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... ملخص البحث ...

يعّد مصطلح العوملة من املصطلحات التي أفرزها التقّدم التكنولوجي األخري 
وعرف عرصنا احلارض بعرص العوملة الذي برش بعرص جديد هو عرص املعلوماتية؛ 
من  مىض  فيام  عليها  يتوافر  مل  البيانات  من  قاعدة  للبرش  أعطت  التي  املعلوماتية 
بأبسط  اإلنسان  ولعل  أخرى.  دون  جهة  عىل  حكرا  املعلومة  تعد  فلم  عصوره، 
اإلمكانات يستطيع أن حيصل عىل معلومات يف جمال من املجاالت اقل ما توصف 

به بأهنا هائلة.

هذا العرص جعل اإلنسان حارضا يف بقاع األرض بام يقدمه من معلومات، وما 
يستطيع أن يزود به اآلخرين من ثراء معريف. فتحولت املعلومة إىل صناعة أكثر من 
كوهنا نتاج الصناعة. صناعة تستبطن الفكر األمريكي وطموحات غري خافية عىل 
أحد ترغب بتحويل العامل إىل جمتمع واحد ثقافيا وفكريا وقيميا، متمثال بأنموذجه 
معها  اصطحبت  التي  وأيديولوجيته  الرأساملية  بآلته  وإدارته(  األمريكي  )املجتمع 

القهر واإلرهاب واملروق عن الرشعية الدولية، ومعاداة السامية.

لقد أخذ مصطلح العاملية يتداول للداللة عىل أن من يوصف به، قد استطاع 
أن يتجاوز إطاره املحيل املتمثل بحدود بلده، أو قوميته، أو دينه، ويتجاوز اإلطار 
الدويل، املنظور إليه بني الدول، بمكوناهتا السياسية املتبادرة للذهن، إىل إطار أشمل 
وأوسع هو العامل، فالعاملية صفة ُتظهر أن من يتسم هبا أضحى حمل فائدة للبرشية 

بكل تشعباهتا وشعوهبا.
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التي أظهر  الكربى  املساحة اإلنسانية  البحث أن يقف عىل تلك  لقد كان هّم 
ثم  ومن  الشخصية  هذه  عاملية  مفهوم  متثل  أن  يمكن  مّما  هبا؛  نفسه    حممد  نبينا 
القيم  العوملة األمريكية. ومتوشحا بكل  عاملية اإلسالم ليكون بديال حضاريا عن 
السامية للتعامل مع الشعوب ومكوناهتا إسالمية كانت أم غري إسالمية، باحرتامه 

خلصوصيات الشعوب واعتزازها هبوياهتا.

هلا  حتشد  أن  ينبغي  العوملة،  عن  بديال  والرسالة  الرسول  عاملية  تكون  ولكي   
وأفكارها  الشخصية  هذه  تقديم  عىل  القدرة  اكتسابنا  من  أقل  ال  هائلة،  مقدرات 
املحمدي  الفكر  من  نابعة  مؤسسات  بناء  يتم  وأن  املعمورة،  هذه  بقاع  أقىص  إىل 
اإلسالمي لتكون داعمة له تعمل عىل إبراز املنافع املتعددة اجلوانب التي ستجنيها 
الشخصية  نخلط بني طبيعة هذه  وأاّل  هلا.  وإيصاهلا  الفكر  تبنيها هذا  البرشية عند 
وما محلته من مهوم اإلنسان املستضعف وقيادته اخللق نحو احلرية املتمثلة بالعبودية 
أن  عىل  العظيم  النبي  هذا  أتباع  بعجز  املتمثل  نعيشه  ما  وواقع  تعاىل،  هلل  املطلقة 
عىل  والعمل  العجز  تشخيص  عن  فعوضا  لنبيهم،  العاملية  الصورة  هذه  يقّدموا 
الفاعل يف مكونات هذا  األثر  التي ليس هلا  العاملية  التغني هبذه  اختارت  معاجلته، 
العامل، وصياغة أنامطه، بل ربام وجدنا أهنا ال تستطيع حيلة أمام السيل اجلارف من 

. االهتامات الغربية والتشويه للصورة اإلنسانية لصاحب الرسالة
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...Abstract...

The term "globality" results from the last technological 
development; nowadays it is defined as the age of globalization 
presaging a new era of information that gives people a database 
not available in the past. So a bit of information has been not 
monopolized to a certain front. Man, with the simplest means, could 
obtain information about any field at the least time one might expect.

The term of globality has been employed to designate certain 
senses; it surpasses the frontier of locality; the borders of the 
country and nationality, religion, internationality, as observed by 
other countries with their evident political parts in the most universal 
orbit; the world. So globality is a trait  one who incarnates becomes a 
source of benefit to humanity in all respects.

The paper exerts itself to pinpoint such great humanitarian 
aspects our prophet Mohammed (Peace be upon him and his 
progeny) comes through. Consequently, it is of possibility for such 
globality of the meant personality altogether with the globality of 
Islam to be a substitute for the American one,  as they both incarnate 
all the sublime doctrines in dealing with all Islamic and non-Islamic 
nations in respect of all peculiarities and identifications.

 
Such an age renders man into being omnipresent, as it provides 

him and others with information, so a bit of information tends to 
be as an industry more than as a product. Such an industry lurks 
in the American mind whose ambitions are not buried in terms of 
the fact that America desires to merge culturally, intellectually and 
principally the whole world into one community emulating the 
model of such a community and administration with its capitalist 
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strategy and ideology calling for repression, terrorism and violation 
to the international law and antishemism.

Being erected as substitute for globalization, the globality of 
the messenger (Peace be upon him and his progeny) should receive 
magnificent efforts, it is to market such a personality to the extremes 
of the world; in time there should be foundations stemming from 
the Islamic Mohammedan ideology to buttress such a personality in 
manifesting all the multidimensional advantages mankind gains when 
adopting such an ideology and in making it obtainable. Furthermore, 
it is not to yoke  such a personality that takes the brunt of the pains 
of the miserable and shepherd them to freedom incarnated in utter 
worship to Allah the Greatest with what circumstances we do endure 
substantiated the state of deficiency of the adherents in striking 
a global portrait for the great prophet. In time, they determine to 
praise such globality devoid of a significant effect on the parts of 
the world with its trends. Perhaps we do find that they could not 
confront a violent salvo of the Western accusations and the acts of 
distortion to the humanitarian niche of the Messenger (Peace be 
upon him and his progeny). 
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المبحث األول

مفهوم العالمّية والعولمة

يميز العديد مـن الباحثني بني مصطلحي العولـمة Gollobalization والعاملية 
االصطالح  يف  أو  اللغة،  يف  داللتيهام  عىل  يتأسس  ال  التمييز  وهذا   Universality

بقدر ما يتأسس عىل املامرسات التي تظهرها العوملة عىل نحو خاّص، فعىل الرغم 
من سعي فريق من الباحثني إىل تعريف العوملة بام متثله من تطور يف احلياة التقنية، 
أخذا  املعلومة  حرية  أبرزها  من  لعل  عدة  حريات  لإلنسان  يكفل  ما  واالقتصادية 
ونقال وحرية االتصال واإلعالم والثراء املعريف بام ال يمكن أن حيّد فالعوملة رديف 
للتقّدم العلمي؛ وعىل ذلك رأى بعض الباحثني أهّنا: »ظاهرة حيادية، وهي كالتقّدم 
النظام  أما  اجتامعي معني؛  أو  اقتصادي،  بنظام  العلمي كالمها غري مرتبط عضوّيا 

الذي يسبق غريه يف صنعها أو التأقلم معها فهو النظام األكثر تفاعال«)1(.

واستعمل مصطلح القرية الكونية عىل نحو الفت للنظر لوصف العامل يف حقبة 
بأي  مقارنة  تكلفته  قلة  مع  وتنوع وسائله  االتصال  أّن رسعة  إىل  إشارة  العوملة يف 
األخبار  أهلها  بني  تتناقل  املساحة  قرية حمدودة  العامل  من  قد جعلت  حقبة سابقة، 
برسعة. ومع تطور الثورة املعلوماتية والتقنية واالقتصادية دخلت البرشية طورا من 
التطور احلضارّي أصبح فيه مصري اإلنسان موحدا)2(. ومتّثل العوملة عند العديد من 
ثّم  ومن  اآلخرين،  خلصوصيات  ونفي  قمع  فهي  باهليمنة،  اقرتن  نظاما  الكتاب)3( 
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فهي احتواء للعامل؛ فلقد اشتملت عىل أخطر ما يمكن أن هيدد الشعوب من سلبها 
الظاهرة  هذه  ألن  بقيمها،  والتالعب  واالجتامعية  القومية  وخصوصياهتا  هوياهتا 
ق مع العوملة بديال عن كل األنظمة االجتامعية  اقرتنت بالنظام األمريكي الذي ُسوَّ
ونمطا قيمّيًا وحياتّيًا للبرشية مجعاء، فأمريكا البلد الذي أنجز العوملة، وهو املتمسك 
هبيمنته عىل إدارة البنية التحتية لشبكة اإلنرتنيت ومل تبِد مرونة ما بشأن التنازل عن 

هيمنتها تلك حللفائه ونظرائه األوربيني فكيف هبا مع بقية الشعوب.

العالمية والعولمة مقاربة لغوية 

بينهام قائم عىل  العودة إىل جذر)علم(، ولكن االختالف  اللفظتان يف  تشرتك 
ه وقيل  أن العاملية مأخوذة من لفظ العامل، وهو كام عن ابن منظور: »والعامَلُ اخَلْلق كلُّ
الزجاج:  وقال  اهلل؛  خلق  ملا  مجعّي  جنس  اسم  فهو  الَفلك«)4(  بطُن  احتواه  ما  هو 
»وهو مجع عامَلٍ قال: وال واحد لعامَلٍ من لفظه ألن عامَلًا مجع أشياء خمتلفة فإن ُجعل 
عامَلٌ لواحد منها صار مجعًا أَلشياء متفقة؛ قال األزهري: فهذه مجلة ما قيل يف تفسري 
العامَل وهو اسم بني عىل مثال فاَعٍل كام قالوا خاَتٌم وطاَبٌع وداَنٌق«)5(، ومن ثّم فان 
مستوى  عىل  باالتساع  متسام  أصبح  اليشء  ذلك  أّن  تعني  بالعاملية  اليشء  وصف 
العامل، ومل يقترص أمره عىل مكان حمّدد، بل أصبح متعلقا بالعامل كّله. وترد يف هذا 
املجال اللغة العاملية )Universal language( الذي يطلق عىل )اللغة التي يمكن أن 
يتكّلم، ويتفاهم هبا مجيع الناس يف العامل()6(. األمر الذي يعني أن العاملية ليست جمرد 
فكرة تتعلق هبا األشياء بقدرة ما تكون صفة فاعلة يف العامل، فاللغة التي ال يتكلمها 
اجلميع ليست لغة عاملية، بمعنى أّن فاعلية اليشء بحصول الفائدة املرجوة لصالح 
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اقترصت هذه  إذا  أّما  بالعاملية.  للوصف  احلقيقّي  املعيار  أو لصاحلها هي  البرشية، 
السمة عىل الناحية النظرية، فاألوىل أن يتّم وصفها باإلنسانية، بمعنى أنه روعي يف 
اليشء أن يكون لعامة البرش، سواء وصلت منافعه هلم أو مل تصل. لذا فاألوىل أن يتّم 
إطالق لفظة اإلنسانية عىل الرسالة التي تدّل عىل ما حتمله هذه الرسالة للبرش عامة، 

واستعدادها لقيادهتم إىل ما فيه صالحهم.

لتحقيق  الفاعلة  بالقدرة  متعّلقها  اتصاف  بأهنا  العاملية:  نعّرف  أن  يمكن  وبذا 
املختلفة؛  للشعوب  املحلية  اهلويات  إلغاء  تستبطن  ال  نحو  عىل  كله؛  للعامل  مبادئه 
غري  أم  كانت  مسلمة  املجتمعات  تلك  فخصوصيات  اإلسالم  عاملية  جهة  ومن 
إِْكَراَه  شعار﴿َل  برفعها  سامحة  من  اإلسالمية  العقيدة  به  تتسم  ملا  حمرتمة؛  مسلمة 
يِن﴾. وما مل يتحقق ذلك عىل مستوى الفعل يبقى وصفنا اإلسالم ورسوله  ِف الدِّ
 هبا دون احلقيقة، إذ احلقيقة هنا تعود إىل فاعلية األتباع يف األخذ بزمام املبادرة، 
آمال عموم  وحتقيق  الفوائد،  فيه جني  نحو  للبرشية عىل  اإلسالم ورسوله  وطرح 
زمام  أخذ  أتباعه  عىل  جيب  ذلك  وألجل  ظلهام.  يف  والسري  قيادهتام  ظل  يف  البرش 

املبادرة احلضارية، واعتامد آليات تتناسب وضخامة هذا العمل.

الكيّل  العلم  هي  وإنام  أيديولوجية؛  جمرد  ليست  هبا  نتدين  التي  العقيدة  )إّن 
يأتيه  ال  الذي  املعصوم  احلق  املستقيم  وامليزان  السامء  ووحي  واملحيط  والشامل 
الباطل من يديه وال من خلفه، وهي منظومة القيم التي متّثل مرجعيتنا يف السلوك، 
الثقة  النابعة من  النظرة  يتّم تتحقق هذه  فهي ليست نسبية وال مرحلية()7(؛ ولكي 
اإلجراءات  من  مجلة  لذلك  تتخذ  أن  جيب  العامل  قيادته  وحتمية  الدين  هذا  بقوة 

الكربى؛ وسنحاول يف املبحث الثالث تفصيلها.
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أما لفظة العوملة: فهي صياغة عىل وزن فوعلة الدال عىل صريورة اليشء عىل 
نحو ما )أي حتويل اليشء من وضع إىل وضع آخر وفق نموذج أو قالب حمدد()8(.

وهذه الصياغة للفظة عىل هذا الوزن تستبطن وجود فاعل أو مؤثر يستطيع أن 
إذا فهي صفة يكتسبها اليشء  ينتقل باليشء من مرحلته األوىل إىل مرحلة العوملة، 
هذا  وبسرت  معجم  ذكر  وقد  عاملّيا()9(،  املحيل  )تصيري  عىل  تقوم  إهّنا  فيه؛  وليست 
األمر بقوله: »هو جعل اليشء عامليا بإضفاء طابع العاملية عليه، وجعل جمال تطبيقاته 
عىل اتساع العامل«)10(، بمعنى أن عوملة اليشء تعني أنه أصبح عامليا، وهو ما يظهر 
تقاربا مع مفهوم العاملية، إال أّن املجال الذي أظهرته العوملة هو جمال تطبيق فاعل يف 

حياة الناس، يف حني أّن تطبيقا ينتظر العاملية اإلسالمية لتصبح فاعلة.

ويبدو أن فاعلية عاملية اإلسالم جيب أن تأسس يف احلياة املعارصة تبعا للوعي 
التارخيي بمتطلبات املرحلة السيام االقتصادية منها هذا من جهة، والتطور التقني يف 

وسائل االتصال للعرص من جهة أخرى)11(. 

إن النتيجة النهائية التي تسعى إليها العوملة )أن يكون العامل كله لغة أو لغات 
مشرتكة، وأن تكون التجارة مفتوحة ومتيرسة بني كل بلدان العامل، وأن يسود نظام 
اقتصادي واحد ونظام سيايس واحد. وأن تسود عقيدة واحدة، وأن تكون للناس 
فيه قيم مشرتكة يف مسائل كحقوق اإلنسان والعالقة بني اجلنسني وأن يكون هناك 
أدب عاملّي واحد يتذوقه الناس كلهم. وأن يسود فيه تبعا لذلك نظام تعليمي واحد، 
وأن تكون كل هذه األمور التي تعوملت مناسبة للناس.. ومساعدة هلم عىل حتقيق 

طموحاهتم املادية()12(.
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وهي صورة تبدو مجيلة للعوملة إال أهّنا مشبعة بالتفّرد األمريكي، ولعل ما حتققه 
أمريكا من مكاسب يف ظل نظامها العاملي اجلديد الذي تعمل عىل بنائه عىل حساب 

الشعوب املستلبة يمثل جانبا عمليا للعوملة. 

تالقي  عن  معرّبة  أضحت  التي  العاملية  مع  يظهر  ال  التفرد  هذا  مثل  إّن 
هبا  واخلروج  العاملية،  إىل  املحيّل  إطارها  من  هبا  لالرتفاع  وتالقحها  اخلصوصيات 
من حميطها الضيق إىل حميط أوسع لذلك فالعاملية طموح مرشوع ورغبة يف األخذ 
مبادئ  مستلهمني  احلضارية  نظرهتم  املسلمون  بنى  األساس  هذا  وعىل  والعطاء. 
اإلسالم وقائده الذي نّص القرآن الكريم عىل أن إرساله رمحة للعاملني ال لفئة برشية 

ًة لِْلَعاَلنَِي ﴾ )األنبياء:107(. دون أخرى، قال تعاىل: ﴿ َوَما َأْرَسْلَناَك إِلَّ َرْحَ

وهذه الرمحة تستبطن بالرضورة احلفاظ عىل هويات األمم والشعوب وقيمها 
احلضارية واالجتامعية كوهنا جزءًا من مكوناهتا، السيام تلك التي ال تتعارض مع 
املنطوين حتت رايته. والغرو يف  عقائد اإلسالم األساسية وقيمه ورعايته مصالح 
املتعاقد  كون  فيه  يشرتط  اهلل  مع  عقد  أهنا  أمرها  أول  يف  قررت  الرشيعة  فان  ذلك 
خمتارا ال مكَرهًا لتصّح فيام بعد ما يولد عن هذا العقد وآثاره؛ قال تعاىل: ﴿ َل إِْكَراَه 
َفَقِد اْسَتْمَسَك   ِ اُغوِت َوُيْؤِمْن بِاللَّ ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّ َ الرُّ يِن َقْد َتَبنيَّ ِف الدِّ
ِرُجُهْم  ُيْ َآَمُنوا  ِذيَن  الَّ َوِلُّ   ُ اللَّ  * َعِليٌم  َسِميٌع   ُ َواللَّ َلَا  اْنِفَصاَم  َل  اْلُوْثَقى  بِاْلُعْرَوِة 
إَِل  وِر  النُّ ِمَن  ْم  ِرُجوَنُ ُيْ اُغوُت  الطَّ َأْولَِياُؤُهُم  َكَفُروا  ِذيَن  َوالَّ وِر  النُّ إَِل  ُلَمِت  الظُّ ِمَن 

اِر ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن ﴾)سورة البقرة 257-256(. ُلَمِت ُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّ الظُّ
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العالمية نظام ُيتّبى والعولمة نظام يفرض

نحا بعض الباحثني نحو رسم صورة مرشقة عندما رأى العوملة أهنا: »الدخول 
التطّور  من  طور  يف  معا  واالقتصادية  والتقنية  املعلوماتية  الثورة  تطور  بسبب 
إىل  النظر  تتجنب  صورة  وهي  موّحدا«)13(،  اإلنسان  مصري  فيه  يصبح  احلضاري 
العوملة كوهنا أيديولوجية قبل كوهنا تطورا حضاريا، ذلك أّن العوملة تستند إىل رؤية 
أمريكّية إلدارة العامل، وهي ترجع إىل مبادرة تقّدم هبا بعض املنظرين يف الواليات 
املتحدة األمريكية يف العام 1965طرحوا فيها ثالث قضايا هي برنامج عمل يضمن 

تلك اهليمنة والقضايا هي:

القضية األول: تتعلق باستعامل السوق العاملية كأداة لإلخالل بالتوازن يف . 1
الدول القومية، ونظمها وبراجمها اخلاّصة باحلامية االجتامعية.

القضية الثانية: ختّص اإلعالم بوصفه القضية املركزية التي جيب االهتامم . 2
هبا إلحداث التغيريات املطلوبة عىل الصعيد املحيل والعاملّي.

هذه . 3 يف  ذهبوا  لقد  للمنافسة.  كمجال  بالسوق  وتتعلق  الثالثة:  القضية 
)الصطفاء  جماال  تصبح  أن  جيب  السوق  إّن  فقالوا  قصّيا  مذهبا  املسألة 
بـ  تقول  التي  الداروينية  النظرية  رصحية  بصورة  هكذا  متبنني  األنواع( 
)البقاء لألصلح( يف جمال البيولوجيا، داعني إىل اعتامدها يف جمال االقتصاد 

عىل مستوى عاملي)14(.

ومن ثّم يمكن القول بأّن »العوملة نظام يقفز عىل الدولة واألمة والوطن، ويف 
والتخفيف  الدولة  سلطة  إضعاف  إّن  والتشتيت.  التفتيت  عىل  يعمل  ذلك  مقابل 
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للدولة،  سابقة  لالنتامء  اطر  استيقاظ  إىل  حتام  يؤديان  العوملة  لفائدة  حضورها  من 
أعني القبيلة والطائفة واجلهة والتعصب املذهبي، والنتيجة تفتيت املجتمع وتشتيت 
شمله«)15(. ويبدو أّن من ميزات مرشوع العوملة أنه ال تقّعد له القواعد التي تربطه 
بمسارات حمددة فهي عند منظرهيا مرشوع »يف طور التشّكل املتواصل، وقد خيضع 
املجتمعات  أفعال  ردود  وحسب  التارخيية  التغيريات  حسب  حلظة  أية  يف  للتغيري 
األخرى«)16(، وهي خاصية مهمة ملثل هذا املرشوع املتشعب، ألن اجلمود عىل أطر 
ثّم فاملحاوالت مستمرة  العوملة قد يبطل تفاعل الشعوب معها، ومن  حمدد لطرح 
إلعادة تكوين العوملة عىل وفق تلك املتغريات ما يعطي املجتمعات إحساسا بأّن هذه 
الظاهرة انبثقت منها، فتتحول العوملة إىل عوملة ذاتية وهي أخطر أنواع العوملة)17(. 
ومنحى خطري جيب أن يأخذ بنظر االعتبار لدى منظري عاملية اإلسالم، وأن يعمدوا 

إىل صياغة أنموذجهم احلضاري.
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المبحث الثاني

عالمية الرسول والرسالة )الضوابط والمظاهر(

يقول العالمة جعفر السبحايّن: »متتاز الرشيعة اإلسالمية بنقطتني رئيستني: 

األول: عامليتها وشموليتها.

الثانية: كوهنا خامتة الرشائع.

أبرز  من  وهي  معني،  بإقليم  تنحرص  ال  عاملية  دعوهتا  أن  فمعناها  األول:  أّما 
َل  املالمح التي يستهدفها القرآن يف دعوته ورسالته. يقول سبحانه: ﴿ َتَباَرَك الَِّذي َنزَّ

اْلُفْرَقاَن َعَل َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلنَِي َنِذيًرا ﴾«)18(.

تّم  ما  العكس وإذا  الرسالة يستوجب عامليتها، ال  ويبدو أن الوصف بخامتية 
قبول هذه اخلامتّية استوجب القول بأّن الديانات الساموية األخرى جيب عليها قبول 
أم مل يرّصح.  بنسخ رشائعها  القرآن  فيه. سواء رّصح  اإلسالم املحمدي والذوبان 
ومن ثّم تصبح عاملية اإلسالم واضحة. ثّم إّن العاملية التي يتّم تداوهلا بوصفها من 
سامت رسالة اإلسالم ونبيها العظيم تأسست عىل مجلة من اآليات القرآنية واملبادئ 
املسلم وخارجه ويف مسالك  املجتمع  داخل  اهلل قوال وعمال  أظهرها رسول  التي 

سلكها مع حميطه السيايس يف ذلك العرص.
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األمم  مللوك    اهلل  رسول  أرسلها  التي  الرسائل  العاملية  تلك  مظاهر  ومن 
اإلمكانيات  تكن  مل  وقت  يف  اإلسالم،  يف  للدخول  وترغيبهم  بدعوهتم  عرصه  يف 
املدينة  وثيقة  وضع  ذلك  سبق  وقد  التحرك.  هذا  بمثل  تسمح  املادية  اإلسالمية 
التي نظمت العالقة مع اليهود يف املدينة. اجلانب املهم ههنا أّن فكرة عاملية الرسالة 
والرسول تتأسس يف النظرية اإلسالمية عىل طائفة من اآليات القرآنية التي أكدت 

هذه السمة، ويمكن االستشهاد لذلك باآليات اآلتية:

َهَذا . 1 إَِلَّ  َوُأوِحَي  َوَبْيَنُكْم  َبْينِي  َشِهيٌد   ُ اللَّ ُقِل  َشَهاَدًة  َأْكَبُ  ٍء  َشْ َأيُّ  ﴿ُقْل 
ْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن َبَلَغ﴾ )األنعام:19(. اْلُقْرَآُن أِلُ

ُ َفبُِهَداُهُم اْقَتِدِه ُقْل َل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِْن ُهَو إِلَّ . 2 ِذيَن َهَدى اللَّ ﴿ُأوَلئَِك الَّ
ِذْكَرى لِْلَعاَلنَِي﴾ )األنعام:90(

ِ إَِلْيُكْم َجِيًعا﴾ )األعراف:158(.. 3 ا النَّاُس إِنِّ َرُسوُل اللَّ َ ﴿ُقْل َيا َأيُّ

ْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر إِْن ُهَو إِلَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلنَِي﴾ )يوسف:104(. 4 ﴿َوَما َتْسَأُلُ

ُأوُلو . 5 َر  كَّ َولَِيذَّ َواِحٌد  إَِلٌه  ُهَو  َم  َأنَّ َولَِيْعَلُموا  بِِه  َولُِيْنَذُروا  لِلنَّاِس  َبَلٌغ  ﴿َهَذا 
ْلَباِب﴾ )ابراهيم52(. اأْلَ

ًة لِْلَعاَلنَِي﴾ )األنبياء:107(.. 6 ﴿َوَما َأْرَسْلَناَك إِلَّ َرْحَ

َل اْلُفْرَقاَن َعَل َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلنَِي َنِذيًرا﴾ )الفرقان:1(.. 7 ﴿ َتَباَرَك الَِّذي َنزَّ

ًة لِلنَّاِس َبِشرًيا َوَنِذيًرا َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َل َيْعَلُموَن﴾ . 8 ﴿َوَما َأْرَسْلَناَك إِلَّ َكافَّ
)سبأ:28(.
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﴿َوَما ُهَو إِلَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلنَِي﴾ )القلم:52(. 9

 إّن الوصف بالعاملية كام ظهر يف تأسيسه اللغوي يف املبحث األول يقوم عىل 
الصفة  أّن  العاملية، ومعنى ذلك  انتقال اليشء من داخل حمليته إىل حميط أعظم هو 
تكتسب فاعلية لوجودها عىل مستوى العامل؛ بمعنى أن تكون مطبقة وحيصل الناس 
)دينا  عامليا  دينا  ليكون  أن اإلسالم أسس  عندنا  فيه  ومّما ال ريب  منها،  فوائد  عىل 
لكل البرش( وكان الرسول الكريم  قد محل يف نفسه آماال تنطلق لتشمل رحاب 
 . اإلنسانية؛ وكذا كانت احلركة اإلصالحية التي قام هبا حفيده احلسني الشهيد
املنفعة جلامعة دون أخرى، وال لقوم دون  فالرسالة والرسول مل يعكفا عىل تقديم 
آخرين؛ بل سعيا مع كل خطوة وترشيع، إىل منفعة اإلنسان بام هو إنسان عربّيا كان 

أم غري عريّب.

الكريم  الرسول  حركة  ويف  اإلسالمي،  الدين  يف  اإلنسانية  املالمح  فان  لذا 
واضحة، واألمثلة عليه كثرية، بل لعل من املعامل البارزة للدين اإلسالمي أن ريض 
به العبيد وأغلبهم من غري العرب ملا وجدوا فيه من إنصاف ورقي بإنسانيتهم، ومن 
ههنا فقد جتوز من أطلق لفظة العاملية عىل اإلسالم يف التعبري عن )إنسانيته( الصفة 
الذاتية التي تتأّسس عليها مرحلة تطبيقية تستوعب العامل كّله ويبنى رصحها العاملي. 

هلا  حتشد  أن  ينبغي  العوملة،  عن  بديال  والرسالة  الرسول  عاملية  تكون  ولكي 
وأفكارها  الشخصية  هذه  تقديم  عىل  القدرة  اكتسابنا  من  أقل  ال  هائلة،  مقدرات 
املحمدي  الفكر  من  نابعة  مؤسسات  بناء  يتم  وأن  املعمورة،  هذه  بقاع  أقىص  إىل 
اإلسالمي لتكون داعمة له تعمل عىل إبراز املنافع املتعددة اجلوانب التي ستجنيها 

البرشية عند تبنيها هذا الفكر وإيصاهلا هلا.
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وأاّل نخلط بني طبيعة هذه الشخصية وما محلته من مهوم اإلنسان املستضعف 
وقيادته اخللق نحو احلرية املتمثلة بالعبودية املطلقة هلل تعاىل، وواقع ما نعيشه املتمثل 
بعجز أتباع هذا النبي العظيم عىل أن يقّدموا هذه الصورة العاملية لنبيهم، فعوضا عن 
تشخيص العجز والعمل عىل معاجلته، اختارت التغني هبذه العاملية التي ال أثر هلا يف 

مكونات هذا العامل، بل لعلها مل تسمع به يوما ما.

اإلسالم يمّثل خّطًا حركّيًا ال يقبل باحلدود ألن بذور اإلنسانية التي زرعت فيه 
وتأسس عليها تأبى إال النمو واالنتشار، ولذا نرى أن اإلسالم يسري وإن كان سريه 
وئيدا نحو العاملية، ويف هذا الوقت الذي يرغب اآلخرون يف االنكامش للحفاظ عىل 
حضارهتم من موضع الشوفونية التي تتعاىل عىل غريها؛ وهو ما دعا إليه صموئيل 
أن  جيب  الذي  الوقت  »حان  بقوله:  احلضارات  ِصدام  كتاب  صاحب  هانتنغون 
يتخىّل فيه الغرب فيه عن وهم الشمولية والكلية..)كام( ويتوقف مستقبل الغرب إىل 
حّد كبري عىل وحدة الغرب...وان تعزيز متاسك الغرب يعني احلفاظ عىل احلضارة 

الغربية يف داخل الغرب وتعيني حدود الغرب«)19(. 

يمّده  واجلغرايف  احلضاري  الغريب  التاميز  رؤية  تقوم عىل  لالنعزال  دعوة  فهي 
األوان  آن  وقد  األطليّس،  شامل  بحلف  املتمثل  األمني  احلارس  االنعزال  هذا  يف 
بحسب صموئيل هانتنغون دعم فكرة عدم املشاركة أو حماولة التدخل يف الرشق أو 
اإلسالم وغريه.عىل أن هذه الدعوة قد ال تكون حمل تأمل من قادة الغرب ومنظري 
سياسياته، إذ مازال العامل اآلخر حمال مغريا للغرب يف جوانب كثرية وعامال فاعال يف 
التنمية الغربية، كام أنه ساحة لرصاع سيايّس عاملّي بني األديان الساموية، اإلسالم من 
جهة واليهودية والنرصانية من جهة أخرى. ولعل اإلدارة الغربية والسيام األمريكية 
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للرصاع بني البلدان العربية واإلسالمية وإرسائيل تدرك ذلك جّيدا.

الرشكات  رّش  ستكفينا  أهنا  فنظّن  الدعوات  هذه  بمثل  نرحب  أاّل  وعلينا 
املساوئ  من  فيها  إذ  هتشيام،  اإلسالمية  املنطقة  هتشم  التي  والسياسات  الكربى، 
العامل  أن  يعني  ما  الغرب؛  مع  واملعريف  التقني  التواصل  قطع  أبرزها  لعل  فيها  ما 
بيننا وبني الغرب تزداد  اإلسالمي سيحرم من تقنيات كثرية جتعل اهلوة احلضارية 
التقدم  أفرزها  التي  الفجوات  أحدث  اىل  نشري  وهنا  لتقليصها.  جمال  وال  اتساعا 
التقني بيننا وبني العامل املتقّدم الذي مل يعد مقترصا عىل الغرب بل الرشق أيضا يف 
ظل بروز الصني واهلند قوتني تكنولوجيتني وهي )الفجوة الرقمّية(. إال أن التقنية 
الرشقية وقد سبقتهام اليابان مل توظف للدعم األيديولوجي، وطرح اهلوية األمريكية 

والغربية بديال للهويات اإلقليمية واملحلية.
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المبحث الثالث

عالمية الرسول والتعايش مع العولمة

تنوع  إىل  أدى  ما  احلياة،  جماالت  عىل  عدة  مظاهر  يف  العوملة  متظهرت  لقد 
العوملة  الباحثني  بعض  منها.عىل صّنف  الفكرية  املواقف  طبيعة  ثم  مسمياهتا ومن 

إىل صنفني مها:

العوملة املدنية.. 1
عوملة احلضارة واهلوية أو االنتامء.. 2

فت العوملة املدنية بأهّنا تلك التي متّس قضايا املدنية وهيآهتا مثل التطور  وقد ُعرِّ
االتصال،  وسائل  يف  الكبري  والتغيري  وثورهتا،  املعلومات  وتكنولوجيا  العلمي 
بني  واحلوار  والتعارف  التواصل  فكرة  يف  الكبري  االجيايب  األثر  من  له  ذلك  فكل 
التواصل املعوملة أّن احلضارات  احلضارات، ولقد أظهرت احلوارات عىل خطوط 
تطورت  عامل  يف  التواصل  جسور  إىل  وتفتقر  ينبغي،  كام  بعضا  بعضها  تعرف  ال 
يف  املدنية  العوملة  مفهوم  محل  لقد  املواصالت..)20(.  وأنظمة  االتصال  تقنيات  فيه 
طياته عوامل اجيابية للتفاعل بني األمم بتوفريه الفرصة العاملية لقيام احلوارات بني 
املسلمني وغريهم، ولقلام أتيحت للبرشية مثل هذا التواصل واالتصال الرسيع عىل 
هذه  وعظم  تتناسب  متعددة،  مسؤوليات  علينا  يستوجب  ما  املستويات.  خمتلف 

املهمة، وتعدد حماورها، واتساع دائرهتا عىل نحو غري مسبوق.
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يظّن  قد  كام  حضارية،  حتمّية  متثل  ال  الغربية  والقيم  العوملة،  هيمنة  وكذلك 
الطبيعة  الطبيعّي:  )االنتخاب  دارون  مبدأ  ذلك  يف  مستلهمني  منظرهيم،  بعض 
تنتخب األصلح(، فاحلياة اإلنسانية هلا قوانينها التي قد تكون باجتاه مضاّد لرغبات 
اجلابري  عابد  د.حممد  يقول  السياق  هذا  يف  العوملة.  منظرو  يأملها  التي  التغيري 
متسائال: »وضع جديد فعال. ولكن هل يستقّر؛ هل يستمر؟ ال أعتقد. إّن القانون 
الذي يرسي مفعوله يف الكون، سواء منه الكون الطبيعي أو الكون البرشي، ليس هو 
قانون االصطفاء الطبيعي، بل هو قانون الفعل ورّد الفعل. وإذا كان هناك اصطفاء 
ما فهو نتيجة الفعل ورّد الفعل. ومن هنا يكون االصطفاء تارة بتأثري الفعل، وتارة 
بتأثري رّد الفعل. من أجل ذلك كان التفكري يف العوملة من جانب فعلها هي وحدها 
تفكريا خاطئا. وإذن فال بّد من استحضار رّد الفعل الذي سيقوم ضّدها عاجال أو 
التي  البلدان  يف  أيضا  بل  هلا،  موضوعا  تتخذها  التي  األقطار  يف  فقط  ليس  آجال، 

تّتخذها مركزا ومنطلقا«)21(.

عىل أّننا جيب أن نعي دورنا احلضارّي، ألن رّد الفعل الذي ذكره اجلابري لكي 
ُننا من أن ُنسحق  يكون فاعال، جيب أّن ينطلق من وعينا بدورنا احلضارّي الذي حُيصِّ
حتت عجالت العوملة الضخمة، ففي التقنيات املرافقة للعوملة ما قد يكون موضع 
إثراء للحوار مع اآلخر، أو حلشد اكرب للطاقات الستثامر ما توّفره تلك التقنيات، 

لتطوير مسارات احلوار املحيّل واحلوار العاملي. 

العالمية خيار إستراتيجّي لإلسلم 

القرآن  سه  الذي أسَّ َبنّي؛ فعامليته خيارهم  أتباعه املخلصني  أمر اإلسالم وأمر 
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جديدة  حضارية  بثورة  القيام  إذن  مطالبون  )نحن  و    العظيم  ونبّيه  الكريم، 
علينا  متليه  ما  بناء عىل  بكل وعي وشجاعة  منها ونشارك ونساهم  فننطلق  كربى؛ 
مشكلتنا  وهزائمنا هي  تأخرنا  فمشكلتنا  احلنيف...  ديننا  واسرتاتيجيات  مصاحلنا 
نحن دون غرينا، ونحن الذين سندفع ثمنها يف الدنيا واآلخرة()22(. وقد قال تعاىل: 
﴿ُهَو  ﴾)حممد7(.  َأْقَداَمُكْم  َوُيَثبِّْت  ُكْم  َيْنُصْ  َ اللَّ وا  َتْنُصُ إِْن  َآَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأيُّ َيا   ﴿
ُكوَن﴾  ِه َوَلْو َكِرَه اْلُْشِ يِن ُكلِّ قِّ لُِيْظِهَرُه َعَل الدِّ الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلَُدى َوِديِن اْلَ

)التوبة 33 /الصف 9(.

اإلنسانية  القيم  كّل  جتمع  ثقافية  )حركة  بكوهنا  توصف  الدعوة  كانت  وإذا 
من  الداعي  هبا  يتجىّل  التي  الصفات  خالل  من  اإلنسان  داخل  يف  ثورة  وجتعل 
التي  احلسن()23(،  واجلدل  احلسنة  واملوعظة  والليونة واحلكمة  والبساطة  التواضع 
َواْلَْوِعَظِة  بِاْلِْكَمِة  َربَِّك  َسبِيِل  إَِل  ﴿اْدُع  تعاىل:  بقوله  القرآنية  اآلية  هبا  رصحت 
تِي ِهَي َأْحَسُن﴾)النحل 125( فسيضاف عليها تقنيات احلوار،  ْم بِالَّ َسَنِة َوَجاِدْلُ اْلَ
وأهدافه، وتوّسع دائرته، فهي بذلك تلبية ملضامني العاملية اإلسالمية. فالدعوة اآلن 
تبدو أشد تعقيدا مّما مىض، فطبيعة التحوالت التي يشهدها املجتمع البرشي تفرض 
نفسها عىل طبيعة التحّرك الدعوي ما سُيلقي عليه أعباء مضاعفة للتوسل إىل الدعوة 
بامتالك ناصية وسائل التواصل احلديثة التي أفرزها جمتمع العوملة واملعلوماتية التي 
ال تعري أمهية لكثري من اآلليات القديمة التي ما يزال الدعاة يعلقون هبا وجياهدون 
للحفاظ عليها. الصعوبات التي متثلها العوملة عىل الدعاة مجة، وعىل قدر تعلق األمر 
هبم فعليهم أن يصربوا عىل استيعاب كلِّ ما يتطلبه عملهم، ويصابروا عليه، ألّن أّي 
تغافل أو استكانة جتعلهم متخلفني عن ركب التقدم واستيعاب املدى التي وصل 

إليه اآلخر.
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باألمور  األخذ  يتم  أن  العاملية  أفق  يف  اإلسالم  طرح  مسارات  من  أن   ونرى 
اآلتية:

للثقافة . 1 جديدة  مسارات  حتديد  يتّم  بأن  املجتمعية  واللغوية  الثقافية  التنمية 
تنسجم والتحوالت املعرفية وكميتها وطرائق احلصول عليها؛ ويعاد االعتبار 
للغة العربية بوصفها اللغة العاملية، وأن ينقل االهتامم هبا إىل مرحلة اعتبارها 
املعلومات  ]تكنولوجيا  )أكدت  فلقد  اإلسالمي  للدين  السياسية  اللغة 
تتبوأ  املجتمعية يف حني  التنمية  منظومة  الثقافة هي حمور  واالتصاالت[ كون 
الثقافية، ويتوقف األداء الكيل ملجتمع ما عىل  اللغة موقعا حموريا يف املنظومة 
شفافية وفاعلية التواصل بني أفراده ومجاعاته ومؤسساته. هذا من جانب ومن 
جانب آخر، ووفقا لوجهة نظر ما بعد احلداثة، فإّن مجيع أنواع املعارف بام يف 
ذلك املعرفة العلمية هي رضب من ألعاب اللغة، أو اخلطاب، ما جيعل من فهم 
للمنظومة  الكيل  األداء  لفهم  األساسية  الرشوط  احد  بمجتمعها  اللغة  عالقة 
األفكار  ونقل  للتواصل  وسيلة  جمرد  ليس  فاللغة  بأرسها...()24(.  املجتمعية 
بل هي اخلزين الثقايف واالجتامعي واألخالقي... ملتكلميها. وفيها مظهر من 

مظاهر االعتزاز التي جيب أن تصاحب رسالة العاملية اإلسالمية. 

ومن ثّم فان السعّي نحو إعادة االعتبار للغة القرآن الكريم يف اخلطاب املحيّل . 2
أساسية  ركيزة  يعّد  اإلسالمية  املجتمعات  فعاليات  جممل  يف  بل  والعاملّي، 
هذا  ويتّم   . الرسول  وعاملية  اإلسالم  عاملية  طرح  مرشوعات  إنجاح  يف 
والعلمية،  اإلنسانية  األكاديمية؛  الصعد:  عىل  وختصصاهتا  باللغة  باالهتامم 
وعىل صعيد املخاطبات االجتامعية اإلعالمية واملنربية )منابر اخلطابة الدينية، 
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اللغة  امتلك ناصية  واملنابر احلسينية( وأاّل ُيسمح بأن يرتقي للخطابة إال من 
نسمعها  التي  بالعامية  اإليغال  من  املنرب  هذا  رسالة  تنقية  يتّم  وأْن  الفصحى، 
بحجج شتى، فيبتعد بالناس عن سامع لغة قرآنية ترتقي هبم نحو لغة القرآن، 
واستعامالهتا يف أحاديث أهل البيت وكالم عيل يف هنج البالغة، وأدعية السجاد 

يف صحيفته اخلالدة. 

حسب . 3 املنرب  خطيب  هوية  يف  التنّوع  بذلك  ونقصد  للمجتمع  الثقايف  البناء 
اختصاص اخلطيب، ما بني احلوزوي واألكاديمي.

العريب . 4 املعرفة  بناء جمتمع  نبيل عيل)25( رشوط  د.  يلخّص  املعرفة:  بناء جمتمع 
فيام يأيت: 

إطالق حرية التعبري.أ. 
ضامن احلريات األساسية.ب. 
رضورة احلشد املحيل والتكتل اإلقليمّي.ج. 

واجتامعية  اقتصادية  أبعادها  إن  بل  سيايس  شأن  جمرد  ليست  التعبري  فحرية 
بخارجنا  صلتها  أما  الصعد.  خمتلف  عىل  التنمية  يف  أثر  من  هلا  ما  مع  وثقافية، 
]وحتديدا يف ضوء ما نحن بصدده من عاملية اإلسالم[ فهناك ما يؤكد أمهيتها يف شأن 
الدفاع عن الثقافة العربية واحلضارة اإلسالمية من حيث رضورة مواجهتها إلساءة 
استعامل حق )حرية التعبري( ضدنا يف أمريكا وكثري من دول أوربا، واختاذها سياسة 
ذرائعية لإلساءة إىل اإلسالم ورموزه، واختذت ممن صنعتهم يف املحيط اإلسالمّي، 
معوال هلدم اإلسالمي داخليا. ويتطلب ذلك إسرتاتيجية متكاملة تتخذ من املعرفة 

مدخال أساسيا تسعى عربه لتحقيق األهداف اآلتّية:



عاملّية الرسول  والرسالة بديل عن عوملة احلضارة الغربية

194

إثراء مضمون الرسالة الثقافية الدينية بزاد معريف يستند إىل علم األديان املقارن . 1
ملوقف  الدقيق  التحليل  اجل  من  املعرفة،  نفس  وعلم  املعرفة  اجتامع  وعلم 
لغرب: جمتمعات ومجاعات وأفراد. والسعي نحو إحداث تغيريات جمتمعّية يف 
أمريكا وأوربا يف صالح املجتمع املسلم، للتعاطف مع املسلمني، ومنع التشويه 

لقضاياهم ودينهم. 

املوالية . 2 املواقف  لرصد  دورّي  مسح  أجل  من  لإلنرتنيت  األمثل  االستغالل 
واملناهضة خصوصا فيام يتعلق بام يعرف )بشبكة الكراهية(، عىل نحو شبيه بام 
يقوم به مركز بحوث الرشق األوسط الذي ترعاه إرسائيل من ترمجات لكّل ما 

ينرش يف العامل العريب الذي يرى فيه عداًء للغرب ومعاداة لقيمه.

تطبيق . 3 عاتقها  عىل  تأخذ  عمالقة  ومؤسسات  علمية،  مراكز  إلقامة  التخطيط 
رؤى إسالمية يف تقديم املنفعة ملختلف الشعوب، ومنها القروض االستثامرية 
وتشكيل  املجتمعات،  تعيشها  التي  األوضاع  مع  للتعامل  املشاريع  وإقامة 
منظامت للغوث اإلنساين، والسعي اجلاد لتعديل قوانني منظمة األمم املتحدة 

وجملس األمن ليكون نصريا لإلنسانية ال صوتا للدول الكربى. 

احلامية: إّن اإلسرتاتيجية التي تبنى يف العرص الراهن جيب أن تأخذ عىل عاتقها . 4
نفسيا واجتامعيا ساندا  الداعي موقفا  أو  للمبّلغ  تتيح  التي  اإلمكانيات  توفري 
ومعززا لوظيفته، ومنها تأمني احلامية االجتامعية واألمنية الرضورية؛ فهناك من 
سيتخذ موقف العداء ملثل هذا التحّرك وأصحابه لذرائع خمتلفة. ما يؤثر عىل 
بأمور أخرى غري وظيفتهم األساسية. لذا يستوجب األمر  أدائهم وانشغاهلم 
العاملة  الكوادر  بحفظ  املتعلق  اجلانب  هذا  إغفال  عدم  الراعية  اجلهات  من 

لديمومة التحرك والدعوة.
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يف    الكريم  الرسول  إليها  عمد  آلّية  إىل  املجال  هذا  يف  االستناد  ويمكن 
أن  عىل  مكة  إىل  الوافدة  القبائل  عىل  نفسه  يعرض  كان  فقد  األوىل  دعوته  مراحل 
يمنعونه مما يراد به من القتل كام يمنعون أهليهم، ليبلغ رساالت رّبه، ال ملجرد حفظ 
نفسه ورغبته بالسالمة واألمن. وقد كانت مبايعة األنصار يف البيعة األوىل يف العقبة 
عىل هذا األمر فبعد أن ذكر ما هلل عليهم قال : )وأّما ما ل عليكم فتنصونني مثل 

نسائكم وأبنائكم()26(. فقد طلب ما هو من رضوريات التبليغ واستمراره. 

أبرز سامت العاملية اإلسالمية أن يتسنَّم كوادر التبليغ مواضع العزة واالستغناء 
تلك التي أشار إليها اإلمام عيل ، فعن أيب عبداهلل  أّنه: )كان أمري الؤمنني 
افتقارك  الناس والستغناء عنهم. يكون   يقول: لتجمع ف قلبك الفتقار إل 
إليهم ف لني كلمك وحسن بشك، ويكون استغناؤك عنهم ف نزاهة عرضك وبقاء 

عزك()27(. 

ومن مظاهر بقاء عّز اإلنسان أن يعلم من خياطبه أّن خطيبه متسم بكّل ما يدعو 
ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمننَِي ﴾)املنافقون8(، فال  ِ اْلِعزَّ إليه، ال سيام حتقيق مبدأ العزة ﴿ َولِلَّ
يقّل عن غريه يف يشء، السيام أمام من حياورهم، وان يكون اخلطاب بأرقى الوسائل 
إدراك  ومنها  وتبادهلا،  املعارف  نقل  وآليات  اإلنسانية  احلضارة  إليها  التي وصلت 
مسارات التقنية التي أفرزها املجتمع الغريب، والقدرة عىل استيعاهبا واستثامرها عىل 

النحو الفاعل.

ويف هذا املجال تفصيالت متعددة، ودقيقة ال تنجز إال بعد خطط ومرشوعات 
تنموية معرفية وتقنية، وعمل مؤسسايت خطط له ليستمر. وهي تفصيالت ال يمكننا 
يف حدود بحثنا هذا اإلتيان عىل ذكرها؛ ولعل ما قّدمه املتخصصون يف املجال املعريف 
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يف  املعرفة  وجمتمع  العريب  العقل  كتابه:  يف  عيل  د.نبيل  ذكره  ما  خاّصة  الغناء،  فيه 
موضوع: فرص إسهام العرب يف إنتاج املعرفة: رؤية معلوماتية.

ومما يؤسف له أن تنحدر الطاقات الفاعلة يف األمة اإلسالمية، وأاّل يتّم النظر 
إىل حمددات الفعل اإلسالمي)املبادرة( إال يف ضوء أضيق احلدود، مع أن كثريًا من 
هذه املبادرات يمكن أن توظف أيديولوجيَّا إلعطاء قوة الدفع نحو حتقيق مدياهتا 
التي قد رسمها اهلل تعاىل، ولعل أبرز ما تتأسس عليه املبادرة اإلسالمية حتمية عاملية 

. اإلسالم يف ظل قيادة عاملية واحدة هي املهدّي

يف  اختالف  عىل  اإلسالمي  اخلطاب  يف  الفكرة  هذه  حضور  من  الرغم  فعىل 
ينتظر حدوثها يف  التي  النظرية  الفكرة  دائرة  أهّنا مل خترج عن  إال  املذهبية  توّجهاته 
آخر الزمان وهو حقبة زمانية ال يعلمها إال اهلل تعاىل. وعىل الرغم من القوة الدافعة 
التي متثِّلها هذه احلتمية اإلهلية، إال أننا مل نجد هلا ذلك الصدى املؤسس عىل خّطة 
إسرتاتيجية للتفاعل مع القيادة املنتظرة ومرشوعها العاملّي، بل نجد أّن هذه العقيدة 
قد دخلت دائرة اجلدل املذهبي، مما أفقدها كثريا من زمخها الذّي كان سيوجه حلشد 
لالنطواء  املجتمع  وهتيأ  إمام  طاعة  درجة  نحو  التنمية  استدامة  سبيل  يف  الطاقات 
اإلسالم  لتطبيق  صحيحا  مسارا  للبرشية  سرتسم  التي  اإلهلية،  القيادة  تلك  حتت 

وبناء املجتمع املتكامل املتعلق باهلل تعاىل.
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... نتائج البحث ...

العاملية ليست جمرد فكرة تتعلق هبا األشياء بقدر ما تكون صفة فاعلة يف العامل، . 1
فاللغة التي ال يتكّلمها اجلميع ليست لغة عاملية ففاعلية اليشء بحصول الفائدة 
السمة  هذه  اقترصت  إذا  أّما  بالعاملية.  للوصف  احلقيقّي  املعيار  هي  للبرشية، 
يتّم  أن  فاألوىل  لذا  باإلنسانية؛  وصفها  يتّم  أن  فاألوىل  النظرية،  الناحية  عىل 
إطالق لفظة اإلنسانية عىل الرسالة ورسوهلا  التي تدّل عىل ما حتمله هذه 

الرسالة للبرش عامة، واستعدادها لقيادهتم.

املحلية . 2 اهلويات  إلغاء  تستبطن  ال  الكريم  ورسوهلا  اإلسالمية  الرسالة  عاملية 
تناقض  مهمة  خاصية  وهي  مسلمة.  غري  أم  كانت  مسلمة  املختلفة  للشعوب 
التنوع  التي تعمل عىل استبدال هذا  العوملة  التي أسست عليها  الفكرية  البنية 
وهو  منه  انطلقت  الذي  املجتمع  متثل  وقيم  بنمط  املحلية  واخلصوصيات 

املجتمع األمريكّي.

هلا . 3 حتشد  أن  ينبغي  العوملة،  عن  بديال  والرسالة  الرسول  عاملية  تكون  لكي 
مقدرات هائلة، ال أقل من اكتسابنا القدرة عىل تقديم هذه الشخصية وأفكارها 
إىل أقىص بقاع هذه املعمورة، وأن يتم بناء مؤسسات نابعة من الفكر املحمدي 
اإلسالمي تعمل عىل إبراز املنافع املتعددة اجلوانب التي ستجنيها البرشية عند 
تبنيها هذا الفكرة، مع قدرهتا عىل توّظيف اجلوانب املعرفية والتقنية للعوملة يف 

هذا احلشد.
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لكي يتّم السري نحو عاملية الرسالة والرسول  ينبغي أن يتّم تبني اخلطوات . 4
اآلتية: 

التنمية الثقافية واللغوية املجتمعية،وإعادة االعتبار للغة القرآن الكريم يف أ. 
اخلطاب املحيّل والعاملّي، بل يف جممل فعاليات املجتمعات اإلسالمية.

بزاد معريف يستند إىل علم األديان ب.  الدينية  الثقافية  الرسالة  إثراء مضمون 
ما  نحو  التوّجه  يتّم  وأن  املعرفة  نفس  املعرفة وعلم  اجتامع  املقارن وعلم 
يثري اخلطابة املنربية من متخصيّص العلوم األكاديمية)اإلنسانية والعلمية( 
وذوي اخلربة يف جمال العمل ما يعني انفتاحا إسالمّيا نحو اإلفادة من مجيع 
رشائح املجتمع امللتزمة بدينها ليعملوا عىل إثراء اخلطاب املنربي بالكثري 

من اآلراء والنظريات التي أتاحتها العلوم املعارص.

عاتقها ج.  عىل  تأخذ  عمالقة  ومؤسسات  علمية،  مراكز  إلقامة  التخطيط 
تطبيق رؤى إسالمية لتقديم املنفعة ملختلف الشعوب واالستغالل األمثل 

لإلنرتنيت. 

......................................

العوملة؛ ماهيتها ونشوئها وتأثريها االقتصادي: 106.( 1

ينظر: العوملة؛ ماهيتها ونشوئها وتأثريها االقتصادي:106.( 2

ينظر: العوملة؛ماهيتها ونشوئها وتأثريها االقتصادي:110.( 3

لسان العرب: مادة علم. ( 4

لسان العرب: مادة علم.( 5
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املوسوعة العربية العاملية: العاملية، اللغة.( 6

نقال عن العوملة واملواطنة واهلوية: 259.( 7

العوملة واملواطنة واهلوية: 257.( 8

قضايا وآراء إسالمية: 130.( 9

نقال عن: العوملة واملواطنة واهلوية: 257.( 10

ينظر: العوملة؛ماهيتها ونشوئها وتأثريها االقتصادي:106.( 11

قضايا وآراء إسالمية:130.( 12

العوملة؛ماهيتها ونشوئها وتأثريها االقتصادي: 106.( 13

قضايانا يف الفكر املعارص: 144. ( 14

قضايانا يف الفكر املعارص: 149.( 15

قضايا وآراء إسالمية: 129.( 16

قضايا وآراء إسالمية: 129.( 17

أضواء عىل عقائد الشيعة اإلمامية: 532. ( 18

مقولة العوملة بني إشكاليات التعددية ودعوات األمركة: 146.( 19

مقولة العوملة بني إشكاليات التعددية ودعوات األمركة:146ومابعدها.( 20

قضايانا يف الفكر املعارص:152.( 21

قضايا وآراء إسالمية:141.( 22

أثر الدعوة والتبليغ اإلسالمي يف بناء املجتمع اإلنساين:688. ( 23

العقل العريب وجمتمع املعرفة: 161.( 24

العقل العريب وجمتمع املعرفة: 193ومابعدها.( 25

بحار النوار: 26/19ح 15.( 26

بحار النوار: 106/17ح3.( 27
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المصادر والمراجع

أثر الدعوة والتبليغ اإلسالمي يف بناء ( 1
املجتمع اإلنساين/محزة حسن عباس 
املوسوي/ ضمن: دراسات وبحوث 

مؤمتر الشيخ البالغي الثالث/ 
مؤسسة شهيد املحراب / ط1/

مطبعة دار الضياء للطباعة والتصميم/
النجف/1428# - 2008م. 

أضواء عىل عقائد الشيعة اإلمامية ( 2
وتارخيهم/الشيخ جعفر السبحاين. 

بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار ( 3
األئمة األطهار/العالمة احلجة حممد 

باقر املجليس/ مؤسسة الوفاء/ 
بريوت/ط1403/2#  - 1983م.

العقل العريب وجمتمع املعرفة)مظاهر ( 4
األزمة واقرتاحات احللول(/ج1/د.

نبيل عيل/ سلسلة عامل املعرفة/
ع369/ مطابع دار السياسة/

الكويت/2009.

العوملة؛ ماهيتها ونشوئها وتأثريها ( 5
االقتصادي/أ.د.هالل إدريس جميد/

مقابسات/ع2005/5.

العوملة واملواطنة واهلوية )بحث يف ( 6
تأثري العولـمة عىل االنتامء الوطني 

واملحيل يف املجتمعات( / ثائر رحيم 
كاظم/ جملة جامعة القادسية/ مج 8 

ع1/ 2009م.

قضايا وآراء إسالمية: الشيخ القايض ( 7
عبد اللطيف دريان/ دار اهنضة 

العربية/ط1/بريوت/ #1430 
-2009م

قضايانا يف الفكر املعارص/ حممد عابد ( 8
اجلابري/ مركز دراسات الوحدة 
العربية/ ط1/ بريوت /1997.

لسان العرب/حممد بن مكرم بن ( 9
منظور األفريقي املرصي/دار صادر/ 

بريوت/ط1.

مقولة العوملة بني إشكاليات التعددية ( 10
ودعوات األمركة/عيل عبود 

املحمداوي/ مقابسات/ع5 /2005.

املوسوعة العربية العاملية/ نسخة ( 11
اليكرتونية ضمن املكتبة الشاملة.


