العىلمة مزة أخزي ،ومناقشة تأثيزاتها
نتابع ما ذكرناه فً المقال السابق فنقول:

* من أهم عناصز العىلمة :الحضارة وإنتقالها من بلد إلً بلد:
وكلمة الحضارة واسعة جدً ا فً معناها ,فهى تشمل الثقافة والرقى وسائر القٌم والعادات
السائدة.
أما عن الثقافة ,فال ننسى مطل ًقا فضل العولمة فً نشر العلم والمعرفة ,مع الوضع فً
األعتبار بعض أنواع المعرفة المبنٌة على الشك كالفلسفات الملحدة وكاألفكار اإلقتصادٌة التً
تمٌل إلى الشٌوعٌة أو إلى التطرف بوجه عام.
أما من جهة العادات والطباع والقٌم ,وأمثال ذلك مما ٌسمونه فً الغرب  ,Cultureفإن فٌه
كثٌرا بٌننا وبٌنهم .ونحن نالحظ أن الذٌن ٌقٌمون فترة طوٌلة فً بالد الغرب متغربٌن
اختال ًفا ً
عن أوطانهمٌ ,عودون بشخصٌات وعادات مختلفة عما كان لهم من قبل ,بل حتى لكنة
أٌضا...
ولهجة صوتهم تتغٌر ,وكذلك طرٌقة تفكٌرهم ً

* كذلك للعىلمة تأثيزها من جهة المجتمع واألسزة والمزأة:
* وهنا نسأل ماذا ٌكون وضع المرأة الشرقٌة فً ظل العولمة ,حٌث وصلت المرأة فً بعض
ضا .ونحن نشكر
بالد الغرب إلى منصب رئٌس الوزراء ,وتنافس على منصب رئٌس الدولة أٌ ً
هللا أن بالدنا مصر قد أفسحت المجال السٌاسً واإلداري واإلجتماعى أمام المرأة .فٌوجد لدٌنا
أكثر من وزٌرة ,وكذلك وكٌلة مجلس الشعب إمرأة .وعدد كبٌر من النساء فً رتبة وكٌل
وزارة ,ورتبة مدٌر عام .كما تم تعٌٌن ثالثٌن إمرأة فً القضاء ...ولكن هل ستقبل بالد
الشرق العربً أن تصل المرأة إلى هذا المستوى أو أكثر؟ بٌنما فً بعض البلدان العربٌة
تجاهد النساء لكً ٌكون لهن مجرد حق األنتخاب فً بعض المجالس!
* ثم فً ظل انتشار العولمة ستعود مناقشة موضوع الحجاب والنقاب بالنسبة إلى المرأة.
وكذلك ربما تظهر مشكلة الزواج المشترك ما بٌن طرفٌن مختلفٌن فً المذهب.

* تدخل مشكلة أخرى فً محٌط األسرة وهى مدى أحترام وطاعة الوالدٌن والكبار عمو ًما.
فنحن فً الشرق نو ّقر الكبار غاٌة التوقٌر ,ونطلب رضى وبركة الوالدٌن ,بٌنما فً الغرب
توجد األستقاللٌة فً الشخصٌة كلما وصل السن إلى مرحلة الشباب ,وال ٌجد األبوان الفرصة
الكافٌة لتأدٌب أبنائهم .وٌمكن لألبن أن ٌطلب تدخل الشرطة رسم ًٌا للحد من سلطان أبٌه أو
تدخله فً شئونه الخاصة!...

وعلى الرغم من إعترافنا بفضل العولمة فً إنتشار العلوم ورقٌها ,إال إننا نجد بعض نواحى
كثٌرا مع قٌمنا ومع بعض
العلم -وبخاصة فً موضوع األنجاب -قد سارت فً تٌار ال ٌتفق ً
مبادئنا الدٌنٌة:
* من ذلك وجود بنوك البوٌضات المخصبة...حٌث ٌمكن للمرأة أن تختار النوع الذي ترٌد أن
ٌُولد به ابن لها :من جهة طوله أو لون بشرته أو لون شعره أو درجة ذكائه .وتختار
البوٌضة المخصبة التً تناسب طلبها ,بغض النظر عن كٌف أخصبت ,وما شرعٌة ذلك ,وما
مدى تحكم علماء تلك البنوك فً الجٌنات البشرٌة وتوفٌقها بأسلوب خاص لتأتى بالنتٌجة
المطلوبة...
* ٌضاف إلى هذا التطور الواسع فً موضوع األستنساخ ,الذي بدأ بتطبٌقه على الحٌوانات,
ضا أن تكون
أٌضا .نحن ال نقف ضد العلم ,ولكن من المفروض أٌ ً
ثم تطور إلى مجال البشر ً
للعلم حدود ال ٌتعداها إلى الدخول فً المشٌئة اإللهٌة!
نحن ال ندعى اطال ًقا بتدخل العلماء فً القدرة على الخلق ,وهم ال ٌدّعون ذلك ,ألن الخلق هو
اإلٌجاد من العدم ,وهذا خارج نطاق العلم ,ولكن تصرفهم فً الخلٌقة حسب هواهم أو فكرهم
الخاص هو موضوع من المفروض أن تكون له ضوابط وحدود.
* نقطة أخرى وهى استئجار األرحام ,حٌث ٌمكن نقل بوٌضة ألم معٌنة إلى رحم إمرأة أخرى.
ثم ٌُولد طفل له أم طبٌعٌة وأم استئجروها لٌولد منها!! وإلى أٌهما ٌنتسب؟!

ضا لها تأثيزها في محيط التجارة والصناعة:
العىلمة أي ً
وتسوقها فً بالد أخرى ,فتؤثر على مٌزانها
إذ توجد بالد ٌمكن أن تقدم صناعات بسعر أقل,
ّ
اإلقتصادى ,وعلى صناعتها المحلٌة ,وبالتالى على وضع العمالة فٌها .وربما هذا األمر ٌوجد

جوا من التنافس فً مجال األنتاج ووفرته وجودته وسعره .ولكن لٌست كل الدول تقدر على
ً
مثل هذا التنافس..
وكمثال واضح اختبرناه فً مصر ,انتشار الصناعة الصٌنٌة فً نواح متعددة ,وبأسعار أقل
أٌضا فً بالد أخرى غر ًبا وشر ًقا.
من السوق .بل عن طرٌق العولمة انتشرت صناعاتها ً

ضا تأثيز العىلمة علً اللغة.
ال ننسً أي ً
واضحا فً كثٌر من العلوم .فنحن نستعمل العدٌد من األلفاظ الٌونانٌة ,مثل
وٌظهر هذا
ً
أٌضا
كلمات :فلسفة ,جغرافٌا ,جٌولوجٌا ,استراتٌجٌة ,تلٌفون ,تلغراف تكنولوجٌا .ونستخدم ً
عبارات فً الطب والدواء لٌست عربٌة مثل الكولٌسترول ,والفٌتامٌنات .وعمو ًما فإن تعرٌب
الطب غٌر ممكن من جهة ,وضار من جهة أخرى ,إذ ٌوقف الصلة بالبحوث العلمٌة,
والمؤتمرات العلمٌة ,والمجالت والكتب التً عن الطب والصٌدلة .وغالبٌتها بلغات أجنبٌة
مصدر المقال :موقع األ نبا ت كالهٌم انوت.

إننا تعودنا أن نستخدم عبارات لٌست عربٌة مثل درجة الماجستٌر وهى كلمة التٌنٌة ,ومثل
كلمة (ماٌسترو) عن معلم الموسٌقى ,وهى كلمة إٌطالٌة ,ومثل كلمة كٌمٌاء وهى
هٌروغلٌفٌة األصل أو قبطٌة .بل أن كلمة (لغة) نفسها لٌست عربٌة ,وإنما أصلها ٌونانى.
فصٌحا) .ومن أقدم وأشهر القوامٌس فً العربٌة
أما فً العربٌة فنستخدم عبارة (لسا ًنا عرب ًٌا
ً
كتاب لسان العرب البن منظور ولٌس لغة العرب.

ختا ًما ,ال خوف من العولمة على ثوابتنا العقٌدٌة ,فهى أعمق من العولمة ,أما الحضارة
والثقافة فهى ملك الجمٌع.

