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 على الشباب االسترياد والغزو الثقايف وأثره
 االسباب واملعاجلات

 دـي فيـا عمــم.م. منذر محمود خميفة                م.م رش             
 ة ـاضـباب والريـوزاره الش                              

 

 ممخص:ال
رة من القرن الماضي طالت الشك أن التغيرات والظروف التي اجتاحت البشرية في العقود األخي

وأصابت سياميا كل مناحي الحياة سواء كانت سياسية أو اقتصاديو أو اجتماعيو أو ثقافية أو 
حضارية مما أدى إلى دفع اإلنسانية إلى الدخول في مرحمو جديدة من مراحل تاريخيا وىو ما أطمق 

الثقافي عمى فئة الشباب من كال يركز المسئولون عن حمالت الغزو   ،عميو مرحمو )الغزو الثقافي (
الجنسين اكثر مما يركزون عمى الفئات العمرية اخرى السيما متوسطي العمر والمسنين ، وذلك الن 
الشباب ىم العصب الحساس لحركة وديناميكية المجتمع ، ومن يؤثر فييم ويكسبيم لجانبيم فإنو 

 يؤثر في المجتمع برمتو .
افي التأثير فييم وكسبيم وحمميم عمى القيام بأعمال وتنفيذ ميام تخدم لذا يحاول دعاه الغزو الثق    

خطط وأىداف حمالت الغزو الثقافي في الوطن العربي تسيء الى التراث أالمو العربية االسالمية 
 واقعيا ومنجزاتيا وحضارتيا ومعطياتيا المادية والغير مادية.

، حيث جاءت ىذه الدراسة في  وأثره عمى الشبابثقافي ال غزوال زترمي ىذه الدراسة الى ابرا    
شمل مشكمة البحث ، اىمية فضال عن استنتاجات ، وتوصيات ، اما الفصل االول فقد  فصميين

مفيوم الغزو الثقافي ، اسبابو ، خصائصو  ،البحث ، وىدف البحث ، اما الفصل الثاني فقد شمل 
 ،اىدافو ،  وآثارىا فضال عن طرق عالجو. 
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Abstract: 
      There is no doubt that the changes and circumstances that 

have swept mankind in the last decades of the last century have 

affected and affected all aspects of life, whether political, 

economic, social, cultural or civil, which led to the advancement 

of humanity to enter a new phase of its history, Cultural 

officials), the officials of the cultural invasion campaigns focus 

on the youth of both sexes rather than on the other age groups, 

especially the middle age and the elderly, because young people 

are the sensitive nerve of the movement and the dynamics of the 

society. 
      Therefore, the Cultural Invasion attempts to influence them 

and gain them and carry out tasks and tasks that serve the plans 

and objectives of the campaigns of cultural invasion in the Arab 

world, harming the heritage of the Arab Islamic religion, its 

reality, its achievements, its civilization, and its material and 

intangible data. 
        The first chapter deals with the problem of research, the 

importance of research, and the purpose of the research. The 

second chapter included the concept of cultural invasion, its 

causes, its characteristics, and its implications for the youth. , 

Goals, and effects, as well as ways to cure. 

 

 

 مشكمة البحث:
اجتاحت البشرية في العقود األخيرة من القرن الماضي الشك أن التغيرات والظروف التي      

طالت وأصابت سياميا كل مناحي الحياة سواء كانت سياسية أو اقتصاديو أو اجتماعيو أو ثقافية 
أو حضارية مما أدى إلى دفع اإلنسانية إلى الدخول في مرحمو جديدة من مراحل تاريخيا وىو ما 

كان ليا دور كبير في إخراج كثير من القضايا من افقيا  أطمق عميو مرحمو )الغزو الثقافي ( أي
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 المحمي الضيق إلى إطار أوسع وعالم رحب فسيح لتكون متاحة أمام العالم أجمع من دون قيود أو
 (36ص ،0221، عمي حواجز أو موانع تعيق مسيرتيا وتحوالتيا .)

صادر وجيات مختمفة تزال الى شتى انواع الغزو الثقافي من م لقد تعرضت امتنا وال    
كميا ولكنو يستيدف قطاع  أالمووعاده ما يوجو ىذا الغزو الى افراد  وأفكارهبمذاىبيا وعقائدىا 

الشباب منيا في المقام االول ، فالشباب في كل امو ىم عمادىا وصورتيا المستقبمية وىم يشكمون 
تأثرا من غيرىم في ىذا  في مجتمعنا العربي شريحة واسعة وعريضة من السكان ، والشباب اكثر

 االستيالك المادية منيا وغير المادية. وأساليبالسن بأفكار والعقائد واالتجاىات السموكية 
 (1231،ص0227 محمد،)

فان التقوقع عمى ألذات صعب وشاق في ظل ىذه الظروف ،إن ما ييمنا في ىذا كمو ىو لذا    
يصعب عمينا القول أن منطقتنا العربية ، كما ا ىو أالزمو الثقافية التي نعيشي ،وفي ىذا المقام 

وتجمياتيا وذلك ألنيا أصبح واقعا مفروضا ال يستطيع احد  غزو الثقافيواإلسالمية بعيدة عن ال
الضرر الن قافمة الحضارة  ىأقص ،ي عنو واالنكفاء عمى ذاتو الن ذلك سيمحق بو وبال شك ضاقالت

مم أن التطورات التقنية التي حدثت في العـالم في العقـد اإلنسانية تسير بسرعة فائقة ويكفي أن نع
،ص 0223،  عبد الحافظاألخير من القــرن الماضي تعادل ما حققتو البشرية عمى مدى قرن )

32) 
لغزو ثقافي ، ان ا(م1776محمد،)منيا دراسة  لذلك لقد أشارت الكثير من الدراسات       

قدر كبير من القيم واألفكار التي ان و  ؛افيا الخاصة بياأىد مستمر ومكثف تؤازره قوى غربية ليا
وبسبب قوة ىذا الغزو  ؛وغير سميمة من المنظور القومي العربي يحمميا ىذا الغزو مستيجنة

تسممت في بعض القيم واألفكار التي يحمميا ىذا الغزو ، كما ان صف بيا يت والصفات المغرية التي
الثقافية و  ، مما أدى إلى إضعاف شخصيتناصميةالعربية االيم نسيجنا الثقافي العربي وحمت محل ق

 لحلالمفكرين الباحثين و من الضروري أن تسخر أقالم كان وليذه األسباب ،الثقافي ياتوازن دىاإفقا
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 ،ص 1776محمد، )،.التي تعالج بيا رقطاألخطار المترتبة عمييا و  لتوضيحىذه المشكمة و 
 مشكمة البحث بالسؤال االتي :وفي ضوء ذلك صاغت الباحثـة (32
 " ىل لمغزو الثقافي اثر عمى ألشباب"    

 اىمية البحث:
حاولت المجتمعات والدول االستعمارية الغربية  األوروبيةمع بداية عصر النيضة       

وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر ،  افريقيا بكل الوسائل الوصول والسيطرة عمى دول آسيا و
وحتى في القرن التاسع عشر كانت الدول الغربية تسيطر وتستعمر الدول الضعيفة  ينألميالدي

وذلك لعدم تطور التكنولوجيا بالشكل الذي ىي عمية  المباشر استعماربل وتنيب ثرواتيا بالقوة و 
 الزيادي) .ا لوضع برامج وخطط عديدة كي تبقى ىذه الدولة تحت قبضتيم و لج، اليوم

 (145،ص0220،
تفيد الغزو الثقافي اليوم من وسائل االتصال عالية التقنيو ، والسيما تمك المتصمة ويس   

بالقنوات التمفزيونية الفضائية وغيرىا ، التي اصبحت تقتحم كل ابواب المغمقة ولم يعد ىنالك من 
 سبيل لحماية شبابنا من اثارىا السمبية ونتائجيا المدمرة عمى عقوليم وأفكارىم ومعتقداتيم سوء
تحصينيم ضد مختمف انواع الغزو الثقافي الذي يتعرضون لو من خالل قيام مؤسسات االجتماعية 

 (02،ص 1761عزيز ،) بواجباتيا حيال ذلك عمى نحو متكامل.
يركز المسئولون عن حمالت الغزو الثقافي عمى فئة الشباب من كال الجنسين اكثر مما       

ما متوسطي العمر والمسنين ، وذلك الن الشباب ىم يركزون عمى الفئات العمرية اخرى السي
العصب الحساس لحركة وديناميكية المجتمع ، ومن يؤثر فييم ويكسبيم لجانبيم فإنو يؤثر في 

 المجتمع برمتة .

وتكمن اىمية الشباب لمروجي ومخططي حمالت الغزو الثقافي عمى اختالف الحركات     
 في ثالث نقاط رئيس وىي : الفكرية والسياسية التي ينتمون الييا
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_ ان الشباب يعيشون فترة اطول من متوسطي العمر والمسنين وعمييا فانيم يخدمون المجتمع 
 ويؤثرون فيو  اكثر من بقية الفئات والعناصر السكانية.

_  ان الشباب يتأثرون باألفكار والقيم والممارسات الوافدة ويتحمون بيا ويستغمونيا في ذاتيتيم 
 بقية الفئات السكانية. أسرع من

_ ان الشباب اكثر تكميف لمظروف المستجدة التي يشيدىا المجتمع من بقية عناصر المجتمع 
 (5،6الحسن ، ص )االخرى. 
لذا يحاول دعاه الغزو الثقافي التأثير فييم وكسبيم وحمميم عمى القيام بأعمال وتنفيذ       

في الوطن العربي تسيء الى التراث أالمو العربية ميام تخدم خطط وأىداف حمالت الغزو الثقافي 
االسالمية واقعيا ومنجزاتيا وحضارتيا ومعطياتيا المادية والغير مادية ، التي تمكنيا من النيوض 
والتقدم والرقي في المجاالت كافة ، ان حمالت الغزو الثقافي تحاول نشر وترسيخ القيم السمبية 

بقية واألنانية وحب الذات وفقدان الثقة بالنفس، واالتكالية بين اوساط الشباب كالطائفية والط
والعنصرية واإلقميمية والتسرع والتيور الكذب والرياء والتعالي والغرور وغير ذلك ، كما تحاول 
وجيات الغزو الثقافي التأثير في سموك الشباب وممارستيم اليومية والتفصيمية كجعل سموك 

فع الشباب الى تقميد كل ما ىو غربي او اجنبي  وحمميم عمى الشباب ال يتسم باالستقامة ود
 . (12،ص1772الحسن ،  )التمسك بالممارسات الضارة واليدامة ، كالميوعة والتبرج وغيرىا ،

وعمييا ترى الباحثة ان الغزو الثقافي ال يستيدف دولة واحدة  بل يستيدف  الدول جميعا      
ودول العالم ألثالث عمييا البد من دراستيا اسباب الغزو الثقافي   والسيما الدول العربية واإلسالمية

التوصل الى حمول اجرائية من شانيا تغني شباب من الحمالت الشرسة لمغزو عبر وتحمييا بغية 
تعميق وعييم السياسي واالجتماعي والديني ،بإخطاره كي يكونوا في وضع فاعل ونشط يستطيعون 

 سئولة عن ىذه الحمالت والتصدي لقنواتيا الفكرية والتربوية.من خاللو مواجيو مصادر الم
، حيث جاءت ىذه الدراسة  ثقافي واثرىا عمى الشبابال غزوال زترمي ىذه الدراسة الى ابرا    

شمل مشكمة البحث ، فضال عن استنتاجات ، وتوصيات ، اما الفصل االول فقد  فصميينفي 
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مفيوم الغزو الثقافي ، اسبابو ،  ،صل الثاني فقد شمل واىمية البحث ، وىدف البحث ، اما الف
ثارة ، فضال عن طرق عالجو.  خصائصو ،اىدافو ،  وا 

 ىدف البحث:
ثرىا عمى الشباب يكمن في ثالث نقاط رئيسة:  ان ىدف دراسة الغزو الثقافي وا 

ي لكي _ جمع وتصنيف وتنظير البيانات والمعمومات والحقائق العممية عن موضوع الغزو الثقاف
تكون معمومات الموضوع متكاممة وناضجة بالتالي قادرة عمى حل المشكالت والمعوقات التي يجمبيا 

 الغزو الثقافي.
_تحديد طبيعة االسباب وتحديات التي تجمبيا الغزو الثقافي االجنبي لمشباب عمى كافة الخمفيات 

 االجتماعية التي ينحدرون منيا .
 يخمفيا الغزو الثقافي عمى الشباب  وطرق عالجيا. _   بيان االثار السمبية التي

 
 الفصل الثاني:

 وطرق عالجياوخصائصيا وأثاره  وأىدافيااسبابيا  الغزو الثقافي
 تمييد:

من الطبيعي أن تتأثر دول الوطن العربي بسياسة الغزو الثقافي التي ىي اليوم 
السياسية واالجتماعية نتاج طبيعي لمتطور العالمي وتداخالتو المختمفة والمتغيرات 

زاء ىذه السياسة فإن  أألخرىشأنيا في ذلك شأن الدول النامية  والثقافيةواالقتصادية  وا 
الوطن العربي مطالب بالوقف عند ىذه الظاىرة , والتدقيق في أسموب التعامل معيا, 

ذا شرع اإلنسان نوافذه وأبوابو فال بد أ ألعالمال يمكن أن يعزل نفسو عن  ألنيا ن وا 
وىذا  ألعاتيةيستقبل الجديد القادم وأن يمتمك القدرة ليستطيع الوقوف في وجو الرياح 

وىذا يستدعي إعمال العقل والتزود  ألتقنييتطمب مجاراة العصر ومواكبة التطور 
 (.4،ص1777 ،الرميحيبالذخيرة الثقافية التي تعين عمى دعم الذاتية واليوية)
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 مفيوم الغزو الثقافي:
وما يميز الثقافة العربية أنيا  أألمةتعتبر الثقافة عاماًل أساسيًا من عوامل وجود         

وكان دورىا حيويًا في الحفاظ عمى الرباط  التأريخذات جذور عميقة وممتدة عبر 
وحماية اليوية القومية من محاوالت الغزو واالختراق التي كانت وما  ألعربالقومي بين 

والوجود المتميز لألمة العربية وقد  ألوعيقوي من عوامل  تزال تتعرض ليا، وىي عامل
 ألثقافي ىوالمقصود بالغزو ،و  شكمت المغة المحمة التي قامت عمييا اليوية القومية

العمل اليادف إلى اختراق ثقافة األمة وزعزعتيا، لتذويب ىويتيا وطمسيا وسمبيا 
مخطط لو بيذا المعنى فإن الغزو الثقافي عمل مقصود و ،مكوناتيا 

أحد المصطمحات التي تتردد كثيرا في حياتنا الثقافية ،  الثقافي الغزو مصطمحو ،
بمعناه التقميدي  الغزو أت تشيد انحساروبخاصة عمى امتداد العقود الماضية التي بد

العسكري أو االحتالل العسكري المباشر ،  الغزو المباشر ، الذي عرف تاريخيا باسم
 (32 ،ص عزيز )  .الدول الفقيرةوىي  ت لو أكثر أرجاء العالم االقل اقتصادياالذي تعرض

غزو ، وىي ) لغة( مصدر غزا من كممتين ىما : ،  الثقافي الغزو يتركب مصطمح      
، وتعني  الدخول إلى مجال غريب أو مجال جديد ، وعادة ما ترتبط ىذه الكممة بمعنى 

حداث التغيير ، سواء كان ذلك إلى  ويالحظ أن الى االسوء ،  أو كان ذلكافضل القوة وا 
 (14،ص1776محمد،) .استعماليا أكثر في المعنى األخير ،يشيع اآلن  زوالغ كممة

أما ثقافي ، فمنسوبة إلى ثقافة ، والثقافة تتعدد تعريفاتيا ، وتتنوع تفسيراتيا ،        
كل ما صنعو اإلنسان فى بيئتو خالل ومنيم من عرفيا بانيا ، ا ، وتتباين عناصرى

ل المغة والعادات والقيم وآداب السموك العام تاريخو الطويل فى مجتمع معين وتشم
 ،واالقتصادية والسياسية والتعميمية  االجتماعيةواألدوات والمعرفة والمستويات واألنظمة 

عن نظرة ىذه   فيى تمثل التعبير األصمى عن الخصوصية التاريخية ألمة من األمم

http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=20024
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ى أن يعمل ، وما ال ينبغى األمة إلى الكون والحياة والموت واإلنسان وقدراتو وما ينبغ
  (67،ص1983، عفيفي) .أن يعمل
إن مفيوم الثقافة الذي يتبناه ىذا الموضوع ىو أنيا أساليب الحياة الشائعة         

لدى جماعة أو مجتمع معين ، والتي تظير في أقوال الناس وتصرفاتيم أو عاداتيم 
بالشمول واالمتداد فيو حرب  يمتاز الغزو الثقافي عن العسكريو  أليوميةخالل حياتيم 

دائمة ال يحصرىا ميدان بل أنيا تمتد إلى جميع شؤون الحياة ويسبق الغزو العسكري 
قد عرفتو البشرية منذ القدم وقد تحدث عنو  ثقافي فالغزو ال بعدةويواكبو ويستمر 

عنوة الفالسفة إلى يومنا ىذا كما انو ينحو إلي السرية والطرق الخفية ويدخل إلينا  بال
وقضية الغزو الثقافي لموضع العربي أصبح من اخطر القضايا بحيث وصمت إلى حد 
 التدمير والعقول والقموب لكثير من المثقفين  وىو أكثر تدميرا لمجتمعاتنا .

 . (6،ص1772،)سعيد
نوع من أنواع  الغزو  أسمحتو الخاصة بو  فالغزو العسكري وترى الباحثة ان لكل     

أما الغزو الثقافي فأسمحتو األدوات أألسمحة ع والدبابات وغيرىا من أسمحتو المداف
المؤثرة في العقل والنفس وبالتالي في الفكر والعقيدة من ىذه األسمحة ، الفضائيات ، 
واالنترنت ، الكتاب ، والكممة والندوة ووسائل التبشير والثقافة والتربية والنظريات 

 دوات.والشبيات وغيرىا من األساليب واأل
 

 اسباب الغزو الثقافي: ثانيا.
 عند المبدئية الحصانة وضعف الخارج من الوافدة والممارسات باألفكار الشباب تأثر 

 واإلسالم العروبة عن الشباب وابتعاد  االجتماعية والمحاكاة والتقميد الشباب
 وغريب اجنبي ما ىو بكل الشباب تمسك 
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 ومنجزاتيم طموحاتيم بين الموجودة لفجوةا تتعمق ألسباب  الواقع عمى الشباب تمرد 
 الى وميميم الشباب  رغبة مع  محدودة الفعمية والمنجزات كبيره فالطموحات ، المتحققة
 والممارسات القيم عمييا تنطوي التي مادية وغير المادية المغريات الى اضافة التجديد
 الخارج من الوافدة

 لمتجاوب الشباب واستعداد الخارج من افدةالو  والممارسات القيم تقدميا التي اغراءات 
 .(145،ص1776محمد،) معيا. الشباب

 

 :الثقافي الغزو خصائصثالثا:
صمت ودون ضجيج ، وربما ال يشعر بو المغزو ، ألنو الخفاء ، فيو غزو يمر في  .1

 .يمرر في أساليب ال تثير انتباىا إال بعد أن يستفحل داؤىا

ال يعتمد عمى غارات سريعة تؤتي ثمارىا آنيا ،  الثقافي الصبر وطول الوقت ، فالغزو .0
مر لسنوات طويمة ، قد تكون قرونا  فيو يتعامل مع أجيال ، ولذلك فإن آثاره ولكن يست

 . تكون متأخرة وتأخذ وقتا طويال إلزالتيا ، يتوازى مع الزمن الطويل الذي انتشرت بو

تنوع الوسائل ، فيو يستخدم كل األساليب والوسائل المتاحة المباشرة وغير المباشرة ، . .1
ليو في بداياتو ،ألنو قد يأتي حتى مع أدوات ضرورية ال ولذلك فإنو يصعب التنبو إ

  ا.يمكن التفريط فيي

الشمول ، فيو يطال جميع أوجو الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والدينية . .2
ويتعامل مع جميع األفراد صغارا وكبارا ، نساء ورجاال ، مثقفين  ،والثقافية  وغيرىا 

 غير مثقفين.و 

ال بد أن يرتكز عمى قوة مادية تدعمو سواء كانت ىذه  الثقافي الغزو نأالقوة ، أي   .3
القوة متمثمة في قوة الفكرة ذاتيا أو تمثل في قوة الداعين ليا ، العسكرية أو السياسية 

ومنطق الغالب والمغموب ىو الذي يسير في معظم األحوال  ،أو االقتصادية أو العممية 
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 (023، ص0220، ) الزيادي. الثقافي الغزو موازين

 

 ثقافيأىداف الغزو ال رابعا.
 :في مجمعاتنا العربية واإلسالمية إلى  ثقافيييدف الغزو ال

القوى المعادية ليا التي تتمثل في  لنفوذن تضل الشعوب العربية واإلسالمية خاضعة ا .1
 الدول الكبرى. 

 أن تتبنى الشعوب العربية و اإلسالمية أفكار الشعوب أخرى الكبرى. .0
أن تتخذ األمة العربية واإلسالمية مناىج  التربية والتعميم لدولة من ىذه الدول الكبيرة  .1

 فتطبقيا عمى أجياليا فتشوه بذلك فكرىم. 
األمة العربية واإلسالمية وتاريخيا وماضييا  ليحل محل ذلك تاريخ  أن يفرق العدو بين .2

 تمك الدول الغازية ووسائل إعالميا وقادتيا.
 أن تزاحم المغة الغالب لغة المغموب وتحل محميا وتحاربيا بإحياء الميجات العامية. .3
 أن تسود الشعوب  المغزوة  أخالق الشعوب الغازية في عاداتيا وتقاليدىا.  .4
صوير تراث الشعوب العربية واإلسالمية بصورة التخمف ، وعدم قدرتيا عمى إمداد أن ت .5

 . (11،ص1772،)سعيد الحضارة بشي ء مفيد.

 

 :الغزو الثقافي خامسا. اثار 
 يتخذ الغزو الثقافي اثار متعددة منيا:

 اوال.العولمة: 
ية العقد األخير من القرن ظير مصطمح العولمة بمفيومو الراىن حديثا جدا ، وذلك في بدا       

وأصبحت كممة عولمة حديث مختمف الشعوب اجتماعيو العشرين ، وبرز كما تبرز أية ظاىرة 
ومختمف الفئات ، وأدلى الجميع بدلوه لوضع حد خارجي أو إطار ليذه الظاىرة وتحديد مفيوميا ، 

 العمماء والمثقفين وغيرىمكل حسب الزاوية التي ينظر منيا لمعولمة ، ليذا فقد شغل ىذا الموضوع 
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"نظام ُيمّكن األقوياء من فرض الدكتاتوريات ،وتعددت التعريفات الخاصة بالعولمة منيا
 ألسوق.الالنسانية التي تسمح بافتراس المستضعفين بذريعة التبادل الحر وحرية 

 ( 15صم، 1776جارودي، )                                                     
والثورة المعموماتية القائمة عمى  االلكترونينظام عالمي جديد يقوم عمى العقل         

دون اعتبار لألنظمة والحضارات والثقافات  ألمحدودالمعمومات واإلبداع التقني غير 
 ( 11صم، 1776،سعيد) ألعالموالقيم والحدود الجغرافية والسياسية القائمة في 

ألمور االقتصاد واالجتماع في اىي التداخل الواضح ة وترى الباحثة ان العولم      
الثقافة والسموك ، دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية لمدول ذات السيادة أو و والسياسة 

إذن ىي دعوة  حكوميواالنتماء إلى وطن محدد أو لدولة معينة دون حاجة إلى إجراءات 
قافية أو اجتماعية أو تتبني إلغاء الخصوصية بغض النظر عن كونيا خصوصية ث

 . سياسية أو اقتصادية
 :_ايجابيات العولمة

 حداث التطورات النوعية في مجال تيسير  أالتصاالت رواج تكنولوجيا المعمومات و وا 
 وانتشار الثقافة التقنية. والدول ألشعوباالتصاالت الثقافية والعممية بين 

  وشبكة المعمومات  ألفضائيةنوات ومنيا الق ألدوليةدور شبكات االتصاالت واإلعالم
وتكوين ثقافة لدى األفراد  لمعالمالدولية)اإلنترنت( في تغطية األخبار العالمية والمحمية 

وىذا يشكل لدى المستفيد منيا قدرة كبيرة لمعرفة ما  ألعالميةوالشعوب عن األحداث 
ث أألحداثوقدرة كبيرة عمى تحميل  أحداثيدور في الكرة األرضية من  بل  ألنقاشراء وا 

 والمشاركة الفعالة في الندوات العممية والمقاءات الثقافية.
 .االىتمام بالحفاظ عمى البيئة من التموث 
  وذلك لما لمصورة  ألعالمورفع الظمم عن كثير من المضطيدين في  ألمسافاتاختصار

 (5،ص0226سميمان،) المنقولة أثر عمى الحكومات واألحزاب.
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 _سمبيات العولمة:
بما  ألثقافيوتفاقم مخاطر االستالب والغزو واالستعمار  ألمحميةتراق البنية الثقافية اخ .1

ونزع الخصوصية الشخصية  ألمسممةة الثقافية لألمة الحضاري يؤدي إلى محو اليوية
لمشعوب المسممة )التي تتمثل في:الدين والمغة والتاريخ والعادات والتقاليد واألخالق(، 

إّن أخطر  ألغربيةلترويج لقيم معينة لحضارة معينة ىي الحضارة بما تنطوي عميو من ا
ما في العولمة أنًّيا تنشر أفكارًا وسموكيات من شأنيا تحطيم الوالء لمقيم التراثية والدينية 

حالل أفكار ووالءات جديدة محميا. واآلمةوالوالء لموطن  أألصمية  وا 
أال وىي ثقافة القوى  واحدةثقافة وفرض ىيمنة  ألمختمفةالتقميل من قيمة الثقافات  .0

 وىي الثقافة األمريكية في الوقت الحاضر ألعولمةالمالكة لمراكز توجيو آليات 

 وفي ممارسة السموك االجتماعي مع اآلخرين. أالستيالكإشاعة الذوق الغربي في  .1
 نشر الثقافة الغربية ، وفرض الركض خمف الموضات االجتماعية الفّجة. .2
نظرًا لتفشي األمية فييا والعولمة تقوم  ألتقدممتخمفة من المحاق بركب حرمان الشعوب ال .3

 .عمى تقنية عالية ال تممكيا الكثير من الدول والمجتمعات في الدول النامية والمتخمفة
 (.134ص 1776 آمين)

 

 ثانيا. التغريب:
غرب أو االحتذاء بال ألغربيةاألول سيادة النزعة  آمرينيفيد معنى التغريب        

أي خمق ىوة بين المرء  أالغتراب)أوروبا والواليات المتحدة(، والثاني ىو االستالب أو 
 ، عدم االنتماء حين تغمف الذات بمشاعر الغربة والوحشة ، و وواقعة

إن ثقافة التغريب تعد اليوم الثقافة األكثر تحديا لثقافات كثير من األمم والشعوب ) بما فييا شعوب 
أنيا ثقافة " الييمنة " . ومن جية أخرى   اذا قمنا ة ( ، بل إنو ليس من المبالغة األمة اإلسالمي

ال  ثقافة كما يقول المروجون ليا ، ثقافة التغريب إلى مزاعم باطمة عمى رأسيا أنيا لمتستند 
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 تختص بأقوام دون آخرين ، كما أنيا ثقافة " عالمية " ال تحدىا حدود جغرافية وال تاريخية  إذ قدر
 . سكان المعمورة أن يكونوا متعددي الثقافات كما ىم متعددو المغات واألعراق

وليس  –إن ثقافة التغريب ، أيضا ، تتسع دائرتيا يوما بعد يوم في كثير من المجتمعات المعاصرة 
في المجتمعات العربية واإلسالمية فقط ، وتتوالى بالمقابل وتيرة انحسار الثقافات القومية والذاتية 

وقد تم ذلك بفعل الدعاية المكثفة التى تساند وتقوي ذلك النوع  ،لمعديد من المجتمعات غير الغربية 
 .(17،ص0227،  )عوض  من الثقافة

 
 :التنميطثالثا.

بالتنميط الثقافي الذي يعني إنتاج نمط ويقصد  آليتويعبر الغزو الثقافي عن          
يكون ذلك عبر وسائل السيطرة المختمفة و  ألمييمنثقافي واحد وفق إرادة المنتج 

وال شك أن  الصناعية والسيما استعمال األقمار  أالتصاالت كالتقنية والمعموماتية و
وانتشار  ألكممةىو شيوع ثقافة الصورة بدياًل عن ثقافة  وسيموأخطر مظاىر التنميط 

ضع جميور مما ي ألمطبوعبدياًل عن الكتاب  (ROM  -CD)أقراصو الكتاب اإللكتروني 
األطفال والناشئة أمام االستبداد التقني الذي يقمل الخيال واإلبداع ، ناىيك عن سرقة 

 عطالةووضع ىذا الجميور في حالة  واألفكاروالمشاعر  ألجسميةوىدر الطاقة  ألوقت
  .ذىنية وثقافية أمام منتجات التنميط الثقافي وقوتيا اليائمة

 (22، ص عوض)                                                                  
  

 .سادسا. طرق مواجية الغزو الثقافي

مكان العمل والمساجد وقادة  _ حث الشباب من قبل الموئسات التعميمة وسائل االعالم وا 
المجتمعات المحمية عمى التمسك بالقيم والممارسات االجتماعية االيجابية النابعة من 

خالص واإليثار وحب العمل والتعاون والثقة العالية التراث العربي اإل سالمي كأصدق وا 
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بالنفس، مع حثيم عمى االبتعاد عن القيم والممارسات السمبية ، كالكذب و االنانيو 
 وحب الذات وتقميد االجنبي.

 _ العمل عمى تضيق الفجوة الذىنية والفكرية بين جيل الشباب والكبار .
قشور الحضارة الغربية السمبية ونبذىا واستيعاب جوىر _ حث الشباب عمى التخمي ال

 الحضارة الغربية المتطور الذي يتجسد في االنجازات العممية والتقنية الميمة.
_ مبادرة القادة و المسئولين في اقطار العربية لمحاربة المشكالت االجتماعية والمادية 

نة ، كالفقر والمرض البطالة والثقافية ، التي يعاني منيا الشباب في المرحمة الراى
واألمية والجيل والجريمة واإلدمان الكحولي وتفك االسرة ، عن طريق معرفة اسبابيا 

 ومعالجتيا عمى نحو عممي .

وذلك ببيان مدى خطورة الغزو الثَّقافّي عمى األمة  ألمجتمعنشر التوعية بين أفراد _
 .اإلسالمية

وتوعية األمة اإلسالمية  ألغازيةبل الجية انتياج األساليب نفسيا المستخدمة من ق  _
 بخطر

تقييد الوسائل والضوابط الشرعية المستخدمة في توعية األمة اإلسالمية حول الغزو _ 
 الثَّقافيّ 

 ة.والعودة بيا إلى طريق اليداية بكافة الُسُبل والطرق الممكن أإلسالميةاألخذ بيد األمة 
 ( 11،ص 0222الحميم،)
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 توصياتاالستنتاجات وال
 االستنتاجات:

 في ضوء اسباب الغزو اىداف توصمنو الى جممة استنتاجات        
تستند استنادًا مباشرًا إلى الحضارة الغربية المعاصرة التي توجييا  غزو الثقافيالأّن  -

 الحياة المادية واإللحادية عبر شبكاتيا يعشتومن ىنا ، المبادئ الالدينية الوضعية
 .التأثير في النفس اإلنسانية في غايةووسائل  بأساليب عالميةال وأجيزتيا

فرض ،ولقد  تشمل مضامين تتعمق بكل جوانب الحياة اإلنسانيةالغزو الثقافي  لفظة نّ إ -
سياسيًا  ألمستوياتعمى العديد من  نفسيا عمى الحياة المعاصرة غزو الثقافيال

عالميفكريًا وعممي، ثقافيًا  واقتصادي  اً تربويًا وتعميمي وا 

والكذب  كالطائفيةالغزو الثقافي يكرس العديد من القيم والمعتقدات السمبية عند الشباب  -
 والرياء والعنصرية وغيرىا.

 

 التوصيات:
ال يمكن لمدراسة االستيراد والغزو الثقافي و اثره عمى الشباب  في المجتمع العربي       

غزو الثقافي ووقايتيم من ان تكون مجدية وفاعمة في حماية الشباب من اخطار ال
مشكالت االنحراف وسوء التكيف لممجتمع العربي وتمكينيم من اداء مياميم انتاجية 
والخدمية والوطنية لألمة العربية واإلسالمية دون االعتماد عمى جممة من  التوصيات 
التي من شانيا ان تقي الشباب من حمالت الغزو الثقافي االجنبي وتعمق وعييم 

والسياسي  بإخطارىا وتحديداتيا لكي يكونوا في وضع فاعل ومقتدر اجتماعي 
لة عن حمالت الغزو الثقافي والتصدي ئو يستطيعون من خالليا مواجيو المصادر المس

 ليا. 
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ضرورة توعية وتثقيف الشباب العربي بإخطار الغزو الثقافي االجنبي عمى الفرد   .1
نبوا مصاىرىا والمخربة لممبادئ والسموك والجماعة والمجتمع لكيال يتأثروا بيا وان يتج

ووسائل االعالم ، ألجماىير  ةلة عن تنفيذ ىذا التوصية فيي االسر ئو ،اما الجيات المس
 المساجد ،المنظمات الجماىيرية والمينية والمدارس الجامعات ومجتمعات المحمية.

ينية التي العمل عمى تطوير اساليب وفنون التنشئة االجتماعية و االخالقية والد  .0
يعتمدىا اسره والمدرسة وبقية المؤسسات التربوية من خالل زيادة معموماتيا وثقافتيا 

 بمصادر الغزو الثقافي وبرامجيا وأىدافيا وأساليبيا.
باب عمى التسمح بالعمم والمعرفة  والفنون واألدب والتكنولوجيا والتركيز عمى شحث ال .1

ىم بالحصانة االدبية والعممية التي تنقذىم من قضايا التفكير  والتأمل والبحث التي تمد
مراضياشرور الغزو الثقافي االجنبي ومن سمبياتو   االجتماعية والحضارية. وا 

حث الشباب عمى ضرورة االستفادة من الوقت واستثماره في ممارسة االنشطة    .2
يم وقدراتيم االنتاجية والخدمية والعممية والثقافية والترويحية التي تنمي افكارىم ومواىب

المبدعة والخالقة ونطور مؤسسات المجتمع ، بما يضمن حمايتيا من شرور الحمالت 
 الغزو الثقافي االجنبي الموجيو الى الشباب العربي في كل مكان.

حث الشباب عمى ضرورة االقتصاد في النفقات وعدم التبذير واستثمار الفائض من  .3
االجتماعية ذات النفع ألعام عمما بان حمالت الثروة  والمال في المشاريع االقتصادية و 

ضاعة الثروات التي  الغزو الثقافي تطمب من الشباب التبذير وىدر المواد النادرة وا 
تمتمكيا االمة العربية االسالمية ، كي تكون فقيرة وضعيفة  ومعتمده كميا عمى الدول 

 الكبرى.
جانيا ونبذىا ، مع استيعاب حث الشباب عن التخمي عن قشور الحضارة الغربية واستي  .4

جوىر الحضارة الغربية المتطورة ، يتجسد في االنجازات العممية والتكنولوجية الكبيرة 
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ليذا الحضارة ، والسيما ان مروجي الغزو الثقافي  يحالون تصدير قشور الحضارة 
 الغربية لتؤثر سمبا  في الشباب .

الكامن بين جيل االباء وجيل االبناء العمل عمى مواجيو الصراع االجتماعي  الظاىر و    .5
 اإلباء ألكباروجيل  ألشبابمن خالل تضيق الفجوة الذىنيو والفكرية  بين جيل الشباب 

، وذلك الن حمالت الغزو الثقافي تشجع حالة تصدع العالقات بين  االجيال لتنفذ عن 
 طريق ىذا التصدع وتفعل فعميا المخرب بين الشباب.

الجتماعية واالقتصادية والثقافية التي يعاني منيا الشباب في معالجة المشكالت ا  .6
وغيرىا ، عن  ةوتفكك االسر  واإلدمانالمرحمة الراىنة كالفقر والبطالة والمرض والجريمة 

 ونتائجيا وعالجيا عمى نحو عممي ىادف.  وأسبابياطريق معرفة طبيعتيا 
 ةز بتراثيا الحضاري والرسالضرورة تمسك  الشاب العربي بيويو امتو العربية واعتزا  .7

 .ةالخالد

 بين امو واأليدلوجيتوعية الشباب كافة بطبيعة وخطورة  الصراع السياسي  .12
كيذا يجعل الشباب  وأمروالصياينة وغيرىم  االمبرياليينمن  وأعدائياالعربية االسالمية 

 في حالة يقظة وحذر من نوايا ومخططات الغزو االجنبي.

افي  اليوم  تتطمب وضع استراتيجية شاممة تشترك في إّن مواجية الغزو الثق .11
وضعيا الحكومات ، والمؤسسات التعميمية والثقافية والمنظمات التربوية ، تيدف في 

 مجمميا إلى مواجية سمبيات وآثار الغزو الثقافي ، واالستفادة منيا في إيجابياتيا.
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