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ربما يكون من المشاكل التاريخية المستديمة هي تلك المتعلقة باالنفصـام بـين التطـور               
شهدت كل مراحل التـاريخ لـدى   . والتطوير المادي من جهة والمواكبة األخالقية من جهة أخرى        

هناك من يسعى ويـدفع     ." أيام زمان " على   مختلف الشعوب من يسير حثيثا نحو الجديد ومن يبكي        
بعجلة التقدم المادي إلى األمام وهناك من يصرخ خلفه منتحبا على القـيم األخالقيـة المهـدورة                 

هناك من يكتشف ويخترع ويبدع ويحافظ على استمرارية الحركـة          . والتدهور في المثل اإلنسانية   
د ما بناه اإلنسان من إبداعات أخالقية والتي        التاريخية ومقابله هناك من يرى في الجديد خطرا يتهد        

وعلى الرغم من قسوة التقدم المادي على بعض المجتمعـات          . من الصعب أن يرى حقيقة خارجها     
أو بعض فئاتها إال أن عملية التكيف األخالقي تأخذ مجراها مع الـزمن ليبقـى الجـدل بنوعيـه                   

 .التصادمي والتوافقي مستمرا ما استمرت الحياة
 ليس من الالتاريخ أن يواجه النمط العولمي السـائد اآلن صـرخات وتظـاهرات               ولهذا

تحرص بشكل أساسي على مستقبل اإلنسان وحريته وانعتاقه مـن الهيمنـة الرأسـمالية الجديـدة        
تأخذ العولمة مالمحها اآلن من قائدها والذي يدير دفتها وليس من بعدها الموضوعي             . واالستغالل

تدير الواليات المتحدة من خالل شـركاتها  . لعلمي وما يواكبه من تطوير تقني المتعلق باالكتشاف ا  
الرأسمالية الضخمة الدفة العولمية وتوجه مسارات العديد من النشاطات على المسـتوى العـالمي              
بخاصة تلك المتعلقة بوسائل اإلنتاج وأنماط االستهالك وتوظيف رأس المال وتطـوير سـلوكيات              

وعلى بعد ال بأس به تقف دول صـناعية أخـرى           . قافية ذات صبغة كونية   اجتماعية وتوجهات ث  
تسير الواليـات المتحـدة أشـواطا       . متقزمة تحاول أن تطاول الواليات المتحدة ولكن بفشل كبير        

 . متجاوزة الدول األوروبية واليابان بخاصة في المجاالت العسكرية واالتصاالت والفضاء
ى تقع اآلن ولو جزئيا تحت السطوة الرأسمالية للواليـات          فإذا كانت الدول الصناعية الكبر    

المتحدة وما يترتب على ذلك من تأثيرات اجتماعية واقتصادية وثقافية وفكرية، فما هـو مسـتقبل                
ومصير الدول الصغيرة والفقيرة؟ بل ما هو مصير اإلنسان الفرد الذي أفنـى الفالسـفة الكبـار                 

 من حق المدافعين عن اإلنسـان والـدول المستضـعفة أن            حياتهم دفاعا عن كيانه وحريته؟ أليس     
 يصطفوا في مواجهة األخطبوط األمريكي بخاصة أنه يعمل موضوعيا وذاتيا على أمركة الثقافة؟

حريـة  . نعم من حقهم أن يفعلوا ذلك، ومن حقهم على كل األحرار أن ينضـموا إلـيهم               
تجاوزها ليتحول المرء إلـى مجـرد       اإلنسان عظيمة وهي أساس اإلبداع ومن المفروض أال يتم          

لكن يخطئ المدافعون عن    . مستهلك لألليكترونيات ومنبهر بما تقدمه له من سحر ليس من الخيال          
هذه الحرية إن ظنوا أن الحل يكمن في تغييب العولمة والعودة بالوضع العالمي إلى عهد ما قبـل                  

 من التاريخ وأشبه مـا يكـون   هذا درب من دروب الهروب    . العولمة والذي يصعب تحديده أصال    
في هذا محاولة إلغفال البعد الموضوعي للعولمة المتمثل باالكتشاف العلمي          . بنوع من خداع الذات   

 .وتغليب البعد الذاتي المتمثل بالتطوير التقني واستخداماته
من الممكن تشبيه األمر باكتشاف أسرار الذرة وما تمخض عنه من اكتشاف مصدر حيوي              

حقيقة -ذا اكتشاف موضوعي ألحد نواميس الكون وال يستطيع اإلنسان أن يحوله إلى ال             ه. للطاقة
مـن الممكـن   . مهما حاول، لكنه يستطيع التأثير على مسار استخدامه والذي يعتبر الصيغة الذاتية 

ولهذا هناك جمعيات اآلن لمناهضة استخدام      . استعمال هذه الطاقة لدمار اإلنسان أو من أجل رخائه        
قة النووية في المجاالت التي تضر اإلنسان، وعلى الرغم من النجاح الجزئي الذي تم تحقيقـه                الطا



. لم تستطع الجمعيات أن تقضي على األسلحة النووية والتي ما زالت مرشحة للمزيد من االنتشار              
ية على ذات الشاكلة، من الممكن تطوير أطر عالمية لمناهضة تلك القيم التي يمكن تصنيفها بالمؤذ              

للعولمة ووضع كوابح متعددة األشكال أمام الواليات المتحدة وأمام أي دولة أخرى تلحق بالركـب               
 . التقني

يكترونيـة  نسانية، وأن المعرفة بالخواص ال    من المفروض أن العلم في خدمة اإلنسان واإل       
 األمر كذلك   وحتى يبقى . جزء من االكتشافات العلمية التي تجعل حياة اإلنسان أكثر راحة وسهولة          

فإنه من المتوقع التركيز على استغالل التفوق التقني لخدمة أغراض خاصة ومحدودة على حساب              
وفي سبيل تحقيق ذلك سيجد المدافعون عن       . اآلخرين من المستضعفين بمن فيهم عمالقة اقتصاديين      

وجمعيات علـى   أي أن المستقبل يخفي نقابات واتحادات       . اإلنسان أنه ال مفر من عولمة نشاطاتهم      
فمثال بدل نقابات العمال يمكن أن تظهر نقابات لمكافحـة العمـل            . مستوى عالمي من نوع جديد    

فالتطوير األليكترونـي   . داخل البيت لما في ذلك من انعكاس على تطوير عادات الكسل والخمول           
 مركزا للعمل   وما يصاحبه من تطوير في األعمال المكتبية قد يلغي الحاجة للذهاب إلى بناية تعتبر             

وأمام تطوير الدراسـة الجامعيـة      . وليصبح المرء قادرا على القيام بأعماله الوظيفية وهو في بيته         
بحيث ال يحتاج المدرس أو الطالب أن يغادر منزله قد تظهر اتحادات جامعية تطالب بعودة الحياة                

ومن الـوارد جـدا أن      . عةالجامعية التي نعرفها اآلن لما فيها من نشاطات اجتماعية وثقافية متنو          
تتحول النقابات العمالية إلى نقابات عالمية وتصبح صيحة ماركس التحاد عمال العـالم ضـرورة               

وقد تظهر نقابة للدول الصغيرة لتدافع مثال عن تراثها الثقافي أمام البـرامج             . ملحة وال مفر منها   
يفرح المناهضون لالستبداد فـي     ومن المتوقع أيضا أن     . الثقافية التي تسيطر عليها شركات ربحية     

 .دول العالم الثالث ألن العولمة قد تقلل من شأن المستبدين الذين يكبتون على أنفاس الشعوب
أي أن االكتشاف العلمي يفرض نفسه إلى درجة أن المناهضين للعولمة يحملون الهواتـف     

لكن يمكن  . ا الواليات المتحدة  الخلوية وهم يستعملون الشبكة األليكترونية العالمية التي تسيطر عليه        
لهذه الشبكة أن تسهل على أصحاب القيم اإلنسانية والمناهضين لالسـتغالل واالسـتبداد التنظـيم               

وهـذا ممكـن    . والتنسيق بطريقة يستطيعون من خاللها التقليل من اآلثار السلبية أو القضاء عليها           
سيق خالل القرنين التاسع عشر والعشرين      فمثال أدى التنظيم والتن   . وليس باألمر المستحيل تاريخيا   

إلى التقليل من آثار االستغالل الرأسمالي للعمال وإلى خضوع الرأسمالية لقوانين عديـدة تحـافظ               
صحيح أن بعض االستغالل ما زال قائما       . على مصالح العمال االقتصادية والصحية واالجتماعية     
 .جمعات تنظيميةلكنه من الممكن تصور حال العمال لو لم يكن هناك ت

العجلة العلمية ال تعود إلى     . أما المستحيل فهو أن يحاول البعض وقف عجلة التقدم العلمي         
. الوراء أبدا مخالفة في ذلك الكثير من المظاهر االجتماعية واالقتصادية والثقافية لـدى الشـعوب              

 شعب معين يلتقطـه     العلم عبارة عن حصيلة تراكمية وال يندثر بالتقادم أو التقاعس، وإن أضاعه           
فمثال لنـا أن نتوقـع      . وما دامت العجلة تسير، علينا أن نتوقع انكماش العالم بالمزيد         . شعب آخر 

إلغاء الشوارع التي نعرفها اآلن ألن المستقبل سيمكّن كل فرد من حمل نفاث على ظهره يطير به                 
ارة عالمية ألن الحدود ستفقد     ولنا أن نتوقع أيضا تحويل إدارة النفوس في الدول إلى إد          . حيثما شاء 

 . قيمتها وستصبح الدولة في ثوبها الحالي ال معنى لها، الخ
العلم عبارة عن عمل أخالقي وهو ال يتناقض مع حرية اإلنسان، لكن استخداماته قد تكون               

والمسألة المحورية تبقى محصورة في المحافظة على القيمة األخالقية         . ذات أنماط أخالقية متعددة   
فحتـى ال يغـرق المناهضـون    . مواجهة من يرون في العلم أداة للقفز عن اإلنسان واستغاللهفي  

للعولمة في تلك الهوة التاريخية التي فصلت التقدم المادي إلى حد ما عن الحرص األخالقي فإنـه                 



من المهم العزوف عن التباكي لصالح صياغة سبل األداء التقني واالستخدام بطريقة تحافظ علـى               
 .        انية اإلنسان ومشاركته الفاعلة في األعمال العامة سواء على المستوى المحلي أو العالميإنس

 
 

 


