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 موقف اإلسالم من العوملة يف اجملال الثقايف والسياسي
 الشيخ حممد مهدي مشس الدين

 مقدمة 
 العوملة اصطالحاً ومفهوماً  -أ

يعرب مصطلح العوملة الذي تداول املفكرون والباحثون استخدامه منذ عقد من السنني )منذ هناية 
السياسة، اليت  جمال القيم األخالقية واالقتصاد و  الثمانينات( عن حتول عاملي يف رؤية كثري من املرتكزات يف

كانت سائدة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية بني البشر. كما ويستبطن هذا املفهوم رؤية جديدة 
حول اهلوية، هوية اجملموعة وهوية اجلماعة وهوية القوم. وحول شخصية اجملتمع وشخصية الدولة على 

و يف لقومية بالنسبة إىل اجملتمعات اليت تعاين من ضعف يف سيادهتا أو يف اقتصادها أاملستويات الوطنية وا
قوهتا، أي لتلك اجملتمعات اليت تعترب مغلوبة على أمرها يف جمال املنافسة على املستويات االقتصادية 

  .والسياسية واألمنية والعلمية والثقافية وما عدى ذلك
اظر وكأهنا كائن خارق اإلمكانات، خارق القوى، يتهيأ الفرتاس كل هذه الظاهرة )العوملة( تبدو للن

ما يقع بني يديه على املستوى العاملي من مجاعات ودول وشعوب. وتأيت يف مقدمة الفرائس اليت تستشعر 
اخلطر أو اليت ينبغي أن تستشعر اخلطر األمة العربية واألمة اإلسالمية، ألن يف تقديرنا أنه كلما كان جمتمع 
ما أو أمة ما تتمتع مبضمون ثقايف ميكن تطويره وتثويره ليعيد صياغة هذا اجملتمع وهذه األمة، وليكون له 

قبيل كلما كان اجملتمع ما وأمة ما من هذا ال  –دور فعال وأصيل على املستوى العاملي، وال يكون جمرد تابع 
ل ىل أن يلغي كل األغيار، ويدمج كفإنه يكون فريسة منوذجية هلذا الكائن )العوملة( الذي يهدف إ –

التنوعات يف صيغته اخلاصة، وهو ما ميكنه من أن ميتص ويستحوذ على كل القدرات يف الطبيعة ويف 
  .اإلنسان ملصلحته اخلاصة، ملصلحة قوته ومتعته واستهالكه، بل على مجيع املستويات املعنوية واملادية

ة ت العوملة يف السنوات العشر املاضية حقيقة حامسهل يعرب هذا الفهم عن حقيقة موضوعية؟هل غد
 يف االجتماع البشري، أو أهنا ال تزال افرتاضًا ميكن أن يتحقق وميكن أن ال يتحقق؟

حنن ال نرى أهنا جمرد وهم كما ال نرى أهنا حقيقة غالبة وراهنة، هي شيء يف دور التكوين قطع شوطاً يعتد 
نرى ذلك يف السياسات االقتصادية، ونرى ذلك يف السياسات األمنية به حىت اآلن يف إبراز معامل ذاته. 
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ونرى ذلك يف الظاهرة الثقافية )يف اجملال الثقايف(. إذن العوملة هي شيء غري مكتمل اآلن ولكنه ليس 
  .ساكناً، بل ينمو

ع تحنن يف مواجهة مشروع استحواذ جديد يتكون، وقد مر يف مراحل متنوعة منذ القدم، ولكنه يتم
اآلن بأقصى قدراته، وذلك ملا أتاحه العلم احلديث يف مجيع حقوله من قدرات خارقة ملن ميتلك ناصية 
القوة والنفوذ. ومن هنا فإن احلديث عن هذا املشروع والتهيؤ له من قبلنا عرباً ومسلمني يعترب من حسن 

تحكم ضده، طر بالتهيؤ له، والالفطن، ألن استباق األخطار أفضل من مواجهتها بعد أن تقع، استباق اخل
  .وهتيئة الوسائل املناسبة ملواجهته ومكافحته، هي خري من عدم املباالة

 العاملية والنظام العاملي  -ب
وقبل الدخول يف حبث مضمون العوملة وحتديد املوقف منه، نرى من املناسب التمييز بينه وبني 

  .ثاين مصطلح العامليةمصطلحني آخرين:أحدمها مصطلح النظام العاملي، وال
أما مصطلح النظام العاملي فيبدو أنه لغة للتعبري عن طموح حنو إجياد نظام سياسي عاملي هتيمن فيه 
أو تفرض فيه قوة وحيدة أو حتالف قوى، هيمنة سياسية انطالقا من مصاحلها املادية ونظرهتا الفلسفية 

  .من دول وشعوب العامل )أساساً من حيث مصاحلها املادية( على أكرب قدر ممكن
العامل الروماين، والسالم )لقد شهد العامل عدة أنظمة عاملية مشولية منذ العهد الروماين متثل فيما مسي 

الروماين( ومتظهر بعد ذلك يف عدة صيغ إىل أن ظهر اإلسالم وتكونت الدولة اإلسالمية اليت تطورت إىل 
 اءت أنظمة عاملية أخرى تتابعت إىل العصر احلديث حيثنظام عاملي كان جديداً يف حينه، وبعد ذلك ج

شهد هذا العصر عدة جتارب كان آخرها ما مسي النظام العاملي اجلديد الذي برز بوضوح بعد اهنيار اإلحتاد 
  .اإلسالمي السوفيييت

ا أو ههذا النظام العاملي هو آلية ملمارسة سياسة للتأثري، تنطلق وترتكز على املصاحل اليت تسعى إلي
تدافع عنها جمموعة القوى العظمى. يف مرحلتنا الراهنة متحورت هذه القوى العظمى يف الواليات املتحدة 
األمريكية وليس مثة ضرورة تدعو إىل أن يكون هلذا النظام عالقة بالثقافة واحلضارة. هو ميكن أن يتعايش 

ملصلحة نظام  إن جوهره هو ممارسة السلطةويتفاعل مع ثقافات متنوعة وخمتلفة ومع أمناط حضارية خمتلفة. 
  .املصاحل الغالب
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أما العاملية، فهي تعبري عن جمال قد يكون بعيدًا عن السياسة واالقتصاد، بل هي تعبري عن النوع 
 الثقايف. فالعاملية تعين االعرتاف باألدوار، حبيث يكون العامل منفتحًا على بعضه مع االحتفاظ بتنوعاته،

ه هي السمة البارزة يف احلضارة والثقافة واإلميان اإلسالمي بشكل خاص:االعرتاف ولقد كانت هذ
باآلخرين، احرتام خصوصيات اآلخرين. وهو األمر الذي أنتج حالة احلوار بني الثقافات واحلضارات والدول 

  .والشعوب واملصاحل واألديان وما إىل ذلك
ة، وإمنا تعين  تعين يف الوقت نفسه أيضًا اهليمنة الثقافيإذن العاملية ال تعين اهليمنة االقتصادية كما ال

 :التنوع وانفتاح الثقافة اخلاصة على الثقافات األخرى، تعين التعارف وفقاً للمبدأ القرآين
ن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفو  "   ." . .ايَا أَي َُّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكم مِّ
 مضمون العوملة  -ج

أما العوملة، كما عرفت وكما يبدو من تطبيقاهتا، فهي تقوم على اجتياح للثقافات األخرى وحموها حمواً  
كاماًل، وإذا كان هلذه الثقافات من بقاء فسيكون بقاء فلكلوريًا جملرد االستمتاع وليس لتنمية وإخصاب 

ارس ى والغالبة، وهي إىل جانب السيطرة االقتصادية والسياسية متالذات اإلنسانية، إهنا سيطرة القوى الكرب 
السيطرة الثقافية وتستخدم كل تنوع ثقايف يف سبيل التنكيل باآلخرين وإرهاب اآلخرين ألجل استتباعهم 

  .ثقافياً 
فهي مشروع  ،إن العوملة بالصيغة األمريكية اليت حياولون فرضها على العامل ال متثل حتدياً بقدر ما متثل غزواً 

يتسلم واقع اهليمنة على السياسة واالقتصاد من جهة، وبالقدرة غري املسبوقة يف توجيه اإلعالم من جهة 
  .أخرى، كما أهنا تتسلح أيضاً بالقدرة على التشريع على املستوى الدويل

  .هتولذا فإن العوملة ال متثل يف نظرنا حتدياً، بل متثل غزواً وهذا الغزو البد من مقاوم
إننا نعتقد أن دعاة العوملة يهدفون إىل السيطرة االقتصادية حتت شعار دعوى أهنا تؤدي إىل ارتفاع 

كما يهدفون إىل السيطرة الثقافية اليت تؤدي إىل  .مستوى احلياة للدول. وإىل إتاحة توزيع أفضل لالقتصاد
  .تشويه أو تذويب الشخصية اخلاصة

إىل تشجيع عوامل التفتت واالنقسام داخل اجملتمعات األخرى،  ومن جهة أخرى فإن العوملة تؤدي
واىل إثارة التناقضات العرقية والدينية واملذهبية بني األقوام داخل اجملتمعات، وتؤدي هبذه اجملتمعات إىل 

افية قحروب وتوترات داخلية تتيح االستيالء عليها، واهليمنة عليها وعلى اقتصادها، أهنا تتيح تفتيت البىن الث
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واألخالقية و أنظمة القيم داخل جمتمع وداخل كل حضارة ملصلحة تيار احلداثة، كما يتجاوز فيما يسمى 
 .احلضارة األمريكية والثقافة األمريكية ومنط احلياة والعيش األمريكي

هذا يفرض علينا، يفرض على كل شعب، كل حضارة، كل ثقافة، مسؤوليات حتصني الذات من 
  .ن جهة أخرى حتصني الذات مبا ال يعين االنغالق، واالنفتاح مبا ال يعين الذوبانجهة واالنفتاح م

بالنسبة لنا يف العامل العريب واإلسالمي فإن هذا يفرض مسؤوليات تربوية يف األسرة ويف املدرسة ويف 
بل نشوء ق اجلامعة ويف احلياة العامة. وهي مسؤوليات أكرب وأثقل ضرورة وإحلاحًا مما كانت عليه احلال

 املوجة الثقافية والتيار الثقايف املاحق والساحق الذي يتدفق بواسطة اإلنرتنت والتلفزيون والسينما والصحافة
  .وما إىل ذلك حتت عنوان احلداثة

 احلداثة والعوملة  -د
  :إن العناصر الفكرية الفلسفية املكونة للحداثة ثالثة

قيقة، الدنيوية املرتكزة على أن العامل املوضوعي اخلارجي هو احل احلداثة تقوم على الرؤية –العنصر األول
 .(علمانية الكاملةال)وهذه الرؤية تنفي أي تدخالت غيبية ما ورائية يف وجود العامل أو يف صريورة العامل 

ويف هذه احلالة فإن عمل اإلنسان يف اجملتمع والطبيعة، وعمل اجملتمع يف نفسه يهدف إىل حتقيق 
  .ومقاصد من سنخ املوضوع الذي حتيا فيه، أي أنه يهدف إىل حتقيق أهداف ومقاصد مادية غايات

تتعلق بالسيطرة على الطبيعة وبتحسني حالة العيش، يف مقابل النظرة اإلسالمية أو النظرة الدينية 
ق غايات يعمومًا اليت ترتكز على أن هدف احلياة واخللق، هدف الوجود يتجاوز العامل املادي إىل حتق

  .ومقاصد روحية يف كينونة اإلنسان ويف شخصية اإلنسان ويف مصريه األخروي
الذي ترتكز عليه احلداثة هو أهنا تقوم على الفرد، تقوم على أن حمور الوجود، حمور  –العنصر الثاين 

ىل إعطاء  إالعمل، حمور النشاطات هو الفرد. التأكيد على فردية اإلنسان. وعلى هذا األساس فهي تدعو 
كل الفرص لنمو الفرد وازدهار الفرد وسعادة الفرد. وهذا يربز مقصداً أساسياً وهو إعطاء أوسع احلريات 

  .للفرد يف مقابل الواجب
يسيطر حينئذ مبدأ احلرية مقابل مبدأ الواجب. ويف هذه احلالة يكون النظام األمثل هو الذي يعطي 

ات على الطبيعة وعلى تصرفاته، يف مقابل أقل قدر من االلتزاماكرب قدر من احلرية للفرد على نفسه و 
  .والواجبات جتاه الغري
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تقوم احلداثة على أن املرجعية يف فهم األشياء ويف احلكم على األشياء، يف فهم  –العنصر الثالث 
التصرفات ويف احلكم على التصرفات، على صحتها وخطئها هو العقل الوضعي، العقل الذي يرتكز 

لرباغماتية )النظرة النفعية( احملضة وعلى املادية احملضة، وهو ليس العقل الذي يدرك به اخلري والشر والذي ا
 (.يقوم على مبدأ أخالقي )العقل العملي باالصطالح الفلسفي

إذن املرجعية هي للعقل الوضعي املادي النفعي، يف مقابل مرجعية أخرى أي مرجعية العقل باملعىن 
  .اخلري والشر ويدرك احلسن والقبح، واىل جانب مرجعية الوحيالذي يدرك 

  .هذه العناصر الثالثة هي اليت تقوم عليها فكرة احلداثة أو فكرة العلمانية املطلقة
وهذه العناصر الثالثة حني تشكل أساسًا لثقافة الفرد، فإهنا تنتج هذا الفرد الذي نرى مناذجه يف 

ما نالحظ حينما يطبق على الدولة، تلك الدولة اليت حتاول أن تتخلص من كل احلياة الغربية املعاصرة، ك
التزام ديين، وكل التزام اجتماعي وأخالقي، وكل التزام يقوم على األخالق وعلى الغيب وعلى مرجعية 

  .الدين. حبيث تكون الدولة مادية
 باعتبار أن االجتاه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن سلطة الدولة تتقلص وتكون سلطة هشة،

الفردي هو الذي حيكمها، وأن مبدأ احلرية بالتايل هو الذي حيكمها، ويأخذ األفراد منها أكرب مساحة من 
   .االستقاللية، وتكون الدولة جمرد منسق ومديراً لألنشطة وال تشكل أية قيادة على اإلطالق

رمبا ال تعادي  يدية، تصبح دولة غري دينية،ختتلف عن الدولة التقل –دولة احلداثة  –الدولة العصرية ف
 الدين سياسياً وسلطوياً ولكنها بالتأكيد تعاديه عملياً وتطبيقياً، وتكون دولة مادية ودورها يرتكز على توفري

  .فرص التعامل بني األفراد
 

 
 العوملة يف التطبيق امللموس 

طر على سكة أمام القوى العظمى اليت تسيتؤدي العوملة إىل هشاشة الدولة جتاه اخلارج فال تعود متما
  .تيارات العوملة يف االقتصاد ويف الثقافة ويف السياسة ويف اإلعالم
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وحينما تكون الدولة مؤلفة من فئات مذهبية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية أو من ذلك كله، فإهنا 
تقد رج أمام عوامل االستتباع. ونعتكون أيضًا هشة يف الداخل أمام عوامل االنقسام وتكون هشة يف اخلا

  .أن هذا أحد مقاصد الدول العظمى
وأما إذا كانت الدولة متجانسة يف شعبها فإن هشاشتها اجتاه اخلارج تؤدي إىل استقوائها على شعبها 

  .يف الداخل، وترتفع مستويات القمع ومصادرة احلريات وفرض السياسات على اجملتمع
 جمال االقتصاد يؤدي إىل إفساح اجملال لسيطرة الشركات العمالقة متعددة إن فسح اجملال للعوملة يف

اجلنسيات واليت ال تعرتف بالدول وال باحلدود وال بالشعوب وال باألخالق، بل تؤدي إىل تدمري القيم 
األخالقية اليت جيب أن حتكم االقتصاد والتنمية والعلم، وقد تسخر كل ذلك لزيادة األرباح، ولقمع كل 

  .تطلع ويؤنسن التنمية ويؤنسن العلم
وحينما نبحث عن القوى املؤثرة واليت تدير عملية العوملة ملصلحة القوة العظمى األخرى جند أهنا 
الدول الثماين الصناعية الكربى بقيادة الواليات املتحدة األمريكية، واملؤسسات النقدية العاملية اخلاصة مثل 

ة، ندوق النقد الدويل، والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري، ومنظمة التجارة العامليالبنوك الكربى يف العامل، وص
  .والشركات املتعددة اجلنسيات

ونالحظ حنن املسلمني أن مجيع هذه القوى احملركة للعوملة واليت تديرها، تتخذ موقفاً سلبياً من اإلسالم 
شأن سلمان  حيث نالحظ املوقف الذي اختذ بوالعرب يف الصراع مع الصهيونية، ويف قضايا الثقافة، مثالً 

  .رشدي أو تسليمة نسرين أو غريمها، وبينما جند أهنا تقف موقفًا حمابيًا للصهيونية وملؤسساهتا إسرائيل
إن هذا املوقف املتحكم وغري احملايد، والعدواين يف كثري من احلاالت، يظهر يف كثري من املواقف والسياسات 

  .وعلى مجيع املستويات يف مجيع اجملاالت
إن وقوف العرب واملسلمني ضد العوملة، أو اختاذ موقف احلذر ناشىء من التجربة العملية، وليس 

  .جمرد موقف انفعايل
وليس العرب وحدهم ضد العوملة، وليس املسلمون وحدهم ضد العوملة، فنحن نالحظ كيف أن 

مل. واألمريكيون هنا )أمركة العامل( وهي يف احلقيقة أمركة العااألوروبيني وخصوصاً الفرنسيني ينعتون العوملة بأ
  .يقولون إهنا النظام العاملي. يريدون أن يعطوها امسا غري أمريكي ولكنهم يسيطرون عليه
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أوروبا تصرخ وتقول )أوقفوا األمركة( ألن هذا النظام املسمي النظام العاملي يهدف إىل فرض الثقافة األمريكية 
اة األمريكي، واالستيالء على مقدرات االقتصاد العاملي، وحتطيم اإلقتصادات األخرى، حينما ومنط احلي

تعجز أمريكا عن استتباعها، ونتذكر صرخة وزير الثقافة الفرنسي )جاك النغ( يف املكسيك يف املؤمتر العاملي 
لى هبذا النحو من العوملة تتجلألونيسكو حينما قال: )احتدوا بثقافات الدنيا ضد الغزو األمريكي الثقايف( 

  .االستتباع
 إشكال مواجهة العوملة 

إن املهم عند املسلم ومن وجهة النظر اإلسالمية فيما يتعلق بالعوملة هو حتصني الذات من التشويه 
والذوبان، حتصني الذات احلضارية والثقافية واالعتقادية والتشريعية من التشويه والذوبان يف اآلخر، من دون 

 .طيعة مع األخر، بل مع االستجابة جلميع دواعي االتصالق
ومن جهة أخرى حتصني املصاحل من االنتهاك، املصاحل االقتصادية وقضايا السيادة واالستقالل. ومع 

  .ضمان هذين األمرين فإن اإلسالم حيض على التواصل احلي الفعال مع العامل
السائد يف العامل الثالث عموماً( اختذت يف مواجهة  ولكن احلركات والدول اإلسالمية )وهو املوقف

 :العوملة أحد ثالثة مواقف
هناك من يدعو حبماس إىل االندماج املطلق واالستجابة لكل مقتضيات العوملة، والتخلي عن كل 

  .اخلصوصيات اليت متيز الشخصية ومتيز الدور، واليت تؤهل للدور املتميز
يتهم  ب واالنزواء والرفض، ويتشبث باهلوية الوطنية والثقافة الوطنية، و وهناك فريق يعمل على االنسحا

  .كل جتليات العوملة
وهذا االنكماش واالنطواء على الذات واالنقطاع عن متغريات العامل ليس حاًل للمشكلة، ألنه ال 

واالستحواذ،  دة الغزوجيوز أن خنتنق داخل أسوارنا، بل مل تعد لنا أسوار ألن وسائل االتصال املتطورة، وإرا
مل تبق أسواراً ألية حضارة وألي شعب وألية ثقافة، فمآل حالة االنزواء واالنطواء إىل االنتحار الذايت، إىل 

  .خنق الذات واىل حمق الذات
هناك تيار ثالث توفيقي حيمل نفس السمات اليت ظهرت يف التيار التوفيقي بني اإلسالم والغرب يف 

االحتكاك بني العامل اإلسالمي وأوروبا الغربية وحضارهتا، هذا التيار حياول أن يؤلف بني بدايات التواصل و 
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التيارين السابقني، يأخذ من العوملة ما يرى بأنه ال يتناىف مع اهلوية والشخصية، ويرفض من العوملة ما يرى 
  .انه يتناىف

خذ صيغ ومؤسسات يقي هبذا املعىن، بأهذا التيار التوفيقي يف احلقيقة تيار فاشل، ونعترب أن التوف
جاهزة ونبذ مؤسسات وصيغ جاهزة يشبه تأثيث منزل مبوديالت متعددة ومن عصور خمتلفة. إن مقولة 
)إننا نأخذ ما يناسب العلم وحنتفظ بقيمنا( مقولة غري واقعية ألن السؤال هو: هل يتمتع نظام القيم عندنا 

ة هل هو قادر على أن يقاوم الثقافة احلسية البصرية املادية الشهوانيبالقدرة على مقاومة غزو تيار العوملة؟
 وبكل العناصر اليت يشتمل عليها تيار احلداثة كما بيناه؟ 

 اجلواب
  .إنه غري قادر. إننا يف هذه احلالة نتخذ موقفًا لفظيًا وشكليًا بينما يؤول بنا األمر إىل الذوبان الكامل

  .مة ومبدأ تطوير الذات وليس احملافظة على ما نعتربه من الثوابتالبد من اعتماد مبدأ املقاو 
املطلوب هو تعميق وتفعيل حركة االجتهاد، وتطوير كل مؤسسات األمة يف أنظمتها السياسية، ويف 
توجهاهتا العلمية والثقافية، ويف توجهاهتا االقتصادية يف جماالت الصناعة ويف جماالت الزراعة ويف جماالت 

  .املال
البد أن نتحرك يف انتفاضة شاملة تعيد بناء األمة وفقًا لنظرة جديدة حتيي أصالتها وحركتها وفاعليتها يف 

  .مواجهة األغيار، ومن دون هذا حنن ال نرى أن هناك أفقا يسمح مبقاومة التيار الوافد
تصادية افية االقإن املوقف الصحيح الذي نراه ليس اخذ صيغ من العوملة، بل إدارة العملية الثق

بعبارة  –اإلعالمية وبالتواصل مع العامل اآلخر، بنحو أننا حنن املسلمني والعرب نولد عوملتنا اخلاصة، أو 
نولد صيغتنا اخلاصة من العوملة على قاعدة الثوابت اإلسالمية اليت تسم األمة اإلسالمية واألمة  -أخرى
  .العربية

ية أو ة السائدة شيئًا ال يبقى بوجه من الوجوه حمتفظًا هبويته األمريكيف هذه احلالة حينما نأخذ من العومل
الغربية على وجه العموم. بل يعاد تكوينه من داخله ومن مضمونه ليكتسب اهلوية والصيغة اليت تناسبنا 

 .وتتبع من ذاتيتنا اخلاصة
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واد املادية، يقال ة يف األفكار واملويف اجملال التوفيقي نالحظ أنه يؤخذ من العوملة كل املواد االستهالكي
أننا حنتفظ بشخصيتنا الفكرية وصيغنا الوطنية يف تركيبنا السياسي ويف بناء الدولة عندنا، وهذا وهم، ألن 

  .قوة األشياء تؤثر على األفكار والقيم
كون دور اآلخرين ي إن العوملة بالنسبة إىل العامل الثالث أو معظم العامل تعين التلقي واالستتباع، تعين أن

هو اخلضوع، وأن موقعهم موقع تلقي التعليمات وتلقي صيغ احلياة والعيش، واالستتباع يف اجملال االقتصادي 
  .والسياسي، بدل احلوار وبدل االشرتاك يف صناعة صيغ احلياة وصيغ اجملتمع

ل اخلربات راء وتبادإن )التعارف( الذي هو هدف )التنوع( حبسب املفهوم القرآين يعين تبادل اآل
واإلنتاج املشرتك لصيغ تولد من خالل احلوار واالتصال. ولكن مع سيطرة اإلعالن واإلعالم اإلعالين حتول 
األمر إىل أن اإلعالم مل يعد حواراً، لقد حتول إىل إعالن ال يدعو إىل احلوار، بل يدعو إىل اإلصغاء، 

  .اإلعالم والتعارف تعبريان عن ثقافتني خمتلفتني
التعارف خيلق أجواء احلوار والتواصل البشري اإلنساين والتعاون وحتقيق مكاسب مشرتكة، بينما 
اإلعالم اإلعالين واإلعالن اإلعالمي جيمع كل املواد اإلعالمية املالئمة لوجهة نظر سياسية أو اقتصادية 

  .اين أن يقبلوهأو فلسفية معينة، ويبثها على أهنا حقائق وأفكار أساسية، ويطلب من اآلخر 
يف ظل هذه احلالة يعيش العامل اليوم املرحلة اليت يبدو فيها الصراع حمسوماً لصاحل اإلعالن يف صراعه 
مع اإلعالم الصحيح مبعىن التعارف، ويبدو اإلعالم أو اإلنباء هو الوظيفة االتصالية الكربى اليت يسخرها 

  . تقوم على جين األرباحاإلعالن بشكل كامل لغاياته وأهدافه السريعة اليت
 ما هو هدف العوملة ؟ 

 !يقال إن هدف العوملة هو تكوين اإلنسان اجلديد
 من هو هذا اإلنسان اجلديد؟

هذا اإلنسان اجلديد كما نراه ونفهمه هو اإلنسان اململوك واملصادر إعالمياً، الغارق يف الشكلية، 
أنه اإلنسان الذي تقوم حياته على  .املضمون اخلايل من أي مضمون خاص، بل إن الشكل أصبح هو

االستهالك احملض، وعلى اللذة واملتع احلسية من دون أن يكون هناك أي مضمون آخر يغذي احلضارة 
َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإىَل اأَلْرِض َوات ََّبَع  " بالقيم ويقوم على القيم. أنه اإلنسان املادي الذي وصفه اهلل تعاىل بقوله
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َوالَِّذيَن َكَفُروا يَ َتَمت َُّعوَن َويَْأُكُلوَن َكَما  " "جعل إهله هواه" (21اآلية  –مكية  –سورة األعراف ) " َهَواهُ 
  .(21، اآلية :74 –سورة حممد، مدنية  ) "تَْأُكُل اأْلَنْ َعاُم 

عن عوملة  ةإن العوملة فيما يظهر لنا من مسارها ومن جتلياهتا يف األمن واالقتصاد والثقافة، هي عبار 
من سكانه، حيث أن فريق العوملة يسيطر  %02أو  %42من سكان العامل على حساب  %12أو 12

  .على مصائر باقي العامل، ويهيمن على اقتصاده وعلى أسواقه وعلى كيانه الوطنية وعلى هوياته الثقافية
تكر التحكم بالنظام تكنولوجيا، وحتإن القوى املهيمنة على العوملة واليت تستغل العامل حتت شعارها حتتكر ال

املايل على مستوى عاملي، وتتمتع بسهولة حصوهلا على املوارد الطبيعية على مستوى الكرة األرضية بأسعار 
  .خبسة، وتتمتع بالقدرة على التحكم بوسائل اإلعالم واالتصال، ومتلك أسلحة الدمار الشامل

  .يف العامل وليس مشاركة له وهكذا تبدو العوملة من هذا املنظور حتكماً 
التحديث الثقايف( أو )التحديث احلضاري( الذي ميارسه )لقد الحظنا دائماً أن حماوالت ما يسمى 

الغرب جتاه اآلخر، واآلن متارسه اإلرادة األمريكية الغريبة جتاه العامل، هو يهدف :إما إىل القضاء على 
 يكن إذا مل -شعوب، وإلغاء منافس حمتمل أو فعلي، أومقومات املناعة والصمود والدور يف شعب من ال

فهو تدمري القوى اليت حتول دون جعل هذا الشعب سوقاً للمنتجات اليت تصدرها القوى  –األمر كذلك 
الغربية. تعترب العوملة أداة من أدوات االقتصاد، وكما أن االقتصاد أصبح أداة من أدوات الثقافة، هتدف 

ى املناعة اليت جتعل من العرب أو من املسلمني أو من الصينيني أو من اهلنود، أو غري العوملة إىل تدمري قو 
هؤالء، جتعل منهم قوة منافسة على مستوى املستقبل يف اجملال احلضاري، بكل ما يعنيه ذلك من علوم 

 وثقافة وتكييف وتكيف للطبيعة ومع الطبيعة، أو إخضاع هذه الشعوب وإخضاع هذه األمم ألجل أن
تكون سوقاً الستهالك املواد املصنعة ومصدراً للمواد اخلام، ومصدراً لأليدي العاملة الرخيصة، والقضاء يف 
سبيل هذا اهلدف على قوى املمانعة يف هذه الشعوب، وهذا ما نالحظه يف صور سافرة أو بأساليب سافرة 

واحلضارة  سالمية. يبدو لنا أن العوملةأو مقنعة يف حماولة فرض الكيان اإلسرائيلي على األمة العربية واإل
والتنظيم هي إعادة تعبري عن مقولة رسالة الرجل األبيض، وهي إعادة تعبري عن مقولة تنازع البقاء وبقاء 

  .األصلح اليت تعين األقوى
إن هذه الصيغة إعادة إنتاج مشروع افرتاس العامل باألنياب واملخالب اليت تكونت له نتيجة للتطور 

ي اجلديد. إهنا مشروع للسيطرة يدخل من باب االقتصاد، ومن باب الثقافة ومن باب القيم، مشروع العلم
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قد ال يبايل هذا النظام  .يركز القوة يف يد واحدة ألجل أن يفتت اجملموع وألجل أن يسيطر على اجملموع
ه احلالة ستتحول إىل ذباخلصوصيات الثقافية لآلخرين إذا مل تتعارض مع مشروعه للسيطرة حيث أهنا يف ه

  .جمرد صور فلكلورية تبعث التسلية والبهجة حني تفقد قدرهتا على أن تكون قوة ممانعة
ولكن جمرد أن يكون هذا املضمون الثقايف مشروع ممانعة يف مواجهة مشروع التسلط، فإهنا تدمر بكل 

ر املرأة يف بكني األسرة كما يف مؤمتقساوة وبقوة القانون، من قبيل استخدام املؤمترات اليت تستهدف هتدمي 
ويف القاهرة، أو اليت تستهدف تدمري االقتصاد كما يف مؤمترات االقتصاد والتنمية، أو تستهدف القضاء 
على السيادة وإعطاء شرعية للتدخل يف صميم خصوصيات كل شعب كما يف استخدام شعار حقوق 

 اية الدينية( اليت تنتج إجياد شرعية دولية للتدخل يفاإلنسان واملؤسسات املسماة دولية، أو )قانون احلم
  .شؤون الشعوب األخرى

إجراءات إغالق هذه املنافذ متاماً ال تكفي حلماية الذات الثقافية واحلضارية، بل ينبغي أن تعمل إىل 
 دجانب ذلك على حتصني الذات. ومن حتصني الذات يكون بتطوير القدرة الثقافية عند املسلم يف أبعا

الثقافة كلها، تطوير املضمون الثقايف على مستوى الروحنة والعالقة مع اهلل، وعلى مستوى االندماج مع 
الطبيعة واجملتمع، وعقلنة العالقة مع الطبيعة ومع اجملتمع، وعلى مستوى تطوير وتفعيل حركة االجتهاد يف 

مناعة وكفاءة  يف العامل املعاصر، وخللق األمة الكتشاف آفاق اإلسالم بالنسبة إىل متغريات الوضع اإلنساين
  .من كل ذلك تؤهل املسلم ألن حيتفظ بشخصيته يف ضمن التنوعات اليت تواجهه

 أسس اخلصوصية الثقافية لألمة 
إن لكل جمتمع من اجملتمعات انتماًء ثقافيًا وخصوصيًة متيزه عن غريه من اجملتمعات، قد تكون هذه 

  .عن الناس، وقد يكون معرباً يصله بالناساخلصوصية جداراً يفصله 
 :إن اخلصوصيات الثقافية واحلضارية ألمة من األمم واليت متثل شخصيتها تنشأ من أمرين رئيسيني

األول :املعتقد الذي تتولد منه قيم توجه السلوك، وحتكم النظرة إىل الكون واحلياة واإلنسان، وحتكم عالقة 
  .لطبيعة وبالكون كلهاإلنسان باجملتمع البشري وبا

وتتولد من املعتقد طبيعة تكوين األسرة، وعالئق األسرة، وأخالق األسرة، وتربية الناشئة يف األسرة.  
كذلك النظر إىل العلم واىل وظيفة العلم واىل طريقة التعليم، كما تتولد منها أمناط من العالقات بني الناس، 

  .يد، بني األرحام، بني أبناء البلدة وأبناء احمللة وما إىل ذلكبني اإلنسان واإلنسان، وبني القريب والبع
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الثاين: اللغة اليت يتكلمها اجملتمع ويتخاطب هبا ويتفاعل مع نفسه من خالهلا بكل ما ختتزنه من خربة 
تارخيية مرتاكمة مع الطبيعة ومع اإلنسان ومع الذات، ومبا ختتزنه من مستويات معرفية وحضارية مرت هبا 

  .مة اليت تتكلم تلك اللغةاأل
ميكن أن نقول إذن أن اخلصوصية مقابل العاملية، مقابل ما به االجتماع مع العامل، تتمظهر يف أمرين  

كبريين: تتمظهر يف املعتقد الذي تتولد منه القيم واملعايري اليت حتكم نظرة اإلنسان إىل الكون واحلياة 
  .من خربات ومن املضامني اليت أشرنا إليهاواإلنسان، وتتمظهر يف اللغة مبا ختتزنه 

 صيغ املواجهة مع التغريب والعوملة 
نالحظ يف العامل اإلسالمي أن صيغ املواجهة أكثر ما تتجلى يف احلركات اإلسالمية اليت يدعوها 

  .الغرب أصولية
 الدرجة الثانية، يفهذه احلركات اليت نشأت العتبارات سياسية يف الدرجة األوىل، والعتبارات ثقافية 

أخذت هتتم أكثر فأكثر بتأصيل نفسها عن طريق تأصيل الثقافة اإلسالمية، وهذه احلركات قد استفادت 
من اإلمكانات املتاحة لوسائل االتصال احلديثة على مستوى التلفزة والفيديو وأشرطة التسجيل واإلنرتنت 

  .اسية والفقهيةوما إىل ذلك، لتعميم مفاهيمها ورؤيتها الثقافية السي
املواجهة الثانية تتم بشكل أقل حدة وأكثر مرونة على مستوى بعض اجلماعات الثقافية غري احلركية 
اإلسالمية، جمموعات املثقفني املسلمني غري احلركيني وجمموعات املثقفني غري اإلسالميني الذين ينتمون إىل 

ونة من خالل رؤية دينية هلذه الذات ومن خالل الكينتيارات قومية، ترى انه جيب احملافظة على الذات، ال 
  .الدينية للذات بل من خالل الرؤية املوضوعية القومية العلمانية للذات

املواجهة الثالثة األقدم واألمشل هي مواجهة القوى اإلسالمية املركزية اليت تتمركز يف املؤسسات 
اسة وتعليم ونشر اإلسالم من خارج إطار احلركات اإلسالمية الكربى يف العامل اإلسالمي وهي مقرات در 

السياسية كما يتمثل ذلك يف قم والنجف واألزهر ومثيالت هذه املؤسسات على مستوى العامل اإلسالمي، 
متثل هذه املراكز القالع الكربى املؤسساتية واليت تنتمي إىل األمة على مستوى شامل وغري جزئي، بل على 

  .يف مواجهتها للتيارات الغريبة اليت تتمثل اآلن يف تيار العوملة مستوى مشويل متثل األمة
  .ولكن مجيع هذه القوى تعاين من عدم الفاعلية بسبب العجز والتخلف
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 مالحظات يف أسباب ومظاهر العجز والتخلف 
قاط نإن الواقع الذي تعيشه األمة اإلسالمية جبميع أطرها القومية والوطنية يتميز بأمور تظهر فيها 

  :الضعف أمام التحدي أو أمام اخلطر الذي متثله العوملة
سب متفاوتة بن –نالحظ أن معظم األنظمة السياسية اليت حتكم شعوب األمة اإلسالمية تفتقر  -أوال

إىل الدميقراطية واىل الرعاية األمينة حلقوق اإلنسان، وال تلعب أي دور يف توفري احلوافز عند شعوب هذه  –
  .بداع، ومن هنا نالحظ هجرة املبدعني املوهوبني )هجرة األدمغة( إىل خارج العامل اإلسالمياألمة واإل

لقد أدى هذا إىل سيطرة الروح العشائرية والقبلية أو الفئوية على أنظمة احلكم، وأدى إىل احنسار روح 
ني املواطن وبني نظام لعالقة باملواطنة باملعىن الصحيح، ومن مث أدى إىل التخلف يف الكينونة السياسية ويف ا

 .احلكم الذي يقوده ويسريه
نالحظ أن التخلف العلمي هو الذي يسم اجملتمعات اإلسالمية بالرغم من كثرة اجلامعات،  -ثانيا

بالرغم من منو عدد خرجيي اجلامعات، بالرغم من تقلص نسبة األميني يف هذه اجملتمعات، إال أننا يف العامل 
ن مل منتلك بصورة قوية وفعالة القدرة العلمية املبدعة، مل تتأسس مراكز األحباث اجلادة اإلسالمي حىت أال

لعدم توفري األموال الالزمة هلا، كما مل تتوفر هلا احلريات الالزمة، مل تتوفر للمبدعني جماالت اإلنتاج والنمو 
  .واالزدهار

لمي ال ينال احلقل العلمي حقل البحث الع نالحظ أن األموال تصرف على حقول ذات أمهية ثانوية، بينما
 .والدراسة املتخصصة عالية املستوى ما جيب أن يناله من عناية

نالحظ أن الوضع السياسي والتنظيمي للدولة اإلسالمية يف أنفسها وفيما بينها يعوق حركة  -ثالثاً 
ارات سياسية التواصل العتب األفكار واألفراد، يعوق التواصل احلر مابني العرب واملسلمني، خلضوع حركة

وأمنية يف الدرجة األوىل. ويف نفس الوقت ال توجد شبكة اتصاالت ميسرة بني هذه الدول، كما نالحظ 
عدم وجود تعاون علمي فعال بني الدول والشعوب العربية واإلسالمية، كما نالحظ يف نفس الوقت عدم 

المية تجارة والتواصل البيين بني دول األمة اإلسوجود تكامل اقتصادي ومايل وصناعي وزراعي حبيث إن ال
العربية أو غري العربية متخلف وحمدود جداً بالقياس إىل التواصل بني كل دولة من هذه الدول وبني الدول 

  .الغربية الكربى، وبني التشكالت االقتصادية الكربى املوجودة يف القارة األمريكية أو يف أوروبا أو يف آسيا
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الحظ التخلف الكبري يف العناية بنشر اللغات اإلسالمية ويف مقدمتها اللغة العربية وتليها الفارسية ن -رابعاً 
، والرتكية، نشرها والتأليف فيها وخدمتها، وتكوين اجملامع العلمية والثقافية اليت تطور وتغين الثروة العلمية

  .ة باللغة العربيةثروة التعابري العلمية واملصطلحات العلمية هبذه اللغات، وخاص
ومما يتصل مبا ذكرناه أن هذه الدول اإلسالمية ترتاوح ين مستهلكة لكل شيء، ومستوردة لكل شيء 
وبني دول إنتاجها األعظم واألضخم هو إنتاج املواد اخلام، هي تستهلك املواد املصنعة وتنتج املواد اخلام، 

  .املؤثرةبالنسبة إىل االقتصادات العاملية الفاعلة و  وهي تعترب اقتصادها وسوقها اقتصاداً تابعاً وذيالً 
هذا باإلضافة إىل الوصاية اليت مارسها االستعمار القدمي، مث مارستها بعد احلرب العاملية الثانية القوى 
األوروبية الكربى باإلضافة إىل الواليات املتحدة األمريكية، مث مارستها ومتارسها اآلن بعد اهنيار االحتاد 

سوفيييت وبعد حرب اخلليج الثانية، الواليات املتحدة األمريكية قد أدت إىل منو ساحق للقدرة اإلسرائيلية، ال
واىل انكماش يف كل األدوار االقتصادية والثقافية العلمية والسياسية اليت متارسها الدول اإلسالمية جتاه 

  .نفسها وجتاه العامل
ىل ذلك أن روح اإلبداع واالجتهاد يف اإلسالم متخلفة. هذه بعض مظاهر العجز والتخلف، ونضيف إ

إىل الدخول  -حتت عنوان االجتهاد وستار االجتهاد -وال تصلح لعالج ذلك بعض التيارات اليت تدعو
  .فيما يدعى احلداثة، ألن هذا يستبطن جتاوزًا لإلسالم وليس اجتهادًا يف اإلسالم

حركة االجتهاد داخل اإلسالم حبيث يتوالد اإلسالم من داخله، حنن ال ندعو إىل هذا، بل ندعو إىل ترشيد 
يبدع ويزدهر من داخله بأفكار جديدة ورؤى تشريعية جديدة، ومناهج تواصل جديدة مع األمة ومع 

  .الطبيعة ومع العامل اآلخر، مع اجملتمعات األخرى
دة االعتبار سبة حىت بعد إعانالحظ أن هذه الروح اإلبداعية اإلسالمية مل تعرب عن نفسها بصورة منا

  . مجيع املذاهب اإلسالمية ويف مجيع التيارات الفقهية اإلسالميةيفإىل حركة االجتهاد 
وهذا ما دفع العوملة ومؤسساهتا إىل متابعة هجومها بصيغ متنوعة وبآليات ووسائل تناسب كل حقل 

  .من حقول املواجهة
 ينية والرتبية على اإلسالم الشرق أوسطية وحقوق املرأة واحلماية الد

نالحظ أن من اجلهود البارزة لفرض واقع العوملة بصورهتا السياسية واالقتصادية ومن مث الثقافة حماولة 
الشرق أوسطية( وحتويله من مفهوم جغرايف إىل مفهوم حضاري وثقايف وسياسي واقتصادي )ترسيخ مفهوم 
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اإلسالمية اإلنساين واالقتصادي والثقايف،  -طقة العربيةوإنساين، يهدف إىل دمج إسرائيل يف نسيج املن
وتذويب العرب يف نظام املصاحل األمريكي الصهيوين واستبدال هوية املنطقة العربية اإلسالمية هبوية جغرافية 

  .تضم إسرائيل
 تركز يتونشري إىل أنه من بني الوسائل اليت تستخدمها القوى العظمى لفرض فكرة العوملة، املؤمترات ال

على املرأة كما نالحظ ذلك يف مؤمتر القاهرة حول السكان والتنمية ويف مؤمتر بكني حول املرأة ويف مشروع 
  .قانون احلماية الدينية األمريكي

إن مؤمترات املرأة حتاول أن تستهدف فرض الرؤية الغربية العلمانية بصيغتها األمريكية للمرأة وللجنس 
سرة، فرض هذه النظرة على العامل كله من خالل تطوير وضع قانوين يف هذا الشأن وللعالقات اجلنسية ولأل

  .يفرض على دول وشعوب العامل
ومن التمظهرات املريبة اليت نعتقد أهنا وسائل إضعاف الذات العربية اإلسالمية الخرتاقها ولفرض 

لرتبية ونيسكو للدعوة إىل ما يسمى اثقافة اآلخر، ووجود اآلخر هوأن القوى الدولية املهيمنة استخدمت األ
على السالم وحقوق اإلنسان واالعرتاف باآلخر، ويراد من ذلك تشجيع عناصر التفكك داخل اجملتمعات 
العربية واإلسالمية داخل أفريقيا مثالً، وداخل أمريكا الالتينية، كما يراد فتح اجملال إلسرائيل لتكون جزءاً 

 يف املنطقة، وذلك من خالل اعتبار أن اآلخر الذي جيب قبوله هو إسرائيل، أو عنصراً معرتفًا به ومقبوالً 
  .أما اآلخر املسلم يف أماكن أخرى واآلخر العريب وحقوقه فهذا أمر يغض النظر عنه

كما نالحظ أن الدعوات اليت ظهرت يف العامل الغريب واليت تعترب أن اإلسالم هو التحدي اجلديد 
 فة وللحداثة وللحضارة، واليت تعترب أن اإلسالم هو العدو، كلها تصب يف هدف تدمريللعامل الغريب وللثقا

  .الثقافة اإلسالمية والكيانة اإلسالمية ملصلحة ثقافة العوملة ومصاحل القوى الكربى يف العامل اليت تريد اهليمنة
ة التاريخ مها يف مقولة هنايإن التعبري الذي عرب عنه )هانتجون( يف مقولة صدام احلضارات و )فوكوياما( 

  .التعبريان املميزان يف هذا اجملال
ويندرج يف هذا السياق أيضا اإلصرار غري املربر إطالقًا على تشجيع ظاهرة سلمان رشدي وآياته 
الشيطانية وهي ظاهرة جتاوزت هذا الكتاب وروايته لتكون رمزاً لتشجيع كل ما يؤدي إىل استثارة املسلمني 

  .م هبدف اهتامهم إذا سكتوا هبدف استالهبم، وإذا حتركوا هبدف انتقاصهم واهتامهمأو انتقاصه
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نالحظ أن هذا االجتاه استدعى رد فعل بارز ومبارك على املستوى العريب واإلسالمي ودعا إىل تطوير 
عن قمة  رصيغ التكامل االقتصادي، واىل إعادة االعتبار للمواثيق املشرتكة، ونعترب أن التعبري الذي صد

الدول اإلسالمية يف طهران قد كشف عن املكنون الثقايف العقائدي الرشيد ملضمون هذه األمة، لوعي 
األمة حملتواها واختاذ صيغة املقاومة، ليس املقاومة السلبية، بل املقاومة االجيابية اليت هتدف إىل إعادة توليد 

  .اإلسالم لذاته بالنحو الذي أشرنا إليه فيما سبق
 املقاومة األوروبية للعوملة 

إن هاجس اخلوف من احملق الثقايف واالستحواذ ليس مقصوراً على العامل الثالث أو يف خصوص العامل 
العريب واإلسالمي، بل إن هذا اهلاجس بدأ يظهر بقوة يف العامل األورويب، حيث جند أن الدول األوروبية 

من جهة أخرى، حياول تنظيم وحتصني ذاته ضد هذا )كل دولة من جهة( وأن االحتاد األورويب ككل 
الغزو، وضد مشروع اهليمنة حتت ستار العوملة، وجند ظواهر ذلك يف أوربا تتجلى يف جمال اللغة واإلنتاج 

  .الفين يف األغنية ويف السينما ويف عادات الطعام ويف العادات االجتماعية إضافة إىل أمور أخرى
اإلجراءات االحرتازية يف فرنسا حيث وصل األمر إىل حظر استخدام األلفاظ ومن البارز يف هذا احلقل 

  .االجنليزية يف اإلعالنات أو يف وسائل اإلعالم
ونالحظ أحد التعابري املهمة يف سعي أوربا لتحصني نفسها جتاه العوملة األمريكية، أن الكيان األوريب 

قابل اهليمنة لتكتله يف جمال االقتصاد والسياسة والعلوم يف ميعتربان األمن املعلومايت أحد األهداف الرئيسية 
  .األمريكية

إننا نسجل هنا أن اخلوف من تيار العوملة ال يقتصر على البلدان العربية واإلسالمية وغريها يف العامل الثالث، 
ادية لتيار العوملة ملبل إن التعبري عن هذا اخلوف يتصاعد يف عقر دار العوملة، حيث إن الطبيعة االفرتاسية ا

يثري خماوف يف أوساط املفكرين املستقبليني يف الواليات املتحدة نفسها الذين حيذرون من أن هذا التيار 
ميكن أن يفرتس القوة اليت أطلقته، ألنه يدمر القيم تدمرياً كاماًل ويؤدي إىل هزمية الذات أمام القوة اليت 

  .وف يف داخل أوروبا نفسهايطلقها هذا التيار، وكما تصاعد هذا اخل
 العوملة والتفاعل احلضاري 
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ترى، هل صحيح ما يقال من أننا نقيم على أرض الغرب على الصعيد احلضاري واملدين، وأننا مدينون 
للغرب بأسباب معاشنا ومظاهر عمراننا، وأن التطور الذ ي نشهده يف جمتمعاتنا مل يكن من املمكن 

 ، ولوال احتكاكنا بالغرب احلديث؟حصوله لوال التوسع الغريب
ترى، هل هذه حقيقة، هل حنن حقيقة نعيش حضارياً وفكرياً على أرض الغرب؟وما هو املقصود من 
ذلك؟هل هو املكتشفات احلديثة يف الكهرباء ووسائل االتصال؟ أو هو عامل القيم؟ حنن ال نتحدث عن 

 نا فيها ودورنا فيها، وليس من اإلنصاف ذلك وليس مناملنجزات احلديثة اليت ال أريد أبدًا أن اغفل أثر 
  .العدالة أن ننكر دورنا يف وصول الغرب إىل هذه النتيجة

  .ى دور الغرب يف تدمري قدرتنا وطاقتنا على متابعة مسريتنا وعلى متابعة منوناوال أريد أن أنس
يثة املقصود البيوت احلد ولكن يقال إن اإلنسان يعيش على هذه األرض، ما املقصود باألرض، هل

 والسيارات والطائرات؟أو املقصود عامل القيم؟
حنن نتحدث عن العيش يف نطاق عامل قيمي، يف عامل القيم حنن نالحظ أننا مستهدفون، إما على 
صعيد التقنيات، هذا الغرب الذي أنتج هذه املعجزات هو الغرب الذي أجنز النازية والفاشية واملاركسية 

ا الشرسة، هو الذي أنتج فكرة اللذة، وفكر الذرائع، وفكر العنف، وفكر االستهالك املفرط بتطبيقاهت
  .والتدمري الوحشي للطبيعة ولكل اإلمكانات

 ترى، هل املراد هذا؟
هذا هو ما نالحظه، وحينما يشعر الغرب اآلن بأن اإلنسان اآلخر الذي ميثله عامل اإلسالم أو العوامل 

ب ميكن أن ميلك القدرة على التناظر معه خيرتع هلا هذه الصيغة، صيغة العوملة ليدمرها األخرى خارج الغر 
  .حتت ستار التقدم، انه من قبيل من يعطي السم يف اللذة ليدمر الضحية وهي ضاحكة مسرورة

ترى ماذا قدمت احلضارة املعاصرة بالصيغة اليت آلت إليها، ماذا قدمت لإلنسانية غري توفري املتع 
املادية وغري استهالك الطبيعة املفرط وتدمري البيئة اخلطر؟ماذا قدمت غري تنمية وسائل إشباع اللذة، لتدعي 

 لنفسها الوصاية على مصري البشر وعلى مضمون البشر وعلى أخالق البشر وعلى تشريع البشر؟
مة بالفعل، التاريخ قائ مازالت اآلالم ومظاهر التخلف والنقص اليت كانت تعاين منها اإلنسانية على مدى

أكثر العامل فقري وجائع وحمروم، يف وقت تتضخم فيه الثروة ويبلغ اإلشباع حد التخمة ملا ال يزيد على 
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عشرين باملائة من العامل. مثانون باملائة من اجلنس البشري يعانون من الفقر واجلوع واملرض والتخلف، بينما 
  .وات العاملتستحوذ نسبة العشرين باملائة على كل ثر 

أما العلم فهو حكر على هذه القلة اليت ال تسمح لألكثرية، أن تنال من العلم إال مبقدار ما جيعلها 
قادرة على إنتاج السلع األساسية اليت تغذي هبا الصناعات الكربى الصناعات املتطورة وما تتمكن به 

  .القلة استهالك البضائع التافهة يف اغلبها اليت تنشئها وتصنعها هذه
هناك قيود كثرية على التطور العلمي، لقد غدا العلم وسيلة للسيطرة من فريق على فريق، بدل أن 

  .يكون وسيلة لتحرير البشرية كما هي نظرة اإلسالم
  .احلروب تزداد حدة وشدة وضراوة وانتشاراً 

يار العوملة إىل أن تزرع طلق توقد توصلت نسبة العشرين باملائة من العامل، توصلت القوة البشرية اليت ت
  .الفنت والثورات واالنقسامات بني الشعوب، وتفتت وحدهتا ألجل أن تضمن استمرار السيطرة عليها

لقد ختلفت إىل مستوى خطري أخالق احلب والسماح واإليثار والعفة، وتقلصت وضمرت احلياة الروحية 
  .س البشرية وتريد أن تثبته باعتباره صيغة هنائية لتطور اجلنهذا هو املناخ الذي تروجه العومل .والتعلق بالقيم

 العوملة اإلنسانية 
إن العوملة باعتبارها إنسانية حنو تبادل املعونة وحنو التكامل املعريف وحنو تقدمي اإلنسان هي راسخة يف 

التقوى، الرب و  صميم اإلميان الديين، وقد عرب عنها اإلسالم حني دعا إىل التعاون البشري على أساس
وحينما جعل اهلدف املستبطن يف التنوع هو التعارف. وحينما أرسى فلسفة العلم على قاعدة أنه ذخرية 
لكل بشر، وان اهلدف من العلم هو خدمة اإلنسان وليس العلم للعلم الذي يؤدي إىل السيطرة كيفما 

  .اتفق على اجملتمع وعلى الطبيعة
 تبارها هدفًا إنسانيًا إلغناء اآلخر وللتكامل معه وإلعطائه فرصة االزدهار،هبذا املعىن فان العوملة باع

  .هي فكرة أصيل وذخرية أصيلة لإلميان الديين عند اجلميع وخاصة يف اإلسالم
من األفكار اليت تتصل هبذا البحث وينبغي إبرازها واليت تكشف عن الروح الشريرة اليت أنتجت صيغة 

  .طورهتا الروح الفاشستية الغربية إىل العلم واىل وظيفة العلم يف مقابل نظرة اإلسالمالعوملة، النظرة اليت 
 

إننا نالحظ أن هذه الروح الغربية اليت أنتجت العوملة على مستوى العالقات البشرية، هي اليت أنتجت اشد 



 الشيخ حممد مهدي مشس الدين  موقف اإلسالم من العوملة يف اجملال الثقايف والسياسي

 www.naseemalsham.com                                                                       :موقع نسيم الشام 19 

ذت هتدد وجود بية أخاألسلحة فتكًا وتدمرياً، حبيث إن األسلحة اليت أنتجها العقل الغريب والروح الغر 
اجلنس البشري، ألول مرة يف التاريخ، ميكن أن تؤدي غلطة، ميكن أن يؤدي عقل جمرم إىل إطالق قوى ال 

  .ميكن السيطرة عليها تدمر الكرة األرضية برمتها أو تدمر أعظم اجنازات العقل اإلنساين
عالقات عي لنفسها أهلية وضع نظام للهذه الروح اليت أنتجت هذه القوى الشريرة ال ميكن إطالقاً أن تد

اإلنسانية يستجيب لعامل القيم الذي يزدهر فيه الوجود اإلنساين، بل هي خليقة بأن تعيد إنتاج نظام قيم 
  .يدمر خري ما يف اإلنسان ملصلحة روح الشر اليت متثلت دائماً يف هذا العقل الشرير

 ختلف املسلمني ودور اإلسالم 
ساسية اليت يعاين منها االجتماع اإلسالمي هو التخلف اخلطري يف الفكر السياسي إن إحدى العلل األ

الذي يهدف إىل بناء االجتماع السياسي يف اجملتمعات اإلسالمية على قاعدة الشورى وحقوق اإلنسان 
  .وقيمة الفرد ويف نطاق تكامله مع اجملتمع ويف نطاق اجملتمع

سية قد انتخبت فكراً سياسياً يناسبها. فنجد أن الكتابات السيا –يف املاضي  –إن الدولة السلطانية 
تركزت على عنصر الطاعة، طاعة الرعية للحاكم، وصيغ جباية األموال للحاكم، ومل تبحث يف حقوق 

  .املواطن واىل حياة املواطن واىل ثروة املواطن، واىل ضوابط إنفاق املال العام
تحكم السلطاين القدرة على استنباط الفقه السياسي الذي لقد عطل االستبداد السياسي وعطل ال

يعرب عن جوهر العقيدة اإلسالمية والشريعة اإلسالمية يف حرية الفرد وحقوق اإلنسان وحقوق اجملتمع 
  .وطبيعة الدولة العادلة وما إىل ذلك

 تسكن يف ليتوهذه إحدى العلل الكربى اليت يعاين منها االجتماع اإلسالمي يف العصر احلديث، وا
  .الوعي اجملتمع ويف الوعي احلكم

إننا هبذا الواقع ال نستطيع بطبيعة احلال أن نواجه فكر العوملة وتيار العوملة، ال بد من إصالح 
البد من أن تتضافر جهودنا دواًل وشعوباً، حكامًا ومواطنني على اخلروج حبكمة من هذا الواقع   عميق،

  .ية احرتامهاحنو آفاق تعيد للذات اإلنسان
 سيطرة اخلوف 

إننا نعيش فيما بيننا يف ظل اخلوف وتوازنات اخلوف. احلاكم خياف من احملكوم، واحلكام خياف 
بعضهم من بعض داخل الدولة وفيما بني الدول. واجملتمع خياف من جمموعاته الداخلية وخياف من حكامه، 
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حلماية الذات  ع صيغ تشريعية وتنظيمية واقتصاديةخوف متبادل، واخلوف يدفع بالدول واجملتمعات إىل وض
من األخطار النابعة من ذاهتا ضد ذاهتا، حبيث أن األمة تبدو يل يف كثري من احلاالت مصداقًا للتحذير 

يًعا َوقُ ُلوبُ ُهْم َشىتَّ  َك  َذلِ القرآين الذي بينه اهلل تعاىل بالنسبة إىل من كان بأسهم بينهم شديداً )حَتَْسبُ ُهْم مجَِ
  .وهذا يشل قدرة األمة على التصدي للخطر اآليت من اخلارج  بِأَن َُّهْم قَ ْوٌم الَّ يَ ْعِقُلوَن(.

 أنسنة العوملة العربية 
إن هذه االعتبارات كلها جيب أن حتملنا على العمل اجلاد ألجل أنسنة العوملة، جيعل العوملة تقوم على 

ة الدمار البشري وكرامته يف الوقت نفسه، تقوم على تدمري أسلحرؤية إنسانية للعامل، وتلحظ سالمة اجلنس 
  .الشامل ونزعها على مستوى العامل، وليس فقط على مستوى الضعفاء وإبقائها يف يد األقوياء

وعلى تنظيم االستفادة من املوارد الطبيعية على الكوكب األرضي، ووقف حالة االستحواذ واالستغالل 
القوى العاملية املهيمنة، وإخضاع االقتصاد حلاجات الشعوب وليس ملطامع حفنة  املفرط للموارد من قبل

  .من سكان الكوكب %12من أغنياء العامل وتوجيهه ملصلحة اجلنس البشري وليس ملصلحة أل 
إجياد جماالت للتفاهم اإلنساين توفق بني الشخصية احلضارية والثقافية للمجموعات البشرية وبني 

  .رتكة بينها على املستوى العاملياجلوامع املش
َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل  " إن هذه الرؤية تنسجم مع الرؤية اإلسالمية للعوملة اليت تقوم على مبدأ

  ." َوتَ َعاَونُواْ َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوى " لِتَ َعاَرُفوا " وعلى مبدأ
واملنطقي مواجهة العوملة باالنغالق، أو برفض كل إننا نرى أن من غري الواقعي ومن غري الصحيح 

شيء أو بالعودة إىل النص من دون وعي. إن علم الشريعة هو علم الفقه الذي هو علم الوعي، والفقه 
يعين جتاوز النص ال مبعىن رفضه، بل مبعىن التعمق بفهمه عموديًا وأفقيًا مبا يستكشف املستقبل ومبا 

 .يستجيب لضرورات احلاضر
إليها. ونضيف إىل   عتقد أن األساس يف املواجهة جيب أن يرتكز على األمور اليت سبقت اإلشارةن

ذلك انه البد من تطوير عميق يف مناهج التعليم ويف العلوم عندنا ابتداء من رياض األطفال إىل أرقى 
 الطبيعة ومع ندماج يفاملستويات اجلامعية، جيب تطوير نظام التعليم مبا يتوافق مع حاجات األمة ومع اال

  .رؤية املستقبل، جيب أن نعيد تكوين عالقتنا مع الطبيعة
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ويف نفس الوقت جيب إعادة االعتبار بكل قوة إىل األسرة وقيم األسرة، واىل بىن وقيم االجتماع 
عريب لاإلسالمي، إىل إعطاء مفاهيم احلوار واحمللة واحلرفة وكل األطر اليت انتظم فيها االجتماع األهلي ا

اإلسالمي على مدى التاريخ، انطالقًا من مبدأ األخوة أو مبدأ التآخي الذي أرساه اإلسالم يف التعبري 
  .األول من تعابري االجتماع املديين يف املدينة بعد اهلجرة النبوية

جتماع جيب إعادة االعتبار إىل هذه القيم ال باعتبارها ثقافية نظرية، بل باعتبارها أساليب لتكوين اال
اإلسالمي العريب على األسس الفكرية اإلسالمية اليت تنبع من نظام القيم اإلسالمية العربية الذي تستهدفه 

  .تيارات احلداثة، بكل ما حتتويه من فردية وشهوانية حسية ومادية
 ويف ظل ذلك تعميق الوعي الروحي )روحنة احلياة وروحنة السلوك( يف مقابل ما تقتضيه احلداثة من

الروحنة  – مادية ومن ذرائعية ونفعية، جيب أن تعمق يف شخصية املسلم روح العبادة وروح االرتباط باهلل
  .وهذه وظيفة العلم والرتبية داخل األسرة وداخل املدرسة وداخل مؤسسات اجملتمع األهلي –

ع اهلجريني، )هذه لثالث والرابإن القوة املعنوية الروحية اليت أطلقت احلضارة اإلسالمية العظمى يف القرنني ا
احلضارة اليت يتجاهلها الغرب اآلن(، إن هذه القوة الروحية املعنوية العظمى نشأت من اإلسالم وهو ال يزال 
موجوداً وال يزال قادراً على أن يطلق هذه الروح، إذا اندجمت فيه وتفاعلت معه شخصية األمة على مستوى أي 

اييس أن يطلق الطاقة الكامنة يف الروح اإلنسانية ويف العقل البشري ليبدع، باملق شعب من شعوهبا، فإنه قادر على
  .املعاصرة، مؤسسات ومنجزات حضارية تقوم على مبدأ )الروحنة( واألخالق والقيم اإلنسانية

ونعتقد أن أحد أهداف مواقع القوة والسيطرة والتوجيه يف العامل الغريب هو احليلولة دون استعادة 
  .سلمني للتقاعل احلي مع اإلسالم باعتباره طاقة حمركة عظمى لتكوين اإلنسان وإطالق طاقاته احلديثةامل

إن دور اإلسالم يف إطالق هذه الطاقة هو ليس دور األمر املادي احملرك حلوافز االنطالق، بل انه دور 
  .العامل املعنوي الداخلي الذي يهيئ العقل والروح لإلبداع

ْم ِلَما حُيِْييُكْم ول اهلل سبحانه وتعاىل " يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَّ ِه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاكُ نتذكر هنا ق
" حيث إن املفسرين فهموا من ذلك الدعوة إىل اإلميان بالغيب إىل العبادة، وحنن نفهم من  ﴾٤٢﴿األنفال: 

لتجديد الروح وجتديد العقل واالنفتاح على العامل واعتماد مبدأ  اآلية أوسع من ذلك بكثري، الدعوة هي
 . التجديد واعتماد الروح العلمية والرؤية املوضوعية للذات ولإلنسان وللعامل
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