
 
 
 
 
 
 

ان العولمة الثقافية هي محاوالت لبسط النموذج الثقافي الفكري االمريكـي علـى الهويـة    
اإلسالمية والخصوصية الثقافية للمجتمعات اإلسالمية بوسائل متعددة ابتداء من الهيمنـة العسـكرية   

ي مروراً بالسيطرة االقتصادية من حيث ربط العالم بمنظومة اقتصادية واحدة وانتهاءاً والنفوذ السياس
  بالوسائل التقنية الحديثة ممثلة باالعالم السمعي، المرئي، الشبكة العالمية للمعلومات.

وعليه فان فرضية البحث تستند إلى تأثير العولمة الثقافية على المجتمعات اإلسالمية، وكيفية 
ها واثرها على الجوانب الفكرية واالجتماعية والثقافية لالمة اإلسالمية، ومـا هـو موقـف او    انعكاس

مسؤولية األمة اإلسالمية في الرد على هذا التحدي وتقديم البديل لألفكـار المسـتوردة، فمـا هـي     
  طروحات الفكر االسالمي لمواجهة هذه االختالف الفكري.

Abstract 
The cultural globalization are attempts to extend the American cultural 

model intellectual Islamic identity, privacy and cultural Muslim communities 
in several ways, starting from military dominance and political influence 
through economic control in terms of connecting the world economic system 
and one and ending with the technical means of modern actress audio flags, the 
visual, the global network of information. 

Accordingly, the hypothesis is based on the influence of cultural 
globalization on Islamic societies, and how it bounces and their impact on the 
intellectual, social and cultural aspects of the Islamic nation, and what is the 
position or Islamic responsibility to the nation to respond to this challenge and 
offer an alternative for imported ideas, what are the arguments of Islamic 
thought to face these ideological differences .  
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تعد الهوية اإلسالمية من القضايا الضرورية الملحة السيما في الوقت الحاضر لما آلت إليـه  
أحوال األمة اإلسالمية من فرقة وشتات وضياع معالم القوة الذاتية والتـأرجح فـي عـالم متفـاوت     

وب االتجاهات والرؤى، عالم مادي تحكمه األثره واالستبداد وأفكار تسعى لطمس حضارة وثقافة الشع
  أمالً في سيادة ثقافة شعوبها وفرضها من واقع الغلبة وقوة التقنية.

فمثلت التحديات الفكرية المجابهة لألمة اإلسالمية ومازالت، خطراً جسيماً ال تقل آثاره على 
االحتالل المباشر، بل تفوق ما لهذا االحتالل من نتائج لذا لجأت الدول المصدرة لالفكار المادية إلـى  

شد ايالماً واكثر فتكاً بسيطرتها على منابع الفكر والثقافة وزرع األرض اإلسـالمية بـذوراً   وسيلة ا
غريبة من ثقافات مستوردة ال تمت بصلة لألصالة اإلسالمية وللتاريخ االسالمي فكانت قاب قوسـين  
 او ادنى من االندثار الفكري والحضاري فظهرت مسميات ودعوات جديدة لكنها في جوهرها قديمـة 

تعود لذات المنبع الفكري المادي المضلل فتارة على صعيد السياسة، وتارة علـى صـعيد االقتصـاد    
وأخرى على صعيد االجتماع والثقافة وما العولمة اال واحدة من هذه االفكار والتحـديات المعاصـرة   

بارتكازهـا   التي انعكست آثارها وبشدة على المجتمعات اإلسالمية من الناحية الفكرية واالجتماعيـة، 
  على التطورات التقنية العلمية مختزلة العالم بقرية صغيرة.

ان العولمة الثقافية هي محاوالت لبسط النموذج الثقافي الفكري االمريكي على الهوية وحيث 
اإلسالمية والخصوصية الثقافية للمجتمعات اإلسالمية بوسائل متعددة ابتداء من الهيمنـة العسـكرية   

ي مروراً بالسيطرة االقتصادية من حيث ربط العالم بمنظومة اقتصادية واحدة وانتهاءاً والنفوذ السياس
  بالوسائل التقنية الحديثة ممثلة باالعالم السمعي، المرئي، الشبكة العالمية للمعلومات.

وعليه فان فرضية البحث تستند إلى تأثير العولمة الثقافية على المجتمعات اإلسالمية، وكيفية 
ها واثرها على الجوانب الفكرية واالجتماعية والثقافية لالمة اإلسالمية، ومـا هـو موقـف او    انعكاس

مسؤولية األمة اإلسالمية في الرد على هذا التحدي وتقديم البديل لألفكـار المسـتوردة، فمـا هـي     
  طروحات الفكر االسالمي لمواجهة هذه االختالف الفكري.

ة على المنهج االستقرائي والتحليلي، والثباتهـا فـإن   اعتمد البحث للتدليل على هذه الفرضي
  البحث قسم إلى مبحثين اهتم االول منهما بتحديد المفاهيم الثقافية، العولمة.

ومما الشك فيه ان قضية الهوية قضية هامة وحساسة لما لها من ثبات في الرؤى واختالف 
اقضة في تحديد مفهوم الهوية لما يعتريـه  في االتجاهات الفكرية، فضالً عن المواقف المتباينة والمتن

من غموض، لذ اقتصر التعريف الوارد في المبحث االول على ايضاح (معنى اللفظة) الداللي ولـيس  
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اللغوي كما درجت اغلب الدراسات بهذا الشأن، كما وضح هـذا المبحـث الخصـائص والثوابـت     
  .االساسية التي تتسم بها الهوية اإلسالمية على وجه الخصوص

اما المبحث الثاني فأهتم بدراسة تحديات العولمة الثقافية (الفكرية االجتماعية) بصورة عامة 
  التي تمس المجتمع اإلسالمي بكل طوائفه وسبل مواجهتها إسالمياً.

  وأخيراً الخاتمة التي ضمت اهم ما توصلت اليه في متن البحث
  واهللا الموفـــق.
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  الثقافة:  -
تعد الثقافة من المفردات التي شاع استعمالها دون ان يكون لها معنى واضح ومحدد، بكلمة 

  ادق االتفاق على تعريف عام.
فالحديث عن الثقافة يتطلب أوالً تحديد المفهوم، والترادف اللفظي بينهما وبـين المفـردات:   

الكلمات ودالالتها وبحسب الحضـارة انهـا تعنـي المفـاهيم      الحضارة، المدنية، والتمايز بين معاني
والنظريات والمعارف التي تشكل في امتزاجها العلوم والفنون والتقنيات، اما المدينـة فهـي تتعلـق    

  .)١(بالمظاهر المحسوسة والتمثالت الخارجية للمكتسبات الثقافية أو الحضارية
افة متداخلتان وتتفـاعالن مـع بعضـهما    وبمقتضى التصور السابق ان لفظة الحضارة والثق

  البعض.
غير انه من الواضح ان لفظة الحضارة تختلف عن لفظة الثقافة على الـرغم مـن وجـود    

  بعض اوجه للتشابه الواضح بينهما في اسلوب التعبير وليس في المفهوم.
الثقافة تظهـر  فالثقافة تعرف: "انها طريقة حياة شعب معين يعيش معاً في مكان واحد وهذه 

  .)٢(في فنونهم وفي نظامهم االجتماعي وفي عاداتهم واعرافهم وفي دينهم"
او هي مجموعة النشاط الفكري والفني وما يتصل بهما من مهارات او يعين عليهمـا مـن   

  .)٣(وسائل بعبارة أخرى هي مجموع النتاج الفكري والوجداني الذي ال تكون األمة امة بدونه"
رى حدد بعض الباحثين مفهوم (الثقافة) وقصرها على الناحية الفكريـة  ومن وجهة نظر أخ

  .)٤(والقيمية للحياة (الجانب غير المادي) واطلق على الجانب المادي والتقني للحياة مصطلح (المدنية)
  ولعل التعريف المتفق عليه والكثر شموالً بشأن لفظة (الثقافة):

ة والمادية التي تميـز مجتمعـاً بعينـه او فئـة     "جميع السمات الروحية والفكرية والعاطفي
اجتماعية بعينها وهي تشمل طرائق الحياة والتفكير والتقاليد والمعتقـدات والفنـون واآلداب ونظـام    

  .)٥(القيم"
، كما ان للثقافـة  )٦(وعليه فإن للثقافة عناصر ال تقوم إال بها اال وهي اللغة واآلداب والفنون

  :)٧(خصاص تحدد
  عملية إنسانية بمعنى انها خاصة باإلنسان فقط دون المخلوقات األخرى. الثقافة -١
  الثقافة عملية متغيرة النها نتاجات مجتمعات تتفاعل مع بعضها. -٢
  انها عملية قابلة لالنتقال من جيل إلى جيل ومن جماعة إلى أخرى بوسائل االنتشار واالتصال. -٣
  بمنوال محدد وطرق حياتية مختلفة ومقبولة. الثقافة تؤطر حياة االفراد والمجتمعات -٤
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بسبب هذا الترابط الوثيق بين الجانبين المادي (التطور والتغيير واالقتباس) وبين الروحـي  
(االنسان واالفراد والمجتمعات بما تحمله من قيم ومبادئ، اصطبغت الحضـارة بالثقافـة واصـبحت    

وم اعم واوسع من الثقافة النها تمثل نتاج شعب او مرادفة لها على الرغم من اتفاقنا ان الحضارة مفه
  مجتمع ما في حين ان الحضارة مجموع ثقافات البشر.

ومما يدلل على ذلك انسجام الثقافة بالهوية الخاصة للمجتمع، او امة معينة وتمييزهـا عـن   
الثقافة تكمـن  الثقافات البشرية األخرى وبالمقابل صمود هذه الثقافة الخاصة. بمجتمع معين: "فأهمية 

في مساعدة المجتمع على البقاء والصمود ومسايرة التطور الدائم، فليس هناك من ثقافة صالحة مـن  
وجهة نظر ابنائها، لكن ما هو صالح ومفيد في ثقافة ما قد ال يكون كذلك في ثقافة أخرى، وهو مـا  

  .  )٨(اصطلح عليه [بالنسبية الثقافية]"
مثقافة، التثاقف، االستيعاب، ودرج استخدامها في االدبيـات  وشاع مؤخراً استحداث الفاظ: ال

الفكرية المعاصرة للداللة على عملية التفاعل والتكيف الثقافي بين الثقافات العالمية، فالثقافـة عمليـة   
تبادل ثقافي، والتثاقف العملية التي يستطيع بها الفرد او الجماعة اكتساب الصفات الحضارية لجماعـة  

  ل االتصال او التفاعل بينهما وهو يعني ايضاً (التكيف الثقافي).أخرى من خال
في حين يشير االستيعاب إلى االختفاء التام لهوية الجماعة بحيث ال تصبح بعد ذلك مرجعـاً  

  .)٩(الفرادها وال لغيرهم
فاالستدالل المعنوي لالستيعاب هو االكثر خطورة لما يتضمن من اندماج وانصهار كامـل  

  افية لالمة وتالشي الهم مقومات الهوية.للبنى الثق
وقدر تعلق االمر بالثقافة اإلسالمية التي ترتبط "بضوابط اخالقية وروحية تنطلق في البيئـة  
اإلسالمية التي تقتضي ان يحكم االنسان ثقافته وسلوكه في نطاق العقيدة التي يؤمن بها أي انه علـى  

ها مع تعاليم الشريعة اإلسالمية وتوجيهاتهـا حتـى ال   المسلم ان يكييف ثقافته وسلوكه بجميع عناصر
  .)١٠(يحدث تناقض بين العقل والشرع"

  .)١١(البطاقة الشخصية -الذات -اما مفهوم الهوية الداللي فتشير الى
كما تعني الركيزة االساس للمتابعة في عملية االبداع المستمر وكذلك تعني فكرة جدلية بـين  

ري، وكذلك تبين الهوية: "االمتياز عن الغير والمطابقـة للـنفس، أي   الواقع المعاش والتراث الحضا
  .)١٢(خصوصية الذات، وما يتميز به الفرد او المجتمع عن الغير من خصائص وقيم ومقومات"

عالوة على ذلك ترمز الهوية إلى النواة الحية للصفة الفردية والجماعية وهي المبدأ الحيوي 
، والتطور )١٣(السلوك واالفعال التي تعد على اقصى درجة من األصالةالذي يهدي القرارات ومظاهر 

مع االحتفاظ على االستقالل وعلى الذات االمر الذي ينطبق على الهوية اإلسالمية التي تمتاز بطـابع  
فريد فهي ثمرة صيرورة تاريخية حضارية وتتأتى سمتها الفريدة من البناء العقائدي: "وااليمان بعقيدة 
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العتزاز باالنتماء اليها واحترام قيمها الحضـارية والثقافيـة وابـراز الشـعائر اإلسـالمية      األمة وا
واالعتزاز والتمسك بها والشعور بالتمييز واالستقاللية الفردية والجماعية والقيام بحق الرسالة وواجب 

  .)١٤(البالغ والشهادة على الناس"
ت متعددة ومتداخلة وليس هوية واحـد  فالهوية اإلسالمية في اطارها الواسع، مجموعة هويا

مماثلة، فتضم الهوية العربية واإلسالمية لغير العرب مع وجود تباين بين الهويتين فـالعربي يتفاعـل   
من خالل تداخل الثقافة والحضارة العربية اإلسالمية في حين ان المسـلم ينطلـق مـن الحضـارة     

بية احدى جزئياتها مـع االخـذ بنظـر االعتبـار     اإلسالمية الكلية التي تمثل الثقافة والحضارة العر
  التواصل بين العربي المسلم مع المسلم غير العربي وفق اسس واطر الشريعة اإلسالمية.

  العولمة:  -
أشارت بعض الدراسات ان مفهوم "العولمة" يشير إلى مجموعة من الحقـائق والتطـورات   

  .)١٥(االقتصادية والسياسية والثقافية التكنولوجية السريعة الهادفة إلى ادارة شؤون العالم
وتعد العولمة ظاهرة اقتصادية فكرية اختزلت اطراف العالم نتيجة لتطور وسائل االتصاالت 
بحيث ان االحداث االقتصادية والسياسية في بقعة من العالم تؤثر على البقـع األخـرى مـن الكـرة     

  .)١٦(االرضية، وعلى مستوى الدول والهيئات
  .)١٧(مثل العولمة "الرؤية والمفهوم والنموذج والمنظومة"بعبارة أخرى ت

وتشير بعض االدبيات الفكرية المعاصرة ان العولمة لفظة مشتقة من العالميـة، أي اتحـاد   
  .)١٨(شعوب العالم في جميع أمورها على نحو واحد

  ز بينهما.وتجاذبت اراء المفكرين مفهوم العولمة والعالمية بين التطابق بين المفهومين والتماي
اذ يرى محمد عابد الجابري ان هناك فروقاً فكرية في الرؤيـة والوسـيلة بـين العولمـة     

  والعالمية وهي:
العالمية طموح إلى االرتقاء بالخصوصية الثقافية إلى مستوى عالمي تنفتح علـى مـا هـو    

  كوني عالمي.
  العولمة: احتواء العالم.

اء في التعاون التحاور والتالقح انها طريقـة  العالمية طموح مشروع ورغبة في االخذ والعط
  االنا للتعامل مع االخر بوصفها انانية طريقها إلى جعل االيثار محل االثرة.

  العولمة: طموح وارادة الختراق االخر وسلبه خصوصية وبالتالي نفيه من العالم.
  العالمية اغناء للهوية الثقافية.
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هذا االختراق هو الغاء الصراع االيديولوجي الـذي  العولمة اختراق لها وتمييع والهدف من 
يقوم بتأويل الحاضر وتغيير الماضي والتشريع للمستقبل مع استهداف االداة التي يـتم بهـا التأويـل    

  والتفسير والتشريع وهما العقل والنفس (االدراك).
ولوجي وهـي  ان العالمية تفتح على العالم وعلى الثقافات األخرى واالحتفاظ فالخالف االيدي

  طموح إلى االرتفاع بالخصوصية إلى مستوى عالمي، وهي تنفتح على ما هو عالمي وكوني.
اما العولمة فهي ليست عالمية ويخطئ من يعدها عالمية بالرغم من انها تحمل سمة عالمية، 
فكما العولمة هي ارادة للهيمنة وقمع واقصاء للخصوصية لكل ما هو خصوصي وسـعي الحتـواء   
العالم واختراق االخر وسلبه خصوصيته وهويته وبالتالي نفيه من العالم. وهي تعمل على تعميم نمط 

ي يخص بلداً بعينه وهو الواليات المتحدة االمريكية على بلدان العالم اجمع فهـي ايـديولوجياً   حضار
  تعبر بصورة مباشرة عن ارادة الهيمنة على العالم وامركته.

ان العالمية هي ثمرة للتفاعل الحر واالختياري بين الحضارات المتعددة والمتمـايزة تمثـل   
م والحضارات أي المشترك العـام بينهـا والـذي تمايزهـا فـي      القاسم المشترك والجامع لهذه االم

  الخصوصيات والعمليات.
العولمة: تعني القهر والقسر واالجبار على لون معين من الخصوصية بعولمة القهر ليكـون  
عالمياً، فالمنظومة العالمية هي حاصل جميع خصوصيات حضارية تصبح عالمية بالتوافق والحريـة  

  .)١٩(م يختار االنسان وفي العولمة ال خيار لإلنسانواالختيار في العال
وبرغم هذه الجهود المبذولة لتمييز اللفظتين إال ان المتفق عليه ان العولمة تعني هيمنة نمط 
اقتصادي واحد ومترابط عالقات القوى عبر العالم وإعادة تكوين العالقات االجتماعية وسـيادة قـيم   

  ومعايير انسانية مؤثرة.
طرح السابق فالعولمة ما هي اال انعكـاس لمفهـوم الالمبرياليـة: رغبـة الـدول      ووفقاً لل

االستعمارية الكبرى بسيادتها عالمياً وخضوع الدول النامية والصغرى لسـيطرتها وتنفيـذ نمـوذج    
  .)٢٠(اقتصادي (رأسمالي)

ـ  التين وفيما اذا كانت العولمة تعني هيمنة اقتصاد عالمي او سياسية عالمية فهي في كلتا الح
تشير إلى وجود بنى فكرية تابعة لدولة أو دول معينة تمثل ارادة خاصة منفردة في جوانب اقتصادية 
ممثلة بالتركيز على البعد االقتصادي لها، وجوانب سياسية شددت على البعـد السياسـي وجوانـب    

ـ  )٢١(اجتماعية ركزت على البعد االجتماعي وثقافية ارتبطت بالبعد الثقافي رف بالعولمـة  ، او مـا يع
الثقافية ذات التأثير البالغ في بنية المجتمعات النها تؤطر فكر ثقافي لجهات قومية او مؤسسات دولية 
وتمثل سيطرة وغلبة ثقافة من الثقافات على جميع الثقافات في العالم، او كما يقول الـبعض كونيـة   

  .)٢٢(الثقافة بغية الهيمنة وسلب خيرات الشعوب لصالح تلك الثقافة"



 

 

٥٥٦ 

 

  

والبد من إعطاء تعريف عن العولمة الثقافية من وجهات نظر مختلفة ليسهل معرفة مبادئها 
  وآلياتها وآثارها على الهوية اإلسالمية للمجتمع اإلسالمي.

يعرف محمد قطب العولمة الثقافية بانها استهداف الدين االسالمي الدرجة االساس إذ يقول: 
االسالم، ان اإلسالم بالذات هو المستهدف مـن العولمـة، وان   "ان العولمة يستهدف بالدرجة االولى 

اصحاب الشأن حسب تعبير محمد قطب لن يسـتريحوا حتـى يـردوا المسـلمين عـن ديـنهم ان       
 f )٢٣(استطاعوا   e  d   c  b  a        `   _  ^g  )٢٤(.  

ويرى محمد عابد الجابري: "ان العولمة مقرونة بثقافة االستهالك، وان هناك عولمة وهناك 
عالمية والعولمة تعني ارادة الهيمنة إلى هي قمع واقصاء الخصوصي والذاتي... وهي التطبـع مـع   

قافية الهيمنة وتكريس االستتباع الحضاري وتقوم هذه الثقافة بعملية تسطيح الوعي واختراق الهوية الث
لالفراد والجماعات واالمم، انها ثقافة جديدة تماماً لم يشهد التاريخ مثيالً لها من قبل انها ثقافة اعالمية 
سمعية وبصرية تصنع الذوق االستهالكي اقتصادياً والراي العام سياسياً وتشيد رؤية خاصة لالنسـان  

  .)٢٥(والمجتمع والتاريخ"
م الحركي لألمركة وتقوم عل امرين اثنين اولهمـا: ان  ويعرف عبد االله بلقزيز: "انها االس

العولمة ليست شيئاً اخر سوى الرأسمالية االحتكارية وقد انتقلت من العالم الغربي (أمريكـا واوربـا)   
إلى مركز اوحد هو المركز االمريكي وثانيهما ان العولمة ليست العالمية على نحو ما يدعى ويـزعم  

جيون ممن يشروا طويالً بعدالتها في توزيع مغانمها على البشـر اجمعـين   في خطابات يهتفها االيدلو
وانما هي نقيض الفكرة العالمية، وان العولمة امركة النها تجسيد مادي وسياسي معاصر لصـيرورة  

  .)٢٦(االحتكار وهو سمة الرأسمالية في طورها االمبريالي"
صابي ثقافي وعدواني رمـزي علـى   ويعرف عبد االله بلقزيز ثقافة العولمة: "انها فعل اغت

سائر الثقافات، وانها رديف االختراق الذي يجري بالعنف المسلح بالتفاته فيهدد سيادة الثقافة في سائر 
  .)٢٧(المجتمعات عملية العولمة"

وهناك رأي لطالل عنتر بستي يرى: "ان العولمة الثقافية ما هي اال توحيد القيم حول المرأة 
الرغبة والحاجة وانماط االستهالك في الذوق والمأكل والملبس انها توحيـد طريقـة   واالسرة وحول 

التفكير والنظر إلى الذات إلى االخر والى القيم والى كل ما يعبر عن السلوك وهذه هي الثقافة التـي  
  .)٢٨(تدعو إلى توحيد العولمة"

اطارها القومي والخاص  وتعريف اخر يرى ان العولمة الثقافية هي تحول الهوية الثقافية من
إلى االندماج والتفاعل والتكامل مع الهويات األخرى في ظل الهوية الثقافيـة االحاديـة وان كانـت    
العولمة تفرض نفسها حتى باستخدام القوة فتصبح العولمة الثقافية بذلك فرض منهج وثقافـة غربيـة   
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تهم إلى درجة ان ال يكون الي مجمع امريكية بالهيمنة على العالم وشعوبه وافراده واهدار لخصوصيا
  .)٢٩(ثقافة ذاتية وهوية شخصية او خصوصية

ويعرف محمد عمارة العولمة: "هي عملية اجتياح الشمال للجنـوب... اجتيـاح الحضـارة    
الغربية ممثلة في النموذج االمريكي للحضارات األخرى و... وهي التطبيق العملـي لشـعار نهايـة    

الدعاء بان النموذج الغربي الراسمالي هو القدر االبدي للبشرية جمعاء وهـو  التاريخ الذي ارادوا به ا
تطبيق يستخدم في عملية االجتياح اسلوب صراع الحضارات والذي فيه تصرع الحضارة اإلسـالمية  

  .)٣٠(ما عداها من الحضارات"
االقوى  ومن هنا جاء مفهم او مصطلح العولمة الثقافية أي قدرة الثقافة والمجتمع والحضارة

تكنولوجيا على اختراق الثقافات والمجتمعات والحضارات االصغر تكنولوجيا وتهميشـها ومـن ثـم    
إلغائها ان امكن ذلك عن طريق نزع القيم واالفكار النفسية والثقافية ومغـانم السـلوكية فـي وعـي     

ا يـؤدي إلـى   االخرين من اجل اختراق هذه المجتمعات واسقاط عناصر المقاومة والممانعة لديها مم
  .)٣١(تأسيس هوية ثقافية وحضارية جديدة معادية لهويتها السابقة

ويعرف يوسف القرضاوي العولمة الثقافية: "ان أشد الوان العولمة خطراً وابعدها اثراً هـو  
عولمة الثقافة على معنى فرض ثقافة امة على سائر االمم او ثقافة األمة القوية الغالبة علـى االمـم   

  .)٣٢(غلوبة وبعبارة أخرى فرض الثقافة االمريكية على العالم كله"الضعيفة الم
ان جوهر عملية العولمة الثقافية تنطوي على ثالث امور اساسية الهدف منها صياغة ثقافـة  
كونية عالمية لها قيمها ومعاييرها الغرض منها ضبط سلوك االمم والشعوب وبالتالي دفع العالم نحـو  

  :)٣٣(ائص وهذه االمور هيالتوحيد في السمات والخص
  ضرورة انتشار المعلومات الفكرية بحيث تصبح متاحة لدى الجميع. -١
  القيام بتذويب الحدود بين دول العالم بحيث يصبح قرية واحدة او عالم واحد. -٢
  العمل على زيادة معدالت التشابه والتجانس بين الجماعات االنسانية. -٣

لثقافية هي عملية بسط نفوذ النموذج االمريكي الغربي بكـل  في اعتقادنا ان مفهوم العولمة ا
معانيه الفكرية والدينية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية بوسائل حديثة الهدف منها الغـاء  

  خصوصية وهوية العالم االسالمي الثقافية.
عملية تعمـيم الثقافـة   نالحظ هناك اتفاق موحد للباحثين على ان العولمة الثقافية ما هي اال 

االمريكية على العالم، ويحاول بعض الكتاب االمريكيين االيحاء إلى ان هناك عوامـل سـلبية فـي    
الثقافات األخرى للبلدان األخرى مما يؤدي إلى سيطرة الثقافة االمريكية على هذه الثقافات وان هـذه  

  :)٣٤(الصفات السلبية هي
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مكبلة بالقيود وذات توجهـات دينيـة وان هـذه الثقافـات     انها ثقافات نخبة او صفوة وانها 
تستخدم لغة معينة ال يفهمها غير فئة قليلة من الصفوة او من رجال الـدين بالتـالي هـي ال تلبـي     

  .)٣٥(احتياجات االنسان المعاصر الذي يبحث عنها في الثقافات الوافدة او الغازية لمجتمعه
إلسالمية ذات خصـائص معينـة وهـذه الخصـائص     ان ثقافة العولمة التي تواجه الثقافة ا

  :)٣٦(هي
فهي ثقافة يصاحبها في الغالب خطاب تقني وعلمي فهي تنقل عبر الوسائل االتصالية وهي بـذلك   -١

  ثقافة مقرونة بالوسائل الحديثة االتصال وسرعة نقل المعلومة.
عبر عن حاجات محلية وعلـى  ثقافة نخبوية أي من فئة النخبة وليس لها قاعدة شعبية بالتالي ال ت -٢

  هذا االساس تركز القوة السياسية على الوسائل التكنولوجيا.
  وهي ثقافة ذات انماط سلوكية أي مرتبطة بثقافة االستهالك وليس االنتاج الفكري والعقلي. -٣

  خصائص الهوية اإلسالمية:
تمتاز الهوية اإلسالمية بسمات ميزتها عن سواها كما أهلتها للديمومة والبقـاء فـي ظـل    
تصارع حضارات وثقافات عدة حاولت طمس معالم الهوية اإلسالمية للجتمعات بوسـائل واسـاليب   

  متنوعة طلت التحديات الفكرية للهوية او المجتمع االسالمي ومن هذه الخصائص:
  ية):القرآن الكريم (القدس -١

األساس في بناء الفكر االسالمي والثقافة اإلسالمية فهو الوثيقة الخالدة الذي لـم يتعـرض   
  .)٣٧(للتحريف. مما اعجز خصوم اإلسالم باتهامه (القرآن) بالتحريف

فالرسالة اإلسالمية وبدعوة القرآن الكريم اتسمت بالعالمية ليس بتوجهه (االسالم) إلى االمم 
بل بأخذه بفكرة تدرج المعرفة البشرية واستيعاب المرحلة الالحقة لمـا قبلهـا    والشعوب المختلفة فقط

  :)٣٨(وتخطيها لها
فالشريعة اإلسالمية تصدر كل القيم الروحية والتشريعية والقضائية فهي اداة اسالمية تخضع 

ان العبـادة  قيمتها للمعيار االسالمي وحده، بل ان اإلسالم كله قيم انسانية في ميدان العقيدة وفي ميـد 
  .)٣٩(وفي ميدان االخالق

فإذن من أهم خصائص الهوية اإلسالمية انها هوية عقيديـة واالنتمـاء لهـا ال يكـون إال     
باالنتماء لإلسالم وهي ميزة المسلم عن من سواه. لذا فان اإلسالم وبموجب هذه المعطيات حقيقة خالد 

  ازلي بتمثل القرآن الكريم.
المي ليس ديناً منغلقاً وال عدواً للتطور عن طريق االجتهـاد  ومن ناحية أخرى فالدين اإلس

  .)٤٠(في الفروع. فأصالة اإلسالم هي منبع قوته وقوة المسلمين
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  الشمولية: -٢
نظمت الشريعة اإلسالمية جوانب الحياة كافة واهتمت بترتيب مالمحها بالشكل الذي يتماشى 

الشاملة المتكاملة واالعتقاد في الضمير والتنظـيم فـي   مع البناء العقائدي "فاالسالم حدد مناهج الحياة 
الحياة ال تعارض بينهما بل ترابط وتداخل النه حزمة واحدة وطبيعة الدين والن فصله هـو تمزيـق   

  .)٤١(وافساد لهذا الدين"
فنجد ان اإلسالم قدم تصوراً للنظام االقتصادي الذي يوازن بين الفرد والجماعة دون تغليب 

  حال النظم االقتصادية المعاصرة. كفه على أخرى
وفي النظام السياسي يقدم لنا اإلسالم النموذج االسالمي المبني على الشورى وعدالة الحكـم  

  وطبيعة النظام السياسي في االسالم.
وفي االجتماعي ركز اإلسالم على الفرد والجماعة وكيفية نظام التعامل بين االثنين وكـذلك  

  أة النه يمثل جانب روحي ومادي ويسعى لخير الدنيا واالخرة.اعطى منزلة سامية للمر
فضالً عن تمييز الهوية اإلسالمية، والحفاظ على المسلمين من االنصهار واالنسـالخ فـي   

  هويات أخرى ضيقة كأن تكون قومية أو عرقية.
  فاسهمت الهوية اإلسالمية وبشكل متواصل في الحفاظ على الطابع االسالمي المميز.

  ألوا المفكرون االسالميون جهداً من التأكيد على هذه النقطة الجوهرية.وال ي
ومن الخصائص األخرى: الترابط االقوى الوثيق بين المسـلمين ربـاط العقيـدة واالخـوة     
واالسالم يربى الفرد والمجتمع ويؤكد على التناصر واالخوة والتعاون ويبقى حياة الفـرد السـلوكية   

يزيل منها كل شذوذ في التصرف او سلبية في الموقـف ويحـل محلهـا    والفكرية من كل انحراف و
نماذج جديدة من التصرفات والممارسات تنطلق من دور االنسان في هذه الحياة بوصفه خليفة علـى  

. وتحقيق العدل االجتماعي ومعنى التكافل والتضامن واالخوة الحقه التي هي اولى ثمرات )٤٢(االرض
  .)٤٣(درجات العدل االجتماعيااليمان واول اسسه وعلى 

الحث علـى   وكذلك تمتاز الهوية اإلسالمية بالتفاعل ومواكبة التطور العلمي والتنكنولوجي
االستزادة العلمية والنفع العام واالنفتاح على الثقافات والحضارات االنسانية األخرى للتـزود بـالعلم   
والمعرفة فهي ليست منغلقة جامدة على نفسها وانما منفتحة باالخذ والعطاء مع االخرين بموضـوعية  

صدق ومرتكز علـى الحـق،   وصدق وليس ببعيد عن اإلسالم هذا االمر اذ ان اإلسالم مبني على ال
"وهو دعامة ركينة في خلق المسلم وصيغة ثابتة في سلوكه وكذلك كان بناء المجتمع االسالمي قائماً 

  .)٤٤(على محاربة الظنون فالحقائق الراسخة وحدها هي التي يجب ان تظهر وتسود"
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معـات  والجل تحقيق هذه الغاية (التفاعل مع االخرين) اتسـمت الهويـة اإلسـالمية للمجت   
اإلسالمية بالتسامح والتراحم وسيادة الروح الخيرة الداعية إلى ازالة الشرور والفساد والتأويل علـى  

  .)٤٥(الفوارق االجتماعية والقومية المفضية إلى االثرة وتفكك األمة ووهن قوتها
وأخيراً من اهم خصائص الهوية اإلسالمية اقامة العدل وازالـة الفـوارق والمسـاواة فـي     

مل بين االفراد بعيداً عن االزدواجية، والعدل مبدأ اسالمي صريح عرفـت الدولـة اإلسـالمية    التعا
) ضوابط العدالـة النهـا   مزاولته واتخذته قاعدة اساسية عند فجر اإلسالم ارسى الرسول الكريم (

هو اعطاء تحقق المودة، والشرور مفسدة للعالقات االجتماعية وتمزيق لبناء عالقة "فالعدل في االفراد 
كل ذي حق حقه ومن آفاته التحيز والمجتمع العادل هو الذي له قوانينه ونظمه ما يسهل لكل فرد ان 

  .)٤٦(يصل إلى حقه وان يرقى على قدر استعداده"
ومن خصائص الهوية اإلسالمية المساواة االنسانية والعطاء الحضاري والسـالم العـالمي   

ساواة بين الناس معلناً وحدة الجنس البشري عن طريق تنميـة  والتعايش السلمي، وقد قرر اإلسالم الم
. )٤٧(وجدان الفرد وتحرير ضميره والقضاء على كل ما من شأنه يفضي إلى التمايز وعدم المسـاواة 

انطالقاً من ايجابية االنسان الفاعلة في االرض فهو ليس عامالً سلبياً في نظامها وهو مستخلف فيهـا  
ته الواقعية لينشئ ويعمر، وليغير ويطور وليصلح وهو معان علـى هـذه   ليحقق منهج اهللا في صور

  .)٤٨(الخالفة من اهللا سبحانه بجعل النواميس الكونية وطبيعة الكون الذي يعيش فيه معاونة له"
ومن خصائص الهوية اإلسالمية األخرى، الذات الذي يحمل عناصر االصالة والذي يمـنح  

رة على المعاصرة والتطور في المستقبل، وهو الذي يمنح االنسـان  الثقافة التواصل مع الماضي والقد
اسلوب الحياة وانماط السلوك والقيم والعادات والتقاليد، فهو النتاج حضاري ينحدر من خصائص امة 
من االمم المتفاعلة مع البيئة نشأت فيها كل ما تحتويه من تجارب واحداث صبغتها بصـبغة خاصـة   

  .)٤٩(الثقافية ومميزاتها الحضارية التي تميزها عن االمم األخرى"واسبغت عليها مالمحها 
ويكمل دور التراث التاريخ ومكانته الهامة وتثبيت الهوية اإلسالمية اذ ال تقتصر اهميته في 
تأطير تاريخ األمة فحسب وانما يعد "تاريخ للدين فهو عندما يؤرخ للوطن فان الوطن فيـه شـروط   

  .)٥٠(خ للدولة فان الدولة هي حارسة الدين"اقامة الدين، وعندما يؤر
الهوية اإلسـالمية أتسـمت بخصـائص     -واستناداً لما تقدم ذكره فان ذاتية األمة اإلسالمية

ميزتها عن غيرها من الهويات واسهمت بشكل فعال من كينونـة الشخصـية اإلسـالمية وصـقلها     
عوة إلى ازالة الفساد وكـذلك تكـوين   بالصفات والسلوك الخير وتكوين الروح اإلسالمية الخيرة والد

روح االخوة االنسانية اإلسالمية وزوال الفوارق الطبقية واالجتماعية، إلى جانب تـرابط المصـالح   
المادية والمعنوية واالجتماعية واالنسانية، لدرجة ان على كل فرد ان ينظر بهـذا الـوعي إلـى ان    

ايضاً ان ينظر إلى كل فرد فيه على انه عضو الجميع اعضاء في جسم امة واحدة وان على المجتمع 
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متصل بجسمه ومن ثم ينظر الفرد إلى ان حياته مرهونة بحياة الجماعة، وكـذلك خضـوع النظـام    
االجتماعي للنظام االسالمي المتكامل النه نظام رباني فيه صالح األمة افراداً وجماعات ويدعو إلـى  

والحفاظ على وحدة األمة والجماعة، عـالوة علـى    التماسك االجتماعي وهو مصدر قوة في المجتمع
  اتسامها بروح العدالة االجتماعية لتحقيق المودة والشعور بالمساواة بين افراد األمة.

 
 

  النشأة التاريخية لعولمة الثقافة واساليبها
ان ظاهرة العولمة عموماً والعولمة الثقافية خصوصاً هي ظاهرة قديمة باسماء جديدة حيـث  
ان هدف العالم الغربي في محاربة العالم االسالمي هدف قديم واتخذ اشكال مختلفـة مـن الحـروب    
الصليبية واالستعمار واالستشراق والغزو الثقافي والتعذيب والدعوات المتواصـلة لطمـس المعـالم    

قافية للمجتمعات اإلسالمية حيث ان الغاية واحدة، لكن الغطاء او المسمى قـد اختلـف بـاختالف    الث
  الظروف الزمانية.

ويرى بعض الكتاب ان كلمة العولمة كلمة جديدة التاريخ والعهد لكنها في محتوى صـفاتها  
ن ان أهـم  ليست جديدة وان السير نحو هذه العولمة بدأ منذ مئات السنين ويـذكر بعـض المـؤرخي   

األسباب لظهور العولمة هي الهجرة والغزو وان الدين والثقافة واالقتصاد هم الـدوافع المهمـة وراء   
  .)٥١(الهجرة والغزو

ان االحداث الكبيرة إلى مرت على الساحة العالمية والتي ادت إلى ظهور العولمة وحيث ان 
وتفككه وانتهاء الحرب الباردة إلى عدة  حرب الخليج وسقوط القطب الثاني في العالم االتحاد السوفيتي

دول وظهور نظام القطب االوحد او الواحد الممثل بالواليات المتحدة االمريكية وانفرادها بقيادة العالم 
، )٥٢(كقوة سياسية وعسكرية واقتصادية وفكرية وقيادة ليبرالية ونصب نفسها والي على العالم بأسـره 

د يسمى النظام العالمي الجديد، ففي الرابع عشر مـن ينـاير   وهي بذلك عملت على ظهور نظام جدي
حدد الرئيس االمريكي االسبق جورج بوش المفهوم االمريكي للنظام الدولي الجديد في خطابه  ١٩٩٠

السنوي امام الكونكرس االمريكي فقال: "ان الواليات المتحدة االمريكية تقف على ابواب القرن الواحد 
ون هذا القرن الجديد امريكيا بمقدار ما كان القرن الذي سـبقه وهـو القـرن    والعشرين والبد ان يك
  العشرين قرنا امريكيا".

لقد تم طرح مصطلح النظام الدولي الجديد الول مرة رسمياً على لسان الـرئيس االمريكـي   
ـ  ١٩٩٠جورج بوش في خطابه امام الجمعية العامة لألمم المتحدة في ايلول  يج اثر اندالع ازمة الخل

وتتضمن خطاب بوش بعض مالمح هذه الدعوة بقوله: "ان النظام الدولي الجديد يولد في عالم يختلف 
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كلياً عن الذي نعرفه عالم يسود فيه القانون بدالً من الشريعة الغاب وتقر االمم المتحدة مسؤوليتها في 
  .)٥٣(سبيل الحرية والعدالة عالم تتقدم فيه بشدة حقوق الضعفاء"

الواليات المتحدة االمريكية جندت منظمة االمم المتحدة لصالح ظـاهرة العولمـة    وبهذا فان
والنظام الدولي الجديد اذ اصبح مجلس االمن الدولي بمثابة مجلس االمن القومي االمريكي، وقد عمل 
الغرب على تقنين قيمه في مواثيق دولية تصدر باسم االمم المتحدة على العالم باسره مثـل مـؤتمر   

  .)٥٤(١٩٩٦ومؤتمر المرأة في بكين  ١٩٩٤ان والتنمية في القاهرة السك
  اساليب العولمة الثقافية:

ان هدف الرئيس للعولمة الثقافية هو بسط النموذج الفكري الثقافي االمريكي بكل تفاصـيله  
 على الثقافة اإلسالمية والهوية والخصوصية للجتمعات اإلسالمية، ومن اجل تحقيق وتنفيذ هذا الهدف

  تحتاج العولمة الثقافية اساليب كثيرة متعددة.
ان العولمة وليدة التطورات الحاصلة من الناحية التكنولوجية بـدأ مـن اختـراع العجلـة     
والبوصلة والمطبعة وااللة البخارية والتلغراف والطائرة والتلفزيون والحاسـوب والهواتـف النقالـة    

العولمة ظاهرة ال يمكن الحد من انتشـارها ونموهـا   واالقمار الصناعية وان هناك اعتقاد شائع بان 
  .)٥٥(ويرجع ذلك االعتقاد إلى ان التطورات التكنولوجية ظاهرة حتمية متواصلة ومستمرة

قامت العولمة الثقافية بتسخير كل الوسائل السياسية واالقتصادية والقوة العسكرية ووسـائل  
سسات العلم والفكر والثقافة والمؤتمرات والنـدوات  االعالم المرئية والسمعية والنظم المعلوماتية ومؤ

والملتقيات الفكرية وركزت بشكل كبير على الجانب االعالمي الن له تأثير غير مسبوق على حيـاة  
الناس فكرياً وممارسة وفي القيم والتطورات والعادات واالعراف وهويات وخصوصيات المجتمعات 

  .)٥٦(النموذج الثقافي للعولمةوهو بذلك يفسح المجال امام هيمنة وفرض 
ويمكن فرض مثال بسيط لتأثير وسائل االعالم على المجتمعات اإلسالمية حيث نالحـظ ان  
التلفاز والشبكة العالمية للمعلومات اصبحت هي المؤسسة التربوية التي تقوم بالترويج لهـذه الثقافـة   

  .)٥٧(وتحل محل االسرة والمدرسة في التربية
ة او أسلوب الفرض بالقوة وبالضغط اساس لسير العولمة الثقافية الراهنة باإلضافة إلى وسيل

بالحرب ضد العراق وتصدير البرامج التربوية ووجوب تطبيقها على الشعوب وخاصة منها الشعوب 
  .)٥٨(الفقيرة

ويمكن القول ان العولمة الثقافية بدأت تجري وتتوسع في مناخ من التراجع الحـاد للثقافـة   
ى صعيد االنتاج والتداول والتوسع ويرجع إلى طبيعة العولمة الثقافية حيث اصبحت ثقافة المكتوبة عل

ما بعد المكتوب أي ثقافة الصورة الثقافية التي يؤرخ ميالدها الحتضار الثقافة المكتوبة وأصبح النظام 
وسيلة للتلقين الثقافي المسيطر في حقبة العولمة الثقافية هو النظام السمعي والبصري وهو ليس مجرد 
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بقدر ما هو كيفية جديدة لوعي العالم والتعبير عنه وان هذا النظام الثقافي الجديد ليس مجرد وسيلة بل 
  .)٥٩(هو طريقة معينة إلدراك العالم والتعبير عنه

بالقول هناك فرق في المدد الزمنية لفرض النموذج الثقافي الغربي  ويستمر عبد االله بلقزيز
االمريكي حيث ان في عهد الفترة االستعمارية كان الغزو او االحتالل يحتاج إلى جيلين او اكثر ولكن 
االمر اختلف في عهد العولمة بات في وسع الثورة االعالمية والمعلوماتية ان تنهض بتحقيق ذلك كله 

  .)٦٠(ي بحر مدة زمنية قصيرةمن بعيد وف
  تحدي العولمة الثقافية من الناحية الفكرية والثقافية واالجتماعية والفكرية.

توجه المجتمعات اإلسالمية في الوقت الحاضر موجة حقيقية خطيـرة، متمثلـة بالعولمـة    
وطمس الهوية اإلسالمية الخصوصية الثقافية واقتالع هذه المجتمعات مـن جـذورها    الثقافية الزالة

االجتماعية ذلك بفرض نمط معين من الحياة (فكرة التنميط) هو النموذج االمريكي على كل اركـان  
  الحياة وسوف نتناول هذه التحديات من الناحية الفكرية، واالجتماعية.

  الثقافية:أوالً: تحدي العولمة من الناحية 
ان اول واهم التحديات تحدي العولمة الثقافية التي تتطيح بالعالم السالمي هو التحدي الثقافي 
النها حجر الزاوية في البناء الحضاري لالمم والشعوب والنها القاعدة الصلبة التـي تنطلـق منهـا    

مسـتوى التنظيـر   للتعامل مع تحديات العولمة التحقيق مصالحنا سواء كانت تحديات ثقافيـة علـى   
والتخطيط والعمل الثقافي والفكري واالدبي والفني وعلى مستوى المواجهة المتكائفة مـع التيـارات   

  .)٦١(الثقافية الوافدة من الغرب والشرق معاً للمواجهات االعالمية والمعلوماتية الكاسحة
جمع وفـي العـالم   كان للعولمة وقع كبير على الثقافة والفكر والمعتقدات الدينية في العالم ا

العربي االسالمي الحديث والمعاصر النه العالم المستهدف االول من قبل العولمة السـباب تاريخيـة   
وعقدية وجيوسياسية واستراتيجية، بحيث تحرص العولمة الثقافية متمثلة بالواليات المتحدة االمريكيـة  

لوحدة والقضاء على التكتالت الطائفية على تفتيت المجتمعات اإلسالمية سياسياً هدراً للطاقة وضرباً ل
وبالتالي تكرساً للصراعات الطائفية والمذهبية والنزاعات العرقية والجهرية وتفتيت العرب المسـلمين  
ثقافياً وعقائدياً وتراثياً وتاريخياً الن هذا لتراث مازال حياً وقادراً على مواجهة العولمة وثقافتها التـي  

لثقافية والفكرية وااليديولوجية اليجاد الفرقة والقضاءعلى الوحدة الثقافيـة  تهدف إلى قيام الصراعات ا
  .)٦٢(وتعمل على جعل المفكرين اإلسالميين في حالة انقسام فكري

وتحرص العولمة الثقافية على تسير ثقافة التفسخ واالنحالل االخالقي وثقافة المتعة واذاعـة  
للوقت ومهددة للجهد وغير مجدية او مفيدة ثقافة المسـخ  االنشطة الترفيهية ووسائل التسلية المضيعة 

الفكري الذي تقدس الجانب الشهواني في االنسان ويصبح االنسان المسلم كالرجل االلي فـي الفكـر   
  .)٦٣(والممارسة أي موجه توجيهاً متناسقاً مع مبتغى ثقافة العولمة
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ولمة الثقافية في المجتمعات وتعمل وسائل االعالم واالتصال بكل انواعها على غرس قيم الع
من خالل ما تبثه من نشاطات وبرامج باالضافة إلى دورها التأثيري بصورة مباشرة وغير مباشـرة  
في مناهج التربوية التعليمية باسم التجديد والتطور في مجال التربية والتعليم والتكوين من اجل تربيـة  

  .)٦٤(المريكيوتكوين االجيال على قيم النموذج الثقافي الغربي ا
واثرت العولمة الثقافية بشكل كبير على اللغة العربية اللسان الحقيقي المعبـر عـن الهويـة    
وكذلك الدين والعقيدة والتراث الحضاري الخاص بالشعوب فتم اكتساح اللغات االجنبية علـى اللغـة   

اللغـة االنجليزيـة   المحلية للشعوب وخاصة النامية وحتى منها المتقدمة ولعل اللغة التي تسيطر هي 
  .)٦٥(التي تدعى اللغة الحية وهي اللغة العالمية التي يتغنى بها غالب الناس

وبذلك يصبح االنسان المسلم كائن اسـتهالكي فـي حياتـه الفكريـة والثقافيـة والماديـة       
 واالجتماعية ينتظر ما تصدره اليه الشركات االنتاجية العالمية ويصبح ذلك فكر األمة اإلسالمية فكـر 

  .)٦٦(مستهلك اكثر منه منتج
ويمكننا القول ان صفة الهوية التي تحاول العولمة الثقافية فرضها هي الهوية الشمولية ذات 
النمط الغربي االمريكي وهي هوية عصرية النها مفروضة على هذا العصر بقوة الهيمنة والسـيطرة  

ن في العالم يوجد هويـات متعـددة   والغلبة وهي هوية كونية (فهذه صفة بعيدة عن الحقيقة العلمية ال
بقدر ما فيه من ثقافات وحضارات متعددة)، وهي هوية التحديث والمدنية وهنا يجـب االنتبـاه إلـى    
حقيقة ان للحداثة دالالت ومفاهيم ومستويات، منها الحداثة المادية والوضـعية والمقطوعـة الصـلة    

  .)٦٧(بالدين ومنها حداثة اخالقية انسانية
الحداثة التي تحاول العولمة فرضها على المجتمعات اإلسالمية هـي حداثـة    مما الشك ان

مادية وضعية مقطوعة الصلة بالدين حداثة علمانية قائم على اسس التقسيم العرقي والطائفي وبعيـدة  
  عن الخصوصية الثقافية والهوية اإلسالمية للمجتمعات.

ة الخاصة في الثقافـة الغربيـة االمريكيـة    ووفقاً لمفهوم المثاقفة يتم انحسار الهويات الثقافي
المركزية بالتالي القضاء على ثقافة لصالح أخرى وابتالع ثقافة االطراف داخل ثقافة المركز الن هذه 
الثقافة ال تعترف بالندية بين الثقافات وتستخدم مصطلحات للتخفيف من حالة عدم الندية لكل التفاعـل  

لحضارات والتبادل الثقافي بهدف جعل الثقافـة المركزيـة هـي    الثقافي والتداخل الحضاري وحوار ا
الثقافة النمطية المتمثلة بالثقافة العالمية مستغلة بذلك ضعف شعوب االطراف وحاجتها إلى التسـامح  
وحوار الحضارات والثقافات واالديان وتعايشها بالسلم مع المجتمعات األخرى ولكنها في حقيقة امرها 

  .)٦٨(ان تطمس الخصوصية الثقافية والسيادة الوطنية والمعتقدات الدينية هي مفاهيم من شأنها
كان وما يزال اإلسالم هو المستهدف األول واالخير للعولمة الثقافية مستخدمة كل الوسـائل  
المتاحة لديها بما في ذلك القوة العسكرية واالقتصادية للنيل من اإلسـالم بنعتـه بـالتخلف الفكـري     
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واالنحطاط االجتماعي والتدهور االقتصادي وباالضطراب السياسي وبالجهل وباالرهاب والغـرض  
من ذلك تزييف الفكر الديني االسالمي وتزييف خطابه والطعن في اصول اإلسـالم وفـي رمـوزه    
ومقوماته على المستوى الفردي وعلى المستوى الحكـومي والمؤسسـاتي وعلـى مسـتوى اقامـة      

  .)٦٩(واتالمؤتمرات والند
هناك حقيقة إلهية خالدة وهي ان الدين اإلسالمي دين صالح لكل زمان ومكان وانه ديـن ال  
يمكن الي يشر ان يمسه النه محفوظ من اهللا تعالى إلى يوم االخر وان أي محاولة لتغييـر العقيـدة   

 mاإلسالمية هي محاولة فاشلة وصدق اهللا العظيم اذ يقول:     l   k      j   i  h  g  n   )٧٠(.  
ونحن في الوقت الحاضر امام تحدي كبير اما ان نصمد امامه او الذوبان واالنصـهار فيـه   
ولكن الثقافة اإلسالمية متميزة بالوسطية في التعامل مع المستجدات واالمور وهي بـذلك عليهـا ان   

واالستفادة مـن  تربط الحاضر بالماضي في اتجاه المستقبل والدفاع عن هويتنا وخصوصياتنا الثقافية 
  الذي تنادي به العولمة. يالتطور التكنولوج

ويقول يوسف القرضاوي بشأن التحدي الثقافية للعولمة: "ان العولمة الثقافية تريد ان تسلخنا 
من جلدنا وان تنزعنا من هويتنا او ان تنزع منا هويتنا وان تشكك في امتنا بصفاتها الفكرية ومعلباتها 

  .)٧١(الشعاع والحاملة للموت والدمار"الثقافية الملوثة با
  ثانياً: للتحديات االجتماعية للعولمة الثقافية:

اثرت العولمة الثقافية بشكل كبير على كل مكونات المجتمع االسالمي الن هدفها االجتماعي 
قائم على ركزتين اساسيتين هما الجانب الكوني (العالمي) في العولمة والجانب الخصوصي (المحلـي  
الضيق) في المجتمعات اإلسالمية باعتبارها كوكبة كونية تعمل على صهر كل شعوب العالم في بوتقة 
واحدة وفي نقلة واحدة ذات ثقافة واحدة تغرس وتعمم نمط معين من العيش في الحياة وفـي منـاهج   

  .)٧٢(التربية والتعليم والتثقيف والمثاقفة المستمدة من سلطة المركز االوحد
العولمة السياسية عل الدولة اثرت هذه السيطرة بتعويض الوطنية االجتماعيـة  بعد سيطرة 

للدولة الوطنية على تصدع كيانها االجتماعي وزعزعة استقرارها الداخلي وتفكك وحـدتها القوميـة   
وبالتالي عدم قدرتها على المحافظة على اواخر التماسك االجتماعي وضعف الشعر باالنتماء ولـتحفظ  

نيها االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال تستطيع ان تحفظ لهم جانباً من الحرية بسـبب  مصالح مواط
  .)٧٣(غياب االستقرار الناتج عن غياب المصالح وضعف الوالء القومي

مما ادى ذلك إلى الصراعات الطائفية والعرقية والمذهبية واثـر علـى البنـاء او النسـيج     
  االجتماعي للمجتمع وعدم استقراره.

وبعد تمكن العولمة االقتصادية على اقتصاديات دول العالم ومنها العالم االسالمي سـاعدت  
العولمة الثقافية في تحقيق اهدافها من الناحية االجتماعية حيث ان المجتمعات اإلسالمية تعـاني مـن   
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شرية خارج حالة الفقر وصعوبة العيش برفاهية وازدياد حاالت البطالة باالضافة إلى هجرة العقول الب
  .)٧٤(بلدانها مما ادى إلى اتساع الفوارق االجتماعية بين افراد المجتمع الواحد

وتعمل العولمة الثقافية على فرض نمط الحياة الغربية على كل فئات المجتمع ومنها المـرأة  
ج والطفل حيث سعت العولمة الثقافية بكل ادواتها بشن حملة لتنويه فكرة المرأة المسلمة بفرض نموذ

المرأة الغربية المتحررة في بلدها وزواجها وعملها وعقد المؤتمرات واالتفاقيـات الدوليـة لحقـوق    
االنسان القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة واالسرة وتنظيم الزواج وحقوق المرأة وحقـوق  

  .)٧٥(الطفل ولك ما يتصل بالناحية االجتماعية في الحياة
البصري إلـى تسـطيح الـوعي     -ن خالل وسائل االعالم السمعيوتعمل العولمة الثقافية م

وتنشيط الذوق وقولبة السلوك وتكريس نوع معين من االستهالك النواع معينة من السلع والمعرفـة  
  .)٧٦(والثقافة تتسم جميعها بالضحالة والسطحية واالثارة

ـ    -إذ ان الثقافة الغربية بس والمأكـل  االمريكية طغت على اذواق الناس مـن خـالل المل
، في ذلـك يقـول   )٧٧(والموسيقى ومشاهدة االفالم والمسلسالت والقنوات واستهالك السلع االمريكية

جالل امين: "ان هويتنا الثقافية تتعرض لغزو من الثقافة الغربية او االمريكية الن نمط حياتنا وسلوكنا 
ات الفراغ... الخ. تتعرض كلهـا  وعاداتنا في المأكل والملبس والعالقات االجتماعية وطرق قضاء اوق

للغزو والقهر من جانب نمط حياة امة او امم أخرى ولكن المرء يالحظ ان هذا الغزو او القهـر لـه   
سمة بارزة في ظل المجتمع التكنولوجي الحديث يختلف عن غيره من صدر الغـزو الثقـافي التـي    

  عرفها التاريخ.
إلسالمية من الناحية االجتماعيـة للشـعوب   ويتضح مما سبق ان العولمة تؤثر على الهوية ا

واالفراد من خالل انهاء مشروع يحاول فرض نمط الحياة االجتماعية االمريكية على جميع جوانـب  
  .)٧٨(المجتمع االسالمي بدأ من طريقة العيش وطريقة الماكل والملبس واالسرة والزواج والعمل

  ية:المشروع االسالمي الثقافي ومستقبل العولمة الثقاف
ان المرحلة الراهنة مهمة في تاريخ األمة اإلسالمية اذ عليها ان تجابه وتقاوم بكل الوسـائل  
المتاحة لديها من اجل الحفاظ على الهوية اإلسالمية بالخصوصية الثقافيـة للمجتمعـات اإلسـالمية    

  ومحافظة على تراثها الفكري الثقافي.
اعادة الثقة بمـا يحملـه اإلسـالم والثقافـة     ان عملية تجديد الثقافة ضرورة البد منها وان 

اإلسالمية من معاني التواصل والتضامن والتوحد من دون التعارض مع خصوصيات الشعوب الفنية 
  .)٧٩(والثقافية في البلدان المتقدمة

والعمل على المحافظة والحفاظ على (االنا) قبل (االخـر) و (بالقريـب) قبـل (البعيـد) و     
د) وكسر حدة االنبهار ومقاومة جذبه وذلك برده إلى حدوده الطبيعية والقضـاء  (الموروث) قبل (الواف
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على اسطورة الثقافة وقدرة االنا على االبداع والتفاعل مع ماضيها وحاضرها بـين ثقافتهـا وثقافـة    
العصر ولكن ليس مثل عودة الثقة لالنا بذاتها وليس من قبل التحرر من االنبهـار بـاالخر كالنقطـة    

ويمكن القول التأكيد على اإلنسـان المسـلم وعلـى الشـريعة      )٨٠(واطار مرجعي بثقافتها جذب لها
اإلسالمية وتملك من العادات واالعراف والتقاليد في الموروث الثقافي االسالمي يجب اعادة بناء ثقـة  

  االنسان المسلم بماضيه وحاضره.
يقف العالم االسالمي اليوم امام تيار كاسح جار من مندفع ال يملك ازاءه اال التعامـل معـه   
بحكمة ويقظة النه ال يملك شروط المواجهة معه ولكن يملك الشروط الموضوعية لمواكبته واالندماج 

يش معه واالسهام من الموقع الثقافي الحضاري في بناء عالم جديد قوامـه العـدل والسـالم والتعـا    
. والقيام بعملية نهوض للجتمعات اإلسالمية من )٨١(والتسامح والتعاون في اطار الشرعية الدولية للعالم

كافة النواحي انطالقاً من الدعم القومي للتنمية االقتصادية واالجتماعية واصالح ثقافي شامل من اجل 
ـ   اعي، ان تقويـة الكيـان   تحقيق االستقرار ومحاربة الفقر والجهل وباشاعة الوعي الـوطني االجتم

االسالمي اقتصادياً وعلمياً وتكنولوجياً وثقافياً هي الوسيلة االجدى واالكثر تأثيبراً للتغلب على االثـار  
  .)٨٢(السلبية للعولمة الثقافية

ضرورة تعديل العالقة الراهنة بين الدولة والمجتمع من عالقة ذات طرف واحد إلى عالقـة  
  :)٨٣(جتماعي يرتكز على دعامتين اساسيتين هماشراكة حقيقية ينظمها عقد ا

  عالقات المواطنة بما تعنيه من حقوق متساوية امام القانون. -١
  مشروع وطني يحظى بقبول سياسي عام. -٢

وبذلك تتمكن الدولة من الحفاظ على الوحدة الوطنية والقضاء علـى الصـراعات االثنيـة    
ي دائرة االنتماء الوطني مـن اجـل تحقيـق التنميـة     والقبلية والدينية والعشائرية وصهرها جميع ف

  .)٨٤(والمشاركة السياسية
وسوف نتطرق إلى عدة مشروعات ثقافية اسالمية من قبل المفكرين العرب للمحافظة علـى  

  الهوية اإلسالمية ومواجهة العولمة الثقافية ومنها:
  :)٨٥(المشروع الثقافي االسالمي للمفكر محمد عمارة

عمارة بوضع االسس الفكرية والحلول العملية لمشروعه الثقافي من اجـل   قام المفكر محمد
  عودة اإلسالم إلى حاضرة العالم ويمكن تلخيصها بالنقاط االتية:

من اجل المواجهة بين التعامل مع الواقع واالعتراف بالواقع، األمة اإلسـالمية لـم    التمييزيجب  -١
  .االختباءاالختفاء او  تعترف بهذا الخطر وانما تعاملت معه معاملة

ملحة العادة قراءة التاريخ االسالمي من اجل ادراك اهمية الرسالة اإلسـالمية وعمـق    ضرورة -٢
  تاريخها.
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العولمة الثقافية البد من التمييز بين ثالثة مستويات من التعامل مع االنسان الغربي،  المقاومةفي  -٣
ربي الن الغرب مصـادر قـوة نهضـة األمـة     والنتاج الفكري الغربي والمشروع الثقافي الغ

  اإلسالمية ويجب ان نلمس التعامل مع االنسان الغربي وتيارات الفكر الغربي ونتاجاته.
 الحضـاري االيمان بالتعددية الثقافية وليس ثقافة واحدة وان هذه التعددية قائمة على فلسفة التدافع  -٤

  . )٨٦(والتسابق والتنافس
  ون لمواجهة العولمة الثقافية:مشروع المفكر برهان غلي

  وضع المفكر برهان غليون اسس مهمة وفكرية للتصدي للعولمة الثقافية وهي:
العمل على تغيير الهيئة الجيوسياسية القائمة عن طريق التعاون بين الدول العربيـة فـي مجـال     -١

  التنمية وحسم الخالفات.
  الدولة وتعريف دورها ووظيفتها االجتماعية. بناءاعادة  -٢
  اولوية االصالح السياسي النه شرط النجاح في تطوير المجتمع المدني. -٣
العمل على اعادة المركزية الذاتية الثقافية والتمحور حول الذات الذي ال هوية من دونه بما تعنيه  -٤

  من وعي وارادة المشاركة في الحضارة الكونية.
 الديمقراطيـة مكانة المجتمع ودوره تجاه المؤسسات والنخب الحاكمة بما يؤدي إلى تطوير تعزيز  -٥

  .)٨٧(المحلية وتجديد وسائل عملها
  مشروع محمد عابد الجابري للتصدي للعولمة الثقافية:

  :)٨٨(طرح محمد عابد الجابري عشرة اطروحات للتصدي للعولمة وهذه االطروحات هي
  ليست هناك ثقافة عالمية واحدة بل ثقافات. االطروحة االولى: -
تكون الهوية الثقافية على مستويات ثالثة فرديـة وجمعويـة ووطنيـة قوميـة      االطروحة الثانية: -

  والعالقة بين هذه المستويات تتحدد اساساً بنوع االخر الذي تواجهه.
  ا اجماع الوطن واألمة والدولة.ال تكتمل الهوية الثقافية اال اذا كانت مرجعيته االطروحة الثالثة: -
ليست العولمة مجرد الية من اليات التطور الرأسمالي بل هي ايضاً وبالدرجـة   االطروحة الرابعة: -

  االولى ايديولوجيا تعكس ارادة الهينمة على العالم.
 العولمة شيء والعالمية شيء اخر تنفتح على العالم وعلى الثقافات األخـرى  االطروحة الخامسة: -

  اما العولمة فهي نفي لألخر واحالل لالختراق الثقافي محل الصراع االيديولوجي.
ثقافة االختراق تقوم على جملة اوهام صفها التطبيع مع الهيمنـة وتكـريس    االطروحة السادسة: -

  االستتباع الحضاري.
ـ  االطروحة السابعة: - ى التفتيـت  نظام يعمل على افراغ الهوية الجماعية من كل محتوى ويدفع إل

  والتثبت ليربط الناس بمعالم الالوطن والالمة والالدولة او يغرقهم في اتون الحرب االهلية.
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  العولمة وتكريس الثقافة واالنشطار في الهوية والثقافة.   االطروحة الثامنة: -
بنائها وممارسة  ان تجديد الثقافة اي ثقافة ال يمكن ان يتم اال من داخلها باعادة االطروحة التاسعة: -

الحداثة مع معطياتها وتاريخها والتماس وجوه الفهم التأويل لمسارها وتسـمح بـربط الحاضـر    
  بالماضي في اتجاه المستقبل.

ان حاجتنا إلى الدفاع عن هويتنا الثقافية بمستوياتها الثالثة ال تقل عن حاجتنـا   االطروحة العاشرة: -
منها لدخول عصر العلم والثقافة وفي مقـدمتها العقالنيـة    إلى اكتساب االسس االدوات التي ال بد

  .)٨٩(والديمقراطية
ان اطروحات محمد عابد الجابري اطروحات تحمل في طياتها حلول عملية وجوانب فكرية 
من شأنها ان تجعل التصدي للعولمة الثقافية واجب مشترك بين الدولة واالنسان وان عناصر القوة في 

  لها وليس في محيطها وباستخدام منهج العقالنية والديمقراطية.الثقافة تكون في داخ
  :)٩٠(مشروع عبد العزيز التويجري الثقافي

  ان مضامين المشروع الثقافي االسالمي لدى التويجيري هي:
اصالح االوضاع العامة اصالحاً رشيداً شامالً في اطار المنهج االسـالمي القـويم وباالسـلوب     -١

  ية الشاملة إلى الواقع في جوانبه المتعددة.الحكيم ومن خالل الرؤ
ايالء اقصى االهتمام بتطوير التعليم والنهوض به وتحديث مناهجه وبرامجه مع التركيـز علـى    -٢

التعليم النافع الذي يفيد الفرد والمجتمع والذي يربي االجيال على ثقافة العصر ويفـتح امامهـا   
  افاق المعرفة.

لعالم االسالمي وتعميق التضامن االسالمي وتحقيق التكامل فيمـا بينهـا   تقوية التعاون بين دول ا -٣
وتعزيز العمل االسالمي المشترك في اطار تنفيذ االسـتراتيجيات التـي وضـعتها المنظمـة     

  اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة وصادق عليها مؤتمر القمة االسالمي في دوراته المتعاقبة.
ل العالم االسالمي واالحتكام إلى مبادئ اإلسالم الخالدة لفض المنازعـات  تسوية الخالفات بين دو -٤

والقامة عالقات اخوية متينة تحقيقاً للمصالح المشتركة وجلباً للمنافع ودرء لالخطار التي تهـدد  
  األمة اإلسالمية قاطبة.

تحفظ الحقوق فبانتهاج هذه السبل المستقيمة تتقوى الذاتية الثقافية وتصان الهوية الحضارية و
امام غزو العولمة ويتعزز حضور األمة اإلسالمية في الساحة الدولية فاعلة ومؤثرة ومسـاهمة فـي   

  .)٩١(الحضارة االنسانية الجديدة
يتضح مما سبق ان كل هذه المحاوالت الفكرية والجهود العلمية تصب في مجـرى واحـد   

لتركيز الشديد على العـودة إلـى التـاريخ    وهو تحقيق التنمية الشاملة في المجتمعات اإلسالمية مع ا
االسالمي والى التراث االسالمي والتاكيد على ان الحضارة اإلسالمية او الثقافة اإلسالمية ثقافة حيـة  
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متواصلة ومرنة وشاملة وعالمية ال تتقيد بالزمان والمكان مع ضرورة الحافظ على الهوية اإلسالمية 
  والخصوصية الثقافية.

  لمة الثقافية:مستقبل العو -
ان دراسة اي ظاهرة في المجتمع تحتاج إلى استقراء تاريخي والى استقراء مستقبلي وهـذه  
محاولة بسيطة منها لطرح مجموعة من التساؤالت المستقبلية عن مدى نجاح فرض النموذج الثقـافي  

  االمريكي او فشله على شعوب العالم ومنها الشعوب اإلسالمية.
على الرغم من كل محاوالت االختراق الثقافي التي تمارسها الـدول الغربيـة والواليـات    
المتحدة االمريكية، لم تستطع الغاء كيان الدولة الراسخ والغاء تملكها بتراثها الثقافي والتاريخي ومـا  

ير قادرة على تتطلع اليه الن العولمة قد تنجح نسبياً في تعميم نموذجها السياسي واالقتصادي لكنها غ
بسط نفوذها الثقافي وفرضه على شعوب العالم الن التراث الثقافي ملك  الشعوب وليس للحكومات او 
النظمة الدول اي تأثير عليه، فهو حالة وجدان وشعور الجماهير يكون الخصوصية والهوية ويحـدد  

ة والخصوصية والهويـة  الذاتية واي محاولة العادة تشكيلة او طمسه هي محاولة للقضاء على الذاتي
  .)٩٢(وهو ما ال تقبل به الشعوب ابداً

ويطرح تساؤل عن مستقبل العولمة الثقافية وهو الم يكن التنوع الثقافي عنصر قوة للواليات 
المتحدة االمريكية نفسها التي تمازج في داخلها خليط من الثقافات فلماذا اذن السعي المتواصل لهيمنة 

  .)٩٣(ثقافة االقوى
نا القول ان الرغبة نحو االستعمار واالحتالل وفرض النموذج االمريكي الثقافي هـي  ويمكن

  نزعة موجودة في الطبيعة الغربية النفسية وفي ذاتها الوطنية وفكرها الرأسمالي االحتكاري.
يطرح محي الدين الالذقاني سؤاال مهماً محورياً هل النموذج الغربي نفسه قابل للتعميم بعـد  

ن االفالس؟ وفشل تجارب قرنين من التغريب الغربي للعالم والشـعوب، وحـاول بعـض    اقترابه  م
الكتاب االجابة على هذا السؤال المهم، ان األستاذ محمد عمارة يرى ان الذين يبشـرون بالعولمـة ال   
يعتبرون االمر خيار من خيارات متعددة بل امراً حتمياً البد االلتزام به وهذا يعني الخضـوع تمامـاً   

  .)٩٤(للهيمنة الغربية، ولذلك البد من المواجهة كالنموذج الغربي فشل حتماً في الغرب فكيف يعمم؟
اما الدكتورة نعمت احمد فؤاد فتجيب على السؤال من زاوية هامة وهي ان انتشار اإلسـالم  

اً انـه  وخاصة في الغرب اقلق الدوائر الغربية وجعله يلجأ التهام اإلسالم باالرهاب وهم يعملون جيد
  .)٩٥(انتشر انتشاراً سريعاً لسالمته ودعوته الموصولة واحترامه لحقوق االنسان والعدل البشري

ويمكن القول ان العولمة ال تمنع من ازدهار الحضارة اإلسالمية في المستقبل ومن خـالل  
لـة  قدرة العالم االسالمي على التحريك المتزن الرشيد وعلى جميع المستويات ضمن خطط عمل بدال
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ومحكمة وفي اطار العمل اإلسالمي المشترك عبر قنواته الرسمية والشعبية لضخ دماء جديدة وفـي  
  .)٩٦(شرايين المجتعمات اإلسالمية في مختلف نواحيها

في اعتقادنا واعتماداً على االراء الفكرية السابقة إن الواليات المتحدة االمريكية قد فشلت في 
بيقه على المجتمعات اإلسالمية ويعود ذلك النها تملك دين غير قابل فرض النمط الثقافي الغربي وتط

للتغيير بحكمة إلهية ربانية وبالتالي المحافظة على لغتنا وتاريخنا ومعتقداتنا وثقافتنا ومن ثـم هويتنـا   
  اإلسالمية وخصوصاً الثقافية وانتماءاتنا الوطنية.
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العولمة ظهرت في أواخر ثمانيات وبدايات التسعينات من القرن العشرين ويمكن القول . إن ظاهرة ١
ان ظاهرة العولمة ظاهرة قديمة تاريخاً بظهور االستعمار بكل اشكاله من االحتالل العسـكري  
المباشر واالستشراق والتغريب والعلمانية والغزو الفكري وكل المحاوالت التي تمس الجانـب  

  كري في العالم االسالمي ولكنها ظهرت باسم جديد وعنوان مختلف.الثقافي والف
. لقد استخدمت العولمة بجانبها الثقافي كل الوسائل المتاحة لديها من القـوة العسـكرية والوسـائل    ٢

السياسية ووسائل االعالم المرئية والسمعية والوسائل التنكولوجيا الحديثة مـن اجـل تحقيـق    
  امة الندوات والمؤتمرات الفكرية.اهدافها باالضافة إلى اق

. ان التحدي الثقافي للعولمة من الجانب الفكري في العالم االسالمي الن الثقافة هي حجر الزاويـة  ٣
في البناء الحضاري لألمم والشعوب وألنها القاعدة الصلبة التي تنطلـق منهـا للتعامـل مـع     

بانه دين يـدعو إلـى التخلـف    تحديات العولمة. وحاول هذا التحدي ضرب اإلسالم ووصفه 
  الفكري والجهل المعرفي.

. ان النتائج االجتماعية للعولمة الثقافية كانت ومازالت واسعة النطاق بحيث وضعت محددات معينة ٤
لطريقة الملبس والمأكل وطريقة التعامل ومشاهدة القنوات الفضائية االمريكية وفـرص الخـط   

  ا.االمريكي للحياة اليومية بكل تفاصيله
. في ظل هذه التحديات الثقافية واالجتماعية البد من اتخاذ خطوات عملية وحلول فكرية لصد هـذه  ٥

التحديات العولمية. وان الهدف االساس لهذه الحلول والخطوات هـو الرجـوع إلـى الثقافـة     
قافات اإلسالمية والفكر االسالمي ومحاولة تجديده واالعتراف بالتعددية الثقافية واالستفادة من ث

المجتمعات األخرى والرجوع إلى الدين االسالمي النه دين عالمي ودين ذو ميزة صالحة لكل 
  زمان ومكان.

  واهللا ولي التوفيق.
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، (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون -١ -د. حسين مؤنس، الحضارة، سلسلة علم المعرفة )١(
  .٥٤-٥٣)، ص ص١٩٨٠واآلداب، 

ر: د. شكري عياد، مراجعة: عثمان نويه، (مصر: تس. اليوت، مالحظات حول تعريف الثقافة،  )٢(
  .١٤٣صالمؤسسة المصرية العامة، د.ت.)، 

د. عاكف صوفان، "التحدي الثقافي االعالمي"، في: ندوة التحديات الحضارية والغـزو الثقـافي    )٣(
  .٢٧٣، ص١٩٨٥/ايلول/٢٣-٢١لدول الخليج العربي، عمان 

)، ١٩٨٣د. محي الدين صابر، قضايا الثقافة العربية المعاصرة، (بيروت: الدار العربية للكتاب،  )٤(
  .١٠-٨ص ص

فكـر العربـي   لع الراوي، "اشكالية الفكر والثقافة العربية" في: قضايا اشـكالية فـي ا  د. مسار  )٥(
  .٩٢)، ص١٩٩٥، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١المعاصر، ط

  .٩د. محي الدين صابر، قضايا الثقافة العربية المعاصرة، مصدر سبق ذكره، ص )٦(
  .٩٥-٩٤مصدر سبق ذكره، ص ص ،العربية" د. مسارع الراوي، "اشكالية الفكر والثقافة )٧(
(الكويت:  -١١٥ -سلسلة عالم المعرفة -د. معن زيادة، معالم على طريق تحديث الفكر العربي )٨(

  .٦٢)، ص١٩٨٧المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
 -٣٨٢ -المعرفـة بريان باري، الثقافة والمساواة نقد مساواتي للتعددية الثقافية، سلسـلة عـالم    )٩(

  .١٢٦، ص١١٥)، ص٢٠١١المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب،  :(الكويت
قصي كنعان، "السمات الثقافية للمجتمع االسالمي دراسة في االنتروبولوجية الثقافية"، مجلة كلية  )١٠(

  .١١م، ص١/٢٠١٤، ١٥، ع٨العلوم اإلسالمية، الموصل، مج 
مجمع اللغة العربية في القاهرة، المعجم الوجيز، (بيروت: المركز العربـي للثقافـة والعلـوم،     )١١(

  .٦٥٤)، ص١٩٨٠
 ،د. عبد العزيز التويجري، العالم االسالمي في عصـر العولمـة، (بيـروت: دار الشـروق     )١٢(

  .٤٧)، ص٢٠٠٤
  .٧١)، ص١٩٧٨، ، (بيروت: دار الشروق٤د. زكي نجيب محمود، تجديد الفكر العربي، ط )١٣(
، (بغـداد: الوقـف   ١العاني، الهوية اإلسالمية في زمن العولمة الثقافية، ط رمسيهنوري خليل  )١٤(

  .٤٥)، ص٢٠٠٩السني، 
  .١٠)، ص٢٠٠٤، (بغداد: مطبعة السندباد، ١شاكر محمد ذياب، ما العولمة، ط )١٥(
  .٥ص)، ٢٠٠٢، (لندن: دار الحكمة، ١كمال مجيد، العولمة والدولة، ط )١٦(
)، ٢٠١١عالم الكتب الحـديث،   :جياللي بوبكر: العولمة مظاهرها وتداعياتها نقد وتقييم، (اربد )١٧(

  .٣٧، ص١ص
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، (عمان: دار ٤د. محمد أبو يحيى وآخرون: الثقافة االسالمية ثقافة المسلم وتحديات العصر، ط )١٨(
  .٢٦٨-٢٦٥ص )، ص٢٠٠٣المنهاج للنشر والتوزيع، 

، )١٩٩٩نهضـة مصـر،    :القاهرة، (١طر العولمة على الهوية الثقافية، محمد عمارة، مخاط )١٩(
  .١٣ص

. اذ يشير الكاتب صراحة الى االسـم  ٤٩كمال مجيد، العولمة والدولة، مصدر سبق ذكره، ص )٢٠(
  المعروف لالمبريالية هي العولمة حسب الدعاية الغربية.

، ١مشاهدي الفضائيات االجنبيـة، ط د. رحيمة الطيب عيسى، العولمة االعالمية واثرها على  )٢١(
 .٢٥-٢١)، ص ص٢٠١٠(االردن: عالم الكتب الحديث، 

)، ٢٠١٠ ،، (االردن: عالم الكتب الحديث١ادارة العولمة وانواعها، ط ،الظاهرإبراهيم د. نعيم  )٢٢(
  .١٤ص

 .١٣، ص)٢٠٠٦دار الشروق، ، (القاهرة: ٢طمحمد قطب، المسلمون والعولمة،  )٢٣(
 .٢١٧رة، آية سورة البق )٢٤(
، ٢٠السنة  ،المستقبل العربي"، العولمة والهوية الثقافية: عشر اطروحات"محمد عابد الجابري:  )٢٥(

  .١٤، صم١٩٩٨اط ب، ش٢٢٨العدد 
منتـدى   :بيـروت ، (١طعبد االله بلقزيز: العولمة والممانعة دراسات في المسـألة الثقافيـة،    )٢٦(

  .١٣، ص)٢٠١١المعارف، 
مركز دراسـات   :بيروت، (٢طاحمد ثابت واخرون: العولمة وتداعياتها على الوطن العربي،  )٢٧(

  .١٨، ص)٢٠٠٤الوحدة العربية، 
  .١٩المصدر السابق، ص )٢٨(
، بحث مقدم الـى االكاديميـة   "اثر العولمة على الهوية الثقافية لالفراد والشعوب"زغو محمد:  )٢٩(

  .٩٤-٩٣، ص ص٢٠١٠، ٤د للدراسات االجتماعية واالنسانية، العد
  .١٤ص مصدر سبق ذكره، محمد عمارة، مخاطر العولمة على الهوية الثقافية، )٣٠(
 مصدر سـبق ذكـره،  يهر العاني، الهوية اإلسالمية في زمن العولمة الثقافية، سخليل نوري م )٣١(

  .١٢٨ص
"، الجامعـة االسـالمية   مخاطر العولمة على الهوية الثقافية للعالم االسـالمي "يق: رفابو بكر  )٣٢(

   .٧، ص٢٠٠٧، ديسمبر، ٤العالمية، شيتا عونغ، مج 
، مصدر سـبق ذكـره  يهر العاني، الهوية اإلسالمية في زمن العولمة الثقافية، سخليل نوري م )٣٣(

  .١١٩ص
  .١٧أحمد ثابت واخرون، العولمة وتداعياتها على الوطن العربي، مصدر سبق ذكره، ص )٣٤(
  .١٨ص، السابق المصدر )٣٥(
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 .٣٧ص ،مصدر سبق ذكرهمان التويجري: العالم االسالمي في عصر العولمة، عثعبد العزيز  )٣٦(
)، ص ٢٠٠٦، (القاهرة: دار الشروق، ٢محمد قطب، من قضايا الفكر االسالمي المعاصر، ط )٣٧(

  .١٨-١٦ص
  .٩٧مصدر سبق ذكره، ص ،د. معن زيادة، معالم على طريق تحديث الفكر العربي )٣٨(
مجلة من ثمار الفكر، قطـر، جامعـة قطـر     :في "القيم االنسانية في االسالم"محمد الغزالي:  )٣٩(

  .٥٣، ص١٩٨٤
، ٩٥-٩٤)، ص ص١٩٧٨ ،، (الربـاط: المطبعـة الملكيـة   ٢عبد اهللا كنون، اسالم رائـد، ط  )٤٠(

  .١٠٦ص
)، ص ١٩٦٨، (مصر: مكتبة وهبـة،  ١سيد قطب، خصائص التصور االسالمي ومقوماته، ط )٤١(

  .١٢٩-١٢٨ص
 .٢٨٣ -٢٨٢)، ص ص١٩٧٨محمد قطب، جاهلية القرن العشرين، (بيروت: دار الشروق،  )٤٢(
محمد فائز القصري، أثر الثقافة اإلسالمية في النهضة االوربية، (دمشق: مطبعة زيد بن ثابت،  )٤٣(

  .٢٩٩د.ت)، ص
، (جدة: ١س  ،٥د. حسان محمد حسان، وسائل مقاومة الغزو الفكري، سلسلة دعوة الحق، ع  )٤٤(

  .١١٥)، ص١٩٨١دار االصفهاني، 
 -٧٤)، ص ص٢٠٠٣، (دمشق: دار طـالس  ١مصطفى طالس، االسالم وقضايا العصر، ط )٤٥(

١٧١.  
)، ٢٠٠٣، (بيـروت: مؤسسـة الرسـالة،    ٣د. عبد الكريم عثمان، معالم الثقافة اإلسالمية، ط )٤٦(

  .٧٨ص
  ٧٣-٧٢مصدر سبق ذكره، ص صد. عبد الكريم عثمان، معالم الثقافة اإلسالمية،  )٤٧(
  .١٨٦سيد قطب، خصائص التصور االسالمي ومقوماته، مصدر سبق ذكره، ص )٤٨(
العاني، الهوية اإلسالمية في زمن العولمة الثقافية، مصدر سـبق ذكـره،   مسيهر خليل نوري  )٤٩(

 .٥١ص
  .١٠-٩مصدر سبق ذكره، ص ص محمد عمارة، مخاطر العولمة على الهوية الثقافية، )٥٠(
  .٧مخاطر العولمة على الهوية الثقافية للعالم االسالمي، مصدر سبق ذكره، ص ،ابو بكر رفيق )٥١(
، ٣٧ -٣٣٦ينظر: نعيم ابراهيم الظاهر، ادارة العولمة وانواعها، مصدر سبق ذكـره، ص ص  )٥٢(

  .١١ -١٠وشاكر محمود ذياب، ما العولمة، مصدر سبق ذكره، ص ص
وية اإلسالمية في زمن العولمة الثقافية، مصدر سبق ذكره، ص خليل نوري مسيهر العاني، اله )٥٣(

  .١٠-٩ص



 

 

٥٧٦ 

 

  

  

  .٢٥مصدر سبق ذكره، صمحمد عمارة، مخاطر العولمة على الهوية الثقافية،  )٥٤(
عبد االله بلقزير، العولمة والممانعة دراسات في المسألة الثقافية، مصـدر سـبق ذكـره، ص     )٥٥(

  .٢٦-٢٥ص
  .٧٤ -٣٩هرها وتداعياتها نقد وتقييم، مصدر سبق ذكره، ص صجياللي بابكر، العولمة مظا )٥٦(
  .٢٤احمد ثابت واخرون، العولمة وتداعياتها على الوطن العربي، مصدر سبق ذكره، ص )٥٧(
  .٥٠زغو محمد، اثر العولمة على الهوية الثقافية لألفراد والشعوب، مصدر سبق ذكره، ص )٥٨(
  .٤٤دراسات في المسألة الثقافية، مصدر سبق ذكره، صة ععبد االله بلقريز، العولمة والممان )٥٩(
  .١٧المصدر نفسه، ص )٦٠(
  .١٩عبد العزيز عثمان التويجري، العالم االسالمي في عصر العولمة، مصدر سبق ذكره، ص )٦١(
  .٣٨جياللي بابكر، العولمة مظاهرها وتداعياتها نقد وتقييم، مصدر سبق ذكره، ص )٦٢(
  .٧٤-٧٣المصدر السابق، ص ص )٦٣(
 .٢١٣نعيم ابراهيم الظاهر، ادارة العولمة وانواعها، مصدر سبق ذكره، ص )٦٤(
  .٩٧زغو محمد، اثر العولمة على الهوية الثقافية لالفراد والشعوب، مصدر سبق ذكره، ص )٦٥(
  .٧٤جياللي بابكر، العولمة مظاهرها وتداعياتها نقد وتقييم، مصدر سبق ذكره، ص )٦٦(
التويجري، العالم االسالمي في عصر العولمة، مصـدر سـبق ذكـره،     عبد العزيز بن عثمان )٦٧(

  .٥٥ص
  .٨٨، ٨٧جياللي بابكر، العولمة مظاهرها وتداعياتها نقد وتقييم، مصدر سبق ذكره، ص ص )٦٨(
  .١١٤المصدر السابق، ص )٦٩(
  .٩سورة الحجر، االية  )٧٠(
السـالمي، مصـدر سـبق ذكـره،     ابو بكر وفيق، مخاطر العولمة على الهوية الثقافية للعالم ا )٧١(

  .١٠ص
  .٧٢جياللي بابكر، العولمة ومظاهرها وتداعياتها نقد وتقييم، مصدر سبق ذكره، ص )٧٢(
  .٧٦-٧٥، ص صالسابقالمصدر  )٧٣(
، (بيـروت: مركـز دراسـات الوحـدة     ١محمد عابد الجابري، قضايا في الفكر المعاصر، ط )٧٤(

  .٤١-٤٠)، ص ص١٩٩٧العربية، 
  .٢٩٧الظاهر، ادارة العولمة وانواعها، مصدر سبق ذكره، ص نعيم ابراهيم )٧٥(
  .٢٨١، صDamain sever.netعواطف عبد الرحمن، االعالم العربي وقضايا العولمة،  )٧٦(
  .٩٨و محمد، اثر العولمة على الهوية الثقافية لالفراد والشعوب، مصدر سبق ذكره، صزغ )٧٧(
  .٢٢٥لى الوطن العربي، مصدر سبق ذكره، صأحمد ثابت واخرون، العولمة وتداعياتها ع )٧٨(



 

 

٥٧٧ 

& 

  

  

  .٤٤جياللي بابكر، العولمة ومظاهرها وتداعياتها نقد وتقييم، مصدر سبق ذكره، ص )٧٩(
  .٢٠أحمد ثابت واخرون، العولمة وتداعياتها على الوطن العربي، مصدر سبق ذكره، ص )٨٠(
، مصدر سـبق ذكـره، ص   عبد العزيز عثمان التويجري: العالم االسالمي في عصر العولمة )٨١(

  .٥٩، ٥٨ص
  .٢٣، صالسابقالمصدر  )٨٢(
  .١٣١احمد ثابت، العولمة في الوطن العربي، مصدر سبق ذكره، ص )٨٣(
  .١٣١المصدر السابق، ص )٨٤(
  .٤٣-٤٢محمد عمارة، مخاطر العولمة على الهوية الثقافية، مصدر سبق ذكره، ص ص )٨٥(
  .٤٣ص الثقافية، مصدر سبق ذكره،محمد عمارة، مخاطر العولمة على الهوية  )٨٦(
برهان غليون، العولمة واثرها على المجتمعات العربية، ورقة عمل مقدمة الى اجتماع خبـراء   )٨٧(

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا وحول تأثير العولمة على الوضـع االجتمـاعي فـي    
  .٣٢-٣٠، ص ص٢٠٠٥المنطقة العربية، بيروت، 

  .٢٢ -١٤جابري، العولمة الهوية الثقافية، مصدر سبق ذكره، ص صمحمد عابد ال )٨٨(
  .٢٢ص محمد عابد الجابري، العولمة الهوية الثقافية، مصدر سبق ذكره، )٨٩(
عبد العزيز بن عان التويجري، العالم االسالمي في عصر العولمـة، مصـدر سـبق ذكـره،      )٩٠(

  .٦٠ص
  .٦٠االسالمي في عصر العولمة، صعبد العزيز بن عان التويجري، العالم  )٩١(
  .٢٤جياللي بابكر، العولمة مظاهرها وتداعياتها، مصدر سبق ذكره، ص )٩٢(
  .١٦٥احمد ثابت، العولمة في الوطن العربي، مصدر سبق ذكره، ص )٩٣(
 .٣٠سليمان بن صالح الخراشي، العولمة، مصدر سبق ذكره، ص )٩٤(
  .٣٠، صالسابقالمصدر  )٩٥(
عبد العزيز بن عثمان التويجري، العالم االسالمي في عصر العولمة، مصـدر سـبق ذكـره،     )٩٦(

  .٣٧ص
  
  



 


