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 المقدمة:
حمد صلى اهلل عليه ـم نبينا على خري من وطئ الثرى،والسالم الصالة و وبرأ،  احلمد هلل الذي خلق

 وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
فهذا كتاب مثني يتحدث فيه املؤلف/صالح ردود احلارثي عن دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة 
التحديات الثقافية للعوملة، وقد تناول فيه الكثري من القضايا املهمة واجلوهرية يف العوملة، وربطها مبنهج 

 كما وبيان سلبياهتا وإجيابياهتا، الرتبية اإلسالمية، مث بني دور الرتبية اإلسالمية يف التعامل مع العوملة،
أشار إىل دور مؤسسات اجملتمع املسلم يف التعامل مع هذه التحديات، وفيما يلي ملخص ألهم ما 

تناوله الكاتب من فصول يف كتابه، إللقاء نظرة شاملة وإمجالية على الكتاب.
 الفصل األول:*

أثر  ىبعض مساهتا اليت ركز فيها عل ب يف هذا الفصل عن مفهوم العوملة، وأشار إىلتحتدث الكا
 ، والثورة املعلوماتية، واالقتصاد احلر، واإلعالم بكل وسائله وغريها من السمات.ةالشركات العمالق

مع ببيان لدورها يف العامل دون توجيه السمات اليت متيزت هبا العوملة بشكل عام، يشري إىل والكاتب هنا 
 خلص إىل تعريف إجرائي أهنا:عوملة و عرف الكاتب المث  .نقد هلا

عملية من االعتماد املتبادل املتنامي بني شعوب املعمورة. فالناس ترتبط مجيعا اقتصاديا 
، ويتم تشجيع هذا الرتابط بإجياد والتبادل التجاري ،واالستثمارات ،احلكومات :واجتماعيا من خالل

وتقنيات االتصال والتنقل. ،بينهمفيما وتبادل للمعلومات  ،حرةسوق 
 مييل إىل اجلانب االقتصادي أكثر من الفكري والثقايف. فإنهوهذا التعريف مع أنه يعد شامال 

 وأشار الكاتب إلي مرادفات لمصطلح العولمة ذكر منها مرادفات حول مفهوم العولمة اصطالحا
:منها

، العوملة مبعىن الرمسلة، و مبعىن األمركة العوملة، و ذكر أيضا مبعىن النظام العاملي اجلديد العوملة
، وهذه املصطلحات هي ما اشتهر من مفاهيم عند بعض املفكرين العوملة مبعىن الكونية والكوكبةو 

 والكتاب، وقد تشمل جانبا أو تعطي مبجموعها داللة على املفهوم العام للعوملة.
بذولة من أجل فرض منظومة " تلك الجهود المفذكر أنها العولمة الثقافيةعّرف الكاتب: 

ثقافية معينة لمجتمع معين على المجتمعات البشرية كافة بوسائل وأساليب مختلفة وألغراض 
. وقد أشار الباحث إلى أهم مرتكزات العولمة وقد ذكر منها: االقتصاد، والتقنية شتى"

الجوانب المادية )التكنولوجيا(، والثقافة، ولعل الكاتب يعبر عن الثقافة بالشمول الذي يضع 
والمعنوية في إطار واحد، ولكنه لم يضع الدين في مرتكزات العولمة مع أنه األهم في الذكر 

والبيان لمرتكزات العولمة.
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كما تحدث الكاتب عن آليات العولمة فذكر منها:
 م(، وهدفها هتيئة الفكر اإلنساين لتقبل العوملة.1941أنشئت عام)أوال/ هيئة األمم المتحدة: 

م(، ويسعى إىل رفع يد الدولة عن تغذية القطاعات 1945أنشئ عام)ثانيا/ البنك الدولي: 
 االجتماعية، حىت تستثمر الشركات يف القطاعات االجتماعية.

ويساعد الدول يف تسوية مديونياهتا مع رفع سعر الفائدة؛ مما تسبب يف ثالثا/ صندوق النقد الدولي: 
 رفع يدها أيضا عن القطاعات االجتماعية.إفقار الشعوب، وجيعل الدولة ت

م(، وهي مشرفة على نظام التجارة يف النظام العاملي اجلديد، 1994رابعا/ منظمة التجارة العالمية:)
 وهي أكثر املنظمات قوة يف العامل، وتسعى إىل تفعيل قيم العوملة ومبادئها.

م(.تسعى إىل تكوين رؤية ثقافية 1946مقرها يف باريس، وأنشئت عام:) خامسا/ منظمة اليونسكو: 
 واحدة تلتقي مع ظاهرة العوملة.

تقوم على فكرة السوق، وهدفها رحبي الكوكبية(: -سادسا/ الشركات المتعدية للجنسيات)العمالقة
 يف املقام األول، وتسعى للضغط على احلكومات لتغيري مواقفها.

مل حيضر لديه التأصيل  -وبشكل واضح -عوملة لكنهوفيما سبق نرى الكاتب يُْظِهر سلبيات آليات ال    
الرتبوي اإلسالمي، الذي يزن مثل هذه املنظمات الدولية، ويظهر وجهة نظر الرتبية اإلسالمية جتاهها.

 وفي الفصل الثاني تحدث الكاتب عن تحديات العولمة في المجال الثقافي:*
االجتماع فذكر أهنا: كل مركب يشتمل على  عند علماءوقد أشار الكاتب إلى مفهوم الثقافة        

املعرفة واملعتقدات والفنون، واألخالق والقانون والعرف ...يكتسبها اإلنسان باعتباره عضوا يف 
 جمتمعه.)تايلور(.

توسيع الطرح اإلعالمي،  وهنا يؤكد الكاتب على المظاهر اإليجابية للعولمة الثقافية فذكر منها:     
ور حمليا، وتوفري جماالت عمل وخباصة يف القنوات، وتدفق املعلومات على الشبكة وجتاوز حدود احملذ

 املعلوماتية، واالطالع على أحوال األقليات.
لكنه لم يركز على قضية مهمة وهي سهولة الوصول للمعلومة من خالل وسائل التواصل      

 االجتماعي، وإيجاد رؤية جديدة للطرح الثقافي للعولمة.
تعميق التعلق مبظاهر احلياة ك أكد الكاتب على المظاهر السلبية للعولمة حيث ذكر منها: وكذل    

املادية، و كسر حواجز الدين وفتح اجملال للخوض فيه، وانتشار التحلل اخللقي، واحلرية املطلقة، وصرف 
مهم الشباب هلوايات دنيئة، ونشر ثقافة النموذج الغريب لدى الشباب.

 ليه في سلبيات العولمة ذوبان الُهويّة اإلسالمية من خالل تقديس النموذج الغربي.ومما يركز ع    
جتاوز الدائرة الضيقة  وأشار الكاتب إلى بعض مظاهر العولمة الثقافية عبر التقنية فذكر منها:
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 لألعالم، واتساع مساحة احلرية، وفتح العمل يف جمال اإلعالم، وفتح حدود املعرفة عرب اإلنرتنت.
التعلق مبظاهر احلياة املادية، واالستهانة باملقدسات وذكر من اآلثار السلبية للعولمة عبر التقنية:      

الدينية، والتحلل اخللقي، وإعالء شأن احلرية الفردية على حساب اإليثار، وصرف الشباب عن معاين 
نف، والرتويج لإلباحية، االستقامة، ومتجيد ثقافة االستهالك لغري الضروريات، والتشجيع على الع

وامتهان كرامة املرأة.
وحتدث كذلك عن قنوات العوملة الثقافية فذكر منها: 

 أوال/ قنوات من أجل عولمة الدين النصراني:
م(، 1948، واستغل مدخال للعوملة، وقد أعلن عنه عام)ثانيا/ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 وق إىل:وتباينت مواقف الدول حيال هذه احلق
يرون أن اإلعالن هلذه احلقوق ملزم للدول األعضاء. -1
اإلعالن يعد خمالفا لسيادة الدول. -2
دخول اختصاص حقوق اإلنسان يف هيأة األمم املتحدة. -3
اعتبارها غري ملزمة. -4

ثالثا/ المؤتمر الدولي للسكان، ومن آرائه:
إباحة اإلجهاض. -1
املمارسات اجلنسية. تقدمي املعلومات اجلنسية للمراهقني، مع إباحة -2
إلغاء القوانني اليت حتد من ممارسة اجلنس. -3

 رابعا/ مؤتمرات من أجل عولمة المرأة:
م(.1975وكان أول مؤمتر للمرأة يف املكسيك عام )

وكان املؤمتر الرابع يف بكني ومن قراراته:
التعليم املختلط. -1
احلرية اجلنسية. -2
للمرأة كجنس، بل جوزوا املثلية.حتطيم مفهوم األسرة واحلث على عدم النظر  -3

 خامسا/ قنوات العولمة الفكرية.
ومن ذلك: سادسا/ اختزال بعض القيم الثقافية في عصر العولمة

التمركز حول الذات، مبعىن تعظيم الذات الغربية فقط. -1
التمركز حول املعرفة املادية للعلم. -2
.التمركز حول الدور الشعائري للدين وفصله عن واقع احلياة -3
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وفيما ذكر الكاتب من قنوات فقد أشار إىل خطرها، بشكل مقتضب، ومل يفصل يف ذلك، مع أن  
هناك من القضايا اجلوهرية وخباصة ما يتعلق بقضية املرأة كان يقتضي التفصيل فيه.

 كما تحدث الكاتب في المشترك الثقافي في عصر العولمة وذكر منه:
ين الكنسي، والثورة الالدينية، وسيادة العلمانية باعتبارها نتيجة = أوال/الدين: وتحدث فيه عن الد

 للتصرفات الكنسية وكبت الحريات.
أن الغرب هو الراعي العالقة بين العلمانية والعولمة فذكر منها:  ومن هنا حدد الكاتب

للفكرتني، والفكرتان تلتقيان على عداء الدين، وهدم الدين الفطري يف النفوس، وتنصيب العلم إهلا 
للرؤية اإلسالمية جديدا، وإحياء فكرة وحدة األديان حتت مسمى الثقافة اإلبراهيمية، مث أشار الكاتب 

لحياة الدنيا، وعدم حتقري اإلنسان، وعدم عدم إمهال اإلسالم لفي العلمانية والعولمة وذكر منها: 
حماربة العلم، ومراعاة متغريات احلياة، وعدم احتقار اجلسد.

= ثانيا/ الحرية: تحدث الكاتب عن الحرية في اإلسالم وذكر أنها تدل على تحرير اإلنسان من 
 العبودية لغير اهلل تعالى. وتحدث عن الحرية عند الغرب وذكر أنها تدل على:

احلرية املدنية: وهي أن يعمل اإلنسان بوحي نفسه دون تضيق عليه، واحلرية الفكرية: ويعارضون الفكر  
الذي يقوم على العقائد واملبادئ، واحلرية العقدية: ويكون اإلنسان حرا يف االنتماء ألي دين، بل تسعى 

العلمانية إلخراج اإلنسان من كل دين، وحرية التملك، واحلرية اجلنسية.
 = ثالثا/ النظرة لإلنسان.

ذكر الكاتب أن الغرب يسعى للنظر لإلنسان من خالل نظريتني: نظرية النار املقدسة: ومتثل أن        
اإلنسان يف صراع دائم مع اإلله، ونظرية النشوء واالرتقاء: وهي تنكر وجود اهلل، وتركز على نظرية 

أصبح إنسانا. دارون، يف أصل اإلنسان أنه جرثومة...فقرد...حىت
أنه خملوق بإرادة اهلل تعاىل، وتكليفه بالعبادة، أما النظرة اإلسالمية لإلنسان فتكون على أساس      

 وله حق االختيار، وحماسب على عمله.
وقد أجاد الكاتب في بيان وجهة نظر التربية اإلسالمية في هذا، وفي المقارنة بين النظرة      

الغربية واإلسالمية.
 الفصل الثالث: تحدث الكاتب عن دور التربية اإلسالمية في مواجهة تحديات العولمة: *وفي

وقد بدأ باملدرسة ودورها يف مواجهة العوملة فتحدث عن: رسالة املدرسة يف ظل التغريات   
ة اجلديدة، وما ينبغي عليها من مواكبة التوجه اجلديد الذي يسري عليه العامل، والتحول من تقدمي املعرف

إىل إعداد الطالب للوصول إليها، مث حتدث عن دور املعلم وحتوله من امللقن للموجه، وعن دور املناهج 
الذي حتول من التلقني واحلفظ إىل العمل والتطبيق، كما حتدث عن دور اإلدارة، وعن دور الطالب، 
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 التعليم للمستقبل.واالختبارات، والبناء املدرسي، والتمويل، مما يقدم رؤية مستقبلية ملواكبة 
واملالحظ هنا أن الكاتب كان يركز على الرؤية بشكل عام أكثر من تركيزه على رسالة الرتبية 

 اإلسالمية بشكل خاص.
تفعيل دور األسرة المسلمة في عصر العولمة.ثم تحدث عن 

طرة، وأشار إىل وظائف األسرة املسلمة: ومنها إشباع احلاجة للتدين، عن طريق احلفاظ على الف
والزواج، وحتقيق احلاجة العاطفية والنفسية، ودعم احلاجات االجتماعية، وحتقيق احلاجات الرتبوية، 

 وحتقيق احلاجات االقتصادية.
ولو أضاف الكاتب دور األسرة يف توعية الطفل بسلبيات وإجيابيات العوملة وخاصة التقنية، لكان 

ظهور الدور هنا أبرز يف قضية العوملة.
دواعي التعليم المستمر ، فذكر لكاتب كذلك عن األخذ بمبدأ استمرارية التعليموتحدث ا

التطور العلمي والتكنولوجي، واحلراك االقتصادي واالجتماعي، وتغيري التخصص الوظيفي، وزيادة ومنها: 
وقت الفراغ. وأشار كذلك إىل أهداف التعليم املستمر فذكر منها: ربط حاجات الفرد مبتطلبات 

 السوق، وإتاحة الفرصة للجميع، وإجياد التكامل بني مراحل التعليم.
الثقافة العامة، والقوانني واألنظمة، والتدريب وأبرز مجاالت التعليم المستمر المتمثلة في: 

 املهين، واملهارات، والعلوم اإلدارية.
تفعيل مراكز تفعيل دور اجلامعات، و  وأشار إلى آليات تفعيل مبدأ التعليم المستمر وهي:

 التدريب احلكومية، وتفعيل مراكز التدريب احلكومية.
هو: االستخدام التعليمي للمجموعات األخذ بمبدأ التعلم التعاوني فذكر مفهومه و وحتدث عن     

الصغرية، حبيث يعمل الطالب مع بعضهم بعضا لزيادة تعلمهم وتعلم بعضهم بعضا إىل أقصى حد 
 ممكن.

التفاعل اإلجيايب املتبادل، واملسؤولية الفردية، واختالف خصائص هي: وأشار إلى خصائصه و 
اجملوعة، والقيادة مجاعية، والتدعيم والتشجيع، وتنمية املهارات االجتماعية.

العوملة تعلي من الذاتية والتعليم التعاوني بظاهرة العولمة فذكر:  وذكر الكاتب عالقة التعليم
والعوملة تؤدي الحتكار السلع، والتعليم التعاوين جيعل اجلميع يشارك، التعاوين يعزز مبدأ اجلماعية، 

 والعوملة تعمل على القضاء على بعض القيم االجتماعية، والتعليم التعاوين يعمل على بنائها.
المهارات التي ينبغي فذكر  ثم تحدث الكاتب عن إعداد الطالب المسلم لسوق العمل:

ة على احملادثة الشفوية بلباقة، وتعويد الطالب على التأمل والتفكري القدر تزويد الطالب بها ومنها: 
الناقد، وإكساب الطالب مهارات ضبط سلوكهم، والقدرة على استخدام التقنيات احلديثة، والقدرة 
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على تكوين العالقة احلسنة مع الزمالء، والتعود على تقدير املواقف، والقدرة على إجراء البحوث، 
 ن لغة.وامتالك أكثر م

وهنا دخل الكاتب في مجموعة من التفاصيل الخاصة بطرائق التعلم التعاوني وأساليبه وكان 
 األولى هو الحديث عن دور التعليم بشكل عام في مواجهة العولمة.

سرعة التغيري،  خصائص عصر العولمة:: فذكر وتحدث الكاتب عن ترشيد وسائل اإلعالم
 واالنفجار السكاين، واالنفجار املعريف، ووقت الفراغ، واألزمة يف أمناط احلياة والعالقات .

نظرية السلطة، حيث  ثم تحدث عن الدور التربوي لإلعالم يتمثل في نظريات اإلعالم فذكر:
املسؤولية  ميثل اإلعالم صوت احلاكم، ونظرية احلرية: حيث ظهرت الفوضى اإلعالمية، ونظرية

 االجتماعية، حيث خالفت نظرية احلرية.
الدعوة للخري، واألمر وبين الكاتب دور التربية اإلسالمية في ترشيد وسائل اإلعالم من: 

باملعروف، والنهي عن املنكر.
 الصدق، والواقعية، والشمولية، والثبات واملرونة.ثم أشار إلى خصائص اإلعالم اإلسالمي فذكر: 

اهلوية فذكر أهنا: جمموعة من فأشار إلى مفهوم  المحافظة على الهوية اإلسالميةوتحدث عن 
 اخلصائص واملميزات العقدية واألخالقية، والثقافية، والرمزية اليت ينفرد هبا شعب من الشعوب.

ومن شواهد اهلوية اإلسالمية يف العبادات: الصالة والنداء هلا، والصيام والسحور الذي هو 
األمة، ويف األمور األخرى: األطعمة: وخمالفة النصرانية، ويف الزينة واللباس، وخمالفة التشبه  خصيصة هلذه

بالكفار، ويف اآلداب العامة: مثل السالم.
إبراز عالمية اإلسالم فتحدث عن بعض مميزات األمة  ثم ختم الكاتب بالحديث عن

بني متطلبات النفس وشهواهتا، وإبراز عاملية  اإلميان باهلل وتوحيده، واملوازنة اإلسالمية، وذكر منها:
اإلسالم يف العدل ونظام احلكم، وعاملية االقتصاد اإلسالمي، وعاملية اإلسالم يف اكتساب التعليم 

 والرتبية.
يظهر من خالل ما سبق أن دور التربية اإلسالمية في مواجهة تحديات العولمة ظهر هنا في 

، وهذا يجعل حديث الكاتب يركز على ذكر الفكرة ثم صورة استداللية أكثر منه تأصيلية
االستدالل عليها من الكتاب والسنة، وكان األولى هو أن يكون الدليل هو المنهج الذي يبين دور 

التربية اإلسالمية في مواجهة تحديات العولمة.
 الخاتمة:

هامه الكبري يف يعد هذا الكتاب من الكتب القيمة اليت خدمت الرتبية اإلسالمية، وذلك بإس
إبراز مصطلح العوملة بعلمية مميزة، حيث كان املؤلف حياديا يف طرح املوضوع، وقد أبرز أهم ما ميكن 
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للرتبية اإلسالمية استغالله يف اجلانب اإلجيايب للعوملة، وحدد كذلك دور مؤسسات اجملتمع يف هذا 
ه يف العنوان وتستفيد من الفرص اجملال، مما جعل املوضوع يكون يف صورة تقبل التحدي الذي فرض

 املوجودة يف هذا اجلانب.
كما استطاع املؤلف أن يربز بشكل مفصل أهم السلبيات اليت فرضتها العوملة، وبني املؤسسات 

 الداعمة هلذا التوجه العاملي، يف سبيل فرض أجندهتا على العامل، فكريا وجتاريا.
انب العوملة لو أن املؤلف طبق هذه املفاهيم ورمبا كان الكتاب سيؤدي دورا أوضح بالنسبة جل

اليت طرحها يف البحث جبانبيها اإلجيايب والسليب على مناهج التعليم يف الدول العربية، أو يف إحداها، 
وأبرز ذلك من خالل األرقام اإلحصائية، لكان املوضوع أكثر إثراًء ومتيزا، ولبنين كيف ميكن للتعليم 

 ة من خالل مناهجه، ولُضمننت املناهج كذلك الكثري من النقد لسلبيات العوملة.استثمار إجيابيات العومل
ويف دور الرتبية اإلسالمية كان من املفرتض أن يؤصل الكاتب للعوملة من خالل الرتبية 
اإلسالمية، مبنهجية خمتلفة تؤكد على القضايا اليت تتبناها الرتبية اإلسالمية، مث يقاس على ذلك ما تطرحه 

 وملة الثقافية من جانب سليب أو إجيايب.الع
ختاماً نفع اهلل الكاتب مبا قدمه من طرح علمي متميز يف كتابه هذا، وجعله يف موازين حسناته، 

وصلى اهلل وسلم على نبينا وحبيبنا حممد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثري.
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