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 :المستخلص

هدد ه هددلا ال اددأ  التلىيدد  علددص ة  القاويددية الاراةيددة والاهددان ة ليدد  ةمددة هددا مددح اع ي ددا  م ددا  معي ددا  للايددا   
اقتلد  مدح ممتمدخ ، درن وا  هدلا الد مة ع دان  عدح العالقداال والتفداعالال والرديم السداو  ن لايدأ ا دو  ليد  ممتمددخ 

ةرد  ةعتمد  ال ا دأ علدص المد  ح التاليلدا الدلي قداد ةدا لد  الالول ل لوغ  الت ميدة ولتلىيد   طر رته القاية ةا إاماد 
ال  ااة إلص ممموعدة مدح ال تداوح والتدا مدح  ي  دا ة  الرديم الاراةيدة ومدا تر مده ل دا مدح ت دوع كدري ام دح ة  تيدو  جد  ا  

ا مددح الادد  للت ميددة وة  هددلي الردديم امددب ة  تعامدد  لددا ترام ةالقاويددية الاراةيددة ام ددح ة  تسدداهم إ دد اما  م مددا  ةدد
الت ميددةن كددلل  مددح الددالصم ة  تتادد ن الردديم الاراةيددة قاومددة تفيير ددا ع دد  ال اددأ عددح  مددا   للت ميددة والتعدداو  الدد ولان 
وةاها  امب اعت انها ما نا  ماتمال  للا مة واللي كايرا  ما تقلص العولميو  عح اال ت اي إليه ة لين الاراةاال تتهمح 

ة للعمليدة الت مو دةن وة يدرا  ةالاراةدة والاهدان  تمتد ا  لت دمال كد  اإل سدا يةن قيما  كالتهامح واإل  اع التا ها ضدرون 
مال مددا ةددا  لدد  مادد  كدد  ةروع مددال وكمددة جمدداع للاراةدداالن وهددلا الممدداع  يددر مددح ةي جدد   مددح ةج اودده ت عددا  لم دد ة 

تيدو  ة سدح ةدا  االشتمالل ولي ده مدح ا،ةهد  ة  ا دم  مدا تديدي إليده كد  كراةدة يدإري وةضداه إلي دا الم  د ل وال
 مف وم االشتمال إ ا كا  تلكيرها الترلي  مح الريم الاراةية المتع د  التا اشتملت علي ال 

الرددديم الاراةيدددة ن مدددح الادددراع إلدددص ا،صمدددة ن الاراةدددة والاهدددان ن نواةددد  الت ميدددةن عولمدددة الت ميدددةن الكلماااال المحتا ياااة  
 القاويية الاراةيةل

 

   اإلطار العام للبحث:1

 المقدمة  1  1

 دداد اعتردداد ةددا السددا ا ة    ددرا  الت ميددة مددح الإددرب قدد   ددعوا لمواج ددة م دد لة الت ميددة وتددوةير الالددول ل ددا   ددا   علددص 
ة لوب علما ةما ن واالةتراض الساو  ة  الرشاد  الإربيدة االعلما يدة الإربيدةا هدا ا،ىادر ترد ما  و دموا ن وة ده ةردة ةدا 

تتاردا الت ميدة ةردة مدح هناا   ومدح ،ح الإربية يتعديح علدي م مواج دة مت ل داال الت ميدة الة ا اراه اآل ر ح عح الس 
 الل العود  لقدة المعرةدة العالميدةل إال ة  هدلا المد م مدح ة  ال ر دا العلمدا هدو المقدر  مدح التقلد  قد  اهتد  مدخ 

الم  لدا  د ةال ة د  ةهدم مسداناال ا تمران المع الال العليا مح الفررن وت ايد  للفمدو  االقتاداداة  ديح الد ولن ومدح هدلا 
 ال ر  الموجه ل لي ا،ةيانن وجا ال اال تراداال مح  فس ال يت الإربان و ل  لالالة هلي الم اى  الت مو ةل

لرد  اعتردد وا لددل  ه ددا  معددانه مإدداير  لاهدداناال مقتلفددة عد  م قاط ددة ةددا ةم  ددة ة ددرين قدد  تيددو  متسدداو ة ةو  تددص  
ان هلا التوجده ةرد  العلدم الإربدا عالميتدهن وةيد ا ة د  الد فم المعرةيدة المت اةسدة ةةه  قيمة  اية للت ميةن وةا إط
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مدددخ هيرهدددان وهدددلا مدددا امر دددا إلدددص الردددول لدددا  االعتدددراه لالمعرةيددداال الماليدددة ليددد   هدددان  ةيددد ا واج دددا ن والتدددا مدددح 
ة تسددما  تم دديح واعدد  المفددروض ة  تددوةر لمماعت ددا الت مو ددة   ددراال   يلددة لتتادد ي م فددون الت ميددة الترلي اددةن ل ر ردد

 ل عوب ا التا  اد تماهل ا ند ا  مح ال محل

ةيدد ات الردديم الاراةيددة والاهددان ة هددا السددياال والراعدد   االجتماعيددة للت ميددةن وهددا ةددا  فددس الوقددت هدد ه الت ميددةن 
 ددت و قتلد  هدلا الم فدون عددح ال فدر إلدص الاراةددة كو ديلة مدح و داو  الت ميددةن  يدأ ي ادب االهتمددام علدص مدا إ ا كا

السدد ح والردديم الاراةيددة تسدد ي  ةم تعيددا الت ميددة االقتادداداةن وبدددلل   ددر  مف ددوم الاراةددة والت ميددة مددح االقتددراب ا،ىادددر 
ترلي اة؛ ةالاراةة تم تعر ف ا كو يلة للايا  وةا قيم ةىار م  ا ا ماصاال مادادة لب د اع الفيدرين  ي مدا تدم تعر دم الت ميدة 

إل تددا  المددادين ةليدد ا ي فددر إلددص الاراةددة ك دد ه للت ميددة وقاع تدده االجتماعيددةن ىتو دديخ للقيدداناال ولدديس ال مددو ةددا ا
 وليس كمس   ةو معيا لل مو االقتااديل

مددح المعددروه ة  الاراةددة الترلي اددة تتإيددر ةددا ا ددتما ت ا للرددوي ال ا ليددة ولمادد داال  ييت ددا القانجيددةن ة ددا ةددا تاددول 
االعددالم المتردد م  ا  لوجدده ةددا ت دداقد مددخ م ن ددة الا اكددة ةيوت ددون مسددتمرن وهددلا مددا جعدد  هددلي الاراةدداال تردد  وج دد

والمتقلد ا وصيدران ةيدااب ةيدر  الا اكدة علدص ة ادادة اتمداي مسدان الت دون ال  درين تمداي التماد  لال مدا   الإربيدةن 
مخ إهفال ة  ه ا   اويياال ةا التاول دا   الممتمعاال الإربية ال ام ح صنع ا ةو ت  ير ا ةا  ياال مقتل ن 

لا ما جع  ك  ممتمخ دا   ك   هان  ةمام  يانا ن إما الت ا  مح قيمده الاراةيدة الموهلدة ةدا الرد م ل اده والتدا وه
تمادد  تان قددهن ومااولددة  نكددب الت ميددة علددص هددران الردديم الإربيددةن ةو التروقددخ دا دد   فسدده وعدد م الال ددا  ركددب الت ميددة 

 مقاةة اال فتاح علص الإرب وا  يان قيمهل

قددت د دد  علددص السددا ة مف ددوم ج يدد  وهددو العولمددة الددلي ةضدداص مددح الوهلددة ا،ولددص همدد   الويدد   دديح ةددا هددلا الو  
الت ميددة والاراةددةن ةو اإلطددان الادداىم للتفاعدد   ي  مددان وةددا  دد  العولمددة  دد ق جدد ل  ددول ط يعددة العالقددة  دديح الت ميددة 

كم هيم ة كراةية لا م مرتهياال العولمدةن  والاراةةن وه  ه ا  للإرب دون ةي ا مح  الل التلكير الاراةا الإربان ومح
 والتا تما  طمس للقاويياال المالية لي   هان  وما تامله مح ت وع مادي ومع ويل

 مبررال الموضوع 1  2 

  لف ددم ةعمددا للادراعاالن والفددروه والاراةدداال الماليددة التددا قدد  لددو  ُىدر  ةددا اآلو ددة ا، يددر  االهتمددام لدالريم الاراةيددة
ت ميةن  يأ تتما  ةهمية ال اأ    لي ال نا ة ةا ت يا  ة  الت مية ال داملة لدح تيدو  م ل دا  واقعيدا  تيكر علص عم  ال

إالي لمااىا  كراةة الممتمعاال لقاوييات ا وما تامله مح قيم  هدان ة وكراةيدة والتدا ام دح ة  تيدو  ع ادرا  ةعداال  
 للم انكة وال ةخ لالعملة الت مو ة إلص ا،مامل

 مشكلة الدراسة:  1  3

تسعص هلي ال نا ة اإلجالدة علدص ممموعدة مدح التسداعالال اعترد  ال ا دأ ة  دا ضدرون ة لالالدة اليايدر مدح الم د الال 
 للويول  إلص تاريا الت مية: مح  ي  ال

 كي  ام ح ة  افر  ال فام الاراةا المع ص الاريرا لوجودي وتيامله؟ل  - 

  فس ا ةةرا  ت مو ا  مح  الل ة م ا ومعاا ت ا لاراةت ا؟له  لإم ا  ك   هان  ة  ت تح ل -

 ما اللي اا ق لاراةة الممتمعاال التا تفر  ق نت ا علص تما  الريم القانجية؟ل -
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 الهدف العام: 1  4

التلىيد  علدص ة  القاويدية الاراةيدة والاهدان ة ليدد  ةمدة هدا مدح اع ي دا  م ددا  معي دا  للايدا  اقتلد  مدح ممتمددخ   
ا  هلا ال مة ع ان  عح العالقاال والتفداعالال والرديم السداو  ن لايدأ ا دو  ليد  ممتمدخ طر رتده القايدة ةدا ، رن و 

 إاماد الالول ل لوغ  الت ميةل

 :المنهجية 1  5

 اعتم  ال ا أ ةا هلي ال نا ة علص الم  ح التاليلال

  تحااااااااااااديااااااااااد المااااااحاااااااااهااااااياااااااام: 2

  ا تق م ال ا أ ممموعة مح الما لااال ت لب ال اأ تا ي  مفاهيما ل ا وها كالتالا

 :القيم لغة  2  1

 الريمة : مفرد ا قيم ا لإة ا مح ا قوم ا و ا قام المتاع ل لا ةي تع لت قيمته له ال 

والريمددة : الددامح الددلي ارددوم لدده المتدداع ن ةي ارددوم مرامدده ن والممددخ : الردديم ن مادد   دد ن  و دد ن ن وقومددت المتدداع :  
 ( ل 39ن  1996جعلت له قيمة ل ) ط  اوي ن 

 معنى " القيم " اصطال ا: 

ب الممددال  فددرا  ،  مادد لا ا الردديم ا يدد    ةددا كايددر مددح الممدداالال ن ةردد  ت وعددت المعددا ا االيدد ال ية لدده لاسدد
 اللي ي ن ه ن وباسب ال فر  إليه ل

 ةع   الفال فة تع  الريم ج  ا  مح ا، الال والفلسفة السيا ية ل -

وع دد  علمددا  االجتمدداع : الريمددة هددا االعتردداد لددل  شددييا  مددا  ا قدد ن  علددص إشدد اع نه ددة إ سددا يةن وهددا يددفة لل ددا   -
  ال  ددري وليسددت ةددا ال ددا  القددانجا  فسددهل) ط  دداوي ن تمعلدده  ا ةهميددة للفددرد ةو للمماعددةن وهددا تيمددح ةددا العردد

 ( 40ن  1996

 وع   علما  االقتااد: ه ا  قيم اإل تا  وقيم اال ت ال  ن وك ُّ له م لوله القاصل

 :الثََّقاَفُة ُلَغة   2  2

ةدا اللُّإدة علدص معدا   لهدمي  الرداه وكسدرهان وُت لدا  (كرد ) ةي  الاَّراةدة ةدا اللُّإدة العربيَّدة مدل و  مدح الفعد  الاالكدا
دا ن وصقامدة اعوجاجدهن والتَّلديدبن والتَّ دليبن  ع َّ ن ة دا تع دا: الادلالن والف  دةن والدلَّىا ن و درعة الدتَّعلمن وتسدو ة ال َّ

 .والعلمن والمعانهن والتَّعليمن والف و  

ا  كرف ان وكراة ان وكروةة :  لقهن ونج  كر ن »وةا مقتان الرامو  :  وكر ن وكر :  ا قف من وةت عوي كر : كر  ال َّ
ددا :  لقتددهن وكرفتدده إ ا  فددرال لدده ةالاَّراةددة ةددا اللُّإددة هددا: الف ددمن و ددرعة  .ةرددالوا: كردد  لردد لللا ح دن دد : كرفددت ال َّ

 ل(1980)ال اوين  التَّعلمن وض ة المعرةة الم تس ة ةا م ان ن و لالن وة  ة

االثََّقاَفُة   :اْصِطاَل  

                                                           

   انظر إلى قاموس المعجم الوسيط  على رابط قاموس المعاني الجامعwww.almaany.com 
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  (1983)ملكونن   الاراةة ها ك  مركب ا تم  علص المعرةةن والمعتر االن والف و ن وا، الالن والرا و ن والعره

تعره الاراةة لل  ا  ال  المركب اللي يتلل  مح ك  ما  فيدر ةيدهن ةو  ردوم لعملدهن ةو  متليده كلعهدا  ةدا الممتمدخ 
 ل(1997)الااوين  ل

 الحضارة لغة: 2  3

تع ص اإلقامدة ةدا الاهدرا وا  مفداهر الرقدص العلمدا والف دا  -لل سر الاا  وةتا ا ارول المعمم الو يةا الاهان ا
  (2016-2015)ل اين وا،د ا واالجتماعا ةا الاهرل 

ارول ا ح  ل و  ة  الاهان  ها التف ح ةا التره وصجاد  ة والهن واال  ما  ةدا الاد اوخ التدا  اصطال ا:الحضارة 
تي ددا مددح ةيدد اةه و دداور ة و ددهن كددال  ل والل ددا  والم ددا ا و ا،ةرشددة وا،كدداق الم  ليددةن ةمددا ال ددوادي ةإ  ددا ال تاتددا  

 (1999) ل و ن  إليهل

 محهوم التنمية:  2  4

الت ميددة هددا انترددا  الممتمددخ واال ترددال لدده مددح الوضددخ الاا ددت إلددص وضددخ ةعلددص وةةهدد ن ومددا تادد  إليدده مددح  سددح 
 ال تإالل ال اقاال التا تتوةير ل ي ان والموجود  واليام ة وتو يف ا لألةه ل 

ةي الرةددخ وال  دداد  ةددا ةنبا  ددا ونة   : الت ميددة ة ددم مادد نها ) مددص(ن كرول ددا  ددعص إلددص ت ميددة تمانتددهنالتنميااة لغااة
 مال ال

ها ع دان  عدح تاريدا ص داد   در عة تراىمييدة وداومدة ع در ةتدر  مدح الد مح ةدا اإل تدا  والقد ماالن  التنمية اصطال ا : 
  تيمة ا تق ام الم ود العلميية لت فيم ا،   ة الم تركة الا وميية وال ع يةل 

 راع إلى األزمة :  القيم الثقافية والحضارية من الص3

ا دداه  اليددوم ة  الاهددان  طإددت لماديت ددا علددص مددا كددا   دداو ا  مددح قدديم نو يددة ة ددلال لددالترا ا والهددع ن والراجعددة 
ل  يعة الاال إلدص اال فتداح علدص الاراةداال ا، دري التدا تممد  الرديم المادادة مدح ق د  ممتمعداال نو يدةن و لعدب العلدم 

اراةدددة ج يددد   تددديدي  الل دددا اآلالال إلدددص تمر ددد   يدددا  ا،شدددقاص مدددح لعددد ها والتي ولوجيدددا دون الو ددداطة ةدددا اإلتيدددا   
اإل سا ان  يأ ة  ال فر  الماداة لي  ما ااية   ا جعلت ا،شقاص ا تس و   م ا  قيميا  ج ي ا  ممي ا  للعلم المتإيدر 

دددري ،ول مدددر  ةدددا التدددان ل ال  دددري  هدددان   اال يددد إة عالم يدددة قددداهر ن وهدددلي والمعايدددرن عدددالم  و ط يعدددة كو يدددة تعمي
الاهان  لما  ملت مح إم ا ياال تي ولوجية وبما  ليفت مح قيم ج ي   عرضدت الرديم الاهدان ة للممتمعداال ال  در ة 
المعاير  ه اال وا تيا االن وضاقت مع ا  د   القيدان لمدا تعدرض مدح  مدو    هداني وكرداةا مفدروضن وتاولدت 

 لعولمة المانةةلمع ا كاير مح الريم االجتماعية والاراةية لاتماي ا

تفترض مرولة ايراع لاهاناالا ة  ما ا   ي العالم مح   اعاال ال عالقدة لده لسدو  الادرو  العالميدة وهيم دة المادالا 
االقتااداةن  د  هدو  داجم مدح وجدود ة مداف مقتلفدة ومت اعد   للتفييدر والسدلو  والقاداوي والرديمن ةي وجدود هو داال 

اداة لدددالريم الاراةيدددة الموهر دددةن لايدددأ ارددد م الادددراع  ددديح كراةيدددة مقتلفدددة ومسدددترلةل ه دددلا تدددتم تون دددة المادددالا االقتاددد

                                                           
  انظر إلى معنى كلمة تنمية في معجم المعاني على الرابطwww.almaany.com  
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ال و اال الاراةية علص ة ه ةيد  الم اةسداال االقتاداداةن وة ده يدراع  هداني مادتم  ديح جماعداال مقتلفدةن مدخ العلدم 
 ل(2007)معلوهن  ا إ  ييك  ةراد  الاهان  الإربيةللل  اه ت إتو  

  االقتادداد هددو مددا تسددي ر عليدده الدد ول الي ددرين تلدد  التددا  عت ددا لالاهددان  والتددا  تاولددت إلددص  لددة المميددخ اعددره ة
تلددت م كدد  ا، هددر واليددالسن وال ت دد ي ةي اعت ددان لمددا هددو نو ددان  دد  ةيدد ات ماداددة كالمسدد  لددال نوحن اعتردد  ة  

 سا ن وتسع ي ماداا  وعهو ا ن  د  ة  الق ا  الفادح ة   م م لل  االقتااد هو الت مية الو ي   التا ت  خ نه اال اإل
اإل سددا  ةددا  اجددة إلددص إشدد اع نه دداال ة ددري ةىاددر ةهميددة مددح تلدد  الره دداال الماداددة والإر   ددةن مادد  الره دداال العرليددة 
والره اال ا،د ية والف ية والره اال الرو ا يةن وهلا ما توةري كراةاال ال عوب لب سا  لاعت انها كراةة ال مادادةن و ع دا 

  كراةاال ال عوب ها كد  اإل تاجداال المع و دة التدا تسداهم ةدا ت ميدة اإل سدا  عرليدا  و ه يدا  ووجد ا يا ن وبالتدالا هلا ة
ة ددا ة ددا  الت ميددة ال  ددر ة ليدد   هددان ن إلددص جا ددب اإللعدداد ا، ددرين إ ا   هددا ليسددت الدد اةخ إلددص قيددام يددراع  دديح 

ةددا قيددام ةي ت ميددة ةددا ةي  هددان ل ةالاراةددة هددا  الدد   الاهدداناال كمددا اعتردد  اه ت إتددو ا وص مددا هددا الالعددب الددرويس
الي  المعر  مح المعانهن قاومة علص اإل  اع والفدح والد يح والفيدر والفلسدفة والردوا يح والعداداال التدا ا تسد  ا اإل سدا  

رد  لافته عهوا  ةا ممتمخن ةو لع ان  ة ري ها  وع  يا  وة ماف  دلو  م دتركة يتعلم دا ممموعدة مدح ال دا ن وت ت
-2015)ع  المميدد ن  مددح جيدد  إلددص جيدد  ومددح شددقي إلددص ة ددر  وا دد ة نمددوص تددم التعددانه علي ددا مادد  اللإددةل

 ل(2016

وال توج  كراةدة ة سدح مدح كراةدة ة دري ةو ةنقدص م  دا ة دا  تدا  تييد  ا،ةدراد مدخ  دروه الايدا   تدص وا  مدر علدص 
 ص ةةرادها مراوميح ال تإيير لتل  الفروه قرو  ع ي   إ  ي ر

ةا كتاله اشروف ال  هةا اللي  داول مدح  اللده  ولعله مح الم ير ة   لكر تعر م المفير الم اوري مال   ح   ا
ة  ي يح ط يعة الت و ه اللي   ق لف م ا  دول الاراةدة  ديح تعدان م ت  دت ةلسدفة اإل سدا  وبديح تعدان م ة دري ت  دت 
ةلسددفة المماعددة ةالاراةددة لال سدد ة لدده هددا ممموعددة الاددفاال القلريددة والردديم االجتماعيددة التددا يلراهددا الفددرد م ددل والدتدده 

)  دان  ال ةولا ةدا الو دة الدلي ولد  ةيده والاراةدة علدص هدلا المادية الدلي ا د   ةيده الفدرد ط اعده وشقاديتهلىرة م
 ل(2000م  لة الاراةةن 

ةاإل سا  لاعت اني الياوح ال اطا والعاق ن ة و الياوح الو ي  اللي افير و  تح ا،ةيان واللإةن و ا خ ا،دواال   د ه 
التيي  مخ  روه ال  يعةن والدتا م ةي دا والسدي ر  علي دال و تيمدة لدلال  تدر   تاجدا  ةير دا  وقا و يدا  وة يدا  ال اسدت يخ 

ةدا ت فديم اإل سدا  ل فسده اقتاداداا  و يا ديا  ةدا ممتمعداال متميد   لل ماط دا  ىاوح   در الريدام لدهن و ف در  الد  جليدا  

                                                           

 عاماً، ومفكر  58لـ  جامعة هارفارد كان عاملًا سياسيًا أمريكياً، بروفسور يف 2008) (ديسمرب 1927 -  24أبريل  (18صامويل فيليبس هنتنجتون
، صراع احلضارات حمافظ. عمل يف عدة جماالت فرعية منبثقة من العلوم السياسية واألعمال أكثر ما ُعرف به على الصعيد العاملي كانت أطروحته بعنوان

بل بسبب االختالف الثقايف والديين  الدول القومية ن تكون متمحورة حول خالف أيديولوجيات بنيل احلرب الباردة واليت جادل فيها أبن صراعات ما بعد
 العامل.بني احلضارات الكربى يف 

 - مالك  اجلزائري يف القرن العشرين يُعّد املفكر العريب اإلسالمي من أعالم الفكر (هـ- 1393هـ) 1323ملوافق ل )1905-1973 .(مالك بن نيب
، ويعد من أكثر املفكرين املعاصرين الذين نّبهوا إىل ضرورة البن خلدون وُُيكن اعتباره امتَداًدا ة اإلسالمية يف القرن العشرينبن نيب أحد ُرّواد النهضة الفكري

 العناية مبشكالت احلضارة.

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1927
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/1905
https://ar.wikipedia.org/wiki/1323_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1323_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1393_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1393_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
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وقيم ددا الاراةيددةن وهددا الردديم التددا تتعلددا   فددر  اإل سددا  للايددا  الفرداددة والمماعيددةن والتددا تقهددخ لعدد   عوامدد  مت اي ددة 
 ة ن قسدو  ا وع در التدان ل م  ا علص القاوص الفروه ال  يعية وكيفية تعام  اإل سا  مع ا ا يراع ن  وان ن ليو 

 تتراىم الم فومة الريمية الماليةل

ارول ا ح  ل و  ا إ  ة وال العالم وا،مم وعواو هم و ال م ال ت وم علص وتير  وا    وم  ا  وا   مستررن إ ما هو  
ة   تاددون مددا ا ددتاله ا،اددام وا،صم ددة ا  وهددلا مددا ارود ددا إلددص ا تاهددان الفيددر  التددا ميداهددا ة دده ا مددح المسددت اع 

 تيو  عليه قيم  لفاو ا لع  ةل    ةن ال شد  ة  دا  دتيو  مقتلفدة عدح قيم دا لممدرد تلد  الاريردة التدا ال مفدر م  دا 
 ل(1980)داابن وها تلكرها لعملياال التإير الاراةا المستمر ا 

ص  ليدداال اال ددترران والتددواص  ةددا الممتمعدداال ال  ددر ةن وص ا تماد  الردديم الاراةيددة ةدواال الهدد ة وماركدداال السددلو ن وتفدر 
تعرضددت م فومددة الردديم إلددص هدد اال هيددر مرهددوب ةي ددا  تيمددة عوامدد  و ددروه مادد د ن تدد هونال ة ددوال ال  ددر وعددم 
الفسدداد ةددا ا،نضن وشددعر ال ددا  كمددا ا ددير ا ددح  لدد و  لفردد ا  التددواص  وعدد م الارددة وضددياع الددرعين وا تا ددت ال  ددر 

  دددداف والعمدددد ن كدددد   الدددد  اع ددددا  وجددددود ةصمددددة ةو  الددددة ا لددددا علي ددددا علمددددا  االجتمدددداع ا ة ددددوما ا ةو  الددددة مددددح اإل
 ل(2015)مم ين  الالمعيان ة ا، القية ا

لددديس كددد  مدددا  عي ددده اليدددوم ةدددا ممتمعات دددا المعايدددر  مدددح ةصمددداال وتاددد ااال ةدددا جميدددخ الاددداالال مدددردي إلدددص المع دددص 
لسيا ددان وص مددا ا،صمددة تتعدد ي هددلي المع يدداال لتادد ا ةصمددة قدديمن ةإشدد الية الردديم  ددتف  داومددا   اضددر  االقتاددادي وا

لل نا ددة ل دد   ك يددر ةددا الممتمعدداال المعايددر ن كمددا طر ددت ةددا  هدداناال وممتمعدداال عرة ددا التددان لن ةمدداال  لع ددت 
ليو دا ا ع در مدا كدا  ار مده الفال دفة مدح مسللة الريم ةا الاهان  اليو ا ية دونا  ة ا يا  ةدا تيدو ح مالمدا الممتمدخ ا

ةةيان  ول الريمن و ير دليد  علدص  الد  ا الماداوناال ا التدا ت  در لمفداهيم: كال دماعةن والقيدرن والعد لن والممدالن 
والتا ت    ضمح م فومدة الرديم التدا كدا  يد يح   دا اليو دا ن ةمدا ةدا الاهدان  اإل دالمية ةدإ  مسدللة الرديم انت  دت 

)اليال دان  ا ار مه الو ا مح قواع  ة القية ودي يةن تيطر المر  ةدا  ياتده وةدا عالقتده لدان وال دا ال    ك ير لم
 ل ( 2014-12-25يو يو ن تان ل ال  ان   9

ةا إ  ي ميلفاتهن وهو ا ير إلص ةهمية الريم الاهان ة ةدا   دا   يدا  ال دعوبن  ارول الفيلسوه الرو ا ت ومس ا
إ  ارول: ا إ ا لم اقلا ال عب ةا  ل ي قيما   هان ةن لم ي ا ةمامده إال ة  ا ديخ ةي دا القدراب والو  دية ال وهدلا مدا 

ح كراةتده الممتمعيدة وة  تيدو  ارود ا إلص طرح التساعل التدالا ل هد  ام دح ليد  شدعب ة  ااد خ ل فسده قيمدا  تمد    دي
 ةا الوقت  فسه ناة ا  للت مية ل؟

   القيم الثقافية والحضارية من أهم روافد التنمية :4

اعتر  ال ا أ ة  قهية الت مية مح ةى در التاد ااال التدا تواجده الممتمعداالن وقد  قهدص الممتمدخ اإل سدا ا ند دا  مدح 
ية التا ام ح مح  الل إت اع ا تاريدا ال د ه الم  دود ةال وهدو تاسديح ال مح لا اا  عح الروا يح ال  يعية واالجتماع

 ل(2012)إ راهيمن   وعية الايا ل

لر   عص اإل سا   اياا  دو  كل  وال مل  للااول علص لايي ةم  االا له مح  فسده و اسدح مدح  اللده مدح   
م  يدةن إال ة   الد  ا،مد  كدا  موجدودا   وجدودين ةي هدا تلد  الردوا يح  ة لوب  ياته علص الرهم ممدا ويد  إليده مدح

 والريم الاراةية التا تما  العام  الرو ا والمال  اآلمح لهل 
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تلدد  الردديم هددا التددا اعتمدد  علي ددا الفيددر الت مددوي هددلال مددح العوامدد  التددا تسدداهم ةددا ة ددم وتفسددير  الددة التعاددر ةددا  
وقت اللي عره ةيه مف وم الت مية قف    وعيدة ج يد   عدره مف دوم الاراةدة  فسده المسعص الت موي لي  ممتمخن وةا ال

 ت ونا  هاوال ل

ةددالريم الاراةيددة ةيدد ات  اال  فر ددة ةددا السددلو  لمددا ير ددم طر ددا الايددا ن مددح  ددالل اإلطددان العددام الددلي تت دد   ةيدده 
السماال العامة للمماعاال والمروماال التا تمي ها عح هيرها مح المماعداالن لمدا تردوم لده مدح العراود  ال ي يدة وكدلال  

تل  ك  هلي الم دادي   اادة مدح العراود  ويدوال  للردوا يح ةإ  دا قد  الريم والروا يحن وبالتالا ةإ  هلي المماعاال ع  ما تم
 ىو ت ل فس ا  هان   اية تمي ها عح هيرها مح الاهاناالل

هددلي الردديم الاراةيددة مددا هددا إال ممموعددة مددح الم ددادي الماداددة والرو يددةن وهددا تلدد  االتماهدداال والمعتردد اال والتوج دداال 
دا دد  كدد  ممتمدددخن  ة ددلي الردديم هدددا التددا تمدد ا قيمدددة لموضددوع مدددان التددا تل ددا  اجددداال اإل سددا ن وتا ددم تادددرةاته 

وتسدل  ا مدح موضددوع   درن كمددا تد  ح  ددلوكا  وتادت عليدده ال دا ن وت ديح  ددلوكا    در وتم ددخ ال دا  ع ددهن وهدا التددا 
 ل(2009)الر ونن  ت ةخ لاإل سا  إلص الت ميةل

ميدة مدا هدا إال عمليدة ال تتاردا إال إ ا قامدت علدص إدان  ممتمدخ املد  وعيدا  عميردا  لر  ك ت مخ مدرون الد مح ة  الت  
ل قايته التان قية ن ولما كا ت الريم الاراةية والاهان ة ت م  كد  مفداهر الايدا  ومسدتو ات ا ةإ  دا هدا التدا تردوم 

اميدة ا دتعان   فدم الت ميدة مدح دول الت مية ال  ر ةن وتهفا علي ا  يمات ا اإل سدا يةن ةع د ما  اولدت لعدد الد ول ال 
 ة ري متر مةن لم ت ما ةا ت و ر  فس ا ،  هلي ال فم لم تيح م سممة مخ قيم ا الاراةية ل

 اح  عره ة  الاهان  ها كيا اال مرك دة مدح م فومدة قديم ة القيدة وجماليدة تع در عدح نوح الممتمدخ وةلسدفته ةدا  
عالقت ددا للصمددة الممتمعدداال المعايددر ن و ايددة الممتمعدداال التان قيددة الايددا ن وقدد  كاددر الادد يأ عددح الردديم وا، ددالال و 

التدا عرةددت هد اال عميرددة  اتمددة عدح العالقدداال هيددر المتياةيدة  دديح قدديم ج يد   وواةدد   وبدديح قيم دا ا،يددلية المتمدد ن ن 
 ومح ه ا    ا  االهتمام لالريم ةا عالقات ا لالمتإيراال االجتماعية ويوال  للت مية ال ا لية ل

ر  الياير مح ال ا ايح ة  الت مية ها مدح المفداهيم التدا  د دها الإدرب ووضدخ شدروط ا وقديم الاهداناال ا، دري اعت
مح  الل ان للال  ي فر إلص كراةاال هلي الاهاناال التا تقتل  عح كراةته علص ة  ا عاوا عح ق دول ال دروف التدا 

إالي ة  دا   دير إلددص ة  الاهداناال التدا ة هلدت العردول  اراةات دا ال داهر  لددم  (2005)شدوقان  وضدع ا لتاريدا الت ميدةل
تف ر ةمل  مح هير مر ماالن وص ما ولد ال لعد   هدا ة طو لدة ةدا عدالم الم داعر وا،ةيدانن ةترعرعدت  تدص يدانال 

كا ددت ت ددوع ممتمعات ددا عمرددا  م مددا  ل  دداوخ شددعوب ان ولو ددا   دداهرا  لايات ددان ة يم ددت علددص جميددخ م ددا ا  يات ددان ةردد  
 وتل ر إنادت ا وت ةع ا للت ميةل  

ال ي  إددا لمف ددوم الت ميددة ة  ي رددص قايددرا  علددص مااولددة اللادداال  تلدد  الدد ول المتر مددةن لردد ن مددا امددب ة  ي ددتم لمددا  
امتليدده ةي شددعب مددح إم ا يدداال ةو قدد ناالن مددخ ال فددر إ ا مددا ةم ددح ال ددتإالل هددلي الردد ناال علددص جميددخ المسددتو اال 

ىمدا ة   ية كا ت ةم عالميةن وهو ما اع ا ضدرون  معرةدة كراةداال هدلي ال دعوب ودنا دت ا لف م دا واال ترشداد   دانمال
االلتفدداال إلددص هددلي الاراةدداال ال اع ددا ةرددة معرةددة مدد ي تر ل ددا للم ددروعاال المرتر ددةن وص مددا ا ددير ةددا الوقددت  اتدده إلددص 

مدح  هدان  إلدص ة درين ةاراةدة ةي  هدان  تديكر ل د   ك يدر معرةة ال و ة الاراةية للممتمخن ،  هلي ال و ة تقتلد  
ل والسدديال ه ددا مددا الددلي اادد ق للاراةدداال الماليددة (2007)الادد يان ةددا ق ددول وت دد ي  ةو نةددد م ددروعاال الت ميددةل 

                                                                                                                                                                لي   هان  ع   مااولة ممتمعات ا تممي  قيم ا لركب الت مية العالمية ل؟              
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   القيم الثقافية وعولمة التنمية:5

ن ةالسدياال التدان قا الدراهح الم  دوع  تادوالال العولمدةال اقلو   يأ ةا الت مية اليدوم إال وهدو لاديا لالاد يأ عدح 
متسانعة لم ت ته لعد ن اميد ي دي امي يدة العولمدة التدا ال ام دح اإلةدالال م  دان  والتدا م  دت لاعت انهدا ةي لوجيدة ج يد   

 مح تير س   ود ج ي  ل

والا واالجتمدددداع ا ممتمددددخ ةم  ددددا ا، اداددددة الددددلي ُكددددر  ةددددا الاراةددددة ا كراةددددة اال ددددتعراض اواالقتادددداد ااقتادددداد السدددد
اال دت ال  ا يددان مادد ن ت  يدد   ريردا علددص الت ددوع ةددا العدالمن ةددالاا ا، ا ددا لب سددا  هدو  فسدده ة  اعددره عددح 
ماهيدددة  اجاتددده ا، ا ددديةن والدددلي ةيددد ا مسدددلوبا  لسددد ب الهدددإة الي يدددر والددد اوم عليددده وعلدددص  ياناتددده وةةيددداني لفعددد  

-2010)امردرا ن  ة  تتاردا الت ميدة ليدح لقسدان  ال و دة والرديم الاراةيدةل العولمةن ا،مر الدلي ولد   وةدا  واضداا  مدح
 ل(2011

ة  م  رددا االقتادداد والتر يددة وم ال  مددا ا  العددالم اعددين اآل  عولمددة اقتادداداة تمددر ونا هددا عولمددة ة ددري كراةيددةلةي 
السدددرعةن الربايدددة ن الفعاليدددة ا ةيددد اا افرضدددا   فسددد ما علدددص م  دددا وم الدددب الاراةدددة ا الت دددوعن اال فتددداح ن الدددلوال ن 
اال تمران ة ا ة  يعة العولمة ال ترتار علص   ص اقتااداة ةرةن ولي  دا تامد  ةدا طيات دا ع فدا  نم  دا  تمان ده علدص 

 لا م الار ة التا اسوال ل ا الق اب اللي رالالالاراةة 

مدددح ال  يعدددا ة  عالقدددة االقتادددادي لالارددداةا هدددا عالقدددة ال دددوع لاليددد ن ليدددح العولمدددة قل دددت المدددواص ح ةمعلدددت مدددح 
االقتاادي هو الي  ومح الاراةا هدو ال دوع القدادم لليد ن ةسدياال العولمدة ي ادو لردو   ادو جعد  كد  شدا  ةدا   مدة 

ل ةق دون  العولمدة تتماد  ةدا ة  صم  دا هدو (2001)  يد ن  جع  الت مية ةا   مة االقتاداديل االقتاادين وم  ره
صمددح الت  يدد  علددص ال و دداال والاراةدداال الفرعيددةن و طمددس لمالمددا القاويددياال الاراةيددةن ةالعولمددة والتددا تع ددا مددح 

ا اتددهن  وعاداتدده ن وكراةاتدده إلددص شددا  متمددا س وهيددر متفدداوالن يتميدد  ال ا يددة الاراةيددة ا تاو دد  العددالم المتعدد د ةددا دا
لعالمة وا    يتا  كراةة و هان  وم  ية وهدلا مم دح الق دون ن ال  العولمدة ممان دة مدح طدره وا د   دل وي اا دم 

وص تاجيتده  العالم لالرو ن و اوهه علدص شداىلته  ه يدا  و دلوكيا  لدالع  ن وهدو إ  افعد   الد  ةلدح امعلده مالده ةدا علمده
وا هدد اطه وا ترامدده للرددا و ن ولددح افدديد عليدده مددح علمدده الدد قيا لفدداهر الايددا  لللل ةيددل  الإددرب المتي ددر افددرض 
كراةتددده واقتادددادي وة مددداف  دددلوكهن وهدددو قددد  ةعددد  ماددد   الددد   ددديح لدددم اسدددوي  ددديح الرجددد  ا، ددديد وا، دددودن والعربدددا 

 ل(2003)ال و م ن  والي ودين والإربا وال رقا ا

 ست   مح هلا الا يأ ة  العولمة ما جا ال إال لتل يس قيم   يلة تروم علص  ال راهماتيدة وال ماعدة والفاعليدةن وهدو 
مدددا يددديدي إلدددص مدددوال الرددديم وتددد مير الت و عددداال الاراةيدددةن عدددالو  علدددص كدددو  هدددلا المدددوال قددد  ا دددو   اتمدددا  عدددح اىتسددداح 

                                                           


، املؤسسات أو جعل الشيء دويل االنتشار يف مداه أو تطبيقه. وهي أيضًا العملية اليت تقوم من خالهلا عاملي تعين جعل الشيء لعولمةا - 

وهكذا. متتد العوملة  والثقافية االجتماعية ، ويتبع ذلك جلوانبسياسية يف املقام األول، مث اقتصادية واليت تكون من خالهلا العوملة عملية .التجاري سواء
البعد املايل لتكون عملية حتكم وسيطرة ووضع قوانني وروابط، مع إزاحة أسوار وحواجز حمددة بني الدول وبعضها البعض. وأن العوملة مل تقتصر فقط على 

ال تعرتف ابحلدود اجلغرافية ألي بلد بل  واالقتصادي بل تعدت ذلك إىل بعد حيوي ثقايف متمثل يف جمموع التقاليد واملعتقدات والقيم كما أن العوملة
 جعلت من العامل قرية صغرية. 

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
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 رين والعمد  علدص إدماج دا ويد رها ةدا كراةت دا وهدو مدا اايل دا كا يدة علدص المرك  دة الاهان  الإربية للاهاناال ا،
الاراةيةن وهو موال ط يعا يتمس  ةا السدعا لتاريدا التماكد   ديح الاراةداال وا د كان القاويدياالن عدالو  عدح مدوال 

 ددا علددص الإيددر كددا  وهددو مددوال ع يدد  يتمسدد  ةددا مددوال الاراةددة الإربيددةن التددا تعتردد  عددح ج دد  قدد   لرددت هو ددة تعمم
 ةترها علص  هونها وتمي هال

وهدرال العدالم ةي دا وقد  تمسد   ةالعولمة داوما  تسدعص لد مح الممموعداال ال  در ة ةدا  فدام وا د  قداوم علدص قديم  وا د  ن
ل  ةا اال تعمان اللي ةع ص ل فسه الاا ةا تو يخ   ودي لالرو ن وبالاراع كانتا ةو لاال توا  كانتا ة درين و لد   

ما اروم له الإرب مح ترو ح لاراةته الما د ن دو  االلتفاال لتل  الا ود المإراةيدة ةو الرديم الاراةيدةن والتدا  مح  الل
 ل(2008) وعلان  داوما  ما تمي  ال عوب عح هيرهال

ال امب ةا المرا   ة   يل  مح إم ا ية قيام عالمية إ سا ية ا و  ةي ا التوايد   ديح الاراةداال والاهداناال مم  دا ن  
مما يول  ل ا ا تيا  وتفاع  كراةا  ديح ا،ةيدان وا، فمدة ةدا جميدخ جوا دب الايدا ن  دوا   علدص الادعي  السيا دا ةو 

توايدد  الاهددانين ةال ددعوب قدد  تسددتفي  مددح تمددانب لعهدد ا االقتاددادي وهددلا التفاعدد  مددا هددو إال ةعدد  ضددروني لل
 ال عد ةو نبما ق  تااا ة  او ان اعتمادا  علص معرةة ة ران  ماح اآل رل

يري ال ا أ   هر  امليهدا ا،مد  ة ده لاإلم دا  قيدام ت ميدة عالميدة إ سدا ية شداملةن مدح  دالل تر ديل لاردوال اإل سدا  
علددوم وصن ددا  اال ددترران والرةاهيددة ل ددعوب العددالمن شددر  ة ةالي ا ددو  ه ددا  تمييدد  ةددا اليرامددة والتعلدديم واال ددتفاد  مددح ال

دي ا ةو عرقا ةو لإوي ةو ةي ماد ن ة درن ليدا  اد  لاإل سدا  إلدص ال د ه الم  دود ةال وهدو الويدول إلدص ت ميدة 
 يته الاراةية ل؟وليح ةام ح ة  تروم ت مية عالمية ل رف ة  ااتفظ ك  ممتمخ لقاوي  ريرية علص كاةة المستو اال

   الخصوصية  الثقافية وقبول  اآلخر:6

يتمي  اإل سا  لل ه الياوح اللي هو علص وعا لماضيه ومستر لهن وة  له ةم ا  ي  لا مح والد  تاي ه  وضخ ي ار 
علدص إعدال   ةيده ال دونن وةيده يترتدب عليده تاريدا م دان عه وا مداص ماديرين و د مم عدح العدوص والره دة ة  مدا ااهدا ه

شل  ال عي  عح ت اولهن وعلص تاون اليمال ةا الماضا ةو المستر  ن ةاإل سا  و  ي هو مح ا    عوص  اضدرين 
و هاع  نه اتده لداطرادن و تدرا ي لده ة  كد   هدون ماداف لدلل  هيدابن وال ا د  عدح تادو ر المع دص ةدا ضدو  

)العوان  س  اين و   ل الممتمخ ليمعله ممتمعا  ةةه لنه اتهن و  لل ةقاص   اطه لي لل العالم  تص امعله يالاا  ل
 ل(1986

تتها قيمدة ةي  هدان  مدح  يدأ ة  دا عالقدة م دوجدةن ةي عالقدة لال  يعدة والممتمدخن وة  دنا دة الرديم التدا تمل دا 
معرةدة لريم دان ةدإ ا  درم شدعب   هان  مح الاهاناال هدا ةةهد   د ي  لتا يد  مي ات دان ومدا معرةدة ةادة  هدان  إال

مح هلا الاا ت ةلريما اللي ا    نو هن لاال ق يعا  مح الماشيةن ةالاهان  ها إ   ا  و اطة العرد   ديح الم لدا 
 وال س ان  يح الريمة الو ي   العليا وبيح اال ماصاال اإل سا ية الراه ةل

ةا القدداص ،ي  هددان  ةمددام الإيددر ل دد  م و اتدده ال ام ددح تاريددا الت ميددة إال إ ا عددرض الم ددتح الاهدداني والارددا  
ا،  ولوجية دو  إ سا  لال رين ةال  ير ةا شعب ي ير قيمه الاراةية القاية و ستل م كراةاال ةج  يةن ،   ال  

لريمان ةليس ه ا  ت اةر  يح العلم والاراةة القاوييةن ةي  هلي الم ادي تتيامد  ةيمدا  ي  دا اهو  وع مح اال تالب 
ل ا  سرا  كراةيا  متمي ا ن ةاليالدا  مداال  لدم تدرةد د دول ةي مدواد تي ولوجيدة ج يد   إلدص لالدهدمن إال ة  دم اتقدلوا  لتع ا

مسليا   ايا    م مح  الل إعاد  تفيي  هلي المواد وة م ا وةا نع ت م القايةن ومح كم إعاد  تركي  دا لمدا يت ا دب 
ىمددا ال ام ددح تاريددا الت ميددة مددح  ددالل ت  يددا ويددفاال ت مو ددة   يددةنو  سددمم مددخ الردديم الممتمعيددة والقاويددية اليالا
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جددداه  ن و لددد   ترليددد   مدددا   ت مو دددة معي دددة  رردددت ل ددد   مدددح ا،شددد ال  وعدددا  مدددح الترددد م واالصدهدددانن ةليددد  ممتمدددخ 
 اويددددياته الاراةيددددةن  يددددأ تت ددددال  ةددددا الت ميددددة المع يدددداال الماداددددة والمع و ددددةن لددددلا ي  إددددا مراعددددا  ممموعددددة مددددح 

وي التددا امتدداص   ددا ممتمددخ معدديحن ةددال ام ددح ا ددتيراد  فر دداال ت مو ددة جدداه   لإيددة ت  ير ددا ل دد    لددا علددص القاددا
ممتمعاال مقتلفدة تت داةص  اويديات ا الاهدان ة والاراةيدة مدخ م دادل تلد  ال فر داال والتادوناالن ةد اح كمدا  عدره 

ممتمددخ الوا دد ن دو  اإل ددالل لال و ددة ة  عمليددة الت ميددة تقتلدد  مددح ممتمددخ آل ددر؛  دد  مددح ةتددر  إلددص ة ددري دا دد  ال
 اللاتية وما تامله مح قيم كراةيةل

ي  إددا ة   يددو  علددص وعددا لددل  الاراةددة والتددا هددا جدد   ال يتمدد ة مددح الاهددان  تعت ددر  ردديد التي ولوجيددا الماداددةن مددا 
راةدة علدص عالقدة ج ليدة مدخ دامت ت تم لما ليس ماداا  ةو تر يا ن ما : العاداالن وا،عراهن والريمن والد يح لللالدلل ةالا

الت ميةن إ  ال ام ح ،ي تق ية مستر لا ةا ممال الت مية ة  ي ما ةا هياب المرانبدة الاراةيدةن ة دا تسداهم ل د   
 ل(2013) م اوين  ى ير ةا الرةخ مح مستوي ا،ةراد ةا جميخ جوا ب الايا ل

الم ددادل والردديم التددا ت ددتا م  ددان وتيتسددب شددروف ال رددا  مددح  ددالل تفاعل ددا مددخ  إ  جددلو  الاهددان  تسددتم  قوت ددا مددح
الاراةددداال والاهددداناال ا، دددرين وص  م فومدددة الرددديم المرجعيدددة هدددا التدددا تمددد ا للاهدددان  السدددماال ال دددانص  لل قادددية 

 الاهان ة اللاتيةل

 ن وة  اسددري همدده لددالارو  والرا ددة ونهددم مادداول العددالم ة  اسددلا  فسدده لددالم م اال الاهددان ة والتي ولوجيددة ه ددا وه ددا
ة يا ددا وليددح مددح ال دد ي ا ة  ددا لددح تمدد ا اإل سددا   ددعاد  مسددتمر  ة دد ا ن ولددح تل ددا نه ددة ال رددا  والقلددود الم  و ددة ةددا 

 ل(2011)ل فان  ةعماقهلل

 دان الاهدان  الا يادة التدا تردوم علدص لر  ةكرال الاهان  الا ياة علدص معفدم الممتمعداال مدح  يدأ تإيدر الرديم لاعت 
الريم والم فعة الماداةن ق  ةلع ال الريم ا، القية كا،عالم ماال ن واللي اعد  ا مداصا   ا ةاود   علدص اإل سدا يةن إالي ة  لده 
 ل ياال ت  د قيم الممتمعاالن    ةي ات ةا لعد ا، يدا  ال تعيدر اهتمدام للرديم ا، القيدة و الد  لاعتمادهدا علدص 

 م فعة الماداةلال

ومددح المم ددح لب سددا  اليددوم ة  اسددتامر التي ولوجيددا المعايددر  لمددا اارددا ماددالاه دو  اإل ددالل لريمددهن ولددو قامددت 
الممتمعاال لالممخ  يح هلي الريم والاهان  الا ياة لاررت الإااة الم  ود ن والتا  لا مح ةجل ا اإل سا ن ةال وهدا 

 مح  الل الم تماال السل ية للاهان  الا ياةل عمان  ا،نض ع س ما   اه ي مح ت مير

ا ددير ا، ددتا  الم دد ي الم مددر  ةددا إ دد ي ةوناقدده التددا شددان    ددا ةددا المدديتمراال ال وليددة والتددا تمول ددا جمعيددة الت ميددة 
والتددا ةقيمددت ةددا نومددا  يددأ ارددول: ا ي  إددا ة    فددر إلددص مسددللة  فددم الردديم علددص ة  ددا مدداد   اال   SID)ال وليددة )

ص  سدددت يخ ة    ددديح لدددل  ا،صمدددة الااليدددة  ددديح ال دددمال والم دددوب ال ام دددح تماوصهدددا ةردددة مدددح  دددالل وعدددود ةولو دددة  تددد
تع يليهن ةدإ  ةي  د   ديت لب إعداد  ال فدر ةدا ا،هد اه والو داو  وال  ااداالن وصعداد  توص دخ للردو  والادرواال والمدواند 

)الم مدددر ن إلددص ا  يدددان ال فدددام الادددالا ال لاسددب الرددديم والمعددداييرن التدددا امدددب ة  تيددو  مقتلفدددة عدددح تلددد  التدددا ةدال 
 ل   (1978

لي   هان  قواع ن وبالتالا ليس ه ا   هان  ام ح ة م ا مح دو  معرةة المساناال التا ق عت ا والريم والم اعر  
عددح المع يدداال الفاعلددة  ال ي يددةن وكدد  مددا هددو كا ددت و دداجا ةددا  يددا  ا،ةددراد والمماعدداالن ومددح ه ددا ضددرون  ال اددأ
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للاهان  ةا الايرون  التان قيةن لاعت انها تما  داوما  السماال ال انص  وال ر رة التا تم ا الاهداناال لو  دا القداص 
 ل(2009)التيمومان وكيا  ال 

مح ممتمخ ، رن وة  هلا ال مة ع ان  ةالقاويية الاراةية والاهان ة لي  ةمة اع ي ا  م ا  معي ا  للايا ن اقتل  
عح العالقاال والتفداعالال والرديم السداو   ةدا كد  ممتمدخن لايدأ ا دو  ليد  ممتمدخ طر رتده القايدة ةدا الا دم علدص 

 ا،شيا ل

إ  جددوهر الت ميددة هددو شددموليت ا وتعدد د ةلعادهددا وجوا   ددان ةالت ميددة هددا ت ددون  هدداني يت دداول كاةددة ة  يددة الممتمددخن 
الماداددة والمع و ددة ن ةالاهدداناال المتالقاددة هددا التددا ت مددوا وتت ددون و  ددول عمرهددان وة  الاهدداناال  و  ددم  جوا  دده

الرو ا يدة تددلكرال لماداددة الاهدداناال ا، ددرين والاهدداناال الماداددة تدلكرال  رو ا يددة الإيددرن وعليدده ةإ  ددا   دداطر مرولددة 
م  لا وبلى ر ق ن مم دحن لي  دا ةنةدد ة  تسدلق ا    ا  التا ارول ةي ا ا ةملا ة  ت ب جميخ الاراةاال لماا ها  ي

 ةي م  ا عح جلوني ال

   الخاتمة :7

ال اموص ة  ي رص مف وم الت مية قايرا  علص مااولة اللااال اقتااداا  ةو تر يا  لال ول ا،ىار تر ما ن لر ن ما امدب ة  
 اال المالية و اإلقليمية والعالميةن وهو ي تم لالي   عح ق ناال ال عوب و إم ا  ا تإالل هلي الر ناال علص المستو 
 ما اع ا ضرون  معرةة كراةاال هلي ال عوب ودنا ت ا لف م ا واال ترشاد   ال

ةالاراةة ا  القا  مح  ر ة معي ة وما تامله مح قيم ها ا تراع ل ر ا ارود ا   و    و  مح م ا  قر دب إلدص م دا  
ومح كم كراةة ة دري ةلعد  م  دان إالي ة  ال ر دا مدح كراةدة إلدص ة دري  ةلع  م هن ةا ن لة تمعل ا  يت   كراةة مماون 

م نوع لالعواوان ومح الاعب االلترا  لاآل ر الدلي ال ا دو  ةدا ةهلدب ا، يدا  ال دقي الدلي تادون اين وال ا دو  
   ا ةا هلا المسدان   ال  علي ا داوما  الولو  إلص قيمه الاراةية وما تامله مح عاداال وقوا يح ومعتر اال ولإةن إ ما ام

ة    عر لا ملاب تماههن و يت   عاداال كا دت هر  دة ع دان ي  إدا معرةدة ة  االلتفداال إلدص هدلي الاراةداال ال اع دا 
ةردة الويدول إلدص مد ي تر ل دا للم دروعاال المرتر دةن وص مدا ارتهدا ةدا الوقدت  اتده معرةدة ال و دة الاراةيدة للممتمدخن 

ة رين ةالقاويدياال الاراةيدة تدوكر ل د   ك يدر وم دم ةدا ق دول م دروعاال  ،  هلي ال و ة تقتل  مح  هان  إلص
 الت مية وةرا  لريم ا المتا ة ل ي ال

إ  اإل سددددا  الددددلي ال صال مت دددداما لددددلا الممتمعدددداال لددددالق ر الددددلاتا ،ةرادهددددا  ويددددف م ي تمددددو  إلددددص ا،مددددة كو يددددة 
 م ت ن ميا ن ةدالريم الاراةيدة تعت در الم دو  ا، ا دا لاهاناال متع د  هلا الوعا ة   يولا مسللة الاراةة اهتماما يتعا

لوجدد ا  ةي ممتمددخن وتع ددر عددح العمددا التددان قا والمتددراىم ةددا الممتمددخ والعولمددة الاراةيددة تعت ددر ت  يدد ا  لل و ددة مددح 
  الل مااولة تاو    مة الايا  إلص  مة هربان و اويا  مح الما ب الت موي ل

                                                           

 - كان  .حركة استقالل اهلند( كان السياسي البارز والزعيم الروحي للهند خالل 1948يناير  30 - 1869أكتوبر  2) ) موهانداس كرمشاند غاندي
الكامل، واليت أدت إىل استقالل اهلند وأهلمت  الالعنف الشامل، اليت أتسست بقوة عقب أمهسا أو العصيان املدين من خالل االستبداد وهي مقاومة للساتياغراها رائداً 

أي 'الروح العظيمة'، وهو  املهامتا : ابلسنسكريتية) املهامتا غاندي الكثري من حركات احلقوق املدنية واحلرية يف مجيع أحناء العامل. غاندي معروف يف مجيع أحناء العامل ابسم
  2أبو األمة؛ حيث أن عيد ميالده، ابعتباره اهلند أي "األب". مت تشريفه رمسيًا يف اببو  اببو وأيضًا يف اهلند ابسم  ،رابندراانث طاغور تشريف مت تطبيقه عليه من قبل

 .، يتم االحتفال به هناك كـغاندي جااينيت، وهو عطلة وطنية، وعاملياً هو اليوم الدويل لالعنف أكتوبر
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7_%D8%B9%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7_%D8%B9%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AB_%D8%B7%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AB_%D8%B7%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1


Ecidiko.elmergib.edu.ly 

 ميالد أبو راوي خليل  أ                                                            القيم الحضارية والثقافية ودورها في التنمية        
 

ECIDIKO 2017 

12 

قع ا وتالي  هموضهن والا مة ةا التعام  معده  رع دة مت ادر ن وهدا التدا تاد د تتما  ق ن  ك   هان  ةا قرا   وا
 تيمة  ماله مخ موجاال العولمة المعاير  التا تتهانب ل ل  ا الرعي وا،طرو االن مخ ك  هلا ةيد ات العولمدة 

لادداما لم ددا  كدد  واقعددا  امددب التعامدد  معدده لرددو  وقدد ن  علددص امددتال   ليدداال الم اةسددةن التددا هددا اإلطددان ةو السدديا  ا
 الممتمعاال علص القر  ةل

ةالت مية ةا ةلسفت ا العامة امب ة  تيو   اال قهية كراةيدةن وال ام دح ا ت ال دا ةدا ص داد  عد د المادا خن ةو وةدر    
اإل تا ن وص ما ها ق   هلا و ا    ا  لب سا ن وت و ر ليفا اتهن كما ة  ا اىت اه لمواند الممتمخ و سدح تو يف دان 

 رها ةا ضو  إ تراتيمية ونع ة علمية للمستر   دا   ك   هان لوتسقي

وة يدرا  ةددا  هيدداب الردديم الاراةيددة ،ي  هدان  ةو ت مي  ددا وعولمت ددا  ددييدي ال ماالددة إلدص قول ددة اليدداوح الاددا لاددون  
للرة تتعلدا عميا ن ة لي الريم الاراةية ها التا تي س لاهاناال تعلو علص  فم االقتااد وبرامح السيا ة؛ ةو ةي  

للطراه الم ادي وةهد اب الرواعد  وال فر داالن وهدا و د ها مدح تملد  المفتداح السداري الدلي افدتا ال داب المإلدا لتدري 
 مح وناوه  ه ا  مح الريم  ا و  ةا ال  ااة المسر اللي يويلوها للت ميةل
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