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 تعالى بسمه

 

 السياسي ـ الثقافي األمن في قراءة

 تواليى محمد

 

 مقدمة

 ليعيش والغابات الكهوف من الخروج قرر أن منذ األمن الى بحاجته اإلنسان شعر

 برز المختلفة والقبائل التجمعات تلك ظهور معو .وجماعات تجمعات شكل على

 والمصالح األهداف من يعد الذي القومي األمن تحقيق الى اآليلة السبل حول النقاش

 في دائما   للتفكير الوطنية بالحكومات حدا مما ،للمجتمعات والثابتة األساسية قيمالو

 يمكن ال األمن انعدام ظل في ألنه ،وتطورها أنظمتها لحفظ القومي أمنها استقرار

 واالجتماعي والثقافي والسياسي القتصاديا المستوى رفع شأنها من برامج أي تنفيذ

 لدفع المالئمة بالطرق والتعامل المعرفة الى الحاجة تبرز هناو. البالد داخل

 هذا وعلى. القوة مع يترافق لم ما عسير مرأ وهو ،األمن ذلك تطال التي التهديدات

 العالقات التحديد وجه وعلى للدول السياسية الميادين في القوة دور نإف األساس

 اعتبار الى المفكرين بعض فيه ذهب الذي الحد الى ورئيس حساس دور هو الدولية

 . التجارية األسواق في الالم لدور مشابها   السياسية الميادين في دورال ذلك

 ،التشكيالتو الهيكليات في حيويال ودورهما األمنو الثقافة امتزاج سمح

 التحوالت وكذلك واالقتصادية يةاألمنو السياسية والتهديدات واالستراتيجيات،

 الحياتية الميادين وسائر واإلنتاج السياسات وضع على انعكاساتهاو الثقافية

 أمن لأوتتن التي الموضوعات في لبحثل جديدة رؤية بتقديم ،للبشر االجتماعية

 ومن بلد يأل القومي األمن وجوه أبرز من السياسي ـ الثقافي األمن أن بيد. الدول

 مكونات وجود من الرغم على ،منها يتشكل التي المرئية غير الداخلية طبقاته أهم

 .القومي ألمنا ذلكل أخرى وعناصر

 الى والحاجة واالجتماعية، الفردية الحاجة شعور من السياسي ـ افيقالث األمن ينشأ

 تلك في ةاالجتماعي ـ ةالثقافي اتوالمسار والظروف افيةقالث الهوية لدوام االطمئنان

 القوة مكونات من مكون انها على الثقافة فسرت   ،منهجية أمنية نظر وجهة ومن. البيئة

 الثقافي األمن يأتي ،عليه وبناء. األساسي النظام داخل فرعي نظام أنها أو الوطنية
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 مجاالت تتنأول ،كلية نظر وجهة من نهأ بيد. الكل بناء مجموع من جزء أمن بمعنى

 :التالية الموضوعات الثقافية األبحاث

 في الثقافة وتشتمل. الدولة بناء: وثالثا   الثقافة، بناء: ثانيا   ،(الشعب) األمة بناء: ال  أو

 من ا  مكون كونها نطاق من بكثير أشمل ،خاص وعمل ،واسع دور على البحث هذا

 .القوة مكونات

 هاانجازات على والحفاظ تها،ثقاف ونشر اليوم، اإلسالمية لثورةا قيم تجذير يواجه

 أطلق السياسية ـ الثقافية التهديدات من منحى اإلسالمية، الجمهورية نظام وحفظ

 أي) ستحالةاال عنوان العالي ظله مد اإلسالمية الثورة قائد الخامنئي اإلمام عليها

 .ةالثقافي ـ ةالسياسي( الكلي  تحولال

 الثقافي األمن موضوع لواأل القسم في ح  ر  ش   فقد. أقسام ةثالث في المقالة هذه مت  ظ  ن  

 الثالث القسم واختص السياسية، ـ الثقافية التهديدات الثاني القسم وتنأول ،السياسي ـ

 ومراجع مصادر وجدت ال سفألا مع ولكن. السياسية ـ الثقافية القوة عن الحديثب

 السياسي ـ الثقافي األمن موضوع أن مع المضمار هذا في الفارسية باللغة مالئمة

 ةياإلسالم الجمهورية التحديد وجه وعلى للبلد القومي األمن مستويات همأو عقدأ من

 هوأسس الليبرالي لفكرا ثبات في تنأولته فقد الالتينية المصادر وأما .إيران في

 على موجودال اإلنساني لفكرا أسس االعتبار بعين آخذة محدود نحو على الفكرية

 للمجتمع مالئم غير نموذج أنه يبدو ما وهو الغربية، اإلنسانية العلوم في دائم وجه

 تكون أن نواقصها كل مع المقالة هذهل يمكن المنطلق، اهذ ومن. إيران في اإلسالمي

 . المجال هذا في ريللتفك مقدمة أو مدخال  

 

 

 لواأل القسم

 

 السياسي ـ الثقافي األمن

 :الثقافي األمن

 األمن تطال التي التهديد أشكال وأصعب عقدأ من بلد ألي الثقافية التهديدات إن

 ومن .لألمن الملموسة غير األبعاد أكثر من هو الثقافي األمنو. للبالد يمالقو

 البحث يأتي. المجال هذا في وشعاراتهم أقوالهم بسبب القادة مساءلة بمكان الصعوبة
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 من ويعد للدول، القومي األمن يتنأول الذي الموضوع خرآ في الثقافي األمن في

 لألمن "القيمية"و" الثقافية" العناصر على التأكيد يتالءم وكذلك. األساسية مكوناته

 على الثقافي األمن اعتبار يمكن . "حوله المقدمة الجديدة التعاريف مع للدول القومي

 حفظ مع بالتزامن ةالتكاملي هاتمسير تجتاز أن ما أمة خاللها من تستطيع بيئة انه

 ".البشرية الموانع مع التصادم وبدون الثقافية هويتها

 األمن ضمان واستراتيجيات اإلسالميةو الدينية والثقافة الحضارة من كل لدى

 المرتبطة والثقافة الحضارة تطور ويحتاج. متعددة ومكونات خصائص الثقافي

 والهدوء ياألمن االجتماعي واالستقرار الثبات الى ،والفن العلم في واإلبداع ،لدينبا

 النامي المجتمع في هو والثقافة الحضارة ومولد منشأو. آخر شيء أي من أكثر

 على الحفاظب كفيل والثقافة الحضارة وترقي تطور فإن أخرى جهة ومن. اآلمنو

 المحلي ينالصعيد على والتشنج التوتر إزالة في ساهمت وإشاعته ه،ثباتو األمن

 .والدولي

 صلب في الثقافية القيم حضورو الثقافة دور الباحثين لجميع اليوم ا  جلي يتضح

 األمن، مفهوم الى النظرة تبدل مع ،يالحظ هنا ومن. المجتمع تطال التي تحوالتال

. للدول القومي األمن في الثقافة وتأثير لويةأو عن تتحدث جديدة ثقافية آراء طرح

 في الو ،النظامية اتالقو عديد زيادة في تلخصي ال ما لبلد القومي األمن نأ بمعنى

 ركن أهم نأ يبدو بل ،فحسب عنيفةال الحروب خوض في الو النوعي، التسلح زيادة

 . مثقفين أشخاص وجود هو القومي األمن أركان من

 مستقل وجود له سيكون بالثقافة عنه ريعب   الذي المعاني نظام أن المثقفون يعتقد

 .جتماعيةاال عواملال سلوك وليد كونه رغم على تشكله بمجرد

 إمكانية بببس دريجيا  ت التغيير مع أقلمستت ولكنها والحداثة التجدد إزاء الثقافة تصمد

 عليها يضيفوا ان بأنفسهم معاني نغووويص يضعون الذين ألفرادل ويمكن .تحولها

 .جديد من صياغتها حتى أو تركيبها يعيدوا أو

 معين نظام طالبي من يكونوا أن بإمكانهم األفراد أن هي باالهتمام، الجديرة النقطة

 األمر وهذا. القائمة الثقافة مواجهة بإمكانهم يصبح عليه يحصلون وعندما ،جديد

 خالل القائمة الثقافة تقبل االجتماعية العوامل استطاعة عدم حالة في يحدث نأ نكمي

 صياغةال عادةإلو إلنتاجل إمكانية لديها الثقافة إذا  . االجتماعي التحول عملية مسار

 .طلبالو

 األمن عن البداية في عرضه تم الذي التعريف الى وبااللتفات ذلك، ضوء وعلى

 االحتياجات عن الئق وجه على اإلجابة سياسي نظام أي استطاعة عدم بان الثقافي
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 نحو على والترويج التبليغ وكذلك والمكانية، الزمانية الظروف بحسب للناس الثقافية

 بذلك الطريق يمهد نهفإ المجتمع، في والدينية والوطنية الثقافية لألسس صحيح

 القومي، بأمنه سيجازف وبالتالي القيم، لنظام المخالفة األجنبية الثقافة إلرساء

 .السياسي نظامه وبقاء وباستقراره

 

 السياسي األمن

 اإلنسانية التوجهات بين التوفيق) البشر تناقضات حل هي التي السياسة عن يقال

 ويتخذ ،فاعل بشكل والقيم الثروات طريقها عن المجتمع يوزع عملية نهاإ (المختلفة

 القوة ممارسة هي السياسة. السياسات بواسطتها ويحدد القرارات، خاللها من

 .المجتمع على والتأثير

 ،غائية األنه المقدسة العليا األهداف تحقيق الى السياسية الفلسفة في السياسة تهدف

 الحركة منوال ويكون. الهداية مفهوم على اإلسالمية السياسة اشتمال الى باإلضافة

 ،األهداف تلك الى الوصول كيفية السياسية تستنبطو .ستترا  م الكبرى األهداف باتجاه

 عن عبارة الديني الفكر في السياسة. القائمة الحقائق مع عالقةال إقامة خالل حتى

 باتجاه السياسة توجيهو والمعنوية المادية المصالح أساس على المجتمع وقيادة إمامة

 زكوا بأشخاص تناط نأ يجب المجتمع إدارة نفإ ذلك ضوء وعلى. يحكمها قيم نظام

 .وصالحين أنفسهم

 العالقة وتنظيم اإلنسان، تربية الى السياسة تهدف ،اإللهي اإلنسان نظر وجهة من

 محور هي اإلسالمي الفكر في السعادة. والقسط العدل وإقامة واالجتماعية، الفردية،

 هو النهائي وهدفها ،والعدالة الحق أساس على السياسية المنافسة وتقوم .السياسة

 .والكمال الفضيلة على الحصول

 مقولة تحت العلمية المحافل في لأومتد هو ماع اإلسالمي الفكر في السياسة تختلف

 مرده االختالف هذا منشأ(. السياساتو اإلجراءات) وقواعديا   جرائيا  إ السياسة علم

 هو ودوامها وتثبيتها وحفظها لأوالمتد الفكر ذلك في القوة على الحصول أن الى

 ظاحفال جلأ ومن .الدولة هي أساسي هي ما وأن ،السياسة هذه في هدف ذاته بحد

. فعل أي افقترا أو أمر أي وفعل الكذب الحاكم بإمكان ،الدولة مصلحة على

 فيه يضمن الذي حدال في والدين باألخالق االلتزامب الحاكم أو السياسي وي ن صح

 الفكر فيف. أدواتها لها واألخالق الدين الى النظرة ،الواقع في. نجاحالو لمصالحا

 ماستخدوا ،وضعها التي الضوابط خالل من لشرعا إطار في تحركال يجب الديني
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 فإن والقوة الدولة بين خضمال هذا وفي الهدف، الى للوصول المشروعة الوسائل

 .اإلنسان كمال وهو أسمى هدف لتحقيق أداة بمثابة هي السياسية

 النظام في سياسية ووحدة سياسي نظام أنها وبعنوان العام بمعناها الدولة تتشكل

 والحكومة الجغرافي، والنطاق( الشعب) الناس :هي عناصر أربعة من الدولي،

 بعض تؤديو. وخارجه داخله في تحوالت دائما   سياسي نظام كل يواجه. والسيادة

 إضعافه، في سببا   اآلخر هابعض يكونو ئه،بقا احتماالت تقوية الى التحوالت هذه

 الذاتية الهوية على أثرا   تترك التي التحوالت تهدد. يذكر أثر أي له ليس منها وجزء

. خطرةب ليست الهوية تلك على تؤثر ال التي والمجموعة .وجوده السياسي للنظام

 حائال   يقفلو المحتملة األحداث زأويتجل سياسي ثبات الى نظام أي يحتاج ،وعليه

 التي األحداث من المجموعة تلك تؤدي قدو. هويته من تغير التي التحوالت أمام

 .مواجهتها على قدرةال يمتلك ال لكونه هثبات عدم الى ما سياسي نظام خصائص تهدد

. األحداث تكرار حالة في الثبات عدم من وضع هكذا ظهور احتمال ويزداد

 سياسي نظام ذهاب في تتسبب التي األحداث تكرار ومعدل ماهية تختلف ،وبالطبع

 .مختلفة مواضع فيو ما

 ولهذا. أخرى دولة على تؤثر ال ولكنها دولة، أي مدتها تطول فوضى أي تهز وقد

 الدولتين تلك من واحدة أي في عدمه أو االستقرار ثبات عن الحديث يمكن ال السبب

 السياسي األمن فيعر   أن يمكن ،ذكر ما على وبناء. الفوضى حالة في الدخول قبل

 :التالي الشكل على للدولة القومي لألمن الرئيسية المكونات من واحد أنه بعنوان

 ثرواتها توزيع على خاللها من قادرة  األمة فيها تكون ظروف هو السياسي األمن"

 الالزمة القرارات واتخاذ تحتاجها التي السياسات تحديد وعلى أمثل، بشكل وقيمها

 ".هويتها من تغير التي التحوالت ومنع والكمال الفضيلة على الحصول بهدف

 

 :اسييالس ـ الثقافي األمن

 ما حد الى السياسي األمن عن الثقافي األمن صلبف المحللين بعض عند الرغبة تنشأ

 الحدود مع( السياسية) الحكومية والمجاالت الحدود تطابق بعدم القائل االدعاء نم

 أن على كثيرة أدلة هناك نلكو. حاالتال أغلب يف (الثقافية) االجتماعية والمجاالت

 الحالية الظروف في قلاأل على ابينهم فيما دغماأ قد القومي األمن من عدينبلا هذين

 :وهي

 .ومجرياتها السياسية التشكيالت في جدا   مهما   دورا   الثقافية العقيدة تؤدي ـ 1
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 العالم في سيما ال) الدول من كثير في والسياسة الثقافة بين الفرق تضاؤل ـ 2

 .األجنبية الثقافة تغلغل وزيادة السياسي السيادة معنى في التحول لجهة( الثالث

 والروح العام لرأيل علةاوالف المؤثرة االجتماعية ـ السياسية اإلدارة تستند ـ 3

 الخصائص الى الهتماما من مهم حيز إعطاء الى علني بشكل الوطنية المعنوية

 .واألمم الدول داخل الثقافية والظروف

 عن أحدهما البعدين هذين فصل في األجانب والمحللون يةالشعب النخبة تنجح لم ـ 4

 والمجاالت الحدود تطابق عدم رغم على (مفهوميا  ) المفهوم حيث من اآلخر

 .تنوعال من ممكن قدر أكبرب تتمتع التي الدول في حتى والثقافية السياسية

 من نوع يأ إبداء بهدف الوطنية والقوة االنسجام الى السياسي النظام يحتاج ـ 5

 وهذا. هتطال قد تحوالت يأ زاءإ ،دوليوال المحلي الصعيد على الفعل ورد الفعل

 .الثقافية والعوائق السياسية والموانع العقبات بتذليل منوط األمر

 ولهذا .العدل وإقامة اإلنسان لتربية هي اإللهي اإلنسان نظر وجهة من السياسة ـ 6

 وكانوا أنفسهم زكوا الذين األشخاص على يجب ،اإلسالمية السياسة في السبب

 من جزء ذاتهب ذاه يعتبرو .المجتمع دارةإ زمام عاتقهم على يأخذوا أن صالحين

 .اإلسالمي المجتمع لثقافة األساسية األهداف

 باالستراتيجيات كثيرا   األخيرة العقود في األمنية ـ سيةالسيا الخطابات تأثرت ـ 7

 وجه وجود: وهي منها عدد الى ةشاراإل يمكن بحيث ،وقوي جدي بشكل الثقافية

 .والتهديدات ،الكبرى االستراتيجيات للقوة، ثقافي

 ألي يمكن( خارجيةو وطنية) وأجواء ظروف نهأ على القومي األمن اعتبار يمكن"

 الصعيد على ليهاإ تتطلع التي الحياتية وقيمها أهدافها من توسع أن إطاره في أمة

 األقل على أو لنفسها رسمتها التي ةالتكاملي هاتمسيرل هاعبور بهدف والدولي المحلي

 ".والفعلية الممكنة التهديدات إزاء والخارجية الداخلية هاعوامل تصون أن

 

 :السياسي ـ الثقافي األمن مؤشرات

 وقياس تقييم بغية للقياس دقيق وأسلوب مالك أو معيار تقديم عديدة ألسباب يمكن ال

 نسبي تقييم بعملية للقيام إمكانية هناك ولكن السياسي، ـ الثقافي األمن مستوى

 :التالية المؤشرات وتقديم عام تحليل على والحصول
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 .المجتمع في واإليديولوجية فاعليةال مستوى ـ 1

 داخل الوطنية الثقافية للهويات السلمي والتعايش واالنسجام التحمل، مستوى ـ 2

 المجتمع

 .الثقافة إنتاج وإعادة وإنتاج الثقافة صناعة فاعلية مستوى ـ 3

 المجتمع داخل متقن ما ثقافي خطاب وإدارة لتنشيط واالستعداد القدرة مستوى ـ 4

 .الدولية الساحة وعلى

 .المجتمع داخل السياسي النظام عليةاوف شرعية الى الوصول مستوى ـ 5

 متابعة بهدف( الوطنية القوة) السياسي النظام فاعلية الى الوصول معدل ـ 6

 .الدولية الساحة على الوطنية المصالح

 سائر وتمثيل وانعكاس( التنوع مظلة مستوى) االحتواء على القدرة مستوى ـ 7

 .الثانوية الثقافات

 والثقافية السياسية واألهداف والقيم المعتقدات حفظ على المجتمع قدرة مستوى ـ 8

  مكنةالم التهديدات إزاء متغيرة ظروف ظل في استمراريتها ضمان وعلى  األساسية

 .والفعلية

 والحماية لدعمه العام الرأي وتحريك اإلقناع عملية في المجتمع قدرة مستوى ـ 9

 (.األزمات) الحرجة الظروف في سيما ال السياسي النظام لقرارات والعملية الفعلية

 

 

 الثاني القسم

 

 السياسية ـ الثقافية التهديدات

 تعريف ل،واأل القسم في السياسي ـ الثقافي األمن عن م  د  ق   الذي لتعريفل وفقا   يمكن

 :التالي الشكل على السياسية ـ الثقافية التهديدات
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 رضتع   أن يمكن تحوالت أنها على السياسية ـ الثقافية التهديدات اعتبار يمكن"

 بطريقة للخطر البلد لذلك السياسي النظام أو الثقافية الهوية أو لألمة التكاملي راالمس

ً  و جوهريا   تغييرا   تحدث أن منه يخشى بشكل ،ما  ".منهما واحد كل في أساسيا 

 األمن هو بلد ألي القومي األمن مكونات من مكون همأو عقدأ نإف قبل من ذكر كما

 ووطنية دينية لدولة بالنسبة كبيرة أهمية على األمر هذا يحوزو. السياسي ـ الثقافي

 كلما نهأ البديهي ومن .وسام   رفيع بموقع والسياسية الثقافية المكونات فيها تتمتع

 واالعتقادية الفكرية األسس على أكبر بحجم تحديات فرض الدولة هذه استطاعت

 ـ الثقافية تهديداتال نإف بالتاليو .أكثر لتهديدات هي تعرضت كلما ،لآلخرين

 التهديدات هذه مع التعامل يحتاج عليه،و. أكثر لتعقيدات عرضة كونست سيةاالسي

 .أكثر ودقة ودراسة وتدبير فكر الى

 أزمات لخلق ،الناعمة التهديداتب يصفونها التي ،السياسية ـ الثقافية التهديدات تسعى

 ،عامة وبنظرة .سياسية وأغراض أهداف الى للوصول المجتمع في وسياسية ثقافية

 األزمةو. نظام أي حركة مسار في عادي غير وضع ظهور عن عبارة هي األزمة

 من أقسام عدة في أو واحد في مفاجئ ييرتغ فيها يحدث مستقرة غير وضعية هي

 أي على أزمة تسمية تطلق نظام، أي نظر وجهة من. القائم للنظام المتغيرة العناصر

 .توازنه حالة من تخرجهو نظامال ذلك لها يتعرض ضربة

 

 

 :الثقافي التهديد عناصر ـ أ

 :تشمل عقيدة أزمة ـ 1

 .للمجتمع اإليمانية والروحية العقائدية األصول في والتردد الشك خلق:  1 ـ 1

 .الناس لدى وعقائدية ثقافية وانفعالية انهزامية روح لخلق السعي:   1ـ 2

 .العلماني للنظام والترويج الفقيه والية محاربة:  1 ـ 3

 .ديني إصالحي تيار خلق:  1 ـ 4

 .السياسية عن الدين لفصل الترويج:  1 ـ 5

 .واإللحادية المنحرفة للعقائد الترويج:  1 ـ 6
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 :تشمل القيم في أزمة ـ 2

 .للمجتمع والوطنية الدينية القيم عن المدافعين وازدراء تحقير:  2 ـ 1

 .بالرجعية ونعتهم والوطنية الدينية القيم تحقير:  2 ـ 2

 .والثورية واالجتماعية الدينية الضوابط وتحطيم القداسة نزع:  2 ـ 3

 .الشباب بين سيما ال واإلباحية والفحشاء للفساد الترويج:  2 ـ 4

 .واجتماعية دينية ناحية من الشاذة األمور وترويج نشر:  2 ـ 5

 

 :تشمل والشعائر المناسك في أزمة ـ 3

 .والدينية االجتماعية الحسنة واألعراف العادات من السخرية:  3 ـ 1

 .والدينية االجتماعية اآلداب في والتحريف البدع خلق:  3 ـ 2

 وسياسية فنية أجنبية اتومفرد كلمات واستخدام وشعارات مفردات خلق:  3 ـ 3

 .وإعالمية

 .للناس واالجتماعية الفردية الحياة في بها لالقتداء الغربية للنماذج الترويج:  3 ـ 4

 

 :تشمل الدينية والشخصيات ةالوطني الرموز في أزمة ـ 4

 في قيمتهم تبخيس إلى والسعي ةالوطني والرموز العلماء من السخرية:  4 ـ 1

 .المجتمع

 باحثين بعنوان ووطنيا   دينيا   ملتزمين غير ألشخاص الترويج أو إبراز:  4 ـ 2

 .وغيرهم وعلميين وفنيين وثقافيين دينيين

 الداخل في أخالقيا   المنحرفةو والفكرية السياسية الشخصيات من نماذج بناء:  4 ـ 3

 .البلد في اليافعين للشباب قدوة والخارج
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 للبلد الخدومة الشخصيات سمعةل مغرض أو بناء وغير أعمى نقد:  4 ـ 4

 .هاوتشويه

 

 :تشمل والرموز المظاهر في أزمة ـ 5

 والتجميل اللباس، موديالت في األجنبية الثقافية النماذج من االستفادة:  5 ـ 1

 .الحياتية األمور وسائر الظاهري،

 .لها والترويج األجنبية االستهالكية بالبضائع المتعلقة اإلعالنات نشر:  5 ـ 2

 .المنحرفة لمجموعاتا ومظاهر ورموز لمعالم الترويج:  5 ـ 3

 مستوى على والوطنية الدينية األساسية للرموز ومعنوي مادي حطيمت:  5 ـ 4

 .المجتمع

 

 :السياسي التهديد مكونات ـ ب

 :تشمل الهوية أزمة  ـ 1

 .خرهافاوم األمة تاريخ وتحقير تحريف:  1ـ 1

 .والسلفية بالرجعية السياسي ونظامه البلد وحضارة ثقافة نعت:  1 ـ 2

 يةأووسود قاتمة بأنها للبلد السياسي والنظام والحضارة الثقافة وظيفة إظهار:  1 ـ 3

 .الشاب للجيل وعنيفة ومظلمة

 سيما ال األجنبية والحضارة والتاريخ الثقافة ليةاعف إظهار في والغلو التبليغ:  1 ـ 4

 .امنه يةالغرب

 

 :تشمل( السياسية الشرعية أو) المصداقية أزمة ـ 2

 .للبلد السياسي النظام عليةاف عدم إظهار بغية التبليغ:  2 ـ 1

 في الحكامب الناس تربط التي والمعنوية العاطفية العالقة قطع بهدف السعي:  2 ـ 2

 .البلد
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 ورجاالت الحكام إزاء الناس عند الثقة عدم من جو خلق بغرض السعي:  2 ـ 3

 .للبلد السياسي النظام

 

 :تشمل والحضور المشاركة أزمة ـ 3

 في والحضور المشاركة عدم لناحية الناس عزيمة تثبيط بهدف السعي:  3 ـ 1

 .واالجتماعية السياسية الميادين

 مصيره تحديد في المؤثرة الميادين في الناس حضور تأثير لعدم الترويج:  3 ـ 2

 .والتظاهرات االنتخابات مثل

 والدفاع المدنية المشاركة ميادين في الحضور لعدم الناس وإرعاب تهديد:  3 ـ 3

 . ترغيبهم الحاالت بعض وفي الثورة انجازات عن

 

 :تشمل التوافق أزمة ـ 4

 المتشددة والتخريبية القومية واالتجاهات والعنصرية، للقومية، الترويج:  4 ـ 1 

 .المجتمع مستوى على

 االنقسامات وإذكاء المركزية القضايا عن إبعادها بهدف القوميات تحريك:  4 ـ 2

 .والدينية والعنصرية القومية

 مواجهة بهدف المختلفة االجتماعية المجموعات وتحريك الشائعات بث:  4 ـ 3

 .ا  بعض بعضها

 المجموعات بين الخالفات وإذكاء والحزبية السياسية الخالفات تشجيع:  4 ـ 4

 .واألحزاب

 .المجتمع في متعددة وأقطاب تكتالت لخلق السعي:  4 ـ 5

 

 :تشمل واالختراق التغلغل أزمة ـ 5

 عبر األعداء إزاء واالجتماعية والثقافية السياسية النخبة إلخافة السعي:  5 ـ 1

 .والفحشاء الفساد استخدام أو والترغيب الترهيب
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 المجتمع داخل في وتأطيرهم لمعارضينا لدى وتوافق انسجام لخلق السعي:  5 ـ 2

 .وخارجه

 واألعمدة األجهزة اختراق بهدف واإلعالم بالمال والخائفين المنحرفين إمداد:  5 ـ 3

 .واالجتماعية الثقافية

 والخبثاء شرارواأل االقتصادية والقوى الرأسماليين لتغلغل السعي:  5 ـ 4

اعين وسياسيا   أخالقيا   والمنحرفين  الخارجية بالقوى المرتبطين أو والخائفين والطمَّ

 .للدولة السياسية الموارد وفي الحكم في

 

 :تشمل القوة توزيع أزمة ـ 6

 الوطنية القوة مكونات وزيادة واحد بعد ذات التنمية لجعل السعي:  6 ـ 1

 وإغفال( النظامية أو واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية الجغرافية)

 .األخرى أبعادها

 خالل من البلد في القوى بتوازنات التباينات وإظهار اإلخالل بهدف السعي:  6 ـ 2

 .أركانها مع أخرى تنفيذية قوى وتقوية ،أركانها مع تنفيذية قوى إضعاف

 في يةاألمن أو االقتصادية أو واالجتماعية السياسية السلطة لتركيز السعي:  6 ـ 3 

 التركيبة بتوازن واإلخالل ،والحكم المجتمع في خاصة أقسام أو أشخاص أيدي

 .للبلد واالقتصادية واالجتماعية السياسية

 والمجموعات التيارات قوة تعزيزو حفظ في ةيالتجار القوة تجيير استثمار:  6 ـ 4

 .البلد في الخاصة

 

 :السياسية ـ الثقافية التهديدات خصائص

 التهديدات أنواع سائر عن تختلف التي( الناعمة) السياسية ـ الثقافية لتهديداتا تتمتع

 :التالي الشكل على بخصائص( الصلبة) النظامية أو( صلبة نصف) يةاألمن

 .وواضح علني بشكل إجراءاتها تنفذ ـ 1

 .وزاحف هادئ وبشكل ببطء تعمل ـ 2
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 والحكومة المجتمع في حساسية تثير ال هي ولهذا ،عنفي بعد لديها وليس سلمية ـ 3

 .العادية االحتكاكات خالل

 .قانوني وشكل سياق في تأتي:  6 ـ 4

 وسائل مثل واجتماعية وسياسية ثقافية وسياسات وأساليب أدوات تستخدم:  6 ـ 5

 والمراكز الحكومية غير والمنظمات والعمالية التجارية والنقابات واألحزاب اإلعالم

 .وغيرها والمطبوعات والكتب والتعليمية والفنية الثقافية

 التنظيم معرفة السهل من ليس ولهذا ،بنفاق وتعمل مخفية، أهدافها تكون:  6 ـ 6

 .للغاية صعبا   يكون األحيان بعض وفي لمنفذيها الخفي

 القوة إلرادة واألمم للشعوب الالطوعي االستسالم على عادي غير تأثير لها:  6 ـ 7

 .وإطاعتها المتسلطة

  

 :  الثالث القسم

 

 السياسية ـ الثقافية القوة

 

اال القاوة كانات لماا  بالمقاباال سياساي فكار أي فاإن سياسااي، وعمال فكار أي جاوهر تمث 

 خاللاه مان يمكان فصال هاي القاوة .باطنياا   مأ ظاهريا   القوة عن خاصا   فهما   سيتضمن

 أنهاا أو اآلخارين، علاى وأجندتاه آرائاه ممارساة مان ماا دولة أو مجموعة أو لشخص

 .  لسيطرتها اآلخرين سلوك ت خضع بواسطتها متعددة لطرق خالصة

 وجمياع. وتعاالى سابحانه الماولى الاى اإلساالمي السياساي الفكار فاي القاوة منشأ يعود

 فاي القاوة وظيفاة توصاف األسااس، هاذا وعلاى. بقوتاه قائمة والمعنوية المادية القوى

 : بالتالي اإلسالمي السياسي الفكر

 . واألمن العام النظام إقامة ـ 1

 . العدل وتأمين إقامة ـ 2

 .  رادع عامل هي القوة ـ 3
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 . الحق إلى الدعوة عوائق وإزالة الحرية نيل ـ 4

 . للبشر السعادة وتأمين وتهذيبها النفوس تزكية ـ 5

 . وحفظه السياسي النظام إقامة ـ 6

 سياساية وحادة أي وإمكانياة واساتعداد وإرادة قادرة أنهاا" الوطنية القوة" اعتبار يمكن

 وطموحاتهمااا أهاادافهما يحفظااا أن خاللهااا ماان والشااعب الدولااة تسااتطيع مل ااة، أي أو

 أن يمكاان عاادة مكونااات الوطنيااة للقااوة. وتطويرهااا وتعزيزهااا الوطنيااة ومصااالحهما

 الثقافياة والقاوة االجتماعياة ـا اإلنساانية والقاوة الجغرافياة القاوة:  منهاا عادد الى نشير

 .  واألمنية الدفاعية والقوة االقتصادية والقوة السياسية والقوة

 تكاون أن عليهاا يتحاتم وال المقأومة، من ممكن قدر أقل الجديد وجهها في القوة تخلق

 ويخضاع مكاان، كال وفاي شايء كال فاي وموزعة منتشرة أنها بيد علنية، أو واضحة

 وال والفكاار بالثقافااة مجبولااة وحااواجز، حاادودا   تعاارف ال. وروحااا   جساادا   اإلنسااان لهااا

 وجههاا فاي القاوة اكتسبت أعم وبتعبير. متكافئة وغير متجانسة غير مواجهات تعكس

  حياث للقاوة التقليدياة القديماة النظارة خالف على ناعمة، أدوات ذات اتجاهات الجديد

 البعاد فاي ماا حاد وإلاى النظاامي البعاد في سيما ال صلبة بأدوات اتجاهات ذات كانت

 . االقتصادي

 المعنياين والرجاال للنخاب أساساية حاجاة الوطنياة للقوة الجديدة بالوجوه اإللمام يعتبر

 ومعرفتاه فهماه فاي غارقاا   يبقاى ال وأن المجتماع، فاي العاام الرأي وهداة الثقافة ببناء

 القاوة عناصار وتعتبر. السابق في يحدث كان كما التقليدية بالطريقة التهديدات بماهية

 الجمهورياة فاي سايما ال الوطنياة، القاوة عناصار وأهام أبارز مان السياساية، ـ الثقافية

 تعااد حيااث ، اإلسااالمية الثااورة عاان المنبثااق السياسااي والنظااام إيااران فااي اإلسااالمية

 القارى وأم إساالميا   هكونا الاى باإلضاافة النظاام، ذلاك ومعاالم وجاوه أبارز من الثقافة

 العاااالمي، المساااتوى علاااى والمسااالمين ضاااعفينوالمست للمحااارومين ونموذجاااا   للعاااالم،

 أبعاد السياسية ـ الثقافية للقوة. له مهادنته وعدم المتسلط، العالمي النظام مع وتناقضه

 :  منها نذكر أن يمكن متعددة وعناصر

 

 .  السياسية الثقافية للقوة والمعنوية العقائدية العناصر ـ أ

 (.  اإليديولوجية) الفكرية المدرسة ـ 1
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 يضام الاذي والشاامل الواساع مفهومهاا البحاث هاذا فاي الفكرية المدرسة من يقصد ما

 والقاايم( والمجتمااع واإلنسااان الوجااود تجاااه الرؤيااة نااوع) الكونيااة الرؤيااة اصااطالحا  

 أحزابااا   أم فقهيااة أم أخالقيااة أم عقائديااة أحكامااا   أكاناات سااواء والواجبااات المحرمااات)

 محاض سياساية إيديولوجياة وجود ليس هو البحث هذا من الهدف فإن وعليه(. ثانوية

 ال قساما   السياساية واإليديولوجياة السياساة فيهاا تكاون فكرياة مدرساة هاو بل فحسب،

 .  وثيق بارتباط شؤونها بسائر وترتبط منها يتجزأ

 أفاراد لدى واألخالق والمعتقدات األفكار عن الحاالت اغلب في" اإليديولوجية" ت عبر

 اإليديولوجياة تعرياف فاي قيل وقد. ملموسة وغير مادية غير فهي هنا ومن. المجتمع

 : إنها الفكرية المدرسة أو

 إزاء لإلنساان المنظماة والتصاورات واألفكاار المعاارف من مجموعة اإليديولوجية،"

ااة والحكومااة والمجتمااع واإلنسااان الوجااود ااة أصااول علااى ومبني   الشاارع يصاادقها عقلي 

 لإلنساان الحياتياة األبعااد جمياع تتضامن إنهاا بحياث بها، مسلم معتقدات إلى وتحولت

 ". أيضا   خاصة قدسية ولديها عمال   أم قوال   أم فكرا   كانت سواء

 القااوة" لااـ األساسااية العناصاار ماان عنصاارا   الفكريااة المدرسااة أو اإليديولوجيااة تعتباار

 مااع الفكريااة المدرسااة أو اإليديولوجيااة فيااه ت اادغم الااذي الوقاات فااي خاصااة" الوطنيااة

 سياسااته علااى كبياار تااأثير بلااد أي إليديولوجيااة. مااا سياسااية وحاادة( قوميااة) جنسااية

 .  مصيرية تكون األحيان بعض وفي التنفيذية وبرامجه واستراتيجياته

 دراسااتها خااالل اإليديولوجيااة أو الفكريااة للمدرسااة الفرعيااة المنطلقااات تنااأول يجااب

 قبيال مان سياساية، وحادة يأل الوطنياة للقاوة األساساية العناصار من عنصرا   بصفتها

 مااع المعرفااة تلااك تطااابق مسااتوىو ،ةالفكرياا للمدرسااة الناااس جمااوع معرفااة مسااتوى

 الفكرياااة، المدرساااة بتلاااك النااااس وإيماااان تصاااديق ساااتوىوم ،المدرساااة تلاااك حقاااائق

  األساساية األربعاة العناصار وتباديل اإليديولوجياة، باالقرارات النااس التازام ستوىوم

 . قوة عناصر إلى العمل في واالستمرار والعمل واإليمان المعرفة

 المدرساة لادور المهماة األماور مان السياساي النظاام شارعية مجاال وتوسيع بسط ي عد

 بااين عالقااة عاان تعبياار هااي الشاارعية ألن الوطنيااة، القااوة واتساااع زيااادة فااي الفكريااة

 القاادة وعمال قاول المجتماع أفاراد فيهاا يعتبار التي الحالة وفي. المجتمع وأفراد القادة

 القارارات تنفياذ في ويشاركونهم ويعأونونهم بهم سيثقون عندها وصحيحين، شرعيين

 . سليم نحو على
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 :  المجتمع وحضارة تاريخ ـ 2

 ويقايم. الساابق تاريخاه ماع ينفاك وال وثيقا   ارتباطا   مجتمع ألي الحاضر الواقع يرتبط

 اآلناي تاريخاه ويكتاب الساابقة أجيالاه ماع منظما   ارتباطا   مجتمع أي في الحالي الجيل

 يأل التاريخيااة األحااداث تشاامل. عنهااا وأخااذها تعل مهااا التااي للحقااائق وفقااا   والمساتقبلي

 والساااقوط والصاااعود والتقلباااات والتبااادالت والتحاااوالت والوقاااائع الحاااوادث مجتماااع

 .المجتمع لذلك الحالية والحضارة والثقافة واالنحطاط، واالزدهار

 ومان المعرفة أهل ألسنة على للمجتمع جيدة وقدوة وأدبا   أخالقا   بصفتها الثقافة تجري

 مساااره فااي للمجتمااع اإلنسااانية األمااور جميااع علااى بالتاادريج وتغطااي آثااارهم، خااالل

 وجاه هاي والحضاارة. أماة ألي الحيااة وأنماط ظواهر جميع بلونها وتلون التاريخي،

 الخاااارجي المصاااداق وهاااي. األرض هاااذه فاااي البشااار بناااي لحيااااة وماااادي ظااااهري

 قالااب فااي نفسااها تظهاار بحيااث أمااة ألي المعتقاادات وجميااع الثقافااة عاان والمحسااوس

 . المادية المناسبات

 الماادن بناااء قبياال ماان اإلنسااان بهااا يبتلااى التااي األمااور وثقااافي أخالقااي نظااام ياادير

 وجههاا فاي األخارى والعالقاات التجارياة والمعاامالت والصاناعة والملابس والمسكن

 عالقاات إقاماة خاالل مان قاوم أي حضاارة يخلاق الخاارجي مظهرهاا ولكان. الباطني

 األخالقااي النظااام خصااائص جميااع تحتضاان حضااارة وهااي بينهااا، ومتجانسااة وثيقااة

 لحيااة مظهار هاي الحضارة بإن األحوال جميع في القول ويمكن. األمة لتلك والثقافي

 والنهضااة الحركااة لتمنحااه الحضااارة جسااد فااي ن فخاات روح هااي والثقافااة اإلنسااان،

 . والقيام

 مان عنصارا   مجتماع ألي والحضاارية  التاريخياة  الهوياة تعاد قاد ذلاك، ضاوء وعلى

 ماان رأساامال أمااة ألي الثقااافي اإلرث ويعااد السياسااية، ـاا الثقافيااة القااوة عناصاار أباارز

 . المجتمع لذلك السياسية الثقافية القوة رساميل

 

 :  والثقافية الدينية المراكز ـ 3

 لألئماااة المقدساااة والناااواحي المسااااجد تشااامل التاااي والثقافياااة الدينياااة المراكاااز تعاااد

 والمعااارف العلميااة والجامعااات والمكتبااات األئمااة وأبناااء السااالم علاايهم المعصااومين

 العقائدياة األبعاد إنتاج وإعادة إلنتاج الرئيسية المراكز من العلمية، والحوزات الدينية

 هااذه مااع االرتباااط خااالل ماان وتتزكااى اإلنسااان روح وتنصااقل. للمجتمااع والروحيااة

 والطمأنيناة الساكينة وتجلاب المجتماع أفاراد عناد المعرفية األبعاد تراكم التي المراكز
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 االرتبااط ويكارس. الطرياق هاذا عان لألفاراد( النفساية بالصاحة الياوم يسمونها التي)

 تقويااة أسااباب السااالم علاايهم المعصااومين واألئمااة وتعااالى ساابحانه بااالمولى الروحااي

 المتجااذرة، الفكريااة الدينيااة االعتقااادات وتحفااظ. والدينيااة العقائديااة للساالوكيات الاادافع

 العالقااات تمتااين خااالل ماان للمجتمااع والمعنويااة والعقائديااة الثقافيااة الهويااة وتحفااظ

ثاال ألهااداف قدسااية وتعطااي المجتمااع، أفااراد بااين والتعااأون االجتماعيااة والااروابط  وم 

 إلااى  بهاام وتااؤدي المااؤمنين فااي وااللتاازام المسااؤولية روح وتبااث   الفكريااة، المدرسااة

 الثقافااة إزاء واالستساالم لرعابا عاان االبتعااد وبالتاالي بهااا، والوثاوق أنفساهم معرفاة

 .األجنبية اإللحادية والحضارة

 

 

 :  المنكر عن والنهي بالمعروف األمر اإللهية، لألوامر الطاعة ـ 4

 هااي التااي اإلنسااانية بااالفطرة الغربيااة اإللحاديااة الثقافااة علااى اإلسااالمية الثقافااة تتفااوق

 نقطاة أي مان وتحصن لألفراد الدينية الشخصية تصان وقد. السمأوية التعاليم منطلق

 أرضاية الحصاانة تلاك وتاؤمن .هللا وعباادة الكماال عان البحث ف طرة بإنعاش ،ضعف

 .  وترقي ه المجتمع وتطور نمو على وستساعد الوطنية، والهوية الثقافة لحفظ صالحة

 انحطااااط عناصااار أن مضاااوا للاااذين التاريخياااة والسااايرة اإللهياااة السااان ة فاااي ي الحاااظ

 والظلاام والطغيااان والغاارور هللا ذكاار عاان الغفلااة فااي تتمثاال والحضااارات المجتمعااات

 الهيئاة فسااد التحدياد وجاه وعلاى المجتماع، فاي المنكارات وإشااعة والفحشاء والفساد

 العناياات وتاأتي. للشعوب والتخلف والمصائب النكبات تسبب التي البالد في الحاكمة

 لألماار والتاارويج اإللهيااة األواماار إطاعااة خااالل ماان اإللهيااة واإلماادادات والبركااات

 باين وتأثيره المعنوية قوته من وسترفع مجتمع، أي في المنكر عن والنهي بالمعروف

 .  األخرى المجتمعات

 

 :  السياسية الثقافية للقوة واالجتماعية اإلنسانية العناصر ـ ب

 :  البشرية ىوالقو السكان ـ 1

 تلاك وجنساية برعاياة قبلوا محددة دولة إطار في يعيشون األفراد من عدد هم السكان

 الاذين األفاراد نوعياة إلاى االلتفاات يجاب ولكان وكماي، إحصاائي بعد للسكان. الدولة

 فاي جااء. الوطنياة القوة في الرئيسية العناصر أحد بصفته منه االستفادة عند يشكلونه
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 تبادو" العنصار هاذا أهمياة حاول" الخارجية والسياسة الدولية العالقات مبادئ" كتاب

 دول جميااع. الوطنيااة القااوة تشااكيل بهاادف وجليااة واضااحة السااكان عاادد كثاارة أهميااة

 كاان كلماا إناه يقاال كاان قاديم أصال وهذا كبير سكاني عدد لديها حاليا ، الكبيرة العالم

 إحاادى فاي موساولوني تحادث هكااذا. أكبار قوتهاا كانات كلمااا أكبار الدولاة ساكان عادد

 40 مقارنااة يمكاان كيااف بصااراحة، إلاايكم أتحاادث دعااوني: اإليطاااليين أمااام خطاباتااه

 يظهاار". إسااالفي مليااون 200و ألماااني مليااون 90 مااع إيطاليااا فااي شااخص مليااون

 وعادد الوطنياة القاوة باين العالقاة منه العشرين القرن سيما ال للعالم السياسي التاريخ

 مان عنصار هاو الساكان عادد أن النظااميون المنظرون يعتبر وكذلك. دولة أي سكان

 اللوجسااااتي والاااادعم التكتيااااك جانااااب إلااااى للحاااارب األساسااااية األربعااااة العناصاااار

 وخصائصاه العادد تأثير بحث في السكانية العوامل إلى االلتفات ويجب. والتكنولوجيا

 الااروح) النزعااة ،(والعقليااة الذهنيااة) التفكياار طريقااة مثاال الوطنيااة البلااد قااوة علااى

 التعلاايم ومسااتوى والتخصصااات المهااارات والتقاليااد، واألعااراف اآلداب ،(المعنويااة

 ...والمعتقدات النسل وتحديد والمعنوية الجسدية القدرة ووفرة الصحي والمستوى

. ومؤمناا   وملتزماا   ومتعلماا   وقادرا   نشيطا   ويجعله بلد أي قوة السكان عدد يضاعف قد

 الماوارد قلاة مثال ساكانية كثافاة لاديها التاي الابالد بعاض فاي العوامل تؤدي ما وعادة

 إضاعاف إلاى... وجهال وفقر وأمية صحية رعاية وجود وعدم التغذية وسوء الغذائية

 .  الوطنية القوة

 

 : واالنسجام ،الوطنية والوحدة ،التضامن ـ 2

 الرئيسااية األسااباب أهاام أحااد المااواطنين بااين واالتحاااد بالوحاادة الشااعور وجااود يمثاال

 والمحبااة، بالتعااأون جهاادهم، أقصااى الجميااع يبااذل أن بمعنااى. الوطنيااة القااوة لظهااور

 ظال فاي البلاد وأمان اساتقرار علاى يحافظوا وأن الوطنية، األهداف تحقيق نحو للتقدم

 .  األجانب قبل من يهدده خطر أي إزاء العام، التضامن

 فاي النماو طاور فاي التاي الادول فاي والعقائدياة والعنصارية القومية التناقضات تتبدل

 مان المذكور التنوع هذا بسبب الدول تلك وتعاني. وتجزيئية تفتيتية أفكار إلى األغلب

 والخالفااات والعنصاارية القوميااة األهااداف يسااتغلون األجانااب األعااداء ألن مشاااكل 

 الخاارجي للتادخل مهيأة األرضية تصبح وبالتالي دول، هكذا مثل في القائمة المذهبية

 والعصاابات الداخلياة الحاروب إثارة بينها من مختلفة، بأشكال الداخلية البلد أمور في

 .الدولة قوة ضعف الى النهاية في وتفضي الهدامة، والفوضى
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 الوطنية النزعة ـ 3

 والمعتقادات الوطنياة والنزعاة الخصائص زأوية من بينها فيما المختلفة الدول تختلف

 تقياايم عمليااة فااي كبياار تااأثير للمجتمعااات والثقافيااة الوطنيااة فللخصااائص. االجتماعيااة

 فااي الفرديااة والمهااارات والنظااام، والتنظاايم، والمثااابرة، والجهااد، كالتضااامن، قوتهااا

 الوطنيااة، األهااداف إلااى الوصااول ساابيل فااي واإليثااار المتقدمااة، التكنولوجيااا اسااتخدام

 البلاد فاي النااس عمال وكيفية التفكير طريقة تلعب ثقافيا ،. والمشكالت الشدائد وتحم ل

 بااالوعي والتمتااع والتربيااة التعلاايم قبياال ماان الوطنيااة األهااداف تحقيااق فااي مهمااا   دورا  

 البلااااد لموقعيااااة الصااااحيح والتشااااخيص بلااااد، أي فااااي للناااااس والسياسااااي العلمااااي

 هاذه الادول أغلاب أدركات حالياا ،. الوطنياة للمصالح الصحيح والفهم الجيوبولوتيكية،

 فااي الناااس لاادى والااوعي المعرفااة آفاااق لتعزيااز كبياارة باسااتثمارات وقاماات المسااائل

 .  والتربية التعليم مجاالت

 

 :  الوطنية المعنوية الروح ـ 4

 الروحياة الخصاائص تكاون عنادما حاالتهاا أحسان فاي الوطنية المعنوية لروحا تكون

 الاااروح تصاابح الحالاااة هااذه فاااي. متشااابهة المشاااتركة واإلرادة واألخالقيااة والنفسااية

 األغلاب، فاي. النااس عماوم مساتوى علاى والفاعلياة للجهاد المحرك الوطنية المعنوية

 إلاى وتقاف األماة وتادعمها النااس عاماة مان ومؤيادة مصاانة والحكوماة الدولاة تكون

 فااي الاادولي السياسااي الصااعيد علااى تتخااذها التااي والقاارارات اإلجااراءات فااي جانبهااا

 دولااة هكااذا مثاال وبالتااالي. الجياادة المعنويااة بااالروح األمااة فيهااا تتمتااع التااي الظااروف

 .  الوطنية مصالحها تحقيق سبيل في أكبر بقوة تتمتع

. الوطنيااة المعنويااة الااروح فااي المااؤثرة العناصاار ماان عنصاارا   الثقااافي اإلرث يعتباار

 تارتبط خصوصاياتها وجميع للبلد الدفاعية والقوة العسكرية القدرة أن التاريخ وي ظهر

 تعبئاة فاي الزماان مر على واألمم الشعوب رغبة تفأوتت. الثقافي بإرثه وثيقا   ارتباطا  

 الاروح المؤرخاون اعتباره الاذي الشايء ذلاك أو الدولياة السااحة على القوة واستخدام

 . المضمار هذا في وتحوالت تغييرات إلى وتعر ضت والعسكرية، القتالية المعنوية

 

 :  العملي الضمير ـ 5

 العملياة للوظاائف تقصاير ودون وصاحيح كامال أداء أناه علاى العملاي الضمير يفسر

 الضاامير" يقااال فعناادما عليااه وبناااء  . مباشاارة غياار أو مباشاارة إضااافية رقابااة ودون
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 ومراقباا   حاضارا   ضاميرهم تجعال ميازات المجتماع إلفاراد أن ذلاك مان يراد" العملي

 علاى والمقاضااة للتحكايم ويستدعيه العمل إنجاز مراحل كل في أعمالهم إنجاز لكيفية

 هنااااك يكاااون أن دون السااالوك تصاااحيح وبالتاااالي ووظيفاااتهم عملهااام وصااادق صاااحة

 ماان أساالوب هااو" العملااي الضاامير. "مباشاارة غياار أو مباشاارة محاساابة أو إشااراف

 وهاو واالجتماعية  العملية والمسؤوليات المهام إنجاز مجال في االجتماعية األساليب

 .وتقدمها المجتمعات نقلة في ومصيريا   مؤثرا   دورا   يؤدي

 الفارد ارتقااء نسيان تم وقد. الواقعية وقيمته موقعه العمل يأخذ لم البالد، من كثير في

 الحاجااة بساابب األفااراد ويعماال. بالكاماال إنجااازه وكيفيااة بالعماال وعالقتهمااا والمجتمااع

 الادول فاي البقااء أجال مان العمل أعطى بينما الراتب، وكسب البقاء أجل من وصرفا  

 المراتاب أفضال علاى والحصاول ، االرتقاء بهدف العمل إلى مكانه والنامية المتقدمة

 .  بعيد زمن منذ المجاالت كل في دوليا  

 

 :  االجتماعي ظمالن   ـ 6

 والقواعااد بااالقوانين المجتمااع أفااراد جميااع معرفااة عاان تعبياار هااو االجتماااعي الاانَّظم

 التنساايق مثاال مفاااهيم علااى ويشااتمل. المجتمااع أساااس تشااك ل التااي والقاايم والضااوابط

 االجتماعياة والحيااة المجتماع ينشاأ ال. االجتماعياة العالقاات فاي والتاوازن واالنسجام

 وفاي بال فقاط، تنفياذهما صاحة علاى ويساهر يرعاهماا وقاانون ضاابطة دون وحدهما

 عقاد سينهار آجال ، أم وعاجال   واستمرارية، دوام لهما يكون لن سوف وجودهما حالة

 ال الفوضااى إن القااول يجاب عااام بتعبيار. للتجمااع األساسااي الاركن وساايزول األماور،

 لإلنساانية والكبيارة الصاغيرة والمثال األهاداف ماع الوجاوه مان وجاه باأي أبادا   تتالءم

 لان ساوف االجتماعية والقرارات الضوابط أمة أي تراع لم وإذا. البشرية والحضارة

 متقابلااة عالقااة هااي االجتماااعي بااالنظم الحكومااة عالقااة. والرقااي السااعادة وجااه تاارى

 مان هاو الاذي االجتمااعي، الانظم تثبيات فاي أساسايا   دورا   للحكام أن فكما وباتجاهين،

 أهاام ماان هااو أيضااا   االجتماااعي الاانظم فااإن بالمقاباال القاارارات، لتنفيااذ الضاامانات أهاام

 والتقياد واحترامهاا القوانين رعاية ثقافة وستساعد حكومي، نظام أي استمرار عوامل

 تحقياق علاى الحكام الحكومياة واألجهازة الحكومياة للقارارات النااس تقبل وطبيعة بها

 .  الوطنية األهداف

 : التالي نذكر أن يمكن االجتماعي النظم نتائج ومن

 واالنساااجام واالزدهاااار والساااعادة والتطاااور والتنمياااة المجتماااع وبقااااء الفاعااال األداء

 .  الوطني
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 :  السياسية الثقافية للقوة السياسية العناصر ـ ج

 :  القيادة ـ 1

 تقريبا   واضحة عالقة ولديها. بلد ألي الوطنية للقوة وهاديا   رئيسيا   عنصرا   القيادة تعد

 عواماال اسااتخدام حاادود تشااخص وهااي. للقااوة األخاارى والمكونااات العناصاار كاال مااع

 وللقيااادة. البشاارية والقااوى  الطبيعيااة والمااوارد اإلسااتراتيجية الخصااائص مثاال القااوة

 وكاذلك الوطنياة المعنوياة الاروح تادمير أو تضاعيف أو وتقوياة إيجااد فاي كبيار تأثير

 الثااورة وقاات فااي باادرجات القيااادة أهميااة تتضااح. الوطنيااة والنزعااة الشخصااية بناااء

 أهمياة تكتساب أوقاات هكاذا في ألنه االجتماعية، السياسية التحوالت وسائر والحرب

 .  ومعين محدد ومنحى مسير في ووضعها األمور توجيه في عادية غير

 وذوي ومدربااة ماااهرة قيااادات إلااى أيضااا   والحربيااة الثوريااة األمااور توجيااه ويحتاااج

 واساعا   مفهوماا   للقياادة فاإن الشاكل وبهاذا. ومضاحين ملتازمين ومتقاين وواعاين خبرة

 دور لاديهم الاذين األفاراد جمياع ويشامل أسافلها، إلاى المراتب أعلى من طيفا   يتضمن

 العناصار أبارز مان هماا والقياادة اإلدارة. القاوة عناصار واساتثمار استخدام كيفية في

 مان  بناوع تتمتاع القياادة كانات إذا سايما ال وازديادهاا القاوة تشاكيل فاي دور لها التي

 البلااد قااوة مضاااعفة علااى تأثيرهااا فااإن االحتاارام، لهااا الناااس وتكاان" الدينيااة القدسااية"

 .  ومحسوسة ملموسة تكون سوف

 بعااد األولااى ساانوات العشاار طااوال( قااده) الخمينااي اإلمااام الساايد قيااادة فااإن وكمثااال

 . المعاصر التاريخ في واالستثنائية المهمة والحاالت األمور من تعد الثورة انتصار

 زماان فاي وكاذلك الحارب زماان في النظاميين األفراد قيادة أو النظامية القيادة تحوز

 االقتصاادية لاإلدارة وكاذلك. للبلد  الوطنية القوة تحدد التي وهي األهمية على الصلح

 القااوة وانتشااار اتساااع فااي هائاال تااأثير والخدماتيااة( التقنيااة) الصااناعية والتكنولوجيااة

 االجتمااعي التضاامن وحاس شاعور وإيجااد الوطنياة المعنوياة الاروح وتقوية الوطنية

 ..و والتعأون

 عنصارا   بصافتها ـا الصالح زماان في الخصوص وجه على ـ الدبلوماسية قيادة تتجلى

 الكفااءة وتتعلاق. حادوده خارج قدرته مدى عن تعبر البلد ديبلوماسية ألن للقوة  مهما  

 . لها القائدة للمراجع واألهلية اللياقة بمستوى الديبلوماسية

 مثال القياادة بحاث فاي للقائاد العاماة للميازات األهمياة إعطااء يجاب ذلاك، ضوء على

 لمعنويااةا والقدسااية والمياادان الساااحة فااي والحضااور والشااعبية والشااهامة الشااجاعة
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 مثال له الخاصة الميزات إلى باإلضافة... و السياسي والتدبير الفكرية والقدرة والعلم

 الحكام نظاام أنشاطة مجاال أن إلاى اإلشاارة تجادر باالطبع. والصاحة والساالمة القدرة

 نقساام أن يجااب هنااا وماان. جاادا   ملحااوظ بشااكل وتعاادد تخصصاايا   قاااطع بوجااه أصاابح

 والقاااادة الااادينيين، السياساايين القاااادة بينهاااا ماان مختلفاااة أناااواع إلااى القياااادة موضااوع

 اإلداريااين والقااادة التنفيااذيين، والقااادة المحااض، الاادينيين والقااادة المحااض، السياساايين

 النظاااميين والقااادة العلميااة المجاااميع وقااادة االقتصااادية، األجهاازة وقااادة ،(المااديرين)

 للادول الوطنياة القاوة تتاأثر كانات الساابقة القارون في أنه هنا التذكير بنا وحري... و

 . قوي بشكل المجتمعات في القادة ومكانة بالخصائص

 

 (السياسي النظام) الحكومة وشكل تركيبة ـ 2

 العاماة السياساات ووضع المتنوعة القرارات اتخاذ وآليات, ونظامها الدولة بنية تؤثر

 والتنفيذياة الوطنياة االساتراتيجيات وضع في كبير نحو على( السياسي المجتمع) للبلد

 وساائر المجتمع وبأفراد السياسية بالدوائر وعالقاتها الحكومة لشكل يمكن. البلد لذلك

 يكاون أحياناا  . الوطنية البلد لقوة حيوية عوامل تكون أن( الدول) السياسية المجتمعات

 االساتفادة على الحكومي الجهاز لقدرة مانعا   معقدة وإدارية بيروقراطية أجهزة وجود

 جاناب الاى الحكوماة ت ظهار. القوة عناصر وسائر واإلمكانات الثروات من الصحيحة

 تشاااكل التاااي( والشاااعب والحكوماااة القائاااد) الحكومياااة الخصوصااايات وساااائر القياااادة

 اساتخدام ألن. الوطنياة البلاد لقاوة المحاددة اإلنساانية العناصار أكثار بصافتها الحكومة

 . الثالثة الرئيسية العناصر هذه يد في هي األخرى العناصر سائر

 ماان أي موضااوع الحكومااة نااوع فااي البحااث عناد ي طاارح ذكااره، تاام مااا إلااى باإلضاافة

 واالسااتراتيجيات السياسااات ماان االسااتفادة باااب ماان األكثاار الفاعليااة لااديها األنظمااة

 العالقاات أسااتذة مان قاوام العلاي عباد السيد رأي إلى نعود وهنا. والخارجية الداخلية

 : الدولية

 عدم عنصر بفضل السياسات وضع في مشكالت الغربية الديمقراطية األنظمة تواجه

 إجاراء بعاد عملهم ترك على القادة بعض ي جبر قد األنظمة هذه في ألن االستمرارية،

 توجهاات ولاديهم آخار سياسي حزب من جدد أفراد الميدان فيدخل العامة، االنتخابات

 علاى كثيرة بمشكالت المجتمعات تلك في األكثرية تركيبة وتتسبب. أخرى وسياسات

. مصااعب مقابال مجتمعاات هكاذا فاي القاادة وتضاع. الخارجياة السياساة تنفياذ صعيد

 بالشاكل الماذكورة المجموعاات حضاور عادم يعطاي االشاتراكية المجتمعات في بينما

 وواضاااعي السياسااايين للقاااادة الفرصاااة هاااذه الغربياااة الديمقراطياااة فاااي يالحاااظ الاااذي
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 حار بشاكل للمبادرة القرارات اتخاذ عملية في المشاركين من قليل عدد مع السياسات

 . لهم الوطنية المصالح تؤمن التي اإلستراتيجية اتخاذ في

 والديكتاتورياة الشامولية األنظماة في السياسيون القادة سيعمل هذه، النظر وجهة ومن

 تأيياد محال ماا وبطريقاة ماا حاد إلى الخارجية السياسة كانت إذا أكثر مؤثر نحو على

 حضاور عادم بدليل االشتراكي النظام) أنظمة هكذا مثل في الحضور هذا رغم الناس

 عاادم باادليل الشاامولي والنظااام السياسااية السااحة فااي الناااس ماان المختلفااة المجموعاات

 ...(. و السياسة في الناس تدخل

 حكوماة ألي فينبغاي لاه، يعتبرهاا وال عمليا   الحكومة بأجمعه يدعم ال الشعب أن وبما

 وتركيبتهاا بنيتهاا في المختلفة القوة توزع أن الشعب، قبل من الكاملة بالشرعية تتمتع

 أكبار  الدولة لتلك الوطنية القوة ستكون وبالتالي تمركزها، دون وتحول متسأو بشكل

 .  األخرى الحكومات قوى سائر من بدرجات

 

 (:  الوطنية المنزلة) الوطنية والمصداقية السياسي االستقرار ـ 3

 نسابي وثباات باساتمرارية يتمتع وأن للتغير بلد أي نظام يتعرض ال أن بالثبات ي قصد

  األجاااواء ثباتهاااا وعااادم السياساااية لألنظماااة المتكااارر التغييااار يشاااكل أساساااا  . ودائااام

 السياساات واضاعي من القادة تضع التغييرات هذه ألن للبلد   الوطنية القوة لتضعيف

 وانتقال رئيسي تغيير أي ويستلزم. ومشكالت قيود أمام والظروف الموارد أغلب في

 فاي مقاابال   تغيارا   الوطنياة، والمصاالح  الدولاة بأهداف المتعلقة األولويات في أساسي

 وفاي. آخار إلاى قسام مان والمعنوياة المادياة الثاروات من قسم نقل أو الثروات توزيع

 األولويااات وتحديااد المتنوعااة، الكباارى األهااداف الااى النظاار أساااليب تااؤثر النهايااة،

 أزمااات مااع التغيياارات هااذه ترافقاات وإذا. يتباادل وتجعلااه التخطاايط علااى والسياسااات

 تساتطيع وال. الوطنياة القاوة وتقلايص تضاعيف إلاى ستفضاي فإنها خارجية أو داخلية

 ومصااالحها أهاادافها لتحقيااق القااوة مجاااالت تسااتخدم أن حاااالت هكااذا مثاال فااي الدولااة

 . الدولية السياسية الساحة على

 العنصاران وهاذان. عنصارين عناوان وتحت بعدين في السياسي الثبات مناقشة يمكن

 تاادل. للبلااد الوطنيااة المصااداقية بعنااوان يعاارف مااا البلااد فااي السياسااي الثبااات  همااا

 مهم كعامل تعد فهي ولهذا الدولي المجتمع في موقعيتها على للبلد الوطنية المصداقية

 عاان دولااة أي تقاادمها التااي الصااورة تااؤثر. للبلااد الوطنيااة القااوة تقلاايص أو زيااادة فااي

 فاي كبيار نحو على الدولي المجتمع صعيد على الجيدة والممارسات ونظامها سلوكها

 باالعتبااار االخااذ يجااب األساااس هااذا وعلااى. واالقتصااادية السياسااية المباحثااات مسااار
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 تقيايم فاي للادول الوطنياة المصاداقية خلاق فاي دورا   تاؤدي التي المتعددة العوامل تلك

 هجاوم أي إزاء ضاعفها وعادم وتحملهاا حارب، أي في الدولة كانتصار الوطنية القوة

 ...  و المختلفة واالجتماعية السياسية المختلفة الميادين في الناس وحضور خارجي،

 

 

 

   الديبلوماسية (نوعيةال) الكفاءة ـ 3

 الارغم علاى الوطنياة القاوة في العناصر أهم من الديبلوماسية( النوعية) الكفاءة تعتبر

 بمثاباة الوطنياة للقاوة المحاددة العناصر سائر أن يبدو بحيث. مرنا   عنصرا   كونها من

 تركياب علاى قادرتها فاي دولاة ألي الديبلوماساية الكفااءة تتمثال. بها مقارنة خام مواد

 ومان منساجمة مجموعاة لتصابح بينها فيما والمتفأوتة المختلفة الخام المواد تلك جميع

 عاالم الاى بهاا لتصال الدفينة القوة عالم من اإلمكانات وتوقظ واتجاها   وزنا   تعطيها ثم

 . فيها القوة روح نفخ عبر الفعل

 علااى وتصااويبها لألمااور الديبلوماساايين توجيااه يشاابه الوطنيااة، القااوة نظاار وجهااة ماان

 النظااااميين  القاااادة ممارساااة الصااالح أياااام فاااي ماااا دولاااة قبااال مااان الااادولي الصاااعيد

 ربااط فاان هااي الديبلوماسااية. الحاارب أيااام فااي النظاميااة والتكتيكااات لالسااتراتيجيات

 تاارتبط التااي الدوليااة الظااروف بمجموعااة مااؤثر شااكل بأفضاال الوطنيااة القااوة عناصاار

 .  الوطنية بالمصالح مباشر بشكل

 الااروح تمثاال مثلمااا الوطنيااة للقااوة المفكاار العقاال هااي الديبلوماسااية إن القااول يمكاان

 مشاكلة هنااك سايكون رؤيتهاا قاوة تقلصات إذا. الوطنياة القاوة روح الوطنية المعنوية

 الطويال المادى على لألمة فاعلة تكون لن وسوف إرادتها، وستضعف حكمها قوة في

 الغذائيااة بااالمواد الااذاتي واالكتفاااء الجغرافااي الموقااع عاان الناشاائة االمتيااازات جميااع

. وخصائصااه السااكان وعاادد العسااكرية والجهوزيااة الصااناعي لإلنتاااج الخااام والمااواد

 النجاااح بإمكانهااا مالئمااة، بديبلوماسااية ترافقهااا وال مياازات بهكااذا تتمتااع التااي واألمااة

 ساتذهب البعياد المادى علاى اناه بياد. الطبيعياة لمواردها استثمارها خالل من المؤقت

 الارأس بهاذا واإلساراف المستمر وغير الناقص بالتشغيل يحالر مع هباء الموارد تلك

 لاااديها مماان غيرهااا أمااة هكااذا تساالم أن يجااب البعيااد الماادى وعلااى. الطبيعااي مااال

 فتعااوض أفضاال، بشااكل يااديها بااين التااي القااوة عناصاار السااتخدام جاااهزة ديبلوماسااية

 مان المؤهلاة الديبلوماساية ترفاع وقاد. المجااالت ساائر في القائمة النواقص بأفضليتها
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 العناصار جمياع باالعتباار أخذنا لو توقعه يمكن مما أعلى مستوى إلى الوطنية  القوة

 .  األخرى

 عقاال لااديهم كااان الااذين للااداووديين انتصااار يسااجل ، التاريخيااة المراحاال أغلااب فااي

 .  معا   االثنين دون كانوا الذين الجالوتيين على وروح

 الخارجياااة السياساااة وأدوات أهاااداف باااين العالياااة الكفااااءة ذات الديبلوماساااية تنساااق

 وتبادلها الوطنية للقوة المخفية الموارد من وتستفيد الوطنية، للقوة الموجودة والموارد

 المسااتقلة القيمااة ماان باادوره الااوطني السااعي توجيااه ويضاااعف. سياسااية حقااائق إلااى

 والنزعااة النظااامي، واالسااتعداد بااالقوة، الصااناعية اإلمكانااات مثاال العناصاار لاابعض

 األعلاى حادها الى الوطنية القوة ترفع أن يمكن الدليل بهذا. الوطنية المعنوية والروح

 حياث الحارب أياام فاي سايما ال الفعال عاالم الاى القاوة عاالم مان تنتقل إمكاناتها بجعل

 .  بوضوح السياسيات والوسائل األهداف تطرح

 

 :  الحكومة فاعلية ـ 5

 بيادها مان والحكوماة. الوطنياة للقوة الرافعة العوامل من عامل الحكومة فاعلية تعتبر

. الفعال حالاة إلى القوة حالة من فقط الوطنية للقوة واإلنسانية االقتصادية الموارد نقل

 مشايئة وبادون الشاأن هاذا فاي لوحادها دورا   تلعب أن االقتصادية الموارد تستطع وال

 الاادعائم ماان االسااتفادة فااي الدولااة قاارار ويتااأثر. الوطنيااة القااوة تطااوير فااي الحكومااة

 القياادة وإرادة البلاد وموقعياة الدولية بالظروف الوطنية القوة لتطوير للبلد االقتصادية

 . السياسية

 البلااد، ولموقعيااة لسياسااية ا واألوضاااع للظااروف الصاحيح الدولااة فهاام ماان كاال يلعاب

 المااواد ماان االسااتفادة فااي واإلتقااان الظااروف، تلااك مااع البلااد قااوة لموائمااة والسااعي

 ال أن السياسااية القيااادة علااى يجااب. الوطنيااة القااوة تطااوير فااي مهمااا   دورا   المختلفااة،

 االهتمااام يضاار وقااد. للقااوة المختلفااة المااوارد بااين التااوازن موضااوع بالهااا عاان يغيااب

 التأكياد يقلاص أن يمكن كمثال. آخر بمورد القوة موارد من ما لمورد الحد عن الزائد

  تهياأ وبالتاالي لإلعماار، المخصصاة الميزانياة للبلاد، النظامياة القدرة رفع على الزائد

 الادول اساتفزاز فاي تتسابب حتاى أو للبلاد، االقتصاادي التطور من تحد التي األسباب

  أدى ربمااا ذلااك، ضااوء وعلااى. الديبلوماسااي الصااعيد علااى ساالبا   وتااؤثر المجااأورة

 إهمااال إلااى الوطنيااة للقااوة والنظاميااة االقتصااادية بالعواماال الحااد عاان الزائااد االهتمااام

 ياؤدي قاد وكاذلك. الوطنياة المعنوياة الاروح مان ويناال واالجتماعية، الثقافية الميادين
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 السياساية والثقاة المصاداقية ورفاع أصادقاء استقطاب إلى الديبلوماسية األنشطة إتقان

 .  وطنية قوة تصبح النتيجة وفي للبلد

 

 (:  الحكم شرعية) الشعب دعم ـ 6

. الوطنياة القاوة فاي المهماة السياساية العناصار مان الشاعب ووحادة الدولاة دعم يعتبر

 المطلوبااة واألمنيااة السياسااية المااوارد إهاادار إلااى يااؤدي الحكومااة عاان الشااعب ابتعاااد

(. مندساين) الخاامس الطاابور تشاكل خطار مع وتترافق الداخلية، الوحدة على للحفاظ

 الماوارد لتعبئاة الشاعبي التاأثير مستوى هو الدولية المباحثات في األهمية على الحائز

 هاااذا وفاااي. المتوخااااة األهاااداف تحقياااق بهااادف الضااارورية للتضاااحيات وتحضااايرها

 عاالم مان القاوة تحويال بغياة كعااملين الشعبية واإلرادة الوحدة إنكار يمكن ال الصدد،

 . الفعل عالم إلى القوة

 المتوخااة، والسياسات باألهداف يتعلق فيما الشعبي التأييد كسب على الدولة لقدرة إن

 فاي أعضااء بصفتهم البلد أفراد ووحدة التضامن ومستوى والمسؤولين، بالقادة والثقة

 . القوة في مؤثرا   دورا   واحدة، أمة

": الخارجياة والسياساة الدولياة العالقاات مباادئ" كتااب فاي بهازادي حمياد السايد قاال

 سابيل فاي المهماة التضحية عناصر من آخر عنصر هي الدولة وأجهزة بالقادة الثقة"

 تحااب الشااعب ماان الساااحقة األكثريااة ألن. الوطنيااة المعنويااة الااروح أي والبلااد األمااة

 وأنهاا الشاعب إلرادة وحقيقاي وكامل واضح تجل هي الدولة بأن شعرت وإذا وطنها،

( الشخصاية المصاالح باتجااه لايس) الوطنية المصالح تحقيق سبيل في خطوات تخطو

 األهااداف تحقيااق ساابيل فااي قااوة ماان أوتياات مااا بكاال والفااداء للتضااحية حاضاارة فإنهااا

 ".  الوطنية

 

 :  السياسية الثقافية للقوة والتقنية العلمية العناصر ـ د

 والقوة العلم عالقة ـ 1

 العاماة األفكاار مان لنظاام شاكل إعطااء عان عباارة هو العلم: "وايتهد ن أ. إي يقول 

 ذلاك فاي تفسار أن يمكان تجاربناا عناصار جميع إن بحيث ومطلوب ومنطقي مترابط

 الاذين والادول العلمااء باين بحاث موضوع هو والقوة العلم بين التباين حاليا  ". اإلطار

 تسايء ألن حاضارة أغلبية وهناك. البحثية لألنشطة المال لتأمين الرئيسي المورد هم
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 اساتخدام إسااءة تنحصر وال. والغايات األهداف أفضل  وجود مع حتى العلم استخدام

 أغلاابهم فااي هاام والااذين العلمااي النفااوذ ذات المجموعااات تخاارب وقااد. بالاادول القااوة

 فااي فعلااوه مااا وهااذا بنفسااها، العلميااة العمليااة الصااناعية المجموعااات مااع متحااالفون

 .  تقريبا   سنة 40 لمدة البحثية السياسة على غلب الذي النووي المجال

 فهاام الحقيقااة وفااي. القائمااة القااوى خدمااة فااي أنفسااهم والعلماااء العلاام يضااع مااا غالبااا  

 لطبيعاة دائماة تباديل بعملياة تقاوم أن فاي حرجاا   القاوى تلاك تجاد وال. فعاال   يخدمونهم

 والسابل القاوة منشاأ وقاع(. تادوير عملياة هنااك) تاوظيفهم تام الاذين واألشخاص القوة

 تقادم فالحكوماة. كبيار بشاكل والتقنياة العلام تاأثير تحات خاللهاا من القوة تمارس التي

 العلااام يحااادد وبالنتيجاااة، معينااة، أهاااداف علاااى تحصااال حتااى للعلااام مالياااة مساااعدات

 والسايطرة الاتحكم يمكان ال. أعمالها تنجز سرعة وبأي وكيف فعله عليها ما للحكومة

 كال ماع العلمااء أماام عااجزين السياساات واضاعو يقاف النهاياة فاي. حقيقي علم دون

  وأمثالهااا والنقابااات الضااغط ومجموعااات السياسااية األحاازاب تريااد. الخطابيااة فنااونهم

  لهام المجاال إفسااح بهادف السياساات لواضعي والمعلومات المعطيات لتقديم األبحاث

 الخصاااوم إزاء والنقااااش للمجادلاااة ساااالحا   بصااافته العلااام اساااتخدم. القااارارات باتخااااذ

 . العلمية التجارة بلغة السابق في أخذت التي القرارات في والمنافسين

 فااي وكاذلك الاادولي المساتوى علااى قاائم تحاد    أهاام أن فردريكاو اليونيسااكو مادير يارى

 للمجتماع العلمياة المعرفاة مساتوى رفاع فاي هو النامية، والدول النمو طور في الدول

 فاي أهمياة لاه العلمياة المعرفاة مساتوى رفاع ولكان. الجمااعي والتأيياد المشاركة بغية

 مياازات توجااد لكونهااا اآلخاارين  ماان أكثاار المجتمااع ومااديري القاارار أصااحاب وسااط

 . وسموها القرارات تعزيز الى النهاية في تؤدي

 

 العلم إنتاج ـ 2

ل   ك  ش   العلمياة االكتشاافات علاى مبنياة جادا   ناجحاة تقنياة خاالل مان ومجتمعناا عالمناا ت 

 الخيار إلاى العاالم تغيير قوة أنه على للعلم ينظر أن يمكن وعليه. بواسطتها وي حفظان

 وبإمكاانهم أقويااء أنااس متناأول فاي العلام أصابح ذلاك، إلاى باإلضافة ولكن. الشر أو

 العلمياة األبحااث تعتبار تقادم، ماا ضاوء وعلاى. مناه واالساتفادة العلام علاى االستيالء

 إلاى وباساتمرار أكثار قاوة يعطاي إناه بحيث بالقوة التحكم لجهاز المغذي التيار بمثابة

 . أقوياء ذلك قبل كانوا أشخاص

 بهادف واإلقليماي المحلاي الصاعيد علاى المتعاددة األماور حال في المشاركة تستوجب

 للمجتمااع والرخاااء الثااروة بناااء وكااذلك الحديثااة، بالطريقااة االسااتغالل ماان االحتااراز
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 هاذا وفاي. والقاوة والثاروة المعرفاة إيجااد فاي والتقنية العلم ألهمية االلتفات الوطني،

 البااارامج رأس فاااي كبيااارة بكمياااات والتقنياااة العلااام إنتااااج يوضاااع أن يجاااب الساااياق

 وواضاعو والمخططاون والبحثاي، العلماي المجتماع يتخذ وأن التطويرية، واألولويات

 رفاع لجهاة بصايرة عان خطاوات القارارات، وأصاحاب الماديرون وكذلك السياسات،

 .  البحثية األنشطة ونوعية كمية

 وهما والتقنية العلم ثمرتها ألن وضرورية جدية أنشطة هي حاليا   البحثية األنشطة إن

 .والقوة الثروة منشأ

 وفااي مهمشااا   عنصاارا   كونااه عاان الحديثااة المجتمعااات فااي العلاام إنتاااج خاارج واليااوم

 وإنتاجاه القاوة، إليجاد وأداة وسيلة إلى تبدل وقد العلماء من صغيرة مجموعة متنأول

  مساتوى رفاع يتمتاع هاذا، ضاوء وعلاى. فياه الادول وتتدخل ومتراكم، كبير بشكل يتم

 الادول بقاء لحفظ البحثية لألنشطة دعم من يستتبعها ما مع عالية بأهمية والتقنية العلم

 الجاامعيين األسااتذة وعادد واألبحااث والمراكاز الجامعاات عدد يحدد. النمو طور في

 إنتااج قادرة معادل بلاد، ألي الاوطني الادخل أجماالي مان األبحااث وحصاة والمحققين

 . البلد ذلك في العلم

 

 :  العلمية المعلومات إصدار ـ 3

 إلاى المعلوماات وتحولات. والتقنياة للعلم االجتماعية الوظائف أهم من هي المعلومات

 كااان. عشاار والتاسااع الثااامن القاارنين فااي البشاارية للتنميااة وضااروري أساسااي شاارط

 قاابال   وكاان صحيحا ، ما حد وإلى مباشر نحو على اإلنسان بواسطة اإلنسان استغالل

 ومساتوى العمل وساعات العاملة القوى عديد خالل من ي حتسب وكان الكمي، للقياس

 . كليا   الحالة هذه اليوم تبدلت وقد. المصنع يضعها التي والضوابط األجور،

 بطريقاة ولكان المباشار العمال طرياق عن وتظلمهم اآلخرين من القوة تستفيد ال اليوم

 معقادة طارق وراء واالختبااء العمال وعدم التدخل وعدم االهتمام عدم عبر جدا   سهلة

 .وقانونيا   سياسيا   تعجيزية أشكاال   تأخذ وخيالية

 ذي مان أكثار" المشااركة" بهادف العلمياة والمعرفة العلم نشر إلى اليوم الحاجة تبرز

 قاادرين يكوناوا أن هاؤالء علاى يجاب. والصاحافيين السياسايين باين واساع بشكل قبل

 لجميااع للفهام وقابلاة بوضاوح القارارات أسااس هاي التاي العلمياة الحقاائق تقاديم علاى

 . القرارات اتخاذ عملية من جزء   يكونوا ان استطاعتهم في يصبح بحيث المواطنين

 : هي االجتماعية للمعلومات أساسية وظائف ثالث يوجد الشأن، هذا في
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 لوجااود نتيجااة الشااعبي، االبتكااار قااوة إبااراز إلااى االجتماعيااة المعلومااات تااؤدي ـاا أ

 . نفسها تلقاء من معطلة ومؤسسات  إدارية بيروقراطية تعقيدات

 رئيسااية أداة بصاافتها القاعاادة ماان الضااغط مؤثريااة االجتماعيااة المعلومااات تكفاال ـاا ب

 .  االجتماعي التغيير عملية في الناس مشاركة وتؤمن ما، حد إلى الشعبية للسيادة

 القارارات باين والتواصال االتصاال مان رتباة على االجتماعية المعلومات فظتحا ـ ج

 .المواطنين وآمال وطموحات السياسية

 بال فقاط، االجتماعياة المعلوماات بواساطة الاثالث الوظائف هذه على الحصول يتم ال

 .  العلمي التحليل على المبنية المعلومات من نوع طريق عن

 حاجاة فهنااك الاوطني، المساتوى علاى يطرح موضوعا   والحكومة العلم عالقة ليست

 دولياااة هاااي المشاااكالت مااان كثيااارا   الن العلمياااة، للسياساااة عاااالمي لتصاااور متزايااادة

 فجاوة وجاود إلاى العاالمي التصاور إلى الحاجة منشأ يعود ولكن. وحجمها لضخامتها

 ياازال ال بينمااا الناميااة للاادول والتقنيااة العلميااة القاادرات بااين تكباار زالاات ومااا واسااعة

 .كبير بشكل متسأو غير النمو طور في الدول في العلمية االنتاجات توزيع

 والمراكااز العلميااة، والنشاارات والكتااب والمجااالت الصااحف إنتاااج ماان كاال يرمااز

 ومساااتوى البلاااد، فاااي يدرساااون الاااذين األجاناااب الطاااالب وعااادد العلمياااة، اإلعالمياااة

 وارتكااز عاودة ومساتوى للكتاب، الدولية المعارض في النشر دور أصحاب مشاركة

 العلام وإصادار نشر قدرة إلى البلد، لذلك العلمي لإلنتاج الدول لسائر العلمية المراكز

 . البلد لذلك

 

 (:التكنولوجيا) التقنية مستوى ـ 4

 أم الفاارد مساتوى علاى كاناات ساواء تقنياة، إنتاااج، أي فاي القائماة اإلنتاااج طريقاة تعاد

 التباديل هاو التقنياة اساتخدام مان القصد فإن عليه وبناء. والمجتمع األمة مستوى على

  اإلنتاااج زيااادة إلااى إضااافة التقنيااة، فااي التغياار يااؤدي أن يمكاان وبااالطبع التقنيااة، فااي

 المثاال سابيل وعلاى. جديادة سالع إيجاد إلى حتى أو فيها، نوعي تغيير إلى المرجحة،

 كميااة زيااادة إلااى األحيااان بعااض فااي الحديثااة التقنيااة أدت النقاال، وسااائل صااناعة فااي

 مواضاع وفاي اإلنتااج ذلاك ونوعياة جاودة زياادة إلاى أدت أخارى أحياان وفي اإلنتاج

 .  جديدة نقل وسائل خلق إلى أدت أخرى



30 
 

 مان عادد فاي وإباداعات اختراعاات سلسالة خلاق التقنياة، فاي التغييار مان المراد ليس

 أخارى بعباارة. المجتماع أبعااد كال التغييار هاذا يشمل بل فقط، التخصصية المجاالت

 والتجااارة كالصااناعة المجاااالت جميااع علااى مجتمااع أي فااي الحقيقااي التغيياار يااؤثر

 والنظامياة، الحكوماة والمؤسساات والهيكلياات والفان والثقافاة واالتصاالت والزراعة

 أي فاي التقنياة مساتوى عان ي تحدث عندما وكذلك. للناس اليومية الحياة طريقة وحتى

. المجتماع كال فاي ومتساأويا   واحادا   لايس المساتوى هذا أن إلى االلتفات يجب مجتمع،

 :  هي مستويات ثالثة إلى المجتمعات كل في التقنية مستوى تقسيم يمكن عام وبشكل

 والمراكااز الجامعااات فااي ينحصاار مااا، مجتمااع أي فااي قااائم علمااي تقنااي مسااتوى ـاا أ 

 . للدول والبحثية العلمية

  .البالد في العليا مؤسساتال على حاكمة تقنية ـ ب

 .  جتمعالم أو الناس عموم مستوى على ومستخدمة قائمة تقنية ـ ج

 إلااى األعلااى ماان الاذكر اآلنفااة الثالثااة المساتويات فااي التقنيااات فاي التقاادم رتبااة تكاون

 والادول المتقدماة الادول فاي أبعادهاا ولكان. النامية الدول  على صادقة وهي األسفل،

 فااي بالمالحظااة جاديران والثالااث األول المساتويين إن حيااث. مختلفااة النماو طااور فاي

 . المتقدمة الدول في نسبيا   وقليالن النمو طور في الدول

 البشاارية القااوة ماان حشااد بضااخ المسااتدامة التنميااة نحااو للسااير بلااد أي إمكانيااة تتعلااق

 تتعلاااق وكاااذلك. والمطلوباااة جااادا   المتعاااددة والفنياااة العملياااة المجااااالت فاااي المااااهرة

 فااي البلااد ذلااك بإمكانيااة والسياسااي والتنساايقي القااانوني واإلطااار المالئمااة بالسياسااات

 وثقافاة والثقافاة، والعلام، المختلفاة، بالمهاارات أيضاا   وتتعلاق. المالئماة التقنية اختيار

 منطقاي لتطاوير كافياة بأعاداد والخريجين المتدربين، المتعلمين واالفراد التكنولوجيا،

 . انتقالها خالل من المستوردة  التكنولوجية ومالءمة وجذب المحلية، للتكنولوجيا

 

 :  السياسية الثقافية للقوة والنفسية اإلعالمية العناصر ـ 5

 :  الوطني والوعي المعلومات ـ 1

 أو دولاة ألي الوطنياة الميزات ضمن من العامل هذا احتساب إمكانية من الرغم على

. ثقافيااا   بعاادا   يمتلااك لكونااه المياازات تلااك عاان فصااله يمكاان ولكاان سياسااي، مجتمااع أي

 واطاالع العاماة المعرفاة مساتوى هاو ماا لبلاد الاوطني والوعي المعلومات من المراد

 للمجماع السياساية المساائل سيما ال العالمية والمسائل األمور على والمسؤولين الناس
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 إمكانياااة زادت النااااس، ومعرفاااة علااام مساااتوى زاد كلماااا أناااه الباااديهي مااان. العاااالمي

 النااس دور يتضاح ظاروف هكاذا مثال وفاي. للمجتمع السياسية األمور في مشاركتهم

 أم  مباشارة بصاورة تاأثير العامال لهاذا سيكون وبالتالي وتنفيذها، القرارات اتخاذ في

 اساتقراره وكاذلك العالمياة ومصاداقيته وسامعته للبلد الوطنية القوة  على مباشرة غير

 . السياسي

 بلااد ألي الااوطني والااوعي المعلومااات عاان الحااديث عنااد االعتبااار بعااين األخااذ يجااب

 : التالية العوامل

 .  المجتمع ذلك في األميين وعدد والمعرفة العلم مستوى ـ 1

 وعاادد المختلفااة العلميااة المجاااالت فااي والتخصصااية السياسااية والمعرفااة الخباارة ـاا 2

 .  المختصين

 . المجتمع أفراد لدى العامة المعلومات مستوى ـ 3

 . العالمي المجتمع وكذلك البلد بأمور المجتمع ألفراد السياسي الوعي مستوى ـ 4

 .  والتعليمية العلمية والمراكز والجامعات المدارس عدد ـ 5

 

 :  المجتمع ألفراد النفسية واإلمكانات ،واإلبداع ،االستعداد ـ 2

 بلااد، أي يشااكلون الااذين لألعضاااء المختلفااة والقابليااات االسااتعدادات ماان كاال تااؤثر

  هائاال نحااو علااى للمجتمااع النفسااية والصااحة والقاادرة واالبتكااار اإلبااداع علااى والقاادرة

 واالختاراع اإلبداع على القدرة كانت إذا التحديد وجه وعلى للبلد، الوطنية القوة على

 وكلماا. والثقافياة السياساية والمعاارف والتكنولاوجي االقتصاادي التقادم مثال أمور في

 المجااالت فاي وابتكااراتهم إباداعاتهم وزادت أكثار باساتعدادات ماا مجتمع أفراد تمتع

 فااي وجااديتهم سااعيهم زاد كلمااا أكثاار نفسااية وصااحة بسااالمة وتمتعااوا أكثاار المختلفااة

 ساتزيد العوامال هاذه ساتزيد وبالتاالي. البلاد ذلاك فاي اإلمكانيات من واالستفادة العمل

 . للبلد الوطنية القوة

 فااي المجتمااع وتوقااع التصااور نااوع ماان كاال الوطنيااة القااوة تقويااة فااي دورا   ويلعااب

 ورفااع والئااق، صااحيح بشااكل واالبتكااارات االسااتعدادات اسااتخدام وكيفيااة المسااتقبل،

 .  واالختالالت الضغوط تحمل وقدرة المجتمع، أفراد لدى واالبتكار اإلبداع مستوى
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 : واإلعالم االتصاالت ـ 3

 االتصااالت تاؤدي. االتصااالت عاالم وهاي جديادة عباارة المعاصار العالم على أ طلق

 عبااارة الاابعض اسااتخدم ولهااذا. الناااس حياااة فااي وحيويااا   رئيساايا   دورا   اليااوم واإلعااالم

 دون العاايش المعاصاار اإلنسااان يسااتطيع ال. زماننااا لتوصاايف" االتصاااالت عصاار"

 التباادل مساألة هناا طارح مماا باه، يحايط الاذي العاالم ومعلومات أخبار على االطالع

 العاالم فاي المفااهيم تهادف. اإلعاالم هذا أدوات ثم ومن اإلعالمية، للوسائل االخباري

 واألقمااار ،(الوكاااالت) األخبااار توزيااع ومكاتااب الخبريااة، اإلمبرياليااة مثاال الحاضاار

 وفضااءات مجاالت خلق وهو واحد، هدف تحقيق إلى وغيرها، واالنترنت الصناعية

 إذا باالقول نباالغ ال بالتاالي. الخبار متلقاي إلاى الخبار ناقال فكار ونقال مطلوباة، فكرية

 أرضااية بناااء عباار النظامياة القااوات لغاازو الطريااق يعباد اإلعالمااي الجاايش أن ادعيناا

 حاجاة مان هنااك يباق لم باألساس أنه االدعاء هذا من أبعد على التأكيد ويمكن. ثقافية

 .  ومنظم شامل ثقافي غزو هكذا مع عسكري غزو إلى

 لهااذا التنفيذيااة األساااليب اإلعالميااة والوسااائل االتصاااالت تعتباار ذلااك، ضااوء وعلااى

 عان عباارة: " إناه اإلعاالم تعرياف فاي قيال ماا عبثياا   ولايس. والمانظم الواساع الغزو

 الوسااائل عباار التواصاال إقامااة هااو اإلعااالم أن بمعنااى اآلخاارين، علااى للتااأثير السااعي

 ".معينة أمور إزاء آرائهم وتبديل اآلخرين إقناع بهدف اإلعالمية

 ماان عنصاارا   اإلعااالم، ووسااائل االتصاااالت عباار ي نفَّااذ   الااذي الاادولي، اإلعااالم يعااد

 وللمنظماات للوكااالت بالنسابة األمار هاو كاذلك للادول، الخارجياة األساسية العناصر

 اتصااااالت دون اإلعاااالم تصاااور يمكااان ال األصااال فاااي. الدولياااة المؤسساااات وساااائر

  وقااد. واإلعااالم االتصاااالت بااين مااا وثيقااة رابطااة توجااد وبالتااالي اتصااال، ووسااائل

 الااروح وكساار األعااداء ضااد الجماااهير تعبئااة فااي واالتصاااالت اإلعااالم ماان يسااتفاد

 قبااال مااان المسااااعدات واستحضاااار األصااادقاء، علاااى وللمحافظاااة لاااديهم، المعنوياااة

 ....و ديولوجيةاإلي ونشر الداعمين،

 القاوة تقلايص أو زياادة فاي مهماا   دورا   واالتصااالت األعاالم يلعب هذا، ضوء وعلى

 ونوعااه كاااإلعالم لهمااا المتعااددة العناصاار االعتبااار بعااين آخااذين بلااد، ألي الوطنيااة

 والتلفزيااون كااالراديو) واالتصاااالت اإلعالميااة واألنظمااة وفاعليتااه، وموقعااه وجودتاه

 اإلعالميااة الوسااائل وسااائر والكتااب، والمجااالت، والنشاارات،( الصااناعية واألقمااار

 واالتصااالت، اإلعاالم عبار التاأثير وكيفياة اإلعالمياة، والرساائل اإلعالمية والخطط

 ...اإلعالمية الوسيلة برامج ونوعية
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 :   للمجتمع الفنية اإلمكانية ـ 4

 طباع فاي إلهياة، موهباة هاي والتاي الكماال، وطلاب الجمال عن البحث فطرة أودعت

 موقاااع أي وفاااي واألمكناااة األزمناااة كااال فاااي الجماااال باااأجمعهم البشااار يحاااب. البشااار

 اسااتخدام توسااعة علااى يؤكااد وهااذا. كااان عمريااة فئااة أي وفااي اجتماااعي ومسااتوى

 .للبشر ضرورية والنفسية العاطفية الحاجة تلك لكون الفنية واألنشطة األدوات

 رساائل حاامال   يكاون وأن وإعالماي، ثقاافي كأسالوب مناه ليستفاد االستعداد الفن لدى

 المجتماع أفاراد علاى الرساائل من الكثير عرض وقد. يخاطبهم للذين وتربوية تعليمية

 . الفنية البرامج باستخدام مباشرة غير أو مباشرة بصورة

. وخالاادا   مااؤثرا   يكااون أن فبإمكانااه فنااي، قالااب فااي مجتمااع أي وثقافااة فكاار قاادم وإذا

 أشااكال وجااود يعااد. الفاان اسااتخدام دون المجتمااع وحضااارة ثقافااة تتطااور لاان وسااوف

 مراكاز ووجاود الفنياة، اآلثاار عاالم فاي ومبادعين فناانين ووجاود قوية، فنية وأساليب

 أي فااي الفنيااة اآلثااار لتقااديم مطلوبااة ومنشاا ت مراكااز ووجااود فنيااة، وتربيااة تعلاايم

 . المجتمع لذلك الثقافية القوة في المؤثرة العوامل من مجتمع،

 

 :  هوتأليب العام الرأي إقناع إمكانية ـ 5

 لام إن قاوي حكام بمثابة وهو وحركة، قوة لديه اجتماعية، وشبكة قوة هو العام الرأي

 رغام علاى المرجع هذا عن الصادرة األحكام هذه إهمال يمكن ال أنه بيد. محكمة نقل

 ناابوليون يكتاب. أكثار الادليل بهاذا ودوره أهميتاه وتتجلاى. تنفيذياة لقاوة امتالكاه عدم

 أكثار العاالم فاي يوجاد ال: "وأساسايين رئيسايين قسامين إلاى القوة تقسيم في بونابارت

 ألن الفكار، قاوة لصالح تكون النهائية الغلبة ولكن الفكر، وقوة السيف قوة قوتين، من

 ". الفكر قوة من هي أيضا   السيف قوة

 األماور علاى القيماين إن بحياث دامغاة حقيقاة لكوناه العام الرأي ماهية إنكار يمكن ال

 الارأي قاوة وإجاراءاتهم خططهام في يلحظوا أن على مصممون واإلعالمية السياسية

 وضاع أيضاا   القيماين علاى ويجاب. المختلفاة والموضوعات األحداث في ودوره العام

 في المتاحة واإلمكانات الوسائل بكل الناس بتصرف والضرورية الالزمة المعلومات

 ضااارورات توضااايح علااايهم يجاااب وكاااذلك. المختلفاااة والظاااروف الزمنياااة المقااااطع

 حاادها إلااى حرفااه أو العااام الاارأي اسااتخدام سااوء إمكانيااة ماان ليقللااوا العامااة المصاالحة

   .األدنى
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 الااروح وتقويااة إليجاااد عليهااا غبااار ال قااوة بصاافته العااام الاارأي ماان يسااتفاد أن يمكاان

 والفااداء باإليثااار والشااعور والدفاعيااة، الحربيااة المعنويااة والااروح الوطنيااة، المعنويااة

 الشاعب، أبنااء باين واالنسجام والوحدة المتبادلة الصداقة وإيجاد الداخل، في والتضحية

 للمجتماع، والمأزوماة الحرجاة الظروف في سيما ال السياسية للقرارات والتأييد والدعم

 وإضااعاف األخاارى، األمام فااي الموجاودين بالحلفاااء واالحتفاااظ جادد حلفاااء واساتقطاب

  .وأعماله أفكاره على والتأثير والتغلغل العدو،

 القاادة السياساية، األنظماة :عان عباارة العاام الارأي فاي الماؤثرة والعناصر العوامل إن

 السياسااية، والمجموعااات واألحاازاب الدينيااة، والقيااادات والنخبااة، الدولااة، ورجاااالت

 االتصااالت وساائل كلاه ذلاك مان وأهام والتربية، والتعليم الدينية، والمعتقدات واإليمان

 .والتلفزيون اإلذاعة التحديد وجه وعلى الجماعية

 

 


