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عولمة األخالق ،وأخالق العولمة
أم كلثوم الفارسي
يرق�ص النا�س رق�صة التانغو الأرجنتينية يف باري�س ،ورق�صة البكوت�سي الكامريونية يف دكار ،وال�صال�صا الكوبية يف لو�س �أجنل�س ،ويقدم ماكدونالد �شطائر
اللحم املفروم (الهامربغر) يف بكني ،وجند �أطعمة كانتون يف �سوهو ،ويثري فن الرماية بالقو�س الروح اجلرمانية ،وتغزو الفطرية الباري�سية �إفريقيا الغربية � ،أما
الفيليبينيون فينوحون على الهواء مبا�شرة �أمرية بالد الغال .هكذا و�صف جان بيري فارين يف مقدمة كتابه «عوملة الثقافة» رواج خليط املنتوجات الثقافية يف
العامل اليوم.
قال الكاتب الأمريكي املعروف (توما�س فريدمان) ذات مرة:
«�إ َّن العوملة هي �أ�شبه بقطعة بيتزا ي�ضع عليها كل بلدٍ يف العامل
بع�ض املكونات من �إنتاجه املحلي :فالهندي ي�ضع عليها مث ً
ال
البهارات احل��ارة ،والأمريكي ي�ضع عليها ال�سجق ،والإيطايل
ي�ضع عليها ال��زي�ت��ون .مبعنى �أ َّن ب��إم�ك��ان ك��ل بلد �أن تكون له
م�ساهمته يف العوملة ،م�ساهمة تنبع من تخ�ص�صه ومتيزه يف
جمال معني .غري �أنّ احلا�صل فعلياً هو �أ َّن خيارات دعاة العوملة
اجل��دي��دة حم ��دودة ،ف��إم��ا �أن تكون ملحقاً بهم ،و�إ َّم ��ا �أن تكون
خمتلفاً عنهم».
وه�ن��ا ن�ستعر�ض م��ا ق��دم��ه الباحث دوغ�لا���س ب ��راون يف مقاله
«ال �ق �ي��م والأخ�ل�اق� �ي ��ات امل �� �ش�ترك��ة يف امل�ج�ت�م�ع��ات الإ� �س�لام �ي��ة
وامل�سيحية يف ع�صر ال�ع��ومل��ة» ،حيث �أو��ض��ح �أن مفهوم العوملة
ينطوي على عنا�صر اجلذب وال�شد والتدافع والتنافر ،مما �أدى
�إىل االعتقاد ب��أن طبيعة العوملة تتطلب و�صفها ب�أنها ظاهرة
عر�ضية ،تتعلق بتطور املجتمع الب�شري وال�ت�غ�يرات العاملية،
من حيث هي يف بداية التكوين ومل تت�شكل نهائيا ،الأمر الذي
يجعل من ال�صعب حتديد ال��ر�أي املنا�سب واملوحد الذي ميكن
الأخذ به للإحاطة بالظاهرة.
لي�س من �أهداف هذا املقال اال�ستفا�ضة يف م�صطلح العوملة ،وال
بيان �أنواعها ،فقد �أنفق فيها وق��ت طويل ،و�� ُ�س�وِّدت من �أجلها
�ألوف ال�صفحات ...غري �أن ما يهمنا هو ت�سليط بع�ض ال�ضوء
على ما ميكن �أن ي�سمى بعوملة الأخالق حيث ال تقت�صر العوملة
على تعميم القيم االقت�صادية و�أنظمتها بل �إنها �أخ��ذت فع ً
ال
تعمم القيم الثقافية التي تك ّون ُل� َّ�ب حياة املجتمع  ،وبخا�صة
ال�ق�ي��م الأخ�لاق �ي��ة وال��دي�ن�ي��ة م�ن�ه��ا � ،إذ �أن ال�ق�ي��م الأخ�لاق�ي��ة
وال��دي�ن�ي��ة وم ��ا ت� ��ؤدي �إل �ي��ه م��ن ��س�ل��وك ف ��ردي واج�ت�م��اع��ي هي
الأر�ضية التي تقوم عليها �أمناط ال�سلوك االجتماعي  ،وهو ما
ميثل احلياة الثقافية يف جمملها  ،باعتبار �أن الثقافة طريقة
لر�ؤية العامل .
ع�ل�ي��ه ي�ع�ت�بر م��و��ض��وع ال�ع��ومل��ة وت ��أث�يرات �ه��ا ع�ل��ى ال�ه��وي��ة �أح��د
امل��و��ض��وع��ات امل�ه�م��ة ال�ت��ي ب ��د�أ ال�ب��اح�ث��ون م�ن��ذ منت�صف ال�ق��رن
امل��ا� �ض��ي االه �ت �م��ام ب�ه��ا ن �ظ��را حل��داث��ة م�ف�ه��وم ال �ع��ومل��ة ن�سبيا،
وك��ذا الت�أثريات العميقة التي ترتكها هذه الظاهرة مبختلف
جتلياتها على الهوية ،وهو ما جعل جمموعة من املجتمعات يف
خمتلف �أرجاء العامل تتجاوب مع العوملة بطرق خمتلفة حيث

ر�أى فيها البع�ض عامال �سلبيا وم�ؤثرا على الهوية عن طريق
تذويب املالمح الثقافية والدينية لهذه املجتمعات وقولبتها
وف��ق نظام غربي حم�ض بينما ر�أى فيها البع�ض الآخ ��ر �أنها
عامل م�ساهم يف التقدم و التطور بعيدا عن التقاليد البالية
وال �ع��ادات ال�ت��ي ال معنى م��ن بقائها يف ال��وق��ت ال��راه��ن ،ال��ذي
ي�ت���س��م ب��ال �ت �ح��دي��ات اجل���س�ي�م��ة ت���ش�م��ل ج�م�ي��ع م �ن��اح��ي احل �ي��اة
االقت�صادية منها وال�سيا�سية والتقنية واملعلوماتية «وتتعدى
هذه الأخرية يف حد ذاتها �سابقاتها ،ملا يطبع ع�صر العوملة الذي
يقوده �أباطرة املعلومات من حماوالت لتغيري املعامل الثقافية
والفكرية املميزة للمجتمعات الإن�سانية..
وبالتايل يعد البعد الثقايف للعوملة م��ن �أخ�ط��ر �أب�ع��اده��ا ،فهي
تعني �إ�شاعة قيم ومبادئ ومعايري ثقافة واحدة و�إحاللها حمل
الثقافات الأخرى ،مما يعني تال�شي القيم والثقافات القومية
و�إح�لال القيم الثقافية للبالد الأك�ثر تقدما حملها ،وخا�صة
�أم��ري�ك��ا و�أوروب � ��ا ،الأم ��ر ال ��ذي ق��د ينعك�س �سلبا ع�ل��ى الهوية
الثقافية لل�شباب العربي.
فالعوملة التي تعني تعميم من��وذج احل�ضارة الغربية  -خا�صة
الأمريكية  -و�أمناطها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية على العامل كله ،ميكن اعتبار اجلانب الثقايف �أهم
�أث��ر من �آث��اره��ا ،وميكن �إرج��اع ال�سبب يف ذل��ك �إىل ظهور تيار
ال�ع��ومل��ة ال ��ذي ي��ري��د ج�ع��ل ال �ع��امل ق��ري��ة ��ص�غ�يرة ،الأم ��ر ال��ذي
�أح ��دث ات���ص��اال وت �ب��ادال للثقافات ب�ين ال ��دول ،وق��د �شكل هذا
االت�صال تهديدا للهوية الثقافية وما يرتبط بها من �أخالق
ومبادئ ي�شكل الدين ،واللغة �أ�سا�سا لها.
وقد لعبت ثورة االت�صاالت دورا �أ�سا�سيا يف �إحداث هذا الت�أثري
الثقايف ،فبدال من احلدود الثقافية الوطنية والقومية تطرح
�إيديولوجيا العوملة حدودا �أخرى غري مرئية تر�سمها ال�شبكة
العنكبوتية والقنوات الف�ضائية بفر�ض الهيمنة على الأذواق
وال�ف�ك��ر وال���س�ل��وك ،ف ��إن حتمية ا��س�ت�م��رار ال�ع��امل يف االرت�ب��اط
بطريقة متزايدة خالل العقود القادمة ،والإقبال على املعلومة
�سيتزايد و�ست�صـبح املعلومة موجودة حتى يف �أبعد املناطق على
وج��ه الأر� ��ض .و�سي�ستمر املجتمع ال�ع��امل��ي يف الت�شكل وجت��اوز
احلدود الوطنية ،واللغوية ،والإثنية .والإن�سانية �ستبقى على
وعي باالرتباط االقت�صـادي ،وال�سيا�سي ،والبيئي ،واالجتماعي
بني الأمم على ح�ساب الأخرى.

وق ��د ي�ب��دو ظ��اه��را ل�ل�ب��اح��ث م��ا ت��رف�ع��ه ال�ع��ومل��ة ون�ظ��ام�ه��ا من
�شعارات �سامية كحماية احلرية عامة و�صون احلريات الأ�سا�سية
الفردية واجلماعية يف جميع �أنحاء العامل ،من دون النظر �إىل
ع��رق �أو ل��ون �أو دي��ن �أو اجت��اه �سيا�سي �أو �أي انتماء طائفي ،
�إ�ضافة �إىل ن�شر الدميقراطية الليربالية و�ضمنها التعددية
ال�سيا�سية التي ت�سمح للجميع من دون متييز امل�شاركة الفعالة
والإي�ج��اب�ي��ة يف ال�سلطة ،ويف �إدارة دوال �ي��ب احل�ك��م يف ال��دول��ة
احل��دي�ث��ة وامل�ع��ا��ص��رة .وح�م��اي��ة ��س��ائ��ر ح�ق��وق الإن �� �س��ان املدنية
وال�سيا�سية ،وحق ال�سكن وحق التعليم وحق العمل وحق حرية
املعتقد والتدين واال�ستطباب والعالج وحق االنتخاب وغريها
من احلقوق التي ال ت�ستقيم احلياة الكرمية �إ ّال بها .ال �سيما
نقل العلم والتكنولوجيا �إىل خمتلف �أنحاء العامل ،فلكل �إن�سان
احلق يف اال�ستفادة من العلوم املتقدمة والتكنولوجيا املتطورة
التي عرفها الع�صر.
ول �ك��ن ل�ل�أ��س��ف ج�م�ي��ع ه ��ذه ال �� �ش �ع��ارات ال�ب�راق ��ة ت�ن�ط��وي على
التناق�ض املذموم بني ما تقول وما تفعل ،فالكذب الإيديولوجي
وال�سيا�سي ي�ضع الإن�سان واحل�ضارة يف م ��أزق التوتر الدائم،
امل�ؤدي �إىل االنف�صام احل�ضاري والتمزق االجتماعي واالنحالل
الأخالقي والثقايف ،والرتاجع وال�ضعف والف�ساد االقت�صادي،
والتهور الع�سكري واحلربي ،هذا ب�سبب انتفاء الثقة بني بني
الب�شر ،ومن��اء خ��وف اجلميع من اجلميع ،لأن اجلميع ي�صبح
� �ض��د اجل �م �ي��ع ،ه ��و ال� ��ذي ي�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى � �ش �ع��وب ودول ال �ع��امل
املعا�صر .وال �شك يف �أن الثقافة القوية يف و�سائلها وم�ضامينها
تغري امل��واق��ف وت�شكل ر�أي� �اً ع��ام�اً ج��دي��داً  ،وت�ق��وم �أح�ي��ان�اً على
ت��زوي��ر احل�ق��ائ��ق  ،وي�ن�ت��ج ع��ن ذل��ك ت�غ�ي�يرات عميقة يف البنى
االجتماعية وقيمها والتمرد عليها  ،وتب ّني ثقافة اال�ستهالك
للأ�شياء والأفكار والقيم .
ول� �ه ��ذا ي� ��رى ال �ع �ل �م ��اء �أن احل� �ف ��اظ ع �ل ��ى ال �ه ��وي ��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة
واحل���ض��اري��ة �أ��ص�ب��ح ال�ت�ح��دي امل �ط��روح علينا ب���ش��دة يف ع�صر
ال�سماوات املفتوحة التي تكتظ بالأقمار ال�صناعية التي حتمل
م�ئ��ات ال�ق�ن��وات التلفزيونية وال���ش�ب�ك��ات العنكبوتية وم��واق��ع
التوا�صل االجتماعي م��ن ك��ل �أن�ح��اء ال�ع��امل مب��ا تنطوي عليه
م��ن ت ��أث�يرات خمتلفة ت�شكل ال�ف�ك��ر وال ��وج ��دان لل�شباب على
حد ال�سواء ،فالإح�سا�س باخلطر ي�ستلزم البحث عن الهوية و
االنتماء حتى ال نتعر�ض لل�صراع.
nkha008@gmail.com

