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   *سالمية والعولمة الثقافيةالعلوم اإل
  

 :احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله واصحابه، وبعد
اية األربعينيات من أ صبحت العوملة فلسفة تنأل الدنيا وتشغل الناس، حيث شهد العامل منذ 

يف قيام احالف وتكتالت القرن املاي حتوالت سياسية واقتصادية واسعة النطاق، متثلت 
سياسية واقتصادية وعسكرية ذات توجهات متضادة، وذلك نتيجة طبيعة احلرب العاملية االوىل 

حلف ( والثانية، مث قيام احلرب الباردة بني املعسكر الشرقي بقيادة االحتاد السوفيييت السابق 
، وقد شهد )لف الناتوح( ، واملعسكر الغريب بقيادة الواليات املتحدة االمريكية )وارسو 
، وانتهى ) 1989(احلدث التارخيي االبرز واملتمثل يف توحيد االملانيتني يف بداية عام    العامل

ار االحتاد السوفيييت وعاد دوال متعارضة يف املصاحل، بل وصل االمر فيما  عصر سور برلني، وا
يتاثر بصورة جلية وواضحة  بينها حد االقتتال والصراع العسكري املسلح، وهكذا اصبح العامل
   .يف ظل العوملة، وصارت العوملة بابعادها حمط اهتمام وتركيز الكثريين

ا استقطبت اهتمام شرائح  وعلى الرغم من انقسام اآلراء وتنافس املواقف ازاء العوملة اال ا
ع فكرية وفئات اجتماعية متعددة املشارب والتخصصات من اقتصاديني وساسة وعلماء اجتما 

  1.ومثقفني
 والعوملة ليست موضوعا جديدا، وان كان احلديث عنها قد كثر يف السنوات االخرية من القرن
ا  ا ظاهرة مستمرة منذ فجر التاريخ، وان اختلفت مسميا العشرين، بل ان بعضهم يرى ا

ا مكانا مت ا واجيابيا ا، ومن هنا فقد احتلت قضية العوملة بسلبيا قدما يف واهدافها وادوا
السنوات االخرية لدى الدارسني والباحثني يف حماولة لفهم تلك الظاهرةاليت اصبحت واقعا يفر 

 2 .نفسه يف شىت ميادين احلياة، وامهها ما ميكن تسميته بالعوملة الثقافية

                                                           

هـ 1432احملرم  17-15، »عومليالتمع اجملالدراسات اإلسالمية يف  دور«ىل مؤمتر إمقدمة ورقة عمل  *
م، كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة األمري سوجنكال، فرع فطاين، 2010ديسمرب  23-21املوافق 
 .تايالند
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وامناطها السياسية  –خاصة االمريكية-والعوملة اليت تعين تعميم منوذج احلضارة الغربية 
ة واالجتماعية والثقافية على العامل كله، ميكن اعتبار اجلانب الثقايف اهم اثر من واالقتصادي

اثارها، وميكن ارجاع السبب يف ذلك اىل ظهور تيار العوملة الذي يريد جعل العامل قرية صغرية، 
ديدا للقيم وما يرتبط  االمر الذي احدث اتصاال وتبادال بني الدول، وقد شكل هذا االتصال 

 3 .ن اخالق ومبادئ يشكل الدين اساسا هلاا م
ديدا ضمنيا وصرحيا للثقافات، وهذا التهديد يتضاعف بصورة خميفة  وقد شكلت العوملة 
عندما يتعلق االمر بالثقافات املستهدفة كالثقافة العربية االسالمية اليت تشهد هجمة شرسة ال 

الن الثقافة العربية االسالمية تشكل مبا  مثيل هلا يف تاريخ الصراع الثقايف على امتداد الزمن،
حتويه من قيم حضارية انسانية حصنا منيعا يقف يف وجه التحديات الكربى اليت جتتاح ثقافات 

 4.العامل وتسعى لتفكيك االنتماءات الرتخيية والثقافية للشعوب
ديدا خلصوصيات االمم والشعوب مبا تنطوي عليه من ترو  يج لقيم معينة والعوملة الثقافية تعد 

ديد هذه اخلصوصيات، والقضاء  وحلضارة معينة هي احلضارة الغربية، املر الذي يؤدي اىل 
  5 .عليها، وهذا ما يتعارض مع الثقافة العربية االسالمية

  
 :مفهوم العولمة

جاء مصطلح العوملة على أساس أنه الرتمجة العربية للمصطلح اإلجنليزي، وقد ترجم هذا  *
يف حني ترمجه آخرون بالشمولية، وبعضهم قال ). الكونتة(أو ) الكونية(على أنه املصطلح 

ا   6."املقابل للخصخصة"األمركة، أو الوجه اآلخر للرأمسالية وآخرون عرّفوها بأ
يعد مصطلح العوملة من املصطلحات اليت ظهرت يف اإلونة األخرية، وكثر : اصطالحا *

فقد أحدث مصطلح العوملة ضجة كبرية ليس على  احلديث عنها على مجيع املستويات،
الصعيد الدويل فحسب، بل على مجيع االصعدة، ولعل مرد ذلك اىل ان مصطلح العوملة فرض 
نفسه حىت حيدث تغريات نوعية يف كافة جماالت احلياة ساعدها يف ذلك ثورة اإلتصاالت 

 .وتكنولوجيا املعلومات
ا . عرفها د* نفي اآلخر، واحالل االخرتاق الثقايف، واهليمنة وفرض "حممد عايد اجلابري با

 7."منط واحد لالستهالك والسلوك
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ا  * جمموعة الظواهر واملتغريات االقتصادية واالجتماعية والسياسية "ويعرفها الشراري، با
ا لتشمل معظم دو  ا وتاثريا ل والثقافية والتكنولوجية واملعلوماتية واالعالمية اليت متتد تفاعال

 8."العامل
فالعوملة حماولة لفرض ثقافة وسلوكيلت وامناط املعيشة االقتصادية واالجتماعية واالعالمية  *

والفكرية والسياسية من جانب القوي على الضعفاء، ونظرا ملا صار اليه العامل من وحدة 
كة، اي القطب الواحد تتزعمه الواليات املتحدة االمريكية، فان العوملة اصبحت مادفا لالمر 

فرض سلوكيات وامناط املعيشة االمريكية على دول العامل امجع، وال خالف يف ان ذلك يؤدي 
  .اىل تشويه هوية اجملتمعات، وسلب تراثها حلساب الرتاث واهلوية االمريكية

والذي يؤكدهذا الكالم ما قاله الرئيس االمريكي السابق جورج بوش حني قال يف مناخ  *
ان القرن القادم سيشهد انتشار القيم االمريكية، : "  حرب اخلليج الثانيةاالحتفال بالنصر يف

 9."وامناط العيش والسلوك
  

  :أهداف العولمة
عند تنزيل مفهوم العوملة على العامل االسالمي، فانه يقصد منها التدخل املباشر يف ثقافات 

 :الشعوب االسالمية، وذلك لتحقيق اهداف خطرية، من امهها
  .ثقافات الذاتية لالمة االسالمية، فيما يتعلق باللغة والدين والتاريخ تشويه .1
بث الشبهات يف اساسات تلك الثقافات من خالل التشكيك يف مرجعيتها االصلية . 2
 )الكتاب والسنة(

ا ذلك النوع من  ويتضمن ذلك دعم وتشجيع الفئات الطائفية اليت تبىن يف اصل عقيد
  .طان، االمحدية، البهايئة، القاديانية وغري ذلكعبدة الشي: التشكيك مثل

اقحام املرأة يف كل اجملاالت دون استثناء وبال ضوابط، بقصد استغالهلا باسم الثقافة والفن . 3
لتكون آداة ميدانية لتطويع الشعوب االسالمية للهجمة الثقافية الغربية، واكثر ما يتجسد هذا 

ل استغالل صورة املرأة واحلديث عنها وابراز مفاتنها، يف بث ما يسمى بثقافة اجلنس، من اج
واهلدف من وراء ذلك اهلاء املرأة املسلمة بامور خارج منزهلا بغية عزهلا عن هدفها االساسي 

 .وهو تربية االجيال
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  .حماولة تغيري املناهج التعليمية يف البالد االسالمية، حىت يقطعوا صلة الطالب بدينه. 4
ع االسالمي يف حبر الثقافة الغربية، وخاصة ما يتعلق منها باالسفاف املادي، تذويب اجملتم. 5

واالحنراف العقلي، والرتهل املعنوي، مع حماولة عزلة عن الثقافة ذات املردود االجيايب واالرتقاء 
 .احلضاري

ات ادخال العامل االسالمي يف بوتقة احلركة الثقافية العاملية، مبا تتضمنه من مفهومات ذ. 6
طابع مجاهريي كالدميقراطية، او طابع عقدي كالعلمانية، او طابع انتمائي كالقومية، او غري 

  .ذلك
ا وتارخيها. 7  .طمس هوية الشعوب وتشويه عقائدها وثقافا

 .وهذا هدف رئيس من اهاف العوملة بشكل عام، والعوملة الثقافية بشكل خاص
م جاك شاهني، استاذ علوم ا. وهذا ما يؤكده د التصال اجلماهريي جبامعة ألينوي االمريكية، ا

م يؤازرون النشاط االرهايب  .غرباء ويشكلون خطرا على االمن القومي، وا
ومما ذكره ايضا ان الكتب املدرسية وخاصة كتب املواد االجتماعية املقررة على الصف 

ي عباءة، ويتزوج عدد السادس، حبيث يقدم املسلم على انه راعي غنم يعيش يف اخليام، ويرتد
من النساء ال حد له، ويطّلق كما يشاء، وال هم هلم اال اجلنس والعنف، وخيطف الطائرات، 

   .ويدمر املنشئآت
  
 :ثر العولمة في مجال التعليم والتربيةأ

ان العالقة بني النظم التعليمية والرتبوية والنظم االخرى وثيقة، كالنظام السياسي واالقتصادي، 
النظام التعليمي مرتبط بالعوملة وحيتكم اىل عملية التاثري من خالل تفاعله مع البيئة  وذلك ان

احمللية، امتداد اىل تاثري النظام العاملي على االنظمة اجملتمع الواحد من خالل التغريات العاملية يف 
 .عامل السياسة واالقتصاد والتطور التكنولوجي واحلضاري

تعليمي نظام مفتوح يتاثر مبجمل التغريات املختلفة اليت حتدث يف ومبا ان النظام الرتبوي ال
العامل، وهذا التاثري ينعكس على مجيع عناصر النظام من مدخالت وعمليات وخمرجات، وال 
ا اثارا على ما هو قائم حاليا، ومنها ما يكون تاثريه مستقبال  شك ان العوملة حتمل يف طيا

ا   .قد تكون اجيابية، وقد تكون سلبيةيرسم معامل الغد، وانعكاسا
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وذلك من خالل ان العوملة تعين اهليمنة وخاصة ان العوملة تعين اهليمنة االمريكية، وثقافة احلياة 
االمريكية، من خالل الزام الناس بالقيم االمريكية والعادات االمريكية، كما اكد ذلك الرئيس 

 10"مريكي الشكل واملضمونان العوملة منهج تربوي ا"  :االمريكي جورج بوش
مل االبعاد االجتماعية  ا  ويظهر ذلك من خالل اثار العوملة الثقافية واالجتماعية املدمرة ال
ا، وما  واالنسانية وزيادة التفكك االجتماعي، وقطع صلة االجيال احلديثة برتاثها وجذور حار

ة، الن الدور العلمي للعوملة يتناول فيها من الرتكيز على النجاح الفردي واضعاف الثقافة الوطني
 .املشرتكات يف احلضارة العلمية وال يهتم خبصوصيات الوطن واجملتمع

ومما يؤكد هذا ان ثقافة العوملة تقوم على الغزو والفرض والضغط، مما جيعل التدخل يف اجملال 
   .التعليمي والرتبوي للدول االخرى ضرورة عاملية تفرضها العوملة الثقافية

  
 :انعكاسات العولمة على العقيدة والمفاهيم االساسية لها

ا تعود جذورها اىل  ميش عقيدة االلوهية عند املسلمني، كو ان العوملة الثقافية تسعى اىل 
النظام الرامسايل واالسس املادية اليت يبىن عليها، ويستمد النظام الرامسايل فلسفته وعقيدته من 

أ فصل الدين عن احلياة ويعد االنسان سيد الوجود، وبالتايل فهو املذهب الذي يقوم على مبد
ا قائمة على  غري حمكوم هللا، وهذا يؤدي باضعاف صلته بربه، وتصور نظرة املؤمن للحياة، ال
ا تضع االنسان يف  اساس مادي، وال بقاء وال وجود للجانب املعنوي او االمياين فيها، وا

ذاته، حبيث يكون يف صراع داخلي ثنائي االجتاه، يتمثل  موقف حمري، تدفعه للتمركز حول
 .الثقافية االنسان اىل التحرر من كافة القيود والتسليم بالواقع اجلديد والقبول به  بدعوة العوملة

اتشتمل على  ديدها ألصل العقيدة االسالمية، وذلك ال ولعل من اخطر ما حتمله العوملة هو 
دمها من اصله، وهلذا  الدعوة لوحدة االديان، وهي دعوة تنقض عقيدة االسالم من اساسها و

فان العوملة تشجع ما يسمى حبوار االديان ال على اساس دعوة االديان االخرى لالسالم بل 
على اساس ازالة التمييز بني االسالم وغريه واحلوار الذي يتوقعون انه سيحمل املسلمني على 

قادهم ببطالنت غريه، وبذلك يزول التعصب وتتقارب التنازل عن اعتزازهم بدينهم واعت
 .االديان

كما ان العوملة تسعى العادة تشكيل املفاهيم االساسية عن الكون واالنسان واحلياة عند 
 .املسلمني، واالستعاضة عنها باملفاهيم اليت يروج هلا الغرب ثقافيا وفكريا
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دمها من  وهذه املفاهيم القرآنية االسالمية االساسية كلها تنقضها العوملة الثقافية من اصلها و
اساسها، فالكون يف نظر العوملة ما هو ال ميدان تنافس على املصاحل الدنيوية، واالنسان دائب 

يف البحث عن ملذاته وشهواته ومنافعه، وليست احلياة سوى فرصة قصرية ال ينبغي ان تضيع 
اللذة الشهرة واجلنس واملال والثروة واجلمال، وليس ورائها شيء آخر، وال يصح التفريق    غري

بني الناس على اساس عقائدهم فهم امة واحدة يف االنسانية جتري عليهم احكام واحدة ال 
وان احلساب و اآلخرة واجلنة .جيوز حبال ان تتفاوت هذه االحكام بسبب الدين او العقيدة

  11.خرافة ال اساس هلا من الصحة والنار
  

ا تعمل على اعادة تشكيل املفاهيم االساسية اليت  اذن نلحظ ان العوملة الفكرية تكمن يف ا
بل تنقضها وتستعيض عنها مبفاهيم غريبة كافرة ملحدة ال تؤمن . تشكل اصول عقيدة املسلم

 بوجود عبادة اهللا
  .باجلنة والنار واتباع الوحي واالستعداد لآلخرة واالميان

  
 :انعكاسات العولمة على مبادئ الشريعة االسالمية

ا نقضا الحكام الشريعة االسالمية بفرضها مبادئ ختالف الشريعة،  ان العوملة حتمل يف طيا
قضية فرض مفهوم املساواة املطلقة بني الرجل واملرأة، وهذا : ومن االمثلة الواضحة على هذا

امليثاق العاملي يف حلقوق االنسان، ومقتضاه ازالة مجيع الفوارق على البمفهوم منصوص عليه يف 
مجيع احلقوق والواجبات بني الرجل واملرأة، وهذا ما نصت عليه اتفاقية سيداو، واليت جاءت 
حتمل مبدئ ازالة مجيع اشكال التمييز العنصري بني الرجل واملرأة، وهو االمر الذي يتناقض مع 

يث ان الرجل خيتلف عن املرأة يف كثري من االمور ومنها على سبيل الشريعة االسالمية، ح
احكام لباس املرأة يف الصالة وعدم وجوب اجلمعة واجلماعة عليها واحرامها للحج : املثال

 وعدم وجوب اجلهاد عليها، ويف
  .اختالف املرياث والنفقة وغري ذلك من االمور

  
 :نعكاسات العولمة على االخالق االسالميةا
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دد النظام االخالقي االسالمي، فمن خالل العوملة يروج للشذوذ اجلنسي وحيول  ان العوملة 
الغرب استصدار قوانني حلماية الشذوذ اجلنسي يف العامل والرتويج للزواج املثلي وغري ذلك من 

  .االمور
  

 :اإلجراءات التربوية الوقائية لمواجهة العولمة
م دف االنظمة الرتبوية اىل احدا ث تغريات اجيابية يف سلوك االفراد واىل تنمية شخصيا

بشكل متكامل ليصبحوا قادرين على التفكري بانفسهم وألنفسهم ولآلخرين، واذا كانت العوملة 
ظاهرة تعرض نفسها على العامل اليوم فكيف نتعامل معها تربويا حبيث حنافظ على انفسنا من 

ا ونفيد من اجيابيتها  :سلبيا
صني الديين، من خالل تعليم املسلمني امور دينهم واطالعهم على احكام دينهم، التح .1

 .وتدريسهم ثقافتهم االسالمية دراسة عميقة متأنية، مع التطبيق العلمي ملا يدرسون
إعادة بناء مناهج الرتبية والتعليم يف الروات واملدارس واملعاهد واجلامعات، وغريها من . 2

ذه االطر الثقافية، تكون هذه مؤهلة ملمارسة الثقافة االسالمية على مؤسسات التعليم وفقا هل
 12.ارضها، وقادرة على املشاركة يف عوملة هذه الثقافة يف خارجها

اعادة بناء السياسات االعالمية، على مجيع االصعدة والوسائل، لتمثل الثقافة االسالمية . 3
 13.وعوملتها متيثل، ولتكون قادرة على خدمة هذه الثقافة اصدق

قراءة العوملة قراءة واعية تستند اىل اعمال التفكري الناقد يف هذه الظاهرة من اجل فهمها . 4
ا واملبادئ اليت تقوم عليها واستخالص النتائج اليت ترتتب على هذه الظاهرة  .وحتديد مطلقا

ا التارخيية، واعط. 5 اء الوالء هلذه اهلوية استيعاب اهلوية الثقافية اآلتية عن طريق وعي مسري
 14 .والعمل على تدعيمها وتطويرها

ادخال التكنولوجيا احلديثة يف النظام الرتبوي بصورة شاملة وتنشئة االجيال على استخدام . 6
واالفادة منها يف الدراسة والبحث والتعلم للحصول على تعليم   تكنولوجيا املعلومات للوصول

 15 .نوعي
دف ادراكها مت الداخل، التفاعل مع العوملة . 7 وفق مبادئها وآليات التعامل معها، 

ا االجيابية والعمل على استثمارها  .والوقوف على معطيا
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 .تربية االجيال على ثقافة العوملة، لكي يتمكن الفرد من التعامل وفق منطقها. 8
ناصر القوة والضعف تقومي املناهج التعليمية وطراق تدرسيها يف املؤسسات الرتبوية، ملعرفة ع. 9

 فيها،
  .لغاية تطويرها مبا يتالءم مع االهداف الرتبوية املستجدة ومتطلبات روح العصر الثقافية

وضع اسرتاتيجية تربوية لتشكيل بعض االجتاهات والقيم املرتبطة بروح العصر العلمية او . 10
 .التكنولوجيا او البحثية او الدينية او االجتماعية

 .اساليب تدريس تتمشى ومظاهر التقدم التقين اتباع انظمة. 11
ضرورة التحرر من التقاليد والقيم السلبية عن النظام التقليدي للعملية الرتبوية واالهتمام . 12

باملهارات والتاكيد على امهية التفاعل واالتصال مع الثقافات االخرى واالستفادة منها والتاكيد 
 16 .املختلفةعلى امهية استخدام االنرتنت ووسائل 

  :اعداد عناصر العملية التعليمية اعدادا جيدا ملقاومة ومواجهة حتديات العوملة وامهها. 13
 

ان يكون املعلم قدوة حسنة لطلبته وايضا دور املعلم يف التاكيد على امهية البحث : املعلم *
كنه من االستخدام العلمي واالكادميي للوصول اىل مرحلة االبداع، وان يتمتع املعلم بشفافية مت

الفعال للحصيلة املعرفية املتوفرة لديه عن الثقافات من خالل تقبل ثقافة كل واحد من طلبته 
  .والعمل على التوفيق بينهم

 
ال بد من وجود مسات للطالب يف ظل العوملة جتعله قادرا على مواجهة هذا : الطالب *

 -:ه السماتالتحدي بثبات ومبحافظة على اهلوية الثقافية، ومن هذ
  .االعداد الديين والوطين بتقوية اعتزازه بدينه وووطنه. أ

االعداد للتدريب على املواطنةواملشاركة االجتماعية والسياسية ليعي حقوقه وميارس . ب
الدميقراطية وحيرتم اآلراء داخل املدرسة والتاكيد على ان التعلم التكنولوجي وثورة االتصاالت 

العوملة وعليه التحصن باجلانب االجيايب منها يف ممارسته ملقاومة حتديات واملعلومات هي ادوات 
 .العوملة
 .التاكيد على العقالنية وايضا التاكيد على امهية غرس االبداع واالبتكار لدى الطالب. ج
ا. د  .اعداد الطالب لدخول العاملية ملواجهة العوملة وحتديا
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واملهارات اليت متكنهم من العيش باقتدار، وتزويدهم  تزويد الطلبة بكم وافر من املعلومات. ه
 .باملعلومات واحلقائق الالزمة لالنسان املثقف

تنمية شخصية كل واحد كم الطلبة بصورة شاملة متكنهم من التكيف مع ظروف احلياة . و
 .املتطورة باستمرار

لعوملة وعامل مجيع هذه االمور متكن الطالب من االستعداد وعدم اخلوف يف دخول عامل ا
  .االنرتنت واالنقاء على اهلوية الثقافية

  
 :الخاتمة

 :يف ضوء ما تقدم خيلص الباحث اىل النتائج التالية
ان العوملة الثقافية ظاهرة قدمية حديثة، تستمد خصوصيتها من التطورات السياسية . 1

ايات  .القرن العشرين واالجتماعية واالقتصادية والفكرية والسلوكية برزت بشكل واضح يف 

ان العوملة الثقافية من اخطر انواع العوملة على االطالق، حيث يفوق خطرها االخطار . 2
ا تقدم مرجعية خمتلفة متاما لالمم . النامجة عن العوملة االقتصادية واالجتماعية والسياسية ال

 .والشعوب

خالل تاثريها على عقيدة االمة يف ان للعوملة الثقافية اثرا مباشرا على العقيدة االسالمية من . 3
 .االلوهية من خالل نشر االحلاد واالفكار الضالة، والعقائد املنحرفة، ومتييع قضايا الرباء والوالء

ميش الدين واضعاف صلة العبد بربه، وتصورها ان احلياة قائمة . 4 تسعى العوملة الثقافية اىل 
 .على اساس مادي

ا نقضا للشريعة االسالمية بفرضها مبادئ ختالف الشريعة ان العوملة الثقافية حتمل. 5  .يف طيا

ديدها الصل العقيدة االسالمية من خالل . 6 ان من اخطر ما حتمله العوملة الثقافية هو 
دمها من اصلها،  الدعوة اىل وحدة االديان، وهي دعوة نتقض عقيدة االسالم من اساسها و

ان الرسالة اخلامتة من اهللا تعاىل اىل البشرية كافة وناسخ ملا الن االسالم دين قائم على حقيقة 
   .سبقه من الشرائع واالديان
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