
 متههويتنا في ظل هيمن

 (قراءة في إشكالية الهوية اإلسالمية وصراع الحضارات)

 الدكتورجميل حليل نعمة المعلة  

جامعة الفلسفة المساعد  أستاذ
 العراق –اآلدابكلية  الكوفة

 

 المقدمة

 :مشكلة البحث 

فب  لبل العولمبة البذش يكشبف عبن  لقيمب االبعبد  أسببابن نقف عند أنحن هنا نحاول 
مبن القبوك كبدافغ ل بر   يأخبذالنفعب  البذش  لبذراعع االتب  يحركابا البعبد  األخالقيةالنوازع 

 . الايمنة ، ومن المنفعة محر  وغاية 

االقتصبادية  األفكباروذلك كون العولمبة بحسبب مبا تهرحب  مبن فرتبيا  تقبو  علب  
القاع  عل  النقد  األخرالقوك من جانب، و الجانب  مبدأوفر  الايمنة العسكرية القاعمة عل  

، والذش يحباول تقبدي  نقبد لتلبك الثقافبا  بابدف التبرويي السبلع   األخرالثقاف  والقيم  عند 
االستاالك قاعمة عل  السلعية و أخرى أبعاد، وخلق  لقيم االذش يتحقق من خالل ت ير البعد 

 . عال إلا علجل خلق قي  بديلة يروج لاا عبر وساأمن 

 :ال اية من البحث 

عببر  ةالليبراليب الرأسبماليةهو كشف الوساعل الت  تقو  باا  إلي ما نرجو الوصول  إن
جبل تبرويي أالعلمية والتقنية مبن  اإلمكانيا فر  نمه معين من التعامل يت  خالل استثمار 

 الرأسبماليةالت  تدور حول مشبروع  بالكوكبية واإلقناعلثقافة معينة تقو  عل  تبرير الايمنة 
الدوليبة والقبانون البدول   واإلرادكالذش يبرر هذا من خبالل منهلقبا  تقبو  علب  المعاصبرك 

المحبر  علب  هبذل المقبوال   نأ، ف  الوق  الذش نجبد فيب   اإلنسانوالديمقراهية وحقوق 
وناب ثرواتا  مما يجعل تلك الشبعارا  وسباعل دعاعيبة فب   اآلخرينتبرير التسله عل   هو

الليبراليببة علبب  العببال   الرأسببماليةمع  اسببتاالك  يبببرر منهلببق السببيهرك اخلببق مخيببل جبب
 . والتالعب بمقدرات  

 :حدود البحث

تقببو  هببذل المعالجببة علبب  عببر  السببيهرك الثقافيببة التبب  تهببر  وسبباعل تقببو  علبب  
من خالل ما ووهنا   أهلا التياع والالهوية الذش يقذف بالتاععين بعيدا عن  أوستالب اال

العولمة بل ة جذابة وم رية لتترك الذين يستجيبون لخهاباا بعيدين عن ثواب   أبواقتشجع  
خببالل مببا تهرحبب  مببن ناايببة القوميببة والدولببة العرقيببة ،  نواألخالقيببة مببمجببتمعا  المعرفيببة 

وكببذلك مببن خببالل رسبب  . هببرف منببتي للبتبباعة وهببرف مسببتالك لاببا  إلبب  وتحويببل العببال 
يتعرتون للتاميش المتزايد عل   بأنا اليو   يشعر المسلمون إذ( واآلخرالذا  )العالقة بين 

بباغتراب شبب  تبا  عبن الواقبغ البذش  ما بعد يو  ، ويحس المواهن المسبل المستويا  كافة يو
 .يعيش في  
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لابر جليبا تجاهبل  إذالعولمبة ،  ةهو هيمنبف  هذل المرحلة المسلمون  مأزقوزاد ف  
و م يبة أهوال العقود المنصرمة ، وكذلك مراكز البحث العلم  شب  غاعبة  الثقافة اإلسالمية

 .لثقاف  عل  امتداد العال  اإلسالم عن الفعل ا

اف  المنشببور الثقبب اإلنتبباج، هببو هببزال  األنصببارشودليلنببا والكببال  هنببا للببدكتور محمببد 
شببب  معببدو  علبب   اببا التببداول اليببوم  بببالتراث اإلسببالم لدرجببة بببا  مع لثقافببة اإلسببالميةبا

كتلة بشرية تقاس ببالتراك  الكمب   إل  هذا ف  وق  يتحول في  المسلمون. لم  المستوى العا
ون ، وكبأن المسبلم أيتبابل وال برب  ألمريكاهكذا بدا . الذش يزداد بالماليين عاما بعد عا  

خرجوا نااعيبا مبن تباريل الحاتبر والفعبل فيب  علب  المسبتوى الكبون  ليرتمبوا واهمبين فب  
عن مواجاة مشكال  الحاتر ومتهلبا  بناء  إرادشتاريخا  القدي  مبتعدين بشكل  أحتان

دوره  ف  الحتارك الكونية الشاملة من موقبغ الفاعبل فيابا ولبيس  يعيد للمسلمون أفتلغد 
 .موقغ المستالك لثقافا  ال ير 

تكون من خبالل الحبوار المسب ول البذش  واآلخرن رس  العالقة ف  نلرنا بين الذا  إ
تهبيق القوانين والقرارا  الدولية بشكل  إل والدعوك  اآلخر والرأش الرأشيتمثل ف  احترا  

تكبون فيب  الرغببة فب  حبل  أفتبلر منحاز ، هذل شروه ال غنب  عنابا لبنباء غبد عادل وغي
فببالحوار الثقبباف  . الخالفببا  الدوليببة بببالحوار بببدل القببوك العسببكرية ذا  المنهببق الالاخالقبب  

ت ليببب  إلبب خالقيببة التبب  تاببدف أ هببو النقببي  العملبب  لنبببذ ثقافببة الببال( العقاعببدش األخالقبب )
 .  األخرىالجماعا   أوقية الدول مصالح بجماعة عل   أومصلحة دولة 

 أسبببابن تتخهبب  أذا  البعببد الحتببارش العريببق  سببالميةأمتنببا اإللببذلك ينب بب  علبب  
ولحفبل ( البذا )التخلف والفرقة والشتا  وعوامل التحدش المفروتة علياا فرتا، لحمايبة 

االتجال السلي  للمسيرك ف  اللرف الحال  والمستقبل  ، هذا اللرف الذش ال يجامل التعفاء 
وتعويماببا لكببل شبب ء تحبب  شببت  ( خالقيببةأ الببال)، ويقببو  علبب  منهببق قببوك العولمببة وقيماببا 

وعلب  هبذا وقفنبا عنبد البعبد الثقباف  مبن العولمبة القباع  علب  .  واألسباليب والبذراعغ األشكال
 .خالق  أ منهق الايمنة الال

دقة ،  أكثرشموال ، ولك  يصبح فامنا لمرجعياتاا  أكثروحت  تكون دراستنا للعولمة 
يجب ان نقد  ربه موتوع  بين لاهرك العولمة وبين بع  النلريا  الت  قدم  من قبل 

وصيرورك التباريل ، ولعبل اببرز  األخالقيةة والقي  ربيين ف  مجال فلسفة السياسلرين غمن
 : يأت هذل النلريا  ف  هذا السياق ما 

 ارا  نلرية صدا  الحت -:أوال ً 

مفابو   (1)(هنتن تبون صبموعيل)البذش روجب  ( ارا  صبدا  الحتب) مفابو   إنمعلو  
صببباحب  بوصبببف المجموعبببا    ال يكتفببب إذواحبببد،  نآتوصبببيف  وتبببوجيا  فببب  : مبببزدوج 
يحبدد الخهبه التب  ينب ب   أيتباارية الثمانية الت  يحتتناا العال  تاريخا وواقعا ، بل الحت

 –مبزدوج ن تتبعاا هذل المجموعا  ف  التعامل بعتاا مغ بع  وهذا التعامل هو ببدورل أ
 لببف ملبباهرن يبحببث مختأال يكتفبب  هببذا الم لببف ببب إذ –ن واحببد آتعايشبب  وتصببارع  فبب  

ن يعالي احتماال  دخولابا أارا  والتنازع بين الحتارك ال ربية وغيرها من الحت وأسباب
، تاادن بينااالوأيوتح مسلكين متعارتين للتواجد  أيتاف  الحروب بعتاا مغ بع ،بل 

( الصدا )ويتميز مفاو  . مسلك حفل التعددية الثقافية  ماإومسلك حفل الايمنة ال ربية ،  ماإ
كبان النبزاع ي لبب عليب  الهبابغ  فبذذا، ( الصبراع)و( النبزاع ) عن نلاعرل من المفاهي  مثل 

يخبت  باعتمباد العنصبر ( الصبدا ) السياس  والصراع ي لب علي  الهابغ االقتصادش، فبان 
الصبدا   إلب دعب  اليبو  أوال شب  .  -تصبادة واالقالسياس –وتقديم  عل  العنصرين الثقاف  
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التهبرق  إلب  األمبربب  هبذا  أدى، مما (2)الراسل بشمولية ثقافت  وحتارت  من اعتقاد ال رب
ال  األخبرىالفكريبة  األنمباهنمه ف  الفكر لبيس فب   ن ثقافت  أالثقافة مدعيا  إل ف  نلريت  

باا، عل   األخذومستنفرا كل وساعل  لحمل شعوب العال  عل   من  أحدث وال اعقل وال أنور
 .(3)  وم سسا  وممارسا  هذل الشعوبتعارتاا مغ بع  قي

هذا التهبرق البعيبد نباتي عبن المهابقبة الباهلبة ببين الثقافبة التب  هب  نتباج  أنوالواقغ 
قافبة والتب  قبد ال العليا التب  تنهبوش عليابا الث األخالقيةوبين المعان   األم يختلف باختالف 

 .األم تختلف ف  جزء مناا باختالف هذل 

 .نلرية نااية التاريل : ثانيا

 (4):مفاو  التاريل وناايت  -أ

نناقش ف  هذا المبحث مفاو  التاريل وناايت  من خالل حقب زمنية متعبددك ومترابهبة 
لاذين المفاومين وتنتا  بما بعد الحداثة ، لك  نخرج بتصور عبا   األسهورشتبدأ بالهر  

 .تعريف واتح ومحدد للتاريل  إعهاءحول هذين المفاومين نستهيغ بعدل 

هبو رقبغ  إلينباما وصبل  وأقد لاا  األولمنذ الفجر  اإلنسان ش ل  نااية التاريل الفكر 
جابة النلبر المتعلقبة بناهيبة ومجموعة من الببردش الفرعبون  البذش يشبر  و ةسومريهينية 

ن بعبد هبذل الحيباك أفبالعراق  القبدي  كبان يب من بالبدورك الكونيبة للحيباك و. التاريل والبشبرية 
شببرية ، فشبببيدوا المصببريون فكبببانوا ي منببون بوجببود ناايببة حتميبببة للتبباريل والب أمببا. حيبباك
 .ذلك  ألجلهراما  األ

 أن إذمنتبزع مبن نفبس فكبرك نشبوءل  العراق  القدي  عن نااية العال  اإلنسانن تصور إ
ماديبة وكبذا االنحبالل فب   (5)تكون العال  لديب  هبو تكبون مبادش بحب  فالكينونبة والصبيرورك
هببو فكببرك االخببتالف  أن إالدورك كونيببة ماديببة ، وهكببذا هببو تصببور المصببريون عببن العببال  

لما وجبدل  أيتاف  حيات  واللاهر هو مادية هذل الحياك  اإلنسانالحياك بعد المو  واستمرار 
 . تدل عل  مادية تلك الحياك  وأموالالعلماء من هعا  وشراب ومالبس 

بقيبا  الجماوريبة الفاتبلة  أفالهبونوتتجل  نااية التاريل ف  عبال  المبادك والفنباء لبدى 
ف  حوارية جمع  فالسفة ومفكبرين يونبان  (6)سقراه أستاذلبلسان  أفالهون إليااالت  نلر 

 أفالهبونوالمتتببغ لهبر  .  (7)(أفالهبونجماوريبة )من مشارب عديدك حمل  فيما بعد اسب  
 .(8)البشرية  ن الوصول وتحقيق تلك الجماورية ه  نااية أف  جماوريت  يالحل 

 (9)المسبيحية رأشن أ، نالحبل  األولوهو العصر المسبيح   آخرعصر  إل وباالنتقال 
ذلبك البدين  أتبباعالوح  ب   النلبر عبن مبدى دقبة والتبزا   أساسدين  قاع  عل   رأشهو 

يرومببون بناءهببا  افكانبب  لببديا  فكببرك عببن مدينببة ي تلببك المدينببة التبب  كببانو. باببذل الحقيقببة 
 :العتقاده  

 .ي  أبناء نا أ -1

 .اعتقاده  بشمولية الدين المسيح  وخاتميت   -2

لب  تبنجح  إناا إالوغيرها من بلدان الشرق  أوربابناء تلك المدينة ف   ورغ  محاوالتا 
لناس ، وعل  كل حال فوجاة ف  لل  ا وإي الا وذلك بسبب استبداد ملوكا  ورجال الكنيسة 

والوصببول لتحقيقاببا هبب  ناايببة التبباريل والسببعادك لكببل البشببرية  (11)(مدينببة ي )ن نلببره  أ
بشبكل جديبد  ببدأ  تتبلبور دمثبل هبذل المدينبة قب إلنشاءن المحاولة السابعة أعتقد أو. المعذبة 

 .اآلن من خالل النلا  العالم  الجديد فالناس ه  الناس واللل  هو نفس اللل  
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البدنيا وببرز  ناايبة  أصبقاععلب   اإلسبال وبعد هذل الحقبة من التاريل بزغب  شبمس 
 : أسبابك لعدك التاريل مع  ولكن بصورك م ايرك لكل ما مر وذل

 .عقال ونقال  اإلسالم ثبو  خاتمية الدين  1-

 .والتجديد عل  مر العصور  اإلبداعباستمرارية  اإلسال تمتغ  -2

هذا لو فرتنا ان ال ايبة هب  تلبك الدولبة ) الدولة الفاتلة بل حتميتاا  إقامة إمكانية -3
 (. فقه

ولو تعمقنا ف  اهروحا  الفالسفة المسلمين لوجدناه  يتفقون عل  نقهة جوهرية وه  
يرثاا عبادنا  األر وتلك ) اعتقاده  بالنااية السعيدك ولكافة البشرية انهالقا من قول  تعال  

فب  هبذل البدنيا والبذش  اإلسبال الفاتل هو مبا يريبدل  واإلنسانفالمدينة الفاتلة ( الصالحون 
 .لآلخركياماا تمايدا يعتبر ق

الفاتبل  واإلنسبانوهبو الدولبة الفاتبلة  أالفانهالق الفالسفة المسلمون من هبذا المببدأ 
 . اآلخركنااية التاريل البشرش وبداية المشوار التكامل  ف  مراتب  أنااالذش يمكن االدعاء 

 أوربببافاب  االنفجبار الفكبرش والصبناع  فب   ةالمرحلبة المدرسبيالحقببة التب  تلب   أمبا
هروحبا  ببدأ  األ إذ من  ابتدأ ما عرف بالحداثبة فيمبا بعبد إذوالذش سم  بعصر الناتة ، 

روا ف  كل مجال متخذك منح  نقدش شديد عل  كل موروث ، ولابر فالسبفة ومفكبرون نلب
وجبودا وعبدما ، وهبو مبا  اإلنسباننسنة  والت  تقول ان محور الوجود يبدور حبول لفكرك األ

ف   اآلنذروتاا  إل هروحا  الفلسفة الحديثة بل وصل  هذل األ كرشنالحل  لدى معل  مف
. وخصاعصب   اإلنسبانفبرد الفالسبفة فصبوال مهولبة عبن أفقد  (11)(ما بعد الحداثة)ما يسم  

ن النااية السبعيدك هب  أعل  أش جانب نااية التاريل فاناك اتفاق جوهرش  اآلخرالجانب  أما
، ارك الشعب ف  تقرير مصيرل بكثافةالليبرال  الذش يشالنلا  الديمقراه   إل ف  الوصول 

كلما اتسع  مشاركة الشبعب فب  الحكب  قبوش التحباب )  (12)اسبينوزا بندك  باروخ يقول  إذ
ن يقبرر أاالتحباد المنفعبة العامبة للشبعب فللشبعب  أسباسو أكان االتحباد  إذا....... واالتحاد 
 .(13)(يثور علياا أن ينقد السلهة بل ن أوالنواه  و األوامر

نلر للحريا  ولفصبل البدين عبن  إذبعد أحد  إل ووصل  أكثر (14)(لوك جون)بل زاد 
وهببو المنلببر للحريببة الشخصببية وحريببة . (15)(يجببب الفصببل بببين الدولببة والكنيسببة )الدولببة 

 .الملكية الفردية 

هروحبا  حبول فكبرك التباريل وناايتب  وهب  فب  أف  عصرنا الحاتر فقه برز   أما
هب   أخيرهباولبيس  خرهباآوجديدك  أفكار إلياالحقيقة ليس  جديدك بل ه  متجددك ومتاف ا

نااية التاريل المتمثل فب   إل فاو يعر  . (16)(فوكوياما فرنسيس)نااية التاريل لـ أهروحة
 .الديمقراه  الليبرال   اإلنسانهو  األخير اإلنسانن أقيا  النلا  الديمقراه  الليبرال  و

المتكاملة لاذل اللباهرك  األهرلقد ماد  هذل النلرية الهريق للاور العولمة ورسم  
صيرورك التباريل فب  حركتب  الكونيبة وخهواتب  الرعيسبية قبد توقفب   نأ أقر باعتبارها قد 

بعد انتصبارها (  األمريكيةالواليا  المتحدك ) عند النلا  العالم  الجديد ذو القهبية الواحدك 
العبال  ،  أرجباءالليبرالية واقتصاد السوق فب   الرأسماليةوهيمنة  (17)الشيوع  عل  المعسكر
و معتقببدا  جديببدك وعببد  بببروز ألاببور مببذاهب فكريببة عببد   -بالتببرورك –وهببذا يعنبب  
الذش ساد  األنموذجالليبرالية باعتبارها  للرأسماليةتقف بوج  السيهرك المهلقة  أيديولوجيا 
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تبقب   أن أيتبان تحباول محاكاتب  ، ويجبب عليابا أال رب ، وبالتال  فال بد لكبل دول العبال  
 .(18) المالءاتتدور ف  فلك  وترتل 

. تحقيق هبذل النلريبة  آليا النلرش الذش يشتمل عل   اإلهارفجاء  العولمة لتصوغ 
لمجتمبغ العبالم  ا إنشباء إلب ن من الركاعز الت  تبنا  عليابا لباهرك العولمبة هب  البدعوك إ
الجديد ، وما يتبع  من حقوق المواهنة العالمية وهذل الدعوك تشكل مدخال للاهرك ( الدول  )

ان تتبدخل فب  أش مكبان مبن العبال  وفب  كبل صب يرك  –خهيرك تعه  الحق للدول العلمب  
 وألجل، إعتبارا  مصلحيةمن  أساسانبغ ي ان هذذشك ف أدن ، وبال  إرادتااوكبيرك لتفر  

 –ن الببدول العلمبب  أو ال هبباء الشببرع  فببأالصببب ة القانونيببة  وإعهاعبب تحقيببق هببذا التببدخل 
والمنلمبا  التابعبة لابا وتجبرهبا علب  تنفيبذ هبذل المناجيبة  األم وهيعة  األمنتسخر مجلس 

والديمقراهيبة للت هيبة  اإلنسبانالسياسية متخذك واجاا  براقة مثل الشرعية الدولية وحقوق 
 .لحقيقية عل  دوافعاا ا

 -:مالحلا  الباحث حول نلرية نااية التاريل 

 إنسانن من حق أش أو اإلنسانيةسمة من سما   اإلبداعحد كون أعند أش  إشكالال  -1
لب  اآلخبرين لر يبة مبن خبالل هرحب  ع اإلببداعوان يفعل هبذا  تخصص ن يبدع ف  مجال أ

ل  تبوابه ومعبايير الببد مبن  واإلبداع.   عل  غير الصالح ليت  تجاوزل يبنتالصالح من  وال
مناا الموتوعية ف  الهر  ومناا الدقة ف  المناقشبة  إبداعيةعملية  بأشمراعاتاا قبل البدء 

هروحاتا  قبل نقلاا ، ومناا تحرش الحقيقة أو اآلخرين آراءقل الدقة ف  فا   أو راءاآلونقل 
 أببداً صف العقالن  التنصل عنابا عشرا  التوابه الت  ال يمكن للباحث المن إل ف  البحث 

عن أش من تلك التوابه ببل باشبر البحبث مبن ولكن الذش حدث هنا ان الكاتب ل  يتحرى . 
هي بل  إلب سبب الليبراليبة نوكبذلك . خالل هر  مفاو  للتاريل بمقاربا  هي لية وماركسبية 

تحميبل  نألبذلك نبرى . والبون شاسبغ والكبل يبدع  وصبال باي بل وهي بل ال يقبر لاب  ببذلك 
فمن الممكن . مما يحتمل جناية عل  الن  وعل  صاحب  وعل  المتلق   أكثرالن  الفلسف  

مبببن خبببالل دراسبببة عصبببر هي بببل دراسبببة اجتماعيبببة  أسبببرارها وإخبببراجفاببب  فلسبببفة هي بببل 
و ذاك وهببذل فبب  أالتبب  بببرز فياببا هببذا المفكببر  األجببواء لمعرفببةواقتصببادية وفكريببة ونفسببية 
تشبكل  وأنابااتبب فالكاتبب ال يقبر بمببدأ العصبور والحقبب الزمنيبة الحقيقة مرفوتة لدى الك

 .عمق التهور

ن أاالختصا  من دارسين وباحثين ف  الحقبول التاريخيبة  أهلمن المعروف لدى  -2
مجموع ما يهلق علي  اس  التاريل هو هذا المسار الهويل للبشرية بكل مبا يحمبل مبن علبو  

 األحبداثكل هذا يشكل التاريل ال تتابغ . الل ..ومعاناك ومآس   حك  وأنلمةوفنون وسياسة 
ببل هبو مبن , ن المسار التهورش هو التباريل ال يبر اصبهالح  أهو التاريل االصهالح  و

ن المسبيرك ذهبو عينب  المسبيرك التهوريبة وكبذا العكبس فب األحبداثن تتابغ إ. فوكوياما  إبداع
نفصبلة عبن الكاتبب ال يمكبن تصبورل بصبورك م ن مبا عنبالذفب. األحبداثالتهورية ه  تتبابغ 

هب  التب  تكبون  أحبداثاان دراسبة واقبغ الحقبب الزمنيبة ومجريبا  الحقبة الت  حدث فيابا أل
لحبل  أفكبارتلبك الحقببة وناسباا مبن  إليب عندنا فكرك عن المسار التكبامل  وعبن مبا توصبل  

المقاربببة الفلسببفية  مببن النلريببة يمكببن نسببف  باببذل األول األسبباسن ذمشببكال  حيبباتا  لببذا فبب
 .للتاريل 

ناايبة مبا توصبل  لب  النلا  الديمقراه  الليبرال  وان   أبديةالمالحلة الثالثة حول  -3
 -:مسيرتاا نحو التحرر أهوارالمعذبة ف   اإلنسانية
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عابود مبا  إل مما الشك في  ان النلا  الديمقراه  للحك  هو نلا  قدي  يرجغ  –فنقول 
والكلمبة أش الديمقراهيبة هب  )قبل اليونان ، ولكن  اخذ صي ت  المناجيبة فب  العابد اليونبان  

ن أأش حكب  الشبعب بمعنب  ( قبراه)و( ديمبو)تتكبون مبن مقهعبين همبا  األصبلكلمة يونانية 
البلبد ويبت  عبن هريبق انتخباب ممثلبين لاب  فب   سياسبةالشعب هو صباحب القبرار فب  رسب  

ن تحببدد أن العامببة ال تسببتهيغ أومببن الم اخببذا  علبب  هببذا النلببا  هببو  (.مجلببس الشببيوخ
ن مبن الممكبن أكمبا  األغلبب األعب مصالحاا ل لبة العاهفة علب  القبرارا  التب  تتبناهبا فب  

نتباعي غيبر محمبودك العواقبب  إل ن يتسلموا مناصب ف  هذا المجلس مما قد ي دش أللدهماء 
وهنباك تبرز  تحب  نيبر الدكتاتوريبة نلا  فب  بلبدان المدى نفغ مثل هذا  إشكالية إل  إتافة
مناببا تحديببد صببفا  المتقببد  للترشببيح وتحديببد عمببر المرشببح  اإلشببكاال لاببذل  أجوبببةهبعببا 

ن الحبزب أن هبذل الحلبول غيبر كافيبة والبدليل هبو أنالحبل لكننبا . البل الحلبول ...والمقترع 
الديمقراهية وجرى ما جرى عل   ارتق  سل  الحك  عن هريق االنتخابا  ألمانياالنازش ف  

فبب  الحببرب الكونيببة الثانيببة فبب  القببرن العشببرين والبب   إنسببانيببدل مببن مببو  خمسببين مليببون 
ببروز العديبد مبن  إلب  إتبافةتحب  وهعتابا  ترتبلدول  لال تبزااقتصادية جسبيمة  ترارأ
 .الل...االجتماعية والنفسية ولاور مافيا  عل  شكل شركا  بل دول  مرا األ

الفوكوياميبة ونتأمبل مبا هبو مصبير الشبعوب التب   األبديبةهبذل  أما يدعنا نقف كل هذا 
السبلهة  إلب  خرباآلمثل النازيين وغيره  ممن ال ي منون وصل  إذاتهبق فياا الديمقراهية 

نب  تسبا ل أعتقبد أنازيبة جديبدك  أنلمبةالحبد مبن لابور  أووما ه  الحلول المقترحبة لوقبف 
ن البلببد أالعنصببرية و شببكالأن الديمقراهيببة تحمبب  نفسبباا وتببرف  كببل إمشببروع ال ال يقببال 

ن التباريل يحبدثنا أنبا نبرى عنابا ، أل خبرآيعيش الديمقراهية لن يرت  بديل والشعب الذش 
 نلمبةاألقبلوا بالدكتاتوريبة ورفتبوا الديمقراهيبة رغب  علماب  بتبحالة مثبل هبذا  أناسعن 

 . األلمان الشعب  خره آوليس 

القاعمين عل  رعاية الديمقراهيبة سبوف يمنعبون بكبل الوسباعل المتاحبة مبن  نإال يقال 
اللعبببة  أصبولن هبذا الفعببل هبو خبالف المنصبب مببن غيبر البديمقراهيين ، أل ن يتسبل أيريبد 

 .  تن  عل  التبادل السلم  للسلهةالديمقراهية الت

ن الدولبة التب  أوالتهور السياس  بمعنب  ن مقاربة الكاتب بين التهور االقتصادش إ -4
تتقببد  اقتصبباديا يكببون التهببور السياسبب  نحببو الحريببا  تهببور مببالز  للتهببور االقتصببادش 

وق المفتوحببة وحريببة التجببارك تحببت  علبب  الببدول التبب  تريببد التقببد  سياسببة السببن أبتقريببب 
وقببد ) ن ت يببر مببن سياسببتاا نحببو مزيببد مببن الحريببا  لشببعوباا ، يقببول الكاتببب أاالقتصببادش 

التهبور نحبو  –تبارك قببل وتبارك بعبد  –الليبرالية فب  الفكبر االقتصبادش داعمبا رافق  الثورك 
مببغ الحقبباعق والواقببغ علبب   أبببداوهببذا الكببال  ال يسببتقي  ( جمببغ أالحريببة السياسببية فبب  العببال  

بل العال  وهو ال  آسيااقتصاديا   أوليعتبر من  كأنموذج( العمالق الصين  ) فاذا  األر 
وال يزال النلا  الدكتاتورش هو الحباك  ومبن  الدكتاتورشش الشمول  يزال تح  الحك  الفرد

مبن ناحيبة  األفتبلن بعب  البدول المسبتبدك هب  أالمفارقا  العجيبة هبو اعتبراف الكاتبب بب
ن يحقبق اقتصبباد مزدهببر ، أن االسبتبداد القبباع  فب  هببذل البدول اسببتهاع أوالتقبد  االقتصببادش 

 رأسببماليةالتاريخيبة والمعاصببرك عببن  األمثلببةيببر مببن وبالمقابببل لببدينا عبدد كب) يقبول الكاتببب 
متقدمة تكنولوجيا تتعبايش مبغ تسبلهية سياسبية واتبحة كمبا فب  الياببان بعبد ثبورل المبايج  

فب  العصبر الحبال  فالبدول المتسبلهة هب   وسبن افورك دتايالنب إل ف  عاد بسمارك  وألمانيا
ا ف  المجتمعا  قادرك ف  حاال  كثيرك عل  بلوغ نسبة من النمو االقتصادش ال يمكن تحقيقا

ن السببيل نحبو التقبد  أبب أخبرىمن هذا كل  هو جز  الكاتب مرك  واألعجب (19)(الديمقراهية
 .هو تهبيق النلا  الديمقراه  الليبرال  
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ن كل إيسيرون عل  نفس هذا المناي ،  آخرينى الكاتب بل ولكتاب ما هذا التناق  لد
ن تبياع الحريبة هبو تبياع لكبل شب  جميبل سبواء كبان هبذا أيفاب   األر عاقل عل  هذل 

ل  يسمعوا باا فان كالمبك  أناسغير مادش ، وما نفغ الكال  عن الحرية وسه  أ الش  ماديا 
الشبعوب   مبا تعانيبن إ.  ألعمب ونبورل تصبف القمبر  كأنبك أويشب  كال  عبال  وسبه جابال 

والنسببيي الخيببال  البببراق المحرومببة مببن جببوع ومببر  وتخلببف ال تحلبب  الشببعارا  البراقببة 
 ألفبراد إالر  الواقبغ أن يتحقبق علب  أالليبرالية ال يمكن  الرأسمالية وأحال ال رب  ألوها 

العال   أخماس أربعةمن  أكثرقد يزيدون وقد ينقصون حسب لروف تحقق الحل  ولكن يبق  
مصلح  ب ي  فا   أساستقو  عل   الرأسماليةن السياسة االقتصادية إ. جياع ومحرومين 

من بيغ  الرأسماليةالحروب والمذابح حت  تستهيغ شركاتاا  إل الت  تقود  األزما تصهنغ 
هبو حك  الشعب والحريبا   أساسالقاع  عل   الرأسمال ن النلا  إ أسلحةما تكدس لدياا من 

يومنا هذا  إل حك  حكما حقيقيا ن الشعب ل  ي  يفعل ما ذكرنال ، والسبب ف  ذلك أالنلا  الذش 
شبعب  ولكبن الحقيقبة هبو ينفبذ سياسبة الشبركا  الكببرى التب   ألوامبرن  يمتثبل أفالكل يدع  

 . الكرس  إل  أوصلت 

 الرأسمال عل  تهبيق النلا   وإرغاماان ممارسة الت ه عل  الشعوب والحكوما  إ
 بالتأكيبدو همعبا ال يعبد نصبرا أن الدخول خوفبا أكما ( للديمقراهية الليبرالية ) ال يعد نصر 

عليابا لمبا  اإلكبرالحبد بعيبد مسباعل العقيبدك والتب  ال ينب ب   إلب ل تشبب  مسباعال لن مثل هذأل
جبال ن تتنببأ ببردود فعلب  تأنتاعي غير مرتية فاذا البذش دخبل مرغمبا ال تسبتهيغ  إل ي دش 

النلا  بصورك عامة وقد يكون رد لفعل مبدمر خصوصبا مبغ كميبة الحريبا  المراعباك التب  
ن تتمن من دخل معك همعا لعلب  أنك ال تستهيغ أكما . سوف تحقق ف  بدن هذا المسكين 

 مببرا األناهيببك عببن  يأخببذلمببن مببا  أعلبب وجببد عنببدل مقابببل مببادش  إذايبيببغ نفسبب  لل يببر 
درا  وتفشببب  الجريمبببة والبهالبببة والجابببل بالمبببباد  والقبببي  والمخببباالجتماعيبببة كالسبببرقا  

 . اإلنسانيةوالمشتركا  

وفبق المعهيبا   األغلبب األع ن فر  أش ش  عل  الناس تكون مردودات  سلبية ف  إ
عن الناس يكون كذلك انهالقا من قاعدك كبل ممنبوع مرغبوب لبذا  ي ن منغ شأوالوقاعغ كما 

 اإلسبال وسبهية واعتبداال كمبا وجدتب  فب   أجبدل  . ة ن تكون ه  الراجحأاقتت  الوسهية 
ابتبداء فب  وسبهية فب  . إنسبان من حيث كونب  مبناي شبمول  للحيباك ومبن حيبث كونب  ديبن 

وانتابباء بببأدق مفببردا   (21)(فبب  الببدين إكببرالال )التعبباه  العقاعببدش انهالقببا مببن قولبب  تعببال  
وان .  واإلنسانية لإلنسانوالوقاعغ تدلنا عل  ذلك حسب المسيرك التكاملية . الحياك الشخصية 

  -:ينهلق من الحيثيا  التالية إرهابيين بأنا والمسلمين  لإلسال اتاا  ال رب 

هذا الفكر عبن هريبق  وإيصالمن قبل شريحة من المسلمين  لإلسال الفا  الخاه   -1
 .استخدا  العنف المسلح 

اا وانايارها كون لبديا  عالفا  ال رب  الخاه  حول مفاو  الحتارا  وسبب نشو -2
الحتارا  قد انتا  بقيا  الحتارك ال ربية وقبد عبزز هبذا المفابو   أنتصور غير صحيح 

 . التقن  الااعل والسريغ لديا  التهور 

 – األورببب ر  الواقببغ مببن خببالل االسببتعمار أمفبباهي  علبب  الانعكبباس مثببل هببذا  -3
هب  حبرب  اإلسبالم الحرب مغ العبال   أنالحديث عزز المفاو  الذش ين  عل   األمريك 

فاسبت ل ( ةم د لج)وجود مما حفز المسلمين عل  الرد بانفعاال  غير مدروسة وغير  إثبا 
 .ك شب  كاملةبصور اإلسالم ال رب هذل النقهة وغيرها ف  بسه هيمنت  عل  العال  
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فبب   -أش يوقبغ بسببهاعا –اسبتفزاز المسببلمين حتب  يببوقعا   إلبب تعمبد ال ببرب داعمبا  -4
مبن رسب  صبور  أالنمبا نشبادل علب  السباحة  وأخرهبااالتابا   بذصببغ ألبيا الخهأ ث  يشبير 

مقا  النبوك الشامل وما تبع  من تبداعيا  خهيبرك اسبت لاا ال برب اسبت الال امثبل  إل مسيعة 
تد المسلمين من خالل تمرير قوانين تحري  المسلمين الذين يعيشون ف  جاليا  مستتعفة 

 اإلسبالم هناك ، هذل الجاليا  الت  تكون  بفعل دعب  ال برب لحكومبا  مسبتبدك فب  العبال  
تلك الديار فوقعبوا فب  مصبيدك  إل الاجرك  إل اتهر المسلمون الحرث والنسل مما  أهلك 
السوه والسيف فا  بين خيبارين ال ثالبث لامبا  ماإو االندماج ف  المجتمغ ال رب  إماال رب 

يختببار االنببدماج  األغلبببوفبب  . االسببتبداد  إلبب و العببودك أ االنببدماج فبب  المجتمببغ ال رببب  مبباإ
يبنا  المسبلمون ليسبقهوا حكباما   أن، فببدل  لاجركبعد ا بالتعري، ولقد حر  واالنصاار 

وسبببب عببد  المواجاببة . سببل  أالجبببل كونبب   إلبب ثببروا الصببعود آويسببقهوا دولببة االسببتبداد 
حتب  لبو كبانوا  األمروهو الخهاب الدين  السمي الذش يحر  الخروج عل  والك  إالمعروف 

 أنعلمب  ت   فأن سلمين تعف الم أسبابحد أهكذا خهاب وغيرل هو  إن. والك جور وفسوق 
فاجر فتتنازع الامو  ف  قلب  ويحهب   إمام  أنزمان  وهو يرى  ما إال يجوز الخروج عل  

الللب  قببيح والسبكو  عبن  نأالتناق  عقل  فابو كانسبان يشبعر انهالقبا مبن فهرتب  وعقلب  
عبد   إلب من  ، وهنباك نب  مفتعبل مبن قببل علمباء البباله وفقاباء السبوء يبدعو  أقبحالقبيح 
 .الت يير

بريببق ال ببرب الفبباتن وسياسببة االسببتاالك التبب  هببو محببرو  مناببا كببل هببذل  إلبب  إتببافة
بب  يقبغ فب  شبباك العنكببو  تمبت  قيمب  كمبا تمبت  جابدل  فبذذاالابروب  إل الامو  تدفع  
وينتصبر ال برب  اإلسال وهكذا يلد جيل بعد جيل فيذوب مسل ف  ديانت   إل وعرق  فتحول  

مبرك بقبوك ( العولمبة)فاو متمثل بفر  النلا  العالم  الجديد المتمثل ف   خراآلالجزء  أما. 
 .بالترهيب والترغيب  وأخرىالسال  

  -:الليبرالية  الرأسمالية: ثالثاً 

بشببكل عبا  هبب  الفكبرك السياسببية التب  تهالببب بمجبال واسببغ لممارسببة  (21)الليبراليبة إن
بمبا يحفبل  إالالبع  ودون تدخل الدولة فياا  أفعاللحرياتا  دون تدخل بعتا  ف   األفراد

 ببباألخالقالتفريببق بببين مببا يسببمون   إلبب هببذل الحريببا  ، لببذا لجببأ المنلببرون الليبراليببون 
 بباألخالقللحيباك الخاصبة باب  وببين مبا يسبمون   األفبرادالجوهرية ، وه  تتعلق بتصورا  
ا دور الدولبة ينحصبر فب  الجوهرية ، ث  جعلبو األخالقالعامة وه  قي  عامة تنل  تحصيل 

تفرق بين الجانب السياسب  البذش  الرأسماليةالليبرالية  نأالعامة ، وهذا يعن   األخالقتحديد 
البذش يسبتقل بب   األخالقب تنا  ب  الدولة وتمثل   ف  ال الب مباد  العبدل ، وببين الجانبب 

 .األخالق قدما عل  الفرد والذش تمثل  قي  الخير ، بل تتجاوز ذلك من خالل جعل السياس  م

مببدأ التعبار  ببين العقبل والبدين البذش   -:وبناء عل  ذلك اقر الليبراليون مبدأين هما 
 ننشأ عالذش  واألخالق ، ومبدأ التعار  بين السياس   األخالقيةنشأ عن لرف تعدد القي  

 :وسيت  تحليل هذل المباد  بالشكل التال   يديولوج ألرف 

 -:التعار  بين العقل والدين  مبدأ -(أ 

مبببدأ التعببار  هببذا فبب  تصببور الليبراليببون فببتح الهريببق للتعامببل مببغ تصبباد  القببي   إن
فرصة  (23)(أبل اأوتوكارل )و (22)(سهابر ما يورغن) إل تا  هذا القول أ، حيث  األخالقية
اسبتند  إذا، وصرف الهرف الثبان  وهبو البدين ، الهرفين المتعارتين وهو العقلحد حفل أ
صبورتين همبا  إلب هبذا التمبايز فب  حفبل العقبل  واتحبدالعقل عل  حسباب البدين  إل   أساسا

( هابرمباس)مجتمعبة دون نقبد ، وهبذا مبا فعلب   األخالقيةصورك نسبية تمثل  ف  قبول القي  
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 اإليمبانالصورك الثانية ه  صورك مهلقة تمثل  ف  استبدال البرهان  عل  العقبل مكبان  أما
 (.أبلكارل )ل كما هو عند بالعق

 األخالقيبةيعتببر مبذهب تعدديبة القبي   إذوهذا التعار  هو البذش انبنب  عليب  العلمانيبة 
 نأ إذهببذا المبببدأ يكشببف لنببا عببن نقببي  مقصببود العلمببان  ، ن تأمببل أنتيجببة مببن نتاعجاببا ، و

 أن إذكبون الببدين ال شب  مببن دون العقببل : الفصبل بببين العقبل والببدين معنيبان كالهمببا باهببل 
يتتمن  الن  غير الدين   أن، بل البد  إهالقاالعقلية  األدلةمجردا من  يأت الن  الدين  ال 

يكون ف  الن  الدين  قبدر مبن  فذذنن  حيثما وجد الدليل يوجد العقل ، أالصريح ، ومعلو  
نبب  أهببو  اإليمببانحببد عناصببر أ أن، ومعلببو   اإليمببانو يببنق  وهببذا الشبب  هببو أالعقببل يزيببد 

   يسبتعمل هب الء عبباركن  قرار غيبر عقلب  فحينمبا أالمجرد أش تقاد ب ير دليل من العقل االع
ومببن ذلببك يتتببح النصببان كمببا تببرى ( اإليمببان الببن  )فببالمراد عنببده  ( الببن  الببدين  ) 

 .مختلفان

الدليل العقل  ليس كل مبا فيب  مسبتدل  إنالعقل الش ء من دون الدين في   نأ –والثان  
علي  ، بل نجد في  ماال يستدل عليب  ، ببدءاً مبن المقبدما  وانتاباًء بقواعبد االسبتدالل ، فابذل 

ون مبن جبنس كبالتسبلي  هبو القببول ب يبر دليبل ، في أنجميعا تكون موتغ تسبلي  ، وواتبح 
مبن القبرارا  غيبر العقليبة ، أش نصيب  اإليمانف  الدليل العقل  نصيب من  فذذن،  اإليمان

نبب  أاختيببار العقبل هريقببا للتعامببل مبغ تصبباد  القببي  ، عبالوك علبب   إنولبيس هببذا فحسبب بببل 
رش العقالنية يتكل  باذا الصدد لبع  من أنصريح ، حت   إيمان ، هو قرار أخالق اختيار 
 .(24)بالعقل  يماناإلعن 

 ، وهبذا يبهبل التعبار  البذش  ًإيمانباف  الدين عقال وف  العقل  نأيتتح من ذلك  إذن
 .قال ب  الليبراليون بين العقل والدين 

 -: واألخالقمبدأ التعار  بين السياسة   - (ب

 (جون رولز) األمريك الذش سلك  الفيلسوف  واألخالقهريق التفريق بين السياسة  إن
من ( رولز) ويعد    ،واألخالقالفكر الليبرال  بين السياسة  أقام يتهابق مغ التعار  الذش 

العدل ما دا  نهاق  عا  فاو شأن سياسب  ، والخيبر مبا  إنفاو يقول  كبر منلرش هذا الفكرأ
يحتمبل  واألخالقب ، ولمبا كبان التعبار  ببين السياسب   أخالقب دا  نهاق  خا  فابو شبأن 

خبذ أعلب  السياسب  ،  األخالقب وتقبدي   األخالقب تقبدي  السياسب  علب  : ف  الترتيبب وجاين
، فجعل العدل متقدماً عل  الخير ، من خالل قولب  لبوال العبدل لمبا  األولجون رولز بالوج  

 .(25)رف علي  تقد  الفاتل عل  المفتولكان ثمة خير ، كما جعل  متقدما ف  الش

كبل فعبل  إنهبو القبول  اإلنسبان مبن مسبلما  العقبل  نببأجل نقد هذا المبدأ نقول أومن 
من خالل واسبهة ، وبنباًء علب   بشكل مباشر او إما أخالقيةبصب ة يصهبغ  أنالبد  إنسان 

نبدراج لبيس بشبكل هبذا اإل نأ إاليندرج كل فعل سياس  تح  الفعل الخلق ،  نأما تقد  البد 
، . السبلهة  ( 2. المصبلحة ( 1: الفعل السياس  مبدعيا عل  ركنبين همبا  يتأسس إنمامباشر 

عابا تكبون تبارك فينب ب  دف وإمباتكون نافعة فينب   جلباا وه  فعل حسن ،  إماوالمصلحة 
 .  أخالقيتانح قيمتان وه  فعل قبيح ، والحسن والقب

 وإمبا، سسبا  مختلفبة فتحتمبل تصبرفا  عادلبةموزعة ببين م  األخرىالسلهة ه   أما
الللبب   نأوكمببا هببو معلببو  بببمجتمعببة فبب  م سسببة واحببدك فتتببرجح فياببا التصببرفا  اللالمببة ،

 .(26) أخالقيتانوالعدل هما قيمتان 
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صباحب نلريبة التفريبق هبذل ، هبو نفسب  لب  يفبرق ببين ( رولبز) نأنستهيغ القبول  إذن
ولب  ( نلريبة العبدل ) الموسبو   األولوذلك ف  كتابب   األخالقيةالنلرية السياسية والنلرية 

عبدل اعتراتبا  شبت  ، وجا  عل  نلريت  فب  ال أنبعد  إاليعمد عل  مسألة التفريق هذل 
لذا وجد ف  هذا المسلك مخرجاً  مناسباً لدفغ هذل االعتراتا  ، جاعال متعلق السياسبة هبو 

قبد تصبنغ هبذا التفريبق ( جبون رولبز ) وعل  هبذا يكبون . هو الخير األخالقالعدل ومتعلق 
 نب  رتبب العبدل فبوق الخيبر وهبذا ال يصبحأدفاعا عبن نلريتب  ، والبدليل علب  هبذا التصبنغ 

ن العدل هو نفس  خير وأل)لخصو  إن يقول الدكتور ه  عبد الرحمن ف  هذا ا إذمهلقا ، 
مبن قبي  المسباواك والحريبة واالحتبرا  والتسبامح واالعتبدال ما انهوى ف  مبادع  ومقتتيات  

 .(27)(خيرا   األخرىوالتعاون وه  

قد اتهر ف  نااية المهاف ( جون رولز)المفكر  نأه  عبد الرحمن  األستاذكما ي كد 
 .مفاو  الخير  إليااجوهرية يستند  أخالقيةالتسلي  بوجود نلرية  إل 

المتعلق بتقسي   لتوزيع االمقصود بالعدل عند جون رولز هو العدل  أنقال قاعل  إذا أما
ن هبذا التوزيبغ أا ببموارد محدودك بالسوية ، وليس العدالة بمعن  االستقامة ف  السبلوك ، قلنب

بصبي ة صببغ ي أنالببد  إنسبان كل فعل )  نبأبموجب المسلمة الت  انهلقنا مناا وه  القول 
نلريببة العولمببة فبب  الفكببر  وأسببسبعببد بيببان جببذور  .أخالقيببايعببد فعببال  أنيجببوز (  أخالقيببة
خصوصا ونحن نحاول بيان موقفنا كعرب من العولمة وذلك ف  محاولة  واألمريك ال رب  

الحفال عل  تراثنا وهويتنا وخصوصيتنا الحتارية ، ف  لل هذا التيار العولم  وذلبك مبن 
 ف  لل هيمنة العولمة ال  األخالقيةكيف نحافل عل  قيمنا : خالل هر  الس ال التال  

 أمكننبا إذام  ف  التعامل مغ لباهرك العولمبة ، هل باالمكان توليف تراثنا الدين  والقي
ن نبنجح أل إمكانيبةمبغ العولمبة ، فابل ثمبة توليف موروثنا الثقاف  والحتارش ف  التعامبل 

تجعلنا نعيش ف  عال  اليو  ونحافل ف  نفس و حالة حتارية معينة أوتغ  إل ف  الوصول 
 الوق  عل  قيمنا وعقاعدنا ال 

لتببزا  باببا والمحافلببة علياببا والمحافلببة علبب  قببدر مببن حتببارك يقتتبب  اال أبنبباء إننببا
جبل البتمكن مبن المحافلبة علب  الخصوصبية الثقافيبة أومبن  األمب مة مبن أالخصوصية لكل 

 واألمبب لكببل شببعب مببن شببعوب العببال  ، ومببن هببذل الشببعوب  األخالقيببة والقيمببةوالحتببارية 
اقتصبباد قببوش لشببعوبنا وحريببة االعتقبباد التبب  ) ، يقتتبب  المحافلببة علبب  الشببعب اإلسببالم  

تلك المقبدرك التب  ..... تدعم  المقدرك االقتصادية  األخيرتقتت  حرية اتخاذ القرار ، وهذا 
البذش اقتصباديا  السبوق بالشبكل  آليا سلبا االنصياع لقي  ال رب واالندماج ف  ي ثر علياا 

 .(28)(يخهه ل  دعاك العولمة

و نبرف  التواصبل مبغ المسبتجدا  أاالنكفباء علب  البذا   إلب نبدعو  نناأوهذا ال يعن  
المهلوب هو توليف  إنن االن الق لن يحل المشكلة ، أن من ب ألنناالحتارية المعاصرك ، 

، وهبذا  واإلببداع اإلنتباجنبيلبة فب  حبث البذا  علب   أخالقيبةما لدينا من قدرا  ثقافية وقبي  
 اإلببداع إلب التب  تبدعو  اإلسبالميةالشبريعة  ألوامرهو مهابق  آمانلدكتور ا رأشالعمل ف  
ودورا مبن  اإلنسبانيةالمعرفبة  أهبدافالكبون باعتببارل هبدفا مبن  أعمبار) جبل أمبن  واإلنتباج
 .(29)(سل  تأديتاا ف  هذا الوجودالم لإلنسانالشريعة  أراد الت   األدوار

زيناببا لمايمنبا  العولمببة ، كمبا ي  اإلسبالميةمببا اسبتجاب  الشببعوب  إذافب  تصبورنا  إن
 -:سيولد السلبيا  التالية  وأمريكاال رب 
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هببو انتشببار بعبب  القببي  والعببادا   إسببالميةخهبر هببذل السببلبيا  علينببا كشببعوب أ إن -1
والسببلوكية التبب  تتعببار  مببن حيببث الجببوهر والملاببر مببغ ديننببا وعقيببدتنا شببكال  األخالقيببة
يعمل  أن، من شان   األصيلةقيمنا ال ريبة عل  مجتمعنا و األموروانتشار هذل .... وملارا 

 . ما لدي وأغل عز أخسر  إذام  النبيلة المجتمغ وتحهي  قي إفسادعل  

ثير التبأ إلب مما ي دش  لب  عل  اقتصاديا  شعوبنا اإلسالميةالس التأثيرهناك خهر  -2
 .السياسية وبالتال  عل  بناء مجتمعاتنا وتماسكاا السلب  عل  قرارا  قادك المسلمين

 إناباالعولمبة ال  إلياباالديمقراهية ، لكن ما هب  الديمقراهيبة التب  تبدعو  إل الدعوك  -3
علبب   األمببوالر وس  أصببحابالتبب  تقبو  علبب  سببيهرك  األمريكبب الديمقراهيبة علبب  الببنمه 
جنسبيا  والكبارتال  االقتصبادية مصالح الشبركا  المتعبددك ال إل مقدرا  العال  واالحتكا  

ث  أية حريبة تلبك التب  تفرزهبا العولمبة وهب  تبرف  فب  نلامابا العبالم  الجديبد . العالمية 
 .اختيارا  الشعوب والدول رغ  ادعاعاا ف  الوق  نفس  حرصاا عل  الحريا  الفردية 

لبدى و  ، وكمبا هبو معلب اإلنسباناحتبرا  حقبوق  األمريكيبةادعاء الواليبا  المتحبدك  -4
التابعبة  اإلنسبانالواليبا  المتحبدك قبد هبرد  مبن اللجنبة الدوليبة لحقبوق  نأشعوب العبال  ، 

 األمريك نفا  مدى التداع  واالنايار الذش يحيه الفا  العولم   أنالمتحدك ، نستهيغ  لألم 
ومحاصرتا  وتجويعا  تلك الت  تجيز تقتيل الشعوب  لإلنسانحقوق  وأية،  اإلنسانلحقوق 

 . اإلنسانيةبسه متهلبا  حرمانا  من أو

ت سبس  ناباأهو  ثل  العولمة بالنسبة للعال  اإلسالم من المخاهر السلبية الذش تم إن -5
والكيبان الصبايون  تحب  تسبميا  متعبددك مثبل  عالقا  اقتصادية ببين دول إسبالمية إلنشاء
تهفو علب  السبهح  بدأ ودول حو  البحر المتوسه ، هذل التسميا  الت   أوسهيةالشرق 
والكيببان  مشبباريغ اقتصببادية بببين المسببلمين إلقامببةلتببداولاا علبب  نهبباق واسببغ تماببد  أالن

 للتنقبل فب  البلبدان اإلسببالمية اإلسبراعيل س المبال أالحريبة لبر إعهباءالصبايون  مبن خبالل 
لتصبريف  كأسبواقمعينبة فتبال عبن جعبل دول إسبالمية .  مشاريغ استثمارية فياا  وإلقامة
والكيبان الصبايون   وتحقيبق التهبيبغ ببين البدول اإلسبالميةمبن جابة ،  اإلسراعيليةة البتاع

 .أخرىكخهوك الحقة من جاة 

لبب  مببغ اسببتفحال  أساسبب ال معنبب   (فولكلببور)مجببرد  قببد يصبببح التببراث اإلسببالم  -6
مصدر العولمبة هبو الصبايونية  نأ آخريتأكد لنا يو  بعد  إذليس ب ريب  أمروهو . العولمة 

، وعلب  هبذا المسبتوى بالبذا   بشبت  الوسباعل للقتباء علب  اإلسبال  تعمل األخيركن هذل أو
 إلب ، وهبذل المالحلبة تب دش فب  الحقيقبة  األخرى قة العولمة عن عالقتاا باألم تختلف عال

مببن ناحيببة  أمببامببن حيببث نتاعجاببا المعلنببة ، ( عولمببة ) القببول بببأن العولمببة هبب  كببذلك فقببه 
عولمة اليو  تديرها  إن. مبعثرك ف  العال  مصدرها ونتاعجاا الحقيقية فا  تخ  فعة معينة 

ن هذل الحركة التب  أالمال والتكنولوجيا ، و أساساالصايونية بامتالكاا لوساعل الايمنة وه  
 ر األمن تبراه  منافسبياا علب   إقصاءجاهدك  أالنتريد  واألر بالمهالبة بالوهن  بدأ 

  .(31)الحق الشرع  أصحاب والوهن وه  المسلمين

علبب   التأكيببدهببدفنا مببن هببذل الدراسببة لببيس التببرويي لببرف  العولمببة وكببذلك لببيس  إن
يصبيبنا كبذوا  مفبردك وكمجتمعبا  مبن  أنمبا يمكبن  إلب هبدفنا هبو التنبيب   إنمبا،   سلبياتاا

خبداع فب  الشبعارا  التب  و مبن جبراء االنأسباحة العولمبة ،  إل جراء اللاث وراء الدخول 
جبل نشبر أيتسبتر الليبراليبون وراء العولمبة مبن  إذيرفعاا دعاك هذا النلا  العالم  الجديبد ، 

احتبواء العبال  تحب  مللبة  أخرهباالبعيدك والتب  يعبد  أهدافا فكره  وثقافتا  وبالتال  تحقيق 
 .الليبرالية  الرأسماليةواحدك ه  مللة 
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 األقببوى اآلخببرهببدفنا مببن هببذل الدراسببة هببو كشببف السبببل والهببرق التبب  يتخببذها  إذن
الواليبا  المتحبدك  نأمبن الواتبح  أصببحلقبد . جل فر  كلمت  علب  الجميبغ أوالمتقد  من 
 إالوالشبعوب  األمب هريقبا يسباعدها علب  الت ل بل داخبل بنيبة  أولبن تتبرك سببيال  األمريكية

ف  تصورنا هو  األخرلذلك نعتبر الكشف عن  (.العولمة)  است لت  ف  نشر نلريتاا الجديدك
وذلببك  اإلسببالم لببة الببوع  الشببامل لببدى الشببعب محاولببة تحصببين الببذا  مببن خببالل نشببر حا

المسببلمين أن علبب    إذ. لألمببةالاويببة الثقافيببة والشخصببية الحتببارية  أهميببةبببالتركيز علبب  
وهبذا . دية ، الثقافيبة ، واالجتماعيبة العولمة بكل جوانبابا السياسبية ، االقتصبا أبعادمواجاة 

واالبتعباد قبدر  اإلسبالمية تحقيق التتامن بين البدول   تلافر الجاود ومحاولة) يتهلب  أمر
فب  لبل اهروحبا   أصببحالمسبلمين  وجبود االمكان عن مثيرا  الصراع فيما بيناا ، الن 

رية والحتبا األخالقيبةالخهر محدقا باويتنا الثقافيبة وثوابتنبا  وأصبحالعولمة عل  المحك ، 
 .(31)(ومنهلقاتنا التاريخية 

جل الت لب عل  حالبة التمبزق أنوع من التقارب ف  عالقاتنا من  إل نصل  أنالبد  إذن
جبل أيتحقبق ذلبك علب  الصبعيد الفكبرش والسياسب  معبا ، مبن  أنوالتشت  والفرقة ، ويجبب 

هببر حديثببة ومالعمببة لتحببديا  العولمببة ، تببت  مببن خببالل أصببياغة  إلبب ة الوصببول فبب  الناايبب
بوتقة العولمة  إهارالتذويب ف   إمكانيا تد والحتارية  واألخالقيةتحصين ذواتنا الثقافية 

منهق العصر واالستجابة لتحديا  العولمة  إل نلرك موحدك هدفاا االستجابة  إل والوصول 
 .وملاهرها المختلفة أبعادهاف  

 -:نتاعي وتوصيا  

مسبتادفون مبن قببل ال برب  ننباأوترورك المحافلبة علب  جبوهر هويتنبا ، خاصبة  -1
نبوع مبن التبوازن والمعادلبة ببين  إيجبادن المحافلة عل  الاويبة تكبون فب  أو. والصايونية 

نسبباه  فبب  المسببيرك الحتببارية  أنيجببب  إذ، بماهيتنببا الحتببارية ومسببايرك العصببرالتشبببث 
ن نتعامل معب  أو األصيلة بأعيننانرى العال  الجديد  أنبكفاءك ودون عنصرية، أش  اإلنسانية

تكون ف  هذا الفعل ورد الفعل خالقة وناجحة من خالل الدفاع  أنمن خالل ذاتنا الت  ينب   
ن نحتببر  مببن يحتببر  أوذاتنببا المسببتقلة الحببرك و األخالقيببةبكببل مببا نملببك عببن هويتنببا وقيمنببا 

 . ناوحتارت إنسانيتنا

 مشببتركة للمسببيرك آليببا نلببا  تربببوش موحببد يتببغ منبباهي موحببدك ويرسبب   إنشبباء -2
أخذ بنلر االعتبار القفزا  الااعلة الت  حدث  خبالل ، وي التربوية بين كافة الدول اإلسالمية

المبتكرا  العلمية مبن  أحدثوتوليف . ف  مناهي التربية ووساعل التعلي   األخيركالسنوا  
 روافد المجتمغ اإلسبالم  أه حت  يكون من  المشروع التربوش اإلسالم  الناو  ف جل أ

 .بالكفاءا  العلمية المتخصصة ف  مختلف مجاال  الحياك 

وال . الزما  للسياسة  إهالق، أش  األخالقالتسله السياس  ف  عال  اليو  ، ونبذ  إن -3
: ن النلريبة السياسبية مامبا كانب  متعلقاتابا أبتحصيل اليقين بب إالدفغ هذا التسله  إل سبيل 
ن متعلقاا ال ببد تستقل عن نلرية الخير ، أل أنحقاً ، ال يمكن  أوعدالً  أومصلحة  أوسلهة 

يكبون  أنتكبون خيبرا ً ببل ينب ب   أنيكتسب قيمة خاصبة ، وهبذل القيمبة الخاصبة ينب ب   أن
 .ية سياسية عقالنية حتور ومشاركة ترورية ف  أش نلر األخالقيةللخير والقي  

جبل البتخل  أمبن  اإليمبانمن خالل ما تقد  يتتح لنا ترورك تأسيس العقل علب   -4
بش ء يتقد   إالدفغ هذا التسيب  إل العنان للعقل ، وال سبيل  إهالقمن التسيب العقل  وعد  

.  ب  األيمان إل بالعقل نفس  يحتاج  األخذ إن، بدليل  األيمان إالعل  العقل ، وال يتقد  علي  
كاأليمان ف  مجال الدين فكالهما ال غن  ل  عن العقل المجبرد ، ف  مجال العقل  األيمان إن
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ومت  استند العقل إل  األيمان وجد في  هاديا يادي  إل  هريق القي  الت  ال يتببدل فيب  العقبل 
 .وال يتخبه

 -:هوامش البحث 

ويخلص إلى القول بأنه لكي نفهم النزاع ( م2118-1927)صموئيل فلبس هنتنغتون  -1

إذ ( بدل من الدولة )والثقافة  ،الخالفات الثقافية  المستقبل ،يجب أن نفهمفي عصرنا وفي 

ن األمم الغربية قد تفقد يجب أن يتم القبول بها كطرف وموقع للحرب ،لذالك فقد حذر أ

للمزيد للتوفيق لالحتقانات المتنامية حاليا فهم الطبية غير القابلة  ، إذا فشلت  فيزعامتها

مالك -، ترجمة دادة بناء النظام العالميصدام الحضارات وإع ،صموئيل هنتنغتون:ينظر 

 ليبيا، ،1،ط واإلعالن، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع محمود محمد خلف رعبيد والدكتو

     .م1999سنة

، ، مركز الدراسات االستراتيجية 1، طصدام الحضارات :هنتنغتونموئيل ص: ينظر -2

 . 1995بيروت ، 

دراسات فلسفية،   ،واجب التعدد وواقع الصدامتعددية القيم بين طه عبد الرحمن ، -3

 .117، ص 2112العدد الثاني سنة 

ن كانت،عمانوئيل،نظرية في التاريخ العام بالمعنى العالمي ،ترجمة عبدالرحم:ينظر -4

  287م  ، ص 1971التاريخي لعبد الرحمن بدوي ،القاهرة  بدوي ،منشور في كتاب النقد

إلى أنسنة  تسعدي ،محمد ،مستقبل العالقات الدولية من صراع الحضارا: وكذلك ينظر1

 . 53الحضارة ،ص 

( م1ق481-541)أول من قال بالصيرورة المادية هو الفيلسوف اليوناني هيرقليطس  -5

: يع األشياء ،للمزيد ينظرالمؤرخون فيلسوف الصيرورة والتحول الدائم في جمإذ يعتبر 

 ، منشورات عويدات،الفلسفية، ترجمة خليل احمد خليلاندريه ،موسوعة الالند  ،الالند

يودين، الموسوعة الفلسفية، 1ب1،م روزنتال، وكذلك 1م 2111،سنة  2باريس ،ط –بيروت 

     . م2112، بيروت سنة 2طكرم ، دار الطليعة ، ترجمة سمير 

ألراء الناس من خالل  فيلسوف يوناني عرف بنقده( م 1ق399 -471) سقراط -6

طريقته التي عرفت بالتهكم والتوليد وكذلك عرف عنه بأنه اليهاون االستبداد ومحاربا 

أفالطون من خالل محاورات شجاعا ومواطنا ممتازا عرف عن طريق تلميذه 

        . 255جوليا ،ديديه ،قاموس الفلسفة ،ص :ستزادة ينظر لال( ،المأدبة فيدون)

وهو فيلسوف يوناني ارستقراطي األصل أسس (م1ق348 -428)كتبها أفالطون  -7

( الجمهورية ،والقوانين )م وقد أنتج ثمانية وعشرون محاورة تعد 1ق387أكاديميته سنة 

  .أهمها

حنا خباز ، دار العلم للماليين ،بيروت سنة أفالطون ،الجمهورية ،ترجمة : ينظر -8

م ،ولالستزادة وول ديورانت ،قصة الفلسفة ،مكتبة المعارف ،بيروت سنة 1981

  . 27م،ص 1971

الملوك  يبزيت البركة ألنهم كانوا يمسحون بهكلمة المسيح معناها الممسوح  -9

واألنبياء والكهنة والبطارقة ،وكانت اليهود في بادئ األمر يرون أن المسيح ملكا فاتحا 

تي ليعيد مجد إسرائيل ويعتقدون أنه سيأ( جل جاللة )مضفرا من نسل داود يسمونه أبن هللا 
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المالح ،هاشم : ويجمع شتات اليهود بفلسطين ويجعل إحكام التوراة نافذة لالستزادة  ينظر

 . 89حيى ،المفصل في فلسفة التاريخ ،ص ي

يعد واحد من أشهر إذ ( م431-354)،سان  نيعتبر أهم من كتب عن ذلك أوغسطي -11

أباء الكنيسة الالتينية ويعتبر مؤسس فلسفة الدين في العصر الوسيط ولقد أظهر دفاعه عن 

لالستزادة ( في النعمة ، ورسالة المواعظ ،مدينة هللا ، أالعترافات )المسيحية من خالل كتبه 

،كتاب مدينة هللا ثالث مجلدات يحتوي على اثنان فصل ،ترجمة إلى  نأوغسطي: ينظر

           .م2112العربية ،الحور أسقف يوحنا الحلو ،دار المشرق ، بيروت سنة 

فعملت أظهرت اتجاهات ما بعد الحداثة ردة فعل تجاه األنماط السائدة في الحداثة  -11

الرئيسية فيها ،وأهمها  ضها وتدميرها ،كما أنها قامت على محو بعض الفواصلعلى تقوي

سبيال : للمزيد ينظر: الثقافة الجماهيرية يسمى  اصل القديم بين الثقافة العليا وبين ماتأكل الف

،محمد ،الحداثة وما بعد الحداثة ،مركز دراسات فلسفة الدين ،توزيع دار الكتاب العربي ، 

   .م2115بغداد سنة 

وهو فيلسوف هولندي إذ يعد المعبر ( م1677 -1632)باروخ سبينوزا بندكت -12

الحقيقي عن روح العلمية من خالل عنايته في األسس العلمية للفلسفة وإعطاء دور هام للعلم 

  :وكذلك ينظر 19-5سبينوزا ،ص أندريه كريسون ، :للمزيد ينظر 1في الفلسفة األخالقية 

Wolfson, H. A.: The philosophy of Spinoza, P:2-12.   

يوسف كرم ،تاريخ الفلسفة الحديثة ،لجنة التأليف والنشر والترجمة ،القاهرة سنة  -13

 . 113م ،ص 1956

فيلسوف إنجليزي عرف باهتمامه بالواقع ،إذ يعتبر أن ( م1714-1632)جون لوك  -14

لتجربة ومن أهم مؤلفاته كتابه محاولة عقلنا بالذات ناتجة عن العادة واجميع معارفنا ومبادئ 

م ،ورسائل في حكم 1689م وكذلك رسائل في التسامح 1691لدراسة ملكة الفهم البشري 

ديديه،جوليا،قاموس الفلسفة :لالستزادة ينظر1م 1693م ، ورسالة في التربية 1691المدني 

     459 م، ص1942،سنة 1،ترجمة فرنسوا  أيوب وآخرون ،مكتبة أنطوان ،بيروت ،ط

 .143يوسف كرم ،تاريخ الفلسفة الحديثة ،ص  -15

فرانسيس فوكوياما ،كاتب ومفكر أمريكي الجنسية،من أصول يابانية ،ولد في  -16

يعد من أهم مفكري المحافظين الجدد ، للمزيد ينظر  1م 1952شيكاغو األمريكية عام مدينة 

ركز الخليج لألبحاث ،دبي اإلمارات مارتن غويغيش ،خمسون مفكرا في العالقات الدولية ،م:

     . 143م،ص 2118،سنة 1العربية المتحدة ،ط

مذهب اجتماعي ينادي بوضع كل الخيرات في متناول الجميع وإزالة :الشيوعية  -17

طون ثم عادت لتظهر في كل ملكية الفرد وردت فكرة مثل هذا النظام في جمهورية أفال

 1(مدينة الشمس )وكامبانيال (المدينة الطوباوية )عصر النهضة في كتابات توماس مور 

مجاهد ،حورية توفيق ،الفكر السياسي من أفالطون إلى محمد عبده ،مكتبة :للمزيد ينظر

،موريس ،مدخل  ثكورن فور:وكذلك ينظر1م 1999، سنة 3، مصر ، طاالنجلو المصرية 

، سنة 3، بيروت ،طيمادية الجدلية ،ترجمة محمد مستجير مصطفى ،دار الفارابإلى ال

       .م1991

سعد خميس ،العولمة بين منطلقاتها التاريخية وإبعادها  -ألحديثي  ،د: ينظر -18

    . 48ص  1م 2112المستقبلية  ،دراسات فلسفية ،العدد الثاني سنة 
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 .26نهاية التاريخ ،ص : فوكوياما  -19

 .256القران الكريم ،سورة البقرة ،آية  - 21

تعني مذهب األحرار عند اغلب الباحثين والمفكرين وهي مبدأ وسط : الليبرالية  - 21

، 2ألكيالي ،عبد الوهاب ،موسوعة السياسية ، ج: للمزيد ينظر1الراديكاليةبين الرجعية وبين 

يوريس ،قاموس موجز لالصطالحات السياسية ،دار بوترين ،:وكذلك ينظر 1 814ص 

     . 78م،ص 1983النشر وكالة نوفوسين ،سنة 

صاحب مشروع  1م1929ولد في ألمانيا مدينة دوسلدورف عام  سيورغن هابر ما -22

ولة تحرير المجتمع المعاصر من أشكال العبودية ووطأة الهيمنة وقهر الندرة يهدف إلى محا

إيفاد ،فرانسوا ، : فان ذلك يبدأ من اللغة بوصفها تواصال لالستزادة ينظر واالنفعاالت الحادة

العقل الحديث ،مجلة أفاق عربية ،العدد الخاص ،سنة ،جدلية  سيورغن هابر ما

      .73م،ص1991

فيلسوف ألماني معاصر بمثل ما يسمى بالتداولية ( م1922)أبل  اكارل أوتو -23

البراغماتية الترانسندنتالية ،ويرى أبل إن العلم ليس نشاطا عقالنيا وفرديا ،بل هو يفترض 

دوريته ،جان فرنسوا،معجم العلوم :مجموعة من الحجج أو أدبيات المناقشة ،للمزيد ينظر 

       .14،صاإلنسانية 

عبد الرحمن ،تعددية القيم بين واجب التعدد وواقع الصدام ،دراسات  طه: ينظر -24

 .113ص  م،2112فلسفية ،العدد الثاني ،سنة 

حيدر حاج إسماعيل -جون رولز ،العدالة كإنصاف ،إعادة صياغة ،ترجمة د:ينظر -25

   .م2119، بيروت سنة 1،مركز دراسات الوحدة العربية ،طالمنظمة العربية للترجمة  ،

 .114المصدر نفسه ،ص  -26

 .114المصدر نفسه ،ص  -27

محاولة الفرض على العالم العربي اإلسالمي،دراسات / العولمة :آمان عبد المؤمن  -28

 . 58ص م،2112فلسفية ،العدد الثاني سنة 

 .7ص م،1999إشكالية المعرفة ، طنطا، دار الثقافة ،سنة :آمان عبد المؤمن  -29

 ، االندوة الفكرية حول العولمة  ،طرابلس ،ليبي:جدي يوسف م -د :لالستزادة ينظر -31

   .ماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالنمنشورات دار الج

سعد خميس،العولمة بين منطلقاتها التاريخية وإبعادها  -ألحديثي ، د: ينظر-31

   .52صم،2112المستقبلية ،دراسات فلسقيه ،العدد الثاني ، سنة  
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Abstract  

Our Identity under Their Dominates 

A Reading of the Islamic Identity Problem and the Civilizations Clash  

By:- 

Dr. Jameel Helayil Ne`ama Al-Mea`la 

 

 

 

 The Study Problem: 

Here we are trying to study the value dimensions reason under 

Globalization to reveal the moral impulses that are  motivated by the pragmatic 

dimension which uses power as a motive and utilities as end. 

  According to its hypotheses, Globalization depends on the economic ideas 

and on imposing the military domination which depends on power, on one hand, 

and, on the other hand, on the others cultural and value critique, that aims at 

advertisement which is achieved by changing the value dimension, and at creating 

other dimensions depend on commodity and consumption and called for them by 

media.  

   The Study Aim :    

It is to reveal the means that liberalist capitalism uses to propagandize  for 

a certain education by imposing a certain type of treatment depending on 

investing  the scientific and technical potentialities. This education bases on 

justifying domination and calling for universality that goes around the capitalism 

project by the international will, the international law, democracy and human 

rights. At the same time we find that the motive of these categories is to justify 

predominance and using the other treasures and that makes these mottos just a 

propaganda to justify the liberalist capitalism control. 

    The study Scope :  

This treatment based on exhibiting the educational control that put forward 

means depend on loss and neglecting the identity which push the lost far from 

their homes calling for Globalization with a well chosen language to be far from 

the society  cultural and moral  elements with the ideas of the nationality end and 

the racial state to turn world into two parts :- a producer and a consumer, and by 

drawing the relations between ( the self and the other ) where the Muslims, today, 
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feel that they are subject to the increasing neglecting on all levels and the Muslim 

citizen feel a semi total alienation, what increases this feeling is the Globalization 

domination which neglect the Islamic culture for the last decades and the 

scientific centers are away from the educational or cultural act in the whole 

Islamic world. 

Our proof, Dr. Mohammed Al-Ansary said, the weakness of the published 

cultural production, that relating the Islamic cultural or education, that the daily 

dealing with the Islamic heritage became neglected on the universal level in spite 

of the increasing Muslims population, as the Muslims, for America and the whole 

West, are out of the current history and imprisoned in their ancient history, going, 

willingly, away from facing the contemporary problems and the requirements of 

establishing a better future that return the Muslims their role in the comprehensive 

universal civilization as an actor rather than a consumer of the others cultures or 

educations. 

  We believe that drawing the relations between( the self and the other ) is 

achieved by the responsible conversation which is represented by the respect of all 

parties opinions and the call for the  fairly  applying of the international laws and 

decisions. These conditions are urgent for establishing a better future where the 

conversation replace the immoral military force. 

So our Islamic nation has to overcome the reasons of difference and 

ignorance that are imposed to it to protect the ( self ) and to maintain the right 

direction in the current and future time. The current time neglects the weakens, 

bases on the Globalization and its immoral values, hence we are studying the 

cultural  dimension of Globalization that bases on immoral dominating principle. 

Results and Recommendations : 

1- The necessity of maintaining the essence of our identity especially that 

we are subject to the effects of the West and Zionism, this would be by creating 

the balance between holding our cultural essence and the contemporary 

developments, where we have to participate  effectively in the human cultural 

civilization march. , i.e. to look at world by our original eyes and to deal with it 

via our (self) that should be effective and successful by defending our identity, 

moral values and dependent free (self) and to respect who would respect our 

humanity and culture. 

2- Establishing a unified educational system putting unified methods and 

drawing common means for the educational march among the Islamic countries, 

considering the huge development ,that had occurred  during the last, of the 
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educational curricula and teaching methods, and investing the modern scientific 

inventions to support the Islamic educational project to be one of the important 

resources of the Islamic society by providing the specialized scientific efficient in 

all life fields. 

3- The only way to face the political immoral domination is to believe that 

the political theory cannot be separated from  the goodness theory, because it must 

has its own value which should be good. Goodness and moral values must be 

present and effective in any rational political theory. 

4- According to what is mentioned above, it became clear that it is 

necessary to found mind on belief to avoid the mind lose, and this would be 

achieved by something that can  overcome mind which is belief. Belief, in the 

field of mind is just like belief in the field of religion, both cannot neglect the 

abstract mind, if mind depends on belief it will be guided to the values path where 

mind would not be changed or lost. 

 

 

 

 

 


