القرية العاملية
كي�شور مهبوباين

بهدوء

ودون مقدمات كثرية ،ميكننـا القول �أن
		
الإن�سانية قد تخطت عالمة فارقة يف م�سرية
		
تطورها .فاليوم يتجاوز عدد الهواتف عدد الب�رش .وال يعني ذلك
�أن كل �إن�سان له هاتفه اخلا�ص ،فالبع�ض ميتلك هاتفني �أو ثالثة.
ويف عام  ،1990بلغ عدد مقتني الهواتف اخللوية  11مليون
�شخ�ص فقط� .أما يف عام  ،2011فقد بلغ عدد الهواتف اخللوية
 5.6مليارات هاتف ،بينما و�صل عدد الهواتف الأر�ضية �إىل 1.32
مليار هاتف ،وذلك يف الوقت الذي بلغ فيه تعداد �سكان العامل 7
مليارات ن�سمة تقريبا .وميكننا �أي�ضا االت�صال ب�أي مكان يف العامل
تقريبا دون تكلفة تذكر من خالل خدمات الإنرتنت مثل �سكايب
 .Skypeويعك�س هذا القدر من كثافة االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
م�ستوى من التوا�صل الب�رشي مل ي�شهده التاريخ من قبل.
وتخلق التكنولوجيا حالة من التقارب العاملي .ف�سوف ت�ؤدي الزيادة
احلادة يف عدد الهواتف اخللوية حول العامل ،ويف عدد الهواتف الذكية
قريبا� ،إىل �إي�صال الإنرتنت وما ينقله من معلومات �إىل كافة �أرجاء الكرة
الأر�ضية .وقد حققت بطارية �صغرية تعمل بالطاقة ال�شم�سية وجهاز
كمبيوتر �ضئيل احلجم هذا الغر�ض بالفعل يف القرى الإفريقية والهندية
النائية .كذلك ي�ساعد هذا “املوج الهائل” من املعلومات ـ والتعليم �أي�ضا ـ
على حت�سني حياة النا�س .فمع ازدياد عدد النا�س الذين تعرفوا على و�سائل
التح�صني عن طريق اللقاحات ،ارتفعت ن�سبة الر�ضع حول العامل الذين
مت حت�صينهم �ضد الدفترييا وال�سعال الديكي والكزاز —با�ستخدام جرعة
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اللقاح الثالثي — من ا ُ
خلم�س �إىل �أربعة �أخما�س تقريبا خالل الفرتة
من � 1970إىل  .2006كذلك ظهرت �أفكار �أخرى لإنقاذ احلياة الب�رشية
وانت�رشت حول العامل و�أ�صبحت مقبولة ب�شكل متزايد—مثل غ�سل اليدين
وعدم التربز يف احلقول التي ي�ؤكل منها (راجع درا�سة .)Kenny 2011
وهكذا جند �أن القدرة على االت�صال تنقذ احلياة الب�رشية.
كذلك تتيح التكنولوجيا للنا�س عبور احلدود ب�أعداد كبرية .ففي عام
 ،1950جند �أن امل�سافرين بني البلدان بلغ عددهم بالكاد  25مليون
�شخ�ص ،يف حني ُيتوقع �أن ي�صل هذا الرقم �إىل  1.6مليار �شخ�ص يف
 .2020ويعني ذلك باخت�صار �أن  1من  5من �ساكني كوكب الأر�ض
�سوف يعرب حدودا دولية ـ وهو م�ستوى من االت�صال مل يخطر ببال قط.
غري �أن التكنولوجيا لي�ست القوة املحركة الوحيدة وراء هذا التوا�صل
العميق .فقد قام مبرور الوقت اقت�صاد عاملي واحد �أي�ضا .لذلك فعندما
يهدد االقت�صاد اليوناين ال�ضئيل باالنهيار ،يهتز العامل �أجمع —فقطعة
الدومينو اليونانية ميكنها الآن �أن ت�ؤدي �إىل �سقوط قطع دومينو كبرية
مثل االقت�صاد الأمريكي واالقت�صاد ال�صيني .وجند �أي�ضا �أن البور�صات
حول العامل تنتع�ش وتنهار بالتزامن مع بع�ضها البع�ض عند وقوع
�أحداث عاملية كربى .كذلك يت�ضح من �سال�سل العر�ض العاملية �أن
�أي كارثة طبيعية يتعر�ض لها بلد ما تقع تبعاتها على امل�صانع عرب
املحيطات �أي�ضا .فنحن نعي�ش يف عامل اقت�صادي واحد.
وي�ؤكد االحرتار العاملي على ر�سالة مفادها �أننا نحيا يف عامل
مت�ضائل .فتقريبا يوميا ما تظهر لنا من ال�شواهد الدالة على �أن تغري

تتحول �إىلواقع ملمو�س
منو التوا�صل ب�رسعة فائقة

املناخ �أ�صبح �أمرا واقعا ،مثل ذوبان اجلليد يف القطب ال�شمايل و�أحوال
الطق�س غري املعتادة .وال ميكن لبلد واحد �أن ينقذ العامل من االحرتار
العاملي .وباملثل ،فعندما ي�ستقل �أحد امل�سافرين امل�صابني بالأنفلونزا
الطائرة ،تنتقل عدوى املر�ض �رسيعا �إىل �آالف الأ�شخا�ص حول العامل.
ولذلك يجب �أن تتعاون القرية العاملية وتبذل جهدا كبريا لإنقاذ نف�سها،
وهو ما يدعو �إىل ن�رش الوعي بالقيم العاملية اجلديدة لنتذكر �أن حياة 7
مليارات �شخ�ص �أ�صبحت مرتبطة الآن ارتباطا وثيقا .ويقول الفيل�سوف
ديفيد رودين من جامعة �أوك�سفورد “�إن حاجتنا ملواجهة ق�ضايا
�رضورية تتخذ طابعا عامليا متزايدا ‹تدفعنا› لن�رش الوعي بالقيم
العاملية” (راجع درا�سة  .)Rodin 2012و�أنا �أوافقه الر�أي.
ومن باب املفارقة �أن التكنولوجيا ،وهي قوة مادية ،ين�ش�أ عنها
�أي�ضا توا�صل عاطفي عرب احلدود .لذلك فعندما حو�رص  33من عمال
املناجم يف �شيلي حتت الأر�ض ملدة  69يوما� ،صلى النا�س من �أجلهم
يف جميع �أنحاء العامل .كذلك مت عزل القائد الع�سكري الأوغندي جوزيف
كوين وجتريده من قوته ،وهو متهم بقتل الآالف وت�شويههم على مدار عدة
عقود ،وذلك فور انت�شار فيديو له �سجل �أعلى ن�سبة م�شاهدات مل ي�سجلها �أي
فيديو �أخر على الإطالق .ففي �ستة �أيام فقط� ،شوهد الفيديو �أكرث من 100
مليون مرة� ،أغلبها على يوتيوب (راجع درا�سة  .)Aguilar 2012وطرح
جمل�س ال�شيوخ قرارا �ضد كوين يف مار�س  2012دعمه  46ع�ضوا .وعلق
�أحد الأع�ضاء ،وهو ال�سيناتور ليند�سي غراهام ،قائال “عندما ي�شاهد 100
مليون �أمريكي �شيئا ما ،ف�سي�سرتعي هذا ال�شيء انتباه �أمريكا” (راجع
درا�سة .)Wong, 2012

ومع انت�شار املعلومات والأفكار يف ظل الزيادة ال�رسيعة يف وترية
التوا�صل العاملي� ،ستتجاوز البو�صلة الأخالقية احلدود الوطنية .ومع
الوقت �سنجد �أنف�سنا جميعا نتجاوز حدودنا لن�صبح مواطنني يف بلدنا
ومواطنني يف كوكب الأر�ض ككل .و�سيكون العامل مكانا �أف�ضل عندما نتحد
لتعزيز قريتنا العاملية.

■

كي�شور مهبوباين هو عميد كلية يل كوان يو لل�سيا�سة العامة
يف جامعة �سنغافورة الوطنية وم�ؤلف كتاب �سي�صدر قريبا بعنوان
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