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الغزو الثقايف وأثره يف جيل الشباب

األستاذ الدكتور حسين لفته حافظ

مركز دراسات الكوفة  /جامعة الكوفة
المستخمص
لكي نعالج قضية الغزو الثقافي البد من الوقوف عمى األسس التخطيطة الجادة
وينبو إلى المخاطر الشديدة
والبناءة ،وأن نختار فك ار موضوعياً يح ّذر من الغزو الثقافي ّ
المترتبة عمى االنفتاح ،ويدعو في المقابل إلى إحياء اليوية والثقافة التراثية لبناء ىويتنا
المتميزة وذاتيتنا وثقافتنا الخاصة .حتى يمكن الدعوة لالنفتاح عمى الوافد ،ىذا أوالً ثم

االلتزام بالنزعة القومية والدينية المحضة كأسموب من أساليب حماية الثقافة والذات القومية،
واقتضت طبيعة البحث ان تقسم الى مقدمة وعدة مباحث تناول االول منيا :التعريف بالغزو
الثقافي ,اما المبحث الثاني فقد تناول :األدوار التاريخية التي مر بيا الغزو الثقافي ,ودرس
المبحث الثالث :مفاىيم مختمفة ولكن غايتيا واحدة ,اما المبحث الرابع فدرس:األساليب,
وتناول المبحث الخامس:الحمول ,وأخي ار جاءت الخاتمة لتمخص أىم ماتوصل اليو البحث
رب العالمين.
وآخر دعوانا ان الحمد هلل ّ

Abstract
In order to address the issue of cultural invasion, it is necessary
to identify the foundations of serious and constructive planning, to
choose an objective thought that warns against cultural invasion and
to warn about the serious dangers of openness. In order to be able to
call for openness to the expatriate, this first and then the commitment
to purely nationalistic and religious as a method of protection of
culture and nationalism, and necessitated the nature of the research to
be divided into an introduction and several topics dealing with the
first one: the definition of cultural invasion, The fourth topic
examines the methods and the fifth topic: solutions, and finally came
the conclusion to summarize the most important findings of the
.research and our last call to thank God the Lord of the Worlds

25

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد العاشر
المقدمة:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
والحمد هلل رب العالمين ,والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو
أجمعين ,وبعد...
التغريب فكرة غايتيا تحقيق النجاح عمى األمة العربية واإلسالمية في غزو فكري بعد
السيما مع
أن فشل الغزو العسكري ,فالمجتمع العربي اإلسالمي قد تأثر من الغزو الثقافيّ ,

اختالف األيدلوجيات والتي يذىب بعضيا إلى أن القضية وىمية مصطنعة؛ إذ ال مجال في
مثل ىذا العصر الذي تنصير فيو الثقافات وتتفاعل أنماط السموك اإلنساني إلى الخوض في
مسألة قد أصبحت قديمة وباألخص بعد أن سقطت الحجب بين بمدان العالم.
من خالل الظروف التي مر بيا العالم وما خمفو سقوط االتحاد السوفيتي ,وظيور
صحوة الفكر اإلسالمي ,وثورة المعمومات ,أثار رجال السياسة أم ار ميما عمى صعيد الفكر
والسيطرة األوحدية وىي مسألة الحكومة العالمية ,لحساب دولة واحدة تتولى قيادة العالم.
ال نبالغ لو قمنا :إن ىناك عممية غزو ثقافي يتعرض ليا اإلسالم ،وقد غفل عنيا
المسممون منذ أن فقدوا مؤىالت القوة في المعرفة والقدرة ,وبدت عمييم سمات الضعف
والتبعية وبان اثر الغزو في جيل الشباب ولعل من ابرز مظاىره محاكاة الغرب بطريقة
عمياء دون االلتفات الى التراث العربي العريق.
و قضية الغزو الثقافي ظيرت عمى محاور في األمة العربية واإلسالمية ,منيا الذي
يقول :أننا ال نستطيع األخذ بمقومات العمم والتكنموجيا ما لم نأخذ بأسباب التطور الحضاري
الغربي ,وىي بال شك دعوة لتسويغ االنسالخ الحضاري ,لكن في الحقيقة إننا أمام موقفين
األول اليزيمة وعد م المواجية واإلحساس بالضعف أمام الوافد الغربي ,والثاني عدم اإليمان
برسالة اهلل.
والبعض اآلخر يمثل تيارات ثقافية وتعد قضية الغزو الثقافي قضية ذات فكر وىمي
يرفع شعارىا بعض التيارات الفكرية

المناوئة
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واالجتماعية

معيم,

كما

ىو

رأي

أيضا

بعض

القادة

الفكريين

والسياسيين.

يجب أن ال نغفل أيضاً أن ىناك مواقف أخرى وىي تقر بالغزو الثقافي كقضية حقيقية ليا
واقعيا وأطرافيا.
يظير من خالل ىذا العرض أن ضيق نظرة بعض التيارات في التجاوب مع اآلخر
لمحد
ورفض كل شيء والتنكر لجميع الرؤى ،حتى أنيم يصفون الغزو الثقافي تيمة جاىزة ّ
من التفاعل الثقافي وقيداً عمى اإلبداع ،وتبري اًر لالنزواء والتقوقع ,لتسويغ الكسل عن العمل
الثقافي الجاد الذي يحتاج إليو مجتمعاتنا ,لكن الرؤية األخرى صريحة أكدت م ار اًر أن الغزو
يتحول إلى ضرب التفاعل المشروع وضروب اإلبداع ،وال أن يكون قيداً
الثقافي ال ينبغي أن ّ
يتحول إلى ذريعة لتبرير الكسل
عمى التبادل الثقافي المتكافئ مع العالم؛ كما ال يجوز أن ّ

عن اإلنتاج الثقافي واالكتفاء بما ىو موجود.

الشك وال ريب في أ َّن العالم العربي اإلسالمي واقع تحت مخططات الغرب وأىدافو
الستالب مجتمعاتو والنيل من دينو وقيمو وصير ثقافتو وتبديل سموكو وتغيير ىويتو ،وابقاء
سمة التخمف مستمرة في ىذا الجزء من العالم .
فضالً عن كون الدين اإلسالمي يكاد أن يكون الوحيد من األديان الذي يعطي قضية
مواجية الغزو الثقافي أىمية قصوى مرتبطة بمصير األمة العربية واإلسالمية عمى حد سواء.
لكي نعالج القضية البد من الوقوف عمى األسس التخطيطة الجادة والبناءة  ,وأن
وينبو إلى المخاطر الشديدة المترتبة عمى
نختار فك ار موضوعياً يح ّذر من الغزو الثقافي ّ
االنفتاح ،ويدعو في المقابل إلى إحياء اليوية والثقافة التراثية لبناء ىويتنا المتميزة وذاتيتنا

وثقافتنا الخاصة .حتى يمكن الدعوة لالنفتاح عمى الوافد ,ىذا أوالً ثم االلتزام بالنزعة القومية
والدينية المحضة كأسموب من أساليب حماية الثقافة والذات القومية .قد يسمح لموافد ضمن
بتحول نسبي لميزان التبادل
دراسات مسبقة في مجال السياسة والمصالح االقتصادية الوطنية ّ

التجاري الغربي ،بيد انو ال يسمح باختراق منظومتو الثقافية والقيمية الخاصة التي ما برحت
27

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد العاشر
تجمع المسممين في إطار نسيج اجتماعي متين ،ما يزال يستعصي عمى أدوات االختراق
الغربي .لذلك قسم البحث عمى مباحث تناول االول منيا :التعريف بالغزو الثقافي ,اما
ال مبحث الثاني فقد تناول :األدوار التاريخية التي مر بيا الغزو الثقافي ,ودرس المبحث
الثالث :مفاىيم مختمفة ولكن غايتيا واحدة ,اما المبحث الرابع فدرس:األساليب ,وتناول
المبحث الخامس:الحمول ,وأخي ار جاءت الخاتمة لتمخص أىم ماتوصل اليو البحث وآخر
رب العالمين.
دعوانا ان الحمد هلل ّ
المبحث األول :

التعريف بالغزو الثقافي
البد لمباحث وىو يخوض في مسألة أكثر جدية والتي تُثير جدالً وليا تأثير من
الناحيتين الواقعية والنظرية أال وىي مسألة الغزو الثقافي أن ال يتجاوز البديييات ويشرع من
البداية لتوضيح بعض المفردات المتعمقة بموضوع الغزو الثقافي.
فالغزو لغةً :غ از الشئ غزوا  :أراده وطمبو ,والغزوة  :ما غزي وطمب  ،ومغزى الكالم
 :مقصده والغزو :السير إلى قتال العدو وانتيابو ).(1
الغزو اصطالحا( :إغارة األعداء عمى أمة من األمم بأسمحة معينة ،وأساليب مختمفة،
لتدمير قواىا الداخمية ،وعزائميا ومقوماتيا ،وانتياب كل ما تممك)()2
أو ىو أن تشن قوة سياسية أو اقتصادية حرباً عمى المبادئ الثقافية لشعب من الشعوب،
لتنفيذ أىدافيا الخاصة والتحكم بمصير ذلك الشعب مع فرض عقائد جديدة بالقوة عمى تمك
الدولة وعمى شعبيا من أجل ترسيخيا بدالً من ثقافة ومعتقدات ذلك الشعب الجتثاث أصول
الثقافة الوطنية والقضاء عمييا.
الثقافة لغةً :سرعة الفيم,والتعمم والضبط ,والحذق والفطنة,والذكاء والتقويم والتيذيب
والظفر بالشيء ,والتغمب عمى الخصم

()3
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الغزو الثقافي :أن تقوم مجموعة سياسية أو اقتصادية باليجوم عمى األسس والمقومات
الثقافية ألمة من األمم بقصد تحقيق مآربيا ،ووضع تمك األمة في إسار تبعيتيا وفي سياق
ىذا الغزو تعمد المجموعة الغازية إلى أن تُ ِّحل في ذلك البمد -وبالقسر -معتقدات وثقافة

جديدة مكان الثقافة والمعتقدات األصمية(.)4

مع وجود نظرة قاصرة في الداخل تتعامل بسذاجة وسطحية مع قضية الغزو ،سواء
أكان ذلك عمى مستوى إدراك بواعث القضية أم عمى مستوى رصد مظاىرىا فالغزو الثقافي
ىو قضية عالمية تعاني منو المجتمعات بأغمبيا ،ال فرق في أن تكون دوافع الغرب
المدبرة ,من ثم يبتعد عن
اقتصادية أو حضارية ،وانما العبرة بوجود القصد المسبق والخطة
ّ

حقائق الواقع فيشيّر مقولة ضرورة التفاعل ليواري مقولة الغزو ،أو يذىب إلى أن الغزو

وسيمة الضعيف لمتغطية عمى صنعو وعجزه ،وكأنو بذلك يقدم فتوحات عجز عنيا اآلخرون,
(لكن التراجع الحضاري الذي كان كمو يخيم عمى دار السالم يومئذ قد أفسح مكانا لمنموذج
الحضاري الغربي والفمسفة الوضعية الغربية والمنياج العمماني األوربي كي يكون لو في دار
السالم ,وجود يزاحم المشروع اإلسالمي لمتغيير والنيضة ,فعرفت بالدنا ,منذ القرن التاسع
عشر الميالدي ,مشروعات لمتغيير والنيوض)

()5

الغزو الثقافي وان كان يأتي من جية الغرب ،إالّ انو يتحرك بآليات محمية ويسري ثم
يستفحل عمى أرضية ضعفنا في الداخل .بل ال معنى لمغزو من دون ضعفنا؛ فمضعفنا
وبضعفنا يتم الغزو ،وضعفنا ىو أرضية الغازي ىناك فارق بين الغزو والتبادل الثقافيين،
والموقف من ثقافة الغرب وعمومو وطريق المواجية يتمثل بإبداع الفكر وابتكار الحمول وبناء
الواقع وتقوية البناء؛ أي بتجاوز الضعف وتماسك الداخل فكرياً وموضوعياً ,لقد كانت ضريبة
الجري وراء اآلخر أن كمفت أمتنا الكثير من استنزاف القدرات واىدار الطاقات وىذه مؤشرات
تدل عمى التبعية في الفكر والمنيج

()6

المسممون يعترفون بتقدم الغرب ،ففي معارف الغرب

ما يناسبنا لذا كان لزاما أن نجذبو ،ونتعاطى معو بل نفيد من تطوره ،و نسعى إلييا بجد.
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ولكن بشرط أن نممك حرية االختيار ،ال أن يدفع لنا اآلخر ما يشاء ،كيف يشاء من ثقافة
استيالكية.
المبحث الثاني  :األدوار التاريخية التي مر بها الغزو الثقافي :
قبل البدء بالموضوع البد لنا من االعتراف (بوجود الغرب بوصفو قوة حضارية متقدمة
عمينا في عموميا وصناعاتيا وتقنياتيا ,وقد يمتمك أصحابيا أفكا اًر وأشياء أفضل مما ىو
موجود في دائرتنا الحضارية)

(.)7

مر الغزو الثقافي بادوار تاريخية تبمور من خالليا مفيوم ودوافع الغزو الثقافي ,فبدءاً كان
َّ
الغزو عن طريق االحتالل العسكري ،أما الغزو الفكري فطرقو إلى تحقيق أىدافو مختمفة وان
كان اليدف واحد وىو الييمنة االقتصادية ,ليذا بدأ بغزو المجتمع فكرياً وثقافياً مبتدئاً
باألسرة وىي المبنة األساسية في المجتمع.
إن الغزو الفكري الغربي ليس محصور ببقعة جغرافية معينة ,فما يقع في أقصى
األرض من أحداث يتأثر بيا من يعيش في أدناىا ,ألن الغزو الفكري ليس وىماً بل ىو
حقيقة  ,وقد اختمف الباحثون في ذلك إلى عدة اتجاىات :منيم من قال إن الغزو الثقافي
ليس ظاىرة جديدة بل ىو ظاىرة قديمة بقدم التاريخ ,عندما كانت حضارة ما تتصدر باقي
الحضارات وتقود العالم ,وىي ليست ظاىرة اقتصادية أو سياسية أو تقنية أو معموماتية
فحسب بل ىي أساساً ظاىرة تاريخية مستمرة تعبر عن رغبة القوي المسيطر( ,)8ولو تتبعنا
الجذور التاريخية لمعالم القديم بما فيو أوروبا بدأ من اإلغريقيين إلى الفرنسيين ,وبعدىا
محاولة اليونانيين نشر ثقافتيم في البالد التي تحت وطأتيم ومن ثم انتقل ىذا الفكر إلى
شعوب أوربا األخرى ,فقد شنت أوربا النصرانية الحروب ضد سكان شمال أوروبا إلدخاليم
في النصرانية.
كما أن ليم في تاريخيم أدوار في الحروب الدينية التي اشتعمت فييا عدة قرون
بسبب ما سمي عندىم " اإلصالح الديني" وكان من نتيجة ىذه الحروب الدينية أن انقسمت
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أوروبا إلى كاثوليكية وبروتستانتية حتى إن الممك البريطاني جعل نفسو رأساً لمكنيسة
االنجميكانية(.)9
ىذا فيما بين األوروبيين أنفسيم ،وما ييمنا ىنا ىو كيف خرجت أوروبا إلى العالم بعد
أن ضاقت فيما بينيا من جراء الحروب ,والتسابق في التسمح ,فبدأت ىجمتيا عمى الشعوب
األخرى ،ومنيا أطماع الغرب في بالد المسممين كونيا ليست جديدة عمى أوربا بل ىي
أطماع قديمة ،لكن الدولة اإلسالمية كانت تدافع عن المسممين وتقف ضد أعدائو ,وكانت
الدولة العثمانية آخر مظير من مظاىر الدولة اإلسالمية ،حيث ذىبت تمك الدولة بذىابيا،
وأصبحت بالد المسممين مفتوحة أمام أطماع الغربيين.
وفي آخر أيام الدولة العثمانية ضعفت ضعفاً شديداً ،في الوقت الذي كان العالم الغربي
يشيد نيضة ويقظة وتقدماً ،فركز أطماعو عمى بالد المسممين ،مستغالً ضعف الدولة
العثمانية ،التي أطمق عمييا اسم "الرجل المريض" ,وخطط الغربيون لغزو المسممين غزواً
عسكرياً ،بيدف" تغريبيم" وابعادىم عن إسالميم ,وقد شارك في ىذا التغريب الفرنسيون
واالنجميز وسائر األمم األوروبية.
لم يكن توسع الدول األوربية عمى حساب العالم القديم محض صدفة إنما كانت ىناك
دراسات منظمة ومعد ليا ،فأوربا تعرف تفاصيل عن الدول التي تروم غزوىا ,فقد بدأت
أوربا غزو مصر وكيف ىجم نابميون في حممتو وأحضر معو مئات من العمماء والباحثين
والفنانين(.)10
ثم محاوالت الدول االستعمارية وما فعمتو بالشعوب العربية المسممة التي وقعت تحت
االحتالل ,الذي جعل العالقة بين المسممين وغيرىم مسألة مصالح وصراع اقتصادي وليس
مسألة إيمان أو كفر.
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وظير الغزو الثقافي في مجال األدب فكم ظيرت من دعوة في العالم اإلسالمي تنادي
بتبني المذاىب األدبية الغربية في الكتابة وفي النقد حتى غفمنا أن لنا تاريخاً عظيماً ولغة
من أعظم المغات في العالم.
ندرس
ومن الغزو الثقافي المغوي أننا في معظم جامعاتنا العربية اإلسالمية ما زلنا ّ

العموم والطب بالمغات األوروبية.

وقد تأثر الفكر المسمم بالغزو الفكري في نطاق الحكم أيضاً ,ومن ذلك الذي أدى
إلى انتشار المذاىب الشيوعية واالشتراكية في الحكم في العديد من البالد العربية اإلسالمية
 ،وحتى طغى الفكر االشتراكي المادي عمى كثير من المثقفين في عالمـنا اإلسالمي.
والمالحظ أن بعض المفكرين المسممين يرفضون مصطمح الغزو الثقافي أو الفكري ألن
الغزو مصطمح عسكري ؛ ويطالبون بأن نتحدث عن استيراد فكري أو إيديولوجي بمعنى
التفاعل مع الغرب؛ وعدم االنغالق عمى اليوية.
وىذا ما دأب إليو أعداء اإلسالم لترسيخ ىذه المفاىيم في أذىان بعض المسممين
وكأنيا أمر واقع ال سبيل إلى تغييره؛ وحتى يعترف المسممون بأن ىذه المفاىيم قد تكونت
لدى كثير من األجيال المعاصرة واستطاعت أن تحدد لمدين دوره بمعزل عن الحياة وفي
زاوية ضيقة يمخصيا شعار -فصل الدين عن الدولة -أو تمغي دوره من الحياة أساساً ؛ فيو
ال يرتبط بالواقع من خالل المعاني التي تصنع القوة والحركة والتقدم ؛ بل ينظر إليو باعتباره
سبب الضعف والجمود والتأخر.
أما االتجاه اآلخر يرى أن الغزو الثقافي ظاىرة حديثة ومعاصرة ليا عمميا وأسبابيا
فيي ظاىرة كونية تحققت بعد انييار الكتمة الشرقية وما تبعيا من تجزئة ,وحيث كان
االنييار في كل الجوانب مما أدى إلى أن يضطر االتحاد السوفيتي بربط نفسو بشبكة
االتصال العالمية ,وبالشبكة المعموماتية ,حتى أنيا دخمت تحت مظمة السوق األوربية,
وأصبح نظاميا ىو أيضا مقترحا من الغرب .
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وىناك اتجاه يقول :إن الغزو الثقافي بدأ في منذ القرن التاسع عشر ولكنو بحاجة إلى
فضاء لكي يكتمل ,وقد وجد ىذا الفضاء في الفضائيات التمفزيونية التي جعمت من العالم
قرية صغيرة وجعمت من المحظة المعاشة في أي ركن صغير من العالم لحظة معاشة عمى
مستوى العالم كمو(.)11
المبحث الثالث :مفاهيم مختمفة ولكن غايتها واحدة :
تعددت مفاىيم الغزو الثقافي بتعدد األدوار التي مر بيا الغزو الثقافي فأول غاياتو ىو
احتالل العقل ومن ثم التمييد الحتاللو اقتصاديا والفرق بينو وبين االحتالل العسكري
بالطرق واآلليات فالغزو العسكري يستمد قوتو من آليات اإلخضاع الخارجي فقد تطور من
شكمو القديم العسكري المباشر ،إلى شكمو الجديد االقتصادي؛ سواء تأمين المصادر أو
ييسر الغزو الثقافي آليات
الطاقة أو الثروات الطبيعية ،أو البحث عن أسواق  ،بينما ّ

اإلخضاع الداخمي وىي احتالل العقل ،من أجل الييمنة االقتصادية

لدوام النيب

االستعماري لخيرات الشعوب وثرواتيا الطبيعية ومواقعيا اإلستراتيجية ،وىو األوقع تأثي اًر؛
ألنو يضمن بعد ذلك في حاالت الضعف الذاتي والتخريب دوام الييمنة عمى اإلدارة
واإلمكانات .فالغزو الثقافي مزود بسالحو الفتاك الداخمي من خالل آلية صناعة العقل(,)12
ومن تمك المفاىيم:
االستقطاب والهيمنة:
بعد انييار االتحاد السوفيتي انيارت معو منظومة الدول االشتراكية ,تشكل مفيوم
االستقطاب إلى جية واحدة مييمنة وىي الواليات المتحدة ،وترافق االستقطاب مع التقنية،
المعموماتية ،االتصاالت ،وال شك في أن سمطان الواحدة منيا يفوق السالح التقميدي أضعافاً
مضاعفة ،إنيا الثروة والمعرفة ،وىما تتبادالن األدوار ،وتتكامالن فيما بينيما(.)13
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التبعية:
ظير مفيوم التبعية االقتصادية في منتصف القرن المنصرم ،لما ظير من التخمف في
اقتصاد بمدان العالم الثالث؛ مما أدى إلى احتياج ىذه الدول إلى النمو لمنيوض بالواقع
االقتصادي ،غير أن ىذه الظاىرة أدت إلى االنصيار واالنقياد لالقتصاد العالمي أو ما
عرف باسم التنمية الموجية لمخارج ،وقواميا تغذية المركز بالمواد والخامات والنفط،
وتصريف منتجات المركز.
وىذا ىو مفيوم التبعية ،بدأ اقتصادياً ،ثم ما لبث أن امتد إلى المجاالت الفكرية ،وال
سيما االتصاالت والمال واالقتصاد والمعموماتية(.)14
التغريب:
والتغريب :ىو أن يؤثر الغرب بالمسممين  ،بيدف إبعادىم عن إسالميم ،وجعميم
تابعين لو ,وفك الروابط الوثيقة بينو وبين تاريخو وتراثو ،وابعاده عن ىويتو الثقافية.
ولذلك يطمق عمييم المستغربون وىم المتأثرون باألفكار الغربية ،بحيث ابتعدوا عن
إسالميم وأمتيم ،وصاروا دعاة لقبول الحضارة الغربية ،ونشرىا بين المسممين ,وىي نزعة
مؤداىا االحتذاء بالغرب ،و شعور المغترب بأنو مبعد عن البيئة التي ينتمي إلييا(.)15
التنميط:
وىو إنتاج نمط ثقافي واحد وفق إرادة المنتج المييمن ،ويكون ذلك عبر وسائل
السيطرة المختمفة كالتقنية والمعموماتية واالتصاالت ،وال سيما استعمال األقمار الصناعية,
وال شك أن أخطر مظاىر التنميط وسيمة ،ىو شيوع ثقافة الصورة بديالً عن ثقافة الكممة،
وانتشار الكتاب اإللكتروني بديالً عن الكتاب المطبوع؛ مما يؤدي إلى االستبداد التقني الذي
يقمل الخيال واإلبداع و سرقة الوقت ،وىدر الطاقة الجسمية ،والمشاعر واألفكار ،وفرز
عطالة ذىنية وثقافية أمام منتجات التنميط الثقافي وقوتيا اليائمة(.)16
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التغطية:
وىو أسموب إعالمي ىدفو تضميل وتزييف الوعي ،بقصد قمب الحقائق  ،وتشكيل
العقل وفق إمالء شروط الييمنة ،وينبغي الوعي بمدى قوة الغزو الثقافي ليذا األسموب في
عمميات احتالل العقل(.)17
العولمة:
ىي نقل الشيء من النطاق الوطني أو القومي إلى النطاق العالمي وىو توحيد
االستيالك،
مستيمك ،المتمقي ،المستمب اإلرادة والفاعمية ،في االقتصاد
وتؤثر سمبياً في الطرف ال
ً
والمال ،ويتفاقم التأثير في مجاالت العمم والتقنية والمعموماتية واالتصاالت ،ألنيا ال تنتج ،أو
ال تشكل مشاركتيا في اإلنتاج العالمي,وىي ضد مراعاة البعد الثقافي لمتنمية ،وتأكيد اليوية
الثقافية واثرائيا ،وتوسيع نطاق المشاركة في الحياة الثقافية ،وتعزيز التعاون الثقافي
الدولي(.)18
المبحث الرابع :األساليب :
تنوعت أساليب الكيد لإلسالم ومحاوالت استئصالو عبر التاريخ قديماً وحديثاً ،ولكنيا
في النياية تبوء بالفشل الذريع؛ ألن اهلل سبحانو وتعالى تكفل بحفظ ىذا الدين وأىمو وأتباعو
الممتزمين بو والظاىر أن ال مجال ليذا التوىم ,ألن الغزو الثقافي وكما يشيد التاريخ عمى
محاوالت غزو ثقافي سابق لم يستطع أن يبيد ثقافة شعب من الشعوب ميما كانت ديانتو
وثقافتو إال إذا أبيد شعبو( ,ألن الثقافة ,كما يذىب بعض الباحثين ليست عرضا وانما جوىر,
والثقافة ىي عنصر اليوية والمحفز نحو االستقالل والحرية فرموز كل ثقافة وفعاليتيا في
أنفس أفرادىا إنما تتحول عند األزمات إلى ثورات تحيي ىذه الثقافة وتجدد صورىا بأبيى
الشعارات ,صحيح أن الثقافات العالمية تتحول وتتغير مفاىيميا عبر التفاعل الذاتي

35

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد العاشر
والخارجي إال أن ىذا التحول عادة ما يكون طوعياً ذاتياً وليس أم اًر يقرره أو يرفضو اآلخر
)( )19وكان من ىذه األساليب لتشويو اإلسالم داخمياً ,وعدم انتشار أفكاره:
 -1اإلعالم :من خالل الكممة المقروءة والمسموعة والمنظورة.
يشوه صورة اإلسالم.
 -2توظيف الكتاب والمؤلفين ليكتبوا ما ّ

 -3إثارة الخالفات المذىبية واثارة النعرات اإلقميمية والتوجيات ,واحياء النزعات الجاىمية
قبل اإلسالم كالفرعونية والفارسية واإلغريقية  ,ثم إبرازىا لممسممين عبر اإلعالم عمى أنيا
تمثل اإلسالم ليدمو ثم القضاء عميو ،وذلك بتجزئة األمة اإلسالمية وتفتيتيا.
-4التشكيك في أحكام اإلسالم وصالحيتو لمحياة ،فقد صوروا اإلسالم بأنو مفصول عن
السياسة -5 .الطعن في المغة العربية ،وذلك إلحالل الحروف الالتينية محميا في بعض
البمدان اإلسالمية.
-6تجديد مناىج التعميم القائمة عمى أساس فمسفة الحضارة الغربية.
 -7تشويو التاريخ اإلسالمي وذلك بتشويو صورة رموز اإلسالم.
السنة النبوية.
-8محاولة الطعن في القرآن الكريم ،و ُ

 -9عممية تشويو نظام الحياة اإلسالمية ومحاولة تشويو التراث اإلسالمي.
-10العمل عمى نشر األفكار والحركات ودعميا ،كالعممانية ،والوجودية ،ونظرية فرويد،
ونظرية دارون ،والماركسية ،والماسونية ،والبيائية ،والقاديانية.
 -11إبعاد العمماء و ِّ
المفكرين المؤمنين عن مراكز التوجيو والسمطة.
 -12إرسال البعثات الدراسية إلى بالد الغرب.
 -13تمكين المستغربين ،وتسميميم المسؤولية والقيادة ،التخاذ الق اررات المحققة لذلك اليدف.
-14إنشاء الجمعيات والمؤسسات الثقافية واألدبية والفنية والخيرية وخصوصا النسائية منيا.
-15الترويج لمقيم والثقافات واألفكار الغربية بين المسممين ،وتسويق السمع االستيالكية
الغربية ،والدعوة الممارسات الغربية ،وايجاد المراكز والمؤسسات الثقافية المستغربة.
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نستنتج من ذلك أن ما أصاب المسممين كان سببو عدم تمسكيم بدينيم ،وعدم تفقييم
فيو واعراضيم عنو ،والجيل بأحكامو ،وتقصير من العمماء في إبراز محاسنو وحكمو وأس ارره
وبيان فضائمو الشريفة وىذا يحتاج الى الصدق والصبر في الدعوة إليو ,مما أدى إلى التباس
األمور ومن أجل ذلك حصل ما حصل اليوم من الفرقة واالختالف.
المبحث الخامس:
الحمول
إن مسألة التصدي لمغزو الثقافي الذي يستيدف المسممين يحتاج إلى بذل الكثير من
الجيد وىو واجب األمة اإلسالمية حتى تعرف دورىا ،وتدرك واجبيا تجاه ىذا الغزو الثقافي،
البد من
وأن تقف منو الموقف الذي يجعميا أىالً لحمل رسالة اإلسالم وحتّى يتأتى ليا ذلك ّ
اتخاذ الحمول من خالل الطرق الموصمة إلى السالمة من ىذا الخطر والبعد عن مساوئو
وأض ارره فيتمخص في:
 -1إحياء دعوة حكم الشريعة بإيجاد الوعي الكافي باإلسالم عقيدة وشريعة ومنياج حياة
وظرورة حث الشباب المسمم الى التنبو الى المخاطر التي تحدق بيم نتيجة تاثرىم الكبير
بمظاىر الغزو الثقافي ومحاولة مجاراة الغرب في كل شيء .
 -2يقوم العمماء والقادة بتحمل المسؤولية لشحذ اليمم وبث روح الترابط بين اإلسالم
وقيمو ومبادئو في األمة اإلسالمية.
 -3نشر الوعي الثقافي الكفيل بتكوين المسمم المتمتع بالشخصية اإلسالمية الحقيقية التي
تممك تصو اًر شامالً عن الكون واإلنسان ,و تأمين الوسائل اإلعالمية الحديثة بتقنياتيا
المتطورة والقادرة عمى التصدي لموسائل اإلعالمية المعادية (.)20
-4التعريف بالتاريخ اإلسالمي المضيء وقدرة الثقافة اإلسالمية عمى الوقوف في ساحة
الحياة وقدرتيا عمى قيادة األمة.
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 -5إنشاء الجامعات والكميات والمعاىد المختمفة بكافة اختصاصاتيا لمحد من البعثات إلى
الخارج ،وتدريس العموم بكافة أنواعيا مع العناية بالمواد الدينية والثقافة اإلسالمية في جميع
الجامعات والكميات والمعاىد؛ حرصا عمى سالمة عقيدة الطمبة ،وصيانة أخالقيم ،والواجب
التقميل من البعثات إلى الخارج إال في عموم معينة ال تتوافر في الداخل(.)21
 -6إصالح المناىج وحسب تعاليم اإلسالم ،واالستكثار من المؤسسات العممية التي يستغني
بيا أبناء البالد عن السفر إلى الخارج واختيار الكادر اإلداري من المعروفين باألخالق
الفاضمة والعقيدة الطيبة والسيرة الحسنة ،والقوة واألمانة.
 -7الرد عمى أصناف الغزو الثقافي عن طريق دعاة اإلسالم ,وذلك بكتابة البحوث ،لتفنيد
شبيات الغزو الثقافي ،وعرض اإلسالم عقيدة وتشريعا وأحكاما وأخالقا

(.)22

وان الحمول ال يمكن أن تكون فعالة ما لم يمتق المسممون عمى صعيد واحد وعمى
ىدف واحد ؛ وااللتقاء يجب أن يكون مبنياً عمى حب الخير والمصمحة لجميع المسممين دون
تمييز

(.)23

إذن الغزو الثقافي ظاىرة عالمية شاممة ال يمكن الفرار من رؤيتيا ,لكن ذلك يعني أنيا
نظام حتمي إجباري ,فيناك قيم إنسانية ثقافية ومادية يمكن التفاعل معيا دون التضحية
بالقيم المحمية والوطنية والقومية مثمما ىناك قيم يمكن تجنبيا كما يحصل في التاريخ الذي
يشيد عمى بقاء التمايزات حتى في عصر االستعمار العالمي الذي انتيى.
نخمص من ذلك أن ظاىرة الغزو الثقافي ىي معركة ال تخص شعب دون آخر بل
ىي تخص كل شعوب األرض ,وتشمل كل القوى الديمقراطية والتقدمية وأنصار اإلسالم في
العالم بتياراتيم األيدلوجية وتنظيماتيم السياسية ونقاباتيم ومؤسساتيم المدنية وعممائيم
الميتمين بالوضع العالمي ,المعركة ىي ضد الييمنة لمصمحة عدد محدود من الدول الكبرى
والشركات الجشعة المتعدية ,اذا يجب ان نعمل عمى تحويل ىذا الغزو الثقافي الشرس إلى

38

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد العاشر
تبادل ثقافي إنساني تسوده المشروعية الدولية والتضامن العالمي واحترام حقوق الدول في
تنوع خصوصياتيا الثقافية وىوياتيا القومية(.)24
الخاتمة:
من خالل ما تقدم تبين أن قضية الغزو الثقافي ىي قضية واقعية حقيقية يعيشيا العالم
وىي بال شك قضية العصر ,لذلك فاثرىا اليقتصر عمى شباب األمة العربية واإلسالمية.
ثم ىناك أمر البد من طرحو وىو أن الغرب نفسو قد عانى من مسألة الغزو الثقافي
ولكنو لم يطرح شعار المعاناة من قضية الغزو الثقافي عمى ىذا المستوى الذي تعاني منو
األمة العربية واإلسالمية ,والباعث لذلك ليست أسباب نفسية وتاريخية؛ ألن الغرب يفتقر إلى
العمق الحضاري واليوية التاريخية المتميزة المتين تخشى عمييما إزاء تيديدات الثقافات
األُخرى ،فضالً عن أن ىناك من الدول التي أصابيا الغزو الثقافي من ال تممك مقدرات
السمطة في مجاالت القوة والقدرة والمعرفة.
ىدف الغزو الثقافي ىو خمخمة البناء االجتماعي لمجتمع الدولة واالنحراف بالشباب
وىز الثقة في صحة االختيار اإلسالمي ,ومعنى ذلك أن المعركة تستيدف تحقيق أغراض
ّ
عممية بالدرجة األولى ،لذلك يتوجو الغزو إلى الواقع مباشرة ليقارع الدولة عمى أرضيا
ويحاول ضربيا في مواطن قوتيا.
السيما قطاعات الشباب وعزليا
كما ييدف الغزو الثقافي فرز قطاعات من الشعب و ّ

عن الدولة من خالل تحويميا إلى فئات عاطمة فاسدة ومخربة أيضاً .

ومن آثار التغريب الثقافي نجاحو في ميمتو في بالد المسممين ،وذلك تم لو من خالل
ظيور فئة من أبناء المسممين اتصفت بجيميا ونفورىا وكراىيتيا لإلسالم ومبادئو وقيمو
وثقافتو ,ومحاربة أحكامو وتشريعاتو ,وبالمقابل فضمت اعتناق المبادئ واألفكار والفمسفات
والثقافات الغربية ,وممارسة الحياة عمى الطريقة الغربية ،وتقميد الغرب في الجانب السمبي
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من حياتيم ,واالنسالخ عن التراث ،وفقدان اليوية الذاتية ،وضياع األصالة ,ومحاربة
الظواىر اإلسالمية ،ونشر الظواىر والمظاىر والممارسات الغربية
ورغم نجاح تيار التغريب الثقافي إال أن ىناك فئة من أبناء المسممين وىي النخبة
الثقافية التي تنحدر من ذات المبادئ التي نيضت بيا النخبة الثقافية في التاريخ اإلسالمي ،
بقيت ثابتة عمى إسالميا ،داعية إليو ،تقف أمام أساليب التغريب ،وتفند دعاوى المستغربين،
وتعمل عمى إنقاذ األجيال الجديدة من سموميم ,عبر محاور التصدي في الداخل والخارج
لكبح التيديدات الثقافية الغربية لقيم وسموك المجتمع في الثقافة والسموك االجتماعي وفي
االقتصاد أيضاً عبر طغيان النزعة االستيالكية.
صد الغزو الثقافي ،إالّ بتحقيق شروط النيضة ,وذلك
وينبغي أن نعمم أن ال سبيل إلى ّ
بالتأكيد عمى التزام الحذر في التمييز بين الغزو والتبادل ،وأالّ ُيصار إلى الرفض المطمق؛

الحد من الحريات وتسويغ الجمود.
ألن في ذلك قمع اإلبداع و ّ
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اىٖ٘اٍش
ىساُ اىؼرب 123 / 15 :

(- )1ظ- :

فً اىغسٗ اىفنري ٍِ إصذاراث مخاب األٍت ص33 :

(- )2ظ- :
)-(3ظ:

ابِ ٍْظ٘ر ىساُ اىؼرب.111/2:

( -)4ظ:

اىَصذر ٍْ:خذٌاث احخاخل  ٍِ -قسٌ :اىبحث اىؼيًَ  ,بحث ػيًَ ماٍو  ,حقارٌر خإسٓ

-

( - )5ظ:

ٍحَذ ػَارة-اىَشرٗع اإلسالًٍ ىيخغٍٍر ٍٗطاػِ اىؼيَاٍٍِّ -حث ٍْش٘ر فً ٍديت اىداٍؼت اإلسالٍٍت-اىؼذد.16:ً1994-3

(- )6ظٍ:حَذ باقر اىصذر-اقخصادّاٍ-قذٍت اىطبؼت اىثاٍّت ,بٍرٗث,دار اىفنر+.27-7:,ظ:

ػبذ اىرزاق ٕادي صاىح-اىحراك اىثقافً ظإرة اىخأثٍر ٗاىخأثُر اىَخباده-

بحث ٍْش٘ر فً ٍديت اىَْٖاج-اىؼذد.66 :32

(- )7ظ:

ّبٍو ػيً صاىح -قراءة فً مخاب اىغسٗ اىثقافً اىَقذٍاث ٗاىخيفٍاث ٗاىْخائحٍ-ديت اىَْٖاج –اىؼذد26..14:

(- ).ظ:حسِ حْفًٍ -ا اىؼ٘ىَت-ح٘راث ىقرُ خذٌذ +22-17:ظ:حسِ بحر اىؼيً٘-اىؼ٘ىَت بٍِ اىخص٘راث
اإلسالٍٍت ٗاىغربٍتٍ-ؼٖذ اىذراساث اىؼربٍت ٗاإلسالٍٍُ٘-ىْذُ.50:ً2003
( -)9ظٍ:حَذ ػَارة – اىغسٗ اىفنري ٌٕٗ أً حقٍقت:
(ٍ -)10حَذ ػَارة-اىخؼذدٌت اىرؤٌت اإلسالٍٍت ٗاىخحذٌاث اىغربٍت -بحث ٍْش٘ر فً ٍديت اىداٍؼت اإلسالٍٍت-
اىؼذد..6:ً1994-2
(-)11حسِ بحر اىؼيً٘-اىؼ٘ىَت بٍِ اىخص٘راث اإلسالٍٍت ٗاىغربٍتٍ-ؼٖذ اىذراساث اىؼربٍت ٗاإلسالٍٍُ٘-
ىْذُ.60:ً2003
(-)12ظ ػبذ هللا أب٘ ٍٕف -اىثقافً ٗاىَفإٌٍ اىَخصيت بٔ:بحث ٍْش٘ر ػيى ٍ٘قغwww.annabaa.org/nba -

:

( - )13ظ:

ػبذ هللا أب٘ ٍٕف -اىثقافً ٗاىَفإٌٍ اىَخصيت بٔ:بحث ٍْش٘ر ػيى ٍ٘قغ + www.annabaa.org/nba -رػذ شَس اىذٌِ مٍالًّ-اىؼ٘ىَت ٗحارٌخ

اىصراع ٍغ اىغرب-اى٘قف اىسًْ -بغذاد.44-23:ً2011-

(- )14ظ:

ػبذ هللا أب٘ ٍٕف -اىثقافً ٗاىَفإٌٍ اىَخصيت بٔ:بحث ٍْش٘ر ػيى ٍ٘قغ + www.annabaa.org/nba -رػذ شَس اىذٌِ مٍالًّ-اىؼ٘ىَت ٗحارٌخ

اىصراع ٍغ اىغرب-اى٘قف اىسًْ -بغذاد.44-23:ً2011-

( - )15ظ:

ػبذ هللا أب٘ ٍٕف -اىثقافً ٗاىَفإٌٍ اىَخصيت بٔ:بحث ٍْش٘ر ػيى ٍ٘قغ + www.annabaa.org/nba -رػذ شَس اىذٌِ مٍالًّ-اىؼ٘ىَت ٗحارٌخ

اىصراع ٍغ اىغرب-اى٘قف اىسًْ -بغذاد.44-23:ً2011-

(- )16ظ:

ػبذ هللا أب٘ ٍٕف -اىثقافً ٗاىَفإٌٍ اىَخصيت بٔ:بحث ٍْش٘ر ػيى ٍ٘قغ + www.annabaa.org/nba -رػذ شَس اىذٌِ مٍالًّ-اىؼ٘ىَت ٗحارٌخ

اىصراع ٍغ اىغرب-اى٘قف اىسًْ -بغذاد.44-23:ً2011-
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( -)17ظ:

ػبذ هللا أب٘ ٍٕف -اىثقافً ٗاىَفإٌٍ اىَخصيت بٔ:بحث ٍْش٘ر ػيى ٍ٘قغ + www.annabaa.org/nba -رػذ شَس اىذٌِ مٍالًّ-اىؼ٘ىَت ٗحارٌخ

اىصراع ٍغ اىغرب-اى٘قف اىسًْ -بغذاد.44-23:ً2011-
ػبذ هللا أب٘ ٍٕف -اىثقافً ٗاىَفإٌٍ اىَخصيت بٔ:بحث ٍْش٘ر ػيى ٍ٘قغ + www.annabaa.org/nba -رػذ شَس اىذٌِ مٍالًّ-اىؼ٘ىَت ٗحارٌخ

( -)1.ظ:

اىصراع ٍغ اىغرب-اى٘قف اىسًْ -بغذاد.44-23:ً2011-

(-)19حسِ بحر اىؼيً٘-اىؼ٘ىَت بٍِ اىخص٘راث اإلسالٍٍت ٗاىغربٍتٍ-ؼٖذ اىذراساث اىؼربٍت ٗاإلسالٍٍُ٘

-ىْذُ.110:ً2003

(- )20ظ ػبذ اىرحَِ حَادي  -ص٘رة اىَسيٍَِ فً اىسٍَْا اىؼاىٍَت ٍ -ديت اىبٍاُ  -اىؼذد -171اىنٌ٘ج . 1997 -

:

(- )21ظ:سيٌٍ ػيً خ٘اد ّ -حِ ٗاَخر ٍ -ديت اىراٌت  -اىؼذد  - 203بٍرٗث . 19.. -

( -)22ظٍْ:خذٌاث احخاخل  ٍِ -قسٌ :اىبحث اىؼيًَ  ,بحث ػيًَ ماٍو  ,حقارٌر خإسٓ
(– )23ظ:خطر اىغسٗ اإلػالًٍ ٗاىثقافً ػيى اىَدخَغ اىؼربً-بحث ٍْش٘ر ػيى ٍ٘قغ فً ٍديت اىْبأ-خخاً
ٍحَذ www.annabaa.org/nbanews-
(-)24حسِ بحر اىؼيً٘-اىؼ٘ىَت بٍِ اىخص٘راث اإلسالٍٍت ٗاىغربٍتٍ-ؼٖذ اىذراساث اىؼربٍت ٗاإلسالٍٍُ٘-
ىْذُ.199:ً2003
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اىَصادر ٗاىَراخغ
ابِ ٍْظىر
 -1ىساُ اىؼرب
سْت اىطبغ ٍ :حرً -1445اىْاشر ّ :شر أدب اىحىزة  -قٌ  -إٌراُ
أحَذ ػبذ اىرحٌٍ اىسائح
 -2فً اىغسو اىفنري
إصذاراث مخاب األٍت
حسِ بحر اىؼيىً
 -3اىؼىىَت بٍِ اىخصىراث اإلسالٍٍت واىغربٍت
ٍؼهذ اىذراساث اىؼربٍت واإلسالٍٍىُ-ىْذُ.ً2443
حسِ حْفً
ٍ-4ا اىؼىىَت -حىراث ىقرُ خذٌذ
خخاً ٍحَذ
 -5خطر اىغسو اإلػالًٍ واىثقافً ػيى اىَدخَغ اىؼربً
بحث ٍْشىر ػيى ٍىقغ فً ٍديت اىْبأwww.annabaa.org/nbanews- -
رػذ شَس اىذٌِ مٍالًّ
 -6اىؼىىَت وحارٌخ اىصراع ٍغ اىغرب
اىىقف اىسًْ -بغذادً2411-
سيٌٍ ػيً خىاد
ّ -7حِ واَخر
ٍديت اىراٌت  -اىؼذد  - 243بٍروث . 1811 -
ػبذ اىرحَِ حَادي
 -1صىرة اىَسيٍَِ فً اىسٍَْا اىؼاىٍَت
ٍديت اىبٍاُ  -اىؼذد -171اىنىٌج . 1887 -
ػبذ اىرزاق هادي صاىح
ُ
 -8اىحراك اىثقافً ظاهرة اىخأثٍر واىخأثر اىَخباده
بحث ٍْشىر فً ٍديت اىَْهاج-اىؼذد.32
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ػبذ هللا أبى هٍف
 -14اىثقافً واىَفاهٌٍ اىَخصيت به
بحث ٍْشىر ػيى ٍىقغwww.annabaa.org/nba -
اىغسو اىثقافً
ٍْ -11خذٌاث احخاخل
بحث ٍْشىر ػيى ٍىقغ احخاخل
ٍحَذ باقر اىصذر
 -12اقخصادّا
اىطبؼت اىثاٍّت ,بٍروث,دار اىفنر
ٍحَذ ػَارة
 -13اىَشروع اإلسالًٍ ىيخغٍٍر وٍطاػِ اىؼيَاٍٍِّ
بحث ٍْشىر فً ٍديت اىداٍؼت اإلسالٍٍت-اىؼذد.ً1884-3
ٍحَذ ػَارة
 -14اىغسو اىفنري وهٌ أً حقٍقت
ٍحَذ ػَارة
 -15اىخؼذدٌت اىرؤٌت اإلسالٍٍت واىخحذٌاث اىغربٍت
بحث ٍْشىر فً ٍديت اىداٍؼت اإلسالٍٍت -اىؼذد.ً1884-2
ّبٍو ػيً صاىح
 -16قراءة فً مخاب اىغسو اىثقافً اىَقذٍاث واىخيفٍاث واىْخائح
ٍديت اىَْهاج – اىؼذد14 :
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