األداء في منظمات المجتمع المدني ، موقع  - 2
  3 272حسنين توفيق ، مرجع سابق ، ص . د-
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 ضباية بدعول التدخل أك اعبزاءات بفرض كانتهاء ، كاالقتصادية العسكرية اؼبعونات دبنع مركرا ، العآب حوؿ الدينية اغبريات

(    " ) األمريكية للسياسة اؼبقلقة الدكؿ تلك فيها تتورط الٍب النزاعات ُب اإلنساف حقوؽ

 دكف ربوؿ كمنهجية نظرية كقضايا بتحديات تواجو اإلنساف حقوؽ عوؼبة إمكانية كبو الساعية االمبّبيقة احملاكالت جل أف  -2

 علمية ربفظات إبداء دكف للتعميم قابلة عامة مؤشرات إٔب اؼبفهـو ىذا ربويل أك اإلنساف حقوؽ مفهـو تنميط إٔب الوصوؿ

 كربقيق الدراسات ىذه سعي أماـ معضلة تبقى االمّبيقية الدراسات زبدـ موثوقة بيانات على اغبصوؿ مشكلة أف كما حوؽبا

 ُب  Max Weber فيّب ماكس يسميها كما ، نوعية أك إجرائية تعريفات إٔب النظرية اؼبفاىيم ربويل مسألة أف كاؼبعُب.  أىدافها
 الدراسات على ينسحب كاألمر ، االجتماعية الظواىر لدراسة التصدم عند كصعبة شائكة مسألة ىي"  العلم نظرية"  كتابو

 (   " ) اؼببتذلة االمّبيقية"  ب ظبي ما إٔب تقود ما كغالبا ، اإلنساف حقوؽ ؾباؿ ُب االمّبيقية

 

 المراجع

:   الوثائق/  أوال

  1993 اإلنساف حقوؽ حوؿ العاؼبي فيينا ؼبؤسبر اػبتامية الوثائق  –1

 

:   الكتب/  ثانيا

 كلية  –-السياسية كالدراسات البحوث مركز:  القاىرة ، السياسية الدراسات ُب االمّبيقي البحث"  ربرير"  بدراف كدكدة. د -1

  259 ص ، 1991 ، القاىرة جامعة ، السياسية كالعلـو االقتصاد

 ، 2003 ، 1ط ، األردف  –عماف ، اؼبعاصرة السياسية النظرية ، اغبمدا٘ب سليماف اضبد قحطاف. د -2

 ، كالتوزيع كالنشر للدراسات اعبامعية اؼبؤسسة:  بّبكت ، العوؼبة عنف دبواجهة االجتماع علم:  اؼبنهج تسديد ، جاىل نظّب -3
 2009 ، 1ط

 ارباد مركز:  القاىرة ، العاؼبي كالنظاـ العربية الثقافة:  اإلنساف حقوؽ ُب ، كاػبصوصية العاؼبية بْب اإلنساف حقوؽ مبادئ -4

 1993 مايو ، القانونية كالدراسات للبحوث العرب احملامْب

 2006 ، 1ط ، ليبيا  –طرابلس ، االجتماعية العلـو ؾباؿ ُب االمّبيقية الدراسات"  ربرير"  الصوا٘ب ؿبمد يوسف. د -5

 سلسلة)  كاآلداب كالفنوف للثقافة الوطِب اَّلس:  الكويت ، حقوؽ ال ضركرات:  اإلنساف كحقوؽ اإلسبلـ ، عمارة ؿبمد.  د -6

  1985 مايو 89 العدد ،(  اؼبعرفة عاـ

 1994 ، 1ط ، كالنشر للدراسات كنعاف دار:  دمشق ، جتكر فاضل ترصبة ، كالديبقراطية الليّبالية ، بونيو نوربّبتو -7

                                                           

  1 3محي الدين محمد قاسم ، مرجع سابق ، ص . د  -
2
  10أظش ، ٔظ١ش عبً٘ ، ِشعغ عبثك ، ص  - 
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"  7 رقم ـبتارة نصوص:  فلسفية دفاتر سلسلة"  اإلنساف حقوؽ ،(  كترصبة إعداد)  العإب بنعدبد السبلـ عبد ، سبيبل ؿبمد. د. -8

 2004 ، 2 ط ، للنشر توبقاؿ دار:  البيضاء الدار

 دار: بّبكت النعيمي، اإللو عبد: ترصبة األكسط، الشرؽ ُب كالسياسة الدين اؼبواجهة، خرافة: كالغرب اإلسبلـ ىاليدام، فريدم -9

 1997( 1) ط الساقي،

 1996( 4) ط الصغّب، مدبؤب مكتبة: القاىرة ،(الكاملة األعماؿ) السياسي اإلسبلـ العشماكل، سعيد ؿبمد -10

 

:   العلمية والدوريات األبحاث/  ثالثا

 . 1971 سبتمّب ، أغسطس ، يوليو ، الثا٘ب العدد ، الفكر عآب ؾبلة ، األيدلوجي كالصراع اإلنسانية العلـو ابوزيد اضبد -1

 2000 ، للكتاب اؼبغاربية اَّلة ، كاػبصوصي الكو٘ب جدلية:  اإلنساف حقوؽ ، الصفدم ضبادم -2

 اإلنساف حقوؽ لدراسات القاىرة مركز ، عريب ركاؽ ؾبلة ، اإلنساف حقوؽ كتنظّب اؼبقاصدم النموذج ، الفتاح عبد سيف. د -3

 1998 ، 12 العدد ،

 . 1975 يناير ، 39 العدد ، الدكلية السياسة ؾبلة ، كالتمييز العنصرية لدراسة اؼبنهاجية اؼبشكبلت ، القادر عبد على. د -4

 ، 4 العدد ، 20 اَّلد ، االجتماعية العلـو ؾبلة ، الدكلية كالتحوالت العبلقة إشكالية:  اإلنساف كحقوؽ الغرب ، النجار غاٖب -5
 .  2001 شتاء

 للدراسات األىراـ مركز:  القاىرة"  16 إسَباتيجية كراسات"  ، كالتطبيق النظرية بْب اإلنساف حقوؽ ، جبلؿ نعماف ؿبمد. د -6

 1993 يوليو ، اإلسَباتيجية

(  133 سياسية حبوث سلسلة)  نقدية رؤية:  اإلنساف حقوؽ دراسات ُب التجريبية االذباىات ، قاسم ؿبمد الدين ؿبي. د -7

 . 2001 يناير السياسية البحوث مركز:  القاىرة

 العلـو ؾبلة ؟ سلوكيا علما يكوف أف استطاع ىل العلـو تاج:  العشرين القرف ُب السياسة علم حالة ، عارؼ ؿبمد نصر. د -8

 . 2002 ، 1 العدد ، االجتماعية

:   االليكترونية المواقع/  رابعا

 www.islamonline.net موقع ، اإلسبلمية النظرية ُب اإلنساف حقوؽ ، غاٖب البيومي إبراىيم. د -1

 www.aohrs.org موقع ، اؼبد٘ب اَّتمع منظمات ُب األداء إشكاليات ، عوض ؿبسن -2

 www.amanjordan.org موقع ، اإلنساف حقوؽ مفهـو إشكاليات ، عزت رؤكؼ ىبة -3

 

 

 

http://www.islamonline.net/
http://www.aohrs.org/
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 الدولي المستوي علي اإلنسان حقوق و العولمة

 (ليبيا) غريان – العربي الجبل جامعة  اآلداب كلية  التاريخ قسم، عريبي الطاىر علي .د.أ

 
: العولمة مفهوم

 علي يركز العوؼبة تعريف إف. تطبيقو ك مداه ُب االنتشار عاؼبي الشيء جعل العاؼبية أما, التعوٓب من مأخوذة اللغة ُب العوؼبة

 العوؼبة يعرفوف العلماء من كبّب عدد جعل فبا الرأظبالية ك باالقتصاد كطيدة عبلقة لو العوؼبة مفهـو الف االقتصادم البعد

 العآب علي الثقافية ك, االقتصادية ك السياسية ك الفكرية كأمباطها -األمريكية خاصة -الغربية اغبضارة مبوذج تعميم بأأا

 الفصل عدـ من نوعا االجتماعية العبلقات تكتسب ُّا الٍب العمليات كل لوصف العوؼبة مفهـو يستخدـ ك كلو

 عن العوؼبة مصطلح يعّب ك صغّبة قرية أم. كاحد كمكاف العآب ُب اغبياة ذبرم حيث, اؼبسافة كتبلشي" اغبدكد سقوط"

 عن يتجزأ ال العوؼبة مفهـو تارىبيا ك  Interdependence اؼبتبادؿ االعتماد ك  Modernity التحديث: نبا ىامْب تطورين

   .الرأظبإب للنظاـ العاـ التطور

 زيادة إٕب بدكرىا أدت الٍب ك  Information and Communication االتصاالت ك اؼبعلومات ثورٌب بظهور العوؼبة ظهرت

. اغبواجز ك اغبدكد إزالة تستهدؼ العوؼبة الف( حدكد ببل بعآب)  العآب أصبح حٌب الشعوب ك اغبضارات بْب التقارب

 انفراد دبعِب".  العوؼبة" يسمي ما أك اعبديد العاؼبي بالنظاـ يعرؼ جديد فكر عن ـ1991 يناير ُب بوش جورج أعلن

 حقوؽ ك الديبقراطية ك اغبرية نشر بزعم األمريكي خاصة الغريب النموذج سيادة ك العآب بقيادة اؼبتحدة الواليات

  .العآب ُب اإلنساف

 العوؼبة نشأت حيث عشر اػبامس القرف من بدأت األكٕب: مراحل طبسة إٕب العوؼبة تاريخ نشأة( ركبرتسوف ركالند) قسم

 أطلق ك اإلنسانية ككحدة العآب كحدة عن اغبديث بداية ك الكنيسة سلطة كزيادة اؼبسيحي الدين أفكار النتشار نتيجة

 مبو مرحلة ىي ك عشر الثامن القرف منتصف حٌب عشر اػبامس القرف منذ بأكركبا استمرت اعبنينية اؼبرحلة عليها
 التقوٙب ظهر ك اغبديثة اعبغرافيا بدأت ك, باإلنساف اػباصة األفكار تعمقت اؼبرحلة ىذه ُب ك القديبة اَّتمعات

. اعبرهبورم

                                                           
 .ُٖٓصػػػػػػػػػػػػػ ، ََُِ، الطبعة األكٕب، كنوز اؼبعرفة، تربوية، ثقافية، اقتصادية، إسَباتيجية، سياسية، قضايا معاصرة، إسحاؽ ؿبمد رباح. د ُ
 ُُ، َُصػػػػػػػػػػػػ ، ََِِ، مؤسسة شباب اعبامعة، العوؼبة كأثرىا ُب اَّتمع اإلسبلمي، عصاـ نور سرية ِ
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 الدكٕب القانوف ك الدكلية العبلقات ظهرت حيث ـ1870 حٌب ك عشر الثامن القرف منتصف ُب بدأت الثانية اؼبرحلة أما

. اؼبوحدة اؼبتجانسة الدكلة فكرة ظهرت ك الدكٕب للقانوف الدكؿ صبيع احَباـ ضركرة عن اغبديث كبداية

 حيث العشرين القرف من العشرينات حٌب ـ1870 بعد ما مرحلة ىي ك االنطبلؽ مرحلة عليها أطلق الثالثة اؼبرحلة أما

 ىي األكربية غّب اَّتمعات من العديد أدؾبت ك الفردية ك القومية باؽبوية تتعلق مفاىيم ظهرت ك كونية مفاىيم ظهرت

. األمم عصبة ظهور ك األكٕب العاؼبية اغبرب نشأت ك االتصاالت تطورت ك, الدكٕب اَّتمع

 ك األمم عصبة ظهور فَبة أم, اؼباضي القرف من السبعينيات حٌب ك, العشرين القرف منتصف من امتدت الرابعة كاؼبرحلة
 ساد اؼبرحلة ىذه ُب ك. النوكية باغبركب التهديد ك القمر إٕب للوصوؿ العآب دكؿ بْب التنافس ك اؼبتحدة األمم منظمة

 ظهور ك( النوكية القنبلة إلقاء ك كاؽبولوكست) اإلنسانية النواحي علي الَبكيز ًب ك العوؼبة مفهـو حوؿ الصراع ك اػببلؼ

. اؼبتحدة األمم دكر

 متعددة الشركات أك للقارات العابرة الشركات ككالدة الثنائية القطبية أم الباردة اغبرب بنهاية سبثلت اػبامسة اؼبرحلة

 ُب التسعينيات حٌب الستينات ُب كبدأت اليقْب عدـ مرحلة اؼبرحلة ىذه علي أطلق. اؼبتحدة األمم سيادة ك اعبنسيات
   . القمر علي اؽببوط ىي ك ؽبا مثيل ال تطورات فيها العآب شهد ك العآب

 ُب تتدخل أصبحت كبذلك العآب أكباء سائر ُب اإلنساف حقوؽ ك الديبقراطية عن اؼبدافع نفسها أمريكا نصبت
 األمم مستخدمة أك دبفردىا إما اإلنساف حقوؽ انتهكت أك الديبقراطية خالفت ما إذا لتأديبها للدكؿ الداخلية الشؤكف

 ُب التدخل ألمريكا يبيح الذم ـ41998 عاـ الصادر كالقانوف األمن ؾبلس من شكلية قرارات بإصدار كغطاء اؼبتحدة
 الٍب الشركات معاقبة ؽبا يبيح الذم القانوف ك الدينية األقليات ضباية ك الديِب االضطهاد ؼبنع األخرل الدكؿ شؤكف

  .إيراف مع تتعامل

 ك أمريكا مصلحة ك األمريكية اػبارجية السياسة أىداؼ ربقيق اجل من تعمل جديد عاؼبي كنظاـ األمريكية العوؼبة إف
 عاؼبي القتصاد خاصة ركئي متضمنا الثانية العاؼبية اغبرب بعد اعبديد العاؼبي النظاـ انبثق. األمريكي القومي األمن

 ىيئة ُب تتمثل اعبديد العاؼبي النظاـ قياـ إٕب أدت الٍب اؼبؤسسات إف. اؼبطلقة األمريكية اؼبتحدة الواليات ؽبيمنة خاضع

 الٍب األمريكية اؼبتحدة الواليات مقدمتها ُب ك الكّبل الدكؿ سياسات خبلؽبا من سبرر سياسية كمؤسسة اؼبتحدة األمم

 باف شعورىا عند خاصة ثانية لدكرة انتخابو إعادة من غإب بطرس العاـ أمينها سبنع أف قوة من لديها ما بكل حاكلت

                                                           
.- جامعة آؿ البيت، ـَََِ/ُّٖٓٓرقم اإليداع لدم دائرة اؼبكتبة الوطنية  َََِأين كبن من العوؼبة؟ ..... شبابنا، دكفاف عبيدات. د ُ
. َِـ صػػػُٖٖٗصبعية الدعوة اإلسبلمية ، ندكة العوؼبة، ُب مفهـو العوؼبة، السيد ياسْب -
صػػػػ ، ََِْ، العدد الرابع، (الفاتح سابقا)ُب ؾبلة كلية اآلداب جامعة طرابلس ، العوؼبة ك انعكاساهتا علي التقارب العريب األفريقي، انظر أيضا علي الطاىر عرييب -

ُّٖ. 

 .ُُصػػػػػػ، اؼبرجع السابق. عصاـ نور سرية ِ
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 خبلؿ من لبلمّبيالية اإلسَباتيجية اؼبصاّب وبقق دبا ك ألىوائها العآب صياغة إعادة علي تعمل اؼبتحدة األمم مؤسسة

 دبسالة األمر يتعلق كفيما حريتها ك استقبلؽبا عن الدفاع ُب شعوبو إرادة ربجيم ك قيمو علي السيطرة ك بالعآب االنفراد

  . اؼبقدسة الوطنية السيادة

 استخدامها ك بالقركض النامية الدكؿ إغراؽ علي عملتا التعمّب ك لئلنشاء الدكٕب البنك ك الدكٕب النقد صندكؽ أما

 التوازف إعادة ك االقتصادم التصحيح برامج عنواف ربت االقتصادية السياسات كضع ُب للتدخل شرعي كغطاء

 بلغ قد اؼبقَبضة الدكؿ تدفعو ما أف اإلحصائيات أشارت حيث األجنيب الدين خدمة ربت اؼبَبكبة الدكؿ القتصاديات

   . إمبائية مشاريع تنفيذ بغية اقَباضو يتم كاحدا دكالرا لكل خدمة دكالرا عشرة احد

 علي اؼبستعمركف عمل حيث اؼبديونية فخ ُب الفقّبة البلداف من الكثّب كقوع إٕب أدت االستعمارية أمريكيا سياسة إف

 ك الصناعية الثورة نتيجة عليو الطلب معدالت كثّبا عرضو ذباكز الذم ك اؽبائل السلعي إنتاجهم فائض تسويق
 ال حربا شنت حيث الضاربة بقوهتا أمريكيا استعانة إٕب أدم فبا عظيمة فرص من الشامل الكلي اإلنتاج تكنولوجيا
 أصبحت كما أمريكية أرضا" ىاكام" من جعلت ك, الفلبْب ك بورتوريكو ك كوبا من كل ُب اسبانيا ضد فيها ىوادة

 ركسيا من أالسكا اشَبت ك, مليوف 20 دببلغ اسبانيا من الفلبْب شراء ًب ك بعد فيما أمريكية ؿبميات( نيكاراغوا) ز ىايٍب

. دكالرا مليوف 7.2 دببلغ

 ُّدؼ سنوات ثبلث مدة خبلؿ مليارا 12 لوحدىا أمريكا فيو أنفقت ك دكلة 16 فيو شاركت الذم مارشاؿ مشركع إف

 تغلغل من اغبد ك الرأظبالية الدفاع جبهة سبتْب منو الغاية كانت, الثانية الكونية اغبرب طالتو الذم األكركيب االقتصاد بناء

  . آنذاؾ القارة نصف علي اؼبسيطر الشيوعي للتغلغل احتماؿ أم منع ك العاـ النسيج ُب اليسار أحزاب

 حجم ازدياد وبتمو الذم ك العآب دكؿ َّموع اؼبتنامي االقتصادم التعاكف" بأأا العوؼبة الدكٕب الصندكؽ عرؼ لقد

 أرجاء ُب للتقنية اؼبتسارع االنتشار ك الدكلية األمواؿ رؤكس إٕب إضافة اغبدكد عّب تنوعها ك اػبدمات ك بالسلع التعامل

 ك اؼبنتجْب علي سبلي الٍب العملية بأأا النمو ك للتجارة اؼبتحدة األمم ؼبؤسبر العاـ األمْب" ريكابّبك ركبنز" أما" كلو العآب
 مناطق إٕب مقسمْب كاحدة إنتاج منطقة ك كاحدة سوؽ من يتكوف العاؼبي االقتصاد كأف ك التصرؼ اؼبستثمرين

  . استثمارية ك ذبارية بعبلقات مرتبطة كطنية اقتصاديات إٕب ليس ك اقتصادية

                                                           
. ُِصػػػػػػ ، اؼبرجع السابق. عصاـ نور سرية ُ
 .ٖ، ٕصػػػػػػ، َََِ، األكٕبالطبعة العربية ، ك سيف كاحد العوؼبة رقاب كثّبة، ؿبمد مقدادم. د ِ
 .َُصػػػػػػ، اؼبرجع السابق، ؿبمد مقدادم. د ّ
 .ُٗٓ، ُٖٓصػػػػػػػ، اؼبرجع السابق، ؿبمد رباح إسحاؽ. د ْ
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 القومية الدكلة دكر فيها يّبز الدكلية مفهـو الف Internationalization الدكلية عن ىبتلف  Globalization العوؼبة مفهـو

   .اعبنسيات اؼبتعددة الشركات دكر كيّبز الدكلة دكر فيو يتآكل العوؼبة مفهـو لكن

 لقيادهتا ك اؼبركز دكؿ ىيمنة ظل ُب صبعاء لئلنسانية العميق الرأظبإب التحوؿ حقبة ىي"  العوؼبة العظم صادؽ عرؼ لقد

  .اؼبتكافئ غّب للتبادؿ عاؼبي نظاـ سيادة ظل ُب ك سيطرهتا ربت ك

 بالذات األمريكية اؼبتحدة الواليات ىو ك, بعينو بلدا ىبص حضارم مبط تعميم علي العمل" العوؼبة اعبابرم ؿبمد قاؿ

. العآب علي األمريكية اؽبيمنة إرادة عن تعّب, معينة ايديولوجية تبِب إب دعوة ىي العوؼبة اف ام". اصبع العآب بلداف علي

 احملصلة ىي الباردة اغبرب أاية بأف يرم حيث التاريخ أاية كتابو ُب االذباه ىذا عن عّب" فوكوياما فرانسيس اف"

 أم. األمريكية اؼبتحدة الواليات ك السوفيٍب االرباد بْب الثانية العاؼبية اغبرب بعد ظهرت الٍب األيدلوجية للمعركة النهائية

  .األمريكية التكنولوجية اؽبيمنة حقبة

 سياسة ك اقتصاد ك ثقافة ك فكر من الغربية للحضارة إيديولوجية صياغة بأأا" القوؿ يبكن السابقة التعريفات كمن

 تعميمها ك اغبضارة ىذه لتطبيق الكّبل الرأظبالية الشركات ك, اإلعبلمية الوسائل باستخداـ اصبع العآب علي للسيطرة

". العآب علي

 ك كثقافيا تربويا اعبنوب علي للسيطرة التقِب ك العلمي تفوقو طريق عن الشماؿ سعي" بأنو اؼبعاصرة العوؼبة مفهـو كوبدد
 الرفاه ك االستثمار ُب العدالة ربقيق ك الشاملة التنمية علي مساعدتو بدعوم سياسيا ك, اقتصاديا ك, اجتماعيا

  ".للجميع

 الثورة ك, اؼبباشرة اػبارجية االستثمارات كتدفق, الدكلية التجارة ربرير: أساسية عناصر ألربعة نتيجة العوؼبة برزت لقد

 القيم نشر دبعِب االقتصادية العوؼبة ُب فتتمثل العوؼبة أشكاؿ أما. اعبنسيات متعددة الشركات دكر تعاظم ك, اؼبعرفية

 كىذا اؼبؤسسات ك اؼبشركعات ك اعبماعات ك لؤلفراد البشرية ك اؼبادية اؼبصاّب عوؼبة دبعِب االقتصاد ؾباؿ ُب الغربية

.  العوؼبة عماد ىو النوع

 الديبقراطي النموذج ىي أمريكا أف اعتبار علي النفوذ ك السلطة ك القوم عوؼبة تعِب ك السياسية العوؼبة: الثا٘ب العنصر

.  العآب ُب الوحيد الليّبإب

                                                           
العوؼبة ك انعكاساهتا علي ، انظر أيضا علي الطاىر عرييب. َُٔـ صػػػُٖٗٗ اإلسبلميةصبعية الدعوة ، ندكة العوؼبة، اؼبسلموف ُب مواجهة العوؼبة، إبراىيمكليد  ُ

 .ُٕٖصػػػػ، ََِْ، العدد الرابع، (الفاتح سابقا)ُب ؾبلة كلية اآلداب جامعة طرابلس ، التقارب العريب األفريقي
. ـُٖٖٗصبعية الدعوة اإلسبلمية ، ندكة العوؼبة، ُب مفهـو العوؼبة، السيد ياسْب ِ
صػػػػ ، ََِْ، العدد الرابع، (الفاتح سابقا)ُب ؾبلة كلية اآلداب جامعة طرابلس ، العوؼبة ك انعكاساهتا علي التقارب العريب األفريقي، أيضا علي الطاىر عرييب انظر -

ُٖٕ. 
 .ُٗٓصػػػػ، مرجع سابق، إسحاؽ ؿبمد رباح ّ
 .ُٕٔصػػػ، مرجع سابق، إسحاؽ ؿبمد رباح ْ
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 فهو الرابع العنصر أما. اَّتمع ك اإلنساف ك اغبياة إٕب بالنظر الغريب الفكر نشر تعِب ك االجتماعية العوؼبة: الثالث العنصر

. األعلى كىدفها النهائية الغاية باعتبارىا األىم ىي ك اللغة ك القيم عوؼبة أم(. اإلعبلمية) الثقافية العوؼبة

 تيارات للعوؼبة كما, االقتصادم التنافس علي تشجع العوؼبة باف االقتصاديوف يرم حيث سلبيات ك اهبابيات للعوؼبة إف

 أأا علي العوؼبة إٕب ينظركف القوميوف ك الركحية الدينية قيمو من اإلنساف تسلخ بأأا يركف ألأم كاألصوليْب معادية

  .للعوؼبة اؼبعتدلْب نظرة جانب إٕب احمللية اػبصوصية ك الوطنية ك القومية اؽبوية تلغي

 تعِب لكنها ك االقتصاد ك بالسياسة التحكم ك اؽبيمنة ك السيطرة ؾبرد تعِب ال ك األمركة ىو للعوؼبة اؼبعاصر اؼبفهـو إف

 ك العقل علي الغازم فيو يهيمن جديد استعمارم كتوجو أخرم ؾبتمعات ثقافات تغزك" أمريكية غربية"  ثقافة ضبل
 العشرين ك الواحد القرف بأف بوش جورج األمريكي الرئيس أكد كما, مصاغبو ك الغازم أىداؼ كفق ليعمل التفكّب

  .األمريكي السلوؾ ك العيش أمباط ك األمريكية القيم انتشار سيشهد

:  الجدلية

 ُب اؼبتزايد االندماج منو يفهم حيث اؼبصطلح ىذا مدلوؿ حوؿ اآلراء كتتباين العوؼبة مفهـو حوؿ كاسع جدؿ يدكر
  .الرأظبالية بتطور ارتبطت تارىبية موضوعية ظاىرة ىي ك العاؼبي االقتصاد

 العوؼبة حوؿ اآلراء تضاربت لقد, ثقافاتو ك كؾبتمعاتو كدكلو أفراده كتقريب العآب دمج إٕب هتدؼ, تارىبية حركة العوؼبة

 العامل ىو األكؿ العامل: أنبها العوامل من العديد إٕب التضارب ىذا كيرجع للعوؼبة الرافض كىناؾ اؼبؤيد ىناؾ

 تناقض ىناؾ أف كما آخر جانب من ؽبا اؼبتلقْب كبْب كمركجيها العوؼبة صانعي بْب تناقض ىناؾ حيث األيديولوجي

 العامل. اإلسبلمية ٍب( عموما اليسار أك) اؼباركسية, الليّبالية: السياسية الساحة علي اؼبعركفة اؼبختلفة االيدكلوجيا بْب

 تطورىا كمراحل اَّتمعات باختبلؼ زبتلف الٍب اؼبصاّب زاكية من اآلراء تباين أك اؼبصاّب اختبلؼ ُب يتمثل الثا٘ب

 الشموؿ من قضية العوؼبة أف حيث الرؤل اختبلؼ ُب كيكمن فيتمثل الثالث العامل أما. العاؼبية اؼبنظومة ُب كموقعها

 أيضا تقسم الٍب بالعوؼبة اؼبرتبطة التطورات طبيعة ُب الرابع العامل يتمثل. اؼبستويات ك اعبوانب كتعدد كاالتساع

. اْب ... التكتل مع جنب إٕب جنبا يبضي فالتفكك بالتناقض

 ىي للعوؼبة الغالبة السمة جاركدم كركجيو أمْب ظبّب مثل الكيتاب بعض رؤية لعل ك سلبيات ك اهبابيات فللعوؼبة

". العوؼبة ُب حتميا يبدك ما ىي الفوضى إمّباطورية إف" أمْب ظبّب كبتعبّب, الفوضى

                                                           
. ُٕٔ، ُٕٓصػػػػػ، سابق مرجع، إسحاؽ ؿبمد رباح ُ
العوؼبة ك انعكاساهتا علي التقارب ، انظر أيضا علي الطاىر عرييب. ُِصػػػػ، ََِِمكتبة مدبوٕب . شجوف كغموض اؼبستقبل، العرب ك العوؼبة، ؿبمد علي حوات ِ

 .َِّػػ صػػ، ََِْ، العدد الرابع، (الفاتح سابقا)ُب ؾبلة كلية اآلداب جامعة طرابلس ، العريب األفريقي
مركز ، ََِِالقاىرة ، ِّالعدد ، الوطن العريب قضايا التنمية. صبلح سآب زرنوقو. ربرير د، الوطن العريب كمواجهة التحديات االقتصادية للعوؼبة، الفونس عزيز. د ّ

 .ُِٕصػػػػ، دراسة حبوث الدكؿ النامية
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 ُب بدكرىا كيسلم العوؼبة يقبل من ىناؾ ك قاطعا رفضا العوؼبة يرفض من فهناؾ العوؼبة ذباه األفعاؿ ردكد ُب تباين ىناؾ
 الرفض موقف نبا جدياف موقفاف كىناؾ معينة بشركط أك التحفظ مع العوؼبة يقبل من كىناؾ العآب صياغة إعادة

. الكامل القبوؿ إٕب الكامل الرفض من تندرج الٍب اؼبواقف من سلسلة بينهما الكامل القبوؿ أك الكامل

 كانت إذا أكضح كبعبارة اؼبفهـو ىذا حوؿ الكتابات كثرة من بالرغم الغموض من بشيء يتسم العوؼبة مفهـو الزاؿ

 اؼبوضوعية ك اعبغرافية اغبدكد ك الفواصل كإلغاء العآب دمج حركة أك للعآب جديد نظاـ علي الداؿ اؼبصطلح ىي العوؼبة

 تعيشها كأصبحت ؽبا اَّتمعات كل أخضعت كما اؼبعاصرة اغبياة كاقع ُب اؼبؤثرة القوة أصبحت العوؼبة أف جانب إٕب

 جديدان  فصبلن  سبثل شك كال فإأا مسبوقة غّب تكنولوجية ك علمية بثورة ترتبط أأا كما. اؼبنعزلة فيها دبا متفاكتة بدرجات

 إهبابياهتا لتحديد معها التعامل ككيفية أبعادىا ُب فقط بل تعريفها ُب ليس األقواؿ تضارب إٕب أدم فبا البشرية تاريخ ُب

  قيود أك ـباطر من تطرح كما فرص من تقدمو أف يبكن ما أك كسلبياهتا

:- اإلنسان بحقوق العولمة عالقة

 ،اؼبأكل, كاغبرية, اغبياة ُب اغبق من بدءان , العادم باإلنساف اؼبباشر ؼبساسها القضايا أىم من اإلنساف حقوؽ قضية إف

  ظركؼ ُب العمل كحق االجتماعية ك االقتصادية باغبقوؽ مركران  اؼبأكم ك كاؼبلبس

 ُب كالتصويت القرار بصنع اؼبتعلقة السياسية اغبقوؽ ذلك إٕب أضف كأسريان  اجتماعيا مبلئمة ظركؼ كُب. مناسبة
. الرأم كحرية العامة االنتخابات

 البلعبوف كأكتسب اإلنساف حقوؽ غبماية كمعقدة جديدة ربديات كطرحت العآب ُب كبّب تغيّب إٕب العوؼبة أدت

 التأثّب كاضحان  كظهر العآب اقتصاد ُب مسبوقْب غّب كنفوذان  سلطة اعبنسيات متعددة الشركات سيما كال االقتصاديوف

 حقوؽ بانتهاؾ أدل الشركات تسبب كقد. كؾبتمعات أفرادان  اإلنساف حقوؽ على الشركات ربدثو أف يبكن الٍب السليب

 غبقوؽ االنتهاكات من األفراد ربمي عاؼبية معايّب ىناؾ أف إال أخرم جهات مع بالتواطئ أك مباشرة إما اإلنساف

. اإلنساف

 ىذه بإخضاع كذلك اإلنساف حبقوؽ اؼبتعلقة العاؼبية للمعايّب زبضع أف البد الشركات من اإلنساف حقوؽ غبماية

 دبن االقتصاديْب البلعبْب بشأف اؼبنظمة عمل تطور حيث الدكلية العفو منظمة:  مثل العاؼبية األجهزة ؼبراقبة الشركات

 اإلنساف حقوؽ جعل إٕب الدكلية العفو منظمة تدعو كما الدكلية اؼبالية كاؼبنظمات اعبنسيات اؼبتعددة الشركات فيهم

 للمواد اؼبصانع أحد من الساـ الغاز جراء من شخص 7000 من أكثر توَب لقد. التجارية عملياهتا من يتجزأ ال جزءان 

. ـ1984 سنة باؽبند يوباؿ ُب الكيماكية

                                                           
. ٖص  ََِِالقاىرة  ُِّمركز دراسات كحبوث الدكؿ النامية العدد  العوؼبة الوطن العريب قضايا التنمية، ربرير صبلح سآب زرنوقة ُ
 .ْٓصبلح سآب زرنوقة اؼبرجع السابق ص  -ِ
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 الشركات هترب إٕب أدل كاؼبسائلة للتنظيم فعالة أنظمة كجود عدـ إف. مزمنة أمراض من 0100.00 من أكثر يعا٘ب كمازاؿ

. اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف رغم مسؤكلياهتا من

 من العديد ُب  االنساف حقوؽ موضحا القرآف جاء حيث احملمدية البعتة من اإلنساف حقوؽ فكرة البشرية عرفت لقد

  إال((  أحراران  أمهاهتم كلدهتم كقد الناس استعبدًب مٌب))  الشهّبة اػبطاب بن عمر سيدنا مقولة إٕب نشّب ىنا ك اآليات

 اإلعبلنيْب ٍب الّبيطا٘ب اإلعبلف بصدكر(  1688)  17 القرف ُب عرفت اإلنساف حقوؽ أف يركف الغربيْب الباحثْب أف

 عن صادرة ملزمة غّب توصية صورة ُب ـ1948 ُب العاؼبي اإلعبلف ٍب 18 القرف ُب ـ1789 كالفرنسي ـ1776 األمريكي

 فاغبقوؽ اغبديثة أك االجتماعية كاغبقوؽ لئلنساف التقليدية اغبقوؽ على أشتمل حيث اؼبتحدة لؤلمم العامة اعبمعية

 على البشر بْب التمييز كعدـ اؼبساكاة ُب اإلنساف حق على اشتملت اإلعبلف من 21-1 من اؼبواد تضمنتها التقليدية

 االجتماعية اغبقوؽ أما, العقيدة أك الدين أك االجتماعي الوضع أك الثركة أك العنصر أك األصل أك اللوف أك اعبنس أساس

, العمل ُب كاغبق, األكٔب مراحلو ُب اَّا٘ب التعليم ُب اغبق بو يقصد 1948 ُب الصادر العاؼبي اإلعبلف تضمنها الٍب

  .البطالة ضد ككذلك كالشيخوخة العجز ضد كالضماف,  كالصحي, االجتماعي كالضماف

 تبعتو اإلنساف غبقوؽ الدكٕب االىتماـ درب على مهمة خطوة 1948 ديسمّب 10 ُب اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف مثل

.  اإلقليمي الصعيد على أخرل مواثيق

 ك االقتصادية اغبقوؽ كذلك ك السياسية ك اؼبدنية اغبقوؽ:  اغبقوؽ من بنوعْب اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف اعَبؼ
.  الثقافية ك االجتماعية

 ما كىو بالَبابط ك اؼبتبادؿ باالعتماد ك التجزئة بعدـ ك بالعاؼبية تتسم العهدين ىذين ُب الواردة اإلنساف حقوؽ إف
. عادلة ك متساكية بطريقة بنوعيها اإلنساف حقوؽ مع التعامل الدكٕب اَّتمع من يتطلب

 التجارة ربرير أف مضى كقت أم منذ ترابط أكثر العوؼبة عصر ُب اإلنساف غبقوؽ كالدكٕب الوطِب البعدين أصبح لقد

 غّب األطرؼ أدكار تزايد كإٕب اإلقتصادية العملية ُب اؼبباشر الدكلة بدكر يتعلق فيما تناقص إٔب أدل االقتصاد كعوؼبة

 نتيجة أخرم دكؿ كبرؼبانات بقرارات كإمبا اؼبنتخب كبرؼبانو حكومتو بقرارات فقط ليس شعب كل كتأثر اغبكومية

  .كطنية كقرارات تشريعات ذلك تبعو العاؼبية التجارة نظم التفاقيات

 غبقوؽ األمريكية الدكلية كاإلتفاقية 1950 بركما األساسية كاغبريات اإلنساف حقوؽ غبماية األكركبية االتفاقية إف‘

 ُب اإلنساف غبقوؽ القاىرة فإعبلف ـ 1981 نّبكيب الشعوب ك اإلنساف غبقوؽ اإلفريقي اؼبيثاؽ ٍب ـ 1969 اإلنساف
 كلقد))  اإلسبلمية الشريعة من أحكامو أستمد اإلعبلف كىذا ـ1990 اإلسبلمي اؼبؤسبر منظمة عن الصادر اإلسبلـ

                                                           
 .جامعة اإلسكندرية، الدكٕب اػباصأستاذ القانوف ، عرض أيبن كماؿ السباعي، ىشاـ صادؽ دكتور ُ
 .ََِٖديسمّب  ٗحقوؽ اإلنساف بْب الشعار كاغبقيقة ، أضبد سركر. د ِ
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 سورة(( تفضيبلن  خلقنا فبن كثّب على كفضلناىم الطيبات من كرزقناىم كالبحر الّب ُب كضبلناىم آدـ بِب كرمنا

  .70اإلسراء

 كالتميز اغبرية كأكد كالظلم اإلضطهاد الكرٙب القرآف حـر لقد, مرة سبعْب كبو الكرٙب القرآف ُب اإلنساف لفظ كرد لقد 

 كاغبياة كالتعليم اغبياة حق: كتعإب سبحانو اهلل إٕب اغبقوؽ مصدر كرد, النوع أك العقيدة أك العرؽ أك اللوف أساس على

  .العادؿ القضاء ُب كاغبق كالعقيدة الرأم كحريات الكريبة

 النامية اَّتمعات بقيت حْب ُب األكّب بالقسط الكّبم الدكؿ فيها أستأثرت منافع كلكنها, كثّبة منافع للعوؼبة كاف

 اغبقوؽ إضعاؼ من ؾبموعها ُب الدكٕب كاَّتمع بل الكّبم الدكؿ كسبكنت كالتحديات األزمات من العديد تعا٘ب

. النامية الدكؿ شعوب ُّا تتمتع الٍب كالثقافية كاإلجتماعية اإلقتصادية

 على اغبصوؿ كُب الدخوؿ توزيع مع التفاكت درجات كإزدياد الفقر معدالت كإرتفاع البطالة ظاىرة تفشت لقد

 اإلندماج على النامية الدكؿ مساعدة عن العوؼبة عصر ُب الدكٕب اَّتمع لفشل كذلك كالتعليمية الصحية اػبدمات

 كاإلجتماعية اإلقتصادية شعوُّا حقوؽ إضعاؼ كنبا, العوؼبة سبن النامية الدكؿ دفع إٕب أدم فبا العاؼبية السوؽ ُب اآلمن

 كعوؼبة األغنياء عوؼبة عوؼبتْب أماـ أصبحنا كىكذا خاكية مهددة العوؼبة عصر ُب اإلنساف حقوؽ أصبحت. كالثقافية

. الفقراء

 التدخل منها إنسانية مسميات ستار ربت أخرم دكؿ شؤكف ُب بالسبلح يتدخل الفريق ىذا قبد الذم الوقت ففي

 تفرض األمن ؾبلس من قرارات صدرت حيث, اؼبعايّب مزدكجة دكلية شرعية يقيم الفريق ىذا رأينا كىكذا, اإلنسا٘ب

 كاإلجتماعية اإلقتصادية اغبقوؽ خاصة, دكٕب بأمر اإلنساف حقوؽ إنتهاؾ تعِب كىذه الشعوب بعض على عقوبات

  .كالثقافية

 نتج كما ربوالت من اإلنساف حقوؽ قضية على طرأ كما اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف على سنة 60 من أكثر مركر إف

 كحقوؽ اؼبواطنة قضية أنبها من اإلنسانية اغبقوؽ عاؼبية تواجو الٍب التحديات من ؾبموعة ظهرت تداعيات من عنها

.  Citizen ship and human Rights اإلنساف

 أيضا ك اؼبواطنة كحقوؽ السياسي ذبسيدىا ك للحقوؽ اإلنسانية اعبوانب أك إنسا٘ب ىو ما بْب التعارض قضية كىي

.  االقتصادية ك االجتماعية اؼبساكاة كعدـ لؤلفراد القانونية أك الشكلية اؼبساكاة بْب التعارض قضية

                                                           
. َٕسورة اإلسراء اآلية  ُ
 ََِْيوليو (  ُٕٓ) ة ؿبمود سليماف حقوؽ اإلنساف العريب بْب القانوف الدستورم كالقانوف الدكٕب ُب ؾبلة السياسة الدكلية العدد السابع كاػبمسوف بعد اؼبائ. د ِ

 ُٓ,َٓص 
. ََِٖيسمّب د -ٗحقوؽ اإلنساف بْب الشعار كاغبقيقة ، أضبد فتحي سركر رئيس ؾبلس الشعب. د ّ
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Formal equality and social inequality with regard to human rights  

 الثقافات ك اغبضارات ك بالتقاليد اؼبتعلقة اغبقوؽ ىذه نسبية أك كخصوصية اغبقوؽ عاؼبية بْب التعارض قضية ككذلك

.  اؼبختلفة

Unrealism and particularistic of human rights  

 العاؼبيوبْب صفة وبمل كبالتإب نفسها العربية الثقافة على ثورة كاف اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف إف

  . خصوصي ىو ما لكل اإلقصاء ك السلب كتعِب االخَباؽ ك اؽبيمنة إرادت الٍب  globalizationالعوؼبة

 معناىا فالعوؼبة,   الواقعي ك الفكرم اؼبستول على اإلنساف حقوؽ لعاؼبية اؼبعاصرة ك اعبديدة التحديات أحد ىي العوؼبة

.  األمريكية الثقافة ُب اإلنسانية حقوؽ مفهـو تعِب فهي,  الثقافة ؾباؿ ُب خباصة ك األقول الدكلة ىيمنة

 ،كاالجتماعية,  االقتصادية اغبقوؽ ككذلك السياسية ك اؼبدنية اغبقوؽ: بنوعْب اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف اعَبؼ

 كبّب عدد ُب اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف صدكر منذ تأكد ك مستقلْب دكليْب عهدين ذلك عن قبم ك,  الثقافية ك

 العهدين ىذين ُب الواردة حقوقو إف.  ـ 1993 فيينا ُب اؼبنعقد اإلنساف غبقوؽ الثا٘ب العاؼبي اؼبؤسبر خاصة القرارات من

 حقوؽ مع التعامل الدكٕب اَّتمع من يتطلب ىذا ك بالَبابط ك اؼبتبادؿ باالعتماد ك التجزئة بعدـ ك بالعاؼبية تتسم

.  عادلة ك متساكية بطريقة بنوعيها اإلنساف

:-  الخالصة

 أثارت ك العوؼبة عصر ُب مهدكرة اإلنساف حقوؽ أف إال العوؼبة ك اإلنساف حقوؽ بْب الفصل يبكن ال اغبإب العصر ُب

, االجتماعية ك, االقتصادية ك السياسية أبعادىا بكل العوؼبة أف كما خصوصية؟  أـ عاؼبية اغبقوؽ ىذه ىل. كاسعا جدال

 كبّبا اتساعا اليـو اإلنساف حقوؽ دائرة اتسعت ك اإلنساف حقوؽ على عميقا ك كبّبا تأثّبا تؤثر أخذت, الثقافية ك

. العاؼبي اؼبستول على معاعبتها يتطلب بل ؿبدكد إقليمي نطاؽ ُب معاعبتها يبكن ال قضايا تتناكؿ أصبحت حيث

 اؼبوفق كاهلل

 المراجع

 األكٕب الطبعة اؼبعرفة منوز تربوية, ثقافية, اقتصادية, إسَباتيجية سياسة, معاصرة قضايا, رباح ؿبمد إسحاؽ -1
2012. 

 .ـ1988 اإلسبلمية الدعوة صبعية العوؼبة ندكة, العوؼبة مفهـو ُب, ياسْب السيد -2

                                                           
 اإلنسافحقوؽ ،  اإلنسافالعاؼبي غبقوؽ  اإلعبلفرؤل نظرية عربية جديدة ُب كتاب : ك رجعياتو الفكرية  اإلنسافالعاؼبي غبقوؽ  اإلعبلفعاؼبية  –أميمة عبود . د ُ

. ِٖبْب النظرية ك التطبيق قراءة جديدة صػػ
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 .اإلسراء سورة, الكرٙب القرءاف -3

 كتاب ُب جديدة عربية نظرية رؤل:  الفكرية رجعياتو ك اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف عاؼبية  –عبود أميمة -4

 .جديدة قراءة التطبيق ك النظرية بْب اإلنساف حقوؽ,  اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف

 جامعة 31558/2000 الوطنية اؼبكتبة دائرة لدم اإليداع رقم 2000 العوؼبة؟ من كبن أين,  شابنا, عبيدات دكقاف -5

 .البيت آؿ

 .2002 القاىرة 23 العدد, النامية الدكؿ حبوث دراسات مركز التنمية قضايا العريب الوطن  –زرنوقة سآب صبلح -6

 .2000 األكٕب العربية الطبعة, كاحد كسيف كثّبة رقاب العوؼبة, مقدادم ؿبمد -7

 .2002 مدبوٕب مكتبة اؼبستقبل كغموض شجوف, كالعوؼبة العرب, حوات علي ؿبمد -8

 .ـ1998 اإلسبلمية الدعوة صبعية, العوؼبة ندكة, العوؼبة مواجهة ُب اؼبسلموف, إبراىيم كليد -9

 .2002 اعبامعة شباب مؤسسة اإلسبلمي اَّتمع ُب كآثرىا العوؼبة, سرية نور عصاـ -10

 العدد الدكلية السياسة ؾبلة ُب الدكٕب كالقانوف الدستورم القانوف بْب العريب اإلنساف حقوؽ سليماف ؿبمود -11

 .2004 يوليو 157

 طرابلس جامعة اآلداب كلية ؾبلة ُب, األفريقي العريب التقارب علي انعكاساهتا ك العوؼبة, عرييب الطاىر علي -12

 .2004, الرابع العدد, (سابقا الفاتح)

 .2008 ديسمّب 9 كاغبقيقة الشعار بْب اإلنساف حقوؽ الشعب ؾبلس رئيس, سركر أضبد -13

 .اإلسكندرية جامعة, اػباص الدكٕب القانوف أستاذ, السباعي كماؿ أيبن عرض, صادؽ ىشاـ -14

 .جديدة غربية رؤل: التطبيق ك النظرية بْب اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف -15

 

 

. 
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 الدولي المستوى على اإلنسان حقوق و العولمة

( الجزائر) البليدة جامعة/  لطيف مريم الباحثة

 

  مقدمة

 كقد القانونية، خاصة ك اإلنسانية العلـو ـبتلف ُب الباحثْب ك اؼبفكرين باىتماـ حظيت الٍب القضايا أىم بْب من اإلنساف حقوؽ تعتّب

 ىذه ضباية على تسهر آليات بعضها كفرت قد ك الدكلية الوثائق من العديد تبنتها ك الدكؿ ؼبعظم األساسية القوانْب اغبقوؽ ىذه كرست

 بالرغم ، العوؼبة ػبطاب البارزة السمات من اإلنساف حقوؽ ك بالديبقراطية اؼبتزايد االىتماـ فكاف أخرل جهة من أما ،  جهة من اغبقوؽ

 بْب انتشارىا ك اإلنساف حقوؽ ترقية ُب يساىم أف استطاع أنو إال ، اإلنساف حقوؽ مع باؼبقارنة النشأة حديث العوؼبة مفهـو أف من

 فاف ، العآب ُب اإلنساف حقوؽ كضعيات على االطبلع يبكن فبا ، التكنولوجيا ُّا تسمح الٍب اغبديثة االتصاؿ أدكات خبلؿ من الدكؿ

 فرضت ظاىرة فالعوؼبة ، الدكلية ك اإلنسانية العبلقات صعيد على ضركريا أمرا أصبح العوؼبة ك اإلنساف حقوؽ احَباـ ضركرة بْب الربط

 بصورة تنعكس ك ، الثقافة ك االقتصاد ك السياسة أمور فيها تتدخل ، متشابكة ك متعددة أبعاد ذات ىي ك اؼبعاصر عاؼبنا على نفسها

 العوؼبة جوىر إٔب النظر فينبغي اإلنساف حقوؽ ك للديبقراطية تركج العوؼبة كانت فإذا ، األساسية حرياتو ك اإلنساف حقوؽ على مباشرة

 ، سليمة ثقافية ك اقتصادية ك اجتماعية بيئة توافر هبب ، استمرارىا ك احَبامها ك ضماأا يتم لكي اغبريات ك اغبقوؽ أف ُب يكمن الذم
 من العديد األفراد ك اَّتمعات ك الدكؿ تسلب الطويل اؼبدل على ك الواقع صعيد على أأا إال العوؼبة ُّا أتت الٍب االهبابيات برغم ك

 ، فعالة ك حقيقية البشر لصاّب العوؼبة تكوف أف بالفعل نريد كنا فإذا ، تأ٘ب ك حكمة ك حبذر العوؼبة ظاىرة مع التعامل هبب لذا ، حقوقها
 النظر ىو العوؼبة ؾباؿ ُب البشرية يواجو ما أخطر أف شك كال ، العوؼبة مسار لتوجيو الرئيسي اؼبؤشر لتكوف اإلنساف حقوؽ تتخذ أف هبب

 الربح ليكوف العوؼبة عملية على األسواؽ ىيمنة فكرة قبوؿ يبكن فبل ، اإلنسا٘ب بعدىا دكف فقط اقتصادية عوؼبة أأا على العوؼبة ؽبذه

 على اإلجابة حوؿ مداخلٍب ستَبكز اؼبلخص ىذا ضوء ُب ، اإلنساف حقوؽ ك اإلنسانية االعتبارات غياب ُب أساسها ىو كحده

 كاحَباـ تكريس على العوؼبة دكر تفسّب ك ربليل ٍب من ك ، اإلنساف حقوؽ ؾباؿ ُب العوؼبة ذبليات رصد ؿباكلة ُب اؼبتمثلة البحث إشكالية

 على اإلنسان حقوق تتمثل العولمة؟وفيما  في المتمثلة الظاىرة ىي ما ىو للدراسة الرئيسي فالسؤاؿ عليو ك ، اإلنساف حقوؽ

  بشأف فكريا جدال تعكس أساسية افَباضات على الدراسة فتقـو اإلنسان؟ حقوق على  العولمة انعكاسات وما ؟ الدولي المستوى

:  التالية للخطة كفقا ، العوؼبة ظل ُب اإلنساف حقوؽ

  البحث خطة

  العولمة مفهوم:  االول المبحث

  العولمة  مفهوم ظهور:  االول المطلب

  العولمة تعريف: االول الفرع

  العولمة نشأة:  الثاني الفرع

  العولمة أىداف:  الثاني المطلب
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  السياسية االقتصادية االىداف:  االول الفرع

  االجتماعية و الثقافية االىداف:  الثاني الفرع

  االنسان حقوق مفهوم تطور:  الثاني المبحث

  االنسان لحقوق الدولي االساس:  االول المطلب

  المتحدة االمم ىيئة و االمم عصبة عهد من كل ظل في االنسان حقوق:  االول الفرع

  الدولية االتفاقيات و االنسان لحقوق العالمي االعالن ظل في االنسان حقوق:  الثاني الفرع

  العولمة ظل في االنسان حقوق من نماذج:  الثاني المطلب

  المدنية و السياسية الحقوق:  االول الفرع

  الثقافية و االقتصادية الحقوق:  الثاني الفرع

  الخاتمة

 

 العولمة مفهوم: األول المبحث

 الثقافية ك االجتماعية اؼبستويات كافة على أسئلة بطرح يسمح درجة إٔب غامض اغبداثة ك الكوكبة ك الكونية ُب ، العوؼبة مفهـو يتمثل 

 رؤكس حركة انتقاؿ ك تعامبل ك اتصاال ك اندماجا أكثر العآب جعلت التقنية بالثورة العوؼبة الرتباط نظرا ك السياسية ك االقتصادية ك

 بكل سبس فهي ، معها التعامل تفرض اقتصادية سياسية ظاىرة فالعوؼبة ، اؼبستويات كل على نفسها لتفرض القيود كل ربطم ك األمواؿ

 ُب تستند ك العوؼبة شعار ربت جديد نظاـ إنتاج إعادة من تفرضو دبا ، اإلنساف غبقوؽ الدكليتْب االتفاقيتْب كرستها الٍب اغبقوؽ ىذه
 انشطار ك الثنائية يكرس خطّب سبلح الثقاُب البعد فاف للعوؼبة األظبى اؽبدؼ االقتصاد كاف إذا ك اغبديثة التقنية التطورات أب ذلك

   الوطنية الثقافية اؽبوية

 ، توسعها ك اغبدكد أنبية من تقلل فهي ، العاؼبي النطاؽ على الدكؿ بْب السلع ك اؼبعلومات ك الناس حركة سهولة ُب العوؼبة فتظهر
 اإلنساف، حقوؽ ك باغبريات اؼبتعلقة السياسية العوؼبة يرفض من ك منها االقتصادم اعبانب يقبل فمن دبزاجية العوؼبة مع الدكؿ كتتعامل

 التبادؿ عاؼبية من االنتقاؿ نقطة إٔب تقريبا القرف ىذا منتصف عند الرأظبإب اإلنتاج مبط كصوؿ أأا ، العظم جالل صادق فيعرفها

 حقبة ىي أأا القوؿ إٔب العظم ينتهي ك العمق اؼبستول على رظبلتو أم اإلنتاج دائرة عاؼبية إٔب التداكؿ ك التجارة ك السوؽ ك كالتوزيع

 غّب للتبادؿ عاؼبي نظاـ سيادة ظل ُب سيطرهتا ربت ك بقيادهتا ك اؼبركز دكؿ ىيمنة ظل ُب صبعاء لئلنسانية العميق الرأظبإب التحوؿ

 .  اؼبكافئ

 

                                                           

 . ُٓ، ص ُٖٗٗخّب الدين اغبسيب ، العرب ك العوؼبة ، مركز الدراسات الوحدة العربية ، بّبكت ، / أنظر د. 1
 .ِّ، ص  ُٖٗٗالسيد ياسْب ، ُب مفهـو العوؼبة ، ندكة العرب ك العوؼبة ، مركز الدراسات الوحدة العربية ، بّبكت / أنظر د -2
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 العولمة مفهوم ظهور: األول المطلب

 ىذا ك األخّبة السنوات خبلؿ االجتماعي ك االقتصادم ك السياسي التحليل ُب شيوعا اؼبفاىيم أكثر أصبح قد العوؼبة مفهـو أف فنرل 

   . كمنظوره ؿبدداتو ك آلياتو ك دبعطياتو اعبديد العاؼبي النظاـ ؼبفهـو امتداد ىو اؼبفهـو

 كيظهر حكومية، إجراءات إٔب اػبضوع أك معْب كطن إٔب انتماء دكف ك اعبغرافية أك السياسية اغبدكد زبطي كبو متعاظم اذباه ىي فالعوؼبة

 العلمي للتطور نتيجة جاء مادم كاقعي شق فالعوؼبة ، األمواؿ رؤكس انتقاؿ ك اعبنسيات متعددة الشركات ُب كاضح بشكل ذلك

 التنافسي التوسعي الطابع نتيجة جاء قيمي شق ك معو نتعامل كيف ك نقبلو أف هبب بل رفضو يبكن ال شق ىو ك اؽبائل كالتكنولوجي

 شركطها الكّبل الدكؿ فرضت حيث التخوؼ من كثّب تثّب اعبانب ىذا ك العآب على السوؽ اقتصاد فرض الذم الرأظبإب اإلنتاج لنمط

   .الضعيفة الدكؿ على

   العولمة تعريف:  األول الفرع 

 بالشمولية كبعضهم بالكوكبة، يَبصبو كبعضهم بالكونية، يَبصبها كبعضهم( Globalization) اإلقبليزم للمصطلح ترصبة ىي العوؼبة لفظة

.  كاإلعبلـ كاالقتصاد الساسة أىل بْب شيوعان  الَبصبات أكثر ىو كأصبح العوؼبة مصطلح الباحثْب بْب أشتهر األخّبة اآلكنة ُب إنو إال ،

"  شاىْب الصبور عبد" يقوؿ,  كلو العآب ليشمل دائرتو كتوسيع العاؼبية الصبغة كإكسابو الشيء تعميم يعِب اللغوم باؼبعُب الكلمة كربليل

 التوليد بطريقة عوؼبة يعوٓب عوٓب ىو فعبلن  ؽبا كنفَبض عآب كلمة من توليدان  جاءت فقد مصدران  العوؼبة فأما:"  العربية اللغة ؾبمع عضو

 الوظيفة ىذه ُب فباثلة كىي ، كاإلضافة األحداث مفهـو عن للتعبّب تستعمل فإمبا العوؼبة منها تأٌب الٍب الفعللة صيغة كأما...  القياسي

   .التفعيل لصيغة

 ، العوؼبة مفهـو لغموض كذلك التعريفات صبيع وبوم مانعان  جامعان  تعريفان  ذبد ال أنك حٌب العوؼبة معُب تعريف حوؿ األقواؿ ككثرت
 ىذه تقسيم كيبكن ، كىكذا تعريف كلبلجتماعيْب ، تعريف كللسياسيْب ، تعريف لبلقتصاديْب فتجد الباحثْب كجهة كالختبلفات

  .كاجتماعية تكنولوجية كثورة ، أمريكية كىيمنة ، اقتصادية ظاىرة:  أنواع ثبلثة إٔب التعريفات

 كاػبدمات بالسلع التعامل حجم ازدياد وبٌتمو كالذم العآب دكؿ َّموع اؼبتنامي االقتصادم التعاكف:"  بأأا الدكٕب الصندكؽ فعرفها

   . كلو العآب أرجاء ُب للتقنية اؼبتسارع كاالنتشار الدكلية األمواؿ رؤكس إٔب إضافة اغبدكد عّب كتنوعها

 التصرؼ كاؼبستثمرين اؼبنتجْب على سبلي الٍب العملية:" بأأا ػ كالنمو للتجارة اؼبتحدة األمم ؼبؤسبر العاـ األمْب" ريكابّبك ركبنز" كعرفها

 مرتبطة كطنية اقتصاديات إٔب كليس اقتصادية مناطق إٔب مقسمة كاحدة إنتاج كمنطقة كاحدة سوؽ من يتكوف العاؼبي االقتصاد ككأف

   .كاستثمارية ذبارية بعبلقات

                                                           

. ُٗص  ََِِبة مدبوٕب القاىرة سنة أنظر ؿبمد علي حوات ، العرب ك العوؼبة مكت - 1
  

2 .َّعبد القادر خليل ، مداخلة بعنواف العوؼبة ك انعكاساهتا على اؽبوية الثقافية ، ص/ بوفاسة سليماف ك أ/ أنظر د -
 

.ْٖ، ص  ُٕٗٗاظباعيل صّبم مقلد ، الكوكبة الرأظبالية ُب مرحلة ما بعد االمّبيالية ، ؾبلة الطريق ، سبوز / دأنظر  - 3
  

.ُٖٗٗبّبكت  ِْأنظر ؿبمد عابد اعبابرم ، عشرة أطركحات حوؿ العوؼبة ك اؽبوية الثقافية ، صحيفة السفّب ،عدد   - 4
  

5
- The international encyclopaedia of business and management , 1996.p.1649 
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 العآب بلداف على ، بالذات األمريكية اؼبتحدة الواليات كىو ، بعينو بلدان  ىبص حضارم مبط تعميم على العمل:"  اعبابرم ؿبمد كقاؿ

 األمريكي اؼبفكر كلعل.  العآب على األمريكية اؽبيمنة إرادة عن تعّب معينة إيديولوجية تبُب إٔب دعوة العوؼبة تكوف التعريف ُّذا فهي". أصبع

 للمعركة النهائية احملصلة سبثل الباردة اغبرب أاية أف يرل فهو االذباه ىذا عن يعّب" التاريخ أاية"  كتاب صاحب"  فوكوياما فرانسيس" 

 ىيمنة فيها ًب الٍب اغبقبة كىي األمريكية اؼبتحدة كالواليات السوفيٍب االرباد بْب الثانية العاؼبية اغبرب بعد بدأت الٍب اإليديولوجية

.  األمريكية التكنولوجيا

 ، الثقافة ، السياسة االقتصاد،:  للتحليل متعددة مستويات بْب عبلقة العلومة:"  قائبلن  تعريفها ُب" ركزناك جيمس" االجتماعي يقوؿ
 ؼبختلف اؼبستهلكة السلع سباثل ، التحويل أسواؽ انتشار ، اغبدكد عّب الصناعات تداخل ، اإلنتاج تنظيم إعادة كتشمل ، االيدكلوجيا

 نسبيان  العآب بو يصبح الذم اؼبتنامي االذباه: " بأأا بعضهم كعرفها".اؼبقيمة كاَّموعات اؼبهاجرة اَّموعات بْب الصراع نتائج ، الدكؿ

 بْب متداخلة االجتماعية اغبياة هبعل فبا اتصاالن  أكثر العآب يصبح حيث ُّا يعتّب ال اعبغرافية اغبدكد أف أم.  حدكد ببل اجتماعية كرة

"  األمم

 حاسم بشكل االنتقاؿ فيو ًب تداكؽبا كيسر اؼبعارؼ النسياب طبيعي امتداد فهي ، النشاط أشكاؿ من جديد شكل العوؼبة أف يرل فهو

. الصناعية للعبلقات الصناعي بعد ما اؼبفهـو إٔب الصناعية الرأظبالية من

 كتقنيات األمواؿ كرؤكس السلع انتقاؿ عمليات خبلؿ من اإلنسانية اَّتمعات بْب اؼبتبادؿ االرتباط درجة زيادة:" بأأا يعرفها من كىناؾ

 كالثقافة كالسياسة االقتصاد ألمور الواضح التداخل ىي:"  فقاؿ شامبلن  تعريفان  صّبم إظباعيل كعرفها".كاؼبعلومات كاألشخاص اإلنتاج

 إجراءات إٔب اغباجة كدكف معينة لدكلة أك ؿبدد كطن إٔب انتماء أك السيادة ذات للدكؿ السياسية باغبدكد يذكر اعتداد دكف كالسلوؾ

 ". حكومية

 كسياسة كاقتصاد كثقافة فكر من الغربية للحضارة إيديولوجية صياغة أأا ، العوؼبة تعريف ُب يقاؿ أف يبكن ، التعريفات ىذه قراءة كبعد

    .العآب على كتعميمها اغبضارة ىذه لتطبيق الكّبل الرأظبالية كالشركات ، اإلعبلمية الوسائل باستخداـ أصبع العآب على للسيطرة

  العولمة نشأة:  الثاني الفرع

 ترجع دبراحل الزمن عّب مرت قديبة تارىبية عملية ىي بل باؼباضي؛ عبلقة ؽبا ليس اليـو كليدة ليست العوؼبة أف إٔب الباحثْب بعض يذىب

 الدكلة ظاىرة ببزكغ العوؼبة فبدأت..  القومية اَّتمعات نشأت حيث اغبديثة األكركبية النهضة زمن إٔب عشر اػبامس القرف بداية إٔب

.  اؼبقاطعة حبدكد ؿبدكدان  كاف أف بعد بأسرىا األمة ليشمل السوؽ نطاؽ توسيع ُب زاد فبا اإلقطاعية، ؿبل الدكلة حلت عندما القومية

 ُب أأا إال ، العشرين القرف من األكؿ كالنصف عشر، التاسع القرف من الثا٘ب النصف ُب كاف العوؼبة نشأة أف إٔب الباحثْب بعض كذىب
 القرف من الثا٘ب النصف ُب كتنامت( العوؼبة) الكوكبة ظاىرة نشأت:"  صّبم إظباعيل يقوؿ.  سريعان  تناميان  شهدت األخّبة السنوات

 السيطرة شركة انتزاع أك ، كّبل شركات اندماج عن نقرأ أك نسمع أف دكف كاحد يـو يبر يكاد فبل اغبركة أكج ُب حاليان  كىي ، العشرين

.."   ثانية شركة على

                                                           
1
كما  َِ، ص  ُّٗٗالعصابات أب حرب االقتصاد ، مكتبة دار الفتح ، دمشق ، أنظر عزت السيد أضبد ، النظاـ االقتصادم العاؼبي اعبديد ، من حرب   

  .بعدىا 
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 فَبة منذ الغريب السياسي اػبطاب ُب بدأت القومية السيادة من كالتخلص موحد عاؼبي مإب كنظاـ ، عاؼبية حكومة إقامة إٔب الدعوة إف

 كتابات كُب" جديد عاؼبي نظاـ إلقامة ثورهتا الدكلية االشَباكية تستخدـ سوؼ: "  الثالث الرايخ أماـ خطابو ُب يقوؿ ىتلر فهذا طويلة

"  كلو العآب ربكم عاؼبية إمّباطورية نقيم أف الضركرم من:" 1780 عاـ اؼبستنّبة الطبقة

 نقطة إٔب كصلنا لقد.  قومية أسس على البشرم اعبنس لتقسيم بشدة نأسف إننا:"  1973 عاـ الثا٘ب اإلنساف حقوؽ إعبلف ُب كجاء

 أساس على مبِب عاؼبي نظاـ بناء كبو كالتحرؾ ، القومية السياسة حدكد ذباكز ىو اختيار أحسن يكوف حيث البشرم التاريخ ُب ربوؿ

"  القومية اغبدكد تتخطى فيدرالية حكومة إقامة

 أتاحت كالٍب اإلنَبنت بركز بعد كخصوصان  االتصاالت ؾباؿ ُب تطور من العلم أحدثو دبا كتكونت اغبديث العصر مع نشأت فالعوؼبة

 يدعو كالذم العوؼبة مفهـو عن بعد فيو اغباضر العصر ُب بالعوؼبة القومية الدكلة نشأة كارتباط ، كاؼبإب اؼبعرُب التبادؿ ُب كاسع ؾباؿ

 عاـ سياسي كنظاـ الديبقراطية كاعتماد الرأظبإب النظاـ مفهـو كتعميم ، اعبغرافية اغبدكد على كالقضاء الدكلة سيادة أاية إٔب أساسان 

 كسقوط ، برلْب سور فاأيار العاؼبية الصيغة ُّذه كتكوينو العوؼبة مفهـو بلورة على ساعدت ظهرت أحداث ىناؾ كلكن. للدكؿ

 أدت العاؼبية األسواؽ ليشمل اإلنتاج كزيادة التكنولوجي كالتقدـ بالسيطرة األكحد القطب كتفرد كإيديولوجية سياسية كقوة االشَباكية

  . اؼبفهـو ىذا تكوين إٔب

 تفاعبلت نتيجة ليست فهي العآب، على كمنتجاتو كثقافتو فكره تعميم منو كالقصد غربية، كطبيعتو غريب، منشأه العوؼبة فمصطلح

 قوة مستخدمة كثقافتو فكره ينشر العآب على كاحد قطب سيطرة ىي بل ؛ كاحدة بوتقة ُب انصهرت قد كشرقية، غربية حضارات

 ُّا يرضى مبوذجيو بطريقة كلكن كلبو أساسو ىي العآب على االستيبلء فركح الصليبية مورثات من فهو. مصاغبو ػبدمة الغريب الرأظبإب
.   للتقدـ مطلب العوؼبة بلباس اؼبتلفعة الغربية الصليبية ىذه كيتخذ بل ؛ ؽبا كيهلل اؼبستعمر

 أك اؼبراحل ظبات من الكثّب ربمل فهي خارجها كليست الرأظبالية ُب جديدة مرحلة أك جديد طور أك جديد تعيْب ىي العوؼبة كالف
 ىبلق ما كىذا. االحتكارية اؼبرحلة ُب اإلمّبيإب الطور ظبات أك النشوء مرحلة ُب الليّبالية الرأظبالية طور منها سواء سبقتها الٍب األطوار

   .منها كاؼبوقف ربديدىا ُب كبّبان  تشويشان 

 أماـ الكامل التهشم إٔب طريقها ُب اعبغرافية اغبدكد أف أم,  العوؼبة ظبات من ىو اعبغرافية اغبدكد انصهار أف العوؼبة مفكرم جل كيعتّب

 التعايش اؼبستحيل من أصبح فقد أخرل ناحية كمن ناحية من االنصهار تطور ؼبسار عائقاى  اعبغرافية اغبدكد أصبحت فقد,  العوؼبة مد

  كتقنيتها كاؼبعلوماتية كاؼبوارد السوؽ ُب اؼبلحة اغبقائق كىذه اؼبصرفية كاػبدمات النقد عاؼبية عصر نعيش اليـو أننا دبعُب ،أم عنها دبعزؿ

 منها كاؼبوازية قانونية غّب عديدة دبسميات أتت فبا,  اؼبصرُب االنسياب تطويق ُب للمغاالة جديدة أسوار إنشاء من الدكؿ تستطيع فلم

 العملة أسعار تثبيت أنبية تنبع ، قيمتو تثبيت ؿباكلة ذلك من كاىم النقد حركة تنظيم ُب الدكلة دكر انصهار إٔب إضافة,  السوداء السوؽ

.  اؼباؿ رأس كتراكم باالدخار العملة قيمة عبلقة من كالعاؼبية منها احمللية

 

 

                                                           

 . ِٓ، ص  ُٖٗٗعمر ؿبي الدين ، ُب مفهـو العوؼبة ، ندكة العرب ك العوؼبة ، مركز الدراسات الوحدة العربية ، بّبكت ، / أنظر د  1
. ّٖ، ص  ُٖٗٗالعوؼبة ، مركز الدرسات الوحدة العربية ، ببّبكت ، سيار اعبميل ، ُب مفهـو العوؼبة ، ندكة العرب ك / أنظر د  2
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 العولمة أىداف: الثاني المطلب

 الرفاىية ك التنمية ك االقتصادم باالزدىار تبشر العوؼبة أف بينها من مّبرات ك حبجج العربية اؼبنطقة ُب للعوؼبة الغرب ُب العوؼبة دعاة بشر

 من االستفادة عّب األفكار ك اؼبعلومات على اغبصوؿ تسهل أأا كما ، اغبديثة التنقية نشر ك كلهم للناس الرغيد العيش ك ، األمم لكل

 تتمتع الٍب األجنبية االستثمارات تدفق تضمن ك اػبارجية لؤلسواؽ االنطبلؽ فرص توفر كوأا عن ناىيك ، اغبديثة اؼبعلوماتية الثورة

 ك اؼبفكركف ك الباحثوف اكتشف ما سرعاف لكن ، القومي ك الوطِب االقتصاد انتعاش إٔب ينتهي الذم اؼبر ، عالية بكفاءة عادة
 العوؼبة ـباطر من السابق ماليزيا كزراء رئيس ؿبمد ماىتّب حذر فقد جوفاء استهبلكية شعارات إال ىي ما اؼبقوالت تلك أف السياسيوف

 من كل  اؼبطلب ىذا خبلؿ من سنوضح ك ،"  الفقّبة الدكؿ بابتبلع الغنية للدكؿ تسمح العاؼبية التجارة منظمة أف" بقولو االقتصادية

:   األٌب النحو على كاالجتماعية الثقافية ك السياسية ك االقتصادية األىداؼ

  السياسية و االقتصادية األىداف:  األول الفرع

  االقتصادية األىداف:  أوال

 اؼبؤسسات خبلؿ من ك ، االستهبلؾ ك االنتاج أسواؽ من العديد توحيد ًب حيث الرأظبإب، االقتصادم النظاـ بتدكيل العوؼبة ترتبط

 خبلؽبا من ك للدكؿ االقتصادية األكضاع ُب االمريكية اؼبتحدة الواليات تدخلت الدكٕب البنك ك الدكٕب النقد كصندكؽ الدكلية اؼبالية

.  الشعوب ؼبصاّب اؼبغايرة االقتصادية االمبلءات مارست

 صبيع زبطى توطنو أماكن أك ملكيتو حيث من اك ركاجو حلقات انغبلؽ حيث من سواءا عاؼبيا العوؼبة عصر ُب رأظباؿ أصبح فلقد

 أربعْب من يقارب ما ىناؾ( unctad ) التنمية ك للتجارة اؼبتحدة األمم منظمة إحصائيات فحسب ، انتقالو ك حركتو حرية أماـ العوائق

  . العاؼبية التجارة ثلثي على للقارات العابرة الشركات هتيمن ك دكؿ ثبلث على يزيد فيما مصانع سبتلك شركة ألف

  السياسية األىداف:  ثانيا

 البعد على يقتصر أف من أبعد األمر جعلت الظاىرة ىذه خلقتها الٍب التوجهات فاف اقتصادم للعوؼبة األساسي اؽبدؼ كاف إذا

 من خاصة ملكية ذك العآب جعل أجل من اإلعبلمية ك االقتصادية ك السياسية الوسائل كافة جندكا قد العوؼبة دعاة أف بل االقتصادم

. االلكَبكنية اؼبعلومات لعآب اؼبتزايد النمو خبلؿ من نفسها تشكل بدأت غريبة ظواىر مبت ك جديدة أبعاد األمر ازبذ ىنا

 كضع مع ، االمريكية القيادة ربت سياسية كحدة العآب جعل ك السياسية العوؼبة ىو اؼبتحدة الواليات تطرحو ـبطط أىم أف شك ال ك

 حدكده خارج حل أينما فرد كل هبد حبيث كونية قرية إٔب العآب ربوؿ ىو أذف حْب العوؼبة مبشر شعار ك ، اؼبتحدة لؤلمم ركتيِب ىامش

.  يدعوف كما العاؼبية اؼبواطنة ىذه ك مقبوؿ ك بو معَبؼ بأنو الوطنية

  االجتماعية و الثقافية األىداف:  الثاني الفرع

  الثقافية األىداف:  أوال

 نطاؽ ُب تدخل الٍب القيم ك اإلبداعات  ك اؼبعلومات من اؽبائل اػبليط تعِب فيما تعِب لكنها للثقافة ؿبدد تعريف كضع الصعب من 

.  البشرية اعبماعات من صباعة أك الشعوب من لشعب اغبضارية اؽبوية
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 تقـو أم اَّتمعات ك اعبماعات بْب التشابو معدالت زيادة ك حركتها سهولة ك اؼبعلومات انتشار على القاُب اعبانب ُب العوؼبة تقـو ك

 الٍب االنَبنت شبكة عّب عمقا أكثر بصورة ك الصناعية األقمار عّب التلفزيو٘ب البث طريق عن االتصاالت عوؼبة ك عاؼبية ثقافة إهباد على

 على الثقافية العوؼبة تقـو أخر دبعُب ك األسرة ك اؼبرأة حوؿ خاصة ك القيم توحيد الثقافية العوؼبة تعِب كما اؼبعمورة أكباء بكل البشر تربط

 األىداؼ ىي ربقيقها إٔب العوؼبة تسعى الٍب األىداؼ أخطر من لعل ك ، التقنيات ك اإلعبلـ كذلك ك حدكد ببل ثقافة الشمولية مفهـو

 لنفسها تضمن حٌب الثقاُب الفكرم تراثها ك البشرية ك الطبيعية ثركاهتا ك كياأا لتحمي الشعوب أقامتها الٍب اغبدكد تتجاكز فهي الثقافية

.  الدكٕب اَّتمع ُب مؤثر دكر لعب ٍب من ك التنمية على القدرة ك االستمرار ك البقاء

 مستخدمة الوطنية اغبدكد عن ـبتلفة أخرل حدكدا ترسم أأا كما العليا الثقافة لتصبح الرأظبالية الثقافة تسيد على تقـو الثقافية فالعوؼبة

 كطن حبق ىو الذم ك ، نيٍب السّب الفضاء حدكد ىي اغبدكد ىذه ، الثقافة ك األذكاؽ ك االقتصاد على العاؼبية اؽبيمنة شبكات ذلك ُب

 اؼبعلوماتية االتصاؿ شبكات تبنيو كطن ، ذاكرة بدكف ، حدكد بدكف كطن ىو ، التاريخ إٔب ال ك اعبغرافية إٔب ال ينتمي ال جديد

     .   االلكَبكنية

  االجتماعية األىداف:  ثانيا

 الثركات تَباكم العآب جهة ففي ، الصراعات ك التناقضات من تفارقية قاعدة على العآب دمج ُب أخذة اؼبتسارعة العوؼبة عمليات إف

 يبدك انو مع االجتماعي الصراع يستعر ك الفقر ك التخلف ينمو األخرل اعبهة ُب ك ، الناس من لفئة اغبياة مؤشرات باطراد كتتحسن

.  العاؼبي الصعيد على اعبارية االندماجية العمليات تلجمو األفق مسدكد

 كاألـ باألسرة اؼبتعلقة اؼبفاىيم تغيّب دكف تدرؾ ال غاية الشعوب ك للدكؿ االجتماعية اؼبفاىيم تغيّب إٔب السعي أف العوؼبة دعاة أدرؾ لقد

 فكرة تعميم ك ، اإلثارة ُب استغبلؽبا ك ُّا اؼبتاجرة ك اؼبرأة إفساد ك اخَباقهم ك ىؤالء حبقوؽ ينادكف العوؼبة دعاة راح ىنا من ، الطفل ك

             .  الصلة ذات مؤسبرات بواسطة تقنينها ك السياسات ىذه تأمْب ك النساء تعقيم ك النسل ربديد

 اإلنسان حقوق مفهوم تطور: الثاني المبحث

 فعل كرد اؼبتحدة األمم ىيئة داخل كبالتحديد الدكٕب اَّتمع ُب مبلؿبو ربديد ًب دكٕب مصطلح معو نتعامل الذم حقوؽ مصطلح إف    

 ُب عديدة أشكاال أخذ كلكنو البشرية تاريخ ُب جديد مفهوما يشكل ٓب اؼبصطلح كىذا. الثانية العاؼبية للحرب اؼبدمرة النتائج على
 اؼبعاناة ىذه أنتجت الٍب البشرم النشاط أمباط كرفض كالقهر، كاؼبعاناة الظلم سؤاؿ على اإلجابة وباكؿ بشرم نشاط نتاج ككاف السابق،

 كالفقر كالتعذيب العرؽ أساس على البشر بْب كالتمييز اعبماعية كاؼبذابح كالعماؿ األطفاؿ كاستغبلؿ اؼبدمرة كاغبركب كالتسلط فالعبودية

 ييعتقد الٍب اغبقوؽ إٔب يشّب ببساطة اإلنساف حقوؽ كمعُب قدٙب بشرم نشاط ىو الظلم ىذا إليقاؼ العمل كأيضا قديبة، أحداث كلها

 يؤذف ،كال أحد من منحة ليست اغبقوؽ ىذه أف أم. اإلنسا٘ب الشرط عليهم كينطبق بشر، لكوأم ُّا يتمتعوا أف ينبغي البشر كل أف

 كاؼبقررة اؼبرصودة اغبقوؽ فإف أخرل، إٔب دكلة من القانونية األنظمة زبتلف قد فبينما. سبنعها كال سبنحها ال األخّبة كىذه. الدكلة من فيها

 حبيث القانونية أنظمتها تكيف بأف مطالبة دكلة كل أف أم الدكٕب، القانوف ُب حوؽبا غموض كال لبس ال استحقاقات ىي لئلنساف

 ُب إال استخدامو يتم ٓب كتعبّب اإلنساف حقوؽ كلعل اإلنساف حبقوؽ اػباصة الدكٕب القانوف مواد كربَـب, كتطبق, كتعكس, تستوعب
                                                           

  

 
1
اد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ ، ث١شٚد ، أٔظش أؽّذ ِظطفٝ ػّشاْ ، ئػالَ اٌؼٌّٛخ ٚ رأص١شٖ ػٍٝ اٌّغزٍٙه ، اٌّغزمجً اٌؼشثٟ ، ِشوض دساط 

 .78، ص  2000،  256اٌؼذد -
.َْ-ّٗ، ص  ََِٔعلي يوسف الشكرم ، حقوؽ االنساف ُب ظل العوؼبة ، القاىرة ، الطبعة االكٔب ، / أنظر د  - 2

  



  2014أبريل  27إلى  25بيروت  –العولمة ومناىج البحث العلمي : الثالثأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

268 

 

 كمرتبطة البشرم، اعبنس إٔب االنتماء نتائج ىي اإلنساف حقوؽ كلكن باإلنساف، ربطها دكف" اغبقوؽ" تداكؿ كاف حيث قريب كقت

 عليها تقـو الٍب األسس اؼببحث ىذا خبلال من سنوضح عليو ك إنساف لكونو اإلنساف ُب اؼبتأصلة اغبقوؽ فهي البشرم اعبنس بطبيعة

.    الثا٘ب اؼبطلب ُب اغبقوؽ ىذه من بعض نعرض ٍب من ك األكؿ اؼبطلب ُب اإلنساف حقوؽ

 اإلنسان لحقوق الدولي األساس: األول المطلب

 كل كُب الزمنية الفَبات كل عّب القدـ منذ اإلنساف عرفو الذم التطور عّب األفكار ىذه كتطورت معو اإلنساف حقوؽ فكرة كلدت    

 مواثيق ُب كصدكرىا اإلنساف حقوؽ بركز ُب ذبلى كقانو٘ب كمعرُب علمي تراكم من اليـو إليو كصلت ما إٔب كصلت حٌب األماكن،

 القانوف فكرة ككلدت. الكرامة ُّذه خصو قد اػبالق أف باعتبار اؼبسيحية، الديانة ُب اإلنساف كرامة تأكيد ًب ،كقد دكلية كصكوؾ

 كاغبرية اغبياة حق كىي كإنساف، طبيعتو ُب كامنة طبيعية حقوقان  للفرد أف كاعتّبت الطغياف كمقاكمة األفراد حقوؽ لتأكيد الطبيعي

 كعدـ ضبايتها الدكلة كاجب كاف عنها، التنازؿ كليس حقوقو ككفالة ذاتو تأكيد إٔب يهدؼ إمبا اعبماعة بدخولو الفرد كاف كاؼبلكية،

 حرياهتم من جزء عن األفراد تنازؿ كدبوجبها االجتماعي للعقد نظرية تصور إٔب الفكرة تطورت ٍب. منها االنتقاص

 عن دبنأل ُّا احتفظوا الٍب اغبريات من اآلخر اعبزء كيظل كتنظيمهم، ضبايتهم تتؤب سلطة إنشاء سبيل ُب اؼبطلقة

 على مهمة تارىبية منعطفات حصلت اإلسبلـ ظهور ،كمع لسلطتها الرضائي باألساس كأخلَّنت كجودىا سبب فقدت كإال الدكلة تدخل

 استعباده، كربرٙب اإلنساف كرامة على تنص كقواعد متعددة، مضامْب من كالسنة القرآف ُب رسالتو تضمنتو ما ذلك كمن اؼبستويات صبيع

 كل ضوء ،كُب اإلنساف لكرامة الراسخة كاؼببادئ القواعد اإلسبلـ كضع لقد كأحاديثو، ككصاياه نبيو سلوكات ُب أيضا ذلك كذبلى

 سنة األعظم العهد صدر حيث بريطانيا كمنها الدكؿ بعض ُب اإلنساف غبقوؽ األكٔب اؼبواثيق انبثقت اؼبعرفية كالَباكمات السابقة األفكار

 اإلنساف غبقوؽ الفرنسي اإلعبلف فرنسا كُب ـ،1776 سنة االستقبلؿ إعبلف اؼبتحدة الواليات كُب ـ،1688 سنة اغبقوؽ كالئحة ـ1215

 ـ1789 سنة كاؼبواطن

 آثار تظهر كبدأت كاالجتماعية، االقتصادية بالديبقراطية يسمى ما نشأ عمالية، مشاكل من عنو نتج كما أكركبا ُب التصنيع ظهور كمع

 الدكلة التزاـ إٔب إشارات تضمنت أخرل أكركبية دكؿ دساتّب من تبله كما فرنسا، ُب ـ1848 دستور ُب كخاصة اإلنساف حقوؽ ُب ذلك

 كمساعدتو كتعليمو اؼبواطن حبماية

 . اؼبطلب ىذا فرعيْب خبلؿ من إليو سنتطرؽ ما ىذا ،ك  العاؼبيتْب اغبربْب بْب ما الفَبة كُب

    المتحدة األمم وىيئة األمم عصبة عهد من كل ظل في اإلنسان حقوق:  األول الفرع

  األمم عصبة عهد ظل في اإلنسان حقوق:  أوال

 التدخل مبدأ ساد فقد ، اإلنساف حقوؽ ضباية إٔب تسعى كانت الٍب القليلة اؼببادئ بعض سول التقليدم الدكٕب القانوف يعرؼ ٓب   

 القانوف كاف حينما ، أكركبية غّب أخرل دكؿ ُب اؼبقيمْب اؼبسيحية األكركبية الدكؿ لرعاية اغبماية منح منو الظاىر اؽبدؼ كاف الذم

 أساس على تقـو كانت الٍب ك آنذاؾ السائدة األفكار ك ينسجم اؼببدأ ىذا كاف ك ، اؼبسيحية األكركبية الدكؿ عبلقات ينظم الدكٕب

 ، األجانب من معينة طائفة ضباية إٔب يهدؼ كاف نظاما التقليدم الدكٕب القانوف عرؼ كما ، الدكؿ تلك لسيادة اؼبطلق السلطاف
                                                           

 . َٖ، ص  ََِٖدغبوش نعماف ، معاىدات دكلية غبقوؽ اإلنساف تعلو القانوف ، دار اؽبدل، اعبزائر، / أ  1 
2
منشورات اغبليب اغبقوقية ، بّبكت لبناف ، الطبعة / سعد ؿبمد اػبطيب ، حقوؽ اإلنساف ك ضماناتو الدستورية ، ُب اثنتْب ك عشرين دكلة عربية ، دراسة مقارنة / د 

 . ُٔ،ُٓص  َُُِاألكٔب ،
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 ُب يسود كاف الذم القانوف شخصية مبدأ أساس على ذىبوا أينما مصاغبهم ك رعاياىا ضباية تستطيع الدكلة كانت النظاـ ىذا كدبقتضى
 ذلك عند ، اؼبعتدكف يعاقب ٓب أك ترضية أك تعويض على وبصلوا ٓب ك أمواؽبم على أك شخصيا لبلعتداء تعرضوا فإذا ، الدكلية العبلقات

 تضمن ك ، أخرل أحياف ُب الدكٕب القضاء على األمر بعرض أك األحياف بعض ُب الدبلوماسية اغبماية بواسطة عنهم الدفاع دكلتهم تتؤب

 األكٔب الفقرة فنصت ، األفراد ك اغبقوؽ لكل شاملة تكن ٓب لكنها ، اإلنساف حقوؽ حبماية اػباصة النصوص من العديد العصبة عهد

 عليها يطبق –العصبة ُب أخرل لدكؿ تابعة أصبحت الٍب األقاليم ك اؼبستعمرات شعوب ضباية على العهد من العشرين ك الثانية اؼبادة من

 الكفيلة الضمانات على العهد يشمل بأف ، اؼبدينة عنق ُب مقدسة أمانة ىي إمبا تقدمها ك الشعوب ىذه رفاىية بأف القاضي اؼببدأ

 كالدكؿ اؼبهزكمة للدكؿ بالنسبة إال ميثاقها ُب األقليات ضباية مبدأ يذكر ٓب أنو اؼبادة ىذه نص على اؼببلحظ ك ، -اؼبهمة ُّذه باالضطبلع

 العصبة نظاـ فشل عمليا ك ، النظاـ ىذا من كبوىا ك اؼبنتصرة الدكؿ أعفت ك اؼبهزكمة اإلمّباطوريات تفكك نتيجة ظهرت الٍب اعبديدة

.    لؤلقليات اغبماية توفّب ُب

  المتحدة األمم ظل في اإلنسان حقوق:  ثانيا

 الدكؿ بْب العبلقات ينظم سابقا كاف كما القانوف ىذا يعد ٓب إذ ، الدكٕب القانوف مسار ُب ىامة ربوؿ نقطة الثانية العاؼبية اغبرب تعد   

 على التزامات عليو تفرض ك الدكٕب الصعيد على باغبقوؽ يتمتع ، الدكٕب القانوف أشخاص من كشخص الفرد إٔب ينظر أصبح بل ،

 .  ذاتو الصعيد

 اؼبنظمة ميثاؽ كاضعي قبل من خاص اىتماـ على اإلنساف حقوؽ مسألة تستحوذ أف الطبيعي من كاف األمم ميبلد ك اغبرب بانتهاء ك

 العاـ االذباه يفسر ما ىذا ك ، بعينها معينة فئة على األمر يقتصر أف دكف البشر بِب كل طالت قد كانت اغبرب جرائم أف ك سيما ال

 دكف للجميع اغبماية توُب ك األغلبية ك األقلية بْب اؼبساكاة إٔب يدعو كاف الذم ك اؼبتحدة األمم ميثاؽ كضع مناقشات على طغى الذم

 ذات ُب يفسر ك اإلنساف حقوؽ بشأف اؼبتحدة األمم لفلسفة اؼبستقرة األسس من كاحد ليشكل التمييز عدـ مبدأ جاء ىنا من ، سبييز

.  باألقليات تتعلق نصوص أية من اؼبتحدة األمم ميثاؽ خلو الوقت

 القانوف مبادئ إحدل باعتبارىا األساسية حرياتو ك اإلنساف حبقوؽ اعَبفت دكلية كثيقة أكؿ يعتّب اؼبتحدة األمم ميثاؽ كاف إذا ك

 اؼبتحدة األمم ميثاؽ مسودة إعداد عند بنما ك كوبا ك تشيلي من كل بو تقدمت اقَباحا رفضت قد كانت الكّبل الدكؿ فاف ،  الدكٕب

 ميثاؽ جاء ىنا من ك العامة للجمعية التعريف كضع بَبؾ اؼبناداة إٔب اذبهت ك اإلنساف غبقوؽ دقيق تعريف بوضع يقضي 1942 عاـ

.  اإلنساف غبقوؽ تعريف أم من خاليا اؼبتحدة األمم

 حقوؽ ضباية بْب اغبتمي بالتبلـز الراسخ لبلعتقاد نتيجة مواضع عدة ُب اؼبتحدة األمم ميثاؽ ُب اإلنساف حقوؽ على النص جاء لقد ك 

     الدكليْب األمن ك السلم حفظ ك حرياتو ك اإلنساف

                                                           
 .َُ، ص  ُٕٓٗيناير ّٗبطرس غإب ، األقليات ك حقوؽ اإلنساف ُب الفقو الدكٕب ، السياسة الدكلية ، ع / أنظر د 1
2
 .ُٕٔ، ص  ََِّابريل ُّ، عآب الفكر ، الطبعة الرابعة ، اَّلد ( آفاؽ ك ربديات )ؿبمد يوسف علواف ، القانوف الدكٕب غبقوؽ اإلنساف / أنظر د 

3
 َُّ، ص  ُٕٓٗصاّب جواد الكاظم ، دراسة ُب اؼبنظمات الدكلية ، بغداد ، / أنظر د 

Kelsen h –the law of united nation – London –steven and son أنظر  4 ُُٗٓ p29 
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 كأف اغبرب، كيبلت من اؼبقبلة األجياؿ ننقذ أف ، أنفسنا على ألينا قد ك ، اؼبتحدة األمم شعوب كبن"  أنو على اؼبيثاؽ ديباجة نصت فقد

 حقوؽ من صغّبىا ك كبّبىا األمم ك النساء ك للرجاؿ دبا ك قدره ك الفرد بكرامة ك لئلنساف األساسية باغبقوؽ إيباننا جديد من تؤكد

 . متساكية

.    اإلقليمي الدولي  والتنظيم الدولية االتفاقيات و اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن ظل في اإلنسان حقوق:  الثاني الفرع

  الدولية االتفاقيات و اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن ظل في اإلنسان حقوق:  أوال

  اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن ظل في/ أ 

 48 عليو ككافقت 217 رقم بقرارىا الثالثة دكرهتا ُب العامة اعبمعية أقرتو حيث 1948 ديسمّب 10 ُب اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف صدر  

 أفريقيا، جنوب ، بولندا ، تشيكوسلوفاكيا ، أككرانيا ، البيضاء ركسيا ، ركسيا)  دكؿ شبا٘ب التصويت عن امتنعت ك معارضة دكف دكلة

  (  السعودية ، يوغوسبلفيا

 صدكر ك ، االقتصادية ك الثقافية ك االجتماعية ك اؼبدنية ك السياسية باغبقوؽ قائمة على احتوت ، مادة 30 من اإلعبلف ىذا تكوف ك

 ىذا ، اؼبتحدة األمم ميثاؽ ضمن اإلنساف حقوؽ قائمة إدخاؿ فرنسيسكو ساف مؤسبر رفض حيث منطقي أمر النحو ىذا على اإلعبلف

 ذات الدكلية اؼبسائل حل على الدكٕب التعاكف ربقيق"  انو على نصت اؼبتحدة األمم ميثاؽ من األكٔب اؼبادة من الثالثة الفقرة إٔب إضافة

 على التشجيع ك صبيعا للناس األساسية اغبريات ك اإلنساف حقوؽ احَباـ تعزيز على ك اإلنسانية ك االجتماعية ك االقتصادية الصبغة

".   النساء ك الرجاؿ بْب تفريق ال ك الدين أك اللغة أك اعبنس بسبب سبييز بدكف إطبلقا ذلك

 بكرامة ك األساسية اإلنساف حبقوؽ إيباأا جديد من اؼبيثاؽ ُب أكدت قد اؼبتحدة األمم شعوب كانت ؼبا ك"  اإلعبلف ديباجة ُب جاء ك

 ضماف على اؼبتحدة األمم مع بالتعاكف تعهدت قد األعضاء الدكؿ كانت ؼبا ك ، متساكية حقوؽ من النساء ك للرجاؿ دبا ك قدره ك الفرد

" احَبامها ك األساسية اغبريات ك اإلنساف حقوؽ مراعاة اطراد

  الدولية االتفاقيات ظل في/ ب

 التنظيمات أف اؼببلحظ ك ، عليها اؼبصادقة سبت مٌب للدكؿ ملزمة قانونية أثارا ينتج الذم التقليدم اؼبصدر الدكلية االتفاقيات تعد  

 ربتوم ال الٍب اإلعبلنات أسلوب عن بذلك متخلية االتفاقية الصيغة إٔب كاسعة بصورة ك عبأت قد كانت اإلنساف حبقوؽ اؼبعنية الدكلية

 عدد حيث من الدكلية اؼبنظمات مقدمة ُب اؼبتحدة األمم تأٌب ك ، إلزامية قانونية قيمة كل من زبلو عامة مبادئ على إال عادة

 داخل كاحدة اتفاقية سول اإلقليمية اؼبنظمات إطار ُب تّـب ٓب الذم الوقت ُب ، اإلنساف حبقوؽ اؼبتعلقة ك ظلها ُب اؼبّبمة االتفاقيات

.  أكركبا ؾبلس باستثناء منظمة كل نطاؽ

 بعد ك ، التاسعة دكرهتا ُب العامة اعبمعية مناقشات من األكّب اعبزء على اإلنساف غبقوؽ جامعة دكلية اتفاقية كضع مسألة استحوذت ك

:   التإب القرار إٔب اعبمعية توصلت اؼبستفيضة اؼبناقشة

.  مبلحظاهتا ك مقَبحاهتا لبياف اؼبتحدة األمم ُب األعضاء غّب ك األعضاء الدكؿ حكومات دعوة-

                                                           

 1  basic facts about the united nations departement of public information , new york , p, 189. 
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  اؼبشركع على مبلحظاهتا لبياف اؼبتخصصة الوكاالت دعوة-

.  السالف الغرض لذات اإلنساف حبقوؽ العبلقة ذات اغبكومية غّب اؽبيئات دعوة-

  . 1954 سبوز/يوليو أقصاه موعد ُب التنفيذ موضع القرار ىذا بنود كضع يتم أف على

  اإلقليمي الدولي التنظيم ظل في اإلنسان حقوق:  ثانيا

  األوروبي النظام في اإلنسان حقوق/ أ

 لوحدة الداعية األكركبية اغبركات لتنسيق الدكلية اللجنة دعت عندما ، 1948 مام إٔب اإلنساف غبقوؽ األكركيب التنظيم تاريخ يرجع  

 فيو طرح الذم الوقت ذات ُب اإلنساف غبقوؽ أكركبية اتفاقية كضع فكرة اؼبؤسبر ىذا خبلؿ طرحت حيث الىام ُب مؤسبر عقد إٔب أكركبا

 حقوؽ احَباـ أف ترل ك الفرد بكرامة تؤمن أصبحت آنذاؾ األكركبية الدكؿ أف حيث ، األكركبية الدكؿ يظم ؾبلس إنشاء مشركع

.  العآب ُب الدكليْب األمن ك السلم حفظ ركائز من أساسية ركيزة يبثل األساسية حرياتو ك اإلنساف

 مايو من اؼبمتدة مسّبتو خبلؿ اَّلس استطاع ك ، األمانة ، الّبؼبانية اعبمعية ، الوزراء عبنة خبلؿ من اختصاصاتو أكركبا ؾبلس يبارس ك

 النفاذ حيز دخلت الٍب اإلنساف غبقوؽ األكركبية االتفاقية ، 1950 نوفمّب 4 ُب توقيعو أنبها كاف ردبا ، االقبازات من العديد ربقيق 1949

 ذلك بعد كقعت الٍب الّبكتوكوالت من عدد ُّا أغبق كما أقساـ طبسة من تكونت ك مادة 69 االتفاقية ضمت ك ، 1953 سبتمّب ُب

 كرد ؼبا تكرار جاءت أأا األكركبية االتفاقية ُب الواردة اغبريات ك اغبقوؽ على اؼببلحظ ك ، االتفاقية ؽبذه اغبريات ك اغبقوؽ بعض مضيفة

   . أحيانا الفحول تناكؿ بسيط اختبلؼ مع اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف ُب

  األمريكي النظام في اإلنسان حقوق/ ب

 غبقوؽ األمريكي اإلعبلف ك األمريكية الدكؿ منظمة ميثاؽ ، أنبها كاف ردبا ، مصادر عدة إٔب اإلنساف غبقوؽ األمريكية اغبماية تستند  

 ، بوجوتا ُب عقد الذم األمريكي االرباد مؤسبر مقررات كأحد 1948 عاـ األمريكية الدكؿ منظمة أنشأت فقد ، اإلنساف ككاجبات
   1890 عاـ كاشنطن مؤسبر أنشأه الذم التجارم باؼبكتب سبق فيما معركفا كاف الذم األمريكي االرباد ؿبل اؼبنظمة ىذه كحلت

 إٔب األعضاء للدكؿ اؼبطلق الداخلي االختصاص من اغبقوؽ ىذه نقل كونو ُب اإلنساف حقوؽ ؾباؿ ُب بوجوتا ميثاؽ أنبية تّبز ك

 اعتنق كما الداخلي لبلختصاص مطلقة بصفة احملفوظة اؼبسائل من اإلنساف حقوؽ مسألة تعد ٓب إذ ،  اإلقليمي الدكٕب االختصاص

 العدؿ باف اؼبيثاؽ كاضعو صرح أخّبا ك السياسية ك اؼبدنية للحقوؽ التعرض على يقتصر ٓب ك اإلنساف غبقوؽ متكامبل مفهوما اؼبيثاؽ

 بوجوتا، مؤسبر مقررات أحد كذلك اإلنساف ككاجبات غبقوؽ األمريكي اإلعبلف يعد ك الدائم السبلـ أساس نبا االجتماعي كالسبلـ

 أف اؼببلحظ ك ، حبقوؽ متعلقة نصوص من فيو كرد ؼبا تنفيذا أك للميثاؽ ملحق شكل ُب يصدر ٓب فهو ، باالستقبللية اإلعبلف ىذا كسبيز

 دكف األمريكية اؼبتحدة الواليات القرار ىذا كراء ككقفت اإلعبلف ك اؼبيثاؽ بْب قانونية رابطة أية كجود صراحة استبعدكا قد كانوا اؼبؤسبركف

                                                           
 . ِ، ص  ُٓٓٗ،  ُُعبد اغبميد عبد الغِب ، اؼبيثاؽ الدكٕب غبقوؽ اإلنساف ، اَّلة اؼبصرية للقانوف الدكٕب ، اَّلد / د 1
 .َُّ-ُِٗ، ص  ُٖٗٗمُب ؿبمود مصطفى ، القانوف الدكٕب غبقوؽ اإلنساف ، دار النهضة العربية ، القاىرة ، / أنظر د 2

3  Norris &shelton , protecting human right in the amircan , 1982 –p .52-53. 
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 تلك ك اإلعبلف ُب الواردة اغبقوؽ بْب عبلقة بوجود القوؿ إٔب ينتهي قد اؼبستقبل ُب استنتاج أم استبعاد ذلك كراء من قاصدة ، غّبىا

  . بوجوتا ميثاؽ ُب عليها اؼبنصوص

 العربي النظام في اإلنسان  حقوق/ج

 العشْب الذكرل ُب ك األساسية حرياتو ك اإلنساف غبقوؽ إشارة أم من خاليا جاء انو العربية الدكؿ جامعة ميثاؽ على يبلحظ ما أكؿ ف ا

 الدائمة العربية اإلقليمية اللجنة)  عليها أطلقت عبنة إنشاء على العربية الدكؿ جامعة كافقت( 1968) اإلنساف غبقوؽ العاؼبي لئلعبلف

 تنتدُّم الذين اؼبوظفْب بعض إٔب باإلضافة اعبامعة ُب األعضاء الدكؿ من دكلة كل عن كاحدا مندكبا اللجنة ضمت ك   (اإلنساف غبقوؽ

.  للتجديد قابلة سنتْب ؼبدة للجنة رئيسا اعبامعة ؾبلس يعْب ك اللجنة ُب لتمثيلها اعبامعة أمانة

 الدكؿ فبثلي من تكونت سياسية ىيئة عن عبارة الواقع ُب فهي,  السياسي بالطابع اصطباغها اعبنة ىذه تشكيل على اؼببلحظ ك

 .   مستقلة بصورة كاجباهتم يؤدكف أشخاص من ليس ك اعبامعة ُب األعضاء

 كليس. الساحة على اؼبطركحة القضايا أىم من ردبا العريب الوطن ُب اإلنساف حقوؽ قضية أصبحت العوؼبة، دبوضوع االىتماـ ظهور منذ 

 حقوؽ أف يعتقد البعض زاؿ فما. العربية ؾبتمعاتنا ُب اؼبفاىيم اللتباس أيضان  كإمبا منطقتنا ُب اإلنساف حقوؽ حالة لَبدم فقط ذلك

 بطابع ذلك على الرأم ىذا أصحاب كيدلل. سياسية مآرب لتحقيق الغريب اَّتمع صاغو العربية ثقافتنا على دخيل مفهـو اإلنساف

 الٍب اؼبفاىيم مع اإلنساف غبقوؽ العربية اؼبنظمة كتقف اؼبنطقة، ُب اإلنساف حقوؽ قضايا مع الغرب تعامل ُب كاالنتقائية االزدكاجية

 أنو منها اعتقادان  كذلك اؼبتحدة األمم عن اؼبنبثقة الدكلية كاؼبواثيق كالعهود اإلعبلنات كمنظومة اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف ُب جاءت

.  األخرل السماكية األدياف بو أتت كما كاإلسبلمية العربية الثقافة كجوىر اؼبواثيق ىذه بْب تعارض يوجد ال

 أف قبل اغبقوؽ ُّذه أمر اإلسبلـ أف إٔب توٌصلت إسبلمية إنساف حقوؽ مواثيق عمل إٔب انصرفت الٍب كاؼبخلصة اعبادة اعبهود ككل

 كاجبات اإلسبلـ حكم ُب كلكنها حقوؽ ؾبرد ليست كأأا الدكلية اؼبواثيق ُب جاء فبا كأمشل أكسع اإلسبلـ ُب كأأا الغرب ُّا يتحٌدث

 ىو إٔب نذىب أف من ذلك يبنع كال دكليان، لتعميمو أدٗب ىو دبا يقبل كاألعم باألمشل يؤمن فمن التناقض يزيل كىذا. ُّا األخذ اؼبسلم تيلـز
.  .دكليان  عليو اتفق الذم اغبد من أكسع ردبا ىي الٍب خصوصيتنا لتأكيد إقليميان  منها أبعد ما

 العولمة ظل في اإلنسان حقوق من نماذج: الثاني المطلب

 تأثّبان  كالثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية بتجٌلياهتا العوؼبة تؤثر حيث كبّب، بشكل كالعوؼبة اإلنساف حقوؽ بْب العبلقة تتشابك

. اَّاالت ىذه كل ُب اإلنساف حقوؽ على عميقان 

 اؼبشَبكة اؼبصاّب كإدارة الكوكب، مستول على اؼبتبادؿ االعتماد كربقيق التبادؿ تزايد إٔب يدعو الذم النظرم إطارىا ُب العوؼبة أفٌ  كما

 ىذه اتسعت أف بعد اإلنساف، حقوؽ قضايا من كثّب مع للتعامل عنها غِب ال ضركرة أصبحت ككأٌأا تبدك البشرية، كلصاّب للبشرية

 الٍب اعبسيمة االنتهاكات تعد كٓب. الدكٕب القانوف من جزءان  اإلنساف حقوؽ أصبحت فقد. الكوكب مستول على كتشابكت اغبقوؽ

                                                           
1  Schreiber (a) , the enter-american commission on human right –leyden 1970-p.16,17 

 .ُٕٔٗ/ّ/ُُٖب ّج/ْٕد/َّّْانظر قرار ؾبلس اعبامعة رقم   2
3
 .َّنبيو األصفها٘ب ، موقف جامعة الدكؿ العربية من حقوؽ اإلنساف ، السياسة الدكلية ، ص /أنظر أ  

4
 َُٗ/َُٖ، ص  ََِٔ،  علي يوسف الشكرم ، حقوؽ اإلنساف ُب ظل العوؼبة ،القاىرة ، الطبعة األكٔب/ أنظر د 
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 ككل، الدكٕب اَّتمع اىتماـ ُب تدخل أصبحت بل للدكلة الداخلية الشئوف من العآب، من مكاف أم ُب اإلنساف غبقوؽ ربدث

 العوؼبة ظل ُب اإلنساف حقوؽ من بعض سنعرض كعليو اعبدؿ، من الكثّب تثّب زالت ما التدخل ىذا معايّب كانت كإف تدخلو، كتتطلب

:  التإب النحو على

  المدنية و السياسية الحقوق:  األول الفرع

 كذلك العصر لغة حبق ىي اإلنساف حقوؽ أصبحت أف بعد العوؼبة عصر ُب كثّبان  تدٌعمت كاؼبدنية السياسية اغبقوؽ أف فيو شك ال فبا

:  أسباب لعٌدة

 إٔب الوصوؿ ككذلك االنتهاكات أخبار ذلك ُب دبا اػبّب انتقاؿ ُب سواء اؼبعلومات كثورة االتصاؿ تكنولوجيا ُب اؼبذىل التطور:  أوال

 كمسمع رؤية ُب يعيشوف كوكبنا ُب الناس صبيع جعلت الٍب اؼبختلفة اإلعبلـ كسائل على عبلكة كاإلنَبنت الفاكس عّب العادم اؼبواطن

 أصبح أنو كما. ىامان  تطوران  يعتّب كىذا اإلنساف، غبقوؽ ربدث الٍب االنتهاكات إخفاء اؼبمكن من يعد ٓب كبالتإب. البعض بعضهم من

. اؼبعلومات كُب االتصاؿ ُب الثورة ىذه بفضل اَّتمعات من ؾبتمع أم حوؿ أخرل مرة اغبديدية األسوار إقامة اؼبستحيل من

 متعددة اإلنساف غبقوؽ شبكات ؾبموعة"  عمل من الثالث العآب منظمات فيها دبا العآب ُب اإلنساف حقوؽ ؼبنظمات أمكن لقد :ثانياً 

 كأصبح الغريب التمويل كمؤسسات الغربية اغبكومات من مدعومة الكوكب ُب اإلنساف حقوؽ كمنظمات صبعيات معظم تضم" اعبنسية

ـر ؼبن عاؼبيان  صوتان  ذبعل أف اؼبمكن من أصبح كما احمللية االنتهاكات مواجهة ُب دكليان  التحرؾ السهل من  منظمات كذبيىيَّنشي  صوتو من وبي

 ؾبتمع لقياـ حقيقية نواة الشبكات ىذه كتعتّب. اإلنساف حقوؽ نشطاء كمساندة االنتهاكات ىذه ضد كلو العآب ُب اإلنساف حقوؽ

 الدكر العاؼبية كاؼبيديا احملموؿ كالتلفوف الفاكس فيها دبا اغبديثة االتصاؿ كأدكات اإلنَبنت لعبت كلقد الكوكب، مستول على مد٘ب

. الشبكات ىذه إقامة ُب الرئيسي

 دفع الذم األمر باستمرار، مبلحقتها أك اإلنساف حقوؽ ؼبنظمات العربية اغبكومات بعض رفض عن تولدت إشكالية شبة ىناؾ أف إال

 اػبارج ُب ؼبنظمات امتداد ككأأا تبدك أصبحت حٌب اػبارج، من كأكلوياهتا كسبويلها ضبايتها تستمد أف إٔب اؼبنظمات ىذه من الكثّب

 نتيجة اؼبنظمات ىذه ربققو الذم النجاح كرغم. العربية اغبكومات مع ككذلك كالشعبية الوطنية اؼبؤسسات مع اغبقيقي التفاعل كفقدت

 داخليان  اؼبطلوب الَباكم وبيًٍدثي  ال ذلك أف إال اػبارجية الضغوط ىذه إٔب الثالث العآب حكومات من كثّب كاستجابة اػبارج من الضغط

   .لبلرتداد قابلة غّب ثابتة سياسة اإلنساف حقوؽ كاحَباـ الديبقراطية ؾباؿ ُب التقدـ ليجعل

  الثقافية و االقتصادية الحقوق:  الثاني الفرع

  االقتصادية الحقوق:  أوال

 يعرؼ ما كىو)  اإلنتاجية اؼبواقع إٔب كاؼبادية البشرية اؼبوارد تيوجَّنو سوؼ التنافس قول كربرير العوؼبة ظل ُب أنو من الكثّبكف بو بٌشرى  ما رغم

 ييشبع دبا الدكٕب الصعيد على الواسع، باؼبعُب اإلنتاج حركة ُب مضطرد تزايد ذلك على يَبتب كسوؼ(  لبلقتصاد الكفء باالذباه

. أفضل بشكلو  البشر احتياجات

                                                           

 ُِٗ، ص  ُّٗٗأضبد ظاىر ، حقوؽ اإلنساف ، دار الكرمل ، عماف ، الطبعة الثانية ، / أنظر د 1 
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 من نسمة مليوف 840 يعا٘ب حيث)  ـبيف بشكلو  دائرتو اتسعت الذم الفقر ُب شديد استقطاب كبو العآب اذبو العوؼبة ظل ُب أنو إال

 كمستول الدكؿ مستول على كذلك الثركة، ُب شديد تركيز إٔب العآب يتجو كما(.  التغذية سوء من يعانوف آخركف بليوف 2 ك اعبوع،

. الواحدة الدكلة داخل أيضان  األفراد

 حقوؽ على ذلك يعكسو ؼبا ييذكر اعتبار دكف الربح لزيادة كتكريسها العوؼبة عملية على األسواؽ ىيمنة أنبها أسباب لعٌدة ذلك كيرجع

. الناس

 اؼبشركعات جعل فبا اإلنسا٘ب كاعبهد للوقت اؼبوفرة اؼبتطورة اآلالت كظهور نفسو التكنولوجي التطور طبيعة عن ناتج الثا٘ب كالسبب

-Re" عمليات باستمرار كذبرم الوظائف ىذه من زبلق فبا أكثر الوظائف من تيلغي التكنولوجيا أساليب تطبق الٍب الكبّبة

engineering 'خفض كإٔب الوظائف من كثّب إلغاء إٔب ذلك أدل كقد الكّبل الشركات ـبتلف ُب العمالة ؾباالت ُب كاسع نطاؽ على 

. العمل عنصر ُب ىائل

  الثقافية الحقوق:  ثانيا

 ىو ما كبْب كالعاؼبية اػبصوصية بْب للجدؿ إثارة كأكثر تعقيدان  أكثر األمر قبد فسوؼ الثقافية اغبقوؽ على العوؼبة آثار لبحث انتقلنا إذا
 رؤيتها تشكل الٍب ىي الشعوب ضمّب ُب اؼبَبسخة فالقيم. كو٘ب ىو ؼبا شاملة نظرة ُب كالتوحيد التعددية كبْب كوكيب ىو كما ؿبلي

. العوؼبة لقضية بالنسبة الثقافة أنبية تأٌب ىنا كمن للعآب كنظرهتا

 الٍب الثقافية خصوصيتو لو تكوف أف أم بدينو كاَّاىرة لغتو كاستخداـ اػباصة بثقافتو التمٌتع ُب اغبق فلئلنساف الدكلية، للمواثيق ككفقان 

. كاغبضارة  -كاؼبنطقة الوطن مستول على كالفكر الثقافة إطار ُب الدين أك اللغة أك السبللة اختبلؼ بسبب التباين تعِب

 للخصوصية هتديد من  ذلك ُب ؼبا اؼبخاكؼ من الكثّب يثّب اغبضارات ببعض ارتبطت الٍب الثقافية اإلمكانيات ُب اؽبائل التفاكت أف إال

.  .اإلمكانيات ىذه سبلك ال أخرل كلثقافات

 

:  الخاتمة

 مسار لتوجيو الرئيسي اؼبؤشر لتكوف اإلنساف حقوؽ تػيتَّنخذ أف هبب حقيقة البشر لصاّب العوؼبة تكوف أف بالفعل نريد كنا إذا ختاما   

 فبل. اإلنسا٘ب بعدىا دكف فقط اقتصادية عوؼبة أأا ىي العوؼبة ؽبذه النظر ىو العوؼبة ؾباؿ ُب البشرية يواجو ما أخطر أف شك كال العوؼبة،

 اإلنساف، كحقوؽ اإلنسانية االعتبارات غياب ُب أساسها ىو كحده الربح ليكوف العوؼبة عملية على األسواؽ ىيمنة فكرة قبوؿ يبيٍكن

_  اؼبثاؿ سبيل على  -كاألمريكيوف فاألكربيوف. قسران  األسواؽ لفتح السياسية القوة عبلقات استخداـ فكرة قبوؿ أيضان  يبيٍكن ال أنو كما

 ىذه تبعية من يزيد فبا اؼبفتوحة السوؽ ضغط خبلؿ من األخرل الدكؿ زراعة تفكيك ُب يَبددكف ال كلكنهم ببلدىم، ُب الزراعة يدعموف

 من فأنو فوقها القفز أك السوؽ آليات ذباىل اؼبمكن غّب من بإنو اعتقادنا كمع كمعاناهتا، الشعوب ىذه حقوؽ على بالتإب كييؤثر الدكؿ

 . ربقيقها نستطيع ال الٍب التوازنات أكتوماتيكية شبو طريقة لنا ستوفر كالتكنولوجيا العلم أك السوؽ قول أف تصور اػبطر

                                                           
1
 .أنظر ؾبلة منّب ابن الرشد للفكر اغبر 
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 الوقت نفس ُب ؽبا كيسمح الشعوب ىذه يوحد ما جبميع األرض شعوب عنده تلتقي عاؼبي مشركع إٔب حاجة ُب العآب أصبح لقد و

:   اليو نطمح ما أب الوصوؿ أجل من التوصيات بعض طرح أب لبلص كعليو ، اؽبوية وبفظ الذم بالتمايز

 العديد االفراد ك اَّتمعات ك الدكؿ تسلب الطويل اؼبدل على ك الواقع صعيد على أأا اال العوؼبة ُّا أتت الٍب االهبابيات بعض رغم* 

.  تأ٘ب ك حبكمة العوؼبة ظاىرة مع التعامل هبب لذا ، حقوقها من

.  النامية الدكؿ من العديد على العوؼبة أدكات فرضتها الٍب التبعية أنواع كافة تقليص ؿباكلة*

.  التعليم جانب ُب خاصة العوؼبة تكنولوجيا من االهبابية االستفادة على العمل ينبغي*

.    العربية الدكؿ جامعة ك العريب اؼبغرب ارباد خاصة ، العوؼبة زحف ؼبواجهة االقليمية االربادات دكر تفعيل*

 األمم عليو قامت الذم اؽبرمي الشكل يعد فلم اعبديد، اؼبتغّب العآب ليواجو جذرم إصبلح إٔب كآلياهتا اؼبتحدة األمم جهاز وبتاج* 

 من قريبان  القرارات تػيتَّنخذ أف الضركرم من أصبح فقد. باؼبشاركة التمسك شديد لعآب يصلح األمن ؾبلس ُب السلطات كل كتركيز اؼبتحدة

 العليا السلطة صاحب األمن ؾبلس عجز ككم. كرؽ على حّبان  ؾبرد كبقيت اؼبتحدة لؤلمم العامة اعبمعية ازبذهتا قرارات من فكم. القاعدة

. الكوارث أكّب ؼبواجهة قرار ؾبرد ازباذ على

 من شبابنا ربصْب على العمل ك ، الثقافية ُّويتنا التمسك على العمل ينبغي االعبلـ ك االتصاؿ عوؼبة لوسائل السلبية االثار ؼبواجهة*

.  التغريب عملية زحف

 توعية ُب بدكرىا القياـ على اؼبنظمات ىذه كحث ، السلطة ك الشعب بْب كصل حلقة بصفتها اؼبد٘ب اَّتمع منظمات دكر تفعيل*

.  اعبماىّب

. العآب مصّب بتقرير تنفرد أف كحيدة لقوة السماح عدـ ك الدكلية بالشرعية بالتمسك الدكؿ ؾبتمع مطالبة*

 كلها البشرية لصاّب بالفعل كتكوف اإلنساف بيعدىا نأخذ بأف للبشرية، اغبقيقي اإلنقاذ ىي العوؼبة تكوف أف فأما طرؽ، مفَبؽ أماـ إننا

 مرحلة بذلك العوؼبة فتصبح للعوؼبة، الوحيد احملرؾ كحدىا الربح كسياسة األسواؽ ىيمنة كتستمر اإلنسا٘ب البعد ىذا من العوؼبة تتجرد أك

. كاإلمّبيالية اعبديد كاالستعمار االستعمار بعد اؽبيمنة، مراحل من جديدة
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.  2003 ابريل31 اَّلد ، الرابعة الطبعة ، الفكر عآب ،(  ربديات ك آفاؽ) اإلنساف غبقوؽ الدكٕب القانوف ، علواف يوسف ؿبمد /8

. 1975 ، بغداد ، الدكلية اؼبنظمات ُب دراسة ، الكاظم جواد صاّب/د/ 8

  .25 اغبر للفكر الرشد ابن منّب ؾبلة / 9

. 18/3/1967 ُب3ج/47د/3304 رقم اعبامعة ؾبلس قرار/ 10

.  الثقافية اؽبوية على انعكاساهتا ك العوؼبة بعنواف مداخلة ، خليل القادر عبد/ أ ك سليماف بوفاسة/ 11

 
  األجنبية باللغة المراجع

1/ The international encyclopaedia of business and management , 1996. 
2/ United nations conferce on trade devlopment , world investment report –new york , genf – 1995 
3/ Kelsen h –the law of united nation – London –steven and son 1951.  
4/  basic facts about the united nations departement of public information , new York. 
5/ Schreiber (a) , the enter-american commission on human right –leyden 1970.  
6 /Norris &shelton , protecting human right in the amircan , 1982 .  
  



  2014أبريل  27إلى  25بيروت  –العولمة ومناىج البحث العلمي : الثالثأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

277 

 

  

 العولمة واألمن الوطني
( لبنان)اميمة سميح الزين  . أ

 

نشأت العوؼبة كتكونت نتيجة ؼبا أحدثو العلم من تطور ُب ؾباؿ االتصاالت كخصوصان بعد بركز اإلنَبنت كالٍب أتاحت ؾباؿ كاسع 
 . ُب التبادؿ اؼبعرُب كاؼبإب

بالعوؼبة ُب العصر اغباضر فيو بعد عن مفهـو العوؼبة الذم يدعو أساسان إٔب أاية سيادة الدكلة  ُإف ارتباط نشأة الدكلة القومية
 .كالقضاء على اغبدكد اعبغرافية، كتعميم مفهـو النظاـ الرأظبإب كاعتماد الديبوقراطية كنظاـ سياسي عاـ للدكؿ

ا اٍلبػىٍيتً : األمن يعِب االطمئناف الناتج عن الوثوؽ بالغّب، كباهلل كمنو جاء األمن كاإليباف، قاؿ تعأب الَّنًذم * فػىٍليػىٍعبيديكا رىبَّن ىىذى
﴾   .ْ-ّقريش  أىٍطعىمىهيٍم ًمٍن جيوعو كىآمىنػىهيٍم ًمٍن خىٍوؼو

 .بريطانية ىو ضباية األمة من خطر القهر على يد قوة أجنبيةاػبوؼ، كاألمن الوطِب حسب دائرة اؼبعارؼ اؿاألمن ُب اللغة نقيض 
قدرة اَّتمعات كالدكؿ على اغبفاظ على كياأا اؼبستقل، " ُب سياؽ النظاـ الدكٕب يتحدد على أنو غّب أف مفهـو األمن الوطِب

. كسباسكها الوظيفي ضد قول التغيّب الٍب تعتّبىا معادية 

الوطِب متعلق دبفهـو التهديد باغبرماف من الرفاىية ُب منحاىا اؼبادم احملسوس كىو اعبانب  لكن ىناؾ من يركز على أف األمن 
. اإلقتصادم

األمن عبارة عن التنمية، كمن دكف التنمية ال يبكن أف يكوف أمن، كاف الدكؿ الٍب ال تنمو ُب " على أفكذلك  ِيؤكدكىناؾ من 
". الواقع، ال يبكن ببساطة أف تظل آمنة

من ىنا قبد اف مفهـو األمن الوطِب أصابو التطور كالتجديد فلم يعد القدرة فقط على ضباية الذات من خطر القهر اػبارجي اك  
حق التنمية كالتطور أك حٌب حق البقاء بل كيف تكوف تلك اغبماية أك تلك التنمية أك ذلك البقاء كبأم طرؽ كأب أم مدل 

.  كبأم شبن

كاحملدكد جبغرافية مفهـو جديد يتجاكز مفهـو األمن التقليدم كاؼبتجزئ على شكل األمن الوطِب كاإلقليمي  لذا أصبح اليـو لؤلمن
كاألمن الوطِب أك الداخلي ىو جزء من ىذا اؼبفهـو الشامل الذم يتضمن باإلضافة أب " األمن الشامل"أصبح فاليـو . الدكلة

... ألمن الصحي كاألمن الثقاُب  كاألمن الغذائي كاألمن اؼبائياألمن الوطِب األمن اإلقتصادم كاألمن البيئي كا

                                                           
1
اٌزٟ رّضً شؼٛس االٔزّبء  ٠ٛ٘ٚخ ٚط١ٕخٚرز١ّض ث١ّّضاد اٌذٌٚخ، ثّؼٕٝ ِغبؽخ رشاث١خ ِؾذٚدح، ٚع١بدح،. ٟ٘ دٌٚخ ٚأِخ فٟ آْ ٚاؽذ اٌذٌٚخ اٌم١ِٛخ   

  االٔزّبء ٚاٌضمبفخ
ِٓ ٔبؽ١خ ، ... أٚ اٌزبس٠خ أٚ اٌغٕظ  اٌٍغخ ِٓ إٌبط ٠شرجظ أفشاد٘ب ثشٚاثظ ِؼ١ٕخ ِضً عّبػخ ، ٟ٘ ػجبسح ػٓٚع١بعٟ لبٟٔٛٔ ططٍؼَ ٟ٘ ألُِخ ا

األسع ؽزٝ ٌٛ ٌُ ٠خضؼٛا ٌٕظبَ ع١بعٟ ِؼ١ٓ ٚرشًّ األِخ أِٛاد ٚاٌّظبٌؼ اٌّشزشوخ ٚاٌغب٠بد اٌٛاؽذح ِٓ ٔبؽ١خ أخشٜ ، ٠ٚمطْٕٛ ثمؼخ ِٓ 

 .اٌشؼت ٚاألع١بي اٌزٟ عزأرٟ فٟ اٌّغزمجً
2
 روبرت ماكمنارا رجل اإلقتصاد  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
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من   ، إف التطورات التكنولوجية الٍب يشهدىا عاؼبنا اؼبعاصر قد كضعت صبيع دكؿ العآب أماـ ربديات ٓب يكن يواجهها من قبل 
كاالنفتاح  العوؼبة أفرزهتا تداعيات اعبريبة اؼبنظمة أنبها توفّب األمن َّتمعاهتا عموما ُب كقت ظهرت فيو أشكاؿ جديدة من

اىر إجرامية جديدة كاعبرائم اإلليكَبكنية كالعابرة للحدكد ، فضبل عن ظو اإلقتصادم كاإلجتماعي كثورة اإلتصاؿ كاؼبعلومات
  .كاإلرىاب اؼبنظم كغّبىا

كما أنو ٓب يعد فبكنان اليـو فصل األمن الوطِب ألم ؾبتمع، أك األمن اإلقليمي ألم منطقة، عن األمن العاؼبي الذم أصبح يشٌكل 
أصبح العآب كالقرية الصغّبة تتأثر  العوؼبة ُب ظلؼ . م ُب عصر العوؼبةاإلطار الذم يتحرؾ فيو كلٌّ من األمن الوطِب كاألمن اإلقليم

األحداث  كأزمات أمنيو عديدة كال تقتصر سلبيات  بال حدث أمُب يبكن أف يقع ُب مناطق بعيدة فبا قد يتسبب ُب إشكاليات 
 . اؼبنكوبة بل أصبح يتعداىا إٔب دكؿ كمناطق كثّبة منية على اؼبنطقة األ

لعل أبرز التدفقات الٍب عرفها النظاـ الدكٕب الراىن ىي ظاىرة العوؼبة، ىذه الظاىرة الٍب تعِب االذباه اؼبتزايد كبو تدكيل السلع 
الناحية اؼبوضوعية ذباكزالوالءات القديبة، كالوالء للوطن أك كما تعِب من . ُكاألفكار كرؤكس األمواؿ على مستول العآب األرحب

األمة أك الدين كإحبلؿ كالءات جديدة ؿبلها، ففي ىذا السياؽ، فالعوؼبة من شأأا أف تؤدم إٔب تراجع عاـ ُب دكر الدكلة 
 ، يتعلق األمر بالشركات العمبلقة كاكبسار نفوذىا، كزبليها عن مكانتها شيئا فشيئا ؼبؤسسات أخرل تتعاظم قوهتا يوما بعد يـو

. ِمتعددة اعبنسيات كاؼبؤسسات الدكلية العاؼبية

اؼبؤشرات العديدة على الَباجع الكبّب ُب سيادة الدكلة القومية، كسلطتها، جعل الكثّب من الباحثْب ُب الشماؿ كاعبنوب يقولوف  
. بفكرة تبلشي الدكلة بفعل العوؼبة

 

  فهل العولمة عودة االستعمار ؟

العوؼبة ىي االستعمار بثوب جديد، ثوب تشكلو اؼبصاّب االقتصادية كوبمل قيمان تدعم انتشار تلك اؼبصاّب كترسخها، إأا "
" ّاالستعمار ببل ىيمنة سياسية مباشرة أك ـبالب عسكرية كاضحة

 ْلبلستهبلؾ كالسلوؾكاؽبيمنة، كفرض مبط كاحد .. نفي اآلخر، كإحبلؿ االخَباؽ الثقاُب : أف العوؼبة تعِب

فالغرب يريد فرض مبوذجو كثقافتو كسلوكياتو كقيمو كأمباطو كاستهبلكو على اآلخرين، كإذا كاف الفرنسيوف يركف ُب العوؼبة ...”
كاؼبثلث  صيغة مهذبة لؤلمركة الٍب تتجلى ُب ثبلثة رموز ىو سيادة اللغػػة اإلقبليزية كلغة التقدـ كاالذباه كبو العاؼبية، كسيطرة ىوليود

..  ٓالغذائي

األمركة غزك ثقاُب اجتماعي اقتصادم سياسي يستهدؼ الدين كالقيم كالفضائل كاؽبوية، كل ذلك يعملوف لو باسم /إف العوؼبة
 ُالعوؼبة كحقوؽ اإلنساف

                                                           
 . 3:، ص2001للطباعة والنشر والتوزٌع، الطبعة األولى  عصر العولمة، مكتبة دار السالم تحوالت النظام الدولً فً: محمد الصوفً. د 1
 . 98: ، ص 2003جدٌدة، الدار البٌضاء، طبعة دولٌة الراهنة، مطبعة النجاح الالعالقات ال: عبد الواحد الناصر. د -  2
   2005العولمة والهوٌة والتفاعل الثقافً : مفكر سعودي شرفات للرؤٌة( سعد)د البازعً    3
الدكتور محمد عابد الجابري    4
 .العولمة وعالم بال هوٌة/ محمد سمٌر المنٌر  5

http://kenanaonline.com/users/DrAdnanSultan/tags/20890/posts
http://kenanaonline.com/users/DrAdnanSultan/tags/20890/posts
http://kenanaonline.com/users/DrAdnanSultan/tags/14085/posts
http://kenanaonline.com/users/DrAdnanSultan/tags/14085/posts
http://kenanaonline.com/users/DrAdnanSultan/tags/14085/posts
http://kenanaonline.com/users/DrAdnanSultan/tags/14085/posts
http://www.oujdacity.net/regional-article-1676-ar/regional-article-1676-ar.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-1676-ar/regional-article-1676-ar.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-1676-ar/regional-article-1676-ar.html
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دافها عن بل ىي شكل من اإلستعمار ال زبتلف ُب أه· أف العوؼبة، بالديناميات الرئيسية الٍب ربركها، ال تتضمن أم جديد
فبل يبكن لرأس اؼباؿ اؼبهيمن كللشركات العمبلقة اؼبتعددة اعبنسيات أف تنزع كبو أىداؼ . أىداؼ اؼبوجات االستعمارية السابقة

  .أخرل غّب السيطرة على األسواؽ كغزك موارد الكوكب كاستغبلؿ العمل اؼبأجور كالرخيص حيث كجد

كذجا قديبا كبائدا للهيمنة اػبارجية ال يبيىًكنينا من  فهم التحديات النوعية الٍب أف الَبكيز على مفهـو االستعمار الذم يشكل ٖب
لكن اؼبطلوب لفهم العولة ليس نسبتها لظاىرة مرافقة ؽبا، كال كصفها من زاكية ما تتماثل بو مع اغبقب · توجهها لنا ىذه العوؼبة

اعبديد، بشكل أدؽ، نظاـ ىيمنتها العوؼبية، باؼبقارنة مع النظم  الرأظبالية اؼباضية، كلكن بالعكس سباما، دبا يبيز استعمارىا
إف اؼبهم ُب العوؼبة كالذم يستحق البحث ىو اعبديد ُب استعماريتها، ال اؼبدكف ُب صفحات التاريخ، . اإلستعمارية السابقة

هبياهتا كأىدافها ككسائل عملها عن كاعبديد ليس االستعمار، كلكن طريقة جديدة كـبتلفة ُب اؽبيمنة الدكلية زبتلف ُب اسَبات
  .الطرؽ القديبة فتيحضر حقبة جديدة أم تاريخ خاص ُّا

أف العوؼبة ربمل ـباطر ىيمنة أقول نفوذا كأثرا من االستعمار التقليدم إمبا تعتمد على قبوؿ الناس كسعيهم إليها كاالندماج فيها، 
ككسائل اإلعبلـ العاؼبية أكثر فتكا اليـو بالشعوب . دىم الطبيعية كأسواقهمكزباطب عقوؽبم كـبيبلهتم، قادرة على السيطرة مع موار

  ".ِالنامية من حرب األفيوف الٍب دمرت اَّتمع الصيِب ُب القرف التاسع عشر

إٌف العوؼبة ذبتاح الثقافات كالقوميات ػبلق بيئات قادرة على امتصاص االستهبلؾ، دبا يرافقو من تذكير للهويٌات، كاخَباؽ لسيادة 
قبل سطوة الشركات اؼبتعددة اعبنسيات على العآب اؼبعاصر،  . الدكؿ، باسم الديبوقراطية كاإلصبلح السياسي كحقوؽ األقليات

كُب ىذا . غرب مسيحي متقٌدـ، شرؽ إسبلمي متأٌخر: صل الدراسات االستشراقية ثنائية الَبكيبسيطرت العوؼبة على مفا
أٌف التحٌوالت العاؼبية أعادت رسم اعبغرافية اؼبعرفية، فأصبحت احملاكاة االستعبلئية "الدكتور ندٙب قبدم  ّالسياؽ، يرل اؼبفكركف

. ْكأٌف الصحوات اإلثنية كالدينية أتت كرٌد فعل على القلق اؽبوياٌب. راؼتندفع من الشماؿ إٔب اعبنوب، أم من اؼبركز إٔب األط
كُّذا يبدك عاؼبنا مثقبلن بالتشٌنجات، جراء الصداـ اػبفٌي بْب احمللي كاؼبعوٓب الذم هبتاز بدكره اغبدكد عّب كسائل االتصاؿ 

العوؼبة االستعمارم ال ىبتلف االستشراؽ التقليدم عن كتكنولوجيا اؼبعلومات كاألمركة علمان بأٌف السؤاؿ اؼبطركح اليـو عن خطر 
األكؿ ،أم االستشراؽ، نظر . العوؼبة، االمتداد البنيوم بْب الطرفْب يستمٌد جذكره من شركط تارىبية مع اختبلؼ األدكات كاؼبناىج

ظبي  ا٘ب،أم العوؼبة، خرؽ كىبرؽ سيادة ، كالث"سيكولوجيا اإلسبلـ اعبامد"إٔب الشرؽ اؼبسلم من موقع اعبمود كالتخلف، كىذا ما ي
 . الدكؿ ربت ذريعة اإلصبلح االقتصادم كالسياسي

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

 
1

وأستاذ  بجامعة بٌروت سابقا ، وهو أستاذ الفلسفةلبنان فً بعكار 1953 ُولد عام لبنانً هو كاتب ومؤلف وأكادٌمً: (1953) أسعد السحمرانً
 .بدمشق اتحاد الكتاب العرب العقائد واألدٌان المقارنة بجامعة األوزاعً، وعضو

2
المرجع السابق  –برهان غلٌون   

3
 الدكتور ندٌم نجدي  
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
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http://ar.wikipedia.org/wiki/1953
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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االنترنت كوسيلة لالتجار بالنساء واألطفال 
( السودان)الباحثة سمر بشير فضل خيري 

   

: مقدمة 

ُب سياؽ عوؼبة االقتصاد كالتقنية كاالنفتاح على األسواؽ كاف بديهيا أف تتحقق عوؼبة اعبريبة، فظهر ما عرؼ باعبريبة اؼبنظمة    
.  العابرة للحدكد كأحد ابرز اإلفرازات السالبة للعوؼبة، إذ أصبح اَّرموف أكثر قدرة على اغبركة، كأكفر حظا للوصوؿ إٔب أىدافهم

ارتباط كاضح بْب اعبريبة كالعوؼبة، ، ذلك أنو  ُب عصر العوؼبة كصلت أليدم الناس كثّب من التقنيات اغبديثة، فهناؾ إذف    
كحدثت ثورة ُب عآب اؼبعلوماتية ككسائل االتصاؿ، فبا جعل العآب قرية صغّبة السيما مع تزايد الطلب على فتح اغبدكد ليتسُب 

قيود، فبا اثر على األمن كاالقتصاد، حيث أصبحت األمواؿ تتحرؾ كتتحوؿ الكَبكنيا دكف  لؤلفراد كالبضائع كاألمواؿ التنقل دكف
. ضبط كدكف القدرة على معرفة ىوية األشخاص ، األمر الذم ساعد على تفشي أنواع جديدة من اعبرائم

اغبديثة كالدعوة إٔب حرية اغبركة كيفهم فبا سبق أف اعبريبة قد أخذت أبعادا جديدة ُب عصر العوؼبة، نتيجة ظهور التقنيات    
كالتنقل، فبا أدل  إٔب ظهور أنواع مستحدثة من اعبرائم ُب ظل العوؼبة كاعبرائم اؼبنظمة العابرة للحدكد كالٍب يعتّب من أبرز صورىا  

كؼ تتمحور حوؽبا الورقة جريبة االرىاب ، االذبار باؼبخدرات ، ذبارة السبلح ،جريبة االذبار بالنساء كاألطفاؿ كىي اعبريبة الٍب س
الٍب بْب أيدينا، كعليو فإننا سوؼ كباكؿ فيما يلي أف نعطي حملة سريعة عن جريبة االذبار بالنساء كاألطفاؿ ، كمن ٍب نتعرؼ على 

النساء االنَبنت بوصفو أحد آليات العوؼبة ، لننتقل بعد ذلك إٔب تسليط الضوء على الدكر الذم يعلبو االنَبنت ُب ؾباؿ االذبار ب
.  كاالطفاؿ

  لمحة سريعة عن جريمة االتجار بالنساء واألطفال

، فهي تنتهك  الٌب ترتكب اآلف ُب حق اإلنسانية ُب صبيع أكباء العآب تعتّب جريبة االذبار بالنساء كاألطفاؿ من أخطر اعبرائم   
. حرر من العبودية أحد أىم اغبقوؽ اللصيقة باإلنساف أال كىو حق كل فرد بأف يعيش بكرامة كأف يت

 كما أأا تعتّب من اعبرائم ذات االمتداد الدكٕب ، فهي ليست ؿبصورة ُب دكلة بعينها، بل معظم دكؿ العآب تنطوم على شبكات  
كىناؾ استخدامات متنوعة ؽبؤالء البشر الذين تتم اؼبتاجرة ُّم،  كمافيات منتظمة تدير عمليات كاسعة لبلذبار بالنساء كاألطفاؿ،

كالنساء عموما، كمنهم من يتم تسخّبه للعمل،  تتم اؼبتاجرة بو ُب ؾباؿ اعبنس كالدعارة كالفتيات القاصرات كاالطفاؿ أم منفم
. بالقوة مقابل اجر زىيد كظركؼ عمل سيئة جدا   أم زجو ُب أعماؿ السخرة

عصابات احَبفت اإلجراـ  كتدخل جريبة االذبار بالبشر خاصة النساء كاألطفاؿ ضمن مفهـو اعبريبة اؼبنظمة حيث تقـو ُّا  
كمصدر دخلها كأجرىا الذم تتقاضاه، فهذه العصابات سبارس أنشطتها  كجعلت اعبريبة ؿبور كؾباؿ نشاطها الذم سبارسو،

اغبركة ،تقبل التنقل عّب كسائط متعددة  ائها إٔب توليد تدفقات نقدية ضخمة كسريعةكعمل ككظيفة كمهنة، هتدؼ من كر اإلجرامية
 .كاف ُب النهاية ـبالفان للقانوف كالعرؼ كاألخبلؽ كـبتلفة بعضها تقليدم كاآلخر مبتدع، كإف
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أنشطة غّب مشركعة،  فالربح ىو اؽبدؼ الذم تسعى إليو اؼبنظمات اإلجرامية الٍب تتكوف من ؾبموعة من األفراد يبارسوف   
كتستخدـ ُب سبيل بلوغ ىدفها العديد من اغبيل كاألساليب غّب اؼبشركعة ، كتقـو ىذه اعبماعات بإستغبلؿ كل السبل الٍب تيسر 
ؽبا شؤكف ىذه التجارة دبا ُب ذلك سبل االتصاؿ بالعمبلء كالضحايا كاإلعبلنات كاإلعبلـ ، كال شك أف اإلنَبنت أصبح من أىم 

. تصاؿ الٍب تعّب الدكؿ ، لذلك سوؼ كباكؿ فيما يلي التعرؼ على االنَبنت بوصفو أحد آليات العوؼبةسبل اال

  االنترنت بوصفة أحد آليات العولمة

العآب إٔب ؾبتمع معلوماٌب  بالثورة اؼبعلوماتية الصناعية، أك الثورة الصناعية الثالثة، الٍب حولت تشهد البشرية حاليان ما ينعت    
ككسائل االتصاؿ  أرجائو ُب يسر كسرعة كغزارة من خبلؿ شبكات كثيفة كمَبابطة من اغباسبات تتدفق اؼبعلومات بْب كبّب،

. لتخزين كاسَبجاع كمعاعبة اؼبعلومات الدكلية كاحمللية ،كيزيد فيو االعتماد على استخداـ الكمبيوتر

كيعتّب االنَبنت من أىم سبل االتصاالت اغبديثة فهو عبارة عن شبكة معلومات يتم الوصوؿ إليها بإستخداـ اغباسب اإلٕب     
. مدار العآب فبا هبعل اغبصوؿ على اؼبعلومات كتبادؽبا أمران ُب غاية السهولة الذم يتصل بغّبه من اغبواسب على" الكمبيوتر"

االتصاالت بْب مراكز البحوث األمريكية ُب  ترنت ُب أاية الستينيات من القرف الفائت  ضمانا لسرعةكقد ًب إنشاء شبكة اإلف   
الشبكة كليدة  بضربة نوكية مفاجئة، كبعد زىاء ربع قرف من إنشائها تواتر القـو بأف نفس ىذه حالة قياـ اػبصم السوفيٍب آنذاؾ

. ثقافة اإلنَبنتاغبرب الباردة ستهدم العآب إٔب ثقافة جديدة ىي 

اغباسب اآلٕب مرتبط بعضها ببعضها اآلخر بطريق  كاعبدير بالذكر أف االنَبنت ليس جبهاز مستقل إمبا ىو ؾبموعة من أجهزة   
شبكة اإلنَبنت بواسطة  باستخداـ التكنولوجيا اغبديثة، كتتم االتصاالت كاغبصوؿ على اؼبعلومات من سبكن من تبادؿ اؼبعلومات

الذم يتضمنو باالتصاؿ إرساالن  Modem اآلٕب عن طريق جهاز اؼبودـ اآلٕب كاؽباتف معان حيث يقـو اغباسب جهاز اغباسب
. من خبلؿ االتصاؿ اؽباتفي" اإلنَبنت"بالشبكة   – كاستعماالن 

سيما كأنو كالشك أف لئلنَبنت دكران ُب التجارة بصفة عامة كُب تنسيق عمليات االذبار بالنساء كاألطفاؿ بصفة خاصة ال   
العآب ُب غبظات زمنية قصّبة ليصل إٔب ما يريده من  باإلضافة إٔب كونو شبكة دكلية للمعلومات يتمكن اؼبرء بواسطتها أف يغزك

. معلومات، فإنو يساىم أيضان ُب تسهيل عملية االتصاؿ كالتواصل بْب اإلفراد ُب ـبتلف أكباء العآب

 النساء واألطفال استغالل االنترنت في جريمة االتجار ب :

فبا ال شك فيو أف جريبة االذبار بالنساء كاألطفاؿ قد انتشرت ُب العآب بسبب استخداـ اعبماعات االجرامية اؼبنظمة شبكة    
 ََُِ،فقد حققت ذبارة اعبنس سنة   (Data monitor)  اإلنَبنت، فبحسب تقدير مؤسسة تسويق الدراسات الّبيطانية

. من مسجل اؼببيعات عّب االنَبنت% ْٕاإلنَبنت كىو ما يساكم حوإب  ر من خبلؿبليوف دكال ٔأكثر من 
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من  (Apersonal touch services) من خبلؿ شركة ُْٗٗككاف أكؿ ظهور لتجارة اعبنس عّب اإلنَبنت سنة    
عدد ىذه  كصل ُٓٗٗأديردنا كمع بداية سنة / من فينكس  (Brandy's Babers) كاشنطن ًب تلتها شركة/ سياتس

. شركة ََِتتعامل بتجارة اعبنس عّب اإلنَبنت الشركات الٍب

اإلنَبنت ىي ذبارة الكَبكنية  كيرل اػبّباء كالباحثْب اؼبهتمْب بقضية االذبار بالنساء كاألطفاؿ أف التجارة بالنساء كاألطفاؿ عّب   
(. االنَبنت) لعاؼبية عّب شبكة اؼبعلومات ا كتٌعرؼ بأأا تلك التعامبلت الٍب تتم الكَبكنيا

فعن طريق التجارة اإللكَبكنية اػباصة بالنساء كاألطفاؿ يبكن إبراـ الصفقات بْب اعبماعات االجرامية اؼبنظمة كبْب الضحايا ُب    
الطرفْب،  دكف أف يكوف شبة لقاء مباشر قد ًب بْب بلداأم دكف االنتقاؿ، بالتإب يكوف ىناؾ شبة توفّب للوقت كالتنقل، فتّـب الصفة

. الدفع من جهاز إٔب جهاز آخر كيتم تنفيذ الصفقة فوران  كأيضا فبكن أف تتم كسيلة

كقد ساىم اإلنَبنت عن طريق اإلعبلنات اؼبستخدمو عّبه ُب كسر حواجز الزماف كاؼبكاف أماـ عمل اعبماعات االجرامية    
على ذلك، أنو قد ظهرت على اؼبوقع  النساء كاألطفاؿ ، كاؼبثاؿالتجارة كىم الضحايا من  اؼبنظمة ُب ؾباؿ عرض السلع ُب ىذه

 اإلنَبنت عرض لبيع طفل باؼبزاد العلِب كذلك بعد يـو كاحد من كقف عملية لبيع اؼبخصص للمزادات على إحدل اؼبواقع بشبكة
 ،يتمتع بصحة جيدةاإلعبلف أف الطفل  ، كقد جاء ُب(دكالر أمريكي َََ.َٕٓ.ٓ)كليو كصل سعرىا إٔب رقم فكلي بلغ 

كبذلك يكوف االنَبنت قد كفر للجماعات االجرامية اؼبنظمة أسباب االزدىار ليس فقط داخل حدكد الدكلة الواحدة بل ذباكز كل 
. اغبدكد الدكلية ،ذلك أف العآب بأسره يستطيع أف يعلم ُّذا اإلعبلف 

االجرامية اؼبنظمة كجعلهم يعملوف دكف اػبوؼ من اؼببلحقة  من ناحية أخرل ساىم االنَبنت ُب توفّب سبل األماف للجماعات   
القانونية السيما كأف العديد من اؼبشاكل العملية الٍب عادة ما تّبز ُب ؾباؿ اعبرائم كاالختصاص كضركرة توفر أدلة اإلثبات ٓب يعد 

. ؽبا كجود مع استخداـ اإلنَبنت

األفبلـ اعبنسية  ُب الدعارة أك ُب إنتاج النساء كاستغبلؽبم جنسيا سواءكما سهلت شبكة االنَبنت عمليات ذبنيد األطفاؿ ك   
األفبلـ اعبنسية االختيار بْب أكثر من فيلم كما وبدث ُب شبكات  ،كاستطاعت التقنية الرقمية أف تسهل على راغيب مشاىدة

اعبنسي بْب استخداـ التليفزيوف كاستخداـ  ؿكشبكات الكابل اؼبتصلة باألقمار الصناعية، كقد ًب اؼبزج ُب عآب االستغبل الكابل
. ذبارة الصور اعبنسية الفاضحة خاصة للنساء كاألطفاؿ شبكة اإلنَبنت بكثرة ُب تركيج

% ِّالصور اؼبعركضة عّب اإلنَبنت سبثل  كُب دراسة أجريت حديثا عن قضايا ضبط الصور اغبقيقية الفاضحة لؤلطفاؿ كانت   
، حٌب بلغت َََِ، ككاصلت ارتفاعها عاـ ُٗٗٗعاـ % ْٕارتفعت النسبة كصلت  ، ٍبُٖٗٗمن القضايا اؼبضبوطة عاـ 

على  كال شك أف غرفة الدردشة ُب شبكة اإلنَبنت تستغل ُب إغراء النساء كاألطفاؿ،%ْٖكصلت إٔب  َُُِكَب عاـ  %ٕٕ
تداكؿ الصور كاألحاديث كىذا يسهل أيضان الغرفة يبكن  العمل ُب ؾباؿ االذبار بالبشر عن طريق االستغبلؿ اعبنسي، كُب ىذه

. شؤكف ىذه التجارة
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آثار العولمة على حقوق االنسان بين اإليجابية و السلبية 
 -الجزائر -ٕٓأستاذة بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة البليدة / محي الدين حسيبة . أ

 

كخطابا عاؼبيا تتصارع حولو السياسات ، كإطارا عاما لكل اَّاالت اإلنسانية، تعتّب حقوؽ اإلنساف جزء من الوعي اؼبعاصر
كاؼبنظمات اغبكومية الٍب أنشأهتا ، كقد تزايد عدد اؼبنظمات غّب اغبكومية اؼبتخصصة ُب ؾباؿ الدفاع عن حقوؽ اإلنساف، الدكلية

كمؤسسات متخصصة حبقوؽ ، بل حرصت الدكؿ على استحداث إدارات، كلتدافع عن سياساهتاالدكؿ لتعّب عن كجهة نظرىا 
منذ ظهور االىتماـ دبوضوع العوؼبة، أصبحت قضية حقوؽ اإلنساف ُب الوطن العريب ردبا من أىم اإلنساف ُب ـبتلف القطاعات ك 

لعوؼبة بشكل كبّب، حيث تؤثر العوؼبة بتجٌلياهتا السياسية القضايا اؼبطركحة على الساحة إذ  تتشابك العبلقة بْب حقوؽ اإلنساف كا
كمن ، ظاىرة متعددة األبعاد فهي . كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية تأثّبان عميقان على حقوؽ اإلنساف ُب كل ىذه اَّاالت

كالٍب كما ؽبا آثارىا االهبابية ؽبا آثارىا ككدا البعد االجتماعي ، ٍب البعد االقتصادم، كالتكنولوجي، أبعادىا اؼبؤكدة البعد العلمي
. السلبية ك ىو ما سنتناكلو ُب ىده اؼبداخلة 

 

 

: مقدمة

إف ضباية حقوؽ اإلنساف كتعزيزىا مبلغ عظيم ناضلت من أجلو الشعوب كاألمم حٌب تكرس ُب عصرنا اغبديث دبجموعة من 
إذ أصبحت حقوؽ  ، ُْٖٗ/ُِ/َُغبقوؽ اإلنساف الصادر ُب  اؼبواثيق كاؼبعاىدات كالقوانْب، كعلى رأسها اإلعبلف العاؼبي

كقد تزايد ، كخطابا عاؼبيا تتصارع حولو السياسات الدكلية، كإطارا عاما لكل اَّاالت اإلنسانية، اإلنساف جزء من الوعي اؼبعاصر
ة الٍب أنشأهتا الدكؿ لتعّب عن كاؼبنظمات اغبكومي، عدد اؼبنظمات غّب اغبكومية اؼبتخصصة ُب ؾباؿ الدفاع عن حقوؽ اإلنساف

كمؤسسات متخصصة حبقوؽ اإلنساف ُب ـبتلف ، بل حرصت الدكؿ على استحداث إدارات، كجهة نظرىا كلتدافع عن سياساهتا
كلعل العوؼبة كنظاـ عاؼبي جديد يرفع شعار ضباية حقوؽ اإلنساف، قد أثرت بشكل أك بآخر على سياسات الدكؿ ُب القطاعات 
حٌب أصبحت الكثّب من دكؿ العآب الثالث، ال زبشى العوؼبة ُب جانبها االقتصادم، بقدر ما زبشاه ُب ؾباؿ حقوؽ ىذا اَّاؿ، 
منذ ظهور االىتماـ دبوضوع العوؼبة، أصبحت قضية حقوؽ اإلنساف ُب الوطن العريب ردبا من أىم القضايا اؼبطركحة على ؼاإلنساف،

نساف كالعوؼبة بشكل كبّب، حيث تؤثر العوؼبة بتجٌلياهتا السياسية كاالقتصادية الساحة إذ  تتشابك العبلقة بْب حقوؽ اإل
كمن أبعادىا اؼبؤكدة ، ظاىرة متعددة األبعاد فهي . كاالجتماعية كالثقافية تأثّبان عميقان على حقوؽ اإلنساف ُب كل ىذه اَّاالت

 .ىا االهبابية ؽبا آثارىا السلبيةجتماعي كالٍب كما ؽبا آثارككدا البعد اال، ٍب البعد االقتصادم، كالتكنولوجي، البعد العلمي
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مفاىيم العولمة و حقوق اإلنسان : المبحث األول

. ك سنتناكؿ ُب ىدا اؼببحث معُب كل من  حقوؽ اإلنساف ك العوؼبة  ٍب بياف أىم  أسباب تأثّب العوؼبة على حقوؽ اإلنساف

 :العولمةمعنى حقوق اإلنسان و :المطلب األول

  :معنى حقوق االنسان: أوال

تشكل حقوؽ اإلنساف ُب ؾبملها ؾبموعة اغبقوؽ اإلنسانية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالسياسية الٍب يكفلها القانوف 
نس أك لؤلفراد، كوبميها دبوجب نصوص قانونية، فهي حقوؽ ثابتة عبميع بِب البشر على قدـ اؼبساكاة، دكف سبييز من حيث اِب

لذلك كاف حرم بالدكؿ كاألمم االىتماـ ُّا، كتكريسها عن طريق اؼبواثيق الدكلية كالقوانْب ....... اللوف أك العرؽ أك الدين
ك تعرؼ حقوؽ اإلنساف، بأأا تلك اغبقوؽ الثابتة لئلنساف ثقافيان كاجتماعيان كاقتصاديان كسياسيان على قدـ اؼبساكاة دكف  .الداخلية
حيث اعبنس أك اللوف أك الدين أك العرؽ، أك االنتماء، أك الدكلة أك غّبىا، كالٍب يشكل اؼبساس ُّا مساسان حبقوؽ سبييز من 

  .البشرية صبعاء

كما ذبدر اإلشارة كالتنويو لو، فإف حقوؽ اإلنساف كفلتها كنظمتها أحكاـ الشريعة اإلسبلمية دبا يضمن حرية ككرامة اإلنساف، 
الف األمم اؼبتحدة عن حقوؽ اإلنساف، ليس أكثر من صدل ؼبا أكصى بو الشارع اغبكيم كأمر بو سبحانو األمر الذم هبعل إع

  .كتعأب، كما أكصى كأمر بو نبينا ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم

يث ًب إبراـ ذلك أف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف ما عرؼ اىتمامان مكثفان كعناية بالغة، إال ُب العصر اغبديث ُب ظل القرنْب األخّبين، ح
العديد من االتفاقيات الٍب تضمنت ضباية الوجود القانو٘ب للفرد، كالقضاء على كل ؿباكلة لتشبيو اإلنساف باألرض أك السلع، 

  .كانت ىذه فبهدة ؼبا يسمى باإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف

: معنى العولمة: ثانيا 

كاختلفت حبسب الزكايا الٍب ينظر منها الباحث ، خبصوص العوؼبة كاؼبقصود ُّاالعوؼبة ظاىرة متعددة األبعاد كلقد تضاربت اآلراء  
أك العوؼبة باعتبار ذبلياهتا للظواىر االقتصادية أك باعتبارىا انتصارا ، العوؼبة باعتبارىا مرحلة تارىبية، كىي تتمحور حوؿ أربعة أنواع

فاؼباركسيوف اعبدد يركف إأا أاية ، جد تعريف ؿبدد متفق عليو للعوؼبةلذا ال يو. للقيم األمريكية أك ثورة سوسيولوجية كتكنولوجية
أك الغِب على الضعيف ُب حْب إف اللّباليْب ، كتؤدم إٔب مزيد من االنقسامات لتكريسها االستغبلؿ كسيطرة القوم، الرأظبالية

كرة العلمية كالتكنولوجية جعلت العآب أشبو بشبكة كأف الث، يقولوف إأا اؼبنتج النهائي لعملية ربوؿ كبّبة ُب السياسات العاؼبية
كرأل البعض اآلخر ُب العوؼبة مشركع استحواذ جديد يقـو على ما يسمى بالوحدة االقتصادية العاؼبية الٍب ذبد أساسها ُب ، كاحدة

آب لكونية تشهد االنتقاؿ إٔب إلغاء ألف عوؼبة االقتصاد ىيأت الع، اتفاقيات اعبات الٍب ًب استبعادىا لصاّب منظمة التجارة العاؼبية
إٔب جانب ، كؿباكلة التوحد الثقاُب ُب ظل ما عرؼ باألمركة. اغبدكد التجارية ُب العآب كاالنتقاؿ إٔب عصر مشولية السوؽ 
ة الٍب تبلورت كقد جاءت العوؼبة استجابة ؼبنطق الرأظبالية العاؼبي. االتفاقات الساعية إٔب توحيد اعبهد األمِب ؼبواجهة اإلرىاب

كاالحتكار ، كاحتكار اؼبوارد الطبيعية، كاالحتكار اؼبإب، االحتكار التكنولوجي: احتياجاهتا اػبمسة ُب سياؽ االحتكارات اػبمسة
 .كاحتكار كسائل التدمّب الشامل، اإلعبلمي
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ٔب مستول الكوكب، كإدارة اؼبصاّب اؼبشَبكة إف العوؼبة ُب إطارىا النظرم الذم يدعو إٔب تزايد التبادؿ كربقيق االعتماد اؼبتبادؿ ع
للبشرية كلصاّب البشرية، تبدك ككأٌأا أصبحت ضركرة ال غِب عنها للتعامل مع كثّب من قضايا حقوؽ اإلنساف، بعد أف اتسعت 

ت كٓب تعد االنتهاكا. فقد أصبحت حقوؽ اإلنساف جزءان من القانوف الدكٔب. ىذه اغبقوؽ كتشابكت على مستول الكوكب
اعبسيمة الٍب ربدث غبقوؽ اإلنساف ُب أم مكاف من العآب، من الشئوف الداخلية للدكلة بل إصبحت تدخل ُب اىتماـ اَّتمع 

.  الدكٕب ككل، كتتطلب تدخلو، كإف كانت معايّب ىذا التدخل ما زالت تثّب الكثّب من اعبدؿ

ُب نطاؽ إقليمي ؿبدكد، كإمبا يكوف ذلك على مستول كقد اتسعت دائرة حقوؽ اإلنساف لتشمل قضايا ال يبكن معاعبتها 
.  الكوكب، مثل اغبق ُب السبلـ الذم أصبح وبتاج إٔب ترتيبات أكسع نطاقان من الدكؿ اؼبتنازعة

ككذلك . كذلك اغبق ُب التنمية الذم ذبلت فيو مسئولية الدكؿ القادرة حياؿ الدكؿ الٍب تنعدـ فيها إمكانات التنمية لنقص اؼبوارد
.  ناؾ اغبق ُب بيئة نظيفة، فما وبدث من حرائق ُب غابات األمازكف يؤثر على العآب أصبعق

كمع التطور اؼبذىل ُب العلم كاختصار عوامل اؼبسافة كالزمن كسبلك اإلنساف ؼبقدرات ؾبالو اغبيوم، قد بلغنا درجة ال يبكن معها 
شطة اإلنتاج كاالستهبلؾ لصاّب اإلنساف كدبفاىيم تػيعىٌلي من قيمة التهرب من ضركرة إدارة كل من الفضاء البحار كالتجارة كأف

اإلنساف، قبل أف ندمر أنفسنا كندمر الكوكب الذم هبمعنا بعد أف انطلقت طاقات اؼبعرفة كالعلم كالتكنولوجيا، كظهرت اغباجة 
كل األجياؿ، حٌب ال تنتصر التكنولوجيا على  اؼبلحة لَبشيد اؼبعرفة كالعلم كالتكنولوجيا لتكوف ُب خدمة اإلنسانية كلها كُب خدمة

.  حساب ىزيبة اإلنساف كاإلنسانية نفسها، أك غبساب جيل على حساب األجياؿ األخرل

كمن أجل ذلك كلو تبدك اغباجة إٔب النظرة الكوكبية حٌب ككبن نتصرؼ ؿبليان، كإف كاف البعض يعكس ىذه اؼبعادلة بأف يكوف 
بيان، اؼبهم ُب كبل اغبالتْب أف يكوف البعد الكوكيب ماثل دائمان أمامنا فقد تشابكت اؼبصاّب إٔب حد التفكّب ؿبليان كالتصرؼ كوؾ

  . بعيد

فقد ىيمنت األسواؽ . كلكن ىذا اإلطار النظرم للعوؼبة شئ كالعوؼبة الٍب ظهرت كعرًفت حٌب اآلف على أرض الواقع شئ آخر
كأقطار بعينها فوائد العوؼبة كنتائجها اإلهبابية كتَبؾ سلبياهتا لشعوب كأقطار  على عملية العوؼبة فبا أدل إٔب أف ربتكر شعوب

.  أخرل حيرًمت من ىذه الفوائد

ك ىناؾ من يرل أف العوؼبة  ُب كاقعها كما رصدت ُب العقدين األخّبين، ىي اذباه متعاظم كبو زبطي اغبدكد، أم التعامل دكف 
كيظهر ذلك بشكل . سباء إٔب كطن ؿبدد أك دكلة معينة، كدكف حاجة إلجراءات حكوميةاعتداد ييذكر باغبدكد السياسية أك االف

.  كاضح ُب الشركات متعددة اعبنسيات، كُب انتقاؿ رأس اؼباؿ الذم يظهر بوضوح ُب استخداـ بطاقات االئتماف

كما ترتب عليو من ثورة ُب كسائل  شق كاقعي أك مادم جاء نتيجة التطور العلمي كالتكنولوجي اؽبائل: كللعوؼبة شقْب أكؽبما 
االتصاؿ كاإلعبلـ كانتشار احملطات الفضائية الٍب تبث براؾبها لكل أكباء الكوكب كلكل البشر على ىذا الكوكب دكف أف ربدىا 

.  كأيضان ُب ثورة اؼبعلومات اؽبائلة الٍب ذبسدىا شبكة اإلنَبنت. حدكد

أك الرفض فهو كاقع أصبح أحد ظواىر العصر الذم نعيشو، كليس أمامنا إال أف نقبل كىذا اعبانب من العوؼبة ليس مطركحان للقبوؿ 
.  بو كلكن علينا أف نعرؼ كيف نتعامل معو لنكوف أكثر تأثّبان ُب عاؼبنا
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لسوؽ فهو شق قيمي، جاء نتيجة الطابع التوسعي التنافسي لنمط اإلنتاج الرأظبإب الذم فرض اقتصاد ا: أما الشق الثا٘ب للعوؼبة 
خاصة كأف جولة . كىذا اعبانب ىو الذم يثّب كثّبان من اؼبخاكؼ كالشكوؾ(. اعبات)على العآب، كعٌززه باتفاقية التجارة العاؼبية 

أكرجوام جاءت ضربة قاضية للدكؿ النامية حيث فرضت الدكؿ الصناعية الكّبل شركطها اَّحفة فحررت التجارة كانتقاؿ رؤكس 
ضباية مبالغ فيها للملكية الفكرية دبا هبعل نقل التكنولوجيا كاؼبعرفة امر باىظ التكلفة بالنسبة للدكؿ  األمواؿ، كلكنها فرضت

. كىذا اعبانب القيمي من العوؼبة ىو الذم هبعل من العوؼبة مسألة خبلفية . النامية

: أسباب تأثير العولمة على حقوق االنسان: المطلب الثاني

بعض الدكؿ تؤمن بقيمة حقوؽ اإلنساف كحرصت بالتإب على  إف تأثّب العوؼبة على حقوؽ اإلنساف يرجع ألسباب كثّبة منها أف 
كما أف الدكؿ الكّبل ُب مقدمتها الواليات اؼبتحدة األمريكية تصدر تقارير سنوية عن .كاحَباـ حقوؽ اإلنساف، دعم اَّاؿ اؼبعرُب
هبعل ىذه الدكؿ ُب حاؿ دفاع عن سياساهتا لدحض تلك .جو اهتامات للدكؿ النتهاكها حقوؽ اإلنسافالذم يو، كزارة خارجيتها
كاؼبنظمة الدكلية ، مثل منظمة العفو الدكلية، ضف إٔب دلك أف عدد من اؼبنظمات الناشطة ُب ؾباؿ حقوؽ اإلنساف.االدعاءات

قى معلومات مباشرة من األفراد بفضل ما أتاحو العلم من كسائل كغّبىا تتل، كاللجنة الدكلية غبقوؽ اإلنساف، غبقوؽ اإلنساف
كتقـو بزيارات مّبؾبة للوقوؼ على انتهاكات حقوؽ اإلنساف فبا ، كتصدر تقارير دكرية عن انتهاكات حقوؽ اإلنساف، لبلتصاؿ

فبل غرابة ُب أف يركز ُب عصر .كىي بالتإب ظاىرة إهبابية ، كلو كاف ظاىريا الحَباـ ىذه اؼبنظومة، فرض على الدكؿ التزاما
أك الضمانات الدكلية غبقوؽ اإلنساف أك حقوؽ اإلنساف ُب ، اؼبعلوماتية الذم يعرؼ أيضا باغبماية الدكلية غبقوؽ اإلنساف

.  أك القانوف الدكٕب غبقوؽ اإلنساف، السياسات الدكلية

نساف قبدىا ُب العديد من اؼبؤشرات اؼبوضوعية سواء ما تعلق كمبلمح تأثّب العوؼبة على حقوؽ اإلنساف ُب تنامي االىتماـ حبق اإل
كأطره النظرية أـ كيفية ، منها باستقرار ؾباؿ دراسات حقوؽ اإلنساف بوصفو علما مستقبل لو ذاتيتو البحثية كمبوذجو اػباص بو

يا يفَبض صبلحيتو كيشكل األساس تطبيقها على دراسات بعينها كتعميم النموذج اللّبإب غبقوؽ اإلنساف باعتباره مبوذجا عآب
كقد طورت ىذا اؼبعيار مراكز .كتقوٙب فبارساهتا دبا أصبح معيارا للتمدف كاغبضارة ، الذم قاس بو مدل كفاء الدكؿ بالتزاماهتا

. البحوث اؼبتخصصة ُب ؾباؿ حقوؽ اإلنساف لتتواءـ مع عصر اؼبعلوماتية

كتنامي دكر اؼبنظمات غّب اغبكومية ، ف أىم مظاىر حرية فبارسة اغبق السياسيكفبارسة العمل األىلي ـ، كما أف تأسي اعبمعيات
كاؼبؤسسات ، على الصعيدين الدكٕب كاإلقليمي ُب السنوات األخّبة الٍب منح بعضها الصفة االستشارية ُب العديد من اؽبيئات

ائج الٍب ترتبت على البراط ىذه اؼبنظمات أال أف النت، إذا كانت من جانب اؼبعارضة، الدكلية لتكوف أداة ضغط على الدكؿ
فإف ىذه ، أك غّب حكومية حرمها من االستقبللية كاؼبوضوعية من جهة، كاعبمعيات ُب أجندة أعماؿ منظمات دكلية حكومية

، التإبكاف كجودىا مرتبط باؼبؤسسات الداعمة الٍب تدكر ُب فلكها دبا ُب ذلك لغة اؼبموؿ كب، اؼبنظمات ٓب تعد مالكة لقرارىا
. أهىدر حق تنظيم اعبمعيات كتأسيسها الذم أستغل من قبل البعض للوصوؿ إٔب مراكز سلطوية

لقد أصبحت حقوؽ اإلنساف كسيلة للضغط الدكٕب أكثر فبا ىي مصدر لبللتزامات قانونية فعلية كقد تؤدم إٔب إنزاؿ العقوبات 
لسيادة منطق ،لذم ربوؿ إٔب أداة بيد الواليات اؼبتحدة األمريكيةعلى دكؿ اعتّبت خارجة على القانوف من منظور ؾبلس األمن ا

الذين ال يتوانوف عن عقد التسويات كاستغبلؿ أزمات ، كاؼبصلحة اػباصة للدكؿ األعضاء الدائمْب كغّب الدائمْب، القوة من جهة
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حبجة انتهاكها غبقوؽ اإلنساف ُب حْب دكؿ الٍب قد تطرد من اعبماعة الدكلية أك سبتهن كرامة شعوُّا بتجويعها كإفقارىا ، الدكؿ
. أخرل مرضي عنها سبارس أبشع أشكاؿ انتهاؾ حقوؽ اإلنساف ال هبرم اغبديث عن سجلها اإلجرامي 

 

انعكاسات العولمة على حقوق االنسان : المبحث الثاني

ـ ، كالٍب برز تأثّب ُْٖٗ،أىم اغبقوؽ اؼبنصوص عليها ُب اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف عاـ سنتناكؿ من خبلؿ ىدا اؼببحث 
 .أثر العوؼبة ُب ؾباالت حقوؽ اإلنساف السياسية كاالقتصادية كالثقافية ك اؼبدنيةالعوؼبة عليها كاضحان ٍب 

م ، والتي برز تأثير ٜٛٗٔنسان عام أىم الحقوق المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإل: المطلب األول 
  :العولمة عليها واضحاً 

  .اغبق ُب اغبياة -أكال 

  .اغبق ُب اغبرية كالسبلمة الشخصية، كعدـ جواز القبض أك اغببس التعسفي -ثانيا

  .اغبق ُب اؼبساكاة دكف سبييز بسبب اعبنس، أك العنصر، أك اللوف، أك النوع أك غّبىا -ثالثا 

  .ُب حرية الفكر كالضمّب كالديانةاغبق  -رابعا

  .اغبق ُب الرعاية الصحية -خامسا

  .اغبق ُب التعليم كالثقافة -سادسا 

  .اغبق ُب مستول معيشة أفضل -سابعا 

، كإعبلف مؤسبر فينا ُُْٖكلقد كانت عدة معاىدات كاتفاقيات قد عقدت بشأف بعض اغبقوؽ كمعاىدة باريس للسبلـ 
ٍب االتفاقيتْب . ، كالٍب تتضمن ُب ؾبموعها إلغاء الرؽ بكافة أشكالو، كمنع كؿباربة ذبارة الرقيقُِِٖ، كإعبلف فّبكنا ُُٖٓ
  .اؼبتعلقتْب بقمع االذبار بالنساء كاألطفاؿ َُُٗك  1904الدكليتْب 

ف الضمانات كاآلليات األمر الذم أدل باَّتمع الدكٕب إٔب زيادة االىتماـ فيما بعد دبجاؿ حقوؽ اإلنساف، عن طريق ؾبموعة ـ
  .القانونية

كمع أاية اؼبرحلة االستعمارية الٍب استخدمت فيها القوة اؼبادية كالسبلح، ربولت العوؼبة إٔب آليات أكثر جاذبية لتحقيق السيطرة، 
ٓب كحدة سياسية فهي من منطلق ؾباؽبا السياسي ُب العصر اغبإب هتدؼ إٔب القضاء على اغبدكد اعبغرافية بْب الدكؿ، جبعل العا

كاحدة دبا يسمى اصطبلحان القرية الكونية كاالذباه كبو اؼبواطنة العاؼبية، كىذا يعِب بالضركرة تقويض أسس الدكؿ الٍب قامت على 
أساس كطِب أك قومي أك ديِب، كظهور مراكز جديدة للقرار السياسي العاؼبي، فضبلن عن بركز قول إقليمية كعاؼبية تنافس الدكؿ ُب 

رة شؤكف العآب ُب اؼبستقبل، ألأا تدعوا إٔب تفتيت الركابط بْب الفرد كاعبماعة الٍب ينتمي إليها فبا يَبتب عليو ضعف االنتماء إدا
  .الوطِب، كىيمنة قول أخرل خارجية تسيطر على اإلنساف كتسلبو حرياتو كحقوقو، فالعوؼبة استعمار غّب مباشر كزبدير للشعوب

الٍب زبوؿ اؼبواطنْب حق االشَباؾ ُب شؤكف اغبكم بطريقة مباشرة أك غّب مباشرة ُب ظل أحد أمباط أنظمة أما اغبقوؽ السياسية 
اغبكم الديبقراطي، فهي تقتضي حق كل فرد بتوٕب الوظائف اإلدارية صغّبىا ككبّبىا إف كاف أىبلن لتوليها، كأف يبدم رأيو ُب سّب 
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، .كف اؼبوجو األساسي ؽبا ىو اؼبصلحة العامة، لذلك فهي تقع ربت رقابة صباىّب األمةاألمور العامة، ألف ىذه اؼبناصب كاآلراء يك
كعندما تضعف الدكلة القومية أىماـ القول األخرل الٍب منها الدكؿ الٍب تستثمر العوؼبة لصاغبها ككذلك الشركات كالتكتبلت 

بة للدكؿ أك اؼبوظفْب الذين يصبحوف غّب قادرين للحصوؿ االقتصادية، فإف ىذه اغبقوؽ تتأثر حبيث تصبح أقل قيمة، سواء بالنس
  .عليها

 كاليـو يعا٘ب اَّتمع االنسا٘ب عامة كالعريب االسبلمي خاصة زمن العوؼبة نقصا فادحا ُب التعبّبات االهبابية عن االحَباـ لئلنساف ُب
يكوف دائما من قبل الفئة اغباكمة على طرؽ الكسب  كاقع االستبداد كال مكاف للحرية ُب البلداف ذات اؼبنهج الشموٕب، كالَبكيز

  .ككسائل الربح كربصيل الثركة كاؽبدؼ األقصى لؤلنظمة الفاسدة ىو احملافظة على السلطة كاخضاع األفراد بالقوة كالنهب

.  أثر العولمة في مجاالت حقوق اإلنسان السياسية واالقتصادية والثقافية و المدنية:المطلب الثاني 

 . سنحاكؿ فيما يلي أف نوضح أثر العوؼبة ُب ؾباالت حقوؽ اإلنساف السياسية كاالقتصادية كالثقافية ك اؼبدنية

: العولمة والحقوق السياسية والمدنية 

فبا ال شك فيو أف اغبقوؽ السياسية كاؼبدنية تدٌعمت كثّبان ُب عصر العوؼبة بعد أف أصبحت حقوؽ اإلنساف ىي حبق لغة العصر 
لعٌدة أسباب أنبها التطور اؼبذىل ُب تكنولوجيا االتصاؿ كثورة اؼبعلومات سواء ُب انتقاؿ اػبّب دبا ُب ذلك أخبار  كذلك

االنتهاكات ككذلك الوصوؿ إٔب اؼبواطن العادم عّب الفاكس كاإلنَبنت عبلكة على كسائل اإلعبلـ اؼبختلفة الٍب جعلت صبيع 
كبالتإب ٓب يعد من اؼبمكن إخفاء االنتهاكات الٍب ربدث غبقوؽ . من بعضهم البعض الناس ُب كوكبنا يعيشوف ُب رؤية كمسمع

كما أنو أصبح من اؼبستحيل إقامة األسوار اغبديدية مرة أخرل حوؿ أم ؾبتمع من اَّتمعات . اإلنساف، كىذا يعتّب تطوران ىامان 
.  بفضل ىذه الثورة ُب االتصاؿ كُب اؼبعلومات

ؾبموعة شبكات غبقوؽ اإلنساف " ظمات حقوؽ اإلنساف ُب العآب دبا فيها منظمات العآب الثالث من عمل كما أنو  قد أمكن ؼبن
تضم معظم صبعيات كمنظمات حقوؽ اإلنساف ُب الكوكب مدعومة من اغبكومات الغربية كمؤسسات التمويل " متعددة اعبنسية

ـر من  الغريب كأصبح من السهل التحرؾ دكليان ُب مواجهة االنتهاكات احمللية كما أصبح من اؼبمكن أف ذبعل صوتان عاؼبيان ؼبن وبي
كتعتّب ىذه . صوتو كذبيىيَّنشي منظمات حقوؽ اإلنساف ُب العآب كلو ضد ىذه االنتهاكات كمساندة نشطاء حقوؽ اإلنساف

اؿ اغبديثة دبا فيها الفاكس الشبكات نواة حقيقية لقياـ ؾبتمع مد٘ب على مستول الكوكب، كلقد لعبت اإلنَبنت كأدكات االتص
.  كالتلفوف احملموؿ كاؼبيديا العاؼبية الدكر الرئيسي ُب إقامة ىذه الشبكات

إال أف ىناؾ شبة إشكالية تولدت عن رفض بعض اغبكومات العربية ؼبنظمات حقوؽ اإلنساف أك مبلحقتها باستمرار، األمر الذم 
ا كسبويلها كأكلوياهتا من اػبارج، حٌب أصبحت تبدك ككأأا امتداد ؼبنظمات ُب دفع الكثّب من ىذه اؼبنظمات إٔب أف تستمدضبايتو

كرغم النجاح الذم ربققو ىذه . اػبارج كفقدت التفاعل اغبقيقي مع اؼبؤسسات الوطنية كالشعبية ككذلك مع اغبكومات العربية
 ىذه الضغوط اػبارجية إال أف ذلك ال وبيًٍدثي اؼبنظمات نتيجة الضغط من اػبارج كاستجابة كثّب من حكومات العآب الثالث إٔب

.  الَباكم اؼبطلوب داخليان ليجعل التقدـ ُب ؾباؿ الديبقراطية كاحَباـ حقوؽ اإلنساف سياسة ثابتة غّب قابلة لبلرتداد

نغلقة، كال شك أف مثل ك فبا ال شك فيو أف ثورة التجارة العاؼبية ضاعفت من نقاط االتصاؿ بْب اَّتمعات اؼبنفتحة كاَّتمعات آب
ىذا االحتكاؾ كالتعامل مع مؤسسات التمويل الدكلية كالبنوؾ يدفع إٔب التقدـ ُب ؾباؿ الوعي باغبريات األساسية كالديبقراطية، 
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 كخاصة أف معظم الدكؿ كاؼبؤسسات العاؼبية الغربية اؼبهتمة بعمليات التحوؿ إٔب اقتصاد السوؽ مثل صناديق التنمية كُب مقدمتها
صندكؽ النقد الدكٕب كالبنك الدكٕب باإلضافة إؿ ؾبموعة الدكؿ األكركبية، تربط بْب اؼبساعدات الٍب تقدمها للدكؿ النامية كبْب 

كبطبيعة اغباؿ فإف ازدىار الديبقراطية يؤثر إهبابيان على حقوؽ . سجل حقوؽ اإلنساف كالتحوالت الديبقراطية ُب ىذه الدكؿ
.   . اإلنساف

كالشعوب اؼبستقلة الٍب ، ؾ من يرل أف العوؼبة أدت إٔب اندثار مفهـو السيادة كىي ُب الواقع من أىم مقومات الدكلةإال أف ىنا
كلكننا اليـو نسمع من اؼبختصْب بالقانوف يتحدثوف عن زكاؿ اؼبفهـو التقليدم للسيادة باعتبارىا سلطة . سبلك حرية تقرير اؼبصّب

ة كسلطة عليا ُب مضموأا القانو٘ب الذم يعِب احتكار الدكلة كل السلطة كاختصاصاهتا كحدىا تبُب على القانوف كىي سلطة أصيل
وبق ( سبيل حقوؽ اإلنساف ) كأف الشعوب تعتّب أمانة تؤسبن عليها حكوماهتا كأف ىي حادت عن السبيل ، على إقليمها كشعبها

 . لؤلمم اؼبتحدة التدخل مباشرة ُب الشؤكف الداخلية للدكلة

  ولمة والحقوق االقتصاديةالع

إذا كانت اغبقوؽ السياسية كاؼبدنية قد استفادت من عصر العوؼبة كما سبق أف أكضحنا فإف اغبقوؽ االقصادية كاالجتماعية ٓب 
جاءت كباال على حقوؽ اإلنساف حيث قاؿ البعض إذ اف ىناؾ جانبا من الفقو يرل أف العوؼبة . تأخذ نفس القدر من االىتماـ

النقبلب على حقوؽ اإلنساف كحرياتو ُب العآب كىذا االنقبلب ينفذ ؼبصلحة الشركات العاؼبية الكّبل الٍب تتحكم باقتصاد أأا ا
، عّب إرغامها على أتباع إرشادات البنك الدكٕب كصندكؽ النقد الدكٕب كنصائحهما، كالسياسات االقتصادية للحكومات، العآب

كتقليص ، كزبفيض مريع ُب النفقات العامة كبصورة خاصة على اؼبستول االجتماعي ، ملةالٍب تتضمن غالبا زبفيض قيمة الع
كخصخصة مؤسسات ، كإلغاء اؼبعونات اؼبتعلقة باؼبواد االستهبلكية دبا فيها اؼبواد الغذائية، كالسكن، كالصحة،اعتماد التعليم

كالركاتب كمن خبلؿ ىذه السياسات ، ككضع حد أعلى لؤلجور، كخدمات اؽباتف، كالنقل، كاؼبياه،كزيادة تعرفة الكهرباء، الدكلة
 .تضرب حبقوؽ اإلنساف عرض اغبائط حينما يسحق اعبوع كالعوز مبليْب من البشر ربت ظبلؿ أصبلح االقتصاد

كىو ) ؼبواقع اإلنتاجية ك رغم ما بٌشرى بو الكثّبكف من أنو ُب ظل العوؼبة كربرير قول التنافس سوؼ تيوجَّنو اؼبوارد البشرية كاؼبادية إٔب ا
كسوؼ يَبتب على ذلك تزايد مضطرد ُب حركة اإلنتاج باؼبعُب الواسع، على الصعيد الدكٕب ( ما يعرؼ باالذباه الكفء لبلقصاد 

إال أنو ُب ظل العوؼبة اذبو العآب كبو استقطاب شديد ُب الفقر الذم اتسعت دائرتو . دبا ييشبع احتياجات البشر بشكلو أفضل
كما يتجو العآب إٔب (. بليوف آخركف يعانوف من سوء التغذية  ِمليوف نسمة من اعبوع، ك  َْٖحيث يعا٘ب ) ـبيف  بشكلو 

.  تركيز شديد ُب الثركة، كذلك على مستول الدكؿ كمستول األفراد أيضان داخل الدكلة الواحدة

من صادرات العآب، % ِٖمن الناتج اإلصبإب، % ٖٔفىخيمس سكاف العآب فبن يعيشوف ُب أعلى البلداف دخبلن وبصلوف على 
س السكاف فبن يعيشوف ُب أشد البلداف . من خطوط اؽباتف ُب العآب% ْٕمن االستثمارات األجنبية اؼبباشرة، ك % ٖٔ أما طبي

على عملية العوؼبة كيرجع ذلك لعٌدة أسباب أنبها ىيمنة األسواؽ . فقط من الناتج اإلصبإب العاؼبي% ُفقران فإأم وبصلوف على 
أف اآلثار " ُٗٗٗكيقوؿ تقرير التنمية البشرية لعاـ . كتكريسها لزيادة الربح دكف اعتبار ييذكر ؼبا يعكسو ذلك على حقوؽ الناس

 اعبائرة اؼبَبتبة على العوؼبة الٍب توجهها األسواؽ كيوجهها ربقيق الربح، أكسع كأعمق من البيانات اؼبذكورة عاليو حيث أأا سبس
مهددة ألف السوؽ العاؼبية "كما يضيف التقرير أف الرعاية الٍب سبثل قلب التنمية البشرية غّب اؼبرئي ". صبيع جوانب حياة اإلنساف

التنافسية اؼبوجودة اآلف تفرض ضغوطان علىما يلـز ألعماؿ الرعاية من كقت كموارد كحوافز، كىي أعماؿ بدكأا ال ينتعش األفراد 
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كفبا ال شك فيو أف ىذه األكضاع تؤثر على تراكم القدرات اإلنسانية للمجتمع الٍب ". ىار التماسك االجتماعيكمن اؼبمكن أف ين
.  تعتّب اآلف أىم للتنمية من تراكم رأس اؼباؿ

كالسبب الثا٘ب ناتج عن طبيعة التطور التكنولوجي نفسو كظهور اآلالت اؼبتطورة اؼبوفرة للوقت كاعبهد اإلنسا٘ب فبا جعل 
ؼبشركعات الكبّبة الٍب تطبق أساليب التكنولوجيا تيلغي من الوظائف أكثر فبا زبلق من ىذه الوظائف كذبرم باستمرار عمليات ا
"Re-engineering ' على نطاؽ كاسع ُب ؾباالت العمالة ُب ـبتلف الشركات الكّبل كقد أدل ذلك إٔب إلغاء كثّب من

ففي الواليات اؼبتحدة على سبيل اؼبثاؿ ًب القضاء بالفعل على مليوف كشبامبائة ألف . الوظائف كإٔب خفض ىائل ُب عنصر العمل
ألف فقط عاـ  َِكالبفض عددىم إٔب  َُٖٗعامل ُب عاـ  ألف َُِكظيفة ُب قطاع الصناعات التحويلية كاف يعمل ُّا 

كبطبيعة اغباؿ يَبتب (. منظمة العمل الدكلية ٕٗ/ٔٗالتقرير السنوم للعمالة لعاـ . ) كينتجوف نفس القدر من اؼبنتجات َُٗٗ
يا كاغبقوؽ الٍب كانوا على ذلك كجود جيش من العاطلْب ككذلك زبفيض أجور كمرتبات العماؿ كاؼبوظفْب كتقلص الكثّب من اؼبزا

يبلحظ أيضان أنو ُب الثورات الصناعية السابقة كانت مكاسب اإلنتاج الناصبة عن التقدـ التكنولوجي، يتقاظبها  . وبصلوف عليها
ىا عدد أما اآلف فإف شبار زيادة اإلنتاج الناذبة عن الثورة العلمية يتقاسم. صبيع اؼبشتغلْب ُب االقتصاد القومي مع اختبلؼ الًنسىب

كيَبتب على ذلك زيادة مطردة ُب . ضئيل جدان من األفراد، كالذين يبثلوف ربديدان رجاؿ اإلدارة العليا كضبلة األسهم كعٌماؿ اؼبعرفة
.  فئات ما ربت خط الفقر، كهتميش ىذه الفئات كتركيز الثركة ُب أيد قليلة

  العولمة والحقوق الثقافية

إذا انتقلنا لبحث آثار العوؼبة على اغبقوؽ الثقافية فسوؼ قبد األمر أكثر تعقيدان كأكثر إثارة للجدؿ بْب اػبصوصية كالعاؼبية كبْب 
فالقيم اؼبَبسخة ُب ضمّب الشعوب ىي الٍب تشكل . ما ىو ؿبلي كما ىو كوكيب كبْب التعددية كالتوحيد ُب نظرة شاملة ؼبا ىو كو٘ب

.  للعآب كمن ىنا تأٌب أنبية الثقافة بالنسبة لقضية العوؼبة رؤيتها كنظرهتا

 ككفقان للمواثيق الدكلية، فلئلنساف اغبق ُب التمٌتع بثقافتو اػباصة كاستخداـ لغتو كاَّاىرة بدينو أم أف تكوف لو خصوصيتو الثقافية
إال . كاغبضارة -كالفكر على مستول الوطن كاؼبنطقة  الٍب تعِب التباين بسبب اختبلؼ السبللة أك اللغة أك الدين ُب إطار الثقافة

أف التفاكت اؽبائل ُب اإلمكانيات الثقافية الٍب ارتبطت ببعض اغبضارات يثّب الكثّب من اؼبخاكؼ ؼبا ُب ذلك من هتديد 
.  للخصوصية كلثقافات أخرل ال سبلك ىذه اإلمكانيات

كبرامج -كاؼبوسيقى-كتب كأفبلـ السينما) ره من ماد ثقافية كترفيهية كتتفوؽ الواليات اؼبتحدة االمريكية ُب نسبة ما تصدٍّ 
فقد حقق فيلم كاحد . إٔب حد أف صادراهتا من ىذه اؼباد تسبق صبيع صادراهتا من أم قطاع آخر(  Softwareكاؿ -التلفزيوف

السلع الثقافية معاملة بقية السلع األخرل كىذا ما يدفع الواليات اؼبتحدة إٔب اإلصرار على أف تعامل . بليوف دكالر ٖ,ُ( تيتانك)
. بعكس فرنسا كدكؿ أخرل الٍب تعتّب أف العوؼبة الثقافية خطر اسَباتيجي يهدد ىويتها الثقافية. دبعُب أال تيفرض عليها قيود سبييزية

ؽبائلة للواليات اؼبتحدة كالدكؿ أما ُب العآب الثالث فمشكلة العوؼبة الثقافية أأا تكاد تكوف ُب اذباه كاحد نتيجة اإلمكانيات ا
فقد ذكرت احصائيات منظمة اليونسكو . الصناعية الكّبل ُب ىذا اَّاؿ كالٍب جعلت دكؿ العآب الثالث ُب كضع اؼبتلقي دائمان 

كما ُب تونس )كنصف ىذا اإلصبإب ( كما ُب سوريا كمصر)أف شبكات التلفزيوف العربية، تستورد ما بْب ثلث إصبإب البث 
من ؾبموع % ٔٗمن إصبإب البث، ك %  ٖٓ، أما ُب لبناف فإف الّبامج األجنبية تزيد على ذلك حيث تصل النسبة إٔب (اعبزائرك
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دد اؽبوية الثقافية الٍب ىي حق من حقوؽ . الّبامج الثقافية كال شك أف ىذه األكضاع تثّب ـباكؼ الكثّبين ُب منطقتنا باعتبارىا هتي
 . اإلنساف

، على حقوؽ االنساف أأا قضت على حقوؽ اإلنساف الثقافيةض أنو من االنعكاسات السلبية للعوؼبة الغربية  على  كما يرل البع
كلكن العوؼبة تقضي عليها كربل ؿبلها قيمها ، كىذه اؼبثل تشكل نظرتو، فلكل ؾبتمع أرثو اغبضارم كمثلو الراسخة ُب ضمّبه

، كالتكلم بلغتو اػباصة، كلية تؤكد على حق اإلنساف ُب التمسك بثقافتو اػباصةكال ىبفى أف اؼبعاىدات الد، كمثلها اؼبادية
كما تقـو على .  .لكن العوؼبة تبغي تعميم ثقافة كاحدة على أرجاء اؼبعمورة، كاإلعبلف عن مذىبو اػباص، كالتجاىر بدينو اػباص

كإهباد أسواؽ استهبلكية كالسيطرة على األسواؽ احمللية كإلغاء ، كميةكالق، كالتأثّب على اؼبصاّب الوطنية، كالثقافة الوطنية، إلغاء اؽبوية
كىي مفاىيم ال تقبل ( كحقوؽ اإلنساف،ؿباربة اإلرىاب) كاؽبيمنة ربت شعارات مغلوطة مثل ، كفرض الوصاية، اػبصوصية الوطنية

كؽ اإلنساف حيث تقود حتما إٔب البطالة ككل ىذه السلبيات أك بعضها تؤثر على حق، إال تفسّب القول اؼبهيمنة ُب ظل العوؼبة
كالفساد كزيادة العصبية كاإلقليمية كاغبقد كالكراىية بْب الشعوب كاألمم كأبرز ما ينتج عنها اإلرىاب بأشكاؿ كصور ٓب يعهدىا 

. العآب من قبل كالتطرؼ كاعبريبة اؼبنظمة بأشكاؽبا اؼبختلفة كاؼبستجدة ككذلك الفساد اؼبإب ك االدارم

أما عن ، بأف يقبل العآب كلو، لتكوف رائدة العوؼبة. عوؼبة اليـو تعِب ىيمنة دكلة كاحدة على مقدرات العآب دكف غّبىا من الدكؿفاؿ
فالعوؼبة ما ىي ُب اغبقيقة أال تكريس ؽبيمنتها كتعميق ، ثقافتها كإعبلمها كرؤاىا السياسية كاالقتصادية، طريق اإلقناع أك اإلكراه

. كىو تعزيز لنفوذىا، طلقة ُب السياسة كاالقتصاد كالدفاع كغّبىالسلطاهتا آب

  :خاتمة 

العوؼبة اليـو أصبحت من الظواىر البارزة ُب اؼبتغّبات الدكلية ُب العآب كالٍب كما ؽبا آثارىا  كلبلص من ىذا العرض السريع إٔب أف
االهبابية ؽبا آثارىا السلبية على حقوؽ اإلنساف بوصفها شكبل من أشكاؿ السيطرة اإلمّباطورية فعلى دكؿ العآب اليـو أما خيار 

أك أف زبتار االنعزاؿ عن العآب ، قد ىويتها كحضارهتا كتذكب ُب التبعية الغربيةكىنا ستف، االلبراط ُب برنامج العوؼبة دكف ربفظ
ألف اغبدكد الدكلية ذابت كاغبل ليس من االنعزاؿ ، كىذا ٓب يعد حبل، كأقفاؿ النوافذ أماـ اغبضارة العاؼبية القادمة ُب ثوب العوؼبة

لعوؼبة اغبميدة كبناء الدفاع الثقاُب ضد العوؼبة اػببيثة كبرؾبة التعامل عن العآب بل ُب إثبات الوجود كىذا يستلـز استيعاب مقاصد ا
كإدا أريد  للعوؼبة بالفعل أف تكوف لصاّب البشر حقيقة الثقاُب مع العوؼبة ك اختيار العوؼبة االهبابية كالتعرؼ عليها كليس رفضها 
عوؼبة، كال شك أف أخطر ما يواجو البشرية ُب ؾباؿ العوؼبة هبب أف تػيتَّنخذ حقوؽ اإلنساف لتكوف اؼبؤشر الرئيسي لتوجيو مسار اؿ
فبل يبيٍكن قبوؿ فكرة ىيمنة األسواؽ على عملية العوؼبة . ىو النظر ؽبذه العوؼبة ىي أأا عوؼبة اقتصادية فقط دكف بعدىا اإلنسا٘ب

ال يبيٍكن أيضان قبوؿ فكرة استخداـ ليكوف الربح كحده ىو اساسها ُب غياب االعتبارات اإلنسانية كحقوؽ اإلنساف، كما أنو 
يدعموف الزراعة ُب ببلدىم، كلكنهم _ على سبيل اؼبثاؿ  -فاألكربيوف كاألمريكيوف . عبلقات القوة السياسية لفتح االسواؽ قسران 

تإب على ال يَبددكف ُب تفكيك زراعة الدكؿ األخرل من خبلؿ ضغط السوؽ اؼبفتوحة فبا يزيد من تبعية ىذه الدكؿ كييؤثر باؿ
فالعآب اليـو ُب حاجة إٔب مشركع عاؼبي تلتقي عنده شعوب األرض جبميع ما يوحد ىذه الشعوب . حقوؽ ىذه الشعوب كمعاناهتا

فبلبد من أخد البعد اإلنسا٘ب للعوؼبة لتكوف بالفعل لصاّب البشرية كلها أك . كيسمح ؽبا ُب نفس الوقت بالتمايز الذم وبفظ اؽبوية
من ىذا البعد اإلنسا٘ب كتستمر ىيمنة األسواؽ كسياسة الربح كحدىا احملرؾ الوحيد للعوؼبة، فتصبح العوؼبة بذلك تتجرد العوؼبة 

 . مرحلة جديدة من مراحل اؽبيمنة، بعد االستعمار كاالستعمار اعبديد كاإلمّبيالية
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 في السياسية والتغيرات  الثورى الحراك ظل في  اإلنسان حقوق على ولمةعال أثر

 العربية المنطقة

( مصر) المنشاوى أحمد محمد دكتور

 

 

ْلنَواُىمْ  آدَومَو  بَوِني كَورَّْمنَوا وَولَوقَودْ "  ِثيرٍر  عَولَوى وَوفَوضَّْلنَواُىمْ  الطَّيِّربَواتِ  مِّرنَو  وَورَوزَوقْـنَواُىم وَواْلبَوْحرِ  اْلبـَورِّر  ِفي وَوحَومَو لَوْقنَوا مِّرمَّنْ  كَو "  تَـوْفِضياًل  خَو

 70  آية اإلسراء سورة

 

 المقدمة

.  الدراسة أنبية

 كاعتداء عبث من اإلنساف حقوؽ لو تعرضت ما مدل عن الواقع كشف ةاؼبعاصر السياسية كالتغّبات اغبأب الثورل اغبراؾ ظل َب

 خبلؿ من العاؼبى لبلىتماـ مدعاة األمر أصبح بل ، اؼبوضوع ىذا لدراسة الباحثْب من الكثّب انتباه اسَبعى الذل األمر ، كانتهاؾ

 بل كتطورىا تقدمها َب البشرية من كبّبا قطاعا يهدد كمستقبل حاؿ خطر من االعتداء ىذا يبثلو ؼبا نظرا ، كاإلقليمية الدكلية اؼبنظمات

.  اؼبوضوع ىذا يبثلها الٌب الكبّبة لؤلنبية نظرا ، اَّاؿ ىذا َب بدلونا الءكاإلد الباحثْب من غّبنا مع اؼبسانبة ارتأينا كقد ، بقائها كَب

   

.  البحث أىداف

 مفهومها  كتعميق ، العربية اؼبنطقة َب الثورل غبراؾا ظل َب العوؼبة بفكرة تأثرىا كمدل اإلنساف حقوؽ لتتبع حبثية ؿباكلة الدراسة ىذه 

. اؼبعاصر الفكر َب الثقاَب كمدلوؽبا

 

.  البحث إشكالية

 كاغبراؾ السياسية اؼبتغّبات ظل ُب اإلنساف حقوؽ على تأثّبىا كمدل العوؼبة فكرة كانتشار ناحية، من كأىوائها الدكؿ توجهاتؿ نظرا

 منهجى إطار َب ، كضماناتو حقوقو لئلنساف ربفظ عامة نظرية إرساء الصعب من يزاؿ ،ال أخرل ناحية من العربية اؼبنطقة ُب الثورل

 كما العاؼبي، التأثّب لفلَبة اجتماعية أك ثقافية حدكد بناء يصعب حيث . الفلسفى اإلطار عن بعيدا ، اتطبيقو تضمن آلية كفق ثابت

 كالعاؼبي، احمللي البعد بْب التفاعل سبنع صارمة اغبدكد ىذه تكوف فقد العاؼبي؛ بالبعد احمللي البعد ارتباط ضماف الوقت ذات ُب يصعب

. البحث إشكالية تتولد ىنا فـك.  احمللي البعد كضباية العاؼبي التأثّب فلَبة يبكنها ال ىشة تكوف كقد
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.  الدراسة منهج

 ، كالدكلية اإلقليمية الساحة على كاؼبتغّبات األحداث استقراء خبلؿ من كذلك ، كالوصفى االستقرائى اؼبنهج الدراسة ىذه َب اتبعت
.  منهجية كمبادئ قواعد سبثل ردبا كالٌب اؼبنطقية النتائج إٔب الوصوؿ ٍب كمن ، الفكر إعماؿ على األكٔب بالدرجة اؼبنهج ىذا يعتمد حيث

.  الدراسة تقسيم 

.  اإلنساف حقوؽ مفهـو  -األكؿ اؼبطلب

.  اإلنساف حقوؽ على العوؼبة أثر  –الثاٗب اؼبطلب

 

 اإلنسان حقوق مفهوم:  األول المطلب

 ليس أنو كما ، اؼبختلفة األزماف عّب اَّتمع كرتط مع كيتطور ، باؼبركنة يتميز كإمبا ، جامدا مفهوما ليس اإلنساف حقوؽ مفهـو إف

(  ياإيديولوج كآخر سياسيا)  معُب نفوؾ ُب وبمل كإمبا ، ؾبردا مفهوما

 عبميع دبا اإلقرار على اإلنساف حقوؽ مفهـو كيستند. إنسانا كونو َّرد شخص لكل اؼبستحقة كاغبريات اغبقوؽ ىي اإلنساف، حقوؽك

 القرارات ازباذ على قادران  كيصبح كاألماف، باألمن يتمتع أف يستطيع اؼبرء فإف اغبريات ىذه كبإقرار ، ككرامة قيمة من البشرية سرةاأل أفراد

  . حياتو تنظم الٍب

                                                           
 من قدران  ىبلق الواحد، للمفهـو التعريفات كتداخل تعدد أف إذ. االجتماعي التحليل ُب األساسية اؼبشكبلت من تػيعَّند كربديدىا باؼبفاىيم التعريف مشكلة إف   

 ،1986 كالعشركف، السادسة الطبعة اؼبشرؽ، دار بّبكت، كاألعبلـ، اللغة ُب اؼبنجد.  ذلك ُب راجع . اؼبفاىيم ىذه مثل استعماؿ عند كاللبس االضطراب
 144ص

 إٔب يسعى الذم الباحث أف إالٌ  كربديدىا، تشخيصها ُب باغبواس كيسػتعاف العلمية، للمبلحظة زبضع أأا مع (Social Realities االجتماعية اغبقائق) فػ

 راجع ،  الرمزم كاالجتماعي الفلسػفي الفكر مسػتول إٔب ترتقي ؾبردة عبارات ُب صٌبها إٔب مضطران  نفسػو هبد عنها، النظرية اؼببادئ ضعك أك ربليلها أك كصفها

 اإلنَبنيت على اؼبنظمة موقع اإلنساف، حقوؽ تعليم دليل: الدكلية العفو منظمة ، ذلك ُب

 من العديد كانت كإف عاـ، بشكل اؼبعاصر السياسي اػبطاب كُب اغبديثة السياسية ألدبياتا ُب االستخداـ شائع أصبح( اإلنساف حقوؽ) مفهـو إف

 ُب اؼبفهـو قراءة اؼبهم فمن لذا ؼبراجعتو، ؾباؿ ال ككأنو سبحيص بدكف يستعمل شيوعو لشدة أصبح بل بتأصيلو، هتتم ٓب اؼبفهـو ىذا استخدمت الٍب الكتابات
  . العربية اَّتمعات ُب ككاجباتو كحقوقو سافاإلف بوضع كمقارنتو الغربية أصولو

 حداتو بالضركرة تعِب ال اؼبفهـو ىذا حداثة كلكن - عشر الثامن القرف من األخّب الربع إٔب يرجع إذ  -نسبيان  حديث( اإلنساف حقوؽ) مفهـو أف من الرغم كعلى

 إٔب ترجع كمضموف( اإلنساف حقوؽ) عبارة إف القوؿ يبكن بل كقركف، فبقرك كذلك اؼبفهـو ىذا ظهور على سابقة كمضموف اإلنساف حقوؽ إف. مضمونو

 لغةن  كقراءتو( اإلنساف حقوؽ) مفهـو ربديد اؼبهم فمن لذا ربديده يبكن ال كقت كىو ،(اغبق) كمفهـو( اإلنساف) مفهـو من كل فيو ظهر الذم الوقت ذلك

 كاصطبلحان 

 ىو) يقاؿ ككجب، ثبت دبعُب( حقَّن ) منو كالفعل(. حقوؽ) كاعبمع اؼبقتضي، كالواجب الثابت دبعُب كىو الباطل، دض( اغبق) ىو العربية ُب اؼبفرد: لغةن  اغبق فمعُب
 باغبق تفصل ألأا القيامة ىي( اغباقة)ك. النصيب تعِب اؼباؿ ُب فاغبق اؼباؿ، ذلك من كحٌظو نصيبو أم( أبيو ماؿ ُب لو حقان  كاف) كيقاؿ أجدر، دبعُب( بو أحق

.  حقائق كاعبمع اؼبوضوعي، الواقع مع تتطابق الٍب الثابتة الواقعة( اغبقيقة)ك. تغلبو أم فتحقو بالباطل اهلل دين ُب ؾبادؿ كل كربق
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ـى  بىًِب  كىرَّنٍمنىا كىلىقىدٍ "  تعأب اهلل يقوؿ إذ ، عاؼبيا بعدا اؼبفهـو ؽبذا أعطت قد اإلسبلمية الشريعةك بعيد زمن كمنذ  كىاٍلبىٍحرً  اٍلبػىرٍّ  ُب  كىضبىىٍلنىاىيمٍ  آدى

ًثّبو  عىلىىٰى  كىفىضَّنٍلنىاىيمٍ  الطَّنيٍّبىاتً  ًمنى  كىرىزىقٍػنىاىيمٍ  لىٍقنىا فبَّننٍ  كى  مٌب"  قاؿ  عنو اهلل رضى اػبطاب بن عمر أف األثر ُب كرد كما"  تػىٍفًضيبلن  خى

"  أحراران  أمهاهتم كلدهتم كقد الناس استعبدًب

 كالكرامة، بالتميز النوعي شعوره كطورت البدائية النظرة قيود من اإلنساف ربرير ُب خطوة خطت قد ،السماكية الديانات أف كالواقع

 ، دينية صبغة من انطبلقا العربية اؼبنطقة ُب كاغبريات اغبقوؽ مفهـو تبلور فقد كُّذا  .متماثلة كائنات كنظريا، مبدئيا، الناس، كجعلت
 ترسيخ على يساعد ما بكل االسبلـ كاىتم ، إيبانية قضية كاغبريات اغبقوؽ ضباية أف منطلق من أخبلقى منظور كمن اؼبساكاة على تقـو

 متكامبل منهجا كضع كإمبا بذلك االسبلـ يكتف كٓب ، كضبايتها اغبقوؽ تلك حبفظ عنايتو خبلؿ من البشرية نفوس ُب اؼبفاىيم ىذه

  . كاألمكنة األزمنة كافة ُب لئلنسانية كسعادة كاستقرار لئلنساف آماف مصدر تظل حٌب اغبقوؽ تلك وبفظ

 بْب التوازف تكفل الٌب سكالنوامي لكفالتها العريضة اػبطوط ككضع كاغبريات للحقوؽ أعمق بنظرة يتمتع اإلسبلـ أف ذلك من كيتبْب 

  . أخرل جهة من اَّتمع كحقوؽ جهة من  اآلخرين كحقوؽ الفرد حقوؽ

 سابقة حقوقا أم للناس، طبيعية حقوؽ كجود على اإلنساف حقوؽ إعبلنات أكٔب نصت قدؼ كالفلسفى الوضعى الفكر مستول على أما

 أأا. كالثانية األشياء، طبيعة ُب مسجلة أأا. األكٔب: زاكيتْب من طبيعية ؽحقو ألأا نظاـ أم يلغيها ال حبيث كالسلطة سبعاؼبج كجود على

 اغبقوؽ إعبلف من األكؿ فالفصل. اإلنسانية الطبيعة ُب راسخة جبلية حقوؽ أاأ . كالثالثة .ُّا كمرتبطة نفسها اإلنساف طبيعة ُب مدكنة

 يبكنهم، ال كطبيعية، سيةأسا أكيدة، حقوقا ؽبم فكأ. كمستقلْب أحرارا بالتساكم خلقوا الناس كل"  أف على ينص( 1776 سنة) فرجينيا

  .فيها التفريط عقد بأم

 حقوؽ مفهـو تطور 1789 عاـ يوليو من عشر الرابع ُب  "Révolution française "  الفرنسية الثورة كباندالع عشر الثامن القرف كَب

 للبعد األكٔب البذرة دبثابة كانت كالٌب ، الوضعى الفكر مستول على اغبقوؽ ىذه عوؼبة بداية ُب سبثل ، أنذاؾ جديدا ثوبا لّبتدل اإلنساف

 لعملية الفرنسي اَّتمع فخضع  1789 أغسطس ُب كاؼبواطنة اإلنساف حقوؽ إعبلف بصدكر كذلك ، اإلنساف غبقوؽ كالعاؼبى الدكٔب

 دكر زبر كما ، الراديكالية اليساريٌة السياسٌية اعبماعات كبرزت ، كالدينية كاألرستقراطية اإلقطاعية االمتيازات إلغاء إٔب أدت كبّبة ربٌوؿ

 كؿبو كاغبرية، كاؼبواطنة، اغبقوؽ ُب اؼبساكاة كىي التنوير مبادئ باسم عرؼ ما رفع خبلؽبا ًبك اَّتمع، مصّب ربديد ُب اعبماىّب عمـو

                                                                                                                                                                                     

، ارتباط( الواجب) دبفهـو( اغبق) مفهـو يرتبط أيضان  العربية اللغة كُب  معُب يفيد( لو حق: )فالفعل كىكذا. اعبر حبرؼ إال منهما أم معُب يتخصص كال تبلـز

 ثبوت ليفيد( على) حبرؼ متعديا جاء( حق) فعل من القرآف ُب كرد ما كأغلب. عليو ثبت أك ،(عليو كجب) دبعُب ىو( عليو حق) أف مثلما سبامان  ،(ق ؿ كجب)

( . تدمّبا فدٌمرناىا كؿالق عليها فػحق فيها ففسقوا مَبفيها أمرنا قرية ألك أف أردنا كإذا:  )تعأب قولو مثبلن  ذلك من. ككجوبو كلزكمو الشيء

 نظر كجهة من كاغبقوؽ. معايّبنبا مع يتفق كدبا الدكلة من أك اَّتمع من اعبماعة أك الفرد يتوقعها الٍب اغبريات أك اؼبصاّب أك اؼبيزات ُّا يقصد: كاصطبلحان 

 اؼبعايّب أأا على تعريفها يبكن كما.  القانوف ُّا يعَبؼ لو غبةؼبص ربقيقان  معينة بأعماؿ القياـ من لتمكينو لشخص القانوف ىبوؽبا الٍب السلطة ىي القانوف

 يتيح أف كاحَبامها تفعيلها شأف من كإف كالسبلـ، كالعدالة اغبرية أساس ىي اإلنساف حقوؽ إف. كناس بكرامة دكأا من يعيشوا أف للبشر يبكن ال الٍب األساسية

. كاملة تنمية كاَّتمع الفرد تنمية إمكاف
 651 ص ، األكٔب الطبعة ، اإلسبلـ ُب اإلنساف حقوؽ ُب األحكاـ ، سندل ؿبمد العزيز بدع.  د   
 84 ص ، األمنية للعلـو العربية نايف جامعة منشورات ، اعبنائية كالعدالة اإلنساف حقوؽ ، ؿبمداف كلد اهلل عبد ؿبمد.  د   
 118/  4.  التفسّب على اؼبنّب الضوء ، اعبوزية القيم ابن   
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 الدين كرجاؿ النببلء كامتيازات ، كالدينية اؼبلكية كالسلطتْب األرستقراطية كالطبقة اؽبرمي كالتسلسل التقاليد عن السائدة األفكار

    .الفرنسية اللغة كتعميم كتوحيد االجتماعية كالعدالة التعليم كإجبارية ؾبانية مبدأ الثورة أقرت كما الكنيسة أمبلؾ كمصادرة

 كعهود كإعبلنات مواثيق إطار ُب اؼبفهـو ىذا لبلورة  اليـو إٔب مستمرة الزالت ، جادة ؿباكالت بدأت اؼبتحدة األمم منظمة ظهور كمع

  .  بينها كفيما الدكؿ داخل كالسياسية كاالقتصادية ، االجتماعية كالعبلقات الدكلية العبلقات تنظيم ُب كقاعدة تعتمد

.  نسافاإل حقوؽ ترعى الٌب الدكلية كالعهود اؼبواثيق من العديد صدكر ُب ذلك سبثل

 اعبمعية قرارك . كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية باغبقوؽ اػباص الدكٕب كالعهد ،كالسياسية اؼبدنية باغبقوؽ اػباص الدكٕب  العهد فجاء 

 افعنو ربت 1968 بريسمد 13 ُب الصادر اؼبصّب تقرير ُب الشعوب حق إقرار ك االستعمار بنزع اؼبتعلق 1514 رقم اؼبتحدة لؤلمم العامة

 اؼبرأة ضد التميز أشكاؿ صبيع على القضاء كاتفاقية العنصرية مناىضة كاتفاقية ،" اؼبستعمرة كالشعوب للبلداف االستقبلؿ منح إعبلف"  ،

 قضاء فأنشأ جهوده الدكٔب اَّتمع كرس كأخّبا ، اإلنساف غبقوؽ العاؼبى اإلعبلف ٍب . الطفل حقوؽ كاتفاقية  ،1979 بريسمد 18 ،

 من كبّبة ؾبموعة كفالة على خاص بشكل نظامها احتول كالٌب(  الدكلية اعبنائية احملكمة)  اعبنائية العدالة فكرة لتكريس دكٔب جنائى

. الدعول مراحل كافة ُب اؼبتهم حقوؽ

 شكلت قد " ُّا بطةكمرت نفسها اإلنساف طبيعة ُب كمدكنة األشياء، طبيعة ُب مسجلة كوأا"  الكّبل الثبلث اؼبسارات أك الركافد ىذهك

.  الطبيعي اغبق مفهـو ُب النهاية ُب يصباف كالثا٘ب األكؿ الرافدين إف بل اإلنساف، حقوؽ مفهـو منها انبثق الٍب البوتقة

 إٔب بالتدريج ربولت ٍب قانو٘ب، منو أكثر أخبلقي إلزاـ ذات للمبادئ إعبلنات شكل على أكال صيغت الٍب اغبريات ىذه أف اغبقيقة كَب

.  االجتماعي النسق مستويات كافة تطاؿ اغبرية، ؽبذه اؼبقننة الوطنيةك الدكلية للتشريعات درمص

: ركافد ثبلثة فيو تصب فكر سياؽ ُب انبثق قد اإلنساف حقوؽ مفهـو أف إٔب اإلشارة األدؽ من يكوف قد أنو إال

.  الوضعى الفكر مستول على نسافاإل حقوؽ عوؼبة فكرة منو تنطلق أساسا سبثل نظرنا ُب الركافد تلك كؾبموع

 اغبريات  فكرة -

  . االجتماعي العقد فكرة -

  .  الطبيعي اغبق فكرة -

 آخر دبعُب أك ، Droit naturel الطبيعي القانوف مفهـو عن تولد قد اإلنساف حقوؽ مفهـو أف على اغبقوقي الفكر مؤرخي معظم هبمعك

. الطبيعية اغبقوؽ ُب أصلها ذبد اإلنساف حقوؽ أف

                                                           

 يوليو، ُب الباستيل سجن على كاؽبجـو يونيو، شهر ُب القسم الثورة من األكٔب السنة كشهدت 1799 إٔب كاستمرت 1789 عاـ ُب الفرنسية الثورة بدأت   

 دبحاكلة اليميِب اؼبلكي النظاـ اهتاـ مع أكتوبر شهر خبلؿ فرسام ُب اؼبلكي الببلط كبو الكّبل كاؼبسّبة أغسطس، ُب كاؼبواطنة اإلنساف حقوؽ إعبلف كصدكر

( اعبمهورم النظاـ أم) األكٔب الفرنسية اعبمهورية إعبلف ٍب اؼبلكية إلغاء إعبلف ًب رئيسٌية، إصبلحات إحباط

 22 ص ، األساسية كحرياتو اإلنساف حقوؽ ، الراجحى صاّب.  د   
 41 ص ، اإلسبلمية كالشريعة الوضعية القانونية النظم بْب اإلنساف حقوؽ ، فودة اَّيد عبد السيد.  د   
 1 ص ، اعبنائية ءاتاإلجرا ُب اإلنساف حقوؽ ، عوض الدين ؿبى ؿبمد.  د   

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9


  2014أبريل  27إلى  25بيروت  –العولمة ومناىج البحث العلمي : الثالثأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

299 

 

 القرف من ابتداء إال يتم ٓب القانوف دائرة إٔب األخبلؽ دائرة من كاعبماعية الفردية كاغبقوؽ اغبريات ربوؿ بأف القوؿ يبكننا ىذا كرغم  

 اإلنساف كرامة على كاغبفاظ كاألخوة اؼبساكاة إٔب األخبلقية بالدعوات تَبل كانت القديبة العصور فإف كبالتإب. اؼبيبلدم عشر السابع

.  كاالستصغار كالتمييز، االستعباد بضركب حافبل كاف لاؼبعيش الواقع أف إال ، ساميةاؿ األخبلقيات من ذلك شاكل كدبا

 اغبكم ضد الصراع ُب ةاؼبتمثل الغربية السياسية التجارب. اـأكلو:  كبّبين مسارين عّب اإلنساف حقوؽ مفهـو تبلور فقد الغرب ُب أما

 ربديد أجل من إقبلَبا ُب السياسي الصراع ىو اؼبسار ؽبذا الواضحة الكّبل كاألمثلة. الواسعة صبلحياتو من اغبد أجل من اؼبطلق

 ناكارتاجاؼبا كثيقة ُب ذلك صيغ كما كاعبماعات لؤلفراد اغبقوؽ بعض كانتزاع اؼبطلق السياسي اغبكمك الكنسية كسلطات صبلحيات

(Magna-carta )، إْب… الركسية كالثورة الفرنسية، الثورة ٍب عنها، الصادرة كالوثيقة األمريكية اؼبتحدة الواليات ربرير عملية ككذا. 

 كمركرا الركما٘ب عصراؿ من ابتداء ،اغبأب كقتنا حٌب  العصور مر على كالفبلسفة اؼبفكرين اجتهادات فهو . األفكار ؽبذه الثا٘ب سارآب أما

 ٓب عقائدل منطلق من اإلنساف غبقوؽ كعاؼبى كاسع مفهـو إرساء ُب السبق فضل ؽبا كاف كالٌب اإلسبلمية الدكلة ٍب، اإلغريقي، بالعصر
  . بعد ،الوضعية كاالتفاقيات التشريعات إليو ترؽ

.  الثانية العاؼبية اغبرب بعد ما مرحلة ُب ؾباالت عدة ُب اإلنساف غبقوؽ النسيب للتطور انعكاسا اعتبارىا يبكن اؼبواثيق كىذه

 للتطور، رمزا أخرل جهة من سبثل أأا كما ، كتشريعاهتا دساتّبىا كضع عند الدكؿ عليو اعتمدت دكليا مصدرا تشكل حقيقتها َب لكه

 النظاـ طبيعة ُب االختبلؼ رغم اؼبعاصر الدكٕب اَّتمع أعضاء ـبتلف بْب القانونية للوحدة كعنوانا كالرقى، التقدـ عبلمات من كعبلمة

.  كاالقتصادل كاالجتماعى السياسي

 الٌب االستبداد فكرة أماـ ربديا يواجو ،كاإلنساٗب الدكٔب اؼبستول لعل ككظيفتو كخلفيتو سياقو إٔب بالنظر األخّب التطور ىذا أف إال

 .  العربية اطقاؼبن بعض سادت

 كالطغياف القهر من زمنا تعيش  -إهبابية من كاغبريات اغبقوؽ تلك عوؼبة فكرة حققتو ما رغم  -الشعوب معظم ظلت حيث -

 متعاقبة أجياؿ مر على حدثت العامة اغبريات على شٌب دقيو كفرض اإلنساف، حقوؽ على كعدكاف كانتهاكات االبداع كقتل

 كمفكرين فبلسفة من اإلنساف، حقوؽ دبجاالت اؼبهتمْب قبل من ـبتلفة كتابات ؿبل كانت العآب من كثّبة مناطق كُب ،

. كالقانونية السياسية بالدراسات كمهتمْب اجتماع كعلماء

 إٔب  األكسط كالشرؽ النامية الدكؿ ُب كخباصة العآب دكؿ من العديد ُب الوضع ترٌدم ضحايا إحدل كاغبريات اغبقوؽ كانت كىكذا 

 النضاؿ سول خيار ىاأماـ يكن ٓبك ، كمستبديها طغياأا على الشعوب تلك ثارت أف إٔب،  كالتجزئة كالتبعية كالفساد اؽبواف من حالة

 ُب البشرية شهدتو ، زاؿ كال مضت سنوات عّب بدأ النضاؿ ىذا ، كحرياهتا حقوقها إٔب الوصوؿ أجل من  الكبّبة كالتضحيات اؼبرير
.  العريب العآب أكباء من الكثّب

                                                           
  Villey, 94-95.  ، Haarscher, p. 23. ، Y. Benachour : L’Etat nouveau et la philosophie politique et juridique occidentale, Tunis 1980, p.166. 

 كمباذج كالنازم الفاشي النموذجْب ُب اؼبتمثلة التقليدية النماذج ذباكزت االستبداد من أشكاؿ إبداع ُب العربية الدكؿ بعض ُب الدكتاتورية األنظمة قبحت     

 اغبريات على كالتضييق كاؼبإب اإلدارم الفساد مظاىر االستبداد، عن فضبل فيها، سادت الزمن من عقودا الوضع ىذا استمر كقد .كغّبىا اعبنوبية أمريكا

 من العربية، الدكؿ ـبتلف شهدهتا عارمة شعبية كثورات احتجاجات إٔب ربوؿ شعيب يأس كأحيانا كاجتماعي، سياسي احتقاف عنو نتج فبا اغبقوؽ، كمصادرة

 .أفضل غد كبو للشعوب كاألمل االعتبار رد أجل

 .53-52:ص ،73-72 عدد اؼبعاصر، العريب الفكر ؾبلة اإلنساف، كحقوؽ الدكلة: العريب العآب: عاشور بن عياض   
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 ُب كتبدد النور ىذا انطفئ أف لبث ما أنو إال ، قضوؤ كبزغ نوره طل نتصاراال مشاىد من مشهد ربقيق من منها البعض سبكن حٌب
.  االستبداد طغياف أماـ اعبب باتغيا

 

 اإلنسان حقوق على العولمة أثر: الثانى المطلب

.  العوؼبة مفهـو

 أاية إٔب استعمالو بداية كترجع ، كالثقافية كاالقتصادية السياسية األدبيات ُب العاؼبى الصعيد على تداكال اؼبفاىيم أكثر من العوؼبة مفهـو

.  اؼباضى القرف

، ىذا تعريفات كثرة كرغم اؼبعاصر، التفكّب مساحة على كعائما غائما زاؿ كما التكوين، طور ُب العوؼبة مفهـو زاؿم الك  كضع فإؼ اؼبفهـو

   .العوؼبة كبو اجتهاداهتم كباختبلؼ الباحثْب، بأىواء اؼبفهـو لتأثر الصعوبة غاية ُب أمر للعوؼبة كدقيق ؿبدد تعريف

 باؼبعُب تعِب كالٍب اإلقبليزية، ُب  Globalization ككلمة الفرنسية ُب    Mondialisation كلمة إٔب اغبرفية ترصبتها ُب العوؼبة كلمة كتعود

    عاؼبي مستول على الشيء جعل

 كعي كزيادة العآب انكماش كبو تارىبي اذباه ىي العوؼبة أف على يؤكد الذم ركبرتسوف، ركنالد.  ىو العوؼبة لتعريف تعرض من أكؿ كلعل

   .االنكماش ُّذا كاَّتمعات األفراد

 لئلنسانية تفاعلية ؿبطة إٔب أساسو على العآب يتحوؿ الكوف أطراؼ ـبتلف بْب إصبإب شامل تبادؿ"  بأأا.  لغوس دك أكليفية عرفهاك 

 ليست كىي قيود، دكف اؼبعارؼ كمقدمة اؼبسافات، ملغية كاألماكن الناس بْب ما تربط الٍب الكونية الصغّبة للقرية مبوذج كىي بأكملها،

 كالبُب األنظمة من منوعة تشكيلة كتعد كاأليديولوجيات، كالثقافة كاالجتماع كالسياسية االقتصاد تقنيات إأا أكالسوؽ، ظباليةالرأ كليدة

 بسرعة، تنطلق جهنمية حركة من أكثر ليست كىي العاؼبية، كاؼبنظمات اعبنسيات، متعددة كالشركات. الكّبل الدكلة فبثليها ربدد

   " كاألحبلـ اآلماؿ طريقها ُب كزبطف

 أاية إٔب استعمالو بداية كترجع ، كالثقافية كاالقتصادية السياسية األدبيات ُب العاؼبى الصعيد على تداكال اؼبفاىيم أكثر من العوؼبة  مفهـو

  كإعبلف برلْب جدار كسقوط الشرقى اؼبعسكر اأيار مع اؼباضى القرف

 من اؼبشتقة «Globalization» لكلمة الَبصبة ىي كالعوؼبة ، مصّبه ُب تتحكم جديد عاؼبى نظاـ قياـ عن األمريكية اؼبتحدة الواليات

 «Global Cultuer» عن التحديث ؾباؿ ُب االجتماع علماء كيتحدث األرضية، الكرة ىنا كاؼبقصود الكرة، أم «Globe» كلمة

                                                           

  7 ص ، 2003 األردف ، العوؼبة ضوء ُب التعليم مناىج ، العليمات مقبل على  1

 1998  السورية، العربية اعبمهورية ُب القومي اؼبعلومات مركز دكلية، معلومات ،"اؼبعاصرة األدبيات ُب كداللتو اؼبصطلح إشكالية العوؼبة ، راشد أبو اهلل عبد.   

. 58 العدد
  بعدىا كما 39ص  1999  الثا٘ب العدد الفكر، عآب. اػبالق، عبد اهلل عبد   
  السابق اؼبرجع ، راشد أبو اهلل عبد   
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 ُب تتفاكت عوؼبات عدة ىناؾ بل كاحدة عوؼبة توجد فبل كاحدة، صيغة من أكثر ُب ،كتأٌب  متعددة شكاالأ تأخذ العوؼبة أف الواقع ُبك
 كالعوؼبة السياسية، كالعوؼبة الثقافية، كالعوؼبة االقتصادية، العوؼبة فهناؾ الواقع، أرض على كحضورىا كذبلياهتا كمضامينها معانيها

   اْب....العلمية،

 األكثر تبدك االقتصادية العوؼبة كانت كأف  .كذبلياهتا أشكاؽباك كـباطرىا فرصها بكل للعوؼبة كجيةؿكالتكنو العلمية الثورة أسست لقدك

 كؾبتمعية، كاقتصادية، كتكنولوجية، كمعرفية، علمية، قول ىي كالٍب العوؼبة قول تبدك كما للعوؼبة، األخرل التجليات من كضوحا

 كتدفقت العآب، اشبانكم اإلحساس ازداد ففجأة سواء، حد على كالصغّبة منها الكبّبة الدكؿ كل إرادة عن االستقبلؿ كل مستقلة

 كالفكرية اغبياتية التحوالت سرعة مواكبة عن عاجزا اإلنساف عقل كأصبح اَّاالت، كل كُب االذباىات كل من كالتغّبات التحوالت

  .معها التكيف أك التعامل على قادر كغّب

 كالسلع كالنظم كاػبّبات األفكار ذباكزك ، تغزكىا الٍب الشعوب كبيئة كبَباث احمللية باػبصوصيات االكَباث عدـ على قائم العوؼبة نظاـ

   . العآب مستول على كاعبغرافية سيةالسيا للحدكد كعبورىا احمللية، لبيئاهتا كاؼبشكبلت

 لصاّب ةاؼبختلف كأكضاعهم كأذكاقهم الناس حياة تشكيل ُب كاجتماعية كفكرية كسياسية اقتصادية من احمللية االعتبارات تضاؤؿك 

     نقلو يراد ما انتقاؿ حركة سهل فبا كسائلو كتقدـ العاؼبي االتصاؿ كتّبة تسارعك ، دكلية كانعكاسات إسهامات

.  أنبها ؽبا لبلنصياع العآب كضبل كاؼبعايّب، الرؤل لتعميم عليها تعتمد معينة أدكات للعوؼبةك 

 اؼبتبادؿ االعتماد درجة من زاد فبا ببعض بعضها العآب أجزاء ربط بتيسّب االتصاالت ثورة سانبت حيث اؼبعلومات، تكنولوجيا -

   .  اإلنسانية كالفلسفة اؼبعرفة مع تتعامل الٍب األكٔب التكنولوجيا ىي اؼبعلومات تكنولوجيا تكوف كتكاد عليها،

 كقضايا ؾبتمعات زبدـ الٌب األفكار لبعض كالَبكيج ، اؼبعمورة أطراؼ ُب وبدث ما رؤية من الناس مكنت حيث اإلعبلـ، كسائل -

       .العآب على منها يطل الٍب النوافذ من العديد منزلو ُب كىو الفرد متناكؿ ُب فأصبح ، معينة

.  كاؼبعلومات األمواؿ انتقاؿ كسرعة لسهولة نتيجة اعبنسية متعددة الشركات -

 كغزك الوطنية   اؽبوية فقداف َب ثلًبى  ، ربديا . جانب من ثلًبي  كالسياسى، كاغبضارم   الثقاُب اَّاؿ ُب خاصة العوؼبة كانت كىكذا

 بعض اشتمت أف فبعد ، غشاكة قلوُّم على ختمت أك ريب قلوُّم َب كاف ؼبن كالنضاؿ اؼبعركة ميداف َب خصبة أرضا لقى ، فكرل

                                                           
 8 ص ، السابق اؼبرجع ، العليمات مقبل على  
 حبثية نتائج ُب مقارنة ربليلية دراسة ، العوؼبة عصر ُب الدراسية اؼبناىج ُب العاؼبي كالبعد الوطِب البعد ،  سلـو الكرٙب عبد طاىر. د ، الربعا٘ب ضبد بن أضبد. د   

 2 ص. الدكؿ مناىج على
3 Reinicke,wolfgang,(1998). Global publicpolicy , washington   DC Brooking Institute. Press   

 10  ص ، السابق اؼبرجع ، العليمات على   

 2000.  عماف اإلعبلـ، دار العوؼبة، بكار، الكرٙب عبد   

 2000 ، األردف عماف اغبكمة،، دار كالديبقراطية، العوؼبة ؾبيد،  كماؿ    
 12 ص ، السابق اؼبرجع ، العليمات على  

 2 ط  ،1998 ديسمّب بّبكت، العربية، الوحدة دراسات مركز كالعوؼبة، العرب" أطركحات عشر الثقافية كاؽبوية العوؼبة" اعبابرم، عيد ؿبمد   
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 أحرقت عاصف ريح أتت ما سرعاف ، أفضل مستقبل َب أمل ةبارؽ لديها كتولد ضوؤىا كبزخ ، حلواأا كذاقت اغبرية رائحة الشعوب

 كًب ، األكصاؿ كتقطعت الدماء كسالت اغبقوؽ فانتهكت الوراء إٔب األمر كارتد ، مكاف كل من اؼبوت كجاءىم  كاليابس األخضر
.  الدكؿ تلك مصاّب فلك َب تدكر كحقوقا ، الغرب يرتضيها حرية إال ، كاغبريات اغبقوؽ بسائر العبث

 تدير الدكؿ ىذه لتبقى ، عقائدل أك  أمِبٌ  أك مإب، أك اقتصادم ىدؼ إٔب ارتكانا اإلنساف، حقوؽ معايّب ُب االزدكاجية تفسره ٌما كىذا

.  األقليات كحقوؽ اإلنساف حقوؽ عن الدكؿ تلك بو كتتشدؽ كيَبٌدد يقاؿ ما سائر رغم الصهيوٗب الكياف أمن على حفاظا الصراع

 تلك قضية عوؼبة َب دكرىا ننكر أف نستطيع ال أننا إال ، كاغبريات اغبقوؽ مفهـو على كتأثّبىا ، للعوؼبة السلىب انباِب ىذا كرغم

 حٌب ، كزمانينا مكانينا باآلخر لّببطها كالقومية احمللية األطر يتجاكز نطاؽ على ، كحرياهتا حقوقها أجل من تناضل زالت ال الٌب الشعوب

 حقوقية كمنظمات ، عقدت ندكات بْب ما ، الدكلية احملافل من العديد ُب صورهتا ذبسدت ، بعيدة آفاقا الشعوب تلك لنضاؿ سار

  . الشعوب تلك نضاؿ إٔب تنحاز بدأت إقليمية كتكتبلت ، ربركت

 خلتدا فثمة كسياسي، كثقاُب اجتماعي علواؽ ربوؿ عملية كعن ،اغبقوقى اؼبستول على كظيفي تكامل من أكثر عن نتحدث إذف كبن

 باغبدكد يذكر اعتداد دكف  . كالسلوؾ كالثقافة، كالسياسة، اع،كاالجتم اإلنساف حقوؽ قضايا بْب التطبيقك النظرية مستول على

  . حكومية إجراءات إٔب حاجة كدكف معينة، دكلة أك ؿبدد كطن إٔب االنتماء أك السيادة، ذات للدكؿ السياسية

 على تداعياهتا كمدل خاصة نظرة للثورة الغرىب العآب نظر مصر مؼؼ العربية، الثورات كمآؿ مسار ُب ىاما دكرا العوؼبة لعبت اكىكذ

 العربية اآلماؿ ربرؾك اؼبنطقة ُب السياسية اػبارطة رسم كإعادة . اإلسرائيلي العريب الصراع معادلة كعلى اؼبنطقة لدكؿ اػبارجية السياسات

  . الوحدةك بالتحرر

 ، كدكلية إقليمية انعكاسات لو ستكوف مصر ُب كخباصة العرىب السياسي النظاـ ُب جذرم تغيّب أم فأ حوؽبا كمن كاشنطن أدركتؼ
 اؼبرتبطة كاالسَباتيجية السياسية اغبسابات كانت كبالتإب ، األكسط الشرؽ ُب الصراع ملف ُب كخصوصا األكراؽ خلط كسيعيد

  . اإلنساف كحقوؽ الديبقراطية حسابات على األكلوية ؽبا الغربية باؼبصاّب

 أُّى ستكوف النتائج ىذه كلعل العربية الدكؿ معظم نتائجو تطاؿؼ العوؼبة بفكرة تأثر الثورل اغبراؾ أف القوؿ يبكننا تقدـ ما كعلى

 ىناؾ بقيت طاؼبا ، حبقوقها كالتغُب مستقبلها كرسم غايتاىا، ربقيق إٔب تصل عندما التاريخ ُب عمقا كأزيد فعبل كأكثر شكبل كأكضح

                                                                                                                                                                                     
 ُب ذكباأا دكف ربوؿ حصانة الشعوب تكسب الٍب كالوطنية الدينية كالقيم الوطنية، اللغة ُب اؼبتجسدة األساسية اؼبقومات من ؾبموعة ُب اؽبوية كتتحدد   

 أف إٔب ىنا اإلشارة من البد أنو كما ، الشعب ذلك ينسجو الذم النضإب كالتاريخ. مصدرىا كاف مهما التذكيب ؿباكالت كل ؼبقاكمة كتؤىلها أخرل، شعوب

 باالنتماء الشعور الشعب ؽبذا تعطي الٍب كىي الوطنية، الثقافية كاؽبوية الثقاُب كثوؼبور اؼبكونة كاعبذكر الثوابت من تنطلق شعب ألم الثقاُب التطور عملية

 .سياسي فلسفي إيديولوجي مفهـو بأأا كثّبكف يراىا لذلك باآلخر، عبلقتو ،كربديد
 ، األفريقى  االرباد كموقف ، الدكلية لعفوا كمنظمة ، اغبقوقية اؼبنظمات بعض من الصادرة كاإلعبلنات ، أفريقبا جنوب ُب أقيمت الٌب الندكة ذلك من   

.   الدكلية احملاكم ُب القضية لتدكيل الدكليْب احملامْب من فريق كربرؾ.  باالرباد مصر لعضوية كذبميده
 1996 ،124 أبريل العدد الدكلية، السياسة ؾبلة ،"اعبديد العاؼبي النظاـ"  اػبالق، عبد اهلل عبد    
ا األكثر اؼبفردات من بات"  الشوملة أك الكوننة"  أك"  العوؼبة"  مصطلح أف ىنا بالذكر اعبدير كمن    ا بالظهور، بدأ لكنو. العشرين القرف أاية ُب ركاجن  ربديدن

 ذلك ُب راجع ، فيور ككنت لوىاف، ماؾ مارشاؿ:  من كل بفضل الستينيات أكاسط منذ
 (Marshall Mc Luhan & Quentin Fior: War & Pace in the Global Village) 

   (Zhigiew Brzesinski: Between Two Ages Americans Role in the Technotronic era)  



  2014أبريل  27إلى  25بيروت  –العولمة ومناىج البحث العلمي : الثالثأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

303 

 

 كشيوخ ، اآلباء حنْب من  االستبداد نار حرمتهم لجوع كأطفاؿ أزكاجها، بفقداف ثكلى كنساء كأحبائها، أىلها فرقة على تدمع عيوف

 كشجر ، هبرل نيل بقى ؼباكطا ، كالطغياف الظلم شبح من نطقت أف تكاد اتكصباد ، الدعاء إال يبلكوف ال كاغباجة اؼبرض أقعدىم

 كحقوؽ شعبيا، مطلبا الديبقراطية أصبحت كىكذا ، معهود يزاؿ ال كالنصر معقود زاؿ ال فاألمل ، ينطق كحر ، يكتب قلمك ، يرفرؼ

 ثحي االجتماعية، الطبقات ـبتلف تضم الشعب من عريضة فئات لدل السياسي الوعي انتشار على يدؿ فبا ، عاؼبيا مطلبا اإلنساف
  .  الديبقراطية    كإرساء الفساد كمكافحة اإلنساف حبقوؽ تطالب صبيعها

.  العرىب الثورل اغبراؾ كبو اإلهبايب جانبها ُب العوؼبة فكرة أحدثتو ما ىذا كلعل

 الدكؿ   سيادة ُب التدخل إٔب هتدؼ كالٌب الغرب ؽبا يركج الٍب العوؼبة ، كالغرىب األمريكى منظورىا من العوؼبة لفكرة  السلىب الوجو كبقى

 كاالجتماعية كالثقافية السياسية الرؤل أماـ كأسواقو أبوابو يفتح نامىن  كعآب كشركات إمكانات ذك قوم عآب: قسمْب إٔب العآب تقسيمك

 . اغبياة كمبط كالثقافة اؼبعرفة ُب الغريب النمط على

 

 الخاتمة

 مفهـو مر كقد ، األزمنة بتطور كمتطور متجدد موضوع كىو ، متعددة جوانب من كبّبة أنبية لو اإلنساف حقوؽ ُب البحث أف شك ال

 التجارب عّب ، اؼبيبلدل عشر السابع القرف منذ القانوف دائرة إٔب األخبلؽ دائرة من ربوؿاؿ أنبها ، ربوالت بعدة اإلنساف حقوؽ

 إليو ترؽ ٓب عقائدل منطلق من عاؼبيا بعدا اؼبفهـو ؽبذا كتعطى اإلسبلمية الشريعة لتأتى ، كالفبلسفة فكرينآب كاجتهادات السياسية

 شكلت ، دكلية كمواثيق عاؼبية إعبلنات شكل ُب األفراد كحريات حقوؽ تبلورت لذلك كانعكاسا ، بعد  الدكلية كاالتفاقيات التشريعات

 اَّتمع أعضاء ـبتلف بْب القانونية للوحدة كعنوانا ، كالرقى للتطور رمزا يعد فبا ،  دساتّبىا كضع ُب الدكؿ عليو اعتمدت  دكليا مصدرا

.  كاالقتصادل كاالجتماعى السياسى النظاـ ُب االختبلؼ رغم الدكٔب

 ُب ربملو ؼبا ، اؼبعاصر كقتنا ُب مؤثرة ظاىرة أصبحت كالٌب العوؼبة فكرة أفرزهتا الثوابت تلك يواجو ربديا ىنالك أف إال أف إال ذلك كرغم
 لتحصْب اؼبختلفة دبناىجها الَببية على معقود األمل كلكن ، العربية ؼبنطقتنا كالسياسية كاالقتصادية الثقافية اؽبوية ُب تغيّب من طياهتا

 فاعلْب فنكوف العوؼبة ُب لئلسهاـ دعوة كىى ، الدكؿ لتلك كالتاريخ الثقافة من النابعة الوطنية الثوابت كترسيخ  ؛ كاؼبعرفة بالعلم األجياؿ

 . السلىب جانبها العوؼبة فيو تفرز معى كنبقى اؼباضي ننشد أف من بدالن  تقنياهتا من كمستفيدين كمؤثرين

 كاألىداؼ حلها إٔب يهدؼ الٍب كاؼبشكبلت كاالحتياجات تسوده، الٍب كاؼببادئ قكقيم الثقاُب تراثو تعكس  الٌب فلسفتو ؾبتمع فلكل

.   اغبياة ُب لسلوكو مرشدان  يتخذىا أف ينبغي كالٍب ، ربقيقها على وبرص ٌباؿ

 العربية كاؽبوية اإلنساف كحريات حقوؽ تأثر مدل يظهر ، السياسى اؼبستول على يرمكتغ ثورل حراؾ من العربية البلداف بو سبر ما كلعل

 األىواء الختبلؼ نظرا ، كضماناتو حقوقو لئلنساف ربفظ عامة نظرية اءإرس الصعب من يزاؿ ال  بأنو القوؿ إٔب دفعنا فبا ، العوؼبة بفكرة

                                                           

  السابق اؼبرجع ؾبيد، كماؿ    

 السنة ،58 العدد 1998.  السورية العربية يةاعبمهور ُب القومي اؼبعلومات مركز دكلية، معلومات"  الدكؿ سيادة على السليب كأثرىا العوؼبة"  ىنيدم إحساف   

. دمشق السادسة،
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 العدة العربية الدكؿ تعد أف دكف ، السلىب جانبها ُب العوؼبة رياح بو أتت الذل الفكرل الغزك ُّذا كالبيئية كالثقافية التارىبية الثواب كتأثر

 اؽبوية ثوابت كترسيخ كاؼبعرفة بالعلم اغبالية األجياؿ كمد لتحصْب الكاَب القدر من الدراسية مناىجها خلت كبالتأب الغزك ىذا ؼبواجهة

 . األفكار تلك من كاؼبواطنة

 من تناضل زالت ال الٌب الشعوب تلك قضية عوؼبة َب ، إهبابيات من العوؼبة حققتو ما ننكر أف نستطيع ال أننا إال ذلك من الرغم كعلى

 آفاقا الشعوب تلك لنضاؿ سار حٌب ، كزمانينا مكانينا باآلخر لّببطها كالقومية احمللية األطر يتجاكز نطاؽ على ، كحرياهتا حقوقها أجل

 دأتب إقليمية كتكتبلت ، ربركت حقوقية كمنظمات ، عقدت ندكات بْب ما ، الدكلية احملافل من العديد ُب صورهتا ذبسدت ، بعيدة

 . الشعوب تلك نضاؿ إٔب تنحاز

 الٌب االستبداد فكرة أماـ ربديا يواجو اليزاؿ كاإلنساٗب، الدكٔب اؼبستول على ككظيفتو كخلفيتو سياقو إٔب بالنظر األخّب التطور ىذا أف إال

.  األفراد كحريات حقوؽ كتردل  العربية الثورات كمآؿ مسار ُب ىاما دكرا العوؼبة لعبت كىكذا  .العربية اؼبناطق بعض سادت

 يتمٌ  حيث.  العوؼبة عصر ُب العربية اؽبوية من اؼبتغّب اعبانب على ربصل أف يبكن الٍب األخطار كبو األنظار توجيو إٔب ىذا من لبلص

 ستكوف ؼبخرجاتا فإف كبالتإب ، الدكٔب اَّتمع ُب القرار صنع على اؼبهيمنة الكّبل الدكؿ مصاّب ىبدـ دبا العاؼبية اؼبعلومات توظيف

.  الكّبل الدكؿ كأىداؼ مصاّب خدمة على يعمل معْب بشكل كالتفكّب العمل من سبكنو العاؼبية، اؼبعلومات من معٌْب  لنوع مكتسبا فردا

  :- يلى فيما نجملها والتوصيات النتائج من مجموعة إلى ىذه دراستنا في انتهينا وقد

.  النتائج  –أوال

 ، ؾبردا مفهوما ليس أنو كما اؼبختلفة، األزماف عّب اَّتمع تطور مع يتطور فهو مرنا مفهوما ديع اإلنساف حقوؽ مفهـو أف -
( .  إيديولوجيا كآخر سياسيا)  معُب كنفو ُب وبمل كإمبا

 كافة ُب لئلنسانية كسعادة لئلنساف كاستقرار آماف مصدر تظل حٌب اإلنساف حقوؽ وبفظ متكامبل منهجا االسبلـ كضع -

 . ألمكنةكا األزمنة

 .نظاـ أم يلغيها ال حبيث كالسلطة اَّتمع كجود على سابقة لئلنساف، طبيعية حقوقا ىناؾ أف -

 مستول على اغبقوؽ ىذه عوؼبة بداية ُب سبثل ، أنذاؾ جديدا ثوبا لّبتدل اإلنساف حقوؽ مفهـو تطور الفرنسية الثورة باندالع -

 .اإلنساف غبقوؽ كالعاؼبى الدكٔب للبعد األكٔب البذرة دبثابة كانت كالٌب ، الوضعى الفكر

.  اؼبيبلدم عشر السابع القرف من ابتداء إال القانوف دائرة إٔب األخبلؽ دائرة من تتحوؿ ٓب األفراد كحريات حقوؽ أف -

 اغبق كفكرة االجتماعي العقد كفكرة اغبريات فكرة من تنطلق.  الوضعى الفكر مستول على اإلنساف حقوؽ عوؼبة فكرة أف -

.  الطبيعى

.  التوصيات  –ثانيا

 اجتماعية كمعايّب كحدكد أيديولوجيات، يتضٌمن ، عاـ إطار كضع الضركرم من أنو نرل.  للعوؼبة السليب التأثّب لتجنب -

 بعدىا  -كاإلعبلمية  الَببوية   -األنشطة تلك عبميع هبعل فبا ، اإلعبلمية اآللة صياغة كإعادة الدراسية اؼبناىج لتصميم كاضحة

 كحٌب. الَببية ُب ىامان  جزءان  يعدٌ  الواضح احمللي الوالء فإف ىنا كمن العاؼبية؛ اؼبعلومات من تستفيد عندما الواضح، احمللي

 ؿبليان  يعمل عاؼبي، دبنظور ؿبلي فرد صياغةك  كتربية  تنمية  طريق عن العوؼبة فكرة ُب كنساىم العاؼبى التطور نواكب أف نستطيع

 فضبل ىذا.  كالتطبيق الواقع اؼبستول على ربديات من الطرح ىذا يقابل ما رغم ، اؼبنتقاة اػبارجية اؼبعلومات من باالستفادة
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 كاإلسهاـ ين،اآلخر حضارة من االستفادة خبلؿ من كإغنائها، تنميتها ُب تسهم لكوأا األجياؿ ثقافة تتداخل أف أنبية  عن

 . اإلنسانية اغبضارة ُب

 اؼبؤسبرات كإقامة ، الندكات عقد طريق عن ، كاالجتماعية التارىبية كالثوابت اؼبواطنة مفاىيم ترسيخ ضركرة العرىب اَّتمع نناشد -

 . النهج ىذا على اؼبدٗب اَّتمع مؤسسات كحث تشجيع مع ،

 ثقافة تكوين ُب لدكرىا نظرا ، اعبامعية اؼبؤسسات كخباصة التعليمية تاؼبؤسسا على األكّب العبء يقع أنو جانبنا من نرل -

 من تنمى دراسية مقررات زبصيص على اؼبؤسسات تلك حث إٔب يدعونا الذل األمر ، توجهاهتم ُب اؼبباشر كالتأثّب الشباب

 ترسيخ يكوف أف دبعُب ، الصدد ىذا ُب اإلسبلمية النظرية تبُب إٔب كندعو ، اإلنساف حقوؽ احَباـ على كتؤكد ، اؼبواطنة شعور

 . عقائدل منظور من كالطبلب الشباب كجداف ُب اغبقوؽ تلك

 القرار صنع على االقتصادل البعد ػبطورة نظرا ، العربية ببلدنا ُب االقتصادية التنمية على العمل أنبية إٔب النظر لفت نود -

.   الدكلة كسيادة

 

 المراجع

. اللغة مراجع -

 1986 كالعشركف، السادسة الطبعة اؼبشرؽ، دار بّبكت، كاألعبلـ، اللغة ُب اؼبنجد 

.  اإلسبلمية الشريعة ُب مراجع -

  التفسّب على اؼبنّب الضوء ، زيةاعبو القيم ابن

 . متخصصة كأحباث كتب -

.  سلـو الكرٙب عبد طاىر. د ، الربعا٘ب ضبد بن أضبد. د

 الدكؿ مناىج على حبثية نتائج ُب مقارنة ربليلية دراسة ، العوؼبة عصر ُب الدراسية اؼبناىج ُب العاؼبي كالبعد الوطِب البعد

.  فودة اَّيد عبد السيد.  د

 اإلسبلمية كالشريعة الوضعية القانونية النظم بْب اإلنساف حقوؽ 

.  ىنيدم إحساف.  د

 السنة ،58 العدد.  السورية العربية اعبمهورية ُب القومي اؼبعلومات مركز دكلية، معلومات"  الدكؿ سيادة على السليب كأثرىا العوؼبة 

 دمشق  1998 السادسة،

.  الراجحى صاّب.  د

 األساسية كحرياتو اإلنساف حقوؽ 

  . راشد أبو اهلل عبد.  د
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 العدد  السورية، العربية اعبمهورية ُب القومي اؼبعلومات مركز دكلية، معلومات ،"اؼبعاصرة ألدبياتا ُب كداللتو اؼبصطلح إشكالية العوؼبة
58 .1998 

  .بكار الكرٙب عبد

 2000.  عماف اإلعبلـ، دار العوؼبة،

  .اػبالق عبد اهلل عبد.  د

   1999  الثا٘ب العدد الفكر، عآب ؾبلة

 1996 ،124 أبريل العدد الدكلية، السياسة ؾبلة .اعبديد العاؼبي النظاـ

.  سندل ؿبمد العزيز عبد.  د

 األكٔب الطبعة ، اإلسبلـ ُب اإلنساف حقوؽ ُب األحكاـ 

. عاشور بن عياض.  د

  73-72 عدد اؼبعاصر، العريب الفكر ؾبلة اإلنساف، كحقوؽ الدكلة

.  العليمات مقبل على. د

 2003 األردف ، العوؼبة ضوء ُب التعليم مناىج 

  .ؾبيد  كماؿ

 2000 ، األردف عماف اغبكمة،، دار كالديبقراطية، العوؼبة

.  ؿبمداف كلد اهلل عبد ؿبمد.  د

 األمنية للعلـو العربية نايف جامعة منشورات ، اعبنائية كالعدالة اإلنساف حقوؽ 

.  عوض الدين ؿبى ؿبمد.  د

  اعبنائية اإلجراءات ُب اإلنساف حقوؽ 

. اعبابرم عيد ؿبمد.  د

 1998 ديسمّب الثانية الطبعة بّبكت، العربية، الوحدة دراسات مركز كالعوؼبة، العرب" أطركحات عشر الثقافية كاؽبوية العوؼبة 

.  كدالئل تقارير -

 اإلنَبنيت على اؼبنظمة موقع ،الدكلية العفو منظمة ، اإلنساف حقوؽ تعليم دليل
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 التوصيات
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 

ربت مضلة العوؼبة كالٍب ٓب تبقى مقتصرة على اعبانب االقتصادم كاالجتماعي فحسب بل تعدت ذلك لتمس يعيش العآب اليـو 
دبناىج الفكر كالبحث العلمي، كمن منطلق حرص مركز جيل البحث العلمي على مواكبة كل جديد على مستول البحث العلمي 

  .َُِْأبريل  ِٕ -ِٔ-ِٓببّبكت أياـ   " العلمي العوؼبة كمناىج البحث: "ربت عنواف الدكٕب الثالث  مؤسبره نظم

توزعت أكراؽ عمل اؼبؤسبر على عشر جلسات علمية تناكلت موضوع العوؼبة من كل جوانبو كدارت حوؿ ستة ؿباكر، استهل كلقد 
حملور الثا٘ب مظاىر تأثر من خبلؿ التوقف عند العوؼبة كالبحث العلمي الرؤل كاؼبفاىيم كتناكؿ ا" اإلطار اؼبفاىيمي" احملور األكؿ بػ

اؼبؤسسات األكاديبية بالعوؼبة كخصص احملور الثالث للعوؼبة كالبحث العلمي ُب ؾباؿ الدراسات القانونية كالسياسية أما احملور الرابع 
العوؼبة  فلقد تطرؽ فيو الباحثوف للعوؼبة كالبحث العلمي ُب ؾباؿ الدراسات اإلجتماعية كاإلنسانية ليضيء احملور اػبامس على

كالبحث العلمي ُب ؾباؿ الدراسات األدبية كالفكرية، كأخّبا تناكؿ احملور السادس كاألخّب العوؼبة كالبحث العلمي ُب ؾباؿ 
 .الدراسات اإلسبلمية

 :كلة منأصبع الباحثوف ُب أاية اؼبؤسبر على ؾبموعة من التوصيات تضمنها البياف اػبتامي الصادر عن اللجنة العلمية للمؤسبر اؼبش
 .اعبزائر؛ رئيسة اؼبؤسبر/ لبنافسركر طاليب  . د

  لبناف؛-  د طارؽ السعدم . أ

 (السعودية/ سوريا)عبد اهلل العساؼ . د.أ
 .مصر -د نور اؽبدل ضباد . أ
 .ليبيا -مصطفى رحومة . د.أ
 .ليبيا -ميبلد مفتاح . د.أ
 .سلطنة عماف -سآب بن خلفاف بن ضبيد اػبايفي. د
 .ليبيا –مد نصر الما فرج مح. د
 .ليبيا -سآب أضبد العجيل . د
 .فلسطْب -جهاد الغراـ . د
 .اعبزائر -غزالف ىامشي . أ
 .اعبزائر -بومدين بلخثّب. د
 .العراؽ -عمر عبد اهلل الكركش . أ
 .لبناف -اميمة الزين . أ
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 :وفيما يلي توصيات المؤتمر

 .مركز توثيق ؽباتأسيس قاعدة بيانات للبحوث اعبامعية كإقامة  .ُ

 .تشجيع الباحثْب من خبلؿ دعمهم ماديا كتوفّب البئية اؼبناسبة ؽبم .ِ

 .االنفتاح على مؤسسات التعليم كمراكز البحوث العاؼبية كإجراء شراكات معها .ّ

 .تأسييس ـبّب علمى للدراسات كمناىج البحث العلمى من خبلؿ تشكيل فرؽ عمل من الباحثْب .ْ

 . كع العوؼبة كتداعياهتا َب اعبامعاتافراد مقرر دراسي لبحث موض .ٓ

 .دعوة القطاع اػباص للمشاركة َب ؾباؿ البحث العلمى كدعمو .ٔ

لدعم البحث العلمي كسبويل  (Universal Union for Scientific Institutions) تأسيسالعمل على  .ٕ
 .ضماـ اليوكاقامة الندكات كاؼبؤسبرات العلمية كدعوة اعبامعات كاؼبؤسسات العلمية االخرل لبلف

 .ضركرة مواصلة عقد اؼبؤسبرات كالندكات كاألنشطة العلمية اؼبشَبكة .ٖ

 .الدعوة لنشر أكراؽ العمل اؼبقدمة خبلؿ اؼبؤسبر كتوزيعها .ٗ
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