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العوملة :مركب العامل احلديث
عبد اهلل اجلهوري

ً
�شروطا وحدوداً من �أجل توفري
ب�سمع ٍة جيد ٍة يف �أروقة الثقافة ال َعربية والإ�سالمية ،وذلك العتباراتٍ عدة ،منها ما يتع َّلق بالدين الذي ي�ضع
ال حتظى العوملة ُ
بيئة ُمتمعية �آمنة للأفراد والأ�سر ،ومنها ما يتعلق بالعوملة نف�سها ،التي جلبت معها �صفات غري ُمببة كالفردانية و�إلغاء احلواجز واالنفتاح املُطلق.
لكنها رغم ذلك ا�ستطاعت فر�ض نف�سها على ال�ساحة العاملية متجاوزة كل الأنظمة الثقافية والدينية .ويبدو �أ َّن الأمر ال يقت�صر على املُ�سلمني فح�سب فقد
�سعى الق�سي�س الأمريكي دوغال�س براون يف مقالة له على �صفحات جملة الت�سامح بعنوان (القيم والأخالقيات املُ�شرتكة يف املجتمعات الإ�سالمية وامل�سيحية
يف ع�صر العوملة) �إىل البحث يف نظرة الأديان الإبراهيمية ال �سيما الإ�سالم وامل�سيحية باعتبارهما الأو�سع انت�شارا والأكرث قرباً �إىل العوملة وت�أثرياتها.
يف ُم�����س��ت��ه��ل م��ق��ال��ت��ه ���س��ع��ى دوغ�ل�ا����س ب�����راون �إىل ���س��رد
�إيجابيات العوملة وقد و�سمها «بالتطورات التي طر�أت على
عاملنا» مثل ظهور الأ�سواق احل��رة ،و�سهولة احل�صول على
منتوجات متنوعة ،و�آلية احل�صول على املعلومة وغريها
من ح�سنات العوملة الكثرية واملتنوعة ،وهو ما اعتربه الأ�صل
فيها ،لكن دوغال�س يرى �أن للعوملة نتائج ثانوية (�سلبيات)
مثل �إلغاء احل��دود ومتييع الهويات الوطنية واال�ستعمال
الزائد لأدوات التوا�صل .وهنا نقطة ُمهمة يجدر الإ�شارة
�إليها وه��ي �أنَّ الق�سي�س دوغ�لا���س ب���راون ال يتخذ موقفاً
�سلب ًيا من العوملة و�إمنا يقف على م�سافة معتدلة متكنه من
النظر �إىل الق�ضية من زوايا ُمتعددة تتيح له االطالع بعمق
على مو�ضوع املناق�شة .وقد ح��اول دوغال�س �أن يربط بني
ديانتني توحيديتني تعدان الأك�ثر انت�شا ًرا ،هما امل�سيحية
والإ�سالم باعتبارهما تواجهان التحديات نف�سها ،وقد وعد
مبحاولة تعريف العوملة.
القارئ ُ
وال يفوت دوغال�س التنويه �إىل �أنَّ بع�ضا مما جاءت به
العوملة موجود �سلفًا عند احل�ضارات القدمية ،مثل التبادل
التجاري ،واالرتباط العاملي ،وقد ذكر الكاتب بع�ض الأدلة
الأركيولوجية على وجود تبادل لل�سلع واملوا�شي يعود �إىل
� 6000سنة! وهنا ي�ستنتج الكاتب وجود العوملة منذ القدم
بيد �أن وتريتها ت�سارعت يف الع�شرين �سنة الأخ�ي�رة قبل
كتابته للمقال.
�إنَّ خطر العوملة الأكرب يتمثل يف ت�أثرياتها على الأ�سرة
وامل��ج��ت��م��ع ،ولإي�������ض���اح امل�����س���أل��ة ي�����س��ت�����ش��ه��د ال��ك��ات��ب ب��ع��امل
االج��ت��م��اع دون���ك���ان مت��ز ال���ذي ي���رى �أن «ال��ه��وي��ة ال��ف��ردي��ة
تنتج غال ًبا عن التفاعل الإن�ساين وجهاً لوجه من خالل
عك�س �صورة ال��ذات والعالقات مع الآخ��ري��ن ،وم��ن خالل
التَّخيل الذاتي للت�صورات املُجتمعية والتقييمات .ولي�س
هناك ما ُيكن �أن يعو�ض امل�شاركة يف نظام �أ���س��ري وا�سع
واملجتمع املحلي الأويل لت�شكيل ال��ه��وي��ة .ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
ت�شكيل الهوية؛ فالأ�سر واملجتمعات تقوم ب��دور الإر���ش��اد،
وت�صحح ومتنع يف بع�ض الأحيان بع�ض �سلوكيات الأفراد».
بعد ه��ذا اال�ست�شهاد يت�ساءل ب��راون ،لقد ك��ان املعول على

ال��ن��ظ��ام الأ���س��ري واملجتمع امل��ح��ل��ي ،لكن ت���أث�يره الآن ب��د أ�
يتقل�ص بحدة ،حيث ب��د�أ ال�شباب يف تخ�صي�ص وقت �أكرث
للجلو�س خلف ال�شا�شات واال�ستمتاع ب�شبكات الإن�ترن��ت
وب��رام��ج ال��ت��ل��ف��از ،ف��م��ن ���س��ي��ق��وم م��ق��ام الأ����س���رة وامل��ج��ت��م��ع؟
�إن املجتمع انفلت خ���ارج ح���دود ال��زم��ان وامل��ك��ان بب�ساطة.
مت جت��اه��ل احل���دود ا ُ
�إذ َّ
جل��غ��راف��ي��ة واخل�صو�صية املحلية
والإقليمية كما َّ
مت القفز على الزمن و�أت���اح للفرد ُحرية
اختيار جمموعة التوا�صل التي توافقه هو ،فالفرد لي�س
ملز ًما بحدود جمتمعه و�أ�سرته وقوانينهما مما �أنتج ما
�أ���س��م��اه ومل��ان ب��ـ»ال��ف��ردان��ي��ة االجتماعية» فالفرد يعي�ش يف
ُمتمع خ��ارج و�سطه املحيط به بل يف جمتمع اختاره هو
بنف�سه .وعن ت�أثري التلفاز ي�ست�شهد الكاتب بدرا�سة عامل
االج��ت��م��اع مي�شيل تربر ح��ول ه��ذا امل��و���ض��وع �إذ الح��ظ �أنَّ :
«الت�أثري اجلوهري جلهاز التلفزيون على الثقافة ،يتمثل
يف الإدم�����ان ع��ل��ى م�����ش��اه��دة ال�برام��ج ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ،بغ�ض
النظر عن اجل��ودة ،وت�صبح ج��زءا من الروتني اليومي...
وجت��ع��ل �أف���راد الأ���س��رة ال يتوا�صلون م��ع بع�ضهم البع�ض
ب��ك�ثرة» لقد تفطن الكاتب �إىل ت���أث�ير التلفاز على امل��دى
البعيد حني ي�صبح جزءا من الروتني اليومي بغ�ض النظر
عن املحتوى ،وبالتايل ي�شغل حيزا من الوقت على ح�ساب
ال��ت��ف��اع��ل االج��ت��م��اع��ي احل���ي .وق��د �أث��ب��ت��ت ال��ت��ق��اري��ر �صحة
الفر�ضية ال�سابقة حيث «�أدى تزايد ن�سبة م�شاهدة التلفاز
وا���س��ت��ع��م��ال الإن�ت�رن���ت يف �أم��ري��ك��ا �إىل ت��راج��ع م��ل��ح��وظ يف
امل�شاركة الأمريكية يف املجتمع املحلي».
وب���ال���ع���ودة �إىل احل���دي���ث ع���ن امل�����ش�ترك ب�ي�ن امل�����س��ي��ح��ي��ة
والإ���س�لام واحت���اد نظرتي الديانتني �إىل الق�ضايا ،يذكر
الكاتب م�س�ألة �إث��ارة و�سائل االت�صال للخوف يف املجتمع
ب�سبب انت�شار الأخ��ب��ار ع��ن اجل��رائ��م وك��ذل��ك خ��وف بع�ض
ال���دول م��ن هيمنة ال��ق��وة امل�سيطرة «الأم��ري��ك��ي��ة» رغ��م �أن
اخل����وف ال ي��ت��ف��ق م���ع م���ب���ادئ ال��دي��ان��ت�ين ال��داع��ي��ت�ين �إىل
ال��ط��م���أن��ي��ن��ة وال��ث��ق��ة ب��اخل��ال��ق املُ���دب���ر .وه��ن��ا ي��ب��د�أ ال��ك��ات��ب
ب�����س��رد بع�ض ال��ن�����ص��و���ص امل��ق��د���س��ة ل���دى ك��ل م��ن املُ�سلمني
وامل�����س��ي��ح��ي�ين ،ومل �أ���س��ت��ط��ع �إىل الآن ال��رب��ط ب�ين طبيعة

ال��دي��ان��ت�ين ال��داع��ي��ت�ين �إىل الطم�أنينة ح�سب ق��ول��ه وب�ين
مو�ضوع املقالة.
وحت�����ت ع����ن����وان ف����رع����ي و����س���م���ه ال���ك���ات���ب ب���ال���ف���ردان���ي���ة
واال���س��ت��ه�لاك��ي��ة وت���أث�يره��م��ا يف امل��ج��ت��م��ع ،ن��اق�����ش الق�سي�س
خطورة اخل�ضوع لل�سوق واالجن���رار خلف ما نعته بت�أليه
فكرة �سوق االقت�صاد احل��ر ،ويبني الكاتب خطورة الأم��ر
على حياة الفرد واملجتمع معاً ،حيث ي�صبحان �ضحية بينما
الأ���ص��ل �أن يكون االقت�صاد �أداة يف �أيديهم .وينبه الكاتب
�إىل �أن العوملة يعدها الكثري من م�ؤيديها كقانون طبيعي
ال ك���إرث �إن�ساين؛ ل��ذا وج��ب التنبه و�إع��ادة م�سار الأخ�لاق
�إىل ال��واج��ه��ة ول��ن يت�أتى ه��ذا �إال بتكاتف �أب��ن��اء الديانات
الإب��راه��ي��م��ي��ة وال���دع���وة �إىل �إن�����ش��اء ن��ظ��ام �أخ�ل�اق���ي يحكم
ه��ذه الفو�ضى حيث «ميكن للقيم الإ�سالمية وامل�سيحية
امل�شرتكة ،التي مت الك�شف عنها من خ�لال االرت��ب��اط بني
ال��دي��ان��ت�ين� ،أن ت��ل��ع��ب دور التمحي�ص الأخ�ل�اق���ي وي��ك��ون
لها دور ت�صحيحي» .ويربر الكاتب �سبب اختياره للإ�سالم
وامل�سيحية ل��ل��ق��ي��ام ب��ه��ذا ال����دور ب���أن��ه��م��ا دي��ان��ت��ان عامليتان
فمحمد �صلى اهلل عليه و�سلم �أر�سل للنا�س كافة ،وكذلك
امل�سيحية ج��اءت من �أج��ل اجلميع فال تخت�صان بعرق وال
�إثنية وال قومية.
ويف ختام حديثه ،ورغم هجومه القا�سي ،ف�إنَّ الق�سي�س
ي��رى �أن العوملة ما زال��ت يف ط��ور النمو و�ست�صل �إىل �أبعد
ال��ق��رى يف املناطق النائية ،لكن ه��ذا ال يعني اال�ست�سالم
واخل�ضوع املُطلق لها ،بل يجب ت�صحيح امل�سار فالديانات
الإبراهيمية بحكم عامليتها وانفتاحها على العامل وقدرتها
ومتطلبات الع�صر ،م�ؤهلة لتقدمي
على ا�ستيعاب اجلديد ُ
منوذج �أكرث �إن�سانية يوفر دع ًما للعوملة .دعماً يجعل بني
الب�شر ي�ستفيدون م��ن ال��ع��ومل��ة دون تقدي�سها ،ويجعلهم
يقدمون تقييمات نقدية وي�شاركون بحيوية يف خلق نظام
عاملي ي�سهل االرتباط بني الأمم ويقر ب�ضرورة االرتباط
ب��الآخ��ري��ن يف جمتمع اب��ت��دائ��ي ينبني ع��ل��ى تن�شئة ودع��م
البيئة املحيطة بالفرد.
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