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ملخظ:
ً
اهدؽاسا في ألاِىام اللادمت ،باِخباسها وظُلت لللىي الجذًذة
حؽحر الخىكّاث بلى ؤن ِامل الثلافت ظُيىن ؤهثر
لإلهشاه بُّذا ًِ الّامل الّعىشي ،لزلً هزه الىسكت جذسط اإلاىلىُ مً خالٌ وشح ؤلاؼيالُت الخالُت :ماهي
ممامحن مفهىمي الامً الثلافي ،فشلُت البدثُت جىىلم مً خالٌ فىشة وهي ؤن جدذًذ ممامحن ألامً الثلافي
ًيىن وفم بظخخذاماتها وىظُلت وهإداة ظُاظُت ،ؤو مً خالٌ ِامل الاجفاالث الغحر اإلاعبىكت بحن ألافشاد

واإلاجخمْ .لذساظت اإلاىلىُ حّخمذ الىسكت ِلى اإلالاسبت ألامىُت بةِخباسها ملاسبت حعاِذها في فهم مذلىٌ ألامً
الثلافي .دساظتها ًيىن مً خالٌ زالزت مداوس ،ألاوٌ ًذوس خىٌ دساظت مفهىم ألامً ،والثاوي جىىس مفهىمه،
وزالثا خاؿ بخدذًذ مفهىمي ألامً الثلافي .جىـلذ الذساظت بلى ؤن ممامحن ألامً الثلافي جخلخق في اِخباسها
ِملُت معخمشة ٌِّؽها الفشد في بُئخه.
الهلماث املفخاحيت :ألامً ؛ألامً الثلافي؛ الهىٍت الىوىُت ؛ ألامً الثلافي الّالمي.
Abstract:
Expectations indicate that the culture factor will be more prevalent in the coming
years; it considered as a mean for the new forces of coercion instead of the military
factor, the subject treats the following problematic .What are the contents of the
two concepts of security and cultural security ? The research hypothesis is started
through the idea that defining both contents. It is based on its uses as a mean and a
political tool or through the unprecedented communication factor between
individuals and society. The study relies on security approach that helps us to
understand the significance of cultural security .Concluding that the implications of
cultural security are summarized as a continuous process that the individual lives in
his environment.
Keywords: security and cultural security; national identity and global cultural
security.
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مقذمت:
حّخبر دساظت اللىة الثلافُت في العُاظت الذولُت معإلت مّلذة وـّبت للغاًت ،بر لم حعخخذم
الخدلُالث والذساظاث الخىٍحرًت بؽيل ـشٍذ الّىاـش الثلافُت ،ومً زم فةن دوس الثلافت مثلها مثل الّىامل
ً
واضحا في هٍشٍت الّالكاث الذولُت ،ولىً بّذ خذور جىىساث ِاإلاُت،
العُاظُت وألامىُت والاكخفادًت ،لِغ
خاـت ؤخذار  11ظبخمبر ؤلفذ بلى بدسان الّذًذ مً الباخثحن ؤهه ال ًمىً جدلُم فهم ِمم الّالكاث بحن
الذوٌ باالِخماد ِلى الّىامل العُاظُت والاكخفادًت بفىسة بدخت ،ومىه الفىا بلى الترهحز ِلى اللماًا
الثلافُت وبًالء اهخمام خاؿ إلاجاٌ الثلافت مً ؤحل جدلُم بدسان واكعي للّالكاث الذولُت .وما ًماِف مً
ؤهمُت اللمُت هى جفمُم بّن الىٍشٍاث الجذًذة واإلاذاسط الفىشٍت الجذًذة وجإزحرها ِلى العُاظت الّاإلاُت.
بما في رلً هٍشٍت ـشاُ الحماساث ،وخىاس الحماساث ،والعُىلت الثلافُت ،ومىكف ما بّذ الحذازت ججاه فئت
الهىٍت والثلافت ،مً خالٌ هزه الىٍشٍاث خاوٌ اإلاالفىن واإلافىشون اظخىؽاف وشٍلت اللىة الثلافُت
والّالكاث الذولُت في لىء اإلايىهاث الخدلُلُت لألمً الثلافي.
باِخباس ؤن ألامً الثلافي ٌؽيل في العُاظت الذولُت ؤداة مهمت في جدلُم ألاهذاف الىوىُت للذوٌ،
ألن الخىىس الثلافي وحغُحر ؤي زلافت هى مً بحن ألامىس المشوسٍت واإلاىلىبت لبلاء الذوٌ .وججذس ؤلاؼاسة بإن
الخىاب العائذ ِلى العُاظت الذولُت خالٌ الحشب الباسدة وان لفالح اللىة ألامىُت والّعىشٍت مً خالٌ
حٍُّم فىشة ألامً اللىمي وألامً الّعىشي.
لزلً حاءث هزه الىسكت مداولت دساظت ألامً الثلافي والهىٍت الىوىُت إلاا لهما مً ؤهمُت ،ليىنهما
امخذاد لألمً اللىمي والاكخفادي والعُاس ي والّعىشي وغحرها .فهى ًشجبي باألؼياٌ ألامىُت ألاخشي وَّمل مّها
بؽيل مترابي.
ومً هىا فةن العااٌ ألاظاس ي هى :ماهى مذلىٌ ألامً الثلافي وفُما ًخجعذ؟ اظخجابت لزلًً ،خم
وشح الفشلُت بهزه الىشٍلت (مداولت بهخاج وؼشاء وبكىاُ اللُم واإلاىاكف والاججاهاث واإلاىاكف اإلاؽترهت جادي
بلى جدلُم اللىة الثلافُت ،وهدُجت لزلً ،حعهُل جدلُم ألاهذاف واإلافالح الىوىُت مً الذوٌ ،وحّضٍض
العُاظت الخاسحُت للذوٌ ،ومً هاخُت ؤخشي ،اظخخذام اللىة الثلافُتً ،خلم زلافت اإلالاومت في مجاٌ العُاظت
الّاإلاُت وبالخالي جدلُم ألامً الثلافي)
حّخمذ الىسكت ِلى اإلالاسبت ألامىُت باِخباس ؤن ألامً اللىمي هى حضء مً الذساظاث ألامىُت.
مّالجت اإلاىلىُ جخم مً خالٌ الاِخماد ِلى الخىت الخالُت ،الّىفش ألاوٌ ٌّالج مذلىالث ومفاهُم اإلاخخلفت
لألمً ،والّىفش الثاوي ٌّالج جىىس مفهىم ألامً مً خالٌ اإلاىٍىس الخللُذي والحذًث ،والّىفش الثالث الخىشق
بلى مفهىم ألامً الثلافي وبلى ؤهم الّىاـش اإلاؽيلت إلافهىم الثلافت.
حعشٍف ألامن:
كبل ؤن هخىشق بلى مفاهُم ألامً الثلافيً ،جذس بىا الخىشق بلى اإلافاهُم اإلاخخلفت إلافهىم ألامً .فّلى
الشغم مً خذازت الذساظاث في مىلىُ "ألامً" فةن مفاهُم "ألامً" ،كذ ؤـبدذ مدذدة وواضحت فُفىش ول
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ً
مذسظت ،وكذ ؤدي رلً بلى بشوص هخاباث مخّذدة في هزا اإلاجاٌ ،ومً ؤهم حّشٍفاث ألامً وؤهثرها جذاوال ،حّشٍف
باسي بىصان و حّشٍف ولفشص ،والزًً ًمثالن ؤبشص اإلاخخفحن في الذساظاث ألامىُت ،فباسي بىصان ٌّشف ألامً بإهه
"الّمل ِلى الخدشس مً التهذًذ" ،وفي ظُاق الىٍام الذولي فهى "قذسة املجخمعاث والذوى على الحفاظ على
ليانها املسخقل ،وجماسنها الىعيفي ضذ قىي الخغيير التي حعخبرها معادًت" ).(Mathews 1989, p. 162
ً
ؤما حّشٍف آسهىلذ ولفشص لّام  ،1952فلذ هاٌ هىِا مً ؤلاحماُ بحن الذاسظحن ،وهى ًشي ؤن "ألامن
ً
مىضىعيا ًشجبط بغياب التهذًذاث ضذ القيم املشلضٍت ،وبمعنى راحي ،فهى غياب الخىف من أن جنىن جلو
القيم محىس هجىم " وهي جخمثل بـ" بلاء الذولت ،ؤلاظخلالٌ الىوني ،الىخذة الترابُت ،الشفاه الاكخفادي ،الهىٍت
الثلافُت ،الحشٍاث ألاظاظُت" ). (Mathews p. 163
ً
ولألمً مفهىم مضدوج ،خُث ال ٌّني فلي وظُلت للخدشس مً الخىش ،بل ٌّني ؤًما وظُلت السغامه
ً
وحّله مدذودا ،وبما ؤن ألامً ؤوحذه الخىف فةهه ًلخط ي لشوسة اللُام بةحشاءاث ممادة للخدىم فُه ،ؤو
جدُُذه واخخىائه.و للذ محز بىصان خمعت ؤبّاد ؤظاظُت لألمً.
 ألامن العسنشي :وٍخق اإلاعخىٍحن اإلاخفاِلحن للهجىم اإلاعلح واللذساث الذفاُِت ،وهزلً مذسواث الذوٌ
لىىاًا بّمها.
 ألامن السياس ي :وَّني الاظخلشاس الخىٍُمي للذوٌ ،وهٍم الحيىماث وألاًذًىلىحُاث التي حعخمذ منها
ؼشُِتها.
 ألامن الاقخطادي :وٍخق اإلاىاسد اإلاالُت وألاظىاق المشوسٍت للحفاً بؽيل دائم ِلى معخىٍاث ملبىلت
مً الشفاه وكىة الذولت.
 ألامن الاجخماعي :وٍخق كذسة اإلاجخمّاث ِلى بِادة اهخاج ؤهماه خفىـُتها في اللغت والثلافت والهىٍت
الىوىُت والذًيُت ،والّاداث والخلالُذ في بواس ؼشوه ملبىلت لخىىسها.
 ألامن البيئي :وٍخّلم باإلادافٍت ِلى اإلادُي الحُىي اإلادلي ؤو اليىوي هّامل ؤظاس ي جخىكف ِلُه ول
ألاوؽىت ؤلاوعاهُت ) ،(Mathews, p. 173ؤما مذلىٌ "ألامً" مً وحهت هٍش دائشة اإلاّاسف البرًىاهُت فهى
ٌّني "حماًت ألامت من خطش القهش على ًذ قىة أجنبيت" ) (Mathews, p. 173ومً وحهت هٍش هجري
هعِىجش وصٍش الخاسحُت ألامشٍيي ألاظبم ٌّني ؤي جفشفاث ٌععى اإلاجخمْ ًِ وشٍلها بلى خفَ خله في
البلاء ).(Mathews, p. 177
فدحن ًشي "سوبشث مىىماسا" وصٍش الذفاُ ألامشٍيي ألاظبم ،وؤخذ مفىشي ؤلاظتراجُجُت الباسصًٍ ،في
هخابه "حىهش ألامً"" :..بأن ألامن ٌعني الخطىس والخنميت ،سىاء منها الاقخطادًت أو الاجخماعيت أو السياسيت في
ً
عل حماًت مضمىهت" .واظخىشد كائال" :إن ألامن الحقيقي للذولت ًنبع من معشفتها العميقت للمطادس التي
تهذد مخخلف قذساتها ومىاجهتها؛ إلعطاء الفشضت لخنميت جلو القذساث جنميت حقيقيت في مافت املجاالث سىاء
في الحاضش أو املسخقبل" .
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َْ
َ
ولّل ؤدق مفهىم "لألمً" هى ما وسد في اللشآن الىشٍم في كىله  -ظبداهه وحّالى " :-فل َي ْع ُب ُذوا َس َّب َهزا
َ
ْال َب ْيت * َّالزي َأ ْط َع َم ُهم م ْن ُجىع َ
وآم َن ُه ْم ِم ْن خ ْى ٍف" .ومً هىا هاهذ ؤن ألامً هى لذ الخىف ،والخىف باإلافهىم
ِ
ِ
ِ
ٍ
الحذًث ٌّني التهذًذ الؽامل ،ظىاء مىه الاكخفادي ؤو الاحخماعي ؤو العُاس ي ،الذاخلي مىه والخاسجي .مً هزه
الخّاسٍف ًمىً الىـىٌ الى حّشٍف احشائي لالمً باِخباسه ؤهه ":القذسة الخيت جمننبها الذولت من جأمين مطادس
قىتها الذاخليت و الخاسجيت ،الاقخطادًت و العسنشٍت ،في َّ
شتي املجاالث بهذف مىاجهت املطادس التي َّ
تهذ ُدها
سىاء ماهت داخليت أو خاسجيت ،في السلم و في الحشٍت" ).(Kakonen, 1962, p. 22
 .2جطىس مفهىم ألامن:
اسجبي مفهىم ألامً بخىىس مذلىله في مخخلف مشاخل جىىس البؽشٍت مىز اللذًم ختى وكخىا الحالي،
فمذلىٌ ألامً في الحماسة الشوماهُت وان مشجبي بمفىلح ظُىُىسٍخاط الالجُيُت (Kakonen, p. 22) ،والزي
وان ًشمض بلى الحالت الذاخلُت لألفشاد ،والتي جخّلم بالحالت الزهىُت والهذوء ،وساخت الباٌ ،والخدشس مً الللم،
ؤما ِىذ الُىهاهُحن فلذ اسجبي مفهىم ألامً باللاهىن ،فلذ وان ًىٍش بلُه همىٍىس احخماعي للفشد ،و وان ٌؽحر في
الغالب بلى ظالمت ألافشاد داخل العُاق الاحخماعي ،ورلً بخىبُم اللىاهحن وظُىشة الؽشوت بهذف ومإهت
الؽّب في اإلاذن ).(Atwood, 1995, p. 135
ؤما في الّفش الحذًث وان مفهىم ألامً مىفب ِلى الذولت ،باِخباس ؤن اإلافىشًٍ ؤبذوا اهخماماتهم
ِلى الؽاون الذاخلُت للذوٌ والّالكاث بُنهما ،همىُافُلي و داهتي ،وماسظُلُى بادوا واًشاظمىط،والتي ؤظعذ
هخاباتهم فُما بّذ جُاس فىشي سظم إلاا ٌعمى بمفهىم الذولت الحذًثت ،والتي جبىتها في مابّذ الىٍشٍت الىاكُّت
والتي خفشث مفهىم ألامً في ألامً اللىمي ،والزي ٌّني ؤمً الذولت مً خالٌ فشك ظُادتها ،وخماًت خذودها
مً التهذًذاث التي حؽيلها الذوٌ ألاخشي ،ولىً بّذ نهاًت الحشب الّاإلاُت الثاهُت وصواٌ خىش اإلاّعىش الؽشقي،
وانهُاس حذاس بشلحن ،وٌهىس فىاِل حذًذة غحر دوالجُت ،وبشوص ؤخىاس حذًذة مثل الفلش وألاوبئت والخغحراث
اإلاىاخُت ،ؤدي بلى لشوسة بِادة ـُاغت مفهىم ألامً ،وحّذ ؤِماٌ باسي بىصان حعش هزا ؤلاهخلاٌ ،وبزلً جم
الاهخلاٌ مً مشهضٍت الذولت باِخباسها وخذة الخدلُل بلى اإلاجخمْ في اإلاعائل ألامىُت ،بلى غاًت ـذوس جلشٍش الخىمُت
البؽشٍت  ،1994والزي ؤسس ى بلى ٌهىس ألامً ؤلاوعاوي ،والزي ججعذ في مذسظت وىبنهاكً بترهحزها ِلى ؤمً
ألافشاد )(Atwood, p. 137
أ -املنغىس الخقليذي ملفهىم ألامن:
الذاسط لحلل الّالكاث الذولُت ًلحَ وحىد اججاهحن هبحرًً في مجاٌ ألامً وؤلاظتراجُجُت ،وهما
ول مً الاججاه الىاكعي الزي ِشف جىُُفاث وجدذًثاث مً وشف مىٍشٍه الزًً ؤظعىا للمذسظت الىاكُّت
الجذًذة ،والاججاه الثاوي وهى الاججاه اللُبرالي ومً بّذه اللُبرالي الجذًذ.
واإلاذكم في ألاوشوخاث العابلت ًجذ ؤنها جشهض ِلى حاهبحن مدىسٍحن وهما :
 -1مشهضٍت الذولت في الخدلُل العُاس ي وألامني والاظتراجُجي.
 -2الىبُّت الّعىشٍت للتهذًذاث التي جىاحه الذوٌ.
املجلت الجضائشٍت لألمن والخنميت
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وبالترهحز ِلى الذِامخحن العابلخحن وبظلاوهما ِلى مفهىم ألامً فةهىا هجذ ؤن مفهىم التهذًذ (the
) concept of securityألي دولت ًإحي مً وشف دولت ؤخشي في وبُّخه الّعىشٍت وهزا ما وعخىُْ ؤن هفىلح
ِلُه "ألامً رو الىابْ الاظتراجُجي"
غحر ؤهه ومْ نهاًت الحشب الباسدة فشلذ مذسظت حذًذة في ألامً هفعها ِلى الخدلُل ألامني ،وهي مذسظت
وىبنهاغً التي وىسث ما ٌّشف بملترب " ألامً الغحر جللُذي" و التي ِملذ ِلى جىظُْ مجاٌ الذساظاث ألامىُت
ّ
ّ
بىصان و "ؤوٌ
مً خالٌ هٍشٍتها في ألامىىت مْ بظهاماث ول مً "باسي
واًفش و"ًاب دي واًلذ" وآخشون.
هما سافم هزا الهاحغ العُاس ي وألامني اهخماما ؤوادًمي متزاًذا ججعذ في ٌهىس ملترب حذًذ في
ألامً ٌّشف بـ"ألامً الغحر جللُذي" الزي ؤِىى مفهىما ؤوظْ لألمً بخىظُْ دائشة الذساظاث ألامىُت لدؽمل
دساظت تهذًذاث حذًذة بذاث جىاحه الذوٌ في مشخلت ما بّذ الحشب الباسدة والفشاِاث الازيُت والبِئت والهجشة
الغحر ؼشُِت وؤلاسهاب وألامً الالىترووي وغحرها مً اإلاعائل ألامىُت الحذًثت.
 .2املنغىس ألامني الجذًذ:
اإلاىٍىس ألامني الجذًذ هى ملابل للمىٍىس ألامني الخللُذي وَؽاس به لخلً اإلاداوالث التي وؽإث في
العُاق ألاوسوبي لخىظُْ مفهىم ألامً ِلى معخىٍحن هما:
* -على مسخىي الفاعلين ألامنيين :وٍلفذ بالفاِلحن ألامىُحن ألاوشاف التي ًدخمل كذوم التهذًذ مً وشفها
وهزا الجهت التي جخفذي للتهذًذ .فىجذ ؤن اإلالترب اللذًم لألمً ًشهض ِلى الذولت وماظعاتها الحيىمُت ظىاء
اإلادلُت ؤو الذولُت هفىاِل ؤظاظُت في اإلاعائل ألامىُت .بِىما اإلاىٍىس ألامني الجذًذ ًىظْ دائشة الفاِلحن ألامىُحن
لدؽمل باإللافت بلى الذولت فىاِل غحر خيىمُت والجماِاث واإلاىٍماث الغحر خيىمُت ظىاء منها اإلادلُت ؤو
الذولُت.
* -على مسخىي طبيعت التهذًذ :خُث وان ًىٍش جللُذًا للمعالت ألامىُت ِلى ؤنها جفاِل بحن الذوٌ ؤي ؤن
مفذس التهذًذ ًإحي مً وشف دولت اججاه دولت ؤخشي في ؼيل تهذًذ ِعىشي ،غحر ؤن الىاكْ الذولي إلاشخلت ما
بّذ الحشب الباسدة غحر هزا اإلافهىم بدىم بشوص تهذًذاث ؤمىُت حذًذة بّمها ًإحي مً داخل الذولت راتها
والفشاِاث الازيُت والهجشة غحر الؽشُِت وؤلاسهاب والبِئت والتهذًذاث الالىتروهُت والجشٍمت اإلاىٍمت وألاوبئت
واللشـىت البدشٍت وغحرها.
الاهىالكت ألاولى لخىظُْ مفهىم ألامً واهذ ظىت  1983مْ هخاب باسي بىصان جدذ ِىىان "الشعب
والذوى والخىف" الزي سجل بذاًاث الخدىٌ ألاظاس ي في الىلاؼاث ألاوادًمُت خىٌ مفهىم ألامً ،زم جم جبني
هزا اإلاؽشوُ مً وشف "مذسظت وىبنهاهً" التي ظمُذ هزلً بّذ مشهض ؤبدار الجزاُ و العالم في وىبنهاهً
الزي اهدذسث مىه مٍّم ألابدار الذاُِت بلى جىظُْ ؤحىذة ألامً ألاوسوبي.
فىشة "ألامىىت" التي حاءث بها مذسظت وىبنهاهً جبرص مذي الخإزحر الىاضح لّلم اللغت الاحخماعي ِلى
اإلاىٍىساث ألاوسوبُت في الّالكاث الذولُت والزي ؤدي بلى بشوص حؽىُلت واظّت مً اإلاىٍىساث البذًلت في
ّ
ّ
بىصان و"ؤوٌ
العُاظت الذولُت ومً ؤهمها فىشة "ألامىىت" التي ٌّخبر ول مً "باسي
واًفش اإلاىٍشان ألاظاظُان لها.
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ّ
ّ
بىصان و"ؤوٌ
ِشف ول مً"باسي
واًفش ألامىىت "هّمل خىابي هاجح" مً خالله ًخم بىاء فهم
شخص ي مخبادٌ لمً حماِت ظُاظُت إلاّالجت ش يء هتهذًذ وحىدي لهذف كُم مدذد ألحل العماح باللُام
بةحشاءاث اظخثىائُت معخعجلت للخّامل مْ التهذًذ )(Stritzel, 2007, p.p. 357-358وكذ خذدث مذسظت
وىبنهاهً خمعت ( )05ؤـىاف ؤظاظُت لألمً وهي ألامً ِعىشي وبُئي واكخفادي واحخماعي وؤمً ظُاس ي،
وجيىن اإلاعإلت راث وابْ ؤمني ارا معذ ؤي حاهب مً هزه الجىاهب الخمعت  ،والتهذًذ الزي ًىاحه وحىد
الذولت (تهذًذ ِعىشي) ،ؤو العُادة الىوىُت ؤو ألاًذًىلىحُا (ألامً العُاس ي) ،ؤو الاكخفاد الىوني (ألامً
الاكخفادي) ،ؤو الهىٍت الجماُِت (ألامً اإلاجخمعي) ،ؤوألاهىاُ والاهخٍام البُئُحن (ألامً البُئي) ،في هزا العُاق
ًلخق ول مً "مُلي وابالحرو" "ؤهخىوي وسالف اًماسص" فلعفت مذسظت وىبنهاهً والخالي:
* -مً وما هي ألاهذاف اإلادذدة -اإلاهذدة-؟ وٍمىً ؤن جيىن ؤشخاؿ ؤو مجمىِاث (الالحئىن ،ضحاًا اهتهاواث
خلىق الاوعان..،الخ) باإللافت بلى ِذد مً مجاالث (العُادة الىوىُت ،البِئت ،الاكخفاد...،الخ) التي جمخلً
الادِاء بدم البلاء والتي ًضِم بان وحىدها مهذد.
* -مً هم ألاوشاف اإلاإمىىحن؟ هاالء ًمىً ؤن ًيىهىا ِباسة ًِ خيىماث ؤو هخب ظُاظُت ؤو حِؾ ؤو مجخمْ
اإلاذوي ،وهاالء ألاوشاف –ؤو الفاِلحن -هم ًإمىىىن معإلت بخففُل وحىد تهذًذ (ؤو تهذًذاث) لحُاة وبلاء جلً
ألاهذاف الخاـت اإلادذدة.
* -باإلالابل مً هم الفىاِل الغحر مامىىحن؟ هاالء الزًً ٌُّذون جيىًٍ كمُت ِلى ؤنها لم حّذ حؽيل تهذًذا،
بزلً ًىلله مً مجاٌ ألامً بلى اإلاجاٌ الّادي الّام.
* -هُف ًخم بهماٌ ِملُت ألامىىت؟ هىا ًخم الترهحز ِلى الىُفُت اظخّماٌ ألاوشاف اإلاإمىىحن للغت ألامً (الّمل
الخىابي) إلكىاُ حمهىس مدذد بالىبُّت الىحىدًت للتهذًذ و فّل ألامىىت ًخم خُىما ًخم بكىاُ الجمهىس اإلاّني
بالتهذًذ الىحىدي لألهذاف اإلاّىُت .
 -3حعشٍف الامن الثقافي
أوال .حعشٍف الثقافت:
جخمــمً الثلافت هغحرها مً اإلافاهُم في الّلىم الاحخماُِت ؤهثر مً مّنى خُث ال ًىحذ جدذًذ
وال ــذ إلافهىمها فلذ ٌهش مف ــىلح الثلافت بّذ اللشن الع ــادط ِؽ ــش مفـ ـ ــدىبا بيلمت راهشة ؤو ِلل ( زلافت
الزاهشة –زلافت الّلل) وٍشي "ادواسد اًشٍى"""edouardherriotؤنها":الص ئ الزي ًبلى في ؤلاوعان ِىذما ًيس ى
ول ما ظىاه".
في خحن ّ
كذم "ادواسد جاًلىس" "Edward Taylorظ ـ ــىت 1870م ؤوٌ حّشٍف اوعاوي للثلافت بإنها "رلً
ّ ّ
اليل اإلاشهب الزي ٌؽ ـ ـ ـ ـ ــمل اإلاّشفت الّلائذ الفً ألاخالق الّشف وول اللذساث والّاداث ألاخشي التي ًىدعــبها
ؤلاوعــان باِخباسه ِمــىا في اإلاجخمْ ".هما ججعذ حّشٍف الثلافت هزلً في اإلااجمش الخاؿ الزي ِلذجه اإلاىٍمت
الّاإلاُت للتربُت والثلافت والّلىم.
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مً خالٌ ما ظ ــبم جمثل الثلافت مجمىُ حىاهب الفم ــاء الخىاـ ــلي البؽ ــشي ؤي بدسان البؽـش
لىاكّهم والذاللت التي ٌعـىذونها له واإلاؽـاسَْ التي ًخبىىنها لخغُحره وجدشٍشه باإللــافت بلى ؤهماه الّالكاث التي
ًلُمىنها في ما بُنهم فُذخل في هزا الخدذًذ ول ما ًمغ الجىاهب الّلائذًت واإلاّشفُت والعـ ــلىهُت دون جمُحز ؤو
خف ــش .وجخىصُ الثلافت بلى زلافت عاملت حعــدىذ بلى مّاًحر الىخابت وؤظ ــالُب الىلل التربىي وزلافت شــفهيت هي
الّمم الؽّبي لخلالُذ اإلاجخمْ الفىشٍت والّلذًت والعلىهُت (بىظّذًت  ،2012ؿ.)376 .
-1

حعشٍف ألامن الثقافي:

ًىدعــب مفهىم ألامً الثلافي في مّنى بىائُا جشاهمُا همشادف في الذاللت لخدلُم ؤلاؼ ــباُ الزاحي مً
الحاحاث الثلافُت .فإمً زلافت بهزا اإلاّنى هى كذستها ِلى جىفحر خـاحـاتهـا ِلى ؤلاهخـاج ومغـالبـت الىـذسة والحـاحـت
وسفْ خىش الخىف مً فلـذان اللُم الثلافُت والشمضٍت التي ججُب ًِ مىالب اإلاجخمْ وهى ًفُذ ؤًما كذسة
اإلاجخمْ ِلى الاظـخمشاس في وابّه ألاظ ــاظ ــي في ٌل ٌشوف مخغحرة ؤو تهذًذاث فّلُت ًِ وشٍم "الحفاً ِلى
ّ
ميىهاث الثلافُت ألاــلُت ،إلاىاحهت الخُاساث الثلافُت الىافذة ؤو ألاحىبُت ؤي خماًت وجدفحن للهىٍت الثلافُت مً
الاختراق والاخخىاء مً الخاسج".
وهىدُجت ِلى رلً ٌّشف ألامً الثلافي اهىالكا مً ِذم وحىد تهذًذاث للثلافت بمّىاها الىاظْ
وٍفُذ مً هاخُت ؤخشي مجمىِت ؤلاحشاءاث التي تهذف بلى خلم ٌشوف كابلت لخىمُت وجىىٍش الثلافت لحماًت
ّ
والخىُف مْ الخغحراث مً خالٌ مجمىِـت مً ؤلاحشاءاث وألافىـاس واللىاِـذ واللىاهحن التي ًجـب اجخـارهـا
هفعها
ٌ
وجدلُلهـا للىـــى بلى الخىمُت البؽــشٍت بمفهىمها الؽــامل وجدلُم الاظــخلشاس والحماًت والحشٍت والخلذم بلى
ألامام بيل زباث وزلت (بىظّذًت  2012ؿ.)380 .
بن التهذًذاث الثلافُت ألي بلذ مً ؤِلذ وؤـّب ؤؼياٌ التهذًذ التي جىاٌ ألامً اللىمي للبالد.
وألامً الثلافي هى مً ؤهثر ألابّاد غحر اإلالمىظت لألمً .ومً الفّىبت بميان معاءلت اللادة بعبب ؤكىالهم
وؼّاساتهم في هزا اإلاجاًٌ .إحي البدث في ألامً الثلافي في آخش اإلاىلىُ الزي ًدىإوٌ ألامً اللىمي للذوٌ ،وَّذ
مً ميىهاجه ألاظاظُت .وهزلً ًخالءم الخإهُذ ِلى الّىاـش "الثلافُت" و"اللُمُت" لألمً اللىمي للذوٌ مْ
الخّاسٍف الجذًذة اإلالذمت خىلهً " .مىً اِخباس ألامً الثلافي ِلى اهه بِئت حعخىُْ مً خاللها ؤمت ما ؤن ججخاص
معحرتها الخياملُت بالتزامً مْ خفَ هىٍتها الثلافُت وبذون الخفادم مْ اإلاىاوْ البؽشٍت".
لذي ول مً الحماسة والثلافت الذًيُت وؤلاظالمُت واظتراجُجُاث لمان ألامً الثلافي خفائق
وميىهاث مخّذدة .وٍدخاج جىىس الحماسة والثلافت اإلاشجبىت بالذًً ،وؤلابذاُ في الّلم والفً ،الى الثباث
والاظخلشاس الاحخماعي ألامني والهذوء ؤهثر مً ؤي ش يء آخش .وميؽإ ومىلذ الحماسة والثلافت هى في اإلاجخمْ الىامي
وآلامً .ومً حهت ؤخشي فةن جىىس وجشقي الحماسة والثلافت هفُل بالحفاً ِلى ألامً وزباجه ،وبؼاِخه حعاهم
في بصالت الخىجش والدؽىج ِلى الفُّذًً اإلادلي والذولي.
ً
ًخطح حلُا الُىم لجمُْ الباخثحن دوس الثلافت وخمىس اللُم الثلافُت في ـلب الخدىالث التي جىاٌ
اإلاجخمْ .ومً هىا ًالخَ ،مْ جبذٌ الىٍشة الى مفهىم ألامً ،وشح آساء زلافُت حذًذة جخدذر ًِ ؤولىٍت وجإزحر
الثلافت في ألامً اللىمي للذوٌ .بمّنى ؤن ألامً اللىمي لبلذ ما ال ًخلخق في صٍادة ِذًذ اللىاث الىٍامُت ،وال
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في صٍادة الدعلح الىىعي ،وال في خىك الحشوب الّىُفت فدعب ،بل ًبذو ؤن ؤهم سهً مً ؤسوان ألامً اللىمي هى
وحىد ؤشخاؿ مثلفحن .
ٌّخلذ اإلاثلفىن ؤن هٍام اإلاّاوي الزي ّ
ٌّبر ِىه بالثلافت ظُيىن له وحىد معخلل بمجشد حؽيله ِلى
ِ
سغم وىهه ولُذ ظلىن الّىامل الاحخماُِت.
ً
جفمذ الثلافت بصاء الخجذد والحذازت ولىنها ظدخإكلم مْ الخغُحر جذسٍجُا بعبب بمياهُت جدىلها،
وٍمىً لألفشاد الزًً ًمّىن وٍفىغىن مّاوي بإهفعهم ان ًمُفىا ِليها ؤو ٌُّذوا جشهُبها ؤو ختى ـُاغتها مً
حذًذ.
الىلىت الجذًشة باالهخمام ،هي ؤن ألافشاد بةميانهم ؤن ًيىهىا مً والبي هٍام مّحن حذًذ ،وِىذما
ًدفلىن ِلُه ًفبذ بةميانهم مىاحهت الثلافت اللائمت ،وهزا ألامش ًمىً ؤن ًدذر في خالت ِذم اظخىاِت
ً
الّىامل الاحخماُِت جلبل الثلافت اللائمت خالٌ معاس ِملُت الخدىٌ الاحخماعي ،برا الثلافت لذيها بمياهُت
لإلهخاج وإلِادة الفُاغت والىلب.
وِلى لىء رلً ،وبااللخفاث الى الخّشٍف الزي جم ِشله في البذاًت ًِ ألامً الثلافي بان ِذم
اظخىاِت ؤي هٍام ظُاس ي ؤلاحابت ِلى وحه الئم ًِ الاخخُاحاث الثلافُت للىاط بدعب الٍشوف الضماهُت
واإلاياهُت ،وهزلً الخبلُغ والتروٍج ِلى هدى صحُذ لألظغ الثلافُت والىوىُت والذًيُت في اإلاجخمْ ،فةهه ًمهذ
الىشٍم بزلً إلسظاء الثلافت ألاحىبُت اإلاخالفت لىٍام اللُم ،وبالخالي ظُجاصف بإمىه اللىمي ،وباظخلشاسه وبلاء
هٍامه العُاس ي (مدمذ جىالَى.)2020 ،
 .2أهميت الامن الثقافي و مخطلباث جحقيقه:
ٌّخبر ألامً الثلافي لشوسة للحفاً ِلى معخىٍاث الثلافت في ؤبّادها ومجاالتها ومٍاهشها اإلاخّذدة،
والىكىف لذ الخُاساث الهذامت التي جادي بلى جزبزب ألافياس وبِاكت ِملُت الخىمُت .فالفشد البذ ؤن ًدعلح
بخفائق ومهاساث مُّىت حُّىه ِلى الخّاٌؾ ؤلاًجابي مْ جدذًاث اللشن الحادي والّؽشًٍ ،منها ؤن ًيىن
ً
ً
ً
الفشد واُِا بدماسجه ،وكادسا ِلى الىٍشة اإلاىلىُِت ججاه الثلافاث ألاخشي ،وؤن ًيىن كادسا ِلى الجمْ بحن
ً
ً
ً
ألاـالت واإلاّاـشة مخمعيا بهىٍخه ،مّتزا بثلافخه ،وؤن ٌّمل ِلى جىمُتها وجىىٍشها ،وٍيىن كادسا ِلى جىحُه
اهخماماجه هدى اإلاؽىالث التي جىاحهه خُث ًخىلب رلً ؤلاِذاد الجُذ لألفشاد لُيىهىا كادسًٍ ِلى اظدُّاب
الاهفجاس اإلاّشفي ،والخمىً مً اإلاّلىماث والخيامل مّها ،ورلً باجفاق ِملُاث ـىاِت اإلاّشفت ،وجىلُذها بعشِت
وبذكت ،ختى ًيىهىا كادسًٍ ِلى الحُاة في ِفش خماسة اإلاّلىماث (مدمذ جىالَى.)2020 ،
خُث جٍهش مخىلباث جدلُم الامً الثلافي في ِذة حىاهب هزهش منها:
الحفاً ِلى الزاجُت الثلافُت مً خالٌ اللُم واإلاّاًحر التي جدُي بمجخمْ واظخلشاسه وجمحزه ًِ باقي

اإلاجخمّاث ألاخشي.
جدلُم ألامً الثلافي ٌعهم في بىاء اإلاىاوً الفالح ،وٍدمُه مً ول الخُاساث الىافذة وألافياس

ً
الهذامت ،ومً الخىشف وؤلاسهاب والّىف العُاس ي ،وٍجّله كادسا ِلى اإلاؽاسهت الفّالت في جىمُت اإلاجخمْ.
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جدلُم ألامً الثلافي ًإحي ِلى سؤط الّىامل التي جدمى ألافشاد مً العلىن الاحخماعي غحر اإلاشغىب

فُه مثل ؤفالم الجشٍمت ،الّىف ،الجيغ وغحر رلً ،وهزلً العلىهُاث الغشٍبت الفاظذة والهذامت.
ًادي جدلُم ألامً الثلافي بلى خماًت الّاداث والخلالُذ اإلاخىاسزت ،والتي جمخذ بذوسها بلى اللُم

ؤلاوعاهُت راث الىابْ الذًني والاحخماعي.
ٌعخىُْ الفشد مً خالٌ ألامً الثلافي ؤن ًذسن الىثحر مً اإلافاهُم الىاسدة مً الثلافاث ألاخشي،

وَّمل ِلى الاسجلاء بها بما ًدىاظب مْ اإلاجخمْ وٌشوفه في لىء الىٍام الّالمي الجذًذ.
جدلُم ألامً الثلافي ٌعهم في جدلُم الخىمُت الاكخفادًت للمجخمْ ،فالفشد الىاعي ٌشجْ اظخخذام

ً
ً
ؤلاهخاج اإلادلى بذال مً التروٍج للفىاِاث الغشبُت التي حعبب بلشاسا باالكخفاد اإلادلى.
 .3معاًير و عناضش الامن الثقافي:
 .1معاًير الامن الثقافي:
بن ألامً الثلافي ٌّني جىفحر الثلافت الفالحت للىاط ختى ًخمىىىا مً خاللها ؤن ٌِّؽىا خُـاتهم
اإلاّاـشة بؽيل ظلُم و بًجابي و هى ٌّني بىاء كىة الىحىد الثلافي الزاجُت ،التي ال جلىي ِلى اإلالاومت و الفمىد
فدعب ،و بهما ِلى الاهذفاُ و اإلاالخلت و الفّل اإلاازش ،و ليي ًخدلم هـزا ًجـب ؤن ٌّخمذ ألامً الثلافي ِلى
ِىفشًٍ ؤظاظُحن:
أ -الاعتزاص بالزاث الثقافيت الحضاسٍت :ألن الزاث الثلافُت بمثابت ؤلاواس ؤو الىِـاء الـزي ٌعخىِب مىخىج
اإلاثلف ،لزلً فةن مىخىج اإلاثلف ًيبغي ؤن ًىىلم مً الخىىه الّشٍن و سوح الثلافت الزاجُت ،بما جمثله هزه
الثلافت الزاجُت مً سمىص و ؤفياس و كـُم .والاِخـضاص بالثلافت الزاجُت ال ٌّني ؤن حغلم ألابىاب ِلى ما هى لِغ في
ألاًذي و جخدىم بها كـىي ؤخشي خاسحت ،و بهما ٌّني ؤهه في البذء ًيبغي جدلُم الزاث الثلافُت والحماسٍت،
وحّلها خالشة في الحشهت الاحخماُِت و الثلافُت .و الاهىالق مً هزا الحمـىس للخفاِـل مـْ الثلافاث ألاخشي.
ومؽيلخىا اإلاّاـشة لِعذ في الثلافاث ألاخشي بل في اإلاماسظاث التي جخىم الزاث الثلافُت والخمُِم ِليها ،لهزا
فةن ججاوص آلازاس العِئت و الخىـحرة للثلافـاث الغاصٍت إلاجخمّاجىا و ؼّىبىا ،هى في ؤن هىلم الحشٍت لثلافخىا
الزاجُت بإن حّبر ًِ هفعها بإي وشٍلت ؼاءث ،بن بِىاء اإلاجاٌ للثلافت الزاجُت سمىصا و ؤفياسا هى الخُـاس
الاظـتراجُجي الزي هخمىً مً خالله جدلُم ملىلت ألامً الثلافي (مدمذ جىالَى.)2020 ،
ب -الاهفخاح و الحىاس مع الثقافاث املعاضشة :ألن الثلافت هي ِباسة ًِ ِملُت معخمشة ال جخىكف ِىذ خذ ؤدوى
جىخفي بخىفحره للىاط ،و بهما هي جيهئ ألاسلُت لّملُت اهىالق زلافي ،جإخز مً اإلاىسور الثلافي و الاهفخاح ِلى
الثلافت اإلاّاـشة هلىتي اهىالق و اسجياص في حهذها الثلافي الشاهً ،فاألمً الثلافي ال ٌّني بإي ؼيل مً ألاؼياٌ
جدذ مخاسَغ اإلااض ي ًِ الثلافت اإلاّاـشة ،بل ٌّني الاِتزاص بالزاث الحماسٍت مْ همم مّىُاث آلاخش
الحماسٍت ،ألن الاهىىاء و الاوغالق ًِ الّفش و زلافخه و مىجضاجه هى بفلاس للىحىد الزاحي بدُث همخى وهإهىا
وِّؾ في اللشون الىظىى العالفت بُّذون ول البّذ ًِ بهجاصاث ؤلاوعان اإلاّاـش وآزاس الّلم وخعىاجه،
وبالخالي فإن ؤي مجخمْ ال ًخمىً مً ـُاهت ؤمىه الثلافي و اظخمشاسٍت فّله الجماعي بال باالِتزاص بالزاث اإلاىـىٌ
باالهفخاح ِلى مىجضاث الّفش و ول هزه ألامىس جدفضها للبدث ًِ الزاث الثلافُت وببشاص ممامُنها وجىلّاتها
املجلت الجضائشٍت لألمن والخنميت
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وجشبُت اإلاىاوً ِلى لىئها وؤهذافها ،وِلُه ًمىىىا الحفىٌ ِلى الحذ ألادوى مً ألامً الثلافي اإلاىلىب في ِفش
جىىىلىحُا الاجفاالث و ألاكماس الفىاُِت (مدمذ جىالَى.)2020 ،
 .2عناضش الامن الثقافي:
ّ
َ
بن الثلافت ول ما ّ
ًيىن
رهىُت مجخمْ ؤو ؤمت ما -مً دًً ولغت وجاسٍخّ -جازش بالىبْ ِلى بهخاج
ؤخالكها وآدابها وجف ــىساتها ألن جيىًٍ زلافت ؤي ؤمت مً ألامم ّ
ًمش بمشخلخحن:
ألاولى :جفاِل ؤلاوعـ ــان مْ الّىاــ ــش اإلايىهت للثلافت :الذًً واللغت والخاسٍخ
ؤما الثاهيت  :فهي بهخاج الثلافت رلً بإن جفاِل ؤلاوع ـ ــان ًيؽ ـ ــإ ِىه ؤخالق وِاداث وؤِشاف .ومً خالٌ الىكائْ
الع ـ ــابلت ًخيىن ألامً الثلافي مً ّ
ِذة ِىاـ ـ ــش ّ
ؤهمها :الذًً واللغت والخاسٍخ.
أوال .الذًن:
ملىم مً ّ
هى ؤهم ّ
ملىماث ّ
ؤي زلافت ألهه سابىت احخماُِت جفـ ـ ــل الىاط بّمـ ـ ــهم البّن وجالف
كلىبهم وجىٍم ظ ــلىههم .فالذًً هى ججزًل بلهي ومّىى ظماوي ّ
ًدخم ِلى الجماِاث ؤن جامً به وجخمــْ إلابادئه
وِلُه ّ
فإي زلافت ال جلىم ِلى اِخلاد دًني ساظــخ مألها الضواٌ والاهذزاس ،وهىان ؼــىاهذ في الخاسٍخ وظــجالجه
جىؽــف ؤن هىان خم ــاساث وزلافاث ماجذ واهذزشث هدُجت إلاىث واهذزاس الاِخلاد الذًني مثل :الحم ــاسة
الُّالمُت والحمـاسة الاؼـىسٍت والحمـاسة البابلُت والحمـاسة الفاسظـُت ومفـش اللذًمت  ،وهزا بن ّ
دٌ ِلى ش يء
ًذٌ ِلى ألاهمُت التي ًىدعبها الذًً في خُاة ّ
بهه ّ
ؤي زلافت مً الثلافاث.
ثاهيا .اللغت:
ّ
جمثل اللغت الىاوم الشظمي باظ ـ ــم الثلافت واإلاىول بليها ببشاص ما جدىٍه هزه الثلافت مً هىىص مّشفُت
ّ
وبالخالي اللغت حؽــيل اإلادىس ألاظــاظــي الزي جلخفــم به مً هاخُت هىٍت الفشد ومً هاخُت ؤخشي هىٍت الجماِت
ّ
ّ
فاللغت ّ
ِذد اللعــان الثلافي الزي هى باألظ ــاط ًمثل الهىٍت الثلافُت لإلفشاد
وبحن هزه وجلً هىٍت الذًً.
والؽ ــّىب وهي ِامل اخخالف زلافت ًِ ؤخشي بل ــافت بلى رلً هي ؤظ ــلىب للخىاـ ــل والاخخيان وازباث الهىٍت
وجإهُذ وحىدها ،برا جفذِذ اللغت فان الهىٍت جيىن في خىش.
ثالثا .الخاسٍخ:
ٌّخبر الخــاسٍخ خــامــل وخــاصن بــل وخــاسط الثلــافــت ألاوٌ ،فلــذ ّ
ِبر ِىــه الشومــاوي "شــيشــشون" بإهه:
"مً ال ٌّشف الخاسٍخ ًبلى وفال ؤبذ الذهش" هزه اإلالىلت جلخق ؤهمُت الخاسٍخ في راهشة ألامت وهطج زلافت
ؤفشادها" .ؤما ًِ حّشٍف الخاسٍخ فلذ ِشفه الباخث "أحمذ داوود" بإهه " ؤخىش الّلىم ؤلاوعـاهُت ؼإها بر ؤهه
ّ
جخدذد اللعماث اللىمُت والع ـ ــُاظ ـ ــُت والحمـ ــاسٍت ألفشاد
ًدخمً وؽاه الؽّب اإلاادي والشوحي ومً خالله
ّ
ألامت حُال بّذ حُل مً هىا ّ
فان حمُْ دوٌ الّالم اإلاخلذم جىٍش الُىم بلى جاسٍخها اللىمي هٍشتها بلى ألامً
اللىمي ".
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برن الخاسٍخ هى راهشة الؽ ــّب وزلافت هزه الزاهشة التي ّ
جىسر لألحُاٌ الالخلت ّ
ميىهاث الهىٍت والشخفُت
وجلف ِلى الحلائم ما ًجّل الذوٌ والؽّىب حعدىذ ِلُه لبىاء الحالش والخىلْ بلى اإلاعخلبل (بىظّذًت ،ؿ.
.)380
 .3مهذداث الامن الثقافي:
بّذ ؤن ؼ ـ ــهذ الّالم فُما ممـ ـ ــى جبادٌ زلافاث ِذًذة ؤدث في النهاًت بلى جشاهم الحمـاساث وفخذ
الباب ؤمام الثلافاث ألاخشي لألخز والشد باث هزا الخىىُ والخماًض الثلافي مهذدا الُىم مً خالٌ ماًلي:
أوال :العىملت الثقافيت
ّ
بن الّىإلات مفهىم ٌهش في ظ ــبُّيُاث اللشن اإلاال ــي ّ
لُّبر ًِ مشخلت خذًثت ؤظ ــالذ الىثحر مً الحبر
فلذ ٌهش هزا اإلافهىم في الاكخفــاد لُدعـْ هىاكه وَؽــمل حمُْ اإلاجـاالث لّـل ؤهمهـا الثلـافـت ومٍّم الخّشٍفـاث
راث اإلاشحُّـت التي جىـاولـذ الّىإلاـت ًجمّها كاظ ــم مؽ ــترن هى الف ــفت ؤلاًجابُت للّىإلات لخاهذ ال ــمدالٌ ؤو ِلى
ألاكل جللُق دوس العــُادة والحذود العــُاظــُت واختزاٌ اإلاعــافاث الجغشافُت وؤوٌ مً ؤؼــاس بلى مفــىلح الّىإلات
هى " ش ــاى ماك ماهان" وبّذ رلً اهشث ّ
ِذة حّشٍفاث لها مثل ما وشخه "سوالهذ سوبشحســىن" لُدفـشها في
ماس
وىنها حّبحر ًِ" اججاه جاسٍخي هدى اهىماػ الّالم صماهُا ومياهُا وصٍادة وعي ألافشاد واإلاجخمّاث بهزا الاهىماػ
والزي ًخمــمً جلاسب اإلاعــافاث حىبا بلى حىب مل جلاسب الثلافاث للذسحت التي لم ٌّذ باإلميان الاوّضاٌ ؤو
الخلىكْ" (ِبذه  1430هـ ،ؿ.)11 .
وهي حغُحر مىٍىمت اللُم الاحخماُِت والثلافُت للؽـّىب فما صالذ هزه اللُم حؽـيل الثلافت
العـائذة واإلاا لم جخغحر اإلاىٍىمت اللُمُت للمجخمْ فان وشؤ الخغُحر ِلى هزه اإلاىٍىمت ِىلذ الثلافت الع ــائذة بلى
زلافت بائذة ،وبالخالي جىالب الّىإلات بالحفاً ِلى مع ـ ــخىٍحن زلافحن وسفن معـ ــخىي زالث فهي جاهذ ِلى زلافت
ِاإلاُت هما جاهذ ِلى الثلافاث اإلادلُت اإلادذودة ،والتي ِليها ؤن جخّاٌؾ في ٌل اللُم الثلافُت الّاإلاُت لىنها
جشفن زلافت ألامت والذولت الثلافُت اإلاعدىذة بلى الذًً والترار ،وهى ما ٌّني الخفىً الثلافي للّالم إلِادة
ـُاغخه .
ّ
بن ٌاهشة الّىإلات واهذ في بذاًاتها ٌاهشة بًجابُت لىنها مْ الىكذ اهتهذ بلى بنهاء الخّذدًت الثلافُت
وظ ــلم الؽ ــّىب مً هىٍتها الثلافُت لف ــالح زلافت واخذة هي الثلافت اليىهُت ،وِلُه ؤـــبدذ الّىإلات الثلافُت
تهذًذا خلُلُا لألمً الثلافي مً ّ
كُم وِاداث ولغت وزلافت ما لم ًخم تهزًب هزه الثلافت اليىهُت وجحجُم
ّ
دوسها الّابث في حغُحر مّالم الؽــّىب بل ؤلــدذ جمثل الؽ ــيل الجذًذ والّف ــشي لالظــخّماس ألنها جىالب بةنهاء
الثلافت اإلادلُت (مدمذ جىالَى.)2020 ،
خُث جخممً الّىإلات الثلافُت مجمىِت مً اإلامامحن ِملذ ِلى وؽش فماء زلافي ِالمي مؽترن
ًشجىض ِلى مبذا فىق الثلافاث اللىمُه و رلً بلفذ الهُمىت ِلى الاكخفــاد وألارواق والفىش والعــلىن و هزه
اإلاٍامحن هي:
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ّ
إلاعالم :وماله مً جبلُغ فىشي زلافي ّ
مّحن ًازش ِلى الهىٍت الثلافُت للؽ ـ ـ ـ ــّىب ،وحّني في نهاًت ألامش ظـ ــهىلت
جىلل اإلاىخجاث الثلافُت وظـ ــشِتها (ظّذي  ،2006ؿ.)266 .
الفضـائياث :خُث جلىم هزه ألاخحرة بذوس هبحر في الحُاة الثلافُت للؽـّىب ألنها ؤــبدذ ّ
جىحه ؤفشاد ألاظـشة بلى
معـاس واخذ بّذ ؤن كامذ بةلغاء اإلاعـافاث اإلاادًت لىً باإلالابل ظ ــاهمذ في خلم خذود زلافُت (ؤبى حىدة ،2008
ؿ.)35 .
الاهترهت :للذ مىىذ هزه الخلىُاث مً بسظ ــاء ؼـ ــبياث اجفـ ــالُت ِاإلاُت لخبادٌ اإلاّلىماث ِلى هىاق ِالمي وىوي
بففت مبعىت وظشَّت ِبر ؤحهضة ـغحرة وفّالت بمـا جدملـه مً مّلىمـاث وؤفىـاس زلـافُـت .فهـزه الالُـت راث
اللىة الخـإزحرًـت التي جـذِم الّىإلات بدُاساتها واججاهاتها اإلاخخلفت -والتي ًفترك ؤنها جماسط دوسها اإلادىسي في جىخُذ
ّ
الّالم وصٍادة جشابىه واجف ـ ـ ـ ـ ــاله فّلى الشغم مً اًجابُاث جذاوٌ اإلاّلىماث بال ّؤنها جدىلذ بلى ؤداة جذمحرًت ختى
ّ
ؤن البّن ؼــبهها باللىابل اإلاّلىماجُت هٍشا ألزاسها العلبُت في حؽىُل ألافياس وألاخالكُاث واللُم ألنها ّ
جمعغ
بىاء مّشفُا هؽا كائما ِلى الع ـ ــىدُت والخغشٍب (ؤبى حىدة ،ؿ.)35 .
ّ
الّىإلات الثلافُت ِباسة ًِ ٌاهشة جخإزش بخجشبت الحُاة الُىمُت وبيؽش ألافياس والعلْ ،هما حّمل ِلى
جىخُذ ؤؼياٌ الخّبحر الثلافي في حمُْ ؤهداء الّالم ،فهي حّخبر اججاه هدى الخجاوغ الزي ظُجّل الخجشبت
ّ
ّ
وحاربُت الاجفاالث الالظلىُت ،والخجاسة
ؤلاوعاهُت في ول ميان هما هي في ألاظاط ،ورلً بعبب هفاءة
ً
ؤًماّ ،
ّ
ّ
ولىنها ؤبّذ ما جيىن لجّل ؤي ش يء ؤكشب بلى زلافت الّالم
الؽّبُت ،والعفش الذولي
ؤلالىتروهُت ،والثلافت
الىاخذ (ولذ ؤباه  ،2001ؿ.)9 .
حّذ الّىإلات الثلافُت اخذي اججاهاث الّىإلات ،والتي ًخم حّشٍفها بإنها :حؽاسن الثلافاث بّمها مْ
بّن ،ورلً بّذ اهدؽاس ؼبياث ؤلاهترهذ ،فلم حّذ الثلافاث هما مً كبل ،مىغللت ِلى ؤفشادها ،وبهما ؤـبذ
ً
هىان جىاـل بحن ؤفشاد مخخلف الثلافاث ،ومً ألامثلت ِلى رلً ،ؤهه ؤـبذ بةميان ؤي شخق ؤمشٍيي مثال ؤن
ً
ًدىاوٌ
وّاما ال ٌّذ بال في الُابان ،ورلً لدؽاسهُت الثلافاث ،ومثاٌ آخش ،وهى اهدؽاس  31ؤلف فشُ مً ظلعلت
مىاِم مالذوهالذص الؽهحرة ،والتي هي باألـل ؤمشٍىُت ،ولىً الّىإلات الثلافُت هي العبب في اهدؽاسها بؽيل
هبحر ً
حذا في الّالم.
ومً كبل اهدؽاس ما ٌعمى بالّىإلات الثلافُت ،لم ًىً ٌّشف غحر الهىىد ما ٌعمى بالُىغا ،والتي هي
ِباسة ًِ ولُّت حلىط ًخم فيها بّن الخإمالث ،ختى وـل ألامش بإهه ؤلخى ٌّخبر وشٍلت مىاهبت للحذازت
للمدافٍت ِلى الشؼاكت ،ختى ؤن بّن ألاشخاؿ ٌعافشون بلى الهىذ ،ورلً للحفىٌ ِلى الخبرة الياملت في
هزا الفذد بإهفعهم ،وول جلً ؤمثلت جبحن مذي جإزحر الّىإلات الثلافُت ِلى الّالم بؽيل ِام.
ثاهيا .جذعياث العىملت الثقافيت على ألامن الثقافي:
ّ
الُاث وجذاُِاث هثحرة ّ
للّىإلات الثلافُت ّ
ألنها ؤـ ــبدذ الُىم جخترق حذسان الهىٍاث اإلاغللت وجخمثل
هزه الخذاُِاث ؤظاظا في:
أ-تهذًذ الهىٍاث:خُث ًشجىض تهذًذ الهىٍاث باألظاط ِلى:
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-1عىملت ألاس ــشة :وما ًالخَ في ٌل الّىإلات الثلافُت هى فلذان ألاظ ــشة للذستها ِلى الاظخمشاس همشحُّت كُمُت
وؤخالكُت للىاؼئت بعبب وؽىء مفادس حذًذة إلهخاج اللُم.
الخدشس مً اللُم وألافياس مما ّ
ّ
يهذد بإصمت جشبىٍت خاهلت.
 -2الخأثير على العمليت القيميت والتربىٍت :بّذ
ألنها ّ
ب-حسليع الثقافت :حععى الّىإلات الثلافُت بلى وؽش زلافت الاظتهالن وجشظُخها في ٌل آلُاث الهُمىت ّ
جلذم
مادتها ؤلاِالمُت للمخللي في كالب مؽ ـ ـ ـ ـ ـ ــىق ومّها جبلغ خىابها ؤلاًذًىلىجي وؤهذافها الاظــتهالهُت وحعــهم في وؤد
خاظــت الىلذ لذي اإلاخللي الزي ًجذ هفعــه في نهاًت اإلاىاف كابال لخمشٍش وكبىٌ حمُْ ّ
اللُم واإلاىاكف العلىهُت
دون اِتراك.
ج-الخنميط الثقافي
للذ اسجبىذ الّىإلات الثلافُت في ؤرهان الىثحرًً بملىلت الخىمُي الغشبي وخفــىـــا ألامشٍيي للحُـاة
الُىمُـت (ِـاداث الغـزاء اللبـاط الّمـاسة) .وبمىجضاجـه الثلـافُـت (اإلاىظـُلى الغىاء الفً العـِىما) .ووالذ هزه
الهُمىت ؤكىاسا ِذًذة مً الّالم منها الُابان وؤوسوبا وجخجع ّـذ ظ ــشِت الخىمُي مً خالٌ ظ ــعي ّ
كىي هدى وؽ ــش
وحّمُم ؤظ ـ ــلىب الِّؾ الغشبي بذِىي الخدذًث ؤي سفل اإلاع ـ ــخىي الحم ـ ــاسي لبّن ؤكىاس
الّالم.
ثالثا .الهجشة:
ؤدث الخدىالث التي ؼ ــهذها الّالم خالٌ الّؽ ــشٍاث ألاسبْ لللشن اإلاال ــي بلى بشوص واكت هائلت للهجشة
الذولُت احعـ ـ ـ ـ ــمذ بإخادًت الاججاه مً البلذان الفلحرة بلى البلذان ألاوسوبُت ؤظ ــاظ ــا وٍمىً جلع ــُمها بلى زالزت
ؤهىاُ مخخللت :مُياهُىُت فىشٍت وظــُاظــُت وكـذ ؤخـذزـذ هـزه الهجشة جدىالث ِمُلـت في ألامً الثلـافي ألوسوبـا
بّـذ ؤن ؤخذزذ حغُحراث في ألاظـ ـ ـ ــغ الاحخماُِت والثلافُت لها وؤدث بلى جفاكم الفـ ـ ـ ـشاِاث الاحخماُِت خُث
ؤفادث بّن الذ اظــاث ؤن جذفم اإلاهاحشًٍ مً اإلاعــخّمشاث اللذًمت ًخشق زلافت البلذ اإلامـ ــُف ّ
الن
س
اإلاهاحشون اإلاىدذسون مً ؤــ ــل واخذ ًمُلىن بلى الاظـخلشاس في مذن مُّىت وٍخللىن بالخالي حُىبا مً حُىب
اإلاهاحشًٍ إلمياهُت اإلادافٍت ِلى سوابىهم الثلافُت والاحخماُِت( .الؽِؽاوي.)2020 ،
سابعا .النزاعاث الذًنيت أو العشقيت:
ِشف""Capatortiألاكلُاث بىـ ــفها "مجمىِت ؤكل ِذدًا مً بلُت ظ ــيان الذولت ًيىن ؤِمـ ــائها
في ولــْ غحر معـ ــُىش ومخمخّحن بجيع ــُت الذولت اإلاىحىدًً ِلى بكلُمها وٍخففىن بففاث جخخلف ًِ جلً التي
ًخفف بها ظائش مىاوني الذولت هما ًٍهشون بؽــيل لــمني ؼــّىسا بالخمــامً هذفه اإلادافاة ِلى زلافتهم
وجلالُذهم ؤو ِلى دًاهاتهم ؤو ِلى لغتهم.
الجزاُ الّشقي ؤو الذًني ًيىن ِىذ فشك لغت ؤو دًاهت ؤو وشٍلت خُاة مُّىت لؽ ــّب مّحن وجىـــُف
بّن الثلافاث بالىلــُّت ؤو اإلاخخلفت .ففي حىىب بفشٍلُا وؤمام الخفشكت الّىفــشٍت خاوٌ الحيام ببلاء الىاط
مىففــلحن هدشمان بّن اإلاجمىِاث مً خلىق اإلاىاوىت وؤظـىؤ مً رلً مداولت اللمـاء ِلى مجمىِاث مً
العـيان باللخل الجماعي مثل سواهذا هما جيؽــإ هضاِاث بحن مخخلف هزه الىىائف بعــبب الخّفــب الذًني
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واإلاىاكؽ ـ ــاث خىٌ اخخُاس اللغت الشظمُت (دظ ـ ــخىس ؤفغاوعـ ـ ــخان الجذًذ) ؤو الخمثُل العـُاظـي للفئاث الّشكُت ؤو
الذًيُت ( العـىت والؽـُّت في الّشاق) ؤو الّالكاث بحن الذولت والذًً (اإلاع ــلمىن في فشوعــا) بل كذ ًخىىس ألامش بلى
الجزاُ اإلاعــلح والحشوب ألاهلُت وغحرها مً الجزاِاث الذاخلُت( .الؽِؽاوي.)2020 ،
الخاجمت:
مً خالٌ هزه الذساظت وعخخلق معإلت ألامً الثلافي ً
هادسا ما ًخىلب الفهم الصحُذ للمفىلح
مً خالٌ اجباُ ههج مخّذد الخخففاث الزي ًُشي مً خالٌ الىفىؿ الّلمُت ؤو الخذسٍباث بحن الثلافاث
الُىم ،وألامً الثلافي لِغ زابذ ،بل هي ِملُت معخمشة ،باِخباس ؤن اظخخذام اإلافىلح في ـُغت الجمْ ًجب
ؤن ًيىن رلً باإلؼاسة بلى جلً الثلافت التي ًجب فهمها ِلى معخىٍاث مخخلفت .برنً ،جب ؤن هىٍش بلى ألامً
الثلافي مً خالٌ زلافت الفشد هيىهه فشد مً الّائلت التي ولذ فيها .هما ٌؽحر مىٍىس ألامً الثلافي باِخباسه زلافت
مذًىت وهىٍت ؤمت.
نهًُ ًِ ؤن مفىلح ألامً الثلافي ًلخط ي جىىٍش هٍشي ٌعمذ لىا بىلْ اإلافاهُم ألاظاظُت في
هٍشٍت العُاق الّام ،والزي ًىفب بالترهحز ِلى ؤظاظُاث الىحىد ؤلاوعاوي والخىٍُم الاحخماعي ،الزي ٌعمذ
لىا بخىىٍش هٍشٍت جدخىي ِلى ِىاـشها ألاظاظُت ( الفشد واإلاجخمْ والهىٍت).
وَؽحر " ألامً الثلافي" بمّىاه الىاظْ بلى مجمىِت اإلاّخلذاث واللُم اإلاؽترهت بحن مجمىِت مً الىاط ،والزي
جىّىغ في ِاداتهم اإلاؽترهت مً خالٌ الخىاـل و الخفاِل.
وَؽحر مفهىم ألامً الثلافي بلى "الهىٍت" والتي حؽيل في ألاخحر الىخذة التي ًيخمي بليها الفشد ،.والتي
ًمىً ؤن جدؽيل في ؤؼياٌ مخخلفتً :مىً ؤن جيىن في الىخذة البؽشٍت حمّاء ،خماسة مُّىت ،وؤمت مدذدة ؤو
مجمىِت ِشكُت ؤو ملاوّت ؤو ؤحضاء منها .وفي الىاكْ ً ،مخلً ألافشاد مجمىِت مً الهىٍاث والذوائش جخفف
ً
مخخلفا ًِ آلاحش.
بيىنها مخدذة في اإلاشهض  ،هما واهذ ول منها ًمثل حعم هشوي
و ٌؽحر مفىلح ألامً الثلافي بلى اظخخذام ألاظالُب الىفعُت التي تهذف بلى جىىٍش ـىسة مخماظىت للثلافاث
ِلى ؤظاط زىائي الىظائي والتي جخمحز باللشب والاهففاٌ وهما الّامالن الشئِعُان في الخماًض.
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