�شئون دولية

أقنعة العوملة
لق ��د تغي ��ر العال ��م ف ��ي الس ��نوات
األخي ��رة تغير ًا يكاد يعيد تش ��كيل اخلريطة
اجلغرافي ��ة والتاريخية والثقافي ��ة والروحية ،إن لم
يكن قد أعاد تشكيلها بالفعل ،وهذا ما جعلنا نحس أحيانا
أنن ��ا ألول م ��رة ف ��ي التاري ��خ نعي ��ش عاملا جدي ��دا مبثل ه ��ذه اجلدة
الت ��ي ال تعطي اإلنس ��ان فرصة للتفكير واتخ ��اذ املوقف املالئم ،بل
يغرقه بفيض من األفكار تدفعه مضطرا لالنسياق وراء ما
يحدث ،وكأنه فقد قدرته على التحكم في توازنه .


�أ .د .عبداهلل �صالح الع�شي
وقد س ��اعد على هذا التحول الرهيب أمران أساس ��يان في اعتقادي:
األول ه ��و ث ��ورة املعلوم ��ات التي تعد ث ��ورة حقيقية فق ��د أصبح ما كان
ف ��ي حك ��م اخلراف ��ي واقع ًا مدهش� �اً ،واألم ��ر الثان ��ي هو أن ه ��ذه الثورة
العلمية أصبحت تهيمن عليها وتوجهها مؤسس ��ات سياسية وعسكرية
واقتصادي ��ة ،هي نفس ��ها التي توج ��ه احلضارة املعاص ��رة لتهيمن على
الكوكب األرضي كله.
ليس ثمة من خطأٍ في الثورة العلمية املشار إليها ،وال أظن أن فينا
من س ��يقف موقفا س ��لبي ًا أمام الفتوحات العلمي ��ة ،ولكن اخلطر يأتي
م ��ن املؤسس ��ات احملتك ��رة للعلم واملوجهة ل ��ه ،لقد ثبت واقعي ��ا أن هذه
املؤسس ��ات هي مؤسس ��ات مؤدجل ��ة ،مبعنى أنها ال تتمت ��ع بحياد العلم
وموضوعيته ،بل هي مؤسس ��ات حتمل أفكارا رهيبة ،مش ��روعات فكرية
وسياسية أقل ما ميكن أن توصف به أنها مشروعات استعالئية متكبرة،
تعتق ��د أن العال ��م عل ��ى ضالل إال م ��ن اتبعها ،وأنه ال يق ��وى على فعل
ش ��يء م ��ا يعتمد عليها ،و ت ��رى أن هذا العالم لم يعد يتس ��ع للجميع،
فه ��و فقط حملتك ��ري الثورة العلمية ،وعلى اآلخري ��ن االلتزام والتبعية
والتقليد.
ف ��ي مثل ه ��ذا املن ��اخ ظهرت العومل ��ة ،لي ��س بوصفها مقول ��ة علمية
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مج ��ردة حيادي ��ة ،ب ��ل بوصفه ��ا مقول ��ة إيديولوجية
اس ��تغلت نتائج العلم املعاصر من أجل الهيمنة على
العال ��م وتوحي ��ده خ ��ارج ح ��دود الثقاف ��ات والهويات
اخلاصة.

فح�ي�ن يس ��عى الباح ��ث إل ��ى
تق ��دمي تعري ��ف علم ��ي للعومل ��ة
س ��وف ل ��ن يعث ��ر عل ��ى تعري ��ف
يطمئ ��ن إلي ��ه ،ويتخ ��ذه مب ��دأ
بحثه ،على الرغم من االستعمال
الواس ��ع له ��ذا املصطل ��ح إل ��ى
درج ��ة أصب ��ح فيه ��ا مهيمنا على
الكتابات السياسية واالقتصادية
واإلعالمية ،فقد أصبح املصطلح
نفسه مهيمنا ،كما تسعى العوملة
إلى الهيمنة ،فاملؤسسات الغربية
لم تستقر على تعريف موحد ،أو
أنه ��ا ال تريد ذل ��ك ،مع أنها تقدم
حتديدات ألهداف النظام العاملي
اجلديد الذي تعد العوملة وس ��يلة
تطبيقه.
وق ��د ح ��اول بع ��ض املعرف�ي�ن
اختص ��ار هوي ��ة العومل ��ة فحددها
في كونها تقوم في أساس ��ها على:
« عل ��ى تصيير احمللي عامليا ،فهي
وص ��ف لعمل مس ��تمر ت ��دل عليه
كلم ��ة  ،Globalisationلكنه ��ا ف ��ي
الوقت نفسه وصف لبعض نتائج
هذا التعولم .والنتيجة النهائية
للعومل ��ة أن تك ��ون للعال ��م كل ��ه
لغ ��ة أو لغ ��ات مش ��تركة وأن تكون
التج ��ارة فيه مفتوحة ومتيس ��رة
ب�ي�ن كل بلدان العالم ،وأن يس ��ود
في ��ه نظام اقتصادي واحد ونظام
سياس ��ي واح ��د وأن تس ��ود في ��ه
عقي ��دة واح ��دة ،وأن تكون للناس
في ��ه قي ��م مش ��تركة ف ��ي مس ��ائل
كحق ��وق اإلنس ��ان والعالق ��ة بني
اجلنس�ي�ن ،وأن يك ��ون هن ��اك أدب
عامل ��ي يتذوق ��ه الناس كله ��م ،وأن

يس ��ود فيه تبعا لذلك نظام تعليمي واحد ،وأن تكون كل هذه األمور التي تعوملت مناس ��بة
للن ��اس م ��ن حيث كونهم بش ��را ،ومس ��اعدة لهم على حتقي ��ق طموحاتهم املادي ��ة .هذا هو
الهدف النهائي املثالي.
لك ��ن العومل ��ة ق ��د تك ��ون ناقص ��ة ،وقد تك ��ون تامة م ��ن غير أن تكون مناس ��بة للبش ��ر بل
مفروضة عليهم لظروف طارئة».
ول ��و كانت مث ��ل هذه األف ��كار والطموح ��ات واألحالم من تأم�ل�ات الفالس ��فة واملفكرين
والعلماء ،ومطروحة بوصفها علم اإلنس ��انية التي تس ��عى إلى الرقي بنفس ��ها إلى مستوى
آخ ��ر أفض ��ل م ��ن الوجود والعي ��ش واحلضارة ،م ��ن غير أن تك ��ون ملزمة ألحد ب ��ل متروكة
للمجتمع ��ات تس ��عى إلى حتقيقها كلم ��ا كانت احلالة احلضارية مناس ��بة من غير إكراه أو
عنف وال تضحيات بالثقافة واللغة والدين والتاريخ ،لكان األمر مقبوال كما قبلت من قبل
مشروعات املدن الفاضلة.
وق ��د ذه ��ب بعضه ��م إل ��ى أن العومل ��ة ظاه ��رة تاريخي ��ة ،عرفته ��ا البش ��رية ف ��ي تطوره ��ا
احلض ��اري ،فف ��ي كل مرحلة كان ��ت حضارة ما تهيم ��ن على بقية احلض ��ارات ،وفي زمن ما
كان ��ت احلض ��ارة اإلس�ل�امية حض ��ارة عاملية .ه ��ذا الطرح م ��ن الناحي ��ة الوصفية صحيح
لكن ��ه م ��ن حيث األه ��داف الكبرى أمر متحفظ عليه ،فثمة ف ��رق كبير بني عاملية احلضارة
اإلسالمية والعوملة املعاصرة.
وقد يبدو لبعض املتابعني أن اإلس�ل�ام يتضمن مش ��روعا ش ��بيها مبش ��روع العوملة ،إن لم
يك ��ن ه ��و ذاته ،واحلقيقة أن هناك فرقا جوهريا بينهما ،فالعوملة تهدف إلى حتويل العالم
إل ��ى مجتم ��ع واحد ف ��ي الثقافة والفك ��ر والتعليم وال ��ذوق وغير ذلك ،أي أنها تس ��عى إلى
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إجبار العالم على نوع واحد من احلياة،
وهذا أمر مناقض للفطرة البشرية التي
خلق عليها الناس «شعوبا وقبائل».
أم ��ا اإلس�ل�ام فيحت ��رم الهوي ��ات
واخلصوصي ��ات وينب ��ذ اإلك ��راه ،ويق ��وم
املشروع اإلسالمي على االعتراف األولي
بالتنوع واالخت�ل�اف الثقافي واللغوي،
وحت ��ى الدي ��ن اليف ��رض بالق ��وة إمن ��ا
باإلقن ��اع ،فثمة فرق واض ��ح بني العوملة
وعاملية اإلسالم .فلم يكن اإلسالم غازيا
مثلما يطبق مشروع العوملة اآلن.
لق ��د عاش ��ت ف ��ي ظ ��ل احلض ��ارة
اإلس�ل�امية ش ��عوب وقومي ��ات وأدي ��ان
وأس ��هموا في صناعة منجزات احلضارة
اإلس�ل�امية ،ول ��م يقص ��وا أو يهمش ��وا.
واإلسالم أقام مش ��روعه احلضاري على
أساس من املبادئ التي حتفظ لإلنسان
حريت ��ه وكرامت ��ه وحقوق ��ه ،ب ��ل حافظ
اإلس�ل�ام على ثقافات الش ��عوب ولغاتها
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وأخالقها.
لكن مشروع العوملة يقوم على
منط ��ق يتدخ ��ل حتى ف ��ي األمور
األسرية التي يبدو أنها بعيدة عن
تأثيرات العوملة.
ه ��ذا وللعومل ��ة أش ��كال وط ��رق
وأوج ��ه وأقنع ��ة متع ��ددة تظه ��ر
ف ��ي كل م ��رة بقن ��اع مس ��تفيدة
م ��ن ثقاف ��ة التبش ��ير النصران ��ي
واإلستراتيجية االستعمارية معا،
أي من اخلطاب املسالم واخلطاب
العنيف معا .
وق ��د تلق ��ت الثقاف ��ة العربي ��ة
خطاب العوملة ،كما تلقاه اآلخرون،
وانتش ��ر في س ��نوات قليلة كما لم
يتنش ��ر أي مصطل ��ح آخ ��ر قبل ��ه،
وكان ��ت ردود الفع ��ل ف ��ي اخلطاب
العرب ��ي متفاوت ��ة ،وإن كان ��ت ف ��ي
أغلبها جتمع على عدم براءتها.
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وي ��كاد يجمع املفك ��رون الع ��رب املعاصرون
املتزن ��ون مبذاهبه ��م املختلف ��ة وتياراته ��م
املتع ��ددة عل ��ى صياغ ��ة خط ��اب س ��لبي ض ��د
العومل ��ة ،حتى ول ��و ذهب بعضه ��م إلى ضرورة
التفاع ��ل معه ��ا تفاع�ل�ا إيجابي ��ا ،مبعن ��ى
االس ��تفادة م ��ن منجزاته ��ا العلمي ��ة الهائلة،
غي ��ر أن خطابه ��م يتضم ��ن حتدي ��د العومل ��ة
عل ��ى أنها نوع م ��ن االس ��تعمار اجلديد الذي
يس ��عى إلى الهيمنة الشاملة على العالم كله
وإخضاع البشرية كلها لنظام واحد في الفكر
والسياسة واالقتصاد والفن وغيرها.
وق ��د كان بإم ��كان مجتمعاتن ��ا العربي ��ة أن
تك ��ون ف ��ي موق ��ع أفضل مم ��ا هي علي ��ه اآلن،
بحك ��م م ��ا تتمتع به م ��ن موقع إس ��تراتيجي،
وث ��روات مختلف ��ة ،وم ��واد أولي ��ة ،وخب ��رات
بشرية ،وكفاءات علمية تؤِ هلها لالنتقال إلى
مجتمعات متقدمة.
وإنن ��ا س ��نكون ف ��ي خط ��ر إن تصورن ��ا أن
العومل ��ة مرحل ��ة عاب ��رة ،وس ��نكون مخطئ�ي�ن

إن كن ��ا نعتق ��د أنن ��ا في من ��أى عنه ��ا ،ولذلك البد م ��ن التعامل
الذكي الذي يكلفنا أقل اخلسائر ،مع العلم أن كل مواجهة معها
ستكلفنا شيئا من اخلسائر.
ولك ��ن أن نخس ��ر قلي ًال ونرب ��ح ولو قليال أيض ��ا أفضل من أن
نخس ��ر كثي ��راً ،وعليه فأنا أعتقد أنه ال ب ��د من الناحية النظرية
ع ��دم جع ��ل العومل ��ة ق ��درا محتوم ��ا ينبغ ��ي االستس�ل�ام ل ��ه ،ب ��ل
التعام ��ل معها على أنها مرحلة م ��ن مراحل املواجهة احلضارية
الت ��ي واجه ��ت األم ��ة العربية وما ت ��زال تواجهه ��ا ،وأن نقوي في
ذواتنا القدرة على املواجهة وأن نثبت إمياننا بهويتنا ،مبعنى أنه
ال ينبغ ��ي أن نواج ��ه العوملة من منطل ��ق الضعيف املهزوم بل من
منطلق القوي بفكره ودينه وثقافته.
ه ��ذا اإلط ��ار النظري هو الذي س ��يمكن اجلان ��ب العملي من
الصمود واملواجهة والتحدي.
أم ��ا عل ��ى املس ��توى العمل ��ي ف ��إن األم ��ر يتطل ��ب :ض ��رورة
التحدي ��ث في املجاالت السياس ��ية والثقافي ��ة واالقتصادية ،ألن
ه ��ذا التحدي ��ث س ��يقلل من ضغوط املش ��روع العومل ��ي علينا من
جه ��ة ،ويجنبنا العودة إلى الغرب ف ��ي كل مطالبنا واحتياجاتنا،
ويجن ��ب أف ��راد مجتمعاتنا من تأثي ��رات العوملة الس ��لبية ،ثم إن
هذا التحديث ضرورة حضارية ال نستطيع البقاء على الهامش
في عالم جامح ال يعترف إال بالقوي علمي ًا واقتصادي ًا وسياسي ًا
وعسكرياً.
إن محاول ��ة التع ��رف عل ��ى العالم م ��ن خارج ��ه ،أي من داخل
ثقافتنا لم يعد باألمر املمكن ،لذا وجب التعرف إليه من داخله،
وهذا ما فعله الغرب نفسه بالنسبة لآلخر فقد اتصل به وتفاعل
مع ��ه م ��ن داخله .الغرب يعرفنا اآلن بش ��كل جيد ،ومع ذلك فما
ي ��زال يتابع املتغيرات التي حتدث من خالل غرف عمليات يتابع
م ��ن خالله ��ا أي حركة ،يرصدنا م ��ن األرض ومن الس ��ماء ،ومن
كل جانب .فمن أجل الدفاع عن أنفس ��نا ينبغي التعرف أوال عما
يحيطنا.
وال ب ��د م ��ن التفاع ��ل احلض ��اري م ��ع املتغي ��رات الدولية من
منظ ��ور حوار احلضارات ،ولي ��س من منظور التبعية الس ��اذجة.
إن التخن ��دق وراء حدودن ��ا اجلغرافي ��ة والثقافية ل ��ن يكون أبد ًا
حصن ًا لنا ضد التأثيرات التي تهجم علينا من خارج حدودنا.
وعليه فالتفاعل املوجه واملبرمج هو سبيلنا ،حتى ولو كنا في
منأى عن حتديات العوملة .وهذا هو منهج احلضارة اإلس�ل�امية،

أي ��ام كانت في عز ازدهارها ،في التفاعل احلضاري .إن هذا
التفاع ��ل احلضاري ه ��و ما يضمن لثقافتن ��ا بعض احلياة
واحليوي ��ة ويجعله ��ا قادرة عل ��ى إنتاج األفكار واملش ��روعات
احلضارية.
ض ��رورة احلفاظ على هويتنا والدفاع عنها وهو املس ��عى
األصلي الذي نهدف إليه ،واحلفاظ يتم من خالل وس ��ائل
عدي ��دة ،إما بتطوير وس ��ائل التعليم ومناهج ��ه ،أو تطوير
وس ��ائل الدعوة وطرقها ،قبل أن يفرض علينا التطوير من
اخلارج ،وقد بدأ بالفعل يحدث ذلك.
وينبغى أال تكون احلداثة التي نسعى إليها على حساب
أصالتن ��ا ،فاحلداث ��ة ال تتناف ��ى مطلق ��ا م ��ع أي مكون من
مكون ��ات هويتن ��ا .بل إن العمل على إيجاد الس ��بل العلمية
الكفيل ��ة باحلف ��اظ عل ��ى أصالتن ��ا هو في ذات ��ه مظهر من
مظاهر احلداثة ،فلتكن احلداثة هي وعينا بذاتنا وباآلخر
معاً ،وليكن احلافز احملرك لنا هو املستقبل.
 جامعة باتنة  -اجلزائر
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