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Abstract 

 
Title of the study: The role of educational institutions in facing some 

aspects of globalization. 
Prepared by the researcher : Mashy Bin Saheb Ali Al-Emary. 
Method of the study: Descriptive method. 
Chapters of the study: 
First chapter: Including the general frame of the study. 
Second chapter: Globalization: Its definition, its objectives, its 

developmental stages and the Islamic perspectives of it. 
Third chapter: Some aspects of globalization in the cultural, economic 

and political field. 
Fourth chapter: The role of educational institutions in facing some 

aspects of globalization including the following sections: (school, 
university, Mosque and Media). 

Fifth chapter: General conclusions, recommendations and suggestions, 
The most important conclusions the study reached were:  
1 ) Globalization seeks to mainstream Western ethics and values  and make 

the ethics and values of Arab and Islamic countries being absence. 
2 ) Companies that earmarked for the variable war in the Muslim world 

receives the tremendous support in further impact. 
3 ) Migration of Arab and Islamic capital, enabling the globalization of the 

cultural, political and economic penetration. 
The most important recommendations the study reached were: 
1) Caring of Islamic Faith in right educating and bringing up. 
2) Strengthening the Islamic identity with the strongest material and moral 

potential. 
3) Caring by Arabic and Arabization and translation of other languages. 
4) Interested in educating the nation sons and achieving the spirit 

of Islamic holiness in them. 
5) Unificating of Arab currencies to support the economic side. 

� �
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  : الدراسةمقدمة

 وعلى آله وصحبه محمد سيدنا علىن والصالة والسالم  هللا رب العالميالحمد

  : أما بعدنوسلم تسليما إلى يوم الدي

 داللة إلى الناس جميعاًصلى اهللا عليه وسلم لقد أرسل اهللا تعالى نبيه محمدا 

�������x��w��v��u��t��s���r : الم فقال تعالىـ رسالة اإلسةعلى عالمي

y������ )١٥٨ :ألعرافا( .   

`���������a : قال تعالى. عالميعاته وقيمه وأحكامه وتشريئهاد بمبواإلسالم

��d��c���������b��������� )١٠٧: األنبياء( .   

 ولذلك فهو متناغم ، عالميتهسباب وهو أهم أفطرة اللف اإلسالمي ال يخاوالفكر    

 والنفس البشرية إذا تم لديها التصور الكامل لهذا الدين رأيتها مقبلة ،اومتناسق معه

 الذي ماديقابلة لكل أحكامه وتشريعاته تعترف بعالميته على خالف الفكر العليه 

 فيه وردألن كل ما  ، بينه وبين الفطرة اإلنسانية حقيقياًمن شأنه أن يحدث تصادماً

 ة والشك أن األحكام الوضعي.من تنظيمات وتشريعات وأحكام قد وضعها البشر

الخاصة حسب مقاصد أفراد دون  والمصالح العامة وتتحكمها األهواء والرغبا

 قابلة للتغيير اعد هذه القوإن ف" آخرين أو جماعة دون أخرى أو بلد دون بلد

تهمل أمر الجماعة فكان من الطبيعي أن والتبديل بحسب أهواء القائمين على 

 اإلباحية وأن يأتي وقت تصبح فيه  فشيئاًالقوانين الوضعية المسائل األخالقية شيئاً

 ولعل البالد التي تطبق القوانين ،اءـ االستثن:يـ هالفاضلة واألخالق هي القاعدة

  . )١١٧م، ص ١٩٩٥عبد الحميد، ( "الوضعية قد وصلت إلى هذا الحد اآلن
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العولمة ليست مجرد فكرة يمكن قبولها أو رفضها بل هي يمكن القول أن      و

، م٢٠٠٣لجدير، ا( ولها مفهوم متعدد الدالالت ومختلف المعاني ،حقيقة واقعة

  ).١٢ص

  لشيء ما ليصبح متداوالً عند تعميم Globalization ةـوم العولمـمفه عنييو     

 يرى أنها االستعمار الجديد، من، وهناك  الشعوب واألمم على الصعيد العالمي

ت ـ أن العولمة ليسدوـويب . واحدةوسيلة ليكون العالم كله دولةويرى آخرون أنها 

 وال اتجاهاً لكنها وضعية كونية جديدة تخترق كل مجاالت الحياة فكراً وال تياراً

ويمكن القول إن الواليات  وتترك بصمتها على مختلف جوانب العيش والتعامل،

 وهي التي تستطيع هاالمتحدة األمريكية هي من صبغ العولمة بالصبغة التي تريد

  ).٢٣م، ص٢٠٠٠بكار، (  ذلك ألنها األقوى صناعةً وعلماً وماالً وسالحاً

 له اصعمومية استخدام المصطلح تجعل من الصعب إيجاد مفهوم خيبدو أن      و

 النظرة الذاتية لهذا المفهوم فإنشائع االستخدام واالستعمال وبالتالي  يتمتع بقبول

مراد، ( يجب أن تقتصر على كينونة المصطلح واعتبارها كينونة ذاتية مغلقة

  ).١٤هـ، ص ١٤٢٢

 السياسة لها مؤسساتها االقتصادية وة عالميظاهرةث أن العولمة  الباحيؤكدو

 النامية، الشعوب الرأسمالية الليبرالية للسيطرة على مكونات مولها تالتيوالثقافية 

 الخصوصية وتدمير هوية البلدان وطمس األقاليم المحلية لىوفرض هيمنتها ع

لعولمة هي من يملك التقدم ودمجها في الليبرالية العالمية كونها في نظر منظري ا

 المختلفة يعد االحضاري في كل المجاالت، ومن لم يستجيب لهذه الظاهرة بسياساته

  . وثقافياً واقتصادياًياسياًمستهدفا س
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 وهذا المفهوم أخذ  ، العصرا العولمة من أبرز التحديات في هذتحديويعتبر 

المختلفة والتقدم في الظهور واالنتشار نتيجة لتطور االتصاالت ووسائلها 

 العالمالتكنولوجي والتقني، وموضوع العولمة من القضايا التي ما زالت تشغل بال 

 دولة واحدة لها بحصت الدول حتى يناليوم فالعولمة تسعى لكسر الحدود والحواجز ب

سياسة واحدة وتنطلق من منطلقات محددة، لها توجهات مشتركة متفق على صحتها 

ها، وهذا يسهل تدفق األفكار والسياسات والثقافات وهجرة وعدم معارضتها وتقبل

رؤؤس األموال واالستثمارات وفرض الثقافات عن طريق السلع والمنتجات التي 

  .  يريدها الغرب إلى البالد الناميةتي والسلوكيات الاألخالقياتتتضمن نشر 

ة،  العولمة لم يعد يقتصر على مظهر واحد من مظاهر الحيايويبدو أن تحد

 التها تعدى ذلك إلى معظم مظاهر الحياة ومجاوإنماأو مجال ضيق من مجاالتها، 

 والسياسية، والتي هي جوانب منبثقة عن اإلسالم بمفهومه ية واالقتصادثقافيةال

 في متمثالً، الواسع الشامل، ال اإلسالم الذي يراه البعض ذا رؤية جزئية أو نصفية

 لمحة موجزة عن بعض نبين أنا يمكن  هنومن .ب العبادات فقطـ جانأداء

  .، والسياسيةالقتصاديةوا  العولمة في المجاالت الثقافيةرـهمظا

  :ا�ال الثقايف)   أ

لتحدي فا. معاً من أكثر األبعاد تأثيرا على هوية الفرد والجماعة  الثقافيالبعديعد 

والذي ألجنبية الذي يواجه اللغة العربية ومحاولة طمسها والمبالغة بأهمية اللغة ا

 ن يأتي إال م الزائف بأن التقدم اللظن بكل ما هو أجنبي، واهار عن االنبج غالباًتني

 على هوية الفرد من أكثر األبعاد تأثيراً كان خالل إتقان هذه اللغة األجنبية

ه السيطرة على اإلدراك ـار جديد مطور هدفـ استعملعولمةافـ،  معاًوالجماعة 
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 فاعلية العقل وتكييف المنطق، والتشويش على يلوس أي تعطكما يتم إخضاع النف

وبالتالي فهي تكريس  " وتنميط الذوق وقولبة السلوكنظام القيم، وتوجيه الخيال،

لنوع معين من االستهالك ولنوع معين من المعارف والسلع والبضائع وهي معارف 

قافة االختراق وهدف ث،  الختراقق عليه ثقافة اـتشكل مجموعها ما يمكن أن نطل

م، ٢٠١١ األشقر،( " س االستتباع الحضاريـ وتكريةـهيمنيع مع الـهو التطب

  ). ١٦٢-١٦١صص 

  :القتصادي اا�ال )ب

   : على ما يليوتستند العولمة في المجال االقتصادي

  .عالمية االندماج في األسواق اللت التي سه هيولوجية االتصاالت التكنثورة. ١

 اآلن كالبنك لعالم في اوىـألقة اإلقليمية والدولية اـادي االقتصالمؤسسات. ٢

هي أذرع " ة التجارة العالمية،ـومنظم ي،ـدوق النقد الدولـوصن ،دوليال

  . الناميلعالممخططاتها في كثير من بلدان االتي ساعدت في تنفيذ العولمة 

ية التي تسبب وجود اقتصاد ـوة الطاغـ هي القرـصالعولمة في هذا الع. ٣

ا والتي ـتي جلبتها التكنولوجيـ وما يدفع هذه القوة هي النتائج ال،بال حدود

م، ٢٠٠٥الخطيب،("  تكنولوجيا المعلوماتاًـا وخصوصـقفهن وـال يمك

  ).٢٨ص

 الشركات، وتحرير التجارة الداخلية والخارجية، جميع خصخصة ةضرور. ٤

 مسئولية رفع كافة الحواجز الجمركية، تشجيع القطاع الخاص وتسليمه

يود على ـيع القـة، إلغاء جمـ قوة البيروقراطية الحكوميزعـناالقتصاد، 
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 حرير والشركات الوطنية، تفراد األجنبية، إلغاء كل دعم لألستثماراتاال

  ).١١٤م، ص٢٠٠٢السامرائي، ( أسواق المال من كافة القيود

   :لسياسيا �الا )ج

ترك إذ حتالل العسكري األجنبي، زال يعاني من اال عانى والميفالعالم اإلسال

 ساليبهتطويرها بأزال يقوم باإلشراف عليها وما  وتعماريةاالستعمار آثاره االس

  :جندة المختلفةاأل بمايتهاالمتعددة وح

 بين بريطانيا وفرنسا ه فمزقوا وصالت، المستعمرون العالم اإلسالمياقتسم -١

وقد ترك كل منهم بصماته في  وهولندا وأسبانيا والبرتغال روسيا ويطالياوإ

  .استعمرهااألقاليم التي 

 انتزع المستعمرون أقساما من العالم اإلسالمي وسلموها لغير المسلمين مثل -٢

 اإلسالمية ألقطار والصومال وقبرص ولبنان وكثير من اوأرتيريافلسطين 

  .الواسعة في االتحاد السوفيتي

 قطرلحدود المصطنعة وأبقى لكل  االستعمار العالم اإلسالمي وأقام اجزأ -٣

  . بعد رحيلهانهمشكلة مع جير

 االستعمار على نشر لغته وتاريخيه وعاداته في بالد اإلسالم وحارب عمل -٤

 والطائفية لقوميةاللغة العربية والثقافة اإلسالمية كما شجع األحزاب ا

 ق البالد بتناحرها ووالئها لألجنبيـت على تمزيـ التي عملديةواإللحا

  ).٢٣٦م، ص٢٠٠٢المصري، (
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   سمية وغير الرلرسمية فإن التربية اإلسالمية ممثلة في مؤسساتها ا، هناومن
 على أن يحدد مهام كل ، التربوي في مواجهة مظاهر العولمةبدورهاينبغي أن تقوم 

، واالقتصادي والسياسي في مقاومة االحتالل الثقافي ها برامجيذمؤسسة وآليات تنف
ألحداث تغيير يتناسب مع  ؛  اقها التي تريد العولمة اخترةت األساسيوهي المجاال

تي ينبغي على ـومن أبرز األدوار ال .يـكع الغربي واألمريـسياسيات المجتم
 القيام به  لمواجهة رالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في المجتمع المسلم المعاص

  : ي للعولمة هي ما يلالسلبيةاآلثار 

 وذلك أن العولمة تحمل روحاً ،د العقدي والديني واألخالقي والخلقي البعتعميق -
 المادي  في بعدهاإلنسان دنيوية تختزل تهالكيةوتؤسس حياة اس، علمانية مادية 
 ،أن القيم والمعايير األخالقية والثوابت الدينيةـن من شوـ وته،واالستهالكي

 الجارف الذي ات من تيار الشهو للحمايةألخالقيةوالتركيز على التربية الدينية وا
  .تغذيه وتدفع به فكرة العولمة من جهة اآلليات والمحتوى

 وقها تفمواطنواألدبيات الحضارية وبيان لمبادئ والمثل والقيم اإلسالمية  اإبراز -
 ، وحقوق اإلنسان، والعدل، الثقافية والحضارية مثل الشورىلعولمةعلى قيم ا

  .يقابلها من القيم الغربية بأصولها العلمانيةبأصولها الشرعية بدالً مما 

تى نستوعب ما عند ـذ ما يفيد حـ الثقافية مع أخةـ على الخصوصيالمحافظة -
 السلبي أثر واالستفادة من منجزاتهم العلمية والمادية واالمتناع عن الت،اآلخرين

  .لهذا االنفتاح

 العالمفي  صادية والسياسيةواالقت ةالثقافي المراكز التخصصية في الجوانب قيام -
 وأدواتها ومنهجيتها في التعامل مع قضايا سائلها وويراإلسالمي المعاصر بتط

     .العولمة
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 ، دون ظهور جماعات أو فئات منحرفة متأثرة باالكتساح الحضاريالحيلولة -

 وقيمه تفسيراً مداهناً لقيم فلسفات الحضارة الغربية ،تفسر اإلسالم وأحكامه

 اليوم وتتناسب مع مسلمين للروح المنهزمة التي يعيشها كثير من الويستجيب

 .   األمريكي الذي يسعى ألمركة اإلسالممخططال

 العربية للغات األخرى وبث روح األصالة والحداثة لها عبر وسائل للغة امزاحمة -

 والمؤتمرات العالمية والمراكز اإلسالمية في البلدان اإلعالم والنوادي الدولية،

 .  الغربية وكذلك عبر أنشطة السفارات العربية واإلسالمية في تلك البلدان

واالعتزاز بها في   على اللغة العربية باعتبارها لغة للتحدث والتعليم،المحافظة -

 ي وهيـ اآللهالوحيا لغة ـبها باعتبارهتعالى  شرفنا اهللا  لغةٌفهيكل المحافل 

 . بلبها وجوهرهاأم اللغات وعدم المساومة على اللعب 

 أن التربية اإلسالمية لها دور كبير، وأهمية عظمى، وخاصة في والواقع

 عصرنا الحاضر، الذي تتصارع فيه الحضارات، وتتعولم فيه الدول لذلك كان لزاماً

 عأن نوجه االهتمام الكبير إلى دور التربية اإلسالمية، وتأثيرها في أفراد المجتم

  ).٥م، ص٢٠٠٢الحمد،  ( أحقادسائس ومؤامرات والمسلم لما يحاك بهم من د

 به جميع المؤسسات التربوية الرسمية قوم اإلسالمية فيما تة دور التربيويتمثل

 هذه طر في التوعية بمخاادية تحدي العولمة االقتصاجهةأو غير رسمية في مو

 التي ظهر انتشارها في الوطن العربي واٍإلسالمي، فلم تكن لشركاتالمؤسسات وا

 عماريةدف إلى تحقيق األغراض االستـوب بقدر ما تهـتهدف إلى خدمة الشع

  .اقتصادياً من خالل المطاعم واألسواق والشركات األوربية واألمريكية
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 الرسمية وغير الرسمية لديها رسالة واضحة في أهدافها والمؤسسات

 دهمرشا إلى هداية الناس وإدفوبرامجها وخططها فهي صاحبة رسالة عالمية ته

  ]. السياسيةقتصادية، اال،الثقافية[ في جميع المجاالت خرةإلى خيري الدنيا واآل

  : هي لديها قواسم مشتركة مي مؤسسات المجتمع اإلسالن الباحث أيؤكدو

  : األخالق الفاضلة مثلال يقوم على خصالذي:  ميثاق السلوك الفردي":  أوالً

ن الخطاب، األمانة، الوفاء،  التسامح، التراحم، حسالتواضع،حسن الخلق، (

  ).الصدق، النظافة، التقوى

   : االجتماعيوكميثاق السل: ثانياً

  . تعالى الخالص هللاإليمان  ـ١

  . على وحدة البناء األسريكيدا طاعة الوالدين، تأتعظيم  ـ٢

  . على حق النسل بدون ضرورة شرعيةعتداء االتحريم  ـ٣

  . انتهاك حرمة النفس البشريةتحريم  ـ٤

  . بالعهود والمواثيقوالوفاء الناس بدون تمييز ين العدل بوجوب  ـ٥

   ." األمانة على حق االستخالف في األرضوجوب  ـ٦

  )٥٣، صم٢٠٠٨أبامحمد، (                                 
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  :ميثاق المصالح البشرية: ثالثاً

ن  شركاء في عمارة األرض، وهم مدعوون إلقامة العدل بيعهم الناس جميإن

بعضهم لبعض وأن اهللا تعالى خلق الكون بموارده المختلفة وثرواته المتعددة 

، وأن عاوأوجب على الخلق احترام حق التملك ومشروعية االنتفاع للناس جمي

ال يحق ألحد االعتداء  حياة اإلنسان وكرامته مقدستان في الدين اإلسالمي،

��D��C��B��A��H��G��F��E ����  :عالى قال تحقعلى األخر بدون وجه 

Q����� �� � �P��O��N��M��L����K��J��IRX����W���V��U��T��S��Y��[��Z��

  ).ا: النساء ( ����\��������[��^��

 يتمثل في صياغة سالمية فإن دور التربية اإلعرضه، خالل ما سبق ومن

المناهج الدراسية والبرامج التوعوية والتدريبية التي تقدمها المؤسسات الرسمية 

مية على نحو يبين خطورة ما تقوم به الدول الكبرى من حروب وغير الرس

 بصيرة لىوانتهاكات وتصدير لحقوق الشعوب ونهب مقدراتها حتى يكون الناشئة ع

  كان من الضروري دراسة العولمةلذا .ووعي وإدراك بخطورة هذا العداء

مؤسسات ال، وإبراز دور والتعرف على أهم مظاهرها في المجاالت المختلفة

  .تها في مواجهالتربوية
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  ت ، ث  ..........................................................ملخص الرسالة 

  ج  .................................................................اإلهداء 

  ح  .........................................................الشكر والتقدير 

�א*(���א�)�م��&��א���Wא�"�%�א$ول� �١  

  ٢  ..................................................................املقدمة 

  ١٠  .........................................................مشكلة الدراسة 

  ١١   .......................................................تساؤالت الدراسة

  ١٢  .........................................................أهداف الدراسة 

  ١٢  ...........................................................أمهية الدراسة 

  ١٣  ...........................................................منهج الدراسة 

  ١٣  .....................................................مصطلحات الدراسة 

  ١٦  .......................................................الدراسات السابقة 

  ٢٧  . ..........................................تعليق على الدراسات السابقة
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٢٩  

�א$ول!��  ٣٠  .............................................ما هية العوملة   :א

�א�-�,+�!��  ٣٣  ...........................................أهداف العوملة  Wא

  ٣٣  ..............................................األهداف االقتصادية  : أوالً

  ٣٤  ................................................األهداف السياسية : ثانياً 

  ٣٧  ..................................................افية قاألهداف الث: ثالثاً 

��א�-��!��  ٤٣  ...................................... تطور العوملة مراحل Wא
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��                    	عא	� �א��"!        �� �
�א�4א:�9!���.................................موقف اإلسالم من العوملة  Wא �٤٨  

  ٤٨  ................................................أدلة عاملية اإلسالم : أوالً 

  ٥٢  ..........................النظام السياسي بني الشورى والدميقراطية : ثانياً 

  ٥٨  ........................................السالم بني اإلسالم والعوملة : ثالثاً 

  ٦١  ...........................................حقوق اإلنسان والعوملة : رابعاً 

�א�"�%�א�-�� �
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٦٩  

�א$ول�!��  ٧٠  .............................. مظاهر العوملة يف اال الثقايف Wא

�٧٢  ..........................................العدوان على اهلوية الثقافية  ) ١ �
�٧٣  ....................................................الثقافة الكوكبية  ) ٢ �
�٧٦  ...........................................اخلداع يف النسق الفكري  ) ٣ �
�٧٩  .......................................قافة عوملة الثضمن عوملة الدين  ) ٤ �

�א�-�,+�!��  ٨٩  ........................ مظاهر العوملة يف اال االقتصادي Wא

  ٩٠  ...............................اقتصادات تقوم على املعارف املتفرقة  ) ١

  ٩١  .............................................تآكل الطبقات الوسطى  ) ٢

  ٩١  ...............................................نشر ثقافة االستهالك  ) ٣

  ٩١  .................................................تضاؤل فرص العمل  ) ٤

  ١٠٢  ...........................ـ  أساليب مواجهة ديدات العوملة االقتصادية 

��א�-��!��  ١٠٨  ................... مظاهر العوملة يف اجلانب السياسي Wא

  ١١٢  .............................غياب األخالق والقيم يف البعد الساسي  ) ١

  ١١٣  .....................................الشركات السياسية لنشر العوملة  ) ٢

  ١١٨  ...........................كيفية االستفادة من أدوات ووسائل العوملة  ) ٣
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  ١٢٢  ..................................................................متهيد 
دور املؤسسات التربوية الرمسية يف مواجهة مظاهر العوملة يف         : املبحث األول   

  .......................................ااالت املختلفة 
١٢٣  

  ١٢٦  ....................ية يف مواجهة العوملة الثقافية دور املؤسسات التربو ) ١
  ١٣٠  .................دور املؤسسات التربوية يف مواجهة العوملة االقتصادية  ) ٢
  ١٣٤  ...................دور املؤسسات التربوية يف مواجهة العوملة السياسية  ) ٣

  ١٣٨  .. يف ااالت املختلفة لعوملةدور املسجد يف مواجهة مظاهر ا: املبحث الثاين 
  ١٤٠  .............................دور املسجد يف مواجهة العوملة السياسية  ) أ 
  ١٤١  ...............................دور املسجد يف مواجهة العوملة الثقافية  ) ب
  ١٤٢  ............................دور املسجد يف مواجهة العوملة االقتصادية  ) ج

الم يف مواجهة مظاهر العوملة يف اـاالت        عدور وسائل اإل  : املبحث الثالث   
  ............................................املختلفة 

١٤٥  

  ١٤٦  ) ...............................البعد الكمي للعوملة : ( البعد األول  ) ١
  ١٤٧  ) ............................... للعوملة البعد الكيفي: ( البعد الثاين  ) ٢

J��Kא�"�%�א� �
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١٥٥  

  ١٥٦  ......................................................اال الثقايف : أوالً 
  ١٥٨  ..................................................اال االقتصادي : ثانياً 
  ١٦٠  ....................................................اال السياسي  : ثالثاً

  ١٦٤  ...............................................................التوصيات 
  ١٦٧  ..............................................................املقترحات 

  ١٦٨  ..................................................................اخلامتة 
  ١٧٢ ..................................... ............................املصادر
  ١٧٤  .................................................................املراجع 

 


