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Abstract 

 The current study examines Islam as a universal religion, by legislate 

laws and rules designed to bring about an actions which make all people 

being dealt as one nation. It also examined people tongues speaking 

variety as one of the greatest Allah’s almighty signs. In the last decades, 

the term Globalization has come to dominate our lives, and emerged as 

one of the key worldwide dealing. This paper attempts to demonstrate the 

usefulness of globalization in Islamic thoughts as it is the best way of 

knowledge interchange and life experiences among nations. A clear 

understanding of the term of globalization would be benefited by: 1. 

Identifying this term comparing with actual situations overwhelming the 

world; 2. Globalization morality between Islamic world role and united 

nation ethics; 3. The concept of globalization morality in the holy Quran 

moral principles, comparing to it’s morality in principal issues for 

instance, economic and family affairs. 
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 ،وضع الشيء على مستوى العامل: وهي تدل على حتويل الشيء إىل وضعية أخرى ومعناها
ويرى    ١.وأصبحت الكلمة دارجة على ألسنة الكتاب واملفكرين يف أحناء الوطن العريب

 واستخدام فوعل صيغة على عومل الفعل من مشتقة عوملةال أنّ الدجاين صدقي محدأ الدكتور
 على يعممها ملن حتتاج العوملة أنّ أي يفعل، فاعل لوجود حيتاج الفعل أن يفيد االشتقاق هذا

ّ و ٢.العامل مبعىن جعل ٣ر إجازة استعمال العوملة جممع اللغة العربية بالقاهرة قرننبه إىل أن
  الشيء عامليا

  اصطالحا العوملة تعريف

فوجدت التعاريف كثرية استقرأت تعاريف العوملة فيما ترمي إليه هذه الكلمة من معاين 
ونظرته للعوملة حسب ثقافته ومتغايرة فيما بينها ذلك إن كل كاتب يعرف العوملة على 

التداخل الواضح ألمور االقتصاد ( منها اختار من التعاريف ما هي أقرب للواقعولكن سوف 
ذات  تداد يذكر باحلدود السياسية للدوواالجتماع والسياسية والثقافة والسلوك، دون اع

  ).السيادة، أو انتماء إىل وطن حمدد، أو لدولة معينة، ودون حاجة إىل إجراءات حكومية

عين هيمنة منط اإلنتاج الرأمسايل وانتشاره يف الصميم مضافاً تإن املفهوم الدقيق للعوملة : لوافقا
مريكي، هيمنة النمط الرأمسايل األ: إىل انتشاره يف الظاهر أيضاً، وبعبارة أخرى واضحة يعين

ليتالزم معىن العوملة يف مضمار اإلنتاج والتبادل املادي والرمزي، مع معىن االنتقال من اال 
: الوطين أو القومي إىل اال العاملي أو الكوين، وذلك يف ضمن مفهوم تعيني مكاين جغرايف

: مية، أيوهو حقبة ما بعد الدولة القو: وهو الفضاء العاملي برمته، وتعيني زماين تارخيي
الدولة اليت أجنبها العصر احلديث إطارا كيانياً لصناعة أهم وقائع التقدم االقتصادي 

  .والسياسي، واالجتماعي والثقايف
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رمسلة العامل على مستوى الصميم بعد أن متّت رمسلته على مستوى : فالعوملة ذا املعىن هي
  .سطح النمط ومظاهره

  :ان العوملة حسب قول البعض هو: ويكون الناتج من هذه التعاريف كلها

حرية أصحاب رؤوس األموال، جلمع املزيد من املال يف سياسة اقتصادية قدمية، كانت تعتمد 
على اإلنتاج الذي يؤدي إىل حتقيق الربح، وانقالبه اليوم إىل االعتماد على تشغيل املال فقط 

   .دون خسائر من أي نوع، للوصول إىل احتكار الربح

عىن يتلخص يف عودة اهليمنة الغربية من جديد، لكن حمملة على أجنحة املعلوماتية إن هذا امل
والعامل املفتوح، ومدججة بالعلم والثقافة حىت وإن كانت غري إنسانية، وبذلك تقلب القاعدة 

السريع : إنّ القوي يأكل الضعيف، إىل قاعدة جديدة عصرية عوملية تقول: القدمية القائلة
، علماً بأن القاعدة اجلديدة، ال ختتلف عن القاعدة القدمية، من حيث النتيجة، يأكل البطيء

بل تكون هذه اجلديدة أشد بأساً وأعظم ظلماً من تلك القدمية، ألن أصحاب السرعة 
وهناك تعاريف قريبة من  .رين بكل وسعهم ومجيع إمكانياميعملون على تثبيط حركة اآلخ

جديدة من مراحل بروز وتطور احلداثة العوملة بأا مرحلة وهناك من عرف ٤.هذا التعريف
تتكثف فيها العالقات االجتماعية على الصعيد العاملي حيث حيدث تالحم غري قابل للفصل بني 

فهذا .٥ويتم فيها ربط احمللي والعاملي بروابط اقتصادية وثقافية وسياسية وإنسانية ،الداخل واخلارج
  .لعالقات اإلجتماعية على ضوء العوملةتعريف يركز فيه على تطور ا

 

 

 

                                                 
 ٢٢٨ملستقبل العريب العدد ة امفهوم العوملة للسيد يسني مقال منشور مبجل ينظرو ٣٤قام وحقائق لعبد سعيد عبد إمساعيل ص العوملة أر :نظري-٤

ملف العوملة يف جملة املعرفة  وينظر.٣٦العوملة أرقام وحقائق ص: نظروي٥٠فحةالعوملة جذورها وفروعها لعبد اخلالق عبد اهللا ص: نظروي ٦صفحة
 جريةهـ١٤٢٠رم وصفر عدد حم ،السعودية

العوملة جذورها وفروعها ينظر.  نتوين جيد نز حد أهم منظري احلزب احلاكم يف بريطانيا وأقرم إىل توين بلري رئيس الوزراءال التعريف  -٥
  ٥٣لعبد اخلالق عبد اهللا ص
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  اختيار الباحث لتعريف العوملة

الذي له أصناف ال حتصى  فالطعام .على العامل  الغريب  النمط نظام العوملة اجلديد هو هيمنة
اليوم صار يف العامل هو طعام الرجل الغريب بل حىت الغناء الذي هو  من شىت قارات العامل

وب قد ساد فه الغناء الغريب وموسيقاه وطمس فيه موسيقى تعبري عن مشاعر الشع
بل األدهى من ذلك أن تكون اإلعالنات التجارية واسمات اإلنسانية على منط .الشعوب

فلو كانت عوملة متثل العامل ألنتشر يف ..الرجل الغريب صاحب العيون الزرق والشعر األشقر
شرقي أو اآلسيوي على منط متنوع يشكل ثقافة العامل األطعمة الشرقية أو النتشر الغناء ال

ال توجد عوملة يف أمريكا الشمالية  هذا الرجل األبيض على العامل فعلى فإذا هي هيمنة. العامل
 .هي املصدرة للعامل وليست مستقلة هلا ألا

  يب على نظام األسرة وحتديد النسلإسقاط النمط الغر

من حتديد النسل وانفراط  نظام األسرة  فإن  ستفيدسوف ت العامل قاراتإذا استقرأنا أي من 
فهي أقل القارات العامل  جلواب بال جدل هي القارات اليت يسود فيها منط الرجل الغريبا

سكانا وبعض البلدان األوربية مهددة باالنقراض السكاين فيهانتيجة كثرة تناسل املهاجرين 
 يسبق له يف التاريخ من أجل تدمري نظام فالغرب قدم للعامل النموذج اإلباحي الذي مل.فيها

فإذا كان احلرام منتشر ومتاح بدون تكاليف عبء الزواج ومسؤولياته فإن .األسرة
معدالالت سن الزواج سوف يتأخر والعزوبية سوف ترتفع نسبتها بني أفراد اتمع وبالتايل 

فس السكاين والترابط فإن التنا. تقل نسبة النمو السكاين وهذا ما يريده الغرب للعامل 
 .العائلي  مها األمران الوحيدان اللذان فاقا فيه العامل الثالث على الغرب

" ثنائي""  :إىل ثنائية فيقول املعاصر أخالقية العوملة يف األعالم طالل عتريسي. يصنف دو
يوم العنف واجلنس يف وسائل اإلعالم والسينما العاملية ويف القنوات الفضائية اليت دخلت ال

وعلى ما ميكن أن تسببه من تدهور يف السلوك والقيم من خالل انتشار . إىل كل بيت
  .لقيم العفة واالحتشام" كبريا" اإلباحية أو الشذوذ يف جمتمعات ال تزال تقيم وزنا
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الثانية، تنميط القيم وحماولة جعلها واحدة لدى البشر يف املأكل وامللبس والعالقات األسرية 
وخصوصا قيم االستهالك .. ويف كل ما يتصل حبياة اإلنسان الفردية واجلماعية وبني اجلنسني

  .اليت تعترب إحدى أهم ركائز اقتصاد العوملة وانعكاساا على القيم اليت أشرنا إليها

وله رموز ومؤسسات إعالمية " وما جيري على هذا املستوى من تنميط القيم بات معروفا
مراحل العمر كافة وليس إىل مرحلة حمددة فقط، وقد زاد من وسينمائية خمتلفة تتوجه إىل 

  . فاعلية هذه املؤسسات التطور اهلائل يف وسائل االتصال وسهولة استخدامها

وإزاء هذه املوجة العالية واملتسارعة من انتشار قيم العوملة، مثة من يدعو إىل األخذ ا مجلة 
قدم ال يصح معه احلديث عن خصوصيات وتفصيال، باعتبار ما حيصل هو نتاج إنساين مت

تؤدي إىل العزلة والتهميش، وباملقابل مثة من يدعو أصال إىل عدم التفاعل مع هذا النمط من 
  .قيم العوملة من خالل العودة إىل اخلصوصية الثقافية

 على البلدان العربية واإلسالمية ،" عوملة الثقافة"وال يقتصر أمر هذا التباين يف التعاطي مع 
فحىت فرنسا نفسها جتهد منذ سنوات وعلى أعلى املستويات الرمسية فيها إليقاف زحف ما 

  ٦".الذي جيتاح لغتها وشاشتها الصغرية وأفالمها السينمائية" الغزو الثقايف األمريكي"تسميه 

" حال من وصفه اهللا بقوله " هيمنة الرجل الغريب على العامل " أفضل تشبيه حلال عوملة اليوم 
  "ذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل واهللا ال حيب الفساد وإ

فأول الشبه يف اآلية هو التويل فالتويل مع السعي يف اللفظ القرآين يفيد الكربياء والغرور 
والصلف وهذا ما تتصف به فلسفة دواعي سيطرة الثقافة الغربية على العامل إذ ترى حضارا 

  .ن تسود العامل برغم ماديتها الطاغية و تفكك جمتمعااأحق احلضارات أ

 

                                                 
   http://aljazeera.net/portal .على موقع اجلزيرة نت  "عوملة القيم واملفاهيم  " ينظر عتريس طالل مقالة  -٦
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أقول إن ختصيص : احلرث والنسل قد يقول قائل ملاذا خصص القرآن من الفساد فساد 
يه املسلم إىل أن أخطر ما تتعرض إليها لتنب إال والنسل ماذلكلفساد احلرث  الكرمي القرآن

فإذا هلك  يقوم به عماد معاش األمة اتمعات من قبل املفسدين هي هالك احلرث الذي
يتحكمون يف رقاب العباد فيدر الرزق  احلرث بسيطرة املفسدين يف األرض أصبح املفسدون

أما هالك النسل فاملفسدون يف . ميشي بركام ومينع عمن يعارضهم من املصلحنيعلى من 
أمام   ةمتماسكاألرض دوما غايتهم هدم كيان األسرة  ألن نساج األسري جتعل اتمع 

أن تكون الشعوب كالبهائم ال قيم هلا وال خمططات املفسدين يف األرض الذين يريدون 
عامة باليوم  فالعمولة الغربية أهم ما تريده من جمتمعات العامل. وال روابط عائلية أخالق

تحكم ل قيم واألخالق اصة ألا أكثر اتمعات متاسكا باألسرة وبالخبواتمات اإلسالمية 
لتنبيه  إن اآلية ختمت  بأن اهللا ال حيب الفساد ومل تقل املفسدين والحظ .السيطرة عليها

  .تصاد واألسرةاملسلم إىل خطورة الفساد يف جمايل االق

  العمولة بأخالقية القرآن 

وتشريعات ما  فشرع من أخالقيات. أراد اهللا تعاىل أن يكون اإلسالم دينا عامليا للناس مجيعا 
مجيع اخللق دون ظلم أو جور ألحد وعد االختالفات احلاصلة بني البشرية من  تشمل

وجعل العوملة بني الناس مجيعا ممكنة . من آيات اهللا تعاىل يف خلقه .. اختالف األلسن  
تبادل العلوم واخلربات فيما ومفيدة للبشرية مجعاء إذا كانت العوملة على أساس التعارف و

أساس التفاضل بني الناس ال على أساس اهليمنة وسيطرة " األخالق " وكانت املعنويات  بينها
ياأيها الناس  إنا جعلناكم شعوبا وقبائل " قال تعاىل  .اقتصاد القوي على اقتصاد الضعيف 
  "لتعارفوا إن اكرمكم عند اهللا أتقاكم

 العوملة مبنظور القرآين  كيفية تطبيق

    :يمنة القوي على الضعيفال  "اراحلو"لعوملة اإلنسانية تتحقق بالتعارف ا
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أصبحت ضرورة إلنقاذ البشرية من التردي يف هوة سحقية  "التعارف"  إن عملية التواصل"
من االضطراب والفوضى يدحرجها إليها جتار احلروب ودعاة الشر الذين أطاعوا طغوى 

  . همالنفوس وطغيان املطامع العاجلة فضاقت مساحات عقوهلم وانكمشت آفاق بصائر

بني متقابلني للوصول إىل  اًالذي يعين ختاطب احلوارمن أهم أدوات التواصل وأخرياً فإن  
أرضية مشتركة قد تؤسس على قناعة بالرأي املقابل أو على مصاحل متبادلة واحلوار قد ال 

وجيعل اآلخر يفهمك وإن أن يقدم البدائل عن الصدام والصراع  إىل اتفاق إال أنه ميكنيؤدي 
  .ق معكيتف

 اصل جيب أن يقوم على دعائم قويةوهذا التو

االعتراف باالختالف للوصول إىل التعارف واالئتالف ذكرنا أمثلة غري حاصرة وال : أوالً
حاشرة وال جامعة مانعة وإمنا هي أمثلة توجيهية تسعف عملية احلوار مبادة مناسبة تستحق 

فهوم النظام العام وهو املعروف أو لفت انتباه املتحاورين كاختالف املصدر واختالف م
إن االعتراف باالختالف يشعر الفرقاء جبدية احلوار وأنه ليس استحواذاً  العرف الذي يتلقى

ينكر فيه اآلخر على مقابله حقه الطبيعي يف االختالف ويطلب منه أن يتماهى معه وكأنه 
بل الفرقاء كل واحد إن شعار التواصل هو أن يق.يشترط ذلك مسبقاً لقبول التواصل معه
وتتألف قيمة البشر من قابليتهم لإلقناع، فهم ...منهما اآلخر كما هو ال كما يتمناه

يستطيعون أن يقنعوا ويقتنعوا بإظهارهم على خمتلف الوسائل اليت ميكن أن يستعاض بإحداها 
عي عن األخرى، فمنها األحسن ومنها األسوأ، واحلضارة هي احلفاظ على النظام االجتما

أما استخدام القوة مهما يكن ذلك . بواسطة اإلقناع الفطري الذي يتجسد باختيار األفضل
مجتمع العام أم بالنسبة ل احلضارة سواًء كان ذلك بالنسبة للشحتميا فإنه يكشف عن ف

 .لألفراد

شاعت فلنبذل جهدا إلقناع اآلخرين بالعدل واحملبة واإلخاء واملساواة والوفاء واملساملة، فإذا 
تلك القيم بني األفراد واتمعات والدول عند ذلك نطمع يف نظام عاملي ينصف الشعوب 
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الضعيفة واألمم املظلومة، يكون احلوار وسيلته، وصاحل البشرية غايته، بدالً من نظام عاملي 
ر أحياناً أحياناً والسافيقوم على املصاحل األنانية لألمم القوية، والتمييز العنصري والديين املقنع 

، ويوم يأيت ذلك النظام الذي يرتكز على القيم اإلنسانية املشتركة، قيم العدل أخرى
  ٧.سالمق يرتل الفرج ويسود الواملساواة واحل

 اليوم األمم املتحدة من قبل مث العوملةسيطرة 

قبل  أمجع طرحها العامل الغريب للعاملإن هناك مصطلحات جذابة هذا البحث  سوف يبني
أنشئت األمم املتحدة وهي تعين أن مجيع دول األعضاء فيها متساوية يف  فقد  قرن قرابة

على القرارات ) الكربى (احلقوق والواجبات فإذا هي يف الواقع سيطرة الدول اخلمسة 
 ٥٤دول اإلسالمية اليت متثل الف. الضعيفالدولية مبعىن سيطرة أخالق القوي ومبادئه على 

من .٨من عدد سكان العامل %٢٣ مليون أي ما يقارب ١٣٠٠دهم يزيد عن وعدة من دول العامل دول
رارات الدولية على وفق هواه ق يف صياغة القميثلها يف جملس األمن الدائم الذي له احل

اليت ال توافق هوى فالقرارات اليت توافق هوى القوي تقر يف هيئة األمم املتحدة أما القرارات 
الفلسطنية قد يتو فكم من قرارات أممية كانت لصاحل القضية القوى العظمى فتنقض حبق الف

فاخلالصة أيه إن القوي قد شرع قوته باسم األمم . اجلائر نوقضت من قبل الفيتو األمريكي
يطيب للرجل األبيض أن  أما االقتصاد فلم. املتحدة ليلزم تلك الدول بقراراته السياسية 

يف حصته الصناعية فمن الزمن البعيد ظهرت عقد من الزمان من يقامسه كل   يظهر له 
النمور اآلمسيوية وغدا  دول رت بعد ذلك كوريا اجلنوبية والصني وباقيهمث ظ بقوة اليابان

األبيض يف السوق فظهور هذه الدول تضعف من حصة الرجل . قد تظهر دول آخرى 
ت الصناعات مقتصرة العاملية وتقلل من رفاهية الرجل األبيض اليت كانت عالية أيام ما كان

 اقتصاد من نظام عاملي جديد يضمن سيطرة الرجل األبيض على -إذا-فال بد. على دوله
فظهر نظام العوملة وأهم . العامل من خالل أيدلوجية جديدة وإن شئت القول أكذوبة جديدة 

                                                 
ينظر املقالة على املوقع – بعض التصرف–م  ٢٠٠٦مارس  ٨-٦ألقيت بدولة الكويت "  واآلخر... حنن" عبداله  بن بيه حماضرة بعنوان  -٧

   http://www.anqam.com/get-9173.html :الشخص
 .١٣٤ص  العوملة أرقام وحقائق لعبد سعيد عبد إمساعيل: ينظر-  ٨
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وال  تفتح أسواقها على مجيع دول العامل أن ما يف هذا النظام نظام االقتصاد احلر مبعىن أن
فهذا القرار سوف يهدر أية صناعة . تفرض أي رسوم أو ضرائب على املننتجات املستوردة 

وتبقى تلك الدول عالة على ما تنتجه تلك الدول على  -كما يسموها-حملية يف الدول النامية
املواد بني الدول الصناعية والدول الفرق كبري يف التقدم العلمي وكلفة مر العصور ألن 

لتلك فإذا نظام العوملة يصب يف مصلحة الدول الكربى ودر أي صناعة مستقبلية  .النامية
فهذا يعين احتكار الدول العظمى للصناعة واحملتكر معلون يف أخالقيات اإلقتصاد .الدول

  .اإلسالمي

إن الدول اإلسالمية اليت متثل أكثر من ثلث دول األمم املتحدة ليس   أريد التنبيه إليهوالذي 
يف من أجل ذلك ظهرت الرسوم املسيئة لو كانت الدول اإلسالمية هلا دور . من ميثلها  هلا

األمم املتحدة لصدر قرارا جترم الدول اليت تسمح يف بلداا اإلساءة إىل األديان ألن تلك 
  .األعضاء يف األمم املتحدةاإلساءة أكرب ما تشعل العداوة والبعضاء بني الدول 

  ن يف حماربة الرذيلةقيات القرآمن أخال

إِنَّ الَّذين يحبونَ أَن تشيع الْفَاحشةُ {اتيف اتع واالحنالل الفاحشة وعد القرآن حمليب شيوعت
٩}في الَّذين آمنوا لَهم عذَاب أَليم في الدنيا والْآخرة واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ

 

ألن املنهج اإلسالمي ال حيصر ضر الراذئل واملفاسد على على اتمعات املسلمة  وقلنا سواء 
أينما كان  حترم عليه الفساد يف األرض بل على اتمعات اإلنسانية كافة ألن عقيدة املسلم

  .١٠"ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس " قال تعاىل.

 

                                                 
  ١٩ لنورسورة ا -٩

 ٤١ سورة الروم -١٠
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  جلميع اتمعات وتروجيه ما حرم مثنه حرم االجتار به

إن من حرم مثنه حرم  القرآن والسنة املستنبط من أخالقيات  نهج الفقه اإلسالمياملمن 
ان كعليه سواء  جتار ما حرماإل على املسلم فاملنهج اإلسالمي مينع. وغريه أجتار به للمسلم اإل

الربا بني اليهود ويبيحه ليهودي فيمنع املا عليه املنهج  يف جمتمعه أو يف جمتمع غريه خالف
١١.متمعات اإلنسانيةلغريهم من ا   

   خالقيات القرآنية يف النسل واألسرةاأل

 قد نفذت خرياته على أن العامل ه يدورأعالم فلسفة من يتابع أخبار العوملة اليوم جيد إن
هذه فبشر كون مل يعد يتسع ملزيد من الالوأرازقه وعلى الدول أن حتدد النسل يف بلداا ألن 

أما يف الغرب فإننا جند احلكومات  بقوة -كما يسمونوم-يف العامل النامي الفلسفة تبث
الرزق  يف بلداا بينما عقيدة املسلم تؤمن إن على زيادة النسلالغربية تساعد وتشجع 

 عائق يقف أمام اإلنسان يف الزواج وإجناب إن أكرب .إىل اهللا رب العباد وليس للعباد موكول
لذلك جاءت آيات كثرية من القرآن . لذرية قضية اخلوف من عدم القدرة على نفقتهم ا

. وليس إىل العباد  تبني إن مسألة رزق األوالد مكفولةإىل من خلق السموات واألرض الكرمي
وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق " تعاىل قال  األوالد خشية الفقر قتل عن وى اهللا تعاىل
  ١٢"م اكحنن نزرقهم وإي

  الفقرية مع حىتتيسري الزواج جلميع طبقات ات

وانكحوا " قال تعاىل  اىل عباده بتزويج الفقراء وإن الفقر ليس عائقا عن الزواجأمر اهللا تع
  ١٣"امى منكم والصاحلني من عبادكم إن يكونوا فقرء يغنيهم اهللا من فضلهاألي

                                                 
   ينظر مقالة  مصطفى عبداملعبود الوصايا األخالقية للتشريع اليهودي على موقع إسالم أوالين-١١
   ١٥١سورة األنعام -١٢
    ٣٢ سورة النور-١٣
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  : يف مواجهة العوملة )الفقهاء ( األمةدور علماء 

األمة اإلسالمية ألا األمة اليت سهامها على   شك إن أعاصري العوملة سوف تكون مصبةال
وعلى العلماء أن يفقهوا الشعائر واألحكام ما حيفظ كياا من الذوبان يف العوملة شرع هلا من

وليس حبا يف  ما ينتج من أفراد من املسلمني من تصرفات واعتقادات كانت بتأثري العوملة
  .الشعائر اإلسالميةخمالفة 

عدم املس مبقدسات الغري مهما :الثقافات  الديانات و أخالقيات القرآن يف تعددمن 

  .انت ضرورة الحترام مقدسات املسلمك

عن سب فقد ى القرآن الكرمي  مع االعتقاد اجلازم للمسلم بأنه على احلق وغريه على الباطل
والَ {ين إىل سب  مقدساتنا قال تعاىلرخشية أن يؤدي سب آهلة اآلخ الديانات األخرى

ةكُلِّ أُما لنيز كلْمٍ كَذَلرِ عيواً بِغدع واْ اللّهبسفَي اللّه ونن دونَ معدي ينواْ الَّذبست ثُم ملَهمع 
١٤}إِلَى ربهِم مرجِعهم فَينبئُهم بِما كَانواْ يعملُونَ 

       

أما يف عصرنا العوملة فقد أضحت مقدسات املسلمني الذين ميثلون أكثر من ربع سكان العامل 
إنسانا تعرض لشخص آخر هي حرية الصحافة فلو أن  و من الغرب بذريعة واهية موقع نيل

دعوى التشهري حلق له   ه برفع ورثتذلك الشخص دعوى التشهري أو قامت  بإساءة  فقام
وال مينع ذلك يف حق يف حق األفراد ذلك يف التشريع القانوين فكيف جيوز . ذلك 

    . املقدسات

ومن {من آيات اهللا قال تعاىل وأا آية"  اللغات  "الثقافات "  تعددلعتبار القرآن الكرمي ا
  ١٥}لَآيات لِّلْعالمني ذَلكآياته خلْق السماوات والْأَرضِ واختلَاف أَلِْسنتكُم وأَلْوانِكُم إِنَّ في 

                                                 
  ١٠٨سورة األنعام  -١٤
    ٢٢ سورة الروم- -١٥
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لغة  هي فرض اليوم العوملة إن حالمن آيات اهللا ختالف األلسنة آيةفالقرآن الكرمي عد ا
اللغة الثانية لكثري من البلدان  االنكليزية على العامل فاللغة االنكليزية هياللغة  املهمني وهي

مبعىن أن هناك لغات كثرية اللغة األم  زية حملياللغة االنكل مع دورة عجلة الزمان سوف حتلف
طغيان  عليه سوف يترتبف حىت لو بقيت لغة األم سوف تنقرض وحتل حملها اللغة االنكليزية

 : األم العواقب التاليةاللغة األنكليزية على اللغة 

  .إلنصراف املبدعني عن لغة األم يف آداب لغة األم إعاقة منو ملكة اإلبداع-
    وذوبان الذات احلضارية لألمة التبعية الفكرية-

أما الدول  اليت استهانت بلغتها دول الصغرية أو الناميةفتلك العواقب سوف تقع على عاتق ال
على لغة األم فاستعانت بالترمجة ومل إىل أضرار العوملة   تعتز بقوميتها فإا قد تنبهتاليت

ل كانت رائدة العامل يف ذلك تستهن بلغتها ومل يؤثر ذلك على تطور التكنولوجيا لديها ب
   ١٦.مثالكاليابان 

   "العدل "  القرآن  قتصاد يفأخالقية عوملة األ

سواء مع املسلم أو مع غريه بل حىت مع  العدل مقصد أساسي من مقاصد التشريع اإلسالمي
 لذللك جند اخلطاب القرآين خياطب املؤمنني بإقامة العدل مع الناس أي مجيع الناس املعادي

إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألمانات إِلَى أَهلها وإِذَا {"قال تعاىل  لدين  أو جلنس ن متييزبدو
١٧}اًحكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ إِنَّ اللّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللّه كَانَ سميعاً بصري

 

فالعدل ال يقتصر إقامته على اتمع اإلسالمي بل ميتد  للبشرية مجعاء سيوالعدل مطلب أسا
لنا ذلك إن من شيم التقوى  بالعدل حىت مع املخالف اهللا تعاىل  إىل العامل أمجع بل أمرنا

 يجرِمنكُم يا أَيها الَّذين آمنواْ كُونواْ قَوامني للّه شهداء بِالْقسط والَ{قال تعاىل  اإلنصاف

                                                 
   www.asahi.com/english/asianet/columnينظر موقع-١٦
   ٥٣ لنساءسورة ا-١٧
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ا تبِم بِريخ إِنَّ اللّه قُواْ اللّهاتى وقْولتل بأَقْر ولُواْ هدلُواْ اعدعلَى أَالَّ تمٍ عآنُ قَونلُونَ شم١٨}ع 
  .أو لعدو أو صديق مع اجلميع دون متميز لدين أو جلنسفالنصوص الشرعية أمرت بالعدل . 

ومن . هم وغري للمسلمني شاملة املعامالت املالية امل  للعدل كانتفمن هذا املفهوم الش
ألهل جنران حني كانوا أهل الذمة أن  النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك نفهم ملاذا رفض

الذي كان بينهم وبني النيب صلى اهللا عليه  يتعاملوا بالربا وإن تعاملهم بالربا ينقض عقد الذمة
ولكن يف  هلم شرب اخلمر وأكل اخلرتير على حسب معتقدهموإن كان اإلسالم أباح  وسلم

اخلالدة فاإلسالم بتشريعاته  املستريب على قضية الربا األمر خمتلف ألن هناك ظلم سوف يقع
ميع من يستظل بظالله ال فرق بني املسلم وغريه فاإلسالم حني حرم التعامل يريد العدل جل

تشريعية بعيدة النظرة ال وهذه. مني أو بني غريهمبني املسل حرمه على اجلميع  سواء بالربا 
. من ركود االقتصاد الذي حيصل بسبب فشو االقتراض الربوي  حلماية البشريةاملدى 

  ١٩.كان سببها هو نظام الربوي الذي بدأ يف أزمة الرهن العقاري فاألزمة احلالية 

ذا الفهم  . ٢٠)منكُم األغْنِياِء بين دولَةً يكُونَ ال كَي( " ت القرآن  يف االقتصاد من أخالقيا
أراضي  - رضى اهللا عنه-عمربن اخلطاب ملقاصد  أخالقية القرآن الكرمي  مل يقسمالصحيح 

فعمر -رغم املطالبة الشديدة من قبل بعض الصحابة بتقسيمها-البالد املفتوحة على الفاحتني
ألصبحت الثروات بأيد  فاحتنيمن ال قليل بن الطاب رأى أنه لو قسم األراضي على عدد

ومن .غبري مسلمنيوإن كانوا –قليلة من الناس وهلدمت اقتصاديات أهايل األراضي املفتوحة 
 .األغنياء وجعل يف أمواهلم حقوق وواجباب سوى الزكاةذلك أوجب اإلسالم الزكاة على 

ىل كل البشر، وال ومن سنة اهللا تعاىل الشرعية يف األموال أنه أراد سبحانه وتعاىل أن تصل إ
يستويل عليها فئة من الناس دون غريهم، فيستأثرون ا عنهم، ويديروا بينهم، وحيرمون 

ما أَفَاَء اُهللا علَى رسوله من أَهلِ القُرى فَلله وللرسولِ ولذي القُربى واليتامى [منها غريهم 
 بِيلِ كَينِ السابنيِ واكاملَسوكُمناِء ماَألغْنِي نيولَةً بكُونَ دكيال يكون الفيء دولة : أي  ]لَا ي

                                                 
   ٨ سورة املائدة-١٨
   http://www.masrawy.com/News/Economينظر موقع -١٩

   ٨ سورة احلشر٢٠- 
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بني األغنياء دون الفقراء، والدولة اسم للشيء يتداوله القوم بينهم يكون هلذا مرة وهلذا مرة، 
 .أنه يغلب األغنياُء الفقراَء عليه فيقسمونه بينهم: واملعىن

بأنْ ال يكون املال دولة بني األغنياء دون    أمرنا ا قاضية وألن سنة اهللا تعاىل الشرعية اليت
غريهم فإن اهللا تعاىل شرع ضوابط وقيوداً على البيوع والتجارات والشركات، وتبادل 
األموال بأي طريق كان؛ لئال تطلق فيه أيدي األغنياء والواجدين فيسحقوا الفقراء واملعدمني، 

غش واالحتكار، والنجش وتلقي الركبان، وفرضت فمنعت الشريعة الربا والقمار، وال
شروطاً للبيع متنع الغرر، وترفع الضرر، وتدور ا السلع واألموال يف األسواق بالعدل 

  .والرضا

ومن عجيب ما جاء يف الشريعة الغراء من قيد على البيوع، وفيه من تداول املال ومن املصاحل 
طعام املبيع قبل بيعه مرة أخرى، وقد جاءت فيه اشتراط حيازة ال: للناس ما ال خيطر بالبال

من ابتاع طَعاما «:قال اهللا عنهما أَنَّ رسولَ اهللا نصوص كثرية منها حديث ابنِ عمر رضي
هيفوتسحىت ي هبِعرضي اهللا عنهما» فال ي رمرسول اهللا «:ويف لفظ قال ابن ع انمكنا يف ز ^

امالطَّع اعتبقبل  ن اهوس كَانفيه إىل م اهنعتالذي اب كَانمن الْم هقَالتا بِاننرأْما من ينلَيثُ ععبفَي
هبِيعولَ اهللا    رواه الشيخان،»أَنْ نسةَ رضي اهللا عنه أَنَّ رريرمن «: قال^ ويف حديث أيب ه

الَهكْتحىت ي هبِعا فال يامى طَعرتةَ رضي اهللا عنه أنكر بيع طعام مل  »اشريرويف رواية أن أبا ه
! ما فَعلْت: أَحلَلْت بيع الربا؟ فقال مروانُ«:ينقل من حمله وقال لوايل املدينة مروانَ بنِ احلكم

امِ حىت يستوفَى، عن بيعِ الطَّع^ أَحلَلْت بيع الصكَاك وقد ى رسول اهللا : فقال أبو هريرةَ
فَنظَرت إىل حرسٍ يأْخذُونها من : فَخطَب مروانُ الناس فَنهى عن بيعها، قال الراوي: قال

  ٢١.رواه مسلم» أَيدي الناس

 الْحياة في معيشتهم بينهم قَسمنا نحن{  قوله تعاىل. القرآن  يف  العوملة   من أخالقيات
جاء يف تفسري  ٢٢}  سخرِيا بعضا بعضهم ليتخذَ درجات بعضٍ فَوق بعضهم ورفَعنا الدنيا

                                                 
   http://www.islamlight.net/indeالسنن الربانية يف االقتصاد  " احلقيل إبراهيم -٢١
   ٣٢ سورة الزخرف-٢٢
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 ، حوائجهم يف بعضاً بعضهم ليصرف:  أي بعضهم سخريا يف معىن ليتخذ البحر املديد
 ، أعماهلم إىل يصلواو ، يتعايشوا حىت ، أشغاهلم يف ويسخروهم ، مهمام يف ويستخدموهم

 املدبر فسبحان ، املصاحل جل لبطل والفقر الغىن يف استووا ولو ، ببدنه وهذا ، مباله هذا
   ٢٣" احلكيم

العامل  اقتصاديات أسس تكافؤ اهللا تعاىل علىمبدأ عظيم من سنن  على  فاآلية الكرمية  تؤكد
 نوا  مسلمني أو غري مسلمنيتسخري الناس بعضهم لبعض سواء كا فهذه الدنيا قائمة على. 

فالفائدة  ستهلك دوما فتكون هي املنتجة والعامل ي أن تكون هي املستفيدة فالعمولة تريد
     . بغض الطرف عن مصاحل اآلخرين دوما لصاحلها

 البحث نتائجأهم 

على أساس تبادل  ليتم تعارف البشرية فيما بينها  قرآينالتواصل مع العامل مطلب  .١
لى أساس الفضائل والقيم  ال من اآلخر ويكون التفاضل بينهم ع ستفادةاملعرفة واإل

  . القوي على الضعيف ليهيمن

القرآن الكرمي اليت حث عليها  من أخالقيات) العامل أمجع ( أن العدل مع اآلخرين  .٢
   .املسلم يف التعامل مع العاملني 

يف املعامالت أنه  ال  ينبومن مزايا الفقه اإلسالمي املستنبط من اخلطاب القرآين وال .٣
م ذلك بغية العدل بني البشرية يفرق يف أحكامه بني املسلم وغريه بل هي عامة هل

   .اءمجع
إن اقتصاد الدنيا قائم على سخرة العامل  بعضهم  من أخالقيات القرآن يف العوملة .٤

   .الضعيفة القتصاديات الدول لبعض وليس الحتقار الدول العظمى
احملافظة على كبان األمة ومراعاة تأثري العزملة يف  زمن العوملة  إن دور الفقهاء يف .٥

   .وفقه األولويات بني مقاصد التشريع األحكامفهم ماهية

                                                 
   ٤٦٢:٥ينظر تفسري البحر املديد-٢٣
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اآلخر ال حتتقر موارد  حتافظ على اقتصاد مع العامل أا إن أخالقيات القرآن .٦
  .وتنشر الفضلية ومتنع الرذيلة وثقافة اآلخر التصنيع

جل األبيض على الر  هيمنة جيد أن مصطلح العوملة هي ملةالعو واقعمن يدقق يف  .٧
  .ثقافة ولغة واقتصاد العامل

إن أمريكا الشمالية ال توجد فيها عوملة ألا هي تصدر أمناط ثقافة العوملة إىل  .٨
  .العامل

فحني   ألنه هو أقل سكانا ة نظام األسرةمن عومل الوحيد دإن الغرب هو املستفا .٩
  .للعامل عنه التضاؤل السكاين ينتجبانتشار اإلباحية  األسري  يدمر النسيج

هالك احلرث والقطبية الواحدة املغترة بنفسها  هي العوملة املعاصرة  إن أهم آثار .١٠
النسل الك هل وأكرب بوادر ة املعاصر ذلك األزمة املاليةوأكرب بوادر ل" االقتصاد "

عدد املواليد يف  اضاألسري واخنفواحنالل الكيان  هو انتشار الشذوذ اجلنسي 
  .معظم  جمتمعات العامل

مل يكتب له أي   إنه ميثل قرابة ربع العامل يف السكان  -رغم–إن العامل اإلسالمي  .١١
  .ال يف األمم املتحدة من قبل وال يف العوملة املعاصرة فعال  متثيل أي نصيب يف

  لتوصياتا 

قية القرآن يف التعارف عمل بأخالأن ت يف الوقت احلاضر  لعامل اإلسالميعلى دول  .١
يقدم للعامل الذي  - فيما بعد-منوذجا حيا واليكون األقتصاد واأل فيما بينها ويف

   عوملة اليوم التظى بفساد
  .قتصاديات وأخالقيات العاملعلى ا-الرجل الغريب  هيمنة .٢


