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 العوملة واإلسالم
 رؤيتان للعامل

 قراءة معرفية ومنهجية
 

 أ.د. سيف الدين عبد الفتاح 
 مقدمة: 
يف كل مرة يربز مفهوم جديد ُيستدعى اإلسالم لالرتباط به،  ادداةهو إلاإلسهالم إلالتثهدي   

ريا   إلاإلسهالم إلوهوار ادرهاراص إلمهدامها   إل  ه(1)إلاإلسالم  إلاإلسالم إلالتنميو  إلاإلسالم إلالغرب
أييت مفهوم العوملو إلكما هي ادال مع مفاهيم العالقاص السابقو استدعى اإلسالم  إلبرزص أتليفاص 
 إل ندإلاص وول اإلسالم إلالعوملو إال  ن، يف كل مرة ُتستدعى هذه العالقاص  رمبا ينشأ جدل يتسهم 

د مهههم ليفههريف يف معظمهه، بعههدم  ديههد  مههول العالقههو  إل مسههتواالا إلاهههم إحتهه االالا إلمهه   ههري  ديهه
العالقههو  ديههد اههرر املسههألو إلاقههع  مههول التعامههل املعههريف الشههامل مهه  جهههو إلالتعامههل املنه ههي مهه  

 جهو   رى.
إلمهه  هنهها كههاي اال تيههار ل عالقههو بههو اإلسههالم إلالعوملههو إلل هه  يف جانبههها املعههريف إلاملنه ههي  

 ضم  قراءة  دد مستوى هذه العالقو قبل اخلوض فيها إليف إحت االالا.
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 (3)إلمبا يسهم ب، يف تقدمي" منوذج معريف إرحتادي" (2)حن  هنا  مام اإٍلسالم مبا يفرزه م  رؤيو ل عامل
   إل مام العوملو إلاليت تفرز رؤيو ل عامل إلمنوذجا معرفيا تنمو في، إلتستند إلي،.

 

 

 
 اإلسالم والعوملة

 رؤية للعامل

 منوذج معريف إرشادي

 أجندة حبثية نسق تفسريي نسق حتليلي نسق مفاهيمي

 واقع العوملة

 رؤية إسالمية للعامل وعاملية اإلسالم 
 

أتصيل رؤية نقدية من خالل النموذج 
 املقاصدي

 
 إمكاانت الرؤية البنائية 

 "العاملية"
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ءاص ةهههال  مههه  هنههها كهههاي ع ينههها  ي حنهههدد ههههذه العالقهههو يف إ هههار قهههراءة مركبهههو تترهههم  قهههرا 
  ساسيو  تشتع منها قراءاص   رى متنوعو   القراءاص الثال : 

 القراءة يف الدإلاعي إلدإلاعي القراءة. األوىل
 قراءة التشريح إلالرتحتيح. الثانية
 القراءة املقارنو إلالناقدة كمقدمو إلعادة البناء  إل التأسيس الثالثة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هلا م  األمهيو مب اي  ألهنا ال تقدم ع ى الرتكيز ع ى  ت امل هذه القراءاص إلإبراز بعض مناذج
الراه  فقط  إل عم يو ت ون،   إلال تتعرض لدراسو اجلزئي إلإمهال الرؤيو ال  يو إلالشام و  إلالوقوف 
ع ى الفرإلع دإلي نظمها  إل تنسيبها ألمل   إلالرتكيز ع ى الظاهر دإلي النفاذ ل عمع    إلالتعامل 

البث  ع  العوامل الفاع و إلالفام و  إلالرتكيز ضم  ا تالل عنامر  مع األعراض إلاملظاهر إلعدم
اإلدراك إلالقصور ع ى اهلامشي ال األساسي إلاملفص ي. إهنا قراءة  اإلل البث  يف مشول هذه 
العالقو إلمستواص دراساالا إلما يفرض، ذلك م  التعرف ع ى جمموعو األنساق يف تفاع ها 

  الثقافيو  إلادراريو ع ى إلج، العموم( )إلالتعرف ع ى عنامر املفهوم )املعرفيو  إلالعقديو   القيميو 
تشراا؛ البث  يف  رييفو عنامره إلالعم ياص املرتبيفو ب، إلالعالقاص إلالوسط إل ري ذلك م  
 مور..(  )إلالتعرف ع ى  بيعو العالقو إلإحت االالا إل حت اهلا( )إلالقدرة ع ى استدعاء قراءة مقارنو 

عوملو إلاإلسالم إلما يتع ع ب، م  ظواهر إلمستواص إلجت ياص(  قراءة تتوامل مع حب م العالقو بو ال
معاين القراءة املقارنو يف إ ار قراءة انقدة فارقو كاحتفو مبا تؤكد ه عنامر األنساق ادراريو 

 اخلطاب        الواقع             اآلاثر واملآل

القراءة يف الدواعي 
 ودواعي القراءة

 العوملة واإلسالم

 املقارنة القراءة
 واملقومة

الناقدة القراءة 
 الفارقة
 

القارة الكاشفة 
 املقومة
 

 القراءة البانية

القراءة 
 املفاهيمية

 
القراءة وطبيعة 

 العالقة
 

القراءة 
 ومستوايهتا

 قراءة التشريح
 والرتشيح
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املخت فو   إلما يقتري، ذلك م  استناداالا لرؤى "عامل" متنوعو إلما يرتك، ذلك م  معامل رؤيو بنائيو 
  تتوقف عند ودإلد النقد  إل التقومي.ال

م  املهم  ي نؤكد  ي دراسو العالقو بو العوملو إلاإلسالم ال تستوعبها دراسو مثل هذه   إلل   
مبا تثريه العالقو  معرفيا ايو  مر هذه الدراسو  ي  دد الش ل الذي جيب  ي تقوم ع ي، الدارسو : 

 العاملعالقو بو مناهج النظر ل عالقو إلمناهج حبي   دد ال منهاجيام  إحت االص جوهريو   إل
 إلالتناإلل.
إلم  هنا فإي التعرض املعريف إلاملنه ي م  اجلوانب املهمو إلاليت مل ت    ساسيو يف  

اخليفاب العريب إلاإلسالمي وول العوملو   بل اجتهت توجهاص اخليفاب حنو املواقف مباحترة م  
ي  إلأتةري هذا اجلانب ع ى ما عداه م  جوانب م   ري الوقوف ع ى هذا اجلانب املعريف إلاملنه 

 املهم  ي نؤكد  هنا تت وه ال تسبق،.
إليف هذا املقام إلمبا متث ، العوملو م  كوهنا )رؤيو إلمفهوم إلمنوذج إلمنظومو( فإهنا قبل كل  

ذلك )عم يو(   بينما النظر إىل اإلسالم مي    ي ي وي ع ى مستوى األإلماف األإلىل م  دإلي 
عن، كعم يو   إال يف منظوره التارخيي. إال  ي الغرب إلمبا ام ، م  مشرإلع العوملو ع ى اددي  

تفاإلص بو  ركان، إلعمده   إلع ى تفاإلص بو و م اإلدراكاص ال  مل التصوراص. ير ب 
 إلبش ل ال منه ي يف تصور اإلسالم كعم يو م  دإلي  دىن متييز بو اإلسالم إلعامل املس مو. 

ألساس يف منهج النظر ي وي بت ديد اإلحت االص اجلوهريو بتثديد الدإلاعي املؤكدة إلم  هنا فإي ا
ع ى العالقو بينهما )مفهوماي   إلمنوذجاي   إلمنظومتاي  إلرؤيتاي ك يتاي( إهنا ت مل عنامر رؤيو 
العامل  يف إ ار مقاري نقدي إلبنائي يف آي إلاود. إلم  مث فإي االبتداء أبمول منهج النظر يوجب 

 قال إىل ال يفيو اليت تقوم بدراسو هذه العالقو معرفيا إلمنه يا )مناهج التعامل إلالتناإلل(.االنت
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 العوملة واإلسالم
 رؤيتان للعامل

 قراءة معرفية ومنهجية

 العوملة      و      اإلسالم
 

 رؤيتان للعامل
 

 العالقة إشكالية دراسة

 قراءة منهجية قراءة معرفية

 الدواعي
 

 مفهومان
 

 منوذجان
 

 منظومتان
 

 رؤيتان كليتان
 

 النقد والتقومي 
 

 عملية البناء
 

 كيف ندرس العالقة:
 معرفيا ومنهجيا؟
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املستوى األول : القراءة يف الدواعي ودواعي القراءة : معرفيا ومنهجيا: خطاب السجال 
 واالنفعال واالفتعال:

 -* علم كالم العوملة : علم عمل العوملة : خطاب السجال:

الهتمهههام مبوضهههوع "العوملهههو" كواوهههد مههه  املوضهههوعاص الهههيت فرضهههت نفسهههها ع هههى يف إ هههار ا 
السههههاوتو اإلعالميههههو إلالع ميهههههو   فرههههالف عههههه  السههههاوو الثقافيهههههو الههههيت امهههههت ص بنههههدإلاص إلمهههههؤمتراص 
إلمسههاجالص وههول العوملههو  إليف سههياق اخليفههاب الههذي حتههاع إلذاع  صومههاف يف الفههرتة األ ههرية  إلمهها 

الههو منوذجيههو ألعههراض بههرج تبههل الههيت تشههري إىل فوضههى الفهههم إلوديههو ميث هه، املفهههوم إلاملوضههوع مهه  و
املواقف   سيفورة بهرج تبهل الهيت تشهري إىل ب ب هو األلسه  وهث لهو  هد  النهاس لغهو إلاوهدة ه يهذكرين  
كل هذا بقصو "جهدل بيزنيفهو" الهذي ظهل  ه هها ي بهوي إليت هادلوي يف مسهألو ال  ائهل مه  البثه  

 ل يف  ف و تنازعهم ع هى ال حتهأ  إل ال  ائهل مه  إلرائه،. كمها يهذكرين فيها  إلالعدإل ع ى  بواهبم  د
هنا مبناقشاص كالميو اتسم هبا ع م ال الم يف مرو ت، املتأ رة  وينما  ول ع  إلظيفت، األم يو يف 
مواجهو "الزاندقو" إىل مساجالص تنازعيو ال تور  إال الفشل بو املس مو  نفسهم  إليذكرين ذلك 

اقفنا يف  يفابتنا وهول قرهاا متهس ال يهاي إلالبنيهاي  بهنمط التهأليف التق يهدي إلالهنظم   رياف بنمط مو 
الشههعري إلالههيت  ههاكي عنامههر مرههى  إلاهنهها ضههم    ههراض حتههعريو  ساسههيو  إلبههدص العوملههو موضههوعاف 
ل ل هؤالء يتقدم إلي، كل حتاعر فيما اسن، م   رض  فهذا يتناإلل العوملو ضهم    هراض "املهد " 

 مهههد  العوملهههو إىل ادهههد الهههذي ترهههفي فيههه، مهههفاص ع يهههها ليسهههت فيهههها بهههل رمبههها  مهههل الهههيت تبهههال  يف
دا  ها نقيض ذلك  إليف مقابل ذلك يتصدر كل م  اس    راض اهل اء الشعريو اليت  ول  دىن 
اخلالف إىل والو م  اخلصومو اليت ال تندمل  إل تستدرك  إن،  هرض يتأسهس ع هى اإلسهقاط  فههو 

إال عرب ه اء اخلصم  إليتأجج اخلالف الصغري وث يتثول إىل عنامر قتاليو  ال يشعر بقوة الذاص
مستيفرية  تت امل الصورة بغرض حتعري آ ر إلهو الفخر إلالزهو يف إ هار بوجه، العوملهو مببالغهاص يف 
ترههخيم الههذاص  إلال أبس بغههرض الغههزل الصههريح إلالعفيههف يف العوملههو  فثبههك ل شههأ يعمههي إليصههم  

تمل ب،  رييفو األ راض الشعريو يف مع قاص العوملو إلهو ادماسو يف إ ار إلها هو الغرض الذي ت 
وركهههو عنرتيهههو قهههد تفهههرض ع ينههها  يفهههواص  إل سياسهههاص  قهههرب مههها ت هههوي ل تههههور منهههها إىل الشههه اعو 

 إلاإلقدام. 
إلأييت الغرض الذي تفتتح ب، القصائد يف نظهم الشهعر يف العصهر اجلهاه ي إلههو الب هاء ع هى  

   ي خنتتم ب، قصائدان ع هى األرض  فبينمها العوملهو تتثهرك مهوب عمهل إلتعهرب األ الل   إلرمبا اس
ع  عم يو مار هلا م  اآللياص إلالوسهائل إلاألدإلاص الهيت مت ه  هلها ع هى األرض  فإننها نهدير  يفهاتف 
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وول العوملو ضم    هراض حتهعريو "مع قهاص العوملهو"ُ اكي فيه،   رضها حتهعريو مرهى  إلاهنها إلانقرهى 
 ههراض ال تع ههس إال عق يههو منقسههمو إل يفههات سهه الياف إلوههواراف  قههرب مهها ي ههوي إىل زماهنهها  هههذه األ

وههوار اليفرحتههاي. يف هههذا املقههام أتيت العوملههو لتقههدم والههو منوذجيههو ضههم  سههياقاص لدراسههو اخليفههاب 
 ووهلا.

فهل مي ننا  ي نتخ هى ه كعهرب إلمسه مو ه إلقهد  تهت ع ينها الع ومهو إلحنه  يف  ضهعف وهال  
تخ ص مههه  "جهههدل بيزنيفهههو"    إل  عهههراض "بهههرج تبهههل" إل"ع هههم كهههالم العوملهههو"  إل إل إلههه  مقهههام   ي نههه

  ههراض حتههعريو تعههرب عهه  والههو نفههاق إلكههذب   فههإي  عههذب الشههعر  كذبهه،  إلهههل لنهها  ي نتخ ههى عهه  
 مناط التف ري اليت نتعامل مع عامل املفاهيم اددي   تعتبارها مفاهيم موضو ال من هك إال ارتهداءها  

موب فهم إلإلعي العوملو فنؤسس فقها هلا  إلقبل الفق، نبث  ع  أتسهيس "ع هم هل لنا  ي نتثرك 
مع وماص العوملو" نتعرف في، كيهف   التم هو ل عوملهو ع هى األرض يف  ف هو منها إلرمبها  ذعهاي    إل 

 إلفع قواعد هندسو املوافقو. 
ا   إي العوملهههو تتيف هههب مواجههههو مبههها متث ههه، مههه   هههداص مههه  جهههنس وركتهههها نفسههه، إلتصهههوراال 

إلالقريو ليست يف تس يل املواقف  إل تبين توجها بعين،  إل الد ول ضم  توجهاص النقاش احملتهدم 
وههول العوملههو يف كههل االههاالص االقتامههديو إلاالتصههاليو إلاالجتماعيههو إلالسياسههيو إلالثقافيههو  هههل مي ننهها 

 املواجهو   مرة  ي حناكي ع م عمل الع ومو   ي نتع م اي العمل الق يل الدائم هو  ري عنامر
إي اخلههرإلج مهه  سههياق التبشههري مبفهههوم "العوملههو"  إل التهههوي  مهه  آهره إلاملرتتبههاص ع يهه، ال يههتم إال مهه  

  الل مثل هذه الدراساص الع ميو إلالعم يو.
العوملو ليست القدر احملتوم  إلليست التاريخ الذي    ع  بواب، إلانتهى بل هي تصور  عقب  

 هوي إلاديهاة   الهدف مه   هالل ذلهك التصهور إلت هك الع ميههاص إىل عم يهاص  ل عهامل   لسنسهاي إلال
ع ميهههاص ترهههييع اال تالفهههاص إلالتنوعهههاص إلالتمهههايزاص إلاخلصومهههياص   الهههدف إىل الترهههييع لهههذلك 
ع هههى  ريهههع التنمهههيط   إلحنههه  نهههؤم  بسهههنو ا تعهههاىل  نههه،   هههع النهههاس إلال هههوي يف سهههعو اال هههتالف 

جيابيههاف إلتعارفهها مثمههراف "فههإذا ضههاق األمههر اتسههع" إل ي النههافع إلالتمههايز إلالتنههوع ليشهههد ال ههوي تفههاعالف إ
 ل ناس  عموم الناس هو الذي مي   يف األرض.

إلنرى يف اتريخ الهدنيا ع هى مهر  امهها  ي لهيس هنهاك مشهرإلع ابتغهى االسهتمثار إلاهليمنهو إلاليفغيهاي إال 
 ا .إلوالف، الفشل إلإي  الت  زمنت،   إلحن  مأمورإلي تلتذكر إلاالعتبار أبام 

فالعوملو ليست عم يو بال ةقوب   إل بال مفامل متثل عنامر ضعفها   إلالعهامل يشههد ع هى  
ذلهههك بهههؤر مهههغرية يف العهههامل تستعصهههي إلأتا التنمهههيط إلههههي  هههارج وسهههاتص العوملهههو ب هههل ا إلاالههها 
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وملهو املع وماتيو إلآلتها ادسابيو   فع يك  ي جتيل النظهر يف املعمهورة لتبثه  عه  حتهواهد تؤكهد  ي الع
مههه  ويههه   رادص التنمهههيط سهههتؤدي إىل ع هههس ذلهههك املقصهههود   ألي مقصهههودها  هههالف لسهههنو ا 

 ال ونيو إلالبشريو يف اال تالف إلالتنوع إلالتعدد.
العوملههو إلمبهها  فرزتهه، مهه   دإلاص   تعههرب عهه   يفههورة إلإم انيههو  إلاملخهها ر البههد  ي اسههب هلهها  

ارك ع م دفع املرار إلج هب املصهاا الهذي ههو وساهبا  إلاإلم اانص البد م  استثمارها  إن،  مر 
مههدار حتههريعو اإلسههالم. فالعوملههو مهه  ويهه   رادص  ي تف ههك إلتركههب   تههووي ل  ميههع  ي يتع مههوا  
كيههف يعظمههوي قههوالم  إل ي يف تنههوعهم راههو إليف ت ههام هم دمههو   إليف إلوههدالم قههوة إلقههدرة إلمت ههو 

 إلأتةري.
أتسيسها ألهنا متثل ادصوي اليت  مينا  ي  حن  م  آلياص إلمؤسساص جيب  ي ندافع ع   

 م   ا ر  وفاي العوملو !
 هل لنا  ي نتع م درس العوملو  إل ي نتعامل مع ابتالء العوملو ! 
 م سهههت وي العوملهههو ع ينههها إلليسهههت لنههها  ! إلحنههه  نت هههادل يف ع هههم كالمهههها إلسههه ال إلانتقهههال  

التف ههري إلالتغيههري إلالتسههيري إلالتههدبري تل  مههاص  ! إي  هههم درس يف العوملههو هههو معرفههو عنامههر منههاهج 
إلالتأةري الع ي و إلال  ي و إلاليت استمر ان التعايش معها زمناف   فهأتى  وفهاي العوملهو فههل مل نفقهد سهفينو 
نو   لو  وسنا التف ري إلالتدبري إلآليهاص التفعيهل إلالتهأةري  إلل تم هو سهن  جيهب  ي نتع مهها إلنعمهل 

  (4)هلا.
 طاب االنفعال واالفتعال:*القراءة يف الدواعي : خ

برإلز ف ر النهااص ع ى تتابع النهااص اجلزئيو يف االاالص املعرفيو إلاالاالص الواقعيو إلعامل  أواًل:
املفاهيم إلما يشري إلي، م  إلاقع  توجت بف رة "هنايو التاريخ" لتعرب ع  إعادة أتإليل ف رة إلردص 

ع ى كافو "األف ار" إل"اخلرباص" املخت فو   لدى هي ل   ل ثدي  ع  االنتصار املؤزر إلاألكيد
 إلاألمناط ادراريو إلما تشري إلي، م  جتارب متنوعو.

 
: بههرإلز ف ههر النهههااص مب ههراف إلهنايههو األيههدلوجيا ه هنايههو الف سههفو ه هنايههو الدإللههو القوميههو   هنايههو اثنياااً 

بعههداص لتعههرب عهه  "  ي املاPostismsالنظريههو السياسههيو. هنايههو..  تههزام  مههع ظهههور إرهامههاص "
" إال  ي الف هرة Endismsمراول  ت فو متغرية كما إلنوعاف. فغالباف ما و هت لهل ف هرة النههااص "

" إلالهههيت وهههوص كثهههرياف مههه  البعهههداص ع هههى مسهههتواص Postmodernismاألكثهههر حتهههيوعا كانهههت "
نامر دراسيو مهمو اليت إلّلدص ع (5)متعددة يف الع م إلالواقع إلاأليدلوجياص. إال  ي ف رة املابعداص
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ضم   جندالا   تنوعت إىل وهد التنهاقض  إلتثهت  ف هار املابعديهو يف إ هار الت هاإلز  ي تقهدم يف 
إلاوههد مهه   هههم تياراالهها جتههاإلز ادداةههو  فاقههذص مسههاراف نقههدا مهمهها   توسهه ت فيهه، معظههم األدإلاص 

 حتياء إل" وهدا " التف ي يو فيما ا ت، منظومو ادداةو م  " ف ار " إل"مؤسساص" إل" حتخاص" إل 
إلافرتاضاص إلعالقاص إلرؤى نظريو إلبهدص تعيهد دراسهو املف هري  إل ف هارهم يف ضهوء بعهض املؤحتهراص 
 ري التق يديو يف الدراسو. إلضم  هذا السياق البد  ي نعود إىل مفهوم برز يف االال السياسي  إال 

م "النظام العاملي اجلديد"  ن، ا تفى ع ى وو  رة إلتوارى ملص ثو مفهوم "العوملو"    ال إلهو مفهو 
  الذي حتاع إلذاع لفهرتة لهدإلدة إلل ه  ألسهباب تتع هع بنشهأت، السياسهيو حتهب، احملرهو كانهت ت مه  
يف دا  ههه، )إم هههاانص االسهههتنفار ضهههده لهههيس فقهههط ضهههم  توجههههاص يف دإلل العهههامل الثالههه   إلل ههه  

اف تلنقهد ويهال ههذا ضم  رؤى نشأص يف إ ار ادقل األكادميي إلاإلعالمي الغهريب الهذي توفهع كثهري 
املفهوم  مشرياف إىل عالقاص القوة اليت تعب  مبفهوم النظام الدإليل  إل رك مفو اجلديهد مها  رادص   

  (6)الدإليل. disorderوث  حتار البعض إىل عدم النظام )الفوضى( 
 .Global Ageإلرمبا  عيد تس ين، ضم  منظومو العوملو يف إ ار ما  تى تلعصر العوملي 

الهههذي  حتهههار إىل   Globalizationاف: إلضهههم  ههههذه املرو هههو االنتقاليهههو بهههرز مفههههوم العوملهههو هلثههه
  إلمهههههها بههههههو املذهبيههههههو إلاأليدلوجيههههههو  Globalityإضههههههافاص  ت فههههههو يف هنايتهههههه، مهههههها بههههههو املصههههههدريو 

Globalism  مث حتههيوع النهايههو املصههدريو املشههرية إىل العم يههوProcesses  إلالههذي يشههار إليههها  
إلكهل هنايهو مه  ههذه النههااص تشهري إىل تفرهيل بعينه،   فبينمها تشهري النهايهو  ”isation-“إلإمنا ب 

  إال  ي  Globalityاملصهههدريو العامهههو إىل مفههههوم العامليهههو   إلتعتبارهههها رؤيهههو ضهههم  رؤى ل عامليهههو 
األمهههر مل يعهههد يشهههري إىل عامليهههو ضهههم  عامليهههاص وهههث إللهههو كانهههت  البهههو  إل سهههائدة   بهههل  ولهههت إىل 

" املخت فو ضم  هذا السياق. إلبدص تتثد  ع  العامليهو ع هى isms إل  يدلوجيو ضم  "مذهبيو 
منههط بعينهه، كههنمط لتههوم يف إ ههار املعمههورة إلمسههريالا إال  ي هههذه الههدعوة املذهبيههو  البههاف مهها  مههل مهه  

 رة عنامر تشري إىل التفرد  إل التنميط ه فإهنا قد تواج، بنوع م  التثدي إلاملواجهو يف إ ار  ول ف
العامليو م  النيفاق العام لنماذج متعددة إىل نيفاق وتمي يؤكد ع ى عاملو بعينها دإلي ما سواها م  
رؤى إل يهههدلوجياص   إلههههي بهههذلك تهههد ل إىل سهههياق السههه ال األيهههدلوجي إلتولّهههد عنامهههر التثهههدي 

 املعريف إلالثقايف إلاملنه ي إلادراري بوج، عام.
 

م  مفهوم العامليو كمفهوم عام  إىل العامليو كمذهبيو رابعاف: إلضم  هذا السياق انتقل التعبري 
إل يدلوجيو   إىل اددي  ع  العامليو )العوملو( ع ى  رض الواقع    ي اإلحتارة إىل إلاقع العامليو 
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)العوملو( الذي بدا يفرض نفس، يف كافو االاالص املعرفيو إلالعم يو إلالواقعيو إلمبا تشري إلي، م  
فو إلمتنوعو   هلا م  الشواهد اليت ال قيفأها عو  إل ين رها عقل وث "عم يو" ضم    وار  ت 

 مي   تسميو ذلك م   الل القرائ  الواقعيو تفرتاس العوملو.
 
 التعامل الوجداين ودائرة اخلطاب املأزوم: *

إلع ههى الههذي يههدعي  ههري ذلههك  ي ينتقههل مهه   رض الواقههع إلالفعههل إلالت  يههاص إلاملظههاهر املخت فههو إىل 
 متعددة م  التف ري م  املهم  ي نرمدها: نواع 
االنتقهههال مههه  الدراسهههو البثثيهههو إىل عنامهههر التعامهههل الوجهههداين املتع هههع تملوقهههف التفرهههي ي الهههذي -1

يتث م ب، عنامر القبول إلالرفض النابعو م  ادب إلال راهيو إلهو موقف ع ى  مهيته، إال  نه، مهار 
 املنه يو. ري كاٍف يف وقل الدراساص الع ميو إلالبثثيو إل 

ذلك  ي البدء تملواقف م   ري البث  يف الوعي إلالتأسيس هلا   يف إ ار فهم  رائط الواقع 
إلإم اانص التأةري في، ال مي   أبي وال أتسيس املواقف الواعيو إلالدافعو  إلاملواقف إذا ما سّو ت 

اء ع ي، ذلك  ن، ع ى مستوى واجاص اجلماعاص الفيفريو ع ى  مهيت، ال مي   االكتفاء ب، إلاالن ف
ال ارك عنامر فعل قادر ع ى الفعل إلالفاع يو. إلذلك يف ضوء ما د يرتتب ع ي، م  موقف 
إلجداين يؤةر ع ى األو ام ل واقع إلالوجود. إلذلك إلفع القاعدة املنه يو احملققو اليت تعترب ضم  

صادر بناء سنو املنهج "عدم الوجداي ال يعين عدم الوجود" . ذلك  ي الوجداي كمصدر م  م
املواقف قد ي وي ل، ما يسو ،   إال  ن، جيب  ال ينتقل إىل "نفي الوجود"   ذلك  ي جمال 

 الوجداي حتأ   إلجمال الوجود حتأ آ ر.
 حن   مام معادلو : املوقف الوجداين   إلعنامر الوجود   إلعنامر اد م العام الصثيح 

 رب ل تقههههههههههههههههوى ""إلال جيههههههههههههههههرمن م حتههههههههههههههههنقي قههههههههههههههههوم ع ههههههههههههههههى  ال تعههههههههههههههههدلوا إعههههههههههههههههدلوا هههههههههههههههههو  قهههههههههههههههه
 املوقف الوجداين     مراعاة عنامر الوجود ادقيقي    عنامر اد م الصثيح         

 إلاإلستقامو الع ميو يف األو ام إلالتعميم                                                       
 ذا السياق .إلم  هنا فإي املوقف البثثي إلاملنه ي يقتري التعامل مع موضوع العوملو ضم  ه

إلالعههدل لههيس جمههرد موقفنهها مقيههداف ل غههري يف رؤيههو ضههم  منظههور إلمنظومههو العههدل إلالصههدق إلاالسههتقامو 
إلل نهه، مفيههد ل ههذاص يف التعههرف ع ههى املوضههوع  إل اإلحتهه ال حب مهه، ادقيقههي إلاقههاذ موقههف العههدل 

ف هار إلاألحتهخاص )اعدلو( هو احملقع إلماراص العدل مع اآل ري  إلتقومي عهواملهم املخت فهو )عهامل األ
إلاألودا  إلاألحتياء   إلالعالقاص إلاملؤسساص..اخل(   إلاحملقع ل فاع يو الذاتيو تف رياف إلتهدبرياف إلتغيهرياف 
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إلأتةرياف  إن، ارك معاين التقوى املنفيهو ل هل ضهر اجلالبهو ل هل نفهع احملفهزة ألمهول الدافعيهو إلاجلامعيهو 
 إلالفاع يو.

 
عامههل يقفههز ع ههى الواقههع إلعاملهه، احملههدد ب ههل عنامههره إلإلقائعهه، التعامههل الوجههداين تألمههاين   إلهههو ت-2

إلمظههاهرة إلجت ياتهه،   إىل عههامل األمنيههاص إلالتمنيههاص مهه   ههري عمههل إلاضههح إل مههول تعامههل   كأنهه، يف 
إ ار عامل األمنياص ااإلل ماوب هذا املوقف البث  ع  املسهتقل قفهزاف ع هى الواقهع. إلاألمهر ع هى 

   هل ال تاب  م  عمل سوءفا جُيزى ب، .."  ري هذا "ليس أبماني م إلال  ماين
 املعادلو إلفع   رافها تعين: 

 املوقف املستقب ي   القفز ع ى الواقع  املوقف الوجداين 
)إمهالهههه، إلإ فالهههه،(       )بنههههاء التصههههور يف عههههامل    )األمنياص(

 اخليهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههال ال ع هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههى 
 ( رض الواقع                                                  

إليف هذا املقام ال مي   الومول إىل املوقف االستقبايل م  دإلي فهم  رييفو الواقع 
إلعنامره إلمفام ،  إلمصادر إلإم انياص الفاع يو إلالتأةري. )مي ننا  ي نشري إىل الدراساص 

 (7)املستقب يو يف عامل املس مو( إلهنايو التاريخ ع ى  ريقو بعض ال تاتص اإلسالميو.
 
داين "تليأس إلاإلوباط"    وياان مها يتصهور الباوه   إل الهدارس   إل امليف هوب منه، التعامل الوج-3

عامو  ي يتخذ موقفاف    ي الواقع مبا يفرض، م  عنامر إدراك   إلضغط الواقع الفع هي   نه، لهيس يف 
مهل اإلم اي  بدع ممها كهاي افهرتاس العوملهو : العوملهو القهدر املقهدإلر إلادهتم املنظهور   إلههو مها جيع ه، يه

الواقع إلل   يف إ ار  ت ف   وي   ن، ال مي   التف ري في، ملا ميث ، م  وقائع إلاقعو إلدافعو ع ى 
األرض   يتصههور اإلنسههاي  نهه، لههيس لديهه، مهه  إم ههاانص ملواجهههو هههذا الواقههع  إل ضههغو ،  إل جت ياتهه، 

  رإل  ع ى األرض : الرغوط ادراريو م  القرهاا املهمهو لهو فهمهت ع هى مقترهاها "ال ييهأس مه
ا إال القههوم ال ههافرإلي" فمهه  الرههغوط مهها مينههع كمهها  ي مهه  الرههغوط مهها يههدفع   إلمنههها مهها يف ههر 
إلمنههها مهها جيمههع   إلمنههها مهها خيفههض إلمنههها مهها يرفههع إذا مهها فهمنهها القههوانو اداكمههو إلإلعينهها عم يههها 

 إلالسن  املتع قو هبا إلسعينا مبقترى الوعي.
 املوقههههف الههههذي يف ههههر يف ضههههوء ضههههغوط الواقههههع   انعو املعرفو ل واقع امل املوقف الوجداين 

 )اليأس(           م  التعامل مع، ع ى حنو مر وب                   إلما يفرض، م  عنامر 
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 هذه هي عنامر املعادلو املانعو م  العمل إلاحملركو ألمناط م  اخليفاب إلاإلدراكاص إلالتف ري.
 
 اركهاي عهدم إدراك الواقهع ع هى مهورت، ادقيقهو إليف عنامر التهوي  إلالتهويل كموقفو إلجدانيو-4

مقام، املخصوص إلاملربوط . إلهذاي املوقفاي م  اخليفورة مبا كاي إذ يع س موقفاف مريفرت يهرتاإل  
مهها بههو التهههوي  مهه  وقيقههو الواقههع   فههال اههاإلل التعامههل معهه، مبقترههى معيفياتهه، ع ههى  رض الواقههع   

يعهين التقصههري يف التعامهل مههع الظهواهر ع هى مهها تقترهي، مهه  إلل ه  التعامهل معهه، مه  مههد ل التههوي  
اهتمههام مهه  انويههو  إلمهها يقترههي، ذلههك مهه  البثهه  املتههأين ل ههل عنامههر املوقههف مهه  انويههو   ههرى. 
إلالتهويههل ال يقههل يف أتةههريه السهه ي إلالنفسههي ويههال هههذه األف ههار  فههإي التهويههل سههواء مهه  اجلانههب 

، القابل ل، يؤةر أتةرياف س بياف يف إ ار االفتعال إلما يرتك، ذلك مه  املتبين ملفهوم العوملو  إل املتعامل مع
آهر ع ههى املوقههف الوجههداين  إلالههذي يتصههور  ي األمههر ال يههد ل مهه  نيفههاق التف ههري نظههراف ألنهه، ميثههل 
والو ال مي   ارتفاعها  إل تغيريها  إل وث  وي ها    إل استثمار بعض نقاط ضعفها   بهل ههو يهرى 

م يهو العوملهو مه  اإلو هام الهواقعي حبيه  ال يظههر إلال يهربز يف بنائهها  ي ةغهراص  إل م  البدايو  ي ع
  ي نقاط ضعف   إلهو  الباف ما يور  نفس عنامر املوقف الوجداين النابع م  اليأس.

املوقههف الوجههداين النههابع مهه  والههو ورههاريو تتسههم بعنامههر الههوه  يف منههاهج التف ههري إلمسههالك -5
  إي التف ري م  موقف الرعف إلالهوه  املهتث م يف ادالهو ادرهاريو يسههم  التدبري إلعنامر التغيري

يف   هع عنصهري  جيعهالي املوقههف االفتعهايل يف قمهو أتةههريه فههو موقهف قههري  تلع هز الهراه  تعتبههاره 
والو  بديو إلرمبا وتميو  إل  هنها له  ترتفهع حبهال يف املهدى املنظهور إلمها يرتتهب ع هى ذلهك مه  التق يهل 

انص إلالقدراص يف التعامهل الفاعهل   إلدائمها الهوه  خيتهار الرهعف كثالهو مسهتمرة   فإنه، م  اإلم ا
 البهاف مهها ينخههرط يف كنههف األقههوى إلتصههبح والههو التبعيههو إلاإلعالههو مهه  األمههور الههيت تتبههادر إىل عنامههر 

 هم تف ريه إلذلك يف ميا و املوقف حنو العوملو   إلبينما يتم ذلك يف هذا السياق فإن، يف املقابهل  
اد قو االفتعاليو   يف ضوء تصور والو العوملو يف إ ار "وتميو " إل"جربيو" ال هلا م  دافع  ال ونيو 
هنا قدراف مقدإلراف   إلهي عمالقو .. إلع ينا  ي ال حناإلل االستدراك ع يها  إل التثفظ إلل   األفرل 

 هت ع الالها   إلمه  مث  السري يف ركاهبا   إي م  مل ي ثع هبا  ي نوع م  ال ثاق سيقع تلررإلرة
فههإي هههذا التصههور الرههيع إلم ههاانص ادركههو ال اههرك عنامههر إبههداعاص يف التعامههل مههع العوملههو   إهنهها 

 قبول ميف ع إلمذع  كأود  هم اال تياراص إلرمبا اال تيار الوويد.
 



 13 

املوقف الوجهداين النهابع مه  منهاهج التف هري العنهرتي   إلههي مواقهف  ارجهو عه  وهد الرحتهادة   -6
ي مواقههف ال تبثهه  يف عنامههر التعامههل إلالههواقعي القههادرة مهه   ههالل ذلههك التعامههل املسههتند إىل إلههه

اإلم اانص   إلالعدة إلالفاع ياص إلقبل كل ذلك ضم  هذه املعادلو اليت تشري إىل اإلرادة   فاإلرادة 
دإلي إرادة  دإلي عدة الور   ألي العدة تش ل عنامر البنيو األساسيو ملعاين اإلرادة السياسيو إلالعدة

إلرؤيهههو إفهههالس إلفهههراإل  إلههههدر لسم انيهههو ذلهههك  ي عالقهههو اإلدراك االسهههرتاتي ي إلالفعهههل ادرهههاري ال 
مي   إال مبعىن اإلرادة إلاإلرادة : إدراك   إلعزم  إلنيو   إلفعل   إلقهدرة  معهادالص  ايهو يف األمهيهو   

واعيو الفاع و الرافعو الدافعو ع يها  ي تنيف ع م  فهم الواقع إلالوعي بعنامره كمقدمو دركو السعي ال
إي ذلههك لههيس إال ترقههو ملقولههو ابهه  القههيم الذهبيههو ) ي ع ينهها  ي نعيفههي الواجههب وقهه، مهه  الواقههع   

 إلالواقع وق، م  الواجب.(
 
املوقهف الوجهداين النهابع مه  عنامهر اإلو ههام األيهدلوجي: التف هري ذإل البعهد الواوهد  إل ي ههاد". -7

 ههرك عنامههر إلمههف إلرمههد الواقههع مبهها يتههواءم  إل يههتالءم مههع مقوالالهها األيههدلوجيا مبهها هلهها مهه  سههيفوة 
األساسهههيو إلاملفتاويهههو. إلههههذا يف إ هههار  ف هههار كهههربى كالعوملهههو متثهههل عنامهههر واجبهههو   إل البهههاف وينمههها 

 -يقتصر هذا التف ري ع ى عنامر:
تف ههههري التف ههههري اجلزئههههي    إل التف ههههري القامههههر    إل التف ههههري الههههذي ميههههد اجلههههزء ع ههههى ال ههههل    إل ال

التفسيخي الذي ارك عنامر إم انيو الفصل التعسفي ل  زء ع  ال ل )فسخ،(   إلكهل ذلهك قهد 
اههرك عنامههر التف ههري الواوههدي  إل ي ههاد   إل ع ههى األقههل جيعههل لههذلك العامههل الههوزي األكههرب )املتغههري 

إلرؤيتهه، . األمهيل( إلاملتغههرياص التابعهو  إل ي املتغههرياص األ ههرى ال تهرى إال ضههمن، إلمهه   هالل منظههوره 
مي    ي نشاهد ذلك ضم  سياقاص التفسري االقتصادي لظاهرة العوملو سواء يف توجهاالا ال يرباليو 
القائمو ع ى اخلصخصو كف رة عامليو تؤكد عنامر وريو السوق إلالت ارة تعتبارها  يفها ال منهافس 

بهو )الدميقرا يهو ه وقهوق ل، إلتعتبارها اليأ عنامهر بنيهو  تيهو ل هل عنامهر املمارسهو السياسهيو املر و 
اإلنسههاي ه  ريههر االقتصههاد(  إل مواجهههو هههذه املقولههو الههيت  مههل عنامههر التث يههل املههادي االقتصههاديو 
مبقولو   رى م  نفس املعو إلل نها قت ف يف التفسري يف إ ار نقهدها إل فظهها ع هى ف هرة العوملهو 

ي كمنيف هع لتث ي هها إلفهع مقهوالص   يهل   إلهي تتخذ م  منقولو النظام االقتصادي الر تايل العهامل
ماركسههي تعههرب عهه  عامليههو السههوق الر تههايل إلمهها يتبههع ذلههك مهه  عنامههر مهمههو إلمتابعههو هههذا التث يههل 
سههههواء يف املدرسههههو املاركسههههيو التق يديههههو  إل مدرسههههو التبعيههههو تتثركههههاي ضههههم  هههههذا املسههههار . إلهههههذاي 

املهههادي االقتصهههادي   إال  هنمههها خيت فهههاي يف االجتاههههاي ع هههى ا ادمهههها يف القاعهههدة املتع قهههو تلتفسهههري 
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املقههوالص إلبنائههها   إللاإللههو إجيههاد عنامههر   يههل إلتفسههري ل ههم يههرتبط تلرههرإلرة بعنامههر تعميمههاص 
 إلتقومياص بل إلتنبؤاص ع ى حتاك تها.

إال  ي األمر ال يقتصر ع ى هذا التث يل الواودي يف جمهال "االقتصهاد"   إلل ه  يف اآلإلنهو األ هرية 
 ههري يؤمههل معههاين العوملههو ضههم  مسههار  إلوههد  إل إلويههد  إل ع ههى األقههل )العامههل األإلل الههذي بههرز تف

يش ل قا رة ملا عداه م  عوامهل إلههو املتع هع مبنثهى "التفسهري االتصهايل" ل عوملهو  إلاملتثهرك مهوب 
ن، املع وماتيو . إلهو تفسري ي قى اآلي م  اد يو ما جيع ، ينافس التفسري املادي االقتصادي   إال  

ههذا مه   as a Processمهع أتمهل ههذا التفسهري الهذي بهد  يهربز مهع ادهدي  عه  العوملهو كعم يهو 
جانههب  إلمهه  جانههب آ ههر فإنهه، ال ين ههر حبههال مهه   مههثاب التفسههري املههادي االقتصههادي يف منثههاه 
ال يههربايل الر تههايل  إل يف منثههاه املاركسههي االقتصههادي   بههل كههل منهمهها اههاإلل  ي جيههد لهه، م ههاانف يف 
تفسههريه    إل ع ههى األقههل فإنهه، ال ين ههره مهه  ويهه  الواقههع يف إ ههار ب ههوإل ادداةههو إىل دائههرة املع وماتيههو 
إلهههي لاإللههو ل بثهه  يف  مههول التقنيههو إلمولههداالا الههيت  ههرك سههوق املع ومههاص حنههو إنسههياب إلانفتهها  

اإلعالميو يف  إلوريو وركو عامليو. إال  ي هذا املنثى م  التفسري بد ص ت تقيف، قاعو م  الباوثو
لاإللو ل بث  ع  عم ياص ع ى األرض ال  رك عنامر التف هري األيهدلوجي )ال يرباليهو ه املاركسهيو( 
إال  هنا ع ى الر م مما جتد م  قبول فإي التفسري األيدلوجي مل يعد بعيداف ع  جماهلا  إل مقوالالا   مما 

األيدلوجياص املسهتثدةو يف إ هار التبشهري  ضفى ع يها عند البعض  ابعاف  يدلوجيا تتد ل في، عامل 
 ".Ismsبعامل املع وماص العاملي إلاملع وماتيو كمذهبيو إل يدلوجيو تنتمي إىل عامل األيدلوجياص "

 
هههذا موقههف إلجههداين يهمههل عههامل الوجههداي إلمالهه، مهه  أتةههري يف فاع يههاص اإلدراك إلاملواقههف  إلهههو -8

لواقهع إلرمهد عنامهره الفع يهو   إلالبثه  يف عنامهر موقف يتثرك استناداف إىل دعوى االوت ام إىل ا
السببيو الص بو   إلاقاذ مواقف املوضوعيو الصارمو  إلاملهنيو النقيو   إلالعق يو الباردة   إلالع هم ادهاد  
إلالرحتادة امليف قهو إلمه  هنها فإنه، يهدرس العوملهو كظهاهرة عامليهو عامهو جيهب  ال نبثه  عه  معانيهها  إل 

  عه  إلاقعهها   إلههي رؤيهو تنثهى متامهاف عنامهر الذاتيهو يف املوضهوع   مقامدها   إلل   جيب البثه
إلتتثهههرك مهههوب اديهههاد الع مهههي األكيهههد   إلالصهههفثو البيرهههاء   إلالوضهههعيو الع ميهههو إلالبثثيهههو   إلههههو 
موقهههف  ساسهههي يتخهههذه الهههبعض يف إ هههار تبعيهههتهم الف ريهههو إلالع ميهههو ل بثههه  يف األجنهههدة العامليهههو   

  إلههههو موقهههف يههدعي الوقهههوف عنهههد وههد الرمهههد حبيههه  ال يهههرتجم إىل إل مههول التعامهههل املههههين معههها 
"موقههف"  إل و ههم . ف ههل و ههم لديهه، هههو "و ههم قيمههو" الواجههب الههرفض إلالواجههب اإلمهههال إلإي 
اد ههم الوويهههد اجلههدير تالعتبهههار هههو و هههم "الوجهههود" ال و ههم القيمهههو   إلمهه  هنههها يبههدإل لنههها ذلهههك 
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هرها   إلاددي  م  آلياالا   إلإلمف جماالالا املوقف م  العوملو يؤكدها يقف عند ود إلمف مظا
  إلل    ري معىن تملرة بغري ذلك إلهو يف هذا املقام يهمل ربط الع م أبهداف االتمع إلمقامهده   
إلمصاد، إلإم انيات،   إي هذا اآلي ال يعني،   إلإي ما هو قوي يف الواقع هو الذي يستأهل البث  

عما هو ضعيف إلمبا ميث ، هو م  جزء م  هو  إل ليس يف رمده إلالتثد  ع  عنامره   إلالبث  
مهه  الع ههم اإل املوضههوعيو يف حتههأ   بههل هههو تغ يهههب لعنامههر الذاتيههو املنافيههو ألمههول الت ههرد البثثهههي 

 إلالع مي   إلالصراوو املنه يو.
إليف إ ار التعامهل الوجهداين املقهرتي  حتهباع الهذاص يف جمهال "إبهراء الذمهو" قهد يتوامهل األمهر مهع -8

لفاع يو . إلهو  مر اقرتي أبمواص بدص تربز دا ل إ ار األدبياص الغربيو )نقد العوملو ف سهفيا إلهم ا
إل يدلوجيا إلمظاهر عم ياص( إلمقاإلمو العوملو ع ى األرض)مظاهراص دافوس إلسياتل( .. إلبدا بعض 
اخليفهههاب يع هههع ع هههى ذلهههك أبقهههوال حتهههديدة الهههوه  قفهههي اإلذعهههاي إلاالستسهههالم ملقهههوالص إلعم يهههاص 

و ع ههى األرض تلقههول أبي دإلل العههامل الثالهه  قههد  ع نههت عهه  ر يههها يف هههذا املقههام  إل ي ع ههى العوملهه
الدإلل ال ربى ذاص املصاا يف ت ريس العوملو  ي أت ذ َهبَّو دإلل العامل النهامي يف االعتبهار   ضهم  

 (8)سياساص "ركوب املوجو" إلسياساص هؤالء الذي  ابوي  ي امدإلا مبا مل يفع وا.
 
مبههها يهههرتبط بعهههض ههههذه املواقهههف الوجدانيهههو  إليف إ هههار وهههال التبعيهههو إلالتق يهههد ضهههم  السههههياق إلر -9

 األكادميي العام الذي حت ل  ود مظاهر العوملو   ي حناإلل  كثر م  سياق: 
األإلل عههدم دراسههو عواملنهها اسههتقالالف  إل ابتههداء    ي ع ينهها فقههط  ي نف ههر يف سههياق موضههع قههدمنا - 

مل بنائ، إلمتت بنيات،    ي  حنه    إلذلهك ضهم  سهياقاص متنوعهو   إل البها م  ذلك العامل الذي اكت
مهها أتيت اإلجههاتص الواقعيههو معههززة ألمههول "االخنههراط"  إل "ال ثههاق"  إل لاإللههو إجيههاد موضههع قههدم يف 
إ ههار التسهه و ضههم  إ ههاراص نظريههو ع ميههو إل كادمييههو ضههم  ادالههو الغربيههو الههيت اقههذص مههع الههرإلاج 

لعامو العامليو   فبدا كل نظر منسوت إليها ع ى األقل    إل مع إراوو الهذه  منتسهبا إلالشيوع ادالو ا
 هلا.
الثاين التعويهل ع هى عنامهر البنهاء اجلهاهز   يف إ هار العق يهو الناق هو مبها تفهرزه مه  والهو إلجدانيهو -ب

سههيد  تههرتاإل  بههو ال سههل  إلالشههعور تلع ههز   إلتغ غههل مشههاعر عههدم الثقههو  إلمهه  مث النقههل لديهه، هههو
األدلو مي ك و يو يف الشيوع إلاالنتشار   يف الذيوع إلالغ بو   يف القوة ع ى  رض الواقع إليف نيفاق 
"األكادمييههها" ع ينههها  ي ننقهههل الغهههرب ب هههل وهههذافريه   وهههث ن هههوي مث ههه،  إل يف بعهههض اآلإلنهههو نصهههري 

متيههز  إل  م  يهو  كثهر مه  امل ههك   مهمهال يف ذلهك عنامههر الفاع يهو إلسهننها   إلذلههك يف إ هار عهدم
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إ فههال وههاد ل تفرقههو بههو اسههتهالك الع ههم إلإنتاجهه،. إلاسههتهالك ادرههارة إلمنتوجاالهها   إلإنتاجههها رإلوهها 
 إلنظرا إلفعال إلتفعيال إلفاع يو.

الثالهههه  النظههههرة االالاميههههو الههههيت يبههههادر إهليهههها مههههع كههههل وههههدي  عهههه  "اخلصومههههيو " إل"التمههههايز " -جههههه
م الصههههالويو    إل النظهههرة املثالههههو إلاخلياليههههو   "اال هههتالف" أبهنهههها لاإللهههو ل قفههههز ع ههههى الواقهههع   إل عههههد

اليوتوبيهها إلاملههدي الفاضهه و إلالتف ههري مهه  مناظريههها   عههدم مراعههاة الواقههع  الشههوفونيو إلالعزلههو  الههدإلر يف 
ال ثاق إلااللتثاق تلركهب  اهلهرإلب إىل التهاريخ  االستمسهاك تملاضهي الهذهي  العهودة إىل اخل هف  

ريهههو إلالثقافيهههو املريهههدإلي لغ هههع األبهههواب إلاملفرههه وي ل ظالميهههو إلالعزلهههو السههه فيو اجلامهههدة  الرجعيهههو الف 
إلاحملههاربو لالنفتهها  إلالتوامههل..  إليف ضههم  هههذا املسههاق اههاإلل مهه  يقتنههع بهه، مههؤةراف الراوههو الذهنيههو 
إلالف ريو االلتثاق ملا يفرض، املوقف اآل ر  إل اال تيار البديل م  ت  فو عاليو يف البثه  إلالوقهت 

مر االبت اريو يف التناإلل إلالتث يل   إلإيثار الراوو إلالسالمو م  حتيم النفوس   إال  هنها إلاجلهد إلعنا
 ليست ميف قا  إل  البا ما تؤدي إىل اليفريع الصواب الراحتد يف هذا املقام   إلالفعل يف عامل الواقع.

ذي اسههتث ام عنامههر و قههو األجنههدة البثثيههو العامليههو املغ قههو   مههاوب القههوة إلالسهه يفو هههو الهه-د
يفرض عنامر  جندت، البثثيو إلالع ميو إلالعامليو . إلهذا القول يف ضوء مناعو العامل  هو م  األمور 
اليت جيب  ال نن ر  إال  ي التعامل معها يرتاإل  ما بهو الهد ول يف ههذه األجنهدة إلاالخنهراط فيهها   

قاذهها كثالهو دراسهيو    ما املوقف الثاين فهو لاإللو التعرف ع ى مناعو هذه األجندة إل هدافها إلا
إلرمههد املوضههوعاص إلاملفههرداص إلعنامههر اخليفههاب إل حتهه ال، إلآلياتهه، إل ههري ذلههك مبهها يههوفر والههو دراسههيو 
إل سههاس لرؤيههو نقديههو إلتقومييههو هلههذه االجتاهههاص . إلحنهه  نههرجح عنامههر الع ههم تألإلىل إلالههوعي هبهها مهه  

حتهيح مهنع األجنهدة البثثيهو   جانب   إلنرجح عنامر املوقف الثاين املههم   اجلهامع بهو تشهريح إلتر 
إلعدم إمهال مواقعنها مه  ههذه األجنهدة ال البثه  عه  موضهع قهدم فيهها إلل ه  البثه  عه  عنامهر 
التههأةري إلالفاع يههو فيههها   إلإعههادة بنائههها إلتسههويتها إلالتعامههل البثثههي اجلههاد إلالفاعههل معههها . إلرمبهها هههذا 

يت  ههرك مواقههف ع ميههو إلمنه يههو إلحبثيههو املوقههف الثههاين يفيههد يف مههناعو األجنههدة البثثيههو املتميههزة الهه
 -إلاعدة فهي ع ى األقل أت ذ  ود حت  و:

*املوقههف الناقههد ل جنههدة السههائدة : الغالبههو الرائ ههو سههواء ع ههى مسههتوى النقههد املت امههل  إل اجلزئههي 
 ألود عنامرها.

يف إ ار ما  *املوقف البناء اإلجيايب احملرك لعنامر إلعينا تأل ر إلاملوقف م   الل الوعي تلذاص  
 من ك "ميا و  جندة " تتسم تخلصوميو. 
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معههايري بنههاء األجنههدة مهه   ههالل تبههو عنامههر اخلرييفههو البثثيههو يف الههدا ل إلاخلههارج هههي مهه  
األمههور الههيت تسههتثع منهها التأمههل يف ظههل إلاقههع العوملههو ال اسههح الههذي أي ههذ إلاوههداف مهه   هههم مظههاهره 

اص مبصههرة( إلمهه  هنهها فههإي مهه  األمهيههو مب ههاي  ي ضههم  السههياقاص األكادمييههو إلاإلعالميههو. )مع ومهه
إضههافو إىل االجتهاه السهائد الغالههب إلالتعمهع يف التعههرف  اجتاااهم مهمامتتثهرك لهيس فقههط إىل رمهد 

 ع ى تفامي ها:
الهذي اههاإلل الدراسهو املنه يههو ل موضهوع يف لاإللهو لوضههع اإلحته ال ضههم  و مه، البثثههي  االجتاا 

فتعههال فيهه، إلاهلههاالص احملييفههو بهه، إلالعنامههر االنفعاليههو إلالوجدانيههو إلالع مههي إلاملنه ههي انفيهها عنامههر اال
 إلاحملييفو ب،   إلالداعي إىل تناإلل عنامر اإل فال من، إلاليت  الت، إما  يزا  إل  ف و.

منوذج م  الدراساص ع هى ههذا تتمثهل يف دراسهو جهيمس رإلزينها إلال اتهب املهربز إلالتق يهدي يف وقهل 
ي، م   سم و حبثيو مهمو   إلمنا ع حب  جيب التثقع منهها   يف إ هار العالقاص الدإلليو مبا  حتار إل

حبو  ترتاكم يف هذا السياق هادفو إىل فهم جوهر هذه القرهيو إلعنامهرها. إلل ه  مبها اهرك  مهول 
أتسيس موقف إلاع إلقادر ع ى الصمود إلالبث  إلالع مي إلاملنه ي  مي ك و يو مه  بنائه، البثثهي 

املههنهج إلاملع ههوم منهه، تلرههرإلرة  إل مههول العمههل يف البثهه  يف الظهههاهرة احمل ههم   إلاسرتحتههاده بقواعههد 
 االجتماعيو إلاإلنسانيو.

فهههو البثه  عهه  االجتاهههاص النقديهو الجتههاه العوملههو دا هل  دبيههاص الف ههر الغههريب   االجتااا  الثاااين مها 
االهتمهام  هذه االجتاهاص البثثيو ع ى هامشيتها   إلو يتها ضهم  البنيهو املعرفيهو الغربيهو   تسهتثع

البثثههي اجلههاد إلتركيههز جمهههر االهتمههام ع ههى رمههدها تفصههيال  إلالبثهه  يف بنيههو منظوماالهها إلمفرداالهها . 
إلالقدرة يف االستناد هلا م  دإلي  ي يعين ذلك الوقوف عند هذا ادد. ذك  ي ههذا املسهار يف ذلهك 

فقههههد ي ههههوي االجتههههاه اقههههع عنصههههري  مهمههههو يتثههههرك فيهههه، اخليفههههاب ضههههم  عنامههههر بيمتهههه، إلفعالياتهههه، 
اال تالف يف  س وب إلمناهج معاجلو األجندة البثثيو السائدة إلتقدمي  مول رؤيو نقديو هلا   إلهو 
ما ينتقل  يفوة إىل األمام م  عدم الوقوف عند ود اجلاهز  إل السائد ع ى ود سواء. هذه ادالو 

ذلك املفههوم إلمها  قع  مول التم و هلذا اخليفهاب وهول العوملهو ضهم  اجلماعهو البثثيهو املرإلجهو له
قهههد جيربهههها  ي أي هههذ مقهههوالص ذلهههك االجتهههاه يف االعتبهههار    ي  ي اخليفهههاب حنهههو الهههدا ل قهههد مي هههك 
فعاليو  كرب يف هذا املقام  كما مي ك له، م هاان مهمها إلمرموقها ضهم  توجههاص النقهاش وهول العوملهو 

 إلاالجتاهاص املمث و هلا.
الام تلعزلو ع  اخليفاب األكادميي يف حت  ، العهاملي  ما العنصر الثاين فإمنا يعين اخلرإلج ع  ود اال

  إل ي ا ت ف يف مناه ، إل رائهع النظهر إلالتنهاإلل إلالتعامهل معه،. إلههو مها يعهين تقهدمي  يفهات متنوعها 
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إلمت ددا يتوامل مع ههذه االجتاههاص اهلامشهيو النقديهو الغربيهو   بهل إليرهيف إليهها إضهافاص مهمهو 
  قو بظاهرة العوملو.ضم  النقاش وول هذه القراا املتع

إال  ي املمارسههو البثثيههو ضههم  هههذي  االجتههاهو إلضههم  مهها اققانهه، مهه  عنصههري  يف التههأةري ضههم  
اجلماعو البثثيو يف الدا ل إلاخلارج رمبا يفرض آلياص مهمو ل تهأةري إلاد يهو  مههها املمارسهو البثثيهو 

االفتعهال. فرهال عه  ذلهك فهإي بنهاء اجلادة   إلعدم اخلرإلج عه  جهادة املهنهج إىل دائهرة االنفعهال  إل 
  ر حبثيو إلنظريو مت ددة تتوافع مع الظواهر موضع البثه  ههي مه  األمهور اجلهادة إلاجلديهدة ع هى 
وهههد سهههواء. بهههل ع ينههها هنههها  ال هنمهههل عنامهههر األجنهههدة الدا  يهههو   إلل ههه  ع ينههها دائمههها ضهههم  ههههذه 

امههر األجنههدة ت ههك ضههم  مههيا اص املسههاقاص اإلجيابيههو املتعههددة )الناقههدة إلاملتوامهه و( ي نصههوإل عن
 مهمو لدراسو العالقاص الدإلليو إلاملنظومو الدإلليو ب ل التنوعاص إلالعالقاص املتفاع و دا  ها.

إي رؤيههو اخلههارج عههرب الههدا ل  إي مههح الفصههل إلالومههف   ال يههزال يف واجههو إىل أتسههيس عنامههر 
تمهههال البثثهههي إل هههرك تعامهههل حبثهههي إلمنه هههي  إلقواعهههد منه يهههو راقيهههو إلمنرهههبيفو  قهههع  مهههول االك

دراساص حنو عنامر اجلدإلى املنه يو إلالبثثيو لدراسهو املوضهوعاص إلاست شهافها   مبها اهد عنامهر 
  جندة تتثرك حنو فرإلض الوقت ال إمهاهلا مبا يعين اعتبار الواقع ال   يم،. 

ص إلإي هههذا الههوعي املركههب هههو الههذي اقههع والههو إلجدانيههو إلعق يههو تت امههل فيههها عنامههر اال تصهها
 إلاهلويو  إلعنامر التفاعل إلالتعايش إلالتعارف ضم  منظومو دإلليو يف إ ار إلسياق آ ر.

إي هذه األمور ال تزال يف واجو إىل تفريل  قد ت وي مناسبو  روها موضوع مثل العوملو لشمول 
 م و.مظاهره إلآليات،   إال  هنا رمبا  تاج لدراسو مستق و قادرة ع ى الفعل إلالفاع يو إلالتشغيل إلالت

هذه الرؤيو املركبهو إلاملهمهو جيهب  ي تسهري يف سهياقاص متوازيهو إلمتفاع هو إلمتسهاندة إلمتدا  هو  إلههذه 
التصنيفاص جيب  ال ت وي تصهنيفاص وابسهو يف  حته ال التعامهل إلالتنهاإلل   بهل ع ينها  ي  مهع مها 

تتعهرف ع ههى  بينهها مها اسهتيفعنا إىل ذلهك سهبيال    إل اعتبارهها مقهدماص ضهم  عم يهو تراكميهو حبثيهو
 عنامر الس سو البثثيو   إلتتغيا اكتمال الس س و الكتمال عنامر الفهم إلالوعي إلالسعي قيعا.

بل إي هذه الرؤيو وينما تقدم هذه األمول إلهذه املستواص إلاليت تتعهرف ع هى إم هاانص التأمهيل 
تعامل "املس وص عنه،" إلالتنظري إلاملمارساص البثثيو املتاوو إمنا قيعا هلم يف "كشف املستور"  إل ال

مهه  عنامههر قرههاا تتع ههع تألجنههدة البثثيههو   البثهه  يف عنامههر "األجنههدة املمنوعههو"   إل"األجنههدة 
املصههههنوعو"   إلاألجنههههدة املفرإلضههههو "   إل"األجنههههدة احمل ومههههو" "إلاألجنههههدة احمل وبههههو" بفعههههل هههههاالص 

 ّلد األجندة املخذإللو . االفتعال إلاالنفعال م  األمور الغايو يف األمهيو   إلاإل فال الذي يو 
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إلمهه   هههم املظههاهر الههذي يتخههذها  رفهها اجلماعههو البثثيههو يف االتمههع األكههادميي الههدا  ي  إل  
اإلق يمي  إل العريب  إل اإلسالمي م  جانب  إل رف اجلماعو البثثيو يف االتمع األكادميي اخلارجي 

تشهري إىل والهو اإل فهال الهذي يعهد  مبا ميث ، م  إنتاج متنوع مه  جانهب هي  إي ادالهو البثثيهو رمبها
قرينههو ع ههى اإل فههال مهه  الغف ههو   إلاإل فههال مهه  اد ههب إلادههبس إلرمبهها ضههم  هههذا املسههاق ال تؤ ههذ 
التوجهاص النقديو دا ل الف ر الغريب إلمدارس، املخت فو مسهاوو مه  البثه  إلاملعرفهو إلالهوعي. إلمبها 

إلاملهؤةر. إلههو  مهر البهد  ي يهنع س تتيث، مه  إم هاانص توظيهف ضهم  اخليفهاب األكهادميي الفاعهل 
يف اهتمههام متزايههد هبههذه التوجهههاص إلالبثهه  فيههها إلعنههها  إلإم ههاانص تفعي ههها ضههم  عنامههر البنيههو 
املعرفيو اليت تتع ع بتوجهاص اخليفاب ضم  اجلماعو الع ميهو يف الهدا ل  إلرمبها يف اخلهارج ع هى وهد 

 سواء.
 

قصده ضهم  ادالهو الوجدانيهو الهيت تتهوفر ضهم  إلرمبا هذه النقيفو السابقو تشري إىل بعض ما ن-10
عنامر إلتقاليد مهمو   هم اهع و قهو العوملهو يف سهياق التعامهل مهع املع ومهاص رمبها تترهمن، املقولهو 
الشههههرية "املعرفهههو سههه يفو" كمقولهههو مهمهههو نشهههأص ضهههم  تيفهههوراص معرفيهههو دا هههل األدبيهههاص الغربيهههو   

رفهو اإلسهالميو "املعامهرة و هاب"  إلبهو ههذا إلمقولو   هرى امت  هت ذيوعها إلل ه  ضهم  إ هار املع
إلذاك جيب  ي حندد عنامر منهج النظر إلالتعامل إلالتنهاإلل لف هرة العوملهو الهيت تقهع بهو ههذا إلذلهك  

 إليف إ ار تفعيل هاتو املقولتو تعتبارمها مقولتو منه يتو جديرتو تلتفعيل إلالتشغيل.
تهههها   إلوهههبس املع ومهههاص إلاوت ارهههها مههه  انويهههو فهههإي معهههادالص تتع هههع تنسهههياب املع ومهههاص  إلورك

  ههرى  إلاإل فههال النههابع مهه   ف ههو  إل تعمههد  إلالتثيههز  ريههك املع ومههاص إلتوظيفههها إلعنامههر املبالغههو 
إلالتهوي  إلالتهويل يف ميا و املع ومو  إل يف توظيفها  إل يف أتةرياالا إلمها بهو املقهولتو السهابقتو تقهع 

م جيهههب التأمهههل هبههها عههه  دراسهههو العوملهههو  امهههو يف جانبهههها عنامهههر مهمهههو تشهههري إىل إحتههه االص  هههه
 املع ومايت  إلالذي يش ل والو حبثيو إل كادمييو إل الباف مع وماتيو جديرة تلتأمل إلالبث  املتأين.

األإلىل : تشري إىل  ي تدفع املع وماص أييت  الباف م  مصادر  ارجيو إل ربيو ع  الدا ل. إلال حتك 
" كعنامههههر سهههه يفو يف املع ومههههو إلأتةريههههها يف البنيههههو البثثيههههو إلاملعرفيههههو  ي والههههو "الفيرههههاي املع ومههههايت

إلاألجندة   بل إلاملنا ع اليت توج، هلا تلدراسهو تتثهدد إلفهع ههذه العنامهر  كمها  ي والهو "اإل هراق 
املع ومايت" كعنامر و ب م  املهم  ي نتأمل بصددها   كيف  ي اإل راق يف إ ار املتوفر إلاجلاهز 

ي يتأمل مبا هو موجود يف سوق املع وماص   ال ما و ب  إل   فل  إل املسهتور  إل يغري الباو  أب
امل بههوص  إل املسهه وص عنهه،   إل املنتثههر    إل اهلامشههي   إل .. اخل إل ههري ذلههك كثههري . فغالبههاف يف سههوق 
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املع ومههاص قههد يقصههد الباوهه   ي يتعامههل مههع موضههوع بعينهه،   إلل هه  قههد ال جيههد مهها يسههنده فيهه،   
ه   إلهذه العم يو  رك عنامر مرف الباو  ع  مقصوده األمه ي   إىل مقصهود فيبث  ع   ري 

آ ههر مل ي هه  مقصههوداف لهه،   هههذه العم يههو يف ظههل العوملههو اجلههديرة تلتأمههل يف هههذا املقههام  "عم يههاص 
 اإلوالل الفع ي إلالذهين إلاوتالل العقل مبا هو متا  ال مبا جيب  إل ينفع ب،".

إىل "االوت ههار املع ومههايت"   إلتقاليههد "وههبس املع ومههو" يف السههياق املعههريف  الثانيههو : تشههري يف املقابههل
إلاألكههادميي  إلهههي والههو  البههاف مهها ت ههوي اتبعههو لعنامههر تصههور االتمههع إلانسههياب املع ومههو بهه،   إل ي 
الس يفو )منعو( البد  ي  هتفظ بعنامهر )سهرها(   )سهر الصهنعو( مه  األمهور املهمهو املتع قهو مبعهاين 

ارستها الهيت  ركهت ضهم  منهاس االسهتبداد   االسهتبداد ال يعهرف عنامهر حتهيوع املع ومهو الس يفو إلمم
 إل دإلراهنا ي إن، جمتمع يتعرف ع ى  ي "املع ومو س يفو" تملعىن الس ي الهذي اهرك عنامهر الهتث م 
إلالسههييفرة. إلمهه  مث اوت ههار املع ومههو جههزء مهه  السهه يفو إلإم ههاانص تركيزههها إل قيههع عنامههر تغ غ ههها  

نمها يقهع يف املقابهل املعامهرة و هاب مه  انويههو السه يفو الهيت تهرى يف املع ومهاص املتع قهو ب ياانالهها بي
إلسياساالا مع وماص لظورة  كيهف مي ه   ي جتعهل السه يفو مه  املع ومهاص الهيت تشه ك يف عنامهر 
قوالهها إلو يتههها   بههل إلحتههرعيتها   متاوههو ل ههل مهه  هههب إلدب كمهها تههرى السهه يفو ذلههك   إليف ظههل 

وبس املع ومو اليت تعترب م  وبسها مهد ال مه  مهدا ل اسهتقرارها  إلذلهك يف إ هار يتعامهل  تقاليد
 مع مقولو مولدة  يراف إلهي "ادبس س يفو"   "إلاجلهل س يفو". عنامر مهمو جديرة تلتأمل.

إليف إ هههار ههههذا إلذاك تبهههدإل لنههها املفارقهههو  ي الفيرهههاي العهههاملي اخلهههارجي يف وقهههل املع ومهههاص جيهههد يف 
رمبا ت ريس عنامر االوت ار إلادبس املع ومايت ع ى املستوى الهدا  ي    إل ع هى األقهل مبها املقابل 

ال يتناسب مع وركو انسياب املع وماص ضم  السوق العامليهو مي ه   ي اهد  والهو معرفيهو إلحبثيهو 
 -إل كادمييو مهمو يف سياق ف رة العوملو يف هذا املقام إل هم جت ياالا ما ي ي :

عنامهههههر الف هههههوة املع وماتيهههههو ب هههههل مظاهرهههههها سهههههواء يف إ هههههار املقارنهههههو بهههههو لييفهههههاص  األإلل: ازداد
املع وماص اخلارجيو  إلبو قيفراص املع وماص الدا  يو   مع وماص اخلارج  كرب ب ثهري مه  مع ومهاص 
الدا ل  مع وماص اخلارج ع  الدا ل  كرب م  مع وماص الدا ل ع ى نفس،   االعتماد تلواسيفو 

ع وماص    ارجيو عه  الظهواهر الدا  يهو ه تشه يل  جنهدة الهدا ل   تشه يل الرؤيهو ع ى مصادر م
إلاملوقف م   الل و م املع ومهاص املبها  إلاملتها    عنامهر اهتمهام اخلهارج تلهدا ل يفهرض  جنهدة 
حبثيههو معينههو   بينمهها يف املقابههل عنامههر اهتمههام الههدا ل تخلههارج يفههرض  جنههدة متمههايزة إلرمبهها  ت فههو. 

معرفو الدا ل م   الل اخلارج. ت وي  عاداص حبثيهو يف سهياق املع ومهاص إلمصهادر توفرهها عنامر 
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)عنامهههر االعتمهههاد اخلهههارجي ع هههى سهههوق املع ومهههاص الهههدإليل(  مهههناعو األجنهههدة يف إ هههار املع ومهههاص 
 س يفو و ب املع وماص  عنامر كثرية هلا م  التأةري لو تفثصناها يف ضوء ف رة العوملو.

مقههاييس العوملهههو يف التعههرف ع ههى الههدا ل   إلههههذه ضههم  عنامههر سههوق املع ومهههاص  الثههاين: اعتمههاد
املتا    إي برإلز تقارير اقذص مهفو العامليهو   رمبها هلها مه  اهتمامهاص عامليهو مه  منظورهها   إلمبها هلها 
مههه  نظهههرة ل ظههههاهرة موضهههع التقههههدير توضهههح كيهههف مي هههه  توظيهههف املع ومههههاص إل ري هههها إلتسهههه ينها 

قا ألسس مس وص عنها ل نها كامنو مي   ال شف عنهها . مقهاييس التنميهو يف إلتفعي ها إلل   إلف
تقارير التنميو اليت تصدر ع  املؤسساص الدإلليو إلاملاليهو  وهد املؤحتهراص الواضهثو إلالقهرائ  الدالهو يف 
هههذا املقههام. إلهههو مهها يفههرض رؤيههو يف النظههر إلالتصههور بشهه ل  ههري مباحتههر ل ظههواهر املخت فههو املتع قههو 

امل الثال  ع ى األقل . إليف هذا املقام قد تعاين ههذه املقهاييس مه  ق هو ال فهاءة    إل تهدين بدإلل الع
درجو كفاءالا يف تفسري ههذه الظهواهر إال  نه، ر هم ذلهك تظهل املعتمهدة يف ههذا املقهام   انهيهك عه  

موضههع   ي هههذه املقههاييس قههد تسههتبعد   بههل إهنهها قههد تسههتبعد تليقههو الههرؤى األقههرب املتميههزة ل ظههواهر
البث  إلمناهج النظر املخت فو إلاملتنوعو وياهلا. إننا قد ن وي  مام ادزام املع ومايت الدا  ي مناعو 

 الرؤيو ل ظواهر م   الل و م املع وماص املتاوو.
الثال  : املعامرة و اب   إلالعوملو  و ب  يقولوي  ي املعامرة و اب مبقهدار مها تهؤةر الظهاهرة 

ف هري فيهها إلهبها  إلمبقهدار مها متثهل املعامهرة كاحتهف ل ظهاهرة فإهنها ت عهب الهدإلر الثائرة ع ى منهاهج الت
اداجب تلنسبو هلا  إلم  هنا فإي ل تث يل التارخيي ميهزة   إلكهذلك ل تث يهل املعامهر ميهزة   إال  ي 

 ميزة هذا يعترب عيباف يف اآل ر إلالع س مثيح.
مههرة   ههم و قههاص اد ههاب إلجتعههل دراسههو إلوينمهها ت مههل هههذه املقولههو أبي العوملههو إىل جانههب املعا

الظههواهر  كثههر  موضههاف   إل كثههر  حن ههات   وههث ال تفرههي أبسههرارها إلال يهتههك سههرتها إال بصههعوبو 
حتههديدة العتبههاراص الركههام ووهلهها. فإننهها ال نبههال  يف هههذا املقههام  ي ادالههو اداجبههو تت ههرس يف إ ههار 

 ملفرط . ف المها واجب هبذا االعتبار. الفيراي املع ومايت املفرق   إلاد ب املع وماص ا
الرابههع: يب هه  الفيرههاي املع ومههايت إلاإل ههراق وههداف يصههعب معهه، فههرز املعومههاص إلبيههاي مههدى  مهتههها مهه  
 ههالل االهتمههام هبهها )زإلايههو االهتمههام ه جمهههرا الهتمههام ( إلإلاقههع األمههر  ي هههذا اال ههتالط املع ومههايت   

إلنقيرههها   إلت ههوي  املع ومههو إلسههياقاالا   إلالههوي  املع ومههو إلالفرههياي   إلاحتههتمال املع ومههو ع ههى اد ههو 
إلالتهويههل منههها   إلالمههيش مع ومههاص بعينههها   إلعههدم التههوازي املع ومههايت إلعنامههر وههبس املع ومههو يف 
الههدا ل  إمنههها ي هههرس والهههو مههه  وهههاالص الفتنهههو املع وماتيههو إلفقههها ملههها خي فههه، ذلهههك األمهههر مههه  عنامهههر 

 إلجدانيو متفاع و:
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بههههار تملع ومهههاص املتاوهههو إلو هههم ههههذه املع ومهههاص مههه  اليهههأس إلاإلوبهههاط مههه  تهههوفري اإلع هههاب إلاالن
املع وماص ع ى النيفاق الدا  ي   إلمول املع ومو الدا  يو عهرب مؤسسهاص اخلهارج ممها يسهاعد ع هى 
ت ريس انقيفاع العالقو بو مصدر املع ومو الدا  ي إلالباو  إلما يرتكه، ذلهك مه  آهر   اضهيفراب 

  يههو كههأمر مقصههود . اضههيفراب املع ومههاص تضههيفراب مصههادرها   التنههاور املع ومههايت املع ومههاص الدا
بههو الفرقههاء ا ههتالف املع ومههاص .. إلعنامههر كثههرية يف هههذا املقههام ق ههع والههو مع وماتيههو تههذر اد ههيم 

 ورياان   إلضم  هذا السياق ي وي اجلاهز هو املقدم إلمي ك و ميو إضافيو
مناعو الرؤيو   إلضم  هذا املساق سهنرى  ي موضهوعاص بعينهها قهد اخلامس: التيففيف املع ومايت إل 

قتفهههي مههه  ع هههى  جنهههدة االهتمامهههاص   فتقهههل مع وماالههها  إل تنهههدر   إلعهههدم تهههوازي مع ومهههايت بصهههدد 
موضوعاص   إلكل ذلك يسهم بصورة  إل أب رى بوعي  إل م   ري إلعهي يف مهناعو إلبنهاء الصهورة   

 إلهي م  األمور الواجب التنب، إليها.
لسادس: والو التسهميم املع ومهايت إل إللهواص األجنهدة البثثيهو   عم يهو التسهميم ههي لاإللهو لتبهديل ا

الوظههائف مهه  األساسههي ل ثههانوي   إلمهه  الرههرإلري إىل ادههاجي إىل التثسههيين   إلهههي لاإللههو لق ههب 
جديرة  امليزاي  إل ا تالل،   ا تالط األإللواص إلربط ذلك حب م التوفر ل مع وماص  إل ندرالا عمي و

 تلتأمل إلالبث .
السابع: ا تالط اجلماعو الع ميو إلاإلعالميو يف تنهاإلل الظهاهرة السياسهيو خي هع والهو مه  اال هتالط 
املع ومههايت   إلرمبهها جيههرب األكههادميي ضههم  اجلماعههو الع ميههو ألي ي ههوي تبعهها لهه، يف مصههدر املع ومههاص 

اص إلاسههتقائها إلإم اانالهها يف بنههاء الرؤيههو إلهههي مهه  األمههور الههيت تسههتثع املتابعههو إلأتةريههها ع ههى املع ومهه
 إلالتعميماص إلالتقومياص . 

الثام : املع وماص إلمدى توافرها إلف والا قد ق ع والو مه  االتصهال إلاالنفصهال يف آي إلاوهد بهو 
الباو  إلمصادر مع ومات،   إلبو املع وماص إلاالهتماماص   إلبو املع وماص إل رائهع املعاجلهو   كهل 

هرة العوملههو جههدير تالعتبههار إلالبثهه  إلالتأمههيل . كيههف اههد  االتصههال مبصههادر ذلههك يف إ ههار ظهها
املع ومهههو اخلارجيهههو   إلكيهههف يتثقهههع االنفصهههال عههه  مصهههدر املع ومهههو الهههدا  ي     كيهههف تنسهههاب 
املعوماص إلتنثبس   مور ك ها   ق ع عالقو اعتماديو إلاتصاليو تلعامل   إلت رس عالقهو انفصهاليو   

 وماتيو يف ظل العوملو مارص عامليهو   مها الشهب و الدا  يهو ل مع ومهاص فههي إمها عنامر الشب و املع
لت رة  إل لبوسو  إل م بوتو  إل لفوظو  إل مبددة  إل م ونهو إللرفهو  إل متنهاةرة ..  إل ممزقهو  إل مرته هو 
   إل اتبعهههو إلههههي وهههاالص ت هههرس االتصهههال اخلهههارجي   إلعنامهههر االنقيفهههاع إلاالنفصهههال الهههدا  ي   

ا بصههههدد و ههههم املع ومههههاص املتههههوفر عهههه  العالقههههاص العربيههههو العربيههههو  إل العربيههههو اإلسههههالميو ينيفبههههع هههههذ
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إلإم اانص الومول إليها سواء معوبو  إل استثالو ادصول ع يها م  الدا ل إليسر ادصول ع يها 
 م  اخلارج م  ال تاتص الغربيو وول ت ك الظواهر إلاملوضوعاص.

بههو الههدا ل إلاخلههارج   إلهههذه مهه  الت  يههاص املهمههو   فههإي  التاسههع : قاب يههو املع ومههاص لالسههتيفراق
قاب يو املع وماص لالستيفراق م  الدا ل إىل اخلارج عاليو جدا    إلم  اخلارج إىل الدا ل  ع ى بل 
 ا يههو   بينمهها تظههل إم ههاانص إلقاب يههاص هههذه املع ومههاص لالسههتيفراق منعدمههو كمهها  هنهها  ههري قاب ههو 

ي ههههرس عنامههههر االعتماديههههو  إي املع ومههههاص اخلارجيههههو )جمتمههههع  لالمتههههزاج بشهههه ل م فههههت ل نظههههر مبهههها
املع ومهههههاص العهههههاملي( ق ي هههههو ال ثافهههههو إلمههههه  مث دائمههههها ههههههي اليفا يهههههو  إلههههههي يف متنهههههاإلل االسهههههتخدام 
إلاالسهتعمال  بينمها املع ومهاص الدا  يهو حتهديدة ال ثافهو الهبط إىل  دىن إلتغيفهي بغريهها مه  اخلههارج.. 

 االنفصال يف االتمع املع ومايت يف عصر العوملو.عم ياص تشري إىل عنامر االتصال إل 
العاحتر: عشوائيو الظواهر   و ب لتث يل الظاهرة إضافو د ب املع ومو   ق و الظواهر املخت فو 
الهههيت تتع هههع تلهههدا  ي ههههي والهههو عشهههوائيو   إلفوضهههى   إلههههي تسهههتدعي كهههم هائهههل مههه  املع ومهههاص 

ب، عنامهههر الفوضهههى إلالعشهههوائيو إلتتثهههرك كهههل ههههذه املتدا  هههو   إلوقهههل املع ومهههاص الدا  يهههو قهههد تشهههو 
األمور موب و ب التعامل مع الظواهر تفسرياف إل  يالف إلتقومياف إلتعميماف يسهم يف ذلك يف استقاء 
املع ومههاص اداضههرة   إلاألبنيههو املنه يههو اجلههاهزة إل ههري ذلههك ممهها ال يسهههم يف بيههاي الظههاهرة  كثههر مهه  

 و مها .
ضههم  عصههر العوملههو إلالبنيههو املع وماتيههو الههيت تشهه ل  وههد  عمدتهه، الرئيسههيو  ايههو األمههر يف هههذا املقههام 

إل هم عنامر بنيت، التثتيو   إليف إ ار املقارنو بو وقل املع وماص الدا  ي إلاخلارجي فهإي األمهر يف 
واجو لتأسيس عنامر "فق، املع وماص" مبا يعين التعامل مع تعامال إلاعيا إلاميففاء إلانتقاء إلتوظيفها 

ا   إلدإلي هههذا الفقهه، فههإي كههل العنامههر السههابقو سههتؤدي  هرههها السهه بيو ع ههى ادقههول املعرفيههو إلأتةههري 
إلالبثثيو إلالدراسيو املخت فو   فرالف ع  األجندة البثثيو إلالقدرة ع ى إعهادة بنائهها  إل تشه ي ها  إل 

 ع ى األقل إعادة النظر هبا ضم   حت ال تناإلل متنوعو إلمبت رة   نقديو إلبنائيو. 
الفق، يفرض عنامهر مهمهو تهد ل يف املعادلهو )املعرفهو إلاملع ومهو قهوة( املعامهرة و هاب  وهبس هذا 

املع ومههو إلاوت ارههها   الفيرههاي املع ومههايت   عشههوائيو الظههواهر    بيعههو الظههاهرة السياسههيو الدا  يههو 
إلالدإلليهههو .. اخل( عنامهههر معهههادالص مهمهههو تفهههرض ع ينههها دراسهههتها ضهههم  مواقهههف إلاعيهههو مههه  العوملهههو 
 إلآهرها ع ى البنيو املع وماتيو إلاملعرفيو إلالبنيو املفاهيميو إلاملنه يو   إلق و ادالو األكادمييو إلالبثثيو.
إي يف إ ههار هههذه ادههاالص الوجدانيههو الههيت تتولههد إلتّولههد مواقههف معرفيههو متعههددة مي هه  رمههد عنامههر 

 ههه  تصهههور كههههذا   جيعهههل املوقهههف الوجهههداين النهههابع مههه  عهههدم القاب يهههو ل فعهههل إلالفاع يهههو  ذلهههك  ي مت
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املوقف م  العوملو موقفا قابال لايدا   ال فاعال  إل مقوما   إليستند هذا املوقف إىل التصوراص اليت 
  إال  ي األمههر قههد ال يههرتبط بههذلك (9)تههربز مههع كههل  زمههو  فتههرتاكم ضههم  مهها  تينههاه "عق يههو الههوه "

يو   كمقرتب تفسريي ي رس كهل فثسب إلل ن، ينبع م  تصور يقوم ع ى مقرتب الشخصيو القوم
الصههفاص السهه بيو تعتبارههها ق ههو مهه  تههاص الشخصههيو اجلماعيههو األبديههو إلالحتههك  ي هههذا املوقههف 
الوجداين يتثرك موب القاب يو امليف قو ل عوملو حب وها إلمرها   أب رها الس بيو  إل اإلجيابيو   فهي يف 

القدراص   إلت رار إهدار الفرص ال استثمارها موقف القاب يو امليف قو . إلهو يتساند مع تواتر إهدار 
حبيهه  ال يتصههور  ي هههذه األمههو قههادرة ع ههى التمييههز فرههالف عهه  التصههرف ويههال الرههرر إلدفعهه،    إل 

 تعيو املصاا إلج بها. وث قد يعتربها البعض  ن، "ج ب الررر".
 

إلجدانيو أتيت مها إلضم  هذه السياقاص املتفاإلتو لرمد املواقف يف إ ار ما تولده م  واالص -11
يسهمي، نعههوم تشومسهه ي "هندسهو القبههول"  إل "مههناعو املوافقهو"   إلهههي مهه  األمهور الههيت  حتههار إليههها 
ضم  عم ياص الرتإليج )اإلعالميو   إلالسياسيو   إلاإلعالنيو   إلالعالقاص   إلمناعو الصهورة ..اخل( 

ري إىل وههاالص اإلكههراه إلهههي عم يههاص  ههد  والههو مهه  املوافقههو اإلذعانيههو يف مههورة قبههول  إهنهها تشهه
املعنههوي الههيت تعتههرب  كثههر قفيهها إل قههل بههرإلزا إلظهههورا حبيهه  مي هه  رمههدها بيسههر إلسهههولو   هههذه ادالههو 
تعهرب عهه  موقههف كثههري مه  األ ههراف الدا  ههو ضههم  "العقههد الهدإليل ل عوملههو" ب ههل جت ياتهه، إلتنوعاتهه،   

لسوبو   بهل إهنها عم يهاص إلذلك ضم  إ ار  مبح جيعل م  التثدي  ا رة كربى  إلمغامرة  ري 
 هههري مر وبهههو تملهههرة يف ظهههل تشهههابك العالقهههاص إلاملصهههاا   إلضهههم  متواليهههو إذعهههاي حتهههديدة اإلو هههام 
تسههتقي مشههرإلعيتها مهه  عنامههر التبعيههو مهه  جهههو   إلإم ههاانص السههييفرة إلاهليمنههو مهه  جهههو   ههرى  

 هههريس إلمههه وك  فهههراي مهههاعدة   إلحتههههاداص تبيهههيض الوجههه، إلإبهههراء السهههاوو  كهههل ذلهههك يرهههم  ت
 اإلذعاي .

 
إلضهههم  ههههذه السهههياقاص الوجدانيهههو املتعهههددة أييت إلاوهههد مههه   ههههم املواقهههف الهههيت يسهههتثمر فيهههها -12

عنامر املوقف املختل بفعل التأةري الوجداين املعتل إن، موقهف يسهتثمر ت هك ادالهو الوجدانيهو العامهو 
فهههي قيعها تت ههاتف إلالهيت تنهتج والههو مه  وههاالص عهدم الههوعي   إلعهدم الفاع يههو ع هى وههد سهواء   

 إلتتساند حبي  متنع م  املوقف الصواب املرت ز إىل الوعي  إلاملرتتب ع ي، الفاع يو إلالسعي.
هذا املوقف مي   ت خيص، يف استخدام كل عنامر التبشري   يف إ ار اددي  ع  العوملو تعتبارها 

هبههها نهههوع مههه  اخلبهههل  إل  هههري عمهههيم سهههتؤيت آهرهههها اإلجيابيهههو ع هههى كهههل املعمهههورة   إلإي عهههدم ال ثهههاق 
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اجلنوي  إلالتثفظ ع يهها  هري مفيهد   إل ي إلاقعهها  إلضهح ممها مي ه  إن هاره  إل مواجههو  إل البثه  يف 
س بيات،   إلم  هنا فإي املوقف التابع هلذه ادالو الوجدانيو يتثرك ضم  جتازإل مسألو القبول إلالفرز 

يا اص حتهديدة العمهوم إلالتعمهيم مه    إللاإللو االنتقال إىل مرو و ما بعد القبهول   إلذلهك ضهم  مه
مثل "ضرإلراص التعايش اخلالق مع "العوملو"  إل "ال ونيهو" فهنث   مهام ةهورة كونيهو  إل البها مها اهاإلل 
هههذا التوجهه،  ي يرههفي ع ههي موقفهه، ذلههك  الفهها معرفيهها إلتغ يفهها منه يهها يتثههرك مههوب ف ههرة إهنيههار 

لزاوفهو الهيت سهي تب هلها االسهتقرار معرفيها الربادمياص   إلجيعل مه  العوملهو  وهد مهور ههذه النمهاذج ا
 إلإلاقعيا ضم  مساقاص  ت فو.

إلر ههم  ي هههذا املوقههف ال خي ههو مهه  بعههض عنامههر الصههثو   إال  ي الههتثفظ واليهه، أييت يف  
توظيف، لعنامر الصثو ت ك   إلر م  ي بعض عنامره تتسهم تلصهثو إلالصهدق لتعهرب عه  جهزء مه  

ال  هنا مع توظيفها تفتقد عنصر )العدل( يف متامها   م  ويه  )الصدقيو( إلمتام ال  مو إلاملوقف  إ
 ن، ينتقل م  بعض عنامهر الصهدق إىل عنامهر العهدل  ع هى متايزمهها   إلذلهك العتبهاراص التوظيهف 
إلمقامده إل اات، إلهذا األمر قد إلجد تراه مهما ضهم  الهذاكرة الرتاةيهو دلهت ع يه، ال  مهو الشههرية 

   يب  الب "هذه قولو وع يراد هبا ت ل" فهالقول ادهع ال يهراد به، دائمها اليت    قها اإلمام ع ّي ب
ادهههع. إلل ههه  قهههد يبهههدل مقصهههوده   مسهههتثمرا عنامهههر الصهههدق إلاألوقيهههو فيههه، لب هههوإل املقصهههود إلإي مل 
يتوافع مع قيمو ال  مو إلاملوقف. إللاإللو رؤيو هذا املوقف إلتف يك  يفابه، مه  األمهيهو مب هاي ألنه، 

التبشههري املتع قههو )االنفعههال   إلاالفتعههال  إلاإل فههال(   بههل إل  ههط مههدق احملتههوى يسههتثمر كههل آليههاص 
تحنراف املقصد   إلكل ذلك ضم  آلياص حتديدة التنوع   إلم   مهها إلحنه  هبهذا الصهدد اسهتخدام  
ك مهههاص  قهههرب إىل الشهههعاراص الهههيت مي ههه  وفظهههها مههه  دإلي  ي ترتهههب عنامهههر وركهههو ذاص آليهههاص 

ل تفعيههل إلالتشههغيل   إلقههد ت ههوي ت ههك ال  مههاص بههديال عهه  ك مههاص إلإلسههائل إلذاص عنامههر لههددة 
  هههرى  كثهههر تعبهههرياف عههه  املوقهههف   إلادهههال الهههذي حنههه  بصهههدده  ذلهههك  ي ك مهههاص مثهههل "التعهههايش 
اخلالق" قد ال تشري مع عدم تفصي ها سوى البث  ع  موضع قدم ضم  وركو إلعم يهو العوملهو   

  إليف كل األووال فإي هذا املوقف مسهتثمرا ت هك ادالهو  إلالقبول امليف ع هلا   إلامتالك بعض  دإلاالا
 -الوجدانيو العامو ال ااإلل  ي يقرتب م  ق و األسم و اليت جيب املبادرة تلتساؤل عنها إل مهها : 

 ما هو ذلك التعايش -1
 ماذا تعين مفو "اخلالق" في، -2
 ما هو حترإلط ذلك التعايش  إلاإلم اانص اليت ترتبط بتوافرها -3
 ما هي املوانع إلالعقباص اليت  د م  عنامر ذلك التعايش -4
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هل التعايش ضم  بنيو هي  يو تترم  كثري مه  املعهادالص الشهائهو يف  مهول النظهام الهدإليل   -5
  مر مم     إلكيف ي وي  القا يف هذا املقام 

ال التثهول هل مي    ويل ذلك "التعايش اخلالق" إىل آلياص  فهظ  مهول املصهاا ال هربى   -6
 إىل  ي ت وي ت ك مورة م  مور  دإلاص ل قوى  إل املتث م يف عنامر الفامل يف النظام الدإليل 

 كيف مي   التأةري يف عم يو العوملو إلالتعظيم م  إجيابياالا ع ى ال ياي إلالتق يل م  س بياالا -7
مهارص إليه، بفعهل هل تعترب العوملو منوذجاف معرفيهاف  إلكيهف مهارص كهذلك   ههل مهارص إىل مها -8

التفسههري "ال ههوين" نسههبو إىل "كههوي" يف كتابههو بنيههو الثههوراص الع ميههو    م مهها مي هه  تسههميت، بصههناعو 
  (10)الربادمي إلفع عالقاص القوة الظاهرة إلال امنو 

تسهههاؤالص متنوعهههو إلمتعهههددة ييفهههول بنههها املقهههام لهههو  ردان تعديهههدها حبيههه  تشههه ل منظومهههو مهمهههو مههه  
وها ويهه  جيههب اإليرها   إل التفرههيل يف إجاتالهها ويهه  جيههب ذلههك   األسهم و مهه  الواجههب إيرهها

إلاددي  ع  ت ك األمور العامو أبكهرب قهدر مه  التفصهيل إلادهدي  عه  اآلليهاص إلالوسهائل   ذلهك 
 ننا بصهدد ادهدي  عه  "عم يهو العوملهو" إلالهيت تتعامهل مهع إلاقهع حتهديد التعقيهد إلالتهدا ل إلالتشهابك 

ا عنامهر إلمهل كهل ههذه العنامهر الرامهدة ل ثالهو البثثيهو إلالوجدانيهو إلرمبا هذه التسهاؤالص تتهيح لنه
ع ههى وههد سههواء مهه  ضههرإلرة ادههدي  عهه  نقيفههو تصههل مهها حنهه  فيهه، مبقدمههو ادههدي  عهه  بههرإلز العوملههو 

 (11)إلت ييفها. إلدراسو مفص و وول  يفاهبا العريب إلاملس م  مر جدير تلدراسو.
 

 املستوى الثاين: قراءة التشريح والرتشيح:
مههال تلنقههاط السههابقو الههيت  حتههران إليههها يف مفتههتح ت ههك العنامههر الههيت نوهنهها عنههها إلاملتع قههو إل 

بههربإلز ف ههرة النهههااص مث إرهامههاص ف ههرة املهها بعههداص  إلإضههافاص النظههام العههاملي اجلديههد مث مفهههوم 
العم يهو   إلمها العوملو الذي برز ضم  مرو و انتقاليو ليعرب ع  العامليهو   مث املذهبيهو األيدلوجيهو   مث 

استيفاع  ي ارك، م  والو حبثيو إلدراسيو إل كادمييو   إلواالص إلجدانيو موازيهو تراإلوهت بهو القبهول 
امليف ع   إلالرفض امليف ع   كاجتاهو وديو   إلبو عنامهر التبهين إلالت هين   إلتف هري ال يغهادر ههذه 

إلاجلزئي إلالت زيمي  ي ببادي  القسمو ادديو م  دإلي إلعي   إلانيفالقا م  النظر البسيط إلاال تزايل
الههر ي   ال يههتفثص عنامههر مهها حنهه  فيهه، إلدراسههو بعمههع   إلضههم   مههول معرفيههو   إلقواعههد منه يههو 
 إلجديهو حبثيهو   إللياقهو إلمالئمهو منه يهو   فأنت هت ت ههك املواقهف السهباق اإلحتهارة إليهها  كهل منههها 

قههههف إلاألحتههههخاص إلاألحتههههياء اسههههتند إىل عنامههههر والههههو إلجدانيههههو  ةههههرص ع ههههى عههههامل األف ههههار يف املوا
إلاألودا  إلالرؤيو هلا ع ى انفرادها إلوال اجتماعها إلتفاع ها يف سياق منظومو مت ام هو . يف ههذا 
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املقام فإن، م  املهم بداءة  ي نتساءل ههل ههذه  إلل مهرة يهربز فيهها املفههوم  إلملهاذا مل مي هك االنتشهار 
وملهو حتهأ زائهد عه  املفهاهيم الهيت    قهت  وينما    ع إي    ع يف فرتة زمنيو قبل ذلهك  ههل يف الع

قبل ذلك إلهل هي تتع ع هبا    هل العوملو مي    ي  رك عنامر حبثيو مت ننا يف سياقاالا املخت فهو 
إلجت ياالا إلبناء  رييفتها إلعنامرها م  اقهاذ موقهف إلاٍع إلانههض إلفاعهل ب هل حتهرإل ، إلالهوعي هبها   

قهف املركهب القهادر ع هى التعامهل مهع كهل عنامهر منظومهو إلموانع، إلالقدرة ع ى التعامهل معهها   إلاملو 
 الفعل ادراري إلفع القوانو إلالسن  املرتبيفو ب، إلالقادرة ع ى   ي ، إلتفسريه إلتقومي، 

األمر اتاج منا إذي إىل اإلنيفالق إىل إلمف ادالو البثثيو ضم  تفعيل ما مي ه  تسهميت، "يرييفهو 
" كثالو تيفبيقيو   بل إلجتريبيو يف إ ار تنسيع  كهرب قهدر مه  املفاهيم"   إلالبث  يف مفهوم "العوملو

املع ومههاص املتاوههو إلتصههنيفها مبهها اههرك عنامههر فهههم  دق إل عمههع إل إلضههح إل كثههر تنظيمهها  إلهههو  مههر 
يتثقع م   الل النظر إىل عامل املفاهيم ضم  ع هوم  ت فهو تتقها ع إلتتفاعهل حبيه  تعيفهي عنامهر 

عتبهار املنه هي الالئهع مبها يتناسهب مهع إلظيفهو إلدإلر املفهاهيم يف العهامل "املفهوم" املهراد العمهل به،   اال
 إلميا و نظرات، ال ربى.

 رييفو املفهاهيم تت هوي مه  جمموعهو مهمهو مه   (12) رييفو بناء املفاهيم إلمفتا  قراءاالا : -سادساف:
ع ههى  املسههتواص البههد  ي يتفثصههها الباوهه   وينمهها ي ههوي املفهههوم مهه  ضههم  املفههاهيم الههيت ت ههوي

مسههتوى العوملههو هههذه املسههتواص عشههرة توضههح اإلم ههاانص إلاملفههاتيح لههذاالا ضههم  هههذه املسههتواص 
ع ههى تههدا  ها   إلهههي قههد تتشههاب، مههع نوعيههاص اخلههرائط الههذي يقههر  كههل منههها مسههتوى مهههم يف عههامل 

 املفاهيم . إلم  هنا ت وي هذه القراءاص مع تدا  ها إلمتايزها عنامر مهمو . 
 
ع ههع بومههف املفهههوم إل ديههد  بيعتهه،   إلم انهه، مهه  البنيههو املعرفيههو إلالواقعيههو إلالهههدإلر املسههتوى املت-1

الههذي يقههوم بهه، إلع يههه،   بههل إلالههدإلر احملتمههل   إلههههو مهها اههدد عنامههر تسههه و املفهههوم ضههم  البنيهههو 
 املعرفيو   إلاملفاهيميو  إلقدرات، يف استدعاء مفاهيم   رى   إلقاب يات، الت ميعيو.

 
تلههدإلاعي األساسههيو الههيت جتعههل مهه  املفهههوم والههو دراسههيو منوذجيههو الرههرإلراص  املسههتوى املتع ههع-2

الع ميو إلاألكادمييو إلاملنه يو م  جانب  إلالقدراص العم يو م   هم العنامر اليت جيب التوج، إليها 
 إلحن  بصدد التعامل مع هذه املفاهيم.
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دها إلتنوعها إهنا إم اانص تتثول إىل املستوى املتع ع تإلم اانص احملييفو بعامل املفهوم ع ى تعد-3
إلسههائل   إلإلسههائل تتثههول إىل قههدراص   إلقههدراص قاب ههو ل تثمههري إلالتفعيههل إلالتشههغيل إلالتههأةري   إلهههي 

 تشمل عنامر مت ام و   إذ ما رؤيت يف و مها إليف م اهنا إلإم انيو تس ينها . 
 
إال  هنا ال تتم ع ى حنو إلاود العم ياص املتع قو تملفهوم إلهي عم ياص مهمو ترتبط أبي مفهوم -4

  إلل نههها قت ههف   كمهها  هنهها ال تتعههرض ق ههو ل ههل املفههاهيم   إلهههي عم يههاص قههد تشههري إىل وقهههل 
 املفاهيم الذاتيو   إلاملفاهيم الوافدة   إلاملفاهيم الروالو   إلاملفاهيم املنقولو..اخل.

 
همو   دراسو املفاهيم الشام و تشري املستواص إلالعنامر املخت فو يف عامل املفاهيم م  القراا امل-5

ع ى الباو  بذاالا إىل سعتها املتميزة   إلإىل امتداد العنامر الدالهو ع يهها يف الواقهع إلرؤيهو العنامهر 
 البنيانيو م  جهو إلاملستواص الدالو م  جهو   رى ارك حبثا تشرايا ل مفهوم 

 
ال غهوي إلاملع مهي    بهو عنصهر ع هى عنامهر   اجتاهاص بناء املفهوم )البناء اإلجرائهي ه التعريهف  -

 ..اخل(
 
الوسههط إلالبيمهههو احملييفههو تملفههههوم هههي مههه  األمهههور الههيت تنظهههر لعههامل املفهههاهيم ضههم  بيمتهههها املعرفيهههو -6

 إلالواقعو )ع م اجتماع املعرفو( م  األمور الواجب البث  فيها إلعنها . 
 
امههههر  جنههههدة إلمي ههههك عنامههههر تصههههنيف األجنههههدة إلاملفهههههوم .. املفهههههوم إلفههههع تعريفهههه، قههههد يفههههرض عن-

 إلتوظيف.
 
العالقاص املتع قو تملفهوم يف ذاته، سهواء  وا هت به، مه  دا  ه،  إل مه   ارجه، ههي مه  األمهور -7

املهمو   مبا يشري إىل عائ و املفاهيم   إلالعالقو بو مفهاهيم متنهافرة    إل مفهاهيم ليسهت مه  جنسهها 
 ص كثرية تثري عنامر مهمو يف التث يل.   إل مفاهيم ترتبط إلل نها ال تنتمي   عالقا

 
األزمهههاص  البههها مههها تتع هههع تلعم يهههاص   إلاخل هههل يف العم يهههاص جي هههب  زمهههاص   إال  ي العنامهههر -8

 األ رى ذاص أتةري  كرب يف رمد هذه األزماص إلمورها   إلعنامر ال شف عنها . 
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 حتب و املفاهيم إلاستدعاء  ريها   إلمقامد االستدعاء -
 
 بيو يف عم يهههو إعهههادة بنهههاء املفههههوم تترهههم  إم هههاانص النقهههد ه التف يهههك   الهههنقض اخليفهههوة السههه-9

 عم ياص التقومي ع ى مستواص متعددة  رك  مول حب  مهمو كمقدمو إلعادة البناء . 
 

تالقهي  إلجه، القصههور ههو مهد ل إلعههادة البنهاء الهذي يعههرب عه  اسهتقالل عم يههو البنهاء  ليههاص -10
 يفهههوة مركبهههو تسهههتفيد مههه  كهههل العنامهههر السهههابقو يف الشهههر  إلالتفسهههري  إضهههافو يف ههههذا املقهههام إلههههي

إلالتث يههل إلالتقههومي إلموضههع املفههههوم يف البنيههو النظريههو إلاملعرفيهههو إلإم ههاانص مهها بعهههد البنههاء مهه  تفعيهههل 
 إلتشغيل .

يف هذا اإل ار مي   جتريب اخلرييفو املفاهيميو إلتيفبيقها ع ى مفهوم العوملو )العم ياص األساسيو ما 
 إعادة البناء( قبل
 
 
 

 العوملة

وصف املفهوم طبيعة 
املفهوم ودروة يف 
 البنية املعرفية 

إعادة البناء 
واإلمكاانت وإعادة 

 التأسيس

نقد املفهوم 
وإمكاانت نقضه 

 وتفكيكه

هل يعاين مفهوم 
 العوملة من أزمات؟

العالقات املتعددة 
 ابملفهوم 

 )مفهوم منظومة (
 )مفهوم منوذج(
 )مفهوم كتلة(

 الوسط والبيئة احمليطة ابملفهوم 

علم اجتماع 
 املفهوم 

علم سياسة 
 املفهوم 

علم إعالم 
 املفهوم 

علم اتريخ 
 املفهوم 

املستوايت والعناصر املختلفة 
 ملفهوم العوملة )تشريح املفهوم (

 ناء املفهوم العمليات املتعلقة بب

عملية 
 الوضع 

عملية  عملية احلمل
 الرتمجة

عملية 
 االستعمال

الدواعي والضرورات 
للتعامل مع مفهوم 

 العوملة

اجتاهات بناء املفهوم 
عمليات البناء 

 املنهجي

اجتاهات اخلطاب 
حول املفهوم 
 واملوقف منه 
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 رؤية العامل والنموذج اإلرشادي والعوملة:
اإلسالم مبا يؤكده م   نساق )عقديو( )معرفيو( )ف ريو( )قيميو( )وراريو( يقدم رؤيو   

 ك يو جامعو منها يؤمل فيها: رؤيو العامل.
 إلالعوملو مبا تعترب ذاالا عم يو ليست إال انع اسا ألنساق

 
 

 )كرامة اإلنسان املستخلف( )عمارة الكون( )السفينة وأصول التعارف(
 ه ال عليه(احلياة )عالقات عمرانية()اإلنسان )مستخلف متنوع( الكون )سيد في

 اإلنسان )االقتصادي..( الكون )سيد عليه( احلياة )االستئثار(
 )عوملة الزمان( )عوملة املكان )املعلوماتية والعامل املتخيل( )عوملة اإلنسان(

 التوحيد
 التنميط

 العوملة

 النسق املفاهيمي لرؤية للعاملا

النسق التحليل 
 واإلطار النظري

 النسق التفسريي

ر جدأجندة البحث األ
ابلتناول )اإلشكاالت 

 البحثية(

 العوملة ابعتبارها منوذجا إرشاداي

 نسق حتليلي نسق مفاهيمي رؤية للعامل
 وإطار نظري

أجندة أجدر  نسق تفسريي
 ابلتناول

 رؤية للعامل
 

 االنسق العقدي
 النسق املعريف
 النسق القيمي
 إطار املرجع
 األنساق
 القياسية
 

 نسق مفاهيمي
 

 عوملة املفاهيم
 ومفاهيم العوملة
 املفاهيم احلضارية
 املفاهيم املتفاحية
 املفاهيم ال؟؟

 املفاهيم املنظومة
 املفاهيم الكتلة

نسق حتليلي وإطار 
 نظري
 

العامل وحد  حتليل 
املواحدات الفرعية 

مستوى للتعاليم الدولة 
العاملية/ املواطن العاملي 
اجملتمع املدين العاملي 

مداخل السوق العاملي /
 التحليل ا إطار التحليل 

أجندة أجدر  نسق تفسريي
 ابلتناول
 
 

 القضااي 
 

املوضوعات 
 اإلشكاالت
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 ان الزمان واإلنسان وإعادة تعريف اخليز:العوملة : املك
يتثد  آري يف كتاب، ع  "امل اي" إل"الزماي" كمادة لالستهالك يف ظل تيفور الر تاليو   فالزماي 

  إلالتوقيت )املواقيت( ال يتثدد يف ظل  Time is moneyيتم توظيف، كمورد اقتصادي 
نافع املاديو اليت تعود من،  مبا يف ذلك إلقت الر تاليو تلتفاعالص االجتماعيو اليت تتم في، بل تمل

الفراإل إلالسياوو إل وهلا إىل معىن إلمناعو التم "تملتعو" إلليس تلثقافو  إل السعادة . إلأتيت املدينو 
 Locus for flowهنا متثل نقيفو التقاء وركاص الناس إلر س املال إلاملع وماص : بؤرة ذلك ك ، 

of capital , infor. And people  إلبش ل  إل آ ر فإي  ف ار آري توضح كيف  ن، يف
ظل الر تاليو  ول اإلنساي إىل "مسته ك" "ل م اي " إل"الزم " إىل ود استنهزاف امل اي 
)مشاكل البيمو(   ل ن، يف الوقت ذك عرب   ي ، نرى كيف  ي هذه العم يو يف ود ذاالا تسته ك 

ملش  و استهالك األم نو فإننا مي ننا تيفوير اإلنساي إلتستنهزف، .. إلإذا كاي "آري" قد تعرض 
 ف اره ع  "املدينو" إلظاهرة التثرر يف عصر ما بعد الصناعو لنتثد  حن  ع  األم نو 
املسته  و ل بشر  املستنهزفو هلم إنسانياف إلنعيد اكتشاف مفهوم اال رتاب إلرد االعتبار ل، إلعالقو 

دينو اإلسالميو  إل الشعور اإلسالمي لالجتماع اإلنساي تمل اي إلما زال هذا البعد يف فهم امل
إلالعمراي اإلنساين ال كعالقاص فقط بل كعالقاص تتيفور يف ويز م اين إلزماين مسألو يف  ايو 
األمهيو ه بل إلاخليفورة ه عند اددي  ع  اإلسالم إلالعوملو  إذ مازال ودي  القيم هو السائد دإلي 

وراص إسالميو  مي و إلبدي و لسنساي إلالزم  تس و هذه القيم يف م اي إلزماي إلتقدمي تص
إلاإلنساي إلامل اي.. إلالقيم إلسياقاالا امل انيو  فهل مي ننا دإلي إلجل  إل تردد اخلوض يف مسألو 
"عداء" "املدينو" كم اي إلبنيت، لسنساي .. إلل قيم ..إلل مت اإلز   امو مع  ول املدينو 

وث جذإلرها الف سفيو اليت كانت تربط بو ادرر ال وزموبوليتانيو إىل سوق ر تال عاملي  فقدها 
إلالتثرر إلهدمت إلف  ت هذه العالقو ..  فهل ميف وب م  اإلسالم كي ي وي تيفوراف  ي يقبل 
املدينو هبذا النمط إلميرر "العوملو الر تاليو" إليقب ها بعد  ي انف ت هذه العالقو إل مبثت األم نو 

  (13)معاديو لسنساي .. بل ل تاريخ  
م  املهم كذلك  ي نشري إىل استنهزاف الزم  سواء بتأميم التاريخ ملص ثو اداضر إلاملصادرة إل 

املستمرة ل ثاضر يف ضوء مستقبل متخيل يعرب ع  ةقافو ترتبط تجلديد /اددي  يف جتاإلز مستمر 
   إل  Time is moneyال يرسخ عنامر النفع إلالصال    إل ملء الزم  بعنامر نفعيو ماديو 

الزم  إلسرعت، املستنهزفو لسنساي الاله    ف،   إلضم  سياقاص )الت اإلز دا ل  برغط
ادرارة( ) إل ال ثاق ل دإلل األقل تقدما  إل الناميو(   يعرب ع  ذلك استبدال  جيال البشر 
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أبجيال التقنيو إلكذلك يف مقالو  بو لفد الذي ي مس فيها القارئ ف رة مراجعو س يفو الدإللو 
يو إلمقاإلمو التهميش االجتماعي الذي يربز  كثر ما يربز يف املدي عرب النظر إل غياي الر تال

ل مساوو إلاديز امل اين يف عالقت، تلبشري /اإلنساين إلهي تؤكد ع ى  ي مواجهو  ف ار جوي 
) ويزة(  إل مساواص  spacesإليدم  م   ي ذلك تتم بتقسيم م اين ل مدي إىل 

territories الستعادة احمل يوlocality إلذلك إىل مساواص جرية مي   استعادة البعد اإلنساين
..   (14)فيها إلبذا تنمو ادركاص االجتماعيو اليت ال تنشأ إال بعالقاص حنو  قع  ااص مشرتكو

كما  ي املساواص الصغرية هي حترط الفاع يو إلاملبادرة إلالسييفرة يف مواجهو سييفرة السوق إلامل اي 
إلهناك  Scopeكتاب، الذي يربط في، بو املساوو إلالفاع يو   يف  Papworth.. إلهذه   رإلوو 

إلاله  Scopeإلعي ترز يف النظريو االجتماعيو إلاالقتصاديو بو الباوثو تلعالقو بو ال فاءة إلاله 
Space  ل نها كفاءة إلفاع يو تتفاإلص مقاييسها إلمعايريها  إلالعوملو هي الر تاليو يف تيفورها  

قتصاد ع ى االجتماع إلينتقل م  الدميقرا يو ال يرباليو إىل ال يرباليو الذي يعيفي  إللويو لال
الدميوقرا يو  إلبذا فإي معيار ال فاءة جينح لالتساع إلالسييفرة إلالسوق العاملي  يف وو يرتاجع 

أبي  Richard Bellamy.. إي االنتقال الذي إلمف،  (15)اإلنساين/القيمي يف هذه ادساتص
 . (16)ليو األ القيو إىل ال يرباليو االقتصاديواالنتقال م  ال يربا

إلمل ت   جانيت  بو لغد إلودها هي اليت الوظت مع  ريها م  وقل األنثرإلبولوجيا عدم مثاليو 
اددي  ع  جمتمع مدين )مديين /متثرر/ وراري( إل ي هذه الصورة اليت قدمت يف مقابل 

ذا االتمع مع منو املدينو و ماف إلتيفورها  الدإللو املهيمنو املسييفرة قفي العنف ال ام  دا ل ه
كعالقاص إلتركيب إلاقتصاد إلسوق  بل كاي الف ر السياسي  يراف يرمد هذا التثول إلإ فاق هذه 
"النواا ادسنو" ل ثداةو عند التيفبيع يف إلاقع الر تاليو املتووشو )كما يصفها د.رمزي زكي( إلم  

  العنف إلنظرات، يف إ فاقاص ادداةو دا ل ع (17) كثر األ رإلواص بال و كتاتص جوي كو
 امل اي /املدينو.

إلليس فقط "اإلنساين" هو املهدد.. فقد يرى  نصار ادداةو  ننا نقصد تإلنساين "املت اإلز" إلهم 
يريدإلي تصور لسنساي  كثر "إلجوديو" م  ذلك   ال أبس   ل ننا ن فت النظر إىل  ي املهدد هنا 

إل  بو االعتباراص االقتصاديو ع ى  ريها  ي الدميوقرا يو ذاالا "ك وهر"   يراف يف ظل عوملو السوق
مهددة ..  فاملدي ال وزموبوليتانيو اليت تشهد انقساماص  بقيو وادة إلدرجو الميشيو عاليو ترفع 
م  معدالص الفقر اليت تت  ى يف منا ع  إل  وزمو الفقر يف املدينو  تتثدى مفاهيم املوا نو م  

 Civic virtuesعو سياسيو يف الوعي إلالقيم إلدفاعها ع  القيم ادراريو )ادرريو( احترتاك قا
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إلاملشاركو السياسيو   إلك ها  ف ار تصيفدم يف الواقع تإلنشيفاراص الثقافيو إلاليفبقيو يف املدينو 
ريو العامليو املتعوملو   فماذا يبقى م  الدميوقرا يو يف ظل العوملو .. هذا السؤال الذي يشغل النظ

 (18)السياسيو ال يرباليو اآلي.
إي اددي  ع  عالقو اإلسالم تلعوملو  إل موقف، منها جيب  ي يت اإلز التوفيع بو اإلسالم إلالعوملو 
"ليندمج يف هذا العامل اجلديد إليقوم برسالت، م   الل تيفويره إلجتديده تالجتهاد"  إلليس كما 

، ضد الم التخ ف إلإمنا ع ينا  ي نسأل : ما هي ن رر دائماف يف املنتداص الف ريو إلندافع عن
إحت االص العوملو مع اإلنساي إلاالتمع   ألي اإلسالم يف جوهره رؤيو ل عامل مبا يشتمل ع ى رؤيو 
لسنساي إلاالتمع اإلنساي ي إلمقامده هي مقامد وفظ إنسانيو هذا اإلنساي إلمتاسك هذا 

يخ .. كٌل ال يت ز  .. إلمنظومو مرتابيفو معاديو االتمع   إلذلك يف الزماي إلامل اي إلعرب التار 
 ل تف يك مواليو لسنساي..

فإذا كانت العوملو تتثدى ذلك اإلنساي .. إلتفتت االتمع إلتنشأ ما تاه زجيموند تإلماي 
ع ى  نقاض االتمع   ليعيش البشر يف مدي كربى ل   برإل  فرديو  Togethernessتلت مع 

 (.Fragments) (91)إلقاعيو هي بقاا إلفتاص
فالقريو ليست رفض  إل قبول   إمنا اإلحت اليو األكرب هي  ر  األسم و ادقيقيو إلإدراك  بيعو 
العوملو اليت نتثد  عنها :  بعتها ادقيقو ال املتومهو   وث نستيفيع التعامل مع قرااها بوضو  

رة كأسا ري سبقت ..إلبش ل متفاعل   إلنقدي   إلتوليدي بناء  بدالف م  التعامل مع  سيفو 
فالدإللو القوميو اليت كانت يف وينها قراءف ال مرد ل،  إلوتميو اترخييو لبناء  مو إلدإللو ال دافع هلا   
فتم بناء الدإللو ع ى  حتالء األمو   إلتبو اآلي يف مرو و "ما بعد" القوميو ما فع ت، "الدإللو القوميو"  

.إلقبائل..إلحتعوب.. إلةقافاص.. إلودإلد كمفهوم م  جرائم يف وع االتمع ..كبشر..إلقاعاص.
 ..إلتفاعالص..إل بنيو ..إلقيم.

املهم  ي نتعامل مع عوملو وقيقو ال متخي و .. إل ال نسقط يف هاإليو تصور متخيل ل عوملو   مي   
كما ابت عنا يف   Virtual Construction of Globalization "(20) ي نيف ع ع ي، إلمف "

" بدإلرها . فم  جيرؤ Immaginedراجعو اليت كانت "ممت م  قبل منظومو مفاهيم دإلي م
 ع ى التف ري إلالفهم إلالتفسري إلالتثدي إلتقدمي البديل  البديل اإلنساين اإلسالمي.
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 عالقات

 االنفراد 
 التبعية

 االستئثار
هندسة 
 املوافقة

 العوملة
 منوذج

 رؤية للعامل والوجود
 نسق نظري حتليلي
 نسق تفسريي 
 نسق مفاهيمي 
أجندة حبثية 
 وإشكاالت

 عملية

 تقنيات 
 معلومات
 اتصاالت
 حرية تدفق
 التنميط
 ..اخل

املواطنة 
 العاملية

 مؤسسات

اجملتمع 
املعريف 
 العاملي

اجملتمع 
املتخيل 
 )املعلومايت(

 مؤسسات

الشركات 
متعددة 
 اجلنسية

املنظمات 
الدولية 
احلكومية 
وغري 

 احلكومية

منظمة  ..اخل
التجارة 
 العاملية

الصندوق 
 والبنك

التحول 
 الدميوقراطي

 حقوق اإلنسان
 املرأة 

حرية التجارة 
 واألسواق
 اخلصخصة

ثقافة السالم 
 والتسامح 

 ..اخل

 أيدلوجية

 جماالت

اقتصاد اجتماعي ثقايف سياسي خل..ا
 ي

اتصايل 
معلوميت 

 تقين
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 رؤية العامل

 أنساق الوعي

 نسق اإلدراكات، نسق االعتقادات، نسق القيم، نسق املعارف،

 أنساق السلوك، أنساق القدرات، أنساق الفاعلية

 أنساق التوجهات

 أنساق السعي

 الرسالةا الدورا القطيعة

 املوقف الذات

 نساناإل

 الكون

 احلياة

 الداخل

 اخلارج

 العالقات

 السياسات
 االسرتاتيجيات

 املؤسسات

 اآلخر
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 اإلنسان

 احلياة احلياة

 احلياة

 احلياة

 الكون احلياة

 رؤية العامل
 دة تعريفالعوملة إعا

 رؤية العامل
 اخلري

 رؤية العامل

 املكان 
التنميط الكوين بدال 
 من املعمار الكوين

 العالقات

 املؤسسات

 األطراف

 املعلومات

 اإلنسان

 الزمان
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العوملو  ع ى مراول ادداةو  إلهي هبذا االعتبار هلا رؤيو لسنساي إلال وي إلادياة إلتتولد ع  هذه 
موب ميا و )اإلنساي الفرد( )إلالفرد الدإللو( )إلالدإللو الرؤيو األساسيو رؤيو مشتقو تتثرك 

 إلاالتمع( ميا و العالقاص إلنسع قيم   ي إ ار م  عم يو ممتدة عوملو القيم إلقيم العوملو.
 عم يو التثدي    مذهبيو ادداةو    ادداةو 

Modernity                    Modernism                   Modernization 
 عم يو العوملو   مذهبيو العوملو       يو االعامل

Globality                 Golbalism                     Globalization 
األإلىل ما ت قريو حنو االجتاه االنتشاري يف إ ار النموذج التثديثي إلالثانيو ما ت القريو حنو 

 Martin ي يصّدر مارت   لربإل " منوذج التنميط يف إ ار النموذج العوملي. إلم  هنا ليس ع يبا

Albrow ،كتاب " 
The Global Age: State and Society Beyond Modernity  

Refusing to be Modernمبقولو تعترب مهمو يف هذا املقام 
(21) 
 (21)رمبا هذا يسوقنا إلحبع إىل ضرإلرة  ي ن تب  رائط عامليو الغرب إلمساراالا إلك ياالا.
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 غرب يف العامل وليدة ذاهتاحضارة ال

تغلف ذاهتا بتفوق عرقي وجغرايف مدعوم 
 مادية علمية وتقنية  مسيحية بتقدم علمي ا تقين ومؤدجل ابملسيحية 

عة الغرب تتلخص يف قنا
الدور التارخيي العاملي الذي 
ينبغي على املسيحية أن 

تؤديه يف سبل إجناح املشروع 
 الرأمسايل

أن  عاملية الغرب أرادت
تكون مادية يف منط العالقة 
اليت أقامتها الرأمسالية بم 
الغرب وحضارته من انحية 
وبم بقية العامل من انحية 

 أخرى

تبحث الرأمسالية من جذورها 
من أثينا وروما املسيحية 

لتضيف على احلضارة هالة 
أيدلوجية متتد يف اتريخ 
سياسي وعرقي وتوسعي 

 وترتدي ثواب مسيحيا

 عاملية الغرب

عاملية الغرب أتسست على أولوية 
املادة على الفكر، أو املصاحل 

 املادة على احلضارة

 املكان

الغرب ؟؟جغرافية 
عندما يتوسع 
رج ويفرض نفوذ  خا

 جغرافيته األصلية

هدف أتمم 
حاجات ومصاحل 
اجلماعات اليت 
تسكن يف هذ  
 البقعة من العامل

جمتمع أصلي حمدد 
فاملكان تتدرج 
العاملية يف خدمة 

 دون سوا 

منذ ظهور  على املسرح العاملي  
كان يظهر يف صورة ثنائية 

 انقامسية
 تفصله عن اخلارج

ويف ذات الوقت أراد 
أن يكون هذا اخلارج 
 مصدرا دائما ملوارد 

 خمرجا من أزماته

 ضرورة الزدهار 

الغرب يبحث 
عن خارج 

 ينهبه
 

اتريخ الغرب 
يؤكد حاجة 
الغرب إىل 

"خارج مبا هي 
 ضرورة وجودية

 
يستحيل 

صور الغرب ت
بدون عالقاته 
 مع بقية العامل

 
قاعدة العالقة 
غري املتكافئة 
بم الغرب 

والعامل كأساس 
 لنزوعه العاملي

 
أو كشرط 
الستمرار 

سيطرته على 
 العامل 
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جغرافية واترخيية الغرب 
 احلديث

تدور حول حقيقية اثبتة 
 يف تكوينه

يعمل ابستمرار من أجل  يبحث دائما عن ذاته
 ذاته

انت املادة يف أصله ماداي وك
 هاجسه

 مقولة جارودي
 )استمر حديث الغرب مع ذاته زمنا كافيا(

 )حاول توجيه مجيع احلضارات حبسب منظور  اخلاص(
 )ما وجد قبله ليس سوى جللجة االبتدائيم(

 )ولن يوجد بعد  إىل احنراف املنحطم(
 )املسار القيم الوحيد مسار الغرب(

رفع الذات بصورة هنائية 
 لقة جتا  "اآلخر"وفوقية مط

متاهي عاملية الغرب مع 
 مبدأ القوة

تربير توسل العنف يف مغامرة 
البحث عن املادة، واليت أخذت 
صيغة حبث دائم وطموح لتحويل 

 العامل إىل ملكية غربية

خصوصية العاملية الغربية يف سياق 
اترخيي حتكم املادة يف أحداثه 
وأساليبه وغاايته أمهية "اخلارج"  

 عضوي لعاملية الغربكأصل 

 أمهية املادة وأولويتها وهتميشها للعوامل األخرى

املادة مهيمنة على زمن 
 التأسيس

 وزمن االزدهار وزمن التغيري
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 منطق املادة

 أولوية املادة

هتيمن على نسق 
 املعارف

 نسق القيم نسق األفكار

مصنعا إلنتاج إرادة خاضعة 
 ملنطق املادة

ادة ترفض هيمنة أو تطويقها إلر 
 املادة على احلياة برمتها

 العلم وسيلة لتطوير املادة

خيدم هيمنتها على 
 احلياة يف الداخل

تعاظم القوة 
 يف اخلارج

ال تقلل أصولية املادة من أمهية احلضارة 
الغربية وما أفرزته من حتوالت إجيابية يف 
التقدم العلمي والتقين وحقوق اإلنسان 

 اخل………………واالتصال 

إصرار  على حرمان اآلخرين 
أو غري الغربيم عن احلصول 

 على هذ  اإلجيابيات

هذ  األمهية ال تلغي حقيقة 
أن الغرب شيد حضارته على 
 سلبيات ممارساته يف اخلارج

احلضارة وسيلة من أجل 
الغلبة )السيطرة( االمتناع عن 
إعطاء مثرات حضارهتا لكل 

 من يطلبها )االستئثار(
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 عاملية الغرب مفارقة

عاملية من نوع خاص مما هبا من أيدلوجيا 
 أكثر مما هي حقيقة

العاملية ليست عاملية العلم أو الفكر أو 
 االقتصاد أو احلياة السياسية واإلنشائية

التغريب : مرآة لتعميم األمنوذج احلضاري 
 الغريب يف العامل

لو حتققت تصبح العالقة بم الغرب وبقية 
 افئةالعامل متك

عاملية الغر قد تعرب يف وجه من وجوهها عن رغبة يف متدين 
"األخرى أي تغريبه" ويف اجلوهر تسعى إىل تعميق املسافة 

 الفاصلة بم الغرب وبيقة العامل

 األصل املادي

عاملية مشروطة 
 هبذ  املسافة

حيول بم هذ  
احلضارة من أن 
تكون توحيدية 

 تفاعلية 

التغريب وحتول 
ة احلضارة عاملي

 إىل عاملية ثقافية 

ال تسمح 
إبضعاف مقولة 
املركزية واألنوية 

 احلضارية

اآلخر ا اخلارج 
سوقا وسلعة ال 

 أكثر

عاملية الغرب ثقافية 
 وليست حضارية 

مركزية مفاهيمية مع ختصيص  األنوية احلضارية ا املركزية احلضارية
 للحضارة وتعميم للثقافة

 التغريب االستعمار

عالج املأزق الرأمسايل تطلب هنب 
 اقتصاد وخريات اآلخرين

تفتيت اآلخر كي حتوله يف مرحلة الحقة إىل 
 "غريب" لكن من الرجة الثانية )نفي الثقافات(

احلضارة الغربية شئ 
واستعمال الرأمسالية هلا 

 شيئا آخر
التغريب حييل إىل نوع العاملية اليت يريدها 

 الغرب: استحالة التماثل
 دعوى العاملية احلضارية

)عاملية الغرب احلضارية (و)أتكيد مبدأ 
األنوية اجليو ا ثقافية ، واملركزية االقتصادية ا 

 السياسية(

تبدو معه العاملية مرآة للغلبة وليست 
 على اإلطالق صريورة االنفتاح
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 عاملية الغرب
 واألنوية احلضارية

الغرب هو النموذج هو نقطة 
ة التطور مسار  النهاية يف مسري 

كافة احلضارات حمكوم 
مسبقا هبذ  النقطة اليت 

 يستحيل بلوغها

الشعوب األخرى قاصرة 
يؤسس منحى يف تصنيفه  بوجه عام حمدودة النمو

للحضارات األخرى انطالقا 
 من مقولة املركز 

)مقولة التمركز العرقي 
Ethnocentrism) 

ه وأتثر  الغرب أصل لذاته وأي إشارة إىل حقيقة تفاعل
 ابآلخرين هي دليل نقص يف كماله وعظمته

 )العرقية واستحالة التماثل : تشكيل رؤية للذات ولآلخر(

حتول اإلسالم إىل رمز للرعب 
والدمار والشيطاين، وأنواع من 
الربابرة املمن؟؟؟ مل يكن بصورة 
اعتباطية، فبالنسبة ألوراب كان 
اإلسالم رجة مأساوية دائمة 

 )ادوادر سعيد(

إصرار الغرب على نفي أثر اإلسالم 
يف هنضة عزلة عن األصول 

احلضارية والتارخيية اليت سامهت يف 
تطور الغرب ويف اكتمال بنيته 

 احلضارية 
يعكس الغربة يظهر اآلخر يف أراء 
مؤدجلي األنوية على صورة دونية 

 بنيواي

خصوصية املمانعة الثقافية اليت 
ربية واجه هبا اإلسالم الغلبة الغ
 ومنوذجها احلضاري

 واترخييا 
اإلسالم يسري دائما ابجتا  

 يثبت ضعف الغرب

كلما مت إثبات فوقية 
 الغربية 

يتم التأكيد على دونية 
 الشرقي املسلم

 املقارنة مصطنعة

"األان" قوية بقدر ما يكون "اآلخر" ضعيفا. إذا مل يكن ممكنا إثبات قوة األان بشكل موضوعي فإن إثبات 
 عف اآلخر قد يفي ابملهمةض
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 عاملية الغرب املادية
 "علموية الغرب واألولوهية

هنضة املادة ذاتية 
 احلضارة وعامليتها

يف ثنااي ثنائية : الثروة ا القوة 
تطورت تفاصيل احلضارة، 

 بوسائلها وغاايهتا 

 املادة اثبتة من ثوابت الغرب

مفاعيل الثروةا القوة ومتثالهتا يف 
 ة للذات احلضاريةرؤية جديد

مهيمنة على تصرفات الدول 
 واجلماعات واألفراد 

 العلم والتقنيات

مستخدمة كل ذلك يف سياق عاملية ختضع ملبادئ التجارة أكثر 
 مما تنسجم مع أوليات تعميم احلضارة والتقدم العلمي واملعريف

 األصولية املادية حلضارة الغرب وانفصاهلا عن األلوهية

تكوين ذاتية غربية قائمة على انفصال الفكر والدولة واجملتمع سامهت يف 
واألخالق واملعرفة العلمية والتقنية عن الغاايت الكامنة يف صميم التدابري 

 اإلهلي لنظام العامل كما يف إبعاد اهلداية اإلهلية للبشر

املسامهة يف أتسيس عاملية منوذجية ال تتفق ومبادئ التفاعل والتكامل 
 ون كأساس للمساواة البشرية يف األساسوالتعا

فقدان احلركة املتوازنة 
يف الطبيعة )التدمري( 

)االستغالل( 
)التبديد()التهديد( 

)العالقة بم اإلنسان 
 وثروات الطبيعية 

حتول العلم إىل "علموية" نفعية 
)إنسانية يكون العلم خادمها( 
)علما تكون اإلنسانية ضحيته( 

 )العلم دين الوسائل(

اندفاع الغرب حنو اخلارج 
مدججا ابلعلوم والرأمسال 
عملية هنب اختذت اسم 
 "النمو" )النمو اإلله اخلفي(

التقنية واإلله كمعبود جديد 
)مكننة اإلنسان وأنسنة اآللة( 

اآلله يف خدمة اإلنسان، حتل حمل 
 اإلنسان

حتول االقتصاد من عالقات 
تبدال وتضامن جمتمعي إىل 

نقود وأسعار سوق . أي إىل 
وأرابح وأجور وتنافس 
وملكية خاصة )السوق  

 كداينة(
طريقة جديدة يف احلياة )اإلشباع 

السريع والالحمدود ومنوذجه 
استهالكي )مصدر لكارثة 

 حتمية(

حتول رأس املال من نقد إىل 
أيدلوجية ومن خصوصية 
 غربية إىل ظاهرة عاملية
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ه اخلرائط يف النهايو تعين  ي قرج عامليو ادرارة م  روم   بو معرفيو إلضعت األان الغربيو إي هذ
 يف مواجهو العامل مث ما إلضعتها يف مراع مع ذاالا.
إليف ادالتو هن ت العامليو م  معو الغ بو  وي  أتسس منيفع ادرارة ع ى قاعدة إةباص هذه 

اإلنسانيو يف آي معا  إلبصورة مقارنو ع  املسار الغ بو ضد وراراص اآل ري  إلضم  الذاص 
اخلاص لتاريخ العامل  ذلك املسار الذي  عيفى لسنساي ةقو بذات، إلت امال بو  بعاده الوجوديو   
 مث ما فتح ل بشر  بواب التعارف إلالتفاعل.

 



 45 

 لرتشيح:العوملة "مراجعة نقدية يف ضوء اخلطاب العريب املعاصر والرؤية اإلسالمية": ضرورات ا
يف إ هههار االهتمهههام مبوضهههوع "العوملهههو كواوهههد مههه  املوضهههوعاص الهههيت فرضهههت نفسهههها ع هههى السهههاوتو 
اإلعالميو إلالع ميهو   إليف سهياق اخليفهاب الهذي حتهاع ووهلها    امهو يف الفهرتة األ هرية   إليف إ هار 

فهم   إلوديهو ما ميث ، املفهوم إلاملوضوع م  والو منوذجيو ألعراض برج تبل اليت تشري إىل فوضى ال
املواقههف   فههإي ذلههك مي هه   ي ميثههل والههو دراسههيو منوذجيههو لدراسههو هههذا املوضههوع   دراسههو ال جتعههل 
مهههها األإلل  إل اهتمامههها األساسههي يف التعبههري عهه  موقههف مهه  قرههيو "العوملههو"   إلل هه  جتعههل ذلههك 

   (23)ب العوملوضم  زاإليو االهتمام  إلل نها مسبوقو بدراسو معمقو لومف ادالو اليت ميث ها  يفا
 إلم  هنا يهتم هذا الشع م  الدراسو مب موعو م  النقاط: 

ادالههو البثثيههو إلاألكادمييههو إلالع ميههو ل خيفههاب العههريب املعامههر وههول قرههيو العوملههو   دإلي  -األإلىل: 
إمهال امتداد املعاج و هلذا املوضوع ل تناإلل اإلعالمي املتمثهل يف الصهثف الهيت تتعهرض لهرؤى وهول 

 وضوع.هذا امل
 ي إلمف ادالو البثثيو إلاإلعالميو يرتتب ع ي، عم يو تصنيف لالجتاهاص إلاملواقف  -الثانيو :

املتعددة يف معظم تش يالالا الف ريو إلالبثثيو   دراسو اخليفاب إلتصنيف، مقدمو لتث يل بىن هذا 
ويو   مناهج اخليفاب  معامل، السياسيو  إلجهات، إلاجتهات،   مفردات، األساسيو   مفاهيم، املفتا

النظر إلالتعامل إلالتناإلل مع القريو موضع التث يل إلالظواهر التابعو هلا  إل املشتقو منها    بيعو 
اإلسناداص املرجعيو املستخدمو م  قبل ت ك التوجهاص   إل بيعو املوضوعاص املستدعاة مبناسبو 

اص اليت تستأهل توميف هذا املوضوع   دراسو بنيو اخليفاب إلبيمت،   إل اات، إلمقامده م  العم ي
  رييفو ك يو إلتصنيفيو لذلك اخليفاب.

 ي دراسهههو اخليفهههاب ه تومهههيفا إلتصهههنيفا ه  هههري مهههانع مههه  دراسهههو اخلرييفهههو النقديهههو هلههههذه  -الثالثهههو: 
االجتاهههاص ل عوملههو   ضههم  مسههتواص دراسههتها املخت فههو   إلالعوملههو ضههم  هههذا املقههام مهه  الواجههب 

إلكهذلك كوهنها مفهومها   إلتعتبارهها مذهبيهو  إل  يدلوجيهو    Paradigmدراستها تعتبارهها منوذجها 
إل  هريا تعتبارهها عم يهو إلالحتههك  ي اخليفهاب العهريب وينمهها يتعهرض هلهذه القرههيو فإنه، يهد ل ضههم  
تفاعالتههه، ل بثههه  عههه  م هههاي إلموقهههف إلعالقهههو ال يهههاي االجتمهههاعي ادرهههاري العهههريب إلاإلسهههالمي 

ديو إلتصنيف اجتاهاالا إلمقوالالا م  األمهيو مب اي   ذلك إلموضع، م  قريو العوملو هلذه الرؤيو النق
 ي املواقهههف بيفبيعتهههها قهههد تولهههد رؤيهههو نقديهههو هنههها  إل هنهههاك   إلرمبههها تولهههد رؤى   هههرى تنقهههد النقهههد   
استنباط مناهج النقد لقراا الم اخليفاب العريب يف ههذا املقهام ي عم يهو حبثيهو مهمهو مه  الرهرإلري 

 القيام هبا إلع يها.
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 ما النقيفو األ رية اليت مي ه  االهتمهام هبها فههي : ههل مي ه   ي تسههم "رؤيهو إسهالميو"  -: الرابعو 
 يف هذا النقاش الدائر وول املوضوع  

 هل مي    ي تقدم عنامر رؤيو نقديو إلمراجعو لقريو العوملو 
   ي هل ما  م ، ههذه الرؤيهو مه  تصهور وهول مفههوم "العامليهو" إلمها تؤسسه، مه  رؤيهو ل عهامل   مي ه

 مل ليس فقط جمرد عنامر مراجعو نقديو  بل مي ه   ي تيفهور رؤيهو بنائيهو هلهذا املفههوم     حبيه  
تؤسههس عنامههر االحتههرتاك إلاالفههرتاق بينهمهها ؛ كمهها اههرك وسههاب معههادالص النفههع إلالرههر  إلاملنههافع 

واقهع العوملهو  إلاخلسائر   إلاإلم اانص إلالفرص   إلالعقباص إلاملوانع يف إ ار يستثمر اجلانب املتع هع ب
ههههذه املوضهههوعاص الهههيت تشههه ل منظومهههو لدراسهههو قرهههيو العوملهههو يف اخليفهههاب العهههريب إلاإلسهههالمي  هههري 
منقيفعهو الصهه و تلشههع األإلل مهه  هههذه الدراسههو املتع ههع يرييفههو االجتاهههاص الغربيههو يف توجهههها ويههال 

 "العوملو".
البههد  ي  مههل مهها اسههتيفاعت ذلههك  ي هههذه الدراسههو يف حتههقها الثههاين "العوملههو يف اخليفههاب العههريب" 

عنامر مقارنو منه يو   ضم  التأةرياص اليت يرتكها اخليفاب الغريب ع ى اخليفاب العريب وول هذه 
القريو   إلالبث  يف ال يفياص اليت ينتقل هبا مفهوم معو مثل "العوملو" إىل اخليفاب العريب  ذلك 

ظههائر مهه  انويههو   إلالفههرإلق مهه  انويههو  ي البثهه  يف املشههرتك إلاملخت ههف   إلالبثهه  يف األحتههباه إلالن
  رى عنامر مهمو يف دراسو عامل األف ار   إلأتةري كل ذلك ع هى اليفرائهع السه اليو العربيهو وهول 

 قراا تق يديو إلجديدة إلمت ددة.
إلم  مث الدف هذه املقاربو ليس فقط الوقوف عند ود تسه يل "املواقهف"  إل تبهين توجه، بعينه،   إل 

نقهههاش احملتهههدم وهههول العوملهههو  يف كهههل االهههاالص االقتصهههاديو إلاالتصهههاليو الهههد ول ضهههم  توجههههاص ال
 إلاالجتماعيو إلالسياسيو إلالثقافيو   إلل   الدف هذه املقاربو   إىل التوميف إلالتصنيف إلالتوظيف.
التوميف ل ثالو البثثيو إلاخليفاب العريب عامو  إلما يعرب ع  تاص متنوعو هذا الومف يوفر مادة 

 ها تلنظر النقدي لالجتاهاص املخت فو يف اخليفاب العريب وول العوملو.حبثيو ل نظر إلي
إلالتصهههنيف ل توجههههاص املخت فهههو وهههول ادهههدي  عههه  "ع هههم كهههالم العوملهههو" إلبيمتههه، الثقافيهههو إلالف ريهههو 

 إلالع ميو   عم يو التصنيف توضح قسماص  رييفو اخليفاب.
ف   حبيههه  تعهههرب عههه  إم هههاانص  مههها التوظيهههف فههههو عم يهههو تفاع يهههو بهههو جهههاني التومهههيف إلالتصهههني

استثمار هذي  اجلهانبو   يف تقهدمي  سهس  إلليهو لرؤيهو نقديهو إلمراجعهو ع ميهو "ل عوملهو" يف امتهداداالا 
 إلمستواالا إلجماالالا املخت فو   إلما مي    ي تسهم ب، رؤيو إسالميو يف هذا املقام.
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ص الدراسههههو املنهاجيههههو عم يههههاص مت ام ههههو إلمت اف ههههو   تتسههههاند ضههههم  منظومههههو تؤكههههد ع ههههى ضههههرإلرا
املت ام و  إلما تش  ، م  إم اانص توفرها هذه الدراساص م  بناء موقهف منه هي رمهو   إللهيس 

 جمرد اقاذ مواقف  إل تبين توجهاص ببادي الر ي م  دإلي أتميل  إل إسناد.
 هذا االقرتاب الهذي يهوفر قهدر مه  املع ومهاص إل ري هها حنهو فمهاص تصهنيف يهوفر ق هو مه  املهزاا يف
البث  إلالتث يل   إلذلهك يف سهياق  احتهي معظهم عنامهر القصهور إلالتقصهري مه  مثهل الرتكيهز ع هى 
الهههراه  ال عم يهههو ت ونههه،   إلالرتكيهههز ع هههى اجلزئهههي إلتعميمههه،   ال ع هههى التعهههرف ع هههى وقهههائع ك يتههه، 

سهيفح إلامتدادات، إلمشول،   إلالرتكيز ع هى الفهرإلع دإلي تنسهيبها  إل إسهنادها ألمهوهلا   إلالرتكيهز ع هى ال
الظهاهر دإلي النفههاذ ألعمهاق الظههاهرة إلم وانالها الفاع ههو فيههها إلرمبها املشهه  و هلها  إلمهها يعهين ذلههك مهه  

 الرتكيز ع ى األعراض ال العوامل األساسيو   إلالرتكيز ع ى اهلامشي ال األساسي إلاملفص ي.
ت عاملهها كههذلك فههإي هههذا االقههرتاب يشهه ل متيف بههاص سههابقو يف دراسههو عههامل املفههاهيم  املفههاهيم ليسهه

مصمتا تتم دراست، يف الدإلائر الع ميهو إلاألكادمييهو   املفهاهيم  مهبثت تبهىن ع هى األرض   إلمهارص 
يف سهههياق ع هههم إعالمهههها إلسياسهههاالا إلاجتماعهههها   تقهههرتي بعم يهههاص القهههوة إلفهههع مرهههامينها املتسهههعو   

و إلضههع، إلبنائهه،   دراسههو املفهههوم ضههم  إلسههيف، إلبيمتهه،   إلقدراتهه، إلإم اانتهه،   إلعم ياتهه، املرتبيفههو بعم يهه
إلعالقاتههه، الهههيت ترتتهههب ع هههى التعامهههل معههه، إلبههه،   ك هههها قرهههاا مهمهههو ال مي ههه  دراسهههتها بعمهههع  دإلي 
التعرف ع ى ذاكرالا التارخييو م  جانب   إل رائط اخليفاب الهدائر ووهلها مه  جانهب آ هر  عم قهو 

ميهههو الهههيت  هههيط املفهههاهيم مهههاراص مههه  القرهههاا الهههيت تسهههتأهل البثههه  إلاالهتمهههام   إلالعنامهههر اإلعال
 تملفهوم م  انفعال  إل افتعال  إل إ فال ال تزال  تاج إىل رمد إلإلمف .

كما  ي هذا االقرتاب مبا يترمن، م  ضرإلراص التعامل مع الرؤى النقديو إلاالهتمام بعنامرها   إمنا 
عم يهاص يت امل مع دراسو "إلاقهع عهامل " املفهاهيم   إليت هاإلز ذلهك إىل اإلم هاانص النقديهو الداعيهو ل

"إعادة بناء املفهوم" ليس فقط كعم يو حبثيو  إل  كادمييو   بل مبا يشري إىل عنامهر مهمهو يف عم يهو 
 "التم و " لعامل املفاهيم املراد البث  إلالتأميل ل، يف عامل الواقع إلعامل األودا . 
عالقاص الدإلليو يف كما  ي هذه املقاربو ال تغفل ه بل تراكم ه مث ما  حتري إىل ذلك آنفا ع ى حب  ال

اإلسالم إلم  هنا جع ت م  "عامليو اإلسالم" كف هرة مهمهو   مهد ل مه  مهدا ل ههذه الدراسهو   
 إلما تتيث، م  إم اانص مراجعو نقديو إلقدراص متاوو يف بناء املفهوم  إل إعادة بنائ،.
، ال يههتم إال مهه  إي اخلههرإلج مهه  سههياق التبشههري مبفهههوم "العوملههو"  إل التهههوي  مهه  آهره إلاملرتتبههاص ع يهه

  الل مثل هذه الدراساص الع ميو إلاملنه يو.
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إلضم  هذا السياق البثثي فإي التعامل مع العوملو كنموذج معريف سواء كاي ذلهك إلاقعها  إل لهتمال 
  إمنا يريف إىل إم اانتنا يف فهم  عمع لقرهيو العوملهو  ههذا النمهوذج يترهم  رؤيهو ل عهامل إلالوجهود 

إلامتداداته،   إلكههذلك فإنه، يشهتمل ع هى بنههاء نظهري   إلكهذا بنهاء مفههاهيمي    إلالواقهع ب هل تشهاب ات،
إلبنههاء تفسههريي   فرههال عمهها يشههري إليهه، كههل ذلههك مهه  معرههالص إلقرههاا  جههدر تلتنههاإلل إلمهها يولههده 
ذلههك مهه   جنههدة حبثيههو . هههذه العنامههر قيعهها تتههيح لههيس فقههط إم ههاانص دراسههو قرههيو العوملههو   بههل 

ص املقارنو إلالنقد ضم   نسهاق معرفيهو  ت فهو إلمتمهايزة إلرؤى ورهاريو يتعدى األمر كذلك إلم اان
متنوعههو إلمتعههددة  فهههل مي هه  ضههم  هههذا التصههور املقارنههو بههو رؤيتههو ل عامليههو : العوملههو املسههتندة إىل 
النمههوذج املعههريف الغههريب  إلالعامليههو املسههتندة إىل النمههوذج املعههريف اإلسههالمي  هههل هههذا جههائز     إلإي 

 ا هي املتيف باص املنه يو إلجراء مثل هذه املقارانص ضم  هذه املستواص املتعددة .جاز فهم
إلم  مث تقرتب م  "إلاقع  Processكما  ي هذه املقاربو ال المل النظر إىل العوملو تعتبارها عم يو 
 العوملو" إلإم اانص التعامل مع، حبثيا إلإلاقعيا ع ى ود سواء.

  إلفع هذا املسار إلاملساق والو حبثيهو منوذجيهو ل تعامهل مهع قرهاا   المو القول  ي قريو العوملو" 
كثرية   نظ   ي ع م السياسو يف منتوجات، العربيو مل يقف عندها  ويال   إلرمبها وهاي الوقهت ضهم  
والو مفاهيميو ا ت ط فيها األكادميي تإلعالمي  إلالع مي تلتبشريي    ي حنهاإلل القيهام مبثهل ههذه 

ع ههى رمههد إلإلمههف إلتوظيههف مهه  جانههب  كمقههدماص ل نقههد إلالتقههومي إلإعههادة  الدراسههاص املؤسسههو
 البناء م  جانب آ ر.
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 اجلماعة العلمية يف عامل املسلمم وظاهرة العوملة:
إلمههه  املفهههرتض  ي متثهههل اجلماعهههو الع ميهههو األكادمييهههو جانهههب الهههرادة يف  هههوض  مهههار ههههذه القرهههاا 

 زة فرال ع  اتسامها تلع ميو إلاملنه يو.الصاعدة إلجوداف إلأتةريا بيفرائع مأمونو إلمتمي
إلل    وض هذه اجلماعو الع ميو جيب  ال ي وي كخوض الالعبو إلاهلواة   إلل ن، تعبري ع  رؤى 
بصرية ع ميو عو منهها ع هى املفههوم ه الظهاهرة الصهاعدة(  إل  هرى ع هى وقهل معهريف الهذي يشه ل 

االهتمام برؤيو هذه االاالص املعرفيو يف  جمال التخصص إلجمهر االهتمام. إلم  مث كاي م  الررإلري
 .(24)سياقاص العوملو إلهي ال ت ه    ف "عوملو االهتمام"   إلل نها تتبصر إلالتم بفهم العوملو 

إلم  مث إلجب االهتمام تملفهوم الذي يتع ع تلعوملو تشراا إلترحتيثا   تشهراا مل وانته،   إلترحتهيثا 
فرع ع ى تصوره   إلم  هنا كاي م  املهم لت ك اجلماعو  ملا ا ت ط ب،  ذلك  ي وس  إدراك الشأ
  ي ت يف العوملو إل رائع النظر إليها : 

 " Paradigmهل العوملو منوذج معريف ماعد "
 هل العوملو ظاهرة   هل الع ومو مفهوم جديد 

 هل العوملو جديدة  م قدميو )كظاهرة(  
  Processهل العوملو عم يو 

 ل نظاماف ل قيم  هل العوملو قبل هذا تش 
 إلهل العوملو تش ل بعد كل حتأ رؤيو ل عامل 

 سههم و مهه  هههذه النوعيههو كههاي مهه  الواجههب ع ههى اجلامعههو الع ميههو يف وقههل الع ههوم السياسههيو  ي تقههوم 
تلتساؤل عنها  إلكاي م  املهم  ي تقدم إجاتص تنوعت إلتعهددص إال  هنها يف النهايهو كونهت مهورة 

م ههو لههو  وسهه  اجلمههع بينههها  إلاخلههرإلج مهه  دائههرة تنههوع اال ههتالف إىل إل رييفههو إدراكيههو إلف ريههو مت ا
 دائرة جوهر االئتالف فيما بو هذه الرؤى املتنوعو .

إلكاي م  الررإلري التساؤل كيف كاي أتةري العوملو ع ى هذه ادقول املتنوعو يف إ ار البثه  ع هى 
 عدة مستواص:

 معها لزإلما إلضرإلرة منيفقا إلع ما. *العوملو إلعامل املفاهيم املرتبط هبا إلاملستدعي
*العوملهههو إل  هههر التث يهههل مبههها تعنيههه، مههه  البثههه  يف التهههأةرياص الهههيت ترتكهههها ع هههى مسهههتواص التث يهههل   
إلفماص التث يل  إلإلوداص التث يل  إل دإلاص التث يل إل ري ذلك مما يتع هع تإل هار التث ي هي تنظهرياف 

 إلتيفبيقاف.
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تركهههت أتةهههرياص ع هههى مسهههاراص التفسهههري القائمهههو ل ظهههواهر  *العوملهههو إلسهههياقاص التفسهههري  ههههل العوملهههو
املخت فههو حبقههل الع ههوم السياسههيو  إلهههل إلمههل األمههر تلعوملههو ألي تشهه ل مسههارا متميههزا ضههم  هههذه 
املسهاراص إلههي يف ههذا املقههام قهد درسهت كثههري مه  ا لعالقهاص النظريهو إلالتيفبيقيههو إلالهيت تهرتك بههدإلرها 

 لسياسيو املتنوعو    م  مثل : هراف تفسرييو ع ى ق و الظواهر ا
 *العالقو بو الدا ل إلاخلارج

 *العالقو بو االقتصادي إلالسياسي إلاالجتماعي إلنسب  إلزاي التأةري املتع قو ب ل منها.
 *العالقو بو السياسي إلالثقايف.

 *العالقو بو الظاهرة الدينيو إلالظاهرة السياسيو.
   إل ري الرتيو إل ري اد وميو. *العالقو بو التفاعالص الرتيو اد وميو

*العالقههاص بههو التنظيمههاص إلاملؤسسههاص املخت فههو ع ههى كافههو املسههتواص الدا  يههو   اإلق يميههو ه عههرب 
 القوميو  الدإلليو إلالعامليو.

*العالقههو بههو التيفههوراص التقنيههو إلاملع وماتيههو إلكثههري مهه  الظههواهر  مهه  ويهه  و مههها   إلتسههارعها   
 املتدا  و فيها. إلم وانص إلحتب و العنامر

إي مههههنهج النظههههر هلههههذه العالقههههاص إل حتهههه اهلا إلمسههههاراالا البههههد  ي يههههرتك  هراف مهههه  الناويههههو التث ي يههههو 
إلالتفسههرييو مهه  الواجههب   ههذها يف ادسههباي  ألي إمهاهلهها ال يعههين إال نقههص يف التث يههل إلقصههور يف 

ايو إال  زماص مستث مو تؤةر عم يو التفسري  إليف النهايو   ل يف عم ياص التنظري ال يور  يف النه
 ع ى جممل ادقول إلاالاالص املعرفيو املخت فو.

العوملو إلاألجندة البثثيو إلاإلحت الياص األجدر تلتناإلل : فاألمر اليقيين  ي العوملو )الظاهرة  
ه املفهوم ه العم يهو( قهد تركهت أتةهرياص ال تن رهها عهو إلال قفهى ع هى كهل مهاوب لهب إلال خييفمهها 

 إل دارس   ع ى برانمج ه " جندة" القراا إلاإلحت الياص األجدر تلتناإلل إلالهيت اوت هت   ي تو 
مرتبو متقدمو م  جراء ت ك التهأةرياص. إال  ي اجلماعهو الع ميهو يف ههذا املقهام لهيس حتهأهنا حتهأي كهل 
مههه  كتهههب يف ههههذا املوضهههوع ه  إل ههههذا مههها إلجهههب  ي ي هههوي ه إلل نهههها الهههتم بفثهههص ت هههك األجنهههدة 

ا إلتتعهههرف ع هههى  رييفتهههها مههه  دإلي  ي تنزلهههع إىل "عوملهههو األجنهههدة"   فهههإي فثهههص " جنهههدة إلترتيباالههه
العوملو"    ري "عوملو األجندة" تلقيفع   إلاجلماعو البثثيو إلالع ميو إذ جيب ع يهها  ال قيفهأ الواقهع 
 إل تقفز ع ي، فإي ع يها كذلك  ي تفثهص عنامهر ههذا الواقهع إلمها ام ه، مه  قرهاا   إذ  هنها ههي 

قههههادرة   حب ههههم التخصههههص إلامتالكههههها القههههدراص البثثيههههو إلاملنه يههههو يف دراسههههو الظههههواهر السياسههههيو ال
الصههاعدة إلاملت ههددة إلاملالزمههو إلاملنت ههو إلالناجتههو مهه  العوملههو إلعنههها    ي ت ههوي عنامههر  جنههدة حبثيههو 
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ههي انبعو "ال اتبعو" انبعو م  اوتياجاص جمتمعاالها إلمها تفهرزه مه  سياسهاص إلمواقهف إلعالقهاص . إل 
بهههذلك ه  ي اجلماعهههو الع ميهههو ه قهههادرة ع هههى البثههه  يف  جنهههدة العوملهههو إلتقصهههي عنامهههرها إلفثهههص 

 موجهاالا   ال اخلروع إىل عوملو األجندة إلسيفوة موضوعاالا.
إي قرههيو إلضههع األجنههدة البثثيههو إلالع ميههو إلترتيههب القرههاا   إلأتسههيس مشههرإلعاص ع ميههو  

ل كيههاي  ي وقههل معههريف إلجماالتهه، املتنوعههو  إلإذا كههاي إلحبثيههو هههي مهه  القرههاا االسههرتاتي يو يف أتمههي
ذلك إلاجبا يف وقل الع وم اإلنسانيو إلاالجتماعيو فهو  إلجب يف وقل الع وم السياسهيو لظهاهرة  إل 

 مفهوم ينتمي تألساس هلذا ادقل إلجماالت، املخت فو.
إل التوجههاص  إل إلم  هنا فإي اجلماعو الع ميو ال ينبغي هلا  ي تتثرك ويهال ههذه املفهاهيم   

الظهههواهر الصهههاعدة ببهههادئ الهههر ي   إل ي تتعامهههل معهههها تلت قهههي   بهههل هلههها إلع يهههها  ي متهههارس  قصهههى 
درجههاص  سههاليب النقههد  ضههم  عق يههو كاحتههفو إلفارقههو إلانقههدة   فهههذا مهه  حتههأي اجلماعههاص العم يههو 

 إلمتايزها إلإسهامها يف وقوهلا املعرفيو.
ي األسهههم و الصهههثيثو ههههي نصهههف اإلجابهههو فقهههد إي ههههذه اجلماعهههو الع ميهههو اعتقهههاداف منهههها أب 

اهتمههت اهتمامهها كبههرياف بتصههويب األسههم و  إل إعههادة مههيا تها وههول موضههوع العالقههو إلوههول كثههري مهه  
 أتةريات،   إلهو حتأي مهم  دى إىل التأكيد ع ى : 

 *قدم الظاهرة إلاترخييتها.
 *جدة الظاهرة إلمتيزاالا.

 .*العوملو : عم يو ه ظاهرة ه مفهوم ه رؤيو
 *العوملو كعم يو إلالعوملو كأيديولوجيو.

كانههت هههذه بعههض عنامههر تف ههري سههامهت يف إعههادة مههيا و األسههم و وههول العوملههو إلمههنهج  
 النظر إليها إلإدارك مفام ها .  ما يف جمال التأةرياص ف اي التأكيد ع ى : 

 رمبا سبقت، .* ي معظم التأةرياص اليت نتعرض هلا ليست إلليدة إلبرإلز مفهوم العوملو إلل نها 
 ي العوملههو قههد ت ههوي  وههدةت أتةههرياص جديههدة  ل نههها كههذلك تركههت  ةههراف ع ههى ق ههو أتةههرياص  قههدم 
نسبيا إلوركتها بشه ل سهريع إلكثيهف  فها ت ف النظهر ل ثهري مه  الظهواهر كمها إلنوعها إلكثافهو إلسهرعو 

 إلتعقدا.
  الواجههب رؤيههو هههذه * ي التههأةرياص ل عوملههو جيههب  ال تههرى يف جمههاالص السياسههاص إلالعالقههاص بههل مهه

 التأةرياص ع ى االاالص املعرفيو إلالتخصصيو.
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 نهه، جيههب النظههر إىل الع ومههو بصههورة تههوازي بههو جمههاالص الفههرص فيههها   م ههام  اخليفههر منههها   العوملههو 
 فرص إل ا ر. 

هذه  يرا بعض عنامر تف ري حتغ ت موجهاص لعم يو التأةري إلالبث  فيها إلعنها ع ى مستواص 
 لاإللو لصيا و التساؤالص الصثيثو اليت جيب البدء هبا.  ت فو   يف
كمههها مههه  الرهههرإلري ع هههى اجلاعهههو العم يهههو االهتمهههام بقرهههيو "املفهههاهيم"   إذ تعتهههرب املفهههاهيم  

إلوهههداص التعامهههل األساسهههيو دا هههل وقهههل الع هههوم السياسهههيو  امهههو إلالع هههوم اإلنسهههانيو إلاالجتماعيهههو 
املوسههم الثقههايف هههو التعههرض "ملفهههوم العوملههو"   امههو. إلمهه  هنهها كههاي مههد ل كههل إسهههام ضههم  هههذا

إلالبثهه  يف عم يههو تشههرا، إلترحتههيث،  إلهههي مهه  األمههور املنه يههو الههيت اقرتنههت هبههذه اجلماعههو الع ميههو 
إلاقرتنههت هههذه اجلماعههو هبهها    ديههد املفههاهيم إلعم يههو بنائههها إلرؤيههو املفهههوم ضههم  سههياقات، الدا  يههو 

ع ى اهتمام هذه اجلماعو   إال  ي اجلانب اآل ر الهذي مل  إلاخلارجيو م  األمور اليت فرضت نفسها
 يول االهتمام ال ايف كاي املتع ع يف : 

*رؤيههو مههناعو املفههاهيم يف إ ههار ارتبا ههها تلظههواهر السياسههيو املخت فههو إلكيههف  ي املفههاهيم يف بنائههها 
حتهههب و  مهههارص تبهههين ع هههى األرض ضهههم  عالقهههاص قهههوة ظهههاهرة إلكامنهههو  مهههاعدة إلمهههؤةرة   إل ي رؤيهههو

 عالقاص القوة يف سياق دراسو املفاهيم السياسيو مار م  األمهيو مب اي يف هذا املقام.
*القول أبي املفهاهيم تصهنع ع هى األرض يسهوقنا تلرهرإلرة ال البثه  فقهط يف مفهاهيم العوملهو إلل ه  

لع ومهو  إىل عوملو املفاهيم   إلكيف كانت عوملو املفهاهيم  يفهورة سهابقو  إلرمبها إلاوهدة مه  عم يهاص ا
 ورةت األرض هلا إلمهدص اليفريع كأفرل ما ي وي ملسريالا.

 إلم  هنا فم  الررإلري: 
*النقههاش وههول املفهههوم   إلم ههام  الغمههوض إلاإلهبههام فيهه،  إلمههدا ل االفتعههال يف معاجلتهه، إلقهههدراص 

 التمييز بين، إلبو  ريه  إل ما خيت ط ب، م  مفاهيم.
 قول الع وم اإلنسانيو إلاالجتماعيو .*ادوار وول العام إلاخلاص م  أتةرياص ع ى و

 *النقاش املستفيض وول العم ياص املصاوبو ل عوملو يف جمال الظواهر املخت فو.
*النقهههاش إلاجلهههدل الهههدائر وهههول العالقهههو بهههو الهههدا ل إلاخلهههارج إل إلزاي كهههل منهمههها   إلقهههدر التهههدا ل 

 يههههل الثقههههايف إلاملنظههههور إلالتشههههابك بههههو السياسههههي إلاالقتصههههادي إلاالجتمههههاعي  إلبههههرإلز االهتمههههام تلتث
 ادراري يف هذا املقام.

* مهيههو إبههراز إلب ههورة رؤيههو إسههالميو ل عوملههو  إلإبههراز العامليههو يف قبالتههها إلادههدي  عهه  الشههرإلط القيميههو 
 املرتبيفو ب ل منهما.
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* مهيو التنوي، إىل املوانع اليت ليست تلررإلرة تنس م إلظاهرة العوملو إلضرإلرة التعرف ع يها يف ضوء 
ز )اإلق يميههو( إلاهلههواص اإلةنيههو إلالثقافيههو إلالتعدديههو ع ههى املسههتوى العههاملي إلالنسههبيو الثقافيههو   مبهها بههرإل 

 ييفر  قريو اخلصوميو يف مواجهو العوملو.
*ضهههرإلرة البثههه  يف أتةهههري العوملهههو كظهههاهرة ع هههى دراسهههو الظهههواهر السياسهههيو املتع قهههو تملنيفقهههو العربيهههو 

ي جيههب  ال يغيههب يف املتابعههو البثثيههو إلهههو الههذي يتع ههع تلعههرب إلعالقاالهها املسههتقب يو يف إ ههار عنههوا
 إلالعوملو.
كما يبدإل م  فثوى إلرإل  النقاش  ي توجها  كيدا إلاجب االضيفالع ب، يرتبط بوج، عام  

تالهتمهام تلدراسهاص املسهتقب يو املتع قهو بتهأةرياص العوملهو ع هى الهدإلائر املخت فهو إلتألحته ال املتنوعهو 
واص ع هههى تعهههددها   دإلي  ي تسهههتبعد معهههىن املخههها ر يف العوملهههو إلال المهههل معهههىن إلع هههى كافهههو املسهههت

الفهههرص فيهههها   يف إ هههار دراسهههاص  كادمييهههو إلع ميهههو إلمنه يهههو  قهههع املزيهههد مههه  فههههم الظهههاهرة أتةهههريا 
 إلاستقباال.
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 -القيم ورؤية العامل: أنساق
 حول التفاعل بم رؤية واقع القيمة واألخطاء يف عمليات التنظري

 القيم اجلديدة إلتسوي  الدعوة ل عامليو : إلاقع القيمو إل  يفاء التنظري:*
يف إ ار السيولو لف رة النسبيو اليت تنيف ع م  قاعدة إ القيهو النسهبيو   يبهدإل إلمهف القهيم  

أبإلماف تعرد نسبيتها   إلإم انيو  ي ينفي بعرها بعرا   إلال ل ها  نساق قيميو   رى مي   
 يديو إلالقيم ادديثو  إل اجلديدة   إلمف القيم تلتق يديو  إل القدم هو مد ل اددي  ع  القيم التق

لومههفها تلسهه بيو  إل بتعويقههها عنامههر التقههدم إلاديههاة اإلنسههانيو املتمدينههو   بينمهها يف املقابههل إلمههف 
 القيم تجلديدة  إل ادديثو يعين إلمفها تلقيم اإلجيابيو املساعدة ع ى ادرارة إلاملدنيو.

حتران فإي القيم هي  ود املفاهيم ادراريو ال ربى  إل مفاهيم املظ و الهيت تشهتع منهها إلكما   
 مفاهيم فرعيو   تعمل ضم  نسع م  حتب و ل قيم   إلحتب و املفاهيم  إلحتب و املعتقداص.

إلنظههه   ي القهههيم اجلديهههدة إلفهههع ههههذا السهههياق ههههي قهههيم تفرهههي يو مر وبهههو   بينمههها القدميهههو  إل  
يههو االعتبههار  ههري مر ههوب هبهها  إل فيههها  القههيم اجلديههدة سههارص ضههم  مسههاراص التق يديهو هههي قههيم متدن

. إلممهها  دى إىل نفههي Globalismتههرإلج إلتسههوإل ملفهههوم العامليههو الههذي مههار يف وههد ذاتهه، مذهبيههو 
ق و م  القيم إلالميشها يف وقل التعامل الهدإليل إلبهرزص قهيم   هرى تتوافهع مهع أتسهيس الهدعوة إىل 

زيو الغربيو   إلبدا هذا املفههوم يفهرض  إللواته، العم يهو إل جندته، البثثيهو حبيه  العامليو م   الل املرك
 ع ى مه  قهيم مثهل السهالم إلالتسهامح ضهم  عم يهو تقهوم ع هى مركزيهو القهيم الغربيهو إللاإللهو تعميمهها 
ع ههى  حنههاء املعمههورة   إلبههدا هههؤالء يتناسههوي  ي السههالم إلالتسههامح ليسههت قيمهها أتسيسههيو  إل ك يههو بههل 

القيم املشتقو ع   مول قيميو ك يو م  العدل إلاملساإلاة إلاال تيهار  إلههو  مهر  بهرز قهدرا مه  هي م  
التهميش ل قيم اجلوهريو إلاألم يو ملص ثو قهيم فرعيهو احتهتقاقيو  ال تفههم إال مهع  مهوهلا   إلال تيفبهع 

 (25)إال تعتبارها اتبعو هلا. إلذلك سياق ةنائيو القيم التق يديو إلالقيم اجلديدة.
 
 القيم وتصادمها : قيم احلضارة الغالبة وعناصر التهميش القيمي:*

 نظاماي ل قيم : املصادمو إلاملغالبو: مداع ادراراص إلامل وي الثقايف إلاأل ر القيميو :
مهه  املههههم  ي نشهههري إىل  وهههد األحتههه ال اجلديهههدة يف التعامهههل البثثهههي إلالع مهههي  فرهههال عههه   

ملقههوالص اال تباريههو   الههيت تقههوم يف هههذا الوقههت مبهها كانههت التعامههل الثقههايف   حبيهه  تيف ههع ق ههو مهه  ا
تقوم ب، التنظرياص املخت فو  هذه املقوالص تسهتدعي مه  ردإلد األفعهال لتوضهح موقهف هنها إلموقهف 

 هناك   إيذاان بفتح  سواق اجلدل إلاملساجالص.
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مههراع   هنايههو التههاريخ إل  Globalismمهه  هههذه املقههوالص إلالههيت ارتبيفههت تملذهبيههو اجلديههدة  
ادراراص   لتعرب بذلك ع  ادرهارة الغالبهو   إلنسهع مه  القهيم يقهوم يف سهياق املغالبهو إلاملصهادمو  
إلتعههرب هههذه املقههوالص عهه  م ههوانص ةقافيههو إل  ههر قيميههو ظههاهرة كامنههو   إلر ههم مهها بههدا يف بعههض هههذه 

ي الغهههريب املقهههوالص مههه  مسهههار ل تث يهههل الثقهههايف إلادرهههاري إال  هنههها تقهههوم ع هههى تزكيهههو النسهههع القيمههه
إلتعميمهه، إلكوننتهه، إلعامليتهه، بينمهها يف املقابههل تبثهه  يف المههيش األنسههاق القيميههو األ ههرى  إل افههرتاض 
عنامههر مواجهههو حتههب، لتومههو بههو ادرههاراص إل نسههاقها القيميههو  إلبههدص العم يههو هنهها ضههم  رؤيتههو 

 تتوازاي:
أكيهد ع هى انتصهارها األإلىل تقوم ع ى  ساس م  عم قهو  نسهاق القهيم الغربيهو ال ونيهو   إلالت 

املهههؤزر مبههها ال يهههدع  ي مسهههاوو ل تف هههري يف سهههياق تعهههدي ها  إل نقهههدها  إل اإلوهههالل ل هههها   إي ههههذا 
النسههههع يشهههههد إلبفعههههل ت ههههك املقههههوالص  قصههههى فاع ياتهههه، )انتهههههاء التههههاريخ( إل قصههههى قدراتهههه، )مههههدام 

ياقات، الف سهفيو ادراراص املخالفو(   إلم  مث تبهدإل ههذه الرؤيهو ضهم  عم قهو ههذا النسهع إلتزكيهو سه
 إلالف ريو إلالقيميو إلالسياسيو إلالثقافيو.

الثانيهههو تقهههوم ع هههى  سهههاس المهههيش   إل  هههيم إي لهههزم األمهههر ل نسهههاق القيميهههو املخت فهههو  إل  
املخالفهههو   كمههها يتصهههورها النسهههع الغهههريب إلذلهههك ضهههم  لغهههو تهههرتاإل  مههها بهههو التههههوي  مههه  قيمهههو ت هههك 

دقيقيو ع ى  رض الواقع  إلفاع يتها    إل التشهوي، مه  ههذه األنساق القيميو إلإم اانالا إلإسهاماالا ا
األنساق  فإي  ةبتت فاع يو هلها   فههي فاع يهو مرضهيو  إل متمهردة   إلضهم  ههذا السهياق بهدص  ههم 

 (26)األف ار إلاآللياص ضم  مناعو العدإل مبا ميث ، ذلك م  سياقاص ف ريو إلقيميو إلوراريو.
 

 يقبل( واقع القيمة وأخطاء التنظري:*القيم وهندسة القبول )قبول ما ال 
رمبا يف سياق ما  حتران إلي، آنفا م  لاإلالص تنميط النظام القيمي ع ى املستوى العاملي يف  

ضههوء الههدعوة إلالدعايههو لنسههع القههيم إلاملعتقههداص املومههوف تلعههاملي   الههذي يعههد يف وقيقههو األمههر   
لهيت اقهذص  حته اال متنوعهو مه   مههها الهرتإليج ليس إال نسقا  ربيا  ترى ههذه ادرهارة بفعهل القهوة ا

  ارتبط كل ذلهك فيمها عهرب عنه،  (27)إلعناص راالتصال اجلديدة  إلالقريو العامليو ي إلالثورة املع وماتيو
إلاليت  اإلل استخدام اآللياص املتعددة ضم  عم ياص ممتهدة  (28)نعوم تشومس ي "هندسو القبول"

مههها ال يقبهههل   إلتعمهههيم مههها يقبهههل بغهههض النظهههر عههه  اآلليهههاص إلمرتاكمهههو إلمتنوعهههو األسهههاليب يف قبهههول 
املسهههتخدمو إلالوسهههائل الهههيت ترت هههز ع يهههها   إلبقيفهههع النظهههر عههه  مهههدى قيمتهههها  إل تعبريهههها عههه  القهههيم 
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إلالتزامههها هبهها   إهنهها تتثههرك ضههم  دائههرة الغايههو تههربر الواسههيفو إلقههرج عهه  دائههرة وسهه  الوسههائل مهه  
 وس  املقامد.

الههو مهه  الرضههى املت امههل إلاالقتنههاع   إلإمنهها قههد يعههرب عهه  قبههول ف ههيس كههل قبههول يعههرب عهه  و 
يغ ههف ضههم  عنامههر إذعههاي  إل سههييفرة  إل ترهيههب  إل تعمههيم إلتنمههيط   إلهههو بعبههارة  دق إكههراه يف 

 ةوب القبول.
يف هذا السياق ع ينا  ي نفثص ضم  مقوالص املد ل القيمي يف إ هار الرؤيهو اإلسهالميو   

القهههيم السهههائدة" إلإم هههاانص نقهههدها إلعنصهههار ق فهههها إلت وهنههها كإ هههار مرجعهههي   ههههذا الهههنمط مههه  "
 إلتعمقها إلسيادالا إلهيمنتها.

 
 واقع القيم وأخطاء التنظري: (29)*مفهوم القيم واملركزية احلضارية األوربية )القيم ونطاقها احلضاري(

هل مي    ي ت وي القيم ف رة عنصريو ترتبط بنيفاق   بينما هي  ارجو تنق هب يف  مهول  
تعامهههل ليهههتث م هبههها قواعهههد إلقهههوانو   هههرى  إهنههها نظهههرة لي هههر تتفاعهههل فيهههها عنامهههر رؤيهههو ال تهههرى ال

األ ههري   هههال لت ههك القههيم  إل تيفبيقاالهها   إي مراعههاة القههيم يههتم يف نيفههاق ورههاري  مهها  ارجهه، فههال 
تعمهههل القهههيم  إل تألوهههرى المهههل  إل يعهههاد تفسهههريها  بهههل رمبههها تيفبهههع عنامهههر رؤيهههو  ت فهههو تتأسهههس يف 

ظمهههها ع هههى السهههييفرة إلاهليمنهههو إلل ههه  هلههها تع هههع مبهههد ل القهههيم   ع ينههها هنههها  ي نتصهههور ق هههو مههه  مع
 النماذج:

حتعب ا املختار إلالتعامل تلقيم دا ل منظومو إلا تفاء كل عنامر القيمو  إل الربط م   -1
  الهلا مع تعديها ذلك النيفاق "ذلك أبهنم قالوا ليس ع ينا يف األميو سبيل".

عماريو اليت مهدص هلا ما  تى حبركهو ال شهوف اجلغرافيهو الهيت مل ت ه  تعهين إال ادركو االست -2
وركههو هيمنههو إلسههييفرة إلاسههتغالل الثههرإلاص   هههذه املوجههاص اقههذص مهه  عههبء الرجههل األبههيض إلقيمهه، 
الهههيت ام هههها )قهههيم املدنيهههو(   حتهههعاراص تشهههري إىل وهههبس القهههيم يف نيفهههاق ورهههاري ال تتعهههداه    مههها 

فهي إمها جمهاالص ويويهو    إل  راض ال مهاوب هلها   إل موضهوعا ل مقايرهاص النيفاقاص األ رى   
 إلاملساإلماص بو القوى املتنافسو يف ادقل االستعماري.

املركزيههو الغربيههو تههرى مهه  نظامههها القيمههي و يههو ال نقههاش فيههها   إي قههوانو الغالههب مبهها فيههها  -3
كزيههو ت ههك بههدص يف عنامههر  ايههو يف النظههام القيمههي جيههب  ي تسههود إي ر بهها   إلإي رهبهها. عنامههر املر 

األمهيو تعتبارها املعيار الذي يقاس ع ي، الظواهر إلالقواعد إلالقهيم إلالتوجههاص إلاملواقهف   بهدا ذلهك 
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يف تصدير مناذج القيمو   عم ياص التغريب يف النيفاقاص ادراريو املخت فهو  امهو ضهم  سهياقاص 
 إلنظراص التثدي  إلما يف و مها.

ديههد الههذي  حتههار إىل عامليههو لههور مركزههها ادرههارة الغربيههو  امههو التصههور النظههام العههاملي اجل -4
األمري ي   القيادة األمري يو ل عامل مل ت   تعين إال فرض األنساق القيميو يف إ ار ما هو متعهارف 

ههل مي ه  تفههم عنامهر : وقهوق اإلنسهاي   الدميقرا يهو    Way of lifeع يه، أبنه، منهط ل ثيهاة 
هههاب.. كههل ت ههك تعبههرياص  ههول  ي جتعههل مهه  ذلههك  منا ههاف    إل مبعههىن  دق تنمييفهها املوقههف مهه  اإلر 

ورارا عامليا   إهنا عامليو املركز الهيت تؤكهد عنامهر اإلدهاق إلاهليمنهو مه   هالل املركهز . إل هري ذلهك 
م   مور ك ها  سهمت يف ترإليج العنصريو تملعىن الثقايف إلادراري العام إللهو يف النيفهاق ادرهاري 

 تؤسس ف رة مركزيو ادرارة الغربيو.ل
 *قرية عاملية أم سفينة األرض ؟ ، إشكالية القيم وعامليتها :

يف ظل تيفوراص  تبت بثورة االتصال إلةهوراص املع ومهاص وسه  عنهد الهبعض  ي يسهتخدم  
أتكيهدا ع هى عنامهر التوامهل يف األوهدا  إلاملع ومهاص  Global Villageمفههوم القريهو العامليهو 
Global Internet إلههي تيفهوراص إلتغهرياص إلمتغهرياص  هري من هورة ع هى املسهتوى الهدإليل كانهت  

هلها أتةرياالها العامليههو ع هى كافههو املسهتواص ادرهاريو. إال  ي ذلههك   يف سهياقاص مل مت ههك معهها هههذه 
العنامههر  ي  قههع وههث مرههموانالا ال امنههو يف ال  مههاص  إل الرتكيبههاص ال غويههو   فقههد وققههت هههذه 

يفوراص إلبفعل منتدى مال ي القوة سييفرة إلهيمنو ع ى عاملي االتصال إلاملع وماص تعتبارمهها مه  الت
 هههم العههوامل لصههناعو الصههورة إلتههدإليل النمههاذج ادياتيههو إلالقيميههو . بههد  الههبعض يتثههد  عهه  ضههرإلراص 
ء االخنراط اخلالق ضم    ر الف سفو ال ونيو إلسياقاص االتمع ال وين. م  دإلي  ي يتثهد  ههؤال

عهه  قشههريو االتصههال إلالههتث م املع ومههايت ع ههى األقههل ضههم  نيفاقههاص لههدإلدة   إلبههدص هههذه العههوامل 
تؤسههس  دإلارا تقههوم ع ههى مههناعو األف ههار إلاالهتمامههاص إلاألإللههواص إلالههربامج إل منههاط التف ههري إل منههاط 
العمههل إلتنمههيط االسههتهالك   إلتشههييع عنامههر قيميههو مرتبيفههو ب ههل ذلههك. إلمههع ذلههك فههإي قههدرا مهه  

إلحتههه االص ال امنهههو إلالظهههاهرة "االاعهههاص" "الت ويههه  البيمهههي املقصهههود" "ادهههرإلب األه يهههو"   "نظهههم ا
التبهادل  ههري العادلههو يف االتمههع االقتصههادي الههدإليل" جتههارة السههالم  إل املههوص.. اخل . الههيت تشههري لههيس 

قريو فقط إىل إحت االص بل إى تشوهاص كامنو   هذا التشوهاص استيفاعت  ي   بها مقوالص ال
العامليههو الههيت مل ت هه  تعههين سههوى قشههرة اتصههاليو إلمع وماتيههو تغ ههف هههذه التشههوهاص واجبههو هلهها  مهه  

  إلالذي Ship of the earth (30)دإلي  ي ترى  إل تتثرك ضم  منيفع التعارف إلسفينو األرض 
يقتري منيفقا اتصاليا إلل ن، ت هاف ي    إل منيفقها مع ومهايت إلل نه، وقيقهي إلجهوهري   حبيه  اقهع 
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نامر العدل العاملي ضم  البث  ع  القيم ادافظو ع ى ما يقول "دإليتش"  ي العالقاص الدإلليو ع
هي ف  اإلبقاء ع ى اجلنس البشري  إلل ن، فه  يهرتبط بسهياقاص قيميهو إلسياسهاص فع يهو إلوقيقيهو   

 (31)ال قريو عامليو هي  حتب، ما ت وي ببيت العن بوص يف إله  عالقات، إلحتب ت،.
 

 ر مصدريتها التارخيية )القيم املتخلفة( )القيم العصرية( :*القيم وعناص
مههه   ههههم مهههدا ل التهمهههيش القيمهههي ضهههم  ههههذا السهههياق اسهههتخدام عنصهههر الهههزم  )القهههدم  

إلادداةو( تعتبارمها قيما  م  دإلي النظر إىل الوعاء الزمين تعتباره امل عنامر قيمت، إلفاع يته، مه  
يف الواقههع مهه  دإلي النظههر إىل القههدم إلادداةههو   إلالتههارخيي  إل  الفعههل إلالقيمههو يف آي إلاوههد  إلتفعي ههها

 (32)املعامر.
إلتبدإل  مهيو هذا األمر ملا يرتتب ع ي، م  آهر منه يو مه  الرهرإلري   هذها يف االعتبهار    

إلكههأي لسههاي وههال هههذا التوجهه، يقههوم ع ههى قاعههدة "النسههخ القيمههي"   إي الالوههع مهه  القههيم ينسههخ 
املم ه  تقبهل ذلهك ضهم  نسهع ورهاري جيعهل مه  الت هاإلز  ههم قيمهو وهث السابع  إلإذا كاي مه  

إلإي مل يسم أبتاء إلبدا ذلك ليس فقط يف حت ل مراجعاص ع ميو إلحبثيو فثسب   بل يف التبشري 
يف سهههياق مههه  النسهههخ  Postsإلالتبشهههري يف نفهههس الوقهههت تملابعهههداص  Endsب ثهههري مههه  النههههااص 

 (33)اص تتمتع تلسيولو يف وقل املع وماص إلاالتصال.املستمر املتالوع ترعاه عنامر تغري 
إلم  هنا يربز االجتاه ليشري إىل القيم املتخ فو الس بيو إلاليت ميث ها عامل املس مو   بل  

إلاود م  هؤالء الذي  ينقدإلي  (34)إلاإلسالم تعتباره املسمول إلاملولد هلذه القيم  "ميشيل جوبري"
تس ط إلاإلكراه يف سياق نقده ملفاهيم مل توقف عندها تلبث  القيم اإلسالميو يف العنف إلال

إلالفثص م  مثل "دار ادرب إلدار اإلسالم" إللسنا هنا يف مقام الدفاع  إل الرد  إلل    ردان 
فثسب  ي نشري إىل عنامر رؤيو هلا مؤيديها    اإلل  ي تصم اإلسالم بقيم هي ليست من،   مث 

مث إلمف اإلسالم ذات، تلتخ ف  ضم   كرب عم يو لصناعو  إلمف هذه القيم تلس بيو إلالتخ ف 
. إلم  انف و القول يف  (35)الصورة إلضم  ما  حتري إلي، يف عنواي اتمل التوريو )تغيفيو اإلسالم(

هذا املقام  ي نؤكد  ي القيم كتأسيس إلك ياص اتبعو ال تتع ع  إل ال ت وي هبتو لعنامر متغرية م  
عنامر و يتها الذاتيو إلاملوضوعيو بل إلالواقعيو يف ضوء التالوم بو "قدم"  إل جدة بل هي مت ك 

ق و هذه العنامر . فالقيم م  املنا ع اليت ال تقبل ه الت اإلزه يف الرؤيو اإلسالميو   إلليست هناك 
قيم متخ فو إلقيم عصريو بفعل الزماي بل هناك قيم مادو إلمص ثو حب م ال ياي إلالت وي  

 م   الل  موهلا إلمتيف باالا. إلالفاع يو إلالتفعيل
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 *القوة وعالقاهتا بقضية هتميش القيم )قيم القوة وقوة القيم(:

م   هم العنامر اليت  سهمت يف عم يهو التهمهيش القيمهي مهد ال إلمهقال     هيال إلتفسهريا  
القيمو  هو الرؤيو املنظوميو ل عالقو بو القوة إلالقيمو   إلذلك يف سياق اعتبار قيمو القوة تسبع قوة 

القيمو ضم  هذه املعادلو اتبعو ل قوة   إلم  هنا بهدص رؤيهو القميهو مرهونهو بصهاوب القهوة إلوهدإلد 
القيمههو : تنظههريا إلأتإليههال إلتفسههريا إلتيفبيقهها . القههوة إلفههع هههذه التصههور تع ههو القيمههو يف منظومههو الفعههل 

لههيت ترههيف ل قههوة ادرههاري إلإم اانتهه، فهههي اتبعههو ل قههوة تتشهه ل منههها إلتتأسههى هبهها  هههذه العالقههو ا
و يهههو إضهههافيو إلسههه يفو مرهههافو ضهههم   يفرسهههو القهههوة   إل يفرسهههو القهههوة ههههي ق هههو مههه  التصهههوراص 
إلاألفعههال إلاألقههوال ت ههوي عنصههر انفههراد  إلمنظومههو إذعههاي إلإ رههاع إلقسههر إلإدههاق إلأتمههيل حتههب و 

 (36)التبعيو يف األفعال إلالعالقاص.
ص تعظيمههها إلترههخمها لههيس فقههط يف القههوة هبههذا املعههىن   ههل مهه  كههل التههزام قيمههي  سههوى إم ههاان
 الش ل إلل   رمبا يف كثري م  األووال يف التصور إلاإلدراك.

مراع القوى إلتوازي القوى   إلتوازي الرعب   إلتوازي الصاا ك ها عم ياص اتبعو هلذه النظرة القائمو 
 ع ى  سبقيو القوة ع ى القيمو رمبا يصل إىل ود النفي ل قيمو إلاالستبعاد هلا.

ص القههوة إلفههع هههذه الرؤيههو تههؤدي إىل ق ههو مهه  العالقههاص  ههري السههويو إلق ههو مهه  األوههدا  معههادال
ت شف ع  التواتر ال ام    ف األفعال إلاألقوال إلمنهط العالقهاص ضهم  عنامهر تشهوه   تسهتبقي 
بفعههل عنامههر االسههتمثار تلقههوة إلالتشههوه القههائم ع ههى قاعههدة مهه  الظ ههم البههادئ  هههذه املعههادالص  ههري 

 ما تور  ق و م  التنظرياص إلاملمارساص ع ى حتاك تها. املوزإلنو
إي تصههثيح هههذه املعههادالص فرههال عهه   إلزاهنهها   إلإد ههال عنامههر  قههع ل معادلههو فاع يتههها  

القيميو  مر البد من،  فالقوة ضم  عنامر املعادلو هذه اتبعو ألمول )البينهاص(   إلوهدإلد ال تهاب 
يهزاي إلالعهدل( يف ت هوين املنظومهو   احملقهع ل  مهع إلالتفاعهل   ك يات، إلقيمو التأسيسيو   إلعنامهر )امل

الههذي يههزي  ههريف املعادلههو  إلأتيت القههوة كعنصههر مهه  عناتصههر املعادلههو ي تههزم هبههذه العنامههر قيعهها فههال 
جيع هههها فر ههها مههه   ي وهههد فتتثهههول إىل  يفرسهههو ظاملهههو تعهههرب عههه  ق هههو ممارسهههاص إلمعهههادالص إلرؤى 

معهاين امليهزاي مه  حتهأ   إلتعم هع القهوة ضهم  ههذه املعادلهو  إلعالقاص ع ى حتاك تها  ليس فيها مه 
 فت وي هلا بيناالا اخلامو إلكتاهبا اخلاص إلميزاهنا اخلاص تفرض ذلك قيعا م   الهلا.
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 املستوى الثالث 
 مقدمات القراءة الناقدة الكاشفة الفارقة :

ات،  اإلل  ي تعاجل موضوعا حتاع ضم   حت ال م  ادوار  تنوعت إلتعددص توجه 
إلمواقف،  إلهو العالقو بو  ف ار مثل ووار ادراراص إلتصادمها إلظاهرة العوملو. إذ الدف هذه 
الورقو إىل ال شف ع  حتب و االرتبا اص ال امنو إلالظاهرة بو هذه املوضوعاص ع ى ا تالف 
ر توجهاالا. إلم  هنا إلجب ع ينا  ال نغفل العالقو بو العوملو كظاهرة إلعم يو م  جانب  إلووا

ادراراص إلمدامها كقلياص توظف ضم  سياقاالا . هذه العالقو إمنا تش ل دالو مهمو ع ى 
ووار ادراراص املأزإلم اهلادف إىل تنميط البشر  رإلجا ع ى سنو اال تالف إلوقائع التنوع 
إلالتعدد الثقافيو   إلمدام ادراراص املزعوم القامد إىل تصنيف األعداء إلاخلصوم دا ل الدإلائر 

اريو املتنوعو اهلادفو إىل إحتاعو  حت ال التهديد إلالردع   بو ووار ل ثراراص  سأ استخدام،  ادر
كقليو   إلبو مدام ادراراص ي قي األإلماف جزافا ع ى ادراراص إلادد املوقف منها مصنفا 

لثورة إاها يف دائرة األعداء إلاخلصوم . أتيت العوملو تفرتس اخل ع مبا يسمى "القريو ال ونيو" إل"ا
االتصاليو إلاملع وماتيو" ضم  قشرة وواريو تشري إىل معاين "ادوار الزائف" ال ادقيقي  إل يدلوجيو 
مداميو تعين "بصناعو العدإل". إلمار األمر متفاعال يف عالقو متفاع و إلمستيفرقو يف آي إلاود 

 يؤكد ع يها الش ل التايل:
 
 
 
 
 
 

إلادوار اخلايل م  الشرإلط االبتدائيو إلاألساسيو  ذلك  ي ت ك العم ياص اليت ترتبط تلعوملو  
إلاملقامد ال  يو يفقده جوهره إلمغزاه إلقيمت، إلفاع يت،  إلمدام وراري مفتعل يقوم ع ى مناعو 
العدإل يهيأ املعمورة لصراع قادم تستنفر في، ادرارة الغربيو  اقاالا ضم  مناعو اخليفر  "اخليفر 

الميو  مهما تشري إلي، الدالئل إلاملؤحتراص م  هالو االفتعال األ رر" الذي يتمثل يف ادرارة اإلس
وول الدائرة ادراريو اإلسالميو اليت تتسم يف إلاقعها الفع ي تهلواي الشديد إلالوه  املرتاكم   كل 

 افرتاس العوملو
 تنميط البشر

ارية القشرة احلو 
 احلوار الزائف

صناعة العدو 
 صدام احلضارات
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 وفظ العوملة تؤدي إىل 
 الدين
 النفس
 النسل
 العقل
 املال

ضمن شروط 
األوليات 
 ومراعاهتا

 الررإلري
 

 احلاجي
 

 التحسيين

ذلك يشري إىل الف واص بو الشعاراص إلاملمارساص  بو القيم املدعاة إلتيفبيقاالا   بو "عامليو 
 و االستمثار".االستخالف" إل"عومل

هذه الف واص تشري إلم   قصر  ريع إىل افتقاد عم ياص العوملو إلمقوالص ادوار ادراري كما 
ميارس ع ى األرض   إلدعاإلى مدام ادراراص كما يرإلج هلا  إىل البنيو األساسيو اليت تؤكد ع يها 

راراص" إلالعم ياص الرؤيو اإلسالميو ضم  عامليو االستخالف إلاليت جتعل م  مفهوم "تعارف اد
املرتتبو ع ي،   إلاملقامد املرتبيفو ب،   إلاآللياص اليت تشتع من،  رإلجا ع ى افرتاس العوملو إلمقصدها 
يف تنميط البشر  إلووار وراري زائف ال يعدإل  ي مثل قشرة وراريو وواريو ظاهرها الراو  

ندسو املوافقو إلالقبول"    إل إلت نها اهليمنو إلالسييفرة إلاليفغياي ضم  ما  تاه نعوم تشومس ي "ه
 قيع الرضا يف ةوب اإلذعاي إلضم  سياقاص هذه الرؤيو مي ننا  ي نقدم رؤيو نقديو  إلليو ل عوملو 
يف سياق بناء النموذج املقامدي "املقامد ال  يو العامو"   فنعرض مقوالص إلعم ياص العوملو ع ى 

املال"   إلضم  ترتيب عنامر  إللواص  معايري وفظ ال  ياص "الدي    النفس  النسل  العقل  
 تسهم يف نقد إلاقع العوملو "الررإلراص   اداجياص   

 التثسينياص"   مي   إبراز هذه الرؤيو النقديو ضم  هذا الش ل:
 
 
 
 

ضم  هذا السياق الذي يشري إىل تعارف ادراراص كمفهوم لوري يف الرؤيو اإلسالميو إلاملقامد 
نقديو ل عوملو إلعم ياالا   م  املهم  ي نؤمل معىن التعارف ادراري  ال  يو اليت تقدم رؤيو

إلمتيف بات، إلتوابع، إلارتبا ات، إلاألنساق املعرفيو إلالقيميو اليت تتولد عن، تعارف ادراراص ليس إال 
إلاوداف م  قسماص رؤيو العامل يف منظور الرؤيو اإلسالميو  ينفي ذلك املفهوم ع  معىن العامليو كل 

اليفغياي   إليقصي ع  ادوار كل ممارسات، الزائفو   إلي شف كل معاين االفتعال يف دعوى  معاين
 مدام ادراراص.

إلعامل املس مو مدعو إىل  ي يسهم بفاع يو يف بناء النسع القيمي اداكم إلالرابط ل عالقو بو 
ي ع ي،  ي يسهم ادراراص   مثيح  ن، قد ال يستيفيع  ي يسهم يف البناء املادي )التقين( إال  

برؤيت، يف تعارف ادراراص لريحتد املسرية ادراريو   هذا اإلسهام  ود مستواص حتهوده 
 ادراري إلالذي جيب  ي نتخ ى عن، إلإال ق ى عنا.
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ْند "اي أيٌّها الناُس ِإانا َخْلقناُكم مْن ذكٍر وأُنْثى َقد َجَعْلناُكم شُعُواب وقبائَل لِتَاَعاَرُفوا إنا أكَرَمُكم عِ 
 هللا أْتقاُكم إنا هللاَ عِليٌم خبري" 

 مد ل النقد إلالبناء إلإعادة التأسيس يشتمل ع ى عدة عنامر نركز ع ى بعض منها:
 رؤيو العامل يف الذاكرة التارخييو. -1
 التثيز يف املفاهيم املرتبيفو تلعوملو. -2
 املفهوم ادر إلاملفهوم العبد. -3
 النموذج املقامدي إلالعوملو. -4
 الم إلتعارف ادراراص.عامليو اإلس -5
 نقد عامل املس مو إلمستقبل التثداص ل عامل اإلسالمي. -6
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 -تقسيم الدور يف سياق مقارن من منظور رؤية العامل: الذاكرة التارخيية:
م  املهم  ي نؤكد  ي مسألو التقسيم ل معمورة منظورا إليها يف سياق رؤى العامل  إليف سهياق منظهور 

   بهائع األمهور  فيفاملها  ي هنهاك "ذاص" إل"  هر" إلذاص "إل هري"   وراري  روب   هي عم يهو مه
إلعالقهههاص مهههداقو إلعهههداء الهههيت تشههه ل جهههوهر السياسهههو ع هههى مههها يشهههري كهههارك مشيهههت إلفرإلنهههد  فهههإي 
التقسههيم الفيفههري يقههوم يف كههل عصههر إىل ةالةههو دإلر متباينههو كشههيء تفرضهه،  بيعههو األمههر   فههدائما مهها 

بينمهها تهد ل مههع اآل هري  عالقههاص تتفهاإلص بههو والهو وههرب تعتهرب كهل  مههو دارهها دار سهه م إل مه    
معههها إلال خيرههعوي لسههيادالا إلمهه  مث فهههي دار وههرب إلعههداء   إلبههو هههذا إلذاك يسههتثىن مهه  هههؤالء 
الدا  و معها يف م ح  إل هدنهو  إل عههد  إل مهداقو   إلاملتابعهو التارخييهو تؤكهد ههذا األمهر حبيه  ال 

بعهو ذلهك مه  األمهور الهيت قهرج عه   هاق حبه  كههذا فرهال تقبل لت ك القاعهدة نقرها   إال  ي متا
ع  قيام  ود الباوثو يف دراسو قيمو مبتابعو هذا التيفهور بشه ل يتسهم تلتقصهي الع مهي إلاملنه يهو 

 املنربيفو.
كمهها  كههدان  ننهها ضههم  هههذه الدراسههو الههيت توضههح اإلسهههام التصههنيفي ل مههد ل القيمههي فههإي قرههيو 

مههل يف  ياتهه، رؤيههو مت ام ههو ل عههامل إلاآل ههر  إلاملبههادئ ال  يههو اداكمههو تقسههيم الههدإلر  إل املعمههورة   ا
 -هلذه العالقاص ضم  سياق املنهاجيو املقارنو نقدم ذلك ضم  ق و م  النقاط األساسيو:

التصهههنيف ل هههدإلر إل ةهههره ع هههى ف هههرة االعهههرتاف الوجهههودي إلالشهههرعي: مههه   ههههم إسههههاماص الرؤيهههو -1
مورة  هنا  حتارص إىل متيز جوهري بو االعرتاف الشرعي القانوين التصنيفيو م  منظور اإلسالم ل مع

ال امههل مهه  جانههب إلاالعههرتاف الههواقعي مهه  جانههب  إليعههد هههذا التمييههز ترقههو فع يههو ل قاعههدة ال  يههو 
"عههدم الوجههداي ال يعههين عههدم الوجههود" فههإي الومههف ال ينفههي الوجههود بههل يؤكههده   إلمهها يرتتههب ع ههى 

إلسياسههاص   مقترههياص الوجههود ال الوجههداي )اخلصههومو إلالعههداإلة  ت ههك الرؤيههو مهه  مواقههف إلقههراراص
 إلال راهيو( هي اداكمو يف  ي تعامل.

ال مي   فهم هذا املعىن اخلهاص تالعهرتاف الهواقعي )الوجهود (كمهد ل ل تعامهل إال يف سهياق ف هرة 
يا إلكامنها "التعارف" إلتنوع مستواالا   التعارف كمفهوم أتسيس إلعم يو ممتهدة يترهم  اعرتافها ضهمن

تلوجههود   إلعنامههر التعههارف بههدإلرها إلتعتبههاره عم يههو تتنههوع إلتتعههدد إلفههع )ادههاالص ه التعههامالص ه 
املواقهف ه الصهفاص ه العالقهاص( مه  جانهب إلفهع الشهرإلط إلاال تيهاراص إلالبهدائل إلالتبهين مه  جانهب 

 سهس إلاقعيهو  آ ر..  التعارف إلفع هذه الرؤيهو يعهرب عه  مسهاوو وركهو ممتهدة إلمتنوعهو إلقائمهو ع هى
مههه  اال هههتالف إلتعتبهههار اال هههتالف سهههنو كونيهههو إلإنسهههانيو  إلالتعهههارف املمتهههد يعتهههرب عامليهههو الهههدعوة 
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املسهههتندة إىل  ا بهههو عنامهههر الفيفهههرة اإلنسهههانيو املشهههرتكو   إل مهههول الت هههرمي اإلهلهههي لسنسهههاي إلا ههه، 
 (37)ر إلاإلنساي.ل مانو إل ا بت، أبمول الت  يف   إلوركو االستخالف العمرانيو لعموم البش

إلإلفههع هههذه الرؤيههو فههإي الشههرع ينههتظم قيههع العالقههاص البشههريو بقيفههع النظههر عهه   بيعههو ت ههك  
العالقهاص إلموضهوعها إل إلمههاف   رافهها   إلمه  مث فههإي عالقهاص دار اإلسهالم بغريههها مه  الووههداص 

ى ذلهك  ي الدإلليو ل ومو بذلك اجلانب م  الشرع املتع هع هبهذا النهوع مه  العالقهاص   إليرتتهب ع ه
دار اإلسالم ال مي نها اخلرإلج ع ى مها ارترهت، حتهرعا هلها إلإال فقهدص مهفتها كهدار إسهالم إلال تفقهد 
ت ك القواعد إلاألو ام حترعتها إلال قانونيتهها بعهدم اعهرتاف  ريهها هبها بهل إي  الفهو ههذه الووهداص 

ا   إللو مه  قبيهل املعام هو إلالبالد لت ك القواعد اآلمرة ال يعيفي حبال مربرا لدار اإلسالم ل تث ل منه
 تملثل.

إلم  هنا فإي الشرع إذ يفرتض قيام س يفو ذاص سهيادة إلا تصهاص إق يمهي لراعيهو  و امه،  
إلإلضههعها موضههع التيفبيههع العم ههي  فهنههاك  و ههام إلمبههادئ تتع ههع مبوضههوع السهه يفو إلالدإللههو إلنظامههها 

ص الشرع املشمل مبعىن إلحتموهنا   إلهناك  و ام ال مي   تنفيذها بدإلي س يفو   امو  ي م  مفا
عهههدم اقتصهههار  و امههه، ع هههى تنظهههيم العالقهههاص الفرديهههو فثسهههب   إلإمنههها متتهههد  و امههه، لتنظهههيم قيهههع 

 عالقاص البشر كأفراد إلقاعاص إلدإلل.
إلإلفهههع ههههذا التصهههور فإنههه، مههه  البهههدهي  ي ت هههوي "..هنهههاك عالقهههاص بهههو مههها امهههيف ح ع هههى  

ر إلالهههبالد  إلوهههث لهههو كانهههت دار اإلسهههالم ال تسههميت، دار اإلسهههالم مههه  الهههبالد إلبهههو  ريهههها مهه  الهههدإل 
تعهههرتف اعرتافههها حتهههرعيا بغريهههها مههه  الهههدإلر  فهههإي ههههذا مل يشههه ل مانعههها مههه  االعهههرتاف الهههواقعي هبههها   
ك ياانص موجهودة فعهال إلتباحتهر سه يفاهنا إلا تصامهاالا اإلق يميهو ع هى رعااهها   بهل   إلوهث ع هى 

هها إلبهو دار اإلسهالم عالقهاص متنوعهو مه  السه م رعاا دار اإلسالم املستأمنو فيهها   كمها تنشهأ بين
إلادرب إلالتعاهد إلالت ارة حب م هذا الوجود   األمر الذي يفرتض إلجود قواعد معينو تنظمهها ع هى 

 حنو ما إلتعترب م زمو ع ى األقل تلنسبو لدار اإلسالم.
 

 التقسيم الدويل للمعمورة والواقع الدويل املعاصر : مراجعات وإعادة طرح:
اجل ضههم  هههذه النقيفههو يف سههياق إسهههاماص املنظههور القيمههي بت  ياتهه، العقديههو إلالشههرعيو نعهه 

إلالقيميههو إلادرههاريو إلالسههننيو إلاملقامههديو نقههاط ةههال  نظهه   مهيتههها يف عم يههاص التأمههيل إلالتفعيههل 
 إلالتشغيل   فرال ع  إحتارالا إىل موضوعاص حبثيو مت ددة.

 يو اإلسالميو : الثابت إلاملتغري.األإلىل: التقسيم الدإليل ل معمورة يف الرؤ 
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 الثانيو : هنايو التاريخ إلمدام ادراراص إلووارها   إلرؤيو العامل إلتقسيم املعمورة.
 الثالثو: منوذجاي ل عامليو )عامليتاي( العالقو بو الذاص إلاآل ر إلع ميو التصنيف.

 
 -غري:التقسيم الدإليل ل معمورة يف الرؤيو اإلسالميو : الثابت إلاملت-األإلىل:

م  املوضوعاص املهمو يف هذا املقام  ي نتعرف ع ى القواعد الثابتو ضم  مفهوم التقسيم  
الدإليل ل معمورة )تصنيف الدإلر(   إلكذلك التعرف ع ى املنا ع املتغرية اليت تستدعي مراجعو 

 و إلالتث يل.التقسيم إلالتصنيف   هذه اإلحت اليو العالقو بو الثابت إلاملتغري تستثع املتابعو تلدراس
إي وههاالص الفوضههى إلاالرتبههاك تشههري إلبقههدر ال أبس بهه، مهه  ضههرإلراص الفقهه، املعامههر الههذي  

يراعي عنامر متعددة  م  دإلي ال  وء إىل لاإلالص إ راع الواقهع الجتههاداص قهص عاملها آ هر  
 ت هههف سياسهههيا إلعقيهههدا عههه  عاملنههها الهههراه  إننههها يف ههههذا السهههياق  مهههام قسهههمو جديهههدة   إلالقسهههمو 
السياسهههيو القدميهههو الهههيت كانهههت تشهههيفر العهههامل إىل "دار إسهههالم" إلإىل جانبهههها "دار العههههد"   مث "دار 
ادرب"  فرزص قوى متفاع و إلفقا هلذا التقسيم.. يف إ ار العامل اددي    إلمع بهرإلز الدإللهو القوميهو 

ل هي ا تفت القسمو القدميو  إلجهاءص قسهمو جديهدة إلمعهها قهوى جديهدة  إلمبوامهفاص جديهدة   
تتولههد عنههها ضههرإلب جديههدة مهه  القتههال.. ظ ههت عالقههو اإلسههالم إلاملسهه مو أبإلرت يف والههو مهه  املههد 
إلاجلزر يف  ةناء ادرإلب الص يبيو   إلورإلب األندلس  إلفتوواص العثمهانيو يف  إلرت إىل  ي سهقيفت 

يل قههرنو مهه  ب هداي العههامل اإلسههالمي ك هها تقريبهها يف قبرههو االسهتعمار األإلريب ادههدي ..  إلبعههد وهوا
الزمههاي اسههتيفاعوا  ي يغههريإلا القسههمو القدميههو ل عههامل )الوامههفو ل واقههع آنههذاك(   اسههتيفاعوا  ي يغريإلههها 
سياسيا إلةقافيا    ارجياف إلدا  ياف   ف م يعد العامل منقسما إىل : دار إسهالم إلدار عههد إلدار وهرب 

مهه  القسههمو السياسههيو ل عههامل   ألي دار اإلسههالم تملوامههفاص الشههرعيو الههيت وههدها الفقهههاء إ تفههت 
إلع هههى  نقاضهههها ظههههرص الدإللهههو القوميهههو  إلمهههارص دإلل املسههه مو  قهههرب مههها ت هههوي إىل "فسيفسهههاء 

 سياسيو" م ونو م  دإلل إلدإليالص إلإماراص   تتوزعها اخلالفاص إلاأل ماع   إلرمبا يتقات وي..
الههواقعي الههذي  لقههد  بههأ هههذا التقسههيم السياسههي القههدمي إلكههاد  ي خيتفههي   إل تفههاء  ساسهه، 

اسهتند إليه،   إلالتقسهيم إلالقسهمو اجلديهدة  تهاج إىل دراسهو ع ميهو حتهام و لتثديهد موامهفات،   إلتبعها 
لهههههذلك مي ننههههها إلمهههههف ضهههههرإلب القتهههههال إلاالقتتهههههال ادهههههدي     سهههههاليب املواجههههههو إل رائهههههع  صهههههيل 

 القوة..اخل.
  قدام إلمر و  فهام. إلبغري ت ك الدراسو البد  ي نتعرض ل خ ط إلاالضيفراب فاألمر موضع مزلو
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إلم  املهم يف ههذا السهياق  ي نيفهر  األسهم و الصهثيثو إلحنه  بصهدد عم يهاص التصهنيف    
 امو  ي بعض الدراساص ادديثو مل تتنب، إىل التغري اداد  إلأتةريات، ع ى القسهمو القدميهو ل عهامل   

مرهت تتثهد  إلو ول قسهمو جديهدة  فبهدص إلكأهنها تتثهد  عه  مقهام  ت هف   إلإلاقهع تبهدل   إل 
 ع  ذاص القسمو القدميو إل و امها   كأي حتيما مل اد   ي تغري.

هههل مل  ههد  الدإللههو القوميههو عنامههر قسههمو جديههدة  هههل مل  ههد  الظههاهرة االسههتعماريو  
  رهاماالا قسمو ت ونت ع ى  رض الواقع 

جيوز  عنامر القسمو اجلديدة ل عامل اإلسالمي  فرزص ق و م  الصعوتص إلاملش الص ال 
لنا حبال  ي نتخيفاها  إل نقفز ع يها   ألهنا  ريص املعادالص إل  رافها إلإلسيفها إلتلقيفع لص تها 

 إلنتائ ها .
إننا يف هذا السياق  مام  سم و جديدة   جيب  ي نتعرف ع ى فقهها   هذه األسم و جيهب  

يف مسههار   ي قهدم هلهها مهيا اص مههثيثو   ألي السهؤال الصههثيح هههو نصهف اإلجابههو   ألنه، وركههو
 (38)مثيح.
إي األإلضاع اليت انبىن ع يها التصور العام إلبقى مستصثبا قرإلان  وي و هذا الوضع تغري يف  

عدد م   ركان، اهلامو يف العصر اددي   م  هنهااص القهري الثهام  عشهر وهث اليهوم   إلهبهذا مل نعهد 
فتح م ثا إلما فتح عنهوة ..   مام التصنيفاص التق يديو يف دار ورب إلدار إسالم إلدار عهد   إل ما

إلهي  مور تفهرض البثه  يف معهايري  ت فهو إلجديهدة نسهتهدي هبها يف ضهوء  هربة التهاريخ املعامهر   
إلتلنظر ل مالمح الرئيسيو الهيت تشه ل وركهو اترخينها املعامهر  إلالهيت تسهتهدف االسهتقالل السياسهي 

مهههورها السياسهههيو إلاالقتصهههاديو  إلتوويهههد الب هههداي إلمقاإلمهههو االسهههتعمار إلالهههتخ ص مههه  التبعيهههو يف كهههل
إلالثقافيو   كما إلجب النظر إىل التغرياص إلمظاهرها يف األإلضاع املعامرة إلرؤيو مدى ا تالفها عه  

 األإلضاع السابقو.
 

 -الثانية : هناية التاريخ وصدام احلضارات ، واحلوار فيما بينها ، رؤية العامل وتقسيم املعمورة:
برزص مقوالص ا تباريو م  النوع الذي استدعى نقاحتا يف إ ار ترسيخ ف رة العوملو  

امتدص دائرت، . م   هم هذه األف ار هنايو التاريخ لفوكواما إلالذي استند إىل التبشري تنتصار 
املؤزر ل يرباليو الغربيو  إلاعترب كل التثداص يف هذا املقام هامشيو مبا فيها التثدي اإلسالمي  

تعبريا ع  وقيقو مفادها  ي الثقافاص إلادراراص املرحتثو ألي تش ل بينما هنتن توي كاي األكثر 
عائقا  مام هذا االنتصار ل ثرارة الغربيو إلةقافتها تتمثل يف ادرارة إلالثقافو اإلسالميو  
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إلال ونفوحتيسيو   إلبرزص يف هذا املقام إمياءاص إلإحتاراص بعرها م   رف  في إلالبعض اآل ر 
سالم"  ا كاي تفسريه لسسالم  ي املستوى الذي يقصده من، بش ل مباحتر يؤكد ع ى  ي "اإل

يش ل "العدإل" إلإلاقع األمر إليف إ ار الذاكرة التارخييو ل تقسيم اخلاص تملعمورة   كذلك يف إ ار 
 ي هذه الرؤى متثل إلتع س بصورة  إل أب رى مورة ل عامل   إللاإللو لتثديد إلتعيو العدإل   إلهو 

 ست بعيدة أبي وال م  األووال عما حن  بصدده يف تقسيم املعمورة.ما جعل ت ك املقوالص لي
يترح م  هذه الرؤى استنادا إىل تق يد متواتر دا ل ادرارة الغربيو  ي ادرارة الغربيو ال  

عامل املس مو هي اليت تعو "العدإل" إلتصنف املواقف بناء ع ى ذلك الت ييف   إلمه  مث فههو يعهرب 
بيههو تعتبههار اإلسههالم عههدإلا   إللههيس مهه  املعقههول  ي يعتههرب  رفهها يف العالقههاص عهه   يههار ادرههارة الغر 

 (39)الدإلليو  ريه عدإلا   ال يعتربه اليفرف اآل ر عدإلا هو اآل ر.
إلم  هنا تبدإل لنا ق و املغاليفهاص الهيت  هرك ههذه التصهوراص الهيت تهتهم اإلسهالم إلاملسه مو  

الاميو ضم  مناعو الصورة تفعل فع ها   إلتشه ل رؤى اترخييا إلوث الزم  املعامر  هذه النظرة اال
 تصنيفيو لتقسيم املعمورة م  جديد.

إليف إ ار هذه املغاليفاص قد ال تفتأ هذه الرؤى  ي تشري إىل إسقاط مهفاص وهول العنهف  
إلاإلرهاب إل اإلل إلصاقها تإلسهالم ةقافهو إلورهارة إلإلاقعها. ع هى الهر م مه  إلاقهع الرهعف الهذي ال 

 ملس مو  ي يعينوا  عدائهم إلما يرتتب ع ى ذلك م  عالقاص.يسمح لعامل ا
إليعههرب النقههاش وههول هههذه املقههوالص عهه  عنامههر  ايههو يف اخليفههورة إذ المههل هههذه املقههوالص  

 إلتسفهها ر م  مهيتها الواقعيو إلالعم يو بل إلالبثثيو إلالع ميو.
 

 صنيف:الثالثة: منوذجان للعاملية ، العالقة بين الذات واآلخر وعملية الت
 ت تمل و قاص هذه الرؤيو إلما يرتتب ع يها يف إ ار التعامل الدإليل إلالعالقاص الدإلليو إليف 

إ ار املقارنو بو منوذجو ل عامليو   إلما يرتتب ع ى ذلك م  عالقاص بو الذاص إلاآل ر  إلما 
 (40)ارك ذلك م  عم ياص تصنيف.

عارف إلاالستخالف إلالتعايش إلادوار إي عامليو تستند إىل  مول اال تالف إلالتنوع  إلالت 
إلوقيقو االقناع )الوظيفو ادراريو(   لتعرب بذلك ع  رؤيو أتسيسيو ل عامل اتل فيها آل ر مساوو 
مهمو ال تقوم ع ى تصنيف، املؤبد يف دائرة "العدإل"   إال إذا اعترب هو ه  ي اآل ر ه  ي ذلك  ياره 

 تألساس ع ى مراعاة وع الغري. يف  ي ي وي عدإلا   عامليو االستخالف تقوم
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 ما حتأي العامليو اليت تبدإل يف ظاهرها  رك عنامر العوملو إىل ةورة املع وماص  إلةورة  
االتصاالص   إلةورة التقنيو   فإهنا يف وقيقتها ليست إال  يفاء ل مركزيو ال امنو يف ادرارة الغربيو 

كرب فاع يو لت ك املركزيو يف االستفادة م    إلاإلبقاء ع ى معادالص النظام الدإليل اليت  قع  
 إلضاع التبعيو إلاإلداق  إلاهليمنو إلالسييفرة   إلعنامر االستمثار ضم  اإلبقاء ع ى املعادالص 
الشائهو إلاملشوهو اليت تعرب يف جوهرها ع  البنيو الظاملو ملنظومو العالقاص الدإلليو الناجتو ع  ت ك 

و تقوم ع ى قاعدة م  مراعاة مصاا النمط ادراري الغريب يف املعادالص إلالتفاعالص   إهنا معادل
ظل مقوالص م  مثل هنايو التاريخ إلمدام ادراراص السابع اإلحتارة إليها   تترخم فيها الذاص 
لتصري املركز إلمتتد إلفقا دركتها إلمصادها ع ى كامل مساوو املعمورة   اآل ر فيها ليس  مام، إال 

ركب ادراري  إي استيفاع يف ظل معادالص ظاملو  ي اقع ذلك  إي الرؤيو اإلداق  إل ال ثاق تل
ل عامل م   الل العوملو    ري الرؤيو ل عامل م   الل عامليو اإلسالم القائمو ع ى الدعوة   إلالوظيفو 

 ادراريو القائمو ع ى التعارف إلاإلقناع إلاالستخالف.
رمبا متناقرا   هذه املقارنو يف واجو إىل  حن  حبع  مام منوذجو ميثالي جوهرا  ت فا بل 

دراساص متأنيو  رك عنامر توميف إلتصنيف إلكذلك عنامر تقومي أل ر "العوملو" املستثدةو 
إلاليت مارص حب م انتشارها كف رة   مشرإلعا لنموذج معريف إرحتادي ارك عنامر حب  إل جندة 

 ع ميو إلمنه يو.حبثيو تتوافع معها   كل ذلك اتاج إىل دراساص متأنيو إل 
 

 *املفهوم احلر واملفهوم العبد : مدخل نقدي خلطاب العوملة ومفاهيمها املشتقة: 
إي البث  يف مفاهيم العوملو إلمنظومتها جدير تستخدام عنامر عق يو كاحتفو إلفارقو في،. إلم  مث 

و عامل فإي تركيزان ع ى هذا املد ل املستقي م  مقولو  بو وياي إلاليت تش ل مفتاوا ملراجع
املفاهيم  هل تنتج العوملو عامل مفاهيم عبد  إل ور  البد  ي نرجع بعض الشأ إىل اخل ف إلمفاهيم 
سيقت    قت ع ى ظواهر مثل "االستعمار"  إلمفاهيم مثل "االعتماد املتبادل" إلمفاهيم مثل 

قول فال فظ "نظام عاملي جديد" مع ما  م ، هذه املفاهيم م  عنامر تزيو مما يعترب م  ز رف ال
 .(41)الذي يبدإل ورا يف مبناه رمبا ي وي عبدا يف معناه إلمغزاه إلمقالت، إلأتةريات،
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 *حول قدرات رؤية العالقة يف مستوايهتا وتقدمي الرؤية النقدية الفارقة والبانية:
ا العالقو بو العوملو إلاإلسالم حتديدة التنوع يف املستواص إليف سياقاص الدراسو الفع يو إلارتبا ه

بقراا إلموضوعاص إلمنظوماص مفاهيم إلقيم يترح ذلك م  الش ل التايل الذي يوضح تعقد 
  (42)مستواص العالقو: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إلمستواص التعامل البثثي مع العالقو ع ى حنو منه ي معريف يعترب مقدمو لدراسو الرؤيو املقارنو 
 -س، الش ل التايل:النقديو الفارقو إلال احتفو  إلالبانيو إلهو  مر يع 

اإلسالم 
والعوملة 

 )العالقات(

النسق القيمي 
 ونظام القيم

اإلسالم الغرب 
 العوملو

عاملية التحديث 
ج التنمية ومناذ 

 يف اإلسالم

العوملة وحقوق 
 اإلنسان

العوملة واملرأة 
 واإلسالم

العوملة والتحدي 
الدميقراطي 
 واإلسالم

العامل اإلسالم 
 وحتدايت العوملة

األصولية 
 والعوملة

 التاريخ والعوملة
 الدين والعوملة

النسق العقدي ورؤية 
 العامل والعوملة

النسق الفكري والفكر 
 ي والرتاث والعوملةاإلسالم

دراسات املناطق الشرق 
 أوسطية يف ظل العوملة

النسع الثقايف 
 إلمنط ادياة

اهلوية واخلصوصية والتكوين 
 الثقايف ومنط احلياة 

املفاهيم والعوملة )مفاهيم 
 املظلةا املفاهيم احلضارية

النسق املعريف 
بم العاملية 
 والعوملة 

رؤية إسالمية  مفهوم 
 ةللعومل

الرؤية النقدية )حول تقومي العوملة( 
 املدخل املقاصدي

 املدخل املقاصدي
 الرؤية البنائية )حول إعادة أتسيس مفهوم العاملية(

 املوقف
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بو نقد ف رة ادرارة إلالنظام العاملي اجلديد الذي حت ل إرهاما لربإلز مفهوم العوملو إلكذا ادداةو 
 تتثرك مقدماص النقد يف رو و العوملو.

 رحلة العوملة
 وصدام احلضارات

 هناية التاريخ وخامت البشر

 النظام العاملي اجلديد

 التثدي  )االنتشار(
 منوذج التبعية

 العوملة واحلضارة العاملية

 صدام احلضارت

 ضارةاحل
 الغربية
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 النماذج الظاملو ل عالقو
 بم احلضارات

استبعاد 
 حضارات

نفي احلضارات 
 واستئصاهلا 

صدام 
 احلضارات

تشكيل احلضارات 
 ابهليمنة

التوحيد القسري 
للحضارات 
 )الصدام(

التنميط والتهميش 
 للحضارات 
 )هناية التاريخ(

هندسة املوافقة 
 وحضارة 
 اإلذعان

 نسخ احلضارات فسخ احلضارات تمسخ احلضارا

زرع ال ياانص 
إلمناعاالا 

 إسرائيل

الظاهرة االستعمارية 
 واستمراريتها

تفكيك الكياانت 
 وتركيبها

القابلية لالستعمار 
 والتبعية
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مدام ادراراص 
إلعالقاص 
 االستمثار

الغزو الثقايف 
 والفكري

 التبعية الفكرية والثقافية

احلروب والصدامات 
 ريةالعسك

 اإلسالم العدو )صناعة اخلطر والعدو(

معارك التغريب )مدام ادراراص 
 يف الدا ل(

 اقتصاد التبعية

 اقتصاد اهليمنة

 اقتصاد االستئثار

 فائض البشر

 الرؤى العنصرية

 االستعمار اجلديد

هندسة املوافقة 
 واإلذعان

 حنن سادة العامل

 عبء الرجل األبيض

 التطفيف احلضاري
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 وهرج
 حوار احلضارات

بشرإلط التعارف 
إلعالقاص 
 االستخالف

 حوارات األمن

 حوارات حول األجندة

حوارات حول حقوق 
 الناس

احلقوق اجلماعية وحق تقرير 
 املصري

 حوار األداين سياسات االستخالف

حوار الشمال 
 واجلنوب

 التعددية الثقافية

 حوار الثقافات

السفينو العامليو )سفينو 
 رض(األ

 سياسات العمران
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 هذه الرؤيو مي   التعامل معها ضم  منظومو األحت ال التاليو:
 خريطة التحيز يف مفهوم النظام العاملي اجلديد

 

 اهليمنة والسيطرة التبعية وإحكام حلقتها العامل وترتيباته قطب مهيمن له مصاحله االستئثار

 املقاصد اآلليات البيئة املوضوع املطلق

 املفهوم 
 نظام عاملي جديد

 جديد عاملي نظام

 املرغوب الشمول االستقرار

 اإلذعان الصمت التواطؤ

 الرؤية واحلركة فرض

 اهليمنة

 نظام
 مفهوم متميز لالستقرار

الفوضى ه تف ري 
 الصراعاص 

استثمارها ما  م   
 ملصادها

 التدخلا إحصاء عناصر القوة 
 اإلبقاء على مكرسات الوهن

 تسوايت مؤقتة ا ترتيبات 
 مرسومة 

 شن حروب التحيز

 عاملي
مفهوم متميز للشمول 
 مركزية الغرب
 قيادة العامل
 إحكام التبعية 
 عاملية اإلذعان 
 وصناعته 
 اهليمنة 

 

 جديد
 التحيز يف التفضيالت واملرغوب وصنعها 

 الرتويج والتسويق ملفاهيمها
 استخدام غطاءات من القيم والشعارات 

 الرتهيب والرتغيب وصكوك الغفران 
 قوائم االهتام وحتديدها حسب مصاحلها املباشرة 

 لصمت ا التواطؤ العاملي آليات التصعيد ا مؤامرة ا
 استخدام أدوات دولية )جملس األمن( بشكل انتقائي

 صناعة التحيز
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 التحيز األصيل والتحيز املشتق يف مفهوم النظم العاملي اجلديد
 رؤية العامل

 الكون ا اإلنسان ا احلياة

العلم ا  الفكر الثقافة احلضارة
التاريخ  القيم املنهج

 لعامليةا الدين ا الرتاث

كونية 
 االستئثار

التثاقف 
التغريب 
النقل 
 والتقليد

إنساين 
مدخل 
لسيطرة 
األفكار 
 الغربية

عاملي 
إحكام 
عناصر 
التبعية 
 غري اثبتة

نسبية 
انتقائية 
املصلحة 
 غري اثبتة 

هناية 
التاريخ 
االنتصار 
املؤزر 
 لليربالية

توظيف 
الدين 
املوقف 
من 
الظاهرة 
 اإلسالمية

قيادة 
عامل عبئ ال

الرجل 
األبيض 
 اهليمنة

اآلليات 
الفاعل 
 القابليات

 بيئة التحيز

 النظام العاملي اجلديد

 جماالت التأثري

عامل  عامل األحداث عامل األفكار
 األشخاص

عامل الرموز 
 واألشياء

 عامل النظم
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 شبكة العالقات لصناعة التحيز يف مفهوم النظام العاملي اجلديد
 
 

 

 عامل  حتياء إلرموز
 *أمريكا النموذج
 أمريكا حارس األمن 
 *أمريكيا القوة 

 عامل نظم 
*التوظيف من قبل دول ذات 
 مصلحة 
*انتقائية مواقف عجزها 
 وفاعليتها وفق املصاحل

مث أييت النموذج املقامدي ليقدم رؤيو نقديو إلبنائيو يف آي إلاود . منثل هلا تألحت ال التاليو 
 (43)إلهو  مر يستثع دراسو مفص و إلمنفص و. 
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 النموذج املقاصدي وجيد يف ملف رمسة  النموذج املقاصدي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 

 حفظ النفس 
اخلاصة، والنفس 

 عيةاجلما

حقوق اإلنسان 
األساسية احلق يف 

العمل واحلياة )حقوق 
التكرمي والكرامة 
حقوق الكفاف 
 وحقوق الكفاية

حقوق اإلنسان السياسية 
احلق يف التغري التكوين 

السياسي الرأي السياسي ا 
 احلق يف املواطنة

حق اجلماعية يف تقرير 
املصري حقوق التميز واهلوية 

تعلقة اجلماعية املمارسات امل
ابهلوية احلافظ على اجلماعية 

 الوطنية

االرتباط بم الكيانية 
اجلماعية والكاينية الفردية 
)من قتل نفس أو فساد يف 
األرض فكأمنا قتل الناس 
مجيعا ومن أحياها فكأمنا 

 أحيا الناس مجيعا(

حفظ اآلخر والغري من حفظ 
النفس، الكيانية املتعلقة 
حبفظ أصول االجتماع 

فقه السفينة فقه  البشري:
اإلنقاذ، فقه اإلحبار، فقه 

 اخلرق، فقه الفرق

تنمية الطاقات الفردية 
واجلماعية )النماء واالرتقاء( 

ضرورة فقه الشخصية 
االعتبارية بم تنمية الذات 

 وارتقاء اجلماعة
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 حفظ العقل 
األداة والوظيفة 

 واألدوار والفاعليات

 أصول حرية التفكري والتدبري والتأثري 
التكليف املستند االختيار املسئول، 

إىل اختيار االلتزام واخلروج عن حد 
 اإلكرا : االلتزام =احلرية *املسئولية

أصول بناء العقلية الناقدة، 
 والفارقة، والكاشفة

كمقدمات ألصول العقلية 
 املسئولة البانية

اغتصاب العقول، التالعب 
ابلعقول، فرز العقول، قصف 
العقول، هجرة العقول، غسيل 

ييب العقول، تزييف املخ، تغ
العقول ، احتالل العقول، 

 تشكيل العقول

اجلاهلية وبناء العقل 
املتعلم والعامل تربية 

 الرشادة والتفكري املنهجي
اإلبداع الفكري،  

 واالبتداع

عدالة العقول يف فهم األشياء 
 االستقامة واملوضوعية 

العدل يف املواقف أقرب للتقوى 
ن العقل املنهجي البد أن يكو 

مؤمنا عناصر القصور والتكامل. 
الشورى االجتهادية والبحثية 

والفكرية ، ثقافة السفينة ا تكافل 
 العقول

األبنية املتكاملة والفرعية يف صياغة 
العقول األنساق املعرفية، األنساق اللغوية 

 األنساق الفكرية واحلضارية والثقافية
األنساق السلوكية، األنساق القيمية 

 فطرية املرتبطة ابلبىن العقلية األنساق ال
صياغة علوم األمة وعلوم القرآن وعلوم 
القيم، وعلوم الرؤية ومناهج النظر ورؤية 

 العامل. 
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 حفظ املال

 مول التثمري 
إلاالستثمار إلالقدرة 
ع ى التعامل مع 

 املال

املسئولية عن املال : 
من أين اكتسبه وفيما 
أنفقه )التعامل الفردي 

 لبيين(واجلماعي وا

العدة املادية أحد أهم 
أصول تكوين القوة 

)تعظيم القوة يف اإلطار 
 االستخاليف والعمراين(

صياغة مناذج التنمية 
 واملفهوم العمراين

أصول التنمية النابعة يف 
 مواجهة التنمية التابعة

فقه حفظ األموال وتثمريها 
 والوسائل احلافظة

 الفاسد يف األموال ووظيفة املال 
اسد يف صياغة املؤسسات مف

 والعالقات والتكوينات املختلفة

 كفراي النعمو:
اإلهدار ل يفاقاص الظاهرة 

 إلال امنو 
 االوت ار إلادبس م  الفاع يو

األصول القيمية من أهم عناصر 
 األصول املادية واملالية أصول

 التكامل والتكافل 

  مناط ادفظ املت افل
أنساق احلفظ من خالل النسق 

 أسيس حبفظ الدينالت

 حفظ املال حفظ الدين

 حفظ النفس

 حفظ النسل

 حفظ العقل
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وفظ الدي   م 
 دانو العوملو

 حفظ النفس
صناعة اجلوع ا صناعة 

 السالح

 حفظ النسل
 )تنمية البشر يف نطاق احلضارة(

 )فائض البشر(
 اإلنسان سلعة

 حفظ العقل
 )تنميط التفكري(
 الفيضان املعلومايت

 ت اإلغراقوسياسا

 أولوايت احلفظ
 اختالل ميزان األولوايت

 ازدواجية املعايري
 انتقائية القضااي

 حفظ املال
 دولة بم األغنياء من الدول

 منوذج املقاصد
 حول تقومي العوملة
 وصدام احلضارات

 املقاصد الكلية مدخل لتقومي العلوملة
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مفهوم احلفظ 
الشامل يف مواجهة 

مفهوم احلفظ 
 العنصري

هيمنة نسق القيم 
 الغريب

 داينة السوق
 حفظ املال

 تدوير املال بم األغنياء
 )إرهاق املديونية(

)تعظيم القوى املادية على 
 حساب الغري(

وفظ سيادة اإلنساي 
الغريب ع ى ال وي 
إلادياة إلما عداه م  

 إنساي

 حفظ النسل الغربية 
 )الرفاهة إلنسان الغرب(

 اآلخرون فائض البشر 

 العقل  حفظ
 التغريب ا التنميط

 احلفظ العنصري
 احلفظ األانين

 احلفظ األستئثاري
 حفظ السيطرة  
 احلفظ القسري
 حفظ التنميط

 حفظ
 وليس
 حبفظ

 مفهوم احلفظ يف الرؤى الغربية
 يف مواجهة مفهوم احلفظ املقاصدي
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 النظرة الشاملة واالنتقائية
 للحفظ

 املتوهم( فظ)احل 
 *حفظ االبتداء

 عايري الظاملة )نوعية احلياة(امل

 *حفظ البقاء 
 وسياسات اإلفناء

 *حفظ البناء
 ومؤسسات السيطرة

 *حفظ االرتقاء
تشييع النموذج الغريب للتقدم 

 دون مثن التقدم

 *حفظ النماء
النموذج الغريب للتنمية ونفي 

 النماذج العمرانية

 اإلحباط واليأس للغري

 إبراز معاين السيطرة والتقدم

 إشعار اآلخرين ابلتخلف
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 املدخل املقاصدي :معلومات مبصرة
 ؤكد  ن، بو ركام املعوماص تتوه املعرفو   إلبو ركام املعرفو تتوه اد مو.إي إليوص ع ى وع وينما ي

إلهذا ما يدفعنا حملاإللو  ر   سم و تسعى حنو فق، املع وماص يت امل مع فق، ال  ماص إلاملفاهيم  
إليفرض، وال م  االنف ار املع ومايت   إلسيل م  املع وماص الذي  ود  بدإلره فيراان مع وماتيا 

بذلك قوانو االفرتاس تملع وماص   إلوال اإل راق املع ومايت. إلاإل راق ل، م  اآلهر  . إليرتبط
الس بيو مث ، مثل اوت ار املع وماص. اإل راق والو تفقد القدرة ع ى اال تيار إلالرتجيح  إلتغري 

و"   بعنامر ال ه  إلاجلري   ف املع وماص إلووهلا. األمر هنا قد يرتبط بسياق "املع وماص السرابي
مع وماص السراب البقيعو الذي اسب، الظمقي ماء   إل ركام "مع وماص ادرية" إلاليت تشل التف ري 
إلتو د القدراص فقط موب التثصيل  إلمع وماص التثيز الظاهرة إلال امنو إلهو  يز انبع م  

هبا تتمايز  اوتياجاص هذه ال ياانص املع وماتيو . إلاداجاص تتمايز إلقت ف إلاملع وماص اليت ترتبط 
 كذلك إلقت ف.

إلالسؤال املهم يف ظل التدفع الذي زاده اإلنرتنت اندفاعا هو : هل املع وماص املتوفرة هي 
املع وماص ادقيقيو   إلهل املع وماص املع نو كل املع وماص الواجب التعرف ع يها    إلهل تتسم 

ا إل دائها إلتوظيفها    إلهل تبدإل املع وماص تلصدق يف  بيعتها إلبنيتها إلعنامرها إلالعدل يف مقامه
املع وماص  إلهي تع   إلتذاع إلتنشر إلتتصدر الصورة إلمناعتها   ليست إال واجبو ملع وماص  كثر 
 مهيو  إلترتبط بظواهر  حتد إل عث    إل كثر  مهيو إلأتةريا يف وياة البشر إلمعاحتهم   هل سيصل بنا 

 مع وماص يبثها  ريان   يف ظل تقاليد عربيو األمر إلحن  يف زم  االتصال  ي نهتعرف ع ى ذإلاتنا عرب
ال زالت متارس وبس املع ومو إلاوت ارها بصورة هي األكثر ف اجو  بينما املع وماص متاوو 

 إلمباوو ه إلرمبا مستباوو ه م  األجني اصل ع يها  ىن حتاء إلبيفرائع  ت فو 
رف ع  ذإلاتنا  ! إلهل هل سيؤدي بنا فيض إلفائض املع وماص  ي نعرف ع   ريان  كثر ما نع

سيزيد و م املع وماص إلمساراالا زادة مساوو االتصال بو دإللنا القوميو إلاخلارج   بينما تزيد 
 مساواص االنفصال يف عالقاتنا البينيو 

هل ستثد  املع وماص حتب و م  العالقاص االميفناعيو  ل لل ما  تاه مالك ب  ني بشب و 
 سيج االجتماعي العالقاص االجتماعيو    إل الن

هل تش ل هذه املع وماص االهتماماص     م إلجب  ي تش ل االهتماماص املع وماص !  هل 
سنظل نسته ك املع وماص كما نسته ك كل حتأ دإلي املشاركو يف إنتاجها إلمناعتها     ي  حن  

  حتب و م  بناء حتب و م  املع وماص اهلادفو اليت  رك الفاع يو إل فز اجلامعيو     ي  حن  م
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مع وماتيو وقيقيو تع س وقائع حتب و العالقاص االجتماعيو   إلتؤدي إىل ادفاظ ع ى م وانالا 
   إلاايو كل ما افزها ت وينا إلأتميالف إلتفعيالف ! 

هل كل هذه التساؤالص ستدفعنا دفعا إىل التف ري "بفق، املع وماص"    فق، يستند إىل "املقامد 
ذي إذا ما أتسس إل  تفعي ،  سيتم   ب، إلم   الل، العقل م  تاليف املع وماتيو". هذا الفق، ال

 اآلهر الس بيو.
إلت م  فعاليو منوذج املقامد املع وماتيو يف إلضع املعايري اليت تتع ع مب االص املع وماص اليت  فظ 

ا مي   الدي   إل فظ النفس إل فظ النسل   إلالعقل   إلاملال  إل دد جمال  إللواالا فيما يتع ع مب
 تسميت، "تلررإلري املع ومايت"  إل"اداجي املع ومايت"  إل"التثسيين املع ومايت".

إي هذا يعين  ي كل املع وماص ليست بيفبيعتها  إل هبدفها تقصد إىل ادفظ  بل إي بعرها قد 
ي وي م  مقصوده ع س هذا ادفظ  إل تزيين، . إلم  مث م  الواجب  ي حنرر معىن ادفظ إلحندد 

إلنقرر الوسائل اليت تتع ع ب،   إلاملقدماص املوم و إىل مقصود ادفظ   إهنا مقدماص معناه  
الواجب  م  املهم  ي نتعرف  ي حتب و املع وماص اليت تغيفي مقصود ادفظ  إهنا مقدماص 
الواجب  ع ينا  ي نتعرف  ي حتب و املع وماص اليت تغيفي مقصود وفظ الدي  ال تتعارض إلال 

كل ما افظ النفس إلالنسل إلالعقل إلاملال. إل ي الشب و املع وماتيو اليت تغيفي ينبغي هلا  ي تنقص  
مساواص االاالص اخلمس هي ادافظو لسنساي يف كيان، إلعالقات، إلمواقف، إلممارسات،  م  املهم  ي 

 حنرك كل معاين منوذج املقامد املع ومايت م  التعرف ع ى :
 *مع وماص الرر إلمع وماص النفع.

  ي حنقع مقصود ادفظ يف إ ار: *م  املهم
 أتسيس قاعدة املع وماص النافعو الدافعو.-
 أتميل عنامر الع م إلحتيوع الع م هبا.-
 اإلحتارة إىل إم اانص توظيفها إلتفعي ها يف املمارسو.-
 تشغيل آلياص ادمايو يف املع ومو.-
 اة وع الغري يف املع ومو.ضرإلراص  قيع مقصود االستخالف اإلنساين يف االال املع ومايت مبراع-

إهنا مقترياص التعارف ادراري إلاإلنساين كعم يو جديرة بتوفري عنامر املع وماص اليت تت امل 
فيها عنامر الصدق يف احملتوى إلالعدل يف التوظيف  إن، التعارف القائم ع ى ضرإلراص املعرفو 

 العادلو.
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يتيفرق إىل وفظ االبتداء  إلوفظ البقاء    إي هذا ال ياي املع ومايت املرتبط تالاالص البد  ي
إلوفظ النماء   إلوفظ االرتقاء   إلوفظ األداء   إهنا عنامر إلمستواص م  ادفظ   تؤمل 
عنامر املتابعو املع وماتيو حبي   قع بناء مع وماتيا قادرا ع ى ميا و إلعي إلإدراك إلس وك 

 ات، كياان إلبقاء   مناء إلارتقاء إل داء.اإلنساي   في وي "وفظ املع وماص" مقدمو دفظ اإلنساي ذ
إلجمال الس م املع ومايت يف إ ار  إللواص إلاضثو إللققو ملقامد ادفظ السابع اإلحتارة إليها   
مع وماص الررإلرة   إلالررإلري املع ومايت  إلمع وماص اداجو إلاداجي املع ومايت   إلمع وماص 

تالال ال  ي إلاجلزئي ل فاع ياص االتمعيو  التثسو   إلالتثسو املع ومايت   مع وماص تتع ع
إلفاع ياص األمو   بل إلالفاع ياص اإلنسانيو   إلمع وماص العام إلاخلاص  إهنا جماالص تدل ع ى 
مساوو املع وماص اليت ال ينظر إليها كركام ا ب الرؤيو   إلل   كبناء إلحتب و تش ل الوعي 

 إلتفعل عنامر السعي.
ة ل مع ومو إل مهيتها   إلالرؤيو الفارقو بو املع ومو الزائفو  إل السرابيو   كل هذا يفرض الرؤيو الناقد

إلاملع ومو ذاص األمهيو القاب و ل توظيف املالئمو لالوتياجاص   إلالرؤيو ال احتفو خلرييفو ادقل 
املع ومايت إلإم اانص تعظيم االستفادة من، يف سياق ارر إلاقع إليدقع إلينّقح املع ومو  إلإم اانص 

 يفها إلالتنب، ل عنامر الس بيو  إلالوعي بتأةري املع ومو يف اإلدراك إلالس وك.توظ
إي وقيقو البصر املع ومايت تؤكد ع ى عم ياص فرز املع وماص إلأتسيس فق، هلا  افظ ع ينا ال ياي 
املع ومايت إلإم اانص توظيف،  "املع وماص البصرية" قدراص إل ساليب تربويو تتعرف ع ى إم اانص 

 ماص إلقدراص توظيفها.املع و 
 إلالبث  ع  اد مو يف املع ومو  مر مهم جامع بو  صي ها إلإنتاجها إلتفعي ها إلتوظيفها.

مث أييت بناء عامليو اإلسالم إلرؤيو إلمفهوم كقاعدة ت مل عنامر البناء املرتتبو ع ى الرؤيو 
 (44)الناقدة.

راراص إلمبا تقدم، م  نقد دوار إلبناء مفهوم تعارف ادراراص كتأسيس ألمول العالقو بو اد
 وراري مأزإلم  إلمدام وراري مزعوم إلعوملو ماعدة  نرمدها يف األحت ال التاليو:
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 عاملية اإلسالم

 التوحيد

 للناس كافة هو الذي أنشأكم من األرض واستعمركم فيها وما أرسلناك إال رمحة للعاملم 
 )زماان ومكاان(

 ال حمدودية الزمان ال حمدودية املكان

 عاملية احلضارة اإلسالم منفصلة عن الدولة 
  واملصاحل السياسية واالقتصادية

 عاملية التعارف

 رؤية لآلخر رؤية للذات

 التفاعل احلضاري
 دون الشعور ابلنقص

التفاعل احلضاري دون أن تظهر يف مواقفهم 
 وعالقاهتم عالمات التفوق العرقي

 )العطاء احلضاري(
 قدموا احلضارة والرسالة دون شروط أو غاايت 

 العمران احلقيقي يف مواجهة العمران الزائف
 ليس له أن تقيم قواعد  على حساب تدمري غري   العمران

 أو استئصال فاعليات اآلخر
 أو االستئثار مبنتوجات احلضارة وعمرانه

 
 نظرة اإلسالم إىل ظاهرة االختالف بم البشر وأنواع اجملتمعات والثقافات

 أبصول فكرية إبميانية قائمة على مبدأ أي التعارف والتقوى 

 التعارف االختالف
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 يو األنساق القيميو إلاملعنويو عامل
خاصة من خصوصيات عاملية 

 اإلسالم وإنسانيته 

 عاملية تستند إىل قاعدة 
 قيمية 

 يؤسس يف اإلنسان 

 مبدأ التوحيد 
 والعدل اإلهلي

 )مقدمة(

 إلنتاج احلضارة

 التناقض مع مبدأ الغلبة 
 أو منهجية توظيف احلضارة يف سياق

 مأزق سياسي أو اقتصادي

 لنسق احلضاريا

اي أيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك  
 كدحا فمالقيه

 حضور األلوهية الدائم يف 
 حركة البشر 

)خيلق الوحي يف اإلنسان ذاات تسعى لرؤية اإلهلي يف كل 
 حلظة وفعل وغاية(

 الدعوة    مشولية التجربة اإلنسانية ميهد حلضارة توحيدية-الوحي

 الدائم لتحقيق سعادة اإلنسانية برمتهاعاملية من حيث كوهنا السعي 
 )توحيد األلوهية ووحدة اإلنسانية(

تتحول احلضارة الفاحتة لنقيض )األنوية أو التمركز حول الذات والغلبة )السيطرة 
 واهليمنة( ا اخلضوع لقوانم األصل الذي صدرت عنه وسارت على هديه
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 الرؤية العاملية لإلسالم

ق، توويديو اإلسالم يف نيفا
الف ري إلالقيمي الذاتيو 

 إلالعامليو اإلنسانيو
 ينعكس

 رؤية األنساق لغري  يف صميم الفعل اإلنساين

رؤية األخوة يف الدنيا 
 واآلخرة

الرؤية الصادرة عن املادة، جتعل اإلنسان سلعة 
خاضعة ملقاييس االستخدام واالستغالل يف دنيا 

 منفصلة عن آخر 
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 رؤية عامة للوجود

 قيمة مرجعة للسلوك بيعةحيدد ط
 الفردي والعالقات اجلماعية

 تؤثر تشكيل 
 الدور والفاعلية والتعايش

 فجرت الرؤية العاملية لإلسالم اإلمكاانت املكنونة )القابليات( وال؟؟؟ يف اإلنسان

 إقرار تعددية  
 األداين 

 نقي كل النفس 
 اإلكرا 

 عاملية الوحي
 والرسالة 
 والدعوة 

ء على مبدأ االلتقا
 التوحيد اإلهلي

 العمل ابلعودة إىل الوحدة 
 الفطرية األصلية اليت وضعها هللا يف البشر

وحدة كيفية وليس جمردة وحدة كمية من 
 األفراد واجلماعات

 وحدة اخلالق وعالقة اإلنسان به 
 )االستخالف(

 إلغاء ازدواجية العاملم بوحدة الدنيا واآلخرة
 

 ةالدنيا مزرعة اآلخر 
 

 الوحي هداية حلركة اإلنسان الشاملة 
 مناط املكانة املتميزة لإلنسان

 اإلنسان غاية قرآنية 
 القرآن نور يهدف لتبديد الظالم املخيم على وجه اإلنسانية
 وحدة اخلالق ، وحدة اإلنسانية، تعدد املخلوقم واختالفهم

 الوحدة الفطرية بم الناس
 

 ا مبا هي مجاعة مفتوحة يف املكان والزمان اجلماعة اإلسالمية تستمد عامليته
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 التعارف م  متقرياص العامليو  التعدد والتنوع األمانة واالستخالف
 وعملية هادفة هلا قاصد إليها 

 عاملية الرسالة احملمدية اخلامتة

مبعوث إىل الناس  
 كافة

العامل كله أمة ابملعىن 
 الواسع للكلمة

 حجة الوداع 
 إلسالمومعىن عاملية ا

 املساواة بم البشر الدعوة واملواصلة بعثه كرمحة وهداية

 يؤسس اإلسالم عاملية اإلنسان
 املنطلق من ذاتيته املؤمنة

 لكي ينسج عالقاته مع غري  ومع 
 الطبيعة واألشياء 

)اإلنسانية كامنة فيه وهو يبحث عن متثالهتا يف الزمن 
 وجتلياهتا يف العامل( 

 واجب اجلهاد البعد العاملي ل
 العبادة )عاملية املكان(

 وحدة االنتماء العاملي إىل هللا 

مسرية ال د      معارج املسرية ادراريو     املثل الع يا )اإلدراك إلالعمل 
 إلالقدرة إلالعدل(

 السري حنو مطلق كله )علم وقدرة وعدل وغىن(
 يعين أن تكون املسرية اإلنسانية كفاحا متواصال ابستمرار

 كل جهل وعجز وظلمضد  
 حضارة عاملية 

تتأسس على 
 الوحي

حتتضن حالة 
تسري يف 
صراط هللا 
 املستقيم

تلغي من بنيتها 
الداخلية كل 

خصوصية تقوم على 
األنوية واألاننية 

الظلم /
 التعصب/العنصرية/

الوحي انفتاح 
 إهلي على العامل

احلضارة واخلروج 
من االختالف 
إىل االئتالف 
 والتواصل يف

 التعارف

عاملية إنسانية 
قائمة جوهراي 
على مبادئ 

 القرآن
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 تعارف احلضارات : املقومات واملعوقات

 تعارف       احلضارات

 االختالف سنة

 احلوار آلية

 التعدد حقيقة

 التعايش ضرورة

 التعارف عملية 
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 معرفة * جهل
 تعرف * انعزال

 اعرتاف *إنكار ا ثقايف
 تعريف * عدم حتديد

 املعروف * املنكر
 تفاعل * تغافل

 صارعتعايش * ت
 تدافع * ختاذل

 تساوي *سيطرة
 تكرمي *خنوع وإذعان
 استخالف * استئثار

 التمايز * التنميط
 اختالف تنوع * اختالف تضاد

 حتاور * تلقي وإذعان
 االئتالف * الفرقة والشقاق

 تعارف

 مقتضيات التعارف ومتقابالته
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 ال يعين 
 التوحد

 ال يعين 
 التنميط

ال يعين استمرار 
على العالقات  
 منط 

 ال يعين 
 نفي التدافع

 ال يعين اهليمنة 
والسيطرة يف 

شكل العالقات 
 الطغيانية 

 القتال التعاون

 التعارف

 الدعوة

تنوع 
 العالقات

ادفع ابليت 
 هي أحسن

وال يعين عالقات 
اخلنوع والوهن 

 والتبعية

 التعارف وحدات االنتماء والدعوة للتعارف احلضاري

 التعارف

 ة معرف
 )مشول(

 عارف
 )معلومات(

 تفاعل 
 )تعارف(

 عرفاء
 )عريف(

 اعرتاف
 )الوجود(

 معروف
 )توافق(

 تعريف
 )متايز(

 دعوة التعارف

إىل الناس كافة من 
 غري حتيز

وحدة األصل 
 اإلنساين

الرابطة اإلنسانية 
 االشرتاك اإلنساين

 معاين عالية
 االستخالف

التعارف يف داخل  
 كل دولة 

وحدات  تداخل
 االنتماء الفرعية

أسرة إنسانية رغم 
االختالف والتعدد 

 )سفينة األرض(

وحدة األصل 
 غري انفية للتنوع

 اخللق واجلعل
 أساس التنوع واالختالف

التعارف حركة إجيابية 
 تستوعب فاعليات التنوع
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التعارف يف 
 عمليات
تشكل 
 مقدمات
 الواجب

التعارف له دور 
 وقائي يف منع

ف يستتبع التعار 
 مفاهيم

االنفتاح، االتصال ،  النزاع والصدام وهو احلوار
التواصل ، التدافع ، 

 التعايش

احلوار ال يتم إال عن 
 معرفة /اعرتاف وتفاعل

التعامل املؤقت ال ينفي 
 التعارف

ينفي العزلة واالنفصال ينفي 
 الكراهة االبتدائية 

الشنآن غري مانع من العدل 
 ادلحيرك معاين التب

 حيوية املفهوم وفاعليته

التعارف والنظر 
يف تصفح 
 أحوال األمم

التعارف 
 التارخيي

التعارف  التعارف اآلين
 املستقبلي

تعارف 
اإلمكانية 
 والثروة

تعارف القدرة 
 واإلمكان

تعارف املشكالت 
والقضااي 
 والتحدايت

تعارف املؤسسات 
 واألبنية والوسائل

تعارف العالقات :  قارنةتعارف امل تعارف العربة
أصول التعاون 

 والصدام

كل ما يتوقف 
ويرتتب عليه 
التعارف أي 

 )األحوال واملآالت(
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 الكرامة

 اي أيها الناس

شخصية التكوين 
 اجلماعي واالجتماعي

 شخصية الفرد 
 والنوع

 القبائل الشعوب ذكر أنثى

 نداء التكرمي
 )ولقد كرمنا بين آدم(

سياسات 
 ميالتكر 

عالقات 
 التكرمي

مؤسسات 
 التكرمي

 معارج التكرمي

 منظومة القيم

معايري التفاضل 
 احلقيقية واجلوهرية
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 التفاضل
 مبدأ موضوعي

لكنه ليس ابخللق 
االبتدائي يف عامل 

 البشر

وال ابجلعل اإلهلي يف 
التكوينات االجتماعية 

 واجلماعية واجملتمعية

 عند هللا
املقاييس اإلهلية ال 

 قاييس البشرم

 العدل األساسي

 ال ينكر مبدأ التفاضل
 ولكن احلق يف البحث يف مقاييس التفاضل

مقاييس التميز 
 العنصري

مقاييس التمايز 
 التكويين اجلماعي

املقاييس السامية يف 
نسق القيم يف احلافظ 

 على

 معارج الت رمي
 )أكرمكم(

 أتقاكم 
تفاضل أنساق القيم 

ييس واالقرتاب من املقا
 اإلهلية

 مساواة التأسيس
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 نظام القيم
 وعمليات التعارف

 جماالت التعارف

 جماالت أخرى الثقافة العلم  االجتماع السياسة االقتصاد

 انفصال اجملاالت عن
 القيم واملقومات واملقدمات

 ينتج جماالت تفاعل شائهة ومشوهة 
 حمكومة مبعادالت ظاملة ا جاهلة 

 مضادات التعارف الظلم/ واجلهل  
 العدل/ واملعرفة  مسهالت التعارف

 خامت اآلية

 وارتضاء املقاييس اإلهلية
 من الناس بتكوينهم النوعي

 وتكويناهتم االجتماعية واجلماعية
 "إن هللا عليم خبري"

 املعايري والقيم عمارة األرض وبناء احلضارة  السنن اإلهلية

 تفعيل نسق القيم

 رؤية العامل والنسق العقيدي النسق القيمي النسق املعريف
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 تعارف احلضارات
 بم العوملة وحوار احلضارات وتصادمها

 حوار احلضارات املأزوم العوملة بم :
 وصدام احلضارات املزعوم

 التنميط
 التهديد

 مقوالت هناية التاريخ وصدام احلضارات 
 بم معارضات الظاهر وموافقات اجلوهر

 لى التنميط ؟!من يستعصي ع

 هندسة املوافقة والقبول
 اإلذعان يف ثوب الرضا

 

 افرتاس العوملة
 

 القشرة احلوارية
 أو احلوار الزائف

 

 صناعة العدو
 )العدو األخضر(

 
 

 التعارف
 

 حال
 عملية
 مقصد
 

 
 التعارف

 يضاد
 جيابه
 يقابل

 معاين افرتاس العوملة
معاين القشرة احلوارية 

 الزائفة
 التعارف حيدد جوهر احلوار ويقف يف مواجهة  ناعة العدومعاين ص

 غموض وهتومي مقاصد احلوار تبديل وتسميم أولوايت احلوار تزييف قضااي احلوار تزييف أسس احلوار

 مقدمات لتشكيل وتنميط احلوار
 )حوار التعارف خيتلف عن احلوار الزائف(
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ل   م  املهم  يرا  ي نف ر يف  ي الرؤيو املقامديو ال متثل إم اانص لنقد مفهوم إلعم يو العوملو إل 
 (45)يقدم  يرا نقداف لواقع املس مو إلاست اتالم لعامل التثداص الذي يواجهون،.
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 مستقبل التحدايت الداخلية
 يف عامل املسلمم

 بم السنن احلاكمة واملقاصد احلافظة 
 التواتر التارخيي ومتغريات عصر العوملة 

 تعاظم التحدايت تراكم التحدايت

 الفهم السنن 
 للتحدايت

 الفهم املقاصدي
 للتحدايت

 فعل التعامل والتحدي

 سنن التغيري سنن التأثري سنن التدبري سنن التسيري سنن التفكري

 سنن التمكم
 ادات الوعي بسنن التعاملمض

 وهم الفاعلية مواصلة الفعل السليب الغفلة التزييف

 ضعف التأثري إمهال القدرات تبديد الطاقات هدر اإلمكانية

 اجلزئة التبعية التخلف

 التكامل والتعاون االستقالل اإلمناء والعمران

التعرف على وصف 
 التحدايت والوعي هبا 
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 ل والتفسري يف سياق:قدرات التحلي
 األمة كوحدة حتليل يف إطار املنظور املقاصدي

 واملدخل السنين

والتفاعل مع جماالت  اإلمكاانت التحدايت
 حميطه السياسي

واحلراك اخلارجي 
 الداخلي

العالقة البينية والعاملية 
 عامل املسلمم

هدر اإلمكاانت 
مواجهة التحدايت 

 ابلشعارات 

 اإلنسان املكرم 
 إنسان العمران 

 والفاعلية 

 سطوة اخلارجي 
 بفعل ضعف الداخل
 والعالقات البينية

 موضوع ال 
 فاعل، ضعف 

 املكانة وضعف الدور

 تقومي السياسيات 
 واالستجاابت

 يف ضوء

 املدخل التعلق ابملقاصد
 *حتديد جماالت التعامل واالستجاابت

*)حفاااظ الااادين، حفاااظ الااانفس، حفاااظ النسااال، 
 ، حفظ املال(حفظ العقل

*حتدياااااااد األولااااااااوايت يف التعامااااااال واالسااااااااتجابة 
 للتحدي

*حتديد الضروري منها واخلارجي يف إطار منظومة 
 املقام وترتيبها

 املدخل املتعلق ابلسنن
 *التعرف على ذاكرة األمة وتواتر أحداثها

*القدرة التفسريية لواقع األماة مان خاالل السانن 
 احلاكمة

 دخل السنين*مستقبل األمة يف ضوء امل
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 وهن احلضارات
 والفاعلية احلضارية

 الفاعل والفاعلية القصعة التداعي لألمم
 أمن قلة حنن
 الكثرة الغثائية

 التعامل الواهن الفعل اخلارجي
مع عامل اإلمكاانت 

 والقدارت

 العقلية الغثائية

 احلال

نزع املهابة من 
 قلوب األعداء

قذف الوهن يف 
 قلوب األمة

 الوهنحال 

 كراهية املوت حب الدنيا

 التثاقل والنفاق رأس كل خطيئة

 عقلية القعود عقلية الرتف

 شلل الفاعلية احلضارية واالكتفاء ابستهالك احلضارة ال إنتاجها



 103 

 خامتة فاحتة : 
م  املهم  ي نؤكد  ي ذراسو العالقو بو "العوملو إلاإلسالم" ال تستوعبها دراسو مثل هذه   

سو : معرفيا مبا تثريه إلل    ايو  مر هذه الدراسو  ي  دد الش ل الذي جيب  ي تقوم ع ي، الدرا
العالقو م  إحت االص جوهريو  إلمهاجيا حبي   دد العالقو بو مناهج النظر ل عالقو إلمناهج 

 التعامل إلالتناإلل.
إلم  هنا فإي التعرض املعريف إلاملنه ي نراه م  اجلوانب املهمو إلاليت مل ت    ساسيو يف  

هاص اخليفاب حنو املواقف مباحترة م   ري اخليفاب العريب إلاإلسالمي وول العوملو  بل اجتهت توج
الوقوف ع ى هذا اجلانب املعريف إلاملنه ي  إلأتةري هذا اجلانب ع ى ما عداه م  جوانب م  املهم 

  ي نؤكد  هنا تت وه ال تسبق،.
إليف هذا املقام إلمبا متث ، العوملو م  كوهنا )رؤيو إلمفهوم إلمنوذج إلمنظومو( فإهنا قبل كل  

ما النظر إىل اإلسالم مي    ي ي وي ع ى مستوى األإلماف األإلىل م  دإلي ذلك )عم يو(  بين
اددي  عن، كعم يو  إال يف منظوره التارخيي. إال  ي الغرب إلمبا ام ، م  مشرإلع العوملو ع ى 
تفاإلص بو  ركان، إلعمده  إلع ى تفاإلص بو و م اإلدراكاص ال  مل التصوراص. ير ب إلبش ل 

 الم كعم يو م  دإلي  دىن متييز بو اإلسالم إلعامل املس مو.ال منه ي يف تصور اإلس
إلم  هنا فإي األساس يف منهج النظر ي وي بتثديد اإلحت االص اجلوهريو بتثديد  

الدإلاعي املؤكدة ع ى العالقو بينهما )مفهوماي  إلمنوذجاي  إلمنظومتاي  إلرؤيتاي ك يتاي( إهنا ت مل 
 دي إلبنائي يف آي إلاود.عنامر رؤيو العامل. يف إ ار مقاري نق

ا إلم   مول منهج النظر إلجب االنتقال إىل ال يفيو اليت تقوم بدراسو هذه العالقو معرفيف  
 ا )مناهج التعامل إلالتناإلل(.إلمنه يف 
مث االنيفالق إىل الرؤيو الناقدة البانيو يف إ ار استخدام مد ل بناء املفاهيم إلالتثيز الذي  

)املفهوم ادر إلاملفهوم العبد(  إلإعادة التأسيس عنامر رؤيو بدي و  ييفوهلا  إلمد ل تصنيف املفاهيم
ع  العم ياص النقديو إلالتقومييو إلالبانيو م   الل  )عامليو اإلسالم  تعارف ادراراص(  فرالف 

ا  مام عامليتاي: عامليو ا  مام رؤيتاي ل عامل   إلهل حن  جوهرف مد ل املقامد. فهل حن  وقف 
 إلعوملو االستمثار إلالغ بو االستخالف إلالتعارف 

"فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع األمر ال يزال اتاج إىل دراساص تراكم يف هذا املقام 
 الناس فيمكث يف األرض.."

 اهلوامش
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سالم نظر يف إ ار هذه العالقاص اليت حتاعت إلضرإلرة الدراسو املنه يو هلا: سيف الدي  عبد الفتا   اإلا (1)
سيويو  جامعو القاهرة: ك يو االقتصاد آ االص إلمقارتص مراجعاص إلتيفبيقاص مع إحتارة لنماذج إلالتنميو: إحت

 . 1999إلالع وم السياسيو  مركز الدراساص اآلسيويو  
إلهو تعبري قدمي   Weltanschauungمفهوم رؤيو العامل م  ال  ماص اليت ذاعت يف ال غو األملانيو  (2)

ا   عامليف   ياص جديدة   امو ضم  األنساي ادراريو إلاليت مت ك ميال وراراف ا بتا إال  ن، يرتبط دإلمف نسبيف 
نظر يف هذا املقام: د.  اد  بو زيد )إحتراف(  رؤي اإلم  هنا كاي االرتباط بو مفهومي رؤي العامل إلالعوملو 

و  السياساص العامل: متهيداص نظريو  القاهرة: املركز القومي ل بثو  االجتماعيو إلاجلنائيو: برانمج حب
. إللقد  م ع  التوسع يف إستخدام مفهوم رؤيو العامل " ي ظهرص مصيف ثاص   ري 1993االجتماعيو  

  visionتتدا ل معانيها مع ذلك املفهوم  إل تستخدم نفس املعين إلم  هذه املصيف ثاص: نظرة  إل رؤيو 
إلمنظور   cogmteineإلرؤيو معرفيو   cognitive orientation  إلتوج، معريف Imageإلمورة 

إلإفرتاضاص   Implicit premisesإلمبادئ مترمنو   Warldview perspectineرؤيو العامل 
  cognitivie Mapsإل رائط معرفو   Ethasإلرإل  الثقافو   Basic Assumptionsاساسيو 

يدة إل نساق املعرفو  إلحنو ذلك إلم  هنا فإي رؤيو العامل قد تشري إيل األنساق اإلدراكيو  إلالرمزيو  فرالف ع  العق
 إلالقيم  إلالثقافو  إلالف ر إلالتف ري.

ألهم األبعاد إلادقائع النظريو ملفهوم رؤي   The Imageإلم  هنا فإي أتكيد بولدنج يف كتاب  
   temporal Image  الصورة الزمنيو spatial Imageالعامل إلاليت مي   إقاهلا يف الصورة امل انيو 

  الصورة الشخصيو املتع قو تالحتخاص إلاألدإلار إل النظم الذي Relational Imageإلالصورة العالميو 
 Affectional  الصورة الوجدانيو  value Image  إلمرة القيمو Personal Image يط ب،  

Image   إلم  مث هو ينيف ع م   الل هذه العنامر إيل تصنيف الصورة ذاالا م  وي  هي مقسمو إيل
ا إليها م   الل بعد اليقو إلعدم اليقو يو  إل دإلي حتعوريو   إل الصورة منظورف جوانب حتعوريو  إل ال حتعور 

ا إليها م   الل بعد الواقعيو  إل عدم الواقعيو  إلمدي اتفاق رؤيو العامل  إل إلالوضو  إلالغموض  إلالصورة منظورف 
إليها م   الل بعد  االصورة منظورف  .الصورة الذهنيو مع بعض جوانب العامل اخلارجي كما هي ع ي، يف الواقع

اخلصوميو  إل العموميو  إلرؤيو العامل كرؤيو فرديو ذاتيو  إل حتخصيو  م قعيو فالرابيفو األساسيو ألي جمتمع  إل 
اليت تشري إيل اخلصائص   public Imageةقافو  إل ةقافو فرعيو  إل ورارة  إل نظام هي الصورة العامو 

 يشرتك فيها  فراد ذلك االتمع. اجلوهريو لرؤيو العامل  إل الصورة العامو اليت 
كما يرتبط ذلك بتصور الذاص إل دإلارها إلاآل ر إلعالقات، إلإدراكاص العالقاص مع،. فتصور رؤيو العامل  

ل،  مهيو كامنو يف معاجلو مش  و املعين" الرتبا ، الوةيع هبا. فم   الل تصور "رؤي العامل" مي   التعرف ع ي 
ش ل املعين "املتع ع جبوانب جبوانب متعددة م  وياة اإلنساي  إل مهيو تصور رؤيو اد ول اليت تقدمها الثقافو مل

ا يف عم يو بناء إلتبين التصوراص األ ري املتع قو تل وي  ساسيف  االعامل" هنا تتمثل يف  ن، جيعل يف "الذاص" لورف 
امل فإي الذاص ال تدرس إلامل اي إلالزماي إلحنو ذلك. إلهناك بعد آ ر هام إلهو  ن، م   الل تصور رؤيو الع

 ا  م  ري بشر. مبعزل ع  اآل ري  سواء  كانوا بشرف 
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 worldا آلراء دي تاي تت وي رؤيو العامل م  العنامر  إلامل وانص التاليو: )مورة العاملإل بقف  

picture مناذج ادياة( )Ideals of life  ربة ادياة (  )Experience of life   ا لتمييز ( إل بقف
ص بو مخسو مستواص م  التصوراص إلاملفهوماص اليت تؤلف رؤي العامل لدي ت ك اجلماعو  إلهذه رات بور 

إلهي تشري إيل القراا   Ultimate sacred postulutesالتصوراص تشمل املس ماص امليف قو
  القواعد اال القيو Cosmological  Assumptionsإلاملس ماص الدينيو  االفرتاضاص ال ونيو 

  الشرإلط املاديو إلاالجتماعيو املترمنو إلالسائدة يف ادياة اليوميو  إلاملعرفو اليوميو اليت تتع ع Valuesإلالقيميو 
 .Way of lifeبيفريقو ادياة.

 ف سفو ادرارة إلرؤيو العامل انظر:  -
ومي: املؤسسو ا لربص احتفيتسر  ف سفو ادرارة  ترقو د. عبد الرا  بدإلي  القاهرة: إلزارة الثقافو إلاإلرحتاد إلالق

 ال زالت دالو يف هذا املقام.  1923املصريو العامو ل تأليف  د. ص  إلهذه الدراسو املب رة إلاليت  نت ها مؤلفها 
 ا يف إ ار رؤى العامل: انظر  يرف  -

Ahmet Davutaglu , Alternative Paradigms: The Impact of Islamic 

and Western Weltanschauungs an Political Theory ,Maryland Univ. 

Press of America, 1994.  

 (Ch. 2&3انظر  امو النموذج الغريب  إلالنموذج اإلسالمي إلالنتائج املرتتبو ع يهما  انظر )
 انظر:-(3)

Thomas Kuhn , the Structure of Scientific Revolution 2 nd ed., 

Chicago: Chicago Univ. Press , 1970, Pp10-22 
ع م كالم العوملو  ع م عمل العوملو ضم  م ف ع  العوملو ترم  رؤى  نظر: سيف الدي  عبد الفتا  ا-(4)

  ص ص 1999ه يونيو ه يوليو 1420(  ربيع  إلل 48ل مثقفو إلاملف ري   جم و املعرفو  السعوديو  العدد )
92-94. 
اف أليو تغرياص ع ي املستوي الدإليل إلاليت إليف سياق ارك التعامل مع التف ري املؤامرايت الذي يظل منيفا تفسري  -

نظر: اا ما الي وي لدإللنا قدرة ع ي املواجهو  فيربز تف ري املؤامرة كثالو ذهنيو إلف ريو قاعيو إلبراء الذاص  البف 
قسم االحبا  يف جم و الرحتاد  إحت اليو منيفع املؤامرة يف تفسري األودا   جم و الرحتاد  مركز دراساص الثقافو 

 .104 – 93  ص ص 1999  اال د الثال   مايو 7ارة يف الوالاص املتثدة  فص يو  العدد إلادر
 نظر معين املابعديو إلاليت سبقتها النهااص يف: ا (5)

. إلكذلك دراسو لمد قال 90-12  ص ص 1997(  ربيع 51م ف مابعد ادداةو/جم و ال رمل  العدد )
. كاظم جهاد  166 -141  ص ص 1997(  ميف 52ل رمل ) ترإلص  يف منيفقو مابعد ادداةو  جم و ا

 . 182ه167م  نقد ادداةو إيل بعد ادداةو  نفس العدد السابع  ص 
 :انظر  يرف ا

James N. Rasrnau. Global changes and Thearetical Challenges: 

Toward a postinternational politics for the 1990 s, in Global 
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Changes and Theoretical Challenges , Ernst otto Czempiel & James 

N. Rosenau , lexingrton Books, 1989, pp. 1-23.  
  -اجلديد: يانظر يف دراسو وول مفهوم النظام العامل (6)

  السنو ياجلديد  جم و مستقبل العامل اإلسالم يسيف الدي  عبد الفتا   وول التثيز يف مفهوم النظام العامل
  80-7  ص ص 1992   ريف 8لثانيو  العدد ا
انظر يف هذا املقام: سيف الدي  عبد الفتا   التثداص السياسيو ادراريو ل عامل اإلسالمي  ضم   (7)

   )الفصل الرابع() ت اليفبع(.1999حبو : رابيفو اجلامعاص اإلسالميو  القاهرة: 
ملو م  مظاهراص سياتل إىل اضيفراتص عيد العمال: انظر إلقاري: إلويد عبد االيد  االجتماع ع ى العو  (8)

 .2/6/2000ق يل م  النبل إلكثري م  العشوائيو إل ياب البديل  األهرام  
. إلضم  سياق اددي  ع  1990سيف الدي  عبد الفتا   عق يو الوه ..  القاهرة: القارئ العريب   (9)

 املع وماتيو إلارتبا ها تلعوملو إل هرها مي  ..
 ار حتب و املع وماص إلعنامر السييفرة إلنقد العوملو يف هذا املقام انظر: يف إ  -

ريتشارد فولك  حتب و االنرتنت بو الر بو إلالرهبو: حنو سييفرة سياسيو م  نوع جديد  لوموند دب وماتيك  
 .32  ص1996النسخو العربيو  نوفمرب 

ا ع ي العامل يف املستقبل القريب يف يوكد اني إلماوبو كيف سي وي م  السهل ع ى  مري ا  ي تسييفر سياس
إلذلك بفرل قدرالا اليت ال تراهي يف ادماج النظم اإلعالميو املعقدة.إليعتقد  ي تعريف السياسو اجلغرافيو الذي 
  ذ يسود  كثر فأكثر  هو  هنا  ريقو التث م يف القوة الالماديو  إل القوة الناعمو   ي تقنياص اإلعالم اليت 

 لتوجي، إلالتث م اآلليو إلالفراء السرباين(.ترسم ودإلد فراء إلا
ا حت  ادرإلب  لوموند دب وماتيك(  ا  ةر املع وماتيو يف حت  ادرإلب: جاي  يز فيل إلذلك خيدمنا  يرف انظر  يرف 
 .21  ص 1996نوفمرب 

(10) Kuhn , ob ,cit. 
 انظر  يرفا:

امل متغري  القاهرة: مركز الدراساص السياسيو السيد يسو  الوعى التارخيى إلالثورة ال ونيو: ووار ادراراص ىف ع
 .1995إلاإلسرتاتي يو تألهرام  

يزمع الباو  القيام بدراسو تفصي يو ل خيفاب العريب إلاإلسالمي وول العوملو إلتصنيف اجتاهات، قاري -(11) 
إلاهلويو العربيو:  وا ر  يف هذا املقام  يف إ ار اخليفاب وول العوملو يف العامل العريب: سعد الدي  إبراهيم  العوملو

 م 1999وول جدل املثقفو العرب ع  اداضر إلاملستقبل  إلرقو  ري منشورة  
انظر: سيف الدي  عبد الفتا   لاضراص يف مادة النظريو السياسيو: النظريو السياسيو التث ي يو إلعم يو -(12)

 .1998االقتصاد إلالع وم السياسيو   بناء املفاهيم مع التيفبيع ع ى مفهوم العوملو  جامعو القاهرة: ك يو
قاري لاإللو   رى قيمو: د.لس   اد اخلرريي  العوملو: مقدمو يف ف ر إلاقتصاد إلإدارة عصر الالدإللو  

 إلما بعدها( 10. )انظر فصل ماهيو العوملو  امو ص ص 2000القاهرة: جمموعو النيل العربيو  
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 : نظر ىف تعريف العوملو إلمعوبو تناإلل الظاهرة-
د / عال اخلواجو  اآلهر اإلجتماعيو ل عوملو ىف دإلل اخل يج  مشرإلع دراسو مقدم اىل مؤمتر العوملو إلالعامل العرا 
ىف معاجلو اجلوانب اإلقتصاديو انظر: د / الفونس عزيز  الو   العرا إلمواجهو  داص العوملو. إلىف اجلوانب 

 السياسيو إلأتةرياالا ع ى العوملو انظر:
 يس  اآلهر السياسيو الدا  يو ل عوملو. د / مال  سامل زرتوقو  مفهوم العوملو: تعريف العوملو إل ديد هدى ميت

 بعادها  دراسو مقدمو اىل مؤمتر " العوملو إلالعامل العرا "  جامعو القاهرة  ك يو اإلقتصاد إلالع وم السياسيو  مركز 
  2000مايو  18017دراساص إلحبو  الدإلل الناميو  

ر ىف تعريف العوملو  .د. / جودة عبد اخلالع  العوملو إلاالقتصاد السياسى ل دإللو القوميو  املوسم الثقاىف لقسم انظ
 .2000الع وم السياسيو  جامعو القاهرة  ك يو اإلقتصاد إلالع وم السياسيو  ابريل 

ى ل  ياانص مبا يرتتب ع ى إذ يعرف العوملو أبهنا عم يو إلعادة تعريف اديز  هى عم يو فك إلإعادة تركيب كرب 
ذلك إعادة تعريف اديز ع ى  كثر م  مستوى إلىف  كثر م  جمال  إعادة تعريف اديز ىف  بعاده السياسيو 
إلاإلقتصاديو إلالثقافيو إلاإلجتماعيو إل ريها م  األبعاد.. إلهى هبذا عم يو حتام و  هلا م  الرموز الث يس ط الروء 

 ع يها  إل يتخذ بشأهنا املواقف.
 إلم   هم ال تاتص الث ميزص بو هذه األمور قيعاف انظر:

Martin Ablrow, the global age: state and society beyond Modernity, 

Cambridge & Oxford: polity press, 1996. PP. 75-96. 

توقف عندها  انظر إلم  املهم  ي نشري اىل  مهيو هذا ال تاب ىف إستعراض بعض القراا العربيو الث جيدر ال
 . " The global age hypothesis “ع ى سبيل املثال الفصل التاسع الذى عنون، املؤلف 

املفاهيم انظرا : ع ى القاتى  مقدمو يف ع م املصيف ح  القاهرة: م تبو النهرو املعديو   ISOيف إ ار  يزإل  -
 املفاهيم. ISOإليشري إىل تيفور لاإلالص  55-34  ص ص 1987  2ط

--Barbara Snell (ed). Tern Banks for Tomorrow’s World , 

Translating and The Computer (4), London Press Center (A slib), 

1983 

Unesco, Infotern Series (8) Networking in Terminology international 

Work, New York , London , Press , 1956 
 واجتاهاهتا ونقدها يف  أنظر يف أطر وحات العوملة-

 .د انديو مصيففي  التثداص السياسيو اخلارجيو ل عام اإلسالمي ضم  مشرإلع: دراسو التثداص اليت تواج، 
 .71 – 27ص ص  1999األمو االسالميو يف القري املقبل  رابيفو اجلامعاص االسالميو  

 اليت تتع ع بذلك  يف لاإللو تعريف العولو تعريفاف إجرائياف إلاإلحت االص املنه يو-
James Reseneau , the Dynamics of globalization Toward an 

operational formulation , security Dialogue , val 2b ( 3 ) , 1996 , P. 

P. 244 – 262.  
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(13)- Jhon Urry, Consuming Places, London: Rovtledge 2 nd ed, 

1997, PP 1-29 
واضر كظاهرة مارص إلاودة م  مؤحتراص العوملو ) ال وزموبولتاي  انظر ما يش ل ىف إ ار دراسو اد –

إرهاماص لدراسو هذه الظاهرة  إلاإلحتارة اىل منط الس اي إلالعيش إلاإلتصاالص سي وي االتمع معقداف  
ا إلستزداد إلسائط النقل آليو إلإبتعادا ع  اخلصومياص إلست وي سريعو إلمتشاهبو  هذا النمط م  العيش  إلهذ

 النوع م  الس اي قد يغدإلاي حت الف يسود العامل  راف.
انظر ذلك دراساص ع  جم و ديدالس  واضرة املستقبل  ترقو: لمود ادى  بغداد  إلزارة الثقافو إلاإلعالم  

 .14  ص 1986دار الشموي الثقافيو العامو  
 الوظ بعض املقاالص املهمو الث تشري إىل ذلك.

داةو إلالزماي إلامل اي إلإعادة تعريف األوياز ) اديز امل اين التفسرياص التارخييو إلالزمنيو يف إ ار الربط بو اد-
ل تغري االجتماعي  األوياز االعالميو إلاإلةنيو إلالت نولوجيو إلال ياانص االجتماعيو إلالسياسيو إلالثقافيو الدإلليو 

 اليت  ل لل نظرياالا القوميو.... 
ص العوملو  ترقو: عبد الوهاب ع وب  املشرإلع القومي ل رتقو  القاهرة: اال س مايك فيذرستوي إلآ رإلي  لده

 م.1999األع ي ل ثقافو  
(14)- Janet AbuJ lUghod “Civil /uncivil Society: Confusing form 

with content” in Mike Douglas and John Friedman (eds.) Cities for 

Citizens: Planning and the Rise of Civil Society in A Global Age 

,New York john Wiley and sons, 1998, p.p. 227-237  
 
(15)- 

John Papworth   
Small is powerful: The Future as if people really Mattered, London: 

Adamantine Press. 1995. 

 إلالذي  ور في، رؤيو حتوما ري يف كتاب، الشهري
E.F. Schumacher, Small is Beautiful. London: Blond and Friggs, 

1974 

 

 انظر-(16)
Richard Bellawy , Liberalism and Modern Society , Cambridge: 

Polity Press, 1992, P.P.1-8. 
 انظر-(17)

John Keane, Reflections on Violence, London: Verso , 1996 Pp. 

107-128. 

 ل املثال ال تاب اهلام:انظر ع ى سي-(18)
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David Held,  Democracy and the Global order: From the Modern 

Stake to Gosmopolitan Governance , Cambrige, Polity Press, 1997. 

(19)- 
Zygmunt Bavman, Life in Fragments: Essays in Postmodern 

Morality,  Oxford: Black well, 1995. 

(20)- 
David Holmes , Virtual Politics: “Dentity and Community in Cyber 

space , London: sage, 1997. 

م  ال تاتص املهمو الومفو ل ثالو املع وماتيو إلجمتمع املع وماص إلعالقاتو بتش يل االتمع العوملي إلما يرتك، -
 م  آهر ع ي الزم  إلامل اي إلاالتمع.

Manuel Castells, the Information age: Economy ,Society and 

Culture: The rise of the Network society , Blackwell publishers 

Imc.third Edition , 1998, Vol. 1  

 إلم  املهم ميفالعو اال دي  امل م و: 
vol.2  ( the power of Identity )  

vol. 3 ( End of Millennium )   
 
 ربط املهم بو العوملو إلادداةو:انظر ىف ذلك ال -(21)

Martin ablrow, the global age: state and society beyond 

Modernity, Cambridge & Oxford: polity press, 1996. PP. 7. 

FF. 
إليف إلاودة م   هم الدراساص القيمو إلاليت تعاجل ما جتد في، م  دراسو العالقو يف إ ار رؤيو العامل م  -(22)

ميفالعو: د. ع ي الشامي  ادرارة إلالنظام العاملي   مول العامليو يف وراريت االسالم إلالغربيو  بريإلص:  املهم
 إلقد  سهم هذا ال تاب يف ميا و بعض اخلرائط اليت ضمناها هذا البث .  1995دار االنسانيو  

مصيففى اليت تقوم ع ى  يع ف الباو  ع ى القيام بدراسو مشرتكو مع  ستاذت، الدكتورة انديو لمود-(23)
 دراسو اخليفاب الغريب وول العوملو  بينما خيتص الباو  تخليفاب العريب إل  ي ،.

 نظر: د. وس  انفعو  د. سيف الدي  عبد الفتا  ) لرراي (  العوملو إلالع وم السياسيو  جامعو -20  -(24)
(  العام 1س س و لاضراص املوسم الثقايف ) القاهرة: ك يو االقتصاد إلالع وم السياسيو: قسم الع وم السياسيو )

 .35- 13  ص ص 2000  1999-1998اجلامعي 
يف إ ار املفارقو بو التق يدي إلادداةي يف جمال الثقافو إلالقيم مي   ميفالعو مؤلف  ملوند التق يدي يف -(25)

   رى انظر:وقل  دبياص التنميو السياسيو  كما مي   مالوظو عنامر هذه املناقرو ضم  كتاتص 
G.Hlmond and S.Verba,k Civic culture, Poston: Lihle Brown and 

Company 1965. 
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قاري سيف الدي  عبد الفتا   ووار النخبو املثقفو وول العنف إلاإلرهاب  إلمراجعو نقديو ضم  الثقافو 
السنوي السابع  جامعو القاهرة السياسيو يف مصر ب  االستمراريو إلالتغري  د.لمد كمال املنويف   عمال  املؤمتر 

 إلما بعدها.592  اال د األإلل ص 1994مركز البثو  إلالدراساص السياسيو  
انظر ىف ف رة النظام العاملى اجلديد إلةقافت، ىف مواجهو ةقافاص   رى: د.فوزى لمد  ايل  ةقافتنا ىف إ ار 

متو فصل ) اجتاهاص الثقافو ىف إ ار النظام   انظر  ا1994النظام العاملى  القاهرة: مركز  اإلعالم العرا  
 . 104-69العاملى اجلديد( ص 

 .1991جمدى نصيف )إعداد(  ورب اخل يج إلالنظام العاملى اجلديد  القاهرة: م تبو مدبوىل  
 إلال تاب يترم  فصول ستو ك ها مقاالص مرتقو تعاجل  مور تتع ع مبسرية هذا النظام العاملى اجلديد.

تاتص ما يربط بو إرهاماص النظام العاملى اجلديد إل العوملو  ادديثو ىف مرو و  الت وي : بدرى إلهناك م  ال 
 .1999يونس  مزالع العوملو ادديثو ىف النظام العاملى اجلديد  بريإلص: دار الفاراا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

يو ع  تب ور قريب العهد هلي ل ىف سياق يتثفظ ع ى العوملو إلاددي  ع  العوملو إلاملزاعم الرائ و اإلسيفور  - 
إقتصادى معومل  إليف عنواي املقدمو قد يعرب ع  هذه املعاىن: العوملو هل هى إسيفورة ضرإلريو   إلهو  مر يناقش 

 مثو إلدقو ال ثري م  الدعاإلى الشائعو وول " العوملو".
تث م  ترقو: إبراهيم انظر: بول هريست إلجراهام تومسوي  مساءلو العوملو: اإلقتصاد الدإلىل إلإم اانص ال

 – 3  انظر بصفو  امو التقدمي: ص 1999فتثى  املشرإلع القومى ل رتقو  القاهرة  اال س األع ى ل ثقافو  
28. 

ا مهما ل عوملو ىف إ ار لاإللتها فرض ت ك السوق ادرة ع ى العامل إلهو  مر سيخ ع كارةو إنسانيو انظر  يرفا نقدف 
  جوي جريب  الف ر ال اذب:  إلهام الر تاليو العامليو  ترقو:  اد يام الشيوع  قها النظ مقب و ك ت ك اليت

 .2000ع ى ل ثقافو  فؤاد ب بع  القاهرة  م تبو الشرإلق  اال س األ

 الرعفاء يرةوي العدم
 انعوم تشو مس ى

 فوضى حتام و ىف  عقاب ادرب
 دنيس هي ى

 زم  ق ف ليفا يو رإلتيانتا
 فوكوامافرنسيس 

 عامل بعيد ع  النظام إلالسييفرة
 تيو سومر

 اإلامر لعامل جديد
 مارت  إلال ر

 التحول العاملى
 وليم داالس
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ا إلم  قبل الدإلل الناميو  انظر: هشام إنتقاد العوملو  ربيف  وول سياتل إلظاهرة العوملو إلضرإلرة النظر الفاوص يف -
"  مرجع إلالعامليو إلالدإلل الناميو  دراسو مقدمو اىل مؤمتر "العوملو إلالعامل العريب الدإليل يالت ار  يوسف  النظام

 .سبع ذكره
انظر ذلك النقاش ذي الداللو الذي   بو ال وموند ديب وماتيك إلالفاينانشال اتميز.. إلقد عرب لرر العدد  ي  -

امل: هذا امل ف الذي يستثع دراسو مستق و إل  يل نصوم، يف تصور اال تو إمنا يعرباي ع  تصوري   ت فو ل ع
  إلما 12  ص ص 1997ا ار الرؤيو الناقدة إلاملتبنيو ل عوملو: انظر هذا امل ف لوموند ديب وماتيك    سيفس 

 بعدها.
 .1998د. منري ادمش  العوملو ليست اخليار الوويد  دمشع: األهايل ل يفباعو دار النشر   -
تاتص النقديو البد  ي تستفيد الرؤيو اإلسالميو م  نقد  نساق   رى سواء دا ل السياق الغريب يف إ ار ال  -

 إل العريب  امو ما يقدم، م  نقد ع ى املستوى املعريف إلاملنه ي: إلم  ال تاتص املهمو إلالث مي   استنباط 
 األمول املعرفيو ك عوملو:

عامل  ي يقول ال ل ر تاليو املع و ماليو   بريإلص: املؤسسو العربيو عبد ادى اىي زلوم  نذر العوملو: هل بوسع ال
 .1999ل دراساص إلالنشر  

بيرت مارت    –إلضم  هذا املقام ىف  ةر العوملو الس ىب ع ى قاعدتى الدميقرا يو إلالرفاهيو  نظر إلراجع: هانس  -
قو د. عداني عباس ع ى  مراجعو إلتقدمي: هارالد حتوماي  فخ العوملو: االعتداء ع ى الدميقرا يو إلالرفاهيو  تر 

 م.1998 .د رمزى زكى  س س و عامل املعرفو  ال ويت: اال س الو ىن ل ثقافو إلالفنوي إلاآلداب   كتوبر 
إلم  املهم النظر إىل عناإلي  الفصول إلالث متثل رؤيو مت ام و ل عامل )ل ذاص اآل ر( )إلالعالقاص(  -

 اخل(. …ز إلالقيم إلالثقافو إلادرارة )إلاآلهر إلاملقالص( )إل نساق الرمو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصول مثانيو  يش ل الفصل التاسع منها رؤيو ترتتب ع ي،: التوقف ع  السري ع ى  ري هدى   هنا النتي و الث 
 ترتتب ع ى  ووال العوملو إلمقالالا.

 العوملو دي تاتوريو ذاص مسموليو لدإلدة

جمتمع اخلمس الثرى إل ربعو األمخاس 
 الفقراء

 مل  الدإللو 

 جناة  م ضثاا
لينقذ نفس، م  يستيفيع إلل  ؛ م  

 سيف ح  هو ذا الذى

 حتريعو الذائب

 كل حتأ مار موجوداف ىف كل م اي
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 ملانيا  –د دإلدإل: كالونياإلىف هذا املقام م  املهم ميفالعو كتاب  إللريش بك  ما هى العوملو  ترقو  بو العي
   منشورا اجلمل.1999

 إلهو يتثرك موب التعامل مع  فع العوملو  إلأتةرياالا امل انيو إلالزمانيو إلاإلنسانيو.
التثديداص  مفارقاص العوملو  املوا نو العامليو    يفاء  –التناقراص–العوملو  األبعاد  يمدمو العوملو ماذا تق

 العامليو   جوبو ع  العوملو.
م  العوملو  إلل   هناك  رجا عرب اددإلد" ص  إلم   هم ما يؤكد ع ي،  إل لريش  ن، "ليس هناك م   رج إل ين

218. 
ترتبط هبا احنسار  إ ار ق و العم ياص اليت يف ا م  هذه ال تاتص ما يعو ع ى ذلك النظر املعريف نظر  يرف 

ايو التاريخ  العوملو  م فردإلس األنبياء  العوملو إمرباليو   العوملو م  منظور هنيالدإللو القويو  االنسياب البشر 
وديثو  مصيدة االستهالك  العوملو إلالثقافو  العوملو إلالع م العوملو: إل، الع م!! إلهو  مر يتع ع بدانو العوملو  

 إلمترماانالا األيدلوجيو إلاملعرفيو إلالثقافيو.
 وكااما  إلاملناقشاص اليت دارص ووهلا انظر: إليف إ ار ف رة هنايو التاريخ الواردة لدى ف (26)
  القاهرة  دار 1989فرنسيس فوكواما  ه هي هنايو التاريخ: ترقو ع  جم و انحتيوانل انرتست  ميف  -

 .1990البيادر ل نشر إلالتوزيع  
الرابعو   انظر مقدمو م ف  جم و االجتهاد وول "النظام العاملي اجلديد إلهنايو التاريخ" االجتهاد  السنو -

 .276  275  ص1992: ربيع إلميف 16-15العداداي 
يف ا ار مدام ادراراص: انظر: مموئيل هنتت توي  مدام ادراراص: إعادة منع النظام العاملي  ترقو:  -

 .1998  عت الشايب  القاهرة: سيفور. 
ةيع  الغرب إلبقيو العامل بو انظر مقالو هنت توي إلالردإلد ع يها مركز الدراساص االسرتاتي يو إلالبثو  إلالتو 

 .2000مدام ادراراص إلووارها  ببريإلص: مركز الدراساص االسرتاتي يو إلالبثو  إلالتوةيع  
مقوالص كثرية تشيع وول عصر املع وماص  إلاملع وماتيو  إلالقريو العامليو  إلالثورة االتصاليو إلالتقنيو  جيب  (27)

قع إلما يرتك، م  آهر ع ى اإلدراك إلالتعامل إلالتفاعل: انظر ع ى  ريها  إلالتعامل معها يف نيفاق وقيقو الوا
سبيل املثال: هبت م  اإلي  إحت اليو العقل العريب: بو الذاص إلاآل ر إلاآل ر اجلديد  بريإلص: دار اليف يعو 

 إلما بعدها. 25  ص1995ل يفباعو إلالنشر  
مي   ميفالعو: نعوم تشوس ي  وول هندسو القبول كمفهوم لوري ضم  كتاتص نعوم تشومس ي  (28)

 .1992إعاقو الدميقرا يو الوالاص املتثدة إلالدميقرا يو  بريإلص مركز دراساص الوودة العربيو  
-Edward S.Herman and Noam Chomsky ,manufacturing Consent ; 

the Political Economy of the mass media, New York , Pan theau 

Books , 1988, Preface. 
يف إ ار بعض العالقاص املفرتضو بو عم ياص التغريب إلنظراص التثدي  مي   ميفالعو كتاتص  (29)

  إلما بعدها. 34 حتارص إىل هذه الص و   مهها: املرجع السابع  ص 
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تعبري سفينو األرض تعبري مهم  م  اإلنصاف  ي يشيع يف التداإلل فهو يؤدي معاين االتصال املسمول   (30)
 كانت املعادالص اليت ينيفوي ع يها إل بيعتها: انظر: رجاء جارإلدي  وفارإل القبور  االتصال  اف ال ميف ع 

 .17  ص 1993ترقو: رانيا اهلاحتم  بريإلص  تريس: درا عويداص  
 قيمو يف ادفاظ ع ى اجلنس البشري كياانف  مي   ميفالعو هذا التعريف املهم  إلالذي يترم   موالف  (31)

إلتفاعالف لدى كارل دإليتش يف: كارك دإليتش    يل العالقو الدإلليو  ترقو حتعباي لمد لمد  ا إلفاع يوإلإلجودف 
إلما  83-77  ص 1983حتعباي  مراجعو إلتقدمي د.عز الدي  فودة  القاهرة: اهليمو املصريو العامو ل  تاب 

 بعدها.
)وإن أوهن البيوت لبيت القرآنيو:  تشري إىل بيت العن بوص مبرامين، الواهيو  ر م حتب يت، إلتعقده إىل اآليو -

 .41العن بوص / العنكبوت(
القدم إلادداةو كمعايري لتقومي األف ار إلاألودا  إلالقيم  مر مهمو جيب  ريرها  فاالستناد الزمين يف هذا  (32)

ب مراجعت، املقام ل،  يفورت، يف تش يل البنيو املعرفيو إلاتساقها املتولدة عنها  إلهي تقوم ع ى افرتاض م  الواج
وول تالزم ادداةو الزمنيو مع الصالويو  إلتالزم القدم مع عدم الصالويو  إلهو افرتاض ال يستند إىل أتسيس 

 .1983منه ي: منري حتيع  اإلسالم يف معركو ادرارة  بريإلص: دار ال  مو ل نشر  
 إلما بعدها. 7  ص 1996 ارق البشري  ماهيو املعامرة: القاهرة: دار الشرإلق  

ا:  ارق البشري  املالمح العامو ل ف ر السياسيو اإٍلسالمي يف التاريخ املعامر  القاهرة: دار الشرإلق  ظر  يرف ان
 إلما بعدها. 47  ص1996

يف إ ار الت اإلز إلالنسخ ضم  األنساق املعرفيو اليت تبنت ف ريت "النهااص" إلاملابعداص  إل ةر ذلك  (33)
ا ل بث  املستفيض  إلهو  مر خيرج ة إىل القيم  مي    ي ي وي ذلك موضوعف ع ى عامل القيم إلعدم استقرار النظر 

 ع  اهتماماص البث  املباحترة إلل   يستثع املعاجلو.
انظر مقالو ميشيل جوبري إلزير اخلارجيو الفرنسيو األسبع  يف إ ار تصوراص إدراكيو حتديدة اخليفورة   (34)

عرفيو اإلسالميو ب ثري م  الرتمد  إلبقدر م  االستسهال إلعدم إلاليت تتعامل مع عامل املفاهيم يف املنظومو امل
 التعمع  إلبقدر  ري يسري م  ال غو االالاميو. اليت يبين يف النهايو منظومو ل ت ين ال البث  املنه ي:

Michel Jobert, regards sur l`integrisme de La dar El-Hab, Ahram 

Hebdo, 9-15 Novmber, 1994, P 15 Fahmy Hwaddi, 61-22 

November, 1994, P.13. 
يف إ ار مناعو الصورة  إلالتغيفيو اإلعالميو إلالع ميو ل ظاهرة اإلسالميو انظر: إدإلارد سعيد  تغيفيو  (35)

 .1983اإلسالم  ترقو: ترية نعيم  وري  بريإلص  مؤسسو األحبا  العربيو  
 يف إ ار نقد مفهوم القوة ضم  هذا التصور انظر: (36)

ص 1985يوسف  اد  د.لمد زادة  مقدمو يف العالقاص الدإلليو القاهرة  م تبو األ ول املصريو   مد د. 
37-42. 
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ا: د.ع ي  مغر ال اظمي  دإلر القوة يف االتمع إلالعالقاص الدإلليو  ترقو لمود عبد ال رمي  الف ر انظر  يرف 
 .118-92هه  ص 1413  السنو األإلىل ربيع األإلل 3اجلدي  العدد 

يف إ ار ف رة  يفرسو القوة إلما  م ، م  معادالص  قد  د إحتاراص متنوعو مي   مالوو بعض منها يف: إلليم 
فولربايت   يفرسو القوة  ترقو: لمود حت ري العدإلي  القاهرة: دار ال تاب العريب ل نشر: د.ص  مواضع 

 متفرقو.
  ترقو د.عفيف دمشقيو  بريإلص: املؤسسو العربيو قاري يف هذا املقام مارسيل بوزار  إنسانيو اإلسالم (37)

م  إلهذا ال تاب يعاجل قريو االنتشار اإلسالمي م   الل ما  تاه تخل ع الدإليل 1986ل دراساص إلالنشر 
إلهو يف هذا املقام يعرب ع  متيز مفهوم عامليو اإلسالميو ع  إدعاءاص معاين العامليو لدى توجهاص   رى اترخييو  

 إلما بعدها. 7متتد إىل مناقشو قريو العوملو يف عصران اداضر  انظر ص  كما مي    ي
انظر يف أتسيس العالقو إلتصنيف الدإلر إلاملرتتباص املنه يو ع ى ذلك  إلكذلك تيفور كتب السري إلمسألو  (38)

كيو  داري ادرب إلالس م: رضواي السيد  كتب السري مسألو داري إلالس م منوذج كتاب السري حملمد النفس الز 
حب   ري منشور   ت اليفبع. إلكذلك دراسو ظهور دار اإلسالم إلزإلاهلا دراسو يف االجتهاد الفقهي   ت 

 ا.اليفبع  يرف 
إلقاري: لي الدي  لمد قاسم  التقسيم اإلسالمي ل معمورة: دراسو يف نشأة إلتيفور اجلماعو الدإلليو يف التنظيم 

 .1996ر اإلسالمي: الدإليل اددي   القاهرة: املعهد العاملي ل ف 
انظر هذه املالوظو الناقدة يف استمرار تقسم املعمورة إىل دار ورب إلدار تل إلمنيفقو ذلك التصنيف يف 

 السياسو املعامرة يف 
Ali A. Mazrui , The political Culture of North –South Relation: The 

cose of Islam and the west, Paper written for Russian Littoral Project 

Conference of (The Decline of Empiers), Univ. of California, San 

Diego, January 9-11, 1996)  
انظر مقوالص العدإل األ رر يف هذا املقام  جوي اسبيزيتو  التهديد اإلسالمي  سيفورة  م وقيقو    (39)

 م.1995القاهرة اهلينو العامو لالستعالماص  
يوجو هي ر إل ندرا لويج  اإلسالم العدإل بو ادقيقو إلالوهم: ترقو:  مي  حترف  القاهرة  الفرساي  انظر  يرفا 

 . 54-19  ص 1994ل نشر إلالتوزيع  
 يف إ ار ف رة اخليفر اإلسالمي انظر: 

Hipplar , Jochen and Andrea Lueg, (eds), The Next Threat: Western 

Perceptions of Islam , London: Pluto Press and Transnational 

Institute, 1995. 
انظر إ ار العامليتو: ع ى الشامي  ادرارة إلالنظام العاملي  مول العامليو يف وراريت اإلسالم إلالغرب   (40)

 .28-19مرجع سابع  ص 
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دإليل ل  فر إلاإلبداع  ا  إلرقو مقدمو إىل املؤمتر الا إلوديثف إلقاري إلقرب: نعوم تشومس ي  األنظمو العامليو قدميف 
 .1993القاهرة  فرباير 

-Ali Mazrui, Globalization, Islam and the west: Between 

Homogenizatian and hegemonizatian, the American journal of 

Islamic Social Sciences, vol. 15 No 3, fall 1998, pp1-13  

 إلالعوملو إلدراسو هذه العالقو ع ي مستوي التثداص إلالواقع:  نظر  يرفا لاإللو   ري ل ربط بو اإلسالما
Ibrahim M. Abu, Rabi,  

Globalization: A Contemporary Islamic Response?  

                  ,M. A Muqtedre khanنظر: اإليف إ ار مفهوم اهلويو اإلسالميو 

Constructing Identity in " G local " politics , Ibid pp 81-106. 

 نظر  يرفا ضم  مد ل التثداص: ا
Ahmed , Akpar S., Islam  Towards the global Millennuim , the 

challenge of Islam , the World Today , August, september 1996 )  

 إليف إ ار الرؤي إلالتصوراص:
 Husoin Zohahair Mir , Global Islamic politics,  New  York: 

Harpercollings Collage publishers , 1995. 

 نظر: اإليف إ ار الرؤيو املستقب يو 
Ali Nawaz Memon , The Islamic: status future of the Muslim in the 

new warld order , 1995.             
بو  الب  العامل إلضم  نفس مسار موضع العامل االسالمي يف النظام العاملي اجلديد إنظر: عبد اهلادي  

 .1995اإلسالمي إلمشرإلع النظام العاملي اجلديد  بريإلص: دار الساقي  
القاهرة: الدار القوميو العربيو   نظر: لمد إبراهيم مربإلك ) رير(  اإلسالم إلالعوملو اضم  هذا اإل ار  -

1999. 
الرابع ل ف سفو  ملؤمتر الدإليلعصر العوملو  كتاب ا ا د. عبد ال يفيف العبد )لرر(  اإلسالم يفنظر  يرف ا

 .1999مايو  4-3اإلسالميو  جامعو القاهرة: دار الع وم  قسم الف سفو اإلسالميو  
 نظر بصفو  امو:ا

  عبد الفتا   اد 78-59  ص ص إلاملنظور الغريب يالسيد الشاهد  العوملو إلالعامليو بو املنظور اإلسالم
  عامليو اإلسالم إلما بعدها   .د عبد املقصود عبد الغين 145ص   العوملو إلموقف اإلسالم منها  ص يالفاإل 

إلما بعدها   323إلاداضر  ص ص  يإلما بعدها  إبراهيم هالل  ماهيو اإلسالم بو املاض 279إلالعوملو  ص 
إلما بعدها  لمد  اد املسري   355عصر العوملو  ص ص  عبد ال يفيف لمد العبد  دإلر الدعوة اإلسالميو يف

إلما بعدها  عبد ادميد عبد املنعم مدكور  اإلسالم  369نبوة الوج، اآل ر لعامليو اإلسالم  ص ص  تم ال
عصر  إلما بعدها  د.   يفو وسو العسال  دإلر الدعوة اإلسالميو يف 413ظل العوملو  ص ص  إلالغرب يف

اإلسالم  ص ص  يف ر ميزاي م إلما بعدها  د. عبد الفتا   اد  العوملو إلالثقافو يف 491العوملو  ص ص 
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 619عصر العوملو  ص ص    كيف نصوي اهلويو الثقافيو اإلسالميو يفيإلما بعدها  د. مصيففى و م 573
إ ار التعرف ع ى  رييفو العالقو بو  إلما بعدها  إلموضوعاص الندإلة األ رى ليست بعيدة عما حن  في، يف

 اإلسالم إلالعوملو.
م إلالعوملو عرب مفهوم إلسيط مي   ميفالعو وس   إلريد  اإلسالم إلالغرب العالقو بو اإلسال إ ار التعامل يف إليف

م. إلضم  هذا املقام مي   1999الرتط: ميفبعو الن ا   منشوراص جريدة الزم   –إلالعوملو  الدار البيراء 
 مالوظو  رييفو املعاجلو.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لدراسة عامل املفاهيم السياسية  يقديف إطار مدخل املفهوم احلر واملفهوم العبد كمدخل ن (41)
العلوم القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، د ت،  ، رسالة يفيواالقتصادية واحلضارية انظر: أبو حيان التوحيد

  27ص 
مدار ال الم ع ى  ربعو  ركاي: منها ما جاد لفظو إلمعناه  إلمنها ما  …إلقد  إلرد ع ى لساي  ود الع ماء "

فقد إلضح ل منصف  …ا ما جاد لفظ، إل س معناه إلمنها ما س لفظ، إلجاد معناه  س لفظ، إلمعناه  إلمنه
مث فات، ال فظ ادر  مل  … ي ةالةو  ركاي م  هذه األربعو قد الدمت إلتداعت  إل ي املفزع إىل األإلل" إليقول 

يع بو متنافري  تجلوهر ا فقد قا ورف ا إللفظف ا   إل معىن عبدف ا عبدف ا إللفظف يظفر تملعىن ادر ألن، مث نظم معىن ورف 
  ."إلمتناقرو تلعنصر.. "

رمبا تيفبيع هذه املعاين ع ي مفهوم العوملو م  األمور اجلديرة تالعتبار  إلكذلك ك مو االستعمار املظ ومو  إلك مو 
 االعتماد املتبادل الزائفو.

 اإلسالم إلالغرب العوملو

 اإلسالم إل داص املعصرة

 بو مراع ادراراص إلووار األداي

  إللواص ادوار اإلسالمى الغريب

  مري ا إلاإلسالم

 قراا العوملو

 امليزاي الدميقرا يو يف

  مري ا إلالبث  ع  سياسو  ارجيو

 مري ا إل إلرت إلالبثر إلاألبيض املتوسط 

  مري ا إلسياسو العقوتص

 العامل إللعبو توازي القوى

 العوملو ىف  ط الدفاع

 العامل العرا إلرا  العوملو

 مندإلق النقد الدإلىل
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مرتبيفو هبا  م   هم  حت ال دراسو العوملو عرب إلسائط إلاقعيو  إل مفاهيم  إل عنامر جزئيو  إل  ف ار  -6( 42)
املعاجلو  انظر ع ى سبيل املثال: العوملو إلاهلويو  ندإلة )العوملو إلاهلويو( موضوع الدإلرة األإلىل  الرتط: ميفبوعاص 

. مي ننا  ي نستبو بعض عنامر هذه األجندة م  موضوعاص إلردص يف 1997 كادمييو املم  و املغربيو  مايو
 لاإلر الندإلة ذاالا:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العوملو إلاهلويو حنو تعاإلي  أتمالص يف
 وراري ىف عصر العوملو

 اهلويو إلالعوملو
 ادقائع إلووار الثقافاص

 ي ت وي العوملو رهاان مؤداه الصفر   يال ينبغ

العوملو إلاهلويو: القريو ال وكبيو إلالقريو 
 القب يو

 العاموالعوملو إلاهلويو االحت اليو 

 دايالعوملو إلاهلويو إلدإلر األ

 ادرارة بو التوامل إلاهليمنو

 ةقافيوالف ر اجلديد كمنظومو 
 حتام و 
تنوع اهلويو إلالعوملو م  منظور وع ال

ضوء ف سفو ووار األداي  يف الثقايف
 إلادراراص

 سس ادوار بو  اتريخ العوملو 
 األداي

 م  األمو إىل العوملو

 إلالعوملو التنوع الثقايف

مع العوملو إلاهلويو  التعاملالبد م  
 اا إلمتعددف لي وي العامل إلاودف 

ود مي   عوملو  يإىل  
 السياسيو  املؤسساص

 ملو إلس بياالاجيابياص العو إ

 إلاهلويو الو نيو االقتصاد الشمويل

مواجهو  منظور ملستقبل اهلويو يف ي 
 العوملو   داص

إلاالتمع  يالعوملو إلالنظام العامل
 املعريف

استيفاعو العوملو  ي الدد  هل يف
 اهلويو  

 االتصال إلالتنميو 
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إلإذا كانت هذه الندإلة   ب ع يها دراسو قريو اهلويو مع اإلحتارة إىل واالص  فاي دراساص   رى اجتهت 
 يلدراسو ما يرتبط تملنيفقو العربيو م   الل معاجلو  هر العوملو ع ى قريو اهلويو انظر ع ى سبيل املثال: ترك

 .1999لندي: دار الساقي -  بريإلصعصر العوملو ادمد  الثقافو العربيو يف
  العوملو إلالعوملو يا العوملو إلالثقافو إلال غو إلاخليفاب كوسائط مهمو ىف هذا املقام: د.عبد السالم املسدإلانظر  يرف 

 .1999املرادة  القاهرة: كتاب سيفور 
ظاهرة االقتصاديو ا م  الظاهرة السياسيو إلالا هو املنهج السيميائي متخذف هذا املقام يستثد  منه ف  يفإلهو 

سيمياء الثقافو بو    هو حب  يفمنظومو م  القرائ  إلالعالماص إلاالماراص يفك حتفرالا بواسيفو االهر الثقايف
 ع ى ود تعبري مؤلف،. يإلالنظام العامل الف ر العريب

  نظر يف الدي  إلارتبا ، تلعولو: ا -
Roberton , R. , Globalization , Politics and Religion , in: J. A. 

Beckford and th. luchmann (ecds) the changing face of religion , 

sage studies in International sociology , val. 3 london , 1989 , pp 10 

– 23 Akbar S. Ahmed & H. Donnan , Islam , globalization and 

Postmodernity , London & New York routledge , 1994.  

 

Peter Beyer, Religion and Globalization, London, Sage Publications, 

1994 

 انظر بصفو  امو:
Systematic Religion in Global Society Pp. 60 FF 

Religion and Social Movements in Global Society. Pp 97 FF 

يو إل يدلوجيا ال يرباليو املتعوملو إلف رة هنايو التاريخ نظر  يرفا يف ربط بو األموليو  إل االيدلوجياص األمولا -
 72  ص1999ضم : تري  مو  مناس العصر: رؤيو نقديو  القاهرة: سينا ل نشر  بريإلص: االنتشار العريب 

 إلما بعدها. 
م  املهم يف هذا املقام  ي نتعرف ع ي  يفاتص متعددة  اإلل م   الل اجلزئياص  ي تقدم  يفاتالا   -

نظر ع ي سبيل ال لتش يل رؤيو لسنساي سواء ع   ريع وقوق اإلنساي   إل ادقوق النوعيو النسويو كمد 
املثال: لمد  مزاي  االجتهاد يف اخليفاب النسوي م  حترعنو الع منو إيل حترعنو العوملو  املنعيفف  عدد ) 

 (  170ه  154  ص ص 2000  15-16
قامد كنموذج انقد إلبنائي إلدراسو الظواهر السياسيو  نظر يف مقام تفعيل دراسو مد ل امل -(43)

إلاالجتماعيو: سيف الدي  عبد الفتا   دراسو الظاهرة السياسيو م  منظور إسالمي: النموذج املقامدي: والو 
حبثيو  حب  مقدم إيل الندإلة املصريو الفرنسيو التاسعو ) الع وم السياسيو إلاالجتماعيو تآلفاق إلالتوقعاص (  

فرباير  21-19لقاهرة: ك يو االقتصاد إلالع وم السياسيو: مركز البثو  إلالدراساص السياسيو  جامعو ا
 م.2000
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 ع ي الشامي   مول النظام العاملي..  مرجع سابع.  (44)
 سيف الدي  عبد الفتا   التثداص السياسيو ادراريو ل عامل اإلسالمي  مرجع سابع. (45) 
 
 
 
 

 


