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ABSTRACT 

Cultural Globalization 

means the American 

dominant  of its cultural and 

values , and impact its above 

people as an International 

sample  

Globalization aims are 

many , one of them 

implicated the people from 

its main Cultural factors. 

And its Impact factors , and 

crush its Natural situation 

Consequently , The society 

abolished and abstract its 

cultural civilization, 

historical homogenous .                                                        

The Arab Cultural 

witness with media and west 

technology attempts to 

severing their Cultural upon 

Arab states especially 

American Cultural .Never 

theses , the history of Arab 

and the west are not 

compatible in its cultural , 

and     historical Basis.   

م

ملكصاٌ

اظعوٌةماظـقاصوةمتعينمػومنةماظـقاصةةمم

واظقومماألعرؼكوةماظيتمتعربمسنموضعماظقطؾوةةمم

األحادؼةةةماألعرؼكوةةةماظلةةاالةمقماظع ضةةاتمممم

اظلوظوةةةموموصرضةةهامسلةةىماظأةةعوبمطةة  و جم

سةةاٌيموموتهةةل مإظبمورؼةةلماظأةةعوبمعةةنمممم

ثقاصؿهةةاموموسناهةةرػاماألهةةلوةموخ اا ةةهاممم

عةةامموإحةةلاثمماٌؿموةةزةموتأةةوؼهمرا عهةةاماظمم

اًروقمصوهةامومو اظؿةاظيمتهمةوشماعؿمةعممممم

ودةةةلكهمعةةةنمغلةةةوفهماظـقةةةاقمواي ةةةا يم

ماظؿا طبيم.

إنماظـقاصةةةةماظعر وةةةةمتأةةةهلمسةةةربمم

ودةةاالماالسةة ممواظؿقنوةةةماظار وةةةماٌؿطةةو ةممم

ربةةاو تممومنةةةماظـقاصةةةماظار وةةةموموسلةةىم

وجةةهماً ةةومماألعرؼكوةةةموموصرضةةهامسلةةىم

عنةةىماجؿـةةاثممدولماظةةورنماظعر ةةيمومأيم م

اظـقاصةةةماظعر وةةةموتاووؾهةةاموإحةة لماظـقاصةةةمم

األعرؼكوةةةمربلةةهام اةةضماظنأةةرمسةةنمأدةةا مم

وعرجعوةاتماألخة ةماظةةيتمظةوسممةامس ضةةةممممم
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 اموؼةةةماظقوعوةةةمظاعةةةماظعر وةةةموظؿةةا ؼ مممم

ماظ راعماظعر يماالد عيمععماظاربم.

ماٌقلعة

معنم ماظؿلعونات مسقل مق ماظعامل ذهل

ٌؿا اتماظلوظوةموماظقرنماٌاضيمذبموسةمعنما

ماظلوصويتموصألم ما هاد ماغهوا  مأ رزػا وعن

مأو  اممور ؿه مدول موتفكك ا ذرتاطوة

مإظبم ما ذرتاطوة مغهج معن موهوما اظأرضوة

متكونم مٌن مواضقًا موأهؾح ماظلوق  أمساظوة

اظالؾةمومصقلموجلتماظلورباظوةمغفلهاموحولةم

ماظفرهة ماظو ؼاتموصاشؿنمت ماغفردت إ 

ماألع  ماظرأمساظوةماٌؿقلة ماٌنأوعة مضاالة طوة

اظقوةماظوحولةممقماظعاملمومص هؾقتماظلورباظوة

ش معناصسموملمتعلمػناكممواظفكرماظوحولمعن

مايواجزم مإزاظة م عل مسلكرؼة تهلؼلات

ماألع طوةم ماالدا ة مشرااز مصاغطلقت اظرادسة

مدسواتهام موجاءت مو ماظعلواغوة اظؿودعوة

مٌفاػوم مظلرتوؼج مساٌوًا مووضعمماٌؿؿاظوة وأصكا 

ماعؿلادم مسلى مظؿنفرد ماظـقاصوة مظلعوٌة آظوات

مػنام موعن مادرتاتوفي معناصس مدون اظعامل

أضقتماظعوٌةم ؾعلػاماظـقاقمتنطويمسلىمأداةم

م)األعرؼكوة(م ماظار وة ماظـقاصة مظفرض ضلرؼة

موعنهم ماىنوب مسامل مؼكن مومل مو ماظعامل سلى

ماظورنماظعر يم ن ىمسنم ظكم.مممم

مأػموةماظؾقث

نمأػموةماظؾقثمقمتللوطماظ وءمتكم

سلىمصهمماظعوٌةماظـقاصوةموآثا ػاماظللؾوةمسلىم

وػومعوضوعمحّلا موعهممومممواظورنماظعر ي

كوةمؼإ مؼؾنيماألػلا مواًططماظار وةماألعر

مسلىم ماألهولة مش  ماظلخولة ماظـقاصة  ؿكرؼس

مثقاصةماظورنماألممقماظورنماظعر يم.

مػل ماظؾقث

ر م اظعواعةماظؿعؼهل ماظؾقثمإظبم

مو ماظـقاصوة م اظازوممأػلاصهاتناول اٌؿمـلة

ماظورنم مسلى مآثا ػا مو وان ماظـقاق وا خرتاق

م م وان مخ ل معن مسلىمماآلثا اظعر ي اآلغوة

ماظـقاصةماظعر وةمومثممتناولماٌواجهةمسر وًام.

مإذكاظوةماظؾقث

م ماٌؿقلة ماظو ؼات مإن  علماألعرؼكوة

صةماظلؾلمانمتفردتم اظنأامماظلوظيمدعتمو كا

مزبؿلفةممإظب م طرق موػومنؿها تكرؼسمتفردػا

م مواضؿ ادؼة مصقلمموأعنوةدوادوة مو وثقاصوة

ماظؾقث معوضوع مق ماظـقاقمماخرتغا ماىاغب و

طؾ مطوغهمعكملمظلفواغبماألخرىموظهمت ث م

م.وعؾاذرمسلىمثقاصؿناماظعر وة

مصرضوةماظؾقث

ماظـقاصوةم ماظعوٌة مان ماظؾقث ؼفرتض

ماظع معؿا ات معن مسلىمعؿا  ماألعرؼكوة وٌة

مادؿمرا ؼةم ماجل معن مو ماظعامل مق اظأعوب

مامومنةمودسممعرتكزاتهامقماظعاملم.
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مع اعنيماظؾقث

ماظؾقثمإظبمث ثةمعؾاحثموسلىم ضلم

م-اظنقوماآلتيم:

م م: ماألول م:ماٌؾقث ماظـقاصوة اظعوٌة

مماٌفهوممواٌ اعنيم.

م م: ماظـاغي اظعوٌةمموداالاٌؾقث

م.اظـقاصوةم

ماظـا ماٌؾقث م: ماظعوٌةمظث آثا 

ماظـقاصوةمقماظورنماظعر يمودؾلمعواجهؿهام.

ماٌؾقثماألولم

ماظعوٌةماظـقاصوةم:ماٌفهوممواٌ اعنيم

مأوً م:معفهومماظعوٌةم

مأنم مظنا م  ل ماظـقاصوة ماظعوٌة ظل ادة

م رزتم موعؿى مسام م أكل ماظعوٌة مععنى غفهم

ماٌكؿلفةم ماظؿعا ؼف موأػم مو ماظأاػرة ػذه

م أ غهام.

م ماٌفاػوممإن مأحل ماظعوٌة عفهوم

موا ضؿ اديم ماظلوادي ماظؿقلول مق اظأااعة

م مواظـقاق موا جؿماسي مسقلمعنذ  لاؼة

اظؿلعونواتموحؿىماظوضتماظراػنمومصاغهمؼـ م

معنم ما ؿلاءًا مواظنقاش ماىلل معن اظكـ 

معأاػرػام م ؿقلؼل موعرو ًا م اٌفهوم اظؿعرؼف

مأول مأن مواٌفكرون ماظؾاحـون موؼرجع موأ عادػا

مساملم مػو ماظعوٌة مع طلح مإظب مأذا  عن

م ماظكنلي معا)اظلولوظوجوا معاعا ذال م(ػانك

مسنلمغهاؼةمسقلماظؿلعونواتم اظذيمطؿبمطؿا ًا

م م ـو ةممأمساه مصوه متنؾ  م( ماظكوغوة ماظقرؼة (

مٌام معؿنوسة مإذا ة مصوه موأسطى مو اٌعلوعات

ماظذيم مظإلغلان موزااف معن متؤدؼه مأن ميكن

ماظطؾوعة م عضمضوى مسلى وؼلكرػاممدونؿ ر

ظؾناءمضرؼؿهماظكوغوةموموع طلحماظعوٌةمأومعام

(مقمGlobaliazationزهرمهتمطلمةم)

مقم موؼقا لها ماألعرؼكوة ماٌؿقلة اظو ؼات

(موضلمMondliazationاظفرغلوةمطلمةم)

ماظكوغوةم مع طلقات مإظب ماظعر وة مإظب ترعبت

مصلممنواظكوغ مواظعوٌة مواظكوطؾوة مواظكوطؾة ه

مضؾ موجود مظلعوٌة مسقلمؼكن معنؿ ف ل

مح و م مأي مظلمفهوم مؼكن مومل اظـماغونوات

مظلكلماتم مأطلفو د مضاعو  مأن م ل خام

ا غكلوزؼةماىلؼلةمأذا مٌفهومماظعوٌةمظلمرةم

ممواهفًامإؼاهم  غهمعنماظكلماتم1991األوظبمسامم

م.م(1)اىلؼلةماظيتم رزتمخ لماظؿلعونوات

واظعوٌةم أكلمساممػيم عنىمجعلم

م معلؿوى مسلى محوزماظأيء معن مغقله مأي ساٌي

احمللودمإظبمآصاقماظ مربلودمومواظ مربلودم

مايرطةم مإرا  مصوكون مطله ماظعامل مؼعين ػنا

ماخؿ  م مسلى مواظؿفاسل مواظؿؾادل اظؿعاعل

مواظـقاصوةم موا ضؿ ادؼة ماظلوادوة اظ و 

اكمتعرؼفمآخرمظلمفكرممربملموش ػاموموػن



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                العدد الثامن
 

 

 

 «ثقافٌة وإبعادها السلبٌة على الوطن العربًالعولمة ال»

7;4 

ممسا ل م: مصوقول متعينمم"اىا ري ماظعوٌة إن

م معنمجعل مغقله مأي مساٌي معلؿوى مسلى اظأيء

موم مربلود ماظ  مإظب ماٌراضب ماحمللود اٌلؿوى

ماظلوظةماظقوعوةماظيتم مػومأدادًا واحمللودمػنا

مهفظم مودميوشراصوة مجاراصوة محبلود تؿموز

موتفردػام ماظلوظة مخب وهوة مؼؿ ل معا  كل

مأوم مأيمخطر معن م لاخلها معا مسنمغباؼة ص ً 

ماظ مربلودم مأعا صاٌق ودم همتلخلمخا جيم.

اظعاملمأيماظكرهماأل ضوةمومصاظعوٌةمإ ًامتؿ منم

م ماظلوظة محلود مإظااء قماعالمماظقوعوةععنى

موتركم مواظـقاق مواظلوادي مواٌاظي ا ضؿ ادي

ماظعاملم مسرب ماعال مػذا مق متؿقرك األعو 

م(2)"وداخلمص اءمؼأملماظكرةماأل ضوةمعبعاء

م.

وتعلدتماألصكا ماظيتمحاوظتمهلؼلم

ماىاغبمعفهو مسلى م طز مصؾع ها مو ماظعوٌة م

مإظبم م ػب ماآلخر مواظؾعض مواٌاظي ا ضؿ ادي

ماىواغبممأ عل مظوأمل م كـ  م ظك عن

مواالس عوةم مواظـقاصوة مواي ا ؼة اظلوادوة

واظعلكرؼةمواىواغبماظفكرؼةمواألؼلؼوظوجوةم

ماظقوىماظيتم مميكنم م  غها صمنهممعنمؼعرصها

ماظلوظو مطاألدواق مسلوها مواظأرطاتماظلوطرة ة

مألؼةم مو ء مما مظوس ماظيت ماىنلوة عؿعلدة

محرؼةم م  غها مؼقول مو ع هم مو مضوعوة دوظة

ماٌالم مو أ  ماظعاعلة مواألؼلي ماظللع حرطة

م(3)واٌعلوعاتمسربمايلودماظورنوةمواالضلوموة

م.

وؼعّر م و رتم اؼ ماظعوٌةم  غهام:م

ماظؿفا ةمم" محقول مق ماظعامل مأدواق اغلعاج

ؾاذرةمواغؿقالم ؤو ماألعوالموا دؿـما اتماٌ

مإرا  مضمن مواظؿقااه مواظـقاصات معنمواظقوى

مخ وعم مو اظؿاظي مو ماألدواق محرؼة  أمساظوة

مإظبم مؼؤدي ممّما مو ماظعاٌوة ماظلوق مظقوى اظعامل

اخرتاقمايلودماظقوعوةموإظبما سبلا ماظكؾ م

قمدوادةماظلوظةموموإنماظعن رماألدا مقمػذهم

ماظرأ ماظأرطات مػي ماظ كمةماظأاػرة مساظوة

م.مم(4)"عؿكطوةماظقوعوات

مغبولاتم مسلي مؼعرصها محني ق

وجو جمررا وأيم  غهام:ماظأاػرةماظؿا طبوةم

ماظقرنم مظؾلاؼة مأو ماظعأرؼن ماظقرن ظنهاؼة

مقم ماظقوعوة مطاغت معـلما مواظعأرؼن ايادي

ماظأاػرةم مػي ماظـقاصة موق مواظلوادة ا ضؿ اد

م ماظؿادع ماظقرن ماظقرنممسأرظنهاؼة و لاؼة

متؿفاوزما ماظعوٌة مأن مؼعين موػذا مو ظعأرؼن

مواظفكرم ماظـقاصة مإظب مواٌال ما ضؿ اد حلود

مواظعلكرم ماظنأاراتماألخرىمطاظلوادة وطاصة

موػيم مو مواعؿمع ماظلوظة مضوة مسناهر وطل

م-تعملم اواػنيمػمام:

إضعا ماظعواعلماٌادؼةمواٌعنوؼةمظلأعوبم .1

 مم.سلىماٌلؿوىماظورينمواظقوعي
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م .2 ما واه ماظعوٌةمتقوؼة م ـقاصة ظ  تؾاط

واظيتمع ل ػامػوماظو ؼاتماٌؿقلةماألعرؼكوةم

م.م(5)وماظيتمتعلماٌرطزماألداديمظـقاصةماظعوٌة

مثاغوًام:معفهومماظـقاصة

اظـقاصةمطا ػامعنماٌفاػوممقماظعلومم

م م مإ  مو مععنى معن مأطـر مظنا متقلم ا جؿماسوة

مقم مؼرجع موػذا مٌفهوعها مواضح مهلؼل ؼوجل

لمٌاممتـلهماظـقاصةمعنماتلاعمومشولمميسماأله

زبؿلفمجواغبمايواةم.مظذاموجلغامأنمػناكم

مواجؿماسوةموش ػام مواضؿ ادؼة ثقاصةمدوادوة

ماظـقاصةم معفهوم متناوظت ماظل ادات مصنفل .

وغبلتمظناماظعلؼلمعنماظؿعرؼفاتماظيتمأخذتم

مطلمعنهامجاغؾًامعنمجواغؾهام.

موأنمع طلحماظـقاصةمقماظعر وةمؼأ 

مقم مأعا مو ماظعقلي ماظفهم مودرسة مايلة إظب

اظ تونوةمصهومؼأ مإظبماظنمومواظزؼادةموموضلم

عـلوهم  و ةمأطـرموضوحًامأيمط غهم وماظز عم

مسنلمتوصرماظأرو ماٌ امةمظهم.

مادؿ معن مأول مقممعملوطان ماظـقاصة ع طلح

مسامم مغأر ماظذي متاؼلو ( م)أدو د مػو اظارب

م1871 موضؿه مق مسنها مطؿاب مأػم مصومامم أهؾح

 علمعنماٌراجعماألدادوةموموطانمهتمسنوانم

مم" ماظؾلااوة ماظـقاصةمم"اظـقاصة متاؼلو  وؼعر 

ػذاماظكلماٌعقلماظذيمؼؿ منماٌعرصةمم"  غهام:م

مواظعاداتم مواألخ ق موايقوق مواظفن وا سؿقاد

ماالغلانم وطلمضل اتموأسرا مأخرىماطؿلؾها

م.مم(6)م"طفردمقماعؿمعم

مؼع ماظؾعض مأغهامونل مسلى رصها

مسلىمنا دؿ موؼطلق ما ر ع مودعة ماظعقلوة ا ة

م مادم ماٌؾاذر موعلؿهلكها معـقفعنؿفها

(Intellectualماظ و ةم مػي مواظـقاصة )

ماٌهنةم مظلوسيما جؿماسيموتلؿقلمسن اٌرػفة

مأومايرصةماظيتمميؿهنهاماظفردم.

ماظلواداتم معؤمتر ماغعقاد وسنل

م مسام م هللنكي مأو  ا مق مضلمم1972اظـقاصوة و

مأغهام مسلى مظلـقاصة متعرؼف مإصباد مإظب توهلوا

اٌأاػرماظروحوةمواٌادؼةمقماعؿمعممطلتعينم

ماال لاسوةم ماظقل ات مسن مت ل  مأغها محوث عن

مواظيتم ماظقل ات مػذه مسلى متقوم مأو ظإلغلان

مقم مايواة مأدلوب م  غها متلكو ها ميكن

معنم ماظؿعؾ  مػذا مؼؿ منه معا م كل اعؿمع

مطلممدلوكموععرصةموضوممو و عنىمآخرمأغها

ماالغلانم مسقل مق ماي ا ة مضوم معن مؼلخل عا

محواتهم مسلى موؼنعكس مودلوطه ووجلاغه

وعامموا جؿماسوةمواظفكرؼةمواظـقاصوةمواظعلموة

ماظعاعةم مايواة مق متطؾوقات معن ؼؿ ل

م.ممم(7)واًاهة

اظـقاصةم  غهاممؼعر وأؼ ًامػناكمعنم

مواظرعوزم ماٌموزة ماظأواػر مذبموسة مق تؿمـل

مأ اطم ممتـل موػي ماعؿمع اظيتمطبؿصم ها
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اظعوشموررقماالغؿاجموزبؿلفماظقوممواظعقاالم

ماظفنونم مأ عاد مواوز مصاظـقاصة م. واآل اء

مربو م مظؿكون ماٌؿطرصة مواآلداب اىمولة

موم موولده مدواعه موأداة ماعؿمع مػذا حووؼة

وػيماظؿ و مظلواضعماظذيمؼعوأهماالغلانم علم

مسل مؼ في ماًاهموهأن مواظعاعةمغأرته ة

مم.(8)أػوااهموعأوؽؿهمحلبوؼؿكولهم

مسلىماظؿعا ؼفماظلا قةمميكنم و ناءًا

ظنامأنمغؿوهلمإظبمأنماظـقاصةمػيماظ و مايوةم

موتعملم مذك وؿها مع عح مهلد ماظيت ظاعة

سلىمضؾطماواػاتمد ػام لموتردممأػلاصهام

وموت ل مععاملماظـقاصةمسنمعامؼلودماألعةمعنم

مجب موغأم موعؾادئ مد تهامسقاال اغب

ماظؿا طبوةمو هولػاماٌعرقم.

مثاظـام:معفهومماظعوٌةماظـقاصوةم

ؼرىم عضماظؾاحـنيمأغهمتوجلمثقاصةم

مأيم مو ماظـقاصات م اضي مسلى ماظلوطرة هاول

معوضفمتكونم مق مسلؼلة مثقاصاتمشر وة وعل

صوهمتا عةمظـقاصةمواحلةمممؿلةمسلىمداارمدولم

مميكنماظعاملموموػيماظـقاصةماألعرؼكوةم.مواظيت

متلموؿهام األعرطةم.

ماظعوٌةم مػي مد ادؿنا مربض وإن

م  غهام ماظؾاحـني مأشلب ماتفق ماظيت اظـقاصوة

سملوةمتعموممظلـقاصةماألعرؼكوةمسلىماظعاملموم

ماالضباءم ماألعرؼكوني ماظكؿاب م عض وضباول

ماظـقاصاتماألخرىم مق مدلؾوة مػناكمسواعل   ن

ماظـقاصةم مدوطرة مإظب مأدى ممّما مو ماظعامل ظؾللان

ألعرؼكوةمسلىمػذهماظـقاصاتموؼذطرمسؾلماالظهما

اشؿ ابم" لقزؼزماظعوٌةماظـقاصوةمسلىمأغهام:م

موم ماظـقاصات مداار مسلى م عزي موسلواغي ثقاق

م اظعنفم مصبري ماظذي ما خرتاق م دؼف أغها

م ا مقمغقاظؿاٌللح ماظـقاصة مدوادة موؼهلد مو ة

مم(9)"داارماعؿمعاتماظيتمتؾلاهاماظعوٌةم

مػذ معنمخ ل ماظؿعإ ن رؼفمغ حظمه

مػلصهم مرال مضل ماظـقاصوة ماظعوٌة مع مون أن

موتقاظولػام موساداتها موضومها ماظأعوب ثقاصات

مسواملم م ـا ة مضرؼب مسهل مإظب مطاغت اظيت

مواٌـلم مواظقلادة ماظارا ة تكؿنفها

مصاظعوٌةم مو مواٌطلقات مواظرعوز واً وهوات

مقم ماظـقاصوة مايلود مإزاظة مػلصها اظـقاصوة

مثقاصةمواحلةم.اظعاملمظؿازوهم

م م: مؼرىم)جومسمعوؿلمان( إنمم"وضل

اظعوٌةماظـقاصوةمػيمسملوةمعقا لةمثقاصوةم نيم

اي ا اتمؼعرتؼهاماظكـ معنماظؿناضضموسلمم

م.م(10)"ا دؿقرا 

م ماٌفكر مؼعلق محني مسا لمق ربمل

م  غهام موؼذطر ماظـقاصوة ماظعوٌة مسن اىا ري

غأرموػومنةمثقاصةماظو ؼاتماٌؿقلةمسلىموجهم

ماٌقوعاتم ممتؿلك ماظـقاصة مصهذه مو اظؿقلؼل

م.مم(11)ظفرضمتلكمامومنةم
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مسربم مهاول ماٌؿقلة صاظو ؼات

م ماٌلاصاتمماظعوٌةدوادة متقرؼب اظـقاصوة

معنم مواظفكرؼة ماٌادؼة مايواة مأ اط وتوحول

أجلمدعجماظلواارماظـقاصوةماٌكؿلفةموموإ داءم

مصوقم مضاام مأو معأرتك مصكري مثقاق ص اء

ظقوعوةمومأيمتنأئم طمعنماظلوطرةماظـقاصاتما

اظـقاصوةمومحبوثمتكونماظـقاصةماألعرؼكوةمػيم

م موتلوطر متطاي ماظـقاصاتممسلىاظيت عبوع

ماظعاملم مثقاصات متكون مأدق مو عؾا ة م. األخرى

م.م ماألعرؼكوة ماظـقاصة مخلف موعنلاضة خاضعة

وعنمػذاماٌنطلقمنلمأنماظعوٌةماظـقاصوةمتعربم

موتعموم ماظعامل( م)أعرطة ماظـقاقممسن األ و ج

األعرؼكيمحؿىمسلىم قوةمدولماظاربمغفلهام

موممو ماألعرؼكوة مواٌؾادئ ماظقوم متنأر إ 

ماٌعلوعاتموتقنواتم مثو ة مخ ل معن وتفرضها

االس ممواٌعرصةمسلىماظأعوبمطاصةموموتعلػام

ماظيتم ماظ اية ماألؼلؼوظوجوة معن مجلؼلًا غوسًا

مصببمتلاومامقماظعاملمأعبعم.

مغيماٌؾقثماظـا

ماظعوٌةماظـقاصوةمموداال

مأوً م:ما خرتاقماظـقاقم

م ما خرتاق مأ رزمماظـقاقؼعل عن

األداظوبماٌؿؾعةمعنمضؾلمضوىماظعوٌةماظـقاصوةم

موزسزسةم ماظورنوة ماظـقاصات معع مهراسها ق

مأخرىم موعؾادئ مظقوم مواظرتوؼج م ها اظقناسات

ترطزمسلىمإصبادمحاظةمعنماظقؾولمواظؿفاسلمععم

ماظـقاص م هل م ط مواألعرؼكوة ماظار وة ة

مواي ا ؼةم ماظـقاصوة ماً وهوة هفوم

.موميكنمأنمسبلدمعفهوممم(12)ظلأعوبماألخرى

موداالم معن مودولة مأغه مسلى ماظـقاق ا خرتاق

مأجلم معن مظلأعوب ماٌنأم ماظفكري ا دؿعما 

مواضؿ اديموثقاقمدوظيم مدوادي تكرؼسمغأام

مواحلم ق لمخلقم طمعنمامومنةماظفكرؼةم.

مو مسملوة معنمما خرتاقتكون اظـقاق

ماالس مم متقنوات مسرب ماٌعلوعات متلصق خ ل

م ثموإذاسةماظـقاصوواٌعرصةم م ق ل مايلؼـة ة

مو اظؿاظيم ماٌـقفني مأوداط مق مجلؼلة عفاػوم

مواٌفاػومم مواٌؾادئ ماظقوم معنأوعة مإظب اظؿوشل

واالخ لممواألدادوةمظـقاصةماعؿمعمواظلوظة

اموعؾاداهامظ احلمضوىم هاموادؿؾلالمعفاػومه

سوٌةماظـقاصةماظيتمترتطزمحولمتعمومماظـقاصةم

ملةم.صاظار وةماظوا

مو دومام ماظار وة ماظلول وتقوم

اظو ؼاتماٌؿقلةماألعرؼكوةم ا خرتاقماظـقاقم

ظرتدو م و جهاماي ا يمواظـقاقموتعمومهم

سلىماظعاملمعنمخ لمتكرا ماٌعلوعةماٌلموسةم

مواٌطؾوسة مأ ػانممواٌراوة مق متلخل حؿى

م هم ماظؿ ث  م اوة ماٌؿلقي .مم(13)اىمهو 

مايلؼـةم ماالس م مأجهزة موصرت مأدق و عؾا ة

ظلو ؼاتماٌؿقلةماظطرؼقمإظبمعامميكنمتلموؿهم
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مش م مأصكا  م ؾث م( م عل مسن ما دؿعما  م)  ة

عؾاذرةمقم راعجموعللل تموأص ممعنمذ غهام

ما وا مق متفكر ماٌأاػلؼن مسقول موعل همأن

ماظذيمؼرادممامعنماآلخرم.

وضلمأهؾحمواضقًامأنما خرتاقماظـقاقم

قمزلماظعوٌةمؼعملمسلىمتهلؼلمعنأوعةماظقومم

اظـقاصوةمما زدواجوةاألهلوةموؼأكلمغوسًامعنم

مؼؤديمإظبمتهموشماظـقاصاتماظورنوةموم وممّما

صؾعلمأنمطانما خرتاقماظـقاقمؼلعىمظللوطرةم

ؿهل ماالد اكمسلىماظوسيمومأضقىماظووممؼل

موحاجبم مظ غفعال معلؿنفر م أكل وؼوجهه

مم.(14)ظلؿفك 

م مشاؼة مػومما خرتاقوإن اظـقاق

تكرؼسما دؿؿؾاعماي ا يمعنمخ لمسملوةم

ماظـقاصوةم ماموؼة مواخرتاق مو ماظوسي تلطوح

موم ممتاعًا مجلؼلة م ـقاصة موادؿؾلاما ظلأعوب

مت نعم مو  رؼة ممسعوة مإس عوة مثقاصة إغها

ما دؿه  ماظعامماظذوق مواظرأي ماضؿ ادؼًا طي

مظإلغلانم مخاهة م ؤؼة موتأول دوادوًا

موضلمسملما خرتاقماظـقاقم م. واعؿمعمثقاصوًا

م مإظب ماظعوٌة مثقاصة محوظه متؿمقو  مإصباداظذي

حاظةمعنماظؿقؾلمظنمطماظـقاصةماألعرؼكوةموغأرم

ماظعر يم ماعؿمع مقمإرا  موعفاػومها عؾاداها

وجهماً وممموقمأوداطماٌـقفنيماظعربمسلى

ماظـقاصوةم ماً وهوة معن ماظنول مأجل عن

م.م ماظعر وة ماظقوعوة ماموؼة موتلع  اظعر وة

مععم مهراسها مق ماظعوٌة مإن مايال مواضع صفي

اظـقاصاتماظقوعوةمظاعمماألخرىمتلؿكلمم طًام

مغأرم مسلى متقوم ما خرتاق مأؼلؼوظوجوا عن

مأدادهام مسلى متنؿأم مأوػام معبلة وتكرؼس

ماال ماظـقاصة ماىماػ ؼةمعكوغات س عوة

متكرؼسممواألعرؼكوة ماظنهااوة ورب لؿها

مواظيتم مو ماٌلؿللمة ماظفردؼة األؼلؼوظوجوة

م لؿوؼاتهام ماظـقاصوة ماموؼة مظ رب توزف

مواظورنوةم مواىماسوة ماظفردؼة اظـ ثة

م.م(15)اظقوعوة

ماٌؿقلةم ماظو ؼات مأن مإظب وشبلص

تعملمسلىمتهموشماظـقاصاتماظورنوةموعلكهام

م مخ ل م نأرمعن مو ظك مو مظـقاصؿها اظرتوؼج

ماظعوٌةم مسلوها متقوم ماظيت ماٌادؼة األصكا 

ماظقواغنيم مهواشة مق ماألدا   اسؿؾا ػا

مو ام ماظعاالوة ماظع ضات موتنأوم ا جؿماسوة

مأنم مسلى مؼؤطل ماظذي مايال مواضع معع ؼؿناصى

ماظؿمادكم مأدا  مػي ماظروحوة ا سؿؾا ات

ما جؿماسيم.

مثاغوًام:ماظازوماظـقاق

معنمتؿع مظلعلؼل رضماظأعوبمواظلول

موطانمماظازوات مو معنها اظيتمتلؿهل ماظنول

اظاازيمؼوزفمزبؿلفماظلؾلمواألداظوبمعنم

م.ظذام ماآلخرؼن مإخ اع مق مأػلاصه مهقوق أجل
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نلمأنماألداظوبماظيتموزفتمعنمضؾلماظطر م

ماظعلكرؼةم ماألداظوب متؿ من مطاغت اٌعادي

ماألداظوبماظا م معن موطان مو وش ماظعلكرؼة

ما تؾارهم معن م اظرشم ماظـقاق ماظازو سلكرؼة

 رحلةماظلوطرةماألو  وةمسلىماظعاملموموأغهم

مأغهمطبؿلفم مإ  ماظعلكريمو مظلازو موظول ؼعل

موخادسهم مغاسمة مودااله محوث معن ممتاعًا سنه

ماظعلكريم ماظازو م ونما م اظأهوات وربفوصة

مخططهم مظؿنفوذ ماٌللقة ماظقوة ؼلؿكلم

م.م(16)ا دؿعما ؼة

م مظنا ماظـقاقموميكن ماظازو مغعر  أن

ماظار وةممسلى ماظـقاصوة ماظفكرؼة مايم ت أغه

مزبؿلفةم موأدوات مأداظوب مادؿعملت اظيت

مواظؿقكمم موإ ادتها ماظلول مضوة مع اد  ظؿلع 

 قل اتهام.موضلمادؿكلمماظازوماظـقاقمسملواتم

مضاعتم ماظيت ماظوادعة موا دؿأراق اظؿؾأ 

مواظقومم مظلعقولة مامّلاعة ماألصكا   نأر

مدؿؾلامام قومموعكوغاتمشر وةم.وا

ماظلولم ميال ماظووم مغأهله معا وإن

م  غهام ماظلا ق مق ماظـقاق مظلازو اظيتمتعرضت

تعوشمأزعةمثقاصوةمغؿوفةمعامضامم هماٌلؿعمرم

مواظلاةم ماظؿا طبوة مظلذاطرة مربو معن اظار ي

مأدىم ماظذي ماظنفلي مظلؿكوؼن موتأوؼه اظورنوة

اءماظقوعيمطلم ظكمإظبماظ عؾا ةموصقلانما غؿم

مظلفردمواعؿمعم.

م أدهمم موسلى ماظارب مخطط إن

مرباو تهممماظو ؼات مق ماألعرؼكوة اٌؿقلة

ظللوطرةمسلىماظورنماظعر يمواظعاملماالد عيم

ثقاصوًاموإس عوًامظنأرماٌؾادئماألو  وةمواظـقاصةم

مسنم موعقوعاتها مجذو ػا مق ماظؾعولة اظار وة

مواظعقا ماظـقاق موتكوؼنها ماألعة اليمذك وة

موم ماظـقاصوة ماٌؤدلات مررؼق مسن واي ا ي

مواظؾثم مواالس م مواظ قاصة ماظنأر ودو 

مو   ماٌوجه مضؾلممذرا اظف ااي معن عؾاذر

ماظار وةم ماظلوادوة ماألغأمة ضوادات

.مو امم(17)و ا ذرتاكمععماظ هووغوةماظعاٌوة

أنماظاربمميؿلكموداالماظؿقلمماٌاديمواظؿقينم

مق مخططه متنفوذ معن مميكنه اظلوطرةممعا

موعنهم ماظعامل مسلى ماظأاعلة مواظـقاصوة اظفكرؼة

ماظورنماظعر يم.

مطـ ةم مأػلاصًا ماظـقاق مظلازو وإن

م موػيممميكنوعؿنوسة مغقاط مسلة مق إصبازػا

مم-:م(18)طاآلتي

ؼعملماظازوماظـقاقمقمرباوظةمٌل ماظقوممم .1

ماظورنما مأ ناء مظلى ماظلؼين مواظوازع مو ًلقوة

متنفوذم م اوة مو م اظذات مواٌللمني اظعر ي

اٌكططاتماظيتمتهل مإظبمصرضمامومنةمسلىم

ماظؾأرؼةم ماظطاضات موتلك  ماظعر وة اظلول

ماٌ احلم مًلعة ماظلول مػذه مق وا ضؿ ادؼة

ماظار وةم.
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ػناكماٌؤدلاتماظوهودؼةمواظ هووغوةماظعاٌوةمم.2

مو مو ؿكطوطماظلرؼة مجاػلة متلعى اظعلنوة

ماظأرضوةم ماعؿمعات متقوؼض مإظب عل و 

متنفوذم مق ماظارب مأصلح موضل مو ماظعر وة وعنها

ماعؿمعاتم م عض متفف  مررؼق مسن أػلاصه

معنماظلاخلمجنلوًاموخلقوًام.

ضباولماظاربمسنمررؼقماظازوماظفكريماظـقاقمم.3

مواظأعبم ماالد عي ماظعامل موعنه ماظأرق جعل

متا ع موماظعر ي متوجوهاته مإظب موعنقادًا مظه ًا

و ظكمجبعلم عضمأ نااهمؼعؿقلونمأنماظاربم

متفك م مق مػذا موؼنعكس مو معنهم أص ل

وطؿا اتم عضماظار ونيماظذؼنمؼنقونمعنقىم

مظاعةم ماًلقوة ماظقوم مربا  ة مق اظأعو وة

معقا لم ماالد عوة موسقولتها ماظعر وة وظاؿها

موعنهام ماألخرى ماألعم موتقاظول مضوم إذاسة

مار وةم.اظ

إنمآثا مػذاماظازوماظفكريماظـقاقمأهؾحمعنمأذلمم.4

ماظنا م معن ماظكـ  مسقول مسلى مخطرًا اظق اؼا

مأخ ضهمم مق مؼؤثر مص غه ماظأؾاب و دوما

موصؿنؿهممسنمضومهمموسقاالػممودؼنهمم.

ماٌؾقثماظـاظثم

ودؾلممقماظورنماظعر يآثا ماظعوٌةماظـقاصوةم

معواجهؿها

مظلعوٌةماظـقاصوةم:ماآلثا ماظللؾوةمماوً 

مدلؾوةماتعكسماظعوٌةم ظـقاصوةمأ عادًا

معنمحقااقمووت ث اتمش مربل متفرضه مٌا دة

عؿؾاؼنةمواواػاتمزبؿلفةموعنمخ لمهلولم

ممي ماظـقاصوة ماظعوٌة مادؿك ممعفهوم كن

م-:ت ث اتهامقماآلتيم

ماظعوٌةمم .1 معن ماألدادي مامل  مطان ٌّا

م مساٌوة مثقاصة م لو ة مػو م لماتماظـقاصوة تؿلم

مسلىم ماٌلوطرة ماظفؽات معنها متلؿفول خاهة

مواالس عوةم مواظلوادوة ما ضؿ ادؼة اظعملوات

مساٌوًام ماالس عي مواالغؿاج ماظؿقنوة  احؿكا ػا

صقلمأدىم ظكمإظبمتأكولم طمععنيمعنماظوسيم

مخ لم معن ماظعاٌي ماأل و ج موصرض اظـقاق

ماالس غوةم ماٌواد موادؿه ك مواظؿوزؼع االغؿاج

 ت اظوةمومطانمعنمغؿاافهمتا ماواػاتموا

مأوم ماظار يم اته مداخلماعؿمع مدواء األصراد

ماظفؽاتم مسلى مطان ماظكؾ  مصاظؿ ث  خا جه

ماظيتم ماظؿقلولؼة ماعؿمعات مق اظأعؾوة

متؿالالمصوهاماظـقاصاتماظار وةماٌوجهةم.

ماعؿمعاتمم.2 مق ماظـقاصوة ماظعملوة مدو  تراجع

ومواظيتمطانماماظعر وةموعنهاظؿقلولؼةماظناعوةم

مت ث مما مر مػذهمواضح موإدا ة متطو  ق

 لؾبما خرتاقمواظازوماظـقاقموماعؿمعاتم

م مواظـقاصوة مواالس عوة ومظلعملواتما ضؿ ادؼة

عو مميكنمأنمغذطرماألمدمعنوػذامؼف يمإظبمسل

م-:م(19)عنها
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مهتمضاطما خرتاقممأ. ماظلولمثقاصؿها أنمتفقل

ماظؿل صبي م اظؿكلي مخ وهواتهامموتؾلأ سن

م ماظـقاصوة مظ احلمو ماظـقاصاتماٌؿعلدة مسن ص ً 

مم.اظـقاصةماظعاٌوةماظواحلة

ماألهولةموموتأكولمغوعممب. تهلؼلمعنأوعةماظقوم

مصوهام مومع ماظيت ماظـقاصوة ما زدواجوة عن

متناض اتماألهاظةماٌعاهرةم.

ماظؿأؿتممج. موزهو  ماظلاخلي مواظؿفكك ا غقلام

مقمماظـقاقمواي ا يموزهو  ماظورنوة اظـقاصة

مت و اتهام متقلؼم مسن مساجزة م اػؿة هو ة

ماٌ مؤثروذك وؿها مة مثقاصةمو مزهو  عقا ل

م اضوةم.اظعوٌةماظزاػوةماألظوانم  و ةم

سملتماظعوٌةماظـقاصوةمسلىمإجراءمغبلةموادعةم.م3

مواظؿعلوموةم ماظرت وؼة ماٌناػج متاو  سبو

مطفاؼةم مسلم ماظعر يمحبفة ماظورن مق اٌوجودة

ماٌ طلقاتماظل مسن ماظؿعؾ  مق ماظعر وة اة

اظعلموةمومواظلعيمإظبمإدخالمعفرداتمشر وةم

متأوؼههام مظارض ماظعر وة ماظلاة مق سلؼلة

مواثؾاتمسفزػا.

زهو م وا طموجلو موأدواتمهلولوةمعهمؿهامم.4

اظراولةمإصبادمععاؼ موضوممظلعؾو مسلوهامإظبم

ماظعاٌي ماظـقاق م اظفكر موهوً  ماظعاٌوة ماظـقاصة

ماظؿوحلم معن مغوع موإحلاث ماظعامل مأ جاء إظب

مطلم مو مساٌوة مثقاصة م لو ة مق مواظؾلء مو اظـقاق

مطانم  ظكمسلىمحلابماظـقاصاتماظورنوةمدواء

م.مم(20) ظكمقماظلولماٌؿقلعةمأممقمدولماىنوب

.موضلمطانمعنم نيماآلثا ماظللؾوةمظلعوٌةماظـقاصوةم5

ممإضعا  ما جؿماسوةماألدرةدو  ماظؿنأؽة مق

اظعربم اظف ااواتماظواصلةموممإذاالسنمررؼقم

ماظع ضاتم مق ما دؿقرا  مسلم محلوث و اظؿاظي

ما جؿماسوةماظؿقلولؼة

م ناءمم.6 مأعام مهلي ماظـقاصوة ماظعوٌة تأكل

ماظ مضل اتممعر وةاعؿمعات مهطم ألغها

معنؿجم مش  معلؿهلكًا مإغلاغًا مووعله االغلان

زةمؼؿطلعمإظبمعامصبودم هماظاربمعنمدلعمجاػ

اظ نعموم لموعلهمعؿؾاػيم ام مؼنؿفهمصهوم

ؿأكلمتاظقاد مسلىمادؿه كمعام مؼ نعهممّمام

مإظبم م ادؿمرا  مواظؿطلع ما تكاظوة مضوم ظلؼهم

اضؿناءماظللعما دؿه طوةماظيتمتؿا مؼوعوًاموم

 معنمأجلماظؿطو مصقطم لمقمدؾولمزؼادةمحلةم

مأنم مطما م. ماظعاٌي ماٌلؿوى مسلى ا دؿه ك

ماألدا مهقوقماظن مػلصه ماىلؼل ماظلوظي أام

مضل ةم متطوؼر مأجل معن مو ماًا جوة امومنة

ماظنأامماظرأمساظيم.

ماظعر وةمم.7 رمسماموؼةماظـقاصوةمظلأعوبموعنها

سلىموجهماً ومم ؿوزوفماظعاملمظ خرتاقم

اظـقاقموتعلدمآظواتمامومنةمومصاظرباعجماظيتم

حظمتؾـهاماال اساتماٌكؿلفةمحؿىماظعر وةمؼ 



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                العدد الثامن
 

 

 

 «ثقافٌة وإبعادها السلبٌة على الوطن العربًالعولمة ال»

7;; 

ر وةموتالالما وضوحمإزها متفوقماي ا ةماظ

مضومماظرأمساظوةم اتماظ لةم اظـقاصةم.

ماظيتمم.8 ماظعاٌوة ماظـقاصة مإرا  تذوؼبماظـقاصاتمق

وهفتم  غهامذاعلةممّمامؼعينمأنماالرا ماٌكونم

مصكرؼةم معنأوعة معن مأطـر مؼكون مظن ظلـقاصة

مقم موإ ا ؿها ماظـقاصات م دؿوعاب أؼلؼوظوجوة

ماٌ مصاظلاحةمػذا مإ ًا مو ماظعاٌي ماظـقاق كون

اظـقاصوةماظعر وةمتأهلمرباو تمسربموداالم

مظا و جماظار يموموتقلميهم ماٌؿطو ة االس م

مساٌيم مط  و ج ماظعر وة ماظـقاصوة ظاوداط

ظلـقاصةمواظعوٌةماظـقاصوةم قل معامتعينمػومنةم

ماألعمم مسلى موصرضها ماألعرؼكوة اظـقاصة

م.مم(21)عةماظعر وةواظقوعواتموعنهاماأل

موداالماٌواجهةماظعر وةثاغوًام:م

اظيتم مميكنمماىوػرؼةإنمايقوقةم

إخفااهامػيمسمقماٌكاررماظيتمتواجهماظـقاصةم

ماظـقاص ماظعوٌة مصاظعوٌةماظعر وةمقمزاػرة مو وة

مهل ممتـل مو ممياظـقاصوة ماظعر وة ظلـقاصة

معنم ماٌلؿوى م نفس مععها ماظؿعاعل ؼقؿ ي

م معع متواجهماظؿعاعل ماظيت ماألخرى اظأواػر

مصقلبمإ ام ماظقوعوة موثقاصؿها ماظعر وة األعة

م ؾعلؼهام مآثا ػا معع ماظلضوق ماظؿقلب ؼقؿ ي

ماظؿقلبم مػذا مودواصع مو مواٌلؿقؾلي اياظي

متقفم ماظيت ماظقوى مرؾوعة مإظب م األدا  ؼعود

مظاعةم مواظعلنوة ماظ رضبة مععاداتها و اء

مواًف ماٌعلنة ماألػلا  مأن مطما مو وةماظعر وة

مجهازم مًلعؿها مؼوزف ماظيت ماظعوٌة مذه

مثقاصوةم موتقنوات موعؿطو  مضكم إس عي

وإس عوةمعؿنوسةموعؿقلعةممامعنماظقل ةمسلىم

مو ودااطم ماظعقلماظعر يمواظؿ ث مصوه زبارؾة

إعكاغوةماي اغةماظذاتوةممععهاعؿعلدةموعلم

ش مضاد ةمسلىمعقاوعؿهاموعواجهةمعارؼاتهام

موا غؾها م هام.

ماظعر وةموت ت ماٌواجهة مضرو ة ي

ماياجةم معن مجوػرػا مق ماظـقاصوة ظلعوٌة

مسلىم مواحملاصأة ماظعر وة ماظقوعوة يماؼة

متعؾ ممخ وهوؿها ماظعر وة مظلـقاصة اظذاتوة

ماظقوعوةماظعر وةمقمس رم  وحيمسنمذك وة

مخ وهواتهام مسلى مطادقًا مػفوعًا ؼأهل

مظفرضم ماظأاػرة مػذه مسرب ماظقوعوة اظورنوة

سلىماظعاملم لؼً مسنماً وهوةممثقاصةمواحلة

ماظرشؾةم متؿ طل مإ  مو ماظقوعوة ماظورنوة اظـقاصوة

مايوا م موتنموة ماً وهوات مػذه ظؿعزؼز

ماظـقاقم للمامفومم.

م ماظ راع ماظـقاصوةممايقوقيإن ظلعوٌة

مداصعهم ماظقوعوة موػوؼؿها ماظعر وة ماظـقاصة عع

مواظوجودم ماظعر وة ماظقوعوة مذك وة معن اظنول

عةماظعر وةموموسلىمػذاماألدا ماي ا يمظا

ماظعر وةم ماظقوعوة مذك وة مسن صاظلصاع

مواً وهوةم ماظقوعوة ماموؼة موضع ؼلؿوجب
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مظلـقاصةماظعر وةمقماٌرتؾةماألوظبممّمام اظعر وة

ؼؿطلبمإسطاءماظـقاصةماظعر وةم علػاماظأموظيم

مجاغؾنيم معن مضوي مدصاسي مخط معن ظؿؿقول

مم-:م(22)ػما

مم-1 ماألعة موجود مسن معنماظلصاع موغباؼؿها اظعر وة

ماظيتم معنمخ لمعقوعاتماموؼة ماظـقاصة عوضع

مووجودػام موأهاظؿها مذك وؿها ولل

مظؿهموأهام ماماد  ماظازو معن اي ا ي

مق ماًلل مؼؤطلمموإحلاث ماظذي ماظعام طواغها

متادكهاموم عنىمعقاوعةموعواجهةمعنمؼرؼلم

مطاغتم معهما مسلوها ماظؿؾعوة موصرض ادؿ  ها

مؼؿلل ماظيت ماظيتماٌواضع مواظوداال معنها ل

مؼعؿملػام.

اظلصاعمسنمحووؼةماألعةماظعر وةمعنمعوضعماظوسيمم-2

ما غا قم معوضف مادبا  معن مواظؿقذؼر  اظذات

مظؿققوقم ماظـقاصوة ماظعوٌة معن مصعل مطرد اظكلي

تفاسلمإصبا يم امؼؿواصقمععمععطواتمايواةم

موم ماظـقاصات متفاسل مؼقلعه معا موعع واظعلم

موتزدػ متنأط مومصاظـقاصات ماآلخر م قؾول ر

مو اظأكلماظذيم مميلكهامأومؼهمأهام.

ماظعر وةمعنمهليماظـقاصةغباؼةممنإ

معهمةم مػي موضواػا مودساتها ماظـقاصوة اظعوٌة

ماي ا ةم متطو  مق معهم موجاغب مو أدادوة

ماي ا يم مواظؿفاسل ماظؿواهل مودسم االغلاغوة

متطرحم مص غها مو مواألعم ماظأعوب م ني واظـقاق

ةماظـقاصوةمعنمخ لماٌهمةماٌواجهةمععماظعوٌ

م-واٌؿمـلةمقم:وماألدادوةم

ضرو ةمصهمموإد اكماظؿناض اتمقمعفهومماظعوٌةمم.أ

مضواػام متلرت ماظذي ماظزؼف مظكأف مو اظـقاصوة

م.مم(23)خلفه

مامم.ب متنموة مسلى مظلـقاصةماظؿ طول ماظقوعوة وؼة

مترعيمإظوهمضوىماظعوٌةمػوم اظعر وةمومألنمعا

م مسلى ماظلوطرة ماظعاٌيمالحكام ماظـقاق اٌأروع

حبوثم مؼؾقىمظلمقوعاتمذباً مظؿـؾوتم عضم

مػوؼؿهام محول مخ وهوؿها معن اظأيء

م مدوطرة مؼعين ممّما مو ماأل و جاظؿا طبوة

وإح ظهمم(واظـقاقماظعاٌيم)ماظـقاصةماألعرؼكوة

مإظبم م ظك مدوؤدي ممّما مو ماظقوعوة ماظـقاصة ربل

م موصرض ماظقوعوة ماموؼة مرمس جلؼلةمػوؼة

م.م(24)ةمعأوػةماٌ عحمواظلماتشر و

مظلـقاصةمم.ج ماظذاتوة ماً وهوة موتعزؼز تطوؼر

ماظـقاصاتماظقوعوةم مسن ممتوزػا موإ راز اظعر وة

م ماألخرى مؼكونمو مظن مامل  مػذا وهقوق

ماظعموقةم ماموؼة مواوز مخ ل معن مإ  ممكنًا

ما دؿل مم مودون ماياظي ماظعر ي ماظواضع  ني

معن متنال ماظيت ماظزاافة أهاظؿهممظلأعا ات

م ماي ا ي مومتوزه معنمو ماٌفروض صاظؿقلي

اظعوٌةماظـقاصوةمسلىماظـقاصةماظعر وةم مميكنم

مسلوهم ماظؿالب مميكن مو  م ا غا ق واوزه

 اظقؾولم همواظؿاربمواظؿعوملموم لم واهلةم
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مخ لم معن مداخلها معن مايواة موإغؿاج اظـقاصة

مخب وهوةم ماٌؿموزة ماظـقاصوة اال لاسات

ماظق مضنواتمم(25)وعيا غؿماء مإصباد موأؼ ًا .

معؿفلدةمظإل لاعماظـقاقماظعر يم.م

تفعولمايوا ماظـقاقماظعر يمععمثقاصاتماألعممم.د

ماٌنطقم مػو ماٌؿفاسل مايوا  مصمنطق األخرى

ماظوجودم مادؿمرا ؼة ماظذيمؼؿوحموؼؤطل اظوحول

م ماظؿفاسل موعنطق ماظؿماؼز مسلى مايفاز ومعع

ماظ ماألدادوة ماظودولة مػو متلاسلموايوا  يت

ماٌكؿلفةم ماظـقاصوة ماىهود متكـوف سلى

ماظـقاقم ماي ا ي ماظ راع مهلؼات ٌواجهة

م.م(26)اظقااممسلىماظعوٌةماظـقاصوة

ادؿكلامماظعطاءماظفكريمواظقوميماٌؿموزمظلـقاصةمم.ه

مواظؿطو م ماظؿقلم مض وة مًلعة اظعر وة

معكاغةم موإ راز ماالغلاغي مواظـقاق اي ا ي

مماظـقاصاتماألخرىم.اظـقاصةماظعر وةم ني

تنموةماظؾعلماظعلميمواظعملماظؿفرؼيبموتطوؼرهمم.و

ماظعلموةم ماٌؤدلات م ني ماٌأرتك  اظؿعاون

واظـقاصوةمواالس عوةمقماظلولماظعر وةموموقم

مصروعم مداار موق مواظؾقـوة ماظفكرؼة اعا ت

مواظلوادوةم موا جؿماسوة ما ضؿ ادؼة اٌعرصة

 لاسوةموغوسوةمودوؤديم ظكمإظبمإحلاثمغقلةمإ

ممتـلهمأدسماظـقاصةم قماألصكا مواظؿ و اتمٌا

اظعر وةمعنمأػموةمقمهلؼلماظطؾوعةماظؾأرؼةم

مقم مواظعمل ماٌهومن ماظار ي ماظطرح مسن  عولًا

ماظقل اتم موادؿـما  ماظعلمي ماظؿقلم ع ما 

موا سؿزازم ماألعة مأػلا  مًلعة اظعلموة

م اظذاتم.

مز مإ. موداال مإتؾاع ماظعر وة ماظلول مقمسلى جرااوة

مخ لم معن ماظـقاصوة ماظعوٌة مهلي عواجهة

موت نوعم ماظـقاصوة ماٌأرتطة ماظرباعج إغؿاج

متطو م مق متلاسل ماظيت مواٌعلات األجهزة

ماٌنؿجم مسلى ما سؿماد موتقلول ماظـقاق االغؿاج

م.م(27)اظـقاقماًا جي

ماظؿلصقماالس عيم نيماظؾللانمم.ح اظعملمسلىمزؼادة

اجماظـقاقمواالس عيماظعر وةموموتلهولماالغؿ

اظعر يمظولخلمزبؿلفماظلولماظعر وةمحبرؼةم

ماظأعبم مأ ناء م ني ماظلقمة مأواهر مومتؿني و

ماظؾعضم م ع هم مععرصة مخ ل معن اظعر ي

ماآلخرم.

مأنمم.ط م عل موخاهة متعمل مأن ماظعر وة ماظلول سلى

ماظـقاقم موا خؿؾا  ماظرضا ة مق مدلطاتها  لأت

مإ مرباوظة مإظب ما سبلا  مق ماظفرد ضناعمسن

مدواداتم معن متؿكذه مأن مترؼل م ا ذعو ها

مواظؿوجوهم ماال ذاد مأدلوب مسن م لؼً  ثقاصوة

اظذيمزلمداالًامصرتةمعامضؾلمثو ةماٌعلوعاتموم

ومسرضماظرأيموعناضأةمماالضناعوعنمعقؿ واتم

مواظرأيماألخر ماألخرىمم مؼعطيماآل اء معا وػو

م.م(28)صرهةمظلؿعؾ مسنم اتها
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ماظعرم.ي ماٌـقفني مسلى مغب تمصبب مسلى ماظرد ب

ماظـقةم مزسزسة مإظب ماظراعوة مواظؿأكوك اظؿأوؼه

م هام متقوم ماظيت متلك مو ماظعر ي ماٌوارن ظلى

وتكونماٌواجهةمعنممواالعربؼاظوةمواظ هووغوة

خ لماٌؤمتراتمواظنلواتماظفكرؼةماظيتمؼقومم

ماظللؾوةم ماظعربمظلحضماألصكا  ماٌفكرؼن  ها

 .م(29)اٌؤثرةمقمذك وةماٌوارنماظعر ي
ماًامتة

م مان مإظب ماظؾقث مخلص اظعوٌةمظقل

مسلىم ماألعرؼكوة مامومنة مسن م ت زاػرة

مواظلوادوةم ما ضؿ ادؼة ماٌكؿلفة األهعلة

واظـقاصوةمسنمررؼقمتعمومماأل و جماألعرؼكيم

مواظأعوبماألخرى مسلوهامموسلىماألعم وصرضه

ماألعرؼكوةم ماالدرتاتوفوة مألػلا  هقوقًا

ماملم.اٌؿمـلةم اظلوطرةمسلىماظع

ماظعوٌةم مظأاػرة مهلولوة معؿا عة مخ ل وعن

م ماظـقاصةمموت ث ػااظـقاصوة مخ وهوة ق

م مغؿوهل مان مميكن مدلؾوًاو مأػممإظباظعر وة

م.ماآلتوةاظنؿااجم

ماظورنماظعر يمم-1 إنماظؿقلؼاتماظيتمؼؿعرضمما

مسلة مأذكاً  مأخذت ماظعوٌة دوادوةمموغؿوفة

مخطرًا مأذلػا معن مطان مو موثقاصوة مواضؿ ادؼة

ماظـقاقم ماظؿقلي مػو مو موح ا ته مأعنه سلى

ماي ا ؼةم مواظؿقاظول ماظقوم مق مؼؤثر اظذي

موم ماظعر وة مظللول ماظورنوة مظلـقاصة اٌو وثة

مأوم ماظورنوة ماظـقاصة مورمس معل  مسلى وؼعمل

متهموأهاموإح لمثقاصاتمأخرىم لؼً مسنهام.

مضلمم-2 ماظعر وة مظلـقاصة م ادؿهلاصها ماظعوٌة إن

ما معن مذبموسة ماظيتموضعت ماظـقاصوة ٌأا ؼع

ظؿلكماظـقاصةمسربممواألهولادؿهلصتماظـوا تم

مربا  ةمإؼلؼوظوجواماظقوعوةماظعر وةم.

هلؼًامطؾ ًامماألهولةثقاصؿناماظعر وةممواجهتم-3

م ماظـقاصوة ماظعوٌة مزل ما خرتاقمق سربموداال

م ماظـقاقماظذؼنمػما ماألداظوبمواظازو عنماخطر

ماظـقا ماظعوٌة مأػلا  مظؿنفوذ مسلىمصوة وسملؿا

تهموشماظلو ماظفعليمظلـقاصةماظعر وةم إدخالم

مسلىم ماألعرؼكوة( م) ماظار وة مواألصكا  اظقوم

مسلىم ماظلوطرة ماجل موعن مو ماً وم وجه

مأ ناءماظعرو ةم.سقولم

موداالمم-4م موتطو  ماٌعلوعاتوة ماظـو ة مزل ق

ماظؿقلؼاتم مأهؾقت مظلقلود ماظعا رة ا ت ال

أطـرمصاسلوةموم لمماظيتمأصرزتهامزاػرةماظعوٌة

موأسمقمت ث ًام مأضلموضوحًا  لأتمت خذمأذكاً 

ماظلوظةم مضوة مسناهر مق مخلل مإحلاث  هل 

ماسب مام مإظب ماظوهول مو اظؿاظي مو ودميوعؿها

مذؤوغهام مق ماظلوطرة مسلى مضل تها وسلم

ماظلاخلوةم.م
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ماٌ اد 

اظفكةرموممسةاملممذبلةةمممموعهةا"مسؾلماًاظقمسؾلماهللموم"ماظعوٌةمجذو ػاموصروسهاموطوفوةماظؿعاعلمع (1)

م.50وممم1999وماظكوؼتمومم2اظعلدم

ربملمسا لماىا ريمومض اؼامقماظفكرماٌعاهةرموم ة وتمومعرطةزمد ادةاتماظوحةلةماظعر وةةموممممممم (2)

 .136مممو1997
ظطوفمطرؼممربملماظعؾوليموم"اظعوٌةةمقماظفكةرماظلوادةيماٌعاهةر"مومذبلةةمد ادةاتموحبةوثمممممممم (3)

منوم الادمواىاععةماٌلؿن ةرؼةمومعرطةزمد ادةاتموحبةوثماظةورمممممم7-6اظورنماظعر يوماظعلدانم

 .52وممم1999اظعر يموم
 .53ومممغفلهماٌ ل  (4)
وماال عةادمممةاٌرطةزمؼنأرم:معطاعمهفليمومس رماغففةا ممماألعرؼكيظلمزؼلمعنماظؿف ولمحولماٌرطزم (5)

 .288-260مومم1993اظقوعوةمواظلوظوةمظلعلوانمسلىماظعراقموم الادمومدا ماظأؤونماظـقاصوةموم
اظعوٌةمواظؿقليماظـقةاقموم دةاظةمعاجلةؿ موم اةلادومجاععةةممممممومخرؼلانمسليم ادمم:مغقً مسنم (6)

 .18وممم1999اظنهرؼنمومطلوةماظعلومماظلوادوةموم
 .21-20ومممغفلهاٌ ل م (7)
 .21ومممغفلهاٌ ل م (8)
مةودمسةوضمسلةىمحبةثمسؾةلما ظةهم لقزؼةزموم"ماظعوٌةةمممممممممربؼنأرمتعقويبم هفتمذةر ماظةلؼنمومم (9)

ومم299اموؼةماظـقاصوةمومسوٌةماظـقاصةةماممثقاصةةماظعوٌةةم"مومذبلةةماٌلةؿقؾلماظعر ةيموماظعةلدممممممممو

 .98وممم1998  وتموما ا م
ربملمعنذ مج لماظكنعاغيموماظعوٌةمواً وهوةماظـقاصوةماظعر وةموم داظةمعاجلؿ مغقً مسنم:م (10)

 .31مموم2004وم الادمومجاععةماظنهرؼنمومطلوةماظعلومماظلوادوةموم
 .41ربملمسا لماىا ريمومض اؼامقماظفكرماٌعاهرمومع ل مدؾقم طرهمومم (11)
 .113ومممغفلهاٌ ل م (12)
 دةاظةمعاجلةؿ موممممواٌفةاػوممواأل عةادممم-اغؿ ا مسؾلماظواحلمسؾلماظ احبمومأؼلؼوظوجواماظعوٌة (13)

 .57مموم2004وممواظلوظوةماىاععةماٌلؿن رؼةموماٌعهلماظعاظيمظلل اداتماظلوادوةممو الاد
 سلمداعيمسؾلماظرزاقوماظعوٌةموأثرػامقموزاافمدولمساملماىنوبوم داظةمعاجلؿ موم الادموم (14)

 .113-112وممم2001جاععةماظنهرؼنمومطلوةماظعلومماظلوادوةموم
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حلنيمسلوانمحلنيم"ماظعوٌةماظـقاصوةمواظـقاصةماظعر وةم"مومذبلةمد اداتموحبوثماظورنماظعر يم (15)

م1999وممعرطزمد اداتموحبوثماظورنماظعر ةيممووماىاععةماٌلؿن رؼةموم الادم7-6اظعلدانممو

 .100ومم
 .28ومممع ل مدؾقم طرهم ادممسليمخرؼلانموماظعوٌةمواظؿقليماظـقاقمو (16)
سؾلماىؾا مربمودماظلاعراايموماظعوٌةموثو ةما ت ا تم...ماٌكاررمودؾلماٌواجهةموماظعراقموم (17)

 .16-4مموم3/11/2002 وةموماٌؤمترماظعلميماألولمجاععةمتكرؼتمومداعراءمومطلوةماظرت
 ؼنأرم: (18)
 وم اةلادموممم2عؿمةعماظعراضةيوماظعةلدمممماربلنمسؾلمايموةلموم"معةنهجماظةؿا ما جؿمةاسي"مومذبلةةمممممم

م.133مو1996

 مإظباظار ةيمودةؾلمعواجهؿةهموم اةلادمومحبةثمعقةلممممممممماالس عةيمسلغانمسليماظفراجيموماظاةزوماظفكةريممم

 .5وممم1996اىاععةماٌلؿن رؼةموم
وم ؤؼةةمغقلؼةةمعةنماظعةاملماظـاظةث"ممممممم"اغبلمذبليمحفازيموم"ماظعوٌةموتهموشماظـقاصةماظورنوة (19)

 .132وممم1999وماظكوؼتمومم28وذبلةمساملماظفكرموماظعلدم
ومربلنمأغبلماً  يموماظعوٌةةم.معقلعةةمقمصكةرمواضؿ ةادموإدا ةمس ةرماظ دوظةةموماظقةاػرةمممممممم (20)

 .26ممو2000م1ومطمظلطؾاسةاظعر وةمذبموسةماظنولم
 .136-135ومممومع ل مدؾقم طرهم"اغبلمذبليمحفازيموم"ماظعوٌةموتهموشماظـقاصةماظورنوة (21)
خلفمربملماىرادمو"اظع ضاتماالذكاظوةم نيماظـقاصةمواظازوماظـقاقمقماًطابماظعر يماٌعاهر"م (22)

ومم1993ةموموم ة وتومعرطةزمد ادةاتماظوحةلةماظعر وةمممممم176ومذبلةماٌلؿقؾلماظعر يموماظعلدم

 .76م
سليمحلنيماىا ريموم"اظعربم نيمدوادةما حؿواءموايربماظلاامةة"مومذبلةةمآصةاقمسر وةةموممممم (23)

 .16ومم1996تأرؼنماألولممدا مأصاقمسر وةموموم الادموم10م–م9اظعلدم
ومم17عطاعمهفليموم"عوـاصوزؼقوةماظأؾهمواموؼةةم"مومذبلةةماظفكةرماظعر ةيماٌعاهةرموماظعةلدموممممممم (24)

 .11وممم1981مو  وت
مإرةا ماظؿفاسلموايوا ماي ا يم نيماظعربمواي ةا ةماظار وةةمقممممإذكاظوةثناءمصؤادمسؾلاهللموم"م (25)

ومم1992وم ة وتمومطةاغونماظـةاغيممممم167تا اتماظعاملماىلؼل"مذبلةماٌلؿقؾلماظعر يوماظعلدم

 .45م
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اٌعاهر"مابماظعر يمخلفمربملماىرادمو"اظع ضاتماالذكاظوةم نيماظـقاصةمواظازوماظـقاقمقماًط (26)

 .73ومممع ل مدؾقم طرهوم
وماظكوؼةتموممم482ومذبلةماظعر ةيموماظعةلدمممم"سؾلماظؾاضيمامرعاديموم"ماظعوٌةمواموؼةماظورنوة (27)

 .37وممم1999طاغونماظـاغي
دةةعلمظؾوةةبماٌكةةاويمومعةةلخلمظل ادةةةما خةةرتاقماالس عةةيمقماٌنطقةةةماظعر وةةةمومإسمةةالمغةةلوةمم (28)

 .48وممم1997اظعر يمومما خرتاقماالس عيمظلورن
خطا ناموخطابماظع رمومدعأقمومإهادماظكؿابماظعةربممم–سليمسقلةمسردانمومثقاصؿنامواظؿقليم (29)

 .107وممم2001وم


