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 وخماطر رؤى العوملة

 معاش مرتضى

 مقدمة

 يشوب غموض عن ينبئ ادلكثف التواتر وهبذا العادلي االعالـ اروقة يف العودلة دلفهـو وادلثَت ادلفاجئ الظهور
 كانت اف فبعد التارخيية الوالدة يف ادلفهومي الغموض ىذا ونالحظ. ادلزيفة وابتساماتو ادلفهـو ىذا عفوية
 يسوده عامل وسط يف فػػػجأة ظهرت اللغوية القواميس فػػي الكلمات االؼ بُت وضائعة سلبوءة العودلة كلمة
 مفهـو العودلة اف البعض يرى لذلك. الواحدة القطبية وسيطرة الشرقي ادلعسكر سقوط بعد والفوضى الفراغ

 ادلتحدة الواليات قيادة حتت صغَتة قرية العامل جعل اىل يهدؼ مسماه يف قدمي امسو يف جديد استعماري
 يف انياهبا الرأمسالية خبأت أف فبعد. اجلنسيات ادلتعددة الشركات واساطيل االلكًتوين القطيع وسيطرة
 الشيوعية اسس اهنيار بعد بابتسامة االنياب ىذه عن كشرت عقود طواؿ الربوليتاريا دكتاتورية مواجهة
 .العودلة وكنيتها العادلية السوؽ دكتاتورية االصلي امسها جديدة بوالدة لتبشر

 توحيد يف وادلفكرين الفالسفة من الكثَت داعب حلم ىي بل فكرهتا يف جديدة ظاىرة ليست والعودلة
 االنسانية االخوة اىل االسالـ ادع وكذلك ،والسالـ العدالة تسوده واحد وعامل إطار ضمن اإلنسانية
 يف لك اخ اما صنفاف الناس(: ع)ادلؤمنُت امَت وقوؿ ،(للعادلُت رمحة اال ارسلناؾ وما):تعاىل كقولو والدينية
 احلواجز تسقط السامية والرساالت ادلبادئ طرحتها اليت العادلية ظل ويف. اخللق يف لك نظَت او الدين

 العامل وىو ،استغالؿ وال فقر وال ظلم وال فيو حرب ال مثاليا عادلا لتنشأ والطبقية واجلغرافية والفكرية النفسية
 .االدياف بو وبشرت البشرية بو حلمت والذي( ع)ادلهدي يقوده سوؼ الذي

 القطيع يدعوهنم السماسرة من قطيع صنعو الذي ادلر بالواقع ترتطم االحالـ ىذه اف حدث ما ولكن
 يزلزؿ اف باستطاعتو الذي والسياسي االقتصادي والنفوذ العمالقة والشركات الكثَت ادلاؿ ديتلكوف االلكًتوين

 وادلعلومات االعالـ ادارة يف مذىلة تقنيات اغراضهم حتقيق يف ويستخدموف حلظات يف سياسية حكومة أي
 . واالنتشار والنفوذ السيطرة حتقيق يف يريدوهنا اليت ادلعلومات كل ديتلكوف فأهنم لذلك
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 احلس عليهم ويسيطر واخلرباء ادلعلومات ادلدموج االعالـ ادلاؿ السلطة القوة مفاتيح امتلكوا الذين ىؤالء اف
 او افكار او جغرافيا بال حدود بال مفتوح بعامل يبشروف بدأوا قد باإلنسانية ساـ شعور بال ادلطلق ادلصلحي
 حىت شيء كل ديتلك متجرب اقطاعي سيطرة حتت صغَتة قرية اىل العامل يتحوؿ حبيث ثقافات او حكومات

 .القرية تلك اىايل على بالفتات ويتصدؽ الرقاب

 البشرية تاريخ يف ادلظلمة القددية العصور إىل العامل ارجاع اىل هبا ادلبشروف يهدؼ سيء تبشَت العودلة أي اهنا
 طبقة وىي الساحقة االكثرية وطبقة الضئيلة االقلية وىي االقطاع طبقة طبقتُت اىل مقسما العامل كاف حيث
 ومنعزلة متحصنة قالعا لنفسو بٌت الذي اخلمس رلتمع ىم العودلة عصر يف االقطاع وطبقة. والعبيد الفقراء
 وكيف العودلة حقيقة عن الوضوح بعض تعطينا أف ديكن األرقاـ وىذه ،أمخاس األربعة رلتمع من وخوفاً  تكربا

 اغٌت اليـو ىو لعامل تناقض عل ينطوي اجلديد العادلي النظاـ حيث الفقر لعادلية اخرى عبارة ىي العودلة اف
 للفرد، واحد بدوالر العامل سكاف مخس يعيش حيث فظيع ووجود 0991 عاـ عليو كاف عما مرات اربع

 0999 عاـ يف ادلالية ادلوارد من%  3,2 ديلك كاف البشرية من فقرا االكثر اخلمس اف االحصائيات وتشَت
 كاف ثراء االكثر اخلمس فأف نفسها التواريخ ويف ، 0991 عاـ يف% 0,0 و 0999 عاـ يف%  0,1و

 ،0991 عاـ يف% 99 و 0999 عاـ يف% 93 و 0999 عاـ يف العادلية ادلالية ادلوارد من% 99 ديلك
 حنو االجتاه يف آخذ الدديقراطي التحوؿ حيث العودلة افرزتو الذي الطبقي التناقض عمق عن يعرب وىذا

 فرض يف جديد أسلوب ىو العودلة أف البعض يعتقد لذلك األرض، سكاف اكثر وعبودية االقطاع رفاىية
 .للموارد األمثل والتخصيص ادلتبادؿ االعتبار شعار حتت الضعيفة األمم على واحلرماف القهر

 اإلنسانية ضد مصاحل

 ادلوارد يف واالقتصاد الربح حيث الرأمسالية مكونات يف يعيش الذي االستغاليل التفكَت طبيعة أف والشك
 اكداس اىل العامل الطبيعة ىذه حتوؿ سوؼ اخالقي او انساين اعتبار كل فوؽ اخلاصة ادلصاحل من جيعل
 القادـ القرف يف ستكفي العاملُت السكاف من بادلائة عشرين فأف اخلرباء يقوؿ وكما ، العاطلُت من بشرية

 ىم البشر من بادلائة الثمانُت واف للسماسرة، الدويل االقتصاد اخػػػرى وبعبارة الدويل االقتصاد على للحفاظ
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 ادلدف ىوامش على ادلسحوقوف يعيش كما وفتاهتا العودلة ىامش على يعيشوف الذين الفقراء العاطلُت من
 . ادلتأكسد احلديد صفائح يف الكبَتة

 219 من اكثر ىناؾ العامل ففي العودلة ظل يف ومنوىا ادلليارات عدد تزايد يف لكبَتا التفاوت ىذا ويظهر
 تفضح واالحصاءات ، ادلعمورة سكاف من نسمة مليار3,1 ديلكو ما تضاىي ثروة معا ديتلكوف مليارديرا

 يف عددىم يكن مل بينما مليارديرا 071 وحدىا ادلتحدة الواليات يف كاف 0999 عاـ يف انو بقوذلا العودلة
 ميكروسوفت شركة رئيس جيتس بيل ىو واحداً  مليارديرا اف ويكفي.  مليارديرا 02 على يزيد 0993 عاـ

 فاف اخر وبقياس تقريبا السكاف ثلث أي امريكي مواطن مليوف 019 ثروات صايف يعادؿ ما ثروة ديلك
 ادلنافسة أف األمر يف والطريف. ىندي مواطن مليار ثروات صايف على تزيد او تعادؿ اف ديكن الثروة ىذه

 اعتبار ألي النظر بدوف حساباهتم يف االرقاـ من ادلزيد اضافة اجل من ادليليارديرات ىؤالء بُت جدا حامية
 .اخالقي او انساين

 العوملة ارهاصات

 جعلت قد الظاىرة ىذه خلقتها اليت التموجات فأف حبت اقتصادي ىو للعودلة االساسي اذلدؼ كاف اذا
 الوسائل كافة جندوا قد العودلة رعاة اف بل ، االقتصادي البعد على يقتصر اف من ابعد يكوف االمر

 ومنت جديدة ابعادا االمر اختذ لذلك خاصة ملكية ذو العامل جعل اجل من واالعالمية والثقافية السياسية
 اىم اف والشك. االلكًتوين ادلعلومات لعامل ادلتزايد النمو خالؿ من نفسها تشكل بدأت غريبة ظواىر
 مع االمريكية القيادة حتت سياسية وحدة العامل وجعل السياسية العودلة ىو ادلتحدة الواليات تطرحو سلطط
 للماكينة اللوجيستيكي الدعم العادلي االقتصاد ضباع ويشكل ادلتحدة، لالمم وروتيٍت ىامشي وضع

 العودلة مبشرو وشعار بضائعهم، أماـ أسواقو مفتوحة حدود بال عامل على اكرب سيطرة اجل من العسكرية
 ومقبوؿ بو معًتؼ بانو الوطنية حدوده خارج حل اينما االنساف يشعر كونية قرية اىل العامل حتوؿ ىو حينئذ
 الواقع االمر ينكشف عندما شعار رلرد يصبح االمر ىذا ولكن. يدعوف كما العادلية ادلواطنة ىي وىذه
 ورلزأ، مقسما ظل فانو سياسيا اما شاملة واحدة وحدة كاف لو كما اقتصاديا يتحرؾ العامل اصبح حيث
 اذلزات من حيصى ال وعدد قاتلة تناقضات يف ادلتكافئ غَت التطور ىذا عن النامجة التوترات تسببت ولقد
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 بل. والتطرؼ والعنصرية العرقية االجتاىات ومنو االنساين اجملتمع تعايش يف التضعضع من وادلزيد واالهنيارات
 اذلجرات اماـ وحدودىا ابواهبا اغلقت عندما االجتاه ىذا عكس يف سارت العودلة ترعى اليت الدوؿ اف

 سرقة يف االنتقاء سياسة تطبيق اىل احلكومات ىذه وسعت واحلرب، الفقر عليها يسيطر بالد من القادمة
 .والكفاءات العقوؿ

 القيم تكريس الف الشعوب ثروات المتصاص يستخدمونو العودلة جتار اخذ الذي اآلخر السالح ىي الثقافة
 فأف ذلك من العكس وعلى منتجاهتم تسويق يف كبَت حد إىل يسهم العامل شعوب على الوافدة الثقافية
 ثقافة نشر إف. العودلة وأخالقيات قيم نشر يف كبَت بشكل ساىم لشركاهتم االقتصادية ادلنتجات تسويق

 األزياء موضات أخر وذلوه بطنو وراء ويلهث يفكر ال قطيع إىل البشر حيوؿ السريعة والوجبات االستهالؾ
 لذلك ىم، يفكروف كما ونفكر ونلبس نأكل أف لنا يراد العودلة ظل يف فأننا أحدىم قاؿ وكما والروؾ،
 .وتقدمو بلد أي النفتاح رمز ىي ادلاكدونالد زلالت وجود اصبح

 الفضاء شبكات عرب العامل أرجاء يف قيود بال اإلباحية ونشر اجلنس لعودلة مرادفا صبحا الثقايف االنفتاح إف
 .ومنعزالً  زلدوداً  كاف أف بعد حدود بال اجلغرايف انتشاره لو معودلا اصبح البغاء إف كما واإلنًتنت،

 إىل األعالـ حتوؿ ،فقد العودلة إرىاصات أىم ىو ونفوذه قيمو لفرض بقوة يتحد اخذ الذي ادلدموج اإلعالـ
 تتناسب اليت واألخالقيات القيم وخيلقوف يقع أف قبل احلدث يرمسوف األشخاص من رلموعة بيد زلتكرة أداة
 التلفزيوف كامَتات من العامل حيكم من ىم مردوخ روبرت أو تَتنر تيد مثل أشخاص فاليـو مصاحلهم مع

 العابر األعالـ ىذا. واالنتهازية والعنف اجلنس مثل بقيم األطفاؿ طفولة تصنع اليت ىي ديزين مثل وشركة
 تلفزيوين إعالف فأف ادلثاؿ سبيل فعلى مسيطرا جتعلو ىائلة إمكانات ديلك ألنو مواجهتو يصعب للقارات

 .أوريب سينمائي فيلم ادلتوسط يف يكلفو ما يكلف للقارات عابر واحد

 ديتلك ألنو اخلاصة وأىدافو مصاحلو ديثل اجتاه حنو العودلة مسَتة بالنتيجة يقود الذي ىو الغريب العامل إف
 فادلعرفة تابعُت، اآلخرين وجيعل ادلسيطر جيعلو وىذا بادلعلومات العامل ويرفد يغذي الذي ادلعلومايت ادلنبع
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 وادلوارد والعمالة ادلاؿ رأس إىل تذىب األخرى% 31 واؿ ادلتقدـ العامل اقتصاديات من% 91 دتثل العلمية
 .التبعية تأثَت حتت جيعلها ما وىذا النامية للدوؿ بالنسبة صحيح والعكس الطبيعية

 العوملة حتديات مواجهة يف

 قدره يف يذوب إف اإلنساف على تفرض مطلقة اجتماعية حتمية ىناؾ يوجد ال إذ دائماً  قادتة اآلفاؽ ليست
 أجل من اإلجيايب والتفاعل ادلقاومة روح فينا تثَت التحديات ىذه إف لب .العودلة مسلخ إىل يستسلم و

 .ادلفيدة اجتاىاهتا يف اجلديدة الظاىرة ىذه استثمار

 وسيطرة اجلغرافيا وتعقيدات والتقييد الرقابة عوامل عن بعيدا تداوذلا وحرية ادلعلومات نشر على القدرة: اوال
 أو اجمللة كانت فإذا والبياف، الفكر حرية من واسعة مساحة يعطي وىذا الكبَتة، ادلالية والكلفة السياسة
 يف يصبح اليـو عامل يف فأنو األنفس وبشق الناس من صغَتة جملموعة االا  يصل ال األمس عامل يف الكتاب
 احلرية ىذه استثمار علينا يفرض ادلعلومايت النشر عامل وانفتاح العودلة تداعيات إف بل ، اجلميع متناوؿ
 .واوسع اعمق بشكل

 حلماية اجملتمعات وضعتها اليت والعقائدية والفكرية الثقافية احلصوف معظم ختًتؽ أف العودلة استطاعت: ثانيا
 أي وجود بدوف إلػػػيو يصل الفرد أماـ مفتوحا شيء كل العودلة جعلت حيث ،الثقايف الغزو من داخلها
 كبت إىل األحياف بعض يف يتحوؿ قد القاىر الردع إف بل والرقابة والقهر الردع وجود مع حىت تذكر موانع
 منهج كاف وإذا ادلؤقت، غيابو أو القاىر ادلانع ارتفاع بعد الغازية الثقافة يف والذوباف لالنصهار يتجو سليب
 .أثر بال اصبح قد اليـو ىذا ادلنهج فأف االحنراؼ مواجهة يف وادلنع الكبت سياسة على قاـ قد اآلباء

 ادلبٍت الذايت التحصن أسس إجياد ىو ادلفتوحة العودلة تداعيات مواجهة يف فاعلية األكثر الثقايف ادلنهج فإ
 مع سليمة بصورة العودلة وتكنولوجيا تقنيات من الواعية لالستفادة االجتاه حيث ادلركزة الثقافية التوعية على

 أدوات مواجهة يف وقوية متكاملة بدائل إجياد مع االحنراؼ من للوقاية قوي معلومايت وتلقيح مستمرة تغذية
 .وقيمها دلةالعو 
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 االقتصادية وسيطرهتا انتشارىا يف العودلة أدوات أىم أحد ادلعلومايت والنسيج اإلعالمي الفضاء يشكل: ثالثا
 أو ارجتالية بصورة مقاومتها ديكن وال أبدا تفارقنا ال حتميات إىل األدوات ىذه حتولت حبيث ، والثقافية
 األدوات ىذه رلتمعاتنا تستخدـ أف الضروري من اصبح لذلك اذلجـو ىو للدفاع وسيلة خَت إف. خطابية

 عرب والسامية، الرفيعة األخالقيات ونشر اإلسالمية قيمنا على حتافظ اليت واإلجيابية السليمة ادلعلومات لنشر
 يف اإلنساف حيتاجها اليت البدائل كافة على حيتوي وواسع شامل وإنًتنت ومتكاملة ىادفة فضائيات تأسيس
 .اليومية حياتو

 أف اجل من واحدة مركزية وحدة يف وتتكتل تندمج إف الكبَتة الشركات على فرضت العودلة إف كما: رابعا
 يف أسهمها وصعود ومنتجاهتا آلياهتا وفرض السوؽ احتكار اجل من أو األخرى الشركات من تؤكل ال

 مركزية وحدات يف واالنصهار التكتل إجياد من بالدنا يف لالقتصاديُت البد كذلك ، العادلية البورصات
 يف ونظرة العودلة، منظرو ذلك يقوؿ كما تؤكل سوؼ تأكل مل إذا ألنك ادلواجهة، على قادرة متماسكة

 من اإللكًتوين القطيع يعمل حيث العادلية األسواؽ يف حتكمهم مدى نالحظ ادلدموجة االقتصاديات حترؾ
 ادلاؿ رأس نصف يف تتحكم مالية سوقا 31 إف ويقدر ادلاؿ سوؽ أي ماركت بالسوبر يسمى ما خالؿ
 احملل يستطيع فهل .ويتكاثر القطيع عليها يتغذى اليت الثروة وىي دوالر تريليوف31,9 يف تتحكم أي العادلي
 ؟..!ماركت السوبر يواجو إف الصغَت

 الدينية املؤسسات عوملة

 مجاىَتية تأثَت قوة من دتتلكو مبا اإلسالمي رلتمعنا يف ادلؤسسات واقوى أىم أحد الدينية ادلرجعية: خامسا
 الدينية ادلرجعية التحديات أىم أصبحت العودلة إف والشك ، واجتماعية ومادية معنوية ىائلة وإمكانات

 الرؤى أىم إف. واالحنرافات األخطار من وحيميها األمة عن يدافع الذي احلصن ىي ادلرجعية ىذه إف باعتبار
 ادلرجعية ظالؿ حتت اإلسالمي ادلستقبل رسم يف أساسية خطوات تكوف حبيث العودلة آفاؽ من تنبثق اليت

 :ىي الدينية
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 موحدة سياسة رسم اجل من ادلرجعية ادلؤسسات يعم القوي ادلركزي التكتل حيث: وادلراجع الفقهاء شورى
 والتعدد، التنوع على حلفاظا مع ومتماسك قوي تيار يف األحياف بعض يف وادلتضادة ادلتفرقة التيارات وصب
 األولويات ورسم القوى سلتلف بُت التكامل إجياد على قادرة تكوف سوؼ االستشارية ادلؤسسة وىذه

 وشامل متكامل وعي إجياد ذلك كل من واالىم وادلالية، اإلنسانية اجلهود صرؼ يف االقتصاد وبالتايل
 .تواجههم اليت األخطار حوؿ ادلقلدين صفوؼ يف ومنظم

 العامل أحناء كافة يف الوكالء تكتل ىي األخرى ادلهمة اخلطوة فأف تنجح أف ادلراجع شورى استطاعت وإذا
 أدوات واىم اجلماىَتية، والقاعدة ادلرجعية القمم بُت االتصاؿ إجياد على القادرة الوسطى القاعدة باعتبارىم

 .والدولية واإلقليمية احمللية ادلؤدترات عقد ىو ذلك يف التكتل

 ادلؤسسات ىذه تكوف حيث ، العودلة أخطار مواجهة يف مهمة مرحلة ىي ادلؤسسات كونفدرالية: سادسا
 ىذه إف إذ ، مستمر بشكل وتوعيتهم اجلماىَت استيعاب على قادرة ادلشًتؾ وتنسيقها ترابطها عرب

 السليم الفكري االجتاه يف ادلسَت على قادرة تكوف سوؼ الالمركزي االندماج طريق عن ادلؤسسات
 يوجد سوؼ ادلؤسسات ترابط فاف أخرى وبعبارة األخرى ادلؤسسات وإمكانات كفاءات من واالستفادة

 .والفوضى التشتت عن ويبعدىا التناقضات ويزيل اجلهود يف يقتصد وتنسيق العيوب ترفع تكاملية


