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مالحظات يف شأن العوملة

 آية اهللا السيد هادي املدرسي*

مصائر البشر متداخلة، ومصاحلهم متشابكة، ومع دخولنا يف عصر شبكة االرتباطات 

الدولية وتقارب املسافات اجلغرافية، فإن ما يؤثر على بعض الناس يف مكان يؤثر على كل 

الناس يف كل مكان.

ومن املمكن أن تنطلق البشرية حنو اخلري إذا اتبعت من يدعوها إىل ذلك ولو كان 

الداعي يف أقصى قرية يف أفريقيا، كما أن من املمكن أن يضع أحدهم حجر عثرة أمام 

البشرية كلها وجيعلها تنقلب على ذاا.

ويف عصر بات مصري البشر مترابطًا ومتشابكًا مع مصائر اآلخرين إىل هذه الدرجة. 

عادت  العامل،  يف  القوى  ملوازين  االنتشار  وإعادة  والغرب،  الشرق  بني  احلدود  انزياح  ومع 

وظهرت  بعض  مواجهة  يف  بعضها  جمددًا  االصطفاف  إىل  والثقافية  الفكرية  املنظومات 

العوملة رمزًا لعصر جديد، حيث حياول كل طرف -وخاصة الغرب- أن يسيطر على كل ما 

جيري يف هذه األرض، ويديرها بالشكل الذي يريد.

بدأت قضية العوملة تأخذ أبعادًا أكثر تأثريًا مع تعاظم ثورة االتصاالت، وحتويلها الكرة 

األرضية إىل قرية كونية غاب فيها حاجز الزمان واملكان، ولعل األهم يف قضية العوملة أن 

، وستفرض نفسها بوصفها إحدى السمات 
(١)
العامل سيدخل ا القرن الواحد والعشرين

 مفكر إسالمي ـ العراق.
*

(١) كتب البحث عند ايات القرن العشرين، وتركنا العبارة كما هي لألمانة العلمية، لذا لزم التنويه. 

(املحرر).
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األساسية الجتاهات التطور البشري يف القرن القادم.

العاملي  املستوى  على  سلوك  أو  سياسة  هي  املختلفة  األوروبية  اللغات  يف  العوملة  إن 

(GLOBALISATION)، ويف معىن آخر هي (السياسة الكونية)، ويقال عنها أيضًا الكوكبة 

وما إىل ذلك، وهي متقاربة مع مصطلح التدويل (INTERNATIONAL) واملقصود ا 

كل ما هو أممي أو غري قومي. وهذه املصطلحات وأمثاهلا تصب يف املفهوم الفكري الذي 

يضفي الطابع العاملي أو الدويل أو الكوين على النشاط البشري.

ويف الواقع فإن العوملة ليست شيئًا بسيطًا ميكن حتديده ووضعه بدقة ضمن أطر 

معينة، بقدر ما هي مجلة عمليات تارخيية متداخلة تتجسد يف حتريك املعلومات واألفكار 

واألموال واألشياء وحىت األشخاص، بصورة ال سابق هلا من السهولة واآلنية والشمولية 

والدميومة. إا قفزة كربى تتمثل يف تعميم التبادالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

على حنو جيعل العامل منطقة واحدة أكثر من أي يوم مضى، من حيث كونه سوقًا للتبادل 

أو جماًال للتداول أو أفقًا للتواصل.

وذا املعىن للعوملة، حنن جند أنفسنا اليوم إزاء حدث كوين ندخل معه يف العصر الكوكيب 

لفتوحات  كربى  عناوين  أربعة  ختتصره  العصر  وهذا  وحتوالته،  بثوراته  وجماالته،  بآفاقه 

وابتكارات وقدرات وتكتالت تؤثر يف حياة البشر ويمن على مقدرام ومصائرهم هي: 

- االقتصاد اإللكتروين.

- واملجتمع اإلعالمي.

- واملجال التلفزيوين أو البصري.

- والفضاء(السرباين)الذي يعين القدرة على السمع والرؤية واللمس واملراقبة والتحكم 

يف كل شيء، ويف كل مكان عن بعد.

إن العوملة مل تعد جمرد خطة هلذه اجلهة أو تلك، بل هي حقيقة قائمة، فمن شبكة 

االتصاالت، إىل شبكة اإلنترنت، إىل دمج الشركات الكربى، إىل ثورة املواصالت، كل ذلك 

يوقفنا على حقيقة أنه ال ميكن النظر إىل الذات، أو اآلخر، وال إىل املشاكل املوجودة يف 

هذه الدولة أو تلك إال يف إطارها العاملي، سواء يف املسائل السياسية أو الثقافية أو املعرفية 

أو االجتماعية أو أي شيء آخر.

وهذا يعين أن العوملة جيب أن تكون هي أيضًا خاضعة لنفسها، حبيث يتم التفكري يف 

أمر العوملة عامليًا، ال أن جيري البحث من قبل الدول املتقدمة الباحثة عن أسواق جديدة 

حتت شعار العوملة، من دون أن جيري البحث عن حل مشاكل العامل كله.

اليت  (ماسترخيت)  باتفاقية  -مثًال-  األوربيون  يهتم  أن  جيوز  ال  فإنه  هنا  من 

هندست (الدولة الفدرالية األوروبية) بتشريعاا السياسية والقضائية واالقتصادية واملالية 

واملؤسسية.. من دون أن يكون هنالك ذكر للعامل الثالث يف هذه االتفاقية، مع العلم أنه 
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يشكل ثالثة أرباع العامل.

إن استخدام (العوملة) من قبل البعض إلخضاع العامل خمالف ملسرية التاريخ، فالعامل 

إما أن ينجو كله أو ينهار كله.

إن املصري واحد، ولذلك البد أن يكون املسري واحدًا، وهذا ما كانت تبشر به الديانات 

السماوية اليت ختاطب البشرية مجيعًا، كما يتحدث القرآن الكرمي دائمًا عن األرض، وليس 

عن مدينة هنا أو منطقة هناك، ويتحدث عن الناس، وليس عن قوم هنا أو عشرية هناك، 

ًة َوَنْجَعَلُهُم  يقول ربنا: {َوُنِريُد َأن نَُّمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اَألْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمَّ

ِعَباِدَي  َيِرُثَها  اَألْرَض  َأنَّ  ْكِر  الذِّ َبْعِد  ِمن  ُبوِر  الزَّ ِفي  َكَتْبَنا  ويقول: {َوَلَقْد  اْلَواِرِثَني}. 

ًة لِّلنَّاِس} ويعترب ما على األرض كلها للناس  اِلُحوَن} ويقول: {َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافَّ الصَّ

ا ِفي اَألْرِض َحَالًال َطيِّبًا} ويعترب الفرد ممثًال  كلهم، يقول تعاىل: {َيا َأيَُّها النَّاُس ُكُلوْا ِممَّ

للبشرية والبشرية متماثلة للفرد، يقول سبحانه: {َمن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي 

اَألْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا}.

صحيح أن العوملة ذاا ال حتمل معىن خّيرًا أو شريرًا، ألن العوملة التزال يف حلظات 

والدا األوىل، إال أن املطلوب من العوملة أن تكون (خّيرة) وإال فإا لن تكون.

إن اإلنسان يف هذا العامل ال يستطيع أن يفكر يف نفسه فقط، وال جيوز ألحد -وعلى 

اخلصوص املثقف- أن يتقوقع حول ذاته، دون أن تكون له فاعلية يف صناعة العامل.

إن الثقافة يف مفهومها الصحيح هي صناعة احلياة، والعمل على صناعة العامل بشكل 

صحيح، ومن املطلوب أن يفكر كل واحد على مستوى العامل ويكون فاعًال فيه، ألنه على 

كل حال مسؤول عنه.

إن كل إنسان كبري يف ذاته، كما أن مسؤولياته كثرية أيضًا. وتلك هي مقولة سيد 

احلكماء اإلمام عليF الذي قال:

صغري جرم  أنك  األكربأحتسب  العامل  انطوى  وفيك 

معتربًا أن اإلنسان خيتزن يف ذاته كل العامل، ولذلك فهو مسؤول عنه أيضًا. يقول 

اإلمامF: «واعلموا أنكم مسؤولون حىت عن بقاع األرض وائمها».

ولعل البعض يعترب اصطالح العوملة اصطالحًا جديدًا ويتساءل هل العوملة حالة صحية 

أم هي حالة مرضية؟

وهل أن العوملة ستعّمق التبعية، أم أا بالعكس ستحرر الشعوب التابعة؟

أليست هي حالة استعمارية لتذويب الشعوب داخل إطار واحد؟

وأخريًا ما هو املوقف الصحيح منها، هل املطلوب االنكماش يف وجهها، أو االنغماس 

فيها؟
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ويف احلقيقة إن العوملة أمر جاٍر بالفعل، شئنا ذلك أم أبينا. فالعامل يتجه إىل أن يكون 

منطقة واحدة. وال يستطيع أحد أن يوقف ذلك عند حد معني، فالتحوالت املتجهة حنوها 

سريعة إىل درجة مل يعد باإلمكان التحكم يف سرعة التطورات احلياتية، حىت إن اجلهاز 

العصيب لإلنسان املعاصر أصبح عاجزًا عن متابعة، وجماراة، وفهم تلك التحوالت اليت 

تتدفق رمبا خارج أي حتكم من قبل أي شخص.

إن هذه السرعة يف املستجدات العاملية هي فصل من فصول التاريخ احلضاري لإلنسان، 

وإن كان مل يكتب بعد تفاصيل ما جيري يف هذا الفصل من خري أو شر ومن صالح أو فساد.

ومن هنا فإننا ال نستطيع أن نوقف حركة العوملة، وإمنا باستطاعتنا فقط أن حناول فهم 

طبيعة تداعياا، وتأثرياا املتجددة، واستكشاف آفاقها وفرصها وحتدياا ومساراا ومشاكلها 

ومآسيها يف املستقبل لنحاول تصحيح مساراا، ومنع استغالهلا من قبل دعاة الشر.

إن شابًا يافعًا يف الثانية عشرة من عمره قادر على أن جيلس وراء الكمبيوتر ويرتبط 

عرب اإلنترنت بكل ما جيري على األرض، ويتحدث كتابة أو بالصوت والصورة مع أناس 

معهم  ويتناقش  العامل،  نقاط  أقصى  يف  الصغري  جهازه  مثل  أجهزة  وراء  جالسون  مثله 

ويؤثر فيهم ويتأثر م، كما أن باستطاعة أي إنسان أن جيلس يف بيته ويتعامل عرب جهاز 

اإلنترنت مباليني الدوالرات فيبيع ويشتري، ويف الوقت ذاته فإن باستطاعة كبار السّراق أن 

يسرقوا على هذا املستوى أيضًا، كما هو حادث بالفعل عرب اإلنترنت، وليس اإلنترنت إال 

ظاهرة من ظواهر العوملة.

العاملية  األخبار  نقل  وشركات  الصناعية  األقمار  عرب  االتصاالت  شبكة  فإن  وكذلك 

مثل:(سي إن إن) و(سكاي الين) و(يب يب سي)وغريها، وسقوط عشرات األفالم مثل 

املطر على رؤوس الناس يف كل القرى واألرياف يف كل مناطق العامل، هي أيضًا ظاهرة من 

ظواهر العوملة.

واحلوادث  واملسائل  القضايا  من  ومتداخلة  متشابكة  حالة  العوملة  فإن  أخرى  جهة  ومن 

والثقافات واألفكار واملشاكل أيضًا، حبيث نستطيع أن جنزم بأن العوملة ليست خريًا مطلقًا وال 

هي شر مطلق، بل هي «أمر بني األمرين» وكما أن السراق حياولون استغالل اإلنترنت ملزاولة 

السرقة، كذلك فإن أصحاب النيات الشريرة حياولون أن يركبوا حركة العوملة يف كل جماالا 

ليزدادوا ثراء على حساب الفقراء، ويكسبوا الرفاهية على حساب املعدمني، وليسيطروا على 

تفكري الناس وعقوهلم وحركتهم الثقافية واحلضارية وهذا الشك فيه، إال أن باستطاعة أصحاب 

النيات اخلّيرة أيضًا أن يستفيدوا من حالة العوملة إذا أرادوا. بل البد وأن يفعلوا ذلك..

على  كان  مما  أكثر  اليوم-  -العامل  عرب  وبروزًا  ظهورًا  يزداد  اإلرادات  صراع  إن 

ستحاول  الكربى،  الدولية  املؤسسات  أن  نعرف  أن  والبد  سابقًا،  واملدن  القرى  مستوى 

االستفادة من حالة العوملة بتوجيه العامل باالجتاه الذي تريد، وهذا يعين أن على اآلخرين 
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أالَّ يقفوا مكتويف األيدي حيال ذلك.

قرويًا)  (كونًا  العامل  من  جيعلوا  أن  يريدون  الغرب  يف  القرار  أصحاب  بعض  إن 

يتحكمون فيه، بينما املطلوب أن يتجه العامل لكي يصبح (قرية كونية) يتعاون فيه اجلميع، 

فإذا استطاعت النيات الشريرة أن توجه العامل عرب (العوملة) فإن عاملنا سيتحول (كونًا 

قرويًا) وإذا فشلوا يف ذلك فإن العامل سيصبح «قرية كونية» والقضية ليست بسيطة حبيث 

نصدر حكمًا مطلقًا ذه اجلهة أو تلك، بل إا يف غاية التعقيد، ألن احلضارة أساسًا هي 

حالة معقدة، ولكننا نستطيع أن نقول ببساطة إن العقلية املضادة للعاملية لن تنجح يف يوم 

من األيام ألا ضد حركة التاريخ.

لقد خلق اهللا اإلنسان حبيث يكون هو قادرًا على أن يتجه بفكره إىل الكون كله، وخلق 

له خياًال جمنحًا يطري به إىل كل مكان، وجعله حبيث يستطيع أن جيلس يف غرفة مغلقة 

األبواب وجيول بفكره يف األجرام السماوية، بل وجعله قادرًا على أن يصنع مركبات فضائية 

حتمل أجهزة تصوير لتصور الزوايا السحيقة يف هذا الكون العظيم.

فاإلنسان يولد عامليًا، ولكنه قد جيعل من نفسه قرويًا فيما بعد.

إذن فحركة (العاملية) هي حركة صحيحة. بشرط أالَّ تؤدي إىل ذوبان الصغار يف 

األقوياء  ليبقى  الشريرة  النيات  أصحاب  يريده  الذي  األمر  األغنياء،  يف  والفقراء  الكبار، 

مسيطرين على كل شؤون احلياة، ويبقى الضعفاء مهيمنًا عليهم من دون تغيري.

واحدة أو شركة واحدة. ففي األمم  العامل أكرب من أن تسيطر عليه دولة  إن هذا 

املتحدة مائة وأربعة ومثانون دولة ميثل كل واحد منها عاملًا قائمًا بذاته. وهذه املجاميع من 

األمم يتكلمون أربعة آالف لغة، وكل ذلك يعين أننا ال نستطيع أن نفرض على هذا العامل لغة 

واحدة، وال طريقة واحدة يف احلياة، وال اقتصادًا موحدًا، وال شكًال موحدًا للحضارة، ومن 

هنا فإن العوملة ال تعين بالضرورة توحيد االقتصاد واحلضارة ودمج احلكومات يف بعضها 

التمايزات، وضمن  ويتفامهوا ضمن املتغريات، وضمن  بعضًا، بل البد أن يتعاون اجلميع 

االختالفات، وضمن تناقض املصاحل. 

إن العوملة لن تستطيع إلغاء اهلوية للشعوب واملجتمعات، وال إلغاء الديانات، كما أا ال 

تستطيع إلغاء احلاجة للحرية وللوحدة اإلقليمية.

فالعوملة وإن كانت تعمل على توحيد العامل حضاريًا بفعل التقنيات اجلديدة، فال يعين 

ذلك أا ستوحد العامل ثقافيًا أو أا ستقضي على اخلصوصيات الثقافية، فما دام املرء يفكر 

ويتكلم ويتخيل، فهو يتفرد عرب أعماله اإلبداعية وابتكاراته األصيلة عن غريه من الناس، وذا 

املعىن لن تصبح الثقافة واحدة حىت يف الواليات املتحدة األمريكية اليت تتصدر قوى العوملة، بل 

ق. سيبقى املجال مفتوحًا أمام التكاثر املعريف والتباين الداليل، والتنوع البشري اخلالَّ

والعوملة يف شقها السياسي هي حمصلة لتحوالت كربى يف النظام العاملي الذي شهد ايار 
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دولة عظمى، واستفراد دولة عظمى أخرى بالشأن السياسي يف األرض، دون وجود منافس على 

مستواها حبيث يعيد التوازن للساحة السياسية يف الوقت احلاضر، ولكن هذه العوملة مرشحة 

لكي تكون ضمن أقطاب خمتلفة، وليس ضمن قطب واحد، مبعىن أن العوملة تتطلب أالَّ يكون 

هنالك استفراد من قبل دولة واحدة بالشأن السياسي، وإمنا يكون هنالك تفاعل إجيايب، ما بني 

أقطاب خمتلفة، وتتخذ مواقفها ضمن مصاحل هذه الدول وتوجهاا السياسية.

كما أن العوملة يف شقها االقتصادي حمصلة بروز التكتالت االقتصادية الكربى، مثل 

السوق األوروبية املشتركة، واألسواق االقتصادية يف جنوب شرق آسيا، والتغيريات العميقة 

يف سوق العمل، وأساليب اإلنتاج، وبروز القوى الصناعية اجلديدة وسرعة النمو االقتصادي 

يف خمتلف دول العامل.

الشأن  عن  بعيدين  يكونا  أن  ميكن  ال  االقتصادي  والشأن  السياسي  الشأن  ولكن 

االجتماعي واإلنساين، حيث هنالك جمموعة من القضايا املرتبكة كقضية االنفجار السكاين، 

اإلنسان،  حقوق  وقضية  املعاصرة،  العاملية  البيئية  واملشكالت  واملجاعة،  الفقر  وكقضية 

ومصادرة احلريات السياسية واملدنية، وتفاقم الفجوة بني الشمال الغين واجلنوب الفقري، 

وكلها حباجة إىل التعاون الكوين حللها، والتعاون عامليًا ملعاجلتها.

واالقتصادي  السياسي  اجلانبني  على  اقتصرت  إن  نفسها  على  ستنكمش  العوملة  إن 

فقط، بينما ستنحى منحى سليمًا إن مشلت اجلوانب اإلنسانية األخرى، وتعاونت الدول يف 

املجال العلمي باإلضافة إىل املجال االقتصادي واملجال السياسي.

إننا أمام والدة حلظة حضارية جديدة من حلظات التاريخ البشري، والعوملة هي بنت 

بكل  ومليئة  التداخل،  أشد  األمور  فيها  تتداخل  حلظة  ولكنها  سبقتها  اليت  التطورات  كل 

النيات  سلمت  إذا  الوالدة (سليمة)  هذه  تأيت  أن  وميكن  والسلبية  اإلجيابية  االحتماالت 

واإلرادات، كما ميكن أن تأيت (مشوهة) إذا مل تكن كذلك.

االهتمام  من  فالبد  البشر  حياة  إجيابية يف  حلظة  تكون  أن  اللحظة  هلذه  أردنا  فإذا 

والسياسية،  االقتصادية  باجلوانب  االهتمام  مبقدار  اإلنسان،  حياة  يف  اإلنسانية  باجلوانب 

والبد أيضًا من التخلص من التعصب األعمى لنمط معني من الثقافة، وعدم حماولة فرضها 

من قبل هذه املجموعة البشرية أو تلك، وميش الثقافات األخرى لشعوب العامل.

إن والدة العوملة تكون سليمة بشرط أالَّ تتوجه حنو (صدام احلضارات) أو أن توضع 

يف نفق (اية التاريخ)، وإال فإن العوملة ستكون بداية ايار البشرية ضمن حروب إقليمية 

جتر معها العامل إىل أتوا. واحلروب اإلقليمية سرعان ما تتحول إىل حروب دولية، شئنا 

ذلك أم أبينا ألن ذلك من مقتضيات العوملة.

مث إن على أولئك الذين يريدون للعامل أن يتجه اجتاهًا سليمًا، أن يكونوا حريصني على 

السالم ملنع وقوع الصراعات، ونزع فتيل االنفجارات من حياة البشرية، كما البد من االهتمام 
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مالحظات في شأن العولمة
بالتطورات اهلائلة اليت هي على وشك احلدوث يف جمال اهلندسة الوراثية وتغيري اجلينات، 

لصاحل  تستمر  أن  من  اهلائلة  التطورات  هذه  متنع  حبيث  األخالقية  القيم  تفرض  مل  وإذا 

أصحاب النيات الشريرة فإن حضارة البشر ككل تكون يف حلظة من حلظاا املقلقة جدًا.

وعلى كل حال فإن العوملة حباجة إىل عقلية متطورة توازيها وتستطيع أن تتحملها ومتنع 

ايارها أو استخدامها بشكل خاطئ، ولن حيدث ذلك إال بالعودة إىل القيم اإلنسانية العليا، 

واالبتعاد عن التعصب واألنانية وحب الذات، حىت ال تأيت العوملة على حساب إنسانية اإلنسان 

وعلى حساب القيم احلقة حبيث يترحم الناس على عصر الثنائيات والتحزب، ويتوقون إىل 

إىل  العودة  ويتمنون  البعض،  ببعضها  املرتبطة  غري  واجلزر  املتناثرة  واألرياف  القرى  عامل 

املاضي السحيق بعيدًا عن كل التطورات احلضارية، وعن كل التقنيات والوسائل احلديثة.

إن العوملة املطلوبة هي عوملة التعددية، وليست عوملة األحادية.

وعوملة االعتراف املتبادل والتعاون املشترك، وليست عوملة اهليمنة.

وعوملة العطاء ال عوملة األخذ.

وعوملة أن يربح اجلميع، ال أن يربح البعض ليخسر اآلخرون.

إن املجتمع يف ظل العوملة سيكون سليمًا حينما ال يفوز طرف على حساب طرف 

آخر، وال يقوم تقدم طرف على حساب ختلف طرف آخر، وال يقوم جناح فئة على حساب 

فشل فئة أخرى، وال ربح قوم على حساب خسارة قوم آخرين، إن النجاح احلقيقي قائم 

على قاعدة أن النجاح للجميع، والفوز للجميع، والربح للجميع. وبعبارة أخرى «اربح ورّبح» 

وليس «اربح وخّسر» إذ ليس بالضرورة جيب أن تنجح على حساب فشل غريك، وال أن 

تفشل على حساب جناح غريك.

بالضرورة  يتطلب  دولة)  أن (ربح  فلسفة  على  تقوم  اليت  هي  اخلاطئة  العوملة  إن 

(خسارة دولة) أخرى، وأن (جناح شعب) يتطلب (فشل شعب) آخر، ولكي نتجنب ذلك 

البد أن تأيت العوملة بعيدًا عن التفكري األناين يف الذات والرفاهية على حساب اآلخرين، 

فاحلياة شركة تقوم على ربح اجلميع أو ايار اجلميع.

أما العوملة يف جمال السالم فإنه يتطلب عاملًا بعيدًا عن سباق التسلح النووي واحتكار 

التفوق من قبل دولة أو جمموعة دول على حساب مصاحل دول العامل.

إن العوملة السليمة هي عوملة التخلص من عقلية احلرب الباردة، وسياسة حافة احلرب، 

وتوازن الرعب، وما شابه ذلك، واالهتمام بدل ذلك باألخطار اليت دد األرض كلها كخطر 

التلوث البيئي الذي يزداد تفاقمًا ويهدد احلياة على الكرة األرضية، وتتطلب االهتمام بقضايا 

حقوق اجلميع، وإجناح اجلميع، والتعاون مع اجلميع مما يعين أن العوملة حباجة إىل (عقلية 

عاملية) وليس عقلية ضيقة حتاول أن تسّخر العامل لنفسها.

العوملة السليمة تتطلب التفكري يف احلاضر بعقلية املستقبل، وليس التفكري يف املستقبل 
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بعقلية املاضي، وال بناء نظام جديد على أسس أنانيات النظام العاملي القدمي، إذ ال ميكن 

يف  االنكماش  أو  معينة  ثقافة  داخل  والقوقعة  احلضارية،  للذاتية  بالتعصب  التاريخ  جماراة 

املصاحل اخلاصة.

إن احلياة تتطلب يف ظل العوملة شفافية عاملية، وضمريًا عامليًا، ألن العوملة فرصة جيدة 

من فرص التاريخ النادرة إذا بنيت بشكل صحيح، ووضعت البشرية يف مسار جديد حبيث 

يكون القرن الواحد والعشرون قرنًا نتخلص فيه عن محاقات البشر يف القرن العشرين، ال 

أن نترحم فيه على القرن املاضي ونقول كما قال الشاعر:

فلّما منه،  بكيت  يوم  عليهُرّب  بكيت  غريه،  يف  صرت 

ويف مواجهة العوملة ال نستطيع أن نعتمد على سياسة االنكماش واالنغالق على الذات 

فهي قادمة على كل حال، كما ال جيوز أن نقبل بسياسة الذوبان كما يطالبنا به بعض غالة 

الغربيني، بل البد أن نفهم العوملة ضمن إطار التعددية واالحترام املتبادل، والتعاون املشترك، 

واألخذ من اآلخرين أحسن ما عندهم، وإعطاء اآلخرين أحسن ما عندنا.

على  واالنفتاح  السليم،  وتنافسها  وتفاعلها،  التيارات،  تعايش  هو  العوملة  يف  املطلوب 

اآلخر.

إن علينا على أعتاب العوملة أن نودع ليس القرن الذي مضى من حيث الزمن، بل إن 

نودع تلك األخالق والصفات اليت صبغته بلون قامت نتيجة احلروب اليت طحنت أكثر من 

وفقراء  متخمني،  أغنياء  إىل  تنقسم  البشرية  وجعلت  الدول،  ومزقت  إنسان،  مليون  مائة 

معدمني.

جيب أن نودع عقلية اهليمنة والسيطرة، ونظام السادة والعبيد، وعقلية البحث عن 

عدو نقضي عليه، بدل البحث عن صديق نتعاون معه.

الوحيدة  والسياسة  املوحد،  واالقتصاد  الواحد،  البعد  ثقافة  مبعىن  العوملة،  عقلية  إن 

هي عقلية القرن املاضي، وليس عقلية القرن القادم، فال التقوقع على الذات ممكن، وال 

االستسالم للهيمنة مقبول، وال استغالل األغنياء للفقراء ميكن أن يستمر.

ويف  ولآلخر.  وباآلخر،  اآلخر،  مع  التحرك  هو  واملطلوب  واملقبول،  املمكن،  وإمنا 

سبيل ذلك البد من جتاوز كل العقبات اليت متنع البشرية من التفاهم مع بعضها والترابط 

والتعاون، والعمل املشترك.

جيب التخلص من عقلية العنكبوت الذي يقيم نفسه منتصبًا على حساب ضحاياه.

وحينئذ تكون العوملة واحدة من أهم قفزات البشرية يف تارخيها العام 


