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.(الثقافات المحمية بين المحافظة والتجدد في ظل ثقافة العولمة)  

 أستاذ مساعد. مصطفى سالم عبداهلل حبموص. د 

غريان/ كمية التربية/جامعة غربان   

 ممخص الورقة البحثية

إنَّ التنوع الثقافي كان سائدًا في دول العالم القديم، بل كان ركيزة من ركائز بنيتيا األساسية، ولونًا من ألوان 
 .تعددىا الثقافي الذي يحظى بقبول شعبي ورسمي

دولة ليبيا مثميا مثل الدول األخرى تضم في جنباتيا أطيافا ثقافية مختمفة عاشت فوق األرض الميبية في توافق 
وانسجام عمى مر العصور، وتذكر المصادر التاريخية الموثوقة أن السكان المحميين الميبيين ىم من أجناس 

 .مختمفة، وبثقافات قديمة متنوعة

إنَّ قوانين األمم المتحدة تكفل الحق في التنوع الثقافي لكل األقميات والطوائف والجماعات، وترى أنَّ التنوع 
الثقافي أمر طبيعي بين الشعوب، وينبغي المحافظة عميو ودعمو وتشجيعو؛ ألنو مرتبط بتطور اإلنسانية في 

 .مراحميا المختمفة

 التنمية واستدامتيا في الدول ال تتوقف فقط عمى المحافظة عمى الموارد الطبيعة لتمك الدول، وتنميتيا من أنواع
أجل إسعاد األجيال الحاضرة، واألجيال القادمة فحسب، بل إلى جانب ذلك ال بد من تنمية واستدامة الموارد 

أي أن كال من التنوع البيئي لمموارد الطبيعية والثقافي التراثي لمسكان المحميين  (عادات وتقاليد، فنون)الثقافية
 . عمى اختالف أطيافيم المتنوعة يمثالن ضمانا لحياة مرفية

نحن مع العولمة إذا كانت تسعى إلى النيوض بالمستوى التعميمي والصحي لألفراد والجماعات، وتنقل البشر من 
الجيل إلى العمم والمعرفة، بغض النظر عن دياناتيم وأعرافيم ومعتقداتيم؛ ألن الثقافة رفعة في الذوق، وسمو 

أمَّا إذا كانت العولمة تسعى لفرض نظام عالمي واحد بنظامو السياسي واالقتصادي . في األخالق والمعاممة
وبدين واحد، وثقافة عالمية واحدة، فيذا في الوقت الراىن غيُر مرغوب فيو، وال يمكن تحقيقو في الواقع المعيش؛ 

 .ألنَّ الشعوب واألمم ال يمكن أن تستبدل دياناتيا بديانات أخرى، وال ثقافاتيا بثقافات دخيمة
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 المقدمة

ثم جعميم شعوبا وقبائل ليتعارفوا،  (آدم وحواء): الحمد هلل رب العالمين الذي خمق الناس من أرومة واحدة 
 ُشُعوًبا َيا َأيُّيَيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْمَناُكمْ :ويتواصموا، ويتحابوا؛ حيث قال في كتابو الحكيم 

 (1.) ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُكْم ِإنَّ المََّو َعِميٌم َخِبيرَوَقَباِئلَ 
 والصالة والسالم عمى سيدنا محمد النبي األمي الذي حث في غير حديث عمى العدل والمساواة بين بنـي 

عربي لعجميعمى،والعمىعجميالفضممعربي)):البشر؛ حيث قال في خطبة الوداع
البالتقوىوال  (.2(()أالىمبمغت،كرمكمعندالميأتقاكم أإنَّ ،ألحمرعمىأسودوالأسودعمىأحمرا 

وبتقادم السنين، وتوالي العصور اختمفت لغات البشر، فتباينت آراؤىم وتعددت ثقافاتيم، مما جعميم أجناسا 
الشعب الواحد الذي تضمو دولة واحدة متنوع الثقافة، فنجد مكوناتو -  أحيانا –مختمفين، األمر الذي جعل 

، وتتباين ثقافاتيم، وتتنوع ميوليم ودياناتيم؛ فيذا التنوع لو سادت بين َنَسُبُهمخميطُا من أجناس عدة، تتفاوت 
أطيافو الحرية والعدل والمساواة فحتما سيكون شعبا مترابطا متجانسا قويا، فضال عن االعتراف بيويات األقميات، 

فساح المحال أماميا لممارسة طقوسيا وعاداتيا وتقاليدىا، دونما قيود أو تيميش  .وا 

خضاعيا  ثم إن الثقافات المحمية تنمو في اطراد كمما حافظ عمييا أىميا عن طريق ممارستيا واستعماليا، وا 
لمتطور العالمي، والرقي بيا، واستيعابيا لكل ما ىو جديد وطارئ  وتنكمش كمما أىممت، وىجرىا أىميا، وكم من 

ثقافة ولغات انقرضت بسبب انكماشيا، وعدم مواكبتيا لمتطور مثل المغة الالتينية القديمة والسنسكرتية اليندية 
 .وتالشت ثقافات عديدة قديمة

 (في ضوء ثقافة العولمة)محافظة والتجددالثقافات المحمية ال: فيذه ورقة بحثية متواضعة تحت المحور الثالث 
وقسمتيا إلى  مقدمة، وخاتمة ، وأربعة  (الثقافات المحمية بين المحافظة والتجدد في ظل العولمة): بعنوان 

 :مباحث، وىي 

 . الثقافة المحمية وبناء الدولة العصرية- 1

 . الحق في التنوع الثقافي-2

 . التنوع الثقافي ركيزة الستدامة التنمية-3
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 . العولمة ونشر الثقافات المحمية، وىي دراسة وصفية تحميمية-4

 :الثقافة المحمية وبناء الدولة المدنية  -1

نشائيا   لوجدناىا في غالبيتيا قائمًة عمى – قديما وحديثا – لو ألقينا نظرة فاحصة عمى تكوين الدول وا 
تعدد األعراق، وتنوع ثقافاتيا المحمية، ولنا في اإلغريق والفينيقيين والروم وغيرىم من األمم القديمة خير دليل؛ 

 .فيي أمم قائمة عمى تعدد األعراق واألجناس، وتنوع ثقافاتيا المحمية بتنوع أطيافيا المختمفة

أمَّا الدولة اإلسالمية الناشئة قديما، فيي كذلك قامت في عصرىا العباسي بخاصة عمى األعاجم بمختمف 
أجناسيم من فرس، وديمم، وروم، وسند، وىند وبالرغم من تباين ثقافات ىذه الشعوب، وتعددىا فإنيم قد انصيروا 
في المجتمع العربي المسمم، وأرَسوا معًا دعائم الدولة اإلسالمية الفتية التي تمددت من الصين شرقا حتى إسبانيا 

 .وكانت دولة عظمى قوية عمميا واقتصاديا وعسكريا تضاىي أميركا، أو روسيا في وقتنا الحاضر (3)غربا

وأسيمت الدولة العربية اإلسالمية بخالفتيا العباسية في النيوض بحضارة العالم القديم والحديثـ، وكانت حمقة 
وصل بين حضارات قديمة قد بادت، وبين حضارة العالم في عصره الحديث، وَشَمَمت تمك المساىماُت جميَع 

 (.4)المجاالت العممية والثقافية والتقنية؛ مما جعميا  دولة حاضنة لمعمم والثقافة رائدة ومتطورة

أمَّا في العصر الحديث، فإن شعوب أوروبا الغربية افتتحت بالقوة ثالث قارات ومئات الجزر المأىولة بشعوب 
الذين تولت ))بدائية بسيطة السالح والتنظيم، فأبادت سكانيا بالبنادق، واستباحتيا أمام ماليين من مواطنييا 

 (.5()(الشركات أمر تيجيرىم وتمويل مشروعاتيم في العالم الجديد منذ مطمع الغارة خالل القرن السادس عشر

ونتيجة لتمك الحروب أنشئت عدة دول معاصرة، تأسست من إدماج العديد من األعراق المتنوعة والثقافات 
المتعددة التي انصيرت، وكّونت دواًل كبرى؛ ومنيا عمى سبيل المثال ال الحصر الواليات المتحدة األمريكية، 

 . وكندا واستراليا

ناىيك عن بعض الدول األخرى التي تتفاوت نسبة األعراق بيا، وتتنوع ثقافاتيا المحمية تنوعًا ممحوظًا، مثل 
 . فرنسا وألمانيا وانجمترة وغيرىا من الدول األوروبية

وال يغيب عن أذىاننا أنَّ ثمة عاماًل آخر ميمًا من عوامل تكوين الدول أال وىو عامل التنقالت والترحال 
واليجرات الجماعية سواء أكانت تمك اليجرات طبيعية، أم بسبب اليروب من ويالت الحروب، أم كانت ناتجة 
عن األزمات االقتصادية، وقد استمرت، وما زالت تستمر ىذه اليجرات والتنقالت ازديادًا مطردًا في العصر 
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 (.6()( وموجات اليجرةة الديمغرافيةبفضل العولمة وضغوط الدينامي))الحديث 

أمَّا عن تاريخ ليبيا وسكانيا ما قبل التاريخ، فإنيا كانت بالدًا واسعة تمتد من واحة سيوة في مصر حتى جزر 
يمتد ساحل ليبيا عمى البحر )):  ىيرودوت حيث قال خالكناري في المحيط األطمسي، وىذا ما أكده أبو التاري

إال بعض  (الميبية)األبيض المتوسط من مصر حتى رأس صولوبييس وىو أقصى نقطة، وتسكنو مختمف القبائل 
 (.7()( واإلغريقنأجزائو التي سكنيا الفينيقيو

قد شيدت موجات  (الميبيون البربر)وىذه الرقعة الجغرافية الواسعة التي ىي الموطن األم لمسكان األصميين 
اجتياح متواترة من قبل شعوب عدة، ومعظم تمك الشعوب الغازية استقرت عنوة في ىذه المنطقة قرونا، ونتج عن 

 والرمان، والوندالوالبزنطيين، والعرب نذلك تمازج عنصري شيده بالمصاىرة شماُل إفريقيا مع اليونان والفينيقيي
واألوربيين، وبالرغم من ىذا االنصيار العرقي، والتمازج الجنسي، فإن عنصر السكان األصميين بقي يحتفظ بأىم 

 .خصائصو الحضارية ومقوماتو الثقافية

وىذا ما أكده الرحالة ابن حوقل الذي انبثَق حديثو المفّصل َعن قبائل البربر في جبل نفوسة، وفي المغرب الكبير 
عن دراية ومعاينة؛ أَلنَّو مكَث بو طوياًل، وخالَط عاّمة َأىمو وصفوتيم، ووقَف َعْن كثب ِمن واقع حاليم، وانفرَد 

الة الَعرب بحديثو الّشامل َعن قبائل البربر، ومذاىبيم الّدينّية، ونقَل عنيم حقائق تاريخّية قّيمة حّتى  ِمن بين الرَّحَّ
وَقْد َأعدُت ِفي غير موضع ما استكثرتو ِمن عدد )): َأنَّو استكثَر َما جاَء ِفي كتابو ِمن َأحاديث عنيم؛ َحيُث قاَل 

، وكَأنِّي لبعض المتصّفحيَن لكتابي ىذا، يستثقل ذلَك واَل ينزلو الذينتجمعيمأبّوةجالوتَأحياء الّبربر وقبائميم 
 (.8()(َمنزلَتو

من نقشان ابنُو، ويذكر - عميو السالم-وىذا العالمة ابن خمدون، يذكر في تاريخو أًن أصل البربر من ولد إبراىيم
كذلك نقاًل عن آخرين أنَّيم يمنيون، أو أوزاٌع من اليمن وىناك من يذكر أنَّيم جميعا من قوم جالوت، وأنَّ نبي 

 (.9)أخرجيم بوحي من اهلل من الشام- عميو السالم- اهلل داود

أمَّا في العصر الوسيط، فإنَّ الرحالة أحمد اليعقوبي قد ترك لنا معمومات وافية وقيمة عن سكان ليبيا، ومن خالل 
إذ ذكر - التاسع الميالدي- رحمتو يمكن التعرف عمى التكوين السكاني لممجتمع الميبي في القرن الثالث اليجري
اليونانيون القدماء الذين )أنَّ سكانيا من البربر والعرب، ومعظميم من أىل اليمن، كما يوجد بيا العجم الُقدم 

( الفرق البيزنطية التي استقرت في البالد وتوارثوا الجندية)والجند الُقدم  (م.ىاجروا إلى ليبيا أواخر القرن السابع ق
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 (.10)والروم وأخالط من الناس مثل أىل ُخراسان والبصرة والكوفة الذين كانوا يسكنون زويمة

وأمَّا دولة ليبيا الناشئة في عصرىا الحديث، فإنَّ إعالن استقالىا ألول مرة كان في منتصف خمسينات القرن 
 رحمو –الماضي؛ حيث تأسست بذلك أول دولة ليبية حديثة تحت مسمى المممكة الميبية بزعامة الممك إدريس

فيذه الدولة الناشئة قد ضمت تحت سمائيا، وفوق أرضيا أعراقا مختمفة، وأجناسا متباينة مثل العرب - اهلل
واألمازيغ والتبو والطوارق وغيرىم، وىذه الجماعات السكانية المتنوعة تنضوي كال منيا عمى ثقافات متعددة تضم 

رثا ثقافيا متنوعا  .في تراثيا موروثا شعبيا، وا 

 :الحق في التنوع الثقافي  -2

التنوع الثقافي سبب في نيضة األمة الواحدة، ألنَّ تعدد الثقافات يسيم في بناء الوطن والنيوض بو، ولنا في 
كثير من الدول الحديثة أسوة حسنة؛ وذلك في محافظتيا عمى التنوع الثقافي؛ فيذه الواليات المتحدة األمريكية، 
تضم بين ظيرانييا ثقافات مختمفة وأجناسا متعددة ولكنيا اآلن تعد أكبر دولة، وأعظم اقتصادا في العالم، وىي 

 !.تضم ما تضم من أجناس وثقافات

فممنظر إلى التنوع الثقافي من زاوية احترام اآلخرين ؛ ألنَّ ليم الحق في حياة كريمة ىانئة بكرامة مثمنا، وعمينا 
احتراميم، ومشاركتيم في مناسباتيم الثقافية واالجتماعية، والبعد عن العنصرية والتعصب واالنكفاء عمى الذات، 
فاإلنسانية بمفيوميا الشامل تجمع بين بني البشر، وىي الدعامة األساسية لمتقارب من أجل بناء أواصر مودة 

ومحبة بينيم جميعيم فالناس مشتركون في الحياة فوق ىذه األرض، وبالتالي ينبغي المحافظة عمييا، ولن تكون 
لممحافظة معنى إذا لم تتقارب الثقافات، ويتفاىم البشر عمى التعاون والمساواة من خالل رسم قواسم مشتركة، 

 .   تحقق أحالم الجميع وطموحاتيم

 كما أنَّ القانون الدولي، وقوانين الدول المتحضرة يكفل لمفرد والجماعات الحق في ممارسة ثقافاتيم، وىذا 
م، والذي ينص 1966ما أكده إعالن اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي المعتمد خالل المؤتمر العام لستة 

قي مادتو األولى عمى أنَّ 
 (.                                                                                                                      11(()الثقافييوالتراثالمشتركمإلنسانية،وينبغياالعترافبيوالتأكيدعمييمصالحأجيااللحاضروالمستقبلالتنوع))
الجميع مطالب بالتفاعل تأثيرا وتأثرا مع ثقافة اآلخرين، وىاىوذا الزعيم اليندي الراحل غاندي يؤكد عمى ذلك، و

إنني أرغب في أن ًتُيَب عمى بيتي جميع ثقافات العالم من غير قيود؛ ولكنني أرفض أن تقتمعني من )): فيقول 
: كما أضاف شارحا رؤيتو لمتفاعل الثقافي المنشود ما بين الشعوب قائال  (12 (()(جذوري إحدى ىذه الثقافات
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 (.13)((ليس في إمكان أية ثقافة أن تعيش إذا حاولت حذف الثقافات األخرى))

وكأنَّ غاندي يريد أن يقول لنا ال مناص من أسموب الحوار الذي يمنح كل ثقافة الفرصة في التعبير عن نفسيا، 
ومن ىنا جعل االختالف عامال لمتواصل واإلغناء المتبادل، ال مصدرا لمنزاع، أو تعالي ثقافة عمى أخرى، فكل 

الثقافات متساوية، وال ينبغي أن تنظر ثقافٌة إلى أخرى نظرة استعالئية، أو دونية ميما كانت قدرتياالتقانية 
واالقتصادية والسياسية، وتبقى التعددية الثقافية باعتبارىا مقاربة لمتنوع الثقافي ىي أحسن استجابة ومقاومة 

لمقتضيات االستيعاب، والتماثل في أي مجتمع بالنسبة ألي فئة لممحافظة عمى فرص استمرار جماعات االنتماء 
 (. 14)عمى قيد الحياة بيدف الحفاظ عمى التنوع حتى النياية

نات المجتمع المتباينة قبول ثقافة اآلخرين، ويتحتم عمى الدولة إفساح حيز الئق  وعمى ىذا األساس ينبغي لمكوَّ
من فضاء حاضن؛ تماِرُس فيو األقميات مراسم ثقافاتيا، وطقوس عاداتيا وتقاليدىا وفنونيا في ظل تجانس 
مجتمعي حميم، فالمجتمع المتجانس ال ينظر إلى أبناء األقميات، أو المياجرين إليو نظرة استيجان وازدراء، 
لكونيم أجانب أو غرباء عن ثقافة مجتمعيم السائدة، بل ينبغي ليذا المجتمع أن يستوعب ىؤالء األفراد، أو 

نَّما  الجماعات، ليس ىذا فحسب بل إدماجيم في الحياة العامة في سالسة ويسر، ومن دون تيميش أو إقصاء، وا 
عجاب؛ ألنَّيا جزء ال يتجزأ من ثقافة المجتمع العامة، وألنَّيا إحدى مكوناتو  ينظر إلى ثقافاتيم بنظرة قبول وا 

 .األساسية، وركائز وحدتو المتينة

أمام األقميات؛ - مكتوبة ومسموعة ومرئية- وعمى الدول كافة أن تفسح المجال واسعًا في وسائميا اإلعالمية 
لكي تعبر عن ثقافاتيا بحرية، وتحتفل بمناسباتيا االجتماعية من دون قيود، وفي الوقت نفسو أن تحظر حظرًا 

باًتا الخطاب العنصري اإلرىابي المتوحش الذي يحرض عمى الكراىية، ويؤجج البغضاء، ويذكي نار الفتنة 
 .والشحناء بين أفراد أو جماعات المجتمع الواحد

فبراير اتسعت آفاق الحرية عند الميبيين، ففي سابقة حضارية ىي األولى من نوعيا؛ قامت شركة  (17)وبعد 
أسقاز ))م رسالة نصية جاء فييا ما يمي 14/1/2018االتصاالت ليبيانا لمياتف المحمول بإرسال يوم األحد 

بمناسبة رأس الستة األمازيغية تتقدم شركة ليبيانا لمياتف المحمول بالتينئة ألمازيغ ليبيا بحمول .. أمقاز 
وال شك أنَّ كل مكونات المجتمع الميبي تتمنى سنة طيبة مباركة لشركائنا في الوطن ( (2968سنة
 .األمازيغ، وأن يجعل اهلل ىذه السنة الجديدة فاتحة خير عمى جميع أبناء ليبيا من دون استثناء(الجبالية)
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  :التنوعالثقافيركيزةالستدامة التنمية -3

إنَّ استدامة التنمية في الدول ال تتوقف فقط عمى المحافظة عمى الموارد الطبيعة لتمك الدول، وتنميتيا من أجل 
إسعاد األجيال الحاضرة، واألجيال القادمة فحسب، بل إلى جانب ذلك ال بد من تنمية واستدامة الموارد 

أي أن كاًل من التنوع البيئي لمموارد الطبيعية، والثقافي التراثي لمسكان المحميين  (عادات، وتقاليد، فنون)الثقافية
عمى اختالف أطيافيم المتنوعة، يمثالن ضمانا لحياة مرفية سواء أكان ذلك لمجيل الحاضر، أم لألجيال 

 . المستقبمية

الينود الحمر في )كما أنَّ ممارسات التنمية التي ال تأخذ في حسبانيا السمات الخاصة لمشعوب األصمية مثل 
وال تحترم ىويتيا الثقافية ىي التي تقوض إلى حد كبير سبال ذات  (وسكان استراليا األصميين وغيرىما- أمريكا

مغزى لمتنمية التشاركية؛ لكن ما يؤكده الواقع ىو أن ىذه الشعوب، كانت ضحية سياسات التنمية التي ال تراعي 
 . قيميا وخصوصية أنظمتيا البيئية وتراثيا الثقافي المعرفي

ناىيك عمى أنَّ الوصول إلى تنمية مستدامة، تكفل حياة كريمة آمنة لألجيال كافة فضال عمى أنَّ التنوع الثقافي 
المادي وغير المادي؛ ألنَّو مفتاح الستدامة التنمية : في حد ذاتو صمام أمان الستدامة التنمية في بعدييا 

إنَّ التنوع الثقافي يوّسع نطاق ))  :التي تقول (3)المنشودة، وىذا ما أكد عميو مؤتمر اليونسكو في مادتو رقم
 (.15()(الخيارات لكل فرد، فيو أحد مصادر التنمية

الحقوق الثقافية جزء ال ))عمى أنَّ  (5)إنَّ منظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة تؤكد أيضا  في مادتيا رقم
وىذا ما يعطي زخما قويا لمصمحة  (16(()يتجزأ من حقوق اإلنسان التي ىي حقوق عالمية ومتالزمة ومتكافئة

 .التنوع الثقافي، واالعتراف بكونو حقا عالميا من حقوق اإلنسان

كما أنَّ عالمية حقوق اإلنسان ىي الركيزة الجوىرية لتأسيس أية أخالقيات عالمية ومادامت التعددية ىي السمة 
 (.17)البارزة لممجتمعات الحديثة؛ لذلك فإنَّ اليوية الثقافية ىي رد فعل عادل، وصحي لضغوط النزعة العالمية

وعمى ىذا األساس ال يمكن ألي شعب من الشعوب أن يتطور، أو يرتقي بأطيافو االجتماعية المختمفة دون 
احترامو لحقوق تنوع ثقافة مواطنيو، بل سيؤدي ذلك إلى نشوب اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية، 
وتوترات عرقية قد تؤدي إلى حروب أىمية، وىذا ما لمسناه جميا في إقميم كاتالونيا في أسبانيا واالضطرابات 

يران، وتركيا  . المستمرة عند األكراد في العراق وسوريا، وا 
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ن كانت في  زد إلى ذلك االضطرابات التي تنشب بين الفينة والفينة في منطقة القبائل بالجزائر والمغرب، وا 
المممكة المغربية، تتسم بطابعيا السممي أحيانًا؛ ولكنيا تأخذ طابعًا احتجاجيًا فوضويًا في الجزائر، فكم شيدت 

 .   مدن قبائل األمازيغ من احتجاجات شعبية عارمة ومازالت تشيد اضطرابات بين الفينة والفينة

عالقات مودة وثيقة، - كانت ومازالت-أمَّا عالقة أطياف المجتمع الميبي من عرب وأمازيغ وتبو وطوارق، فإنَّيا 
يسودىا اإلخاء، والترابط، والمصاىرة، وتتسم بحقوق المواطنة واالستقرار عبر العصور؛ وال أزعم أنَّ ىذه العالئق 
القائمة بين أطياف المجتمع الميبي كانت حميمة عمى طول الوقت والزمان، ولكن قد ينتابيا اضطراب ومنازعات، 

 .نتيجة عوامل داخمية أو خارجية، فكثيرا ما كانت تتخمميا اضطرابات

حيث فّرق ما بين األخوة في  (فّرق تُسد): وىذا ما لمسناه جميًا في حقبة االحتالل اإليطالي الذي استخدم مقولة
جبل نفوسة من عرب وأمازيغ، فنشبت بينيم حروب طاحنة ومصادمات دامية، أدت إلى زرع الفتنة بين الميبيين، 
وضرب النسيج االجتماعي حينيا، وتصّدى الميبيون عامة ليذه الفتنة الطارئة، فأرسموا وفودًا إلى الجبل من أجل 

 (. 18)رأب الصدع بين األخوة األصيار والجيران واألحباب من عرب وأمازيغ

 :العولمة ونشر الثقافات المحمية  -4
إذا كان من أىم نقاط العولمة األساسية أن تكون لمعاَلم لغٌة أو لغاٌت مشتركة، وأن يسود فيو نظاٌم تعميميٌّ موحد، 

وأن تسود فيو عقيدٌة واحدٌة، ولمناس فيو قيٌم روحيٌة مشتركة وأن يكون ىناك أدٌب عالميٌّيتذوقو الناس 
 (. 19)جميعيم

لغاءىا، وبناء ثقافة عالمية جديدة موحدة، فيذا حال ال يمكن قبولو في الوقت  فيذا يعني إقصاء كل الثقافات وا 
لغاء ىويتيا  . الراىن؛ ألنَّ كل الشعوب واألمم ال يمكن بأي حال أن ترضى بطمس ثقافتيا، وا 

 أن أخوض ىنا في متاىات أىداف ىذه العولمة الوافدة إلينا من الغرب، ولكن ما ييمنا أن نستفيد من ىذه ال أريد
العولمة في تأصيل ىويتنا الثقافية المحمية؛ وذلك من خالل االستفادة من تقنيات العولمة؛ بدءا من الشبكة 

الدولية لممعمومات، وانتياء بالنقاالت والحواسيب الذكية التي ليا القدرة عمى الترجمة الفورية لمغات المختمفة، ومن 
خالل ىذه التقنية الحديثة نستطيع أن نقّدم ثقافتنا المحمية لمعالم، وأن نعّرف بيا وبقيميا السموكية والروحية؛ 

األمر الذي يسيل عمينا التواصل مع أي شخص، أو جماعة، أو مؤسسة، ومن أي جنسية، وفي أي بقعة من 
 . ميما بعدتالعالم

ومن خالل التواصل عبر قنوات العولمة قد نستطيع إقناع اآلخرين بيويتنا وعقائدنا وأفكارنا، وذلك بالتركيز عمى 
العوامل المشتركة بين ثقافاتنا وثقافة اآلخرين، والغرب عموما تبيره الثقافة الشرقية، وما فييا من قيم روحية، 

 .وتماسك أسري ومجتمعي، وما فييا من فنون راقية عمى اختالف تنوعيا
وبيذا يمكن لنا أن ننشر قيمنا وأصالتنا من خالل الظواىر المضيئة في ثقافتنا المحمية من محبتنا لمضيف 
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ن كانت تبدو بسيطة ىينة -وتوقيرنا لو، ومساعدة عابري السبيل، وتقديم يد العون ليم، مثل ىذه السموكيات  وا 
فيي التي نشرت ثقافة المسممين شرقا وغربا، بل سادت تمك الثقافة في دول كبرى مثل اليند، والصين - لمناظر

واندونيسيا وماليزيا، ونيجيريا وأوروبا الغربية، وأمريكا، واستراليا، فمعظم ىذه الدول تقيم في أراضييا جاليات 
سالمية بأعداد ىائمة، استطاعت تمك الجاليات أن تنقل ثقافتيا المحمية بعمق أصالتيا الضاربة في  عربية وا 

 .التاريخ لتنشرىا ىناك
والرحالة العرب والمسممون قد أكدوا ىذه الحقيقة، من خالل تواصميم مع حضارات الشعوب القديمة تواصاًل 

مباشرًا؛ فيذكر لنا ابن بطوطة بأنَّ أحد الصالحين من أىل التقوى واإليمان من سكان المغرب األقصى يدعى 
استطاع أن ينشر ثقافة بالد المغرب األٌقصى المحمية في ربوع جزر  (ىـ8.أبو البركات البربري المغربي؛ ق)

المالديف كافة، فتحولت ىذه الجزر من الديانة المحمية المجوسية إلى الديانة اإلسالمية بثقافاتيا المتعددة، 
 (.20)ومازالت ىذه الجزر عمى ثقافتيا اإلسالمية إلى وقتنا الحاضر

وكذلك التجار العرب والمسممون استطاعوا أن ينقموا ثقافة بمدانيم، بما فييا من أصالة وتطور متجدد إلى كثير 
من البمدان القريبة والبعيدة عن أوطانيم؛ وذلك عندما كانوا يجوبون البحار والسيول والفيافي متنقمين من بالد 
إلى بالد، وىم يحممون منتوجاتيم المحمية، ثم يعودون بما عند غيرىم من بضائع مختمفة كالحبوب والعطور 
والمعادن الثمينة، والعاج وغيرىا، وفي الوقت نفسو ينشرون ثقافتيم وسماحة معاممتيم بين تمك البمدان التي 

يزورونيا وبسببيم انتشر اإلسالم في وسط إفريقية وغربيا وشرقيا، وكذلك في الشرق األدنى واألقصى في بمدان 
 .اليند، والصين واندونيسيا، وماليزيا

زالة كل أشكال التعصب  ومن أىداف العولمة أنَّيا ترمي إلى تعميق اإلحساس والشعور باإلنسانية البشرية وا 
 وتنظر العولمة أيضًا إلى العالم بأنَّو والتمييز العنصري وصواًل إلى عالم إنساني خاليًا من التعصب والتطرف،

 تتوحد فييا القيم والثقافات واألمور االجتماعية والسياسية واالقتصادية؛ وىذا يعني عالم واحد، وكأنَّو قرية صغيرة
أنَّ الدول األقوى ستفرض ثقافتيا وسياستيا، ونظَم اقتصادىا عمى الدول األضعف؛ لذلك ينبغي مجابية ىذه 
األمور عن طريق مراحل التعميم، وبخاصة التعميم العالي؛ وذلك بتطوير المناىج، ومقرراتيا الدراسية لتواكب 

عدادىم بحيث تُنّمى لدييم فيم الثقافات العامة،  العموم الحديثة المتطورة باستمرار، فضال عن تأىيل المعممين وا 
وتزويدىم بميارات تمكنيم من اإلحاطة بالمستجدات الحديثة وكيفية التعامل مع المشكالت والتحديات المستقبمية 

 .ومواجيتيا

نرفض عولمة األمريكان واألوروبيين التي تطمس ىويتنا؛ ولكن نقبل بعولمة ال تجعمنا نسخة واحدة كأوراق 
السحب،بل تقّدر خصوصياتنا وتحترميا،ومرحبا بثقافة العولمة التي تمدنا بالجديد المفيد في كل لحظة وحين 

 .عبر شبكات المعمومات الدولية المتطورة ووسائل التواصل االجتماعي الذكية
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إنَّنا نسعى إلى عولمة تنيض بالمستوى التعميمي والصحي لألفراد والجماعات بغض النظر عن دياناتيم وأعرافيم 
ومعتقداتيم؛ ألنَّ الثقافة رفعة في الذوق، وسمو في األخالق والمعاممة، وألنَّيا تيدف إلى بناء اإلنسان المتفاعل 

مع اآلخرين، فضاًل عن كونيا تنقمو من الجيل إلى العمم والمعرفة، ومن مستوى األنا إلى مستوى الموضوع 
 (.21)والقبول باآلخر

 الخاتمة

بعد استعراض حقيقة التنوع الثقافي عند الشعوب القديمة والمعاصرة اتضح لنا أنَّ ىناك نقاطًا ميمة نتجت عن 
 :ىذا التنوع الذي يمثل كينونة تمك األمموىويتيا، ويمكن إجماليا فيما يمي 

 سواء أكانت في التاريخ القديم، أم في –الدول التي تضم في جنباتيا أقميات مختمفة، وثقافات متعددة  -1
إنَّما ىي دول متقدمة عمميا، ومتطورة اقتصاديًا، ومستقرة سياسيًا، والشاىد عمى ذلك قديما - تاريخنا المعاصر

، والروم والدولة اإلسالمية، أمَّا في تاريخنا المعاصر مثل أمريكا، نمثل الفرس، والفراعنة اإلغريق، والفينيقيي
 .وكندا واستراليا، وغيرىم

دولة ليبيا الحديثة تضم مكونات أجناس سكانية مختمفة، فيم خميط من الروم القدامى واإلغريق  -2
والفينيقيين وسكانيا األصميين من البربر ،ثم العرب المستعربة وبذلك تنوعت ثقافة الميبيين بين العربية اإلسالمية 

والبربرية والطوارقية والتبوية وغيرىا، وعاشت ىذه الثقافات في انسجام وتوافق عبر العصور الماضية، وىي 
 ...مازالت تحافظ عمى ىويتيا العربية اإلسالمية األمازيغية الشركسية الكرغمية الكريتمية القراممية

إنَّ القانون الدولي، وقوانين الدول المتحضرة يكفل لمفرد والجماعات واألقميات الحق في ممارسة ثقافاتيم  -3
بحرية ودون قيود، وىذا ما أكده إعالن اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي المعتمد خالل المؤتمر العام لستة 

 .م1966

إنَّ استدامة التنمية في الدول ال تتوقف فقط عمى المحافظة عمى الموارد الطبيعة لتمك الدول، وتنميتيا  -4
من أجل إسعاد األجيال الحاضرة، واألجيال القادمة فحسب، بل إلى جانب ذلك ال بد من تنمية واستدامة الموارد 

أي أنَّ كاًل من التنوع البيئي لمموارد الطبيعية والثقافي التراثي لمسكان المحميين  (عادات وتقاليد، فنون)الثقافية
عمى اختالف أطيافيم المتنوعة، يمثالن ضمانًا لحياة مرفية سواء أكان ذلك لمجيل الحاضر، أم لألجيال 

 . المستقبمية القادمة
 العولمة التي نقبميا تمك التي ال تجعمنا نسخة واحدة كأوراق السحب، ولكن تمك التي تقّدر خصوصياتنا،  -5

وتحترميا،وتمدنا بالجديد المفيد كل لحظة وحين عبر شبكات المعمومات الدولية المتطورة، ووسائل التواصل 
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االجتماعي الذكية، مرحبا بعولمة تسعى إلى النيوض بالمستوى التعميمي والصحي لألفراد والجماعات بغض 
النظر عن دياناتيم وأعرافيم ومعتقداتيم؛ ألنَّ الثقافة رفعة في الذوق، وسموا في األخالق والمعاممة، وألنَّيا تيدف 
إلى بناء اإلنسان المتفاعل مع اآلخرين، فضال عن كونيا تنقمو من الجيل إلى العمم والمعرفة، ومن مستوى األنا 
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