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ملخص:
ًىاحه ؤلاعالم في عصش العىإلات وجىىىلىحُا ؤلاعالم والاجصاٌ جدذًاث هبحرة ،مشجبؼت ؤظاظا بالخلذم اإلاعلىماحي
العشَع وما ًُفشصه مً آلُاث حذًذة لخىشَغ الهُمىت ) ،(Dominationوهى ما ظاعذ على اهدشاس الخؼاب
ؤلاعالمي الخصادمي بحن الىخب الفىشٍت والعُاظُت والععىشٍت الغشبُت بصفت عامت وألامشٍىُت على وحه
الخصىص؛ فلذ جصاعذ اهخمام وظاثل ؤلاعالم الغشبُت )(Western mediaباللظاًا العشبُتـ ؤلاظالمُت مىز
حععُيُاث اللشن اإلااض ي ،لخصل بلى رسوتها بعذ اعخذاءاث الخادي عشش مً ظبخمبر عام 2001على الىالًاث
ُ
اإلاخدذة ألامشٍىُت .وهى ما ؤدي بلى مُالد ُ هخبت مً اإلاثلفحن والخبراء اإلاخخصحن في الشاون الجُى-
ظُاظُت وؤلاظتراجُجُت وألامىُت ،وبهخاحهم لشظاالث بعالمُت جم مً خاللها جلذًم العالم العشبي وؤلاظالمي
باعخباسه العذو الجذًذ للغشب.
الكلمات املفتاحية :ؤلاعالم الشكمي؛ ؤلاعالم العشبي؛ ألامً الثلافي .ا
Abstract:
Media in the era of globalization and information and communication technology
face great challenges, mainly related to the rapid information progress and the new
mechanisms it creates to establish hegemony (Domination), which helped spread
the confrontational media discourse between the Western intellectual, political and
military elites in general and the American in particular; Western media interest in
Arab-Islamic issues increased since the 1990s, reaching its peak after the September
11, 2001 attacks on the United States of America. This led to the birth of an elite
group of intellectuals and experts specializing in geopolitical, strategic and security
affairs, and their production of media messages through which the Arab and Islamic
world was presented as the new enemy of the West.
Keywords: digital media; Arab media; Cultural security.
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ملذمة :ا
ًىاحه ؤلاعالم في عصش العىإلات وجىىىلىحُا ؤلاعالم والاجصاٌ جدذًاث هبحرة ،مشجبؼت ؤظاظا بالخلذم
اإلاعلىماحي العشَع وما ًُفشصه مً آلُاث حذًذة لخىشَغ الهُمىت ) ،(Dominationوهى ما ظاعذ على اهدشاس
الخؼاب ؤلاعالمي الخصادمي بحن الىخب الفىشٍت والعُاظُت والععىشٍت الغشبُت بصفت عامت وألامشٍىُت على
وحه الخصىص؛ فلذ جصاعذ اهخمام وظاثل ؤلاعالم الغشبُت ) (Western mediaباللظاًا العشبُت ؤلاظالمُت مىز
حععُيُاث اللشن اإلااض ي ،لخصل بلى رسوتها بعذ اعخذاءاث الخادي عشش مً ظبخمبر عام 2001على الىالًاث
ُ
ُ
اإلاخدذة ألامشٍىُت .وهى ما ؤدي بلى مُالد هخبت مً اإلاثلفحن والخبراء اإلاخخصحن في الشاون الجُى-
ظُاظُت وؤلاظتراجُجُت وألامىُت ،وبهخاحهم لشظاالث بعالمُت جم مً خاللها جلذًم العالم العشبي وؤلاظالمي
باعخباسه العذو الجذًذ للغشب.
في ؿل هزه الـشوف ،ؤصبذ مً الظشوسي على ؤلاعالم الذولي عامت وؤلاعالم العشبي على وحه
الخصىص مىاحهت العىامل اإلاازشة في اإلاىـىمت اللُمُت للذوٌ العشبُت ،فباث لضاما علُه مىاحهت طغؽ العىإلات
ُ
الخىىىلىجي خاصت في ؿل بشوص ما ٌعميهم فاوعان غِعش Vincent Geisserباإلاثلفحن ؤلاعالمُحن ؤو اإلاعدششكحن
ؤلاعالمُحن .لهزا وحب البدث عً آلالُاث الىفُلت إلاداسبت وافت الـىاهش اإلاُعِئت بؼشٍلت ؤو بإخشي للُم الذوٌ
ُ
العشبُت ،هـاهشة الخؼشف وؤلاسهاب بجمُع ججلُاتها ،هاجه ألاخحرة التي جمثل ؤخذ ؤهم الاهىشافاث ألامىُت التي
ُ
حعاوي منها الذوٌ العشبُت بصفت عامت.
اهؼالكا مما ظبم ظخداوٌ هزه الىسكت البدثُت ؤلاحابت عً ؤلاشيالُت الخالُت؛
هُف ًُمىً لإلعالم العشبي ؤن ًىاحه جدذًاث العىإلات الخىىىلىحُت وؤلاًذًىلىحُت في ؿل عالم
مظؼشب ادث فُه ّ
خذة حعاهذ ؤلاهىشافاث اللىمُت العشبُت؟
ص
لإلحابت عً ؤلاشيالُت اإلازوىسة ظلفا ،ظيخؼشق للمداوس آلاجُت:
.1

إلاعلم العربي في بنية نسم العوملة.

.2

دورا إلاعلم العربي في مواجهة إلانكشافات اللومية العربية.

.3

إلاعلم العربي ومواجهة ألازمات :نح او بناء ثكاملي إلعلم ألازمات بالوطن العربي.

العربي في بنية نسم العوملة
.1إلاعلم ا
ال شً ّ
ؤن مىطىع ؤلاعالم ودوسه في جيشُؽ وحغزًت الخشان العُاس ي ،ؤصبذ مً بحن اهخماماث
ُ
الباخثحن خاصت اإلاىخمحن بلى خلل العلىم العُاظُت ،ورلً إلاا ًدمله مً ؤهمُت بالغت ّ
ججعذث في كذسجه على
صسع بزوس الالبظخلشاس ( )Instabilityؤو الاظخلشاس ( )Stabilityداخل الذوٌ .وفي العُاق هفعه؛ ًُىاحه ؤلاعالم
العشبي باعخباسه ُظلؼت لها جإزحراتها على عملُت جدشًٍ وجىحُه الشؤي الجماهحري للذوٌ العشبُت مجمىعت مً
الخدذًاثُ ،عشفذ بخدذًاث ؿاهشة العىإلات ( .)The challenges of globalizationول رلً ،في بػاس الخزس
ؤلاًبعدُمىلىجي؛ اللاثم على سبؽ عالكت مُياهُىُت بحن جدىالث اللُم التي ٌشهذها العالم والؼفشة الخىىىلىحُت.
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ُ
خُث ًخىحب على الذوٌ العشبُت عامت ؤن حعاًش الخذفم ؤلاعالمي اللىي والىثُف ،مً خالٌ جىحُه بعالمها بما
ُ
ًخذم مجخمعاتها ،ورلً عبر جىُُف الىاكع مع اللُم اإلاعُاسٍت اإلاعبرة عً اإلاىـىمت اللُمُت للمجخمع العشبي ـ
ُ
اإلاعلم.
ُ
بىاءا على ما ظبمًُ ،اهذ علماء الاحخماع والىفغّ ،
ؤن ؤلاعالم بىظاثله اإلاخعذدة هى ؤهثر الىظاثل
ُ
ُ
جإزحرا على علىٌ وؤفياس اإلاجخمعاث ،وبزلً فةهه الىظُلت ألاولى التي حشيل اججاهاث الىاط هدى اإلاىاطُع
ُ
واإلاىاكف اإلادلُت ،اللىمُت ،وختى العاإلاُت .بر ؤصبذ ؤلاعالم وظُلت حعخخذم في البىاء والخىـُم الاحخماعي في
ُ
شتى مجاالث الخُاة اإلاعاصشة ظىاء في الجىاهب الاحخماعُت ( ،)Social aspectsالاكخصادًت ( ،)Economicؤو
العُاظُت ( ،)Politicalوبالخالي ألامىُت بيل ما ًشجبؽ بها مً ُمعخىٍاث وؤبعاد (.)www.researchgate.net
والجذًش بالزهشّ ،
ؤن جإزحر ؤلاعالم كذ جضاًذ في الىكذ الشاهً ،خاصت بعذ اللفضة ؤلاعالمُت في مجاٌ
جىىىلىحُا الاجصاالث ( ،)Communication Technologyوهى ما ّ
ؤظغ لـهىس ما ٌُعشف بمفهىم ؤلاعالم ألامني
()Security Media؛ الزي جخعذد حعشٍفاجه خعب اخخالف وحهاث الىـش بخصىصه ،خُث ًشي الخىحه ألاوٌ ؤن
ؤلاعالم ألامني ٌُشيل ؤخذ الفشوع الخخصصُت لإلعالم ،باعخباسه فشعا مً فشوع ؤلاعالم اإلاخخصص الزي يهذف
بلى بخباس الجمهىس ؤو كؼاع معحن مىه بمىطىعاث جخص ألامً ،ورلً جدذ بششاف سحاٌ ألامً
ُ
ؤهفعهم).(machahid24.com
والعىإلات ( )Globalizationخعب العُاس ي ” حُمغ سوصهاو” ( )James Rosnawؤخذ ؤبشص علماء
العُاظت ألامشٍىُحن ،حشمل العالكت بحن معخىٍاث مخعذدة وجشهض على جدلُل الخاالث العُاظُت والاكخصادًت
والثلافُت وألاًذلىحُت ،هما حشمل بعادة جىـُم ؤلاهخاج؛ جذاخل الصىاعاث عبر الخذود ،اهدشاس ؤظىاق الخمىٍل،
والعلع اإلاعتهلىت إلاخخلف الذوٌ(غلُىن  ،1992ص.)14 .
ووفلا لهزا اإلاىـىسً ،ىاحه ؤلاعالم العشبي ( )Arab mediaفي ؿل الخفاعالث اإلاخخلفت لـاهشة العىإلات،
حملت مً الخدذًاث ؤلاعالمُت الخؼحرة التي مً شإنها ؤن جازش على الشؤظماٌ البششي العشبي ( Arab human
 )capitalورلً للذستها على الخإزحر في الثلافت العشبُت ( )the Arabic cultureعبر ؤدواتها وسظاثلها اإلاخؼىسة ،خُث
جؼشح هزه الخدذًاث حعائالث هامت وملخت خىٌ مذي كذسة ؤلاعالم العشبي على مىاحهتها وجدصحن الذوٌ مً
جذاعُاتها العلبُت .واإلاخدبع لىاكع ؤلاعالم العشبي ًجذ ؤهه بعالم ال ًملً ؤدوى وظاثل اإلاىاعت الخؼبُلُت التي جمىىه
مً جفعُل وجؼىٍش آلُاث دفاعها اإلانهي طذ جدذًاث العىإلات ؤلاعالمُت ()Media globalization
ُ
( .) www.ahewar.orgوفي هزا العُاقّ ،
كذمذ الذهخىسة عىاػف عبذ الشخمً دساظت بدثُت جبرص مً خاللها
ّ
ؤهم اللظاًا التي جىاحه ؤلاعالم العشبي في الىػً العشبي خالٌ الفتراث الشاهىت ،خُث لخصذ في دساظتها
ظلبُاث اإلاشهذ ؤلاعالمي العشبي الشاهً في ّ
عذة جدذًاث بيُىٍت بعالمُت ّ
لعل ؤهمها:


التحذي املنهي؛ فبعبب عذم هطج الخجشبت الذًملشاػُت في الىػً العشبي وظُؼشة همؽ ّ
الذولت
العلؼىٍت على الىـم العُاظُت التي جدبنى ؤًذًىلىحُاث جللُذًت مضٍفت ،ؿهشث في اإلاىـىمت اإلاهىُت
اإلابلىسة لإلعالم العشبي بشيالُاث ّ
عذة ؤبشصها:
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ظعي الىـم العُاظُت العشبُت للعُؼشة على مخخلف ؤوشؼت الاجصاٌ وؤلاعالم اكخصادًا ،ظُاظُا،
سكابُا.



عذم جمخع ؤلاعالمُحن العشب بدلىكهم اإلاهىُت سغم اإلابادت التي جىؼىي عليها العذًذ مً الذظاجحر
اإلاىحىدة في الذوٌ العشبُت.



جشاحع دوس ماظعاث اإلاجخمع اإلاذوي وباألخص الشوابؽ والىلاباث والجمعُاث ؤلاعالمُت.



ظزاحت جفىحر مخخز وصاوع اللشاس العُاس ي العشبي اوعىعذ على مظمىن الخؼاب ؤلاعالمي العشبي
الزي جدىٌ لبىق مضعج ًترحم ؤهىاء وغاًاث الؼبلت الخاهمت معخمذا في رلً على ػابع اهفعالي
ًمُل للمعالجت الجضثُت الظُلت.



طعف جإهُل وجذسَغ اليىادس ؤلاعالمُت العشبُت.
وما ٌععىا كىلهّ ،
ؤن الخدذي اإلانهي ال ٌُشيل الخدذي الىخُذ ،بل جىحذ مجمىعت ؤخشي مً ؤبشصها:



اوعياط جذاعُاث ؤصمت العلل العُاس ي العشبي على مخخلف اإلايىهاث اإلاشيلت لألػش ؤلاعالمُت
ّ
العشبُت؛ خُث ؤهذ اإلافىش مدمذ عابذ الجابشي عً وحىد ؤصمت في العلل العُاس ي العشبي ،جخطح مً
خالٌ الترهحز على مخغحراث “اللبُلت ،الغىُمت ،العلُذة“.



الخدذي الخىىىلىجي وما ٌعىعه مً جذاعُاث ،خاصت وبهىا بدىا في عصش ًصعب فُه الخمُحز بحن
ؤلاعالم وبحن الثىسة الخلىُت في مجاٌ الاجصاٌ واإلاعلىماث.



وحىد ؤصمت زلافُت جخمثل في عجض الىخب الثلافُت عً صُاغت مششوع زلافي خظاسي معخلل في
مىاحهت اإلاششوع الثلافي للعىإلات .هزا ػبعا باإلطافت لخشص الىخب الثلافُت العشبُت على الخلىكع في
مشهض سدا لفعل بذال مً الععي هدى بخذار الفعل العملي البىاء والفاعل (.) www.aljazeera.net

.2دورا إلاعلم العربي في مواجهة إلانكشافات اللومية العربية
شهذث العاخت العشبُت جفاكما مدعاسعا إلاجمىعت مً ؤلاهىشافاث اللىمُت التي ادث دسحت ّ
خذتها
ص
مع الخدىالث ؤلاكلُمُت ـ خاصت فُما ًخعلم بخإزحراث الشبُع العشبي ،وألاصماث الاكخصادًت اإلاخإصلت بؼبُعت
الخذفلاث اإلاالُت للعىإلات في بعذها الاكخصادي .في خظم ول هزا لعب ؤلاعالم ـ خاصت العشبي -دوسا خاظما في
دفع مجشي هزه الخدىالث فخاسة وان له الذوس اإلادىسي في مجابهت هزه الاهخياظاث ،وجاسة ؤخشي لعب الذوس
الخاظم في حعاهذها .بىاء على ما جلذم ظجرهض في هزا اإلادىس مً اإلاذاخلت على الذوس ألاوٌ واإلاخمثل في بظهاماث
ؤلاعالم العشبي في مجابهت ؤلاهىشافاث اللىمُت العشبُت خاصت ما حعلم بالتهذًذ ؤلاسهابي وصعىد جُاساث جداوٌ
صعضعذ ألامً اللىمي العشبي.
أ.إلاعلم العربي ودوره في مواجهة الخلًا إلارهابية:
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وعلم ّ
ؤن الذوس الزي ًلعبه ؤلاعالم في اإلاجخمعاث اإلاعاصشة -العشبُت خاصت -باث مخىامُا وصاعذا
بشيل لم حشهذه البششٍت عبر جاسٍخها  ،فاإلعالم ؤصبذ اإلاصذس الشثِس ي لدشىُل الىعي الجماعي لعمىم اإلاىاػىحن
لِغ في اإلاىؼلت العشبُت فلؽ بل علي معخىي العالم  ،وعلي ظبُل اإلاثاٌ فةن الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت ؤهفلذ
ما ًضٍذ علي ملُاسي دوالس للتروٍج ؤلاعالمي لغضو العشاق  ،وبكىاع ألامشٍىحن بىحىد خؼش يهذد البالد خاٌ اظخمشاس
خىم صذام خعحن في العشاق  ،هما جىفم بظشاثُل ظىىٍا مئاث اإلاالًحن مً الذوالساث للتروٍج للذولت العبرًت علي
معخىي العالم وبث دعاًت مظادة للعشب ،وبرا واهذ ألامثلت العابلت جمثل شىال مً ؤشياٌ الذعاًت اإلاىحهت ،
فةن ؤحهضة ؤلاعالم هفعها – وعلى عىغ ما ًشوج ؤلاعالم الغشبي – جخظع لشكابت مشذدة في ؤوكاث ألاصماث
والخشوب  ،فخالٌ غضو ؤفغاوعخان والعشاق جم بخظاع اإلاىاد اإلايشىسة في الصخف واإلادؼاث الخلفضٍىهُت بلي
سكابت مباششة مً وصاسة الذفاع ألامشٍىُت ” البيخاحىن” واإلاخابشاث اإلاشهضٍت ألامشٍىُت ،ؤما في بظشاثُل فةن حهاص
اإلاخابشاث “اإلاىظاد” وحهاص ألامً الذاخلي “شحن بِذ”ً ،ياد ًيىن اإلاعُؼش ألاوخذ علي وظاثل ؤلاعالم خاصت فُما
ًخعلم بالىىاحي الععىشٍت وألامىُت وكظُت الصشاع العشبي ؤلاظشاثُلي (محرفا .)2014
وهىزا فةن ؤلادسان الىاضح ألهمُت ؤلاعالم وخؼىسة سظالخه الخىعىٍت ًمثل حجش صواًت في
ؤلاظتراجُجُت العامت للذوٌ العشبُت  ،خاصت في وكذ ألاصماث والخشوب  ،ومً هىا فةهىا وفي بػاس ما ًىاحه
البلذان العشبُت مً خشب خلُلُت طذ ؤلاسهاب فةن العىصش ؤلاعالمي ًصبذ العبا سثِعُا في اإلاىاحهت الشاملت ،
ولألظف الشذًذ فةهىا في العاخت العشبُت وشهذ شىال مً ؤشياٌ الفىض ى ؤلاعالمُت في الخعامل مع كظُت
ؤلاسهاب  ،فما صالذ معـم اإلادؼاث الخلُفضٍىهُت جلذم ؤساء ماٍذة للخالًا ؤلاسهابُت جدذ دعىي اإلاىطىعُت
وخشٍت الخعبحر ،وما صاٌ ألاعماٌ الخخشٍبُت التي ًلىم بها ؤهصاس الجماعت وخلفائها مدؽ حغؼُت واظعت مً
وظاثل ؤلاعالم اإلاخخلفت مما ًصىس الجماعت وهإنها حعُؼش علي الشاسع العشبي خالفا للىاكع والخلاثم(محرفا
.)2014
مً هىا ًمىً ؤن هلذم مجمىعت مً العىاصش التي ٌعاهم ؤلاعالم العشبي عً ػشٍلها في مىاحهت
ؤلاسهاب باإلاىؼلت العشبُت واإلاخمثلت في (:مىكذي .)2016


التكوين الثلافي للمواطن العربي :مً خالٌ جيىًٍ اإلاىاػً جيىٍىا واعُا ،بدُث ًيىن ؤهثر كذسة على
الفهم ومً زم ًصبذ ظلىهه معبرا عً عمم بًماهه بلُم الفظُلت في اإلاجخمع وحعلله باإلاثل العلُا
وٍاهذ بعع علماء علم ؤلاحشام ؤن اسجفاع وعبت الخعلُم ًللل مً وعبت الجشٍمت ،ولزا ًجب ؤن
يهخم بالخيىًٍ الثلافي للفشد بمفهىمه الاشمل بدُث ٌشمل بىاء اإلاثل العلُا وؤلاخعاط باإلاعاولُت
ألاخالكُت وحعمُم كُم الخحر.



ثنمية الوعي والسلون الذًني :وهى علم هام في جيىًٍ شخصُت احخماعُت ،مع حعضٍض مياهت الفظُلت
في العلىن – باعخباس ؤن الىفغ بؼبُعتها جمُل هدى الفظُلت – وٍمىً ؤن حعهم وظاثل ؤلاعالم
بؼشٍلت بًجابُت مً خالٌ جمجُذ الفظُلت وهبز ول ؤهىاع الاهدشاف باعخباسه وظُلت هامت للخىعُت.



ق إلانسان :خُث ٌعخبر اخترام خلىق ؤلاوعان مً ؤهم وظاثل الىكاًت مً الجشٍمت،
احترام حلو ا
فةرا شعش بالـلم اهذفع بغحر وعي للخعبحر عً سفظه لزلً الـلم ،وهى في اخخُاسه للعلىن ؤلاحشامي
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بهما ٌعبر عً خالت هفعُت ججعذ معاهاجه ،وال ًجذ وظلت للخعبحر عً جلً اإلاعاهاة ظىي باالهدشاف
والاججاه هدى الجشٍمت ،ومً زم وان اخترام خلىق ؤلاوعان مً ؤهم الىظاثل اإلافُذة التي ًمىً ؤن
حعاهم في جؼىٍم ؿاهشة العىف.
ب.دورا إلاعلم العربي في مواجهة التيارات املتطرفة:
في مىاحهت الخؼشف ال بذ في البذاًت الاعتراف بالىجاخاث اإلازهلت التي خللها اإلاخؼشفىن في احخزاب
ؤعذاد هبحرة مً الشباب ،لُيىهىا عىاصش فاعلت في جىـُماتهم .وكذ ًيىن مً ؤهم عىامل هزا الىجاح هفاءتهم
العالُت في اظدثماس شبىت ؤلاهترهذ ،وما جدُده مىاكع الخىاصل الاحخماعي بالزاث مً بمياهاث مفخىخت لخىحُه
الشظاثل ،والخالعب بالعلىٌ وألادمغت .وٍىمً الذوس الخلُلي لإلعالم العشبي في مىاحهت الخُاساث الشادًيالُت
اإلاخؼشفت في؛ حعضٍض خشهت البدث العلمي في مجاٌ الاجصاالث الفظاثُت والاظخفادة مً الخبراث الىػىُت في هزا
اإلاجاٌ ،وجىعُت اإلاىاػىحن العشب بىاظؼت وظاثل ؤلاعالم واإلااظعاث الاحخماعُت واإلاذسظت ؤو الىىادي ؤو
الجمعُاث الخحرًت واإلاشاهض الثلافُت .هزلً ًلعب ؤلاعالم العشبي دوسا ساثذا في جفعُل مىـماث اإلاجمع اإلاذوي
العشبي ظىاء وان مدلُا ؤو بكلُمُا في جشظُخ اللُم العشبُت وجدعِغ الشعىب العشبُت مً خؼش الخُاساث
اإلاعادًت للعشب وطشوسة بىاء الخؼؽ ؤلاعالمُت مً واكعىا ؤلاعالمي وألامني وعذم اظخخذام كىالب حاهضة مً
الخاسج الخخالف ػبُعت اإلاجخمعاث  ،فمىاحهت الخؼشف هي معشهت زلافُت وٍجب ؤن جيىن مىخذة مع وافت
ألاكؼاس العشبُت وال جلخصش على دولت دون ؤخشي (.) PAUWELS 2014, p.3
.3اإلاعلم العربي او مواجهة ألازمات :نح او بناء ثكاملي إلعلم ألازمات بالوطن العربي
حعذ اإلاىؼلت العشبُت مً ؤهثر اإلاىاػم جىجشا في العالم فلذ شهذث في العلىد ألاخحرة العذًذ مً
الخشوب والصشاعاث والخالفاث العُاظُت والتي واهذ مادة دظمت لىظاثل ؤلاعالم ألاحىبُت والعشبُت على خذ
ظىاء ،فمع خشب الخلُج الثاهُت عام  1991اهفشدث كىاة الـ  CNNألامشٍىُت بالخغؼُت ولم ًىً هىان ظىي
الصىث والصىسة ألامشٍىُت للخشب وطاع الصىث العشبي ومً زم الشئٍت العشبُت للخشب ،ؤما في خشب الخلُج
الثالثت فلذ وشؼذ الفظاثُاث العشبُت بشيل ملخىؾ وؤ زبدذ مصذاكُتها بلى خذ هبحر ،مثل الجضٍشة وؤبىؿبي
وغحرها في الخغؼُت ؤلاعالمُت وؤصبدذ اللىىاث ألامشٍىُت والغشبُت جىلل ألوٌ مشة في جاسٍخها عً اللىىاث العشبُت
هما خذر في خشب ؤفغاوعخان وبث سظاثل بً الدن صعُم جىـُم اللاعذة التي خص بها كىاة الجضٍشة وبزلً
ؤصبدذ اللىىاث الفظاثُت العشبُت حعمل بشيل معخلل عً اإلاصادسؤلاخباسٍت العاإلاُت ،وصاس للفظاثُاث
العشبُت مشاظلىن في الخؼىغ ألامامُت للخشب مما ؤعاد الخىاصن لعملُت الخذفم ؤلاخباسي وؤهعب جلً اللىىاث
صبغت عاإلاُت ولِعذ عشبُت وبكلُمُت فلؽ ).(www.arabicmagazine.com
لىً مع حعامل وظاثل ؤلاعالم العشبُت وبخاصت الفظاثُاث العشبُت مع ألاصماث والظُما الخشوب وكع
ؤلاعالم العشبي في ؤصمت ؤو لىلل ؤهثر مً ؤصمت ججلذ مـاهشها في اإلابالغت والتهىٍل في وصف ألاخذار ؤو العُاق
الزي جشد فُه والاهخلاثُت لللظاًا واإلاىطىعاث واإلاىاكف جبعا إلاصلخت اللىي الفاعلت في ألاصمت والىكىع ؤخُاها
في فخ الدصخُص ؤلاعالمي الزي ًضوي همؼا معُىا في حعامله مع ألاخذار والترهحز على الصخىص والضعاماث دون
الترهحز على الخذر ؤو الىكىع في فخ ؤخؼش وهى الخبعُت ؤلاعالمُت ظىاء للعلؼت العُاظُت في الذاخل ؤو لللىي
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اإلاعُؼشة على ألاخذار واإلاعلىماث على اإلاعخىي الذولي فاالظخلاللُت ششغ ؤظاس ي -في سؤًىا -في جلذًم حغؼُت
جدترم علل اإلاخللي العشبي وال جظلله ومً دون هزا الششغ مً الصعب ؤن جيىن مىطىعُا ومخىاصها في عشض
اإلاعلىماث وجفعحرها فدم اإلاخللي في اإلاعشفت خم ؤصُل ًجب ؤن ًظعه ول بعالمي ًدترم مهىخه هصب عُيُه
وؤن ٌعلى هزا الخم على ؤي مصلخت ؤخشي.
في النهاًت ًجب الخإهُذ ؤهه في وكذ ألاصماث جيىن وظاثل ؤلاعالم ؤمام اخخباس خلُلي ،ففي جلً
ألاوكاث مً الؼبُعي ؤن ًضداد اعخماد اإلاخللي العشبي عليها وكذ هجخذ وظاثل ؤلاعالم العشبُت وال ظُما
الفظاثُاث العشبُت بلى خذ هبحر في هزا الاخخباس بالشغم مما شاب ؤداءها مً بعع ؤوحه اللصىس وبخاصت غُاب
الخيعُم فُما بُنها فلذ ؤدث اإلاىافعت فُما بُنها ؤخُاها بلى جخبؽ اإلاخللي العشبي وحشىٍه الخلاثم وجلذًم
حغؼُاث مجضؤة ال جىلل الصىسة بشيلها ألاوظع فىظاثل ؤلاعالم ًجب ؤن جيىن مشآة للخلُلت لذي اإلاشاهذ
العشبي فهي عحن اإلاشاهذ الثالثت التي ًجب ؤن جىلل الخذر وجفعشه هما هى وؤن ًيىن والئها ألاوٌ وألاخحر
له).(www.arabicmagazine.com
بن الخدذًاث والـشوف ؤلاكلُمُت والذولُت التي جدُؽ بالىػً العشبي واإلااامشاث التي جدان طذه
جللي معاولُت حعُمت على وظاثل ؤلاعالم مً وحىه :ؤن ًلذم ؤلاعالم العشبي اإلاظمىن الهادف الزي ًذعم
الثلافت العشبُت اإلاشترهت.العمل على الخللُل مً وحىد وهمى الثلافاث الفشعُت ألهىا ظىجذ الثلافت العشبُت وكذ
جم جفخُتها بلى عذد ال خصش له مً الثلافاث التي جفلذ بالخالي الىـام العشبي ؤصالخه ووخذجه الخللُل مً عىاصش
الاخخالف التي ؤرهتها عىامل مخعذدة داخلُت وخاسحُت والتي جىزس بىحىد خلل في التراهُب الثلافُت في الىػً
العشبي ).(Mermier 2007
بن ؤوٌ ما على ؤحهضة ؤلاعالم ؤن جفعله آلان هى الخياجف مع غحرها مً اإلااظعاث ؤلاعالمُت والثلافُت
والاحخماعُت والعُاظُت والاكخصادًت في العالم العشبي وؤن جظع ظُاظاث بعالمُت وخؼىػا عشٍظت حعمل
بمىحبها على ؤن ال ًيىن الخىىع الثلافي مجشد اختراق لهزا اإلاجخمع ظىاء واهذ مصادس هزا الاختراق هدُجت جأمش
داخلي ؤم خاسجي .بن حعاػي ألامت مع اإلاخغحراث ؤلاعالمُت الذولُت لم ًىً بال ظلبا وبرا لم هخيبه بلى رلً ًمىً ؤن
ًيىن الؼشٍم ممهذة الهخصاس اإلاشاسَع البذًلت عبر جفىًُ مفهىم ألامت وبعادة هُيلت الىػً العشبي بما ًدىاظب
مع جصىساث العشب ومخؼؼاتهم مً هىا فان العىإلات ؤلاعالمُت ال حعتهذف كؼشا عشبُا واخذا بل مجمىع ألامت
لزا فان معشهت الىحىد الىاخذ حعخذعي ؤلاخعاط باإلاصحر الىاخذ وجذفعىا للخىخل في مىاحهت العىإلات مً مىؼلم
العلالهُت والاظدىاسة مع مجمىع اإلاعؼُاث الترازُت لشعبىا العشبي في مىاحهت جلً الـاهشة والتي جخلخص في:


الذعوة إلى مبادرة عربية حولا إلاصلحات السياسية والاكتصادًة ،مً خالٌ:



بحشاء بعع الخعذًالث على اللاهىن اإلاذوي وعالكاث العمل بحن البلذان العشبُت على الصعُذ الثلافي
ؤو الخجاسي فلؽ.



ػشح وصُاغت بشامج جلفضٍىهُت حعمم الشعىس الىػني العشبي وجدفض على الخظامً والخلاسب بحن
ألاكؼاس العشبُت.
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عذم جشن ألامت في مشخلت مً الاوعذامُت والعؼالت ؤلاعالمُت مما ًادي بلى الشلل والخخلف الخُاحي
مً حذًذ.



الخصذي لبرامج حشىه صىسة الشوح العشبُت و الظمحر العشبي واإلاخُلت والزوق واللعان العشبي عبر
مسخ الثلافت العشبُت التي هي حىهش الخظاسة.



الخىهُذ على ؤن العشب في خلُلتهم الىبري ؤمت خظاسٍت ؤصُلت جمخلً سوح الخؼىس وؤلابذاع
الخلُلي.



اللذسة على خماًت مذخشاتها مً الخبراث وما عاهخه مً هجشة وحغشٍب للىفاءاث العلمُت
بن ألامت عبر ول جاسٍخ جمخلً اللذسة على وطع الاظتراجُجُاث اإلاىاظبت والتي لم جضٌ جمخلً هبع
الخىاصل والاظخمشاس في معشهت الىحىد طذ ؿاهشة العىإلات ؤلاعالمُت في ججلُاتها الخاطشة والتي
حعتهذف ؤمنهم اللىمي. (Moudou 2007,p.7-8).

خاثمة
مً خالٌ ما ظبم ًدبحن لىا ّ
ؤن ؤلاعالم العشبي ًىاحه مجمىعت مً الخدذًاث الىبحرة في ؿل العىإلات،
هزه ألاخحرة التي جخمحز بعشعت هلل اإلاعلىماث وظهىلت جمشٍش الذعاًاث هـشا لخمحزها بخؼىس العامل الخىىىلىجي
الىبحر .عالوة على رلً ،واهب دخىٌ ألالفُت الثالثت ؿهىس الىثحر مً ألاصماث ألامىُت في اإلاىؼلت العشبُت ،والتي
ُ
اجخزث مً ؿشوف ؤلاعالم اإلاعىلم ؤداة لخغزًتها وحعمُم حجمها؛ هـاهشة الخؼشف وما ٌُشبهها مً ؿىاهش هاججت
عً ظىء بىاء العالكت بحن الذوٌ العشبُت ومجخمعاتها .لزلً ،وحب على الذوٌ العشبُت مجخمعت بعادة هُيلت
بعالمها بما ًخذم مصالخها ومصالح مجخمعاتها ،ورلً مجن خالٌ وطع ظُاظاث بعالمُت وخؼىػا عشٍظت
مىخذة حعمل بمىحبها على دخش وافت التهذًذاث التي جمغ ؤمً الذوٌ العشبُت بجمُع ؤبعاده وفي ول معخىٍاجه.
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