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أمحد اهللا تبارك وتعاىل، وأُصلِّي وأُسلِّم على الرسول الكرمي الذي أنـزل اهللا عليـه   

  .الكتاب تبياناً لكل شيء
وأتاه احلكمة ليبين للبشر ما نزل إليه، ورضي اهللا عن صحابته الـذين اجتهـدوا يف   

  .جتهادالشريعة وكانوا مصابيح اهلداية، ومصلحي اُألمة وشارعي سبل اال
ميوج هذا العامل منذ زمنٍ طويلٍ بعقائد متباينة، ويعج بأفكارٍ متصارعة مضطَّربة، كلٌّ 

  .منها يزعم أنه أصاب اهلُدى، وارتوى من عني الصواب
وقد تضمن حبثي املقدم إىل مؤمتركم العتيد، ودعوتكم النافعة بإذن اهللا، اليت هي من 

لقد تضمن حبثي إبراز بعض . اخلطر احملدق بأمتنا يف هذا الزمانأهم االستجابات هلذا التيار 
مظاهر اخلطورة يف العوملة، وأدواا، وأذرعها الثقافية واالقتصادية والسياسية من جانـب،  
كما تضمن طروحات أرجو من اهللا أن تكون نافعة للرد عليها، فالعوملة حتد ماثـلٍ حمـدقٍ   

االستجابة اإلجيابية هلا لندرأ عن األمة أخطارها ومسومها، ولنقف سـداً  باألمة، وال بد من 
 . منيعاً يف وجه تيارها اجلارف



 ٣ 

  مفهوم مصطلح العوملة
  
مصـطلح حـديث مل يـدخل بعـد يف     ، (Globalisation)كلمة العوملة  إنّ

ولوجيـا  اهلائـل يف التكن  التقـدم مفهوم يرتكز على هو و، القواميس السياسية واالقتصادية
ـ   باإلضافة إىل الر ،واملعلوماتية احة الدوليـة  وابط املتزايدة على كافة األصـعدة علـى الس
  .املعاصرة
أخذ جيري  مثّ ،كمصطلح يف جمال التجارة واملال واالقتصاد قد ظهرت العوملة أوالًو

القتصـاد، دة، تتجاوز دائرة ااحلديث عنها بوصفها نظاماً أو نسقاُ أو حالة ذات أبعاد متعد
فتشـمل إىل جانب ذلك املبادالت واالتصال والسياسة والفكـر والتربيـة واالجتمـاع    

  .واأليديولوجيا
ليس يف اتمعات اإلسالمية فحسب،  ،واختلفت اآلراء حول مفهوم مصطلح العوملة

عليها ومعظم التعاريف اليت قدمت للعوملة يغلب . بل حتى يف اتمعات الغربية الذي أنتجته
الطَّابع االقتصادي؛ وذلك ألنَّ مفهوم مصطلح العوملة من نتاج الرأمسالية وآثارها أوضح مـا  

هذا إضافة إىل أمهية االقتصاد وخطورة الدور الذي يقوم به، ومل . تكون يف اال االقتصادي
لح يثري يكن هناك اتفاق واضح على حتديد مفهوم مصطلح العوملة، حيث ال زال هذا املصط

  . )١(نوعاً من الغموض وعدم الوضوح
ولو أمعنا النظر يف التعاريف املتداولة ملصطلح العوملة لتبين لنا أنَّ كل تعريف يعكس 

وربما كان أهم األسباب اليت حتول دون التوصل إىل . خلفية صاحبه العلمية واأليديولوجية
فالتجلِّيات االقتصادية . ، تنوع مظاهرها وجتلِّيااتعريف موحد، يكمن يف تعدد أوجه العوملة

تعطينا تعريفاً خيتلف عن التعاريف األخرى اليت تعكس التجلِّيات السياسـية واالجتماعيـة   
فاالقتصادي يركِّز على األبعاد االقتصادية، مثل حتـرك وانتقـال السـلع    . والثقافية للعوملة

                                                           
والفلسـفية،  هناك دراسات عديدة تناولت مفهوم العوملة من خمتلف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية  )١(

  :نذكر منها على سبيل املثال
Anthony King, Culture, Globalisation and the World-System, Neww York, 
1991; Rod WWilson and Wimal Dissanayake, Globalisation: Cultural 
Production and the Transational Imaginary Durham, 1996. 

  http://www.Gobalisationn.org: وانظر  
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اته، يف حني يبحث السياسي عن تأثريات العوملة، ممثَّلة ورؤوس األموال ووسائل اإلنتاج وأدو
يف تطور وسائلها العلمية والتكنولوجية على الدولة وسيادا على أرضها، ودورها يف اندماج 

بينما يركِّز املتخصص يف علم االجتماع على تأثري العوملة . العامل وانكماشه إىل قرية صغرية
االنفجار السكاين، وحتدي الفقر والبطالة، واملخـدرات،  : ة، مثليف القضايا العاملية املعاصر

ويهتم املتخصص يف الشؤون الثقافية بأُمور انفتاح الثقافات وهيمنـة  . واجلرمية، واإلرهاب
  . )١(بعضها على أخرى، وخطر ديد اهلوية والقيم واألعراف والتقاليد والقناعات احمللية

للعوملة، ما أعلنه الرئيس األمريكي السابق بيل كلينتون يف فمن التعريفات املشهورة 
إنَّ العوملة مل تقتصر على اقتصاديات الدول فحسـب،  : "م١٧/١/٢٠٠٠الكوجنرس بتاريخ 

  .)٢("وأنما نستهدف من خالهلا توحيد العامل كلّه حول قيم احلرية والدميوقراطية والسالم
يني ويدعى مجيس روزنـاو، بأنهـا عالقـة بـني     ويعرفها أحد السياسيني األمريك

االقتصاد، والسياسة، والثقافة، واأليديولوجيا، وتشمل إعـادة  : مستويات متعددة للتحليل
تنظيم اإلنتاج، وتداخل الصناعات عرب احلدود، وانتشار أسواق التمويل، ومتاثـل السـلع   

  .)٣(عات املهاجرة واموعات املقيمةاملستهلكة ملختلف الدول نتيجة الصراع بني امو
ويف هذا الصدد، يقول السيد يسني، ال بد لكي نقترب من تعريف شامل للعوملة من 

العملية األوىل تتعلَّـق بانتشـار   : أن نضع يف االعتبار ثالث عمليات تكشف عن جوهرها
تتعلَّق بتذويب احلدود بني املعلومات، حبيث تصبح مشاعة لدى مجيع الناس، والعملية الثانية 

  .)٤(الدول، والعملية الثالثة هي زيادة معدالت التشابه بني اجلماعات واتمعات واملؤسسات
إنَّ العوملة هي بالضبط مسرية : "ويعرفها اخلبري االقتصادي الصيين تشوانج روي بقوله
ا االقتصادية اتة حياصاالً وارتباطاً واندماجاً كـامالً،  تارخيية موضوعية، حتقِّق فيها البشري

                                                           
، )م١٩٩٩أكتـوبر  (، جملة عامل الفكـر،  "جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها: العوملة"عبداهللا عبد اخلالق،  )١(

 .٦٢، صص)م٢٠٠٤أبريل ( ٤، جملة عامل الفكر، عدد "العوملة واحلدود"؛ حممد علي الفرا، ٥٠ص
، ١١٠، جملة شؤون عربية، عدد "عربية اإلسالمية يف ظل العوملةروية صينية لتطور الثقافة ال"تشانج هونج، : انظر )٢(

 .٩٥، ص)م٢٢٠(
، مركز الدراسات السياسـية واإلسـتراتيجية بـاألهرام،    "حنو صياغة عملية: ديناميكية العوملة"جيمس روزناو،  )٣(

 .١١-١٠، )م١٩٩٧(القاهرة، 
 .٦، ص)م١٩٩٨شباط (، ٢٢٨عدد ، جملة املستقبل العريب، "يف مفهوم العوملة"السيد يسني،  )٤(
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وذلك بعد أن تتداول عناصر اإلنتاج ويتم توزيع املوارد مع تطور القوى اإلنتاجية بسـرعة  
  .)١("فائقة وعلى نطاق مل يسبق هلما مثيل على املستوى العاملي

وجاء يف بيان بانكوك الذي صدر عن الدورة العاشرة ملؤمتر اُألمم املتحدة للتجـارة  
إنَّ العوملة مسرية تتيح لنا فرصاً ساحنة من ناحية، ومن : "م٢٠٠١شباط / والتنمية يف فرباير

  .)٢("ناحية أخرى تأيت إلينا مبخاطر وحتديات
هي اندماج أسواق العـامل يف حقـول التجـارة    "ويذكر حممد األطرش أنَّ العوملة 

والثقافات، ضمن إطار رأمسالية حرية  واالستثمارات املباشرة وانتقال األموال والقوى العاملة
وتالياً خضوع العامل لقوى السوق العاملية، مما يؤدي إىل اختراق احلدود القوميـة  . األسواق

وإىل االحنسار الكبري يف سيادة الدولة، وأنَّ العنصر األساسي يف هذه الظاهرة هي الشركات 
  .)٣("الرأمسالية الضخمة متخطِّية القوميات

ن احملاوالت الرائدة يف تعريف مفهوم العوملة، حماولة الدكتور صادق جالل العظم، وم
الذي يقدم تعريفاً جامعاً وشامالً للعوملة، حيث يركِّز يف هذا التعريف على التغيرات احلاصلة 

منتصف  وصول منط اإلنتاج الرأمسايل عند: "يف بنية النظام الرأمسايل العاملي، فهو يعرفها بقوله
هذا القرن إىل نقطة االنتقال من عاملية التبادل والتوزيع والسوق والتجارة إىل عاملية دائـرة  
اإلنتاج وإعادة اإلنتاج ذاا؛ أي إنَّ ظاهرة العوملة اليت نشهدها هي بداية عوملـة اإلنتـاج   

الية أيضاً ونشرها والرأمسال اإلنتاجي وقوى اإلنتاج الرأمسالية، وبالتايل عالقات اإلنتاج الرأمس
يف كل مكان مناسب ومالئم خارج جمتمعات املركز األصلي ودوله، والعوملة ذا املعىن هي 
رمسلة العامل على مستوى العمق بعد أن كانت رمسلته على مستوى سطح النمط ومظاهره، 

ة دول املركز هي حقبة التحول الرأمسايل العميق لإلنسانية مجعاء، يف ظل هيمن: إذْ إنَّ العوملة
  .)٤("بقيادا وحتت سيطرا، ويف ظل سيادة نظام عاملي للتبادل غري املتكافئ

العملية اليت يتم مبقتضاها إلغاء احلـواجز بـني الـدول    " :لعوملة هيوميكن القول ا
والشعوب، واليت تنتقل فيها اتمعات من حالة الفرقة والتجزئة إىل حالة االقتراب والتوحد، 

                                                           
 .٩٥تشانج هونج، املرجع السابق، ص )١(
 .٩٦املرجع نفسه، ص )٢(
 .١١٠، ص)م١٩٩٨آذار (، ١٢٩، جملة املستقبل العريب، عدد "ما العمل؟" العرب والعوملة"حممد األطرش،  )٣(
 .٣٠-٢٧، )م١٩٩٧(، ٤، جملة الطريق، بريوت، عدد "ما هي العوملة؟"جالل صادق العظم،  )٤(



 ٦ 

الصراع إىل حالة التوافق، ومن حالة التباين والتمايز إىل حالة التجانس والتماثل،  ومن حالة
  ".وهنا يتشكل وعي عاملي وقيم موحدة تقوم على مواثيق إنسانية عامة

وتعريف العوملة عند املفكِّر العريب الدكتور حممد عابد اجلـابري مقرونـة بثقافـة    
تعين  (Globalisation)والعوملة . وهناك عاملية استهالكية، حيث يقول إنَّ هناك عوملة،

أمـا العامليـة   . إرادة اهليمنة؛ أي هـي قمـع وإقصـاء للخصوصـي، والـذَّايت معـاً      
(Universalism) فهي طموح إىل االرتقاء واالرتفاع باخلصوصي إىل مستوى عاملي .  

العامليـة يف اـال   و. والعوملة احتواء العامل، والعاملية تفتح على ما هو كوين وعاملي
الثقايف، كما يف غريه من ااالت، طموح مشروع ورغبة يف األخذ والعطاء، ويف التعارف 

أما العوملة فهي طموح، الختـراق  . للتعامل مع اآلخر" األنا"واحلوار والتالقح، إنها طريق 
  .)١(اآلخر وسلبه خصوصيته

، "اإلدراك"وبالسـيطرة علـى   ". دراكاإل"واهلدف النهائي للعوملة هو السيطرة على 
؛ يتم ـذا اهلـدف   "الوعي"وهي كلمة جديدة يف القاموس السياسي حتل اليوم حمل كلمة 

؛ أي تعطيل فاعلية العقل، وتكييف املنطق، والتشويش على نظام القـيم،  "إخضاع النفوس"
معـني مـن   وتوجيه اخليال، وتنميط الذوق، وقولبة السلوك، وبالتايل فهي تكريس لنـوع  

وهي معارف تشكِّل يف جمموعها ما . االستهالك، ولنوع معين من املعارف والسلع والبضائع
وهدف ثقافة االختراق هو التطبيع مع اهليمنـة،  . )٢("ثقافة االختراق"ميكن أن نطلق عليها 

وتقوم هذه الثقافة بعملية تسطيح الوعي، واختـراق اهلويـة   . وتكريس االستتباع احلضاري
. إنها ثقافة جديدة متاماً مل يشهد التاريخ مثيالً هلا من قبل. الثقافية لألفراد واجلماعات واُألمم

إنها ثقافة إعالمية، مسعية وبصرية، تصنع الذَّوق االستهالكي اقتصادياً، والرأي العام سياسياً، 
  .وتشيد رؤية خاصة لإلنسان واتمع والتاريخ

وم العوملـة أدى إىل تشـكيك البـاحثني يف حقيقتـها     إنَّ هذا اخلالف حول مفه
  )جراهـام طومبسـون  (و) بـول هريسـت  (فعلى سبيل املثال ينكر كل من . ووجودها

                                                           
 .٢٢-١٤، ص)م١٩٩٨شباط (، ٢٨٨، جملة املستقبل العريب، عدد "العوملة واهلوية والثقافة"حممد عابد اجلابري،  )١(
مقومات العاملية يف اللغة العربيـة  "؛ وانظر عبد الرزاق عبدالرمحن السعدي، ٢٢-٢٠اجلابري، املرجع السابق، ص )٢(

، )م٢٠٠٨تشرين األول (، ١٦آفاق الثقافة والتراث، اإلمارات العربية، ديب، سنة  ، جملة"وحتدياا يف عصر العوملة
 .٤٣ص



 ٧ 

 "Paul Hirst and Graham Thompsion" .  مها باحثان كبريان وأسـتاذان
ا خرافة انطلت على اجلميع، وقاال عنها إناعدان، أي وجود للعوملة، ويخرافـة  : "هاجامعي

  .)١("تناسب عاملاً بال أوهام تسرق األمل منا
  

  :أدوات العوملة
صـندوق  : ترتكز العوملة حالياً على أعمدة ثالثة متثِّلها مؤسسات دولية ثالث، هي

النقد الدويل، والبنك الدويل، ومنظمة التجارة العاملية؛ األوىل منها مالية، والثانية تنمويـة،  
ي املؤسسات الرئيسة والفاعلة جداً يف عوملـة االقتصـاديات الوطنيـة،    وه. والثالثة جتارية

وخاصة يف الدول النامية ومتوسطة النمو، ومتثِّل هذه املؤسسات أهم الدافعني باجتاه العوملة، 
  .)٢(وأقوى أدواا وأبعدها أثراً

الـدول  أيضاًً من أدوات العوملة الكربى، اليت يتعدى الكثري منها احلدود ويتخطَّـى  
، هذه الشركات "الشركات متعددة اجلنسيات"القطرية والقومية، وأصبح يطلق عليها اسم 

تعد اليوم من أهم وسائل العوملة وآلياا، فقد متكّنت من القفز فوق احلدود اليت تفصل بني 
يف  الدول واألقطار، وأزالت احلواجز اجلمركية، ومجيع القيود اليت كانت مفروضة، واملتمثلة

السياسيات النقدية واملالية واالستثمارية، وحتركات رؤوس األموال، وتغلبت علـى كـل   
العقبات اليت حتول دون تدفُّق املعلومات والبيانات، فسلبت بذلك الكثري من سلطات الدول 

  .اليت كانت متارسها ضمن حدودها السياسية
ادياً مبؤسسات وهيئات ثقافيـة  وتستعني العوملة يف التغلُّب على احلدود وختطِّيها اقتص

منظمة اليونسكو، ومنظمات حقوق اإلنسان، ومنظمة الدفاع عن احلريـات  : وفكرية، مثل
واملعتقدات واألديان، كما تستعني بأجهزة املخابرات يف الدول الكـربى، مثـل وكالـة    

  . (CIA)املخابرات املركزية األمريكية 

                                                           
، عامل املعرفة، الس الـوطين  "االقتصاد العاملي وإمكانات التحكُّم: ما العوملة"بول هريست وجراهام طومبسون،  )١(

 . ١٨و  ١٧، ص)م٢٠٠١سبتمرب (للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 
املنعم السيد علي، العوملة من منظور اقتصادي وفرضية االحتواء، مركز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث     عبد )٢(

 . ٢٣م، ص٢٠٠٣اإلستراتيجية، أبو ظيب، 
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ة يف التطـورات يف وسـائل االتصـاالت    وقد كانت الثورة التقنية والعلمية، متمثل
ووسائل نقل املعلومات والصورة واألفكار، من أهم ما شهده العامل منذ النصف الثاين مـن  
القرن املاضي من تغريات أثَّرت يف األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية يف 

ول واتمعات، وأصبحت بذلك العامل، وسامهت يف إزالة احلدود والفواصل واحلدود بني الد
  .من أهم وسائل عوملة العامل

ورمبا كان من أهم مسات هذه الثورة أا عاملية الطابع وعملت على إلغاء التمايز بني 
ومن مساا أيضاً أنها ركَّزت على الثقافة لتصـبح  . البشر بصرف النظر عن أماكن سكناهم
ا يشكِّل خطراً على ثقافات األمم والشعوب اليت تعتز حمور اهتمامها، وتبنيها ثقافة واحدة مم

  .بثقافاا احمللية، اليت تستمد منها هويتها ومقومات شخصيتها
وتتمثَّل ثورة االتصاالت هذه يف الكثري من الوسائل لعلَّ من أمهها األقمار الصـناعية  

ألرض وترسـل  اليت يزيد عددها اليوم على مخسمائة قمر صناعي، تدور مجيعهـا حـول ا  
ولقد أمكن ربط حمطات التلفزة . ، وصوراً خمتلفة تعد اليوم غاية يف األمهية)١(إشارات سلكية

الفضائية ذه األقمار مما جعل من السهل على املشاهد يف أي مكان من العامل مشاهدة مـا  
وذلك مل حيدث يف التاريخ، مـن قبـل، أنْ مسـع    . جيري من أحداث على الساحة الدولية

وشاهد عدد هائل من سكان املعمورة عن ما يطرأ من تغريات وأحداث يف شىت أحناء العامل، 
  .فألول مرة يف التاريخ تبدو البشرية كأا وحدة واحدة بال حدود. كما هو اليوم

، واهلاتف النقَّال أو احملمول، واإلنترنت من أهـم  "الناسوخ"ويعد كل من الفاكس 
فهي تعمل مع احملطات الفضائية على ربط األمـم والشـعوب   . يثةوسائل االتصاالت احلد

وتتميز هذه الوسائل بقدرا الفائقة علـى  . وتعارفها واتصاهلا بعضها ببعض، وتوحيد العامل
. ختطِّي اخلدود والقفز من فوقها؛ مما يصعب على احلكومات الوقوف يف وجههـا ومنعهـا  

  . صياغة جمتمع معوملوهكذا سامهت ثورة تقنيات االتصاالت يف
إنه على الرغم من أنَّ منجزات الثورة التكنولوجية اليت تعد مـن  : وبناًء عليه، نقول

أهم آليات العوملة، أدت إىل توسيع آفاق الفرد، وإزالة حواجز الزمان واملكان وحـدودمها،  
ة من قبل؛ مما زاد إالَّ أنها يف الوقت نفسه أوجدت حدوداً وحواجز نفسية، مل تكن موجود

                                                           
بريت مارتني، وهارالد شومان، فخ العوملة، االعتداء على الدميوقراطية والرفاهية، عامل املعرفة، الـس   –هانس  )١(

 . ٢٠٨-٢٠٧، ص١٩٩٨نون واآلداب، الكويت، الوطين للثقافة والف
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وقد نتج عن هذا كثريٍ مـن املشـاكل يف   . من عزلة اإلنسان ووحدته وانطوائه على نفسه
  .اتمعات لعلَّ من أمهَّها املشاكل النفسية

  
  :مظاهر العوملة

حماولة سيطرة قيم وعادات وثقافات العامل الغريب على بقية دول العامل، خاصة النامي  - ١
  .هامنها، وإذابة خصائص

ميش متييز دين اإلسالم، وإزالة احلدود الفاصلة بينه وبني غريه من األديان الباطلة؛  - ٢
 .متهيداً لشن هجوم على مبادئه وتعاليمه وصد الناس عن اإلميان به

فرض مفهوم اية التاريخ بانتظار قيم العامل الرأمسايل الغريب انتصاراً ائياً، والتسليم  - ٣
 .دة البشرية إىل ثقافة الغرب إىل األبدبلزوم تسليم القيا

أطول فترة ممكنة حتت سـتار   -بأعمدا املذكورة آنفاًً –إبقاء حال اهليمنة الغربية  - ٤
 .مصطلح العوملة

  
  :دوافع العوملة

إذا كانت العوملة حديثة من ناحية االصطالح، فإنها قدمية نوعاً مـا مـن ناحيـة    
أنَّ حماولة اهليمنة على األسواق العاملية ونشر املفـاهيم   التخطيط هلا والسعي لتنفيذها؛ ذلك

والقيم الغربية كانت من أهداف الدول الغربية بعد احلرب العاملية األوىل عن طريق فـرض  
الوصاية واالنتداب، وبعد احلرب العاملية الثانية عن طريق االستعمار والتنصري واالستشراق؛ 

  :روف اآلتيةلكن أطماعها تزايدت بعد يؤ الظ
ظهور الثورة التقنية اليت مسيت بالثورة الصناعية الثالثة، ومتثَّلت يف التقدم الصـناعي   - ١

الغريب اهلائل، وال سيما يف جمال االتصاالت واملعلومات والقضـاء واحلاسـب اآليل   
  .واإللكترونيات الدقيقة واهلندسة الوراثية

رفع القيود عن النشـاط االقتصـادي    حترير التجارة اخلارجية بني الدول عن طريق - ٢
وإبرام االتفاقيات الدولية الضامنة لذلك، كاالتفاقية الدوليـة العامـة للتعريفـات    
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اليت سعت إىل فتح األسواق العاملية أمام التجارة العاملية، وإزالة كل ) اجلات(التجارية 
 .القيود واحلواجز أمام التجارة الدولية

٣ - زة بضـخامة  قيام الشركات الكربى متعددة اجلنسيات، ومتنوعة النشاطات، واملتمي
، )جنرال موتـورز (، وشركة )ميتسوبيشي(نشاطاا وإيراداا ومبيعاا، مثل شركة 

وغريها من الشركات الكبرية اليت متتلك أرصدة ضخمة وإمكانات مادية هائلة وقوة 
واقـع  إنتاج واسعة، فقد استطاعت هذه الشركات أن تفـرض نفسـها علـى ال   

االقتصادي حبيث تعجز الدول من أن حتد من تأثريها يف حتقيق التحوالت يف النشاط 
 .االقتصادي العاملي

تنامي القوة العسكرية الغربية وال سيما بعد سقوط االحتـاد السـوفيييت يف عـام     - ٤
م حتول الدول األوروبية الشرقية مـن النظـام   ١٩٨٩م، وقد سبقه يف عام ١٩٩١

 النظام االقتصادي الغريب، واتباعها لسياسات االنفتاح على أسـواق  االشتراكي إىل
 .الدول الغربية وعلى الفكر الغريب

التذويب الكلي أو اجلزئي للهوية الثقافية، فتسعى العوملة إىل التـذويب الكلـي أو    - ٥
اجلزئي للهوية الثقافية ذات اخلصوصية الشديدة لدى اتمعات اليت تكونت لـدى  

ها حىت أصبحت نسيجاً مييزها عن األخرى، وقد قامت األديان بدور بارز يف كل من
تشكيل هذه اهلوية، كما أسهمت األعراف والتقاليد يف بلورة خصوصـيتها لكـل   

وإذا كانت العوملة تستهدف هذا التذويب، وتعمل على زوال هذه الثقافات . جمتمع
ا ثقافتنا اإلسالمية ستتعرض ملواجهة شديدة، وذوباا، فإنَّ هذا يعين أنَّ الثقافة مبا فيه

  ك جبذوره الثقافية، وستكون هذه الثقافة يف حمـكتنعكس سلباً على جمتمعنا املتمس
االمتحان، فاليت ال متلك مقومات الثبات ستكون أكثر قابليـة لالجتيـاح الثقـايف    

لعوملة الثقافية الغربية ملا العوملي، وإذا كانت الثقافة اإلسالمية أكثر من غريها مقاومة ل
متتلكه من مقومات الثبات، ويف مقدمتها الرصيد العقدي النقي والسـند الصـحيح   

 .)١(املتسق يف تشريعاته مع الفطرة والعقل

                                                           
هــ،  ١٤٢٠، جملة كلية امللك خالد العسكرية، عدد صفر عام "العوملة يف بعدها الثقايف"منصور زويد املطريي،  )١(

 .٣٦-٣٥ص
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العمل على إبراز الثقافة الغربية مبا تشتمل عليه من مفاهيم، وقـيم، ومنطلقـات،    - ٦
اطق احلضارية، وفرضها على ما سواها من ومواقف إنسانية مشتركة وعابرة لكل املن

اآلراء واألفكار على أساس أنها الثقافة البديلة، وألنها متثِّل الفلسفة اليت ينطلق منها 
التصور الغريب للعوملة، وتنبثق منها العالقة بني جوانبها؛ لذا فـإنَّ العوملـة حبسـب    

ة ممتزجة من ثقافات خمتلفـة، أو  التصور الغريب ال تستهدف إجياد ثقافة عاملية جديد
ناشئة من تفاعلها مجيعاً؛ وإنما تستهدف نشأة عامل جديد بال حدود ثقافية خاصة، 
ينسلخ من هوياته املاضية، ويتم فيه التبادل احلر لألفكار واملفاهيم عرب اتمعـات،  

حتقيق هـذا  ويمكِّن من رواج املفاهيم الغربية وأذواق اتمع الغريب، وهي من أجل 
اهلدف تسعى إىل أن تبلغ البشرية مرحلة من احلرية الكاملة اليت تسـمح بانتقـال   
األفكار واملعلومات واالجتاهات والقيم واألذواق على الصعيد العاملي وبأقل قدر من 

 .)١(القيود والضوابط
استغالل املؤسسات االقتصادية، والوسائل اإلعالمية، والنشاط السـياحي لتـرويج    - ٧

كر الغريب داخل جمتمعات بطريق غري مباشر، فقد أصبحت املؤسسات االقتصادية الف
القائمة وسائل إىل االحتكار، والتعامل بالفائدة، وجتاهل مشاعر الفقراء واحملتاجني، 
وتنمية الفوارق بني فئات اتمع، وتعظيم صورة املال يف النفوس، وقـد أصـبحت   

يه الشعوب والتأثري عليها يف آرائهـا وأفكارهـا   وسائل اإلعالم الفضائية أداة لتوج
 .وأذواقها

  
  :أخطار العوملة على الثقافة اإلسالمية

  :ميكن حصر أخطار العوملة الثقافية على الثقافة اإلسالم باآليت
تغييب املبادئ الدينية واخللقية حتت وطأة تأثري الفكر الغريب والنظريات املنحرفة عن  - ١

نتماءات الدينية عدا االنتماء إىل اليهودية والنصرانية، الذي الدين والقيم، وحتييد اال
ال جند يف حركة العوملة الغربية ما يدلّ على اإللزام بالتخلِّي عنه؛ ألنه يعد نوعاً من 

                                                           
م، ١٩٩٩، جملة عامل الفكر، عـدد أكتـوبر   "العوملة جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها"عبد اخلالق عبداهللا،  )١(

 .٧٦ص
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أنواع احلرية الشخصية يف الفكر العلماين الغريب، وال يزال الغرب يؤمن بتأثري الدين 
 الوقت الذي يسعى إىل أن يتخلَّى املسـلمون عـن   يف توجيه احلياة السياسية، يف

  .دينهم، وال ريب أنَّ هذا يزيد املسلم إمياناًً حبقيقة قرآنه
فرض التكيف مع احلضارة الغربية والتبعية هلا؛ ذلك أنَّ العوملة ليست حمصـورة يف   - ٢

رد وسـائل  االقتصاد وحرية التجارة الدولية، اليت تعد احملرك الرئيس هلا، وليست جم
تنقل العقائد والقيم والنظم بشكلٍ سريع ميكن أن تستفيد منها كل أمة يف ترسـيخ  
عقائدها وقيمها ونظمها، وإنما هي تكييف وتبعية ملعطيات احلضارة الغربية خبريها 
وشرها، وتوجه يعمل على إزالة اخلطوط اليت تفصل بني اُألمم ومتيز بعضـها عـن   

 . بعض
أنَّ تبعية جمتمعات العامل الثالـث للمجتمعـات    (Pieterse)ز ويرى بيتر

الغربية على مستوى املنظومة الثقافية، هي مسألة أكثر خطورة من التبعية االقتصادية؛ 
ألنها تبعية تضر بأعز ما ميلك اجلنس البشري، وما مييزه عن سواه مـن األجنـاس   

افية تمعٍ ما إىل جمتمع آخر، هي تبعية ال فالتبعية الثق. األخرى ويعطيه السيادة عليها
متس جوانب هامشية، أو جانبية، بل هي تبعية اجم جوهر كينونة اتمع التـابع،  

وإذا كانت هذه األخرية هي بيت القصـيد يف  . واملتمثِّل يف عناصر منظومته الثقافية
هوية اتمعـات   حتديد هوية اجلنس البشري، كما أكَّدنا على ذلك، وبالتايل حتديد

البشرية املتنوعة الثقافات، فإنَّ تبعية البعض منها ثقافياً لآلخر تعترب مصـاباً جلـالًً؛   
 .)١(ألنها تضرب صميم أساسيات الركائز اليت تقام عليها هوية األفراد وجمتمعاا

ي قيم إخضاع القيم واألخالق للعصرنة، ويتمثَّل ذلك بأنَّ العوملة الغربية ال تؤمن بأ - ٣
ثابتة لغريها، وال تعترف بوجود كليات ملزمة من خارجها، بل تسعى إىل إخضاع 
العقائد واملوروثات والقيم األصيلة لآلخرين إىل ما تقتضيه نظرا التطورية اليت تقوم 

                                                           
)1(  Pieterse, J. N., Development Theory: Deconstructions/ Reconstructions. 
London: Stage Publications, 2001, p. 1-10. 
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عليها فكرة العصرنة، وهذا يعين أنَّ العوملة تخضع كل القيم مبا فيها القيم الثابتـة  
 .)١(ن ملفهوم العصرنةواألصيلة لآلخري

؛ وهو األدب املنتج واملنقول "حضارة الصورة"الدعوة إىل تبني األدب العوملي أدب  - ٤
عرب الوسائط اإلعالمية والتقنيات التكنولوجية احلديثة واليت تعكس صورة إنسـان  
عاملي ذي بعد واحد، وهو البعد املتغري دائماً ااوز تمعه وهويته، الباحث عـن  

ة واجلديد كل حلظة؛ أي اإلنسان املطلوب مبواصفات النظام العاملي اجلديـد  املوض
والشركات املتعددة اجلنسيات مع وضع هذه الصورة يف إطار مراوغ وخمادع مـن  

 .الثقافة والفكر
، وهو اتجاه بغض النظر عن "والكتابة باجلسد"تنامي ثقافة الدعوة إىل ثقافة اجلنس  - ٥

لفكرية يعبر أساساً عن ظاهر اجتماعية غربية أخذت شـكل  قيمته الفنية وجدواه ا
اجتاهات وتيارات فرضت نفسها على هذه اتمعات وهي اجتاهـات وتيـارات   
الشذوذ اجلنسي واألدب اخلنثوي واليت حياول الغرب طرحها بإحلاحٍ شديد لـيس  

والقـوانني   على مستوى الفكر واألدب، وإنما أيضاًً على مستوى املنابر السياسية
 .)٢(االجتماعية والتشريعات يف دول العامل الثالث، وخاصة عاملنا اإلسالمي

ثقافة عدم الفصل والتفريق بني جنس الرجل وجنس املـرأة، حـىت يف الظهـور     - ٦
اجلسدي، والعالقات املفتوحة بني اجلنسـني، خاصـة وأنَّ اتمعـات العربيـة     

فظـة تـدفع الشـباب إىل التطلـع     واإلسالمية حتافظ على األنساب، وهذه احملا
 .للمجتمعات الغربية

إبراز ثقافة فن الرقص والغناء واملوسيقى، واعتماد املفاتن البشرية، خاصة األنثويـة،   - ٧
  .كعناصر مجالية جيب إبرازها، وتوظيفها خلدمة ثقافة العوملة وأهدافها

  

                                                           
، جملـة املعرفـة، عـدد حمـرم     "النظام العاملي اجلديد، عوملة االلتفات بدالً من املواجهة"عبد الوهاب املسريي،  )١(

 .٢٠هـ، ص١٣٢٠
-١٢٨م، ص٢٠٠١، جملة املعلومـات، أكتـوبر   "العوملة واألدب إشكاليات وآفاق"رشاد حسنني،  أمحد حممد )٢(

١٢٩. 
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  :اإلسالم يدعو إىل التواصل احلضاري
ية وقيمة إنسانية، فقد عرفت اإلنسانية على امتـداد  التواصل احلضاري، ثقافة إسالم

مسريا الطويلة أمناطا من الثقافات، منها ما جاء يف فترات متعاقبة، ومنها ما كان معاصـراًً  
لبعضها البعض، ومنها ما تآلف مع غريه أو تنافر معه، وظلَّت دورة التعاقـب احلضـاري   

بشري إىل أن جاء اإلسالم فأقام كياناً مـدنياً  تطوي احلضارات وتتفاعل مع مثار التمدن ال
جديداً قوامه العلم واملعرفة، فنسخ الكيانات السابقة وحارب خرافات اجلهالة والتيه السائد 
يف أُفق العامل، وانبعثت احلضارة اجلديدة خبصائص اجتماعية وثقافية وسياسية فريدة، ونظَّـر  

وهكـذا دأبـت   . ضحاً ملسرية اتمع اإلنساينفكراً تنويرياً استطاع أن يصوغ دستوراً وا
منهجية العمل املتبع يف صريورة الثقافة اإلسالمية إىل جتميع الرؤى والتصورات التأسيسـية  
مليالد اتمع اإلسالمي املتناسق واملتناغم مع منظومة الطرح العقدي اجلديد، وأصبح للعقل 

وبالرغم من هـذه  . عطيات املادة والروحالبشري وعاء عقائدي حيدده مساره ويوائم بني م
احلقيقة الساطعة يف جبني اإلنسانية، إالَّ أنَّ بعض املستشرقني يشكِّكون يف طبيعـة تعامـل   

سـعي   -أي اإلسالم –ويزعمون بأنه ! اإلسالم مع مرياث احلضارات السابقة واملعاصرة له
  .ست كما يدعي هؤالءإىل إقصاء بقية الشعوب واحلضارات، إالَّ أنَّ احلقيقة لي

اليونـاين  "إنَّ تقدمي صورة عن تعامل علماء اإلسالم األوائل مع التـراث العلمـي   
املنتشر آنذاك قدمت التصور الكامل لسمو التعامل والتواصل مـع احلضـارات   " والفارسي

ارة األخرى، وذلك يقتضي إجراء مسح شامل جلميع املواقع الثقافية واملواقف التارخيية للحض
إنَّ علماء اإلسالم األوائل كانوا ينشدون احلكمة واملعرفة : اإلسالمية، ولكن نستطيع القول

يف أي مكان، فأقبلوا على حركة املعرفة املتداولة على الساحة اإلنسانية بـروح الرغبـة يف   
نشدان احلق، وتقبل رفد احلضارات والثقافات األخرى واإلفادة منها، وهذا ما سار عليـه  

يعقوب بن إسحاق الكندي، : دد من أئمة العلم واحلكمة والنظر، ومنهم على سبيل املثالع
ينبغـي أالَّ  : "الذي يقول منوهاً بضرورة التعاطي مع معارف الشعوب غري املسلمة ما يلـي 

نستحي من استحسان احلق واقتفاء احلق من أين أتى من األجناس القاصية عنا واألمم املتباينة 
فلم يشعر بناة صرح احلضـارة اإلسـالمية   " فإنه ال شيء أوىل بطالب احلق من احلق معنا،

عندما استثمروا مثار الفكر اإلنساين للحضارات ااورة هلا أو السابقة، بـل  " نقص"بعقدة 
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املعريف، وكان هلم من امللكة والقوة النفسية والعقدية ما اسـتطاعوا  " للتبادل"كانوا السباقني 
" التـردد والتيـه  "الذي كان يئن من وطأة " حتواء منظومات الفكر اليوناين والفارسيا"به 

  .لفساد املصادر الدينية واحنراف عالقة اإلنسان خبالق الكون
وتتالت عملية األخذ والعطاء للحضارة اإلسالمية، ونشأت ثقافـة قويـة ختتـرق    

متجذِّرة يف سياق غـري مرئـي   . ..الفلسفات والكيانات العلمية املتواجدة يف ذلك الوقت
  .ترعاها عقيدة واضحة املعامل وتتلمس خطاها يف نطاق بشري جيسد قيمة إنسانية حمضة

واملصدرية اإلهلية حتدد إطار احلركة اإلنسانية وال تلغيها، وتعترف بدور العقـل يف  
ما أكَّده ابن رشـد يف  التفسري والتجديد وال تتجاهل أثره يف اإلغناء واإلثراء والعطاء، وهذا 

إن ألفينا ملن تقدم من األمم السالفة نظراً يف الذي قالوه من ذلك وما : "قائالً" فصل املقال"
أثبتوه يف كتبهم، فما كان موافقاً للحق قبلناه وسررنا به شكرناهم عليه، وما كان منها غري 

لماء اإلسالم يف التواصل ، فكان هذا دأب ع"موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم
أخذاً وعطاًء مع مشارب الفكر اليوناين وغريه، ومل يلغ اإلسالم يف تارخيه الطويل أية عملية 

حلقة "مع اآلخرين الذين خيتلفون معه يف صلب العقيدة، بل كان سباقاً إىل تكوين " تواصل"
يف الكون وضرورة توظيف  اإلنسان" غاية"بني اموعات البشرية انطالقاً من معرفة " وصل

  .بني الكيانات البشرية" أداة راقية للتفاهم"الذي ميثِّل " العقل"
إىل تنظيم احلياة اإلنسانية وفق منـهج علمـي   " الثقافة اإلسالمية"وسعت مضامني 

يف عامل االقتصاد " املتغريات"واضح يوازن بني طموحات الفرد وتطلُّعات اتمع، ويوائم بني 
على أساس العدل وإحقاق احلق، فكان نتاج احلضـارة اإلسـالمية خالصـة    واالجتماع 

يانعاً، بـاهراً،  .. للتجارب اإلنسانية وعصارة فكرها الذي كانت تنشده منذ غياهب الزمن
الظلـم االجتمـاعي   " تقـنني "يف حني كانت الثقافات األخرى تقف عرجاء تسـاهم يف  

لة اخلواء الروحي وغياب الوازع الداخلي مما واالقتصادي واالستبداد السياسي، فضالً عن حا
بينما نرى يف اجلهة األخرى حيـث الثقافـة   . واالعتداء على مصراعيه" الشرة"يفتح أفقه 

اإلسالمية ختطو خطوات جريئة وعظيمة يف التمدن اإلنساين استوعبت خمتلـف املضـامني   
اإلسالمية ثقافة عرقية أو عنصرية، وال الفكرية اليت أفرزا املنظومة البشرية، فلم تكن الثقافة 

ثقافة أمة متميزة بانتماء نسيب أو لغوي، وإنما هي عقيدة واضحة جلية رسم الوحي معاملها 
وحدد اجتاهها، ومل تكن حضارة أمة غازية متطلِّعة إىل السيطرة، ولو كانت كـذلك مـا   
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كّة إىل دمشق وبغداد والقاهرة وجباية انتقلت عواصم الثقافة اإلسالمية من املدينة املنورة وم
فكانت حبق ثقافة تواصل حضاري شعاره التكامل . وفاس وبالد األندلس وبالد فارس واهلند

، واستقطبت الثقافة اإلسالمية الكثري من "قيم التعارف اإلنساين"والتالقي على حد أدىن من 
شري إىل هذا املعـىن األسـتاذ   املآثر واألطروحات العلمية اليت شهدا ساحة احلضارات، وي

ونسيت الشعوب اليت دخلها اإلسالم تارخيها وحضـارا وثقافتـها   : "قائالً" حممد النبهان"
. واستجابت للثقافة اإلسالمية املتميزة خبصائصها الدينية والعقائدية والفكريـة والسـلوكية  

أذابت الفوارق الومهية وأضفت الثقافة اإلسالمية صبغة جديدة على مسرية الفكر اإلنساين و
بني الكيانات اإلنسانية، وكرست الصفة التكاملية بني خمتلف الثقافـات، وبسـبب هـذا    
التكوين املتميز أضحت الثقافة اإلسالمية أقدر منظومة فكرية استوعبت مدنيـة اتمعـات   

  .دون ميش أو إلغاء اهلوية اآلخرين" مثرات الفكر اإلنساين"السابقة واستثمرت 
التعـارف  "، وأرسى مبادئها حتت سقف "تواصل حضاري"إنَّ اإلسالم أسس ثقافة 

، وجسد هذا داخل كينونة الثقافة اإلسالمية ذاا، وال جدال يف أنَّ هذا التنـوع  "اإلنساين
اللغوي والثقايف املدرار ملا جيب عده من مفاخر اإلسالم الذي ينكر التفاضل القـائم علـى   

، وقد جـاء يف حمكـم   )١(قومي وينحو منحى استراتيجياً يستوعب آفاق الكونالتعصب ال
 نشرِك والَ اللّه إِالَّ نعبد أَالَّ وبينكُم بيننا سواء كَلَمة إِلَى تعالَواْ الْكتابِ أَهلَ يا قُلْ: الترتيل
ئًا بِهيالَ شذَ وختا ينضعضاً بعب اأَرابن بم وند اْ  فَـإِن  اللّهلَّـووواْ  فَقُولُـواْ  تدـهـا  اشبِأَن 

  .)٢(مسلمونَ
  

  :خطر العوملة على املؤسسات التعليمية
إنَّ داء العوملة قد أصبح وباًء خطرياً، يهدد البالد العربية واإلسالمية، يف مؤسسـاا  

ديد مناهجه وأساليبه يف الـبالد العربيـة   التعليمية، حيث أصبحت عملية تطوير التعليم وجت
مرهونة بإرادة الغرب، ومبا له من أذرع مالية طوىل تتجلَّى يف منظمة التجارة العاملية، والبنك 
الدويل، وصندوق النقد الدويل، وهذا النوع من املؤسسات ال يوافق على أية قروض ماليـة  

                                                           
، جملـة آفـاق   "التواصل احلضاري ثقافة إسالمية وقيمة إنسانية"عيسى الطيب طييب، : ملزيد من املعلومات، انظر )١(

 .٢٤-٢٠، ص٤١اإلسالم، العدد 
 .٦٤: سورة آل عمران، اآلية )٢(
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الغربيون بأصـابع خفيـة وفقـاً ملصـاحلهم      إالَّ بعد فرض قراراته ومتطلَّباته اليت حيركها
  . ومشاريعهم االستعمارية والثقافية يف املنطقة العربية واإلسالمية

وفوق ذلك، فإنَّ املناهج يف البالد العربية واإلسالمية قد ابتعدت عن تلبية حاجـات  
 األمة ومصاحلها، فهي موظفة خلدمة الغرب ومشاريعه بطريقة أو أخرى، وقد جتلى ذلك يف
حماولة جتريد املناهج الدراسية من كل ما له صلة مبفاهيم اإلسالم وروحه األصيلة القائمـة  
على رفض االستعباد واهليمنة، وإعالء كلمة اهللا، والدفاع عن حقوق األمة، وعدم خضوعها 
 لغري اهللا عز وجل، وزاد الطني بلّة، أنَّ العوملة قد فرضت على أغلب الدول العربية إدراج ما

أما حال املدارس، فأشد . يسمى بإسرائيل على اخلرائط اليت تعلَّم للطالب يف مساق اجلغرافيا
بؤساً، حيث غلب فيها التعليم األجنيب على التعليم العريب اإلسالمي وأصـبحت املـدارس   
الوطنية مؤسسات ضعيفة ينظر إىل خرجييها على أم أقلّ بدرجات من حيـث املسـتوى   

خرجيي املدارس اإلجنليزية واألمريكية والفرنسية اليت انتشرت انتشاراًً واسـعاً يف  العلمي من 
معظم املدن العربية واإلسالمية، وأصبح كبار الساسة واألثرياء واملتنفذين ال يرسلون أبناءهم 
إال إىل هذا النمط من املدارس ذي التبعية الغربية؛ ألنَّ من يتخرج منها له األولوية يف العمل 
واملناصب، ويقدم على غريه من خرجيي املدارس الوطنية يف الرتبـة والراتـب، واملكانـة    

إنَّ تغلغل العوملة بني طالب املدارس واجلامعات أدى إىل ختـريج  . االجتماعية واالقتصادية
جيوشٍ من املنحرفني دينياً وأخالقياً، فقد تغريت مظاهرهم، واختلف لباسـهم، وتنفَّشـت   

رت أفكارهم بقية أفراد األمة، وأصبحوا يدعون إىل احملرمـات واملوبقـات   شعورهم، وغاي
جهاراً اراً، فال يردعهم رادع من خلقٍ أو دين، فتجاهروا بالزنا، وتظاهروا للسماح هلـم  
بإقامة دور اجلنسية املثلية، وغريها من أفعال األقوام اخلاسرين، مما يدل على عظـم زلـزال   

ضية جمتمعاتنا هزاً عنيفاً، فكثر املرجفون، وقلَّ الصاحلون، واهللا املسـتعان  العوملة الذي هز أر
  . على ما يصفون

أما لغة التعليم العايل، فهي يف أغلب اجلامعات العربية واإلسالمية، إما اإلجنليزيـة أو  
م، قـد  الفرنسية، وكأن العربية لغة القرآن الكرمي اليت كانت لغة العلم والعلماء ملدة ألف عا

  !!. أصبحت غري مناسبة لتدريس العلوم واملعارف ا يف البالد العربية
وتدهورت حالة البحث العلمي يف اجلامعات العربية تدهوراً ذريعاً، وذلـك لقلـة   
املخصصات املالية املرصودة للبحث العلمي، علماً بأنَّ ميزانية البحث العلمـي يف جامعـة   
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انيات اجلامعات العربية من جانب، كما أنَّ نتـائج هـذا   أمريكية واحدة قد تفوق كلَّ ميز
البحث يف اجلامعات العربية على قلَّتها غري موظَّفة خلدمة أهداف األمة يف النهضة والتقـدم،  
بل هي خادمة ألهداف الغربيني وخمططام يف اهليمنة على املنطقة العربية والسيطرة عليهـا  

  . سياسياً وثقافياً وحضارياً
  
  :ر العوملة على اللُّغة العربيةخط

لقد أوضح املفكَّرون املسلمون املعاصرون، خطورة العوملة على اتمعات اإلسالمية، 
وما حتمله هلا من ديد يف هويتها الثقافية وبنائها احلضاري، وال نتجاوز احلقيقة إذا قلنا إنَّ 

مائة دراسة، بينما زاد عدد الكتب عدد الدراسات الصادرة يف هذا الشأن، قد جتاوز اخلمس
  .اليت تعرضت ملخاطر العوملة على مائة كتاب

لقد أدرك املفكِّرون املسلمون أنَّ العوملة حتمل بذور التهديـد للكينونـة الثقافيـة    
للمجتمعات اإلسالمية، حيث إنَّ هذه العوملة تشكِّل خطراً حمدقاًً على اللغة العربية، وذلـك  

جنليزية حملّها يف الروضات واملدارس واملعاهد واجلامعات واملراكز ووسـائل  بإحالل اللغة اإل
وكان من نتائج العوملة اخلطـرية، الثقافـة األمريكيـة    . اإلعالم املسموعة واملرئية واملقروءة

واإلجنليزية اليت غزت اتمعات اإلسالمية يف صميمها، وأصبحت اإلجنليزية لغة التخاطـب  
وأصبحت ظاهرة بل : "مني، وهو ما وصفه بعض الباحثني احملدثني قائالًوالتكاتب بني املسل

وباء التراطن باألعجمية مظهراً من مظاهر الرقي والتقدم حىت ملن ال يعرف لغة أعجمية، ال 
بد له أن يلوك ما تلقَّفه من كالمها، وأطلقت األمساء األعجمية على احملـالت التجاريـة،   

الشركات، والدكاكني، وكأننا يف أرضٍ غري عربية، واألغرب أنـك  والشوارع، واملباين، و
  .)١(جتد يف أكثر البيوت املعاجم اإلجنليزية أو الفرنسية، وقلَّما جتد فيها معجماً عربياً

والالفت للنظر، أنَّ ظاهرة التغرب، أو التغريب، قد سيطرت على الصغار والكبار، 
وأصبح التفرنج مظهراً من مظاهر الرقي ودليالً على احلضارة وعلى املتعلمني وغري املتعلمني، 

؛ أي كل شيء مـن  "كل شيء إفرجني إبرجني: "والتقدم، حىت قال بعض العوام يف أمثاهلم

                                                           
 .٢٠الدرويب، الترمجة والتعريب، صمسري  )١(
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ولعلَّ السبب يف هذا، هو ما قاله الفيلسوف العـريب اإلسـالمي ابـن    . الفرنج مجيل وجيد
  ". مولع أبداًً بتقليد الغالبأنَّ املغلوب "خلدون يف مقدمته الشهرية 

إنَّ تعلُّم لغات األعاجم مما ندب إليه الشرع الشريف، وحثَّ عليه مصداقاً لقول نبينا 
، ولقولـه عليـه الصـالة    "من تعلم لغة قومٍ أمن شرهم: "صلى اهللا عليه وسلم –الكرمي 
 هنا العلم النافع بـأي  ، واحلكمة تعين"احلكمة ضالة املؤمن، يؤخذها أنا وجدها: "والسالم
  .شيء كان

فالواجب الشرعي، حيتم علينا أخذ العلوم العصرية النافعة اليت توجد بألسنة اآلخرين، 
ويعضـد  . ولكن ذلك ال يعين االنقياد التام لثقافتهم، وال يعين االنقياد األعمى ملا هم عليه

من كراهيـة التـراطن    -رضي اهللا عنه –ذلك ما روي عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
بلسان األعاجم؛ خوفاً على شخصية األمة ولغتها من االحنالل واالندثار والذوبان يف ثقافات 
اآلخرين وألسنتهم، ولذا، فإنَّ رأي الفاروق ذا الصدد ميكن أن يعد أول حتذيراً يف تـاريخ  

م دين عاملي، يقوم على احترام اآلخـرين  نعم، إنَّ اإلسال. اإلسالم من االنسياق وراء العوملة
وألسنتهم وأديام، ولكن اإلسالم له شخصيته املميزة، وخصوصيته الدينية واحلضارية، اليت 

  .متنع املسلم من أن يكون إمعة يذوب يف ثقافات اآلخرين، مع أنه حيترمها وجيلّها
  

  :من مظاهر العوملة يف العامل اإلسالمي
: ت املتحدة بوسائل عديدة لفرض العوملة يف العامل اإلسالمي، من ذلـك تقوم الواليا

دعم القوى العلمانية واألنظمة احلاكمة باملال واحلماية، واحلرمان والتجويع واحلصـار ألي  
نظام يتمرد على اإلرادة األمريكية، أو يتخذ اإلسالم منهاج حياة كاملة، واحملاوالت واسعة 

غة اإلجنليزية، وإقصاء اللغة العربية وحماولة دفنها، وإحالل األزياء األمريكية النطاق يف نشر الل
حمل األزياء العربية، وإقامة مطاعم وشركات غربية إلنتاج املواد الغذائية األمريكية وبأمسـاء  
إجنليزية، مثل طعام اهلامربغر، واملاكدوالند وخمتلف املأكوالت واملشروبات السريعة، فثمـة  

ت آلليات جديدة ترتبط بنشر حياة وطرائق أداء للنموذج األمريكي، فقد أصدر جورج جتليا
العملية : "، عرف فيه املكدونالية بأا"املكدونالية واتمع"كتاباً بعنوان  (Ritzer)وتزر 

اليت مبقتضاها تنتشر املبادئ اخلاصة بالطعام السريع، وتصبح سائدة يف قطاعات أوسع مـن  
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، من حيث نوعيته وطريقة تقدميه، وطريقـة شـرائه،   "مريكي وبقية أرجاء العاملاتمع األ
  .)١(وطريقة تغليفه

والطفل يف العامل اإلسالمي يفتح عينيه على كتابات باللغة اإلجنليزية، على مالبـس  
إخوته، على صدورهم وظهورهم، وعلى مالبسه هو نفسه، وعلى األلعاب واهلدايا، وكـل  

  .يف ضمريه أنَّ هذه لغته، وأنَّ العربية هي اللغة الثانيةشيء، حىت يستقر 
ولقد بدأ واضحاً بعد حترير الكويت، تقبل الكويتيني شعباً للمفاهيم الغربية بشـكلٍ  

لقد كـان التحريـر   . عام، واألمريكية بشكلٍ خاص دون حرج كما كان األمر يف املاضي
تمع الكوييت، حيث نبذ الشـعب تراثـه   وحبق نقطة حتول رهيب يف املضمون الثقايف للمج

أمريكية، ومنذ حترير  –القومي، واختار طوعاً وبكل حريته إبدال ثقافة العربية بثقافة غربية 
  . الكويت أخذ الشعب الكوييت يف تبني عملية أمركة حياته اليومية

التايل مـن   احلياة الكويتية تتجلَّى واضحة للعيان يف" أمركة"إنَّ املظاهر الدالة على 
  .املمارسات اليومية

املختلفة، خاصة ذات الشكل األمريكي، العلم " الستكرز"تزايد استخدام امللصقات  - ١
األمريكي، صورة الرئيس األمريكي، العبارات األمريكية، مما هـو مشـاهد علـى    

  .السيارات مثالً
األجنبيـة،   تزايد ظاهرة التقليد لنمط احلياة األمريكية لدى الشباب، مثل املالبـس  - ٢

 .والقبعة األمريكية اليت حتمل شعارات الرياضة األمريكية" اجليرت"خاصة 
ولنأخذ علـى سـبيل املثـال،    . تنامي الشعور باالمتنان والعمل على جتسيده عملياً - ٣

 .التربعات الشعبية للمشاركة يف بناء مكتبة الرئيس األمريكي السابق جورج بوش
 .شاهدة الربامج األجنبيةمل" الستاليت"اإلكثار من استخدام  - ٤
 .تزايد عدد الطلبة املسجلني يف املدارس األمريكية والربيطانية والفرنسية - ٥

  :أما على املستوى الرمسي، فيمكن مالحظة اآليت
  .تزايد الربامج الترفيهية اليت تشمل األغاين األجنبية - ١
  .  )٢(كيةتزايد عدد املبعوثني للدراسة يف اخلارج، خاصة إىل اجلامعات األمري - ٢

                                                           
)1(  Ritzer, Mcdonaldization and Society, London, 1993, pp. 1-8. 

 .٢٧-٢٦، ص)م١٩٩٦أبريل ( ٤، جملة عامل الفكر، الكويت، عدد "احلركة الثقافية الكويتية"أمحد خضر،  )٢(
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وقد تعددت وسائل االتصال يف عصرنا احلايل وتنوعت، فأحدثت ثـورة يف جمـال   
فالعوملة أصبحت يف جزء كبري رهينة . االتصال وأعطت للعوملة دفعاً جديداً ال ميكن إنكاره

التقدم التكنولوجي يف جمال الثورة الرقمية واملكونات اإللكترونية املختلفـة، والشـبكات   
قمية، واألقمار الصناعية، واهلاتف اجلوال، فالنموذج الثقايف األمريكي خاصة أصبح مرجع الر

  . كل حداثة، ومعيار كل معاصرة يف ظلِّ العوملة
  :موقف اإلسالم من العوملة

ومما يؤسف عليه، أنَّ األمة العربية واإلسالمية، تقف موقف املتفرج على تيار العوملة 
ها ليالً ار، حيث ال توجد مؤسسات علمية، وال مشاريع وطنية، وال الزاحف الذي جيتاح

مؤمترات أو ندوات دولية، تقدم دراساا وخططها حتذيراً من آفة العوملة وخماطرهـا علـى   
األجيال القادمة، فقد خلى امليدان لثقافة العوملة، وال أحد يقف داقَّاً لناقوس أخطارهـا، أو  

، أو مقاومتها وحتصني األمة من نتائجهـا وأخطارهـا الدانيـة منـها     داعياً لصدها وردها
  .والقاصية، ويا ليتها على العوملة كانت القاضية

  
ما العمل إزاء مواجهة العوملة؟ وما اخلطوات اليت جيب على العرب واملسلمني اتخاذهـا  

  :لتدارك أخطارها؟
حديات اليت يفرضها مـا يسـمى   تتميز ردود الفعل العربية واإلسالمية أمام هذه الت

بالعوملة، باالرتباك والتخبط بسبب عدم قدرا على التكيف السريع هلياكـل اقتصـادياا   
فقـد بـدأت   . وهياكل حاجاا الوظيفية، كي تستجيب هلذا التحول السـريع يف العـامل  

لتحوالت السريعة اليت اقتصاديات الدول العربية واإلسالمية وهياكلها الوظيفية غري مستعدة ل
حدثت يف العامل مع انتهاء احلرب الباردة، وأنها ما زالت على الوترية السابقة الـيت تسـري   
عليها منذ احلرب العاملية الثانية، وبالتايل مل تكن على استعداد لدخول السوق العاملية، وتقف 

  .يهموقف املتفرج إزاء ما حيصل يف العامل، وكأنَّ األمر ال يعن
لذلك، فهو إمـا أن  . واتمعات اإلسالمية إزاء اختبارين يتسمان بالصعوبة والتعقيد

يتخذ موقف الرفض واالنكفاء على الذَّات إزاء مضامني ثقافة العوملة، حبجة حتصني اهلويـة،  
اليت  وإما أن ينفتح على اآلخر، وهي احملاولة اجلارية حالياً، دون أن ميلك الوسائط والوسائل
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إنَّ املنافسة تقتضي وجـود وسـائط وأدوات   . تضمن له املنافسة واملقاومة يف نفس الوقت
  .قادرة على التصدي

واإلسالم منهج عاملي، جاء هلداية البشر يف كافة جماالت احلياة، وهو رسالة شـاملة  
 وعملية ترعى الظروف اإلنسانية، فيجب على اتمعات اإلسالمية البحـث عـن املفيـد   

  .واعتماد سياسة االنتقاء، وتقدمي البديل اإلسالمي
ويعد اإلسالم من أقوى العوائق اليت حتول دون االنصياع للهيمنة الغربية من خالل ما 
يعرف بالعوملة، وال يقبلوا بالعوملة كأيديولوجية مهيمنة تفرض ثقافة ال تتفق مـع الثقافـة   

  :العربية اإلسالمية، وذلك لألسباب اآلتية
إنَّ منهج اإلسالم أساس التوحيد، واإلميان بالوحي واآلخرة، وهو ـذا منـاقض    - ١

إنَّ اإلسالم يعىن بتأكيـد  . ألصول العوملة الثقافية بصبغتها الغربية ومنطلقاا املادية
اهلوية اخلاصة، ويرفض أطروحات الغرب العقدية والتشريعية، ويأمر مبخالفتها كما 

 الْكتابِ من يديه بين لِّما مصدقًا بِالْحق الْكتاب إِلَيك أَنزلْناو: جاء يف قوله تعاىل
 لكُلٍّ الْحق من جاءك عما أَهواءهم تتبِع والَ اللّه أَنزلَ بِما بينهم فَاحكُم علَيه ومهيمنا
 في لِّيبلُوكُم ولَـكن واحدةً أُمةً لَجعلَكُم اللّه شاء ولَو جاومنها شرعةً منكُم جعلْنا
 فيـه  كُنـتم  بِمـا  فَينبـئُكُم  جميعا مرجِعكُم اهللا إِلَى اخلَيرات فَاستبِقُوا آتاكُم مآ

 حكْمـا  اللّه من أَحسن ومن نَيبغو الْجاهلية أَفَحكْم: ، وقوله تعاىل)١(تختلفُونَ
 .)٢(يوقنونَ لِّقَومٍ

هذا اإلميان القوي باهللا الواحد األحد، هو الذي جيعل اإلنسان املسلم معتمـداً  
على اهللا، متوكِّالً عليه، حمتسباً إليه، وهو الذي حيرره من عقدة اخلوف ويغرس فيـه  

راً على اإلبداع والعمل حبرية، وهذا املبدأ حبـد  مبدأ احلرية، ومبدأ القوة، فيجعله قاد
؛ لسبب بسيط هو )٣(ذاته يعترب أساساًً لإلبداع اإلنساين يف التفكري واجلهاد واالجتهاد

أنه ال خياف إالَّ اهللا وال يطلب إذا طلب إالَّ من اهللا، فال ميلك خملوق ملخلوق يف هذا 
                                                           

 .٤٨، ٤٧: سورة املائدة، اآليتان )١(
 .٥٠سورة املائدة، اآلية  )٢(
أمحد خمتار، املختار اإلسالمي للطباعـة والنشـر والتوزيـع،    : أبو األعلى املودودي، احلكومة اإلسالمية، ترمجة )٣(

 .١٣٧م، ص١٩٩٧هـ، املوافق ١٣٩٧القاهرة، 
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ذ وايب املعز واملذل هـو اهللا سـبحانه   األمر شيئاً، وإنما العاطي والواهب واآلخ
 دعـوةَ  أُجِيب قَرِيب فَإِني عني عبادي سأَلَك وإِذَا: وتعاىل، مصداقاًً لقوله تعاىل

: ، وقوله جلَّت قدرته)١(يرشدونَ لَعلَّهم بِي ولْيؤمنواْ لي فَلْيستجِيبواْ دعان إِذَا الداعِ
ِقُل ماللَّه كالم لْكي الْمتؤت لْكن الْماء مشت رتِعتو لْكن الْمماء مشت زعتـن  وم 

  .)٢(قَدير شيٍء كُلِّ علَى إِنك الْخير بِيدك تشاء من وتذلُّ تشاء
املعاصـرة هلـا،   متتاز احلضارة اإلسالمية عن احلضارات اإلنسانية، السابقة هلـا، و  - ٢

والالحقة ا، بأنها حضارة إنسانية عاملية موجهة إىل مجيـع النـاس؛ ألنَّ جـوهر    
احلضارة اإلسالمية هو اإلسالم، وجوهر اإلسالم هو التوحيد، مبعىن أنَّ اإلسالم دين 
عاملي، ورسالة مساوية إهلية، موجهة إىل أهل األرض مجيعاً، تدعوهم إىل الدخول يف 

والعقيدة اإلسالمية، هي األسـاس األول  . الم واتخاذه ديناً واحداً جلميع البشراإلس
الذي يقوم عليه التصور اإلسالمي للحضارة اإلنسانية، والنصوص القرآنية صرحية يف 
هذا الشأن، تأكِّد عموم الرسالة اإلسالمية، يتضح ذلك من النداء القرآين الكرمي يف 

 خلَقَكُم الَّذي ربكُم اعبدواْ الناس أَيها يا: ناس يف قوله تعاىلآيات كثرية خماطباً ال
ينالَّذن وم كُملقَب لَّكُمقُونَ  لَعتت  يلَ الَّذعج لَكُم ضاشاً اَألرراء فمالسـاء  وبِن 
 وأَنتم أَنداداً للّه تجعلُواْ فَالَ لَّكُم رِزقاً الثَّمرات من بِه فَأَخرج ماء السماء من وأَنزلَ
 لِّما وشفَاء ربكُم من موعظَةٌ جاءتكُم قَد الناس أَيها يا: ، وقوله تعاىل)٣(تعلَمونَ
 كَافَّـةً  إِلَّا لْناكأَرس وما: ، وقوله تعاىل)٤(لِّلْمؤمنِني ورحمةٌ وهدى الصدورِ في

 ومـا : ، وقوله جلَّ شـأنه )٥(يعلَمونَ لَا الناسِ أَكْثَر ولَكن ونذيرا بشريا لِّلناسِ
اكلْنسةً إِلَّا أَرمحر نيالَملِّلْع)وقوله تعاىل)٦ ، :اا يهأَي اسا الناكُم إِنلَقْنن خذَكَرٍ م 

                                                           
 .٧: سورة البقرة، اآلية )١(
 .٢٦: سورة آل عمران، اآلية )٢(
 .٢٢، ٢١: سورة البقرة، اآليتان )٣(
 .٥٧: سورة يونس، اآلية )٤(
 .٢٨: سورة سبأ، اآلية )٥(
 .١٠٧: سورة األنبياء، اآلية )٦(
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 علـيم  اللَّه إِنَّ أَتقَاكُم اللَّه عند أَكْرمكُم إِنَّ لتعارفُوا وقَبائلَ شعوبا وجعلْناكُم وأُنثَى
بِريخ)١(. 

وهكذا، كانت رسالة اإلسالم عامة وشاملة للنـاس كافـة؛ ألنهـا خامتـة     
قـه، ودينـه الـذي    الرساالت السماوية املوجهة من اهللا تبارك وتعاىل إىل مجيع خل

خـامت   -صلى اهللا عليه وسلم –ارتضاه للناس كافة، وهو أقوم دين، ورسالة حممد 
 ولَكـن  رجالكُم من أَحد أَبا محمد كَانَ ما: الرسل واألنبياء، مصداقاً لقوله تعاىل

 الْيـوم : ، وقوله تعـاىل )٢(عليما يٍءش بِكُلِّ اللَّه وكَانَ النبِيني وخاتم اللَّه رسولَ
لْتأَكْم لَكُم كُميند تممأَتو كُملَيي عتمنِع يتضرو لَكُم الَما اِإلسيننِ دفَم طُراض 

  .)٣(رحيم غَفُور اللّه فَإِنَّ لِّإِثْمٍ متجانِف غَير مخمصة في
سلمني كيف يتعاملوا مع اآلخرين، وكيف ينظِّموا حيام، وكيـف  القرآن يبين للم - ٣

يدافعوا عن حقوقهم، وكيف يتحررون من عبودية النفس، وعبودية املال، وعبودية 
اإلنسان لإلنسان، إىل عبودية اخلالق الواحد األحد، وكيف جياهـد يف سـبيل اهللا،   

سبيل تقـدم حياتـه   وكيف يفكِّر يف ظواهر الكون، وكيف يستخدم كل ذلك يف 
الروحية واملادية معاً؛ ألنَّ اإلسالم هو دين الفطرة؛ أي دين احلياة اليت أقامها اهللا على 

 مني يأْتينكُم فَإِما جميعاً منها اهبِطُواْ قُلْنا: هذه األرض، وذلك مصداقاًً لقوله تعاىل
 .)٤(يحزنونَ هم والَ يهِمعلَ خوف فَالَ هداي تبِع فَمن هدى

هذا التفصيل، وهذا الشمول، وهذا التكامل يف الترتيل احلكيم، هـو تكامـل   
وتفصيل لتنظيم شؤون اإلنسان، وتنظيم حياة اجلماعات، منذ أن أنزل القرآن الكرمي 
 على نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إىل يوم البعث، وبذلك تكون الرسالة اإلسالمية،
هي رسالة اإلنسان على هذه األرض، رسالة اإلنسان احلضارية اليت حتـافظ علـى   

  .حقوقه، وحتافظ على كرامته، وتدافع عن وجوده على أساس اإلميان باهللا العظيم
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مبدأ التوحيـد، ومبـدأ الشـمول،    : هذه املبادئ اإلسالمية األساسية، وهي
يع الناس، هي اليت جعلت احلضـارة  والتفصيل والتكامل، ومبدأ النداء املوجه إىل مج

اإلسالمية قائمة على أُسس قوية شاملة، متطورة ومتجاوبة مع حاجات اإلنسـان،  
قادرة على حلّ مشكالته، وجماة التحديات اليت يواجهها من يوم أن أُنزلت الرسالة 

الكـبري  احملمدية إىل يومنا هذا، وهذا يفسر لنا التقدم احلضاري السـريع الشـامل   
والعظيم، الذي حقَّقته القبائل العربية، اليت أنزل عليها القرآن الكرمي يف وادي مكة، 
مثَّ انتشر فشمل شبه اجلزيرة العربية، مثَّ بالد الشام والعراق ومصر وإيران واملغـرب  

  .العريب وأواسط آسيا، مثَّ مشل األندلس
اعت أن تضـم مجيـع هـذه    هذه الرسالة رسالة اإلسالم العاملية، اليت استط

الشعوب جلديرة بأن تكون أساساً لبناء أعظم احلضارات، وهي مل تكن لألجيـال  
اليت كانت موجودة يف تلك العصور فحسب، وإنما لألجيال الالحقة هلا أيضاً، وهذا 
يتمثَّل يف حركات التجديد الفكري اليت قام ا املسلمون منذ أربعة عشـرة قرنـاً،   

 اجتهدوا يف تشريعها، والقوانني اليت ابتكروها وأصبحت قادرة علـى  واألحكام اليت
تنظيم حياة اإلنسان اخلاصة والعامة، ولو مل تكون الرسالة اإلسالمية قادرة على كل 
ذلك فقد املسلمون الثقة ا معاذ اهللا، ولكنهم يزدادون ثقة ا وتثبت األيام يوماً بعد 

جات اإلنسان ورفعه دائماً من مرحلة إىل مرحلة والرقي يوم أنها قادرة على تلبية حا
يف سلوكه وعقله وعمله وعالقاته، وبالتايل يف بناء صرح حضارته اإلنسانية علـى  

 ترجع اللّه وإِلَى اَألرضِ في وما السماوات في ما وللّه: األرض، إمياناً بقوله تعاىل
وراُألم مكُنت ريخ أُمة ترِجاسِ أُخلنونَ لرأْمت وفرعنَ  بِالْمـوهنتـنِ  ونكَـرِ  عالْم 
 وأَكْثَـرهم  الْمؤمنـونَ  منهم لَّهم خيرا لَكَانَ الْكتابِ أَهلُ آمن ولَو بِاللّه وتؤمنونَ
  .)١(الْفَاسقُونَ

صـلى اهللا   –على عبده ونبيه حممد  ولقد نزل القرآن الكرمي من اهللا عز وجل
مبيناً لكل شيء، ومفصالًً لكل شيء، ومشرعاً لكل شـيء يف حيـاة    -عليه وسلم

اإلنسان، العقدية، واالجتماعية، والثقافية، واالقتصادية، والسياسية، والعسـكرية،  
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 بِكتـابٍ  ئْنـاهم جِ ولَقَد: والتشريعية، والسلوكية، وقد بين اهللا عز وجل يف قوله
اهلْنلَى فَصلْمٍ عى عدةً همحرمٍ وونَ لِّقَونمؤي)١(.  

واجلدير بالذكر، أنَّ األمة اإلسالمية وعقيدا، وحضارا، ودولتها، ونظامها، 
ورجاهلا، كانت تقوى أو تضعف بقدر قوة هذا اإلميان، وبقدر قـوة التوحيـد يف   

 .من العصور، أو ضعفه يف عصر من العصور نفوس املسلمني يف عصر
احلضارة اإلسالمية ختتلف اختالفا كلياً يف اجلوهر واملعىن، عن أية حضارة قدميـة أو   - ٤

حديثة، شرقية كانت أم غربية، دينية أم وثنية؛ ألنها احلضارة الوحيدة اليت صـنعت  
ألمي وخامت الرسـل  على عني اهللا سبحانه وتعاىل، فأوحى بكل معطياا إىل النيب ا

واألنبياء، وخري خلق اهللا حممد بن عبداهللا عليه أفضل الصالة وأمت التسليم، لـذلك  
ضمن اخلالق جلَّت قدرته حفظ احلضارة اإلسالمية على األرض، حىت يوم احلساب، 

  .)٢(لَحافظُونَ لَه وإِنا الذِّكْر نزلْنا نحن إِنا: مصداقاً لقوله تعاىل
٥ -   ة، وقد أمر اهللا عـزة، حضارة تسامح، ال حقد فيها وال كراهيإنَّ احلضارة اإلسالمي

وجلّ رسوله عليه الصالة والسالم بالصفح والتسامح يف أكثر من موضوع، كما يف 
 آلتيةٌ الساعةَ وإِنَّ بِالْحق إِالَّ بينهما وما واَألرض السماوات خلَقْنا وما: قوله تعاىل
 .)٣(الْجميلَ الصفْح فَاصفَحِ

إنَّ املسلمني ميثِّلون اموعة الثالثة يف تشكيل سكان العامل مـن حيـث الكثافـة     - ٦
السكانية واملساحة اجلغرافية، فيبلغ عددهم ما يقارب ملياراً وثلث مليـار نسـمة،   

إنه من الصعوبة مبكـان أن  . ربع العامل تقريباًوهذا العدد يف ازدياد، أي أنهم ميثِّلون 
يتخلَّى املسلمون عن شخصيتهم وهويتهم؛ ألنَّ هذا يعين التخلِّي عن اإلسالم الذي 
يتناول مجيع حيام باألمر والنهي والتشريع والتوجيه، ويأمرهم بأن يـدخلوا فيـه   

 خطُـوات  تتبِعواْ والَ كَآفَّةً السلْمِ في اْادخلُو آمنواْ الَّذين ياأَيها: كافّة، قال تعاىل

                                                           
 .٥٢: سورة األعراف، اآلية )١(
 .٩ :سورة احلجر، اآلية )٢(
 .٨٥: سورة احلجر، اآلية )٣(



 ٢٧

طَانيالش هإِن لَكُم ودع  بِنيفَإِن {٢٠٨{م ملَلْتن زم دعا بم كُماءتج اتنيواْ الْبلَمفَاع 
  .  )١(حكيم عزِيز اللّه أَنَّ

  
  :إجراءات مواجهة العوملة
سالمية أكثر من غريها مقاومة لتيار العوملة؛ ملا متلكه مـن مقومـات   تعد الثقافة اإل

الثبات، ويف مقدمتها الرصيد العقدي النقي ومصادر الوحي الصحيحة، واملاضي التـارخيي  
  .املشرق

إنَّ صياغة شخصية املسلم يف هذه اآلونة، أصبحت أمراً صعباًً يف ظـل االنفتـاح   
فيه اإلعالم الغريب ويبسط نفـوذه يف غيـاب اإلسـتراتيجية    اإلعالمي اهلائل الذي يسود 

اإلسالمية اليت حتافظ على اهلوية وحتول دون ذوبان املسلم يف بوتقة العوملة، وينبغي أن تشمل 
  :معامل هذه اإلستراتيجية اآليت

  
  :اإلجراءات االحترازية: أوالً

  :وهي تشمل
لعقيديـة واالجتماعيـة والسياسـية    بث الوعي العميق مبكونات العوملة من النواحي ا - أ

واالقتصادية، حيث إنها األمنوذج الذي حيمل القدر األكرب من اإلحلاد بشكل مل يسبق 
  .له مثل

التوعية من التقليد األعمى للسلوكيات الوافدة اليت تبثّها أجهزة اإلعالم الدويل، واليت  -  ب
 .قد االنتماءترمي إىل تفكيك النظام االجتماعي واألخالقي وبالتايل ف

فقد القيود على أطفالنا بعدم السماح هلم بالتعامل املباشر مع وسائل اإلعالم واالكتفاء  -ج
مبشاهدة الربامج اهلادفة اليت تنمي الشخصية وال دمها، وتضيف اجلديد يف جمـاالت  

  .العلوم املختلفة
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  :البناء والتكوين للشخصية: ثانياً
  :ويتم من خالل اآليت

معامل العقيدة اإلسالمية يف نفوس املسلمني، فهي الزاد والقوة الدافعة للمسلم يف  إرساء - أ
مرحلة احلياة، يضحي بوقته وماله وروحه من أجلها، ويشق الطريق إىل األهـداف يف  

فاملسلم مؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله مصدق حبقـائق اآلخـرة   . ثقة واطمئنان
همت هذه العقيدة يف تشكيل عقلية املسلم إذا كانـت  ولقد أس. وبالقدر خريه وشره

هي الدافع حنو التفكر والتدبر واالستنباط والسعي احلثيث حنو تلك النهضة احلضـارية  
  .اليت شيدا األمة اإلسالمية على مدار التاريخ

ربط وتوثيق الصلة بني املسلم وربه، فهو دائماً يرجو رمحته وخيشى عذابه، يؤدي ما  -  ب
ه من فرائض وواجبات ال يبخل وال جينب خوفاً على مال أو ولد أو رغد عيش، بل علي

 . يقدم نفسه وما ميلك والًء للعقيدة ونصرة للحق ودفاعاً عن األمة إىل الركن املتني
االرتقاء مبستوى املسلم يف عالقته باآلخرين على النحو الذي أتـت بـه الشـريعة     -ج

ه وعمله، والصدق ليس التزام حقيقة القول فحسب، فاملسلم صادق يف قول. السمحة
إذ إنَّ . بل هو عالمة على منهج حياة وداللة على أصالة املعـدن وحسـن التوجـه   

شخصية املسلم إذا صيغت وفق منهج اإلسالم، ووجدت املناخ املالئم والوعاء الصحي 
حنو سعادا يف  الذي خيتصها، وأُتيحت هلا الفرصة، فهي قادرة حبق على قيادة البشرية

  . الدنيا واآلخرة
  

  :دور الدراسات اإلسالمية يف مواجهة العوملة
نظام يمكّن األقويـاء  : "ويقول الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي عن العولـمة

من فرض الدكتاتوريات الالإنسانية اليت تسمح بافتراس املستضعفني بذريعة التبـادل احلـر   
فـخ  "هانس بيتر مارتن وهارالد شومان، صاحبا كتـاب  ، ويثبت كل من "وحرية السوق
أنّ العولـمة هي عملية الوصول بالبشرية إىل منط واحد يف التغـيري واألكـل   " العولـمة

  . وامللبس والعادات والتقاليد
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فكلمـا ازداد هـذا   : ويقول أحد الكتاب الفرنسيني عن النظام الرأمسايل األمريكي
ناً وانتشاراً بالعوملة، ازدادت االنتفاضـات واحلـروب العرقيـة    النظام الرأمسايل اجلشع إمعا

وكلما تفَشت املعلوماتية . والقبلية والعنصرية والدينية للتفتيش عن اهلوية القومية يف املستقبل
واألجهزة التلفزيونية والسلكية والالسلكية، تكبلت األيدي بقيود العبودية، وازدادت مظاهر 

وكلما ازداد معدل احلياة . واخلوف واهللع دون عائلة وال قبيلة وال وطنالوحدة واالنعزال 
سوف تزداد وسائل القتل، وكلَّما ازدادت وسائل الرفاهية سوف تزداد أكثر فأكثر جرائم 

  .الرببرية والعبودية
واملواثيق اإلنسانية الواردة يف هذا التعريف هي املواثيق اليت يصنعها الغرب وأساسها 

انية مادية للوجود لتحقيق مصاحله اخلاصة، مث تصدر للعامل على أا مواثيق إنسانية نظرة علم
لصاحل البشرية، وال بأس أن تصدر ا القرارات الدولية من هيئة األمم املتحـدة باعتبارهـا   

  .مؤسسة حامية للحقوق اإلنسانية
قتصـادية، ومـن   منظومةً من املبادئ السياسية واالهي  العوملةكما ميكن القول أنَّ 

املفاهيم االجتماعية والثقافية، ومن األنظمة اإلعالمية واملعلوماتية، ومـن أمنـاط السـلوك    
ومناهج احلياة، يراد ا إكراه العامل كلِّه على االندماج فيها، وتبنيها، والعمل ا، والعيش يف 

   .إطارها
عريف جامع مانع للعوملة، فهـي  ومع ذلك كلّه إالَّ أنه ميكننا أن نقول إنه ال يوجد ت

مصطلح غامض يف أذهان كثري من الناس، ويرجع ذلك إىل أنّ العوملة ليست مصطلحاً لغوياً 
قاموسياً جامداً، يسهل تفسريها بشرح املدلوالت اللغوية املتصلة ا، بل هي مفهوم مشـويل  

  . يذهب عميقاً يف كثري من االجتاهات
دى تأثري العوملة يف خمتلف جوانب احلياة على ثقافتنا وهنا مثَّة تساؤالت ترد حول م

وهويتنا اإلسالمية والعربية وخصوصيتها، وحول مدى اإلمكانيات اليت متتلكها تلك الثقافة 
من القدرات يف مواجهة ذلك التحدي، وخباصة أن العوملة االقتصادية والثقافية واالجتماعية 

بعد شم نظام الثنائية وحلول نظـام القطـب    أخذت تنشر معاملها ومتسك بزمام املبادرة
  .الواحد

وأسئلة كثرية حتتمها طبيعة املرحلة احلرجة يف تاريخ البشرية، فمنذ احنسـار نفـوذ   
املعسكر الشرقي للكرة األرضية، تبلورت صيغة نظام العوملة ضمن برنامج مـتقن وموجـه   
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ب مـن تطلعاـا، والبلـدان    بشكلٍ رئيسي إىل الشرق أكثر من وجهته حنو الغرب القري
اإلسالمية هي اهلدف األول هلذا املد اجلارف، فإننا جند أنَّ غالبية البلدان اإلسالمية تصـنف  
ضمن أسواق التصريف للسوق الدولية، حيث ظلَّت أسواقها ولعقود زمنية طويلة تتحمـل  

لتأثري السليب لالزمـة  وطأة األزمات االقتصادية العاملية وليس أدلّ على ذلك ما حدث من ا
االقتصادية اليت عصفت بدول شرق آسيا واليت غطَّت بظالهلا على املنطقة اإلسالمية بشكل 
جعلها املتضرر األول منها؛ و لذا فإنَّ املسلمني حباجة إىل لعب دور إجيايب خارج نظـرات  

إلسالمية كنـد  انقسام الرؤية ومتحور بعضها حول الدعوة إىل االنغالق وعدم طرح الثقافة ا
حضاري هلذه اهلجمة القادمة دون هوادة، بل أن الواجب حيتم على املسلمني دخول املنافسة 
الواسعة األبواب اليت طرحت كشعار سوقي للعوملة، األمر الذي يدعونا إىل إعادة صـياغة  
املفاهيم اخلاطئة يف بعض األوساط اإلسالمية وإلغاء فكرة االنغالق عـرب برنـامج علمـي    
وبإشراف العلماء واملختصني، ومن خالل حتصني األمة فكرياً بزيادة الوعي وإلغاء األميـة  
الثقافية واستحداث مراكز دراسات وأقسام خمتصة يف اجلامعات اإلسالمية بغيـة امـتالك   
الوسائل واألقنية اليت ترتكز عليها موجات العوملة والتركيز على اجلانبني االقتصادي والثقايف 

املفصلني األساسيني هلذا النظام العاملي اجلديد، وبيان واقعية التخوف من آثار العوملة كوا 
على الثقافة والفكر اإلسالمي وتقييم مدى التأثري السليب للثقافات الوافـدة علـى اتمـع    
اإلسالمي خالل الفترة املنصرمة، وحتديد األقاليم اإلسالمية الضعيفة الواقعة حتت هذا التأثري 
وتوجيه أجهزة اتصال وبث مركّز على هذه املناطق يعتمد أساساً على فضح نوايـا ثقافـة   
العوملة يف إلغاء اهلوية اإلسالمية، وقد شخص علماء املسلمني ذلك ودعوا إىل التنبه إىل الغزو 

  . الفكري الذي بدأت بواكريه منذ بدايات القرن العشرين امليالدي
سالمية يف مواجهة اآلثار السلبية للعوملة، حيث ميكـن  وهنا يأيت دور الدراسات اإل

للعامل اإلسالمي توجيه البحث العلمي يف اجلامعات واملعاهد واملراكز البحثية لوضع وتنفيـذ  
الدراسات اإلسالمية القادرة على لعب دور كبري يف تثقيف الشعوب ورسـم السياسـات   

دية واالجتماعية والعقائديـة والصـحية   واملناهج املعيشية يف خمتلف جوانب احلياة االقتصا
دراسـات االقتصـاد واملصـارف اإلسـالمية،     : اإلسالمية توحنوها، ومن تلك الدراسا

ودراسات استغالل الوقف واملال يف اإلسالم، ودراسات عوامل االحنالل األخالقي وسـبل  
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يف العامل اإلسالمي،  تمعاجلته إلعادة املنظومة األخالقية اإلسالمية إىل واقع األفراد واجلماعا
  .ودراسات املرأة والطفل وحقوق اإلنسان يف اإلسالم وحنو ذلك

  
  :وميكن تفعيل دور تلك الدراسات من خالل ما يأيت

) كمتطلبات جامعة اختياريـة وإجباريـة  (املعدة يف مقررات أكادميية  تطرح الدراسا  -
، ونظام اإلسـالم، ونظـام   الثقافة اإلسالمية(تنطوي على تصحيح املفاهيم مثل مواد 

ومن خـالل هـذه املسـاقات    ).األسرة، حقوق اإلنسان يف اإلسالم، والعوملة وغريها
تستطيع كليات الشريعة أن متكن اهلوية اإلسالمية يف األجيال، وتزود طلبـة اجلامعـة   
 بالتعاليم اإلسالمية الصافية واحلقيقية، وترسخ مفهوم عدم التبعية يف الشباب، األمر الذي

  .حيفظ من اآلثار السلبية للعوملة
بعد إعدادها من خالل دروس وحماضرات يف املـدارس ومؤسسـات    تعرض الدراسا  -

اتمع املدين األخرى للتعريف باألحكام الشرعية واملبادئ العقدية اليت جيب على املسلم 
 .على اتمع اآلثار السلبية للعوملةتوخيها يف حياته مما خيفف من خطورة 

عقد الندوات واملؤمترات واملهرجانات اليت تم بالدراسات اإلسالمية وموضوعاا لبيان   -
جوانب الفكر اإلسالمي يف شىت املسائل وقدرته على تلبية االحتياجات ومواجهة العوملة 

 .مبخاطرها وسلبياا
جدة اليت تواجه إنَّ نشر البحوث والدراسات اإلسالمية واملؤلفات اخلاصة باملواضيع املست  -

االستنسـاخ، والتـأمني، وزرع األعضـاء،    (أفراد اتمع وبيان موقف الشريعة منها 
يسهم يف جتنب خماطر ) املعاصرة ةواإلدمان، واملخدرات، واإليدز، واملعامالت االقتصادي

 .وسلبيات العوملة
لدراسـات  إنَّ الدعوة إىل االبتكار يف العمل اخلريي الذي ميكن أن يكون موضـوع ا   -

اإلسالمية واملتعلق بتكوين اتمع الصاحل بإنشاء مؤسسات عامة وخاصة ـتم بتعزيـز   
  .القيم الصاحلة للمواطنة، األمر الذي حيفظ من اآلثار السلبية للعوملة
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إنَّ الدراسات اإلسالمية تعمل على جتلية األخطار والتحديات املعاصرة وطرق مواجهتها  -
صاص والشأن، ومن ذلك أخطار وسلبيات العوملـة وطـرق   للقارئني وأصحاب االخت

  .مواجهتها
إنَّ الدراسات اإلسالمية ال تقتصر يف حبثها على جانب دون جانب بل جاءت مغطيـة    -

ملختلف جوانب احلياة وعلى حنو متميز يف احللول املتعلِّقة بالقضايا الفردية واجلماعيـة  
وما هي عنا ببعيد والناجتة عن عوامل خمتلفة منـها  والدولية كاألزمة االقتصادية العاملية 

  .العوملة
إنَّ الدراسات اإلسالمية قلية التكاليف مقارنة بالدراسات األخرى كبرية مـن حيـث     -

  . الطرح والنجاعة والقدرة على مواجهة التحديات ومنها العوملة
العلمـي احملكَّمـة   اإلسالمية تأيت بأشكالٍ وصورٍ خمتلفة منها البحـوث   تإن الدراسا  -

والرسائل اجلامعية والكتب والشروح، األمر الذي ميكِّنها من وضع السبل الكثرية يف مواجهة 
  .التحديات ومنها العوملة

  
  :اقتراح مشروع امع اإلسالمي للتصدي للعوملة

ون ألمتنا العربيـة  ورداً على تيار العوملة الزاحف، ورها املاد، فإنه ال بد من أن يك
واإلسالمية موقف حاسم، ويكون هذا املوقف استجابة هلذا التحدي الداهم واملاثل، ولعـلَّّ  
من املناسب أن تقوم جامعة الدول العربية بالتآزر مع رابطة العـامل اإلسـالمي، واملنظمـة    

وملـة واألفكـار   اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة بإنشاء جممع علمي إسالمي، يتصدى للع
املعاصرة الفاسدة الزاحفة على بالدنا العربية واإلسالمية، وحيصن املسلمني مـن خماطرهـا   

وقد يكون من املناسب أن حتدد األهداف والغايات إىل إنشاء هذا امع، وتعود . وشرورها
  :أمهية إنشاء هذا امع إىل اآليت

سالمية من تذويب لثقافتها بشكلٍ كلـي  بسبب ما تتعرض له الشعوب العربية واإل - ٢
  .أو جزئي، وتشكيل جديد لثقافتها حياكي شكل ثقافة العوملة ومضموا

بسبب ما تتعرض له الثقافات العربية واإلسالمية من ميش وإلغـاء خلصوصـيتها    - ٣
 .ومسخ لشخصيتها؛ كوا تنتمي إىل اإلسالم احلنيف
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 .من مفاهيم وقيم ومنطلقاتإبراز للثقافة الغربية مبا تشتمل عليه  - ٤
 .عكس الصورة الصحيحة للدعوة اإلسالمية يف ظل جمتمع املعلومات - ٥
 .التعريف باإلسالم وقيمه احلضارية تعريفاً يتفق وروح العصر - ٦
إنَّ ما طرأ من حتول على مستوى اتساع الفضاء العاملي، وانتشار البث الواحد عرب  - ٧

 .ادة النظر التعريف بالقيم واحلضارة اإلسالميةالقنوات الفضائية، يفرض علينا إع
  

  :وأقترح أن يكون اهتمام امع باجلوانب اآلتية
االهتمام بالدراسات والبحوث املتصلة بترسيخ مبدأ عاملية اإلسالم يف أذهان أبنـاء   - ١

  .املسلمني، والتصدي لكل ما يشوه صورة اإلسالم وقيمته ومبادئه
املستجدة، وتقدمي حل إسالمي يرعى روح اإلنسان وعقلـه  عالج القضايا العاملية  - ٢

 .وخلقه، بدالً من املعاجلات املقصورة على اجلوانب املادية
وضع حلول مستمدة من أحكام الشريعة اإلسالمية للمشكالت املختلفة واملستجدة  - ٣

 .اليت تعاين منها الشعوب واألقطار اإلسالمية
ني على كلمة سواء؛ الطالعهم على حقيقـة  احلوار العلمي اهلادف مع غري املسلم - ٤

 .اإلسالم وغاياته ومبادئه وتشريعاته، ودوره يف احلضارة اإلنسانية
 .إجياد صندوق إسالمي من أجل متويل مشاريع العصرنة - ٥
توظيف التقنيات احلديثة يف خدمة اإلسالم يف جماة خماطر العوملة وكيفية التعامـل   - ٦

 .معها
االتصال واإلعالم يف خماطبة اآلخر، وتصـحيح مفاهيمـه   اإلفادة من تعدد وسائط  - ٧

املغلوطة عن اإلسالم، وحماولة تنقية الصورة الشائعة، وتأكيد هويتنا وإبراز جوانبها 
 .وإسهاماا يف املسرية احلضارية

 

  


