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  العوملةعصراألخالق يف 
Abstract : 

This research deals with ethics in the era of globalization and the changes that have brought 

about it in ethics and morals. Undoubtedly, ethics constitute in every nation the basis for its 

progress, the symbol of its civilization, and the fruit of its doctrine and principles. Heavenly 

religions have come to urge people to adhere to ethics. 

Islam considers "morals" a title for it, but rather formed the spiritual aspect of belief, and the 

Holy Prophet set the first goal of his mission by saying, "I have been sent to fulfill the 

morals." God Almighty described his Messenger as being on great creation by the Almighty 

saying "and you are on a great creation" Surat Al-Qalam Verse 4 and Islam affirms that 

religion is the treatment, that is, treating people with a good creation. This is evident through 

the words of the Holy Prophet, “A Muslim who delivers Muslims from his tongue and his 

hand.” Thus it is clear that worship is closely related to morality. He gave it up, and was 

disappointed. 

And the farmer is not limited here to individuals who are descending and adhering to 

morality, but rather includes the whole society that adheres to virtuous morals. 

From here comes the importance of this research, which deals with a group of axes through 

which we try to compare the ethics of Islam and ethics in the era of globalization and try to 

stand on the truth of those values and try to address them those values that threaten human 

and society to collapse and deterioration, especially as it spread in our time as a result of 

convergence in the era of globalization Behavioral patterns such as the spread of crime, 

hatred and hatred and the distance from the morals of Islam, as well as the impact of the era 

of globalization on the spread of poverty, wars and conflicts between different countries and 

cultures. 

We have been prompted to choose this topic to learn about the variables brought about by 

globalization on values and the impact of many young people on the ethics of new thought 

and their distance from the original values in Islamic thought, as well as the search for 

intellectual solutions to address this thought, which spread quickly through various media. 
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The study came in the introduction, four axes, and a conclusion that included the most 

important results that we reached through preparing this study. 

The first axis came under the title of previous studies that dealt with the topic of globalization 

to get acquainted with these studies and their results. 

The second axis: It came under the title: concepts and terms in which we dealt with a set of 

terms related to globalization, including: ethical thinking, globalization, cultural 

globalization, economic globalization, political globalization. 

The third axis: The concept of globalization came under the title Globalization and we 

discussed in it how globalization and its historical emergence and its various definitions 

emerged 

As for the fourth and final axis, it came under the title Ethics in the era of globalization. We 

have reached through this study a set of results from it 

Islamic ethics has distinguished from the ethics of globalization by being based on the book 

and the Sunnah, while Western ethics is based on ancient philosophies and modern secular 

trends, Islamic morals are valid for every time and place, and for the good of mankind, the 

success of man and the safety of the people, government and society. ”Globalization seeks in 

its political, economic and cultural dimensions. To capitalizing the world, then to its 

liberalization, then to its secularization, and finally its Americanization, by building a 

Western model - adopted by the peoples of the world as a whole, and which depends on the 

publication of liberal (liberal) capitalist values - controlled and led by the United States of 

America, globalization is an ideological process. Unlike the will of world domination and 

Omrkih, with a view to 

Mainstreaming the American cultural civilization pattern to all countries of the world, relying 

on institutions 

International economic, technical achievements, means of communication, information and 

media 

The methods, tools and techniques of cultural globalization contributed to bringing about 

many changes in the Arab world, so the customs, traditions, values and norms of people were 

changed, such as chastity, good manners, dignity, respect for parents and family cohesion ... 
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and they were replaced by Western ideas, values and culture that are not compatible with the 

tolerant values of Islam. 

مقدمة 
تشكل األخبلق يف كل امة أساس تقدمها ، ورمز حضارهتا ، وشبرة عقيدهتا ومبادئها ، وقد جاءت األداين السماوية لتحث الناس 

.  االلتزام ابألخبلقىعل
عنواان لو ، بل تشكل اجلانب الروحي يف العقيدة ، وقد حدد الرسول الكرَل الغاية األوىل من بعثتو " األخبلق"ويعترب اإلسبلم 

وانك على خلق " ىل اىل رسولو أبنو على خلق عظيم بقولو تعاووصف هللا سبحانو وتع" ا بعثت ألسبم مكارم األخبلق إًل" بقولو 
 4ية آسورة القلم " عظيم 

ادلسلم من "  معاملة الناس خبلق حسن ، ويتضح ذلك من خبلل قول الرسول الكرَل أيويؤكد اإلسبلم على أن الدين ادلعاملة ، 
 33ص. 66 حديث رقم 14 كتاب اإلؽلان ابب 1صحيح مسلم ج" سلم ادلسلمون من لسانو ويده 

قد افلح من زكاىا ، " ىل اساس الفبلح والنجاح لقولو تعأوىكذا يتضح أن العبادة مرتبطة بشكل كبَت ابألخبلق ، فاألخبلق 
 . 10-9ية آ سسورة الشم" وقد خاب من دساىا 

. والفبلح ليس قصرا ىنا على األفراد ادلتحليُت وادلتمسكُت ابخللق بل يشمل اجملتمع كلو ادلتمسك ابألخبلق الفاضلة 
ساسياً من عناصر اجملتمع وبقائو ، ومقوماً جوىرايً من مقومات أوأييت اىتمامنا  بدراسة األخبلق عامة ابعتبارىا تشكل عنصراً 

و يستمر دون أن ػلكمو رلموعة من القوانُت والقواعد والضوابط اليت تنظم أ رلتمع أن يبقى يكيانو وشخصيتو ، فبل يستطيع أ
 حالة السواء للفرد بصفة خاصة وللمجتمع إىلعبلقات األفراد بعضهم ببعض ، وتكون ذلم دبثابة ادلعايَت  ويساعد يف الوصول 

. بصفة عامة
 والدعامة األساسية ، اليت تقوم عليها ي قطب الوحي والتقدم البشرى ، فوي من عناصر البناء احلضاريواألخبلق عنصر أساس

. حياة الفرد واجملتمع ، وما سلوك اإلنسان القوَل إال تعبَت عن سبثلو للقيم السامية اليت سبيزه عن احليوان وزبرجو من دائرة البهيمية
 ؼللق بواسطتو يف مساء ادلثالية متحليا دبكارم األخبلق يىل اإلنسان وخصو عن سائر ادلخلوقات ابلعقل الذاوقد ميز هللا تع

 غلعلو مستمرا يف حياتو كإنسان عاقل يدرك أفعالو وؽليز بُت ما ىو خَت ي الذيوفضائل األعمال ، زلققا بذلك التوازن النفس
. وشر إلنسانيتو

 ذلا تلك القيم اليت يمن ىنا يعاجل ادلوضوع القيم اخللقية يف عصر العودلة وػلاول الوقوف على حقيقة  تلك القيم وزلاولة التصد
اط سلوكية مثل انتشار أًلنو انتشر يف عصران  نتيجة التقارب يف عصر العودلة أهتدد اإلنسان واجملتمع ابالهنيار والتدىور خاصة و

يضا اثر عصر العودلة يف انتشار الفقر واحلروب والصراعات بُت الدول أخبلق اإلسبلم ، وأاجلرؽلة واحلقد والكراىية والبعد عن 
. والثقافات ادلختلفة

حدثتها العودلة على القيم وأتثر كثَت من الشباب أبخبلقيات الفكر أوقد دفعنا الختيار ىذا ادلوضوع التعرف على ادلتغَتات اليت 
 انتشر سريعا ي ذلذا الفكر الذييضاً البحث عن حلول فكرية للتصدأ ، وياجلديد وبعدىم عن القيم األصيلة يف الفكر اإلسبلم

. عرب وسائل اإلعبلم ادلختلفة
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 :-أمهية الدراسة  
خبلقيات أحدثتو من تدٌل أتكمن أعلية الدراسة يف بيان ومعرفة اجلانب السليب للعودلة ومدى أتثَتىا  على القيم اخللقية وما 

خبلقية مثل الكراىية واحلقد وانتشار اجلرؽلة واهنيار العبلقات االجتماعية بُت األفراد ومن مث أاجملتمع وانتشار كثَت من الظواىر البل
يضا نظرا دلا يعانيو رلتمعنا ادلعاصر من أعلية الدراسة أوأتيت . ،اإلسبلميتشكل ىذه الظواىر ربدى للقيم اخللقية داخل رلتمعنا 

 ، بل ألكثر خطورة واإلسبلمية األوربية ظل عصر العودلة والصراع بُت احلضارة يففقد وغياب بعض القيم اخللقية والبعد عن الدين 
 ضوء ثقافة عادلية منقسمة ليس ذلا رابط او يف اإلسبلمية تتصادم مع القيم واليتظهور قيم جديدة واردة من اجملتمعات الغربية 

. ضابط
:-  تساؤالت الدراسة 

:-   مشكلة الدراسة تتمحور حول التساؤالت اآلتية إن
ما معٌت العودلة ؟  -1

 اجملتمع ؟ أخبلقياتما أتثَت ظاىرة العودلة على  - 2
 ظاىرة العودلة ؟ أفرزهتا اليت للقيم السلبية التصديكيف ؽلكن - 3
دبا تبثو من برامج وقيم غريبة عن " االنًتنت " كيف ؽلكن مواجهة وسائل التكنولوجيا - 4

 اجملتمع ؟ 
العودلة  ؟ وأخبلقيات  اإلسبلمية األخبلقما الفرق بُت – 5

 :-فرضيات الدراسة 
.  ىدامةأفكار دبا ربملو من اإلسبلميالعودلة تغزوا العامل 

. العريب داخل اجملتمع واإلرىاب التطرف يفالعودلة سبب 
. اإلسبلمية واألخبلقالغرب ػلاول ىدم القيم 

 :-  الدراسة أهداف
 عصر العودلة يف ، وبيان طبيعة القيم اخللقية اإلسبلمي بيان اثر العودلة على الظاىرة اخللقية داخل اجملتمع إىلهتدف الدراسة 

 دلواجهة ىذا التيار اإلسبلمية القيم إحياء إعادة إىل هتدف الدراسة وأيضاوالكشف عن أسباب تدٌل ىذه القيم بُت الشباب ، 
 . الفكري

 :-منهج الدراسة 
 . ي ادلنهج النقدوأخَتاً  وادلقارن التحليلي وادلنهج التارؼلي ىذه الدراسة على مناىج متعددة منها  ادلنهج يفنعتمد 

:-   التساؤالت اآلتية يف ةالدراستتحدد مشكلة : مشكلة الدراسة 
 ؟ اإلسبلم يفما طبيعة القيم اخللقية 

 ؟ أفرزهتا اليت السلوكيات أىم ىي ظاىرة العودلة ؟ وما ىيما 
 واعتقاد  وإؽلان بُت الشباب ؟ وكيف نعيدىا عن صحة فطرة اإلسبلميةدلاذا غابت القيم اخللقية 
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 ظاىرة العودلة  وأخبلقياً كيف نواجو فكرايً وثقافياً - 3
 ؟ أخرى مرة إحيائها وكيف نعيد اإلسبلم يفما طبيعة القيم احللقية - 4

.  الكتاب والسنة يف تكشف عن غياب ة كما وردت اليت األوىل أهنا يف ىذه الدراسة أعلية تكمن :- الدراسة أمهية
 وادلقارن  النقدي التحليلي ىذه الدراسة فهو ادلنهج يف عن ادلنهج ادلستخدم أما

.  من خبلل إعداد ىذه الدراسة إليها توصلنا اليت النتائج أىم مقدمة وأربعة زلاور وخاسبة تضمنت يفوقد جاءت الدراسة 
 من إليو تناولت موضوع العودلة  للتعرف على ىذه الدراسات وما توصلت واليت جاء بعنوان الدراسات السابقة األولاحملور  
. نتائج
 ، العودلة ، العودلة األخبلقيمفاىيم ومصطلحات تناولنا فيو ادلصطلحات اآلتية األخبلق ، التفكَت :  جاء بعنوان : الثاٍلاحملور 

. الثقافية ، العودلة االقتصادية ، العودلة السياسية
وتناولنا فيو كيف ظهرت العودلة ونشأهتا التارؼلية وتعريفاهتا ادلختلفة  .جاء بعنوان العودلة ادلفهوم والنشأة : الثالث  احملور

 عصر العودلة  يفاألخبلق : احملور الرابع 
:-  الدراسات السابقة : احملور األول 

 وؽلكن من العلمي ألهنا تعترب أحد دعائم البحث العلمي يستند عليها البحث اليتتعترب الدراسات السابقة من األدبيات اذلامة 
 من نتائج واالستفادة منها وؽلكن أن نوجز أىم تلك الدراسات إليوخبلل اإلطبلع على تلك الدراسات الوقوف على ما توصلت 

 : يليكما 
. ، دمشق ، دار الفكر1999؟ دراسة نشرت عام "  و صاحل جبلل العظم بعنوان  ، ما العودلة حنفيدراسة قام هبا حسن - 1

 القرن التاسع عشر يف بلغ ذروتو الذي ىذه الدراسة أبن العودلة ليست ظاىرة جديدة بل قدؽلة قدم االستعمار يفانتهي ادلؤلف 
 صور يف من جديد واالجتماعي والثقايف واالقتصادي والسياسي االقتصادي القرن العشرين ولكن عاد االستعمار يف اضلسر والذي

. العودلة ابالقتصاد احلر ، وادلنافسة ، وذباوز الدولة القومية ونشر القيم االستهبلكية مع اجلنس والعنف 
 والذي القرن التاسع عشر يف بلغ ذروتو الذي أن العودلة ليست ظاىرة جديدة بل قدؽلة قدم االستعمار إىلانتهت ىذه الدراسة 

 صور العودلة ابالقتصاد يف من جديد واالجتماعي والثقايف والسياسي االقتصادياضلسر يف القرن العشرين ولكن عاد االستعمار 
. احلر وادلنافسة والتبعية السياسية ، وذباوز الدولة القومية ونشر القيم االستهبلكية مع اجلنس والعنف 

 2003ترصبة فاحل عبد القادر ، نشرت ببغداد ، بيت احلكمة عام . دراسة قام هبا جوزيف ستكليز - 2
 تكاليف يف احدث االطلفاض اذلائل الذي التكامل الوثيق بُت بلدان وشعوب العامل ىي ىذه الدراسة أن العودلة يفيرى ادلؤلف 

 عرب األشخاص تدافع السلع واخلدمات ورأس ادلال وادلعرفة وعلى نطاق اقل أمامالنقل واالتصاالت وزوال احلواجز ادلصطنعة 
.  يضا أنو قد رافق العودلة نشوء مؤسسات جديدة انضمت إىل تلك ادلوجودة العاملة عرب احلدود أاحلدود ، ويرى 

 ابلقاىرة ، اذليئة العامة للكتاب 2005نشر عام " العودلة ماذلا وما عليها " دمحم عبد القادر حامت بعنوان / دراسة قام هبا د- 3
 األول ، الباب أبوابتناول الباحث فيها موضوع العودلة يف ستة : يل ستمائة صفحة وىو من الدراسات اجلادة  اوقد جاء يف حو

 الثاٍلتعريفات ومفاىيم ، " األول جاء بعنوان : وجاء يف ثبلثة فصول " من التعريفات النظرية إىل واقع األحداث " جاء بعنوان 



 
  Global Libyan Journal     المجلة الليبية العالمية

 2020/  عليع  /   ااألرععو  ثامنالعدد ال

 
 

7 

 امعة ربنااز     
 المتج–  لية اللترية  

ISSN 2518-5845 
 

 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

 وآراء حول العودلة ، الفصل الرابع جاء بعنوان اذباىات"  ومقدمات العودلة ، الثالث جاء بعنوان العادليتطور النظام : جاء بعنوان 
 فصول  ، األول بعنوان  أربعة فجاء بعنوان تطور ظاىرة العودلة ، وجاء يف الثاٍل الباب أماالعودلة مواقف ومؤسبرات علمية ، " 

العودلة والقوى الكربى ، أما الرابع واألخَت "ىل ىو عامل ببل حدود ، الثالث بعنوان "  بعنوان الثاٍل، " العودلة والسياسة العادلية 
 يف أربعة فصول ، األول جاء أيضاالعودلة وقضااي االقتصاد وجاء " فقد جاء بعنوان تطورات عادلية ، الباب الثالث جاء بعنوان 

الشركات "  وعصر العودلة ، الثالث جاء بعنوان السياسياالقتصاد "  بعنوان الثاٍلبعنوان معامل االقتصاد اجلديد يف ظل العودلة ، 
" أما الباب الرابع فقد جاء بعنوان " العادلي االقتصاديالدول النامية والنظام " متعددة اجلنسيات ، أما الرابع فقد جاء بعنوان 

 بعنوان العودلة الثاٍلاألول بعنوان دور الدولة يف عامل متغَت ، :  فصول أربعةوجاء أيضا يف " العودلة وقضااي الدولة واجملتمع 
 ، الرابع واألخَت بعنوان العودلة وتفاقم ادلخاطر ، الباب اخلامس جاء ادلدٍلوالدؽلقراطية ، الثالث بعنوان العودلة وقضااي اجملتمع 

 الثاٍلبُت فكرة صراع احلضارات وفكر العودلة ، "  يف أربعة فصول ، األول بعنوان أيضاوجاء " العودلة واحلضارة والثقافة " بعنوان 
 " اإلعبلمالعودلة ووسائل " أما الفصل الرابع واألخَت فقد جاء بعنوان " العودلة والتعليم " العودلة والثقافة ، الثالث بعنوان " بعنوان 

" اإلسبلم والعودلة " ضلن وربدايت العودلة وتضمن أيضا أربعة فصول ، األول جاء بعنوان " ، أما الباب السادس فقد جاء بعنوان 
مصر والعودلة ، الرابع واألخَت فقد جاء بعنوان نظرة مصرية إىل ادلستقبل والواقع " العرب والعودلة ، الثالث بعنوان "  بعنوان والثاٍل، 

 تتعلق دبوضوع العودلة وقد جاءت تعليقات ادلؤلف ونقده اليت تغطى كثَت من احملاور واليتإن ىذه الدراسة من الدراسات ادلهمة 
.  بصورة اغلابية مل تتوفر يف األحباث السابقة 

 ، اربد ، دار األردن.  الكبَت األوسط مشروع الشرق العريبالعودلة وأثرىا على العامل " دراسة قام هبا يوسف ادلراشدة بعنوان - 4
  2007.  للنشر والتوزيع الكندي

 تعرف ابلنيوليربالية واليتانتهي ادلؤلف يف ىذه الدراسة إىل أن  العودلة ليست سوى شكل معاصر للرأمسالية القدؽلة والليربالية الغربية 
 غريب وفكري سياسي ظلوذج تنادى ابلتحرر وفق  فرض اليت جوىر الليربالية والرأمسالية الغربية فهيأو الليربالية اجلديدة ، لذلك 

 العامل أمركة ، لذلك فان العودلة ابذباىاهتا ادلختلفة هتدف إىل واإلسبلميةيل واحد على كامل دول العامل خباصة الدول العربية ارأسم
 وتعزيز مكانة ادلرأة يف اإلنسان تنادى ابلدؽلقراطية واحًتام حقوق اليت األمريكية اذلوية الثقافية الوطنية واستبداذلا ابلثقافة إلغاءعرب 

 . الغريبيل ايل الليربا تتمشى مع الفكر  الرأسماليتاجملتمع وغَتىا من القيم وادلفاىيم 

 2009 ، لؤلحباثبعنوان العودلة وأزمة الليربالية اجلديدة ، بَتوت ، الشبكة العربية .  وآخرون اجلابريدراسة قام هبا دمحم عابد - 5
العودلة الثقافية وتداعياهتا على الشباب يف فلسطُت نشر احلوار ادلتمدن ، العدد " دراسة قام هبا صبلح عبد ادلعطى بعنوان - 6

 2011-2-19بتاريخ 3282رقم 
 ؽليل إىل أكثرىايرى ادلؤلف يف ىذه الدراسة أن العودلة ساعلت يف بلورة رؤى ومواقف لدى الشباب بعضها واضح ادلعامل ولكن 

 إضافة ، أخرىالضبابية وشيوع القيم السلبية والتخبط وانعدام الثقة ابجملتمع من جهة واالنقبلب على الذات والتطرف من جهة 
 يف تفاعلهم مع الواقع احمليط اإلشكاالتإىل اطلفاض مستوى الفرد ابحلقائق وادلفاىيم احلديثة ، وقد تواجو الشباب لذلك بعض 

 . واإلسبلمشلا يؤدى إىل صراع فكرى يفقد الشباب من خبللو اذلوية الثقافية واالنتماء للوطن 
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مبلحظات حول ادلمارسات  ) مع العودلة اإلبداعي والتفاعل العريبادلثقف " دراسة قام هبا عبد الباسط عبد ادلعطى بعنوان - 7
 1998القاىرة ، مؤسبر العودلة وقضااي اذلوية الثقافية ، اجمللس األعلى للثقافة ،  (وادلهام 

 أبعلية اذلوية العريب الوعي يف سياق العودلة ليكون فاعبل اغلابيا ومبدعا يف زايدة العريبتناول ادلؤلف يف ىذه الدراسة دور ادلثقف 
 للتفاعل مع العودلة وتفًتض ىذه الدراسة أن ادلهام ادلستقبلية تتطلب وعيا ابلذات مركزيالثقافية ادلتمايزة وادلتجددة كأساس 
 اإلمكاانت هبذه الذات أو تلك تتوقف على وعى الذات ادلثقفة بنفسها على مستوىل الوعيالثقافية وابآلخر الثقايف ، وحالة 

 الستشراف ادلستقبل ضروري ابلذات الوعي القريب واحلاضر ، وبعد ادلاضي يف واإلخفاقاتواالصلازات وعلى مستوى النقائص 
 ، ويرى ادلؤلف أن أدوات العريب ادلرغوب فيو للمثقف ادلستقبلي الستشراف أبعاد مهام الدور وأيضا العريبادلرغوب فيو للمجتمع 

 للمثقف وىو وعى يتطلب منو نقدا موضوعيا الذايت الوعي ابلعودلة وتطوير الوعي ىي دراستو إليو تتطلع الذيربقيق ىذا اذلدف 
حلصاد تكوينو ومضمون ىذا التكوين وشلارستو ، ويرى ادلؤلف انو على ادلثقف اجلهاد يف عدة رلاالت وىي اجلهاد من أجل 

 ادلعلومات الثقافية وتصنيفها وجعلها قادرة على التوظيف إنتاج ، وتطوير القدرات ادلعرفية وادلنهجية للمساعلة يف الذايتالتعليم 
 مع العودلة وىي تتطلب نقلة كيفية يف اخلصائص وادلمارسات السلبية  االغلايبوادلنافسة ، وتعميق القيم الضرورية للتفاعل 

رللة قضااي فكرية ، دار قضااي فكرية للنشر والتوزيع ، " العودلة والقيم الثقافية يف مصر " دراسة قام هبا دمحم السيد سعيد بعنوان -8
 1999، القاىرة ، 29العدد 

 االقتصادي أو دخول مصر إىل الفضاء ادلصريىل عودلة االقتصاد :  ىو أساسي عن تساؤل اإلجابةهتدف ىذه الدراسة إىل 
 واالحتكار اإلعبلم يف الثقافة القومية ادلصرية ؟ وىل تعرض مصر دلوجات الثقافة العادلية عرب األساسيةللعودلة هتدد اخلصائص 

ادلباشر يفضى إىل تغَتات ملموسة سلبية أو اغلابية يف الكيان الثقايف ؟ وطبقا للرؤية النقدية يف ىذه الدراسة فان العودلة ربمل 
 مهمش شللوء ابدلرارة والثاٍل ، العادلي تقسيم اجملتمع إىل شطرين أحدعلا مستوعب للثقافة واالقتصاد أعلهاأخطارا وهتديدات ثقافية 

 من خبلل وإظلاوحاقد على من ػلتكرون االمتيازات يف الداخل واخلارج ، ومن مث فان احلماية ليست من خبلل آليات الدفاع 
. آليات اذلجوم 

 1999 عام اإلسبلمحبث منشور يف زلرر " العودلة والقيم األخبلقية " دراسة قامت هبا سلوى دمحم مصطفي بعنوان - 9
 التعرض جملموعة من العناصر إطار يف الربصبايت عبلقة اغلابية بُت ظاىرة العودلة وقيم الفكر إغلادتتناول ىذه الدراسة البحث يف 

مثل مفهوم العودلة وظروف نشأهتا ، ودوافعها ومتطلباهتا ابعتبارىا ظاىرة سياسية اقتصادية ثقافية ، مث ربليل أظلاط القيم األخبلقية 
 بصفة خاصة ، الربصبايت ادلعاصر بصفة عامة والفكر الغريب القيم يف الفكر أظلاط مع عقد مقارنة موضوعية مع اإلسبلمييف الفكر 

 جعلها وأيضاأتسيسا على أنو فكر قد جعل من القيم األخبلقية قيما متطورة تتفق مع ظروف التغَت يف جوانب احلياة ادلختلفة ، 
 والعودلة ابعتبار أن ىذه القيم سبثل احد الضوابط األخبلقيةوسيلة دلا يعرف ابلقيمة ادلدفوعة ، مث التعرض جلدلية العبلقة بُت القيم 

 تلعب دورا ىاما يف حياة العامل على اختبلف أجناسو أو ابعتبارىا القيم اخللقية أيضاادلعيارية لسلبيات العودلة ، وتتناول الدراسة 
 دبثابة احملور الضابط لفعل ىي السياسية واالقتصادية أو أزمنتو وأمكنتو ، فالقيم األخبلقية على مدار التاريخ أفكارهعقائده ، أو 

 للمواقف القيمية شابو اإلنساٍل ادلفهوم أن إال ، فقد كان ذلذه القيم دور ىام يف فلسفة ادلواقف احلياتية للبشرية اإلنساٍلالواقع 
 على أعمال العقل فقط فظهرت السلبيات والسقطات يف كثَت من اإلنسانيةالكثَت من التداخبلت واألىواء حينما اعتمدت 
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 مراتب قيمها األخبلقية سواء من حيث أعلى اإلنسانية أدت إىل اهنيار كثَت من احلضارات ، وقد بلغت أهنااجملتمعات حيث 
 التوحيد ورلامع األخبلق على الرغم من تفاوت األزمنة إقرار عملت على اليتالنظرية أم التطبيق يف وجود الرساالت السماوية 
 يكمن يف التأثَت على الذي احلقيقيوتشَت الدراسة إىل اخلطر  . اإلسبلميواألمكنة ، مث بلغت أعلى مراتبها يف ظل الدين 

 وثورة االتصاالت واالقتصادي يف ضوء العبلقات ادلتشابكة خاصة اجلانب الثقايف اإلسبلميةالسلوكيات األخبلقية يف اجملتمعات 
 . واإلعبلم

 سوف تفيد موضوعنا  واليت الدراسات اذلامة رأس ىذه الدراسة أتتى على أنوشلا الشك فيو 
. 1999نشر ابلقاىرة ، دار قباء ، " ضد العودلة " دراسة قام هبا مصطفي النشار بعنوان - 10

 يف ىذه الدراسة ىو مقارنة القيم اخللقية قدؽلا وحديثا حيث يوضح ادلؤلف أن األصل يف احلياة اخللقية ىو األساسياحملور 
قومو  يدعو–  يف مصر القدؽلة األخبلقياالعتدال ويستشهد ابلدراسات القدؽلة حيث يشَت إىل ان بتاح حتب كان رائدا للفكر 

من خبلل نصائحو البنو يف سلطوط احلكمة إىل ضبط النفس وعدم الشره وااللتزام – يف القرن السابع والعشرين قبل ادليبلد – 
 يف الصُت حيث يدعو يف كتاابتو ادلختلفة األخبلقي إىل كونفشيوس رائد الفكر أيضا ، ويشَت ادلؤلف شيءابلعدل والنظام يف كل 

 ليس هبيمة كما انو ليس الو  ، ومن مث فاإلنسان من طبيعة وسط ، اإلنسانية الوسط واالعتدال مشَتا إىل أن الذات أخبلقإىل 
 يقوم على إنساٍل يف اللذة كما تلزمو ببناء رلتمع اإلفراط سبنعو من فعل الشر وتلزمو عدم اليت يعيش وفقا لذاتو العاقلة أنفعليو 

 ( أرسطو – أفبلطون– سقراط  ) والقيم عند فبلسفة اليوانن األخبلق إىل بيان حقيقة أيضا والعدالة ، ويشَت ادلؤلف األخبلق
 ادلعرفة والفضيلة ىي إظلا ومن مث فمطالبها األساسية األساس جوىر عاقل يف ىي اليت اإلنسانية إىل معرفة النفس األولفقد دعا 

 ، ولذلك مل يكن غريبا أن يوحد سقراط بُت حياة ادلعرفة والفضيلة وبُت حياة السعادة ، وأن اإلنسانيةوكبلعلا أساس السعادة 
 تربيرات ذلذه العقيدة السقراطية إال وأرسطو بعد ذلك أفبلطون ىو أن يكون عادلا فاضبل ومل يقم لئلنسانيعترب أن اخلَت األقصى 
 اإلنسان أن السامية حينما ذبدىا ذبمع على ادلعاٍل للميبلد حىت تؤكد الدايانت السماوية كل ىذه األوىل، وما أن أتتى القرون 

 كافة فبلسفة أن ويشَت ادلؤلف إىل اإلسبلم أم سواء كان ذلك يف ادلسيحية أرضو بطبعو وأنو خليفة هللا على أخبلقيكائن 
 تراجع القيم يف العصر احلديث حيث يقول أسباب ادلؤلف عن ويتساءل الفارايب دعوا إىل التمسك ابلقيم اخللقية خاصة اإلسبلم

 جعلنا ننغمس يف الذي ؟ ما األوىل فيو حياة اجلاىلية أرى أكاد الذي إىل ىذا احلد أخبلقنا غَت الذي حدث ؟ وما الذي ما إذن
 جعلنا نلهث هبذا الشكل ادلخيف وراء احدث الذي يكاد يقضى على الكثَتين منا ؟ ما الذيحياة اللذة إىل ىذا احلد 

 يف البنوك ويف احلياة ادلًتفة الناعمة اليت األرصدة يف ضخامة األعلى جعلنا نرى ادلثل الذيادلوديبلت والسيارات والعطور ، ما 
 كل ذلك التكالب على حياة الًتف أنويرى ادلؤلف ......ادلتخمة بكل جديد يف علم تكنولوجيا األجهزة والغذاء والكساء 

 لتعليم ديننا وإعلالنا األخبلقي مرده إىل نسيان تراثنا إظلاوالسلطة واالستغراق يف االنشغال دبطالب احلياة ادلادية أبمواذلا ولذاهتا 
" يغَت ما بقوم حىت يغَتوا ما أبنفسهم   هللا الإن " تعاىلوينهي ادلؤلف دراستو بقولو 

دراسة نشرت يف القاىرة ، دار "  يف عصر العودلة اإلسبلميالعامل "  بعنوان ىالتوغلردراسة قام هبا عبد العزيز بن عثمان -  11
 2004الشروق ، عام 
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احلفاظ على –  والعودلة اإلسبلمي ترتبط بظاىرة العودلة وىي العامل واليتتناول ادلؤلف يف ىذه الدراسة رلموعة من ادلوضوعات 
 وأمريكا أوراب–  وربدايت القرن اجلديد اإلسبلميالعامل – ادلشروع الثقايف اإلسبلمي يف عصر العودلة  – اإلسبلميتُتاذلوية والثقافة 

 – اإلسبلميةخصائص احلضارة – حوار احلضارات مسئولية مشًتكة – صراع احلضارات يف ادلفهوم اإلسبلمي  – واإلسبلم
 احلل يف مواجهة أنثقافة التجديد وأدب احلوار ، وخلص ادلؤلف من ىذه الدراسة –  وادلعاصرة األصالةاخلطاب اإلسبلمي بُت 
 يفرضها الغرب لتدمَت العامل اإلسبلمي ، اليت والنهوض ابلعامل اإلسبلمي أمام التحدايت األمة إصبلحالعودلة يكمن يف زلاولة 

 أبمساء سابقة واتفق على تسميتها إصبلح نتيجة حلركة إال ىي قامت يف العصر احلديث ما اليت اإلصبلح حركة أنويرى ادلؤلف 
 إىل احلضاري من عصر اجلمود والتخلف اإلسبلمية األمة خرجت هبا اليت االنبعاث وىي احلركة أواليقظة أو النهضة ، : ثبلثة 

عصر تشكلت مبلزلو يف القرن الثامن عشر للميبلد ، مث ما لبثت أن تبلورت يف مناطق سلتلفة يف العامل اإلسبلمي حيث ظهرت 
، " 1834- 1790دمحم بن على الشوكاٍل " يف اجلزيرة العربية ، ويف اليمن ظهر" م 1792-1703دمحم بن عبد الوىاب " حركة
 صبعت بُت اليت األربعوىي احلركات " 1774- 1698 الكبَت اجلربيت" ، ويف مصر  " 1790- 1732 يوادلرتضى الزبيد"  

 التمسك بروح ىذه أنويرى ادلؤلف  ( ابألمةالنهوض – بعث اللغة –  االجتهاد إحياء– تصحيح العقيدة  ) وىي أربعةرلاالت 
 . اإلسبلم تواجو العامل اليتاحلركات ىو السبيل يف مواجهة التحدايت 

.  اإلسبلمية األمة هنضة إعادة والسبيل إىل اإلصبلحيوالدراسة جادة وتركز على اجلانب 
، 236حبث منشور يف رللة الرائد العدد " العودلة وأثرىا على السلوكيات واألخبلق "  بعنوان طاليبدراسة قام هبا عمار -12

2005 
تتناول ىذه الدراسة اثر العودلة على القيم الثقافية واخللقية من خبلل زلاولة الغرب تعميم قيم عصر العودلة على كل اجملتمعات  من 
خبلل امتبلك وسائل االتصال القوية ووسائل صناعة الثقافة ،  والرقابة عليها والتحكم فيها ، وؽلثل االنًتنت والقنوات الفضائية 

 وتغيَت ظلط ابألطفال للعودلة من خبلل االىتمام والسليب إىل الدور اذلدام أيضاخَت وسيلة لتحقيق ىذا اذلدف ، وتشَت الدراسة 
 واألشربة شلا يؤثر أتثَتا واضحا على ادلعتقدات والقيم ، وتشَت الدراسة واألطعمةسلوكهم من خبلل بث ونشر الصور واألفبلم 

 للمجتمع شلا ينشر الفساد والرزيلة ويتم ذلك من األساسيةيل ىدم البنية ا وابلتاألسرية إىل زلاوالت الغرب يف ىدم العبلقات أيضا
خبلل اذلجوم على ادلرجعيات والقيم الثقافية وتفجَت أزمة اذلوية شلا يؤثر على الناس ابلرجوع إىل التقاليد القدؽلة والعصبيات القبلية 

 . العرقي تؤدى إىل سلوكيات ردبا كامن أسوأ من التطهَت اليت القومية الضيقة أو
. تتجاوز بضع صفحات   الأهنا ومهمة مع جادةوالدراسة 

ادلؤسبر " القيم اجملتمعية يف ظل عصر العودلة وادارة ادلعرفة "  سعيد البيضاٍل وانىدة حسُت على بعنوان إبراىيمدراسة قام هبا - 13
لبنان  –  ، جامعة اجلنان ، طرابلس الدويل العلمي

 على القيم واإلفرازات نتج عن الثورة التكنولوجية وثورة ادلعلومات افرز صبلة من النتائج والذي عصر العودلة أنترى ىذه الدراسة 
 نصيب من ىذا التأثَت أيضا بل امتد إىل الًتبية والتعليم وكان للمرأة األسرية والعبلقات االجتماعياالجتماعية وعلى السلوك 

 بضبللو على القيم االجتماعية وافرز نتائج ألقى ، وترى الدراسة أن عصر العودلة األطفال إىل امتداد ىذا التأثَت إىل أيضا ابإلضافة
 وانتشار ادلعيشي والعجز عن ربقيق نسبة ظلو عالية واطلفاض ادلستوى اإلجهاضسلبية كثَتة منها قضية ربديد النسل واللجوء إىل 
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 اخللقية وانتشار ظاىرة االنتحار اإلابحية انتشار جرائم النت وانتشار وأيضاالبطالة وتدىور القوة الشرائية وغَت ذلك من مشكبلت 
 تلك الظاىرة تكمن يف التنشئة أفرزهتا اليت اخلروج من ىذه ادلشاكل ومواجهة التحدايت أنوانتشار اجلرؽلة ادلنظمة وترى الدراسة 

 يف رلتمع ادلعرفة واالىتمام ابلتعليم وامتبلك التكنولوجيا احلديثة وربقيق التنمية واألطفال واالىتمام ابلشباب لؤلسرةالصحيحة 
.  ادلدنية لؤلنشطة مساحة وإعطاءاالجتماعية 

رسالة "  معلم ادلرحلة الثانوية يف مواجهة التحدايت الثقافية إسهاممدى " دراسة قام هبا دمحم بن أضبد عبده بعنوان - 14
 2009 وادلقارنة كلية الًتبية ، جامعة ام القرى ، ادلملكة العربية السعودية ، اإلسبلميةللحصول على درجة ادلاجستَت يف الًتبية 

 اجلنس ، بُت الشباب ، ترويج إشاعة : أعلها النتائج السلبية للعودلة وربصرىا يف رلموعة من النقاط األسبابتتناول الدراسة 
 ، الشكلي وربديد النسل ، فرض مفهوم ادلساواة اإلجهاض إابحة ابلقيم واألظلاط الغربية ، اإلعجابالعنف ، انتشار ادلخدرات ، 

 العودلة وسائل جديدة إاتحة دبظاىره وتشريعاتو ، اإلسبلم ، زبويف الناس من األجنيب الوافد ، تزايد التمويل يتزايد النشاط النسو
 احللول دلواجهة تلك الظاىرة فتلخصها الدراسة فيما أما ، األسرىللمجرمُت واللصوص ، انتشار البطالة ، انتشار ظاىرة التفكك 

.  االىتمام ابلًتبية واعتبارىا خَت وسيلة لبناء الفرد واجملتمع  : يلي
بعنوان اآلاثر االجتماعية للعودلة االقتصادية ، نشر ابذليئة العامة للكتاب ابلقاىرة ، عام " أنورالدكتور اضبد "دراسة قام هبا - 15

2004 
 العودلة ومنها تنوع رلاالت االستثمار ، ربرير األسواق ، وحدة أنصارتناول ادلؤلف يف ىذه الدراسة  األفكار االغلابية اليت روج ذلا 

 وتعميق التبادالت التجارية األمماألسواق ، ادلالية ، انتقال رؤوس األموال ، زايدة السلع واخلدمات ، ازدايد العبلقات ادلتبادلة بُت 
 أن ادلؤلف كشف عن السلبيات الكثَتة إالوغَت ذلك من االغلابيات ، .......  ، واإلنتاجية، جذب االستثمارات ، قيم ادلنافسة 

 ، وتفكك اإلقتصادات األجور العودلة ومنها ومن ذلك الفقر ، والتضخم ، والبطالة ، وانتشار اجلرؽلة ، واطلفاض أفرزهتااليت 
. الوطنية ، وغَت ذلك 

ورقة  278 ايل ، وجاءت يف حوالتحليلي النقديوالدراسة جادة تتميز ابجلانب 
  2009بَتوت ، – نشر  "واإلرىابالعودلة والدؽلقراطية " بعنوان " ايريك ىوبز ابوم "دراسة قام هبا - 16

تناول ىذا الكتاب عددا من ادلقاالت اجلادة تكشف عن مبلمح القرن العشرين وتلقى نظرة مستقبلية على األايم ادلقبلة من خبلل 
 بشكل كبَت على اجملتمع ، وسبيزت ىذه الدراسة أثرت ظاىرة العودلة وما جاءت بو من سلبيات كثَتة أفرزتودراسة عملية دلا 

. ابلوصف والتحليل والسرد والتمحيص والتعامل مع األحداث 
ورقة  145وجاءت الدراسة يف 

القاىرة ، ادلركز " األخبلق السياسية يف عصر العودلة " ترصبة عبد احلميد مرزوق بعنوان " اوتفرد ىوفو " دراسة قام هبا - 17
 2010عام 1594 للًتصبة العدد رقم القومي

 وأخَتاً – رلتمع تعاون معومل – رلتمع عنف معومل  )بُت ادلؤلف من خبلل ىذه الدراسة أن العودلة يدور رحاىا يف أبعاد ثبلثة وىي 
 بشكل ملحوظ فضبل عن انتشار اإلرىابث انتشرت اجلرؽلة ادلنظمة ، وانتشر حي (رلتمع معومل مستو ادلخاطرة واألزمة وادلعاانة 

.  مهم يؤثر على الفرد واجملتمع أخبلقياذلجرة والنزوح ، والدراسة تكشف عن عبلقة العودلة جبانب 



 
  Global Libyan Journal     المجلة الليبية العالمية

 2020/  عليع  /   ااألرععو  ثامنالعدد ال

 
 

12 

 امعة ربنااز     
 المتج–  لية اللترية  

ISSN 2518-5845 
 

 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

 إىل اىتمامهاطللص من ىذه  الدراسات أن معظمها مل يتناول أثر العودلة على القيم اخللقية وأن معظم ىذه الدراسات وجهت 
التعريف والنشأة والناحية االقتصادية  

مصطلحات ومفاهيم حول العوملة   :- الثايناحملور 
 دعائمو ىو أداة البحث وأحد العلميىناك رلموعة من ادلصطلحات واليت ترتبط دبفهوم العودلة غلب الوقوف عليها فادلصطلح 

األساسية وال شك أن معرفة تلك ادلصطلحات وادلفاىيم سوف يكشف لنا ادلزيد من غموض وتباين ذلك ادلصطلح ، وىناك رأى 
" مارشال لوىان كتابو " يقول أن بداايت استخدام مصطلح العودلة تعود إىل عقد السبعينيات من القرن العشرين عندما أصدر 

أمريكا والعصر " كارتر  " األمريكي يف عهد الرئيس القوميمستشار األمن " بريزنسكى " مث تبعو كتاب " حرب يف القرية الكونية 
 بدأ يفرض نفسو آنذاك على صعيد العبلقات الدولية ابلتأثَت ادلتبادل بُت سلتلف الذي، االذباه نحيث أوضح الكاتبا " اإللكًتوٍل
(  1)دول العامل
 ظلهد للموضوع دبجموعة من ادلصطلحات اليت تتعلق ابلعودلة حيث أهنا ستزيد الرؤية وضوحا حول ىذا ادلوضوع  أنوقد رأينا 

1-Globalization  يشَت ىذا ادلصطلح إىل جانب من جوانب علم ، أو رلموعة من العلوم تتعدد فيو اآلراء ومرادفو يف 
 حدث  ً  فشياً ئيوقد استخدمت ىذه األلفاظ الثبلثة يف البداية بصورة متكافئة ولكن ش" العودلة ، الكوكبة ، الكونية " العربية 

اضلسار يف استخدام لفظ كونية ، وتبله اضلسار يف استخدام لفظ كوكبية وأصبح لفظ عودلة ػلظى تقريبا إبصباع الناطقُت ابللغة 
 Globalization( 2 ) االصلليزي للمصطلح عريبكمرادف  استخدامو أتييدالعربية على 

 معانيو أشهر يف العادلي القرن التاسع عشر ظهر مصطلح أواخر يف القرن السابع عشر ، ويف عادليظهرت صيغة  : العاملي- 2
 يف القرن العشرين ظهرت صيغة العودلة األكثر الكوٍلعلى اتساع العامل  (العامل أبسره  )ادلعاصرة اليت ذبمع فيها بُت ادلعٌت اجلغرايف 

.  ما بعد احلداثة أفكار مع وابالقًتان مثل التحديث والتصنيع ، أخرى مع مصطلحات اترؼلية مناظرة ابلتوازيفاعلية واترؼلية 
(3  )

 أو ستوجد ابلضرورة سوق اقتصادية عادلية متكاملة تضم صبيع ميادين احلياة أصبل االدعاء أبنو توجد ىي العودلة أنوؽلكن القول 
 على اختزال صبيع العقبات اليت االقتصادي يشكل العنصر ادلهيمن يف التقدم الذي احمللى االقتصادياالجتماعية ويعتمد النمو 

(  4).تقف يف طريق التجارة الدولية أبسرىا 
:-  العوملة واألمركة - 3

 وجدت الوالايت ادلتحدة األمريكية نفسها القوة العظمى الوحيدة يف عامل السوفييتيرى فريق من ادلفكرين أنو بعد اهنيار االرباد 
 ذلذه إدراكناىو نفسو يزداد ترابطا وتقاراب ، ذلك التقارب الكبَت يف رلاالت السياسة واالقتصاد والثقافة وادلعلومات قد واكب 

وضح فيها ، األمر أل مل يكن الركن اإن يف ىذه اجملاالت أساسياً األوضاع اجلديدة حقيقة مفادىا أن الوالايت ادلتحدة سبثل ركنا 
(  5).  األمركة والعودلة مفهومي ، شلا اوجد ذلك التداخل بُت أمركة عودلة وما ىو ماىر اوجد صعوبة يف التفرقة بُت الذي

شبة تبلزم " حيث يقول  (األمركة ، والعلمنة ، والعودلة  ) بُت أكثر من مصطلح دبعٌت واحد يوغلمع الدكتور عبد الوىاب ادلسَت
 ( 6)"وترادف بُت العلمانية الشاملة واإلمربايلية والعودلة واألمركة والعلمنة 
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:-  التعددية الثقافية - 4
مصطلح اقًتن من حيث ادلبدأ بقيم ادلساواة والتسامح واالنفتاح على ادلهاجرين من خلفيات متباينة عرفيا تشكل التعددية الثقافية 

الكندية أمرا جوىراي يف اعتقادان أبن صبيع ادلواطنُت متساوون ، وتعتمد ، وتعمق التعددية الثقافية جلميع ادلواطنُت أن ػلتفظوا 
 اإلدماج ويشعروا حبس االنتماء ، وسبثل التعددية الثقافية مذىبا اجتماعيا ؽليز نفسو كبديل عن سياسة أبصوذلمهبوايهتم وأن يفخروا 

 ).  قيمة التنوع الثقايف إثبات أكثرلثقافية جلماعات األقليات العرقية وبعمومية  ا، يلتزم بسياسة األفراد حبقوق ادلواطنُت واذلوايت
7  ) 
 :-األخالق - 5

 قيمية تتعلق ابألعمال إحكام موضوعو األخبلقاألخبلق يف اللغة صبع خلق وىو العادة والسجية ، والطبع وادلروءة ، والدين وعلم 
(  8 )اليت توصف ابخلَت والشر

 قيمية إحكام موضوعو األخبلقاألخبلق يف اللغة صبع خلق وىو العادة والسجية ، والطبع وادلروءة ، والدين وعلم :- األخبلق 
 (  9 ).تتعلق ابألعمال اليت توصف ابخلَت والشر 

 طبيعية وفطرية اإلنسان ضلو العمل  دون ترو وتفكر وىذه اخللق النفسية قد تكون يف اإلنسانواخللق عبارة عن حالة نفسية تدفع 
 معرفة الفضائل وكيفية اكتساهبا لتزكوا هبا ابألخبلق بسهولة ويسر ،  ادلقصود األفعال ىيئة للنفس تصدر عنها األخبلق، وقيل 

 األخبلقية ، بينما تتعلق األخبلق ادلبادئ القيم ويف إحكام لتتنزه عنها ، وعلم األخبلق ىو النظر يف الرذائلالنفس ، ومعرفة 
 القدَل يف مقابل اليوانٍل مذمومة ، ولقد تكون علم األخبلق منذ العصر أو زلدودة كانت اإلنسانابألفعال الصادرة عن 

 رلموع قواعد السلوك اخلاصة ىي فعلو لبلوغ السعادة ، واألخبلق النسبية اإلنسانالطبيعيات األيونية ، ودلعرفة ما غلب على 
 رلموع قواعد فهي األخبلق ادلطلقة أمادبجتمع معُت يف زمان معُت واليت زبتلف من رلتمع إىل آخر ، ومن زمان إىل آخر ، 

 وإىل قواعد السلوك ادلقررة يف زمان معُت ، األخبلق ىو ادلنسوب إىل واألخبلقيالسلوك الثابتة اليت تصلح لكل زمان ومكان ، 
 (  10 . ) لؤلخبلق فيطلق على السلوك ادلناقض يخبلقأ البلأما

 عن النفس من غَت تقدم روية وفكر وتكلف ، وقد يطلق األفعال عند القدماء ملكة تصدر هبا األخبلقويف ادلعجم الفلسفي 
 هتذيب أو بعلم السلوك األخبلق الصادرة عن النفس زلمودة كانت ام مذمومة ويسمى علم األفعال على صبيع األخبلقلفظ 

 احلكمة اخللقية وادلقصود بو معرفة الفضائل وكيفية اقتناءىا لتزكو هبا النفس أو احلكمة العملية أو األخبلق فلسفة أو األخبلق
 (  11 ). لتتنزه عنها النفس الرذائلومعرفة 

:-   عصر املعلومات أخالقيات- 6
 التمويو أو دبصاحل الغَت اإلضرار تكنولوجيا ادلعلومات يقصد هبا دقة البياانت ، وعدم استخدام ىذه ادلعلومات يف أخبلقيات ىي

 وغَت ىادمة للقيم اإلنسان العلمية ، وان تكون ىذه ادلعلومات خلدمة واألمانةوالتنكر عند احلوار ، ونزاىة آالت البحث والتصفح 
  ( 12 ). تقتحم اخلصوصية وإال ، واإلنسانيةاحلضارية 
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:-   التكنولوجيا أخالقيات- 7
مصطلح يتناول القضااي ادلتعلقة بسوء استخدام التكنولوجيا وتصدير تكنولوجيا ضارة أو غَت مبلئمة وادلغاالة يف كلفة نقل 

(  13 ).التكنولوجيا 
:-  القيم األخالقية - 8
 وؼلتلف تصور ىذه القيم ابختبلف الفبلسفة ، فعند القدامى عبارة عن حقائق عالية األخبلقيوك ل القيم ادلوجبة واحملددة للسىي

 السائدة يف فاألخبلق" نيتشة " يف نظرية أما، " أفبلطون" وربدد كيانو وتوجو تفكَته وسلوكو كمثال اخلَت عند اإلنسانسامية تلزم 
 ، وىي أخبلق تقوم على قيم مزيفة مصطنعة جعلت للعبيد وادلرضى ادلسيحي أخبلق أفرزهتا الفلسفة السقراطية وأفرزىا الدين أوراب

يل فان اهنيار القيم اليت ا ، وابلتاإلنسان ال تساعد على السمو والتقدم بقدر ما تساىم يف اضلطاط األخبلقوادلساكُت ، وىذه 
 ليقع ذباوزه إاليوجد   الاإلنسان إذ القوة ، إرادة جديدة أساسها أخبلق لقيام الضروريتتأسس عليها ىذه األخبلق ىو الشرط 

 والذي خاصة مستقلة ومثابرة إرادة لو الذي اإلنسان األعلى ، ذلك اإلنسان، ولن يكون اجملتمع غدا غَت وسيلة من أجل تنشئة 
 يربر إطبلقا شيء أساس القيم الوحيد وال ىي حرييت يف الفلسفة الوجودية فان أما،  ( األخبلق أصل )غلد يف ذلك مقياسا قيمياً 

 القيمة يف نظرىم إذتبٌت ىذه القيمة أو تلك ، ىذا السلم القيمة أو ذاك ، وعند بعض الفبلسفة القيم ، القيمة مقابلة للوجود ، 
 أن يوجد ، وىي ما يكون ينبغي ما ىي أن يوجد ، وىي ما يكون وجوده مرغواب فيو ، دبعٌت أن القيمة يف نظرىم ينبغي ما ىي

 مثل أعلى يقتضى ربقيقو ذباوز ما ىو موجود ، وعند غَتىم القيمة والوجود يعربان عن ىيوجوده مرغواب فيو ، دبعٌت أن القيمة 
 ىو يف نظرىم  مبدأ قيمتو وأساسها ، كما الشيءحقيقة واحدة وال ؽلكن تصور أحد ىذين ادلعنيُت دون تصور اآلخر ، فوجود 

إىل " ىل سان " ؼلصو ، وقد ذىب بعض الفبلسفة ادلعاصرين مثل الذيأن معيار كمال الوجود وخَتيتو ىو حصولو على الوجود 
(  14 ). قيمة دلا وجد ولو مل يكن للوجود قيمة دلا كان موجودا للشيء مبدأ وجوده دبعٌت أنو لو مل يكن ىي الشيءأن قيمة 

:-  الثقافة- 9
 ذو فطنة وذكاء ، أياحلاذق الفهم ، وغبلم ثقف :  حذقتو ، والرجل ادلثقف  الشيءثقف الرجل ثقافة صار حاذقا ، وثقف 

 ما ىيومنها تثقيف العقل ، وتثقيف البدن ، والثقافة ابدلعٌت العام ..... والثقافة ابدلعٌت اخلاص ىي تنمية بعض ادللكات العقلية 
 ىذه إكسابو إىل أدت الًتبية اليت ىي أو ، وحكم صحيح انتقادييتصف بو الرجل احلاذق ادلتعلم من ذوق ، وحس 

(  15).الصفات
والثقافة دبعناىا الواسع وادلتداول ىي ما يكتسبو ادلرء من معارف متنوعة شاملة للعديد من ادليادين ، وقد تعٌت الثقافة صبيع ضروب 

(  17). تعقدا أشدىا بساطة إىل أكثرىاالنشاط ادلميزة جملتمع ما من 
 غدا سلوكا ثقافيا ، فنومو مل يعد الطبيعي عن الطبيعة لدرجة أن معظم سلوكو اإلنسان أبعدتواجلدير ابدلبلحظة أن الثقافة قد 

 ( 18 ...) أيضا معينة وبثوب معُت ، والطعام مل يعد طبيعيا أوقاتطبيعيا بل ىو ينام يف مكان معُت ويف 
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 Info-Ethics:-  عصر املعلومات أخالقيات- 10
 دبصاحل الغَت أو التمويو اإلضرارىي أخبلقيات تكنولوجيا ادلعلومات ويقصد هبا دقة البياانت وعدم استخدام ىذه ادلعلومات يف 

 وغَت ىادمة للقيم اإلنسان العلمية ، وأن تكون ىذه ادلعلومات خلدمة واألمانةوالتنكر عند احلوار ، ونزاىة آالت البحث والتصفح 
 (  19 ). تقتحم اخلصوصية وإال ، واإلنسانيةاحلضارية 

 Value free:- ثورة القيم - 11
 ).  على قيم اجملتمع الراسخة األفراد وادلدرسة لواجباهتما ، شلا يؤدى النقبلب األسرةمصطلح يشَت إىل خلل يف اجملتمع لعدم قيام 

20  ) 
:-  ثورة االتصاالت - 12

ثورة حققها العامل ادلعاصر يف رلال تكنولوجيا االتصاالت وساعلت يف التقريب بُت الشعوب وجعل العامل قرية كونية صغَتة ، 
 ثورة أدتويعيش يف عصر ادلعلومات فائقة السرعة بسبب السموات ادلفتوحة واالنًتنت والطريق السريع للمعلومات ، وقد 

(  21 ).  احلدود الدولية وقبضة الدولة على مواطنيها إضعافاالتصاالت إىل 
 أي االقتصادي ادلمتلكات ادلادية والتطور أو يف جوىره ؽلثل الفقر شرط احلاجة أو العوز خباصة يف موارد الرزق :-الفقر - 13
.  يوفر احلل ادلناسب لو الذي للثروة ىو احلل االجتماعي التوزيع إعادة

 سليب نوع كما ىو احلال يف فقر الروح او فقر الًتبية وفقر الفهم ، والفقر مصطلح أي قصور من أو افتقار أيوالفقر يعٌت ببساطة 
 واحلاجة إىل احلد األدٌل من وسائل البقاء وىو ما مساه علماء االجتماع يف واإلنتاجيةيقابل الثروة والوفرة واالكتمال واخلصوبة 

  ( 22 ).القرن العشرين الفقر ادلطلق 
 :-  عاملياقتصاد - 14

 دائما مرنة ومن العادلي واحد ، وحجم االقتصاد سياسيمصطلح توصف بو األنظمة اليت ػلكمها االقتصاد وال يوجد فيها نظام 
 (  23 ).  وادلنظومة الثبلثية األطراف ادلعاصر السوق العادلية الواحدة والنظام ادلتعدد العادلي لبلقتصاد األساسيةالعناصر 

:-  احلرب الباردة - 15
 بُت الدول ، وال يصل إىل االشتباك ادلسلح لتصبح حراب ساخنة ، العسكري والتنافس السياسيمصطلح يشَت إىل حالة من التوتر 

 ، ويقصد ابحلرب الباردة حالة من التوتر واليت نشأت واإلعبلميةوتشن  احلرب الباردة دبختلف األسلحة الدبلوماسية واالقتصادية 
 وحلفاؤه من جانب آخر عقب احلرب العادلية الثانية السوفييت وحلفاؤىا من جانب وبُت االرباد األمريكيةبُت الوالايت ادلتحدة 

 ينهار االرباد أن وأتصيل نظام القطبية الثنائية قبل الدويل السبعينات حينما اتفق الطرفان على االسًتخاء أوائلواستمرت حىت 
 (  24 .) األمريكيةويصبح العامل ذو القطب الواحد وىي الوالايت ادلتحدة 1991 عام السوفييت

:-  الشركات متعددة اجلنسيات - 16
 من دولة من دول العامل واليت تتعدى ميزانياهتا ادلليارات من الدوالرات أكثرىي الشركات العمبلقة يف عامل اليوم واليت تعمل يف 

 وخصوصا التكنولوجيا ادلتقدمة والكمبيوتر واألجهزة االلكًتونية ادلتقدمة ، وقد يطلق العادلي اإلنتاجواليت ربتكر بعض جوانب 
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 ىائل يف عامل اليوم على احلكومات والشعوب وعلى السياسة العادلية يف كافة سياسيعليها الشركات عرب القومية ، وذلا نفوذ 
(  25 ).اجملاالت 

:-  هناية التاريخ - 17
 وتتلخص وجهة نظره يف أن زوال األنظمة األمريكية سابق يف وزارة اخلارجية لمسئوفكرة ترجع إىل فرانسيس فوكوايما وىو 

 ، وحيث أن الدؽلقراطية الليربالية على األخرى احلكم أشكال للدؽلقراطية الليربالية على كافة عادليالشيوعية كان بشَتا ابنتصار 
 ، االجتماعي الطموحات البشرية فان انتصارىا ؽلثل هناية التطور أعمقحد قولو ربررت من ادلتناقضات الرئيسية الداخلية وحققت 

الدؽلقراطية الليربالية ورأمسالية السوق مشروعا عادليا لكل  - أيويرى فوكوايما أن هناية احلرب الباردة قد جعلت الفكرة الليربالية 
 اإلسبلم من جانب إال ايدولوجية تزعم اتصافها ابلعادلية واستطاعت ربدى الدؽلقراطية الليربالية أيتوجد  البشر ، ويف رأيو أنو ال

(  26 ). خاصة ابلعدالة السياسية واالجتماعية ومبادئ لؤلخبلقوأنو ؽلثل ايدولوجية متماسكة ومنظمة مع مفهوم خاص هبا 
:-  احلرب الباردة - 18

 وصف جملموع أهنا ، بدأت مباشرة بعد هناية احلرب العادلية الثانية وانتهت يف بداية التسعينات ، كما الدويلىي مرحلة يف التاريخ 
 خبلل ىذه ادلرحلة ، ومع أن احلرب الباردة آخذة يف االختفاء بسرعة يف ثنااي السوفييتالعبلقات بُت الوالايت ادلتحدة واالرباد 

التاريخ ، فما زال اختبلف التأويبلت اخلاصة بسماهتا مستمرا يف صياغة التوقعات حول بعض التوقعات حول بعض ادلبلمح 
الرئيسية للعبلقات الدولية ادلعاصرة، شبة ثبلث رؤى أساسية حول احلرب الباردة ، تولدت عن كل واحدة فيها رلموعة ادعاءات 

 النظرايت شعبية ىي أكثر تركتو يف العبلقات الولية ادلعاصرة ولعل الذي اإلرث احلرب وطبيعتها وهنايتها ، فضبل عن أسبابحول 
رابح   احلرب الباردة كانت صراعا مكثفا على القوة بُت القوى العظمى ، وتعٌت كلمة حرب التوتر والنزاع ادلسلح وعبلقات الأن

 وحالت دون نشوب حرب ادلواجهة قيدت أهناوال خاسر فيها بُت القوى اخلارقة ، وتشَت كلمة ابردة إىل وجود عوامل رغم 
 على تعريف للحرب الباردة يفًتض توتلر كبَت بُت الشرق والغرب مع التهديد بتصعيد ذلك التقليديساخنة ، وقد تركز التأريخ 

 (  27 .) نوويالتوتر إىل نزاع 
 Modernismاحلداثة - 1

 الذي ، الدؽلقراطي إىل ادللكي ، من النظام السياسيم وعنت التغَت يف النظام 1789ظاىرة انتقلت من أوراب مع الثورة الفرنسية 
يقوم على سلطة الشعب واجملالس ادلمثلة للشعب ، واعتماد الليربالية نظاما اقتصاداي ، وادلساواة بُت اجلنسُت على الصعيد 

 واالنتقال من ظلوذج اجلماعات والطوائف الدينية  ادلتحاربة إىل ادلواطن ال إىل الطائفة أو لؤلطفال التعليم وإلزامية ، االجتماعي
 ، وهبذا تكون عملي أو ديٍت أو عرقيالدين وتذويب الطوائف واألداين يف بوتقة مدنية علمانية واحدة ، ال سبييز فيها على أساس 

 (  28 . ) أخرىعبلقة ادلواطن ابلدولة ال بسلطة 
 :- ما بعد احلداثة - 2

 يف النظرية االجتماعية ادلعاصرة ، مثل ما بعد احلداثة ، وىي األلغازصاحب مفهوم العودلة ظهور مصطلحات اقرب ما تكون إىل 
ما بعد "  حبدوث نوع من األزمة أو االبتعاد عن ظروف احلداثة ، مثال ذلك أن كثَتا من ادلعلقُت يربطون توحيمثل العودلة 

 احلديث أبن يف واالغلايب ادلنطقيبوضع هناية ادلعرفة ادلؤسسية ، وهبذا فان حال ما بعد احلداثة تتضمن فقدان االعتقاد " احلداثة 
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 ما بعد احلداثة إىل االنشغال الشديد يف اجملتمع ادلعاصر أفكار معٌت وحقائق اثبتة وعادلية ، كما تشَت إغلادوسعنا وبواسطة العلم 
 واألصولدبسائل اذلوية ، فالفرد فيما بعد احلداثة تكون لديو أحاسيس مذبذبة ابلكينونة واالنتماء ، فيما يتعلق ابلوطنية واجلنس 

 من ىذا فان كثَتا من الكتاب يتناولون ما بعد احلداثة عند حديثهم عن ذبارب أكثر ، بل النفسيوغَتىا مع قدر من التمزق 
ن أنصار ما بعد إ إىل ذلك فواإلضافة والنزعة االستهبلكية وغَتىا اإلعبلمالتغَت السريع وبسرعة الزوال يف عامل تسيطر عليو وسائل 

 ثوابت حدود الدول وسيادهتا اليت كانت ربكم مسارات السياسة العادلية مل يعد ذلا أناحلداثة يرون فيما يتعلق ابلعبلقات الدولية 
(  29 ). دور 

  ما بعد احلداثة قد انتحلوا بعض مسات احلداثة يف الفنون إىل الدرجة اليت معها الفناٍل أن على مستوى الفن صلد أنويرى البعض 
و التمييز بُت احلركتُت يف بعض احلاالت ، فَتدد بعض السمات ادلتعلقة دبا بعد احلداثة يف الفنون طمس وزلو أيسهل الفصل 

 االنتقائي ألسلوب يف الثقافة الدارجة ، وتفضيل واجلماىَتي الراقي بُت اذلرمي التسلسل وإزالةاحلدود بُت الفن واحلياة اليومية ، 
  ابلثقافة اليت الاخلارجيادلشوش وظلازج الثغرات واحملاكاة الساخرة وادلعارضة والتهكم والسخرية واذلزل وادلزاج ، واالحتفال ابدلظهر 

 (  30 ). العبقرية للمنتج األصالةعمق ذلا ، واضلدار 
 : أيدولوجيا - 3

 ، بشكل مدرك ، أو بشكل غَت مدرك ، ولآلخرينىي منظومة األفكار اليت تتجلى يف كتاابت مؤلف ما، وتعكس نظرتو لنفسو 
 (  31 ).ولكن األيدولوجيا ابدلعٌت العام تعٌت منظومة األفكار العامة السائدة يف اجملتمع 

 علمانية - 4
يف البلتينية تعٌت العامل ، مث استعمل ادلصطلح من قبل مفكرين عصر التنوير دبعٌت ادلصادرة الشرعية دلمتلكات الكنيسة دلصاحل 

الدولة مث مت تبسيط التعريف ليصيح فصل الدين عن الدولة ، ولقد تطور ادلعٌت ليصبح أكثر مشوال ، فالعلمانية ىي العقيدة اليت 
تذىب إىل أن األخبلق البد من أن تكون دلصاحل البشر يف ىذه احلياة الدنيا ، واستبعاد كل االعتبارات األخرى ادلستمدة من 

 (  32. ) األخرىاإلؽلان ابحلياة 
األخالق يف عصر العوملة  :   احملور الثالث  

: العوملة املفهوم والنشأة- 1
 جديد اتضحت معادلو وآلياتو تدرغليا حىت وصلت يف ذبلياهتا عادليشهد العامل يف احلقبة األخَتة من القرن العشرين تشكيبل لنظام 

، " ابلكوكبة "  ، وبعضهم اآلخر" العودلة "   وقد ترصبو البعض إىل العربية Globalizationالعليا إىل ما يطلق عليو مصطلح 
 على االجتماعي تتحرك فيو وتتأثر بو كل أشكال احلراك أن يفًتض الذي اإلطار العودلة فيما بعد أصبحتوآخرون  ابلكونية وقد 

 االقتصادية ، الدويل ، كما اعتربت آلياهتا ىي الناظمة لكل ما سبقها من اصلازات اجملتمع والدويل ياالقليم ادلستوى احمللى و
 ىذه االصلازات مسخرة إىل حد كبَت خلدمة أىداف العودلة سلبية كانت أم اغلابية ، وعليو أصبحتوالسياسية ، والثقافية ، حبيث 

 ىذه الظاىرة منذ تسعينات القرن العشرين زلور األنشطة السياسية والثقافية واالجتماعية واألخبلقية واالقتصادية لدى أصبحت
. صناع القرار يف الكثَت من دول العامل 
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 سلتلفة منها الثقافية أبعاد كان للعودلة وإذا يف سلتلف أضلاء العامل ، والدارسُتوقد حظيت العودلة ابىتمام صبيع ادلفكرين والباحثُت 
 دبعزل عن اآلخر فهي مكملة ومتممة بعضها أبعادىا بعد من أيؽلكن فصل أو عزل  نو الإ فواألخبلقيةواالجتماعية واالقتصادية 

 العودلة من أاثر سلبية أحدثتو وما األخبلقي على البعد أساساً  اىتمامنا ىنا ينصب أن إاللبعض ، ومع أعلية كل أبعاد العودلة 
. للقيم اخللقية وىذا ما سنتناولو خبلل ىذا البحث  

 دعائمو ىو أداة البحث وأحد العلميىناك رلموعة من ادلصطلحات واليت ترتبط دبفهوم العودلة غلب الوقوف عليها فادلصطلح 
. األساسية وال شك أن معرفة تلك ادلصطلحات وادلفاىيم سوف يكشف لنا ادلزيد من غموض وتباين ذلك ادلصطلح 

«  التطوُّر أحادي اخلط » ىو ما ُيسمَّى (النازية، ادلاركسية، الليربالية، الصهيونية)اإليديولوجيات العلمانية الشاملة 
أي اإلؽلان أبن شبة قانوانً علمياً ، وطبيعياً مادايً واحداً للتطور زبضع لو كل اجملتمعات والظواىر، وأن التقدم ىو يف الواقع عملية 

ادلادة فُتستبعد كل العناصر الكيفية وادلركبة /متصاعدة من الًتشيد ادلادي، أي إعادة صياغة الواقع اإلنساٍل يف إطار الطبيعة
.  بسيطة ويتحول اإلنسان إىل كائن وظيفي أحادي البعداستعماليووالغامضة واحملفوفة ابألسرار، حبيث يتحول الواقع إىل مادة 

ومن ىنا نرى أن العودلة تفضل السهل على اجلميل واألخبلقي، تفضل التكيف على ادلقاومة والتجاوز، وبداًل من احلديث عن 
إقامة العدل يف األرض يفضل احلديث 

مث تتصاعد عمليات الًتشيد . ومن مث ؽلكن توظيف كل من الواقع ادلادي واإلنساٍل بكفاءة عالية. عن قبول األمر الواقع
، فتغطي تدرغلياً كل رلاالت احلياة، إىل أن يتم ترشيدىا كلها يف اإلطار ادلادي ويتم التحكم يف كل شيء، وضمن (والتنميط)

وعمليات الًتشيد داخل اإلطار ادلادي، وإعادة صياغة اإلنسان يف ىذا اإلطار أتخذ شكل مراحل . ذلك اإلنسان، ظاىره وابطنو
سبر هبا كل اجملتمعات البشرية، أي إن كل اجملتمعات اإلنسانية، بغض النظر عن اترؼلها وتراثها، تتبع النمط نفسو يف التطور وسبر 

. ابدلراحل نفسها اليت مرت هبا اجملتمعات الغربية، وىذا ىو التطور أحادي اخلط، وهنايتو وقمتو ىي احلضارة الغربية احلديثة
والعودلة ىي تصاُعد عمليات الًتشيد على مستوى العامل حبيث يصبح العامل كلو مادة استعمالية، ويصبح كل البشر كائنات وظيفية 

 ابلواحدةومن خبلل تصاعد معدالت التدويل يتحول الكون أبسره إىل شيء متجانس يتسم . أحادية البعد ؽلكن التنبؤ بسلوكها
 (  33 ). الدولية ال خصوصيات لو وال ثنائيات وال تنوع

 Globalization:-  العوملة  "  وهناك من يرى أن 
 سواء ادلتمثلة يف تبادل السلع األمم مفهوم ومصطلح انتشر يف السنوات األخَتة ، فكرتو األساسية ازدايد العبلقات ادلتبادلة بُت 

و يف انتقال رؤوس األموال ، أو يف انتشار ادلعلومات واألفكار وسرعة تدفقها ، أو يف أتثر أمة بقيم وعادات وتقاليد أواخلدمات ، 
 ، وواكب انتشار العودلة الطريق السريع للمعلومات والسموات ادلفتوحة وانتشار الفضائيات واتفاقية اجلات األمموقواعد غَتىا من 

 وادلنتجات وسيطرة القيم الغربية األمريكية واألفكار لؤلعمال واحلماية الفكرية واألمم احلواجز اجلمركية بُت الشعوب ألغتاليت 
 رمسلة العامل ، وتتم السيطرة عليو يف إال ، فالعودلة ما ىي ادلدٍل ، واجملتمع اإلنسانعلى العامل فيما ؼلص أساسا الدؽلقراطية وحقوق 

 فكرة السيادة الوطنية وصياغة ثقافة عادلية وإضعاف القوميات إضعافيل ا الواحد وابلتالعادليظل ىيمنة دول ادلركز وسيادة النظام 
 األيدلوجية العامل وسيادة أمركة دبعٌت األمريكيةواحدة تضمحل إىل جوارىا اخلصوصيات الثقافية ، والنمط السائد حاليا ىو العودلة 

 (  34 ). على غَتىا من األيدلوجيات األمريكية
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 السياسي تفرز التبعية العادلية ادلتبادلة وردبا االندماج أهناوالعودلة مصطلح يعٌت تسارع وتكثيف آليات وعمليات ونشاطات ، يقال 

 عن احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية اإلقليمية يتضمن زالة ييل مفهوم ثورا يف النهاية وىو ابلتالعادلي واالقتصادي
 (  35 ).والثقافية 

 معانيو ادلعاصرة اليت أشهر يف العادلي القرن التاسع عشر ظهر مصطلح أواخر يف القرن السابع عشر ، ويف عادليظهرت صيغة 
 يف القرن العشرين ظهرت صيغة العودلة األكثر فاعلية الكوٍلعلى اتساع العامل  (العامل أبسره  )ذبمع فيها بُت ادلعٌت اجلغرايف 

 (  36 ). ما بعد احلداثة أفكار مع وابالقًتان مثل التحديث والتصنيع ، أخرى مع مصطلحات اترؼلية مناظرة ابلتوازيواترؼلية 
 أو ستوجد ابلضرورة سوق اقتصادية عادلية متكاملة تضم صبيع ميادين احلياة أصبل العودلة ىي االدعاء أبنو توجد أنوؽلكن القول 

 على اختزال صبيع العقبات اليت االقتصادي يشكل العنصر ادلهيمن يف التقدم الذي احمللى االقتصادياالجتماعية ويعتمد النمو 
. تقف يف طريق التجارة الدولية أبسرىا 

أي  ليست ملكية إهنا:  واحدة ىي من اآلن فصاعدا ملك الناس أصبعُت أرضيةوالعودلة كناية عن والدة كرة 
ادلوضع نفسو . نفس ادلرجع  ( 37 ).  منها عليها ، ابختصار لكرة أرضية ال مركز ذلا ألي حضارة كربى ، وال سيطرة 

ودعاة العودلة والنظام العادلي . والعودلة مصطلح خبليف ألقصى درجة، ذلا تعريفات كثَتة، وتكاد تكون مرادفة للنظام العادلي اجلديد
اجلديد يرون أن ىذا النظام نظام رشيد يضم العامل أبسره الذي أصبح قرية صغَتة ازدادت صغراً مع اإلنًتنت واذلاتف احملمول 

والفضائيات، شلا يضمن تدفق رؤوس األموال والسلع وادلعلومات، وفتح احلدود بُت الدول، وتراجع أعلية الدولة القومية ادلركزية، 
فالشركات عابرة القارات ال ربًتم حدود الدولة القومية، األمر الذي ػلقق قدراً كبَتاً من االنفتاح يف العامل، وقدراً كبَتاً من 

وىو نظام، حسب أدبيات الدعاة لو، ػلاول أن يضمن االستقرار والعدل للجميع ألنو يف إطار حرية التجارة . الدؽلقراطية يف القرار
والتبادل العادل بُت الدول فإن الصراع لن يكون صراعاً بشأن قضااي ال ؽلكن حلها مثل 

ومثل ىذه ادلعارك ؽلكن . اذلوية الثقافية أو الكرامة الوطنية أو السيادة القومية، وإظلا سيكون صراعاً بشأن ادلصاحل االقتصادية
تسويتها سلمياً ألن ادلصاحل أرقام، رلرد كم، والكم ؽلكن قياسو ومن مث ؽلكن تسوية ادلشاكل سلمياً، خاصة أن األمن القومي 

كما أن الدول الكربى لن تتدخل يف شؤون الدول . للدول يف إطار العودلة سيحدد يف إطار ادلصلحة االقتصادية
كما أنو ستسود الدؽلقراطية إذ سينحسر جو الصراع، خاصة أن . واألمم األخرى، فادلسألة اقتصادية وال ربتاج إىل تدخل عسكري

وسيمكن إصلاز ذلك من خبلل . اجلو الدؽلقراطي سيساعد على مزيد من االنفتاح وتدفق ادلعلومات والسلع ورؤوس األموال
مؤسسات دولية مثل ىيئة األمم ادلتحدة والبنك الدويل وقوات الطوارئ الدولية، وسيتم كل ىذا يف إطار الشرعية الدولية، خاصة 

(  38 ). أن التحالفات السياسية يف الوقت احلاضر ال تستند إىل اإليديولوجية
إن منظومة العودلة ىي منظومة اقتصادية "  قولو يعبد الوىاب ادلسَت"ويضيف الدكتور 

ابلدرجة األوىل تتحدث عن ادللكية الفكرية وعن حرية رأس ادلال واالنتقال احلر للسلع، ولكنها تلزم الصمت ذباه ىجرة العمالة 
مث ماذا ػلدث لئلنسان يف عصر تنتقل فيو . من آسية وإفريقية، بل وتصدر القوانُت دلنعها، كما رباول منع نقل اخلربات التقنية

السلع حبرية، عامل خاضع آلليات السوق؟ إن صورة اإلنسان الكامنة يف خطاب العودلة ىي اإلنسان االقتصادي الذي ربركو 
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الدوافع االقتصادية واجلسمانية، وىذه رؤية مادية يف الصميم ال أتخذ يف احلسبان األبعاد ادلعنوية الروحية واألخبلقية لوجود 
وىناك حديث عن أن العامل قرية . اإلنسان، وهتمش سباماً تراث اإلنسان وثقافتو وىويتو، فهذه كلها تعوق حركة رأس ادلال والسلع

 (  39 )" صغَتة دون إشارة دلن ىو عمدة ىذه القرية
النموذج الكامن وراء معظم  " يضاً أن العودلة ىي أ " يعبد الوىاب  ادلسَت"ويرى  الدكتور
 أيأحادى اخلط ، " التطور " ىو ما يسمى  (النازية ، ادلاركسية ، الليربالية ، الصهيونية  )  العلمانية الشاملة تاأليديولوجيا

اإلؽلان أبن شبة قانوان علميا  وطبيعيا ماداي واحدا للتطور زبضع لو كل اجملتمعات والظواىر ، وأن التقدم ىو يف الواقع عملية 
ادلادة فتستبعد كل العناصر الكيفية وادلركبة /  يف إطار الطبيعة اإلنساٍل إعادة صياغة الواقع ي ، أيمتصاعدة من الًتشيد ادلاد

والغامضة واحملفوفة ابألسرار ، حبيث يتحول الواقع إىل مادة استعمالية بسيطة ويتحول اإلنسان إىل كائن وظيفي أحادى ، ومن 
 ، تفضل التكيف على ادلقاومة والتجاوز ، وبدل من احلديث عن إقامة واألخبلقيىنا نرى أن العودلة تفضل السهل على اجلميل 

 بكفاءة عالية ، مث واإلنساٍل ادلاديالعدل يف األرض يفضل احلديث عن قبول األمر الواقع ، ومن مث ؽلكن توظيف كل من الواقع 
 ويتم التحكم يف ادلاديتتصاعد عمليات الًتشيد والتنميط ، فتغطى تدرغليا كل رلاالت احلياة إىل أن يتم ترشيدىا كلها يف اإلطار 

(  40 ) وابطنو وضمن ذلك اإلنسان ظاىره شيءكل 
 اليت يشهدىا عامل اليوم ، مع عدم إغفال بقية واالقتصاديالثقايف – وال نقول األحادية – بكل بساطة ىي ظاىرة التوحد 

 (  41 )"  يبقى ىو الظاىرة األبرز واالقتصادي ، من سياسية واجتماعية ، ولكن التوحد الثقايف النواحي
 ، إهنا ظاىرة جديدة على مسرح التاريخ ، خلقت واقعا تغَت معو العامل عما كان عليو الوجودي لو بعده كوٍلوالعودلة ىي حدث 

 (  42 ). وآفاقو ادلختلفة إبمكاانتو ، اشتغالوجبغرافيتو وحركتو ، بنظامو وآليات 
العودلة مفهوم ذاع يف العقد األخَت لظاىرة اقتصاد السوق احلر ، مفهوم برز : ويضع حسن حنفي أكثر من تعريف للعودلة منها 

 ، العودلة مسأة ادلدٍلإلحكام السيطرة على العامل ، العودلة أسطورة من أساطَت العصر مثل هناية التاريخ وصراع احلضارات واجملتمع 
صراع ومقاومة دفاعا عن االستقبلل ضد التبعية ، العودلة ظاىرة اقتصادية وسياسية وتقنية ومعلوماتية واترؼلية ، العودلة ىي االسم 

 لؤلمركة ، العودلة جزء من جدل التاريخ ، العودلة ىي أحد أشكال اذليمنة الغربية اجلديدة اليت تعرب عن ادلركزية األوربية يف احلركي
( 43 ).العصر احلديث 

ومن مبلمح العودلة من حيث االتصاالت على سبيل ادلثال ، ذبسدت العودلة من خبلل شبكات احلاسوب ووسائل اإلعبلم اليت 
 الفوري االتصال اذلاتفي واإللكًتوٍل وما شابو ذلك وقد أاتحت ىذه التكنولوجيا لسكان العامل أصبع االتصال شبو نظاميتعتمد 

فيما بينهم بصرف النظر عن مواقعهم على الكرة األرضية وعن احلدود الرمسية اليت قد تفصل بينهم ، وتصل رسالة ابلفاكس إىل 
(  44 ). طلاطب فيو ابذلاتف جَتاننا األقربُت الذيمواقع وراء احمليطات يف زمن ال يتجاوز كثَتا الزمن 
 الشركات واجلمعيات والوكاالت التنظيمية العاملة كشبكات عرب احلدود ابنتشاروفيما ؼلص ادلنظمات صلد أن العودلة قد انتشرت 

واتساع نطاق أنشطتها مثل شركة نيسان الياابنية ومنظمة العفو الدولية ومنظمة ضباية ادللكية الفكرية العادلية تعترب الكوكب 
 (  45 ) كلو ميداان ألنشطتها األرضي
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 شهد نشوء األسلحة العودلية كالصواريخ الباليستية العابرة للقارات ، وأقمار التجسس االصطناعية العسكريوعلى صعيد ادليدان 
 (  46 ). واحد اسًتاتيجيوما شابو ذلك وىو ما حول العامل إصباال ومن جوانب معينة إىل رلال 

 : األخالق يف عصر العوملة : احملور الرابع 
 والصحي واألخبلقي والثقايف اجملتمعيشلا الشك فيو أن ظاىرة العودلة أفرزت كثَت من القيم اخللقية السلبية يف كثَت من اجملاالت 

  والسياسي واالقتصادي
 والذي يتعلق ابدللبس وادلأكل وادلشرب وادلسكن وغَت ذلك من عناصر الثقافة العريب من الثقافة يف رلتمعنا ادلاديففي الشق 

ادلادية صلد أتئر كبَت  يف رلتمعنا ابلغرب وابلنظام الغريب ، فبالنسبة للملبس ىناك مظاىر اللباس اليت ربيط بنا واليت تدفع بشبابنا 
 يف أزايئو ، وكذلك الفتيات الغريب من مبلبس فاضحة وقبعات وأحذية وما إليها ، فالشباب يقلد النظام الغريبوشاابتنا للباس 

. يقلدن النظام الغريب تقليدا أعمى دون مراعاة لقيمنا وتقاليدان ، فبل فرق بُت الذكر واألنثى وىذا ما ىو سائد يف الغرب
 فنجد أنواعا من ادلأكوالت دخيلة على رلتمعنا مثل الغريبوابلنسبة للمأكل صلد أن نظام ادلأكل أيضا متأثر أتثَتا كبَتا ابلنظام 

. اذلامربجر والكنتاكي وغَت ذلك من األطعمة السائدة يف الدول األوربية واليت نستوردىا ونشجعها اتركُت األطعمة احمللية 
 من ادلاديوما يقال عن ادلأكل يقال أيضا عن أنواع ادلشروابت الدخيلة علينا واليت تعترب من مظاىر العودلة الثقافية على الشق 

. الثقافة 
أما على مستوى الثقافة فنجد العودلة الثقافية  واليت تعٌت االذباه ضلو كونية فعلية ، ضلو تقارب ما بُت ثقايف الشرق والغرب  

إن العودلة الثقافية أصبحت جلية وواضحة سباما يف رلتمعنا العريب ، وأصبحت رباصر الناس يف كل مكان عن ؽلينهم وعن مشاذلم 
يف انتشار القيم الغربية والدخيلة علينا ، وانتشار ادلأكوالت – كما قلنا سابقا – ومن أمامهم ومن خلفهم ، ويتمثل ذلك 

 أوشك أن يهيمن الذي الغريبوىذا النمط - للعودلةواألساسيادلصدر األول – وادلشروابت الغربية وكذلك ادلسكن وادللبس الغريب 
كبعد من –  رلتمع ، وقد أوضحنا أثر العودلة الثقافية أيعلى العامل عامة واجملتمع العريب خاصة لو آاثر سيئة سلبية على الثقافة يف 

على الثقافة العربية ، وعرفنا أن العودلة ذلا أثر سليب على اللغة العربية ، وذلا أثر سليب أيضا على التنشئة االجتماعية – أبعاد العودلة 
ولذلك  . ونظام ادلأكل وادلشرب وادللبس السائد فيو العريبوالسلوك االجتماعي ، كذلك على قيم وعادات اجملتمع 

ولكل رلتمع قيمو اخلاصة بو، واليت زبتلف من رلتمع إىل آخر وفقا . والقيم جزء ىام من الثقافة ، وىي اثبتة وفقا للفلسفة ادلثالية 
فقيم اجملتمع العريب زبتلف مثبل عن قيم اجملتمع األمريكي أو اجملتمع األوريب وىكذا ، واحملافظة على . للثقافة السائدة يف اجملتمع 

القيم أمر مطلوب، بل ضروري، وىو أمر ال يتنايف مع التطور ، وإظلا ىو تذكَت ابلثوابت اليت تدين هبا وتنطلق على أساسها ، وىي 
ال سبنع االنطبلق والتطور ولكنها ربرص من االنفبلت الذي يقضي على ماضينا وقيمنا ويفتح الباب للظبلم والضياع ، فتطوران 

. ينبغي أن يكون مع احملافظة على ىذه الثوابت 
 وأخبلقو وعاداتو ، إذ إهنا ربمل يف طياهتا قيما غربية ومبادئ غربية العريبوالعودلة الثقافية احلادثة اليوم ، ذلا أثر كبَت يف قيم اجملتمع 

وىذه القيم الدخيلة على رلتمعنا أتيت إلينا مغلفة ومعلبة فنحن ال نستطيع صدىا .  ، وال سبت إليو أبية صلة العريبعن اجملتمع 
فنحن ال نستطيع أن نستغٍت عن الكمبيوتر ، وال . مباشرة ، ألننا زلتاجون إىل ىذه الثقافة لنأخذ منها ما يفيدان وينفع رلتمعنا 

. عن اإلنًتنت وال عن األجهزة احلديثة كلها 
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وىذه القيم الغريبة عن اجملتمع العريب تدخل إلينا بطريق غَت مباشر عن طريق األجهزة احلديثة كاإلنًتنت والكمبيوتر والدش وما إىل 
.  خطر وىجوم يريد هبا سوءا أي على قيم وأخبلق اجملتمع العريب واليت غلب احلفاظ عليها وضبايتها من سليبويف ىذا أثر . ذلك 

 اجملتمعات، والبد من إعطاء اىتمام زائد للقيم اإلنسانية إذا ابقيإن لكل رلتمع قيمو اخلاصة بو ، ومبادئو وعاداتو اليت زبتلف عن 
. عصر االنفجار ادلعريف وعصر اإلنًتنت والكمبيوتر . أردان بناء رلتمع جديد يتواءم ويتمشى مع ىذا العصر 

رباول اآلن فرض قيمها وأخبلقها على صبيع دول العامل ، ومنها الدول العربية ، وىذا فيو اخلطر – بكسر البلم – والدول ادلعوِلمة 
الداىم على قيمنا ومبادئنا وأخبلقنا ، حيث إن قيم ىذه الدول ال تتفق ال مع الثقافة العربية وال مع الدين اإلسبلمي الذي يفرض 

واختصار ذلك ىو أن العودلة الثقافية ذلا أثر كبَت على قيم ومبادئ . علينا قيما أصيلة فيها خوف من هللا وضباية للناس أصبعُت 
 ذلذه العودلة بكافة السبل ونقصد ابلتصدي ىنا مواجهة سلبياهتا فقط ، فالعودلة ليست التصدياجملتمع العريب ، وغلب علينا يف 

 ذلا ومواجهتها ، حىت ضلافظ على ثقافتنا التصديكلها خطرا، لكن فيها بعض اإلغلابيات ، وذلا أيضا بعض السلبيات اليت غلب 
وضلن ننادي ابلعودة إىل تراث األمة وثوابتها الثقافية القائمة على القيم واألخبلق وادلبادئ األصيلة ادلشتقة من . ولغتنا وقيمنا 
 (  47 ).ومن السنة الصحيحة – عز وجل – كتاب هللا 

الثقافة اإلعبلنية ، إهنا سبثل السبلح األول واحلاسم يف ىذه ادلواجهة ، اآلمر " ويرى البعض أن أخطر وسائل الغزو الثقايف ىو 
 وتوضيح آاثر اإلعبلانت  على اإلعبلٍل نتج عنو تصاعد اعًتاضات وزبوفات ودعوات لوضع مواثيق وقيم ربكم العمل الذي

 (  48 .) ادلتلقيشخصية 
 يف تنافس على النفوذ الثقايف األممإن عملية العودلة وتكثيف االتصال والشعور أبن العامل كيان واحد يساعد على التقريب بُت 

. حروب ثقافية عادلية "  نشوب احتمالوعامل من الثقافات القومية ادلتنافسة الساعية لرفع مكانة دوذلا ، تساعد على ..... 
 معدالت اجلرؽلة وساعلت العودلة يف ذلك نتيجة اضلسار احلدود ازدايد نبلحظ فإنناأما خبصوص انتشار اجلرؽلة يف عصر العودلة 

القومية اليت كشفت التجارة غَت القانونية وسهولة ربويل رأس ادلال وهتريبو وذبار األسلحة غَت ادلشروعة وذبارة هتريب ادلخدرات ، 
نعم لقد زاد .  ، وىدفها إما الربح ببل أية قيم دينية ، أو إنسانية من خبلل السيطرة واذليمنة إنساٍلإن العودلة ليس ذلا ىدف 

 إمرباطورايتاإلرىاب وادلخدرات والرشاوى يف كثَت من البلدان عرب احلدود ، وضعف سيطرة احلكومات ، فأصبحت ىناك 
 واألطفال والدعارة ، بل أكثر من ذلك بيع قطع من أعضاء جسم اإلنسانللتهريب وادلخدرات وبيع السبلح وشراء وذبارة 

 (  49 ).وأن من يدفع أكثر ؽلكنو أن ػلوز ىذه األجزاء  ...اإلنسان
 رأس انتشار ، حيث أن سرعة اإللكًتونية السوق والتجارة اقتصادايت يف االقتصادية اجلرؽلة انتشار يف أيضاوقد ساعلت العودلة 

جعل من العودلة تشكل خطورة ...ادلال يف البورصات العادلية أو التحويبلت السريعة مع كثرة ادلعلومات وسرعتها عن اجلرائم 
.  وادلعلومات االتصالخاصة وأن أجهزة الكمبيوتر واستخدام اإلنًتنت يسرت سبل 

ايدة ثراء األغنياء فهدف العودلة السيطرة واذليمنة فهي سبثل امربايلية جديدة يف السوق ، زكما ساعلت العودلة يف انتشار الفقر و
. كما انتشرت اجلرؽلة ادلنظمة والقرصنة وخطف الطائرات والسفن وساعد يف ذلك سهولة االتصال وتوفر ادلعلومات 

 اإلسبلمي ،ومكانة عظيمة وأعلية كبَتة يف تربية األجيال وزبريج الرجال وادلواطنُت  العريب مكانة عالية يف اجملتمع لؤلسرةوإذ كان 
  يف عصر العودلة على عكس ذلك ، إهنا  مفككة الاألسرةن إالصاحلُت، وأن بصبلح األسرة يُصلح اجملتمع وبفسادىا يفسد، ، ف
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يل  تساىم بشكل كبَت يف إفساد أخبلق أفرادىا وسوء تربيتهم وتشكل سبًبا ا والقيم اخللقية وىي ابلتادلبادئ نوع من أيػلكمها 
. ألمراض اجتماعية وأخبلقية كثَتة

بتفكك األسر وآتكل مستقبل وحدهتا، من خبلل  وقد  ساعلت العودلة الثقافية أبدواهتا ووسائلها ومؤسساهتا بشكل أو آبخر
الوسائل من فضائيات وإنًتنت وغَتىا سبارس دور األسرة الًتبوي وتقوم إبشباع  شاشة صغَتة يف غرفة ادلعيشة، فأصبحت تلك

مباشر أو غَت  لذلك فقد ساعلت بشكل. األفراد ادلختلفة من قيم وعادات وتقاليد وثقافة ومبادئ بعيدة عن واقعهم رغبات
مشاكل اجتماعية وأخبلقية ملُ تعهد من قبل، أو  مباشر جبانب تردي األوضاع االقتصادية والسياسية وعوا مل أخرى يف ظهور

.... الزواج العريف، الدعارة والبغاء، الشذوذ اجلنسي، وادلخدرات: ملموسة مثل ساعلت يف انتشار بعضها لتصبح كظواىر
وادلثَتة واليت تستهدف فئة الشباب  ويف عصر العودلة  ساعلت دور وسائل اإلعبلم يف عرض األفبلم وادلسلسبلت واألغاٍل اإلابحية

الفتيات، وأصبح الزواج العريف ؽلثل ظاىرة خطَتة داخل اجملتمع   ابإلضافة إىل عدم الوعي دبفهوم الزواج العريف وخاصة
، وفيو التفاف واضح على القوانُت والشرائع، ويشكل ثوره سلبية على الًتبية األسرية، 

إضافة  إىل كونو ؽلتهن كرامة ادلرأة ويهدر حقوقها، فهو زواج غَت موثق ابحملكمة الشرعية 
 ظاىرة إدمان انتشار يف أيضابوجود أو عدم وجود شهود وال يوجد وال وىل أمر، لذلك فهو حرام شرًعا ، وقد ساعلت العودلة 

 والعد عن األسريادلخدرات بُت الشباب وأسهم يف ذلك سهولة حركة التنقل بُت الدول وانتشار حاالت الطبلق والتفكك 
. الدين

 ضمن حديث متسع عن رلمل أحوالنا يف ىذه أييتإن احلديث عن العودلة الثقافية وهتديدىا للهوية والثقافة العربية والقيم اخللقية 
. سياسيا وعسكراي واقتصاداي وتكنولوجيا وإعبلميا " الفًتة 

إن خطورة العودلة أتتى من كوهنا ترمى إىل عدم الوالء واالنتماء الثقايف للوطن الواحد ويف ىذا خطورة ابلغة ، فالعودلة ترمى إىل عامل 
ببل حدود ، وشركات ببل جنسية واحدة بل متعددة اجلنسيات ، وصناعة ليست وطنية بل متعددة ورأس مال عابر للقارات ال 

تعرف من صاحبها  
تعقيب ونتائج الدراسة  

: يرى البعض  أن مواجهة ربدايت العودلة ومشاريعها تستلزم العمل على أربعة مسارات متكاملة ىي 
 سياسي وأمٍت على قواعد التضامن بديبل عن واقع التناحر والتفكك السائد حاليا ، ربقيق تكامل اقتصادي عريبإعادة بناء نظام 

عريب تكون السوق العربية ادلشًتكة منطلقة ، وتكون غايتو ربقيق تنمية عربية مستقلة ، مواجهة الغزو الثقايف واإلعبلمي لقوى 
 وتكريس حقو يف ادلشاركة يف العمل الوطٍت والقومي العريبإطبلق حرية قوى الشعب  العودلة ، مؤسسة على ثوابت اذلوية العربية

. على قاعدة الشورى
إن ظاىرة العودلة فرضت واقعاً اجتماعياً جديداً جعلها زلوراً أساسياً دلختلف اجملاالت ، سواء أكانت اقتصادية أم ثقافية أم - 2

. وىي اآلن القوة الرئيسة اليت تقود البشرية ككل إىل ادلستقبل ، وتعدىا دلعطيات ومتطلبات القرن الواحد والعشرين. سياسية
سبثل األفكار والفلسفات اليت استند إليها الفكر الغريب احلديث وادلعاصر ادلنطلقات األيديولوجية الباعثة على ظاىرة العودلة ، - 3

. إذ إّن ادلبلمح  العامة لسياسات العودلة أتيت مستجيبة لؤلصول الفلسفية اليت استندت إليها احلضارة الغربية احلديثة
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تعرب ظاىرة العودلة عن اذليمنة األمريكية ابعتبارىا الدولة العظمى الوحيدة يف العامل دون منافس، فالوالايت ادلتحدة األمريكية - 4
. وىي يف سبيل ذلك تسخر كل الوسائل ادلتاحة ذلا ، وىذا ىو أسوأ وأخطر ما يف العودلة. تسعى لعودلة الدنيا كلها لصاحلها

فهي ربرر . تؤثر العودلة أتثَتاً ابلغاً يف القيم واألخبلق وادلعتقدات اليت يعتنقها اإلنسان ادلعاصر ، سواًء أكان  عربياً أم غربياً - 5
. الفرد من كل القيود األخبلقية والدينية والعرفية ، األمر الذي يؤدي بو إىل أن يصبح أسَتاً لكل ما تعرضو العودلة عليو

زبتلف األسس احلضارية اليت تعتمد عليها احلضارة الغربية عن األسس اليت تعتمد عليها احلضارة اإلسبلمية ، فاحلضارة الغربية - 6
تعتمد على الًتاث احلضاري الكبلسيكي متمثبًل يف الفلسفة اإلغريقية والقانون الروماٍل ، كما أهنا تستمد بعض قيمها من الفكر 
الغريب الذي يفصل بُت الدين والدولة ، ابإلضافة إىل بعض االذباىات والفلسفات اليت توصف ابلعلمانية، أما احلضارة اإلسبلمية 

، فإهنا تعتمد على ما ورد يف الكتاب والسنة من مبادئ وقيم ، وعلى رأسها أن اإلسبلم غلمع بُت الدين والدولة ألن اإلسبلم 
. ينظم األمور الدينية واألمور الدنيوية ، سواء يف ذلك العقيدة والعبادة والقانون والنظم السياسية واالقتصادية

عن النموذج الغريب ذلا ، ذلك أن العودلة اإلسبلمية ىي عودلة التكامل  (عادلية اإلسبلم )ؼلتلف النموذج اإلسبلمي للعودلة - 7
والتعاون اإلنساٍل ، وليست عودلة التنافس والتناصر اليت تغذيها ادلصاحل الفردية لؤلقوايء ، وتنميها روح السيطرة والعنصرية، كما أن 

. العودلة اإلسبلمية ىي عودلة التكافل والتعاون ، ال عودلة السيطرة واذليمنة
وفقاً للتصور التكافلي خطوة حضارية ، ألهنا نتاج وعي البشرية ألعلية اجتماعها  (عادلية اإلسبلم )سبثل العودلة اإلسبلمية - 8

على كلمة سواء يف قضاايىا األساسية ، والنهوض دبستوى الشعوب ادلتخلفة اليت تعاٍل من مشكبلت وأزمات ، والعاجزة عن 
. مواجهة ربدايهتا ادلتعلقة ابلتنمية البشرية يف كافة اجملاالت ، سواء أكانت اقتصادية أم سياسية أم ثقافية أم علمية أم اجتماعية

أيضاً بعداً إنسانياً وأخبلقياً ، ذلك أهنا تدعو إىل التكافل بُت اإلنسان وأخيو  (عادلية اإلسبلم )سبثل العودلة اإلسبلمية - 9
اإلنسان، والتعاون على اخلَت وإلغاء كل مظاىر التمييز العنصري ومقاومة كل دعوة إىل العصبية اجلاىلية أو التفرقة القومية أو 

. اإلقليمية الضيقة
تتميز األخبلق اإلسبلمية عن األخبلق الغربية أبهنا تستند إىل الكتاب والسنة ، أما األخبلق الغربية فإهنا تستند إىل - 10

الفلسفات القدؽلة واالذباىات العلمانية احلديثة، فاألخبلق اإلسبلمية صاحلة لكل زمان ومكان ، ولصبلح البشرية ، وصلاح 
 ."اإلنسان وسبلمة الشعب واحلكومة واجملتمع

علمنتو وأخَتًا أمركتو من خبلل بناء  تسعى العودلة يف أبعادىا السياسية واالقتصادية والثقافية إىل رمسلة العامل مث لربلتو مث- 11
تتحكم بو وتقوده الوالايت ادلتحدة - رأمسالية (ليربالية)على نشر قيم ربررية  تتبناه شعوب العامل أصبع، ويعتمد-ظلوذج غريب 

. األمريكية
العودلة ىي عملية آيدولوجية تعكس إرادة اذليمنة على العامل وأمركتو، هبدف - 12

تعميم النمط احلضاري الثقايف األمريكي على بلدان العامل أصبع ابالعتماد على ادلؤسسات 
االقتصادية الدولية، وادلنجزات التقنية ووسائل االتصاالت وادلعلوماتية و اإلعبلمية 

 ، فتبدلت عادات وتقاليد وقيم العريبساعلت وسائل وأدوات وتقنيات العودلة الثقافية يف إحداث تغَتات كثَتة يف العامل - 13
وأعراف الناس  كالعفة واخللق احلسن والكرامة 
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وّحلت مكاهنا أفكار وقيم وثقافة غربية كطقوس ... واحًتام الوالدين وسباسك األسر ة
األفراح الباىظة واألعياد ادلستحدثة كعيد احلب، وانتشار الثقافة االستهبلكية بُت أوساط 

 الشباب هتدف بشكل عام يف ربويل الكل إىل حالة اغًتابية،فينفصل الفرد عن اترؼلو وواقعو وقيمو ومصاحلو الوطنية ويتحول يف
أحسن األحوال إىل رلرد مستهلك للسلع ليس أكثر  

ساعلت العودلة يف ىجرة أعداد كبَتة من الشباب خباصة من ضبلة -  14
ادلؤىبلت العلمية العالية، للبحث عن وسائل معيشية واقتصادية جديدة تؤمن ذلم ظروف 

 ، أوراب شواطئبل غامر الكثَت منهم حبياتو يف سبيل الوصول إىل .حياتية رباكي احلياة الغربية اليت رمستها وسائل العودلة الثقافية ،
.  يف عقول الكثَت من الشباب أوراب شواطئوما زال حلم الوصول إىل 

 ، فمنذ صبال ادلاضي ابلرغم من أن كثَت من الدعوات مل تنقطع طوال القرن الديٍتمازلنا يف أشد احلاجة إىل ربديث اخلطاب 
 وتبلميذ ىذه ادلدرسة  ، لكن ما حدث من تغَتات سياسية واجتماعية الديٍتالدين األغفاٍل ودمحم عبده ومدرستهما  يف التفكَت 

 أمام تتضاءل الديٍت وحىت اآلن جعل ىذه الدعوة ادلعتدلة إىل االجتهاد والتحديث يف الفكر ادلاضيواقتصادية منذ منتصف القرن 
القيود اليت فرضت عليها سواء من السلطة التشريعية ، أو من ادلثقفُت اليساريُت الُت حاولوا هتميش دور رجال الدين والدعوة شلا 

.  الصحوة اإلسبلمية تناميساعد على ظهور التطرف اإلسبلمي يف ظل 
 إىل والداعي يدعوا إىل التسامح وقبول اآلخر ونبذ التعصب والكراىية الذي الديٍت أن يكون ربديث اخلطاب الضروريمن - 15

 . ككل العريب اإلعبلمياحملبة والتعايش بُت كل أفراد اجملتمع مساوقا لتجديد اخلطاب 
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