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األنا واآلخر

العامل العربي: الظاهر 
واخلفي يف ثنائية 
العوملة والتنمية!

عزيز مشواط

قبيل  من  منتوجات  على  نقرأ  أن  عاديًا  سيصبح  القريب  املستقبل  في 
املتحدة  الواليات  في  تصميمها  »مت  التالية:  العبارات  األطفال  دمى 
األمريكية، ومت نسج شعرها في اليابان، وبفرنسا وقع إخراج مالبسها 
فنيًا، أما حاسوبها الناطق فقد برمج في الهند، في حني أن صباغتها 
يتم  أن  قبل  تايوان،  في  مصنوعة  السعودي  البترول  من  املستخلصة 

جتميعها النهائي في الصني«.

 Made in( كتابها  في  برغر  سوزان  األمريكية  الكاتبة  تصف  هكذا 
Monde( األثر السحري ملفعول العوملة في تشتيت جغرافيا التصنيع 
الثقافية  جتلياته  مبختلف  اإلنساني،  اإلنتاج  صار  أن  بعد  العاملية، 
واملادية، عابرًا للقارات وللحدود. تنبع أهمية استحضار مقولة برغر 
من قيمة الكتاب الذي شارك فيه خبراء أمضوا أكثر من خمس سنوات 

في دراسة أثر العوملة على مناطق مختلفة من العالم.

ال أدري إن كانت سوزان برغر، وهي تقوم بسرد اجلنسيات املشاركة 
دون  أو  بوعي  عمدت  قد  املستقبلي،  اإلنتاج  عمليات  إحدى  في 
من  األولية،  املادة  في  كمشاركني  فقط  العرب  حضور  إلى  وعي 
البترول السعودي. لكن ال يهم وعي برغر باملسألة أم ال، ما  خالل 
دام الواقع يثبت أن العالم العربي ال يزال مستهلكًا بالدرجة األولى، 
وال تتعدى مشاركته في العملية اإلنتاجية تزويد العالم باملواد األولية 
املشاركة  أما  احلديد ...(.  الفوسفات،  )البترول،  الطبيعية  واخلام 
في اإلنتاج واإلبداع اإلنسانيني فتبقى شبه منعدمة، إذ أشار أكثر من 
واإلبداع  االختراع  في  العربية  املشاركة  مستوى  انخفاض  إلى  تقرير 

إلى مستويات قريبة من املنعدمة.

التابع  اإلستراتيجي  الدراسات  مركز  عن  صادر  تقرير  يكن  ولم 
إحدى  في  أشار  حني  التوصيف،  هذا  عن  بعيدًا   )2008( لألهرام 
رؤية  دون  والعشرين  احلادي  القرن  دخلوا  »العرب  أن  إلى  فقراته 
واضحة«. فـ«بعد أكثر من خمسني سنة على محاوالت اللحاق بركب 
احلضارة اإلنسانية ال تزال معظمها تقبع في املؤخرة، ليس فقط وراء 
البلدان الغربية، بل وراء عدد من دول شرق آسيا« يقول أحمد ولد 
أفريقيا في  املتحدة لغرب  العام لألمم  املمثل اخلاص لألمني  الله  عبد 

تقدميه لكتاب بعنوان التحديث واإلسالم والدميقراطية.

بالتأكيد، هناك إجماع عام على حقيقة اتساع الهوة بني الدول العربية 
التنمية  تقرير  يقول  السبعينيات،  منتصف  ففي  الغربية.  والدول 
واملعيشي  االقتصادي  املستوى  كان   ،2003 للعام  العربية  اإلنسانية 
لكوريا اجلنوبية موازيًا حلال دول عربية كمصر واملغرب، غير أن الهوة 
اليوم بني هذه البلدان وكوريا صارت ضخمة إلى درجة تستحيل معها 

كل املقارنات.

لقد فشل العالم العربي في التموقع الصحيح خالل العشرية األولى 
استمرار  أولها  عديدة.  أسباب  بفعل  والعشرين  احلادي  القرن  من 
مقاربة املستجدات اإلنسانية مبنطق إما أسود وإما أبيض. وتعود هذه 
صلب  تشكل  التي  الثنائية  إلى  العربية  الذهنية  في  املستحكمة  الرؤية 

العقل العربي، واملتمثلة في حالل/احلرام ومقدس/املدنس.

ارتباطًا  به  ويرتبط  األول  عن  تأثيرًا  يقل  ال  الذي  الثاني  السبب  أما 
والقائم  للعالم  الفقهي  التقسيم  استمرار حضور  إلى  فيعود  عضويًا، 
على تقسيمه إلى دار حرب ودار سلم، ما يجعل من فرص االستفادة 
تكريس  في  التقسيم  هذا  يساهم  منعدمة.  شبه  اإلنساني  التقدم  من 
آثار  تزال  فال  الغرب.  إلى  انتمائه  بحجة  حداثي  هو  ما  لكل  العداء 
االستعمار  بعد  ما  وحالة  االستعمارية،  التجربة  عن  الناجم  العداء 

ماثلة في املخيال االجتماعي العربي.

يتفق اجلميع إذن، على اتساع الهوة بني الدول املتقدمة والعالم العربي 
إستراتيجيات  فشل  بفعل  وسياسيًا.  واقتصاديًا  اجتماعيًا  اإلسالمي 
التنمية بكل أبعادها. غير أن األزمة تصبح أعمق بفعل التوتر املستمر 
فيه مصالح  تتقاطع  الذي  السائد،  النظام  إكراهات احلفاظ على  بني 
واحلرية  املستفيدة،  والنخب  والدينية  السياسية  القوى  من  مجموعة 
بفعل  للحدود  العابرة  واملنتوجات  األفكار  هجرة  تفرضها  التي 

العوملة.

الدينية  اجلهات  مصالح  وفقدان  التغيير  من  التخوف  عن  يتولد 
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مستحكم  عداء  االنغالق،  من  املستفيدة  واالقتصادية  والسياسية 
مذهبية  مجموعات  تستثمره  ما  غالبًا  العداء  هذا  جديد.  لكل 
إسالمويًا،  خطابًا  فتنتج  اإلسالمي،  العربي  العالم  في  متطرفة 
استفادة  إمكانية  دون  احليلولة  في  ذاك،  أو  القدر  بهذا  يساهم 
املجتمعات العربية من الفرص الهائلة التي تقدمها العوملة للتحديث 

والعقلنة والتنمية.

أبعاد  على  للعوملة  نقدها  في  اإلسالموية  اخلطابات  تركز  وهكذا، 
أخالقيًا  انحالاًل  جتعلها  بطريقة  العوملة  تفسير  فيتم  صرفة.  أخالقية 
املنظور  بهذا  العوملة  وتصبح  بالتشتت.  الهوية  يهدد  منه،  ميئوسًا 
»رجسًا من عمل الكفار« الراغبني في السيطرة على العالم. ينتج عن 
العوملة  الصاعدة كل إمكانيات  القوى احلضارية  الوضع استثمار  هذا 
من أجل فرض نفسها كفاعل اقتصادي وسياسي وككيان حضاري في 
بل غائبًا  يقدم رجاًل ويؤخر أخرى  العربي  العالم  فيما يظل  املنطقة، 

على اجلبهات كافة.

وضعية التردد أمام العوملة، والعجز عن االنخراط في التنمية واإلنتاج 
اإلنساني، حذا بالبعض إلى اتهام اإلسالم كدين باملسؤولية عن هذه 
األوضاع. ال بد هنا من التنويه إلى ضرورة التفريق بني اإلسالم كدين 
واخلطابات الناجتة عن اإلسالم كثقافة مبعناها األنثروبولوجي. ميكننا 
هذا احلذر من تفادي كل انزالق نحو اتهام اإلسالم/الدين باملسؤولية 
عن تقهقر العرب واملسلمني. مبعنى آخر، إذا كان واقع حال العالم 
الترتيب  مؤخرة  في  دوله  جل  وتقبع  مترديًا،  اإلسالمي  العربي 
يعود  بل  فطرية،  نقائص  إلى  بالضرورة  يعود  ال  ذلك  فإن  العاملي، 
إلى القبضة اخلانقة للذهنية املتشددة، التي عملت وتعمل جاهدة على 

تشويه الطبيعة األصلية لإلسالم.

وتفادي  للدين  املتشدد  الفهم  لنبذ  حاجة  في  واملسلمني  العرب  إن 
القراءات احلرفية التي متنعهم من االستفادة من املنتوج اإلنساني، ألن 
الترياق الضروري للعالم العربي اإلسالمي للخروج من حالة التشرذم 
العوملة.  تتيحها  التي  اإلمكانيات  كافة  استثمار  في  يتمثل  والالتنمية 
وعلى الرغم من أن الكثيرين ينظرون إلى مفعول العوملة باعتباره قد 
باتباع  عليهم  وحكم  بحرية،  التصرف  في  البشر  خيارات  من  قلص 
منوذج أحادي في التطوير، فإن العوملة، إلى جانب ما ميكن أن تشكله 
املنتوج  من  واالستفادة  للنجاح  استثنائية  فرصًا  توفر  صعوبات،  من 

اإلنساني بكل حرية.

إن احليز الذي تتركه العوملة لالختيار والفعل احلر يفوق كثيرًا ما تقترحه 
التصورات السائدة حول العوملة، غير أن استثمار هذه الوعود الكثيرة 
والفرص الهائلة، التي تقدمها العوملة يقتضي أواًل االعتراف بوجود 
هذه اإلمكانيات، والتراجع عن تلك الفكرة التي تعتبر العوملة إقصاًء 

وتدميرًا حلرية االختيار.

إن العوملة ليست فعاًل طارئًا على البشرية، بل متتد جذورها العميقة 
إلى تأمالت الفالسفة اليونان حيث جند زينون الرواقي يقول »إن الناس 
يجب أن ال يتفرقوا في مدن وشعوب لكل منها قوانينها اخلاصة، ألن 
كل الناس مواطنون، وألن لهم حياة واحدة ونظامًا واحدًا لألشياء، 

كما هو حال القطيع املوحد في ظل قاعدة قانون مشترك«.

إن الرغبة في التوحيد الذي تخلقه العوملة -كما أشار إلى ذلك زينون 
الرواقي منذ ما قبل امليالد- هي الفكرة نفسها التي عبر عنها أنطوني 
السياسيات  مستقبل  واليمني  اليسار  عن  »بعيدًا  كتابه  في  جيدنز، 
الراديكالية« الذي ترجمه شوقي جالل، حني يقول »إن العوملة تتعلق 
بأنها  معناها  واملكان، وميكن حتديد  الزمان  في  بالتحول  في حقيقتها 
في  املتزايدة  بالكثافة  عالقة  ولشيوعها  بعد،  عن  التأثير  أو  العمل 
السنوات األخيرة لوسائل االتصال الفوري وحركة االنتقال اجلماعية 
أساليب  أيضًا  َمسَّ  العوملة  وتأثير  الكوكب ...  نطاق  الواسعة على 
نظام  نشوء  عن  احلديث  ميكن  بل   ... والشخصية  بل  احمللية  احلياة 

اجتماعي جديد –ما بعد تقليدي«.

بنظام  جيدنز  يسميه  ما  نشوء  أن  التبسيطية  النظرة  أصحاب  يعتقد 
أنه  وبخاصة  مضر،  العوملة  تفرضه  الذي  تقليدي،  بعد  ما  اجتماعي 
ميس أساليب احلياة. إال أن سنة التطور تفيد أن املنافسة ال بد وأن تطور 
النزعة  هذه  عن  بعيدًا  لكن  تنافسية.  أكثر  لتصير  الضعيفة  األنساق 
التشاؤمية، فإن األنساق االجتماعية والثقافية واالقتصادية مطالبة في 
العوملة،  تفرضها  التي  املنافسة  وليست  وجودها.  بتقوية  العوملة  ظل 

سوى حافز على التطوير.

العوملة،  تأثير  بشأن  واملتشائمني  املتفائلني  توقعات  كل  عكس  على 
املتقدمة  الدول  في  سواء  وناجحة  متعددة  كثيرة  سيناريوهات  هناك 
أو تلك السائرة في طريق النمو. ففي العالم مناذج متعددة لالستجابة 
الصيني  والنموذج  الياباني  فالنموذج  احلداثة  مراحل  كأرقى  للعوملة 
تثبت  مؤشرات  اجلنوبي،  الكوري  والنموذج  املاليزي  والنموذج 

اختالف املجتمعات في تعاطيها مع املنتوج الغربي.

النماذج بعمق وبعيدًا عن تضخيم الذات أو تقزميها،  إن دراسة هذه 
املساهمة  عن  العرب  غياب  أسباب  عن  البحث  مسيرة  في  مركزي 
إلى  يشير  كما  أيضًا،  األمر  يقتضي  الراهنة.  اإلنسانية  احلضارة  في 
ذلك الدكتور إبراهيم أبراش في مقالة عميقة حول العرب وحتديات 
من  وغيرها  العوملة  موضوع  مع  وموضوعيًا  عقالنيًا  تعاماًل  العوملة، 
النظم الفكرية واالقتصادية املستوردة. يجب أن نتوقف عن تضخيم 
االنطالق  نقطة  أما  عقالنية.  وغير  موضوعية  غير  بطريقة  الذات 
وإسالمية  عربية  كمجتمعات  بأننا  »اإلقرار  فهو  أبراش-  -حسب 
توقفنا عن املساهمة احلضارية منذ القرن اخلامس عشر )سواء أكانت 
خارجية  أم  متسلطة  استبدادية  لنظم  كخضوعنا  داخلية  األسباب 
نتاج  هي  احلديثة  احلضارة  مشتمالت  غالبية  وإن  كاالستعمار(، 
كنا أصحاب حضارة  إننا  والقول  الغربي واملسيحي،  العالم  اآلخر، 
أو ساهمنا في وضع أسس احلضارة اإلنسانية ال يفيد في شيء ما دمنا 
واالقتصادية  الثقافية  اآلخر  منتجات  على  معيشتنا  في  نعتمد  اليوم 
والعلمية، وهذا القول ال يعني التقليل من شأن السلف الصالح، فهو 

سلف أواًل، وكان صاحلًا آنذاك ثانيًا«.

عزيز مشواط
أستاذ الفلسفة وباحث سوسيولوجي من املغرب
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