انعونمت :فوائدها وتأثيرها وأضرارها
العولمة هً إنفتاحنا على باقى بالد العالم ,وانفتاحها هً علٌنا ,وكسر الحواجز الفاصلة...
مع احتفاظنا على قدر اإلمكان بما للشرق من مبادئ وقٌم..
وطبٌعى اننا ال نستطٌع أن نفصل أنفسنا عن العالم ونصبح كجزٌرة منفردة بذاتها فً المحٌط.
ً
تزجا ,بحٌث أنه فً تفصٌالت حٌاته ٌأخذ وٌعطى.
فالعالم اآلن قد صار
مختلطا ومم ً
ولٌس العولمة جدٌدة علٌه ,بحٌث ٌمكن قبولها أو رفضها .فقدت بدأت ً
فعال .والمهم اآلن هو
ما مدى اإلنتشار الذي ٌُسمح به لها؟ وما مدى الفابدة العابدة منه أو الضرر.

* أول انتشار هو عانميت األخبار:
فقد أصبحت أخبار كل جهات العالم متداولة ,وفً معرفة كل ما ٌرٌد .وذلك عن طرٌق
الصحف واإلذاعة والتلفزٌون وكثرة الفضابٌات التً انتشرت وباقى وسابل االعالم .بحٌث
ٌمكن ألى شخص أن ٌستخدم األنترنت ً
مثال ,وٌستخرج ما ٌشاء من المعلومات واألخبار ,عن
أي بلد ,أو أي شخص ,أو أي علم .وٌعرف بذلك تفاصٌل التفاصٌل ,بال مانع...
اضرارا.
ومع ما فً هذا األمر من فابدة ,إال أن له
ً
فاالنترنت ٌنشر كل شا ,ما ٌنفع وما ٌضرٌ ,نشر الصدق وكذلك الكذب واألخبار المبالغ فٌها.
وكل من ٌرٌد أن ٌسجل فٌه منهجه وفكره .فتجد فٌه الهجوم والدفاع ,والهجوم المضاد .ومن
ٌأخذ كل تسجٌالت األنترنت كقضٌة ثابتة ,إنما ٌشوش أفكاره .فٌحتاج األمر إلى فحص وإلى
تحقٌق ,ومقارنة األخبار .ولٌس هذا بإمكان الكل.

* األمر انثانى في انعونمت هو انتشار انعهم بكم فروعه:
حكرا على بلد معٌن ,أو عالم محدد باإلسم ,إنما هو للكل .فعلوم الطب والصٌدلة
لم ٌعد العلم ً
والدواء وطرق العالج أصبحت متداولة بٌن باقى الشعوب ,سواء عن طرٌق البعثات العلمٌة,
أٌضا على ما ٌنشر عنها فً
أو ما ٌنشر عنها فً الكتب أو المجالت العلمٌة .وٌنطبق هذا ً

أٌضا على كافة العلوم من هندسة وزراعة واقتصاد
الكتب أو المجالت العلمٌة .وٌنطبق هذا ً
وغٌر ذلك.
وكل هذا مفٌد ونافع .وعلى كل دولة أن تنتفع بما وصلت إلٌه باقى الدول من حضارة ورقً
وتقدم .وال تتخلف عن الركب.

ضا كافت انمخترعاث انمفيدة:
* من األمور اننافعت في انعونمت أي ً
فبعد أن تخطٌنا زمن اختراع الطابرات ووسابل المٌدٌا  ,Mediaبدأ انتشار الرٌكوردر,
والكمبٌوتر ,وتلٌفون السٌارة ,والتلٌفون المحمول ,وادوات التصوٌر الحدٌثة ,والفاكس,
والري بالرش ,وأنواع من الماكٌنات,
وغٌر ذلك من المخترعات فً مجال الهندسة ,والنقل,
ّ
ووسابل البناء الحدٌثة .وكل ذلك لم ٌكن معرو ًفا من قبل .ونشرته العولمة ,حتى اننا نجد فً
أمرٌكا نفسها سٌارات ٌابانٌة ,وصناعات دقٌقة من الصٌن ومن وكورٌا.
أٌضا استخدام الذره ,وتخصٌب الٌورانٌوم .وهنا تبدو الخطورة فً
وعن طرٌق العولمة بدأ ً
تنافس كثٌر من الدول على إنتاج القنبلة الذرٌة ,والصوارٌخ الموجهة البعٌدة المدى ,وباقى
أصناف األسلحة الفتاكة ,المهلكة للشعوب والحضارات...
وإن كانت العولمة بإختراعتها ,كان من نتابج ذلك تسهٌل كل أنواع األتصاالت .فلعل من
أضرار ذلك سوء األستخدام سواء من جهة األسرار أو األخبار أو بعض أمور األمن .وحتى
األطفال حال ًٌا ٌنشغلون بالكمبٌوتر واالنترنت كلون من التسلٌة وحب االستطالع .وٌكون لذلك
أٌضا ,إذ ٌفتح أذهانهم على أمور تضرهم,
ثأثٌره على تحصٌلهم الدراسى ,بل وعلى أخالقهم ً
أو ٌنشغلون برواٌات وأفالم جنسٌة تثٌرهم وتتعبهم .أو عن طرٌق هذه األتصاالت السهلة
ٌقعون فً عالقات معٌنة وتتفتح أمامهم أبواب لالنحراف...
وٌرى جٌل األنترنت والكمبٌوتر أن آبابهم على درجة من األمٌة إذ لٌست لهم نفس معرفتهم
ومقدار معلوماتهم .وهكذا ال ٌوجد تواصل بٌن األجٌال المتتابعة.
أٌضا بٌن المتخاطبٌن,
وإن كان العلم حال ًٌا فً تطور للوصول إلى التلٌفون الذي ٌنقل الصورة ً
ضا من حٌث الخوض فً خصوصٌات من الخطر أن
فما أسهل أن ٌكون لهذا األمر ضرره أٌ ً
ُتعرف...

ضا تطور اآلالث:
* ومن تأثير انعونمت أي ً
وعلى الرغم من فوابد النمو فً صناعة اآلالت ,إال أن القاعدة المعروفة هً أنه كلما ازداد
كبٌرا من العمالة .وهذا له ضرره
استخدام اآللة ,كلما ازدادت البطالة ,إذ أن اآللة توفر عددً ا ً
من الناحٌة األجتماعٌة ,وإن كان ٌفٌد من جهة سرعة ووفرة األنتاج .ولكنه ٌفٌد الرأسمالٌة
بوجه خاص!..
ري فدان من األرض الزراعٌة ٌحتاج إلى ستة من الفالحٌن اصبح
وكمثال لذلك :بعد أن كان ّ
استخدام الري بالرش ٌلزمه حوالى ثالثة عمال فقط لري عشرٌن فدا ًنا .ونفس األمر فً
وسابل البناء والنقل...
كان استخدام اآللة هو بدء االنقالب الصناعى فً اوروبا .وبكثرة استخدام اآلالت انتشرت
البطالة فً أجزاء كثٌرة من العالم .وبدأت تقوم األصطدامات بٌن العمال وأصحاب رؤوس
األموال...
مصدر المقال :موقع ا ألنبا ت كالهٌم انوت.

بقى أن نتكلم عن تأثٌر العولمة على الحضارة ,وتفاعل الحضارات أو اصطدامها .وتأثٌرها
على الثقافة واللغة ,وعلى المبادئ واألخالقٌات والقٌم .وتأثٌرها على الحرٌة والدٌموقراطٌة,
وعلى األسرة والمجتمع ووضع المرأة سٌاس ًٌا واجتماع ًٌا .وثأثٌرها من جهة اإلنجاب وبنوك
األعضاء ,وموضوع األستنساخ وتطوره ,وموضوع االستثمار ,وكل ما ٌتعلق بالهجرة..
فإلى اللقاء فً المقال المقبل ,لنكمل حدٌثنا هذا ,إن أحبت نعمة الرب وعشنا.

