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نادية اللمك َّية

ن�شرت جملة الت�سامح  -التفاهم يف عددها ال�سابع مقاال بعنوان «الأخالق والعوملة» للمفكر الأملاين كلرزمان ،والذي ناق�ش فيه العالقة املتوترة بني
ً
م�سلطا ال�ضوء على قراءات الفكر الإن�ساين لها بني م�ؤيد ومعار�ض ،وحماوال الو�صول �إىل ر�ؤية جديدة جتمع بني مفهوم العوملة
الأخالق والعوملة،
وبني تطبيقاتها الفعل ّية.
منهجا �أكادمييا يف طرح الق�ضية؛
وقد ا�ستخدم كلرزمان
ً
فقد بد أ� بتعريف كلٍ من الأخالق والعوملة والأمم املتحدة،
بو�صف ه��ذه الأخ�يرة واح��دة من تطبيقات العوملة اليوم.
ون��ق��ف ع��ن��د ت��ع��ري��ف��ه ل��ل��ع��ومل��ة ،ف��ق��د ع�� ّرف��ه��ا ب���أن��ه��ا «ت��زاي��د
العالقات العابرة للدول يف �شتى املجاالت» ً
رابطا ظهورها
ب�سياق تاريخي هو «ظهور الر�أ�سمالية» ،وبالرغم من �أن
هذا التعريف يح�صر املفهوم يف ال�سلوك دون النتيجة ،وال
يقف على الإ���ش��ك��ال��ي��ة ،لكنه تعريف من�صف ب��امل��ق��ارن��ة مع
التعريفات التي جتعل العوملة اقت�صادية املفهوم �أو �سيا�سية
املق�صد �أو ثقافية الت�أثري.
ث����م ي��ن��ت��ق��ل ك���ل���رزم���ان �إىل ع���ر����ض م�����ش��ك��ل��ة ال���درا����س���ة
وال��ت��ي تتلخ�ص يف التناق�ض ال��وا���ض��ح ب�ين م��ب��ادئ العوملة
ال�سامية وب�ين م��ا ميار�سه دعاتها ال��ي��وم ،واحل��اج��ة امللحة
ال�سرتاتيجية �أخالقية تعاونية ت�ضمن حتقيق قيم العدل
وامل�����س��اواة يف ال��ع��امل ،و�إع���ادة النظر يف �صالحية ال�شعارات
التي ترفعها العوملة و�إمكانية تطبيقها .واحلقيقة �أنّ هذه
الدعوة تتطلب منا الوقوف على نقاط �أ�سا�سية هامة:
 �إن القيم التي تبنتها العوملة يف جوهرها ت��دع��وا �إىلامل�ساواة واحلرية ،وترف�ض الظلم واال�ضطهاد وهي الفكرة
التي �أ�س�ست لها جميع الديانات ،وقامت عليها احل�ضارات
ال��ق��دمي��ة ،وحت��� ّدث عنها الفال�سفة وامل��ن��ظ��رون ،فهي �إذن
��ش��روع��ا غ��ري�� ًب��ا ع��ل��ى الإن�����س��ان��ي��ة ،ل��ك��ن ال��غ��ري��ب –
لي�ست م��� ً
كما قال ال�شاعر� -أن يكون «الفعل دون ال�شاخمات ُرك��ام»؛
تع�سف به ممار�ساتهم
فاخلطاب التنظريي لدعاة العوملة
ُ
احلقيقية ،وتنفيه �أنظمتهم الديكتاتورية امل ُق�صية للآخر،
والقائمة على حتقيق ال��رب��ح امل���ادي وال�سيادة ال�سيا�سية،
وتوفري متطلبات الرفاهية ل�شعوبهم يف الوقت الذي متوت
الأرواح يف العامل النامي هدرا.
 �إنّ التاريخ الإن�����س��اين وال�شرائع ال�سماوية �أثبتت �أنّاحل�����ض��ارات ال��ت��ي ق��ام��ت على التفريق ب�ين ال��ل��ون وال��ع��رق
�سماوي
وال��دي��ن مل ت��دم ط��وي�لا ،ول��ه��ذا ج��اء �آخ��ر ت�شريع
ّ
بر�سالة ع��امل��ي��ة؛ ف��الإ���س�لام يف خطابه ال يقر العن�صرية،
بل يعترب النا�س �أمة واح��دة( :و�إنّ هذه �أمتكم �أمة واحدة
و�أن��ا ربكم فاعبدون) ،ويخاطبهم على �أ�سا�س العبودية هلل
ال على �أ���س��ا���س ت�صنيفات �أخ���رى( ،ي��ا �أيّ��ه��ا ال��ذي��ن �آم��ن��وا)،
(يا �أيها الذين كفروا)( ،يا أ� ّيها النا�س) .لكن ما �أو ّد قوله
�أنّ هذه العاملية يف الوقت ذاته ال يجب �أن تفر�ض الهيمنة
والذوبان ،وال �أن تدعوا لالن�صهار التام ،بل تق ّر االختالف
ال��ث��ق��ايف ،وت���ؤ���س�����س ل��ل��ت��ق��ارب وال��ت���آل��ف ،وه���ذا م��ا دع���ا �إل��ي��ه
أي�ضا( :يا �أيها النا�س �إنا خلقناكم من ذكر و�أنثى
الإ�سالم � ً
وجعلناكم �شعو ًبا وقبائل لتعارفوا).
� -إنّ ال��ع��ومل��ة يف تناق�ضها ب�ين م��ا ت��رف��ع��ه م��ن ���ش��ع��ارات

وب�ين م��ا مت��ار���س��ه فعل ًّيا مت��هّ��د جلعل الإن�����س��ان��ي��ة يف ف�صام
ح�ضاري ب�ين القيم واملُ��ث��ل وب�ين ال�سلوك وامل��م��ار���س��ة ،كما
�أنّها تختزل مفهوم الت�آلف والوحدة يف جعل العامل �سوقًا
مفتوحا ملنتجات ال��دول املهيمنة ،وجعل العامل الثالث –
ً
كما �سمته العوملة املق�صية� -ضحية للأعمال االقت�صادية
الكربى .كما �أنّ العوملة  -كما يرى كلرزمان -لو ا�ستمرت
يف جتاهل ال�شعوب والعمل �ضدها ف���إن اجلماعات �ستميل
�إىل العنف ،و�ست�صبح �أق��ل حما�سة مل�شروع دول��ة القانون
والدميوقراطية ،وواقع احلال اليوم ي�شهد بذلك.
ي�أخذنا كلرزمان بعد ذلك لعر�ض �آراء منا�صري العوملة
من�صف للقارئ؛ �إذ مل
ومعار�ضيها ،وهو  -بنظري -منهج
ُ
يظهر ال��ك��ات��ب ميله �إىل � ٍّأي م��ن ال��ف��ري��ق�ين ،ب��ل �أو���ض��ح يف
كل جانب االنعكا�سات والتداعيات .فامل�ؤيدون ي��رون فيها
�سبيال لإي��ج��اد اقت�صاد م���ؤه��ل ،وفر�صة لتنمية العالقات
بني الدول ،واعرتاف كل ثقافة بالثقافات الأخرى وبالتايل
ي�سعى اجل��م��ي��ع لتطبيق ح��ق��وق الإن�����س��ان ،ك��م��ا �إن العوملة
�ستتيح و�سائل ات�صال متقدمة وتقنيات جديدة ،و�ستخلق
الدميقراطية.
نعود لنقول �إن بع�ض هذه الأه��داف ال�سامية للعوملة
تغيب و�سط مطامع الكبار ،وبالعودة �إىل ال��واق��ع ي�صعب
ت�����ص��دي��ق �أن ال��ع��ومل��ة حققت ك��ل�� ًّي��ا امل�����س��اواة وط��بّ��ق��ت حقوق
الإن�����س��ان ،ل��ك��ن وك��م��ا ي��ق��ول ك��ل��رزم��ان« :ال��ب�����ش��ر ه��م ال��ذي��ن
�أرادوا العوملة ،وهم الذين �صنعوها .ولذلك ي�ستطيع الب�شر
أي�ضا �أن يع ّدلوا م�ساراتها ،و�أن يوجهوها ح�سب م�صاحلهم
� ً
العامة».
�أمّ���ا م��ع��ار���ض��و ال��ع��ومل��ة ف�ي�رون فيها خ��ط�� ًرا ع��ل��ى ال�سوق

املحلية؛ �إذ ي�صبح االقت�صاد املحلي خارج ال�ضبط والتحكم
م��ع انفتاح الأ���س��واق على بع�ضها ،كما ي��رون وراء العوملة
قيما ماد ّية بحته ،تتعاظم معها �أطماع ال�شركات الكربى.
ومن ناحية �أخرى فاالنفتاح التقني �سيجعل االنرتنت �أداة
لت�سويق العنف كما يرى املعار�ضون.
وم��ه��م��ا ي��ك��ن م��ن �أم���ر ف���إن��ه ال مي��ك��ن �أن جن��ع��ل من
هذه التداعيات �سب ًبا لإيقاف هذا امل�شروع الكوين الكبري،
�إننا يف احلقيقة ال ن�ستطيع �إيقافه �أ�صال! كم من الدول
ال��ت��ي ق���ررت يف ف�ترة م��ا �أن تغلق �أب��واب��ه��ا ع��ن ال��ع��امل ومل
تكن لتنجح .هي �إذن  -كما يقول كلرزمان -دعوة لتطوير
منظومة قيم اقت�صادية وثقافية و�أخالقية تتنا�سب مع
هذا االنفتاح الهائل.
�إننا �إن مل نتجاوز هذه الإ�شكالية �سن�ضع العوملة وج ًها
لوجه يف �صراع �أمام الهوية� .إن العوملة يف جوهرها م�شروع
ال يفر�ض النمطية وال ي�سعى للذوبان ،يف الوقت الذي ال
ميكن �أن جنعل الهوية  -كما يعي�شها الواقع اليوم -متنوعة
تعرتف باالختالف! لأننا يف احلقيقة تكتالت اجتماعية
أي�ضا� ،شكلتنا منعطفات التاريخ ال��ك�برى ،وم��ازال��ت تقود
� ً
بع�ضنا �أي��دي��ول��وج��ي��ة م�����ص��نّ��ع��ة ال ت��ع�ترف بن�سبية احل��ق
والباطل وال تريد �أن تفتح �أبوابها ال�ستقبال الآخر .يقول
ع��ل��ي ح��رب يف ك��ت��اب��ه (ح��دي��ث ال��ن��ه��اي��ات :ف��ت��وح��ات العوملة
وم���آزق الهوية)« :نحن �أح��وج ما نكون �إىل �أن�سنة عقائدنا
و�شرائعنا ونظمنا للحد من منازع اال�ستبداد التي ت�سود
العالقات ال�سيا�سية يف املجتمعات العربية� ،أو لك�سر منطق
التع�صّ ب والإق�صاء ال��ذي يحكم العالقات بني اجلماعات
والطوائف الدينية �أو الوطنية ،بهذا املعنى فاملطلوب منا
�أن ننتقد بالذات �إن�سانيتنا لفتح �آفاق جديدة �أمام العالقات
ب�ين النا�س ي���أخ��ذ بعني االعتبار قيم التوا�صل وال�شراكة
والو�ساطة والتبادل».
م��ا �أود ق��ول��ه وم��ا �أراد ك��ل��رزم��ان �إي�صاله ه��و �أنّ العوملة
م�����ش��روع �إن�����س��اين ق��اب��ل ل��ل��ت��ف��او���ض ،وال���ع���امل م�����س��رح كبري
للتغيري ،واخل��ط��وة ال��ق��ادم��ة التي يجب �أن ن�سري بها هي
�أن جنعل العوملة ق�� ّوة فاعلة وداع��م��ة للم�شروع احل�ضاري
ال��ك��ب�ير؛ م��ن خ�ل�ال تفعيل ج��وه��ره��ا ،وجم����اوزة امل��واج��ه��ة
أي�ضا مرحلة جتاهل
احلامية لدعاتها ،و�أن يتجاوزوا هم � ً
االنتقادات املوجهة لأ�صحاب القرار يف العامل ،وكما يقول
كلرزمان« :الأمم املتحدة واليون�سكو �أدوات خلدمة النا�س،
وك���لُّ م��ن ي��ق��ول بالعوملة ي��ق��ول ب��وح��دة الإن�����س��ان��ي��ة ووح��دة
مطاحمها».
nkha008@gmail.com

