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محمد الكمزاري

ُتعترب العوملة حد ًثا كون ًّيا له بعده الوجودي� ،إنها ظاهرة جديدة على م�سرح التاريخ� ،أوجدت واقع ًا تغري معه العامل عما كان عليه بجغرافيته
وحركته ،بنظامه و�آليات ا�شتغاله ،ب�إمكانياته و�آفاقه املحتملة خ�صو�صا يف ظل تطور قنوات االت�صال الثقافية امل�شرتكة الناحتة عن انت�شار التيار
الثقايف والرغبة يف زيادة م�ستوى معي�شة الفرد والتمتع باملنتجات والأفكار الأجنبية ،واتباع الو�سائل والأ�ساليب التكنولوجية احلديثة وامل�شاركة
يف الثقافة العاملية.
�إ َّن العوملة هي �إ�ضفاء طابع العاملية على ال�شيء� ،أي جعل
ال�شيء �أو تطبيقه عامليا ،وقد قرر جممع اللغة العربية
ا�ستعمال م�صطلح ال�ع��ومل��ة مبعنى جعل ال���ش��يء عامل ًّيا،
ً
متداول لدى العامة مبعنى جعل
بينما يبقى امل�صطلح
العامل واحداً� ،أي يعمل يف �إطار ح�ضارة واحدة ،ومن ثم
ف�إننا ننعم مبواطنة وحقوق عاملية .وه��ذا ما �سنتناوله
يف مقالنا ه��ذا ال��ذي ي�أتي ملخ�صا ملقال الدكتور يا�سر
قن�صوة �أ��س�ت��اذ ال�ف�ك��ر ال�سيا�سي بجامعة ط�ن�ط��ا؛ حيث
�أو� �ض ��ح يف م �ق��ال��ه امل �ع �ن��ون حت ��ت «ال �ع��ومل��ة وال���ش�ع��وب�ي��ات
وم�صائر الدميقراطية وحكم ال�ق��ان��ون يف ال�غ��رب»� ،أن��ه
وب��رغ��م �أن ال �ع��ومل��ة �أخ� ��ذت اجت��اه��ا اق�ت���ص��ادي��ا يف ب��داي��ة
ظهورها� ،إال �أ َّن التطورات التكنولوجية العاملية قد نحت
بها �إىل طرح ق�ضية العوملة يف �أن�ساق �أخرى كاملعلوماتية
وال�ت�ج��ارة الإل�ك�ترون�ي��ة؛ بحيث �صار بو�سع امل�ستفيدين
احل���ص��ول ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ات م��ن �أي م�ك��ان يف ال �ع��امل عرب
ا�ستثمار تكنولوجيا االت�صال احلديثة من خالل �شبكة
الإن�ترن��ت ،وال�ت��ي �أ�صبحت متثل من��وذج��ا عامليا مثاليا
للعوملة املعلوماتية يتاح للأفراد التوا�صل دون �أي عوائق
بينهم؛ مما ي�سمح بالتداول احلر للمعلومات .ومن هنا،
تبد�أ الأهمية احلقيقية للعوملة املعلوماتية؛ حيث جاءت
ال�ع��ومل��ة يف م �ن��اخ ��ش�ه��د ث ��ورة م�ع��رف�ي��ة ع��ارم��ة يف امل�ج��ال
التكنولوجي واالت �� �ص��االت ،وارت �ف��اع وت�ي�رة ال��دع��وة �إىل
ثفاقة عاملية لها مفاهيمها وم�ع��اي�يره��ا ،ب�ه��دف �ضبط
�سلوك الدول وال�شعوب.
�إ َّن حجم املعرفة العلمية قد ت�ضاعف مئات امل��رات عما
ك��ان عليه يف ال�سابق بف�ضل تكنولوجيا املعلومات التي
ت�ع�ت�بر ع��ام� ً
لا حم �ف��زاً يف م���ش��روع ال �ع��ومل��ة؛ ح�ي��ث ت��وف��ر
تكنولوجيا املعلومات �شبكة ات�صال ت�سهل و�صول ال�سلع
والأف� �ك ��ار وامل� � ��وارد �إىل ج�م�ي��ع الأف� � ��راد وال � ��دول بغ�ض
النظر عن �أماكن التواجد اجلغرايف .فهذه التكنولوجيا
ت�ستولد قنوات �أثبتت فعاليتها يف جمال تبادل املعلومات
و�أ�صبحت املحرك الأول لتحقيق االندماج العاملي.

ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أ َّن االعتماد على التقدّم الهائل
يف امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة وو� �س��ائ��ل ال�ت�ق�ن�ي��ة احل��دي �ث��ة ،م��ع تفعيل
ال ��رواب ��ط مب�ستوياتها املختلفة ع�ل��ى ال���س��اح��ة العاملية
امل�ع��ا��ص��رة ،ك��ان �سببا يف حت��دي��ث امل��وق��ف ال�ع��ومل��ي؛ حيث
�أ��ص�ب��ح ي�ت�ج��اوز احل��د ال�صناعي �أو االق�ت���ص��ادي لي�شمل
م��ا ه��و ��س�ي��ا��س��ي وث �ق��ايف واج �ت �م��اع��ي وت ��رب ��وي ،وم ��ن ثم
ميكن �أن ي�صل �إىل م��ا ي�سمى «توحيد ال��وع��ي العاملي»،
ويف �إط ��ار تفعيل تكنولوجيا الأف �ك��ار لت�شكل م��ا ي�سمى
«العقل العاملي» ،وم��ا يرتبط بها من و�سائل و�إمكانيات
�أع ��ادت ت�شكيل طريقة تفكرينا على نحو كلي و�شامل.
ولعلها �صياغة جديدة ملقولة دي�ك��ارت� :أن��ا �أفكر �إذن �أنا
موجود؛ لكن �أي نوع من التفكري ،و�أي �صورة من الوجود
يف ال���س�ي��اق ال �ع��ومل��ي؟ �إن ��ه ال�ت�ف�ك�ير ال �ق��ائ��م ع�ل��ى ح�صر
املعرفة يف ن�ط��اق املمار�سة اجلماعية لتبادل املعلومات
ع�بر الإن�ترن��ت .لكن �إت��اح��ة امل�ع�ل��وم��ات على ه��ذا النحو
تعك�س تقدما م�ؤكدا ويف الوقت نف�سه تعد تدمريا لكل
قدراتنا الذهنية اخلالقة يف ا�ستخال�ص املعلومات عرب
و�سائل بحثية جتريبية تنمي وعينا الإن�ساين ،وتعك�س
قدراتنا على البحث والتحليل والتفكري الناقد .ويف هذه
احلالة ،ف�إن وجودنا املرتبط بقدرتنا على التفكري يظل
مرهونا بلم�سات �أ�صابعنا على �شا�شات هواتفنا الذكية،
وعند الدخول �إىل �شبكات الإنرتنت للو�صول �إىل �أ�سرع
الطرائق للمعرفة ،مل يحدث يف التاريخ �أب ��داً �أن َ�سمع
وع ��رف ع ��دد ه��ائ��ل م ��ن ��س�ك��ان امل �ع �م��ورة ع�م��ا ي �ج��ري يف
باقي �أنحاء العامل من �أح��داثٍ كما هو اليوم� .إن تقارب
ال���ش�ع��وب وت�لاق��ح ال�ث�ق��اف��ات وت��داخ��ل احل �� �ض��ارات بفعل
و�سائل االت�صال والتوا�صل احلديثة واملتطورة �أدى اىل
تقارب العقول وت�شابه التفكري -ولو ب�شكل تدريجي� -إىل
الدرجة التي ن�ست�شعر معها �أن الب�شرية تتجه نحو عقل
عاملي موحد ت��ذوب فيه م�سميات كثرية �أم�ث��ال ؛ العقل
ال�ع��رب��ي يف م�ق��اب��ل ال�ع�ق��ل ال �غ��رب��ي ،وال�ع�ق��ل الإ��س�لام��ي
واملتدين عموماً يف مقابل العقل العلماين �أو التنويري.

فالعقل امل ّوحد بد�أ يفر�ض �سيطرته ،ومي ّد �أجنحته على
العامل وك ّلما ت�شابهت مبادئ العقول و�أدوات معاجلتها
كانت النتائج وامل�خ��رج��ات واح ��دة مبعنى �أن البديهيات
وامل���س�ل�م��ات وامل �� �ش �ه��ودات ال �ت��ي ب ��د�أن ��ا ن���ش��اه��د تطابقها
عند �أك�ثر ال�شعوب واملجتمعات الب�شرية .ه��ذا �سي�ؤدي
بالتايل �إىل تقارب نف�س اال�ستنتاجات وبالتايل �سنح�صل
على عقل عاملي واح��د ال يختلف ك�ث�يراً باختالف املناخ
واجلغرافيا و�أ�صوله احل�ضارية والأيدولوجية.
فهذه ال�ث��ورة املعرفية �أ�سهمت ب�شكل �أو ب��آخ��ر يف �إجن��از
خم�ط�ط��ات ال �ع��ومل��ة؛ م��ن خ�ل�ال �إم�ك��ان�ي��ة و� �ص��ول ال�ف��رد
ب�شكل �أف���ض��ل ل�شتى ��ص��ور ال�ت�ن��وع ال�ث�ق��ايف (م ��ن خ�لال
ما يتم م�شاهدته يف �أف�لام «هوليوود» و«ب��ول�ي��وود» على
�سبيل املثال) .ولكن من ناحية �أخرى ،يعترب البع�ض �أن
الثقافة الواردة �إلينا من اخلارج (�أو ما ت�سمى بالثقافة
ريا مع احتمال �أن حتل حمل
امل�ستوردة) متثل خط ًرا كب ً
ال�ث�ق��اف��ة امل�ح�ل�ي��ة ،مم��ا يت�سبب يف ح ��دوث ان�خ�ف��ا���ض يف
معدالت التنوع وا�ستيعاب كل ما هو جديد من الثقافات
ب�شكل عام .على اجلانب الآخر ،يعترب �آخرون �أن العوملة
الثقافية �أمر مفيد من �أجل تعزيز ال�سالم و�سبل التفاهم
بني ال�شعوب.
�إننا نعي�ش ع�صر حت��والت عوملية �صاخبة و�صارخة ،قد
ي��راه��ا البع�ض حت��و ًال ث��وري�اً �إي�ج��اب�ي�اً ،يقيم بنية عاملية
جديدة �أك�ثر م�ساوا ًة وع��د ًال بني الب�شر؛ لكن امل�ؤ�شرات
والنتائج ت�ن��ذر �أك�ثري��ة ب�ل��دان ال�ع��امل ب�ق��دوم التفكك ال
ال�ت��وح��د ،واالن�ه�ي��ار ال ال�ب�ن��اء ،و�أخ�ي�راً ال�سقوط يف هوة
اجلهل مب ��آل ه��ذه التحوالت يف امل�ستقبل القريب حيث
يك�شف وجه العوملة التكنولوجي املاثل يف توقف احلوار
الإن �� �س��اين ع��ن ع��زل � ٍة �إن���س��ان�ي��ة م�ث�يرة لل�شفقة والأمل؛
ف��ال�ع��زل��ة م��ع جت ��وال الت�صفح يف �شبكة الإن�ترن��ت التي
ال تتيح لنا معلومات فح�سب ب��ل جتعلنا معزولني معاً
اجتماعياً يف ع��امل واح ��د ،يعرب عنه ت��وا��ص� ٌ�ل افرتا�ضي
ي�صطنع عاملاً موهوماً.
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