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اب  ــ  وع الكن 
لى موص  ل ا 

 : 11المدخ 
ة ونفسية واجتماعيةا فلكل فرد وجوده ظاهرة فطري :اهلوية الفرديةة   (1

 .اخلاص ةها وشخصيته وفعله وإجنازه الذم مييزه عن غريه

ظاهرة اجتماعية وسياسيةا ألنها نشأت ةنـاًء علـ     :اهلوية اجلميعيةة  (2

جتّمــع ةشــرما توافــه علــ  هــدم عــّددا وجمموعــة قــيم ومبــادئ تــنّظم   

 . عملهم

اتا ومانعة هلم عـن  جامعة ألصحاب املشرتك :اهلوية جيمعة ميةعةة  (3

 .غريهم من أصحاب الصفات املختلفة

متثل اهلوية ألصحاةها أيدولوجيا أخالقية خاصـة   :اهلوية التزام ذاتي  (4

ا وقـوة االلتـزام الـذاتي    ملـتحكم املوجـه لسـلوب وأداء الفـرد    تقوم ةدور ا

ــة ا       ــرة ا واملؤسس ــتومل األس ــ  مس ــا عل ــه عليه ــرتكة املتف ــة املش ةالثقاف

 . ة واجملتمع والدول

متنح شعور االنتماء للمجموعةا وي الوقـ    :اهلوية سالح ذو حدين (5

نفسه شـعور ةـاالختالم والتميـزا وإ ا ت يـتم ضـبطه فرمبـا يفضـي إىل        

 .العداء مع اآلخر

هوّيـة الفـرد اخلاّصـةا وهويـة اجملموعـةا       :اهلوية عملةة ذا  وجية     (3

 .واألول جزء من الثاني

ــوم   :لدولةةة ايدينةةة اهلويةةة  ةةي ةقلةةة البةةد      ةةي  ا    (7 ــ  تق حي

ــاء اإلنســان والقــوة البشــرية للمجتمــعا وهــي وحــدها     اهلويــة مبهمــة ةن
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القادرة عل  صناعة وإنتات وتطوير ةقيـة القـومل البنائيـة ي ةنـاء حضـارة      

 . اجملتمع

 . اهلوية هي األساس لكل القومل األخرمل ي الدولة (3

 .الدور الوظيفي لعلم القيم واهلوية    الغرب والشرق (9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دراسات وعلم القيم واهلوية من أهم العلـوم اإلسـرتاتيجية ي تأسـيس    

وةناء وةقاء وتطوير األمـم واحلضـاراتا ولتلـ  مـدخل وأهـدام التعامـل       
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معه حبسب واقع األمة واملرحلة اليت مترُّ ةهاا وهلذا كان هنـاب تبـاين كـبري ي    

 .طة التارلية اليت نعيشهاأسئلة اهلوية ةر الغرب والشرق خالل هذه احمل

 (:التوازن والتمدد:)الغرب ( أ 

 :الشرق يعيش حالة نسبيَّة من القوة واالستقرارا ومن ثمَّ يسعي لتحقيه

ــداخلي ا ي ظــّل     (1 ــوازن واالســتقرار االجتمــاعي ال ــ  الت احملافظــة عل

 .حتديات اهلجرة املتصاعدة

سـيادة حتـ    اهلدم األصلي وهو احملافظة علـ  مـا حققـه مـن متـدد و      (2

 .اسم العوملة

 (:إعيدة إةتيج الذا : )الشرق (ب

الشرق يعيش حالة من التخل  والتفك  والضـع  والتيـها ومـن ثـمَّ     

 :استخدام علم القيم واهلوية ي حتقيه ما يلي يسع  إىلوجب عليه أن 

 .استعادة وتأكيد الذات احلضارية اخلاصة ةه (1

 .ومستجدات العصر إعادة صناعة هويته احلضاريَّة وفه معطيات (2

 إنتات أجيال جديدة قادرة عل  اخلروت من األزمة والعبور للمستقبل  (3

علينا أن ندرب  ل  الفارق حتديًدا وةكل دّقةا حت  نتمكن مـن أمـرين   

 :اثنر ي غاية األهمية

االستفادة مما ةلغه الغرب مـن تقـّدم كـبري ي مضـمون وتقنيـات علـ  القـيم         (أ

 .واهلوية

 .وصلة والرتكيزحتديد الب( ب
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 :اهلويات املتعددة وصناعة اهلوية (01

 (املرتاكمة ــ املتزامحة ــ املتصارعة أو املتكاملة)

تعـّددت ي الكــون األديـان والثقافــات وتوالـ  وتراكمــ  فيـه كشــكل     

ا رما ومنـّو إنتاجـه احلضـارم لعمارتـه    طبيعيا من أشـكال تطـّور الفكـر البشـ    

ا كــان مــن الطبيعــي أن تتشــّكل هويــات هوحتســر جــودة حيــاة اإلنســان عليــ

متعددة ومتنوعة ألسباب كثرية ةعضها فطرّم يتعله ةاإلنسان نفسها وةعضها 

 .احمللي أو العاملي: له ةاحلراب اجملتمعي عل  املستومليتع

 :األسباب األساسية لتعدد اهلويات

تنّوع التكوين اليين لإلنسان نفسها وامتالكـه للعقـلا وحريـة الـتفكري      (1

الختيــار منحتــه طالقــة كــبرية ي التعامــل مــع األديــان واألفكــارا ةــل   وا

وإنتات األفكار واألطروحات والتوجهات وصناعة النما ت الفكريـة ةـل   

 .والدينية ي أحيان كثرية

احلرية الدينية اليت منحها اهلل تعاىل خاله الكون ومالكه لإلنسانا حي   (2

يار وصـناعة مـا يشـاء مـن     منحه حرية اإلميان ةه من عدمه ا وكذل  اخت

 .املعتقدات واألديان

 .الرتاكم الزمين للهويات ةعضها ةعد ةعض  (3

 .التزاحم الغراي ةر اهلويات ةعضها البعض داخل اجملتمع الواحد  (4

 .تالقح ومتازت وتكاثر اهلويات وإنتات هويات جديدة (5

تكنولوجيا االتصال وحتويل الكون إىل قريـة صـغرية ومسـتمّرة االتصـال      (3

ل  مدار الساعة ا وحتـّول مشـاكل التواصـل البشـرم مـن الوسـيلة إىل       ع
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احملتومل واملضمون الذم هو األفكار واهلوياتا ممـا حّفـز اإلنسـان علـ      

اإلةــداع ي احملافظــة علــ  هويتــه الــيت تؤّكــد  اتــه ووجــوده ومتّيــزها ةــل  

 .والسعي لتطوير هذه اهلوّية ؛ لتحقيه التمّيز

ي الفكــر اإلســالمي املعاصــر وي فهــم غايــات  الطفــرة الفكريــة احلديثــة  (7

ــرآن      ــاون اإلنســاني ي الق ــايش والتع ــارم والتع ــدام التع ومقاصــد وأه

يتجـاوز ضـيه األفـه    ا وظهـور تيـار ديـينا جديـد      الكريم والسُّنة املشرفة

ا وأفكــار أرث اهلويـة واالنغــالق والتعصــب الــديين إىل  املتـدين القــديم 

ارب العامليـة الناجحـة واالسـتفادة منهـا ي     االنفتاح علـ  املفـاهيم والتجـ   

 .تطوير املفاهيم واهلوية واملمارسات السلوكية

تطّور علوم استشـرام املسـتقبلا واإلعـداد االسـتباقي لإلنسـان والقـوة        (3

البشرية للمجتمع للتعاطي معهـاا ودمـج علـوم املسـتقبل ي علـم القـيم       

 .واهلوية

البحـ  عـن منـاطه نفــو     التنـافس االقتصـادم والسياسـي ةـر الــدول و     (9

لعلـوم امللحقـة ةـه    جديدة وفرض التطوير املستمر لعلم القـيم واهلويـة وا  

ممــا زادم مــن  .... العقــول وإدارة الــوعي واإلعــالم   : واخلاصــة ةصــناعة 

فيهــا ةاســتمرار  الرصـيد البشــرمل الكــبري ي جمــال القــيم واهلويــة والتغــيري 

 .؛ لتحقيه أجندات خاصةتفكيًكا وتركيًبا

 :ذلك وغريه من األسبيب أّدى إىل خلق حيلة كبرية منكل 

تزاحم ثم تصارع اهلويـات املتنّوعـة داخـل اجملتمـع الواحـد وةشـكل        (أ

أكـ  داخـل العــات كلـه حتـ  ظهــرت لنـا ي منتصـ  القــرن العشـرين أفكــار        
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ونظريات تتحّدث عن حرب اهلويـة وصـدام احلضـاراتا وهنـاب مـن أفـر        

 .سيطرة هلويته حت  نهاية العاتوتعّصب لذاتها وتوّهم ال

 :على املستوى احمللي 

تكّلف  اجملتمعات اإلنسـانية الكـثري والكـثري نتيجـة هـذا الصـراع احمللـي        

املرير ةر مكونات وهويات اجملتمـع الواحـد حيـ  يسـع  كـل طـرم للتمـدد        

والسيطرة والتحكم وتأمر ةقائه ومنّوه وتطـّورها وتعظـيم منافعـه ؛ ممأـا أدمل     

زعزعة االستقرار الثقاي والـديين واالجتمـاعي والسياسـي واالقتصـادم      إىل

 .وأحياًنا يضع اجملتمع عل  شفري اهلاوية

 :على املستوى العاملي

تسع  كل دولة وخباّصة الـدول الكـ مل الطاعـة ي أداء دور حضـارم     

 :ماا واملنافسة عل  حصة ماا ي إدارة العات لتعظيم أمرين

 .شرية كأحد أهم أدوات قّوة الدولةقوتها الب :األول

ــا       :النةةيةي ــعة هلويته ــدد واس ــاق مت ــتح آف ــة وف ــورتها الذهني ــر ص حتس

 .ونفو ها

احمللي والعاملي كما فرضـ  صـناعة اهلويـة     :على كال املستويني 

ا والــيت الثقيلــة الناعمـة ي العصـر احلـدي    نفسـها كأحـدمل أهـم الصـناعات     

 :تتكون من مخس عطات متتالية 

 .الرصد السلوكي واملفاهيمي والقيمي ــ1/5

 .ــ استشرام املستقبل 2/5
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 .ــ التحليل القيمي واملفاهيمي 3/5

 .ـ ختطيط القيم واهلوية 4/5

 .ــ ةناء ومتكر وتفعيل اهلوية 5/5

ألجل هذا كلِّه كان هذا الكتـاب املختصـر ي مادتـه واملـوجز ي عرضـه      

ــة   ــة ي صــناعة اهلوي ــة  التفصــيلي كمســاهمة عملي ا و لــ  ألن صــناعة اهلوي

 .تنتمي إىل الصناعات الثقيلة الناعمة والغري معلنة ي جزء كبري منها
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ول صل الأ   الف 

 بناء مفهوم الهوية

 .ماهية اهلوية وأهميتها (1

 (.مصفوفة اهلوية)عناصر ومكونات اهلوية  (2

 .مصادر تشّكل اهلوية (3

 .آلية تشّكل اهلوية (4

 .اهلوية نظام األفكار احلاكمة (5

 .دوار الوظيفية للهويةاأل (3

 . مفاهيم أساسية لبيان وحتديد حقيقة وأهمية اهلوية (7



21 



21 

 :ماهية وأهمية اهلوية ــ التعريف العلمي( 1

ا واالعتزاز ةها واإلعالن عنهاا هي الوعي ةالذات احلضارية :اهلوية

ات وأرقـام  ا ي إجنـاز ومتكينهـا ي كافـة جمـاالت احليـاة     والعمل عل  تطويرها

؛ خلدمــة وتطــوير جــودة احليــاة اإلنســانية علــ   حضــارية متجــددة وإضــافات

 .كوكب األرض

 :  مفهوم اهلوية

هي حقيقة الشيء وصفاته اليت يتميـز ةهـا عـن غـريها وتظهـر       :اهلوية

 ةها شخصيتها ويعرم ةها عند السؤال عنه مبا هو؟ أو ما هي؟

ها وتقوم هويـة كـل أّمـة علـ  مـا تتمّيـز ةـه عـن غريهـا مـن األمـم كـدين            

 . ولغتها وقوميتها وتراثها

ــم وفـــن وأســـاس صـــناعة احلضـــارة اإلنســـانية        :فيهلويةةةة هـــي علـ

وممكنـــات الفعـــل املتاحـــة وتطويرهـــاا ةدايـــة مـــن الـــوعي ةالـــذات اخلاّصـــة 

ا ثـمَّ رسـم مكانـة مسـتقبليَّة ي العـات ا واملشـاركة ي فـرض واقـع         واملتوقعة

 .حضارم جديد عل  العات

ر املمكنـات وهـي املنتتـات احلضـارية     اهلوية هي صناعة وتطوي

 :للشعوب على مستوى 

 نوع التفكري وفضاءاته. 

 السلوب البشرمل الفردم والمعي. 

 اإلةداع واالةتكار الفردم واملؤسسي واجملتمعي. 
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  الفردم واملؤسسي: األداء واإلجناز املهين. 

       ــدة ــلةا والوحـ ــ  حتديـــد البوصـ ــات علـ ــة للمجتمعـ ــدرة الذاتيـ القـ

م حيقِّـه املصــال الوطنيـة العليــا علـ  مشــروع أو    واالحتشـاد الــذ 

 .حزب أو زعيم ملهم

ا سـاس  لبعـ  حضـارما ميكـن أن يـتمَّ     وةهذا تصبح اهلوية هـي سـرُّ وأ  

ا استثمار القّوة البشرية للمجتمـع حي  هي أساس صناعة وتطوير وتفعيل و

قبل تمرارا وهي األمل ي مستوهي طاقتها األساسية احملركة واملطورة هلا ةاس

؛ لـذل  فــ ن  ر التوجـه ي صــنع القـرار اجملتمعــي  ا كمـا أّنهــا هـي معيــا  أفضـل 

دراسات القيم واهلوية متثل تكنولوجيا ةناء اإلنسان واجملتمع املعاصر وهندسة 

 .ب واألداء واإلجناز اجملتمعيإلدارة السلو

ــها    :و يإلمجةةيل فةةون  وّيةةة ا تمةة   ــها وســّر قوت هــي أســاس ةنائ

 ...نهضته ومنوه وتطورهوسبب ةقائها وعماد 

 : التعريف اإلجرائي للهوية 

ــايش واتفــا  ــة مــن    تع ــ  جمموع ــر عل ــن البش ــة م ــدات : ق جمموع املعتق

ــم     ــيت حتك ــد ال ــادات والتقالي ــاهيم والع ــاتهم    واألفكــار واملف ــط حي ــنظِّم من وت

األفكــار : ات؛ فيعتــزون ةهــا ي عــاليــومي؛ فتميــزهم عــن ةقيــة مــن حــوهلم

تقدات والشـعائر  يعتقدون مبنظومة معينة من املعا فهم واألشخاص واألشياء

ا وميارسونها ي حياتهم اليومية البينيـة واخلارجيـة مـع الغـري     والقيم واملفاهيم

سياسـية وعلميـة و   : ص معينر ميثلون أعالًمـا ويعتقدون ةقيمة ومكانة أشخا

 . دينية وثقافية وفنية ورياضية وتارلية ما ةالنسبة هلم 
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  :عناصر التعريف 

 نقطة ارتكاز وجتمع . 

 القناعة والرتاضي. 

 التعايش. 

 اإلحساس والوعي للذات. 

  املاضي والواقع واملستقبل: تكامل زمين ةر . 

 واقع خاص متميز مبكوناته . 

 مكون حي متفاعل داخل  اته ا وعيطه يؤثر ويتأثر. 

 القاةلية  للتطور والنمو. 

 خصيئص ومسي  اهلوية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكل  يبر اخلصائصم العامَة للهويـة
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ي ا فهــتسـم ةالثبــات النسـت املتطـور ةـبطء    ديناميكيَّـة ت  منظومـة  :اهلويةة  (1

ا ومفتوحـــة علـــ  املســـتقبل قاةلـــة متصـــلة ةالتـــارييا وتعـــيش الواقـــع

  .للتحدي  ةاستمرار

:    أةنائه من املخدرات؛ فلجـأ إىل أم جمتمع حاضر يريد االستحوا  عل

 .مفكريه وقادته وحكامه

 كانــ  تتميــز ةالثبــات النســتا وإ ا ويــة عــاةرة حلــدود الزمــان واملكــاناهل (2

ي   ا وة مكانيـة التطـور السـريع   والتطور البطيءا ي الزء الصـلب منهـا  

 . الزء املرن منها

 .ا خاصة ي اجملتمعاتنسبية العدولا والتطبيه وااللتزام والتمس  (3

ا وغريزة تعظيم املنفعـة  الغري دينيةا حي  يغلب الضع  والقصور البشرمل  

 . يمية ي غياب الوازع الديينلالقعل  الرتةية 

 .ا وحتسر إدارته وتستثمر ثراءهحتب وتقبل التنوع البشرم (4

ا وال تقبـل  نمـو علـ  الفهـم واالقتنـاع والقبـول     طواعية حي  تتأسـس وت ( 5

 .اإلكراه

 يستحيل تغييب هوية جمتمـع وشـعب مـا   ا حي  يصعب تفكيكها وتغييبها (3

 .إال ة ةادته 

 .ا ةاستخدام ختطيط وةناء القيم والتطويرقاةلة للتصنيع   ( 7
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  مستويات و جماالت اهلوية والعالقة بينها: 

شخصية الفـرد ـــ  هويـة املؤسسـة ـــ هويـة احلـزب ـــ هويـة اجملتمـع والدولـة            ) 

 (.واألمة 

 

 ه املميزة له عن للفرد هويته اخلاصة املستقلة واليت ترسم مالمح شخصيت

نوع وجودة أفكـاره وتصـوراته   : دد ا وه  اليت حتغريه من األشخاص

 .وأقواله وأفعاله واجنازاته

 شخصـيتها وشخصـية   : مالمح وللعائلة والقبيلة هوية خاصة حتدد ومتيلز

 .ا وه  اليت ترسم مالمح عالقتها ةاحمليط الذم تعيش فيهأفرادها

          واملؤسسة كيان مسـتقل وهلـا هويتهـا اخلاصـة الـيت ترسـم وتـنظم وتـدير

ا وترسـم  حتـدد مسـتومل إنتـات وإجنـاز املؤسسـة     فيهـا ا و سلوب العاملر 

 . شخصيتها اخلاصة ي صورة  هنية عددة لدمل اجملتمع
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      واحلزب كيان مستقل له هويته اخلاصة والـيت حـددها ورمسهـا مؤسسـو

 .احلزب 

     ا حققـه مـن إجنـازات    وتطورت ع  تاريي احلـزب ونضـاله السياسـي ومـ

 حتـدد مـدمل تفاعـل المـاهري     ا وهويته هي شخصيته الـيت خلدمة اجملتمع

 .معه وانضمامها إليها أو تأيده ودعمه وااللتفام حوله

          وللمجتمع ثقافتـه وهويتـه اخلاصـة الـيت حتـدلد املالمـح العامـة لشخصـية

 أفراده

     ــاين الكــبري ــل التب ــ  ظ ــة وف ــاة احلديث ــ  احلي ــة    وف ــات اجملتمعي ــر الطبق ة

ا دةخـل الدولـة الواحـ   ا جند هويات متعددة جملتمعات متنوعة دااملختلفة

ومـع التبـاين ي هوياتهــا تشـرتب كلــها ي خصـائص عامــة للهويـة العامــة      

 .الامعة للدولة

         وكذل  لكل دولة هويتها اخلاصـة الـيت متيلزهـا عـن ةقيـة الـدول وترسـم

 مالمح

 عالقتها مع غريها من ةقية دول اجملتمع الدولي. 

 ا  مسـتومل  ة ي كـل ومن املؤكد سنجد اختالم عوامل ةناء وتشكل اهلوي

كما تتنوع األدوار الوظيفيَّة للهوية ي كل مستوملا ومن ثم ختتل  أيًضا 

 . وسائل وأدوات ةناء ومتكر وتغيري اهلوية ي كل مستومل
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 : هذا التبويب املتسلسل من الفرد إىل األمة يطرح علينا عدة أسئلة 

 مي درجة صال ة وقوة اهلوية     ذه املفردا  ؟ :  1س

حبي  نستطيع أن حندد املـداخل املثلـ  للتعامـل مـع اهلويـة وتغيريهـا سـلًبا أو             

 .إجياًةاا مييًنا أو يساًرا

 مي طبيعة العالقة     ذه املستويي  ؟:  2س

 مبعن  هل تتشكل هوية الفرد ةناء عل  هوية اجملتمع واملؤسسة والدولة 

الدولة ةناء عل  األفـراد  ا أم تتشكل هوية اجملتمع واملؤسسة واليت يعيش فيها

 (.تأثري أفقي أم رأسي : ) الذين ينتمون إليها

 مي العوامل اليت حتدد مستوى التأثري ؟:  3س

 كيف ميكن استنمير  ذا التدرج     ي  ومتك  واستنمير  وية:  4س

 املؤسسة والدولة مبي ميك يي من حتقيق مصيييي العليي  كفي ة؟     

  وية املؤسسة والدولة كوةه الكيين اجليم  ؟مي معييري جودة :  5س

 . واليت ميكننا من خالهلا حتديد املداخل الفاعلة ؛ لتخطيط وةناء القيم
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 :طبيعة وحمددات العالقة بني اجملاالت املختلفة للهوية

 

 

 

 

 

 

 

   

 .الشكل يبر تداخل ودينامكية العالقة ةر جماالت اهلوية

   ة متيـز عـن ةقيـة أفـراد اجملتمـع ةـل       يتمتع الفرد ةهوية وشخصـية خاصـ

وةقيــة أفــراد أســرته الصــغرية الــيت ينتمــي إليهــا ا والــيت تكــون عــ    

صفات جينية موروثة من الوالـدين ةاإلضـافة إىل املكتسـبات املتنوعـة     

 .اليت تلقاها من أسرته ومدرسته وةيئته

          تتفاعل شخصية الفـرد مـع هويـة األسـرة الـيت ينتمـي إليهـا ا والـيت

 .هي أيًضا مع اجملتمع احمليط الذم تعيش فيه تأثًرا وتأثرًيا  تتفاعل

  رؤيتها ومهمتها وجمال عملها : لكل مؤسسة هوية خاصة وةها جتسد

وطبيعة نشاطها واليت تـتحكم ةنسـبة كـبرية ي إدارة وتقـويم وتوجيـه      
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هوية وسلوب العاملر ةهـا عـ  مـا متتلكـه مـن نظـم وقـوانر ولـوائح         

 .ؤسسةمنظمة للعمل ةامل

         املؤسسة ةطبيعتها تتفاعل مـع جمتمعهـا الـذم تعـيش فيـه ؛ فتـؤثر فيـه

 .  وتتأثر ةه

 واحلزب كذل  ةهويته اخلاصة يؤثر ويتأثر ةاجملتمع احمليط ةه. 

          واجملتمــع ةــأثره مكــون عــام وحاضــنة كــبرية لكــل هــؤالء األفــراد

 واملؤسسات 

 مــع كافــة  واألحــزاب الــيت تتفاعــل فيمــا ةينهــا داخليفــاا كمــا تتفاعــل

ــ  ؛ لتتشــكل اهلويـــة العامـــة  تغريات والعوامـــل األخــرمل اخلارجيـــة امل

للمجتمع وفه طبيعة وجمريات حراب هذا التفاعـل املسـتمر مـا ةقيـ      

 .استمرت احلياة 

     لتل  حجم ونوع وتأثر التفاعل ةر هذه املكونات حبسـب قـوة كـل

عنصــر وجمــال والــيت جيــب أن تســتند إىل مراكــز متخصصــة ي جمــال   

 .طيط القيم واهلويةخت
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 (:مصفوفة اهلوية)ــ عناصر ومكونات اهلوية  2

 :تتكون اهلوية من جزأين

 .هو النواة الصلبة :األول

وهــو الــزء املــرن حبســب القــوة والصــالةة ضــّد عوامــل احلــراب           :النةةيةي

 .والتفّك ا وقّوة التأثري ي قيادة وحتري  الماهري

 :وتتكون منالنواة الصلبة للهوية : اجلزء األول

 .وما يتبعها من مفاهيم وعبادات وتشريعات: ــ املعتقدات الدينية 1/4

لتفكري وتصّورات وسـلوب وأداء األفـراد والـيت تنبـع     : ــ القيم احلاكمة 4/ 2

 .من الدين واملوروث الثقاي للمجتمع

 .الثقاي واالجتماعي والسياسي للمجتمع: ــ الرتاث الشامل 3/4

ــة الر 4/4 ـــ اللغ ــيت   : ئيســةـ ــة اللغــات األخــرمل ال املعتمــدة للمجتمــعا وةقّي

 .يتحدث ةها اجملتمع حت  وإن ت ي نص عليها رمسيفا من قبل الدولة

ففي جمملها تشّكل نظام األفكار األساسية احلاكمة لتفكري وسلوب وعالقـات  

 .وأداء اجملتمع

 :املكونات التكميلية املرنة للهوية وهي: اجلزء الثاني

 (إرث ـ إعادة إحياء ــ إخفاء: )والعادات والتقاليد األعرام  (1

 .الغرافيا الطبيعية والسياسية (2

 .التاريي (3

 .اإلنتات واإلجناز احلضارم املتجدد للمجتمع (4
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 .الفلكلور الشعت (5

 .قيادات وأعالم ورموز اجملتمع (3

 . منط العالقات مع العات احمليط (7

 .النظام السياسي للدولة (3

تفكـري ـــ اهتمامـات ـــ مالةـس ـــ طعـام ـــ         طـرق  : )منط حياة اجملتمـع   (9

 ...(.شعارات ــ ألوان ـــ رموز 

 . رسالة اجملتمع ومهامه وأهدافه  (11

 .املصال املشرتكة للمجتمع  (11

 .التحديات املشرتكة للمجتمع  (12

ــة واملخطوطــات     (13 ــاملواقع األثريــة واملعماري املــوروث املــادم ويتعلــه ة

 .ادواملقتنيات الرتاثية املتوارثة من األجد
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ة   اب  الهوي  اصر ومكوي   :عن 
 :املكون الصلب

 

 : يف نفوس اجملتمعات حتى وإن كان يف حقيقته يتمّتع بنسبة مرونة

يتميز ةالصالةة والثبات والدميومة والتوري  التلقائي مـن جيـل ليـلا    

 :تغيريه ةاالقتطاع أو ةاإلضافة أو ةتطويره إلأا ي حاالت وصعوةة

حـروب وتغـيريات نوعيـة كـبرية ي     : ا مـن  ةحدوث حتوالت نوعيـة كـبري   (1

أتاتورب "سياسة وتوجهات اجملتمعا أو اهلجرة إىل جمتمع جديد ــ منو ت 

 ".ي تركيا
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ا طويلـة األجـل    صـدامية ممارسة حرب ناعمة منّظمة تتضـمن خطـط غـري   ( 2

ــا  ــة للتفكيـــ  اهلـ ــة ومتدرجـ ــة وناعمـ ــة هادئـ ــيم الكليـ ــاعم للقـ دئ والنـ

 .ــ منو ت االستعمار ي املنطقة العرةية .ية املتّممةا ثم القيم الفرعاحلاكمة

 :املكون املرن

ــويره      ــادة تصــنيعه وتط ــة إع ــتغري والتطــويرا وإمكاني ــة لل ــز ةالقاةلي يتمي

 .ةاستمرار
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 :ــ مصادر تشكل اهلوية 3

 .؛ لتشكل اهلويةتفاعل ةر املصادر الس  املختلفةالشكل يبر ال

ا واملاضـي حيـ    ر ومسـتقبل مـاض وحاضـ  : كائن حي لـه  :ةة اهلوية

عقيــدة واللغــة ةــاألعرام تشــّكل  اهلوّيــة عــ  تــاريي طويــل اختلطــ  فيــه ال 

ــد ــات     والتقالي ــع الثقاف ــازت م ــة والتم ــال املختلف ــات احلضــارم للجي ا واإلنت

طـّور  وحاضر تعيش فيه وتتفاعـل مـع مكوناتـه ورمبـا تت    ... واهلويات األخرمل 

؛ أم أن اهلويـة  تتطلـع إىل حتقيقـه   وتتمّدد ورمبا تنحصر وتنكمشا ومستقبل

 .قاةلة للتغري والتطور رمبا للفضل أو لغري  ل 
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هي مـزيج متكامـل مـن التـاريي والواقـع واملسـتقبل املنشـودا         :ةة اهلوية

مبعن  أّن اهلوية قاةلة للتطّور ع  مسار حركة الزمنا ولكّل عطة من عطاتـه  

سـواء عاشـ  فـرتات ازدهـار     ةصمة خاصة عل  اهلوّية عـ  جتارةـه وأحداثـه    

 .ومتّدد أو ضع  وانكسار وانكماش

مزيج يتالقح مع الثقافات واهلويات األخـرمل الـيت تواصـل      :ةة اهلويةة 

 .ةأم شكل من األشكال مع الذات

هي الوعاء الذم حيتوم عل  جمموعة من اخلصائص املشـرتكة   :ةة اهلوية

واحـدة أو ديـن مشـرتبا     وطـن واحـد ولغـة   : ةر أفراد اجملتمع كاالنتماء إىل 

تـؤثلر ي طريقـة تفكريهـم    ... وحتديات واحدة وهـدم ومصـري واحـد مشـرتب     

 .واهتماماتهم ومنط سلوكهم حبي  تصبح منط حياة مشرتب

وثقافة املكـانا والـتالقح مـع الثقافـات احمليطـةا والتـارييا        ةة فيلةدين  

ّكل املصـادر  واستشرام املسـتقبلا واحلـراب املسـتمر مـع الواقـع احملـيطا تشـ       

 .الستة األساسية للهوية
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 :ــ آلّية تشكّل اهلوّية 4

األجيال املتتاليـة جيًلـا   تتكون هوية اجملتمع من جزء صلب ثاة  تتوارثه 

ث املختلفة اليت مير ةهـا  ا يتميز ةالقوة والصالةةا جتاه حراب األحداةعد جيل

اعيــة مكونــات الشخصــية الما فــالزء الصــلب مكــون أساســي مــن اجملتمــع

نشـأة وخـالل مراحـل    ا واليت يتوارثهـا أفـراد اجملتمـع تلقائيفـا منـذ ال     للمجتمع

ا عــ  احملاضــن الرتةويــة املختلفــة للســرة واملدرســة والنــادم  النمــو املختلفــة

 .واإلعالم واجملتمع

ع وجزء آخر أقّل ّقوة وصالةة ي  اته وي قـوة تـأثريه علـ  أفـراد اجملتمـ     

األعــرام   ا وهــو مــزيج نســتا مــن   األولمــن املكــون األساســي الصــلب    

والعادات والتقاليدا وآثار الطبيعة الغرافية للمكان ــ هـذا فضـال عـن إنتـات     

وتـأثري كاريزمــا أعــالم ورمـوز اجملتمــعا والفلكلــور الشـعتا مــع منــط حيــاة    

املـادم  اجملتمع يضام إليه اإلنتات احلضارم املتجدد للمجتمع وأثـر املـوروث   

ــع األثريــ  ــن    للمواق ــة م ــة واملخطوطــات املتوارث ــات الرتاثي ــة واملقتني ة واملعماري

ــا و رتعــات    األجــداد ــارة وتكنولوجي ــادم مــن عم ــات احلضــارم امل ا واإلنت

 .واجنازات عل  شخصية اجملتمع

 :البد أن نؤكد هنا على حقائق عّدة أساسية

ا فهـي مكونـات نسـبية    نات ليس  ثاةتة ي كل زمـان ومكـان  أن هذه املكو ( أ

ــ      ختت ع ةعضــها الــبعضا ومــع    لــ  مــن جمتمــع إىل جمتمــع وتتفاعــل م

طـة ةهـاا ومـع مـا يعرتيهـا مـن       احمللية واإلقليمية والعامليـة احملي : املتغيلرات

ا وميكن طرح معادلة تشكل اهلوية ةشيء مـن التفصـيل والبيـان    أحداث

 .الرياضي
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ة تتباين األهمية النسبية لكل عنصـر مـن العناصـر ي كـل جمتمـع عـن ةقيـ        (ب

 .اجملتمعات ومن وق  آلخر

 .تتباين الطبيعة اخلاّصة لكّل جيل عن اليل الساةه له( ت

لتغيري املوازين العاملية وما يتبعه من أحداث سلمية وحرةية تداعيات مهمـة   (د

 .ِجدفا عل  تشكيل هوية اجملتمع حبسب مدم تأثُّر اجملتمع ةهذه األحداث

 ه الذم يعيش فيه يؤثر فيه ويتأثر ةهكائن حي يتفاعل مع عامل: اهلوية ( هـ

املكونـات التكميليـة   ×املكـون الصـلب للهويـة    )نتيجة تفاعل = تشكل اهلوية ت

الطبيعـة  × احلراب اإلقليمي والعاملي × احلراب اجملتمعي الداخلي × املرنة 

 (.اخلاصة لكل جيل

ويـة تصـنع   من خالل التعري  املعاصر ملاهية اهلوّية ومكوناتها يتأكد لنا أن اهل

كمـا أّن صـناعة هويـة اجملتمـع هـي الصـناعة األم واألسـاس        . وال ت ورَّث

لبقية الصناعاتا وهذه القومل الس  املتتالية اليت تشكل القـّوة الشـاملة   

للمجتمع ةداية من قّوة العلم والتكنولوجياا ثم قّوة اإلنتـات واالقتصـاد   

سـنتناوله تفصـيًلا   ثم قوة العالقات ثم قوة السالح والسياسةا وهـذا مـا   

 .ع  هذه السلسة املتخصصة من املقاالت
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 :ــ اهلوية ونظام األفكار احلاكمة 5

ترمجــة وتنظــيم وتبويــب كــلل  : املرحلــة النهائيــة لصــناعة اهلويــة هــي  

املكونات الساةقة للهوية إىل نظام أفكار عـّددة اخلطـو  والـذور واألهـدام     

وكيات إجرائيـة عمليــة  فكـار إىل سـل  والغايـاتا ليـتم ةعـدها ترمجـة نظــام األ    

 .ثقافة ومنط حياة اجملتمع: معاصرة تشكل

 ناصر ومكونات اهلوية ومراحل تشكلهاع
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 :ــ األدوار الوظيفية للهوية 6

 

 

 

 

 

 

 

 .الشكل يبر مكولنات اهلوية و أةعادها اإلسرتاجتية

 

 

 

 

 

 

 

 لشكل يبر أهم األدوار الوظيفية للهويةا
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  جمةةةي    امليديةةةة امللموسةةةة وامل مجةةةة اىل أرقةةةيم واإل ةةةيز ثةةير اآلو

 :اييية املختلفة

هي حتّسن السـلوب اجملتمعـيا وتقّلـل نسـبة املشـاكل ةـر أفـراد        : اهلوية :أوً 

ا وترفـع منسـوب األمـن    ما أنها ختّفض من معـدالت الرميـة  اجملتمعا ك

اجملتمعي وفه املعـايري الدوليـة املتعـارم عليهـا للمجتمعـات األكثـر أمًنـا        

 .وسعادة

 ة الراسـخة مبفاهيمهـا الواضـحة احملـّددة واملتعـارم عليهـا      اهلوية القويـ  :ثيةًيةي 

ــع    ــاهم وتعــاون اجملتم ــّزز تف ــي تع ــبط    وه ــها وته ــراكات في ــاء الش ا وةن

مبعدالت الصراع الثقاي واالجتماعي والسياسي البيين مبا يرفع منسوب 

 .االستقرار اجملتمعي

ي املعتـز ةذاتـه   اهلوية تنتج منط احليـاة اخلـاص واملميلـز للمجتمـع الـواع      :ثيلًني

احلضــاريَّة اخلاصــة ةــر األمــم والــيت ت رتجــم ي أعــداد املوهــوةر الــذين  

ــاالت إةداع ــون إىل حـ ــةيتحولـ ــ   يـ ــدالت البحـ ــ  معـ ــون أعلـ ا وحيّققـ

ــازات   واالكتشـــام وتســـجيل ةـــراءات اخـــرتاع متجـــددةا تثـــرم اإلجنـ

 . احلضارية للمجتمع

ــا وكيًفــاا وحتّســن  اهلويــة ترفــع مســتويات األداء واإلجنــاز املهــ  :را ًعةةي ين كمف

الناتج احمللي والدخل القومي مبـا يرفـع مسـتومل الـدخل الفـردم وحيّقـه       

 .أعل  معدالت االستقرار والرفاهية االقتصادية

اهلوية هي الامعة احلاضنة لكّل مكونات اجملتمع القوية الراسخة مبا  :خيمًسي

ة واضحة متتلكه من ةوصلة واضحة ومعتقدات  وقيم وأفكار  ات ةوصل
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جتاه املصال الوطنيَّة العليا ؛ فتجمع كافة املكونات السياسـية ي اجملتمـع   

عل  ثواة  ومشرتكات عاّمةا وتضبط وتنّظم وتعّزز تنافسهم السياسي 

 .الشري  خلدمة الوطن

عي ي املشــاركة اهلويــة القويــة املعّمقــة ةبنائهــا الــدميقراطي تعــّزز الــو  :سيدًسةي 

ــع ــية للمجتمـ ــتقطاب   ا وحتالسياسـ ــرتاق واالسـ ــاطر االخـ ــن  ـ ــه مـ فظـ

 .والتفك  والفشل السياسي

صــناعة اهلويــة تعــين قــدرة الدولــة علــ  اإلدارة والــتحك م الطبيعــي   :سةةي ًعي

 .املتوافه عليه ي توجيه السلوب حنو املصال الوطنية العليا للمجتمع

نية مشـرتكة  اهلوية املشرتكة تعّزز االنتماء البيين وختله مسؤولية تضـام  :ثيمً ي

حتـ  وإن ت يتعاقـد عليهـا كتاةيفـاا فقــد عَّ التعاقـد عليهـا  هنيَّـا ونفســيَّا        

ــدام       ــفات وأه ــ  ص ــي عل ــ  التالق ــيفاا ع ــا وسياس ــا واجتماعيف وروحيَّ

 .وحتديات ومصال مشرتكة

مـن  ؛ إلعـادة االةتعـاث احلضـارم    ويـة متثلـل قـوّمة نفسـيَّة جبـارة     وهلذا فـ ن اهل 

ا أو األمــم القادمــة للمســاهمة أو  لســبه احلضــارمجديــد للمــم  ات ا

 .حلجز مكان خاصا ةها ي السباق احلضارم اإلنساني

ويرسةةةم علةةةم ا جتمةةةي  السييسةةةي أر عةةةة أ عةةةيد إسةةة اتي ية لليويةةةة       

 :ا تمعي  ايدينة

ــة للضــبط والتحســر املســتمرل لــودة      (1 ــة خاصَّ ــوفري مصــدر وحاكمي ت

 .السلوب اجملتمعي
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هاا مـع  ا وحشد الميع حنوةوصلة واحدة للمجتمع ناعة وحتديدص (2

 .ا وخصوصية كل مكولناحملافظة عل  ثراء التنوع

ــتثمر        (3 ــيت تس ــرتكةا ال ــيم املش ــاهيم والق ــن املف ــا م ــة علي ــوفري مرجعيَّ ت

 .تنوعها وتعزلز وحدته وتكامله

واألهــم مــن  لــ  كّلــه هــو أن اهلويــة متثلــل احملفِّــز احلضــارم األكثــر    (4

ــو  ــة ي نف ــحية     فاعلي ــدم واإلصــرار والتض ــل والتح ــم للعم ــه ودفعه س أةنائ

واإلجناز من أجل القيام ة جنازات وإسهامات حضاريَّة جديدة تساهم وتعـزلز  

من منافسته ومساهمته احلضارية ي تطوير العات وحتسر جودة حيـاة النـاس   

 .عل  هذا الكوكب

ــاء احل    ــدء واألســاس ي ةن ــة هــي نقطــة الب ــا كانــ  اهلوي ضــارات تارليف

ا ان ضـعفها أو تفك كهـا أو تقادمهـا   ا كمـا كـ  تعاقبة عل  قيادة وإدارة العاتامل

 .هو املؤشر لبداية خفوتها وخروجها من السباق احلضارم

وحديًثا ونظًرا لوجود ةقايا من إرث اهلويات الساةقة للمـم ا واإلرث  

ال  تقتـات عليـه   يثة ما زاملتجذلر ةطبيعته ي نفوس اجملتمع ف ن اجملتمعات احلد

ا ممأــا قـد ي غيـب عــن وعيهـا حاجتهـا الضــرورية إىل إعـادة تصــنيع      وتعـيش ةـه  

؛ حت  تنـدفع  عاصرة وفه قوانر ومعطيات العصروإنتات هويتها احلضارية امل

ةكامــل طاقتهـــا البشــرية وكـــلل قوتهــا للمشـــاركة احلقيقيَّــة ي تطـــوير البنـــاء     

 .احلضارم للعات

م احليَّـة حضـاريفا هـي الـيت حتسلـن صـناعة       فـ ن األمـ   :وخالصة القـول 

 .هويتها وتطورها ةاستمرار
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 :اآلثار املادية احلقيقية امللموسة للهوية يف جماالت حياة اجملتمع

 .اهلوية تنتج منط احلياة اخلاص واملميز جملتمع يعتزُّ ةذاته ةر األمم (1

معدالت ا وتقلِّل املشاكل وختفِّض من تمعياهلوية حتسلن السلوب اجمل (2

 .الرمية

 .اهلوية توحلد اجملتمع وتهبط مبعدالت الصراع البيين ةر مكوناته (3

اهلوية ترفع مستومل االنضبا  اجملتمعي ي القيم واألخالق والقوانر  (4

 .ومعايري األداء املهين

 .اهلوية ترفع مستويات األداء واإلجناز والناتج احملل  والدخل القومي (5

 يد حقيقة وأهميَّة اهلويَّة مفاهيم أساسية لبيان وحتد (3

 .تطور مفهوم اهلوية ( أ

 . مفهوم اهلوية املفتوحة واهلوية املغلقة ( ب

 . مفهوم املرجعيات العامليَّة العليا للقيم واهلويات ( ت

 .  مفهوم تراكم وتزاحم اهلويات ( د

 .     مفهوم استقرار اجملتمع (هـ

 . أنواع وأشكال اهلوية ( و

 . يمي اجملتمعيالسلم الق (  ز
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 . مفاهيم أساسية لبيان وحتديد حقيقة وأهمية اهلوية  ( 7

 :املفيوم التقليدي اجليمد لليوية 

يتحدَّث عن تعري  اهلويـة مـن حيـ  كونهـا مكـولن قـائم ةذاتـه ثاةـ          

ا وال ميكـن  م توارثها ع  األجيـال املتتاليـة  يت( عرقي أو أيديولوجي) وصلب

ــا   ــه إ لأ ــل  حبــإحــداث تغــيري في ــة كــبرية مث ــات  نوعي ــات  : دوث تقل ب ظهــور ديان

 .ا أو تداول إم اطورياتجديدة

 :تطور مفهوم اهلوية 

من كونها مكولن تراثي صلب يـتم توارثـه عـ  األجيـال املختلفـة سـواء       

ــة ا إىل     ــات والعصــبيات املختلف ــات والقومي ــان أو العرقي كــان مصــدره األدي

ــات  املكــون مــن عــدد مــن املك املكــون الكــبري عرقــيا ثقــاي ا ديــينا  : )ون

احلـراب اجملتمعـي الـداخلي ا    : دائم التطور  اتيفا ةفعـل  ( اقتصادما سياسي 

 . واحلراب العاملي احمليط ةه وممكنات الفعل البشرم ألصحاب هذه اهلويات 

 :ويرجع ذلك  التطوُّر يف  مفهوم اهلوية إىل عدد من األسباب 

  ا وحاجتهـا  بشرية إلدارة التنـوع البشـرم  ة التطور الفكر واملمارسة واخل

 .لالعرتام والتنقيح والدمج 

 ا وظهــور علــوم وجمــاالت وتطبيقــات يعــي حلركــة احليــاةالتطــور الطب

 متجددة

 ا ملتجــدد وحنــ  ومتكــر مفــاهيم جديــدةالرتاكــم والتكامــل املعــري ا

 .أصبح  جزًءا من قيم وثقافة اجملتمعات
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   ت الـذات وامـتالب   تميُّـز وإثبـا  ا والسـعي لل التنافس البشـرم املسـتمر

ــيَّة  ــزات تنافس ــتالب هو  مي ــ  ام ــا   ؛ للحــرص عل ــة وتطويره ــة خاص ي

ــز  ةاســتمرارها ــيم واألفكــار املمي ــن الق ــا ةاملتجــدد م ــيت ا ةتطعيمه ة ال

 .متنحها قيمة إضافية جديدة

  حاكميــة تطــور وجتديــد الفكــر الــديين الــذم يــؤمن ةتطــور القــيم ا و

أن اإلسـالم مـتمم حضـارم      ا وفكـرة الواقع ي فهم نصـوص الـدين  

 .للديان والثقافات واحلضارات املختلفة

 :المعادالت

ــة   ــات اهلوي ــدين   = )مكون ــاريي وال ــا والت ــات × عوامــل الغرافي املمكن

احلــراب × والفعــل البشــرم للمجتمــع واستشــرام املســتقبل واإلعــداد لــه       

 (.تداعيات احلراب العاملي× اجملتمعي الداخلي 

ــة ا ــات الطبيعي ــة اهلوي ــة احلديث ــين + متــازت عرقــي = )لغني + تســامح دي

 (.مرونة سياسية+ تكامل ثقاي + متازت اجتماعي 

 قدرة أك  عل  صناعة وتطوير احلياة= اهلويات الطبيعية الغنيَّة احلديثة 

متايز اجتمـاعي  + تعصب ديين + مسو عرقي = اهلويات الشا ة املغلقة 

 . انغالق سياسي+ 

 خروت مبكر من احلياة= لقة اهلويات الشا ة املغ

 :الفائدة الوظيفية

الدولة احلديثة وحاجتها إىل إدارة اهلوياتا واليت تتطلب تأسيس صـناعة   (أ

 . قوية للهوية
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امــتالب صــناعة متكاملــة للهويــة تتكــون مــن الرصــد واالستشـــراما        ( ب

والتخطيط والبناء حتفظ للمجتمع حيوية هويتها وقـدرتها علـ  التطـوير    

 .املستمرالذاتي و

فـــردا : )التطـــور املســـتمر للمعـــايري الســـلوكية واملهنيـــة للقـــوة البشـــرية ( ت

 (.ومؤسسة وجمتمع

التطوير املستمر ملنـاهج تعلـيم القـيم واهلويـةا واألدلـة واملعـايري السـلوكية        ( د

 .واملهنية املنظمة هلا

 :ــ مفهوم اهلوية املفتوحة واهلوية املغلقة 2

   ــات ــة املفتوحــة ي تكوينهــا  : يوجــد نوعــان مــن اهلوي اهلويــة الطبيعي

وتطّورها ومنّوها ةاستمرارا واليت حتـرتم اهلويـات األخـرمل وتعـرتم     

ــا       ــدة عليه ــا والواف ــة ةه ــات األخــرمل احمليط ــ  اهلوي ــتح عل ةهــاا وتنف

التكامل والرتاكم ي ةعـض  : )وتتعايش معها أخًذا وعطاًء واندماًجا 

دائًمـــا والـــذم يشـــّكل مـــع احملافظـــة علـــ  الـــزء األكـــ  ( األجـــزاء

اخلصوصـّية والتميـز لكـّل هوّيـة عـن غريهـا مـن اهلويـاتا ومـن ثمـمَّ           

تتميز ةثـراء اهلويـة ا وخباصـة ي ظـل وجـود عمليـات ختطـيط مـنّظم         

 .للهوية تنتقي من اهلويات العاملية كل مفيد ؛ لتثرم نفسها ةه

      عـّدة   والنوع الثاني هو اهلوية الامـدة املنغلقـة علـ   اتهـاا وتعرتيهـا

 :مفاهيم خاصة منها

 اإلفرا  الشديد ي االعتزاز ةذاتها . 

 االختزال األيديولوجي. 
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 غياب االحرتاما وعدم االعرتام ةاآلخرا والسعي لنفيه. 

 االنغالق عل  الذاتا واحلساسية واهلواجس من اآلخر. 

 :المعادالت

 . علت نتج مواطن عاملي قوم وفا= هوية غنّية وثرّية = اهلوية املفتوحة 

 .تنتج مواطن علي ضعي  وعدائي= هوية فقرية = اهلوية املغلقة 

 .التكامل+ التعايش + احرتام اآلخر + االنفتاح = اهلوية املفتوحة 

+ عـدم احـرتام لرخـر    + اختزال أيديولوجي + انغالق = اهلوية املغلقة 

 .عداء لرخر

 :الفائدة الوظيفيَّة ملفهوم اهلوية املفتوحة واملغلقة

 .ـ الواقع العاملي املعاصر ونهاية عصر اهلويات املغلقة أ

ــ ختطيط اهلوية واالستثمار األمثل ي كل اهلويات العامليةا حبسن االنتقاء ب 

ا واملنـتج البشـرم   ز املستّمر لقـّوة اهلويـة الذاتيـة   والدمج املنّظما والتعزي

 .الوطين العاملي

رتامهـا والتعـايش والتكامـل    ــ دراسة اهلويـات األخـرمل وختطـيط كيفيـة اح    ت 

ــاء اإلنســان      مع ــ  وزارات ةن ــا للجميــعا ع ــال العلي ــه املص ــا لتحقي ا ه

 .واخلارجية

ــ الرتاث اإلنسـاني فضـاء واسـع ومفتـوح ولـيس حصـريفاا والحكـًرا علـ           د

أحدا فقد شارك  احلضـارات العامليـة مجيعهـا ي إثرائـها واجملتمعـات      

حبســب واقعهــا واحتياجاتهــا ي  الذكيــة هــي الــيت حتســن االســتثمار فيــه 

 (.املواطن العاملي املهجن)إعداد وتطوير قوتها البشرية 
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 :ــ مفهوم املرجعيَّات العاملّية العليا للقيم واهلويات 3

 :من املرجعيات العاملية ثالث أنواعهناب 

مرجعيةي  عيمليةةة تسةتمّد تةةرعيتيي مةن توثيةةق املؤسسةي  الدوليةةة     : األول

 : لعيمليةواجليي  الدي ية ا

 القـرآن  )اب السـماوم األخـري  فالكتب السماوية الثالثة واعرتام الكت

ةالكتب الساةقة وأنه جاء مكّمًلـا هلـاا ي شـكلب طبيعـيا مـن      ( الكريم

 .أشكال التطّور الثقاي والبشرم ةشكل عام

 م ـــ   2112لذم أصـدرته اليونسـكو   اإلعالن العاملي للتنّوع الثقاي وا

 (.األمم املتحدة)

        القـيم اإلنسـانية العليــا العامليـة املتفـه عليهــا ي امليثـاق العـاملي حلقــوق

احلرية ــ حه االختيار ـــ العدالـة واملسـاواة ـــ املواطنـة      : )اإلنسان مثل

 (.الكاملة ــ التعايش وال 

مرجعيَّةةي  عيمليةةة تسةةتمّد تةةرعيتيي مةةن حيلةةة ال  ةةيح واإل ةةيز     : النةةيةي

 : اليت حّققتيي من خالل

 يــل ورصــد الواقــع وكشــ  اخللــل ي الرتكيبــة الثقافيــة واجملتمعيــة  حتل

وأسباب ضع  التوازن اجملتمعيا وتباين القّوة البشرية مـن مثيالتهـا   

 .العامليةا وختطيط القيم مبا يعيد للواقع توازنه واستقراره

      استشرام املستقبل وحتديد احتياجاتـه القيميـة واملفاهيميـة وتضـمينها

 .للهوية
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  ةصناعة هويتها اخلاصة ةهاا ختطيًطا وةناًء ومتكيًناقيامها. 

 : مرجعيي  عيملية تستمد ترعيتيي من ال اث األممي العيملي: النيلث

حيــ  ســاد هــذا الكــون أهــم مخــس هويــات صمــنع  حضــارات وأّثــرت ي   

 .اإلنسانية وسيطرت عل  العات

 احلضارة الصينية. 

 احلضارة الفارسية. 

 احلضارة الرومانية. 

 ضارة اإلسالميةاحل. 

 (.األورأمريكية)ا احلضارة الغرةية وأقصد ةها وحاليف 

ــم        ــا عــام مشــرتب مــع األم ــا اخلاصــة ا فجــزء منه ــا هويته لكــل منه

األخرمل ا وجزء آخر خاص ةها وممّيز هلاا وحرم ةـه أن يلقـ  إمتـام    

 .صناع اهلوية ي العات عل  مدار املستقبل

  : ــ مفهوم تراكم وتزاحم اهلويات 4

 .اهلوية مزيج مرّكب من هويات متتالية زمنية :تراكم اهلويي 

عبـارة عـن تـراكم هويــات فرعونيـة ثـم فارسـية ثــم        :فيهلويةة املصةرية  

ــة    ــةا ثــم إســالمية ســنية ثــم فاطمي ــة ثــم قبطي ا ثــم شــيعية يونانيــة ثــم روماني

ســنيةا ثــم ملكيــة ثــم مجهوريــة منغلقــة ثــم مجهوريــة شــيوعية ثــم  إســالمية 

 . يةمجهورية غرة
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ــدة    :تةةزاحم اهلويةةي  ــة واحمليطــة الواف ــزاحم مكــاني للــهويات املوروث ت

املؤثرة نسبيفاا والذم أنتج تنوُّع ي اهلويات داخل اجملتمع املصرم املكوُّن مـن  

 ...هوية إسالمية ةدرجاتهاا وأخرمل مسيحية وعلمانية واشرتاكية 
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 تعدد وتنوع وتزاحم اهلويات 
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 : تكامل اهلويات

 :اهلويات تكامل

عندما تتوفر إرادة حقيقية لوحـدة اجملتمـعا يـتّم ختطـيط القـيم واهلويـة       

وصناعة عقـد اجتمـاعي يعـرتما وحيـافظا ويـدعما وميـنح فـرص النمـوا         

نع عقـًدا اجتماعيفـا متوافـه    ويستثمر ي املميـزات اخلاصـة لكـل مكـّون؛ ليصـ     
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فــردات تنــوع ؛ مبــا حيقــه االســتثمار األمثــل والتمــازت والتكامــل ةــر م عليــه

 .اهلويات املتاحة

 :المعادالت

ــات   ــراكم اهلوي ــ  وحــدة      = ت ــة عل ــهويات املتنّوع التسلســل الــزمين لل

 .سكانية واحدة

وجغراي هلويـات متنّوعـة علـ  وحـدة     ميدالرتاكـم الـ  = تزاحم اهلويـات  

 .سكانية واحدة

التوافــه والتعــايش والتمــازت واالنــدمات لعــدد مــن  = تكامــل اهلويــات 

 . إطار واحد اهلويات ي

الـــدعم + التـــأمر +االعـــرتام = مقّومـــات صـــناعة تكامـــل اهلويـــات 

 .االستثمار+ فرص النمو +

 :الفائدة الوظيفية ملفهوم تراكم وتزاحم وتكامل اهلويات

الرتاكم والتزاحم سّنة كونية طبيعيةا زادت أهميتها مع تقّدم وسـائل   (1

 .املختلفة التواصل والتمازت املباشر ةر الثقافات واهلويات

صـناعة اهلويـة وتكاملـها هـي الضـمانة االجتماعيـة والسياسـية األساسـية          (2

لالستثمار األمثل لتنّوع اهلوياتا وحصار واستيعاب تزاحم اهلويـات ي  

 . اجملتمع الواحد حت  ال تصل إىل االختالم والصراع فيما ةينها
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 : مفهوم استقرار اجملتمع ( 5

 :هدم كبري تنشده كل اجملتمعات والدول ويعن استقرار اجملتمع 

     التوازن اجملتمعي النست ةر كاّفة مكوناته الدينيـة والعرقيـة والفكريـة

 .حبي  اليكون هناب غلبة نسبية لطرم عل  حساب ةقية األطرام

   العليـا والوسـط    )التوازن االقتصادم النست ةتمثيل طبقات اجملتمـع

ون األكثرية للوسـط ا والقّلـة للعليـا    ةنسب مقبولة حبي  تك (والدنيا

 .والدنيا

 حرّية التداول ةر الطبقات الثالث. 

 ا وأن تظّل الدولة عل  مسافة واحدة من كّل األديانحرية االعتقاد. 

 االعرتام املتبادل ةر مكونات اجملتمع. 

  ا وقبـول االختالفـات البينيــة   ام املتبـادل ةـر مكونــات اجملتمـع   االحـرت

 .فيما ةينها

 ساس كاّفة املكونات ةذاتها ووجودها الطبيعي ي اجملتمعإح. 

 الرضاء اجملتمعي العام. 

 حسن الظن املتبادل ةر مكونات اجملتمع املختلفة. 

    اإلحســاس ةاألمـــانا وعـــدم وجــود  ـــاطر أو مهـــّددات حاليـــة أو

 .مستقبليَّة

 اإلحساس احلقيقي ةالعدالة واملساواة وتكافؤ الفرص. 
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 تمعيَّة عل  إدارة احلوارا واالختالم فيما ةينهاقدرة املكونات اجمل. 

 سيادة القانون وحتقيه العدالة. 

 :نتائته ومؤشرات االستقرار اجملتمعي

 .ــ ختفي  حّدة الصراع البيين ةر مكونات اجملتمع إىل احلّد األدن 

 .ــ وحدة اجملتمعا واالحتشاد خل  املصال الوطنية العليا

 .ة وارتفاع منسوب األمن اجملتمعيــ اخنفاض معدالت الرمي

 .ــ توفر ةيئة صاحلة للتفكري والعمل واإلنتات واإلةداع واالةتكار

 .ــ ةيئة جا ةة لالستثمارا وفرص أك  للنمو االقتصادم

 .ــ طهارة اجملتمع من أم تنظيمات سرّية ميكن أن تنشأ أو تتشّكل

 .خرتاق اخلارجيــ قّوة االنتماء الوطين واحلصانة الذاتية ضّد اال

 :مهّددات االستقرار اجملتمعي

ا ةر طبقة دنيا  ات دخل وت طبقات اجملتمعاخللل االقتصادم وتفا  (1

ــا  ات دخــل كــبري ومســتومل     ــة علي ومســتومل معيشــي عــدودا وطبق

معيشي مرتفعا وحت  وإن كان  ل  حبقِّه ي تبـاين املسـتومل العلمـي    

 .تاز ةه عن غريهوالعملي وأحقيته ي احلصول عل  دخل كبري مي

 .التفكري ةطريقة أحادية إقصائيَّة لبقّية مكونات اجملتمع  (2
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ــدين  ع (3 ــار ال ــات احتك ــة ةعــض املكون ــه  اول ــ  )ا وادعــاء متثيل التوظي

 (.السياسي للدين

 .كثافة األيدولوجيا وإحساسها املفر  ةالذات (4
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 أنواع وأشكال اهلوية ، وتطبيقاتها يف الواقع املعاصر

 تدرج ا جتميعيمن حيث ال: أو  

منظومة القيم واألفكار اخلاصة احلاكمة لـتفكري وسـلوب    : وية الفةرد 

وأداء وإجناز الفرد واليت ترسم مالمح ومنط شخصيته املمّيزة له عن غريه من 

 .األشخاص

ــدد     : ويةةةة العيئلةةةة والقبيلةةةة   ــيت  حتـ ــرتكة الـ ــة املشـ ــيم والثقافـ القـ

من األسر والقبائـل ا ويرسـم    الشخصية والنمط اخلاص املميز هلا عن غريها

 .مالمح عالقتها ةاحمليط الذم تعيش فيه

القــيم املؤسســية واملهنيــة الــيت ترســم وتــنّظم وتــدير   : ويةة املؤسسةةة  

ــات وإجنــاز املؤسســة ســلوب وأداء العــاملر ةاملؤسســة ا و  ا حتــدد مســتومل إنت

 . وترسم صورتها الذهنية اخلاصة لدمل جمال العمل واجملتمع ةشكل عام 

لكل جمتمع ثقافته اخلاصة ةه واملمّيزة له عن غريه من  :وية ا تم   

ا  عَّ التعاقـد االجتمـاعي عليهـا   اجملتمعات واليت تكون  من املشـرتكات الـيت  

 ا كمـا أن كـل اجملتمعـات تعـيش    دد املالمـح العامـة لشخصـية أفـراده    واليت حت

القتصـادية  ع اا وكـذل  تعـدد طبقـات اجملتمـ    حالة من التعدد والتنـوع الثقـاي  

ا ولكل منها منط ثقاي وحياتي خاص ةها يـأتي داخـل   واالجتماعية والثقافية

 . اإلطار العام هلوية اجملتمع 

لكـل دولـة هويتهـا اخلاصـة الـيت متّيزهـا عـن ةقيـة الـدول           : وية الدولةة  

ا الــدوليوترسـم مالمـح عالقتهــا مـع غريهــا مـن ةقيـة دول اجملتمــع اإلقليمـي و      

يــد عليهــا ي دســتور الدولــة ا ويرتجــم ي أداء أجهزتهــا اخلططيــة  والــيت ع التأك
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والتنفيذية العاملة ي جمال ةناء اإلنسان واليت تنعكس نتائجها عل  ةقيـة جمـاالت   

 . احلياة ي الدولة

 :من حيث األيدولوجيا: ثانيا 

السمات املشرتكة اليت متّيز مجاعة متثل ساللة معينـة  :اهلوية العرقية 

ي ون غالًبا من خليط من املعتقدات والقيم واملفاهيم واللغة والتـاري واليت تتك

ا متّيـزهم عـن غريهـم مـن ةقيـة مكونـات       والرتاث والطقوس والـزمل املشـرتب  

 .اجملتمع 

ـــ اهلــان    :منةةيل  ـــ عرقيــة البنغــال ـ هويــة العــرق األمــازيغي ي الزائــر ـ

 . إخل ...الصينر

قيم والشعائر اليت تشّكل منط منظومة املعتقدات وال :اهلوية الدي يةة  

تفكري وسلوب وثقافة حياة جمموعة من النـاس تلتـزم ةـدين معـر لتلـ  عـن       

 .ةقية األديان والثقافات األخرمل 

 . اهلوية اإلسالمية  ــ اهلوية املسيحية ــ اهلوية اليهودية

الوعــاء الــوطين والعقـد االجتمــاعي جملموعــة مــن   :اهلويةة الوط يةة   

رض وحــدود جغرافيـــة واحــدة ا وإن اختلفـــ  أديـــانهم   النــاس جتمعهـــم أ 

 . وثقافتهم وعرقياتهم

 .إخل...ا السعودية اهلوية الوطنية املصريةا السودانيةا املغرةية :منيل 
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السمات املشرتكة اليت متّيز قومية معينة تتكون من  :ةة اهلوية القومّيةة  

ــات متنوعــة ا    ــان وعرقي ــة خاصــة متنوعــة ا أدي ــات وطني ولكنهــا  عــدة  هوي

 .إخل ....جتمعها منظومة من املشرتكات مشرتكات اللغة ا الغرافيا والتاريي 

 .القومية العرةية اليت تضم كل ةلدان الوطن العرةي :منيل 

منظومــة الرتاكمــات املعرفيــة الــيت تشــكل  لــدمل    :اهلويةةة النقيفيةةة 

يد وتراث اجملتمع من قبل العديد من املكونات املختلفة من دين وأعرام وتقال

ــات     ــع الع ــل م ــا وتواص ــاريي وجغرافي ــة   ...وت ــات الثقافي إخل ا وتتعــدد اهلوي

والفكرية داخل اجملتمع الواحد ةينما هنـاب مشـرتكات عامـة لغالـب مكونـات      

 .اجملتمع 

 . إخل...الثقافة اإلسالمية ا الثقافة العلمانية ا االشرتاكية  :منيل 

ادئ والقـوانر االقتصــادية  منظومـة القــيم واملبـ   :اهلويةة ا قتصةيدية   

 .اليت حتكم وتدير النشا  االقتصادم ي اجملتمع 

هوية اقتصادية مغلقة ــ هوية مفتوحة ــ هويـة اقتصـادية مرنـة ـــ      :منيل 

 ةريوقراطية

 :من حيث النوع: ثانًيا 

منظومة املعتقدات القـيم واألفكـار   : هوية جمتمعات االستبداد والعبيد 

مكــ  لفــرتات  الـيت ترسَّــخ  ي وجـدان جمتمــع مـا ا    واملفـاهيم واملســلمات 

ا حت  استسـلم هلـا ورضـي ةهـا ثـم تـدن  إىل التكيـ         طويلة حت  االستبداد



32 

وأصةبت  طةح حيةية    معها ا وتوريثها للجيـال التاليـة ا حتـ  ترسَّـخ      

 : ذا ا تم    ومن أ م  ذه القيم واملفي يم 

وح ـــ االستسـالم   اب الطمـ غياب احللم واهلدم ـــ ضـع  اهلمـة وغيـ    

ــ تقديس األشخاص ــ املساملة والتفـريط ـــ اإلحسـاس    ( غلبفقه املت)للغالب 

ةالضع  والدونية ــ اخلوم والنب  ــ السلبية ــ طاعة وىل األمـر لذاتـه وقوتـه    

وج وته ــ الفرديـة واألنـا ـــ تقـديم املصـلحة اخلاصـة علـ  العامـة ـــ الكـذب           

الب ــ الرضا ةاحلد األدن  من احلياة ــ العنصرية ـــ  والنفاق والتدليس ــ االسته

 .الكسل الصراع البيين ــ اخلمول والتسوي  

منظومة املعتقدات القيم :هوية جمتمعات الدميقراطية و احلرية والكرامة 

واألفكار واملفاهيم واملسلمات اليت ترسَّخ  ي وجدان جمتمع انتزع حريته ا 

يـار ومراقبــة وعاسـبة مـن لتــاره حلكمـه وفــه     وفـرض إرادتـه الشــعبية ي اخت  

حتة  أصةةبت  طةح حيةةية هلةةذا   قواعـد املمارســة الدميقراطيــة الصــحيحة  

 :ا تم    ومن أ م  ذه القيم واملفي يم 

ـــ     ـــ احلريــة ـ ـــ االعتــزاز ةالــذات  ـ امــتالب حلــم وهــدم وطمــوح كــبري ـ

اةية ــ املؤسسية ـــ تقـديم   الشفافية ــ النقد الذاتي ــ املواطنة  ــ الشجاعة  ــ اإلجي

املصلحة العامة عل  اخلاصة ــ العمل واإلنتات ــ التفكري واالةتكار ــ التعـايش  

 . احلضارم

منظومة املعتقدات والقـيم واألفكـار احلاكمـة    : هوية اجملتمعات القطرية

ــة واالســتقرار     ــيت تنشــد األمــن والرفاهي ــة ال ــة احلديث للمجتمعــات الدميقراطي

 . الغرافية داخل حدودها
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منظومــة املعتقــدات والقــيم واألفكــار    : ويةةة ا تمعةةي  األمميةةة   

احلاكمة للمجتمعات الدميقراطيـة احلديثـة الـيت تنشـد مشـروعا حضـاريفا أمميفـا        

خارت حدودها الغرافيـة ةالتمـدد وةسـط نفو هـا وسـيطرتها علـ  أكـ  قـدر         

 ت ةعد أممي إم اطورمممكن واملشاركة ي إدارة العات كقوة عاملية ك مل  ا

    ومةن أ ةم  ةذه القةيم     حت  أصبت  طح حيية هلذا ا تم

 :واملفي يم

ــ العاملية ــ الطموح الكبري ــ االعتزاز ةالذات احلضارية األممية اخلاصة ــ 

االةتكــار ــــ اهلمــة العاليــة ــــ القــوة  ــــ اإلجنــاز املســتمر ــــ الريــادة ــــ الوحــدة ــــ  

 .وع األممي ــ الندية ــ التنافس احلضارماالحتشاد حول املشر
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 :ــ  السـلـم القيمي للمتتمع 7

ا والـذم يعـ  عـن     ت اإلنسانية سلم القيم اخلاص ةـه لكل جمتمع من اجملتمعا

واقعــه القيمــي والســلوكي احلقيقــي وقــد ع ترتيبــه وفــه الديناميكيــة الطبيعيــة  

ا أو نهجــة ســلًفافيــه معطيــات  ططــة ومم للحــراب اجملتمعــي ســواء تــداخل  

 .معطيات عشوائية

 :وهو عبارة عن نسه قيمي ع ترتيبه أولويات حبسب املعايري التالية 
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السةةلم القيمةةي للم تمةة  يع ةة  ال تيةة  الت ةةيزلي أل ةةم واقةةوي القةةيم       

 :مكيةة وتأثرًيا وا تميًمي   ةفوس ا تم 

 . ــ األعل  تقديًرا وإعزاًزا1

 .اًماــ  األكثر أولوية واهتم 2

 .ــ  األكثر تأثرًيا ي سلوب وأداء اجملتمع 3

 .ــ  األكثر تطبيًقا ي سلوب اجملتمع 4

 .ــ  األهم ي تقييم األشخاص 5

 .ــ األكثر حرًصا عل  ترةيتها ي نفوس األةناء 3

 . ــ  األكثر رعاية من اجملتمع 7

ات فعله م للمجتمع وممكنواليت تع  مبوضوعية حقيقية عن املستومل احلضار

 . ا ومصريه ي الفرتة املقبلةاحلضارية

ا حيــ  تشــهد عمليــات تغــيري  ذه القــيم ليســ  ي حالــة مجــود أةــدم ــــ وهــ

.... روت قيمـة  مستمرة ةتقدم قيمة وتراجع قيمة أخـرمل ودخـول قيمـة وخـ    

ا وي نفـس الوقـ  تعـبرًيا عـن التحـوالت االجتماعيـة       إخل وهكذا النتيجة

 .النظر كونها تغري للفضل أو للسوأ والسياسية واالقتصادية ةغض

ــ التدرت ي السلم القيمي هو أساس فلسفته وهو املع  عـن تفـاوت األهميـة    

ا فمثًلــا لــو يعهــا علــ  الــدرجات املختلفــة للســلمالنســبّية ةــر القــيم وتوز

ع القيمـة اخلامسـة ي   تقاطع  املصلحة ي تطبيه القيمة األوىل ي السلم مـ 

ــ  الســلم  ــة األوىل   ا فبالمنتص ــد ســيتم اختيــار القيم ا وكــذل  لــو  تأكي

ــة العاشــرة ي     ــع القيم ــة اخلامســة م ــه القيم ــة  تقاطعــ  مصــلحة تطبي نهاي

 .؛ فبالتأكيد سيتم اختيار القيمة اخلامسة السلم
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ا مل قيًما متناقضة مـع ةعضـها الـبعض   ــ السلم القيمي املخطط ال جيب أن حي

شوائية والفوضـ  الـيت يعيشـها    و حينما حيدث  ل  ف نه يعّبر عن حالة الع

 .اجملتمع 

 :الدور الوظيفي للسلم القيمي للمتتمع

 .مؤشر حقيقي للواقع القيمي والسلوكي للمجتمع (1

 .يكش  نقط القوة والضع  ي البنيان القيمي للمجتمع (2

ا ملفـاتيح األساســية لشخصـية اجملتمــع  ميـنح البــاحثر وصـناع القــرار ا   (3

 .  وب اجملتمعمتهيد الستخدامها ي إدارة السل

واحملــا ير اخلاصــة ةشخصــية ميــنح البــاحثر وصــناع القــرار احملــددات   (4

ا واليت جيـب التعـاطي احلـذر معهـا عنـد عاولـة إقامـة عالقـة         اجملتمع

 . تواصل مع هذا اجملتمع

تريـد أن يتجـه    ع  عن التوجهات احلقيقية للدولـةا وإىل أم ةوصـلة  ي (5

م ــ إىل احلـرب ـــ إىل االسـتقرار    التنمية والنمو االقتصاد) اجملتمع إىل 

 (.إخل  ...إىل التحررــ إىل التمدد اخلارجيوالرفاهية ــ 

 : إشكال السلم القيمي للمتتمع

 .السلم القيمي املستهدم للمجتمع (1

 . السلم القيمي الواقعي ــ احلقيقي ــ للمجتمع (2

ــ       ي ي الدولـــة  وســـوم نعـــرض منـــا ت تطبيقيـــة ألنـــواع الســـلم القيمـ

ــة االســتبدادي ــة األممي ــةا والدول ــة الدميقراطي ا والســلم القيمــي ةا والدول

 .الالزم حلركات التحرر الوطين
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ى  
ان  صل الن   الف 

 قـــــّوة الـــهــويــة

 . قـــوة الـهـويـــة وماهيتها ومكوناتها الفرعية (1

 .مؤشرات قياس قوة اهلوية (2

 . املعايري العشر لقياس وتقويم النظام القيمي للمجتمع (3

املتوقعــة لقــوة اهلويــة ي تطــوير اإلنســان واملؤسســة واجملتمــع   النتــائج  (4

 .والدولة

 .مستويات قوة اهلوية  ــ الصلبة واملرنة والرخوة  (5

ــ   (3 املنطقـة العرةيـة ـــ وكشـ  أوجـه اخللـل        منو ت تطبيقي لقوة اهلويـة ـ

 . والضع  ي هوية املنطقة العرةية
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 : قـــوة الـهـويـــة ( 0

 ي وقييسيي؟املي ية وكيفية عملي

ــها       :اهلويةةة ــّر حيات ــه وروح اإلنســان وس ــيء وحقيقت ــي أصــل الش ه

رث احلضـارم  وسبب وجوده وهي السـمة املمّيـزة لـه عـن غـريها ووثيقـة اإل      

ا كمــا هــي معيــار التوّجــه ا واألمــل ي مســتقبل أفضــللــها والطاقــة احملركــة

وسـّر   ا وهوية اجملتمع هي سّر قوته وسبب ةقائـها فيهالسياسي وصنع القرار 

ا كمـا هـي أسـاس    ّدد مساراته واجتاهاتـه ي العـات  منّوه وتطّوره وهي اليت حت

وحدته واحتشـادها وهـي احملفـز احلقيقـي للفعـل والبـذل والتنـافس واإلجنـاز         

 .احلضارم

ــ  كفـرد وجمتمـع وأمـة   ــــ  قّصة حب خالدة ةر اإلنسان  :اهلوية و اتـه   ـ

ــر مــا   ــيت تتكامــل ة ــة ال ــل وحاضــر حــ احلقيقي ــعض طوي ا ّي ومســتقبل متوّق
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واهلوية كائن حيٌّ يأكل ويشرب وينموا ويقومل ويضع ا يتحـرب ويسـكن   

 .ويتفاعل مع عيطه املادم واملعنوم ويتأّثر ةه ويؤثر فيه

ــه  :اهلويةةة ــب عن ــم   روح الســد تغي ؛ فيمــوت ســلوكيفا وحضــاريفاا ث

ن مـن  ليحسل؛ فيعود إليها تاجها وال يستطيع العيش من دونهايشتاق إليها وحي

؛ فتتحرب وقعه ومكانته احلضارية ةر األمم؛ ليسرتدَّ مسلوكه وأدائه وإجنازه

ا كانـ  تنتظـره   ته لتلتقيه ي منتصـ  الطريـها اشـتاقا لبعضـهما الـبعض     هوي

 .لي قبل عليها

 :روح وطيقة وقّوة قي لة: اهلوية

 .ــ للنمو والتطّور

 .ــ وللضمور

 . ل وللحرق السريعــ كما أّنها قاةلة للتفكي  البطيءا ة

 . ــ ال متوت إال مبوت وفناء كل أصحاةها

 .ــ قاةلة لإلحياء والتطور

 .ــ لديها قدرات  اتية لالخرتاق والتمدد

 . ــ عاةرة للقارات

ة ا ولكنهـا ال متـوت أةـًدا حيـ  تظـّل حيّـ      كل  ل  وارد ي شأن اهلوية

ــاة اإلنســان واجملتمــع  ــة حبي ــد إحياء وكامن ــأتي مــن يعي ــ  ي هــا وتطويرهــا ا حت
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وتقويتها ؛ فتستعيد قّوتها وفاعليتها ي حياة اإلنسان واجملتمـع واألّمـة مـرات    

 . ومرات وع  أجيال وأجيال

ا كمـا  ت اهلوية إ لأا مبوت كل أصحاةهاا من أفراد اجملتمع مجيًعـا ال متو

غاة  هويـة جمتمـع اهلنـود احلمـر ة ةـادتهم مجيًعـا علـ  يـد األمـة األمريكيـة           

ةيد أّن ةقّية اهلويات اخلاّصة اليت مّت  عارةتها عامليفا وةشت  الوسـائل   .الوليدة

وةكل قّوة وضراوة ت مت  أةًداا ةل عادت أقومل مما كان  عليـه ي السـاةه ـ    

 .طاملا ةقي فرد واحد من أفرادها الذين حيملونها

اهلوية رمبا تضمر وتضع  ويغيب أثرها جزئيفا أو مؤقًتاا ولكّنها تعـود  

ــع  إىل ــواطن واملؤسســة واجملتم ــّوة     جســد امل ــه الق ــد ومتنح ــن جدي ــه م ؛ فتحيي

ا آفاًقـا  ؛ فتقـومل وتتمـّدد وتنتشـر وتفـتح لنفسـه     الفعـل واإلجنـاز   والقدرة عل 

ــدة   ــات جدي ــعة ي جمتمع ــة  ا ويواس ــة القوّي ــر إن اهلوي ــة األم ــة :  حقيق فاعل

ميكنهـا اخـرتاق   ومؤثرة وحضارّية و اتّية التمّدد واالنتشار وعـاةرة للقـارات و  

 .مدن وشوارع وةيوت وغرم العات ةأسره

وس والذم يتحكم ي سرعة وكفاءة عودتها؛ قّوة عتواها ومتكّنه ي نف

 .أصحاةها كما سنبّين  ل  تفصياًل

******************* 
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 : ماهّية قّوة اهلوّية (0

قادرين عل  حتقيـه تغـريات    يتضمن أمرين :التعريف اللغوي للقةّوة 

 :ا أو فعل قادر عل  إحداث التغيري يا فالقوة هي كّل مؤّثر خارجّي تلفة

ــ شكل السـم ـــ أوي حالتـه ـــ أو ي اجتاهـه ومسـاره ـــ أو ي سـرعة حركتـه          

 .وةطئه

ا ولـذل   قّوة مقداًر واجتاًها ووحـدة قيـاس  إّن لل :وفيزييئيًّي يضيف 

ويـة ميكـن االسـتناد إليـه     كان لزاًما علينا وحنن ننح  مفهوًما معاصًرا لقّوة اهل

ا دامه وظيفيفـا لقيــاس قـّوة اهلويــة  علميفـا وتصـنيع معــايريه ومؤشـراته الســتخ   

 :  وجب علينا أن جنيب عن األسئلة التالية
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 ما تأثري وفعل اهلوية؟: 1س

 ما اجتاه اهلوية؟: 2س 

 ما وحدة قياس اهلوية ــ حت  حنّدد مقدارها؟ : 3س 

 م القيمية للمجتمع ؟ما معايري جودة النظ:  4س 

وعل  قاعدة أن الدور الوظيفّي للهوية وجمال عملـها هـو اإلنسـان واملؤسسـة     

 .واجملتمع والدولة والعات ةأسره

ــّو     :4س ــة ي من ــيت ميكــن أن حتــدثها اهلوي ــة واملتوقعــة ال مــا التغــيريات املمكن

 وتطوير اإلنسان واملؤسسة واجملتمع؟ 

 :ولإلجي ة عن األسئلة األر عة

شــامل علــ  اإلنســان ي التحســر املســتمّر آلفــاق  تةأثري اهلويةةة  :1ج 

ومنط ومنهات تفكريه وما ينتجه من أفكار وتصورات عـن نفسـه وعـن العـات     

 ومـن  احمليط ةها وعل  التحسر املستمر لودة سلوكه وأدائـه وإجنـازه املهـين   

ــه     ــاآلخرين مــن حول ــه ة ــها وكــذل  عالقت ــن مســتومل جــودة حيات ا ثــم حتّس

يم عالقتـه ةهـم ةشـكل جيـد مبـا حيّقـه الصـال العـام للمجتمـع والـوطن           وتنظ

 .واإلنسانية

ا ولكـّل جمـال مـن    دائًما للمام وللمستقبل :اجتيه تأثري اهلويةة :2ج 

جماالتهــا عمــل وتــأثري وإجنــاز فللهويــة وحــدة قيــاس فنّيــة خاّصــة ةهــا حســب  

ــن اجملتم    ــوب األم ــالا فهنــاب قيــاس منس ــاس معــّدل اســ   اجمل ــيا وقي تقرار ع
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ــومي     اجملتمــع ــدخل الق ــ  وال ــاتج احملل ــّدل النمــّو ي مســتومل الن ــاس مع ا وقي

 ...والفردم 

اهّية ميكننا حتديدها من التوصي  الدقيه مل :وحدة قييس اهلوية: 3ج 

 .ومعايري قّوة اهلوية

 :تتكون القوة الكلية للهوية من أربع قوى فرعية 

 :  يتعله ةاحملتومل :األول

 (تالقح× جتانس × تهدي  )وة التكامل يتعله ةق :النيةي

يتعله ةتمكن احملتومل ي نفوس اجملتمع ولكل قّوة معايري ومؤشـرات   :النيلةث 

 . ووحدات قياس خاّصة ةها
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يتعلــه ةقـــوة الفعـــل واإلجنــاز ولكـــل منهمــا معـــايريه ومؤشـــرات     :الرا ةة   

 . ووحدات قياسه اخلاصة ةه 

ويتكةةةون مةةةن  سةةةة   سةةةالمة وجةةةودة ا تةةةوى : ةةةةة قةةةّوة ا تةةةوى  1/4

 :معييري تفصيلية

 :ــ صالةة مصادر احملتومل 1/3

عملـي  + منطقي عّكم عقليفا + تارلي عّقه وعّكم علميفا + علمي + وحي )

 (عّكم واقعيفا

 :ــ سالمة ونقاء احملتومل من 3/  2

 .أم قيمة أو فكرة شا ة عن فطرة اإلنسان املعتادة ( أ

 .مايز العرقي واإلقصاءأم قيمة وفكرة  ات عالقة ةالت  ( ب

 .أم أيديولوجية ةشرية غري موثقة ةالوحي (جـ

 .اخلرافات واملعجزات الغري موثقة ةالوحي( د

 .مكونات عاطفية (هـ 

 .ــ مشول احملتومل للمكونات الصلبة واملرنة للهوية 3/3

 .ــ إنسانية وعاملية القيم واألفكار3/ 4

 .واحلاضر والعبور إىل املستقبل ــ مشول احملتومل لقيم وأفكار املاضي 3/ 5

 .ــ فاعلية احملتومل ي التحفيز واالستثمار األمثل للقوة البشرية املتاحة 3/3
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 تكيمل وجتيةس ا توى  : ةة قوة التكيمل 2/4

 .ــ وجود هدم واضح هلذا احملتومل 1/3

 . ــ التجانس ةر املكونات وعدم وجود تناقضات وتقاطعات ةينها 2/3

القح املكونات وتكاملها مع ةعضـها الـبعض ا ميثـل كـل منهـا قيمـة       ــ ت 3/ 3

 .مضافة للمحتومل

قةةةةوة   ةةةةي  ومتكةةةةن ا تةةةةوى   ةفةةةةوس كيفةةةةة  : ةةةةةة قةةةةوة الةةةةتمكن 3/4

الشرائح العمرية وال وعية واللبقية واملي ية للم تم    ويتضةمن  

 :معييرين أسيس  

 :معيار الشمول اجملتمعي: أوال 

 : وية لدمل الشرائح اخلمسة التالية ويقصد ةه مشول متكن اهل

 . أطفال وشباب وفتيات ورجال وسيدات :الشرائح العمرية 

 .نساء ورجال :الشرائح ال وعية 

 .ا والطبقة الدنياالنخبةا والطبقة الوسط  :الشرائح اللبقية 
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 . املهنيون والعمال والفالحون :الشرائح املي ية 

ــراق    :الشةةةةرائح الدي يةةةةة والعرقيةةةةة والفكريةةةةة    ــان واألعــ ــة األديــ كافــ

 .والتكوينات الفكرية ي اجملتمع

 : معيار متكن القيم: ثانًيا

ويعن  متكـن القيمـة ي املمارسـات اليوميـة حليـاة النـاس حتـ  ةلغـ          

درجــة التخلــه ا مبعنــ  أن منظومــة القــيم ميارســها اجملتمــع ممارســة ســلوكية    

ئد ومنـط حيـاة طبيعـي    إجرائيَّة ةطريقة صحيحة نسبًيا حت  أصبح  ثقافـة سـا  

 :مستمر ميارسه غالب اجملتمع ةشكل تلقائي

 .ــ التمكن حت  درجة التخله ي احلياة املعتادة 1

 .ــ التمكن حت  ضغط الظروم االستثنائية 2

 :  ةة قوة الفيعلية واإل يز 4/4

ــل       ــات الفع ــوب ي ممكن ــيري املطل ــداث التغ ــة ي إح ــة اهلوي ــوة فاعلي ق

ا ة والسـلوكّية واملهنّيـة للمجتمـع   رات النفسـّية والذهنيّـ  البشرمل اخلاصة ةالقـد 

وترمجتهــا إىل أرقــام إنتــات حقيقيــة ملموســة وظــاهرة ي أرقــام النــاتج احمللــ  

وميزان املدفوعات والنمو االقتصادم والدخل القومي واليت مكنها حتديـدها  

 :ي 

 .ــ معدل النمو السلوكي1   

 .ــ منسوب األمن اجملتمع2   

 .منو اجملتمع املدني ــ3   
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 .ــ منو الناتج احمللي4   

 .ــ معدل النمو االقتصادم5   

 . ــ فاعلية الدةلوماسية الشعبّية إقليميفا ودوليفا 3  

 جدول قياس جودة قوة اهلوية

 

 التوصيف ع يصر القييس

 ةة قوة حمتوى اهلوية  1/4

 

 صالةة املصدر

 سالمة ونقاء احملتومل

 مشول احملتومل

 إنسانّية وعاملّية القيم واألفكار

 مشول احملتومل

 فاعلية احملتومل

ةس وتكيمةل  ةة قوة جتي 2/4

 مكوةي  اهلوية 

 وجود هدم واضح

 التجانس وعدم التناقض والتقاطع

 تالقح املكونات وتكاملها

قةةةةةةةوة الةةةةةةةتمكن  ةةةةةةةةة   4/  3

 السلوكي

 ي كافة الشرائح العمرّية

 ي كافة الشرائح النوعّية

 ي الطبقات الثالث للمجتمع

 ي كافة الشرائح املهنّية للمجتمع

 درجة التخله ي احلياة املعتادةالتمكن حت  

 التمكن حت  ضغط الظروم االستثنائّية
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 التوصيف ع يصر القييس

 ةة قوة الفيعلية  4/ 4

 واإل يز ايضيري

 ــ معدل النمو السلوكي1

 تمعــ منسوب األمن اجمل2

 ــ منو اجملتمع املدني3

 ــ منو الناتج احمللي 4

 ــ معدل النمو االقتصادم5

 ــ فاعلية الدةلوماسّية الشعبّية إقليميفا ودوليفا 3
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 :  مؤشرات قياس قوة اهلوية(  2

قمنا ةتنظيم مؤشرات خاصة لقياس قوة اهلوية ا جيمع كل مؤشـر منهـا عـدد    

 :ليت ت غط  جماالت عددة ي اجملتمع من القومل الفرعّية ا

 ــ مؤشر التحسن املستمر لودة السلوب البشرم 1

 ..........................................21% 

 . ــ مؤشر التعايش اجملتمعي 2

 ..........................................21% 

 .قتصادمــ مؤشر األداء واإلنتات واإلجناز املهين والنمو اال 3
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 ............................................21% 

 .ــ مؤشر التفاعل مع اهلويات العاملّية 4

 .............................................21% 

 .ــ  مؤشر جا ةية اهلوية ومتددها الذاتي 5

 ...........................................21% 

 %111............................................اإلمجالي 

إمجاهلا يكش  لنا عن مدمل قـوة هـذه اهلويـة وقـدرتها علـ  الفعـل       

واإلجناز احلضـارم ومـدمل مسـاهمتها املتوقعـة ي النمـو احلضـارم العـاملي ا        

 .وحل مشاكل العات وتعزيز استقراره ورفاهيته 

 :معادالت قوة اهلوية 

 فاعليته وإجنازه× متكنه × كامله ت× جودة احملتومل = قوة اهلوية 

سـالمتها مـن   + مالءمتهـا للمرحلـة   × مشول القيم واألفكار = جودة احملتومل 

 .الطائفية والعنصرية والشذو  الفكرم

الواقع ×قيم املاضي × قيم الواقع + القيم األساسية = مشول القيم واألفكار 

 .املستقبل× 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 املعايري العشرة لقياس وتقويم النظـام القيمـي للمتتمعـات   (  3

اجلذور الفلسفّية والتطور التارخيي إلنشاء نظام معياري لتقييم 

 .جودة نظم القيم اجملتمعّية 

 : فكرة الوعي اخللقي

ا وســعي الفالســفة  للبحــ  ي فلســفة األخــالق   مــع منــو اإلدراب اإلنســاني 

ا وضـع  وقـوانر عملـها   املثالية املوجهة للسلوب البشرمل والكش  عن القيم

ا ثم نظريات  تدور مجيعها حول فكرة الوعي الفالسفة تفسريات وفرضيات

 :اخللقي  كان من أشهرهم 

 : 1111ةة  1112الفيلسوف الفرةسي روسو  

 الذم فسر الوعي األخالقي عل  أنه نداء فطرمل ا وصوت

 .الضمري اإلنساني 

 : 1184ةة 1124مليةي كية  الفيلسوف األ

 الذم فسر الوعي وااللتزام األخالق من مدخل العقل وأن

لتـزام ةهمـا   ا وأن الوعي وااللتزام واجب جيـب اال العقل هو مصدر األخالق

( قاعـدة الغائيـة   ) ا ويظهـر  لـ  ي قاعدتـه الشـهرية     ي شكل أوامر ونـواهي 

ــ  امــل اإلنســانية ي   م جيعلــ  تع تصــّرم دائمــًا ةالشــكل الــذ    :" يت تقــول ال

 . " ا كما تعاملها عند كل الناس كغاية ال جمّرد وسيلةشخص 

 :1911ةة  1111الفيلسوف الفرةسي دوركييم 

 : والذم فسر الوعي وااللتزام األخالق لسببر  
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اوالثـاني هـو رغبـة الفـرد     م واملمارسة  االجتماعية للمجتمعاألول هو االلتزا

القةرنن الكةريم قواعةد ومبةيدم عيمةة       كمةي ارسةي   اته عـ  سـلطة الضـمري    

 :للتعييش اإلةسيةي و  ي  ا تمعي  ايضيرية

وميمَنهمــ  عمــن  الرَفَحشمــاِء  إ نَّ اللأـهم يمــأرم ر  ِةالرعمــَدل  ومالر  َحسمــان  ومإ يتمــاِء ِ م الرق َرةمــ  ) (أ

 .النحل 91( ومالرم نَكر  ومالربمَغي  يمِعظ ك َم َلعملأك َم تمذمكأر ونم 

 .اإلسراء 34( إ نَّ الرعمَهدم َكانم ممَسئ وًلا  ومَأَوف وا ِةالرعمَهِد)  (ب

لأا يمَنهماك م  اللأه  عمن  الأِذينم َلـَم ي َقـاِتل وك َم ِفـي الـدلين  ومَلـَم ي َخر ج ـوك م ملـن        )  (جـ

 .نةاملمتح 3( الرم قرِسِطرم إ نَّ اللأهم ي ِحبُّ  ِديمار ك َم َأن تمبمرُّوه َم ومت قرِسط وا إ َلَيه َم 

ــدل واإل      ــ مل مــن الع ــة ك ــيم كلي ــة ق ــ  منظوم ــ  واالســتقامة   عل حســان وال

 .ا والسالم الوفاءا ووالتعاقد

ةةةةة كاليةةةد كلوكيةةةون وسةةة ا    عيملةةةي األةنرو ولوجيةةةي األمريكةةةي    

 :م  1998ةة  1981د يك ةة 

ــة ا ســعيً     ــيم اجملتمعي ا ي هــذا الســياق العلمــي للبحــ  ي فلســفة الق

ـــ إلنتــات املعــايري والقــوانر الالزمــة لضــبطها وتطويرهــا عــن متكــن العــاملر     ـ

األمــريكير كلوكهــون و ســرتا دةيــ  ــــ مــن تصــميم منــو ت  ــاني كمقــاييس  

 لقياس جودة النظام القيمي للمجتمع ع  دراسة وتبر مـدمل عالقـة اإلنسـان   

اجملتمعـــات ا واحليــاةا و ا واآلخـــرا والعلــم والطبيعـــة اةــالزمن  واجملتمــع  

ا والوقوم من خـالل طبيعـة هـذه العالقـات علـ  مـدمل       الداخلية واخلارجية

 .جودة النظام القيمي للمجتمع
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جيسم سللين ةة مؤسس ومةدير  / امل يظري النميةية للمفكر اإلسالمي  د 

  :مشرو  ال يضة

 ملفكر اإلسالمي الكبري ي هذا السياق العلمي متكن ا   

 لته ي البح  عن معايري جاسم سلطان خالل رح/ د 

 وموضوعية للسس اليت يقوم عليها أخرمل أكثر عمًقا

دول ت ا ةعدما رأمل أن  معايري األمم املتحـدة لقيـاس منـو الـ    منو وتقدم األمم

جاســـم إىل / ي هـــذا الســـياق توصـــل دا وي تعـــد مناســـبة للـــدول الناميـــة

اًما وفاعلية ي الدول املناظري الثمانية واألكثر واقعية واستخد مفهوماستخدام 

ا حيـ  تعـد املفـاتيح الثمانيـة     ماليت حقق  معدالت عالية من النمـو و التقـد  

ا وهـي تفحـص   األطـر املعروفـة ي علـم االجتمـاع     للنظر للمجتمعات كأحد

 فحـص عالقـة اإلنسـان   متكاملـة ل األسس العميقة للمجتمع مـن  ـاني زوايـا    

خـــرا واحليــاةا واجملتمعـــات  ا والعلــما واآل والطبيعـــة اةــالزمن  واجملتمــع  

ا والوقوم من خـالل طبيعـة هـذه العالقـات علـ  قـدرة       الداخلية واخلارجية

 .عل  النمو والنهوض. اجملتمع
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 :املفتيح األول ةة ال ظرة لللبيعة اإلةسيةية

 ما طبيعة نظرة اجملتمع للطبيعة اإلنسانية ؟

 :املفتيح النيةي ةة ال ظرة لللبيعة والكون

  لتزنها اجملتمع عن عالقة اإلنسان ةالطبيعة؟ما الصورة اليت

 :املفتيح النيلث ةة ال ظرة للعلم

 ما العالقة ةالعلم ي اجملتمع؟

 :املفتيح الرا   ةة ال ظرة لآلخرة

 ؟(اآلخرة ي حالتنا)ما تصورها للعالقة مبا وراء الطبيعة 

 :املفتيح اخليمس ةة ال ظرة للوق 

 ةالزمن؟ ما عالقتنا

 :سيدس ةة ال ظرة للتييةاملفتيح ال

 كي  تنظر لفعل اإلنسان ي احلياة؟

 املفتيح السي   ةة ال ظرة ا تمعية الداخلية

 كي  ينظر أفراد اجملتمع إىل ةعضهم البعض؟

 املفتيح النيمن ةة ال ظرة للم تمعي  اخليرجية

 كي  ينظر اجملتمع للمجتمعات األخرمل؟
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لود؟ ومن هنا هل تنتشر قيم السـالم  هل هي نظرة تتسم ةالعدوانية أم تتسم ةا

 والتعاون أم قيم العدوان واحلرب والقطيعة؟

 :الدي / واستكمل  مؤسسة  وييت لدراسي  القيم واهلوية د 

ــارم ل     ــام معي ــام القيمــي    هــذا الهــد ي إنتــات نظ ــودة النظ قيــاس ج

؛ ليسهل استخدامه ي تقيـيم النظـام القيمـي    للمجتمع

ا ةعــــدما ع إضــــافة رةللمجتمــــع واملؤسســــة واألســــ

عالقـــة اإلنســـان ةالـــدينا وعالقتـــه : معيـــارين همـــا

اس علـ   ةالرتاث و ل  نظرا حلاكميتهما ي وجدان الن

ــتالم أديــانهم وثقافــاتهم   ــارم للقيــا    اخ ــر معي ــع تصــميم مؤش ــه ا م س علي

؛ ليسـهل  وآخر للمجتمعات الضعيفة املتخلفةا  للمجتمعات القوية الناهضة

ع الواقع  متهيًدا لتقوميها ــ مـن كتاةنـا نظريـة القـيم     القياس واكتشام الفجوة م

القـارئ الكــريم ي   هلويـة نكتفـ  هنــا فقـط ةعــرض الـدول؛ ليسرتشـد ةــه     وا

 .  كفرد وأسرة ومؤسسة وجمتمع .  قياس وتقويم واقعه
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التغيريات املتوقعـة الـمي نكـن أن حتـدثها اهلويـة يف منـو       ( 4

 . ع والدولةوتطور اإلنسان واملؤسسة واجملتم

ا وااللتزام ةـالتفكري العلمـي املنهجـي    ــ حتسن مستومل احلافزية للتفكري 1/9 

ا وتعزيـز قدراتـه الذهنيـة الماعيـة     كثقافـة حيـاة لغالـب شـرائح اجملتمـع     

ا وإنتـات أفكـار وحلـول ومبـادرات     ياعل  استيعاب املعرفة والتكنولوج

 .متجددة

 ا وتداعياتها عل  معيالسلوب الفردم واجملتــ حتسن مستومل  2/9 

 . ــ حتسن مستومل العالقات البينية     

 .ــ قلة املشاكل البينية     

 .ــ اخنفاض معدالت املشاكل والرمية وارتفاع منسوب األمن اجملتمعي    

 . ــ قلة اهلدر اجملتمعي   

ــة   3/9 ــات الداخلي ـــ حتســن مســتومل العالق ــدني املســاعد   ـ ــو اجملتمــع امل ا ومن

ا والــرادع لتوغلــها س املكمــل هلــاا واملراقــب ألدائهــاواملنــافللحكومــة 

 . وتوحشها

زراعــي ـ صــناعي ــــ   : ) ســتومل األداء املهــين ةكافـة أشــكاله ـــ حتســن م  4/9

والنـاتج احمللـ  وميـزان    ا وارتفـاع مسـتومل جـودة اإلنتـات    ( خل إ..جتارمل 

والنمو االقتصادم  والـدخل القـوميا والـدخل الفـردما     ا املدفوعات

ا وتعزيـز إمكانيـات الدولـة ي حتسـر خـدماتها      سن مستومل املعيشـة وحت

 .املقدمة للمجتمع 
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ــ حتسن مستومل اإلجناز احلضارم ي كافة جماالت احلياة ا  وقطاعـات   5/9 

ــة والنهــوض احلضــارم      ــي للتنمي ــار احلقيق ــيت ستشــكل التي ــات وال اإلنت

 .للدولة 

تمــع حنــو الوحــدة واالحتــاد ا ــــ منــو احلافزيــة الذاتيَّــة لــدمل مكونــات اجمل 3/9

وتعزيز مستومل الشـفافيَّة و الثقـة ةـر النظـام احلـاكم والشـعب ا نتيجـة        

 . لوجود نظام قيمي وهوية متثل مرجعيَّة حاكمة للجميع

ــة املختلفــة إىل االحتشــاد خلــ  املشــروع    7/9 ـــ مســارعة املكونــات اجملتمعي ـ

ــ    ـ هويـة اجملتمـع  ـــ     الوطين للدولة نتيجة وجود أرضية موحـدة للتفـاهم 

املوحد لميع املكونات متثل االلتزام الذاتي األخالقي والوطين املعيارم 

 . ا وللنظام احلاكماجملتمعية

ا كدولـة قـيم ومبـادئ    للصورة الذهنية للدولة عامليفا ــ التحسر املستمر 3/9

ــو   ــارم ومن ــه حض ــه الــدميقراطي  وعم ــزام والتطبي ــدة  ت لاللت ا والوح

ا احلاضـن   سـلم واألمـن واالسـتقرار االجتمـاعي    وتعزيز الا واالحتشاد

 . تثمارات والنمو االقتصادم الكبريواحملفز الستقبال ودعم االس

ــ التعظيم املستمر للقوة الناعمة للدولة عـ  قـوة اهلويـة اخلاصـة املمّيـزة       9/9

 :للدولة ع 

صة ي ظـل عصـر   ــ جا ةية قيم وهوية الدولة ي نفوس اجملتمعات العاملّية خا  

 .االتصال

 .التمدد الذاتي خارت حدود الدولةا وخله مناطه نفو  جديدة  ــ  
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 مستويات قوة اهلوية ــ الصلبة ، املرنة ، الرخوة  ( 5

 

ةةةة اهلويةةة الصةةلبة  ةةةة ا صةة ة   ذاتيةةي   والسةةيعية للتمةةدد خةةيرج          1

 حدود ي

 قيمي املوروثــ هي القوية ي  اتها ا  ات البعد العقدم ا وال  

 . ــ املتجذرة ي أعماق نفوس أصحاةها  

 .ــ ومتوطنة ي سلوكهم وثقافتهم ومنط حياتهم اليومي

ــــ منحــتهم إجنــازا ومتّيــزا عــن اجملتمعــات األخــرمل ا فأصــبحوا أكثــر اعتــزاًزا   

 . ومتسكا ةها

 .ــ ومتتل  حصانة  اتيَّة عند أصحاةها من االخرتاق والتفكي  

ــة وظــاهرة  ـــ قوي ــع     ـ ــ  ســلوب وأداء اجملتم ــأثري اإلجيــاةي عل ــا ي الت ي فاعليته

وحتقيـه إجنــازات ترةويـة و ثقافيــة وأمنيـة واجتماعيــة واقتصـادية وسياســية     

 .ملموسة 
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 :  ةة اهلوية املرةة القي لة إلعيدة التشكل 2

 . ــ هو اهلوية اليت تتسم ةالضع  النست ي ةعض مكوناتها

 مكونات اهلوية نتيجة وجود عناصـر أو مصـادر   ــ غياب التجانس النست ةر

 .غري جيدة

 .ــ الضع  النست من التمكن ي نفوس أصحاةها

 ــ  وجود مكونات ت يتم دجمها ةشكل صحيح وقوم ي هوية اجملتمع

 . ــ ضع  نسبة االقتناع والرتاضي ةر مكونات اجملتمع

 . ــ ت حتقه ألصحاةها إجنازات كبرية ملموسة

ن ثـم فهـي جمتمعـات قاةلـة إلعـادة تشـكيل هويتهـا حسـب القـوة الـيت           ــ وم  

 . تتحكم ي فيها 

 . ــ  جمتمعات مازال  تعيش رحلة البح  عن  اتها وهويتها اخلاصة  

ــــ رمبــا يتحقــه مــن خالهلــا ةعــض اإلجنــازات الزئيــة املؤقتــة لــدمل شــرائح      

راب اجملتمعـي  ملسـيطرة واحلـ  جمتمعية دون غريها ا حبسـب القـوة السياسـية ا   

 .الدائر

ةةةة اهلويةةة الرخةةوة ةةةة اإلسةةف  ية املسةةتعدة  متصةةي  كةةل تةةي  ةةةة     3

 التي عة

 . ــ هي اهلوية الضعيفة ي عتواها

 ــ املشتتة واملرتبكة التكوين من مكونات متعددة ومتنوعة املصادر والثقافات
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املتنوعـة   نتيجة ألسباب تارليـة ا تتعلـه ةكثـرة تـداول احلقـب االسـتعماريَّة       

عل  هذا اجملتمع وغالًبا اليت تعرض  لفرتات استعمار متتالية ا تشرة  

 .من كل مستعمر حصة ما من هويته

 . ــ ضع  متكنها ي نفوس أصحاةها ــ  الالهوية التاةعة ــ للغري

 ــ تعدد اهلويات واالنتماءات اهلشة ا واملرتبطة أساًسا ةاملنفعة وليس ةالقناعة 

 . املغناطيسية الا ةة لكل اهلويات الساعية للتمددــ  اهلوية 

ــ  اجملتمع الضعي  املفتوح والراغب ي تشرب كل ما ميكـن أن يعـرض عليـه    

 .من هويات خارجيَّة

ــ  جمتمعات مازال  تفتقر إىل اإلحساس ةاحلاجة إىل هويتها و اتهـا والبحـ    

 . عن نفسها

 .جنازات اجملتمع ــ معدومة األثر والفاعليَّة عل  أفراد وا
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 .منوذج تطبيقي لقوة اهلوية ــ املنطقة العربية(  6

 :امل ظفة العر ية   موازين ومعييري قوة اهلوية

 :متييد 

تتمتع املنطقة العرةيـة مبمّيـزات طبيعيـة وتارليـة كـبرية ممأـا ال تتـوفر ألم        

اد اقتصـادم  منطقة مثلها ي العات ممأا يرشحها ألن تكون أمة واحدة  ا أو احت

 . وسياسي كبري

 :املمك ي  اللبيعية للم لقة ةة األمة العر ية

 . كتلة جغرافية واحدة من اخلليج العرةي إىل احمليط األطلنطي (1
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 .تتحدث لغة واحدة هي اللغة العرةية (2

يـدين أغلبهــا ةــدين واحــد هــو الــدين اإلســالمي ةاإلضــافة إىل متركــز   (3

 .مسيحيي الشرق ةها

 .ثةان الثالمهبط األد  (4

تاريي واحد وثقافة عامة مشرتكة ةاإلضـافة إىل الثقافـة اخلاصـة لكـل      (5

 .قومية ودولة قطرية

 :م 19819مت تأسيسيي  عد سييكس  يكو  

 31مـنهم حتـ    % 35ليون نسـمةا  م371 قوة ةشرية شباةية متجانسة (3

 .عام

تاريي وحتديات وتطلعـات واحـدة مشـرتكة ولكنهـا تعرضـ  لنكسـة        (7

الغرةـي مـع   يجـة تعرضـها لالسـتعمار العسـكرم     حقيقية ي هويتهـا نت 

ا وحتررت عسكريا فقط ا ولكنها مـا زلـ    مطلع القرن التاسع عشر

قاةعة حت  أنظمة حكم استبدادية غري دميقراطية ا متثـل أنظمـة حكـم    

ا أو حكــم وراثــي لعــائالت ةعينهــا  عســكرم مباشــر أو غــري مباشــرة 

سـتعمارية احلقيقيـة   حي  متثل هذه األنظمة الوكيل الفعلي للدولـة اال 

 .  املتحكمة ي سيادة وقرارات وثروات املنطقة 
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 ةةة ة 2819ةتةيئ  دراسةة مركةز  ةوييت لدراسةة القةيم واهلويةة         ملخص

 :م  2811

 واقع ومستقبل هوية املنطقة العرةية ي عصر العوملة/عنوان الدراسة 

 : عصر تعدد وتنوع وصناعة وصراع اهلويات

 :  أسئلة للدراسة 

 مسات ومالمح اهلوية العرةية ومرتكزات وآلية تشكلها ؟ :ال األول السؤ

 املشاكل والتحديات اليت تواجه اهلوية العرةية ؟ :السؤال النيةي 

ــن     :السةةؤال النيلةةث   ــع األول م ــة خــالل الرة ــة العرةي ــاق ومســتقبل اهلوي آف

 األلفية الثالثة ؟

ضةعف  ةكتف    ي فقح  عرض اجلز  املتعلق  ةأ م مسةي  ومالمةح    

 :اهلوية العر ية

والـذم يكشــ  عــن جوانــب الضـع  واخللــل الكــبري الــذم أصــاب   

اهلويـــة العرةيـــة ي ةنيتهـــا التكميليـــة ا وامتـــد ليبلـــل أعمـــاق ةنيتهـــا الصـــلبة  

 :التأسيسية ا نتيجة لثالث أسباب أساسية 

 المود والضع  الفكرم الذم أصاب احلاضنة األم للمنطقة العرةية  : األول

 .ة اإلسالمية عامة خالل القرن الثامن والتاسع عشروه  األم 

جهود االستعمار العسكرم واحلكم االسـتبدادم ا والغـزو الثقـاي     :النيةي 

املوجه؛ لتفكي  وإحالل هويـة املنطقـة العرةيـة ا لتحقيـه أهـدام اقتصـادية       
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ــاب اإلرادة السياســية     ــم غي ــة ومــن ث ــة  وسياســية  تلف ــا ةاملنطق احلاكمــة حالًي

 . ا ةل تتقاطع معهاةالعرةي

ــات      :النيلةةةث  ــة األكادمييـ ــيم واهلويـ ــناعة القـ ــية لصـ ــة األساسـ ــاب البنيـ غيـ

املتخصصـة ي القــيم واهلويــة ــــ األدةيــات املتخصصــة ــــ اخلــ اء ــــ الفعاليــات    

 .نظام معيارم لتنظيم وقياس وتقويم القيم واهلوية
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 أهم مسات ومالمح ضعف اهلوية العربية( 7

 اطه اهلويات األرةع داخل الوطن العرةيالشكل يبر من

 :ت قسم امل لقة العر ية إىل أر    ويي  مت يةسة ةسبيًّي 

 .العراق وسوريا ولبنان وفلسطر :م لقة الشيم 

الكوي  والبحرين واإلمارات وقطـر وعمـان والسـعودية     :م لقة اخللةي   

 . واليمن

  .مصر والسودان والصومال وجيبوتي  :م لقة حوض ال يل 

 . ليبيا وتونس والزائر واملغرب وموريتانيا :م لقة املغرب العر ي

لكل منها مساتها الثقافية اخلاصة املمّيزة هلا ا ي حر تشرتب املناطه األرةعـة  

 .ي مكونات ثقافية واحدة مشرتكة جتمعها أكثر ما تفرق ةينها 



93 

 : لي و تقييم ةتيئ  املسح امليداةي خلص  حتليل ال تيئ  إىل التي

 تنتمي املنطقة العرةية ةأسرها إىل النوع الثال  من اهلويات ــ اهلوية الرخوة 

ا الرخـوة ي عتـومل   قة الرخوة األضـع  هويـة ي العـات   متثل املنطحي  تعد 

 .هويتها وي متكن الزء اإلجياةي من هويتها ي نفوس أصحاةها

ّيـز  منـاطه يتم و ل  ةالرغم من متتعها ةثراء نوع كبري مكون من أرةـع  

ا ةاإلضـافة إىل اشـرتاكها مجيعهـا ي عناصـر     كل منها مبميزات ثقافية خاصـة 

يي والتحــديات واملخــاطر العقيــدة واللغــة والقــيم والــرتاث والغرافيــا والتــار

 .والتطلعات

   ويتيةةةي علةةة  املسةةةتويي    أةيةةةي تعةةةيةي مةةةن حيلةةةة ضةةةعف كةةةبري   ةةةةة  إ َّ

 :األر  

 ــ الفاعلية واإلجناز 4ــ التمكن     3نس والتكامل      ــ التجا 2ــ احملتومل     1

 :إتكيليي  قوة اهلوية العر ية من حيث ضعف ا توى : أوً 

 :خلل التفكري

ــ مـا قبـل احملتـومل ـــ اخللـل الكـبري ي مـنهج الـتفكري نفسـه والـذم يعـاني مـن             

لسـل  إشكاليات ةنيويـة ي تقـدير أوزان األشـياء ـــ األولويـات ـــ طـرق وتس       

مراحل احلكم عل  األشياء أحادية التفكري ــ التفكري الزئي القصري األجل 

ــــ تغليــب العواطــ  ــــ الشــاعرية االســتغراق ي املاضــي ــــ العــداء للــتفكري  

 .إخل..املستقبلي  
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ـــ تــداخل العــوات الثالثـة األفكــار مــع األشـخاص واألشــياء وعــدم الفصــل    

 . والتدرت ةينهم

 .ملنظمة إلنتات األفكارــ غياب اآلليات ا

ــ تعدد وارتباب املعايري احلاكمـة علـ  األفكـار واألشـياء واألشـخاص داخـل       

 .العقل المعي

 .ــ وق  التفكري وترحيل مهمة التفكري إىل صناع القرار

 ــ سيادة العقل التبسيطي للفكار واألزمات واختزاهلا ي مجل ةسيطة  تصرة 

 .تفقدها حقيقتها وخطورتها

العقل اخلـراي املتواكـل املؤسـس علـ  اإلميـان ةـاملعجزات البشـرية والـرؤمل           ــ

 . والركون إىل الدعاء دون العمل واألخذ ةاألسباب

 ــ سيادة العقل الت يرم عل  حساب العقل التحليلي الباح  عن احلقيقة

ــــ الــتفكري ي حـــدود املســموح ةـــه مــن اخلصــم ولـــيس ي الفضــاء املطلـــه       

 . تاحة واملتوقعة والالزمةواملمكنات امل

 .ــ العصبية واحلدية الفكرية ــ أةيض وأسود

 :ةة خلل البوصلة

ــ احنرام ةوصلة العـداء مـن الهـل والفـرق والصـراع البـيين واالسـتبداد إىل        

 .اآلخر األقومل

 .ــ احنرام ةوصلة التحليل من ضع  وخلل الذات إىل اتهام اآلخر

 .رية إىل متكر الدينــ احنرام ةوصلة األهدام من احل
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 :خلل املصيدر

 . ــ إهمال العلم واملعرفة والسخرية من العلم و العلماء

ــ وجود خلط كبري ي املصادر لدمل العقل المعي العرةي ةـر الـدين املقـدس    

واإلنتــات الفكــرم الرتاثــي ا وحتويلــه إىل مقــدس حــاكم علــ  الواقــع         

 .واملستقبل

ــوع امل    ــدير ن ــزان تق ـــ اخــتالل مي ــةـ ــة :)  عرف ــرأم ا والفرضــية ا والنظري ا ال

 (.إخل ..واحلقيقة 

 ويـة العرةيـة احلـاكم لعقـول النـاس      ــ ضع  الكثري مـن مصـادر ومكونـات اهل   

 . ملرجعيتها إىل مصادر ضعيفة غري موثوقة علميفا ا وال عكمة عقليفا

 . ــ تقديس الرتاث وجعله معياًرا للحكم عل  الواقع واملستقبل

يَّة الديدة ةتقديس املؤسسة والتنظيم واألشخاص واملقـوالت ومعرفـة   ــ الوثن

 .  احلقيقة ةهم

ــ احلرب اإلعالمية الشرسة عل  العقـل العرةـي واإلصـرار علـ  حرمانـه مـن       

احلقيقيــة وتزيفهــا وغســيل عقلــه وإعــادة ةرجمتــه وفــه اإلرادة االســتبدادية  

 .احلاكمة

 . واحلدي  عن الذات ــ اخللط ةر احلدي  عن الدين واحلقيقة
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 :خلل املفي يم واملسلمي 

ــ تداخل الكثري من املوروثات واملفاهيم  واملسلمات املغلوطة اليت ترتقي إىل  

 .درجة اخلرافات املعيقة للتفكري والفعل  والتواصل مع اآلخر

ــ وجود أيدلوجيات كثيفة داخل العقل العرةي تقطع عليه تفكريه وتقديره للشياء 

 ...(.النظرة العدائية لرخر ــ احلاكمية والسيطرة ــ) ه للعات من حوله وفهم

ــــ غالبيــة وســيطرة األفكــار املوروثــة علــ  حســاب األفكــار الديــدة الالزمــة  

 . للعيش الفاعل ي الواقع ا وإعداد وجتهيز اجملتمع إىل العبور إىل املستقبل

لتنظـــيم احليـــاة  اإلســـالم ـــــ اخللـــط ةـــر مشوليـــة مقاصـــد وأهـــدام وقـــيم 

 .ا وةر ومشولية الكتاب واإلسالم لكل مناحي احلياةوتطويرها

ــ الفهم اخلاطئ لبيان القرآن الكريم لكل شيء ــ  حتري  الفهم من كل شـيء  

 .ي الدعوة إىل كل شؤون احلياة حت  يوم القيامة

رية ــ سيادة الكثري من املفـاهيم العنصـرية الشـا ة مـن التمـايز العرقـي والعنصـ       

 .وإقصاء لرخر

ــ ارتباب السلم القيمي وتقـدم قـيم جزئيـة وفرعيـة متممـة علـ  حسـاب قـيم         

 .كلية ك مل

ــة     ـــ ســيادة األجــزاء الصــلبة مــن اهلوي ــرتاث  ) ـ ــدة وال ــاهيم  ( العقي ولكــن مبف

 .مغلوطة أفقدتها قوتها وفاعليتها املتحققة ي العهود الساةقة 

زمــة تعالء و االسـتغناء واالســتكفاء أ ـــ ادعــاء امـتالب احلقيقــة ومــن ثـم االســ   

 .القيم
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ة ةـأعظم مصـادر القـيم ي العـات     ــ فقر القيم ا فبالرغم من ثراء اهلوية العرةي

القرآن والسنة والتطبيه العملي هلما ي حقب تارلية عالية الـودة ا إال  )

أنه ع اختزال وتسطيح مفاهيم هذه القيم ةشكل كبري قـوض مـن حقيقتهـا    

 . واحنرم ةها عن مسار تطبيقها وقوتها ا

اختزال قيمة اإلتقـان ي إتقـان الشـعائر التعبديـة فقـط واالحنـرام ةهـا         :منيل 

 . عن مسارها احلقيقي ي صناعة احلياة

ا ي الصـ  علـ  الـبالء واالحنـرام ةهـا      اختزال وتسطيح قيمة الصـ   :منيل 

ح ي الصــ  إىل العـزوم عـن احليـاة ةـدال مـن تطبيقهـا ي مسـارها الصـحي        

 .إخل ...عل  العلم واإلنتات ورفع معايري الودة 

ــ ضع  الزء املـرن مـن اهلويـة وخاصـة املتعلـه ةاإلجنـاز احلضـارم املتجـدد         

ألصــحاب هــذه اهلويــة والــذم يعــزز فاعليتهــا وحيويتهــا وقوتهــا ةشــكل   

 .متجدد

 .ــ علية وقبلية القيم واألفكار السائدة
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هلويةةةة العر يةةةة مةةةن حيةةةث تكيمةةةل وجتةةةيةس  إتةةةكيليي  قةةةوة ا: ثيةًيةةةي 

 :ا توى 

ــ مشكلة ةنيوية ي غياب نظام إلدارة التنوع داخل اهلويـة الواحـدة ا   

ــوع      ــة الواحــدة ا وحتــول التن ــة العرةي ــة صــراع داخــل اهلوي ممــا أدمل إىل عملي

ا وامتد إىل داخل كل ملكونات املختلفة للهوية العرةيةاإلثرائي إىل صراع ةر ا

 .ن مكوناتها الفرعية مكّون م

ـــ عــدم وجــود مشــروع للهويــ  ا ة العرةيــة افقــدها البوصــلة واهلــدم ـ

ا ففـي حـر تسـع     ش ةال هدم حقيقي تسـع  إىل حتقيقـه  فاهلوية العرةية تعي

ا وهويـات أخـرمل   للمحافظـة علـ  ةقاءهـا واسـتمرارها     هويات أخرمل عيطة

 . تيه احلقيقي تسع  إىل التمدد والسيطرة تعيش اهلوية العرةية مرحلة ال

ا حتـ  تـتمكن مـن    دة احلاكمـة الـيت تتعمـد  لـ  األمـر     حلساب الـنظم املسـتب  

ي يقـدس ويعلـ    ا والغالـب إمـا عـائل   ض ومتكر هوية النظام احلاكم فقطفر

م معلن أو غري معلن ةلباس مدنياا يعل  مـن  ا أو عسكرقيمة وهوية العائلة

نسانية حت  يسهل قيادته ا وإهدار وتغييب هويته اإلقيمة قهر وإ الل الشعب

 . مبنطه العبيد والقطيع 

ا واملرتبطة أساًسا ةاملنفعـة ولـيس   تعدد اهلويات واالنتماءات اهلشة ــ

 ةالقناعة 

ــ غياب التجانس نتيجة وجود الكثري من املفاهيم املتناقضة واملتقاطعة 

 .مع ةعضها البعض
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 : أمنلة 

ا وفـ  نفــس الوقــ   لبشــريةوأسـتا ية ا ـــ مفهــوم خـري أمــة  أخرجـ  للنــاس    

 .  اإلحساس ةالدونية والقاةلية للتبعيَّة

ا وي نفـس الوقـ  العبوديـة لغـري اهلل تعـاىل ةتقـديس       ــ امتثال عقيدة التوحيد

 . األشخاص وطاعتهم وعبوديتهم ي غري ما أمر اهلل تعاىل

إلنتات ــ متارس الشعائر التعبدية ا وال متتثل ملقرراتها ي املعامالت والعمل وا

 .وةقية جماالت احلياة املختلفة 

 :إتكيليي  قوة اهلوية العر ية من حيث التمكن السلوكي : ثيلني 

ــ حترتم اجملتمعات العرةية احلدي  عن القيم ي حر متارس عكسـها  

ا وتتحـــدث عـــن النظـــام تتحـــدث عـــن األمـــان ومتـــارس االخـــتالسمتاًمـــا 

 .خل إ...واملؤسسية ومتارس الفوض  والعشوائية 

ــ توق  اجملتمعات العرةيَّة عند احلدي  عن أهمية القيم واملبادئ وت 

 . تنتقل إىل ماهيتها وكيفية تعلمها وممارستها

ةـر مـا   ا والكبري ي الشخصـية ةـر مـا ي قـالا ومـا ي فعـل       ــ االنفصام

ا وةـر مـا ي قـال ي    ي قال صباًحا وينفذ مساًءا وما ي قـال مسـاًء وي نفـذ صـباًحا    

دارس والامعــات واملســاجد وةــر مــا ي نفــذ ي املــزارع واملعامــل واملصــانع  املــ

 .وكافة مواقع العمل واإلنتات
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 :إتكيليي  قوة اهلوية العر ية من حيث الفيعلية واإل يز : را ًعي 

 ــ ضع  فاعلية اهلوية احلالية ي إنتات مواطن معاصر فاعل ي الواقع 

 .التفكري واإلنتات عالية االستهالب حي  أنتج  جمتمعات شبه ةدائية  

ــ ضع  قيمة ومستومل املنتج البشرم عل  مسـتومل السـلوب ومـا ميتلـ  مـن      

 معارم وخ ات ومهارات ــ ممكنات الفعل ــ  مقارنة مبثيله ي دول العات 

ــاالت احليــاة اإلنســانية        ــن جم ــارم ي أم م ــاز احلض ــات واإلجن ــاب اإلنت ـــ غي ـ

 . والكونيَّة

ةنيوية ــ  جمتمعات مازال  تفتقر إىل اإلحسـاس ةاحلاجـة إىل هويتهـا    ــ مشكلة 

 . و اتها والبح  عن نفسها
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 جدول قياس جودة قوة اهلوية

 

 التوصيف ع يصر القييس

ةة قوة حمتوى  1/4

 اهلوية 
 

 صالةة املصدر

 سالمة ونقاء احملتومل

 مشول احملتومل

 واألفكارة القيم ة وعاملّيإنسانّي

 حملتوملمشول ا

 فاعلية احملتومل

 ةة قوة جتيةس  2/4

 وتكيمل مكوةي  اهلوية 

 وجود هدم واضح

 التجانس وعدم التناقض والتقاطع

 تالقح املكونات وتكاملها

ةة قوة التمكن  4/  3

 السلوكي

 ةي كافة الشرائح العمرّي

 ةي كافة الشرائح النوعّي

 ي الطبقات الثالث للمجتمع

 ة للمجتمعالشرائح املهنّيي كافة 

 التمكن حت  درجة التخله ي احلياة املعتادة

 ةالتمكن حت  ضغط الظروم االستثنائّي

 ةة قوة الفيعلية  4/ 4

  يز ايضيريواإل

 ــ معدل النمو السلوكي1

 اجملتمع األمنــ منسوب 2

 ــ منو اجملتمع املدني3

 يــ منو الناتج احملل 4

 النمو االقتصادمــ معدل 5

 اا ودوليفة إقليميفة الشعبّيــ فاعلية الدةلوماسّي 3
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الب   صل الن   الف 

 الهوية بين التوريث، والتصنيع

 .اهلوية ةر التوري  والصناعة التلقائيةا والصناعة املنظّمة (1

 .مكونات اهلوية ةر الصالةة واملرونة والقاةلية للتصنيع (2

 .اهلوية من حي  الصالةة واملرونة رؤية حتليلية لعناصر ومكونات (3
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 .الهوية بين التوريث والصناعة التلقائية، والصناعة المنّظمة

 متييد   تعريف مع   الصال ة   واملروةة

 .القومل الذم حيتفظ لنفسه ةشكله وحجمه وصفاته :صل  

 .القاةل للتغيري ي شكله وحجمه وصفاته :مرن 

ةلــة هــل اهلويــة كــائن صــلب غــري قا  :والسةةؤال امللةةروح   ةةي  ةةةةو  

ا أم أنهـا كـائن مــرن قاةـل للتغـيري ي مكوناتهــا     للتغـيري ي مكوناتهـا وصــفاتها  

 وصفاتها ؟

 :متييًدا للبتث   إمكيةية تص يعيي من عدميي

 .اهلوية ةر التوري  والصناعة التلقائيةا والصناعة املنظمة (1

سبه الـدال عليـه ي احملافـل العلميـةا      رث أم تص  ؟سؤال  ل اهلوية تو

وّع حسمه غرةيفا وآسيويفاا ةيد أّنه ألسباب عديدة ت يتم اإلجاةـة عنـه عرةيفـا    

 :منها

ــة    (1 كثافــة األيــدلوجيات مــن قبــل أغلــب األطــرام املتصــارعة حتــ  مظّل

تقـدم  النظم االستبدادية انتظاًرا للحظـة املناسـبة و هـاب االسـتبدادا وال    

 .لالستحوا  عل  اهلوية

وفهــم الــدين ( إنَّ الـدين عنــد اهلل اإلسـالم  )للــدين  الغــري صـحيح الفهـم   (2

ا ونسـوا  ما عداه من أديـان وثقافـات وهويـات   عل  أّنه جاء ناسًخا لكل 

أن القرآن الكريم اعرتم ةغريه من الديانات والثقافات ةل وحتاور معهاا 
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خـر ي عقـد اجتمـاعي واحـدا     وأكّد عل  ِقيم ومبـادئ التعـايش مـع اآل   

 .  أكّدته ووثقته وثيقة املدينة

ك لٌّ آممنم ِةاللأِه ومممَلاِئَكِتـِه   ِمن رَّةلِه ومالرم َؤِمن ونم  آممنم الرَّس ول  ِةمما أ نز لم إ َلَيِه) ــ 

غ فررمانمَ  رمةَّنمـا   ومَأَطَعنما َقال وا سمِمَعنما وم ةمَينم َأحمد  ملن رُّس ِلِه  ومك ت ِبِه ومر س ِلِه َلا ن َفرلق 

عمَلَيهمـا ممـا   َلهمـا ممـا َكسمـبمَ  وم    لأه  نمفرًسـا إ لأـا و َسـعمهما    َلا ي َكلِّ   ال *  ومإ َلَيَ  الرممِصري 

رمةَّنما ومَلا تمَحِمَل عمَلَينمـا إ َصـًرا َكممـا     ن نَِّسينما َأَو َأَخَطأرنما إ رمةَّنما َلا ت ؤماِخَذنما  اكرتمسمبمَ  

وماَعـ   عمنَّـا    نمـا ممـا َلـا َطاَقـَة َلنمـا ِةـِه       رمةَّنمـا ومَلـا ت حممللر   عمَل  الأِذينم ِمن َقَبِلنما  حممملرتمه 

بقـرة  سـورة ال ( الرَقـَوم  الرَكـاِفر ينم  َأن م ممَوَلانما َفانص ـَرنما عمَلـ     ِفَر َلنما وماَرحمَمنما وماغر

 .233ــ  235

ومَلا َأَنت َم عماِةد ونم مما َأَعب د  * َلا َأَعب د  مما تمَعب د ونم * ق َل يما َأيُّهما الرَكاِفر ونم ) ــ 

ومِلـيم  َلك ـَم ِديـن ك َم   * ومَلـا َأَنـت َم عماِةـد ونم ممـا َأَعب ـد       * ومَلا َأنما عماِةٌد مما عمبمـَدت َم  * 

 .سورة الكافرون( ِدين 

َلَقــَد َأَرسمــلرنما ر س ــَلنما ِةالربميلنمــاِت ومَأنزملرنمــا ممعمه ــم  الرِكتمــابم ومالرِميــزمانم ِليمق ــومم  ) ــــ 

 . 25احلديد( النَّاس  ِةالرِقَسِطـ  

 َأن تمَعتمـد وا   ومَلا يمَجر ممنَّك َم شمنمآن  َقَومب َأن صمدُّوك َم عمن  الرممَسـِجِد الرحمـرمام   ) ــ 

ومتمعماومن وا عمَل  الرِبرلومالتَّقروممل ومَلا تمعماومن وا عمَل  الرـ  َثم  ومالرع ـَدومان   وماتَّق ـوا اللأـهم  إ نَّ     

 .2املائدة ( اللأهم شمِديد  الرِعَقاِب 

 .اإلسراء( (34) إ نَّ الرعمَهدم َكانم ممَسئ وًلا ومَأَوف وا ِةالرعمَهِد )ــ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura2-aya286.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura2-aya286.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura2-aya286.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura2-aya286.html
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 : بق يتب  ل يممي س

إقـرار العــدل  ةـأّن اإلسـالم يعــرتم ةـاآلخرا ويؤّكـد علــ  رسـالته ي      

ا والوفــاء عــاون مــع الميــع علــ  الــ  والتقــومل ا والتوالقســط ةــر العــاملر

 .ةالعهود واملواثيه

ا لتطبيقات احلديثـة للهويـة الوطنيـة   أنه ّع افتعال عداء وأزمة ةر الدين وا ( 3

ال منطقيفـاا فليسـ    إطالًقا ال شـرعيفاا وال علميفـا و   وهذا العداء غري مّ ر

ا جتمـاعّي إلدارة التنـّوع اجملتمعـي   عـن الـدين إمنـا هـي عقـد ا      اهلوّية ةدياًل

 .والعالقة ةر الدين واهلوية عالقة تكاملية

التجاهل املتعّمد مللّ  اهلوية من قبل نظم ومؤسسات احلكم االستبدادم ( 4

ا فضـًلا عـن االحتفـاظ    اجملتمـع لصـال املسـتبد    علـ  تفّكـ   ةهدم اإلةقاء 

ةهذه املفـاهيم امللغومـة السـتثمارها عنـد حـدوث أّم هجـوم علـ  النظـام         

 .احلاكم

وقةةةد حةةةين الوقةةة  لإلجي ةةةة اييمسةةةة علةةة   ةةةذا السةةةؤال م لقيًّةةةي       

 . وتيرخييًّي  وعلميًّي  وترعيًّي

للهويـة   فمن خالل دراستنا للمفهـوم القـديم والديـد    :أمَّي م لقيًّةي 

ــة تتكــون مــن جــزأين يتأّكــ ا جــزء مــوروث واآلخــر مصــنوع : د لنــا أّن اهلوي

ا أو وفـه خطـط منهجيَّـة ي    تلقائيفا عـ  احلـراب اجملتمعـيل   واملصنوع إمَّا يصنع 

 .صناعة اهلوية وتطويرها
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ا ةأن التطور الذم جرمل علـ   أكد لنا ةال هان التارلييت :وتيرخييًّي

 الــيت تأسسـ  ي املدينــة؛ جـاء نتيجــًة للتمـازت مــع    اهلويـة اإلسـالمية األوىل  

هويات املناطه الديدة الـيت دخلـها اإلسـالم ؛ فأحـدث  نضـًجا وتطـوًرا ي       

 .هوية اجملتمعات اإلسالمية ومنها املدينة املنورة مركز اإلشعاع اإلسالمي

كذل  الدول الغـري دينيَّـة والـيت تتطـّور هويتهـا ةشـكل مسـتمر ةفعـل         

وسـنتناول ةعًضـا   . )للهوية أو ةتلقائيَّة احلراب اجملتمعـي والعـاملي   تصنيع متعمد

 (.من هذه الدول ي فصل الحه 

فمـا قـرره علمـاء االجتمـاع مـن أّن اهلويـة الفرديـة ي نسـبة          :وعلميًّي

كــبرية منهــا تكــون موروثــة ــــ إمــا جينيفــا أو ثقافيفــا أو اجتماعيفــاا وأمــا اهلويــة   

ــاز تشــّكل  عــ    الماعيــة للمجتمــع فهــي ظــا  ــة وسياســيَّة ةامتي هرة اجتماعيَّ

احلراب اجملتمعيا وممكنات الفعل والتأثري البشرم اليت ت غري وت طـور ي طبيعـة   

 .احلراب اجملتمعي ومستوياته

فقـــد دعـــا اإلســـالم لالنفتـــاح والتواصـــل والتعـــايش مـــع   :وتةةةرًعي

سـلم ي احلـدي    اجملتمعات اإلنسانية كاّفة ا وأقّره الرسول صـل  اهلل عليـه و  

 ."إمنا ةعث  ألمتم مكارم األخالق" :الصحيح

 .واإلمتام يعن  الرتاكم والتكامل وإمتام الصناعة 

 :المعادالت

 جزء مصنوع + جزء موروث  =اهلوية 
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ــام يعــين    ــديانات الســماوية  = ألمتــم مكــارم األخــالق ا واإلمت االعــرتام ةال

عالقة = قة الدين ةاهلوية اإلضافة عال+ اإلنتات البشرمل الساةه + الساةقة 

 .تكاملية

محاية وتـأمر  + االعرتام ةالدين  =الفوائد اليت تقدميي اهلوية للدين 

تهيئة البيئة لسماع الدين وفهمـه وقبولـه   + توفري االستقرار الثقاي + الدين 

تعميــه ومتكــر + مــنح الــدين آفــاق وفــرص واســعة لالنتشــار والتمــدد  + 

 ... مفاهيم الدين ي اجملتمع

مصدر أساسي لبنـاء وإثـراء اهلويـة    =الفوائد اليت يقدميي الدين لليوية 

 ...ضبط وترشيد ةقية عناصر ومكونات اهلوية + 

 .للتصنيعــ مكونات اهلوية ةر الصالةة واملرونة والقاةلية  2

 : سؤال حموريٌّ 

ا كما ال ميكن  اال يصلح معه إلأا التوري  فقطهل اهلوية كيان صلب وثاة

  تطويره؟

  أم أن اهلوية كيان مرن قاةل للتصنيع والتطوير؟

ا وإمكانيـة  كيان جيمع ةر التوريـ  والتصـنيع   ومن ثم ميكن أن تصبح اهلوية

 التطوير؟
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 :الواق  العملي والتيرخيي يشري إىل أنَّ 

ــ هوية اجملتمعات متر حباالت قّوة وضع ا وإعادة تطوير وةناء القوة 

 .  الياةانا وماليزياا وإيرانا وسنغافورة:  ت من جديد كما ي منو

ــ جمتمعات ودول ناشئة ت يكن لـديها تـراث مـن األسـاسا متّكنـ       

من صناعة هوية خاصة ةها مكنّتها مـن النهـوض والصـعود احلضـارم الكـبري      

كالواليات املتحدة األمريكية ا وهذا يشري إىل أن اهلوية كائن مرن ةـر القـّوة   

والضــمورا والتمــّدد واالحنســارا حيــ  طرحــ  هــذه   والضــع ا والنمــو 

القضــية للنقــاش العلمــي والتــارلي وأثبتــ  اجملــادالت العلميــة أن هويــة أم   

من ا حي  ترتبط  ةالكثري يس  أمًرا ثاةتا و سرمديفاا ةل مرنة ومتغريةجمتمع ل

ا ا وتكنولــوجيمــن نشــا  وإنتــات فكــرم ا املــؤثرات الداخليــة و اخلارجيــة

ا كمـــا يـــرتبط ةـــالنظم وحـــراب اجتمـــاعي وسياســـي داخلــي دم ا واقتصــا 

ا تواصـل ةـر الثقافـات علـ  اختالفهـا     السياسية والصراع عل  السـلطةا وال 

ا وازين القوة اإلقليمية والدوليةا وحراب مساحات التمـدد والنفـو   كذل  مب

ــ  خطــو           ــدائم عل ــراع ال ــن الص ــه حالــة م ــيش ةطبيعت ــات يع ــ  أن الع حي

ا ومــن ثــم  ركــةا والطاقــة واملــوارد واألســواق   املوصــالتا ومفاصــل احل 

 ا وي الوقــ  نفســه هــو أةــرز ألهــدامفالصــراع علــ  اهلويــة يعــّد مــن أول ا 

 .أدوات الصراع
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 .مكوةي  اهلوية    الصال ة واملروةة والقي لية للتص ي  ةة 2

 :ةة رؤية حتليليَّة لع يصر ومكوةي  اهلوية من حيث الصال ة واملروةة 3

 :من جزء صلب وآخر مرن أم من وجهترتتكون اهلوية 

الصالةة واملرونة الذاتيَّة املرتبطة ةاملزيـد مـن الفهـم     :الوجية األوىل 

 ...تطوير ي املفاهيم والتطبيقاتوالتجديد وال

واليت ميكن تغيريها وتطويرهـا نظريفـا علـ  الـورق ا ويبقـ  السـؤال مفتوًحـا        

 .سلوب وممارسات اجملتمعحول إمكانية تغيريها عل  الواقع ي نفوس و

ي نفــوس اجملتمعــات الصــالةة واملرونــة الذاتيــة ي  :الوجيةة النيةيةة  

 .نفوس األفراد واجملتمعاتا وصعوةة تغيريها أو تطويرها

حي  تتحّول إىل أيدلوجيا راسخة يصعب تغيريها حتـ  وإن ت تكـن كـذل     

 .ي حقيقتها
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 جدول حتليلي ملكوةي  اهلوية من حيث الصال ة واملروةة

 املروةة إمكيةية تلور ي املكوةي 

 دينال

ـــ العقيـــــدة ـــ  ــــ العبـــــادات ـــــ

ــريعات ـــ مفـــــاهيم   والتشـــ ــــ

ـــ فهـم حقيقـة     وأفكار الـدين 

ـــ  ووظيفـــة الـــدين ي احليـــاة  ــ

 القيم الدينية

 

ثاةتة ال تتغيَّرا ولكن فهمهـا وكيفيـة االلتـزام ةهـا ودوروهـا      العقيدة 

 .الوظيفي ي احلياة يتغيَّر من شخص آلخرا ومن جمتمع آلخر

غري ولكـن فهمهـا وااللتـزام ةهـا وحسـن تأديتهـا       ثاةتة ال تـت  العبادات

 . ومستومل التأثر واالستفادة اإلميانية والسلوكية منها تتباين وتتغري

ثاةتـةا وهنـاب أحكـام فقهيـة دائمـة التجـدد ا وكمـا أنَّ         التشـريعات 

 .األحكام فقهية جديدة ومبتكرة

 منها ما هو ثاة  ومنها ما يتجدد ويتطور مفاهيم وأفكار الدين

يضـيه ويتسـع ويتطـور حسـب      هم حقيقة ووظيفة الـدين ي احليـاة  ف

 .العقول وحركة احلياة

 

 التدين

 مكون

 مرن

 القيم

 

ثاةتــة ي غايتاهــا وأهــدافهاا ولكــن مفهومهــا وتطبيقاتهــا الســلوكية  

 .تتطور ةتطور حركة احلياة

 فهم وممارسة

القيم مكون 

 مرن

   أنه يتطورثاة  ا ولكنه دائًما إلضافة عليه مبعن الرتاث

كما أن طريقة التعامل مع الرتاث ختتل  من جمتمع آلخر ومن جيـل  

 إىل جيل 

فهم الرتاث 

والتعامل معه 

 مكون مرن

ثاةتة ولكـن الكـثري مـن اجملتمعـات تطـورت لغتهـا واعتمـدت لغـات          اللغة 

وهلجــات أخــرمل إضــافية ا كمــا أن حــراب احليــاة والتقــدم العلمــي  

ــات معي    ــ  الواقــع لغ ــرض عل ــحاةها علميفــا     يف ــوة أص ــة حبســب ق ن

 . واقتصاديفا وسياسيفا

 تأثري اللغة

 مكون مرن

االلتزام  .ثاةتة ال تتغيَّر ولكن النظر إليها والتمس  ةها يتغري من جيل ليل األعرام والعادات والتقاليد

ةاألعرام 

 والتقاليد مكون

 مرن
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 :اجلدول يكشف حقيئق عّدة

 : فيمي يتعلق  يجلز  الصل  من مكوةي  اهلوية: وً أ

ا فهنـاب فـارق كـبري ةـر     ائه ومعطيات وتكـالي  الـدين ثاةتـة   حق: الدين( 1

 (.الدين والتدين)

 .هو الوحي املنزل من السماء =الدين 

 املروةة إمكيةية تلور ي املكوةي 

تقنيــات    تتغيَّــرا ولكـن أهميتهــا النســبية تـتغري ةــتغري  ثاةتـة ال  الغرافيا

 االتصال والتواصل ووسائل النقل

 تأثري الغرافية

 مكون مرن

ــن فلســـفة التـــاريي والـــتعلم        التاريي ــرد التـــاريي ثاةـــ ا ولكـ سـ

 .واالستفادة ةها  تلفة

 مكون مرن

 اإلنتات واإلجناز

 احلضارم

ي وقيمــة اإلنتــات دائـم التجــدد علـ  املســتومل احمللــي والعـامل   

 .احمللي املمكن إضافته للهوية مرهونة جبودته وقيمته عامليفا

 مكون متجدد ومرن

 اآلداب والفنون 

 والفلكلور الشعت

 تزيد وتستفيد وتفيد وتتفاعل مع الثقافات األخرمل 

 .يرتاكم ا وينمو ويتطور مبرور الوق 

 مكون مرن

 .رية ترك  ةصمة عل  اهلويةالذين قدموا إسهامات كب القادة واألعالم

 .م متباين ا لتل  من قائد آلخرةينما تأثري القادة واألعال

 مكون مرن

أمنـــا  العالقـــة مـــع العــــات    

 احمليط

 مكون مرن ختتل  ألسباب اقتصادية وسياسية عديدة 

أثر النظام السياسي متنوع ولتل  من دولة ألخـرملا ومـن    النظام السياسي

 .فرتة إىل أخرمل

 مرن مكون

منط احلياة ـــ الـتفكري والطعـام    

 والزمل

 جزء كبري منه ثاة  وجزء آخر متغّير ومتطور 

 .ةاالنفتاح والتواصل ومتازت الثقافات

 مكون مرن

ــالة   ــات ورســ ــة وتوجهــ رؤيــ

 اجملتمع

 مكون مرن .تتغري من مرحلة إىل أخرمل

ــروم    املصال املشرتكة ــنظم السياســـية واملراحـــل والظـ ختتلـــ  ةـــاختالم الـ

 االقتصادية والسياسية

 مكون مرن

 مكون مرن التحديات املشرتكة 
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 .مستومل االلتزام ةالدين× هو مستومل فهم الدين  =التدين 

 .مع آلخرــ التدين يتباين من فرد آلخر ومن جمت 

ــــ مســتومل التــدين ي  اتــه قاةــل للتحّســن والتطــّور علــ  مســتومل املفــاهيما   

 .وااللتزام ةها

 ...التدين مكّون مرن وقاةل للتطّور والنموا والمود والضمور :ال تي ة

ي  اتهــا عنصــر ثاةــ ا ةيــد أن قــوة تأثريهــا ختتلــ  مــن   : اللغةةة ( 2

ا مبـا حيـّدد مـدمل    ه اللغـة القـوة العلميـة ألصـحاب هـذ     جمتمع آلخـرا حبسـب  

تأثريها ي جماالت احلياة املختلفةا فعندما تتقدم العلوم والتكنولوجيا عل  يد 

اإلجنليزية تكتسـب قـّوة   الدول الغرةية اليت تستخدم اللغة اإلجنليزية ف ن اللغة 

ا جت  الناس عل  احرتامها وتعلمها رغبة ي الوصـول إىل العلـوم   طلب كبرية

 .حاةهااحلديثة لدمل أص

 قوتهـا الذاتيـة كلغـة أصـيلةا إ الأ     ي حر أن اللغة العرةية ةـالرغم مـن   

ــة أنَّ الضــع  العلمــي و ا أّدمل لضــع  التكنولــوجي ألصــحاب اللغــة العرةي

ا ومــن ثمــمَّ ضــع  أثرهــا ي     م ةهــا والطلــب هلــا واإلقبــال عليهــا    االهتمــا

 .اجملتمعات

 ...ا والمود والضمور اللغة مكّون مرن وقاةل للتطور والنمو :ال تي ة 

ــه مســتمر   ثاةــ  :ةةةة الةة اث  3 ا ولكــّن اإلضــافة عليــه مســتمّرةا والتغــيري في

كمـا أن فهـم الـرتاث    . والكالم ي إثباته وتوثيقه واإلضافة عليـه واحلـذم منـه   

 .والتعاطي معه واالستثمار فيه لتل  من جمتمع آلخرا ومن جيل آلخر
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طـور والنمـوا وميكـن إعـادة إنتاجـه      الـرتاث مكـّون مـرن وقاةـل للت    :ال تي ة

 .وتطويره

القيم احلاكمة لسلوب اجملتمعا واليت تتعّدد مصادرها ةداية من  :ةة الةةقةةيةةم  4

الدين واملوروث اجملتمعي ا ونتيجة التواصل مع جمتمعات عيطـة ا أو نتيجـة   

 ...للحراب اجملتمعي

ا وااللتزام السلوكي كّلها ختضع للتباين والتغّيرا حسب مستومل فهم القيمة 

 . مبمارستها

القيم اجملتمعية احلاكمة لسلوب اجملتمع ا مكّون مرن وقاةل للتطّور  :ال تي ة

 .والنمو إعادة إنتاجه

 : فيمي يتعلق  يجلز  املرن من مكوةي  اهلوية: ثيةًيي

 (.املوروث ـ إعادة إحياء ــ إخفاء: )ــ األعرام والعادات والتقاليد1

 .الطبيعية والسياسية ــ الغرافيا2

 .ــ التاريي 3

 .ــ اإلنتات واإلجناز احلضارم املتجّدد للمجتمع4

 .ــ الفلكلور الشعت5

 .ــ قيادات وأعالم ورموز اجملتمع 3

 . ــ أمنا  العالقات مع العات احمليط 7

 .ــ النظام السياسي للدولة 3
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س ــ طعـام ـــ ألـوان ــــ     طرق تفكري ــ اهتمامات ــ مالة: )ــ منط حياة اجملتمع9

 ...(.رموز وشعارات

 . ــ رسالة ومهمة وأهدام اجملتمع 11

 .ــ املصال املشرتكة للمجتمع 11

 .ــ التحديات املشرتكة للمجتمع 12

ـــ  13 ــة واملخطوطــات       ـ املــوروث املــادم ويتعلــه ةــاملواقع األثريــة واملعماري

 .واملقتنيات الرتاثية املتوارثة عن األجداد

تها األساسية فضال عن متّكنها من نفوس اجملتمع ا وحاكميتها فبطبيع

 .وقوة تأثريها اليت تتميز ةاملرونة ا والسيولة الكبرية أحياًنا

ا قاةل للتغـيري والتطـويرا   إنَّ اهلوية مكّون مرن :ال تي ة ال ييئيةة 

ة تأسيســيةا ومقومــات والتصــنيع وإعــادة اإلنتــات خاصــة ي ظــّل وجــود ةنيــ 

 .طيط وةناء القيم؛ لتخحقيقية

وير وهــذا مــا تؤكــده تارليفــا النمــا ت العامليَّــة الناجحــة لصــناعة وتطــ  

ــة ي   ــة احلديث ــة ي الدول ــرائيل    : اهلوي ــران وإس ــان وإي ــا والياة ــا وماليزي أمريك

وســنغافورة وإعــادة إنتــات أجيــال جديــدة قــادرة علــ  حتقيــه أهــدام وخطــة  

 .الدولة
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ع صل الراب   الف 
 ء الدولة المدنية الحديثةالهوية وتأسيس وبنا

 . قوة اهلوية ومكانتها ي ةناء الدولة احلديثة (1

 .اهلوية وتأسيس وةناء الدولة (2

الــدور الــوظيفي للهويــة ي البنيــة اخلططيــة والتنظيميــة واإلجرائيــة        (3

 . للدولة

 . النتائج احلضارية إلدارة الدولة ةالقيم واهلوية (4

 :طيذج تلبيقية لص يعة  ةويي  عيملية ةيجتة (1

 .الياةانية منو ت صناعة اهلوية( أ

 .منو ت صناعة اهلوية األمريكية( ب

 . منو ت صناعة اهلوية املاليزية (ت

 .منو ت صناعة اهلوية السنغافورية ( د

 . منو ت صناعة اهلوية اإليرانية (هـ
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 . قّوة اهلوية ومكانتها يف بناء الدولة احلديثة( 0 

حيــ  تقــوم اهلويــة  :لدولةة ايدينةة  اهلويةة  ةي ةقلةةة البةد      ةةي  ا   

ا وهـي وحـدها القـادرة علــ     نسـان والقـوة البشــرية ي اجملتمـع   مبهمـة ةنـاء اإل  

 .صناعة وإنتات وتطوير ةقّية القومل ي البناء احلضارم للمجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشكل يبيلن قوة اهلوية كقوة أساس ي الصناعة املتتاليـة لبقيـة القـومل    

 . ناء القوة اإلمجاليَّة الدوليةأساسية املساهمة ي ة
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 .اهلوية وتأسيس وبناء الدولة( 2

 :فلسفة تشّكل ا تمعي  والدول ايدينة

البقــاء واالســتقرار   : تســع  الــنظم إىل حتقيــه ثالثــة أهــدام هــي      

التنـوع ا ومتبـاين مـن     والنموا وهي ي سبيلها لذل  تتعامل مع واقع واسـع 

ة صـانع اهلويـة مـا أطلـه عليـه ـــ عبقريـة        ا وهنا يأتي دور ومهمّـ جمتمع آلخر

ا اجملتمـع  صناعة اخللطة ــ أن يتميَّـز ةالعبقريـة لصـناعة أنسـب هويـة تـوائم هـذ       

؛ حت  تتحول هذه اهلوية إىل عقد اجتمـاعي مقبـول   وجتعله مجيًعا عل رضا

مـن مجيـع مكونــات اجملتمـع ؛ عنـدها فقــط حيـدث االسـتقرار االجتمــاعيا       

 .اعي املتماس وي بن  النسيج االجتم

 مت  ترض  املكوةي  ا تمعية عن اهلوية ؟

 .ــ عندما جتد نفسها ممثلة داخل اهلوية

 . معتقداتها وقيمها وثواةتها األساسيَّة: ــ عندما حترتم اهلوية 

 .ــ عندما تع  اهلوية عن تطلعاتها املستقبليَّة

ة والعدالـة  ــ عندما ترتكز اهلوية علـ  القـيم الكـ مل الـثالث ـــ احلريـ      

 .واملساواة واملواطنة الكاملة

 مت  حيدث التوتر وعدم ا ستقرار ا جتميعي؟

يـعا وإقصـاء   عندما يتم فرض هوية خاصة ا وغـري مقبولـة مـن الم   

ا كمـا تتحـّول العالقـة    أحد أو ةعض املكوناتا حي  يشعر الميـع ةـاخلوم  



125 

احملافظر : ي منا تمع املكونات اليت ّع إقصائها إىل عالقة عداء وصراع كما 

 .الددا والنازيةا والنظم الدينية املغلقة

 :األتكيل األر   الشيئعة لتأسيس و  ي  الدولة ايدينة

 :تأسيس و  ي  الدولة عل  قيعدة اهلوية الوط يَّة: أوً 

حيصر وي عرتم جبميع املكونات املوجودة عل  أرض هـذا الـوطن ويصـنع هلـا     

اجتماعي يتم التوافه عليها عل  القواعد اخلمسـة   هويتها املتجانسة ع  عقد

 :اآلتية

 . ــ االعرتام ةكافة املكونات 1/5

 .ــ توفري احلماية لميع املكونات املقيمة عل  الرتاب الوطينل 2/5

 . ــ منح الدعم املتساوم للجميع 3/5

 .ــ توفري فرص النمو للجميع وفه قاعدة تكافؤ الفرص 4/5

 .األمثل ملواطن التميُّز اخلاصة ةكل مكون ــ االستثمار 5/5

وهدم مشـروع اهلويـة ي هـذا الدولـةا ينبثـه مـن املشـروع الـوطين         

للدولة والذم يسع  لتقوية الدولةا وحتسر معيشة شعبهاا وهـذا مـا قامـ     

 . عليها الدول احلديثة ي العات

 :تأسيس و  ي  الدولة عل  قيعدة  وية ال ظيم: ثيةيي

وليد غري طبيعيا ولد ي ظروم غري طبيعيَّة حي  قام  هذه الدولة 

الدول االستعماريَّة ةتقسيم املنطقة العرةيـة إىل دويـالت مفككـة ّع تقسـيمهاا     
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ورسم خرائطها وحدودها عل  أساس تقسيم املنافع االستعماريَّة ةر الـدول  

 :الك ملا مع مراعاة أرةع سياسات

املرسـومةا   يهـا ةـر احلـدود   ــ أن تكـون هنـاب منـاطه متنـازع عل    1/4

ا لضمان اسـتمرار  عند احلاجة لتظلَّ كقناةل موقوتةا قاةلة لالنفجار مستقباًل

 . السيطرة عل  هذه املناطه

فـ  حالـة تنـازع    ــ ةقاء هذه اجملتمعـات مرتبكـة ومشـّتتة اهلويـة و    2/4

ا مبا يضمن سهولة استقطاةها وتعـدُّد والءاتهـاا وإمكانيـة    مستمّر عل  اهلوية

 .إشعال الصراع الداخلي عند احلاجة

ــ منع هذه اجملتمعات من امتالب مشروع حقيقيا للهويـة تسـتعيد   3/4

ا وحرمانهــا مــن وحافزتيهــا وفاعليتهــا احلضــاريَّة مــن خاللــه هويتهــا وقوتهــا

ا علـ  أن يقـوم ةهـذه املهمـة وكـالء      ت ةالدها و هاةها ليوب املسـتعمر خريا

 .رمسيون وهم حكام هذه الدول

ــات  4/4 ــ  املقّوم ـــ تفكي ــذه الــدول    ـ ــات ه ــيم وهوي ــية لق ا األساس

 .وتذويبها ي اهلويات العامليَّة

 :تأسيس و  ي  الدولة عل  قيعدة اهلوية العشيئريَّة: ثيلني

ا تتقوقـع  ةا وأظهر مثال هلا هو دول اخللـيج وحتويلها إىل هوية قطري

نفسـها عـن ةقيـة    ا وحتـاول متييـز   شرية عل  قطعة مـن األرض كل عرقيَّة أو ع

ا وإعالن نفسـها  ت حقيقيَّة كان  أو وهمية  تلقةالقبائل احمليطة ةها ةأية ميزا

هويـة  )ا وةشـخص احلـاكم   ط ةهوية العائلة الكـبرية احلاكمـة  دولة مستقلة ترتب
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ا واهلـدم هنـا مـن مشـروع هويـة الدولـة هـو إثبـات         (القائد والعلم والنشـيد 

ا ولـيس انطالقــا مـن مشــروع   احمليطــة ميُّــز عـن العشــائر والـدول  الوجـود والت 

 .وطينا خاص ةبناء وتطوير الدولة وحتسر حياة سكانها

 :تأسيس و  ي  الدولة عل  قيعدة اهلوية األممية :را عي

هي الدولة العاةرة للحدود عـ  فلسـفة وأيدلوجيـة خاصـة ةواجبهـاا      

ي ا واليت حتمل مسات ومؤهالت خاصة هل  العاتوأحقيتها ي السيطرة ع

فزتيهــا احلضــاريَّة هلــذه التطلعــاتا منهــا محلــها لرســالة       الــيت عــززت حا 

ــة ــة ســاةقة ي إحــدمل ع   أيدلوجي ــة أممي ــاريي وثقاف ــا ةت ــاريي  ا ومتتعه طــات الت

ا فضال عن امتالكها لقدرات ةشرية وتكنولوجية وماليَّة البشرم أو ي ةعضها

ا األمـر الـذم   ضمع تباين نسّت ةـر ةعضـها الـبع    كبريةا وجغرافية متميزة ــ

 .شجعها عل  االستمرار ي تبين هذا التطلع 

ي هذا السياق ت تعد أهدام هذه الدولة تتوق  عل  حدود الدولـة    

ا ولكـن لـديها هــدم   تقرة الرادعـة لغريهــا مـن الطـامعر   القطريـة القويـة املسـ   

جديد وهـو التمـدد والسـيطرة علـ  أكـ  قـدر ممكـن مـن املقـدرات ي العـات           

 .ا عل  القرار العاملي ع  مشروع أممي عاملي طموحوسيطرته
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 الدور الوظيفي للهوية يف البنية اخلططيـة والتنظيميـة  ( 3

 واإلجرائية للدولة 

 متيرس الدول ثالث مستويي  متتيلية 

 : ومتصلة من املييم 

 .ــ مهمة توجيه البوصلة وإنتات األفكار1

 .ــ  مهمة تصميم اخلطط2

 .إلجرائي امليدانيــ مهمة التنفيذ ا3

 : كمي أن ص يعة اهلوية للدولة تع   عدة أ داف

ــة ي    ( 1 ــه خطــة الدول ــوة البشــرية الالزمــة لتحقي ــل الق إعــداد وتأهي

 .القطاعات املختلفة

 . التحسر املستمر للقيمة املضافة للقوة البشرية للدولة( 2

 .إدارة وتوجيه السلوب اجملتمعي وفه إرادة و أجندة الدولة( 3

 : يصر ومكوةي  ومراحل ص يعة القيمع

 .ــ الرصد والتقويم السلوكي واملفاهيمي1/5

 .ــ استشرام التحليل القيمي للمستقبل 2/5

 .ـ ختطيط القيم واهلوية 3/5

 .ــ صناعة الوسائل واألدوات 4/5

 .ــ ةناء ومتكن وتفعل واستثمار اهلوية 5/5
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 : اإلداري للدولةم ظومة القيم واهلوية   اهليكل الت ظيمي و

 املهام األساسية لكل مستومل من مستويات منظومة القيم واهلوية ي الدولة

جل ةةة األمةةن القةةومي ةةةة رئيسةةة جملةةس الةةوزرا  واألكيدمييةةي     : أو  

 :واملراكز املتخصصة التي عة هلي

 ماهية هوية الدولة وكيفية قياسها ؟: اإلجاةة عن سؤال  

تها إىل املعايري واملواصفات املطلوةة ي القوة ا وترمجحتديد أهدام الدولة( 1

 . البشرية للدولة

 . البحوث والدراسات الالزمة لتصميم  وتطوير هوية الدولة( 2

 .تصميم منظومة القيم واملفاهيم اخلاصة ةهوية اجملتمع( 3

 . تصميم األدلة السلوكية اإلجرائيَّة العامة لكل قيمة ومفهوم( 4
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املؤشـرات العامـة إلجنـاز منظومـة اهلويـة وكـل جـزء مـن         تصميم املعايري و( 5

 . أجزائها

 :وزارا    ي  اإلةسين: ثيةيي 

كيفيــة تصــميم خــط تنفيذيــة للهويــة علــ  جمــال عمــل   : اإلجاةــة عــن ســؤال

 الوزارة وكيفية قياسها ؟

ــل      ( 1 ــل نطــاق عم ــة داخ ــتمكر اهلوي ــة ؛ ل ــة التنفيذي تصــميم اخلط

 . ة املختلفةالوزارة ةشرائح العمرية واملهني

تصميم األدلـة السـلوكية اإلجرائيـة العامـة لكـل قيمـة ومفاهيمهـا         (2

 . اخلاصة ةكل شرحية عمرية ومهنية

 :ــ أدلة السلوب اإلجرائي للهوية لطالب املراحل التعليمية املختلفة 

 ( .ثانوم/متوسط/اةتدائي) 

 .لعاملة ةالوزارة ــ أدلة السلوب اإلجرائي للهوية للمستويات املهنية املختلفة ا

تصميم املعايري واملؤشرات اخلاصـة إلجنـاز منظومـة اهلويـة داخـل      ( 3

 .  إطار عمل الوزارة

تصـــميم املشـــروعات التنفيذيـــة العامـــة خلطـــة هويـــة الـــوزارة ا   ( 4

 .وتوزيعها عل  الوحدات التنفيذية التاةعة للوزارة 

ةعـة معـايري   اإلشرام عل  تنفيذ خطة اهلوية داخل الوزارة ا ومتا (5

 .أدائها وإجنازها 
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 :املؤسسي  ال  وية والدي ية والنقيفية واإلعالمية: ثيلني 

 اإلجاةة عن سؤال كيفية ةناء وتعزيز ومتكر اهلوية داخل جمال عمل الوزارة ؟

ــل      ( 1 ــل نطــاق عم ــة داخ ــتمكر اهلوي ــة ؛ ل ــة التنفيذي تصــميم اخلط

  .الوزارة ةشرائح العمرية واملهنية املختلفة

ــة ا     ( 2 ــة اهلوي ــايري واملؤشــرات اخلاصــة إلجنــاز منظوم ــزام ةاملع االلت

 .واملقررة من الوزارة
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 : ةة ال تيئ  ايضيرية إلدارة الدولة  يلقيم واهلوية 4

 احلضارة ×  اهلوية  ×اإلنسان  

ا وهـو القـادر   ألساسي ي منظومة البناء احلضارماإلنسان هو الزء ا

ا ومبـا حيمـل هـذا    املخلوقـات  تعـاىل ةـه عـن ةقيـة     مبا ميتل  من عقـل ميـزه اهلل  

 :العقل من ممكنات فعل مخس 

 .ــ القيم وتطبيقاتها السلوكية واملهنية 1

 .ــ املعارم والعلوم املتجددة 2

 .ــ اخل ات الكونية ألسباب النجاح واإلخفاق 3

ــ املهارات العملية اإلجرائية واليت متثل التطبيه الصـحيح مـن قـيم     4

 .رم وخ اتومعا

 . ــ تقنيات احلياة احلديثة 5

ا وتتباين ي  ل  القدرات أن يفعل ةها ما كنا نظنه معجزات يستطيع

البشرية ونستطيع إن نعزو تداول احلضـارات مـا ةـر صـعود وهبـو  إىل هـذا       

 .األصل وهو اإلنسان واجملتمع

ساسـي لـه   ــ ومن خالل اهلوية  اليت يتبناها اإلنسان واليت متثـل احملـرب األ  

 .نستطيع أن حتكم ي قوة فعل اإلنسان واجملتمعات واألمم 

نسـان واجملتمـع عـ  صـناعة     ــ وعندما تلتزم الدولة ةقوانر ةناء وتطوير اإل

 الطريــه الصــحيح للفطــرة  ا ف نهــا تكــون قــد اهتــدت وعــادت إىل اهلويــة

 ا والتــزام املســار الصــحيح السـتعادة القــوة واحليويــة احلضــارية احلضـارية 

 .والقدرة عل  التنافس احلضارم 
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 : ال تيئ  ايضيرية عل  ا تم  والدولة

 تعظيم االهتمام ةالعنصر البشرمل وتوفري احتياجاته األساسية مـن األمـن   (1

 . والسكن والتعليم والعالت والغذاء

 . االلتزام ةاملعايري العاملية للمحافظة عل  قيمة وحقوق اإلنسان (2

والسـلوكي والتحسـن املسـتمر لـودة السـلوب       االهتمام ةالتأهيل القيمي (3

 .اجملتمعي

االهتمام ةتأهيل أفراد اجملتمع ةالقيم املهنية العامة ا واخلاصة ةكـل جمـال    (4

عمــل مبــا ســريفع مســتومل األداء املهــين إىل مســتويات احرتافيــة عاليــة ا  

تنعكس ةشكل مباشـر علـ  أرقـام وجـودة اإلنتـات واالقتصـاد والـدخل        

 .عيشةوحتسن مستومل امل

ــر الشــعب والنظــام       (5 ــة ة ــة املتبادل ــة والثق حتســن مســتومل الرضــا والقناع

 .احلاكم

ارتفاع املنسوب احلضارم ي تعامل أفراد اجملتمـع ومكوناتـه مـع ةعضـهم      (3

ــة والسياســية مــن     ــة والفكري ــة والديني ــات العرقي ــبعض وكــذل  املكون ال

 . الميعخالل توافر أرضية متثل احلد األدن  من اهلوية املشرتكة ةر 

 .تعزيز مستومل االستقرار الثقاي واالجتماعي واالقتصادم والسياسي (7



134 

 : ة طيذج تلبيقية لص يعة  ةويي  عيملية ةيجتة

 . ــ منو ت صناعة اهلوية الياةانية1

 .ــ منو ت صناعة اهلوية األمريكية 2

 . ــ منو ت صناعة اهلوية املاليزية 3

 .يةــ منو ت صناعة اهلوية السنغافور 4

 . ــ منو ت صناعة اهلوية اإليرانية5
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 .منوذج صناعة اهلوية اليابانية( أ

 .الصورة تبر جيل الرواد املؤسسر للنهضة الياةانية احلديثة

 :جلين متخصصة   العلوم اإلةسيةية والكوةية

حدد فيها العلماء الكونيون األسئلة واإلجاةات واألهدام اليت جيب 

ا احليـاة احلديثـة  ا وكل جمال مـن جمـاالت   فروع العلم قيقها ي كل فرع منحت

 ؛ لتحديـد املعـايري واملواصـفات الالزمـة ي    انتقل  املهمة لعلماء اإلنسانياتو

وجاء   االستعادة النهوض احلضارم للياةان؛ القوة البشرية الديدة  الالزمة

ة ؛ ليتحملـوا مسـؤوليتهم ي صـناعة ومتكـر اهلويـ     دور علماء القـيم واهلويـة  

الديدة الالزمة إلنتات اإلنسان واملواطن الياةـاني الديـد القـادر علـ  حتقيـه      

 . اإلجنازات واألرقام املطلوةة 
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 :أسئلة اليي ين مفتيح التتول

ةكــل شــجاعة وجتــرد وشــفافية ومصــارحة مــع الــنفس ومــع الشــعب  

 الياةاني ا صنع مفكرو النهضة الياةانية أسئلتهم العميقة للبحـ  ي األسـباب  

الك مل والفرعية ا ملا أصاةهم من هزمية عل  يـد املنـافس األمريكـي وصـوال     

إىل امتالب أفكار ومسار ووسـائل وأدوات علميـة صـلبة السـتعادة النهـوض      

 .احلضارم مرة ثانية 

 : أسئلة التتول ايضيري   ال موذج اليي يةي

ــة العـــرب ا األمـــة   ــا  إلـــيكم أمـــيت أمـ ــة عـــن أســـباب هبوطهـ الباحثـ

ا وكيفية استعادة القدرة عل  الصعود احلضارم مرة ثانية ــ  إليكم احلضارم

األسئلة األرةع الك مل اليت طرحها املفكـرون الياةـانيون علـ  أنفسـهم ا ثـم      

 .أجاةوا عنها ؛ لتبدأ رحلتهم حنو الصعود 

ملا ا يكرهنـا العـات إلـي هـذه الدرجـة ا حيـ  ت يتعـاط          :السؤال األول 

 ما ا ي ثقافتنا من سوء أو خلل جعل العات يتخل  عنا ؟ معنا أثناء أزمتنا؟

أين كنا والواليات املتحدة األمريكية تصـنع النـووم الـذم     :السؤال النيةي 

 دمرتنا ةه ؟ وملا ا وكي  ختلفنا عن أمريكا ؟

أيــن كانــ  مؤسســاتنا اخلاصــة ةبنــاء اإلنســان الياةــاني        :السةةؤال النيلةةث  

املاديـة للياةـان ا حيـ  كـان العـات وأمريكـا ا        واألخرمل اخلاصة ةبنـاء القـوة  

 يفكر ويعمل وينتج ويطور ؟ 
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ما القيم واهلوية األفضل واألسرع لصناعة إنسـان وجمتمـع    :السؤال الرا   

 النهضة الياةانية ؟

 :قصة ال يوض اليي يةي  يختصير  ي قصة ص يعة  وية

 . حلم النهوض ا وةلوغ قوة عاملية( 1

ــتحقاقات الن( 2 ــة وتكنولوجيــة و اقتصــادية      اس ــه أرقــام علمي هــوض ةتحقي

 .عددة

استحقاقات النهوض وحاجتهـا إىل قـوة ةشـرية نوعيـة  ات معـايري نوعيـة       ( 3

 .عالية
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القوة البشرية النوعية وحاجتها إىل صناعة هوية جديدة لإلنسان واجملتمـع  ( 4

 .الياةاني

ياةانيـة مكونـة مـن    صناعة اهلوية تتكون من خطة عكمة لتخطيط اهلوية ال( 5

 .منظومة قيم ومفاهيم خاصة ا ثم متكر اهلوية ي اليل الياةاني الديد

املواصةةةةفي  املعييريةةةةة للقةةةةوة البشةةةةرية اليي يةيةةةةة الالزمةةةةة لتتقيةةةةق   

 :أركين القوة اخلمسة للدولة اليي يةية ال ي ضة
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م ظومة القيم واملفي يم اليي يةية اخليصة الةيت أ ةز  املواصةفي     

 : عييرية للقوة البشرية اليي يةيةامل
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 : منوذج صناعة اهلوية األمريكية( ب

ــة    :ميك  ةةي أن ةقةةول    ــات العاملي ــر اهلوي ــة مــن أكث ــة األمريكي إن اهلوي

تنوًعا عل  اإلطالق وأن اهلوية األوىل تشّكل  تلقائيفا لفرتة ما نتيجة ملوجات 

ومـن  . اهلوية األمريكيـة العامـة  اهلجرة املتتالية حت  ةدأ جيل املؤسسر ةتأطري 

املؤّكد تارليفا أن أمريكا كان  أرًضا للمهـاجرين اإلجنليـز واألورةـير ةشـكل     

ــذل        ــربا ول ــن األســيوير والع ــة النســيات م ــ  ةقي ــد  ل ــتهم ةع عــام تبع

 :فالواليات املتحدة تتكون من هويات متعددة ةسبب كثرة األديان ي تارلها

ــرت   ــن إجنل ــتان  م ـــ ال وتس ــي    ـ ــو جريس ــورب وني ــتوطنوا نيوي ا واســكتلندا اس

 .وماساتشوستس

 .ــ اهلولنديون من أصول كاثوليكية استوطنوا مرييالند

 ــ األملان من أصول املعمدانير استوطنوا مرييالند وورودآيالند 

 .نياةنسلفا األملان متركزوا ي الكويكرزــ 

 .ــ وااليطاليون كذل  والبلجي  واإلسبان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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تقبلــوا  21 القــرن وأوائـل  19القــرن  ـــ املهــاجرون مـن غــري ال وتسـتان  ي   

ــان    ــتانتية ا حتـــ  أصـــبح  األديـ ــادة ال وتسـ العديـــد مـــن جوانـــب العبـ

 . ي نهاية املطام جتميعية واليهودية الكاثوليكية األمريكية  مبا فيها

ــ كما كان  الكاثوليكية أك  طائفة مسيحيَّة ي الواليـات املتحـدة ي النصـ     

ةعيـد   الثاني من القرن التاسع عشر حت  غّيروا طريقـة احتفـال األمريكـير   

 .الفصح

ــ وةالنسبة لليهود األمريكير فقد كانوا أكثر مرونةا فقد كيفوا معتقداتهم مع 

 .الثقافة الغالبة

ــ التجسيد النمطي للثقافة والسينما األمريكية تشكل  منذ فرتات مبكرة حبس 

 .يهودم واضح

 : مرتكزات اهلوية األمريكية

 االسـتقالل  إعالنالقيم األمريكية اليت وضعها املؤسسون األوائل ي   

ــا النــاس" :أن علــ  نــص والــذم الــرمء  وإّن امتســاوين خلقــوا قــد مجيًع

 احليـاة  حـه  ةينهـا  ومـن  ا للتصـرم  قاةلة غري معينة حقوًقا منحهم قد خالقهم

 ".السعادة ونشدان واحلرية

  .الفردية احلرية ادئملب رسي ــ

البشرمل الواسع حي  أن الدسـتور األمريكـي ت حيـّدد لغـة رمسيـة       والتنوع ــ

للدولة ا ويسمح ةتداول اللغات األخرملا ةل يشجع عل  تعلـم اللغـات   

 . األخرمل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AD


142 

؛ يكفــل التعــديل األول لدســتور رمسيفــا دولــة علمانيــة الواليــات املتحــدة ــــ

ا ديــين حكـم  ا ومينـع إنشـاء أم  يـات املتحـدة حريـة ممارسـة األديــان    الوال

 ف نـه  احلكـم  توليـه  فرتة قبل اليمر يقسم عندما األمريكي الرئيسحت  إن 

ــل علــ  حيلــ  ال ــاب أم يوجــد وال !اإلجني  !القســم ميــر ألداء عــّدد كت

 يـؤمن  الـذم  ةالكتاب يأتي أن منه يطلب القسم ألداء يأتي عندما فالرئيس

 .عليه أقسم إن لالفه وال ويقدسه ةه

 .دستورية مرجعية  ات ةاألمريكي اهلويةــ 

 العــات عرفــه الــذم املــألوم عــن خــروت هــي : ةبســاطة األمريكيــة اهلويــة ــــ

 إم اطوريـات  وضـعتها  الـيت  القيـود  لكلل تكسري وهي أفكارها ي املتجّمد

 .ساةقة ديكتاتورية

 وحيمـي  ةاحلريـة  يـؤمن  جمتمـع  ي دميقراطـي  إطـار  ي نشأت األمريكية اهلوية ــ

 .والعلماء العلم ميحي كما اإلةداع

 هلــذا ةالنســبة الكــثري ميثــل والــذم اوحــده الفــرد قوامهــا األمريكيــة ويــةاهل ــــ

  .احلدي  اجملتمع

 .ــ اهلوية األمريكية تعزز االةتكار

 :الع يصر الستة األسيسية لليوية األمريكية

 .أرض الوطن( 1

 .النس األةيض( 2

 .الدين املسيحي ال وتستانيت( 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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 .لي الي ؛ القائم عل  التعددية السياسيَّةالرتاث ال( 4

العداء لرخر ــ احلرب هي األداة الرئيسة لتوسيع اجملتمعـات وفـرض   ( 5

 .اخلوم كمصدر لالندمات ةديال عن التماس  القبلي

أحقيــة القوميــة األمريكيــة ةقيــادة العــات والســيطرة عليــه حتــ  نهايــة  ( 3

 .احلياة

 :  ل القيم واهلوية األمريكيةسيلرة األصولي  ا يفظ  وتآك

عل  الرغم من أن الدستور األمريكي يعت  نظام احلكم ي الواليـات  

املتحدة نظاًما علمانيفا ال يتبن  ديًنـا معيًنـا ي الدولـة أو احلكومـة حبكـم التنـوع       

ــ ــ  الطــائفي واملــذهت   العرق ــعب األمريكــي ي  ي والــديين وحت ا إال أن الش

د مـع  تدين يشـرتب ي خلفيتـه الدينيـة إىل حـّد ةعيـ     معظمه شعب ةروتستانيت م

ا ويلعـب الـدين دوًرا أساسـيفا ي احليـاة السياسـية      العقيدة اليهوديـة التلموديـة  

وقـد تفـاقم هـذا الــدور مـع وصـول احملـافظر الــدد إىل السـلطة وهـو عامــل         

أساسي وعدد ي العالقة مع الصـهاينة والـيت أصـبح هلـا التـأثري األكـ  علـ         

 .اسية واهلوية األمريكيةالسي

 : التغريات المي أصابت اهلوية األمريكية

ــ  كـارتر  جيمـي  يقـدم  ا"للخطـر  تتعـرض  األمريكيـة  القـيم " كتاب ي  ـ

 الـراهن  الوق  ي املهمة ةالقضايا تتعّله اليت األخالقية للقيم شخصية دراسة

 39 رقــم كــالرئيس ســاةه وسياســي ديــن رجــل ةصــفته فيــه يتحــدث والــذم

 .األمريكية املتحدة اتللوالي
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 املتحـدةا  الواليـات  داخـل  وسـاقا  قدمب عل  جارية واسعة تغريات هنال  ــ

 االعـام  وخطاةهـا  ا األمريكيـة  للمـة  األساسـية  األخالقيـة  القـيم  صعيد عل 

 .السياسية وفلسفتها

 ةعـد   ات قضـايا  حـول  والمهـورم  الـدميقراطي  احلـزةر  ةر الكبري الشقاق ــ

  :مثل كامل ةشكل أمريكيفا عليها متفه كان الساةه ي قيمي

 احلريــات ااملــرأة حقــوق الــدينا إزاء العلــم اإلعــداما عقوةــة اإلجهــاضا)

 ةــر واخليــار الناريــةا األســلحة وتفشــي النوويــةا األســلحة وانتشــار املدنيــة

 (.للفقراء والعدالة البيئة ونوعية اوالسالم احلرب

 للشـركات  املسـبوق  غري والنفو  اسياسيةال العملية ي الطائلة األموال حقن ــ

 .اخلاصة واملصال

 مـن  متكنـوا  والـذين  متشـّددة  دينيـة  أصـول  مـن  الـدد  األصوليون احملافظون ــ

 .والسياسة الدين ةر والمع فلسفتهم تطبيه

 املعتقـدات  مـن  جمموعـة  حقـن  طريه عن األمريكية والعقيدة اإلميان حتري  ــ

 مــن جمموعـة  ةهــا سـيطرت  دينيــة ومعتقـدات  صــصةق األمريكيـة  السياسـية  ي

ــ  املســيحير األصــولير ــة سياســةال عل  عــ  ااألوســط الشــرق ي األمريكي

 سيناريو تص  املقدس الكتاب آيات من ةعناية منتقاة ةاختيارات قصة صناعة

ــوم ــة ي ــة أو االقيام ــات نهاي ــودة .الع ــيح وع ــريفع الــذم املس ــون س  إىل املؤمن

 النبــوءة حتقيـه  مسـؤولية  املؤمنــون الساسـة  هـؤالء  يتحمــل ثـم  ومـن  االسـماء 

 : إىل أعماهلم جدول ويدعو ا التوراتية
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 .اإلسالم ضّد األوسط الشرق ي حرب شن ــ

  .األغيار وطرد كاّفة "املقدسة األرض" عل  اليهود استيالء ــ

 انتصـار  ثـم  ا املنطقـة  علـ   (للمسـيح  املنـاوئون ) الكفار استيالء  ل  ويتلو ــ

  .نهائيفا حاملسي

 القــيم عــن ختــرت الــيت األمريكيــة السياســات مــن جمموعــة عنــه نــتج

 :اخلروت هذا منا ت ومن األوائلا املؤسسون صنعها اليت األمريكية واهلوية

 املنظمـات  تفرضـها  الـيت  القيـود  عـن  واالسـتقالل  اخلروت أمريكا أعلن  (1

 .الدولية

 مبـا  اطويـل  زمـن  منذ ةالقائم الدولية اتاالتفاقي من للعديد أمريكا تنكر (2

 علـــ  وقيـــود انوويـــة أســـلحة واتفاقيـــات اقضـــائية قـــرارات  لـــ  ي

 ومعاملـة  االـدولي  العـدل  ونظـام  االبيئـة  ايةومح االبيولوجية األسلحة

 .اإلنسانية السجناء

 توصــ   ودول قــوات مــع قتــال أعمــال  ي األمريكيــة القــوات تــور  (3

 .ةاإلرهاب

 علـ   مهيمنـة  أمريكيـة  اطوريـة إم  خلـه  إىل وتشـوقه  الزعماء ةعض ولع (4

 .ةرمته العات

 غــري معلومــات علــ  ةنــاء الشــر مبحــور تســم  جديــدة عــداءات صــناعة (5

 .له املوالية األجهزة أو األمريكية االستخبارات أجهزة من مؤّكدة

 .التوسع ي ممارسة ما ميكن تسميته ةالبلطجة الدولية (3



143 

 :الص يعة النيةية لليوية األمريكية

لي  ســردية تارليــة ا وعاولــة تصــميم  اكــرة مجعّيــة جديــدة  ــــ هينتجــون وتــأ

 . للهوية األمريكية

 :ألسبيب عديدة م يي

ــ التوجهات األصـولية املتشـّددة للمحـافظر وحلـم السـيطرة علـ  العـات حتـ          

 .نهاية احلياة

ـــ التشــوهات الكــبرية الــيت أصــاة  اهلويــة األمريكيــة نتيجــة ختليهــا عــن دورهــا   

 الكثري من القضايا الغري ا وحتوهلا إىل شري  يلكثري من امللفاتااحليادم ي 

ل ا وصمويفوكو هاما ي كتاةه نهاية العات؛ فقد تبن  قصص وأفكار عادلة

ا ومـن حنـن؟ حتـديات اهلويـة األمريكيـة      هنتجون ي كتاةه صـدام احلضـارات  

 .م 2114

الصـناعة  )فيما امسيـه أنـا   والذم يعد دليًلا تفصيليفا لتطوير اهلوية األمريكيةا أو 

الثانية للهوية األمريكيـة علـ  يـد احملـافظر الـدد األكثـر تشـدًداا وخضـوًعا         

 (.للوةي اليهودم

 :ص يعة القصة اجلديدة ل شأة أمريكي واهلوية األمريكية

ةــــــــل " للمهــــــــاجرين"ةلــــــــًدا ليســــــــ   الواليــــــــات املتحــــــــدة

ــز إنامســتوطنر ــدموا إىل اإلجنلي ــا ق ــد   أمريك ا ةهــدم تأســيس جمتمــع جدي

 . وليس لالندمات ي جمتمع قائم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
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واآلخرون الذين قـدموا للعـيش ي املسـتوطنات الـيت أسسـها هـؤالء       

ةلــًدا مــن "ليســ   الواليـات املتحــدة  األوائـل كــانوا مهــاجرين ةالفعــل ولكــن 

 ". املهاجرين

 ااحلريــة( :للقــيم اهلويــة األمريكيــةا إمنــا هــي جتســيدوجوهرهــا  ــــ العقيــدة

 (. وامللكية اخلاصة ااحلكومة التمثيلية االفردية ااملساواة 

  الواليـات املتحـدة   ـــ مـن ةـر كافـة الـدول األوروةيـة واملسـتعمراتا كانـ         

صـــالح اإل الوحيـــدة الـــيت طـــوَّرت هـــذه العقيـــدة القائمـــة علـــ  أســـاس 

ا كان  مستعمرة إجنليزيـة  الواليات املتحدة وهو ما يعين أن ال وتستانيت

لقانونيــة للمســـتوطنر والــيت ع إنشـــاؤها ي   ألن املؤسســات السياســـية وا 

القــرنر الســاةع والثــامن عشــرا اقتبســ  كــثرًيا مــن مؤسســات وممارســات 

 . إجنلرتا أواخر القرن السادس والساةع عشر ي

ــ  علـــ  اهلويـــة األمريكيـــة ا مـــن خــــالل      ال وتســـتانيت  ثـــر كمـــا أن األ  ــ

الفـــرد ومســـؤولية األفـــراد ملعرفـــة     ضـــمري علـــ  ال وتســـتان  تركيـــز

واحله  واملساواة الفردية ا هو ما عّزز قيماإلجنيل مباشرة من الرب حقيقة

ــدين  ــار ال ــرأم  ي اختي ــة ال ــدة  ي وحري ــات املتح ــدت الا ووالوالي ــداء ّل ع

ــة  ــأن هــذه ممارســات   األمريكــي للتسلســالت اهلرمي ــاد ة ا وعــّززت االعتق

 .دميقراطية ينبغي أن متارس عل  مستومل احلكومات

وهلــذا يــدعو هينتجــون إىل إعــادة تأكيــد اهلويــة األمريكيــة مــن قبــل               

الميـع والنظــر ألمريكــا كبلـد مســيحي تعــيش ةــه أقليـات أخــرمل تتبــع القــيم    

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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ــو ـ ةروتســتانتية    األجن ــة     ل ــدة السياســية األمريكي ــي والعقي ــرتاث األوروة ا وال

  .  كأساس لوحدة مجيع األمريكير

 : يف ض  ي ت ون عدًدا من التتديي 

القـرن   تتعـّرض للتهديـد منـذ سـتينيات     العقيدة األمريكية ةأّن هينتجونيؤكد 

االقتصــادا وســهولة  وعوملــةا  احلقــوق املدنيــة ةظهــور حركــات العشــرين

ا ت املهـاجرين ي اهلويـة األمريكيـة   قوانر التجنيس اليت عّطل  مـن انـدما  

 . وعّززت فرص عافظتهم عل  هويتهم األوىل

لغـتهم  ــ ازدوات اهلوية ــ فضًلا عن تهديد املهـاجرين األسـبان األكثـر متّسـًكا ة    

ــبانية وةـــــــــاإلرث  ــاثوليكياإلســـــــ ــع   الكـــــــ ــه مـــــــ هلـــــــــم وخالفـــــــ

ــد أعــداد القــادمر مــن أمريكــا   ةروتســتانتية األجنلــو الثقافــة ا كمــا أن تزاي

النوةية مع ثقافتهم املنعزلـة عـن قـيم اجملتمـع األمريكـي ا سـّبب  تغـريات        

 .تاح  أمريكاسلبية اج

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84_(%D8%B4%D8%B9%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA
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وميكن تلخيص مالمةح  ةذا التغةيري  يختصةير   عةدد مةن السةمي         

 :الرئيسة

 .التحول من ةوتقة االنصهار إىل التعدد الثقاي :أو 

تراجــع تركيــز التعلــيم علــ  قــيم احلضــارة الغرةيــة للرتكيــز علــ  قــيم    :ثيةيةةي

 .التعددية

 .تراجع  األمركة ي مواجهة العوملة :ثيلني

 .اجع القيم املسيحية ي مواجهة قيم احلرية املفرطةتر :را عي

تراجـع حكــم النخبـة والــذم ميثـل جــزًءا مـن الــتفكري املؤسســي ي      :خيمسةي  

 .أمريكا هو أن النخبة هي األصلح للحكم من العامة

 .تراجع أعداد البيض :سيدسي

 التهديد اإلسالمي  :سي عي

نجتـون وهــو  ومـن أسـوأ الفرضـيات واملخـاوم الــيت  هـب إليهـا هنت      

حبتمية الصـدام املباشـر للحضـارة الغرةيـة مـع      :يستشرم مستقبل أمريكا قوله

احلضارة اإلسـالميةا حيـ  قسّمـم هنتنجتـون احلضـارات القوّيـة  ات القـدرة        

الصينية والياةانيـة واهلنديـة   : عل  البقاء إىل  اني حضارات ك مل من أهمها 

حتمية الصـراع ةـر احلضـارتر    "ه وانته  إىل تصّور مؤدا.واإلسالمية والغرةية

ا وهو إن كان قد طـرمح نظريتـه الصـدامية هـذه ي مقاةـل      "اإلسالمية والغرةية

الــذم أراد إعــالن تفــّوق حضــارة الرجــل  " نهايــة التــاريي"طــَرح فوكــو هامــا 

أّن مـا    ( صدام احلضـارات  ) ةينما راح هينتجون يؤكد ي كتاةه . الغرةي األةيض
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أرةعـــة أســـباب وراء املوقـــ  العـــدائي العرةـــي    الغـــرب جيـــب التنبـــه إليـــه ي

 :وهي ةالرتتيب  اإلسالمي

ــل جتــاه التحضــر       (1  ــرّد فع ــود األخــرية ك ــوعي اإلســالمي ي العق انبعــاث ال

  . والتحدي  الغرةي

وجود إحساس قوم مشـرتب مـن احلسـد والعدوانيـة جتـاه الغـرب وثروتـه        ( 2 

  . وثقافته من العات اإلسالميوقوته 

ــاب اإلســالمي يعــود إىل االنقســامات القبليــة والدينيــة والعرقيــة        ( 3 اإلره

ــة   ــات اإلســالم  والسياســية والثقافي ــر   ا داخــل الع ــ  ة ــثري العن ــيت ت ي ال

  . ةر املسلمر وغري املسلمرا كما تعّزز هذه االنقسامات العن   املسلمر

ــزامن االنبعــاث اإلســالمي ومعــدالت والدة مرتفعــة ي مع   ( 4 ــدول  ي ظــم ال

وهو ما أّدمل إىل زيادة شرحية الشباب الذين يهاجرون للغـرب    ا اإلسالمية

  !! وينضمون إىل منظمات وشبكات إرهاةية

ــذا النحــو  ــ  ه ــاب      وعل ــع هــذا اإلره ــة الصــدام م ــ  حتمي ــد عل يؤك

 ... اإلسالمي الذم جيب التنبه إليه

اهلويـة   من حنن؟ حتـديات "ولعل أخطر ما يرّوت له هينتجون ي كتاةه 

هو دور اإلسالم كدين وحضارة ي تشكيل اهلوية  2114" الوطنية األمريكية

 .الوطنية األمريكية خالل الفرتة الراهنة وي املستقبل املنظور

ــل أحــد التحــديات        ــأن اإلســالم ميّث ــرمل ة ــه ال ي ــرغم مــن أّن وعلــ  ال

ل األساســية الــيت أدت إىل تراجــع شــعور األمــريكير ةهــويتهم الوطنيــة خــال  
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أّنــه يــرمل أن العــداء لإلســالم واحلضــارة اإلســالمية قــد  العقــود األخــريةا إاّل

يساعد ةشكل كبري ي حتقيه التفام األمريكير املنشود حول هويتهم الوطنيـة  

 .ي املستقبل املنظور

 :مالحظة هامة

ّد اآلخـر  ــ ةذل  يقّدم هينتجون طرًحا عدائًيا ي ر فيه نشوب حـرب إةـادة ضـ   

ا فأمريكـا منـذ وجودهـا أم قبـل ثالثـة      وليس هذا الطرح جديًدا كل اآلخرا

ــرون وهــي رائــدة األمــم ي اإل    ــة للبشــر   ق ــادات احلضــارية والثقافي ا علــ  ة

ا فـ ن  تتحول أمريكا إىل ةلد غـري متسـامح  فال ةأس أن اختالفهم وتنوعهم ا 

ــة هــذا األمــر ســوم يقــوم ةتغطيتــه ملنطــه الغطرســة األمريك   القــوة الصــلبة )ي

ا ي عات فوضوم أةعد ما يكـون عـن   ا ومنطه التبعية واإلخضاع(عمةوالنا

 .حكم العقل والقانون

ثـم جملـس العالقـات اخلارجيـة     " ةروكمـز "ــ يتبن  هذه األفكار مركز أو معهد 

ا وغريها من املعاهد أو املراكز اليت تلعـب   ومؤسسة هريتات أمريكان انرتةرايز

  .  يكيدور النخبة املؤثرة ي القرار األمر
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  م2113ــ  0890صناعة اهلوية والنهضة املاليزية ( ج

 م2115وإعادة تطويرها        

 :م1911التتديي  اليت واجي  ميليزيي عيم 

التعدد العرقي مالوا صينر وهنـود ـــ التعـدد الـديين     )االنقسام الرأسي ( 1

مــن ديانــات اإلســالم واملســيحية والبو يــة واهلندوســية والكونفوشــية       

ــدين و ــيي وامللحـ ــة والسـ ــذم( الطاويـ ــام   والـ ــ  واالنقسـ ــوحي ةالتفتـ يـ

ــه     والصــراع ــد حيق ــ  مشــروع واح ــام عل ــتحالة الوحــدة وااللتف ا واس

 ...التنمية

التمايز الثقاي واالجتماعي واالقتصـادم الكـبري ةـر    : )االنقسام األفقي( 2

 (.طبقات اجملتمع

واخنفــاض  ا وضــع  اإلنتــات والتــدني االقتصــادمالتخلــ  احلضــارم( 3

 311دخـل الفـرد مـن     مستومل الدخل والفقر املدقعا حي  كان متوسط

 .م1931رجن  سنة 
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األميــة وختّلــ  النظــام التعليمــي وخباصــة ةــر املــالو الســكان األصــلير  ( 4

 .للبالد

التباس عالقة الدين ةالدولة ا واملفهوم املفر  فيـه للقيـادة ي ظـّل ثقافـة     ( 5

 .ية اهتماًما كبرًياسائدة تعطي القيادة السياس

اهلنديــة : )االرتبــاب الثقــاي ةــر ثــالث مكونــات ثقافيــة شــديدة التبــاين  ( 3

 (.والصينية واإلسالمية

 ...غياب االستقرار االقتصادم واالجتماعي والسياسي( 7

ــة   (  3 ــة للتنميـ ــة الطاحنـ ــن األزمـ ــًلا عـ ــذا فضـ ــات ي  هـ ــتومل العـ ــ  مسـ علـ

ا وخاصـة ي الـدول الصـناعية ا والـيت جعلـ  دول العـات       الثمانينيات

 .املتقدم أقل رفًقا ةالشعوب النامية وأكثر ظلًما هلا

األزمة االقتصادية الطاحنة املتعمدة ؛ لتدمري االقتصاد املاليزم ةاملضارةة ( 9

اخلارجية ي العملة املاليزية وتعّمد ختفيض قيمتهـا ةشـكل كـبري ممـا حـول      

 .لدولة فقريةماليزيا فجأة 

 :م2883ةة  1912األ داف اخلمسة وص يعة اهلوية امليليزية 

ال شّ  أّن واقع التحديات املاليزية فرض نفسه ةشكل كبري عل  صـناعة       

 .اهلوية املاليزية

 :لتكون قيدرة عل  حتقيق أ داف عديدة م يي

 . يزياالوحدة واالحتشاد خل  القيادة واملشروع الوطين الديد ملال :أو 
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حتسر منط التفكري والسلوب املاليزم ؛ ليتجه حنـو الوحـدة والتعـاون     :ثيةيي

 .واالستقامة

ــ  العمــل        :ثيلنةةي ــز قدرتــه عل ــر أداء وجهــد املــواطن املــاليزم وتعزي حتس

 .واإلنتات واالجناز

تعزيز وعي املواطن املاليزم حبجم ونوع التحـديات اخلارجيـة للـدول     :را عي

الدولية ا وتعزيـز انتمـاء واحتشـاد الشـعب املـاليزم      الك مل واملؤسسات 

 .  خل  اخليارات الوطنية

تعزيـز ثقافـة الدميقراطيـة والتنـافس اإلجيـاةي ا والتـداول السـلمي         :خيمسي

 .للسلطة

 :مرتكزات صناعة اهلوية ومنوذج النهضة املاليزية

ة يعّد النمو ت املاليزم من أهـم النمـا ت الرائـدة الـيت جنحـ  ي هزميـ        

جعلـ  مـن ماليزيـا منو ًجـا عامليفـا وفريـًداا       الفقر ي أقـل مـن ثالثـة عقـود و    

وحوهلا من دولة معدمـة كانـ  خارجـة لتّوهـا مـن صـراع أهلـي مريـر عـام          

ــع مب    1931 ــاا تتمت ــناعيفا وتكنولوجيف ــة ص ــة متقّدم ــم  إىل دول ؤسســات حك

ول فر فيها مجيع أسس الدولة احلديثةا وواحدة مـن أغنـ  د  ا وتتوراسخة

 .عل  اخلريطة الصناعية للعات 13ا وتعد الدولة رقم العات
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قةةدم ميةةيتري حممةةد طوذًجةةي تةةيمًلي ومتكةةيمال للت ميةةة ي للةةق مةةن   

 :ص يعة  وية جديدة للشع  امليليزي

ــة والــذم      ــديم للتنمي ــوم الق ــاوز املفه ــادة الــدخل   يتج ــدار زي ــّيم مبق يق

مًلا للتنميـة ينطلـه مـن    ا وارتفاع متوسط الـدخل وقـّدم مفهوًمـا شـا    القومي

؛ حت  يكون قـادًرا علـ    ع املاليزم ثقافيفا واجتماعيفاصناعة اإلنسان واجملتم

ا ويؤّكد تعدد أةعاد التنمية نب التنمية االقتصادية والسياسيةحتقيه ةقّية جوا

الذم يهـدم إىل التحـرر اإلنسـاني والـذم يعنـ  حتريـر الفـرد واجملتمـع مـن          

وم التبعيـةا وإطـالق   ا ومـن شـت  صـن   ض والفقرومن اخلوم واملر الهل

واالنتفاع ةهذه القـدرات   اقدرات البشرا وتوسيع جماالت االختيار أمامهم

 . ا ومتكر اجملتمع من السيطرة عل  شرو  جتّدده وتطورهلصاحلهم

ــ كما متّكن من حسن إدارة التنوع البشرمل وحتويله إىل فرصة استثمارية 

ــات واخلصـــائص       ــول والعرقيـ ــاليزم متعـــدد األصـ ــ مل ي اإلنســـان املـ كـ

 .واإلمكانيات والقدرات واملمكنات

ــ صناعة الوحدة اجملتمعية والتماس  االجتماعي والديين ا واملشـاركة        

يـع ي األعيـاد الدينيـة لكاّفـة األعـراق الـيت       الشاملة والتعايش السلمي للجم

 .هلا احله ي ممارسة طقوسها حبرية كاملة ةنص الدستور

 .ــ الوعي واليقظة ي مواجهة حتديات العوملة وتوغلها لصال الغرب     

ــ االةتكار والرأة ي مواجهة التحـديات حيـ  اتبعـ  ماليزيـا سياسـات           

ألزمــة املاليـة واالقتصـادية ي الفــرتة مـن عــام    جريئـة عنـدما كانــ  ي أتـون ا   

ا لصّد املضارةة ي البورصـة وإلنعـاش االقتصـاد    1999وحت  عام  1997
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ــيت       ــدة ال ــة الوحي ــا الدول ــ  ماليزي ــارا فكان ــة االنهي ــ  حاف ةعــد أن كــان عل

واجهــ  األزمــة االقتصــادية ي  لــ  الوقــ  ورفضــ  سياســات صــندوق   

اخلاصة اليت اشتمل  عل  سعر الصـرم  النقد الدولي ا واةتكرت سياستها 

 .الثاة  وعدم تعويم النقد ا وغريها من اإلجراءات

صـندوق النقـد الـدولي ي مثـل هـذه      " روشـتة "ولعّل عـدم لـوء ماليزيـا إىل    

احلاالت جّنب البالد االضطرار واللجـوء إىل سياسـة البـاب املفتـوح للقـومل      

الدول األخرمل ولقد سـاهم    املالية األجنبية لشراء األصول الوطنية كما ي

ــدًلا مــن سياســة التعــديل اهليكلــي     السياســات املبتكــرة إلنعــاش االقتصــاد ة

املألوفـة واملعتــادة الــيت يقــدمها صــندوق النقـد الــدولي ا والــيت تركــز علــ    

 .إجبار من يلجأ إليها عل  السياسة املفتوحة للسوق العاملي

 :املي للتنميةأهم التطبيقات واملظاهر السلوكية للمفهوم الع

 (قهر الفقر وةناء اإلنسان الديد)

 زيادة اإلنتاج

 ...من السلع واخلدمات 

إلشباع احلاجات 

 للمجتمع األساسية

التوسع يف الصادرات 

وإحالل الواردات وحترير 

اإلنسان واجملتمع والدولة 

من عالقات التبعية 

 واالستغالل واملهانة

متكني أكرب عدد ممكن 

التعلم من املواطنني من 

 والتدريب والتأهيل

احلقيقي املواكب لنظم 

التعليم العاملية احلديثة ــ 

 االستثمار يف البشر

توفري فرص أفضل 

الكتشاف وتنمية 

واستثمار املواهب 

والقدرات اخلاصة 

وحتقيق الذات وتدعيم 

 االعتماد على الذات

 احلصول على

 رعاية صحية

 مناسبة

توسيع فرص ممارسة 

ركة يف احلريات واملشا

 اختاذ القرارات

توفر فرص عمل كرمية 

وآمنة تصب يف املصاحل 

 الوطنية العليا للبالد

حتسني نوعية احلياة 

 اإلنسانية يف اجملتمع
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 :مكونات اهلوية املاليزية اجلديدة

ــ حترير املواطن واجملتمع املاليزم من الهل ومن اخلوم واملرض والفقـر ا   1

إطــالق قــدرات البشــرا وتوســيع جمــاالت ومـن شــت  صــنوم التبعيــة ا و 

االختيار أمامهم ا واالنتفـاع ةهـذه القـدرات لصـاحلهم ا ومتكـر اجملتمـع       

 .من السيطرة عل  شرو  جتدده وتطوره

اهلوية الوطنية املاليزية ـ ماليزيا أك  وأهم  ــ ةناء عقد اجتماعي جديد امسه  2

حي  مجع فيـه كـل مكونـات اجملتمـع املـاليزم مـن عرقيَّـات         ــ من الميع

 :وأديان  تلفة عل  مخسة قواعد أساسية وهي

فـتح  + الـدعم املتسـاوم مـن الدولـة للجميـع      + احلماية + االعرتام الكامل )

ملميــزة لكــّل مكــّون خلدمــة االســتثمار األمثــل للخصــائص ا+ آفــاق النمــو 

 (.املشروع الوطين لتنمية ونهضة ماليزيا

ــ ترسيي ومتكر مبادئ احلرية والعدالة واملسـاواة واملواطنـة الكاملـة لكافـة      3

 .أةناء الوطن املاليزم ترةويفا وثقافيفا وقانونيفا ودستوريفا

 .مــ منظومة القيم اخلاصة للنهوض ةاملواطن واجملتمع املاليز 4

 .ــ قيمة التسامح والتعايش الديين

 .ــ الشفافية واملصارحة

 .ــ ترسيي الدميقراطية

 .ــ العمل والتنمية

 . ــ الواقعية والعقالنيَّة
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 .ــ الرأة والشجاعة واملبادرة

 . ــ االعتماد عل  الذات وتنمية االدخار والتمويل احمللي

 . ــ األمانة واإلخالص والشفافية مع الشعب

التحرر من السيطرة الصهيونية واألمريكية عل  العات وحتديها ؛ لإليقام ــ 

 .منّو الدول الناشئة وإعاقتها

 . ــ اإلصرار والعزمية

 .ــ الوطنية واالنتماء

ــ االنفتاح الراشد عل  العات وفه قواعد املصلحة العامة للـوطن املـاليزما   

اآلســيوية املميــزة  مــع االحتفــاظ الكامــل ةاخلصــائص والســمات الثقافيــة 

 . للمجتمع املاليزم

ــ تداول السلطة ــ تقديم النمو ت العملي ةاالستقالة والتنازل عن احلكـم ي  

2113. 

 :أهم مالمح النهضة املاليزية

 ةظيم أفكير وقيم اهلوية امليليزية 

 البناء األخالقي اجملتمع املدني االنفتاح

القيادة واإلدارة بالقيم 

 املهنية

الشراكات املمنهجة  ة والتواضعالشجاع

 الفاعلة

االعتماد على احللول 

 الوطنية اخلالصة

 الواقعية العملية

 

 الدميقراطية مواجهة الفساد التخطيط التعليم
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 :ةة ا ةفتيح الراتد1

ــ تقديم وإعـالء قيمـة كفـاءة األداء التنمـوم علـ  حتقيـه الدميقراطيـة الـيت         

ما تـنجح الدولـة ي إحـداث نقلـة نوعيـة ي      تصبح ممكنة ي مرحلة تالية عنـد 

 .احلياة االقتصادية واالجتماعية

 (.املستبد العادل ضرورة ك مل ي مراحل التحول) :عمال مببدأ 

االسـتبداد املسـتهجن   : " واليت تناوهلا اإلمام عمد عبده ا حيـ  ميَّـز ةـر    

 ".واالستبداد املستحسن

" املســتبد العــادل: "الــبعض يــرمل ضــرورة جتــاوز مقولــة  :مالحظةة  

ــ  ليس فقط ألنها ةاطلة منطقيفا ا كمـا أكـد علـ   لـ  الكـواكت       معاصـر   ــ

ال اسـتبداد مـع   "ي طبائع االستبداد ؛ إ   هـب إىل أنـه    ـــ اإلمام عمد عبده

ا عنـدما  منـا ألنهـا ةاطلـة تارليفـا أيًضـا     ا وإ" العدل وال عدل مـع االسـتبداد  

نميــةا أو لتحريــر األرض اطيــة إلجنــاز التارتفعــ  شــعارات تأجيــل الدميقر

ا والذم حدث ي مجيع احلاالت هو أن الفتنة والسـلطان الغشـوم   املغتصبة

ــ     ــاا وأن التخل ــتمرا مًع ــا أيًضــا  اس ــتمرا مًع ــاب األرض اس ا وأن واغتص

ــع احلــاالت     ــ  ي مجي ــر األك ـــ اخلاس ــانـ ـــ واألزم ــو النــاس ومجــاهري    ـ ه

 . املواطنر

م ومالئم جـدفا خباصـة لشـعوب ألفـ  االسـتبداد      وأرمل أنها مبدأ الز 

وتكلس  عليـه وحتتـات لفـرتة مـن الـزمن حتـ  تعـود لطبيعتهـا وحيويتهـا ا          

وأرمل لذل  تأصيال تارليفا حديًثا ؛ فاستبداد صدام واحتوائه لعراق موّحد 

خـري مـن فتنـة االخـتالم والفرقــة واالسـتجاةة واالعتـزاز ةتبعيـة وأجنــدات        
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ــيد       الســيد اخلــارجي ا  ــ  الس ــا تبع ــوس االســتبداد مل ــذه النف ــ  ه ــو أنف ول

 . اخلارجي

ــ التوجهات اليت انتهجها مهاتري ومتثل  ي االقتداء ةالسياسـة الياةانيـة لبنـاء    

 .دولته

 :ةة الدور املميز للم تم  املدةي 2

ــ  املســتوير      ــن االســتقرار عل ــة م ــوافر درجــة عالي ــاعي : ةت االجتم

ا والوصــول إىل قتصـاد مزدهـر ومتطـور   دت علـ  وجــود ا والسياسـي سـاع  

جمتمــع مــدني قــوم وفعــال لــه مؤسســاته ومنظومتــه القيميــة  ات املســاهمة   

ا حي  ازدهـر اجملتمـع املـدني أثنـاء عمليـة      لكبرية ي جناح النمو ت املاليزما

ةاجتــاه تعميــه األةعــاد  ــــ وال يــزالــــ  التنميــة مــن جهــةا وكــان دافعــا قويفــا  

 . ةة من جهة أخرملاإلنسانية هلذه التجر

الـدين  ـــ   خاصة وأن اجملتمع املدني املاليزم يتمتع ةبنية تأسيسـية صـلبة    

تتمثـل ي منظومـة مـن القـيم واملبـادئ الـيت تعلـي مـن         ـــ   هو نواتها األصلية

 حتـضُّ علـ  زيـادة    الكرامة اإلنسانية واألخالق والقـيم الرفيعـة الـيت   : شأن

ا واإلتقـان ي أداء  ة ةها والدفاع عنهـا عة ي املطالبا والشجاالوعي ةاحلقوق

ــ  العمــل الشــاق  ا ــاةرة عل ــة  لواجــب واملث ــرار ةالتعددي ــةا ) :ا واإلق العرقي

ا هي الضـمان األكـ  لكرامـة اإلنسـان    ا وأنَّ العدالة (والدينيةا والسياسية

ا خاصـًة عنـدما متتلـ     هي القلب الناةض للمجتمع املـدني  والعدالة كذل 

 .حكم القانون القدرة عل  تنفيذ وفرض
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ال يكفـي  "إنه ( رئيس وزراء ماليزيا األسبه: )وكما يقول أنور إةراهيم 

ا ولـيس  يكون القانون عادًلا ي حد  اتها ةل ال ةد أن يطبه ةعدالة أيضا أن

 ".هناب أسوأ من تطبيه القوانر العادلة ةطريقة ظاملة

 : العيمل األخالقي -3

ب احليـاة والتنميـة املاليزيـة يعـد     دمج العنصر األخالقي ي  تل  جوان 

ا والـذم مّكنـه مـن    ة وكفـاءة وجنـاح النمـو ت املـاليزم    أحد أهم عوامل قـوّ 

 .مغالبة الكثري من املشاكل والتحديات اليت واجهته

املفيةةةوم الةةةوظيفي الواسةةة  للقةةةيم واألخةةةالق ةةةةة اإلدارة  ةةةيلقيم  -4

 :املي ية

ن والفاعليـة إىل منظومـات   الذم ميتّد إىل البح  ي كيفّية إعـادة التـواز   

 :من خاللا ة والماعّية السائدة ي اجملتمعالقيم واملعايري الفردّي

ــاه        ــع ي اجت ــة للمجتم ــة القيمي ــه البني ــيد وتوجي ــبط وترش ــيم وض ـــ تنظ ـ

 .األهدام العليا للدولة

ــ تنظيم وضبط وتوجيه البنيـة القيميـة للمجتمـع السـتيعاب التحـديات      

 . تواجه الدولةالداخلية واخلارجية اليت

ــ اسـتناد البنيـة القيميـة الفرديـة واجملتمعيـة إىل قـّوة الـوازع الـداخلي إىل         

 .جانب الوازع القانوني العادل
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 :ةة الش يعة والتواض  1

ا واملوضـوعية والعمليـة ي معالـة    ي مواجهة الـذات حبقـائه الواقـع   

 .وةناء وتطوير الذات

 :  ةة الشراكي  9

تقدمـة والشـركات   ا مع الدول املوإقامة الشراكاتالتواصل العامليا 

ا نيـات احلقيقيَّـة للواقـع املـاليزم    ا والتكامل معها وفـه اإلمكا العاملية الك مل

مما عزَّز فرص االستثمار األمثل للموارد املاليزية احملدودة جـدفا مقارنـة ةغريهـا    

 .من الدول

دع ضـوء  : "وةرؤية ثاقبة قد تكون جذورها مستمدة من قول طـاغور 

والنور رمـز للعلـم والتعـارم وهـو دعـوة      " الصباح يعرفنا عل  ةعضنا البعض

 .إنسانية ا وفطرية ا وقرآنية

 :ةة ا عتميد عل  ايلول الوط ية اخليلصة 1

وتعزيز ثقافة الشفافيةا والثقة املتبادلة ةر احلكومـة والشـعب وتعزيـز       

 .الطموح والتحدم واالدخار الشعت

 :ة العمليةةة الواقعي 1

ةاالنفتاح اليد عل  مصادر املعرفة والتكنولوجيـا احلديثـة مـن كوريـا     

 .والياةان والصر
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 . ةة ا  تميم املكنف  يلتعليم وإرسيل البعني  العلمية إىل اخليرج 9

ةة ةشر ومتك  ثقيفة التخليح طويل األجةل ومتكي ةه   كيفةة     18

 . مؤسسي  الدولة

 .واجية الفسيد واخللل اإلداري   الدولةةة ايسم الشديد   م 11

ةة تعزيةز ثقيفةة ومميرسةة الدميقراطيةة وتةداول السةللة  سالسةة         12

 . وفق اإلرادة الشعبية
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 يف صناعة وتطوير اهلوية املاليزية 2منوذج 

 .م2818ةة  2881اخللة اخلمسية لألخالق ايميدة مبيليزيي 

 : م 2881مييو

 5محلة قومية عل  مـدمل  " عبد اهلل ةدوم"دشن رئيس الوزراء املاليزم 

ــا إىل أن    ســنوات تهــدم إىل غــرس القــيم النبيلــة ي نفــوس املــاليزيرا منبًه

 .زيادة الثراء املادم مع غياب القيم أدمل إىل سقو  حضارات عديدة

 : األهداف

 .ــ تعزيز القيم النبيلة ي نفوس اجملتمع املاليزم 1

 .والعالقات البينية ةر أفراد اجملتمعا ــ حتسر مستومل السلوب العام 2

ــ مقاومة الفساد من جذوره واحملافظة عل  مقدرات الدولة ةبنـاء وتعزيـز    3

 (.الشفافية والثقة والعدل واألمانة واملسئولية): ومتكر منظومة قيم 

 :ةة تعزيز وتقوية الب ية الداخلية للدولة 4

 :الفئي  املستيدفة

 .ي اجملتمع ـــ مجيع الشرائح العمرية

 .ــ مجيع طبقات اجملتمع من خنب ومهنير وعمال وفالحر

 . ــ القطاع احلكومي واخلاص واجملتمع املدني
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 :اجليي  املشيركة   ت فيذ اخللة

 . ــ كافة الوزارات حت  قيادة وإشرام وزراه الثقافة 1

 : التعريف  يخللة عل  لسين رئيس الوزرا  امليليزي عبد الليبدوي

جـاءت  " السلوكيات املهذةة والقـيم النبيلـة  "احلملة حتمل شعار تدعيم  ــ

لتؤكد أن الناس جيب أال يكونوا ماهرين ومتعلمر فحسب ا ولكن عليهم 

 .إىل جانب  ل  التحلي ةاألخالق

دولـة منافسـة  ات   "ـــ كما شدَّد علـ  أنـه إ ا أراد الشـعب املـاليزم ةنـاء      

الداخلية وقوتنا الداخلية تأت  من قوة ومتانـة   هوية قوية فعلينا أن نبين قوتنا

 ".ةنائها القيمي ا ونتعلم كي  نواجه احلياة ةعقول ناقدة وحكيمة

أن مسع  الدولة ألن تكـون دولـة متقدمـة يعتمـد ةشـكل      : "ــ وأ ِضي م 

حي  ( الشفافية والثقة والعدل واألمانة واملسئولية: )أساسي عل  نشر قيم 

ّن املمالــ  كانــ  تســقط عنــدما يســود االحنــالل ي التــاريي يوضــح أ: قــال

 .رةوعها

ـــ وأود أن أشري إىل أن التطّور امللحوظ ي اقتصاد البالد وةنيتهـا التحتيـة   

ا أنَّ عقليتنا وسلوِكنا ت يتطورا نتيجة لذل  ا ةل عل  العكس إلأ: "ثم قال

 ".شهد احنداًرا كبرًيا

تتجلــ  ي " أعــراض سـلبية " واعتـ  أّن غيـاب القــيم هـو الـذم أدمل إىل    

تقبُّل اجملتمع سلوكيات سيئةا مثل القيادة الطائشة وعدم احرتام املمتلكـات  

 .العامة وظهور ةعض حاالت الفساد
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ــأثروا       ــاليزير أال يت ــ  كــل امل ــن الواجــب عل ــه م ـــ وكــذل  أ ِضــي م أن ــ

 .ةالسلوب الوحشي والعدواني الذم تصوره وسائل اإلعالم الغرةية

ملي ي أن يتعاون موظفو اخلدمات العامة ي دعم احلملة عن طريه واختم ةأ

 .املودة واالحرتام والرغبة ي املساعدة: إةداء 
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 صناعة اهلوية اجلديد لسنغافورة( د

 واليت ص ع  مع زة ال يضة الس غيفورية

 :التتديي 

 . م جزيرة فقرية معدومة املوارد ا غالبية سكانها يعانون من األمية 1935ــ 

 . ــ أعراق متناحرة من السكان األصلير واملهاجرين الصينير واهلنود

 .ــ شح ي املوارد ا حت  أنها تستورد الرمال ألعمال البناء

 . ــ البطالة وأزمة السكن

 .ــ فساد إدارم وختّل  اقتصادم كبري

 . ــ جتاهل إقليمي وعاملي

ورة لالنهيار لكن حكمة م وتعرض سنغاف 2113ــ أزمة سوق املال اآلسيوية 

القيادة السياسية وتدخلها لدعم الشركات واألشخاص ع  احتياطاتها املاليـة  

 .أّدمل إىل جتاوز األزمة ةكل سالسة
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 :أهم مرتكزات ومالمح صناعة هوية سنغافورة احلديثة

 .ــ اإلرادة السياسية

ــاوز       ــاتا وتتجـ ــل العرقيـ ــتوعب كـ ــيت تسـ ــارية الـ ــيم احلضـ ــا للقـ ـــ منو ًجـ ــ

 .وحاتهمطم

 . ــ التفكري الذاتي وإنتات حلول علية تنطله من الواقع

 .ــ امتالب حلم مشروع وطين وحشد اجملتمع لتحقيقه

 .ــ الدخول ي ميدان منافسة الكبار

ــ االستثمار ي ةناء اإلنسان ةـالتعليم الـذكي ا وقـوة الشخصـية ا واملهـارات      

 .االجتماعية

 .مباشرــ رةط التعليم ةاالقتصاد ةشكل 

 .ــ اقتصاد املعرفة

 .ــ مرونة وسرعة تطور التعليم خلدمة الواقع االقتصادم

 .ــ نشر ومتكر ثقافة التفكري واإلةداع واالةتكار



139 

 .إعداًدا وتأهيًلا مهنيفا واقتصاديفا واجتماعيفا: ــ تكريم املعلم 

 .ــ فتح فضاءات التفكري واإلةداع البشرم

 . ــ دعم الطالب

 .املعلمرــ دعم 

 .ــ نشر ومتكر ثقافة التعاون واملشاركة

 .ــ التعليم النوعي القليل املركز

 .ــ االستقرار االجتماعي والسياسي

 .ــ التخطيط الدقيه

 . ــ الشفافية

 . ــ الودة الشاملة

 .ــ تعزيز الثقة ةر احلكومة والشعب

 . ــ العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص

 .ام أساس التوظ  والرتقي والتميزــ املهنية واالحرت

 .ــ املواطنة كاملة احلقوق لميع السكان

عـام ـــ ومـرتبط ةسـوق     14ــ نظام تعليم مرّكز علميفا وعمليفاا و تصر زمنيفا ــ

 . العمل

 .  ــ التعليم اجملاني اإللزامي للجميع ومعاقبة األسر املتخلفة عن تعليم أةنائها
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 .تها ي كل جماالت احلياةــ املشاركة ــ وتطبيقا

 .ــ القيادة القوية أخالقيفا ومهنيفا

 . ــ االعتزاز ةالذات

 .ــ االستقاللية وحتمل املسؤولية

 .ــ املرونة وسرعة التكّي  والتغّير املستمر

 .ــ ةناء الثقة

 .ــ ال يوجد أسرار ي الدولة

 .ــ الرجل املناسب ي املكان املناسب

 .ديين والعرقي حبرفية اجتماعية ومهنية عاليةــ إدارة التنوع ال

 .ــ الوعي اجملتمعي املرتفع جدفا لثقافة الدولة ا وقوة مشاركتها مع الدولة

 . ــ حرية التعبري للجميع

 . ــ استبدال تدريس الدين مبنهج الرتةية األخالقية كمادة أساسية

 . ــ الدعم احلكومي الكبري لرواد األعمال
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 قيم هوية سنغافورةنظام أفكار و

اإلرادة السياسية 

 الصادقة والتحّدي

 واملنافسة

الواقعية واالعتماد 

 على الذات

اهلوية احلضارية 

الواحدة اجلامعة 

 الفاعلة

 االستثمار يف اإلنسان

التعليم النوعي 

 الدقيق

 التعليم

 لالقتصاد

 املرونة

 والتكيف

 الوعي

 اجملتمعي

 ثقافة الشفافية ثقافة املشاركة

عدالة واملساواة ال

 وتكافؤ الفرص

 الدميقراطية

 الثقة

 

 اجلودة الشاملة

 واالحرتاف

الرعاية والدعم 

 احلكومي للشعب

 الرتبية القيمية النوعية

 : الة ةتةيئةةةةة 

 .أكثر البلدان استقراًرا سياسيا ي آسيا:سييسيًّي

 ا ي العاتاخلامس عامليفا ي مؤشر الفساد ي الدولة األقل فساًد :إداريًّي

 :اقتصيديًّي

 أل  دوالر سنويا ــ الثال  عامليفا  35م متوسط دخل الفرد  2113ــ         

 %.2ــ نسبة البطالة         

 . ــ املركز التكنولوجي واملالي األول ي العات        

 .ــ خامس دولة ي العات من حي  احتياطي العمالت الصعبة       
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 ة اهلوية اإليرانيةمنوذج صناع( هـ

 :مفيتيح فيم اهلوية والشخصية اإليراةية: متييد

  إيرانــي ي ا وقـ  ةاحـ   ي مطلـع العشـرين األولـي مـن القـرن احلـالي       

اإليرانيـون عـرق آرم مثـل    : ا وقـال للسـفري األملـاني   اجتماع عـام ي طهـران  

  األوروةي؟ملا ا إ ن ال تبدؤون عادثات مع إيران لضّمها إىل االحتاد . األملان

اإليــرانير واألوروةـــير  : صـــحيحّ أن كــال مـــن  :رد السةةفري األملةةيةي   

 .آريرا لكن ليس كل اآلرير أوروةير

ــة          ــذه الواقع ــ  ه ــيديسا عل ــا س ــان أثنان ــي إيس ــب األمريك ــه الكات يعّل

ــة  : "ةـــالقول إنهـــا تكشـــ  جبـــرة قلـــم واحـــدة الشخصـــية التارليـــة اإليرانيـ

 ".عب دور ةارز عل  املسرح العامليوطموحها الكبري والدائم ا لل

كما تظهر أيضا حقيقة البعد القومي وليس الديين كأسـاس للطمـوح   

ــة    اإليرانــي الكــبريا وإن متازجــا اآلن لتحقيــه الطمــوح اإليرانــي الكــبري ةدول
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عاملية عظم  تتوىل زعامة اإلسالم واملسلمر ي العات ةاسم املذهب الشيعي 

 .حة العامليةوتلعب دورا كبريا عل  السا

 املكوةي  األسيسية مل ظومة القيم والنقيفة اإليراةية؟ ي مي 

التمـدد  سياسـة  هذا السؤال يعدُّ أحد املفـاتيح املهمـة ؛ لفهـم أسـباب     

اإليراني الناعم ي املنطقة العرةية وإفريقيـا وآسـياا وصـدامها الكـبري املـزدوت      

 .جهة أخرمل مع أمريكا وإسرائيل من جهة ا ومع العات العرةي من

 الثقافة اإلسرتاتيتية للدولة اإليرانية

سـؤال كــبري يطــرح نفســه لــيس علـ  العقــل العرةــي فقــط وإمنــا علــ    

 .العقل واالهتمام العاملي

ما السر الكامن وراء اإلصرار اإليراني عل  التمدد ي املنطقـة العرةيـة   

 وإفريقيا وآسيا وسعيها احلثي  حنو امتالب السالح النووم؟

حقيقة ما يـدور ي عقـل القيـادة اإليرانيـة الةـد مـن فـّ  شـيفرة         لفهم 

ــة ا فالثقافــة اإلســرتاتيجية هــي اإلطــار     ــة اإليراني الثقافــة اإلســرتاتيجية للدول

ــة ضــمنه األفكــار اإلســرتاتيجية    ــاقش الدول وهــي .املرجعــي املنطقــي الــذم تن

ّد األســاس لصــياغة توجهاتهــا وأفكارهــا وقراراتهــا اإلســرتاتيجية ولــذاب تعــ  

حيـ  ال ميكـن   . منطلًقا حيويفا لفهم األعمال والقرارات املمكنة لتلـ  الدولـة  

ــارية        ــ ة احلض ــراكم اخل ــاريي ا وت ــن دروس الت ــة ع ــريورة احلالي ــل الص فص

 .للشعب والقيادة اإليرانية



174 

منظومـــة العقائـــد والقـــيم والتطلعـــات والفرضـــيات  :و وجيةةةيز  ةةةي

عاًمــا مــن جتــارب  2511ة مــن املشــرتكة ا وأمنــا  الســلوب اخلاصــة املســتمد 

تارليـة للمــة الفارســية املليئــة ةالصــراعات واالحــتالل ا وتعاقــب الثقافــات  

 .املختلفة عليها

 :ِإلَّي أةيي جتّسد    مصيدر ستة أسيسية  ي

 .ــ االعتقاد املذهت ةاإلسالم الشيعي 1

ا وإحياء جمـد األمـة الفارسـية ي السـيطرة علـ       ة الفارسيةــ القومي 2

 .العات

 .ــ اإلحساس ةاخلطر الدائم من القومل االستعمارية 3

 .ــ النزعة الباطنية اخلاصة لدمل الشيعة 4

 .ــ فكرة وأيديولوجيا والية الفقيه 5

 .ــ اللغة الفارسية 3

 : اهلوية اإليرانية

مزيج غري متجـانس مركـب تارليفـا مـن عـّدة عناصـر أهمهـا القوميـة         

رث التارلي اإلم اطورم ملا يزيد عن أل  عام الفارسية العظم  صاحبة اإل

قبل اإلسالم ا ويأتي ةعدها معتقدات وقـيم وثقافـة املـذهب الشـيعي اإلثـين      

عشــرم ةكــل مــا حيتويــه مــن احنرافــات واجتهــادات وأخبــار ال أصــل هلــا ي    

الكتب السـماويةا فضـال عـن التصـوم اإلسـالمي املبـالل فيـه مبالغـات غـري          

أصل هلا عند الصوفية املتعارم عليهم هنـاب ا فضـال    منطقيةا وخرافات ال
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عن اإلرث النفسـي العـدائي التـارلي جتـاه الـدول الغرةيـة االسـتعمارية الـيت         

تعاقب  عل  غزو إيران والتدخل ي شؤونها الداخلية حبكم موقعها الغـراي  

 . اهلام

ــًدا للشــ : ــــ االعتقــاد املــذهت ةاإلســالم الشــيعي  1 رعية ةوصــفه أساًســا وطي

ــاد       ــذا االعتقـ ــتخدم هـ ــبالدا ويسـ ــة للـ ــة والقوميـ ــام واهلويـ ــية للنظـ السياسـ

األيــديولوجي الصــلب املعــّزز ةالعاطفــة الدينيــة والشــعائر الصــوفيةا والنــ ة   

احلماسية اليت تستخدم فيها مصطلحات املقاومة والهاد والشهادة ــ واملغذية 

كـبري ي التمـدد الشـيعي ي    واملوقدة هلا ــ واليت يـتم توظيفهـا سياسـيفا ةشـكل     

أرض العرب وإفريقيا وآسيا كمـا يسـتخدم داخليفـا ي قمـع وجتـاوز املعارضـة       

 .السياسية
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ةعـد غـزو   . قد ازداد النفو  اليوسياسـي اإليرانـي ةشـكل درامـاتيكي                

العراق ةقيادة الواليات املتحدة واإلطاحة ةصدام حسر ا واستبداله حبكومة 

هـا  ات غالبيـة شـيعية ا حيـ  ّع وللمـرة األوىل منـذ حنـو مخسـة         تسيطر علي

قـرون تشــكيل حكومــة مواليــة إليــران ي ةــالد مــا ةــر النهــرين واســتمّرت ي  

اء من اململكة العرةية التمّدد حنو لبنان وسوريا والبحرين واليمن ا وةعض أحن

 .ةية؛ فأصبح يشكل حزاًما إيرانيفا عل  منطقة الزيرة العرالسعودية

اليت متنحها اإلحساس ةشرعية اإلم اطوريـة اإليرانيـة   : ــ القومية الفارسية 3

ومــن ثــم زعاماتهــا للحضــارة اإلســالمية فهــي ال تتصــور نفســها  ات زعامــة  

 .إقليمية فحسبا ةل عاملية ةاسم القومية الدينية الشيعية

وقد منـا ومتكـن هـذا اإلحسـاس علـ  يـد الدولـة الصـفوية والشـاه عبـاس           

لكــبري حيــ  جنــح ي إحيــاء اهلويــة القوميــة اإليرانيــةا وي تشــكيل حكومــة   ا

اقتصــاديفا وثقافيفـــا وسياســيفا ومـــذهبيفاا ةــل مـــن حيـــ     : قوميــة منســـجمة  

 .التوجهات والتطلعات اخلارجية أيًضا

ــ اإلحساس الدائم ةاخلطر من القومل االستعمارية وعدائها الكـبري للغـرب    4

تريد اهليمنة ا والذم جاء نتيجة ملوقعهـا اليوةـوليتكي   كقوة عاملية متغطرسة 

املميز والذم صار سببا فيعرضها للهجوم والتـدخل املسـتّمر مـن قبـل القـومل      

 .االستعمارية العاملية عل  مّر التاريي

 : من عوامل ثالثةــ النزعة الباطنية اخلاصة لدمل الشيعة واليت تتغذمل 5

زائم العسـكرية ا الـيت تلقاهـا    الشعور ةاالضطهاد ةسـبب إرث اهلـ  ( أ

 .اإليرانيون عل  يد األوروةير طيلة القرنر املاضير
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 .الفارسي التارلي الشهري" املكر و الدهاء"مسة ( ب

مسـألة التقريـة الـيت جـاءت مـع دخـول إيـران ي املـذهب الشـيعي          ( جـ

 .عل  يد الصفوير ي القرن السادس عشر

 .فقيهــ نظرية وأيديولوجيا والية ال 5

ةظريةةةةةة و يةةةةةة الفقيةةةةةه وتةةةةةداعييتيي   الفكةةةةةر السييسةةةةةي واهلويةةةةةة   

 :اإليراةية املعيصرة

يغلــب علــ   الفقيــه واليــة نظريـة  لتطــور والتارليــة الفلســفية الـذور 

الفقــه الشــيعي اإلثــين عشــرم التقليــدم الطــاةع الفــردم ا وت تكــن مســألة   

تباطهـا ةـالفردا ممـا    احلكم والدولة مـن املسـائل اخلاضـعة للبحـ  إال ةقـدر ار     

يتطلــب مالحظــة عــدد مــن الزئيــات املتنــاثرة ي مســائل فقهيــة وعقائديــة ي   

عصور سياسية متعددة كلها تشـري ةوضـوح تـام إىل أن الفقـه والفقيـه الشـيعي       

ت يكـن واردا أن يقومـا ةـالتنظري أو التعـاطي مـع السـلطة       ( ةوظيفته األصلية)

منفصًلا متاًما قـد ميكـن التعامـل معـه إجياًةـا أو      ا مقاةًلا الزمنية إال ةوصفها موقًع

 .سلًبا

 :ةيالشيعة اإلميم

إن النت صـل  اهلل عليـه وسـلم قـد عـّين      : " ة يقولون يالشيعة اإلمام

عليفا لإلمامة ةاالسم والنص املباشرا وإن هذه اإلمامة تستمر كـذل  ي اةنيـه   

سـر ا وكـل   احلسن واحلسـر وتتسلسـل ةشـكل وراثـي عمـودم ي  ريـة احل      

. إمام يوصي ملن ةعده إىل أن تبلـل اإلمـام الثـاني عشـر املهـدم الغائـب املنتظـر       

وع  سلسلة تارلية متعاقبة من االجتهادات الفقهيـة ا تبـدل  وظيفـة الفقيـه     
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مــن راو إىل جمتهــد إىل منصــب شــرعي إىل واليــة مســتمدة مــن اهلل ا فتحــ   

 . الباب أمام سياسة والية الفقيه املطلقة

 :الفقيه الولي وصالحيي  الو ية دودح

عند البح  ي صالحيات الولي الفقيه كما هي ي الدستور اإليرانـي  

ع  تتبع املواد املتعلقة ةه وةالواليةا ف ننا لن خنرت ةنتيجة حامسة كتل  الـيت  

كـانون  / ديسـم   31تعطينا إياها الرسـالة الـيت ةعـ  ةهـا اإلمـام اخلمـيين ي       

اإلمام خامنئي الذم كان رئيًسا للجمهورية آنذابا وفيهـا   م إىل1933األول 

وةعـد  . صورة لوالية الفقيه املطلقة وإطارها املرجعي كما يراه اإلمـام اخلمـيين  

وفاته انعقدت الدورة اخلامسة جمللس الشورمل وأدخل  واليـة الفقيـه املطلقـة    

ولـة ةفكـر   ي الدستور وفاء لإلمام اخلمـيين ي سـياق التأكيـد علـ  جتسـيد الد     

 .مفجر الثورة

 صـل  ) اهلل رسول والية من شعبة (الفقيه والية) احلكومة:اخلمةي  

 ومقدمــة لإلسـالم  األوليـة  األحكــام مـن  وواحـدة  املطلقــةا (وسـلم  عليـه  اهلل

 .واحلج والصوم الصالة حت  الفرعية األحكام مجيع عل 

 :املستقبل ونفيق الفقيه و ية

ما زال  من أكثر النقـا  جـدًلا ةـر    إن حدود وصالحية الولي الفقيه 

الفقهـاء الشــيعة أنفســهما وةــر السياسـير اإليــرانير مجيعــًا فاألدلــة النقليــة   

والعقليــة إ ا اســتطاع  أن تقنــع أنصــار الواليــة ةوجوةهــاا فــ ن صــالحيات   

الولي وحدود الوالية ةقي  أمًرا عصيفا عل  االتفاق وأثارت جدًلا ي املذهب 

ــة وي  ــه صــيغة    الشــيعي عام ــي خاصــة وأخرجــ  من ــداخلي اإليران ــ  ال  البي
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احملافظر واإلصالحير ا وةالرغم من هذا االختالم حـول النظريـة إال أّنهـا    

تشــكل ركنــا أيــدلوجيفا أساســيفا ي الثقافــة واهلويــة اإليرانيــة ا حبكــم تأثريهــا   

ت السياسي عل  منط تفكري وأهدام وقرارات القيادة السياسية ي كافة جمـاال 

 .احلياة اإليرانية

 ة الفارسيةــ اللغ 6

 :أمنلة وتوا د علمية وتيرخيية عل  اهلوية اإليراةية

اللغـة الواضـحة واملباشـرة ا تعتـ  ي     : "أ ــ كتب املؤرخ ال يطاني أنطوني واين 

إيران نقيصة أو حت  قلة تهذيب ا ويتم التعبري عـن األمـور ةشـكل مـواربا     

 ".أنه ال جيب قول احلقيقة إال للحمريألن اإليرانير يعتقدون 

ب ــ عبد احلليم خدام ا نائب الرئيس السورم الساةه ا شـارًحا طبيعـة حتـال     

ت نكن نعرم مـا ا يريـد اإليرانيـون حقيقـة ا     "عاًما وني  مع طهران 25دام 

 ."إال ةعد أن تقع األحداث

كـرئيس لـدول    فتتاحيـة ت ــ التزوير الفاضح خلطاب الرئيس مرسـي ي كلمتـه اال  

 .م2112 طهرانعدم االحنياز

د ــ قدرة القيادة اإليرانية عل  التنقل ةسهولة ةر املواق  املتناقضة ي السياسـات  

ا مـــن معـــاداة ومقـــاتلتهم وخطـــ  دةلوماســـيتهم ي  اخلارجيـــةاألمـــريكير 

الثمانينات إىل التحال  معهم ي أفغانستان والعـراق ي أوائـل القـرن احلـادم     

 .نوالعشري
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هـ ــ احلرب الناعمة طويلة األجل ــ القدرة عل  الص  واالنتظار وطول النفس 

واليت تتجل  ةوضوح ي جترةة اسـتيعاب ثـم إجهـاض االحـتالل األمريكـي      

للعراق والقدرة البالغة عل  التحايل واخلداع والتأجيـل حـول التفـاوض ي    

تعـين أن الغـرب رمبـا     جترةة تطوير ال نامج النووم اإليراني ةالتدريج واليت

ا إال إ ا قـرر الـذهاب إىل   ةسهولة" األزمة اإليرانية"مسألة لن يستطيع حسم 

لقوميـة  ا سـتكون ا ىل نهاياته املـدمرةا مـا عـدا  لـ     اخليار العسكرم معها إ

ا جاهزة ي كل حر لتحويل أرةاح الغرب الصافية الفارسية املشبعة ةالدهاء

 .إىل خسائر صافية

 اصة املمّيزة للهوية اإليرانيةأهم السمات اخل

 :تصميم وتلوير وص يعة اهلوية   خدمة املشرو 

ـــ        ــبرًيا ـ ــا ك ــيت متتلــ  طموًح ــ  ال ـــ خاصــة تل ــة مــن األمــم ـ لكــل أم

ن ةينهـا عامـل   ومشروعها اخلاص الذم تعيش ةه وله ا ومـن الطبيعـي أن يكـ   

ا هـا نهـا مسـات خاصـة متيلزهـا عـن غري     ا ةيـد أن لكـلا م  مشرتب من السـمات 

 يا وأةعاد وغايات ومآالت هذا املشروع ا ففـ هي اليت تكش  حقيقة وتل 

احلالة اإليرانية تكشـ  لنـا مساتـه اخلاصـة العديـد مـن الـدالالت الـيت جيـب          

 .التوق  عندها والبح  ي كيفية التعاطي معها

 :أ مم السمي  اخليصة  يملشرو  اإليراةي

دعويـة ومذهبيــة تسـع  للتمــّدد   ـــ يرتكــز إىل أسـس أيدلوجيــة حتمـل أةعــاًدا    1

واالنتشار واهليمنـة أكثـر منهـا للبنـاء والتنميـة والتعـايش اإلنسـاني ا كمـا         
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مينح معتنقيه قدًرا كبرًيا من العاطفة واحلماس الديين واالستعداد والرغبـة  

 .ي التضحية واالستشهاد ي سبيل املذهبية الدينية الشيعيَّة

حقيقـي يتميـز ةاحلديَّـة والقـّوة والصـالةة      معن   ل  أننا أمام خطـر أيـدلوجي   

وطول النفس ولسنا أمام أجَنـدة مصـال ميكـن التنـازل عنهـا أو التفـاوض       

ومن جانب آخر رمبا تنال إعجاب وتعاط  ورمبا قبـول الكـثري مـن    . عليها

عاّمة الناس من  وم الثقافة الدينية البسـيطة ـــ خاصـة إ ا كـانوا أصـحاب      

 .يعد ةاًةا واسًعا من أةواب التأثري والفتنة فطرة دينية خصبة ومن ثم

ــ تقديس وتأليه العلماء ا واحلضـور األساسـي هلـم ي املشـهد االجتمـاعي      2

والسياسي الدائم إليران ا وهذا ما نراه من خـالل تسـميتهم ةالعديـد مـن     

حبر العلوما كاش  الغطاءا ختم النبوة وكامل الوالية ا سر : )األلقاب 

ا ...(األنبياء واألئمة املعصومر له ا ةالل مشائل وصفاتاإلله ا روح اإل

ــتور    ــة الدسـ ــد  لـــ  ي جملـــس حراسـ ــتومل السياســـي يتجّسـ وعلـــ  املسـ

ــة ســلطات         ــ  كاّف ــو ســلطته عل ــذم تعل ــلحة النظــام وال ــخيص مص وتش

ومؤسســات الدولــة ويتبعــه احلــرس الثــورم اإليرانــي الــذم يعــّد األقــومل  

النظـامي للدولـة ؛ ليمثـل ةـذل  اليـد       تسليًحا وعتاًدا وتدريًبا مـن الـيش  

 .القوية للعلماء ي السيطرة عل  مقاليد األمور ةالدولة

ــ االستناد العقدم إىل منظومـة مـن قـيم اخلـداع واملراوغـة والتخفـي والـيت        3

مبعن  التظـاهر خبـالم مـا يعتقـد املـرء اتقـاء ملكـروه ا        ( التَِّقيَّة)تعرم مببدأ 

ي لغري املؤمنر ا استناًدا إىل التفسري اخلـاطئ  وكذل  إظهار التقرب والتول

 .من سورة آل عمرانـــ  23 (إال أن تتقوا منهم تقاه : )لرية القرآنية 
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فتارة ترمل القيادة اإليرانية تتحدث ةلغة الدةلوماسية واملسـؤولية أمـام اجملتمـع    

الدولي وتارة أخرمل تراهم أنفسهم يتحـدثون ةلغـة التطـّرم الـديين ولغـة      

اء الشـيعة لـيس كثقافـة جمتمـع     مبـا يؤكـد عمـه مكـر ودهـ     .هديد والوعيدالت

 .ا ةل اعتقاد وخله وخصيصة مميزة هلم وفقط

ـــ االسـتناد إىل مفهـوم اإلمامـة كأسـاس ومرتكـز مـن أهـم مرتكـزات الفقـه           4

السياسي الشيعي والذم يعن  انتقال اإلمامة من رسول اهلل صل  اهلل عليه 

ب للتفسـري اخلـاطئ إلمجـاع مفسـرم الشـيعة      وسلم إىل علي ةن أةـ  طالـ  

إ نَّمما ومِليُّك م  اللأه  ومرمس ول ه  ومالأِذينم آممن وا الأِذينم ي ِقيم ـونم الصَّـَلاَة   : لقوله تعاىل

 5املائدة : تعاىل( 55)ومي َؤت ونم الزََّكاَة ومه َم رماِكع ونم 

إنـي تـارب   )ه وسـلم  وكذل  التفسري املغلو  حلدي  رسول اهلل صل  اهلل علي

فيكم الثقلر كتاب اهلل وعرتتي أهل ةييت وإنهما لن يفرتقا حت  يردا علـ   

 ".علي ةن أة  طالب"قاصدين ةسنيت أو عرتتي . رواه البيهقي( احلوض

وهكذا يعتـ  الشـيعة أن اإلمـام يـتعر ةـالنص مـن الـنت وال جيـوز علـ  نـت           

لعقــل وتفــويض األمــر  لــال  ا إغفــال الــنص علــ  خليفتــه ا ألن األمــر 

ا كما الةد لإلمام أن يكون معصوًما عـن الكبـائر والصـغائر ا ةينمـا     للمة

 .يرمل أهل السنة ةأن اخلليفة يسم  ةالشورمل

ـــ عاولــة اعــتالء منّصـة اإلســالم والتحــدث ةامسـه ا واســتخدام مفــردات    5

الثــورة علــ  الباطــل واالســتكبار واالســتعالء الغرةــي ا ومقاومــة القــومل  

تعمارية ا واستغالل ملفات فلسطر وحترير النوب اللبنـاني وحتريـر   االس
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األســرمل ةهــدم كســب إعجــاب املســلمر ومــن ثــم كســب ود وتعــاط    

 .وقبوهلم ي العات اإلسالمي

ــــ ةــالرغم مــن أن الظــروم االقتصــادية الــيت تعيشــها إيــران ةالغــة الصــعوةة  3

 .وخباصة ةعد طول فرتة احلصار الغرةي

ّل املوارد املالية للدولـة اإليرانيـة إىل اإلنفـاق العسـكرم وخاصـة      يتّم توجيه ج

عل  املشروع النووم ا مبا يؤكد قـّوة محاسـتهم وإصـرارهم الكـبري علـ       

 . مشروعهم اإلم اطورم للتحول إىل قّوة عاملية ةاسم املذهب الشيعي

 ــ التمدد املتنوع حبسـب طبيعـة كـل منطقـة ودولـة ا فتـارة يسـتخدم التمـّدد        7

النــاعم ةتأســيس أمــاكن جتّمــع صــغرية للشــيعة ليــتم التواصــل فيمــا ةينهــا    

والتحّول إىل منطقة جتّمع خاصة ةالشيعة يتّم السـيطرة عليهـا سـيطرة تامـة     

كمـا حــدث ي لبنــان والبحـرين وحــدث ي ســوريا خـالل العشــر ســنوات    

 . م2112الساةقة الندالع الثورة السورية ي 

واإلكراه واستغالل الظروم الصعبة وضـغط   وتارة أخرمل ةاستخدام الضغط

احلاجة للسـكن والكسـاء والغـذاء والعـالت الـيت يعيشـها السـكان كمـا ي         

ــات الســورية ي       ــرًيا ي املخيم ــوب آســياا وأخ ــط وجن ــا ودول وس إفريقي

 .األردن وتركيا ولبنان
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 اسرتاتيتيات مشروع التمّدد الثقايف اإليراني يف أرض العرب

سوريي  العةراق  لب ةين  دول   : )ألرض   دول اجلواروتلبيقيتيي عل  ا

 (اخللي 

لإلجاةة عن التمدد اإليراني ا الةد من رصـد ألهـم مظـاهر التغلغـل     

اإليراني الشيعي ي البلدان العرةية السـنية فيمـا يعـرم ة سـرتاتيجيات احلـرب      

 .الناعمة عل  العقل املسلم السين

عرةيـة واإلسـالمية الـيت    وهذا الدول يظهر أعـداد وأمسـاء الـدول ال   

تبدت فيها مظاهر االخرتاق والتغلغل اإليراني ةشكل كبري ي جمـاالت التـدين   

والثقافة واالقتصاد والسياسية ا ولكن  سـأكتفي هنـا فقـط ةاسـتعراض أهـم      

املظــاهر الدينيــة والثقافيـــة مكتفًيــا ةســوريا الـــيت تعــيش اآلن حتــ  قصـــ        

اإلجبـارم ا فضـًلاعن مصـر الكنانـة     الصواريي واملـدافع وعـاوالت التشـييع    

 .ةاعتبارها أك  دول عرةية مستهدفة من إيران ةعد سوريا
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 :أ م املظي ر الدي ية والنقيفية للتغلغل اإليراةي الشيعي   سوريي

 .الشيعة ملساجد سنيَّة وإقامة شعائرهم فيها احتالل ( 1

رة كاملـة للشـيعة ومـن    حتويل العديد من املنـاطه إىل مراكـز جتّمـع وسـيط     ( 2

حتولــ  إىل منطقــة شــيعية  فقــد أهمهــا منطقــة الســيدة زينــب ي دمشــه ؛  

 .ت مارس فيها كافة أشكال الطقوس والشعائر الشيعية جهاًرا نهاًرا
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وانتشــار ا إنشــاء عــدد كــبري مــن احلســينيات خاصَّــة ي منطقــة ديــر الــزور ( 3

ل مباشـر مـن رجـال    احلوزات العلميـة الشـيعيَّة ي دمشـه ومحـاة ا ةتمويـ     

 .األعمال الشيعة الكويتير

إعادة تأهيل ضرحيّي رقّية ي وسط دمشها وضريح س كينة ةن  احلسـر   ( 4

ي منطقة داريـا ؛ ليصـبحا مـزارين كـبريين للشـيعة ي سـوريا ت شـد إليهمـا         

 .الرحال من داخل إيران والعراق

راسـة املـذهب اإلثـين    النشا  املكث  للبعثات العلميَّة خاصة العلـوير لد  ( 5

عشرم ي ق م وختريج العديد منهم وعودتهم إىل سـوريا ملمارسـة التشـييع    

 .ةر أةناء جلدتهم من السورير السنة

حالـة اإلعجـاب حبسـن نصـر اهلل ا فضـًلا عـن قـوَّة العالقـة ةـر           استغالل (3

محاس والهاد وةر النظام املاللـي وعـاوالت نشـر التشـيع ي املخيمـات      

 .سطينية ةسورياالفل

تأسيس ملتق  للمستبصرين ي احلوزة الزينبيَّة ونشاطه وفعالياته املسـتمرة   (7

 .وتوزيع أقراص ممغنطة تروم قصص هدايتهم إىل مذهب آل البي 

انتشار املراكز البحثيَّة واملكتبات الشيعيَّة والكتـب واملنشـورات الشـيعيَّة ي     (3

 .ومكتبات وكتب املذهب السين مقاةل احلصار املستمر ملركز ومطاةع

وجود إ اعة إيرانيَّة شيعيَّة تب  عل  موجة قصرية أم أم عل  غرار إ اعـة   (9

 .حزب اهلل
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ــاء (11 ــاملة    إنشـ ــة الشـ ــات اخلرييَّـ ــن اجملمعـ ــد مـ ــد  : )العديـ ــينيَّة ومعهـ حسـ

 .وعل  رأسها اجملمع الكبري مبنطقة الرقة(ومستشف  ومركز دعم الطالب

ــ  (11 ــا  املكّث ــها    النش ــ  رأس ــيعيَّة وعل ــة الش ــات الدعويَّ ــة   للجمعيَّ مجعيَّ

املرتضــ  الشــيعيَّة والــيت ركــزت جهودهــا ةــر ةــدو ســوريا ســعًيا ؛ لنشــر  

 .التشيع ةينهم

خلنـاقهم  احلصار والضـغط األمـين املكثـ  علـ  علمـاء وخطبـاء السـنة         (12

 .وختوي  الماهري وصرفها عنهم

 :غل اإليراةي الشيعي   مصرأ م املظي ر الدي ية والنقيفية للتغل

ــ    (1 ــة الســاةقة ي اجت ــود التارليَّ ــب   جنــاح اله ــن النخ ــدد م ذاب وتشــييع ع

ــرية ــأتي ي مقــدمتهم الــدكتور أمحــ   ؛ املص ــيس ا وصــال   ي ــم النف د راس

ــورداني ــل   حســن شــحاتة  الشــيي ا وال ــالي وحســر الضــرغامي وكي العق

 .الشيعة ي مصر حاليفا

صة لنشر الفكـر الشـيعي ي مصـر وعلـ      نشا  حركة تأسيس دور متخّص( 2

اهلـدم لصـال الـورداني ا واحلـرص الـدائم علـ  املشـاركة ي         رأسها دار

 .معارض الكتب املصريَّة خاصة معرض القاهرة الدولي للكتاب

ــاء  (3 ــدن  إنشـ ــينيات خاصـــة ي مـ ــن احلسـ ــد مـ ــورا 3العديـ أكتـــوةرا والعبـ

 .والشروق

اجمللـس  ة الشيعيَّة واليت يأتي ي مقـدلمتها  إنشاء املراكز اإلسالميالتوسُّع ي  (4

اجمللس األعلـ  لرعايـة آل البيـ  الـذم يرأسـه      والعاملي لرعاية آل البي ا 
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ا والـذم  (صـوت آل البيـ   )الذم يصدر صحيفة " عمد الدريين"املتشيع 

يطالب ةتحويل األزهر إىل جامعة شيعيَّة وي كثر من إصدار البياناتا وهو 

ر اهليئات الشيعيَّة ا ويقع مقّره ةـالقرب مـن القصـر    الصوت األعل  من ة

 .المهورم ي القاهرة

إنشاء دار التقريب ةر املذاهب لبـ  مسـوم الشـيعة عـن طريقهـا ةـدعومل        (5

 .الوحدة

 .استمالة ةعض العلماء ممأن ال يعلمون حبقيقة الرافضة (3

األزهــر ؛  إرســال ةعثــات تعليميَّــة مــن شــيعة إيــران والعــراق للدراســة ي  (7

 .الستقطاب ودعوة زمالئهم من الطالب السُّنة 

ــل    (3 ــة مث ــد أطقــم صــحفيَّة ي صــح  فعال ــدة الغــد والدســتور  : جتني جري

والقاهرة وصوت األمة وجريدة الفجر للمساهمة ي نشر الفكر الشـيعي و  

ــدة الغــد         ــال جري ــة الصــحاةة ـ وعلــ  ســبيل املث التقليــل مــن شــأن ومكان

ا كـان ةعنـوان أسـوأ عشـرة شخصـيات ي اإلسـالم       أصدرت ملحًقـا خاصفـ  

 .و كروا منهم عائشة وعثمان وطلحة والزةري رضي اهلل عنهم

تفعيل األضرحة واملزارات ؛ لنشر التشيُّع ةر املتصـوفة عـن طريـه جتنيـد      (9

ــوزير       ــا حــدا ة ــدات الشــيعة ا مم ةعــض الصــوفية للتحــدث ةأفكــار ومعتق

ة صدار تصريح ونداء استغاثة قال  األوقام املصرم الساةه عمود زقزوق

 (.أوقفوا املدَّ الشيعي ي مساجد مصر: )فيه
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 إس اتي يَّي  مشرو  التمدد النقي  اإليراةي    الد العرب 

ي ضــوء رصــدنا وحتليلنــا وحبثنــا عــن منطــه الفعــل الــراةط ي الفكــر    

ويـة  ة والرتةا واألحـداث واجملريـات الثقافيَّـ   رتةوم والثقـاي للدولـة اإليرانيـة   ال

؛ أمكننا رصـد جمموعـة مـن اإلسـرتاتيجيات الـيت      واإلعالميَّة للفعل اإليراني

ي والثقـاي ألرض العـرب   تستند إليها الدولـة اإليرانيـة كسـبيل لغزوهـا القيمـ     

؛ لتمهيـد األرض وتهيئـة النفـوس لتلقِّـي املـذهب الشـيعي وترق ـب        واملسلمر

ما يزعمون ــ وإنا واهلل ةراء مما يدعون ــ ك!وصول املهدم املنتظر أدام اهلل ظّله

 !لتخليص املسلمر والبشرية من ظلمها وآالمها

مـن خـالل    ةة إس اتي ية اإل يير وكس  التعيطف والتأييةد الشةع   

خنة املبالغة الشديدة ي تصوير النجاحات واإلجنازات املتحققة ي امللفات السا

لمشـروع  ّمـل مسـؤولية املقاومـة ل   ا وادعاء حتي جنوب لبنان وحترير األسرمل

ا ي حــر هــو ينســه ويتعــاون معهمــا ي منــاطه  ي املنطقــة(الصــهيوأمريك )

ــاب أمــام املقاومــة الفلســطينية ي     ــه الب أخــرمل ي العــراق والبحــرين كمــا يغل

 .جنوب لبنان من الوصول إىل احلدود مع العدو اإلسرائيلي

   املذ   الشيعيةة إس اتي ية ةشر وتعزيز ومتك  قيم ومرتكزا

املبالغــة واالحنــرام ي حــب وتقــديس آل البيــ ا وادعــاء العصــمةا 

ووالية الفقيه وانتظار املهدم املنتظر والعديد من االحنرافات واخلرافات الـيت  

 ...يدعيها الشيعة

من خالل العديد من املسـارات اإلعالميـة واالحتفاليـات الماهرييَّـة     

ــة والوطنيَّــ  ــدميها ةشــكل   واملناســبات الدينيَّ ــ  إعــدادها وتق ــيت حيــرص عل ة ال
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يوم القدس ــ يوم األسري ــ عاشوراء ــ جنازات الشـهداء  : )إعالمي كبري مثل

 (.إخل... ــ  كرمل حرب جنوب لبنان 

 :  ةة إس اتي ية التشيي   يلقّوة

استناًدا إىل سلطة الدولة املركزيَّة القويَّة كما حيدث ي العراق ي جمـال  

ا لسُّنة وحتويلها إىل مدارس شيعيةوالتعليم حي  يتم إغالق مدارس االرتةية 

ا سـنة واسـتبداهلم ةـآخرين مـن الشـيعة     وجتريد الرتةية والتعليم من املعلمر ال

وإجبار الطالب عل  ممارسة الطقوس الشيعيَّة وميتد األمـر إىل أكـ  مـن  لـ      

ــة واألجنبيَّــ   ــبالد العرةيَّ ــة ي ال ــدارس العراقيَّ ــاهج  إىل امل ــيت اســتبدل  املن ة وال

السنيَّة مبناهج شيعيَّة ممـا حـدا ةالعديـد مـن الـدول إىل سـحب تـراخيص هـذه         

 .املدارس وغلقها كما ي طنجة والرةا  ي املغرب

 : ةة إس اتي يَّة الغزو النقي  والفكري الشيعي

تـب  ي املنطقة العرةيَّـة عـ  املراكـز الثقافيَّـة الشـيعيَّة والفعاليـات والك       

واملنشورات واإلصرار الشديد علـ  املشـاركة ي الفعاليـات الثقافيَّـة العرةيَّـةا      

وعقــد اتفاقيــات الشــراكة الثقافيَّــة كمــا ي لبنــان والبحــرين والعــراق وســوريا  

ــا حــدا        ــة ا مم ــب العرةيَّ ــاركة ي معــارض الكت ــ  املش ــاألزهر واحلــرص عل ة

يع ي مصـر حيـ  يرأسـها    الشري  ي مصر إىل تشكيل أول لنة ملواجهة التش

أمحد الطيب ةنفسـه وتضـم عـدًدا مـن كبـار العلمـاء ي مصـر        . شيي األزهر د

ملواجهــة التشــيع ؛ فيقومــون ةعــرض عقائــد أهــل الســنة ي املســائل الــيت ةهــا  

 .خالم مع الشيعة
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 :ةة إس اتي ية الغزو اإلعالمي

ــ ــ  الفضــائي وغــزو العــات      ـ ــ  امــتالب أدوات الب ــران عل إصــرار إي

ي مـدار   م2111لعرةي ثقافيفا ةقيامهـا ةـ طالق قمـر صـناعي منتصـ  العـام       ا

النايل سات املصرم ا وةالتأكيد ستساهم تلـ  اخلطـوة نشـر ومتكـر الثقافـة      

اإليرانيـة لـدمل املشـاهد العرةـي عـ  فـتح اجملـال أمـام مئـات القنـوات الشـيعيَّة            

إلنتات اإلعالمي جمال ا واليت متتل  ميزانيات ضخمة  صصة هلذا الغرض و

وخباصة الدراما اإليرانيَّة اليت تدخل كل ةي  وختاطب كـل عقـل ا حيـ  ّع    

اإليرانيَّة واليت تب  ةراجمها ةاللغة العرةية مـن   " آم فيلم"فتح مقّر خاص لقناة 

دمشه ةالتنسيه مع مدراء شـركات إنتـات سـورير ا فنـير وصـحفير ونقأـاد       

انيَّـة ةاللغـة السـوريَّة ا فضـال عـن الـ امج       لدةلجة عشـرات املسلسـالت اإلير  

ميـدل ايسـ    )احلّية اليت تبّثها القناة عل  اجملتمع السـورم مـن داخـل دمشـه     

 (.أونالين

 :ختليح وص يعة القيم واهلوية    إيران والعرب

متتل  إيران منظومة متكاملة من املؤسسات ومراكز البحوث واخل اء 

القـيم واحملافظـة علـ  اهلويـة اخلاصـة وغـزو       والباحثر واملراصد ؛ لتخطـيط  

ــة الشــيعية       ــة املذهبي ــيم وهوي ــرض ق ــا وف ــ  قيمه اجملتمعــات األخــرمل وتفكي

 .اإليرانية ا فيما يعرم ةالقوة الناعمة

ي حر يعاني العرب واملسلمون السُّنة حالة من الفـراغ التـام ي جمـال    

ن مؤسسـة واحـدة وال   ا فال ميتل  املسلموطيط القيم واحملافظة عل  اهلويةخت

ا كما توّق  عطاء األدةيات ال مرصًدا متخصًصا ي جمال القيممركز حبوث و
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ا وت يبلـل حـدَّ ختطـيط    احلدي  عن ماهية وأهمية القـيم  اإلسالمية عل  حدل

القــيم وكيفيــة ةنائهــا ومتكينهــا؛ ممــا يــدعونا لتوجيــه نــداء  إىل كاّفــة الامعــات  

ــة ومؤسســات اجمل واملراكــز ــبين مشــروع ختطــيط القــيم  تمــع املــدنيالبحثي ؛ لت

واحملافظة عل  اهلوية وسدَّ هذا الفراغ الذم تعانيه األمة واالهتمام ةالبـاحثر  

شـجيعهم  واخل اء العاملر ي جمال القيم واهلوية ونشـر أحبـاثهم ومقـالتهم وت   

ا وكـذل  تـدريب العـاملر ي جمـال ةنـاء اإلنسـان       للبح  والكتاةـة ي اجملـال  

 .عمليات ختطيط وةناء ومتكر القيم وصناعة اهلويةعل  

اإليرانيـة  : وف  هذا الدول مقارنة حلقيقة صناعة اهلوية ةر األمتر 

 .الشيعية والعرةية السنية
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 اجلدول يبني املقارنة بني ختطيط وصناعة القيم واهلوية بني إيران والعرب

 

 ر ي الس الواق  الع الواق  اإليراةي الشيعي ع يصر املقيرةة

 اهتمام إسرتاتيجي االهتمام اإلسرتاتيجي

عل  مستومل الدولة واجملتمع 

 املدني واخلاص

اهتمام تنفيذم لدمل ةعض 

املؤسسات اخلريية والرتةوية 

 واألوقام

 ترةوم ودعوم حفظ األمن القومي للبالد مدخل التناول

 

 كافة األجهزة السياديَّة املؤسسات املسؤولة

 املعنية ةاألمن

 القومي للبالد

وزارة الرتةية ا وزارة الشئون 

 االجتماعية

مراكز لرصد وحتليل وقياس 

التغري السلوكي والقيمي 

 للمجتمع

 ةكثافة كبرية

 تاةعة للدولة ـــ خاصة

 ال يوجد

مراكز متخصصة لتخطيط 

 القيم

 ةكثافة كبرية

 تاةعة للدولة ـــ خاصة

 ال يوجد

لقــيم واحملافظــة علــ  اهلويــة اإليرانيــة ةشــكل كــبري ةــدأت  تهــتم دولــة إيــران ةتخطــيط ا: مالحظــة

نشاطها البحثي والفكرم واخلططي مع ةدايـة الثـورة اإليرانيـةا حيـ  متتلـ  أرةعـة مراكـز أحبـاث         

+ مركـز احلضـارة لتنميـة الفكـر اإلسـالمي       +مركز التنوير للدراسات اإلنسـانية  )ودراسات ك مل 

متتلـ  عـدًدا كـبرًيا مـن خــ اء     (والدراسـات اإلنسـانية  مركـز قـم للبحـوث    + مركـز ةـاء للدراسـات    

الرتةية واإلعالم واألمن القومي والعلوم الدينية كلها تاةعة ألهـم مؤسسـة ي الدولـة وهـي جملـس      

 .حراسة الدستور وتشخيص مصلحة النظام
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امس صل الخ   الف 

 .مفهوم صناعة اهلوية (1

 ةواع  صناعة اهلوية ــ ملا ا صناعة اهلوية؟ (2

الذور الفلسفيَّة للسلوب البشرم وعوامـل التحريـ  والتغـيري فيـه     ي  (3

 .وإمكانية صناعة هوية الفرد واجملتمع

ي الذور الفلسفية للسلوب البشرم وأسـس وخيـارات تطـوير القـيم      (4

 .والسلوب واألداء احلضارم العرةي

 .أزمة الثقافة واهلوية العرةيةا ورؤية حلها (5

 .عصر صناعة اهلويات (3

 .اعات اهلوية مبجاالت الدولة احلديثةعالقات صن (7

 .مستويات العمل ي جمال صناعة القيم واهلوية (3
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 :ةة مفيوم ص يعة اهلوية 1

إنتات شـيء معـر مبواصـفات  معياريَّـة عـدَّدة وةهـدم االسـتخدام ي        

أغراض معينة عن طريه االستخدام املنّظم جملموعة مـن األشـياء واألدواتا   

ناعات إىل صـناعات معنويـة خاصـة ةاملعرفـة والثقافـةا      كما تنقسم أنواع الصـ 

إخل ا كمـا أّن  ..وأخرمل مادية خاصة ةاملنتجـات املاديـة مـن ماكينـات وأجهـزة      

مسـتويات الصـناعة تنقســم إىل صـناعات أساسـية صــلبةا وأخـرمل حتويليَّــةا      

ويقصد ةالصـناعة التأسيسـية الصـلبة ؛ هـي تلـ  الصـناعات الثقيلـة الكـبرية         

الســفن والطــائرات واملاكينــات العمالقــةا ومنهــا أيضــا البنــ   : احلجــم مثــل 

متهيــد وتسـوية لـلرض وشــه   : التأسيسـية كمـا ي إنشـاء املــدن الديـدة مـن      

ــاء       ــ  الطــرق وإنش ــاه والصــرم ورص ــات واملي ــاء والتليفون شــبكات للكهرة

 .السور واألنفاق واملدن الديدة للسكن واستقبال السكان للعيش فيها

ا التعري  ف نَّ صناعة اهلويـة تعتـ  مـن الصـناعات املعنويـة      ووفه هذ   

الصلبة الثقيلة التأسيسية لبناء اجملتمعات واألمم احلديثة ا حي  تعت  صـناعة  

اهلوية مسؤولة عن تصـميم وإنتـات وإدارة القـوة البشـرية للمجتمـع ا والـيت       

اجملتمــع  متثلــل األســاس لكــل مــا ميكــن أن يــتمَّ مــن صــناعات حتويليَّــة داخــل   

 .والدولة



193 

 ةة  واعث ص يعة اهلوية ةة مليذا ص يعة اهلوية؟ 2

هل من الضرورم صـناعة اهلويـة؟ ألننـا ةطبيعـة احلـال منتلـ  هويـة         

 موروثة عن األجداد؟

ــ تتكون هوية اجملتمع من جزء صـلب ثاةـ  تتوارثـه األجيـال املتتاليـة      

ألحداث املختلفة الـيت  من جيل إىل جيل يتميز ةالقوة والصالةةا جتاه حراب ا

 .ميرّ  ةها اجملتمع

وجزء آخر أقل قوة وصالةة ي  اته وي قوة تأثريه عل  أفراد اجملتمـع   

األعــرام  ا وهــو مــزيج نســتٌّ مــن    مــن املكــولن األساســي الصــلب األول   

ثري والعادات والتقاليدا وآثار الطبيعة الغرافية للمكـان فضـًلا عـن إنتـات وتـأ     

ا والفلكلـور الشـعتا مـع منـط حيـاة اجملتمـع       وز اجملتمـع كاريزما أعالم ورمـ 

املـوروث املـادم للمواقـع    وكذل  اإلنتات احلضـارم املتجـّدد للمجتمـع وأثـر     

ا األثرية واملعمارية واملقتنيات الرتاثيـةا واملخطوطـات املتوارثـة مـن األجـداد     

واإلنتات احلضارم املادم من عمـار وتكنولوجيـا و رتعـات واجنـازات علـ       

 : و  ي   د أن ةؤكد   ي عل  عدة حقيئق أسيسية .خصية اجملتمعش

أ ــ إن هذه املكونات ليس  ثاةتة ي كل زمـان ومكـانا فهـي مكونـات نسـبيَّة      

ا ومـع املتغيلـرات   عل مع ةعضها الـبعض ختتل  من جمتمع إىل جمتمع وتتفا

ا لـذا  حـداث طة ةهاا ومـع مـا يعرتيهـا مـن أ    احملليَّة واإلقليمية والعاملية احملي

 .ميكننا طرح معادلة تشكِّل اهلوية ةشيء من التفصيل والبيان الرياضي

ب ــ تتباين األهمية النسبيَّة لكل عنصر مـن العناصـر ي كـل جمتمـع عـن ةقيـة       

 .اجملتمعات ومن وق  آلخر
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 .ت ــ تتباين الطبيعة اخلاصة لكل جيل عن اليل الساةه له

ومـا يتبعـه مـن أحـداث سـلمية وحرةيـةا تـداعيات        د ــ لتغّير املـوازين العامليَّـة   

مهمــة جــدفا علــ  تشــكيل هويــة اجملتمــع حبســب مــدمل تــأّثر اجملتمــع ةهــذه    

 .األحداث

 .كائٌن حيٌّ يتفاعل مع عامله الذم يعيش فيه يؤثر فيه ويتأثر ةه: اهلويةــ  ـه

 .نتات تفاعل= اهلوية   

ــون الصــلب للهويــة   ) احلــراب اجملتمعــي  × رنــة املكونــات التكميليَّــة امل + املك

 (.الطبيعة اخلاصة لكل جيل× احلراب اإلقليمي والعاملي × الداخلي 

 :و  يك العديد من ا عتبيرا  م يي

ــ سّنة التنوُّع اخلالدةا فقد ثب  تارليفا وعمليفا أن حجم التنوع يؤدم لوجـود  

ؤدم إىل الكم اهلائل من األفكار اليت يتالقح ةعضـها مـع الـبعض وةالتـالي يـ     

 .إنتات األفكار املتجددة

ــتقرار    ــة إىل الوحـــدة واالحتشـــادا وتعزيـــز االسـ ــة اجملتمعـــات احملليـ ـــــ حاجـ

 .اجملتمعيا كأساس للتنمية

ــ تهديدات وهواجس ضع  وتفك  وتالشي اهلوياتا واحلافزيـة الفطرّيـة   

 ...للمحافظة عل  البقاء والنمو

ة جديـد يتمـّدد فيهـاا ومـن ثـم      ــ قانون متـّدد القـّوة وحاجتـه ملسـاحات واسـع     

 .يتحول من قوة علية إىل إقليمية ثم دولية
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ــ منو وتطّور فكرة صراع اهلويات ع  تطور عطات الصـراع البشـرمل املتتاليـة    

وتراكم ومنو الرصيد البشرمل من مفاهيم وخ ات آليـات وأدوات هـذا النـوع    

 .من الصراع

ل الضعيفة ا من حتديات االخـرتاق  ــ ما تواجهه اهلويات احمللية وخباصة الدو

ــتقطاب    ــ  واالسـ ــوًلا إىل التفكيـ ــادما وصـ ــاعي واالقتصـ ــاي واالجتمـ الثقـ

وتهديد االستقرار السياسي احمللي واإلقليمي حلساب أجندات خارجية لدول 

 .ك مل طامعة

فـرض هوّيـة   وعـاوالت  ــ النمو ت األمريكي وعاولة السيطرة عل  العات ا 

اهلويات احملليةا وحاجة اجملتمعات احملليـة إىل تعزيـز قـوة    العوملة عل  حساب 

 .وصالةة هويتهاا ومناعتها الذاتية ضّد هذا التهديد األمريكي الوافد ةقّوة

ــ التنافس احلضارم وتعزيز القـدرات الذاتيـة لالةتعـاث احلضـارم ي نفـوس      

 .للشعوب وتنافس األمم ي تعظيم قدراتها وقوتها البشرية

ا لتطوير املستمّر ي صناعة اهلويةعل  أهمية التجديد وا دكل ذلك يؤّك

هذا ةطبيعة احلال ي الدول اليت متتل  مشروًعا للهويةا واألمـر أكثـر إحلاًحـا    

ي الـدول الـيت ال متتلـ  مشـروعا للهويـةا ممـا جيعلـها ميـداًنا مفتوًحـا لتمـّدد           

 .اهلويات األخرمل
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وعوامةةةةل التتريةةةةك ةةةةةة   اجلةةةةذور الفلسةةةةفية للسةةةةلوك البشةةةةرى   3

 والتغيري فيه وإمكيةية ص يعة  وية الفرد وا تم  

ــلوب        ــئلة الس ــن أس ــة ع ــدام  واملعاصــرون ي اإلجاة ــنفس الق ــاء ال أحبــر علم

 .البشرم

 ممَّ يتكون؟ وما هيكليته ؟ وما  عوامل التحكم والتغيري فيه؟ :س

 وأحكم من مجع وأجاب ورسم وصـّور هـذه اإلجاةـات هـو املفكـر املصـرم      

حر رسم صورة هيكلية للسلوب اإلنساني نبـدأ  "زك  جنيب عمود:"الدكتور

 .ةها

 الشكل يب  ايلقي  النالث املكوةة لوحدة السلوك البشري

وهي املثري أم العامل اإلدراكي الذم يتلقاه اإلنسـان نتيجـة    :ايلقةة األوىل 

و رضـا  تفاعله مع احمليط اخلارجياوما ميكـن أن حيّقـه مـن سـعادة أو حـزن أ     

 .وغالًبا ما يكون خارت التحكم والسيطرة...وعدم رضا أو فزع وهلع 
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وهي ةنيته وطريقته ونظامه الـداخلي ي التعـاطي مـع املـثري      :ايلقة النيةية

اخلارجي واليت تتحكم فيها أشياء كثرية كّلها حت  التحكم والسيطرةا حي  

ــاه   ــيم واملفـ ــدات والقـ ــة املعتقـ ــل منظومـ ــة لتفاعـ ــأت  نتيجـ ــورات تـ يم والتصـ

 .واألهدام اليت ميتلكها الفرد

التطلعـات  × التصـورات ×املفـاهيم ×القـيم ×املعتقدات= )البنية الداخلية للفرد 

 (.واألهدام اليت تلقاها ي ةنيته الرتةوية من األسرة واملدرسة واجملتمع

الـنمط السـلوكي الـذم يتخـذه الفـردا وهـو اإلطـار العـام          :ايلقة النيلنة

 .م خترت فيه ردود الفعل و رجات احللقة الثانيةاملنّظم الذ

وعل  هذا األساس وجد الدكتور زك  جنيـب عمـود أن شـيفرة الشخصـيةا     

 .واهلوية الثقافية للفرد وألم جمتمع تكمن ي احللقة الوسط 
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منةةيل توضةةيتي لبيةةين أثةةر وحيكميةةة ايلقةةة الوسةةل    سةةلوك      

 األفراد وا تمعي 

 معي  خمتلفة   تكوي يي الداخليالشكل يب  ثالث جمت

 تتعرض ملتغيلر واحد ثاة  وتغيُّر النتائج ي احلاالت الثالثة

 :ممي سبق يتأكد ل ي أن

ــ البنية الداخليـة لإلنسـان هـي املـتحكم الرئيسـي ي سـلوكه ومنـط شخصـّيته         

 وأداءه وإجنازه

 الرتةويَّةــ البنية الداخلية ختتل  من فرد آلخر حبسب النشأة و املدخالت 

 ــ قاةلية النفس البشريَّة لتنوع البن  الرتةويَّة اليت ميكن أن تتلقاها وتتأثر ةها
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ــ إمكانية التحكم ي تشـكيل وتوجيـه البنيـة الرتةويـة للفـرد واجملتمـع ا وكـل        

 . ل  يؤكد ويؤسس إلمكانية صناعة وتطوير الشخصية واهلوية

وأسةس وخيةيرا  تلةةوير   ةةةة   اجلةذور الفلسةفية للسةلوك البشةري       4

 : القيم والسلوك واألدا  ايضيري العر ي

ــن املغالطــ      ــثري م ــالمية للك ــة اإلس ــة العرةي ــيم واهلوي ــ  الق ات تعرض

ــة واإلســرتاتيجية الكــ مل  ــيم   العلمي ــيت ســاهم  ي ضــع  وتآكــل الق ا وال

واهلوية العرةية اإلسالمية اخلاصةا وأّدت إىل تراجع قوتها البشرية وفاعليتهـا  

 .ريةاحلضا

اليت داخل السد والذات العرةية اإلسالمية : فنشأت املغالطات أواًل

 :ظن  ةأن

ــ القيم واملبـادئ تـورث فقـطا وال تصـنعا وتتطـور وفـه مقتضـيات العصـر         

 .واحتياجاته املتزايدة واملتطورة ةاستمرار

ــ العلم ينقـل فقـط مـن األولـرا وال ينـتجا ويتطـور ةاسـتمرار وعلـ  مـدار          

 .مادام  احلياة قائمةالساعةا 

ا أمـا العلـوم   ع الوحي وتفاسـري األولـر العظمـاء   ــ العلوم اإلنسانية توقف  م

 . الكونيَّة فمستمرة

ا ةيـد أن مفهـوم   جمرد نظـرم ثاةـ    ــ تغافل  ورمبا ت تصل إىل أنَّ القيمة أمر

ــاءات        ــاق والفض ــتويات واآلف ــاالت واملس ــه اجمل ــتمرار وف ــور ةاس ــة يتط القيم

 .اليت تنشأ وحتتات لعمل القيمةالديدة 
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ــ القيمة جمرد ثاة  ةيد أن التطبيقات السلوكية لكل قيمـة ختتلـ  مـن مرحلـة     

عمرية ونوعية ومن جمال مهين آلخرا ومن جمتمع وظرم إىل جمتمع وظـرم  

آخــرا مبعنــ  أن القــيم حتتــات إىل أدلــة ســلوكية إجرائيــة دائمــة التحـــدي          

ر اجملتمعي كثقافة ومنط حياةا ومستويات أداء والتطورا قاةلة للرتةية والتوط

ــذ    ــل  وإجنــاز اقتصــادم وحضــارم شــامل ي ظــل ه ــراغ الشــاغر ي العق ا الف

ا واإلنتات العلمي الالزم لعلـم القـيم واهلويـة ت ركـ  السـاحة شـاغرة       املسلم

ــادم والرتاجــع والتخلــ    ــه ســبب ختلــ  العــرب  التهــام اإلســالم ةالتق ا وأن

أصوات ودعاوم تنادم ةـالتخلي عـن قـيم ومبـادئ     ا حت  تعال  واملسلمر

 ...اإلسالما واهلروب إىل التحدي  الغرةي

ــيم      ــم الق ــ  العلمــي ي جمــال عل ــة مــع التخّل إ ا هــي مشــكلتنا الذاتي

 .واهلوية

ــة  وأتصــور ســاعة أن نســتكمل تأســيس وتطــوير ع   ــيم واهلوي ــم الق ل

ات األيـام إن  ؛ لينهل منه وهذا أمر متوقع وسيحصل ي قادمسيتساةه العات

 .شاء اهلل

لنتـاةع اآلن أحـد أهــم هـذه املغالطـات الكــ مل والـيت مجـع أطرافهــا       

زكـ  جنيـب   "وحباتها ونظمها ي عقد واحدا املفكر املصرم الكـبري الـدكتور   

 .الالزم ي ثقافتنا العرةيةممثًلا عن تيار التجديد الديين " عمود
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 ا ــ أزمة الثقافة واهلوية العربية ورؤية حله 5

 :القيم واملبيدم   ا تمعي  العر ية ةة اإلسالمية

ــدر     :ةةةةة الةةةدين  ــة اهلل واملصـ ــدات ةوحدانيـ ــن املعتقـ ــة مـ ــّدم جمموعـ قـ

واملرجعيَّةا ثم قّدم معها جمموعة من األوامـر والنـواهي الثاةتـة الـيت ال ميكـن      

ــرا ألنهــا جــاءت للنــاس مــن صــنع وإرادة اهلل عــن طريــه األنبيــاء          أن تتغيَّ

ن دون تغـيري وال حتريـ  وال   أن يستجيب هلا م ان إالأوليس لإلنس والرسلا

إىل األجيـال التاليـة جيـل    ا ثم يتم توري  ونسي هـذه الثقافـة واهلويـة    تبديل

ا ثم ةالتقـادم أمـام تيـارات    تتسم اجملتمعات الدينية ةالمود ا وهكذاتلو جيل

 .التحدي  املستمرة

 : القيم واملبيدم   النقيفة الغر ية

اء عن طريه مناهج البح  العلمي الذم يستند إىل رصـد الظـاهرة   ج

وحتليلــها وتفســريها علميفــاا ويفــرتض هلــا فرضــيات ثــم ليبحــ  ويســتخرت  

قانونهــا العلمــي الرصــرا فــ  ا أفلحــ  فيهــاا وإال فــال حــرت ي اســتبداهلا   

ةفرضية أخرمل وصـوال إىل نتـائج أفضـل وأقـرب إىل الصـواب ا وعلـ  هـذا        

مي إ ا توارث اجملتمع قيم ومبادئ ما ثم ثب  فشلها وعـدم جناحهـا   النهج العل

 .ميكن للناس استبداهلا مبا هو أصلح وأنفع

زكــ  جنيــب "وعلــ  هــذا التصــور املركــب يكتشــ  املفكــر املصــرم   

أزمة اجملتمع العرةي املتدين حتـ  ال يتـور  ي المـود والرتاجـع عـن      " عمود

 .واالستسالم والتبعية البشرية ا مبا سيؤدمل ةه إىل اخلضوع
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وعل  العرب أن يفّرقوا ةر املبادئ اليت تتعله ةالعقيدة وال مـانع مـن   

ــادئ األخــرمل والــيت    يصــنعها  احملافظــة عليهــا التمســ  ةهــاا أمــا القــيم واملب

ا حت  يلحـه  ه أن يرتب القديم ويتمس  ةالديدا علياإلنسان وتتسم ةالتغيُّر

 .حلل والدمارةركب البشرية وينجو حبياته من الت

 :م يقشة أفكير ود    وإحيي ا  ومي    سلور  ذا العرض

طريقـة التنـاول ةـأن     ا كمـا ت ـوح   فصل ةر العقائد والقيم واملبادئــ هناب 1

ــد جــاءت ــد الطالعقائ ــاس أوالً  ؛ لتمهي ــول الن ــم ريــه والســيطرة علــ  عق ا ث

 .لتعبئها ةالقيم واملبادئ

القـيم ي اإلسـالم تقـوم علـ  حتقيـه       ــ وي  لـ  خطـأ كـبري حيـ  إن فلسـفة     

ــة  املنف ــاس كاف ــا  عــة لإلنســان واجملتمــع والن ا ويتعلمهــا اإلنســان ويتمســ  ةه

م أكــ  لتحقيــه هــذه املنفعــة لــه وللمجتمــع وللنــاس كافــة مــن منطلــه وهــد 

والفـوز جبنتـه وجتنـب    ا وهـو إرضـاء اهلل عـزَّ وجـل     وأمس  وأةعد إسرتاتيجيفا

 .قيدة اإلسالمية تعزز التمس  ةالقيما مبعن  أن العمعصيته وسخطه

كما أنه ال يوجد قيم عقدية وأخرمل غري عقديـة فكلـها قـيم إنسـانية حضـارية      

هلا جماالت ومستويات وأشكال تطبيه  تلفة حبسب طبيعة الواقـع ومعطياتـه   

 .اخلاصة ةها واألهدام اخلاصة ةكل قيمة

ادئ وقتيـة فقـط وافقـ     ــ الثقافة العرةية وعمودها الفقرم اإلسالم تقدم مب2

العصور القدمية وت تعد صـاحلة للعصـور التاليـةا ي حـر أن الثقافـة الغرةيـة       

تصنع وتطور قيمها وثقافتها وفه مقتضـيات العصـر وةطريقـة علميـة منفتحـة      

 .ومرنة
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ــ هنا مغالطة كبرية أخرمل ي فهم حقيقـة وفلسـفة القـيم ي اإلسـالم ا حيـ       

يمــة ختتلــ  مــن د أّن التطبيقــات الســلوكية لكــل قإن القيمــة جمــرد ثاةــ  ــــ ةيــ

ا ومــن جمــال مهــين آلخــرا ومــن جمتمــع وظــرم إىل  مرحلــة عمريــة ونوعيــة

جمتمع وظرم آخـرا مبعنـ  أن القـيم حتتـات إىل إعـادة ةنـاء مفـاهيمي معاصـر         

ر حتـ  تنتهـي احليـاة    يتجدد ةاستمرارا وأدلة سلوكية دائمة التحدي  والتطـوّ 

ألن اإلسالم يقّدم تعريًفا عاًما للقيمة مع توسع كـبري ي  ا و ل  ةقيام الساعة

ةيــان أهــدافها وغاياتهــاا تارًكــا للعقــل والفكــر البشــرمل آفــاق تطــوير مفهــوم  

ا ه البشـرم ومعطيـات حياتـه الواقعيـة    القيمة وتطبيقاتها السلوكية ةتطور فكـر 

الستناد اةيد أن توق  اإلنتات العلمي اإلسالمي ي جمال القيم ي هذا الباب و

ا فعنـدما  لـه األثـر األكـ  ي هـذه املغالطـة     ا رمبا يكون عل  ما كتبه الساةقون

ــا ةهــا االقــيم احلضــارية ةفهــم ولغــة معاصــرة تصــدر موســوعة  ــدليل ا مرفًق ل

ا علـ  هـذه اإلشـكالية وةشـكل     ا سيقضـ  عمليفـ  السلوكي املعاصر لكّل قيمة

ــا   ــدها ســنقول مجيًع ــائيا وعن ــة للتحــدي   ّدم قيإنَّ اإلســالم قــ : نه ــا قاةل ًم

ضـاريَّة ةاللغـة الـيت    ا وأنَّ املسلمر ميتلكون القيم والثقافة واهلويـة احل املستمر

 . ا ةل وتتفوق عليهتكافئ الغرب

 .ــ اإلنسان املتدين كائن منزوع العقل والتفكري واإلرادة3

ــ هذه مغالطة كبريةا و ل  أن االلتزام ةالقيمـة يتطلأـب فهمهـا واالقتنـاع ةهـا      

ــزام ةهــا قــدر املســتطاع ا أم     ــا اثــم جيتهــد ي حتصــيلها وااللت وةأهميتهــا أوًل

حبسب مستومل فهمه وحافزيته الذاتيَّة للتّمس  ةها وعوامـل الضـبط والرقاةـة    

ــه ا كمــا أنَّ جمــاالت اإلةــداع ي تطبيقــات القيمــة الواحــدة متعــدلدة     مــن حول
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كما أنَّ املعاينـة  . البعضوواسعة وةينة ي التنافس البشرم ةر األفراد ةعضهم 

العملية تكشـ  عـن عـدم التـزام ةعـض األفـراد ةـبعض القـيم رغـم قنـاعتهم           

العقليَّة ةها ولكنها تتعارض مع مصال وقتيةا ورمبا يؤجل االلتـزام ةهـا حلـر    

 .معر

ــ يتسم ةعض املتدينر ةتغييب العقل والعلـم ا ةينمـا جتـد ي مقاةـل الغـرب      4

ــة   العقالنــي العلمــي يســتن  ــنظم العلميَّ ــه وفــه أحــدث ال د ي ةنــاء قيمــه وثقافت

 .احلديثة املتجددة

ــ القيم واملبادئ ي اإلسالم تورث وال تصـنع وتتطـورا هـذه فريـة كـبرية ـــ       5

ت اإلةـداع واسـعة علـ  مسـتومل     فالقيم تورث وتصنع مًعـاا كمـا أن مسـاحا   

لتزاًمــا ةــالقيم ا وكـثرًيا مــا جتــد جيـل األةنــاء أكثــر فهًمـا وا   الفهـما واملمارســة 

ــيم تصــنع ةتطــوير مفهومهــاا وتطــوير      ــادئ عــن ســاةقيهم ا كمــا أن الق واملب

 .جماالت ومستويات وفضاءات تطبيقها

وهناب قيم جديدة يتم حنتها وتصـنيعها وإنتاجهـا نتيجـة تالقـح القـيم ةعضـها       

 .ا أو ع  احتياجات الواقعع  أهدام وغايات عليا لقيم أخرملالبعض أو 

ةســبب هــذه القــيم الدينيــة  ون أمــام خطــر كــبري قــد يــودم حبيــاتهم ــــ املتــدين3

ا وهم أمام خيار وحيد حت  ينجوا ةأنفسهم ويلحقـوا ةركـب البشـرية    القدمية

احلديثــة حتــ  لــواء القــيم واملبــادئ والثقافــة الغرةيــة احلديثــة وعلــيهم ســرعة   

بعض التحول عن قيمهم الدينية حت  ينجوا ةأنفسهم وال مانع من االحتفاظ ة

 .القيم العقدية
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ــ هذا األمر فيه شيء من الصواب وشـيء مـن اخلطـأا فحقإـا إن العـرب أمـام       

خطر كبري نتيجة توقفهم عن االهتمام ةعلم وصناعة القيم واهلوية ا وتوق  

وجناتهم من هذا اخلطرا حتتات إىل تأسيس وتطوير صـناعة  . إنتاجهم الفكرم

ما متتلكه الثقافة اإلسـالمية مـن مـوروث    صلبة كبرية للقيم واهلوية تستند إىل 

وإىل ما وصل إليه العات املعاصر ي علم وصناعة القيم واهلوية وفـه منـاهج   

 .و يذا يتب  ل ي أ مية ص يعة القيم واهلوية. العلم احلدي 
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 : عصر صناعة اهلوياتــ  6

 لـ  مـا أدركتـه الـدول     ـــ   هي أسـاس ةنـاء الدولـة     :ص يعة اهلوية

 .لناجحة ؛ فاختذت لنفسها طريًقا لصناعة وتطوير هويتها ةاستمرارالك مل ا

ا حيـ  ثبـ  تارليفـا    التنـوع اخلالـدة حتـ  نهايـة العـات     وي ظل سّنة 

وعمليفا أّن حجم التنوع مييل دائًمـا إىل الزيـادة عـ  امتـداد األفكـار وتفككهـا       

 .وتالقح ةعضها مع البعض وإنتات أفكار متجددة

ــة اجملتم ــة إىل الوحـــدة واالحـــــ حاجـ ــتقرار عـــات احملليـ تشـــادا وتعزيـــز االسـ

 . ا كأساس للتنميةاجملتمعي

ا و احلافزية الفطريـة  وهواجس ضع  وتفك  وتالش  اهلوياتــ تهديدات 

 .ا والنمومحافظة عل  البقاءلل

ــ قانون متدد القوة وحاجته ملساحات واسعة جديد يتمدد فيهـاا للتحـّول مـن    

 .ليمية ثم دوليةقّوة علّية إىل إق

ــ منّو وتطّور فكرة صراع اهلويات ع  تطّور عّطات الصـراع البشـرمل املتتاليـة    

 .وتراكم ومنو مفاهيم وخ ات آليات وأدوات هذا النوع من الصراع

ق ــ ما تواجهه اهلويات احمللية وخباصة الدول الضعيفة ا من حتديات االخـرتا 

ــاي واالجتمــاعي واالقتصــادما وصــوالً   ــ  واالســتقطاب   الثق إىل التفّك

وتهديد االستقرار السياسـي احمللـي واإلقليمـي حلسـاب أجنـدات خارجيـة       

 .لدول ك مل طامعة
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فـرض هويـة   وعـاوالت  ا ة علـ  العـات  ــ النمو ت األمريكية وعاولة السيطر

يـة إىل تعزيـز   ا وحاجـة اجملتمعـات احملل  لعوملة عل  حساب اهلويات احملليـة ا

ا ومنعتها الذاتيـة ضـدَّ هـذا التهديـد األمريكـي الوافـد       هاقّوة وصالةة هويت

 .ةقّوة

ــ التنافس احلضارم وتعزيز القـدرات الذاتيـة لالةتعـاث احلضـارم ي نفـوس      

 .للشعوب وتنافس األمم ي تعظيم قدراتها وقوتها البشريَّة

ميكننا الزم ةأن هذا العصر هو عصر صناعة اهلويات والتنافس عل  

ق اجملتمعات اإلنسانية وخاّصة الدول الناميـة الـيت ال متتلـ  أم    ةيعها ي أسوا

وأصبح حكامها عل  استعداد لبيع كل شيء ةل والتخلص . صناعات للهوية

ــ        ــاء ي احلكــم والســلطة ا وأصــبح  الشــعوب عل مــن الشــعب جملــرد البق

 .استعداد لتبيع  اتها جملرد البقاء عل  قيد احلياة

 :مب ي   الدولة ايدينة ةة عالقي  ص يعي  اهلوية 1

 :أ ةة عالقة ص يعة اهلوية مب يل ال  ية والتعليم

ــتج     ــيت ختّطــط وترســم وحتــّدد املالمــح األساســية للمن ــة هــي ال اهلوي

طـالب  ا ومن ثم املعـايري القيميـة واألخالقيـة والتعليميـة ل    ي املستهدمالطالة

يم متّثــل أول وأهــم ا كمــا أن وزارة الرتةيــة والتعلــاملراحــل التعليميــة املختلفــة

 .شركة ةناء وتعزيز ومتكر اهلوية املستهدفة ي نفوس الطالب

 :ب ةة عالقة ص يعة اهلوية  يلنقيفة واإلعالم

ختطيط هوية اجملتمع وحتديد الفضاءات واملالمح الثقافية لـه هـي الـزء األول    

كـر  من صناعة اهلويةا وتأت  الثقافة واإلعالم كشري  ثاني لبناء وتعزيز ومت
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ــة عــ  املســارات الثق  ــة هــذه اهلوي ــة املختلفــة للدول ا والقطــاع افيــة واإلعالمي

ا واليت تستند قوانر العامة اليت تضعها الدولةاخلاص الذم لضع للطر وال

 .ي مضمونها إىل خّطة اهلوية

ةةةةةة عالقةةةةة صةةةة يعة اهلويةةةةة مب ةةةةي   العمةةةةل واإلةتةةةةيج والت ةةةةيرة         3

 :وا قتصيد

سـؤولة عــن ختطـيط ومتكـر القــيم الـيت ترســم     صـناعة اهلويـة هــي امل  

ا مـن قـيم البحـ  العلمـي     ت املهنية للقوة البشـرية للمجتمـع  املالمح والقدرا

إخل ا ...يـادة  والنظام واالنضبا  والعمـل واإلنتـات واإلتقـان واملؤسسـية والق    

ا وترشـيد االسـتهالب والـيت تـتحكم ي مسـتومل األداء      وكذل  قـيم اإلنتـات  

ــات املهــين  ــو     واإلنت ــومي والنم ــدخل الق ــ  وال ــاتج احملل ــة الن ــذم حيــدد قيم  ال

 .االقتصادم

ــة    ــر الثقاف ــرق ة ــاني  راجــع الف ــل الياة ــة للمهــين والعام ــر املهني ا وة

ا وانعكاسـها علـ    عامل املصرم والسوداني والصـومالي مثيالتها للمهين وال

 .كم وكي  ونوع وجودة اإلنتات

 :قيدته األم يةةة عالقة ص يعة اهلوية جبييز األمن وع 4

عالقة الكل ةالزء ــ العقيد واهلوية األمنية جزء أساسـي مـن صـناعة    

ــار      ــة واملعي ــة واحلاكمي ــل األســاس واملرجعي ــيت متث ــة وال ــة اجملتمــع والدول هوي

 . لتصميم العقيدة واهلوية األمنية للجهاز األمين للمجتمع
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 :ةة عالقة ص يعة اهلوية  يجليش وعقيدته العسكرية 1

الكل ةالزء ــ العقيد واهلوية العسكرية للجـيش الـوطين جـزء     عالقة

أساســي مــن صــناعة هويــة اجملتمــع والدولــة والــيت متثــل األســاس واملرجعيــة  

 .واحلاكمية واملعيار ؛ لتصميم العقيدة واهلوية العسكرية ليش الدولة

ةةةةةة عالقةةةةة صةةةة يعة اهلويةةةةة  يل ظةةةةيم السييسةةةةي للم تمةةةة  ومةةةةدى     9

 : استقراره

الوحـدة واالحتشـاد الـوطين مـدخل هـام وهـدم أساسـي مـن         حتقه 

قبـول ومتفـه عليـه    أهدام صناعة اهلوية من خالل تصميم عقـد اجتمـاعّي م  

ا حيّدد الثواة  الثقافية واالجتماعية والسياسية للدولـةا  من مجيع األطرام

ويضمن وحدة واحتشاد كاّفة املكونات خل  النظـام السياسـي الـذم لتـاره     

 .ملمارسة الدميقراطية املتفه واملتعاقد عليهاالشعب ع  ا

 : ةة عالقة ص يعة اهلوية  يلسييسة اخليرجية للدولة 1

رسم وتوسيم السياسـية اخلارجيـة للدولـة جـزء أساسـي مـن صـناعة        

ا عـ   ليت تريـد تقـديم نفسـها ةهـا للعـات     هوية الدولة وةناء صورتها الذهنية ا

وتصـوراتها عـن العـات     ايميـة والدوليـة  رها احمللية واإلقلتعري  نفسها وأدوا

 .ا ورأيها وموقعها من القضايا السياسية العامة الدائرةاحمليط ةها
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 :ــ مستويات العمل يف جمال صناعة القيم واهلوية 9

ا وهي الوصول ةاإلنسان والكـون  اعة القيم واهلوية غايتها عامليةصن

املـادم الـذم يضـمن     ا الـداعم للتحّضـر  إىل أعل  مستويات التحّضر اخللقـي 

ــتويات املعيشــ    ــان أفضــل مس ــل اإلنس ــتقرار   لإلنســانا ك ــن واالس ــن األم ة م

ا وي هذه السياق العام تتدرت وجمال عملها هو اإلنسان واجملتمعا والرفاهية

 :املستويات التنفيذية لصناعة القيم إىل مستوير عليرا وآخر دولي

 ة حمليًّي داخل الدولة الواحدة: املستوي األول

 (الوزارات واملؤسسات العاملة ي جمال ةناء اإلنسان)

 :ييدف إىل

ــنفس      1 ــيم ي ال ــز ومتكــر الق ــاء وتعزي ــات خطــط ومشــاريع وأدوات ةن ـــ إنت ـ

؛ مبــا يعمــل علــ  الفــرد واألســرة واملؤسســة واجملتمــعالبشــرية علــ  مســتوم 

زز سر املسـتمر لـودة السـلوب البشـرما واألداء واإلجنـاز املهـينا ويعـ       التح

ثقافيفــا واجتماعيفــاا ومائيفــا وغــذائيفا وصــناعيفا     : )األمــن اجملتمعــي الشــامل  

 (.واقتصاديفا وسياسيفا وعسكريفا

ــ تصميم وإنتات خطة اهلوية الوطنية الواحدة للوطن واليت جتمع فيهـا كـل    2

الـوطين الكـبري الـذم    مكونات اجملتمع ي عقـد اجتمـاعي واحـد ميثـل الوعـاء      

 ا وحيشدهم حنو ةوصلة املصال الوطنية العليا للمجتمعميعحيتضن ال

ــ تصميم واإلشـرام علـ  تنفيـذ ومتكـر وتطـوير العقيـدة األمنيـة للجهـاز          3

 .األمين للدولة
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ــ تصميم واإلشرام عل  تنفيذ ومتكر وتطوير العقيدة العسكرية للجـيش   4

 .الوطين للدولة

القـيم واهلويـةا واعتمـاد وإدارة     ــ تصـميم النظـام املعيـارم لعمـل صـناعة      5

عمل اجملتمع املدني والقطاع اخلاص املشارب للدولة ي صناعة وتطـوير القـيم   

 .واهلوية

حمليطة ا ــ رصد وتتبع تغري السلوب اجملتمعي ا واهلوية احمللية ا واهلويات ا 3

ا وكيفية التعـاطي معهـا مبـا لـدم املصـال الوطنيـة       والبح  ي أسباب تغريها

 .عليا للبالدال
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 :اجلية املسؤولة

ـ ةرئاسـة مستشـار للقـيم واهلويـة ةدرجـة        اهليئة الوط يةة للقةيم واهلويةة   

نائــب رئــيس جملــس الــوزراء لشــؤون اهلويــة وممــثال للهويــة ي جملــس األمــن   

 .القومي للدولة

التعلــيم ــــ البحــ  : )واألشــرام علــ  اجملموعــة الوزاريــة لــوزارات 

ي ــ الثقافـة ـــ اإلعـالم ـــ األسـرة واملـرأة ـــ الشـباب ـــ          العلمي والتعليم الامع

واملعنيــة ةبنــاء هويــة اجملتمــع وإدارة الــرأم العــام والســلوب واألداء  ( األوقــام

 .البشرمل للمجتمع
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 اجليي  الت فيذية التي عة لوزارا    ي  اإلةسين: املستوي النيةي

 :ييدف إىل

 .ــ تصميم اخلطط واملشاريع التنفيذية

 .نتات املناهج والوسائل واألدواتــ إ

 . ــ التنسيه ةر الهات التنفيذية

 .ــ تنظيم الفعاليات العامة الكبرية

ـــ دعـم ومتاةعــة وتقـويم مؤسسـات اجملتمــع املـدني والقطـاع اخلــاص       

 .العامل ي صناعة القيم واهلوية

 :اجليي  املسؤولة

ة ي جمـال ةنـاء   ــ الوحدات الفنية التخصصية ةالوزارات السـبع العاملـ  

 اإلنسان

ــ اإلدارات واألقسام والوحدات التنفيذية ي الوزارات السبع العاملة 

 .ي جمال ةناء اإلنسان

 :املستوى الدولي: املستوي النيلث 

 :يهدم إىل

ــ اإلشرام عل  جهود البح  العلمي ؛ لتطـوير املفـاهيم احلضـارية للقـيما     

ت القيميــة للمعــامالت املتجــّددة ودعمهـا مبــا يلبــ  التطلعــات واالحتياجـا  

 .ةاستمرار
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ــ إنتات أدّلة معيارية عاملية لبنـاء مفـاهيم القـيما وتوحيـد مفهـوم القـيم عامليفـا        

ــل لل ــة كمرجــع ودلي ــيم اإلنســانية احلضــارية العاملي ــّزز التواصــل  ق ــا يع ا مب

ا ولّف  من ل احلضارم ةر الثقافات املختلفةوالتفاهم والتآخي والتكام

 .لصراع القيميحّدة ا

ــ تصميم آلية تشريعية وقانونية تعليمية ةهدم احملافظة عل  اهلويـات احملليـةا   

ا والعمـل علـ  إثرائهـا ا وتعزيـز فـرص      شيومحايتها من الذوةان والتال

التالقح والتكامل ةر الثقافات واهلوية املختلفة مبا يثرمل اهلويـة احلضـارية   

 .لإلنسان وللكون

 :اجليي  املسؤولة

ـ املؤسســات الدوليــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان ا وتعليمــه وترةيتــه       ـــ

 .وتأهيله

 .ــ مؤسسات اجملتمع املدني العاملة ي جمال ةناء اإلنسان
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صل السادس  الف 
 مبادئ صناعة الهوية

 .املبادئ العامة لصناعة اهلوية( 1

  :املبادئ اخلاصة ةصناعة اهلوية( 2

 .ــ ةالدولة االستبدادية

 .دولة الدميقراطيةــ ةال

 .ــ ةالدولة األممية 

 .ــ حبركات التحرر الوطين املنظمة
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 :مبادئ صناعة الهوية

ا فلسفة ونظم وآليات صناعة احملتوملــ لصناعة اهلوية مبادئ عامة وخاصة ة 

وةناء وتعزيز ومتكر احملتومل ي نفوس اجملتمع ا حت  تصبح ثقافة ومنط حياة 

ليـه اجملتمـعا ويعتـز ةـها وحياسـب مـن لـرت عنـه         طبيعي تعارم وتراضـ  ع 

 .عرفيفا وقانونيفا

ــــ كمــا يوجــد مبــادئ خاصــة لصــناعة اهلويــة حبســب طبيعــة نشــأة الدولــة ا    

وتوجهات نظام احلكم فيها واليت تبدأ ةالدولة القطريـة االسـتبدادية ا مـروًرا    

يـة ا وخصوصـية   ةالدولة القطرية الدميقراطية وصـوًلا إىل الدولـة األمميـة العامل   

 .حركات التحرر املنظمة

 .وهلذا سنتناول املبادئ العامة ا ثم املبادئ اخلاصة ةكل نوع
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 : ــ املبادئ العامة لصناعة اهلوية 0

ا وضــمان إثبــات وجــود اإلنســانا واحملافظــة علــ  ةقائــه: ة اهلويــة هــيغايــ

ي ومن ثم فمركزية مصلحة اإلنسان واجملتمع هـي األسـاس   . استمرار تطوره

 :ص يعة اهلوية

أــ االستيعاب الذكي لتزاحم اهلويـات داخـل اجملتمـع الواحـدا ةشـمول كافـة       

ــع    ــة للمجتمـ ــرية املكونـ ــات البشـ ــة   : )املكونـ ــة والعرقيـ ــات الدينيـ املكونـ

 (.والغرافية املختلفة املكونة للمجتمع

 . ب ــ مشول كاّفة املكونات القيمية

قيم التعاطي مع + القيم اخلاصة املميزة+ القيم اإلنسانية احلضارية األساسية )

 (.قيم العبور للمستقبل+ الواقع 

ا (االسـتيعاب الـذكي لرتاكـم اهلويـات    : )ت ــ التكامل ةر املاضي واحلاضر 

 .مع ةيان التطور التارلي هلوية وتقدم الدولة

د ــ الواقعية ةانطالق صناعة اهلوية من توجهات وخطة الدولة واحتياجاتهـا    

 .قوة البشريةاالالزمة لتنفذ خّطة الدولة وتطلعات اجملتمعمن ال

هـ ــ التعزيز املستمر للهوية ةاملتجدد من القيم واألفكار واإلجنازات احلضـارية  

 .وةأعالم ورموز الدولة الفاعلر عل  الساحة الدولية

 و ــ التقويم والتجديد املستمر للمفاهيما والقيم املكونة للهوية

عل  التاريي الكبري للمجتمع والدولـةا مـع تعّمـد إخفـاء التـاريي      ز ــ الرتكيز 

 الصغري
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ح ــ تكامل املراحل ــ مرحلة ختطيط اهلويةا مع مرحلة ةناء ومتكر اهلويـة ي  

 .نفوس اجملتمع

 .  ــ حن  املفاهيم الديدة الالزمة للعبور للمستقبل

ــيم واألفكــا    ــات نظــام الق ــر مكون ــة والتجــانس ة ـــ املواءم ــة ا ي م ـ ر النهائي

 .منظومة واضحة االجتاه واإلطار واحملاور 

ب ـــ املعاصـرةا معاصـرة املفــاهيم ا واملصـطلحات ا والتطبيقـات الســلوكية      

 .اإلجرائية اليت متثل الواجبات العملية ملنظومة هوية
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 : ــ املبادئ اخلاصة لصناعة اهلوية 2

 . تبداديةةة مبيدم ص يعة اهلوية املزيفة للدولة ا س 1/4
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ا الـذم اسـتوىل علـ     بدادية حتكم ةاسـم احلـاكم املسـتبد   الدولة االست           

جــاء فــوق دةاةــة السـلطة ةالوارثــةا أو ةقــوة السـالحاأو كــان وكيًلــا ملسـتعمر    

عنـدها مهملـةا وقـّوة الشـعب     ا ومن ثم فـ رادة الشـعب   الدول االستعمارية

 :ا ي هذا السياق ف نمغيبة

 :ةللدولة ا ستبداديَّ األ داف العيمة

 .ــ تقوية نظام احلكم للمحافظة عل  كرسي احلكما وليس تقوية الدولة 1

ا مــن أم تهديــد أو خطــر ميكــن أن يهــدد اســتقراره ــــ محايــة نظــام احلكــم 2

 .ووجوده وأول وأخطر تهديد هو يقظة الشعب والثورة عل  نظام احلكم

الكـ مل الراعيـة الكفيلـة لنظـام     ــ محاية مصال الدولـة املسـتعمرة والـدول     3

 .حكمه

ا والقـدرة علـ  الفعـل ي نفـوس الشـعب      ــ إضعام وتفريل مصـادر القـّوة  4

ا الـذين لـيس هلـم إال االستسـالم     له إىل قطيع من الهـال املتفـرقر  وحتوي

 .ا عن طريه تفكي  اهلوية وتغيب وعي الشعبللمر الواقع

لصةةةة يعة اهلويةةةةة  تةةةةأت  املبةةةةيدم اخليصةةةةة  سةةةةييق  ةةةةذه األ ةةةةداف  

 :للتكومي  املستبدة

ا اًما عن التفكري ي منظومـة احلكـم  ا وصرفه متأ ــ تغييب وعي الشعب

ا وإشغاله ي البحـ  عـن أساسـيَّات    ام وقته وإهلائه ي اللهو واللعبةاستنز

 .احلياة ا ومن ثممَّ إقناعه خبيار األمر الواقع
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شـويه وجتـريم النقـد    ا وتةر مفهـوم الدولـةا ونظـام احلكـم     ــ اخللط 2

 .واخلروت عل  النظام احلاكم وومسه خبيانة الوطن

 .ب ــ اختزال اهلوية الوطنيَّة وحب الوطن ا ي العلم والنشيد والزعيم

ت ــ تفكي  القيم الك مل لدمل الشعب ا واليت ميكن أن تدفعه للوحدة 

الوحـدة ـــ   احلريـة ـــ االعتـزاز ةالـذات ـــ      : )واالحتشاد والثورة عليه مثل قـيم 

واسـتبداهلا ةقـيم   (إخل...التعاون ــ االةتعاث ـــ املسـؤولية الماعيـة ـــ اإلجياةيـة      

 .عكسية متاًما؛ لضمان تقويض أية قيمة مضافة ممكنة لدمل اجملتمع

ا ؛ لتعزيـز منـو األيـديولوجيات اخلاصـة حبسـاب عكـم      د ــ فتح الفضـاء 

؛ هولة مـن النظـام احلـاكم   ر عليها ةسا املسيطةقدر موازين قوة الصراع البيين

ا ولقطع الطريـه علـ    وفرص الوحدة والفرقة ي اجملتمع لتعزيز قيم وأدوات

 .أم فرصة للوحدة واالحتشاد ميكن أن حتدث ضد نظام احلكم

ــ رسم هالة وهمية كبرية حول أجهزة القوة الصلبة ؛ لتعزيز مكانتها  ـه

 .وحرمتها ي نفوس الشعب املغيب عن الوعي

 .نفتاح عل  القيم اخلارجيَّة اليت تعّزز من ضع  هوية الشعبو ــ اال

ز ــ انتظام سلم القيم اجملتمعيَّة ي نسه يعزلز من تأليـه احلـاكم و عبوديـة    

 .  الشعب
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 طوذج تلبيقي للسلم القيمي لليوية املزيفة    الدولة ا ستبدادية
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 : أ داف السلم القيمي جمتمعي  ا ستبداد

تات جمتمع ضعي  مستكر مستسلم للمر الواقع سهل االنقيـاد ـــ جمتمـع    ــ إن 1

 .القطيع 

ـــ       2 ــ  املســتبد ـ ــورة عل ــزة للغضــب والث ــة احملف ــيم الرجول ــاةع ق ــ  من ـــ جتفي ـ

 .اإلخصاء النفسي

ـــ تعطيـل الـتفكري القــويم لفهـم األمـر الواقـع واكتشــام جـوره وخيانتـه ــــ          3

 .اإلخصاء الذهين

ل  أية فرصة لوحـدة واحتشـاد ماليـر البشـر ضـد املسـتبد       ــ قطع الطريه ع 4

 .الفرد 

 :معيد   اهلوية   دولة ا ستبداد

 شخصية وهوية الزعيم= هوية النظام احلاكم = اهلوية 

 .  النظام احلاكم= الــــــدولـــة            

 .الدولة=     النظام احلاكم    

 .الزعيم+ النشيد + العلم = اهلوية الوطنية للدولة
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ــة الشــعب ــزعيم × الــيش والشــرطة × األرض )تقــديس = هوي ــد ال ( = متجي

 مصلحة النظام

 .تهميش وتغييب قيمة املواطن اإلنسان

ضــع  هويـة وممكنـات فعــل   + قــوة واسـتقرار احلكـم   = قـوة اسـتقرار الـوطن   

 .الشعب

 (مفك × ضعي  × جاهل )شعب = عوامل استقرار احلكم 

 (نظام احلكم+ الزعيم + األرض )فداء = حب الوطن

 (كفيل أو كفالء الزعيم+ الزعيم + نظام احلكم )نقد = خيانة الوطن

الفســـاد  ×الفهلويـــة × العشـــوائية = منظومـــة القـــيم األساســـية للمجتمـــع    

 .الالمنطقي× واألنا ×الفردية×

نصـرة احلـه   ×الوحـدة ×الكرامـة ×احلريـة ×االعتزاز ةالذات = عظورات القيم 

 .التكافل×

 .التميز× احللم × اإلةداع واالةتكار× التفكري = ة وجمرمة قيم عرم

قطيـع ةشـرم ختّلـ  طوًعـا عـن إنسـانيته وحريتـه        × طاغية = حكم استبدادم 

 .وكرامته

× جهاز إعالمـي فاسـد  × قوة صلبة غامشة + طاغية = نظام حكم استبدادم 

 .دعم العدو
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 .ةة ص يعة اهلوية ايقيقية   الدولة الدميقراطية 2/4

ــار   الدولـــة الدميقراطيـــة حتكـــم ةاســـم الشـــعبا وةقـــّوة إرادة واختيـ

الشعبا وملصلحة الشـعب وحتـ  رقاةـة وعاسـبة الشـعبا ي هـذا السـياق        

 .ف ن أهدام الدولة خبصوص اهلوية

 :األ داف العيمة للدولة الدميقراطية

ــة ي نفــوس اجملتمــع    1 ــة احلقيقي ــة الوطني ــز ومتكــر اهلوي ــاء وتعزي ـــ ةن ــة . ـ هوي

ــواطنا ومتكــر حكــم الشــعبا وي     م ــة مصــلحة امل ــ  مركزي ؤسســة عل

االعتزاز ةالذات ـ حب الوطن ـــ االسـتقالل ـــ قـوة اإلرادة      :)مقدمتها قيم

ـــ          ــرص ـ ــافؤ الف ـــ تك ــة ـ ـــ احلري ــة ـ ــاواة والعدال ـــ املس ــة ـ ـــ املواطن ــعبية ـ الش

 (.الدميقراطية ــ التنمية ـ املشاركة واملنافسة احلضارية

اسـتقالل اإلرادةاوالقـرار   × السـيادة  × الشعب×األرض )الوطن ــ محاية  2

من كّل ما ميكـن أن يهـدد أمنـه    ( اهلوية×املصال وفرص التنمية ×السياسي

 (.واستقراره

ــدميقراطي ا وســيادة وحكــم      3 ــز وترســيي ومتكــر أركــان احلكــم ال ـــ تعزي ـ

 .الشعب
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قـوميا ورفـع   ــ تعزيز فـرص التنميـة والنمـو االقتصـادما ومنـو الـدخل ال       4

 .مستومل دخل ومعيشة املواطن

  سةةةةييق  ةةةةذه األ ةةةةداف تةةةةأت  املبةةةةيدم اخليصةةةةة لصةةةة يعة اهلويةةةةة     

 :للتكومي  الدميقراطية

ــــ احملافظــة علــ  قــوة اهلويــة اخلاصــة للمجتمــع ا وتقوميهــا وتطويرهــا          1

ةاســتمرار حيــ  إنهــا متّثــل القــّوة البشــرية احلقيقيــة للدولــة وقــدرتها علــ   

 .ازالفعل واإلجن

ــ تطهري وتنقية اجملتمع من القيم والسلوكيات السـلبية الـيت تضـع  سـلوكه     2

 .وقوته

 .ــ تعزيز قيم الوحدة واالحتشاد الوطيناخل  املصال الوطنية للوطن 3

ــ تعزيز وعي الشعب حبقوقها وممكنات فعلهاوواجباتهاودوره ي اختيـار   4

وعاسـبتها واحملافظـة علـ     النظام احلاكما ومراقبة أداء النظـام احلكـومي   

 .مقدرات وسيادة واستقالل الدولة



234 

 .منوذج تطبيقي للسلم القيمي يف الدولة الدنقراطية

 :أ داف السلم القيمي للم تمعي  الدميقراطية

 .ــ إنتات جمتمع واعب ةواجباته وحقوقه ا ومشاركة ةفاعلية ي إدارة شأنه العام  1

 .ة ــ تعزيز املمارسة الدميقراطي 2

 .ــ متكر اجملتمع من آليات حقيقية للنقد والتنافس والتطوير واملستمر  3

 . ــ تعزيز الرقاةة الشعبية عل  أداء النظام احلاكم 4
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 :  معيد   اهلوية   الدولة الدميقراطية

العقيــدة العســكرية لــيش  + اللغــة +الــرتاث+ القــيم +العقيــدة = اهلويــة 

 .رؤية ومهمة اجملتمع+ از األمن حامي الدولة العقيدة األمنية له+ الدولة

+ اهلويــة الوطنيــة الواحــدة للمجتمــع + الشــعب +األرض= الــــــدولـــــة 

النظام احلاكم الـذم لتـاره الشـعب لينفـذ مشـروع      × املشروع القومي للدولة 

 . اجملتمع

نظام سياسي مؤق  جـاء ةـ رادة الشـعبا وحتـ  رقاةـة      = النظام احلاكم 

لشعب وللشعب احله ي سحب الثقة منها أو عدم إعادة انتخاةـها  وعاسبة ا

 . أو انتخاةه كلها أو جزء منه

منظومة القيم اليت توافق  وتراض  عليها كافة = اهلوية الوطنية للدولة 

تكـافؤ الفـرص   +املسـاواة +العدالـة  +احلريـة : )مكونات اجملتمـع وي مقـدمتها   

 (.املواطنة الكاملة+

الــيت ( األيـدولوجيا الوطنيــة الواحــدة :)وجيا الشــعب والـيت متثــل أيــدول 

تستوعب وتعلـو علـ  كـل االيـدولوجيات اخلاصـةا مقدمـة إرادة ومصـلحة        

 .الشعب

 . هوية الدولة= هوية الشعب 

وحــدة واحتشـاد الشــعب خلــ  قيادتــه السياســية  =قـوة اســتقرار الــوطن  

 .قوة هوية وممكنات فعل الشعب+
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رضا الشـعب عـن   × مل النظام احلاكم جودة ع= عوامل استقرار احلكم 

 . األداء احلكومي

محاية الوطن مما يهـّدد  × اإلخالص لتنمية ونهضة الوطن = حب الوطن 

 . أمنه واستقراره

 .اإلخالل ةكل ما يهدد أمن وسالمة واستقرار الوطن= خيانة الوطن 

 االعتزاز ةالذات× احلرية × املواطنة = منظومة القيم األساسية للمجتمع 

 .املسؤولية× املؤسسية ×الشفافية×العمل والتنمية × التخطيط×

ــيم  ــة = عظـــورات القـ ــاد ×الفرديـ ــلبية ×الفسـ ــز × السـ ــاوز ×التمييـ التجـ

 .العشوائية×

ــة وجمرمـــة  ــتبداد = قـــيم عرمـ ــاء× العنصـــرية × االسـ الـــتحكم × اإلقصـ

 والسيطرة 

×  إرادة شـعبية نافـذة  × وعي شـعت  × نظام دميقراطي = حكم دميقراطي

 .ختطيط وتعزيز اهلوية الوطنية× عدالة اجتماعية ×نظام مؤسسي

قضـاء مسـتقل   × ةرملـان منتخـب   ×رئيس منتخب= نظام حكم دميقراطي 

جهـاز أمنـ  حلفـظ    × جـيش وطـين ال يتـدخل ي السياسـة     × وسيادة القـانون 

 .األمن ي اجملتمع
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 .ةة ص يعة اهلوية   الدولة األممية 3/4

للحدوداع  فلسفة وأيدلوجيـة خاّصـة ةهـا حيـ      هي الدولة العاةرة 

ا وهـذه الـدول حتمـل مسـات     واجبها وحقهـا السـيطرة علـ  العـات    ترمل من 

ومؤهالت خاّصة عـّززت حافزتهـا احلضـارية هلـذه التطلعـاتا منهـا محلـها        

 لرسالة 

ــات       ــض عط ــاةقة ي ةع ــة س ــة أممّي ــاريي وثقاف ــا ةت ــة ا ومتّتعه أيدلوجي

عـن امتالكهــا لقـدرات ةشـرية وتكنولوجيـة وماليــة     التـاريي البشـرم ا فضـًلا    

كبرية ا فضال عن الغرافيا املتميزة ــ مع تباين نست ةينهاا هو الذم شجعها 

 .عل  االستمرار ي تبن  هذا التطلع

ي هذا السياق ت تعد أهدام هذه الدولة تتوق  عل  حدود الدولـة  

معر ا ولكـن لـديها هـدم    القطرية القوية املسـتقرة الرادعـة لغريهـا مـن الطـا     

جديد وهو التمّدد والسيطرة عل  أك  قدر ممكن من املقّدرات والقرار العاملي 

 ع  مشروع أممي عاملي طموح؟

 :األ داف العيمة للدولة األممية

ــ تعزيـز القـدرات الشـاملة للدولـة ؛ لتتحمـل مهمـة تنفيـذ املشـروع الكـبري           1

ـــوة  ــة وال : )الـقـ ـــ العلمي ـــ    البشــرية ـ ــات ـ ـــ العالق ـــ االقتصــادية ـ ــة ـ تكنولوجي

 (.السياسية ــ العسكرية
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ــــ ةنــاء صــورة  هنيــة ونفســية أمميــة لــدمل اجملتمــع ؛ ليتبناهــاا ويصــبح هــو    2

 .احلاضنة الشعبية األساسية للمشروع

 .ــ تعزيز متّدده الناعم ي كاّفة مناطه العات ا خاّصة املناطه املهمة منها 3

اف تةةةةأت  املبةةةةيدم اخليصةةةةة لصةةةة يعة اهلويةةةةة     سةةةةييق  ةةةةذه األ ةةةةد 

 :يكومي  األممية

روح قوميــة ــــ روح :)ــــ تعزيــز وإعــالء الــروح األيدلوجيــة ملشــروع األمــة   1

 (.دينية

 .ــ ةناء صورة  هنية أممية للدولةا ومكانة دولية مرموقةا وتسويقها للمجتمع 2

نـة الدولـة األمميـة    ــ استدعاء صفحات التاريي الكبري اليت تعـزز قيمـة ومكا   3

 .الكبرية

ــات      4 ــزا واإلنت ــة احلضــارية للعمــل واإلجنــاز والتميُّ ــز احلافزّي ــارة وتعزي ـــ إث ـ

 .والتنافس احلضارم مع األمم املنافسة

ــــ تســويه احللــم واملشــروع األممــيا ونقلــه إىل شــرائح وقطاعــات اجملتمــع    5

 .لتتبناه وتتحمل مسؤولية حتقيقه

؛ لتتحول إىل ثقافة األمـة الكـ مل   ة والثقافية للمجتمعلبنية القيميــ تطوير ا 3

االعتزاز ةالذات األممية ــ االةتعاث ــ التميُّز والريـادة ـــ املنافسـة    : )العظيمة

احلضارية ــ البح  العلمي واإلنتـات املعـري والتكنولـوجي ـــ االسـتقاللية      

 (.الكاملة ــ الندية والشراكة مع الكبار
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 .لم القيمي يف الدولة األممية العابرة للحدودمنوذج تطبيقي للس

 : أ داف السلم القيمي للم تمعي  األممية العي رة للتدود

 .ــ إنتات جمتمع عاملي أممي ميتل  القيم مبفهومها اإلنساني احلضارم العاملي 1

ــ إنتات قوة ةشرية نوعية األداء واإلنتات املهين القـادر علـ  املنافسـة وغـزو      2

 .العاملية األسواق 

 .ــ إنتات جمتمع عاملي ميتل  رؤمل وحلول ملشاكل العات  3

ــ ةناء صورة  هنية عالية الودة ا حتقه القبول والا ةيـة العامليـة ؛لتمهيـد     4

 . البيئة لتمدد ثقافة وهوية  الدولة ألك  مساحة ممكنة من العات 
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 .ةة ص يعة اهلوية يركي  التترر الوط  امل ظمة 4/4

ــرافض للنظــام      ــن اجملتمــع ال ــةا م ــل القــومل احلي حركــات التحــرر متّث

االستبدادماوالكتلة احلرجة منه والفاعلة واحملركة لغريها من ممكنات الفعـل  

املختلفة للتخلص من النظام االسـتبدادما وإحاللـه ةنظـام دميقراطـي شـعت      

 .تتحول فيه إرادة وسلطة احلكم للشعب

 : حركي  التترر الوط  امل ّظمةةة واق  الكتلة الصلبة من  1

ــ عادة حركات التحرر جمّرمةا وعاصرة ومطـاردة مـن قبـل النظـام ومـن ثـم       

 :فهي مقّسمة إىل

 .ــ جزء مبعتقالت النظام املستبد 1/5

 .ــ جزء مطارد داخل اجملتمع 2/5

 . ــ جزء متخفي داخل اجملتمع 3/5

ظر الفرصة للتخلص ــ جزء داخل النظام متعاون معه جً اا ينت 4/5

 .من قبضته

 .ــ جزء مهاجر خارت حدود سيطرة الدولة االستبدادية 5/5
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 :ةة األ داف العيمة يركي  التترر 2

أ ــ ةناء كتلة صلبة متثل الكتلة احلرجةا والقاطرة احملركة لتخطيطاوحتريـ ا  

 (.هدم خاصة ةالكتلة احلركة)وقيادة الفعل الثورم ضدَّ االستبداد 

ـــ ت 2 عزيــز وعــي وإجياةيــة وقــوة ومشــاركة الشــعب ؛ لتحمــل مســؤوليته ي   ـ

 (.هدم خاص ةالماهري)التخلص من احلكم االستبدادم 

ــ التخلص مـن احلكـم االسـتبدادما والتحـول إىل نظـام دميقراطـي جيسـد         3

هـدم مـزدوت خـاض ةالكتلـة احلرجـةا والمـاهري       :)وميكن لإلرادة الشعبية

 (.معا
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األ ةةةداف تةةةأت  املبةةةيدم اخليصةةةة لصةةة يعة  ويةةةة   ةةةةة   سةةةييق  ةةةذه   3

 :حركي  التترر النوري امل ظمة
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 :الكتلة الصلبُة ايرجة لقييدة حركة التترر: أوً 

كتله قوية صلبة  هنيفا ونفسيفا وفكريفا وإداريفا وقياديفـاا تتكـون مـن كافـة             

رير الوطنا ومتكر إرادة املكونات اجملتمعيَّة عل  قادة أيدولوجيا الثورةا وحت

الشعب من احلكم وحتقيه مصال الشعبا تتحمـل مهمـة ومسـؤولية القيـادة     

 الفكرية وامليدانية للثورة

ــه ةفكــرة ومشــروع التحــررا وإعــالء مصــلحة الشــعبا      1 ــان العمي ـــ اإلمي ـ

 .ومستقبل الوطن

 لتحررــ تعزيز القوة النفسية اخلاصة واإلميان الكامل ةنجاح مشروع وثورة ا 2

ــة      3 ــة والقيادي ــة والتنظيمي ــة واخلططي ــوة الفكري ــز الق ـــ تعزي ــادة  :)ـ ــة الق هوي

 (.التحويلير ي التاريي

ـــــ تعزيـــز التجـــرد الكامـــل للمشـــروعا والثبـــات والصموداواالســـتعداد   4

 .للتضحية



244 

املبيدم اخليصة لص يعة  ويةة اجلمةي ري النةيئرة للتتةرر مةن       :ثيةًيي

 . ا ستبداد

 

يــة وطنيــة جامعــة وحاشــدة لكافــة املكونــات والقــومل الوطنيــة ي  ــــ ةنــاء هو1

 .اجملتمع

ــ وضوح املعركةا وحتديد العدو وتوحيد وإفراد ةوصلة املعركة ضـد نظـام    2

ــاتافهي    احلكــم االســتبدادم إ  هــو العــدو الواحــد املشــرتب لكــل املكون

 .معركة حتررا ومتكر اإلرادة الشعبية من احلكم

عنصريَّة االستبدادية للمستبدا وسحب ةسا  كافة القومل ــ كش  اهلوية ال 3

 .املساندة والداعمة واحلاضنة من حولها وحصاره منفرًدا قدر املستطاع

ــة     4 ــز الــوعي المعــي الشــعتا ة عــادة تفكيــ  نظــام وأفكــار وهوي ـــ تعزي ـ

العبودية الشـعبية للنظـام وةنـاء نظـام أفكـار الـوعي الثـورما ةنـاء وتعزيـز          

+ الكرامـــة +احلريـــة + االعتـــزاز ةالـــذات )اهلويـــة الثوريـــة  منظومــة قـــيم 

ــة + الغضــب للحــه +املؤسســية + التضــحية  ــادرة + املواطن ــة + املب الرجول

وترمجتهــا إىل ( الشــهادة+ اإلميــان ةالنصــر+ متكــر الشــعب + والصــمود 

 .سلوب عملي قاةل للتدريب والقياس
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ا ومتكـر إرادة الشـعب   ــ صناعة هوية جديدة تؤكد ملكية الشعب للدولـة  5

 .ي احلكم هوية جديدة شاملة لكافة الشرائح العمرية واجملتمعيَّة
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 .منوذج تطبيقي للسلم القيمي حلركات التحرر

 : أ داف السلم القيمي  تمعي  وحركي  التترر

ـــ تعزيــز وعــي وإجياةيــة وقــوة ومشــاركة الشــعب وحتمــل مســؤوليته ي          1 ـ

 .التخلص من االستبداد 

ـ حتويل الغضب الشعب ضد ظلم وفسـاد املسـتبد إىل ثـورة شـعبية منظمـة      ـ 2

وهادفة وفاعلة ي التحول إىل نظام دميقراطي حقيقي ا وجتـاوز عـاوالت   

 .سرقة الثورة أو تغيري مسارها 
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   ةةةي  ةظةةةيم أفكةةةير الةةةوعي    عي اجلمعةةةي الشةةةع    وعةةةيدة  تعزيةةةز الةةةو 

 النوري

 



243 

 :ورية  ي  وتعزيز م ظومة قيم اهلوية الن

 

 

الشكل يبر منظومة قيم اهلوية الثورية الوطنية الصـامدة حتـ  حتقيـه    

كامل أهدفها ي خلع نظام احلكم االسـتبدادم وإحاللـه ةـاحلكم الـدميقراطي     

 .الشعت
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ع صل الساب   الف 

 ت ومرال  العم  في صناعة الهويةمجاال

 .جماالت العمل ي اهلوية ( 1

 .مراحل صناعة اهلوية( 2
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251 

 :ـ جماالت العمل يف صناعة اهلويةـ 0

 : ال ظري املكت : ا يل األول

تقوم ةه مراكز البحوث والدراساتا التاةعة للجهـزة املركزيـة العليـا    

املسؤولة عن اهلوية واألمن الثقاي والفكـرما وإدارة الـرأم العـام والسـلوب     

 .اجملتمعي

 :البتوث والدراسي  والتخليح :ميمة

 (.استشرام املستقبل× الواقع × أهدام الدولة )ت ــ حبوث ودراسا1

 . ــ تطوير وحن  القيم الالزمة2

تنظيم × ص  منظومات القيم × املعايري ×حتديد األهدام )ــ ختطيط اهلوية 3

 (.ختصيص املهام× تتاةعها ومراحلها 
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 :ترمجة املعرفة إىل وسيئل وأدوا : ميمة

 .ات واملراحلــ تصميم األدلة السلوكية لكل املستوي1

 . ــ تصميم معايري ومؤشرات األداءا ومشروعات العمل 2

 :  الت فيذ امليداةي :ا يل النيةي

 : وتقوم ةه الوزارات واهليئات واملؤسسات العملة ي ةناء اإلنسان 

 . ــ التنفيذ والتنسيه امليداني
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 .ــ مراحل صناعة اهلوية 2

 

 لصناعة اهلوية الالزمة إلنتات متر صناعة اهلوية خبمس مراحل أساسية 

 :  املستيدف البشرى امل شود 

 .ــ الرصد والتقويم السلوكي واملفاهيمي1/5

 .ــ استشرام والتحليل القيمي للمستقبل 2/5

 .ـ ختطيط القيم واهلوية 3/5

 .ــ صناعة الوسائل واألدوات 4/5

 .ــ ةناء ومتكن وتفعل واستثمار اهلوية 5/5
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 :قويم السلوكي واملفي يميةة الرصد والت 1/1

اهلةةةةدف مةةةةةن  ةةةةةذه املرحلةةةةة  ةةةةةو الوقةةةةةوف ايقيقةةةةي علةةةةة  الواقةةةةة      

 :السلوكي  واملزاج الشع  ايقيقي

 . رصد وتبويب الواقع السلوكي والقيمي الطبيعي للمجتمع (1

 .الوقوم عل  السلم القيمي للمجتمع (2

 .حتديد قائمة اهتمامات وأولويات اجملتمع (3

ت للشـرائح العمريـة والنوعيـة واملهنيـة     تصني  وتبويـب املـزات الشـع    (4

 .للمجتمع

حتديد خريطة تصـورات اجملتمـع عـن نفسـها وعـن اآلخـرا واحلكـم         (5

 .والسلطة واحمليط اإلقليمي والدولي

 .حتديد تطلعات وأحالم اجملتمع واحلدود الدنيا والعليا لكل منها (3

 . حتديد احملظورات األساسية ــ اخلطو  احلمراء ــ املثرية للمجتمع (7

 :ةة استشراف والتتليل القيمي للمستقبل 2/1

اهلةةةدف مةةةن  ةةةذه املرحلةةةة  ةةةو التعةةةرف علةةة  املسةةةتقبل وا سةةةتعداد    

 :القيمي والبشرى له

ـــ التعـرم علـ  الواقــع الـدولي واإلقليمـي خــالل العشـر سـنوات القادمــة         1

 . ومدمل تأثريه

 .ــ استشرام تطلعات وأحالم اجملتمع ةعد عشر سنوات 2
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 .د املالمح املستقبلية ملعايري املواطن العاملي ةعد عشر سنواتــ حتدي 3

 :ة ختليح القيم واهلوية 3/1

ــع      ــة ةــر الواق ــة القــيم واهلوي ــل ومقارن هــدم هــذه املرحلــة هــو حتلي

واملستهدما وحتديد الفجوة وإعادة صـ  منظومـة القـيم واألفكـار الالزمـة      

 .لسد الفجوة وإنتات اجملتمع املنشود

 . نتائج رصد املرحلة األوىلــ حتليل  1

 .ــ حتليل نتائج استشرام املستقبل 2

 .ــ حتليل أهدام الدولة 3

 .ــ حتديد وحتليل التحديات 4

 . ــ حتديد الفجوة ةر الواقع واملستهدم 5

 . ــ اختيار وص  منظومة املفاهيم والقيم املكونة للهوية الديدة املستهدفة 3

 :وا ةة ص يعة الوسيئل واألد 4/1

ــ ترمجة منظومة مفاهيم وقيم اهلوية إىل مهارات وإجراءات سـلوكية قاةلـة   1

 .للرتةية وللقياس

 . ــ تصميم معايري ومؤشرات األداء 2

 . ــ تصميم املشاريع وال امج 3
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 :ةة   ي  ومتكن وتفعل واستنمير اهلوية 1/1

ء اإلنسـان  ــ تنفيذ املشـاريع والـ امج عـ  وزارات وهيئـات ومؤسسـات ةنـا      1

وةناء وتعزيـز ومتكـر القـيم واهلويـة الديـدة وترمجتهـا إىل ثقافـة ومنـط         

 . حياة خاصة مميزة للمجتمع

 .ــ التنسيه األفقي ةر الهات املنفذةا والرأسي مع الهة املركزية املشرفة2

ــ تقييم األداء مبتاةعة جـودة عمليـات ةنـاء وتعزيـز ومتكـر املفـاهيم والقـيم         3

 .  الديدة

ــ تقييم اإلجناز مبتاةعة ورصد وقيـاس وحتليـل نتـائج تطـور السـلوب واألداء      3

البشرم وتتبع مدمل ممارسة والتزام اجملتمع ملفردات اهلوية والثقافـة ومنـط   

 .احلياة الديد
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امن صل الن   الف 

 طيذج تلبيقية لص يعة اهلويَّة   العصر ايديث

 .ميقراطيةصناعة اهلوية ي الدول الد  : أوً 

 .صناعة اهلوية ي الدول األممية العاةرة للحدود :ثيةًيي 

 . صناعة اهلوية  املزيفة  ي الدولة االستبدادية :ثيلًني 

 .صناعة اهلوية ي اجملتمعات الساعية للتحرر :را ًعي 

 .خريطة طريه صناعة اهلوية حلركات التحرر الوطين املنظمة :خيمًسي 
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 :ة   الدولة الدميقراطية ةة  وية دولة مستقرةص يعة اهلوي:  أو 

ا مؤسـس علـ    ة اليت تتمتع ةنظام حكم دميقراطيهي الدولة القطري

متكر اإلرادة الشعبية والتداول السلمي للسلطةا اليت لتارها الشعبا عـ   

ــ  أفكــار   ــة عل ــة   تنافســيَّة حقيقي ــةا ومشــاريع وطني ــرامج انتخاةي ــدم وة ا ته

 . العام  للشعبيعها لتحقيه الصالمج

تتميز الدولة الدميقراطية خبمس مسـات سياسـية أساسـية وهـ  عـدم      

وجود طموح ةالتمدد والعامليـةا ومـن ثـم رغبتهـا وإرادتهـا السياسـية تنكفـئ        

ــة مــن االســتقرار       ــ  معــدالت ممكن ــه أعل ــ  وحتقي ــداخل احملل ــ  تطــوير ال عل

ا والرغبــة الســالملمــواطنرا واحملافظــة علــ  البقـاءا وامليــل إىل  والرفاهيـة ل 

ا والسـعي الـدائم إىل   املشاكلا وعدم الدخول ي صراعات الدائمة ي جتنب

 .  ا والعات إقامة عالقات طيبة مع دول الوار

رية والسياسـية تـدور   وتبقي أهدافها ومشـاريعها االقتصـادية والعسـك   

ا وه  ةذل  الةد هلا من التكي  مع النظـام العـاملي املسـيطرا    ي هذا الفل 

ي هذا السياق اخلاص تصبح صناعة اهلوية ترمجـة حقيقيـة ألهـدام الدولـة     

 . حي  تسع 

 :أ داف ص يعة اهلوية   الدولة الدميقراطية 

 .ةناء وتعزيز ومتكر ثقافة الدميقراطية والتعايش واالستقرار والتنمية (1

 . تعزيز الوحدة واالحتشاد واالنتماء الوطين للدولة (2

 .ب اجملتمعي ورفع منسوب األمن اجملتمعيالتحسر املستمر للسلو (3
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ا مبا يضمن التحسر للداء واإلنتات واالجناز املهينالتحسر املستمر  (4

 .  ا واملعيشةا ومستومل الدخلاملستمر ملعدالت النمو االقتصادم

رسم صورة  هنية حضارية كدولة حضارية مساملة تسـعي للمشـاركة    (5

 .ي تعزيز األمن واالستقرار العاملي

زيز القدرات الذاتيـة االقتصـادية والعسـكرية والسياسـيةا وتعظـيم      تع (3

ا ا واحملافظـة علـ  مكاسـبه   لردع لرد أية مطامع عاملية ممكنـة قوتها ي ا

 .االقتصادية لشعوةها

 تسـع   ا والـيت دول العات من غري الدول األمميةوميثل هذا النمط أغلب 

 . ي قيادتهتقود العات أو تشارب  اإىل التحول إىل دولة عظم 
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 : ثيةًيي ةة  ص يعة اهلوية    الدولة األممية  ةةة ص يعة  وية أمة

 هي الدولة العاةرة للحدود عـ  فلسـفة وأيدلوجيـة خاصـة ةواجبهـاا     

 :ا حتديدا كما األمم التالية وأحقيتها ي السيطرة عل  العات

يتـها ويـأتي ي   ــ األمة األمريكية اليت ترمل أحقيتها ي قيادة العـات حتـ  نها  1

 .القلب منها احلركة الصهيونية العاملية

قل اأو عل  األليت ترمل أحقيتها ي قيادة العاتــ األمة الروسيةا والصينية ا2

 .ا وتعظيم أك  قدر من حصتها ي املنافع املشاركة األساسية ي إدارته

 . ــ األمة الفارسية اليت حتمل مشروًعا صفويفا للسيطرة عل  العات3

ــآخر       4 ــات ة ــة الع ــروًعا إســالميفا هلداي ــل مش ــيت حتم ــالمية وال ــة اإلس ـــ األم ـ

 .الرساالت السماوية

 االمية الــذم قــاد العـات لعــدة قــرون واسـتعادة منــو ت اخلالفــة اإلسـ       

ـــ األمـة الرتكيـة آخـر القوميـات اإلسـالمية        ويأتي ي مقدمة الدول اإلسـالمية 

 . عامليةاليت قادت اخلالفة اإلسالمية ال

هذه الدول جتمعها عـدة مسـات مشـرتكة هـي الـيت عـززت حافزتهـا        

 : احلضارية هلذه التطلعات

 : واليت ميكن إجييز ي   

 . ــ محلها لرسالة أيديولوجية1

 .ــ متتعها ةتاريي وثقافة أممية ساةقة ي أحد عطات التاريي البشرمل2
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 .ةا وجغرافية متميزت ةشرية وتكنولوجية ومالية كبريــ امتالكها لقدرا3

 .ل  االستمرار ي تبن  هذا التطلعكل  ل  هو شجعها ع 

ي هذا السياق ت تعد أهدام هذه الدولة تتوق  عل  حدود الدولـة  

ا ولكـن لـديها هــدم   تقرة الرادعـة لغريهــا مـن الطـامعر   القطريـة القويـة املسـ   

قــرار جديــد وهــو التمــدد والســيطرة علــ  أكــ  قــدر ممكــن مــن املقــدرات وال  

 .العامليا وتبق  هذه هي الذور الفلسفية للصراع العاملي املستمر

 : أ داف ص يعة اهلوية   الدولة األممية

؛ لتحقـه  صناعة اهلوية ي الدولة األمميـة  ومن ثم ختتل  فلسفة وآلية

 :أ داف إضيفية جديدة

 ــ ةناء وتعزيز ومتكر منظومة الثقافة األممية 1

ــ التميز ــ السبه ــ املنافسة عل  املقدمة ــ السيادة والسيطرة ـــ  القوة ــ العاملية ) 

 (. حرية التمدد

ــ امتالب النظم واملعايري العاملية ــ  مسؤولية نشر األيديولوجية الـيت حتملـها ـــ    

 (.الدور احلضارم

يـه  ــ تعزيز الباع  احلضارم الذاتي لقيادة العـات والسـيطرة عليـه ؛ لتحق    2

 .ا أو حضارم يَّة  ات طاةع ديينأهدام رسال

ـــ صــناعة تــاريي وقصــة    3 ــ  العــات      ـ ــة الســيطرة عل ــد تــاريي وأحقي ا تؤك

 .وتدريسها للجيال
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ــ صناعة وتبن  أيدلوجيا دينية ختدم الفكرة الرئيسة لقيادة العات والسـيطرة   4

 .عليه

ــ رات    5 ــج وم ــتخدام حج ـــ اس ــا أـ ــة    ا ورمب ــري حقيقي ــرديات غ ــب وس كا ي

ا واسـتعمارها  دد والسيطرة علـ  منـاطه نفـو  جديـد    لت ير التم؛ متنوعة

ــه     دعــم ومتكــر نظــم اســتبدادية   ةشــكل مباشــر أو غــري مباشــر عــن طري

 .اعل  حساب اإلرادة احلقيقية للشعوب موالية
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 :ص يعة اهلوية املزيفة   الدولة ا ستبدادية: ثيلًني 

 م واملعاصر ةـر صراع دائم ومتكرر عل  مدار التاريي اإلنساني القدي

ا واســتعباد الشــعوب والســيطرة الغــري شــرعية علــ  احلكــم  قــومل االســتبداد

ملــة علــ  توعيــة    وســرقة مقــدراتها وأحالمهــا وةــر حركــات التحــرر العا     

ا واالسـتفادة  ها ومتكينها من احلكم ةاسم الشعبا وحتريرجمتمعاتها حبقوقها

 .من مقدراتها وثرواتها 

ا ومـتغري ي  ا وأغلب مبادئـه وأهدافـه  منطلقاتههذا الصراع ثاة  ي 

 .وسائله وأدواته حبسب معطيات العصر

 :وس ت يول حتليًلي مفصًلي للر  الصرا 

حركات التحرر املنظمة ي عشـرة ةنـود    #نظام احلكم االستبدادم  #

تفصــيليَّة هــي ي  اتهــا مرتكــزات خلريطــة الطريــه وةرنــامج عمــل التحــررمن  

 . إلنسان واحلياة ي كل عصر ومصر االستبداد ا الذم هو عدو ا

 : الب ود العشرة التتليلية لكل اللرف 

 .التعري :  1

 .األهدام:  2

 .الشرعية:   3

 .الوسائل واألدوات  وممكنات الفعل  لدمل كل طرم:  4

 .التحديات اليت تواجه كل طرم:  5
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 .الفرص املتاحة لكل طرم:  3

 . املرتكزات األساسية:  7

 .اعة اهلوية اخلاصة ةكل طرمأهدام صن:  3

 .مسارات صناعة اهلوية لدمل كل طرم:  9

 . مؤشرات جناح صناعة اهلوية لدمل كل طرم:  11

 : الب ود العشرة التتليلية ل ظيم ايكم ا ستبدادي

 : ةة تعريف ةظيم ايكم ا ستبدادي 1

كافة السلطات احلقيقـة   ا جتتمع لديهنظام حكم مشولي فردمل مطله

لسـلطة  ا حيكم ةاسم اليشا أو احلاكم املستبدا الذم طغ  عل  الةي الدو

ا جـاء علـ  دةاةـة الـدول االسـتعمارية     ا أو وكيًلـا  ةالوارثةا أو ةقوة السـالح 

 . ومن ثم ف رادة الشعب مهملة
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 :ةة أ داف ةظيم ايكم ا ستبدادي 2

ا حتـ  لـو جـاء علـ      م احلكـم للمحافظـة علـ  كرسـي احلكـم     أ ــ تقويـة نظـا  

 .اب الدولة حس

ا من أية تهديدات أو  اطر ميكن أن تهـدد اسـتقراره   ب ــ محاية نظام احلكم

ووجوده وأول وأخطر هذه التهديدات هي يقظـة واحتـاد الشـعب والثـورة     

 .عل  نظام احلكم 

 . ت ــ محاية مصال الدول الك مل الراعية الكفيلة لنظام حكمه

 ي نفـوس الشـعب  علـ  الفعـل    د ــ إضعام وتفريل مصـادر القـوةا والقـدرة   

ا الذين يسهل قيادتهم ةأقل تكلفة إىل قطيع من الهالا املتفرقر وحتويله

 .ممكنة 

 :ةة ترعية ةظيم ايكم ا ستبدادي 3

 :يستمد ترعيته من ثالثة أتيي  

أ ــ القوة الصلبة الباطشة ةكل متطلـع للسـلطة أو معـارض أو مهـدد حـالي أو      

 .مستقبلي هلا

ـــ االســ  ــن شــرعية      ب ـ ــع   ــ  دف ــا عل ــد معه ــة ا والتعاق ــالقومل العامليَّ تقواء ة

 .االعرتام واحلماية

ت ــ جتهيل الشعب وتغييب وعيه حت  يستسلم ويرض  ويقبل ةـاألمر الواقـع   

 .ليعيش ضمن قطيع شعت يقبل مبا يتفضل ةه النظام احلاكم عليه 
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 .الختيار الشعت أم أنها نظم حاكمة تفتقر إىل الشرعية احلقيقية للحكم  ةا

ا وال تقــدر ة األمــر تتجــاوز الشــعب وال حترتمــهمبعنــ  أنهــا ي حقيقــ

ومطـاردة والـتخلص مـن كـل      رغباته ورأيه واختياره كما تعمل علـ  حصـار  

 .مهدد هلا

ي هذا السياق تأت  املنطلقات واألهدام األساسية لصناعة اهلوية ي 

 .دولة االستبداد

 :ي  الفعل لدى ةظيم ايكم املستبدةة الوسيئل واألدوا  وممك  4

 .ا وخاصة الهاز اإلعالمي والثقاي والفينأ ــ كافة أجهزة الدولة الرمسية

( األجهـزة االسـتخبارية املختلفـة     + الشـرطة +الـيش  :) ب ــ القـوة الصـلبة   

 .حي  يعيد توجيه ةوصلتها حنو احملافظة عل  النظام

 . ت ــ الدعم اللوجسيت اخلارجي 

 :التتديي  اليت تواجه ةظيم ايكم املستبدةة  1

ا والتكلفـة الباهظـة الـيت    لحكـم أ ــ االفتقار إىل الشرعية الشـعبية والقانونيـة ل  

ا ومن ممتلكـات الدولـة   الدولة واستقالل قرارها السياسي تدفع من موارد

 .للحصول عل  اعرتام دولي مزي  ةاحلكم

تتناي مع فطرة وسـنة التنـوع    االت فرض هوية أحادية عل  اجملتمعب ــ عاو

 .البشرم

 .ت ــ فقدان وتآكل املصداقية والثقة عند الماهري ةشكل متصاعد



233 

النـاتج احمللــ    ا وضـع  سـاد ي إدارة كافـة قطاعـات الدولـة    د ـــ الفشـل والف  

ا ي مقاةـل  االخنفـاض املسـتمر ي مسـتومل الـدخل    ا ووالنمو االقتصـادم 

 .ة التذمر الشعت ةشكل متصاعد ارتفاع األسعار وتداعيات عل  زياد

ام حلقـوق اإلنسـان   ـــ سياسـات قمـع املعارضـة واملزيـد مـن انتهاكـات النظـ         ـه

ا تزايـد أعـداء النظـام السـاخطر عليـه  عليـاا و تـدهور        وتداعياتها عل 

ا وتـداعياتها علـ  عزلـة    يـة لـدمل اجملتمـع والـدولي خارجيفـا     الصورة الذهن

 .النظام

ــوعي واال    ـــ تزايــد ال ــائل     و ـ ــا ووس ــدم تكنولوجي ــة لتق ــعت نتيج تصــال الش

ــديلا وا   ــة   التواصــل االجتمــاعي واإلعــالم الب خلــارت عــن ســيطرة الدول

 .ا والتهديد ةتفعيل  ل  ي إشعال الثورة عل  النظام ةشكل كبري

 :ةة الفر  املتيحة لدى ايكم املستبد 9

ميقراطي ةاملنطقـة  ــ استغالل الغطاء والدعم الدولي املمـانع لريـاح التغـيري الـد    

 .الفت  ةاملعارضة ةأك  قدر ممكن العرةية ي

ــ سياسات القمع الوحشي وتداعياتها عل  تكريس روح اخلوم واالسـتكانة  

 .واالستسالم لدمل الشعب 

ملعارضــة ـــ اإلمســاب ةالهــاز اإلعالمــي للدولـة وتوظيفــه ي تشــويه وجتــريم ا  

 .ت  ةها ا وصناعة م ر للفالوطنية وومسها ةاإلرهاب

ا مـن طــرم واحـد لتفكيــ    الفضــاء الثقـاي واإلعالمــي الشـاغر  ـــ اسـتغالل   

ــ  ــرق اهلوي ا والــيت تعــد املصــدر األســاس لقــوة وحيويــة      ة األصــليةوح
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ا ترسـيي منظومـة التجهيـل والعبوديـة     الشعبا ةل وإمكانية العمـل علـ   

 .لتيسري مهمة النظام ي قيادة وتوجيه الماهري ةسياسة إدارة القطيع

 :ةة املرتكزا  األسيسية ل ظيم ايكم ا ستبدادي 1

 ا والتتبع املستمر للمعارضة  ــ أجهزة املخاةرات املختلفةــ قوة املعلومات

 .ــ قوة املعرفة ــ مراكز البحوث والدراسات ودعم القرار

 . ــ القوة الصلبة الغامشة

 .ــ قوة اآللة اإلعالمية

ا واستسـالمه النسـت احلـالي    قيادهوية ووعي الشعبا وسهولة انــ ضع  ه

 . للمر الواقع

 .ــ الدعم اخلارجي

 .ــ ضع  وتفك  وأخطاء املعارضة

 :ةة أ داف ص يعة اهلوية اخليصة   ظيم ايكم ا ستبدادي 1

 . ا والقادر عل  كل شيءعيم اإلله امللهم املدرب لكل شيءأ ــ صناعة الز

ا لـتفكري ي منظومـة احلكــم  اًمـا عـن ا  ا وصـرفه مت ب ـــ تغييـب وعـي الشـعب    

ا للعـبا والبحـ  عـن أساسـيات احليـاة     ةاالستنزام وإهلاؤه ي اللـهو وا 

 .وإقناعه  خبيار األمر الواقع

ــة    ــوم  الدول ــر مفه ــط ة ـــ اخلل ــام احلكــم ا ونت ـ ــد   ظ ــريم النق ــويه وجت ا وتش

 .واخلروت عل  النظام احلاكم  وومسه خبيانة الوطن 
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 .لوطن ا ي العلم والنشيد والزعيما د ــ اختزال اهلوية الوطنية وحب

ــــ تفكيــ  القــيم الكــ مل لــدمل الشــعب اوالــيت ميكــن أن تدفعــه للوحــدة   ـهـ 

احلرية ــ االعتزاز ةالذات ــ الوحدة ـــ التعـاون   : ) واالحتشاد والثورة عليه

 (. إخل...ــ اإلجياةية ( ة الماعيةــ االةتعاث  ــ املسؤولي

ا لضـمان تقـويض أيـة قيمـة مضـافة ممكنـة لـدمل        وإحالهلا ةقيم عكسـية متاًمـا  

 .اجملتمع 

ت اخلاصــة وفــه حســاةات دقيقــة و ــــ فــتح الفضــاء لتعزيــز منــو األيــديولوجيا 

ة عليهـا ةسـهولة مـن    ا والسـيطر البـيين ا ةقدر موازين قوة الصـراع  عكمة

ــيالنظــام احلــاكم ا لقطــع م وأدوات وفــرص الفرقــة ي اجملتمــع ؛ لتعزيــز ق

 .وحدة واالحتشاد ميكن تهدد النظامة للالطريه عل  أم فرص

؛ لتعزيــز مكانتهــا يــة كــبرية حــول أجهــزة القــوة الصــلبة ز ــــ رســم هالــة وهم

 . وحرمتها ي نفوس الشعب املغيب عن الوعي 

ح ــــ االنفتــاح العشــوائي علــ  القــيم اخلارجيــة الــيت تعــزز مــن ضــع  هويــة  

 .الشعب

 :ستبداديةة مسيرا  ص يعة اهلوية لدى ةظيم ايكم ا  9

ــ الوزارات التسع العاملـة ي جمـال ةنـاء اإلنسـان ا وكافـة املؤسسـات التاةعـة        

وسائل اإلعالم املختلفة ــ السوشيال مديا ــ مناهج التعليم ــ األوقام ــ :) هلا

الشباب والرياضة ـــ الفـن و الثقافـة الشـؤون االجتماعيـة ـــ الشـؤون املعنويـة         

 ( .اإلعالمي لوزارة الداخليةةالقوات املسلحة ــ الهاز 
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 .ــ اجملتمع املدني املستفيد والتاةع والداعم لنظام احلكم االستبدادم 

 :ةة مؤترا   يح ص يعة اهلوية لدى ةظيم ايكم ا ستبدادي 18

 .أ ــ استمرار الصم  والسكون الشعت

 .ب ــ ضع  وتفك  وترهل املعارضة

 . بت ــ اتساع الفجوة ةر املعارضة والشع

 .د ــ استمرار االعرتام والدعم اإلقليمي والدولي للنظام االستبدادم
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 :حركي  التترر الوط : را ًعي 

حركة التحرر الوطين هي جتمع شعت منظم حيمـل مشـروًعا لتحريـر    

ا تقوده قيـادة وطنيـة ملقاومـة أمل    لشعب وإدارة موارد وثروات البالدوحكم ا

 .نظام حكم غري شرعي 

كــم الغـري شــرعي هــو الـذم ت يــأِت ةـ رادة الشــعب وفــه    ونظـام احل 

ــة حقيقيــة  واء كــان ا ســمتكِّــن إرادة الشــعب ي حكــم نفســه  ممارســة دميقراطي

 . ا أو من لصوص السلطة من داخل البالد مستعمًرا من خارت البالد

هــي الــيت ( اســتعمار ــــ لصــوص الســلطة : )وطبيعــة النظــام احلــاكم

  .تفرض فلسفة وآليات مقاومته
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 :أةوا  حركي  التترر الوط 

 

 الشكل يبر أنواع حركات التحرر الوطين وفلسفة نشأتها وآلية عملها

 :حركي  التترر الفلسفة واآللية

ا كـّون وطـين تأسـس لتحقيـه دور وظيفـي     حركة التحـرر الـوطين م  

ا جماةهة عـدو تعـدمل وةغـ  علـ  الـوطن      ومن ثم ت ينشأ لذاته ولكن هلدم

ا وحبسـب نـوع   ةـدوره الـوظيفي الـذم نشـأ مـن أجلـه       هونةولذل  فنشأته مر

 :العدو الباغي عل  الوطن تنقسم حركات التحرر الوطين إىل نوعر 

 :ةة حركة التترر الوط  العسكري 1/2

والــيت تواجــه عــدو مســتعمر أجــنت غــزا الــبالد ةقواتــه العســكرية ا  

واتهـا ا ومـن   ونصَّب نفسه حاكًما عل  البالد ا واستوىل علـ  مواردهـا وثر  
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واجــب وطــين وديــين ا وطــرده مــن الــبالد ا ثــم أصــبح  مقاومتــه عســكريف

إنه أجنتٌّ متعد  عل  الوطن ا كما أنه ال ميكـن للشـعب   : ومنطقي ا ألمرين

 . ــ املال  احلقيقي للوطن ــ أن يطرده إال ةكسر إرادته عسكريفا 

 :ةة حركة التترر الوط  السلمي 2/2

ا ن أةناء الوطن الذين خانوا الشـعب ة لصوص مواليت تواجه جمموع

ا ومـن  بوا السلطة وموارد وثروات البالدا دون اختيار شعت شـرعي واغتص

ا وما ا حت  جي  عل  تسليم السلطةلميثم وجب  مقاومته ولكن ةشكل س

 . اغتصبه من موارد وثروات وحقوق املواطنر

 :أسبيب ا لتزام السلمي لعدة أسبيب 

ـــ إنــه 1    ب الســلطة ولــيس مســتعمر غــازب  مــواطن مــن أةنــاء الــوطن اغتصــ  ـ

ا أو من املغرر عت  من شركائه ي اغتصاب السلطةا كما أن حاشيته تللوطن

 . ةهم

ا تكمــن ي وعــي وإجياةيــة الشــعب فلســفة وأســاس النظــام الــدميقراطي  ــــ 2

اء ا واغتصاةه للسلطة واالستمرار فيهـا جـ  حلكم نفسه ةنفسه فسر قوة املستبد

ا لغيـاب وعيـه وسـلبيته ي السـماح     ة خلروت الشعب مـن املعادلـة نتيجـة   نتيج

هلذا املغتصب من الوصـول للسـلطة واالسـتمرار فيهـا ا واألصـل ي احلكـم       
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الدميقراطي هو وعي الشعب ا ومن ثم جيب توعية الشعب السرتداد حقِّه ي 

حتــرر  ا ولــو ختيلنــا حركــةثــروةا وتأســيس نظــام حكــم دميقراطــياحلكــم وال

؛ فسيصـنع الشـعب   املسـتبد وخلعتـه مـن دون وعـي الشـعب     مسلحة قاوم  

 . نفسه ــ منها حاكًما مستبًدا جديًدا 

ــ كما أن اقتتال أةناء الوطن الواحـد فتنـة ومهلكـة كـ مل جيـب احلـذر منهـا         3

 .   نفسيفا ووطنيفا ودينيفا ومنطقيفا وسياسيفا

ا ومفسـدة أكـ  ممـا كانـ      األوطـان  الـب يـؤدمل إىل دمـار وخـراب    ــ ي الغ 4

 .  عليه

 : البنود العشرة التحليلية لنظام حركة التحرر الوطين املنظمة 

 مي تعريف حركة التترر الوط  امل ظمة ؟:  1

 :  ي ايركة الواحدة اليت تتوافر فييي الشروط التيلية 

ـــ  ــة  أ ـ ــة وتنفيذي ــة فكري ــادة وطني ــدرات وجــود قي ــة ومشــروع وق  ا متتلــ  رؤي

 .وممكنات فعل

ب ــ وضوح اهلدم ي التحّرر وةناء دولة دميقراطيَّة مدنية حديثة تكن السيادة 

 . فيها للشعب

 ت ــ امتالب مشروع للهوية الوطنية احلاشدة تعلو عل  كل األيديولوجيات

 .التنظيمية واحلزةية  ــ الشعب فوق الميع  

 .ل الدميقراطي املنظما ومراحل التَّحود ــ امتالب مشروع كامل للثورة
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 .ــ قيادة وطنية غري أيديولوجية ــ من الشعب وللشعب ـه

 .ا وعدم التبعية ألمل كيان خارجيو ــ االستقالل الكامل لإلرادة

ز ــ متتل  الفكـر واإلدارة القـادرة علـ  االسـتثمار األمثـل للقـدرات البشـرية        

 . الراغبة ي العمل لتحرير الوطن وتنميته

ـــ متتلــ ــةح ـ ــات املعرفــة    آليــة داخلي ا وصــناعة القــرارا وممنهجــة علميفــا إلنت

 .واختيار قياداتها ةطريقة دميقراطية

 مي األ داف العيمة يركة التترر الوط  امل ظمة؟: 2س

أ ــ حترير الوطن من نظـام احلكـم املسـتبد الغـري شـرعيا والتجفيـ  الكامـل        

 .ملناةعه وامتداداته داخل مؤسسات اجملتمع

ا واجملـردة مـن أيـة شـكل مـن      السـيادة الكاملـة للشـعب ي احلكـم     ــ متكرب 

 . أشكال الوصاية الداخلية واخلارجية

ــ صناعة الثورة وإدارتها حت  حتقيه كامل أهدافها ي التحرر والتحول إىل ت 

 .حكم الشعب

 .د ــ احملافظة عل  هوية اجملتمع ةكافة مكوناتها الدينية والعرقية

 . افظة عل  وحدة واحتشاد اجملتمع خل  الثورة وأهدافهاــ احمل ـه

التنميـة   و ــ احملافظة عل  موارد وثروات الوطن وحسن إدارتها مبا يفـتح آفـاق  

 .الواسعة؛ لنهضة اجملتمع وتطوره
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 مي مصيدر ترعية حركة التتّرر الوط  امل ظمة؟: 3س

 ية تتشكل شرعية حركة التحرر الوطين عل  ثالث مرتكزات أساس

 : الشرعيَّة الذاتية:   1/3

 . ــ الفكرة واملبادئ والغايات واألهدام املشروعة اليت تسع  لتحقيقها 1

 .ــ قوة إميان الكتلة الصلبة ا القائدة واحملركة للحركة وللشعب 2

ـــ امــتالب مشــروع   3 ــن االســتبداد  ـ ــتخلص م ــل لل ا والتَّحــول وطــين متكام

 الدميقراطي 

 :ه املشيري  التَّيلية والت مية متضمً ي في

 .مشروع اهلوية الوطنية الواحدة احلاشدة لكل مكونات اجملتمع. أ 

 .مشروع الثورة والتخلص من االستبداد. ب 
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 .مشروع التحول الدميقراطي ــ املشروع السياسي . ت  

 .مشروع التنمية. د  

 . ــ اإلميان ةأيدلوجينا وطنية واحدة فقط هي مصلحة املواطن 4

التجرد التام للمشروع ا والتحرر التام من التبعية أليـة أيـدلوجيا أو جهـة     ــ 5

 . خارجية

 ــ النظام الدميقراطي الداخلي للتفكري وصناعة القرار وإدارة احلركة 3

 .مكتوةا وموثقا ي نظام عمل احلركة    

ا وتسـتوعب كـل الـراغبر ي    وحيدة منتخبة متثـل الضـمري الـوطين   ــ قيادة  7

 .ونهضة البالدحتري 

 : الشرعية الشعبية:  2/3

ةقبول الشعب للحركة والتفاته فيها وفـ  أفكارهـا ومشـروعها ا وي    

قيادتهــا وااللتفــام حوهلــا واالســتجاةة لنــداءاتها وتوجيهاتهــا ا واالعــرتام   

 .ةتمثيله له

 : ةة مصيدر الشرعية اخليرجية 3/3

 : املؤسسي  والقيةون والقرارا  الدولية

ماتا قانون الدولي عل  حقوق الشعوب والماعات واملنظحيافظ ال

ــدول   ــر ال ــات ة ــنظِّم العالق ــدة   ا ووي ــم املتح ــاق األم ــن خــالل ميث ــ  م ا  ل
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والقرارات الدولية واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان الـذم اعتمدتـه المعيـة     

  . م1949يناير عام / العامة ي العاشر من كانون أول 

 :حي  جاء كٌل من  

 . ثاق األمم املتحدةــ مي

 . ــ والقرارات الدولية

 . ــ واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

ليضــع أ طــًرا تشــمل احلقــوق السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة       

لميع و O.N.U))والثقافية واألمنية للدول األعضاء ي منظمة األمم املتحدة

ا يكفــل هاا مبـ ا وحـه الشــعوب ي تقريـر مصـري   األفـراد والماعـات العرقيـة   

ـــ    وجودهــا وحقوقهــا املختلفـــة   برية ا فهــو حــهٌّ دولـــي لميــع الشــعوب الك

ا القويـة والضـعيفة دون اسـتثناء أو تفريـه ةسـبب      والصغريةا الغنية والفقرية

ــ   ا حق هــا ي تقريــر  ة أو التــاريي أو املوقــع الغــراي  العــرق أو الــدين أو اللغ

ــ  احلضــ    ــدل واملســاواة وف ــا ي الع ــوجي  مصــريها وحق ه ــدم التكنول ارة والتق

دولتـه  ا أم إقامـة  حرر من االستعمار ونيل االستقاللا وهذا يعن  التهوغري

ــه الــوطين  ا ألنَّ الشــعب الــذم عــاش علــ  أرضــه آالم   املســتقلة علــ  تراة

 .؛ عل  أرضه وتقرير مصريهالسنر هو الذم ميتل  حه السيادة

 الوسيئل واألدوا ؟  ي مي : 4س

م املتمثـل ي كـل الـوطنير األحـرارا املـؤمنر والـراغبر       ــ اإلعـالم البشـر   1

 .والساعر للتحرر من داخل الوطن وخارجه 
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ــة صــاحبة التخصــص العلمــي واملهــين ي      2 ــاءات البشــرية ا احلقيقيَّ ـــ الكف ـ

 .اجملاالت املختلفة

ــة ي     3 ــة واألخالقي ــة ي حتميــل مســؤوليتها الوطني ـــ وســائل اإلعــالم الراغب ـ

 .لماهري ةثقافة الثورة والتحرر تشكيل وعي ا

 .ــ مواقع وصفحات السوشيال ميديا 4

ــ مراكز التفكري والبحوث والدراسات املنتجـة للمعرفـة والـرؤمل واألفكـار      5

 .واملبادرات واخلطط

 . ــ مؤسسات اجملتمع املدني  3

ا والــيت هــي ي حقيقتهــا ه تاةًعــا ملؤسســات النظــام املســتبدـــ مــا يــتم حتريــر  7

 .سسات الشعبمؤ

ـــ مالحظــة وعــدد هــام    ــات   : ـ ــوطين ال تســتعر ةاملنظم ــات التحــرر ال حرك

 :احلقوقية واإلنسانية الدولية ا اليت تقوم ةدور مزدوت 

  .الشراكة احلقيقية مع النظم االستبدادية: األول 

إنها تقوم ةدور املخدر املمتص لغضبة ا وفاعلية الشعوب الساعية  :والنيةي 

 . للتحرر

 :التتديي  اليت تواجه حركة التترر الوط  امل ظمة: 1س

 .ــ احلصار واملالحقة واعتقال عدد كبري من الكوادر

 . ــ العمل من خارت الوطن ا لوجود أغلب كوادر احلركة خارت البالد
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 . ــ شح املوارد املادية ا وقلة وسائل وأدوات الفعل

الم املنظمــة لتشــويه ــــ وجــود فجــوة نســبية مــع الشــعب نتيجــة محــالت اإلعــ

 .وجتريم املعارضة

ــــ كثافــة األيدلوجيــة املتنوعــة لــدمل املكونــات املختلفــة للمعارضــة ا وتوقــ  

أشكال التعاون فيما ةينها عل  التنسيه املؤق  املؤسس عل  وثيقة تتنـاول  

املبـادئ العامــة فقــط ا وال تنتقــل إىل األفكــار التأسيســية العميقــة الالزمــة  

جية منظمة ا ومشاريع عمـل  ة واحدة ا وحتالفات إسرتاتيلبناء هوية وطني

 .ا مؤثرة ي واقع اجملتمعميدانية

 .ــ ضباةية املعركة

 .ــ االفتقار خلريطة واضحة وعددة ألعداء وأصدقاء احلركة

ا ي شكل حركة حتريـر  قيادة وخطة ومشروع موحد للمعارضةــ عدم وجود 

 .وطين منظمة

كبريين اللتر وصل  هلما قيم وهويـة اجملتمـع ي   ــ حالة التدهور والضع  ال

ملنظمة من قبل النظـام االسـتبدادما والـيت قوضـ      ظل سياسات احلرق ا

 . اجملتمع واملواطن من قوة وقيمة

 .ــ اخنفاض الروح املعنوية عند قطاعات كبرية من الشباب

والعمـل   ــ تقاطع الوالء عند ةعض التنظيمات الدينيَّة ا مـع االنتمـاء املـزدوت   

 .ي حركة التحرر الوطين املنظمة
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 الفر  املتيحة يركة التترر الوط  امل ظمة؟ ي مي : 9س

 . ــ وفرة الكفاءات والبشرية ي كل التخصصات املطلوةة للعمل

 .ــ احلرية النسبية للعمل ةاخلارت

 .ــ النمو املتزايد لقطاعات اجملتمع الرافضة للنظام االستبدادم

ا وةالداخل ع   التواصـل  أعداد كبرية من الكوادر ةاخلارت أهيلــ تدريب وت

 .اإللكرتوني

 .ا وخ ات التحرر الوطين من االستبدادالنمو املتزايد للمعارم والتجاربــ 

 ا مـا مينحهـا فـرص   حلركة ي عدد كبري من دول العـات ــ انتشار كوادر وأةناء ا

ت جديدة للتفكري ا وفتح فضاءاةناء عالقات وشراكاتا وكسب خ ات

 .والعمل 

 .تبدادم وأخطاؤه الكبرية املتكررةــ إفالس النظام االس

 املرتكزا  األسيسية يركة التترر الوط  امل ظمة؟ ي مي : 1س

 . ــ إحياء وتنظيم وتوحيد وحشد وتفعيل قوة الشعب1

 .ــ مشول العمل عل  القيادة والماهري2

ا هويـة مزيفـة   ا ي مواجهـة هويـة وطنيـة واحـدة حاشـدة     ــ امتالب 3

 .للنظام االستبدادم

 .ــ  األفكار والوسائل االةتكارية املفاجئة4

 .ــ قوة التخطيط والتنظيم 5
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 . ــ قوة التنسيه والتحرب املزدوت  داخليفا وخارجيفا 3

 .ــ تعدد وتنوع الوسائل 7

ــة    3 ــة ا والتحــرر التــام مــن كاف ـــ االعتمــاد علــ  اإلمكانيــات الذاتي ـ

 . شكال الوصايةأ

 أ داف ص يعة اهلوية حبركة التترر الوط ؟   ي مي:  1س

الشكل يـبر األنـواع واملسـتويات الثالثـة مـن األهـدام املتكاملـة الالزمـة لصـناعة          

 : هوية حركة التحرر الوطين

 .أهدام خاصة ةالكتلة الصلبة لقيادة حركة التحرر :أو  

 .  للتحرر من االستبداد أهدام خاصة ةالماهري الساعية :ثيةيي 
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 .أهدام خاصة ةكش  اهلوية املزيفة للنظام االستبدادم :ثيلني 

 :أ داف خيصة  يلكتلة الصلبة لقييدة حركة التترر: أوًلي 

 هنيفا ونفسيفا وفكريفا وإداريفا وقياديفا ا تتكون من كافة  :كتله قوية صةلبة  

وجيا الثـورة ا وحتريـر الـوطن ا    املكونات اجملتمعية اليت توافقـ  علـ  أيـدول   

ومتكــر إرادة الشــعب مــن احلكــم وحتقيــه مصــال الشــعب ا تتحمــل مهمــة   

 .ومسؤولية القيادة الفكرية وامليدانية للثورة

 :األ داف اخليصة  يلكتلة الصلبة لقييدة ايركة

ــــ اإلميــان العميــه ةفكــرة ومشــروع التحــرر ا وإعــالء مصــلحة الشــعب ا   1

 .ومستقبل الوطن

 ــ تعزيز القوة النفسية اخلاصة واإلميان الكامل ةنجاح مشروع وثورة التحرر 2

ــة      3 ــة والقيادي ــة والتنظيمي ــة واخلططي ــوة الفكري ــز الق ـــ تعزي ــادة  :)ـ ــة الق هوي

 (.التحويلير ي التاريي 
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ــــ تعزيــز التجــرد الكامــل للمشــروع ا والثبــات والصــمود ا و االســتعداد    4

 .للتضحية

 :  خيصة  يجلمي ري السيعية للتترر من ا ستبدادأ داف : ثيةًيي 

ــــ ةنــاء هويــة وطنيــة جامعــة وحاشــدة لكافــة املكونــات والقــومل الوطنيــة ي  1

 .اجملتمع

ملعركة ضـد نظـام   ا وحتديد العدو وتوحيد وإفراد ةوصلة اــ وضوح املعركة 2

ب لكــل املكونــاتا ي معركــة ا العــدو الواحــد املشــرتاحلكــم االســتبدادم

 . ومتكر لإلرادة الشعبية ي احلكم احترر

ا وسحب البسا  التـدرجيي  ية العنصرية االستبدادية للمستبدــ كش  اهلو 3

إىل حصـاره   ساندة والداعمة واحلاضنة من حولها وصـوالً لكافة القومل امل

 .منفرًدا قدر املستطاع 

ــوعي المعــي الشــعت   4 ــز ال ـــ تعزي ــة   ـ ــ   نظــام أفكــار وهوي ا ة عــادة تفكي

ومتكر منظومـة  ةناء نظام أفكار الوعي الثورما بودية الشعبية للنظام والع

+ التضـحية  + الكرامـة  +احلريـة  + االعتـزاز ةالـذات   :) قيم اهلوية الثورية 

+ الرجولــة والصــمود + املبــادرة + املواطنــة + الغضــب للحــه +املؤسســية 

 لي وترمجتها إىل سلوب عم( الشهادة+ اإلميان ةالنصر+ متكر الشعب 

 .قاةل للتدريب والقياس
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ــ صناعة اهلوية الديدة اليت تؤكد ملكيـة الشـعب للدولـة ا ومتكـر إرادة      5

 .الشعب ي احلكم

تعزيةةز الةةوعي اجلمعةةي الشةةع    وعةةيدة تفكيةةك و  ةةي  ةظةةيم أفكةةير الةةوعي        

 النوري
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 :  ي  وتعزيز م ظومة قيم اهلوية النورية

ورية الوطنية الصـامدة حتـ  حتقيـه    الشكل يبر منظومة قيم اهلوية الث

كامل أهدفها ي خلع نظام احلكم االستبدادم وإحالله ةنظام حكم دميقراطي 

 .شعت
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أ ةةداف خيصةةة  كشةةف اهلويةةة املزيفةةة لل ظةةيم ا سةةتبدادي       : ثيلنةةي 

 :اييكم

%  91سـادة ا  % 11ــ املبادئ والقيم العنصرية لتقسيم اجملتمـع إىل طبقـتر    1

 األسياد املستأثرين ةاحلكم والسلطة واملال  عبيد طبقة من

مـيهم  ا والقضـاء ورجـال األعمـال وداع   السياسيرا وقادة اليش واألمـن  )

ا وطبقــة أخــرمل مــن مجــاهري الشــعب     (مــن رجــال الثقافــة واإلعــالم    

 .املستعبدة خلدمة مصال الطبقة األوىل 

وكيـل  دادم الــ كش  حقيقة العالقة الغري شرعية ةـر نظـام احلكـم االسـتب     2

ا وقيام النظم املسـتبدة ةرعايـة مصـال الـدول     للدول االستعمارية الك مل

ا ي مقاةل دعم الـنظم املسـتبدة   تعمارية ي استنزام ثروات الشعوباالس

 .ي احلكم ا ومنحها الشرعية املزيفة للحكم

ــ  كش  الفساد السياسي ا للنظم املستبدة وتفريطهـا ي اسـتقالل وسـيادة     3

 .طنالو
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ــ كش  الفساد االقتصـادم للـنظم املسـتبدة ي إهـدار ممتلكـات ومقـدرات        4

 .الوطن

ــ كش  ظلـم وقهـر وةطـش النظـام االسـتبدادم وانتهاكـه حلقـوق وكرامـة          5

 . املواطنر

ا وةر النخبـة الثقافيـة   غري شرعية ةر النظام االستبدادمــ كش  العالقة ال 3

ها ولوطنهاا اخلادمة للمستبدا ي تغييـب  الفاسدة اخلائنة لشعب واإلعالمية

ا واملطالبـة  تشـتيته وإشـغاله عـن معرفـة احلقيقـة     ا ووجتهيل وعي الشـعب 

 .حبقوقه املشروعة ي احلكم والثروة

 مي مسيرا  ص يعة اهلوية املتيحة يركة التترر الوط ؟: 9س

اغبر ا املتمثل ي كل الـوطنير األحـرارا املـؤمنر والـر    الم البشرمــ اإلع 1

 .عر للتحرر من داخل الوطن وخارجهوالسا

ــرية   2 ــاءات البش ـــ الكف ــين ي    ـ ــي وامله ــص العلم ــاحبة التخص ــة ص ا احلقيقي

 .اجملاالت املختلفة

ــ وسائل اإلعالم الراغبة ي حتميل مسؤوليتها الوطنية واألخالقية ي دعـم   3

 .وعي وحترر الشعوب

 .ــ مواقع وصفحات السوشيال ميديا 4

راكز التفكري والبحوث والدراسات املنتجـة للمعرفـة والـرؤمل واألفكـار     ــ م 5

 .واملبادرات واخلطط
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ا صـة رمسيفـا مـن ِقبمـل  نظـام احلكـم      ــ مؤسسات اجملتمع املدني احملليـة املرخ  3

 .والغري مرخصة

ا والـيت هـي ي حقيقتهـا    تاةًعـات ملؤسسـات النظـام املسـتبد     ــ ما يتم حتريره 7

 .مؤسسات الشعب

حركـات التحــرر الـوطين ال تسـتعر ةاملنظمــات     :مالحظةة وحمةدد  ةيم     ةةة 

ا اليت تقوم ةدور مزدوت  أوله  الشـراكة احلقيقيـة   الدولية احلقوقية واإلنسانية

 . ودعم النظم االستبدادية

إنهـا تقـوم ةـدور املخـدر املمـتص لغضـبة وعمـل الشـعوب السـاعية          : والثاني

 . للتحرر 

 عة اهلوية يركة التترر الوط ؟ مي مؤترا   يح ص ي: 18س

 .ــ استمرار الصم  والسكون الشعت1

 .ــ ضع  وتفك  وترهل املعارضة2

 . ــ اتساع الفجوة ةر املعارضة والشعب3

 .ـ استمرار االعرتام والدعم اإلقليمي والدولي للنظام االستبدادم4
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خريلةةةة طريةةةق صةةة يعة القةةةيم واهلويةةةة يركةةةي  التتةةةرر    : ثيلًنةةةي 

 ط  امل ظمةالو

 : وص يعة قييدة وجمتم  النورة      

 .ــ صناعة هوية الكتلة الصلبة احلرجة اليت تقود حركة التحرر 1

 .ــ صناعة هوية الماهري الثائرة الساعية للتحرر وامتالب احلكم 2

 .ــ كش  ورسم اهلوية املزيفة لنظام احلكم املستبد 3

 .خريطة األعداء واألصدقاء ا ورسمحتديد املعركة :اخللوة األوىل 

ا واهلوية الوطنية الواحدة الامعـة  تصميم مشروع الوعي :اخللوة النيةية

هوية الدولـة  + اهلوية الثورية للثورة : ) كافة مكونات اجملتمع واليت تتضمنل

ــة القادمــ  ــايري األداء واإلجنــاز ( ة الدميقراطي ــاس  ووضــع مع ا ومؤشــرات القي

 .املرحلية 

ا وتـدريب وتأهيـل القـوة    التنسـيه  مـع مسـارات التنفيـذ     : اخللوة النيلنة

السوشـيال  + النخب + الفضائيات + وسائل اإلعالم املتنوعة ) البشرية املنفذة

 (.ميديا ــ اإلعالم البشرم 
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 التنفيذ امليداني خلطة ةناء وتعزيز الوعي واهلوية الوطنية  :اخللوة الرا عة 

 .والتقويم والتطوير املستمراملتاةعة والرصد : اخللوة اخليمسة 

ترقــب اللحظـة التارليــة املناسـبة ا والتحــرب الشــعت   : اخللةوة السيدسةة   

     . الثورم املنظم الفاعل

 

حمد اللة
ب 
م 

 ت 
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ع  المراج 
 إةراهيم عمود حبيب/ أصول دراسات األمن القومي د. 

 ــ  زك  جنيب عمود جمموعة الدكتور. 

 الشيي عسن كديفر نظريات احلكم ي الفقه الشيعي ــ. 

         ــر ــداعياتها ي الفك ــه وت ــة الفقي ــة والي ــ  نظري ــرة ن ـــ الزي شــفيه شــقري ـ

 .السياسي اإليراني املعاصر

 العمه اإلسرتاتيجي ــ امحد داود أوغلو. 

 إعادة تعري  اإلسرتاجتية العاملية ــ ةانكات غيماوات. 

 موسوعة النهضة ــ د جاسم سلطان. 

 لطانالنسه القرآني ــ د م جاسم س 

 جاسم سلطان/ املناظري الثمانية ــ د . 

 مهدمل املنجرة/ قيمة القيم ـــ د. 

 إةراهيم الديب /أسس ومهارات ةناء القيم  ــ د. 

 إةراهيم الديب/ نظرية القيم واهلوية ــ د. 

       القيم إىل أين ؟ ــ جريوم ةندمل ــ تقـديم كويشريومايسـورا ـــ األمـر العـام

 .ملنظمة اليونيسكو

 إةـراهيم  /لقيمي وعالقته ةالتنشئة االجتماعية والدافعية لإلجناز ـــ د البناء ا

 .أمحد السيد
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 امحد عمد طه الباليسانملز/ هوية اإلنسان ةر الثبات والتغيري د 

 عمد  تار الشنقيطي/ حب  أمة النخلتر ــ د. 

  م 2111إعالن اليونيسكو العاملي للتنوع الثقاي ــ. 

 ي ــ حامد رةيعنظرية األمن القومي العرة. 

 اإلسرتاتيجية وعرتفو األمن القومي ــ هارم آريارغر . 

 إةراهيم عمود/ أصول ودراسات األمن القومي ــ د. 

  صاةر /دراسة حركات التحرر الوطين الفلسطيين ي ةيئة متغرية ــ الباح

 .رمضان

                ـــ ــة ــ    حـــه تقريـــر مصـــري الشـــعب الفلســـطيين ي ضـــوء الشـــرعية الدوليـ

 .عبد القادر الفرا ــ جامعة القدس/ د 

 حسن جوني/ تحرر ي ضوء القانون الدولي ــ دحركات ال . 

 فلسفة الفيلسوم األملاني  ــ شوةنهاور. 

 مشكلة الثقافة ــ مال  ةن نت. 

  راشد الغنوشي/ مسرية الصحوة اإلسالمية ــ نقد وتقويم ــ الشيي. 

  راشد الغنوشي/ حقوق املواطنة ي اإلسالم ــ الشيي. 

 سعد العثماني/ الدين والسياسة متييز ال فصل ــ د. 

 م2113الزيرة ــ ةرنامج ةال حدود عبداهلل النفيسي ي قناة / حوار د . 

 خطأ ي التفسري ـــ وحيد الدين خان. 
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 دكتور ي ال ملان ـــ مهاتري عمد. 

 األعمال الكاملة ــ املنفلوطي. 

 لرافعيوح  القلم ــ مصطف  صادق ا . 

 اهلوية ــ إليكس ميكشللي. 

 اهلوية ــ حسن حنفي . 

 سوسيولوجيا الثقافة و اهلوية  ـــ هرملبس و هولبورن. 

 اهلوية الثقافية والعوملة ــ عمد عاةد الاةرم . 

 غازم عبد الرمحن/ العوملة واهلوية الوطنية ــ د . 

 إسرتاتيجيات تنافس األمم  ــ مايكل ةورتو. 

 عبد العزيز محودة/  سلم القيم  ــ د  : حدي  اإلصالح. 

ر ارب  ق   :ت 
  م2115التقرير الثال  حول التنمية اإلنسانية ي العات العرةي ي العام. 

 ـــ  ــ تقدير موق  إسرتاتيجي 2117ية التقرير اإلسرتاتيجي للمنطقة العرة

 .جمموعة التفكري اإلسرتاتيجي

    ـــ هــوييت لدراســات ــي األول ـ ــة العرة ــر اهلوي ــة   تقري ــيم واهلوي  2113الق

 .م 2117ــ
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ر  د  ف  موج  عرت  ب  / ب  ان الدي  م رمص  راهي  ب   ا 
  . يحث ومفكر م ت  للمعرفة املتخصصة   العلوم اإلةسيةية

صص خ 
الأب  الت   :مخ 

ر املستمر لـودة  واهلوية وإدارة والتحس ختطيط وةناء القيم (1

 . اجملتمعي السلوب واألداء

ا والتحســر املســتمر لــلداء يــةاإلدارة والقيــادة ةــالقيم املهن (2

 .املؤسسي

 (.ـ التدريب ــ الثقافة ــ اإلعالمالتعليم ـ) و تطوير منظومة ةناء اإلنسان واجملتمع  ختطيط (3

ا ومؤسسة قرآنـي العامليـة ـــ كواالملبورـــ     مركز هوييت لدراسات القيم اهلويةــ مؤسس ورئيس 

 .م 2111

ة   من  دكادت  هلأب  الأ   :المو 
ــ    ـــ حاصــل عل ــدريب ودورهــا ي تطــوير املؤسســات    ـ ــدكتوراه ي فلســفة إســرتاتيجيات الت ال

 .م2119التعليمية ــ األكادميية العرةية ــ الدمنارب 

 .م 2117ــ املاجستري ي اإلدارة العامة للدولة ــ جامعة وادم النيل ــ السودان ــ 

ياسـي ـــ اليبولتيـ  ـــ     املـذاهب السياسـية ـــ التحليـل الس    )  :ةةة حقيبةة الدراسةي  السييسةية    

 (. جتيا ــ الصراع السياسياليوإسرتا

علوم القرآن الكريم ــ احلدي  ــ السرية  والتاريي اإلسالمي ــ ) :اإلسالميةةة حقيبة الدراسي  

 (. الثقافة اإلسالمية ــ التجديد الفكرم واحلضارم والنهضة

ـــ تصــميمالرتةــوم  علــم الــنفس)  :ةةةة حقيبةةة الدراسةةي  ال  ويةةة وا جتميعيةةة  ــاهج  ـ املن

 (.الرتةوية ــ االجتماعي السياسي 

 .م1939التجارة ــ جامعة املنصورة  ــ ةكالوريوس
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ة   اب  العلمن  ار  خ 
ب   :الأ 

ــ صاحب أول موسوعة متخصصة ي صناعة وتطـوير القـيم واهلويـة وإدارة وحتسـر السـلوب      

 .واألداء اجملتمعي وةناء الدولة احلديثة

 اهية وأهمية وكيفية صناعة القيم واهلوية  ؟جتيب عن أسئلة م

 

 

 

 

 

 

ــ صـاحب أول ةرنـامج عملـي لبنـاء الشخصـية القرآنيـة ـــ وتطـوير مراكـز التحفـيظ إىل مراكـز            

 .تعليم قيم وأخالق القرآن الكريم

 . إصداًرا ي جماالت القيم واهلوية والتدريب والتخطيط والتطوير اإلدارم والتنمية 33ــ له 

لـه العديــد مـن األحبــاث والكتــب إىل اللغـة االندونيســيةا اإلجنليزيـة  والرتكيــة ويــتم     ـــ تــرجم  

 .تدريسها ة ندونيسيا وماليزيا وهونج كونج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف   ات   :الوظ 
سـات وتصـميم احلقائـب ةـاملركز العرةـي للتـدريب الرتةـوم لـدول         ــ مستشـار البحـوث والدرا  

 .جملس التعاون ــ الدوحة

 . ــ أستا   منهج ختطيط وةناء القيم القرآنية ةكلية دار احلكمة  ــ جدة 
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 .ــ مستشاًرا للتخطيط و التدريب والتطوير ملدير عام البن  السعودم للتسلي  واالدخار

ير للعديـد مـن مراكـز البحـوث والدراسـاتا ومؤسسـات العمـل        ــ مستشاًرا للتخطيط والتطو

 . اإلنساني ةالسعودية وقطر والزائر وتركيا

 .ــ  خبرًيا ي البحوث والدراسات والتطوير ي اجمللس األعل  لشئون األسرة قطر

ــرة     ـــ رئيًســا لوحــدة التــدريب اإلدارم  ةشــبكة الزي ــــ مــديًرا لبيــ  اخلــ ة للتــدريب والتطويرـ

 . ضائيةالف

 .ــ يعمل مستشاًرا ترةويفا للعديد من املؤسسات التعليمية والرتةوية ي العات العرةي

ــ أشرم وشارب وأنتج عشرات الرسائل العلمية و البحـوث والدراسـات املتخصصـة ي جمـال     

 .ةناء اإلنسان

 (.يفا ةرناجًما تدريب 31:)مج الرتةوية واإلدارية والسياسيةــ أعد حقيبتر من ال ا

املنظمة الدوليـة حلقـوق اإلنسـان ـــ مكتـب      :) د ي العديد من املؤسسات الدوليةــ مدرب معتم

 .والوزارات العرةية( اليونسكو 

 .م2117إىل  1992ــ درَّب ما يقارب ثالثون أل  متدرب خالل الفرتة من   

وةـر اإلنتـات    ــ متكن من تأسيس مدرسة حضارية خاصة جتمع ةر الـرتاث اإلسـالمي احلنيـ    

 .الفكرم الغرةي احلدي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صص خ 
 :علوم ومواد الت 
يبيـة ـــ   حتليل االحتياجات التدريبية ــ ختطيط التدريب ــ تصـميم املـواد التدر    :علم التدري  

 . تنفيذ التدريب ــ قياس أثر التدريب

تصميم املناهج الرتةويـة  ـــ طـرق الـتعلم التعـاوني النشـط ـــ تصـميم وقيـاس           : علم ال  ية

 .وتطوير املعايري الرتةوية
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ختطيط القيم ــ ةناء القيم ــ تطـوير القـيم ـــ ترمجـة القـيم إىل املهـارات        :علم القيم واهلوية

 .للرتةية والقياس ــ قياس أثر القيم السلوكية القاةلة

التفكري اإلسرتاتيجي ــ التخطيط اإلسرتاتيجي ــ اإلدارة اإلسرتاجتية ــ استشرام  :علةم اإلدارة  

 . ــ تصميم املعايري املهنية  ــ اإلدارة والقيادة ةالقيم املهنية ــ املوارد البشرية املستقبل ــ التحفيز

هلوية وةنـاء الصـورة الذهنيـة وتعظـيم ومتـدد القـوة الناعمـة ـــ         صناعة ا :ا جتمي  السييسي 

 . ختطيط وإدارة الصراع الناعم

واصلطرق   : الن 
 /http://qurane.netــ املوقع اإللكرتوني مؤسسة قرآني العاملية 

قــــيم واهلويـــــة  اجملموعــــة العرةيــــة املاليزيــــة للعلــــوم والتنميــــة ــــــ هــــوييت لدراســــات ال        

http://www.arbmg.net/. 

 .Dribrahimaldeeb@إةراهيم الديب عل  اليوتيوب  ــ  عل  الفيسبوب / ــ قناة د 

 

 سلسلة التترر من ا ستبداد

 .  صناعة اهلوية: كتاب 

 هويتنا احلضارية  وكي  نصنعها ؟: كتاب  

 .راطيالتحول الدميق:  كتاب 

 .املفهوم واملرتكزات واآلليات التنفيذية         

 . مشروع اهلوية الوطنية إلدارة التنوع اجملتمعي: كتاب 

 إبراهمي ادليب/ د 

 

http://qurane.net/
http://www.arbmg.net/

