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  دـیـهـتم
مرورا بتحدید  بالمفهوم فیالعولمة الكثیر من النقاش و الجدل ابتداء من التعر  میر مفهو ـیث        

د تحلیل تأثیراتها ـافة إلى رصـإض ،وطبیعة القوى الفاعلة المحركة لها،  أبعاد العولمة ومظاهرها
  .ثالثـعلى الدول والمجتمعات وبخاصة دول العالم ال

ضح خالل عقد التسعینات لكنها سرعانما تحولت إلى قوة من القوى ابشكل و  ةبرزت العولم       
  دتها في ذلك تفكـكـالحیـاتیة المعاصرة، وقد ساع قائعالمؤثرة في الحقائق و الو 

مة هي  ا الشرقیـة و العولــیوعیة في دول أوربـار األحزاب الشـحاد السوفیتي كقوة عظمة ، و انهیـاالت
  .أیدلوجیا تعبر بصورة مباشرة عن إدارة الهیئة على العالم و أمركته

  د حددت  وسائلها لتحقیق ذلك في استعمال السوق العالمیة لإلخالل التوازن في الدولـوق     
وكذلك في إعطاء كل األهـمیة  ، مایة االجتماعیـةـالقومیـة في نظمـها وبرامجـها الخاصة بالح 

                                                    .المحلي و العالمي ن،لإلحداث التغیرات المـطلوبة على الصعیدیی مإلعالواألولویة ل
جربته  عن الحدود تو العولمة هي نمط سیاسي اقتصادیا ثقافي لنموذج غربي متطور خرج ب      

إال       العربي و العالم  الثالث  تهدد الوطن حدیات خطرةـفهي تشكل أیضا ت ،لعولمى األخرى
وترتبط المخاطر  ،و االقتصادیة هذه المخاطر تتفاوت بین المخاطر السیاسیة و الثقافیة  نأ

دارته إدارة أحادیة بشان و االستفراد   السیاسیة بمحاوالت الوالیات المتحدة  أمركة العالم العالمي وإ
     . ابما یتناسب مع مصالحها و غایاته

المختلفــة وانعكاســاتها  وأبعادهــاوســنحاول فــي هــذا الفصــل تســلیط الضــوء علــى ظــاهرة العولمــة      
  . والسلبیة ة، أثارها اإلیجابی ةاالجتماعیة والثقافیة والتربوی
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  ف  العـــــــــو لمـة ــــتعریـ -أوال  
  : المفھـوم اللغـوي 1-
تعمـیم الشــيء و توسـیع دائرتــه لیشـمل العــالم "ي فـي التعریــف بمفهـوم العولمــة  لغـة نجــد أنهـا تعنــ   

 .)1( "عولم الشيء أي جعله عالمیا "ویقال ،كله 

والعولمــة فــي اللســان العربــي مــن العــالم ویتصــل بهــا  فعــل عــولم علــى صــیغة فوعــل ،وهــي أبنیــة   
  .الموازین  الصرفیة العربیة 

هذا ما نالحظه على ونالحظ علي داللة  هذه الصیغة أنها تفید وجود فاعل یفعل ،و  
  .)2( التي تعني العالمیة  )Globalism(الف صیغة ـخ في اإلنجلیزیة ،على ) (Zationالصیغة

( إلــى تنبـوءات عــالم االتصــال )Globalisation(طلح كلمـة عولمـةـیرجـع بعـض المفكـرین أصــل مصـ
  :حیث یقول)  M-Ma klohamمارشال ملكوهان

   .)Global villag)  (" )3 التصال قریة كونیةقنوات ا رإن العلم أصبح بفضل التطو ''
 فیمــا یرجــع الــبعض اآلخــر بــأن  أصــل المصــطلح یعــود إلــى  الفكــر الفلســفي  األلمــاني الــذي توجــه

  :بمقولته الشهیرة )  Higel –هیقل (
الدولـــة العالمیـــة  المنســـجمة  التـــي تنعـــدم فیهـــا  التناقضـــات اإلیدیولوجیـــة وتطبیـــق حقـــوق اإلنســـان  "

  . )4( "ورة للدولة العالمیة اإلنسانیة كأسمى ص
  يء الذي یعرف به  الیوم ـو ظهر المصطلح األول في اللغة اإلنجلیزیة ، بنفس  الش 
)Globalizatiom ( ـــــدورها مـــــن كلمـــــة ـــــوامیس األخـــــرى،  و الكلمـــــة  مشـــــتقة  ب ـــــم دخـــــل الق ومـــــن ث

(Globale ) 5(بمعني الكرة األرضیة أو الكوكب  الذي نعیش فیه( .  
الـذي یعنــي جعـل الشــيء )  (Mondialisationا نجـد المصــطلح فـي اللغــة الفرنسـیة  یحمــل اسـمكمـ 

 .بــــه العــــالم ، أي نقلــــه مــــن المحــــدود المراقــــب إلــــى الــــال محــــدود والمقصــــود يعلــــى مســــتوى عــــالم

                                                
م ص  2003الجدیدة للنشر ،، دار الجامعة   بعادالعولمة  دراسة في المفھوم و الظاھرة و األممدوح محمود  منصور،   -)1( 

11 .  
مؤسسة ثقافیة للطباعة و النشر ،بیروت ،لبنان   ، دار الفكر العربي، العولمة و التحدي الثقافيباسم على خریشان ،  -)2( 

  .  22، ص 2001
ص               2002، ن، الوراق للنشر و التوزیع، عمان ، األرد  العولمة و الجدل الدائر حولھافالح كاظم المحنة ،  -) 3( 

  . 09. 07ص 
  .09. 07،ص ص نفس المرجع  -)(4
  .11،  ص السابق  رجعمممدوح محمود  منصور ، ال  -)(5
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أو       معین سواء في االقتصـاد السیاسـة  لكلمة یفید  التعمیم و االنتشار لنمطلفالمعني اللغوي    
  )1(...........ثقافة ال

وهـي     ) فوعـل(بـوزن ) عولمـة(وذة مـن ـومأخـ) فوعلـة(وزن  أوتقاس العولمة في اللغـة العربیـة علىـ
  . )2(من أوزان الحرفیة  الدالة  على القسر و اإلجبار 

 Thé ox Ford Dictionary of NEW)أللفـاظ ا لجدیـدة  المسـتحدثة  سـفوردقـاموس إك روقـد أشـا

Word    (صـطلح إلـى م)global (و المصـدر المشـتق منـهGlobalization   وهـولفظ  علـى غـرار ،
  .)3(بمعني عیش المرء على أرضه "دوخاكو "وهولفظ مشتق من لفظ "دوخاكوكا " نظیرة الیاباني

  بعض الكلمات مثل الكونیة والعالمیة  ) Globalization(وتقابل كلمة العولمة 
سـتخدامه بحیـث إذا  أحـدثت  إ، وتصـمیم الشـيء وتوسـیع دائـرة  والشمولیة وفیها تلغي ذاتیة الشعوب
  اعة معینة فإنها  تعني نشرا لنمط  السیاسيمالدعوة إلى العولمة من بلد ما أو ج

ــه   واالقتصــادي والثقــافي الــذي یتخطــى ذاك البلــد أوتلــك جماعــة بحیــث یســود فــي النهایــة العــالم كل
میة أي جعل النظام بمعطیاته و آلیاته و محدداتـه  علـى وعلى ذلك الكلمة مشتقة من العالم ،أوالعال

كسـاب        أي العـالم كلـه   –المستوي العالمي ونقله من حیز المحدود  إلى آفـاق الـال محـدود  وإ
الشــيء طــابع العالمیــة  حیــث تقـــوم بعــض الــدول بفرضــه علــى العـــالم  بأســره مســتفیدة  بــذلك مـــن  

  : ى ذلك  یكون إطار العولمة وعل ةالمتغیرات التي  تحدثها العولم
واالقتصادیة               على اختالف صوره وآفاقه السیاسیة  بادل والتفاعلتلاو  الحركة والتعامل 

  . )4(والثقافیة وغیرها متجاوزا الحدود الجغرافیة للدول 
لشيء أو ، وذلك یجعل امتداد ا"إكساب الشيء طابع العالـمیة " ویبستر" و تعني العولمة في معجم 

  )5(.العمل به یأخذ الصفة العالمیة 

                                                
  .11،  ص السابق رجعمال   -  1)(
، مركز اإلسكندریة  للكتاب،اإلسكندریة  العلمانیة و العولمة ، من منظور علم االجتماعحسین عبد الحمید  أحمد رشوان،   -) 2( 
  .18. 08ص ص  ، لعولمةانقال عن سلیمان بن صالح الخراشي ،( م 2005صر م

  .39ص  ،محدثات العولمة ،نقال عن مایك فندرستوت و آخرون -08نفس المرجع ،ص  - )  (3
  .19نفس المرجع السابق ص - ) (4
   260-258، دار الكتب ،ص  منطلقات المنھج التربوي في مجتمع المعرفةمجدي عزیز إبراھیم ،  -)(5
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  :المفھـوم االصطالحي  - 2
أما في االصطالح العولمة تعني جعل الشيء على مسـتوى عـالمي ،أي نقلـه مـن المحـدود المراقـب 
إلــى الالمحــدود الــذي   ینــأى عــن كــل مراقبــة والمحــدود هنــا هــو أســاس الدولــة القومیــة التــي تتمیــز 

وتمییزهــا       تحفــظ كـل مــا یتصـل بخصوصــیة الـدول وتفریــدها"فیــة صـارمة بحـدود جغرافیةودیمغرا
عـــن غیرهـــا ،إضـــافة إلـــى حمایـــة مـــا بـــداخلها مـــن أي خطـــر أو تـــدخل خـــارجي ســـواء تعلـــق األمـــر 

فالمقصود به العالم ،أي الكـرة األرضـیة فالعولمـة  ددباالقتصاد أو السیاسة أو بالثقافة ،أما الالمحدو 
والسیاسـي )المـالي والتجـاريو (المجـال االقتصـادي حـدود الدولـة القومیـة فـي إذن تتضمن معنى إلغـاء

وترك األمـور تتحـرك فـي هـذا المجـال عبـر العـالم وداخـل فضـاء یشـمل الكـرة األرضـیة ... والثقافي 
  . )1(جمیعها 

لتعــدد التعــارف  ویمكــن القــول أن صــیاغة تعریــف دقیــق للعولمــة یبــدو مســألة معقــدة وشــائكة، نظــرا
ــا نالمعــرفی وتــأثیر فضــالعن الحــذر الــذي تقابــل بــه الشــعوب   ،وانحیــازهم األیــدیولوجي رفضــا وقبولن

ظاهرة العولمة ،وتخوف البعض من انتشارها على حساب مصالحهم وثقافتهم المتنوعة،وكذلك كون 
   )2(العولمة ظاهرة جدیدة ال تزال في طور التكوین،باإلضافة إلى كونها ذات طابع شمولي 

       وشامل الف وانقسام كبیر بین الباحثین والمفكرین والعلماء في وضع تعریف محددوهناك اخت
حول ظاهرة العوامة،وفي هذا اإلطار یمكن إدراج مجموعة من التعریفات التي تناولت الظاهرة  كال 

  : من الجانب معین حیث نجد 
أي       األرضیة الكرةالتي تغطي اغلب  تن العولمة توصف وتعرف بأنها مجموعة من العملیاإ

  . )3(أن العولمة هنا بعد مكانیا بحسب وصف السید یاسین 
جمس رورانا  فیقررمنذ البدایة ضرورة وضع تعریف "أما أحد العلماء السیاسیین األمریكیین یدعى  

بأنه عالقة بین "واضح للعولمةیجدد محتواها بدقة،فعلى سبیل المثال یقیم مفهوم العولمة 
اإلنتاج  إعادة تنظیم وتشمل ،متعددة للتحلیل االقتصادي والسیاسي،الثقافي األیدیولوجيالمستویات 

التمویل وتماثل السلع المستهلكة لمختلف قالصناعات عبر الحدود،وانتشار أسوا وتداخل

                                                
  .62،في كتاب العرب والعولمة ،ص  مناقشة لبحث السید یاسین حول مفھوم العولمة ،أحمد صدقي الدجاني  - )  (1
  .19. 18ص ص ،مرجع سابق  ،باسم علي خریسان -) (2

  .06، ص 1998، شباط فبرایر  228،مجلة لمستقبل العربي ، العدد  في مفھوم العولمةالسید یاسین ،  - )  (3
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  . )1(" الدول نتیجة الصراع بین المجموعات المهاجرة والمجموعات المقیمة
ل العظم ،أكثر التعاریف دقة وشموال ، حیث ینص على أن  ویمكن اعتبار تعریف صادق  جال 

الرأسمالي عند منتصف هذا القرن تقریبا إلي نقطة االنتقال من  وصول نمط اإلنتاج":العولمة هي 
عادة اإلنتاج  ذاتها ، أي  أن ظاهرة العولمة ،تأتي نشاهدها هي بدایة عولمة  عالمیة دائرة اإلنتاج وإ

، أي اإلنتاج وقوى اإلنتاج الرأسمالي ، و بالتالي عالقات اإلنتاج  الرأسمالیة    اإلنتاج و الرأسمالیة
  )2( "أیضا ونشرها في كل مكان مناسب ومالئم خارج مجتمعات لمركز األصلي والدولي

على سطح النمط  تهبعد أن كانت رسمل مقهي رسملة العالم على مستوي الع"العولمة بهذا المعني  
العولمة هي حقبة التحول الرأسمالي العمیق لإلنسانیة جمعا في ظل هیمنة دول أن "ومظاهره،إذ 

  " ئي للتبادل غیر المتكافمظل السیادة نظام عال يالمركز بقیادتها وتحت سیطرتها وف
  والثقافة االجتماع دألمور االقتصا حبأنها التدخل الواض"أما األستاذ أحمد صدقي الدجالي فیعرفها 

نتماء لوطن محدد أو ألي دولة بعینها دون  دبالحدو  یذكرتداد والسلوك دون اع السیاسیة للدولة أوإ
  . )3("غیرها من الدول 

إن العولمة هي رسملة العالم ، و تتم السیطرة علیه في ظل "و یعرفها عبد المنعم حنیفي بقوله  
  ة وتضعف فكرة السیادة  عامیة المركز وسیادة  نظام العلم الواحد ، و بذلك  تتهاوى  الدول  القومی

  . )4(" الوطنیة و سیطرة الثقافة العالمیة
إن العولمة هي رسملة العالم ، و تتم السیطرة علیه في ظل "و یعرفها عبد المنعم حنیفي بقوله  

عامیة المركز وسیادة  نظام العلم الواحد ، وبذلك  تتهاوى الدول القومیة وتضعف فكرة السیادة  
  . )5(" لثقافة العالمیةالوطنیة وسیطرة ا

                                                
 ،1997األھرام ،مركز الدراسات اإلستراتیجیة  ، قرارات إستراتیجیة ،دینامیكیة العولمة نحو صیاغة عملیة  ،یمس روزانا ج - )  (1

 .152ص 
  

 قسم علم اإلجتماع ،منشورات جامعة منتوري ، ملتقى حول العولمة والجزائر - بین العولمة و السیادةمبروك غضبان ، - )  (2
 .37،ص  2001،قسنطینة 

  
،،مجلة األكادیمیة المغربیة ،الرباط ،المغرب ، الدین والنظام العالمي لمنظور إسالمي أحمد صدقي الدجالي ،  - (3)

  .91،ص12،1995العدد
  .268، 2000،مكتب مدبولي ،القاھرة ،3، ط المعجم الشامل للمصطلحات الفلسفةحنیفي عبد المنعم ، –)  ( 4
  .268، 2000،مكتب مدبولي ،القاھرة ،3، ط للمصطلحات الفلسفة المعجم الشاملحنیفي عبد المنعم ، –)  ( 5
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ــد الجــابري بأنهــا  اكمــا یعرفهــ جعــل "الفرنســیة التــي تعنــي Mondialisationترجمــة لكلمــة "محمــد عاب
الــذي ینــئ عــن كــل مراقبــة   دأي نقلــه مــن الحــدود المراقبــة إلــى الالمحــدو  الشــيء علــى مســتوى عــالمي

   )1("احتواء للعالم خصوصیة اآلخرین وهي فهي تقنع وتنفي وهي إرادة للهیمنة وبالتالي
وحالــة  ،أن العولمــة هــي لفــظ یــدل علــى حالــة بأكثرممایــدل علــى مفهــوم "و یــرى الــدكتور علــى جمعــة 

واالتصـــاالت والتقنیـــات   تتطـــور المواصـــالالعولمـــة هـــي تلـــك الحالـــة التـــي یعیشـــها النـــاس مـــن خـــالل 
ضـهم بعـض ،ومـا یترتـب بعي ألنـاالتواصـل الیـومي و  نكلهـا مـاألرض  الحدیثة، والتي تمكن الناس فـي

وكـذلك   ةوالدینیـة واألخالقیـ ةاالجتماعیة والسیاسـی باألفكار والمذاهسهولة االنتقال وتبنى  وعلى ذلك 
في األذواق والتوزیع ونمط المعیشة و مستواها، وما یلي ذلك من  كوتأثیر ذلعرض السلع والخدمات، 

تمكنـا  واألكثـر ةاألكثـر قـو ، والذي تتبنـاه الجهـات مع النموذج الشائع ةوالتطور والعالقتأثیر في التنمیة 
واألمریكي على ونمط المعیشة الغربي عموما النموذج الغربي والنظام الغربي  ةوهو عادمن الصناعة، 
  )2(. "وجه الخصوص

في حین نجد عمرو محي الدین  یعرف  العولمة من خالل مجموعة من المؤشرات یغلب  علیها  
  :حددها في الطابع االقتصادي و ی

ــار نظــام بریتــون وودز ،عولمــة النشــاط اإلنتــاجي ،تغییــر مركــز القــوى العالمیــة ، عولمــة النشــاط " انهی
 )3(."تغییر هیكل  االقتصاد العالمي و  سیاسات التنمیةو المالي و إندماج أسواق المال ،

ـــه الموســـومة  ـــد الـــرحمن أحمـــد ،فـــي مقالت ـــي هـــذا الســـیاق یوردأحمـــد عب     المظـــاهر  هومالعولمـــة،المف:وف
  ... هي اكثرمن مجرد دولیةبین دول وأخریات،و  ةمجرد عالقأكثر من "والمسببات أن العولمة هي 

نمــاهي عملیــة تحویــل     ــة ثانیــة وإ ــدول، ذلــك أن العولمــة لیســت حال فضــال عــن كونهــا  خــارج تحكــم ال
ى ،وثانیــة تخــتص واحــدة تخــتص بتنــافس الــدول الكبــر :عــدة  هنــاك أكثــرمن عملیــة عولمــة بــل عملیــات

  باإلبداع واالنتشارالتقني مع آلثاره وجوانبه العسكریة والمدنیة وثالثة تختص باإلنتاج والتجارة 
  .  )4("  تورابعة تتعلق بالتحدیث والمجتمعا 

                                                
 .16ص  ،مرجع سابق ،محمد عابد الجابري   - 1
  
  .131،مجموعة من المؤلفین ،دار القومیة العربیة، ص  اإلسالم و العولمةعن عمار جیدل و آخرون ،مرجع سابق ،نقال   -) 2( 
  .22ص،1997/1998القاھرة ، ،میریت للنشر و المعلومات ،العولمة و الطریق الثالثالسید یاسین،  -)3(
د، -) 4(  ان أحم د الرحم د عب اھر، المسبباتأحم وم، المظ ة، المفھ د  ،العولم دد – 26مجل ة ، 12الع وم االجتماعی ة العل ة  ،مجل جامع

  .51ص  ،1995الكویت، الكویت 
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فهــذا یعنــي أیضــا أنهــا تجــرى فــي  ،احــدو إن العولمــة تعنــي خضــوع البشــریة التــار " غلیــون نیــرى برهــاو 
العولمــة یمكــن تلخیصــها إذا فــي  نللتوحیــد إ هــاماعیــة وسیاســیة موحــدة أوفــي طریقمكانیــة  ثقافیــة واجت

ـــى درجـــة أصـــبحنا ":كلمتـــان  ـــال المعلومـــات وســـرعتها إل ـــة انتق ـــكثاف     عـــالم واحـــد  نعـــیش فـــي انشـــعر أنن
بمـا       " كونیـة "صـاحب أول محاولـة مهمـة فـي العولمـة فـي قریـة " مكلوهان "أو كما قال  ،"وموحد 

وكـل    كلمة القریة الصغیرة ،فأن كـل مـا یحصـل فـي بقعـة  ینتشـر خبـره فـي البقعـة المجـاورة توحي به
إذا  نــامتبـادالن  مسـتمران یقود رفـي جـزء یظهـر أثـره فـي الجــزء األخـر فهنـاك إذن أثـر وتـأثی ثمـا یحـد

وك و أنمـاط  إلى االعتقاد  بأن هناك میال  الرادله إلى توحید الوعي وتوحید القـیم وتوحیـد طرائـق  السـل
  . "اإلنتاج واالستهالك ،أي  إلى قیام مجتمع  إنساني واحد

ــة جدیــدة للتنظــیم العــالمي اإلنســاني تمثــل نقــیض المرحلــة الســابقة   باختصــار إن العولمــة تبشــر بمرحل
ــاالتــي نحــن  بصــدد الخــروج منهــ ــة الدولــة القومیــة،واالنكفاء علــى الحــدود  السیاســة للدول   ة،أعني مرحل

  .)1(للتمیز المادي والروحي عند الجماعات والبشریة عموما يافكإطار جغر 
بأنهــا تبــادل شــامل إجمــاعي بــین مختلــف أطــراف الكــون یتحــول العــالم " أولیفیــة  دوافــوس " و یعرفهــا  

على أساسه إلى محطة تفاعلیة لإلنسانیة بأكملها ، وهي نموذج للقریـة الصـغیرة الكونیـة التـي تـربط مـا 
دون قیـــود وهـــي لیســـت ولیـــدة الرأســـمالیة  فاكن ملغیـــة المســـافات ، ومقدمـــة المعـــار بـــین النـــاس و األمـــ

دیولوجیات ،وتعـــد یــواإل موتتجــاوز النظــاوالثقافــة  واالجتمـــاع ةوالسیاســأوالســوق ،أنهــا تقتــات االقتصــاد 
والبنـى تحـدد ممثلیهـا الـدول الكبـرى والشـركات متعـددة الجنسـیات والمنظمـات  الـنظم نمنوعـة مـتشكیلة 

   )2( ".األحالم لاطریقها اآلم تخطف فيو الحركة جهنمیة تنطلق بسرعة  نأكثر ملیست  يوه عالمیةال
الم  في حقول التجارة  ـاندماج أسواق الع"  ، العولمة بأنها  1991هورسمان ومارشال "ویعرف  

طار من رأسمالیة الثقافات والتقانة ضمن إو واالستثمارات المباشرة ،واالنتقال األموال والقوى العالمیة 
حریة األسواق، وخضوع العالم  لقوى السوق العالمیة  تبعا لذلك، مما یؤدي إلى اختراق الحدود 

لى االنحسا   . )3(" الكبیر في سیادة الدولة  رالقومیة ، وإ

                                                
  20.21، ص ص 1999،لبنانتدار الفكر المعاص،بیرو ، ثقافة العولمة و عولمة الثقافةبرھان غلیون وسمیر أمین،   -) 1( 
  
  .258عزیز إبراھیم ،مرجع سابق، ص مجدي  -) 2( 
  

  .260نفس المرجع السابق ، ص  -  ( 3)
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 ا ماسخةالعالم  أجمع وجعلهم  شعوب" غربنة "إال   ةویرى مصطفى النشار ، أن المقصود بالعو لم 
وهویتها      ا وال استقالل ،فال هي قد حافظت على أصالتها ودافعت عن قیامها الثقافیة الهویة له

   )1( "ال هي بقادرةعلىأن تكون غربیة كالغربیین و الحضاریة المستقلة وتمسكت بها 
مرحلــة ســقوط التعددیــة القطبیــة القائمــة علـــى  العولمــة هــي اإلمبریالیــة فــي" ویــرى الطیــب تیزینــى إن 

مابعــدها ،أي فــي عصــر نواجــه و لــى األنمــاط االقتصــادیة واالجتماعیــة وعصــر المعلوماتیــة التنــاقض ع
جدیـدة فـي األشـكال االسـتغالل و االغتـراب الرأسـمالیین ، وبـروز السـوق  الكـوني بوصـفه  فیـه تحـوالت

، ویـراد  ،التي تبتلع كل االنتماءات الهوایات والقـیم"الكهوسوفیة "التجسید العلمي والشامل عالم للعولمة 
  .)2("ال یكون ألها أن تمر عبرها في مواجهة  آلیة  واحدة وحیدة  تحدد نمط ما یجب  أن یكون  و 

  : إن لفظة العولمة تجعل الذهن  ینصرف إلى أحد معنیین : و تقول هالة مصطفي
 والالمحـدود الالمحـدود  قحیز المحدود إلى آفا جعل الشيء على مستوى عالمي،أي نقله من: ول ألا

  .هنا یعنى العلم كله 
ـــــه أوبعبـــــارة دقیقـــــة تعمـــــیم نمطمـــــن أنمـــــاط الفكریـــــة  ءتعمـــــیم الشـــــي:الثـــــاني  السیاســـــیة      و وتوســـــیع دائرت

   )3(جماعة معینةأونطاق معني أوأمة معنیةعلىالجمیع،أوعلىالعالم كله به تختص واالقتصادیة التي
نظـــام كشـــبكة للتبـــادل والقـــوة یشـــجع إن هـــذا ال" :"1997كومیلیـــان"والمقصـــود بالعولمـــة مـــن وجهـــة نظـــر

ــا "نشــرما نســمیه  ،ویتكــون هــذا النمــوذج مــن اعــدادت اســتهالكیة وأشــكال أوصــوراإلنتاج  "نموذجــا تنموی
وطرائق الحیاة ،ومؤسسات ومعاییر النجاح وبعامة مهمـا اختلفـت وتباینـت اآلراء حـول مفهـوم  العولمـة 

یحتــاج " العولمـة "ألن مـا یطـرح مــن أفكـار حـول : ، فعلینـا أن تكـون علـى وعـي كامــل بهـذا الموضـوع 
،  اإلــى مزیــد والمزیــد مــن الدراســة والفحــص والمراجعة،وبهــذا یمكننــا تحدیــدالموقع التــي ینبغــي األخــذ بهــ

و انعكاسـاتها       لحاجتنا  الماسة  إلیها  وكذا الواقع   التي ینبغي  تنحیتها جانبـا   لتأثیرهـا  السـلبي
  .)4(علینا  ةالضار 

  : الذي یرى بأن العولمة هي ) Bertrand Badie) (برتراند بادي (نذكر أیضا تعریف و  

                                                
  .259المرجع السابق ، ص - )  (1
  .259ص  ،مرجع سابق ،مجدي عزیز إبراھیم   -)2( 
  

  .259ص  ،نفس المرجع السابق   - ) (3
  
 .260سابق ، صنفس المرجع ال -) 4( 
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ـــي القواعـــد و القـــیم و األهـــداف  مـــع إعـــادة  إدمـــاج مجمـــوع " ـــي یتجـــه نحـــو التوحـــد ف إقامـــة نظـــام دول
اإلنسانیة ضمن إطاره و المسار یعود إلى تاریخ طویـل ، رغـم  أنـه یبـدو جدیـدا  ،یفتـرض أن تسـتطیع 

موعة وال أي أرض وال أي مجتمع اإلفالت من  انخراط فـي النظـام العـالمي  الـذي یهـیمن علـى أیة مج
  .)1("الفكرة األرضیة 

  .  "ظاهرة االنتماء العالمي"عرف الشخص العولمة بأنها  
ــــاهیم عــــدة  فهــــي تشــــمل ،الخــــروج مــــن األطــــر المحــــدود  ــــر مختصــــر عــــن مف ــــة   ةوهــــي تعب         اإلقلیمی

  .)2(عم ألئفیة  وغیرها إلى االنتماء  العالمي اوالعنصر ، والطا
أن القبیلــة والعالمیــة قــد تحــوال إلىمــا یصــفه بأنــه المبــدآن المحوریــان  ") Barberبــاربر-ر -ویــري ب 

لعصرنا في نظره نقیض المحلیة ،وتشـكل االحتمـاالت األربـع  دینامیـة عـالم الغرب،هـي حتمیـة السـوق 
والتكنولوجیا  وحتمیة البیئة وتسهم هذه الحتمیات في تصـغیر العـالم وحتمیة الموارد وحتمیة المعلومات 

بــاربر إلــى أن الحلــم التنــویري بمجتمــع عالقــي عــالمي قــد تحقــق  روأشــا،"والحــد مــن بروزالحــدود القومیــة
  .)3(حوظة لبصورة م

ــا:Albrowویقــول البــرو التــي تنــدمج  فیهــا شــعوب العــالم فــي مجتمــع  تأن العولمــة تشــیر إلــى العملی
   )4(عالمى واحد

اثـــــة        دبـــــأن العولمـــــة هـــــي مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل بـــــروز وتطورالح" فـــــانتوني جیـــــدنز "فـــــي حـــــین یؤكـــــد   
   .وتتكثف فیها العالقات االجتماعیة على الصعید العالمي

المســتجدات والتطــورات التــي تســعى  ": هــي  و یعرفهامــالكوم واثــرز مؤلــف كتــاب العولمــة بــأن العولمــة
  " .قصد إلى دمج سكان العالم في مجتمع عالمي واحد  بقصد او من دون

                                                
ة  آثار:  ،تحت  عنوان08/09/12/2004: جفال عبد الحمید،مداخلة في الملتقى الدولي الذي نظمتھ جامعة بسكرة یومي  -) 1(  العولم

 .03صبین ضرورة التغییر و الھیمنة العالمیة، -على النظام التربوي في الجزائر
   :المرجع األجنبي  نقال عن

 le termesen déba . incdrom. Létat du mondeisation .La mondialBERTREND BADIE.
1881/1977.ed la découverte.Rapport sur la mondialisation. La mondialisation économique.  

  .19. 18حسن عبد الحمید أحمد رشوان، مرجع سابق، ص ص   - )  (2
  .P54.tic.The AtlanB.R.Barbar نقال عن ،19نفس المرجع السابق،ص  - )3(

  .20ص ،نفس المرجع السابق  – (4)
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  تخصوصـــا المســـتجداو تـــرتبط شــرطا بكـــل المســتجدات "فیعـــرف العولمــة بأنهـــا "كنشـــي أوهمــاي "أمــا  
والثقافیــة واالجتماعیــة  ةالحــدود الجغرافیــة واالقتصــادی اتجــاه ترجــع حــاد فــي تــدفع فــي ياالقتصــادیة التــ
  ."القائمة حالیا 

  ةـالقوي  التي ال یمكن السیطرة علیها األسواق الدولی"بأنها " علي عبید   ایفن"ویعرفها  
  .)1(" والشركات المتعدد الجنسیات  التي لیس لها والء ألیة  دولة  قومیة  
ــــا حریــــــة حركــــــة الســــــلع والخــــــدمات واألیــــــدي العاملــــــة والرأســــــمالیة "یعرفهــــــا مصــــــطفي حمــــــدي             أنهــ

  .)2(" نیة و اإلقلیمیة والمعلومات عبر الحدود الوط
ا تقترب مما نإلى أنه، لوحاولنا إیجاد تعریف حقیقي لمفهوم العولمة ،لوجدنا أن" وتشیر شریفة فتحي 

على رأسها الوالیة و ار إلى أنها سعى بعض الدول الكبرى شقاله المفكرالعربي محمود أمین حیث أ
لى بعض الدول في محاولة منها لتداخل في المتحدة األمریكیة للتسلیط اقتصادیا وسیاسیا واجتماعیاع

لم ككل حسب مقتضیات مصالحها الذاتیة اتنمیط الع ثم هویتها ،ومن خصوصیات هذه الدولة وطمس
")3(  

ذلـك  هـو أول ما یصادف الباحث وهو یبحـث عـن تعریـف دقیـق للعولمـة ، أو تحـدد دقیـق لمفهومهـا -
ة ،والحــق أن هــذا الغمــوض یعــود إلــى جملــة مــن فــان  مفهــوم العولمــنالغمــوض واالضــطراب اللــذان یكت

  : األسباب منها 
ولمــا ،مــاجرى علــى ألســنة الصــحفیین واإلعالمیــین  حدیثا نســبیا وأوللفضــا أن یكــون لفــظ العولمــة  -

تحدیدا من اللغـة  و أكثر دقة ةأن اللغة واألكادیمی ،ومعلوم ةأویتجذر في المصطلحات األكادیمی یدخل
  .الصحفیة و اإلعالمیة 

ـــأتون   - ـــذین  یروجـــون لهـــا  ی ـــین مـــروج للعولمـــة ومعـــارض لهـــا ، فال ـــاحثین واألكـــادمیین ب انقســـام  الب
 حببا  مئاأو أشــیلــه مفروضــا البــد مــن االستســالم ئا تعــاریف تقــارن بینهــا وبــین العالمیــة بحیــث تبــدو شــی

اغة تعریــف دقیــق إن صــی:الســید یاســین  إن العالمیــة نقــیض القطریةومرادفــة لإلنســانیة، یقــول األســتاذ

                                                
   16نایف علي عبید ،المرجع السابق ،ص  - ) ( 1

 .16ص ،نفس المرجع السابق   -) 2( 
  

   13/04/1997 ،دولة اإلمارات العربیة المتحدة  ،جریدة الخلیج  ، لعولمة األمریكیة و إشكالیة الفقرا  ،شریفة فتحي  -)3(
 .13ص 
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للعولمة تبدو مسألة ،شاقة نظرا لتعـدد تعریفتهـا ، والتـي تتـأثر أساسـا بانتمـاءات البـاحثین  اإلیدیولوجیـة 
 .)1(واتجاهاتهم  إزاء العولمة رفضا أو قبوال 

ــــع  لمنظومــــة التعــــاریف فــــي ــــة الــــذكرأوغیرها والمتتب ــــى وجــــود أربعــــة ،هــــذا الخصــــوص اآلنف یخلص إل
الهـــا تعتبرهـــا بمثابـــة حقبـــة تاریخیـــة، والثانیـــة تحصـــرها فـــي الجانـــب االقتصـــادي   أو : مجموعـــات تعرفیـــة

فترها بمثابة ثورة تكنولوجیة واجتماعیةو،تحددها الرابع مجموعات في هیمنة  القیم  األمریكیـة   أماالثالثة
خصوصــا ،ویعتقــد الســید یاســین أن كــل تعریــف مــن هــذه التعــاریف یعــالج وحــدا مــن مكونــات العولمــة 

معــا یمكــن أن تشــكل تعریفــا جامعــا للعولمــة،ألن هــذه األخیــرة  تجمــع فــي آن واحــد كونهــا حقیبــة  وهــي،
  .)2(تاریخیة وعوامل اقتصادیةوهیمنة للقیم األمریكیة ثورة تكنولوجیةواجتماعیة 

لى  عم   یــة لفالعولمــة فــي مفهومهــا  العــام كمــا تــدل الصــیاغة اللغویــة ذات مضــمون دینــامیكي  یشــیرإ
فــي التحویــل والتغییــر، فعنــدما نقــول عولمــة النظــام االقتصــادي أوعولمــة النظــام السیاســي،أو  مســتمرة

عولمــة النظــام الثقــافي ، فــإن ذلــك  یعنــي تحویــل  كــل مهــا مــن اإلطــار القــومي لینــدمج ویتكامــل  مــع 
ه الــنظم األخــرى  فــي إطــار عــالي ، و ذلــك  ینظــر إلــى العولمــة فــي مفهومهــا العــالمي  علــى أنهــا اتجــا

وسیاسـیة واقتصـادیة وثقافیـة وتتالشـى فـي داخلهـا الحــدود  یصـبح معـه العـالم  دائـرة  اجتماعیـة يمتنـام
ــــذا  یمكــــن  تعریــــف العولمــــة  بأنهــــا  ــــدول ول خل الواضــــح ألمــــور اإلقتصــــادو االجتمــــاع االتــــد" بــــین ال

مصـطلح بــدأ  فــي حـین أن هنـاك مفهـوم للعولمـة یركــز علـى أنهـا،" والسیاسـیة والثقافیـة والسـلوك معـین 
ــدیني واالجتمــاعي والسیاســي والعولمــة بمعنــى  لینتهــي بتفریــغ المــواطن مــن وطنیتــه وقومیتــه وانتمائــه ال

  . )3("هي درجة من درجات تطور النظام الرأسمالي العالمي: "  ئجالرا
  :   نومن خالل هذه األسباب نخلص إلى استنتاج  هذین التعریفیی

یـــاة االســتهالكي الغربي،وتعــاظم آلیـــات فرصــة عســكریا سیاســـیا تعـــاظم شــیوع نمــط الح:العولمــة هــي  
عالمیــــا ، بعــــد التــــداعیات العالمیــــة التــــي نجمـــت عــــن انهیــــار االتحــــاد الســــوفیتي وســــقوط   اقتصـــادیا وإ

 .المعسكرالشرقي 

                                                
 .131، مجموعة من المؤلفین ،دار القومیة العربیة ،ص  اإلسالم و العولمة:  نقال عنآخرون ،مرجع سابق ، عمار جیدل و  -)1( 
  

 .105السید یاسین، المرجع السابق ، ص  -)  (2
  

3)  (-  w.w.w.alnabe.com.  دراسة إسالمیة معاصرة للكاتب السید محمد المبیني   الشیرازي ،... من ملخص كتاب فقھ العولمة 
  .صباحا 10:30، على الساعة 17/09/2004بتاریخ 
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الـــدخول بســـبب القـــدرة  المعلوماتیـــة و التقنیـــة و االقتصـــادیة فـــي طـــور  مـــن التطـــور : العولمـــة هـــي  
 .یصبح مصیر اإلنسان موحدا    الحضاري بحیث

ـــى    -3 ـــي ینظـــر  مـــن خاللهـــا إلـــى العولمـــة ، بعـــض البـــاحثین  ینظـــر إل االخـــتالف فـــي الجوانـــب الت
العولمة من   خالل جوانبها االقتصادیة   بینما ینظر آخرون ألیها  من جوانبها السیاسـیة ،  فـي حـین 

إلعالمیـة وعلــى هــذا األســاس فــإن مــن نظــر إلــى نـرى فئــة  ثالثــة تنظــر  ألیهــا  مــن جوانبهــا  الثقافیــة وا
وكـذلك         العولمة من جوانبها االقتصادیة ضـمن تعریفـه و ضـمن مظاهرهـا  و آثارهـا  االقتصـادیة

  .  فعل من نظر إلیها من جوانبها السیاسیة أو الثقافیة  و اإلعالمیة 
تعـدد تعریفهـا و التـي تتـأثر أساسـا  ونرى أن صیاغة تعریف دقیق للعولمة تبدو مسألة شاقة  نظرا إلى  

رفضا أو قبـوال  فضـال عـن أن العولمـة " العولمة"بإنجازات ،  الباحثین   األیدیولوجیة  واتجاهاتهم إزاء 
ظاهرة غیر مكتملة المالمح كونها علمیة  مستمرة تكشف كل یوم عن وجه من وجوههـا  المتعـددة ، و 

ســهولة حركــة النــاس و المعلومــات :یتمثــل" العولمــة" یــة أیــا كــان األمــر فــیمكن القــول إن  جــوهر علم
  .والسلع  بین الدول على النطاق الكوني 

مــن الوالیــا ت المتحــدة فــأن األمــر یتعلــق  بالــدعوة إلــى توســیع " العولمــة " وطالمــا أصــرت الــدعوة  إلــى
ریجیسـى دوبریـه " له لیشمل العالم كله ، وهذا ما یجعل مفكـرا مثـل  النموذج األمریكي  و فسح المجال

ــدعوة إلیهــا الیــوم " العولمــة "یــرى أن "  ــتم ال زائفــة  فــالحیز المطروحــة فیــه أمریكــي ، " عولمــة " التــي ت
  ".ونمط السیاسي والثقافي هو نمط الحیاة األمریكیة والفكر األمریكي

تنـدرج فـي ینصـح لنـا أن جمیـع الفئـات التـي " رسملة العـام غیـر الرأسـمالي" العولمة " وكأنما  یرید من 
  : المتمثلة في " العولمة" إطار محاوالت  تعریف 

  باعتبارها تجلیات لظهور اقتصادیة     " العولمة "العولمة باعتبارها حقبة  تاریخیة  ، و 
              والعولمة باعتبارها انتصار للقیم األمریكیة ،  العولمة باعتبارها قوة  اجتماعیة  
ذا    فات تكاد أن تكون المكونات األساسیة لتعریـف واحـد جـامع للعولمـة وتكنولوجیة كل هذه التعری  وإ

كانت الدولة القومیة  قد حلت محل القطاعیة منذ نحو خمسة قرون تحل الشركات المتعددة الجنسیات 
  : محل الدولة ، والسبب في الحالتین  واحد 

  .ع الحاجة  إلى أسواق أوس، و زیادة اإلنتاجیة ، و التقدیم التقني  -
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  :            الجذور التاریخیة لنشأة العولمة   -ثانیا 
ـــالثورة 'بظـــروف هـــذا القـــرن  التاریخیـــة ، و خصوصـــا ' عولمـــة القـــرن التاســـع عشـــر 'كمـــا ارتبطـــت   ب

الــى تحقیـــق اكبـــر قــدر  ممكــن مــن المــواد  -الحدیثــة -حیــث ســعت الــدول الوطنیــة القومیــة'الصــناعیة 
و كــذلك إلــى أوســع األســواق لتصــریف منتجاتهــا  فــدخلت بســب ذلــك فــي . األولیــة الالزمــة لصــناعتها

التـي شــنتها الـدول األوربیــة ' حـــروب الوفــرة االقتصــادیة 'أو'صــراع الوفــرة'صــراع فیمــا بینهـا أطلــق علیـه
علـى الشــعوب الضعــیفة فــي قـارتي آســیا وأفریقیــا فاسـتعمرتها ،و قــد كانـت األولــى علـى قــوة و اســتقرار 

بینمـــا كانـــت الثانیـــة فـــي تخلـــف اقتصـــادي بـــل و أحیانـــا شـــبه قحـــط ، و قـــد عـــرف العالــــم اقتصـــادي ، 
حـروب األســـواق  و هـي مظهــر مــن مظـاهر الثــورة الصــناعیة ، " لحــروب هــذه الــوفرة'الحـدیث شـــكلین 

فتكنولوجیا اإلنتاج الجدیدة منذ أواخر القرن الثامن عشر بدأت ظاهرة اإلنتاج الكبیـر مـع عـدد اقـل مـن 
ااألمـر  ةعمال تهـئ لفـائض فـي اإلنتـاج صـحبه فـائض سـكاني زاد مـن وضـوحه تقـدم الرعایـة الصـحیال

الــذي انتهــى بالــدول الصــناعیة إلــى الســعي إلــى فــرض منتجــات صــناعاتها فــي الخــارج فكانــت حــروب 
اقتضـاه  ذلـك  مـن الـدول الصـناعیة مـن  التسویق ، و لقد رافق مشكلة  فائض اإلنتاج المحلیة ، و مـا

سـعي أیضـا إلــى فـرض منتجـات صــناعاتها فـي الخــارج فكانـــت حـروب التسـویق ،و لقــد رافـق مشــكلة ال
فائض اإلنتاج في القرن التاسع عشر مشكلة جـدیدة  هي مشكلة الفائض في رؤوس األموال ، التي لم 

  .  )1(تطیقه عملیة اإلنتاج المحلیة 
 قنیـة  المعلومـات إلـى النظـام العـالمي الجدیـدإلـى عصـر ت" ظاهرة العولمة"ویرد الدارسون عام انطالق 

المتطــور الـذي أشـار إلیــه الـرئیس األمریكـي السـابق جــورج بـوش فـي كلمــة " النسـق الـدولي العـالمي"أو 
م والتــــي جـــــاء فــــي الـــــبعض 09/1991/ 23:التــــي ألقهــــا فـــــي الجمعیــــة العامـــــة لألمــــم المتحــــدة فـــــي 

النظال من أجل سـالم یتحقـق وفقـا للتصـور األمریكـي  أن الوالیات المتحدة األمریكیة النتوي:"مقاطعتها
قدم صــــدقة وقیــــادة ونســــعى تننــــوي أن نبقــــى عــــاملین ولــــن نتقهقــــر وننســــحب وننعــــزل أننــــا ســــن أننــــا إال

أي أن الوالیـات المتحـدة   )2("باختصار إلى السـالم عـالمي قـائم علـى المسـتویات و التطلعـات المشـتركة
رسـم الصـورة العامـة للنسـق الـدولي  العـالمي  الـراهن المتصـور  م فـي1991األمریكیة بدأت منذ العام 

لتعطــي صــورة مشــرفة لــذاتها السیاســیة أولتعطــي نموذجــا كونیــا للحداثــة یحمــل قیمهــا االجتماعیــة ،مــن 
                                                

  .73م، ص 2002/ھـ1422دار النھضة العربیة،بیروت،  ، 1ط ،الشرق الوسط و صراع العولمة یحي أحمد الكعكي ،  -) 1(
  

 .75نفس المرجع ،ص- (2)
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مـن إنتــاج  % 80مـن التـدفقات اإلعالمیـة الدولیـة وعلـى حـوالي      % 65خـالل سـیطرتها علـى نحـو
عبــر شاشــات أقنیــة  ولــة فــي العــالم بواســطة الدعایــة الخفیــة أو المقنعــةاالصــور الســمعیة البصــریة المتد

بشــبكاته العنكبوتیــة الدولیــة العالمیــة،  الخاصــة أوعبــر اإلنترنــت بلحــوا ســیاالتلفــزة الفضــائیة أو بــرامج 
ســواء بتقــدیم المــادة اإلعالمیــة الدعایئــة فــي صــور مــادة إخباریــة هــدفها ســد الــرأي العــام الخــارجي إلــى 

أي تصـویر مـا كانـت واشـنطن تقدمـه  معین أو تحویل انتباهه عن موضوع أو مواضـیع معینـةموضوع 
الحقیقــة  ةتســمیة إســتراتیجی كمــادة إخباریــة سیاســیة فــي الحــرب العالمیــة الثانیــة وأطلقــت علیــه حینــذاك

  ).1(وصوال إلى تسویق قیمها االجتماعیة على العالم بأسره

، وهــو  01/01/1995انطالقــه ظــاهرة العولمــة الحالیــة إلــىویــرد الــبعض األخــر مــن الدارســین عــام  
تاریخ دخول االتفاقیة العامة التعریفات الجمركیة حیز التنفیذ وقیام منظمـة التجـارة العالمیـة التـي تعتبـر 

و المؤسسـي الـذي یحتـوي جمیـع االتفاقـات ذات الصـلة بهـذا الموضـوع والتـي سـبقت  اإلطار التنظیمـي
صـدار اتفاقیــة عامــة  12/1993/ 05: ذه المنظمــة ومنهــا اتفـاق جنیــف فــي تـاریخ االنطــالق لعمــا هـ وإ

ــة جمیــع الحــواجز التــي تعــوق التجــارة العالمیــة، وقــد وقعــت هــذه  ــة الهادفــة إلــى إزال التعریفــات الجمركی
تمر الوزاري للتصدیق علـى االتفاقیـة ؤ دولة اشتركت في المفاوضات ، ومن ثم عقد الم 117االتفاقیة  
  .) 2(فیذنثم دخلت االتفاقیة حیز الت 15/04/1994و  12مراكش ما بین  في مدینة 

ویشـمل اختصـاص المنظمـة اإلشـراف علـى تجـارة السـلع وتجـارة الخـدمات وحقـوق  01/01/1995في 
اء ضـعاألالملكیة الفكریة،كما یتضـمن التنظـیم التجـاري الـدولي الجدیـد و تسـویة المنازعـات بـین الـدول 

  ).3(تجاریةومراجعة سیاساتها ال

 وعلى الرغم مـن الـدول النامیـة ومـن بینهـا بعـض الـدول العربیـة سـاهمت فـي المفاوضـات التجاریـة إال 
أن الـــذي فـــرض نتـــائج االتفاقیـــة عـــدد محـــدود مـــن الـــدول الصـــناعیة الغنیـــة المصـــدرة بقیـــادة الوالیـــات 

تلمت الـــدول النــــامیة وقــد اســـ) دولــة جنـــوب شـــرق آسیــــا12(المتحــدة األمریكیـــة ودول االتحـــاد األوربـــي 
للتوقیع دون أن تشـارك فـي المفاوضـات الفعلیـة الن االتفاقیـة طرحـت بكـل بنودهـا ككـل ) 90(وعددهـا 

وفي ذلك إجحاف بـا العدیـد مـن الـدول  الفقیـرة و النامیـة ومـن . إما أن تقبل أو ترفض.واحد غیر مجزأ

                                                
  .77یحي أحمد الكعكي ، مرجع سابق ، ص  - )  (1

 و آثارھا) الغات(االتفاقیة العامة التعریفات الجمركیة  ،عبد الكریم المدرس  :نقال عن ،78ص  ،نفس المرجع السابق -) 2( 
- 04 ،القاھرة  ،اتفاقیات الغات على االقتصادیات العربیة  دراسة مقدمة إلى اجتماع الخبراء العرب لدراسة ،اإلقتصادیة 

  .23ص  - 07/07/1994
  .23نفس المرجع السابق ،ص  - )  (3
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ویســاعد  %90عریفــة الجمركیــة بنســبة ولقــد نجــح هــذا النظــام فــي خفــض الت  )1(بینهــا األقطــار العربیــة
روجیــر األمــین العــام الســابق  وفــي هــذا المجــال طالــب رینــاتو. )2(علــى زیــادة نمــو التجــارة العالمیــة مــرة

م بالتخلي عن كل 2020مة بأن تقوم حتى العام ظلمنظمة التجارة الدولیة الحكومات المشاركة في المن
تجــارة حــرة وهــو مشــروع ســیؤدي إلــى تعمیــق األزمــة فــي  االتفاقـات المحلیــة وجعــل العــالم برمتــه منظمــة

إلىــالنمو المطــرد  4ومــن الدارســین مــن یــرد عــام انطالقــه ظــاهرة العولمــة الحــال )3(الســوق العمــل الدولیــة
للشركات المتعددة الجنسیات العابرة للقارات والتي تقود التكتالت اإلقلیمیة الدولیـة والمتحكمـة فـي نسـبة 

ـــة والتـــي أصـــبحت خصوصـــیة االقتصـــاد مئویـــة كبیـــرة بـــا السی اســـات الخارجیـــة للـــدول الصـــناعیة الغنی
شــركة رئیســیة وصــلت قیمتــه مبیعــات  4000حــوالي  1995، وبلــغ عــددها فــي العــام)5(العــالمي الحــالي

ر فــي العــام الواحــد وهــي بلیــون دوال 1،4إلــى مــا یقــرب )6() ر أمریكــيبلیــون دوال(المائــة الكبــرى منهــا 
ملیـار دوالر أمریكـي 5ث التجارة العالمیة،وتركزت بنسبة األرباح الطائلـة أعلـى مـن تتحكم في حوالي ثل

  .في أرباح شركات البترول العمالقة األمریكیة  1996في عام 
وبنــا علیــه یمكــن القــول أن تحكــم طــاهرة العولمــة الحالیــة بــدأت تتســع وتقــوى وتؤكــد ذاتهــا علــى أرض  

، الـــذي یصـــح أن یســـمى بعـــام 1995ن المتصـــور منـــذ العـــام الواقـــع فـــي النســـق الـــدولي العـــالمي الـــراه
ـــث  1945الطـــا یالعولمـــة قیاســـیا إلـــى تســـمیة أخـــرى كعـــام  ، وعـــام تضـــحیة 1955،وعـــام العـــالم الثال

النسـق الـدولي العـالمي  رنهیـاا، وعام تفكیك دولة االتحاد السـوفیتي الفیـدرالي و 1960االستعمار القدیم 
یمكـن أن یتخــذ  إیاهـا كبدایــة حقیقیـة ال زمنیــة للقـرب الواحــد و  1995،وهكــذا فـإن عــام 1990السـابق 

  .)7(1798العشرین أو األلفیة  الثالثة كما أرخ لبدایة القرن التاسع عشر بالثورة الفرنسیة الكبرى عام

                                                
مكتبة مدبولي  القاھرة ،السوق العربیة المشتركة في عصر العولمة سلیمان المنذري ،:  نقال عن.79بق، صنفس المرجع السا  -)(1

  .208ص ،1999
  -02/04/1999تصریح لوزیر التجارة في اإلدارة األمریكیة نشر بتاریخ :  نقال عن،-79ص ،نفس المرجع السابق  -)  (2
  .79ص  ،نفس المرجع السابق   - ) (3
ترجمة عدنان  ،فخ العولمة اإلعتداء الرفاعیة و الدیمقراطیة ،هانس بیتر وهار الدوشمان:  نقال عن - 79ص ،رجع السابق الم –)  (4

تشرین أول ، أكتوبر  ،سلسلة عالم المعرفة الصادرة عن المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب ،الكویت ،238رقم  ،عباس علي 
  .209ص  ،1998،
  
   annéee43   :Image économique du monde:   نقال عن-79ص ،ع السابق نفس المرج)  5(

  Sous la direction andre garnier- sedes- paris- P 396.  
  .79ص  ،نفس المرجع السابق  - )  (6
  .81ص  ،مرجع سابق،یحي أحمد الكعكي  - )  (7



  
  

  العولمة وانعكاساتھا اإلجتماعیة و الثقافیة و التربویة....................................الفصل الثاني 
  

  -  - 33

  :عوامـل ظھــور العولمة -ثالثا
  :هاهناك عدة عوامل ساعدت على انتشار ظاهرة العولمة وتأصیلها كظاهرة كونیة أهم

  .تظهور اإلنترن تفي المجال التكنولوجي والمعلومات من خالل تطور االتصاال لالتطور الهائ-1
  .زیادة المیل الدولي إلى التكتالت اإلقلیمیة األسباب االتحاد األوربي النافتا-2
  .Lomcالعالمیة للتجارة ةمثل ظهور المنظم)ecumicBluks(یسمى بالنكایات الكبرى اظهور م-3
  .لشركات عمالقة عالمیة خاصة في المجاالت المصرفیة الصناعیة والنفط ةالفات اإلستراتیجیالتح-4
  .ظهور معاییر الجودة العالمیة-5
  .تزوید حركة التجارة واالستثمارات األجنبیة-6
  غسل األموال والبطالة والهجرة غیر شرعیة يئیبالمشاكل الكونیة مثل التلوث الب ىظهور ما یسم-7
یجاد مفاهیم جدیدة بتعلق بالتنمیة المستدامة قت التي تتطلب تعاون دولي ومزید من التنسیالمخدرا-8   .وإ
                                    .                             تركیز الثروة في أیدي عدد قلیل من الدول -9

فر بیئة مالئمة تساعد الوالیات تزوید الهیمنة االحتكارات الكبرى والشركات العابرة للقارات تو  -10
المتحدة األمریكیة لتلعب دور الدركي العالمي دون أي مواجهة بإضافة إلى عوامل أخرى یمكن 
تسمیتها با العوامل الشرطیة كلها عوامل أدتها إلى انتشار ظاهرة العولمة كظاهرة كونیة فیها التراجع 

  .یة في العقود األخیرة الماضیةالذي حدث في دور الدولة خاصة في المجاالت اإلنتاج
  یسمى با الدول الكبرى مثل االتحاد السوفیتي محاوالت الوالیات المتحدة لتفكیك ما-11

وتربـع الوالیـات المتحـدة األمریكیـة علـى عـرش العـالم  السـوفیتيوفي األخیر یمكننـا القـول بعـد االنهیـار 
ول الداعیــة إلـى حریــة انتقــال راس المــال كـل الــد حـرص اللیبرالیــة الجدیــدة تحـت مســمى العولمــة لتغــزو

لغاء الحدود والجوائز الجمركیـة لتعزیـز حریـة المبـادالت التجاریـة ممـا أدى إلـى تباعـد النشـاط المـالي  وإ
ملیـــار دوالر تـــدخل العملیـــات الیومیـــة علـــى 1500ث نجـــد أن مـــن أصـــل یـــعــن النشـــاط االقتصـــادي ح

ــاقي فیــدور إطــار المضــاربات فقــط یوظــف الكتشــاف ثــروات ج %1مســتوى العــالمي نجــد دیــدة أمــا الب
ویمكــن تســمیة هــذا النظــام االقتصــادي المعاصــر باعتبـــاره اقتصــادیا دولیــا أكثــر  تكــامال وانــدماجا بـــا 

  :من الخصائص ةالعولمة وهذا النظام یتمیز بعد
  .تزوید أهمیة الشركات العابرة للقارات-1
  ).ثالوث العولمة (أهمیة مؤسسات العولمة الثالث-2
دماج أسواق المال-3   .عولمة النشاط المالي وإ
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  .تغیر مراكز القوى االقتصادیة على مستوى العالمي-4
  )1(تراجع دور وأهمیة مصادر الطاقة التقلیدیة و الموارد في السوق العالمیة-5

  :أبعـــــاد العولمة  -رابعا  
صــلة عــن المجــاالت األخــرى ال ةتتجلــى العولمــة فــي عــدة أبعــاد متمــایزة،وهي غیــر مســتقلة أو متقطعــ

  . وتتمثل هذه األبعاد في االقتصاد،السیاسة،الثقافة االتصال والتربیة 
  :العولمة االقتصادیة  .1

إن ظــاهرة العولمــة حســب هــذا لمفهــوم هــي بدایــة ظــاهرة اإلنتــاج الرأســمالي ومقوماتــه ونشــرها فــي كــل 
یعتبـر الـبعض أن العولمـة هـي مكان مالئم خارج مـا یسـمى إطـار مجتمعـات المركـز األصـلي،ومن ثـم 

حقبة التحویل الرأسمالي العمیق فـي ظـل هیمنـة دول المركـز بقیـادة الوالیـات المتحـدة األمریكیـة وتحـت 
سیطرتها في ظل نظام عالمي غیرمتكافئ في مجال التبـادل الـدولي،ومن األمـوال علـى حسـاب سیاسـة 

ى تحقیق ربح بینما الحال الیوم هواالعتماد قدیمة في االقتصاد كانت تعتمد على اإلنتاج الذي یؤدي إل
  .على توظیف المال 

  :  االقتصادیةوأهم المالمح المتمیزة للعولمة من الناحیة  
  .االتجاه العالمي لمزید من التكتل و التكامل  -
 .تنامي دور المؤسسات المالیة الدولیة  -

 .تدویل المشاكل االقتصادیة مثل مشكل التنمیة المستدامة ، فقر -
 .نسیق السیاسات  على المستوى الكلي ت -

ثرها على االقتصاد العالمي وظهور ما یسم تعظیم دور   باقتصاد المعرفة ىالثورة التقنیة وإ
وأخیــرا فــإن العولمــة االقتصــادیة تعتمــد علــى مفهــوم الســوق أیســوق بــال حــدود مــن خــالل إلغــاء القیــود  

الـذي ظهـر بظهورالعولمـة  ام العـالمي الجدیـدعلى حركة رؤوس األموال والبضائع،وفي سـیاق هـذا النظـ
حمــل معــه منطقــا خاصــا مــن الناحیــة االقتصــادیة وتحكمــه قواعــد خاصــة  غیــر تلــك القواعــد التقلیدیــة 
القدیمــة،مما نــتج عنــه عــدة تــداعیات وتجلیــات مختلفــة البــد مــن مواجهتهــا كانفتــاح األســواق والتكــتالت 

ــــارات الشــــراكة األورومتوســــطة  ــــة للتجــــارة وكــــذلك االقتصــــادیة وخی ــــى المنظمــــة العالمی و االنضــــمام إل
نقلــت االقتصــاد العــالمي إلــى هــذه المرحلــة  التطــورات المرتبطــة بتكنولوجیــا اإلعــالم و االتصــال وكلهــا

                                                
 )1 (-  W.w.w.google.com10:30، على الساعة 14/03/2005: بتاریخ  العولمة و انعكاساتھا على الوطن العربي. 
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ل ذلــك أدى إلــى ،كتــهالراهنـة الجدیــدة وهــي تتســم بــاختالف القــوانین والمبــادئ وفــي نوعیــة اإلنتــاج وكیفی
ذو طـابع خـاص مـرتبط  دیسـمى باقتصـاد المعرفـة وهـو اقتصـا ةولمـعصـرا لعفـي ظهور اقتصاد جدیـد 

لإلنتـاج المتمثلـة فـي  ةصـر التقلیدیـناإلـى الع ةبكل هذه التحوالت والمتبعات،وقـد أضـاف عناصـر جدیـد
 حیــث ظهــر كــأهم عناصــر تلمعلومــاهوا دصــر الجدیــلمــال والمــوارد الطبیعیــة وهــذا العنالعمــل ورأس ا

بـین اقتصـادیات المتطـورة وبـین  ةاإلنتاجیة لیصل إلى العالق ىتأثیرها یتعدالتكنولوجیا الحدیثة وأصبح 
ـــد لمعلومـــات و تقناالخـــاص ومـــن ثـــم فقـــد أصـــبحت ثـــورة و القطـــاع العـــام  یاتهـــا عنوانـــا لالقتصـــاد الجدی

  : الرقمي والذي یتسم بأنه  داالقتصاأو 
ودلیــل  إلقتصــادالمعلومــات وأصــبحت هــي مفتــاح عولمــة ا اقتصــاد الحــدودي فــي ظــل تعــاظم دور -1

  .شمولیته
ــا ظهــرت بــوادر -2 ــائم علــى المعرفــة ومــن هن یســمى بمجتمــع المعرفــة الــذي تشــكل فیــه  مــا اقتصــاد ق

 )1(.المعلومات مصدرا اقتصادیا في ذاتها ولیس مجرد وسیلة

  :البعد الثقافــي-2 
مــن الهویــة  انتقالهــالتفكیــر وا طفكــار وأنمــااألعــادات و الغــة و لویهــتم البعــد الثقــافي بــالقیم الرمزیــة مــن ال

بـین مختلـف  مالحـدود وتوجیـه األفكـار والقـی ءما ورا اة اإلقلیمیة إلى المجتمع أخر وتجاوزتهیالخصوص
شعوب العـالم فهـي تـدعو إلـى عـدم االنغـالق علـى الـذات فـرفض التعصـب الفكـري الـذي یـدعو إللغـاء 

افـة عالمیـة واحـدة تسـتمد مـن ثقإلى  ءنتهاالفروق الحضریة بین المجتمعات وضرورة اال ساآلخر وطم
ك ة باعتبارها القاعدة األهم واألكثر تـأثیر للمشـروع الثقـافي العـالمي وذلـنالثقافة المركزیة الغربیة المهیم
  .)2(التقریب بین البشر من أجل إقرار األمن من السالم العالميكوسیلة توفیر الفهم المتبادل و 

نمــا توجــاحــدة والواقــع یؤكــد بأنــه لــیس هنــاك ثقافــة عالمیــة و  ثقافــات متعــددة متنوعــة تعمــل كــل منهــا  دوإ
بصـــورة تلقائیـــة أو بتبـــدیل إداري مـــن أهلهـــا علـــى الحفـــاظ علـــى كیانهـــا ومقاومتهـــا الخاصـــة ولمـــا كـــان 

فــإن النظــام  یاهاوقضــ التهالمجتمــع العربــي مختلــف بطبیعــة موافقــة و تكوینــه الثقــافي والحضــاري بمشــك
مجتمعة وعـزل الثقافـة ها الإالثقافیة للبلدان النامیة من خالل تدمیر بنتدمیر البني األمریكي یعمل على 

االتجـاه هـذا العولمـة فـي  ذا جـاءت مجتمعـة لـ ةفـي الحیـا هتـالحـد مـن فعالیعن الواقع وتمهین المثقـف و 

                                                
  .29ص ،مرجع سابق ،حسین عبد الحمید احمد رشوان  -)  (1

  
  .31ص ،، المرجع السابق  حسین عبد الحمید احمد رشوان –)   (2
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لتؤكد العمـل علـى تعمـیم نمـط حضـاري یخـص بلـد بعینـه هـو الوالیـات المتحـدة األمریكیـة بالـذات علـى 
الم أجمع هي دعوة إلى تبین نموذج معین لـذا فـإن العولمـة فـي هـذا االتجـاه أصـبحت تحمـل البلدان الع

الثقافي أي من قطر الثقافة األخرى لثقافة أضعف منهـا الن العولمـة و أو أخر من الغز  اتها نوعایفي ط
ثقافـة حتمـال نشـر الالثقافیة ال تعني مجرد صراع الحضارات أو تربط الثقافات بل إنها توصي أیضـا با

افیـا متجــاوزة الخطـوة فـي هــذه الثقافـة تمكـن فــي محاولتهـا لـدمج العــالم ثقیــا و الشـبابیة عالماالسـتهالكیة و 
المجتمعات والبیئات والجنسیات والطبقات ومع أننـا نـؤمن بالعالمیـة كونهـا تشـكل بذلك كل الحضارات و 

ون اختراقـــا لهــا وتمییعـــا فـــاالحتراق أننـــا لنــا الموقـــف تجـــاه العولمــة عنـــدما تكــ إغنــاء للهویـــة الثقافیــة إال
ــه الصــراع حــول اء الصــراع األیــدیولوجي         و الثقــافي الــذي تمارســه العولمــة هــو إلغــ الحلــول محل

بهـا  التسریع للمستقبل أما االختراق الثقافي فیسـتهدف األداة التـي یـتموتفسیر الماضي و  تأویل الحاضر
  .والنفس والتسریع یستهدف العقلذلك التأویل والتفسیر 

فــي الـزمن االحتــراق  لـذا فــي زمـن الصــراع األیـدیولوجي كانــت وسـیلة تشــكل أال وهـي األیــدیولوجیا أمـا 
البصــریة التــي تســعى إلــى الــوعي ولكــي فــي الصــورة الســمعیة و  الثقــافي فوســیلة الســیطرة علــى اإلدراك

ت الثقافیـة اإلعالمیـة تحقق إیدیولوجیة االختراق تقوم على نشر وتكریس جملة أوهـام هـي نفسـها مكونـا
الفردیة وهـم الخیـار  في الوالیات المتحدة األمریكیة وقد حصرها باحث أمریكي في األوهام الخمسة وهم

ذا مــا الشخصــي، وهــم الحیــاد، وهــم الطبیعــة البشــریة ال أخــذنا  تغیــر،وهم غیــاب الصــراع االجتمــاعي وإ
  :تیة ذكرهااآلد في األشكال الهیمنة ل بوسائله هیمنة أحادیة لبلماإلعالم كمكون ثقافي نجده یش

اإلعـــالم بیـــد الـــدول المصـــنعة وعلـــى رأســـها الوالیـــات د و تجهیـــزات الصـــناعة التقلیدیـــة و معظـــم مـــوا-1
  .المتحدة األمریكیة الورق الحبر آالت الطباعة آالت التصویر

  .واحد للهیمنة جمع مواد وتجهیزات االتصال الحدیثة بید المجموعة نفسها و یتحكم فیها كلیا مركز-2
  الفضاء وكذلك المواد الثقافة و المراجعةیع تجهیزات المعلوماتیة والحاسبیة وغزو جم-3
  .المكتبات وبنود المعلومات بید مركز الهیمنةو  
األقمــار الصــناعیة ومــواد تصــنیعها بیــد الجهــة نفســها كــذلك طــرق معظــم مصــادر البــث اإلعالمــي و -4

  .تنظمها تجارتها، واألشكال القانونیة التي
مظلــة  الوالیــات المتحــدة ســواء تحــت هلیبیــا التــي تنفــذو العراق إن موجــة العقوبــات االقتصــادیة وحصــار 

التـي تفـرض تحـت عنـاوین متنوعـة وذرائـع متباینـة یمكـن أن تشـمل كـل هـذه األمم المتحدة أو خارجها و 
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ـــ البنـــود حرمانـــا أو ـــي المحتـــوىز إبت ـــه فـــي م،والشـــكل  ازا أو تحكمـــا ف قـــدور مركـــز البحـــث هـــذا یعنـــي أن
ن  ــث األخبــار والمعلومـات بــالطرق التــي تناسـبها بمــا فــي ذلـك أخبــار البلــدان المتلقیــة وإ والتصـنیع أن تب

أن تـــتحكم فـــي األفكـــار واألذواق األزیـــاء الثقافیـــة مـــا یوافـــق أهوائهـــا ومصـــالحها و تشـــكل صـــورة العـــالم ب
ة إلــى التحـدیث أي االنخــراط فـي عصــر أننــا بحاجـ عأهــدافها ومـیتعــارض مـع  بمـا ال ةوالفنـون الترفیهیــ

العولمة والتقنیة كفاعلین مساهمین لكننا في الحاجـة كـذلك إلـى مقدمـة االختراق،وحمایـة هویتنـا القومیـة 
ل وهــي معركــة مشــألاة وهــي الجــزء مــن المعركــة األكبــر و فــا الثقافــات هــي معركــ،خصوصــیتنا الثقافیــة 

  )1(.الراهنة خیةیالمصیر الحضاري التي تطبع المرحلة التار 
  :اإلعالمي   البعـــد- 3

ي و المعلومــاتي عبـــر فـــي تزایــد معـــادالت التــدقیق اإلعالمـــأمــا المظـــاهر االقتصــادیة للعولمـــة فتتمثــل 
 (Faxوأجهــزة الفــاكس )C.D(أ(شــبكات البــث اإلذاعــي والتلفزیــوني مــن خــالل األقمارالصــناعیة وأقــراص

حـــاء ناإلنترنـــت التـــي تـــربط بـــین البشـــر فـــي شـــتى أ والشـــبكات) mobil(والهواتـــف النقالـــة  Emailأل )(
م فـي جمیـع خل والتعاون بین جمیـع دول العـالالك تنزع العولمة إلى الترابط والتدذوفي ضوء ،المعمورة 

  )2(. الثقافیة والتكنولوجیة وغیره المجاالت االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة و 
ذهل فــي القــدرات هــدف إلــى التنظــیم المتســارع والمــومــن ثــم فــإن عولمــة اإلعــالم توصــف بأنهــا عملیــة ت

تقدمـه  الثقافیـة بـین المجتمعـات بفضـل مـامـات علـى تجـاوز الحـدود السیاسـیة و المعلو ووسائل اإلعـالم و 
م االنـــدماج بـــین هـــذه الوســـائل بهـــدف دعـــم وتوحیـــد ودمـــج أســـواق العـــالالتكنولوجیـــا الحدیثـــة والتكامـــل و 

المعلومـات العمالقـة وهـذا علـى حسـاب  دور الدولـة فـي صـال و وتحقیق مكاسب لشركات اإلعـالم واالت
یـات المتحــدة الالمجـاالت المختلفـة وعنـد تأمـل عناصــر وأشـكال االتصـال فـي العـالم الــذي تملـك فیـه الو 

  :یلي األمریكیة عناصر السیطرة نجد ما
  .التجهیزات التقلیدیة الخاصة باتصال و صناعة اإلعالم أمریكیةالمواد و  -
 .ومات عبر الفضائیة تحت السیطرة األمریكیةتدفق المعل -

 .مصادر المعلومات أمریكیة الصنع -
مـل تجعـل منهــا اكــل هـذه العو : الطریـق السـریع للمعلومـات تحتـل فیــه الوالیـات المتحـدة المرتبـة األولـى 

هـذا التفـوق  أي تنترنـلقنـوات الفضـائیة واإلامتمثلة في  اتمارس عولمة االتصال من خالل أبرز آلیاته
                                                

  .31ص  ،مرجع سابق  ،حسین عبد الحمید رشوان  - )  (1
2)  (- W.w.w.google.comنفس الموقع السابق،ونفس المقال السابق  عربي بتاریخالعولمة و انعكاساتھا على الوطن ال .  
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تصــبح النمــوذج  علــى أوربــا والیابــان ســواء فــي اإلنتــاج أو التــرویج للمنتجــات اإلعالمیــة مــن أجــل أن 
الذي تسعى الدول المختلفة إلى تقلیده ومن خالل عولمة اإلعالم ومظاهرها یمكـن القـول ان مـن یملـك 

ــــــالوث التكنولــــــوجي ــــائل اإلعــــــالم الســــــمعیة البصــــــریة شــــــبكات المعلومــــــات الطریــــــق الســــــری(الث ع وســ
نتـاج یفرض سیطرته على صـناعة االتصـال و المعلومـات المصـدرة الجدیـدة فـي العولمـة إل)للمعلومات

الرموز والذوق في المجتمعات وهنا،تظهر الصورة كأحد أهم آلیات العولمة في المجال و  وصناعة القیم
بعـد المكتـوب  مـا علـى تسـمیته بثقافـة حصطلمااإلعالمي بعد التراجع الكبیر للثقافة المكتوبة وظهورها 

وســائل اإلعــالم وشــبكات االتصــال تــؤدي مجموعــة المهــام فــي مســار العولمــة نــذكر ویمكــن القــول أن 
  :منها

التوزیع على المستوى ا تسیر التبادل الفوري واللحظي و تمثل آلیة أساسیة للعولمة االقتصادیة باعتباره 
ج وســـائل اإلعـــالم یرو تــت دون اتصـــاالالكــوني للمعلومـــات وال یمكــن تصـــور االقتصـــاد العــالمي الیـــوم 

تسـاهم فـي والمؤسسـات االقتصـادیة العمالقـة  ،األیدیولوجیا اللیبرالیة الكونیة انطالقا من الـدول الكبـرىو 
والتطــور       وقــد مكــن اإلعــالم  ،الشــبكات رللتضــامن والتعــاون بــین األفــراد عبــ ةشــكال جدیــدأ قخلــ

  .)1(سلطة ووسیلة تحول المجتمعات وتغیرهاالتكنولوجي من ظهور اإلعالم والمعلومات ك
  :لبعد السیاسيا- 4

   ة لشــــعوب وانحســــار السیاسیـــــات الوطنیــــایــــات و ویتمثــــل البعــــد السیاســــي فــــي تــــدمیر قــــوة الــــدول والقوم
األنشـطة فـي العـالم الیـوم لهـا بعـد كـوني ر العمالیات السیاسیة واألحـداث و تفكیك القوى السیاسیة وتدو و 

  :إلى إقامة نظام عالمي جدید تشتمل على ثالث جوانب هيدولي متزاید وتدعو 
  .فهي تسعى إلى سقوط نظام الشمولیة ةراطیقالدیم-1
  .احترام حقوق اإلنسان-2
  .اعتماد التعدیة الحزبیة-3
  .دولللالتزام حقوق القانون الدولي وأحكامه في مجال العالقات السیاسیة  -3
مظـاهر بیة الطـوعي عـن بعـض مـن و ي الدول األور لتخ األوربي یقوم أساسا على نموذج االندماجإن  

االقتصـادیة ، وربمـا الحقـا الوحـدة السیاسـیة مـن خـالل  ةالسیادة لصـالح كیـان إقلیمـي یتجـه نحـو الوحـد
بروز الوالیات المتحدة األوربیة التي تتمتع بسیاسة خارجیة ودفاعیة واحدة لتصبح قوة منافسـة للوالیـات 

قتصـــادیة هنــــاك المؤسســــات المالیــــة القــــرن الحـــالي مــــع جمیــــع الســــیاق االاألمریكیــــة خــــالل   المتحـــدة
                                                

  .32ص ،مرجع سابق ،حسین عبد الحمید رشوان  - )  (1
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لتشـرف  1996التـي تأسسـت عـام مقدمها منطقة التجارة العالمیـة و االقتصادیة العالمیة وفي والتجاریة و 
إشــرافا كـــامال علـــى النشـــاط التجــاري العـــالمي كمـــا یشـــرف صـــندوق النقــد الـــدولي علـــى النظـــام المـــالي 

القـوة، حیـث أنهـا أصـبحت و     الضـخامة هـذه المؤسسـات التجاریـة والمالیـة مـن  د أصـبحتالعالمي لقـ
لفات ااك شركات العابرة للحدود التي شكلت التحى كل دول العالم ،كذلك هنفرز قراراتها عل قادرة على

دماتیـــة العالقـــة فـــي كـــل مـــن أوربـــا الخو        المالیـــة القـــارات بـــین الشـــركات الصـــناعیة و  عـــابرةوهـــي 
  .بان االییكا و وأمر 

  :منها كرلقد أفرز الوضع الدولي الجدید عدة مفاهیم وتطورات من منظور عملیة العولمة السیاسیة نذ
حـد الـبعض إلـى اعتبـار العولمــة  توسـع دور الوالیـات المتحـدة األمریكیـة علـى الصـعید العــالمي ممـا-1

ة صـــناعة النظـــام العـــالمي طبقـــا ة األمریكیــة إلـــى إعـــاددمرادفهــا األمركـــة بمعنـــى ســـعي الوالیـــات المتحـــ
  .لمصالحها وتوجهاتها

مــع اتجــاه بعضــها   إن القــوة االقتصــادیة والمالیــة التــي تماثلهــا الشــركات متعــددة الجنســیات خاصــة-2
غط علــى الحكومــة ضــا بممارســة المزیــد مــن الهــففــي كیانــات أكبــر إنمــا تســمح ل داخلنحــو االنــدماج التــ

لیس بجدید القول إن رأسمال شركة  یةسالسیا اعلى سیادتها وقراراته وبخاصة في العالم الثالث والتأثیر
    )1(خمس عشر دولة الدخل القومي لعشر او واحدة من الشركات العالمیة العمالقة یفوق إجمالي

إن الدول الصـناعیة الغربیـة وبعـض دول العـالم الثالـث المصـنعة حـدیثا اتجهـت نحـو إقامـة وتـدعیم -3
اإلقلیمیة كجزء من إستراتیجیتها لتكیف مع العولمة كمـا هـو الحـال فـي التطـورات  التكتالت االقتصادیة

التي لحقت  بالمجموعة االقتصادیة األوربیة وكذلك ببادرة الوالیات المتحـدة األمریكیـة بتأسـیس النافـات 
التــي تضــم إلــى جانبهــا علیــه مــن سیاســات فــإن الكثیــر مــن منــاطق العــالم الثالــث تعــاني مــن ضــعف 

  .یاكل التكتل والتكامل اإلقلیمي بین دولهاهشة وهشا
وحقـوق اإلنسـان فـي  ةراطیـقة الدیمیعلى الـرغم مـن الزیـادة اهتمـام الوالیـات المتحـدة األمریكیـة بقضـ-4

أن السیاســة األمریكیــة  العــالم علــى صــعید الخطــاب السیاســي الرســمي وبعــض الممارســات العلمیــة إال
ماتیة واالنتهازیة السیاسیة التي تتجلى أبرز صورها مع المعاییر غتتعامل مع هذه القضیة بنوع من البر 

وعــدم ترددهــا فــي التضــحیة بقــیم الدیمقراطیــة ومبــادئ حقــوق ،المزدوجــة التــي تطبقهــا بهــذا الخصــوص 
تتبنــى  هكــذا تبــین لنــا أن أمریكــا التعارضــها مــع مصــالحها االقتصــادیة والتجاریــة و اإلنســان فــي الحالــة 

                                                
1)  (- W.w.w.google.com  نفس الموقع السابق،ونفس المقال السابقالعولمة و انعكاساتھا على الوطن العربي    .  
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حها الوحقــــوق اإلنســــان كرســــالة أخالقیــــة عالمیــــة بــــل تتخــــذها كأدلــــة لخدمــــة مصــــ قضــــیة الدیمقراطیــــة
  .سیاستها الخارجیةو 
الوالیـات المتحـدة األمریكیـة تعتمـد بعـد الحـرب البـاردة وهـي  العـالم مـالعظمـى الوحیـدة فـي إن القوة ا-5

ل صــندوق النقــد مویــل الدولیـــة مثــتوظیــف األمــم المتحــدة ومؤسســات التللاســتخدام قواتهــا ونفوذهــا  علــى
  .بصفة عامة نالبنك الدولیین من أجل تحقیق مصالحها ومصالح حلفائها الغربییو 
ــات تحقیــق المزیــد مــن االســتقرار فــي النظــام العــالمي فــي العصــر العولمــة تبــدو          إن فــرص-6  مكانی وإ

ث وبخاصة فیهـا یتعلـق المحتملة للعولمة على بلدان العالم الثالئمة و بصفة عامة محدودة فالتأثیرات القا
الجنوب واستمرار تفاهم بعض المشـكالت التـي یعـاني الدول وتوسیع الهوة بین الشمال و بتهمیش بعض 

  ذلك فإن  بعض مناطق الجنوب سیبقى رهینة حروب الداخلیة لمنها العالم الثالث نظر 
         . )1(اإلقلیمیة التي یمثل بعضها عناصر لعدم االستقرار في النظام العالمي و 

 
  :البعد التربوي -5

مــــن البــــاحثین تزایــــد االهتمــــام بالتربیــــة فــــي عصــــر التحــــدیات عصــــر  دیــــدمــــن المتوقــــع كمــــا أكــــده الع
المعلومات لیأخـذ الطـرح التربـوي مـداه فالوالیـات المتحـدة تسـعى إلـى العولمـة التربیـة تحـت التكنولوجیا و 

  تها الثقافیة أما العالم العربي فقد حمایة حقوق اإلنسان وهي الحقیقة هدفها نجاح عولم شعار
حســاس بأهمیتهـا فــي هــذا العصـر خاصــة وأن الشــعور الســائد ان جـإنتا ه نــوع مــن القلـق علــى التربیــة وإ

التربیـة هـي الرهـان األساسـي ،سـاس أزمـة تربویـة أ فـي األزمة التي تعاني منها المجتمعات العربیـة هـي
 تـــزال التربیـــة قائمـــة وال التبعیـــة مـــایص مـــن الهیمنـــة و ة المتاحـــة  للتخلـــالوســـیلو لتقـــدم وتطـــور الشـــعوب 

صــر التحــدیات فــي قلــب یســتطیع أحــد القــول بینهــا أو حتــى مجــرد الــتكهن بهــذه النهایــة بــل هــي فــي ع
اء ر من جـ ماألولویات هذه التربیة بید من هل هي بید الحكومات التي بدا یقلب منها الزمااالهتمامات و 

االقتصـاد إنهـا أسـئلة كثیـرة ومقلقـة مجتمع أو في خدمة رجال المـال و الوهل ستكون في خدمة ،العولمة 
  . )2(ومع ذلك ستظل مطلب األجیال

                                                
1)  (-   W.w.w.google.com، نفس الموقع السابق،ونفس المقال السابق . الوطن العربيالعولمة و انعكاساتھا على  .  
  
  
  .391ص،1993،مطبعة عالم الكتب،القاھرة ،تاریخ التربیة في الشرق و الغربمرسي محمد محمد، -)2( 
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لعصـــر التحـــدیات عصــــر ة فـــي امـــن البـــاحثین تزایـــد االهتمـــام بالتربیـــ مـــن المتوقـــع كمـــا أكـــده العدیـــد
مــة التربیــة تحــت لوالیــات المتحــدة تســعى إلــى عوللیأخــذ الطــرح التربــوي مــداه فاالمعلومــات التكنولوجیــا و 

شعار حمایة حقوق اإلنسان وهي في الحقیقة هدفها نجاح عولمتها الثقافیة حیث یكثر مسـتهلكي قیمهـا 
زبـائن  یاتها عن طریق التربیـة وبواسـطة هـذه األخیـرة یمكـن تنمیـة النزعـات االسـتهالكیة للصـغارقوأخال

التربیــة هــي المجتمعــات المتقدمــة و  ل أهمیــة عــنالمســتقبل العــالم فــي الحاجــة إلــى التربیــة بدرجــة ال تقــ
  .المخرج األزمة التي تعاني منها والطریقة األزمة لتحقیق التنمیة الشاملة

  :خصــائص العــــــــــولمة-  -خامسا
توجد خصائص عامة وعدیدة للعولمة فهي توصف بأنها مجموعة من العملیات التي تغطي أغلب 

.                                                 )1(انيمة بعد مكلالكرة األرضیة وعلى ذلك فللعو 
  :وقد أشار السید یاسین إلى ثالث عملیات تكتشف عن جوهر العولمة وهي 

  .انتشار المعلومات بحیث تصبح متاحة لدى جمیع الناس-1
  .تذویب الحدود بین الدول-2
عنــي فهــي تعنــي ســهولة بهــذا المالمجتمعــات والمؤسســات و ة معــدالت التشــابه بــین الجماعــات و زیــاد-3

السـلع بــین الـدول علــى النطـاق الــدولي وجمیـع هــذه العملیـات قــد تـؤدي إلــى حركـة النـاس والمعلومــات و 
لى نتائج إیجابیة بالنسبة للبعض اآلخر   .                     )2(نتائج سلبیة لبعض المجتمعات وإ

  :لعملیات العولمة وتتمثل في اآلتي وتتحرك هذه العملیات بواسطة ثالث عناصر دافعة ومحركة
  . دینامیات السوق-1
  .التكنولوجیا الحدیثة -2
  .المعلوماتثورة االتصاالت و -3
خیة غیر قابلة االرتداد فلیس مـن الممكـن أن نسـتخدم التلغـراف بعـد اإلنترنـت وهـي یالعولمة عملیة تار و 

ــــــة مســــــتمرة یمكــــــن  ــــــة و عملی ــــــة فــــــيمالحظتهــــــا باســــــتخدام مؤشــــــرات كمی       المجــــــاالت السیاســــــیة  كیفی
ول والتـي تشـكل االعتمـاد المتبـادل بـین الـدة تعمیقا في المستویات التفاعـل و االقتصاد وتتضمن العولمو 

ـــدة المجتمـــع العـــالمي و  ـــدخل فیهـــا أمـــور االقتصـــاد و العولمـــة ظـــاهرة معق ـــة االجتمـــاع یت السیاســـة والثقاف
                                                

د  -)  (1 ب حم ة ،میھوب غال رب و العولم دد  الع ال عن.206،الع ة نق ة المستقبل العربي،مركز دراسات الوحدة العربی  ،رقطب،مجل
 .61ص ،لبنان

  
  . 18ص،مرجع سابق ،السید یاسین  - )  (2
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وعرفهـا إسـماعیل صـبري عبـد  د السیاسـیة الدولیـةم كلـه عبـر الحـدو الویكون االنتهاء فیها للعـ،والسلوك 
  .)1(الكوكبة أو العولمة : اهللا بأنها

  م على القطب الواحد والهیئة االقتصادیة والعسكریة على أنقاض و بروز نظام دولي جدید یق-1
  .بین القطبین ومن هذین اقتصادیین يعالقات التوازن االستراتیجنظام التقدم القائم على  
متعددة الجنسیات أو العابرة  تیعرف بالشركا ات اقتصادیة مستقلة عن الدول وهي ماكیان نمو-2

  .ة كثیرمن الدول والحكوماتفود وقوة كبیرة تفوت قدر تع بنملتي تتاللقارات و 
جــة التقــدم یوس األمــوال وتــدفق المعلومــات بــین الــدول نتؤ تســارع حركــة التجــارة وانتقــال البضــائع ور -3

  .)2( المذهلالثقافي والمعلومات 
منظور صناعة المعلومات واالتصاالت وبناء شبكات االتصال الثقافي الذي نتج عن  قتراخاإل-4

  .مفال األخبار وبث الصور و ألاالفضائیة التي تعمل على التحكم في المعلومات و 
  .اتساع حركة التحریر االقتصادي على مستوى العالمي والعمل على تذویب الحدود-5
زالة جمیع القیود والعقبات التي تحد من الحركة االقتصادیة عبر ا السیاسیة بین  لمنظمات الدول وإ

  .)3(منظمة التجارة العالمیةالدولیة مثل الجات و 
ضعاف الثقافة المكتوبة وتستطیع الوعي وت-6 القیم  رانتشاعزیز القیم اللیبرالیة و سیادة ثقافة الصور وإ

    .)4(وفي الزي والمأكل والمشروب وأتساع السلوك استهالكي ةالعربیة في الفنون والبرامج الترفیهی
    دور العـــــــــولمة-سادسا 

تعمل العولمة على التزام دول العالم بقیم واحدة تحكم األداء السیاسـي وتصـون حقـوق اإلنسـان وترسـخ 
الحكومیة على المبادئ اإلنسانیة الراقیة وأدت العولمة إلى ظهور مجموعة من المنظمات األهلیة غیر 

المنظمات النسائیة العدیـدة وبلغـت هـذه و  ةالبیئالمیة مثل منظمات حقوق اإلنسان و الساحة السیاسیة الع
والتلـوث البیئـي  المخدرات والتصـحرة قضایا كثیرة مثل قضیة السكان و المنظمات دورا فعاال في معالج

                                                
،و أحمد مجدي حجازي و عبد الحمید 12ص  ،العولمة السیاسیة ، انعكاساتھا و كیفیة التعامل معھافضل هللا محمد إسماعیل، -) 1( 

 .273ص ، علم اجتماع الریفي،زید
  

  .76عمار جیدل و آخرون ،مرجع سابق ، ص  -)  (2
  

 . 77مار جیدل و آخرون ، المرجع السابق ، صع  -)  (3
  
یم و األمن الریاض ، مستقبل التعلیم و األمن في عصر العولمةإبراھیم بن محمد آل عبد هللا، -) 4(   -ورقة بحثیة مقدمة لمؤتمر التعل

 .09 – 05ص ص  ،1999
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ف مــن تحكــم الدولــة التقلیدیــة وجــود تلــك المنظمــات یــؤدي إلــى وجــود المجتمــع المــدني ویضــ،كمــا أن 
ویعمـــل علـــى زیـــادة الخیـــارات أمـــام األفـــراد والجماعـــات إلیجـــاد حلـــول مشـــتركة وغیـــر تقلیدیـــة للقضـــایا 

  . )1(المزمنة
  :أھــــداف العــــــــــولمة-سابعا

منــذ ظهــور العولمــة وهــي تثیــر الكثیــر مــن التســاؤالت وتفــرز الكثیــر مــن اآلراء ووجهــات النظــر حــول 
فــرازا ماهیتهــا متباینــة وأراء متضــاربة وذلــك ســوف نتعمــد فــي هــذا  وجهــات نظــر توحقیقتهــا وأهــدافها وإ

               .الغرض على أهداف العولمة من وجهات النظر المختلفة حسب المؤیدین والمعارض معا
  :أھــداف العولمة مـن وجھــة نظر مؤیدیھا   

  .س األموالو لسلع ورؤ لول إلى تحریر التجارة العالمیة توحید االتجاهات العالمیة وتقریبها بهدف الوص
  .محاولة إیجاد فرص للنمو االقتصادي العالمي -
  .زیادة اإلنتاج العالمي وتوسیع فرص التجارة العالمیة -
ات الطــابع ذالتعــاون فــي حــل المســائل  خــاللالعــالمي مــن مســتوى الس المــال علــى أتســریع دوران ر  -

  .) اإلرهاب–المخذرات  -البیئة لمشاك-ةاألسلحة المدمر (العالمي 
  .في مجال التنافس الحر هعیافتح الباب على مصر  -
  .تدفق المزید من االستثمارات األجنبیة -

  :أھــداف العولمة من وجھـــة نظــر المعارضــین
  : یليكماالعولمة كثیرة ومتنوعة راها المعارضون للنظام العالمي و من األهداف السلبیة التي ی

  .رض السیطرة االقتصادیة والسیاسة العسكریة على شعوب العالمف
قتصــاد العــالم مــن خــالل ســیطرة الشــركات األمریكیــة الكبــرى إة الوالیــات المتحــدة األمریكیــة علــى منــهی

  .على اقتصادیات الدول
  .تدمیر الهویات والثقافة القومیة وتغلیب الثقافة الغربیة -
  .في الخدمة المصالح األمریكیةصناعة القرار السیاسي والتحكم  -
  .لألمم األخرى يجتماعاالإلغاء النسیج الحضاري و  -
  .تفتت الدول والكیانات القومیة -

                                                
  .33ص ،مرجع سابق  ،حسین عبد الحمید احمد رشوان - ) (1
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ولكنـي أعتقـد  بـان ،الحـرة  قسـوا األإن للعولمة أهدافا أبعد من الربح والتجارة الحرة والحدود المفتوحة و 
ألربـع ثـورات  جى اعتقـاد أن هـذه الظـاهرة تـرو الخطـر فـي العولمـة یكمـن فیمـا یسـمى بثقافـة العولمـة علـ

  :وهي هبتوقع أن یكون لها تأثیر كثیر على حیاة المجتمع الدولي بكامل
  .راطیةقالثورة الدیم-1
  .بعد الثالثة ما الثورة التكنولوجیة الثالثة أو-2
  .ثورة التكتالت االقتصادیة العمالقة-3
  .ثورة اإلصالح واقتصاد السوق-4

ــد المتســم وفــي هــذه الثــور  ات ومــا ینــتج عنهــا مــن أثــار وانعكاســات ســیتم تشــكیل النظــام العــالمي الجدی
بالعولمــة حیــث یعتمــد االقتصــاد فــي إطــار هــذا المــنظم علــى اســتثمار الوقــت بأقــل تكلفــة عــن طریــق 

ر مفهـوم البحـث مـن نقـل االقتصـاد یـخـدمات جدیـدة وتغیة وتحویلها إلى سـلع أو المعرفة الجدید استخدام
  .)1(سئ إلى وضع أفضل وأصبح المهم هو الوقت الذي یستغرقه هذا  التغییرمن وضع 

 : و آثار العولمة  انعكاسات-ثامنا 
و    اآلثار اإلیجابیة فيعدیدة تمثلت  انعكاساتالواسع لظاهرة العولمة في هذا القرن  االنتشارخلف 

  .لتربیة والتعلیم ا میداناآلثار السلبیة لهذه الظاهرة على جمیع المیادین بما فیها 
  : سنحاول هنا الوقوف عند هذه اآلثار  
   :  اآلثار اإلیجابیة – 1
ــاة اإلنســانیة و  اســتقرارإن العولمــة تعمــل علــى  - ــا، كمــا تــؤثر تــأثیرا  ازدهارهــاالحی فــي حركــة  إیجابی

  . تعمل عل خلق نوع من التعاون في جمیع المجاالت ، و  التاریخ
ـــان والثقافـــات و ن الحـــوار المتإیجـــاد نـــوع مـــ - ـــدوره بـــادل بـــین األدی ترســـیخ التعـــاون  إلـــىالـــذي یـــؤدي ب

  .والتعایش بین الحضارات 
و المواصــــفات  المقـــاییسكمـــا أن للعولمـــة آثـــار إیجابیـــة فـــي إلغــــاء المســـافات بـــین الـــدول وتوحیـــد  -

مـن  یـر التجـارةالعولمـة علـى تحر  تعمـلتجات في مختلف أصقاع العالم ، وتحسین جودتهـا ، كمـا و للمن
 لالبتكـــارالـــدول  أمـــام، ممـــا یفســـح المجـــال  المـــالرأس  انتقـــالتســـاعد علـــى ســـهولة القیـــود الجمركیـــة و 

  .مما یؤدي إلى جودة اإلنتاج ورفعه المنتجیند و یزكي المنافسة بین ـوالتجدی

                                                
1)  (-W.w.w.google.comنفس الموقع السابق،ونفس المقال السابق  عولمة و انعكاساتھا على الوطن العربي،ال  .  
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  . االجتماعیةتوفیر الدیمقراطیة و  االقتصادیةكما وتعمل على إزالة التجزئة  -
كمــا تســاعد الــدول  ،مــن خبراتــه  االســتفادةالقــدرة للعمــل و مــن لدیــه المهــارة و وتتــیح الفــرص ل كمــا -

  .الفقیرة للخروج من أزمتها 
  )1(.ما یالئمهم من الثقافات  الختیارفتح المجال أمام األفراد  -

تقلــیص الفــوارق  فــيمــن المظــاهر اإلیجابیــة للتــدفق المعلومــاتي دفعــه للحكومــات إلــى جدیــة التفكیــر  -
التفكیـر الجـدي فـي البحـث العلمـي و  تشـجیعالتكنولوجیة التي تفصلها عن البلـدان الرائـدة ، و و المعرفیة 

ــلقــد المعرفــة ، و  القتصــادالتمهیــد مواكبــة التقــدم التقنــي الســریع ، و  تمــین بشــؤون الكثیــر مــن المه عاقتن
  .لیس قضیة خدمات فحسب بل هو مرتبط باألمن القومي التعلیمالتربیة إلى أن الساسة و 

فـي مجـال الرأسـمال البشـري ، یضـاعف مـن فـرص  االسـتثمارتبـین لهـم أن  كماو بمجهود التنمیة ، و  
  .الدول المتقدمة ویساعد على خلق وتثمین الثروات  بمصافالتقدم واللحاق 

یة ، بالتفتح على اآلخر الثقافة المحلبین الثقافات العالمیة و  الموازنةالكثیر من البلدان على  حرص  -
قیمه من جهة أخرى ، مما سیفسح المجال ألبناء البلدان على هویة المجتمع و  المحافظةهة و من ج

  .السیاسي والثقافي و  االجتماعي االرتقاءمن تحسین فرصهم في  المتأخرة
الثقافیــة فــال و  المجتمعیــةیر المزیــد مــن الحریــات السیاســیة و تفــرض التغیــرات المصــاحبة للعولمــة تــوف -

ــــك  ــــدان النامیــــة ، التــــي عجــــب أن یــــنعكس ذل ــــى البل ــــى نشــــر القــــیم  أصــــبحتالمطلــــب عل مرغمــــة عل
التعلــیم للجمیــع ، وقــد أصــبح ینظــر  فــرصالدیمقراطیـة عــالوة علــى دمقرطــة التعلــیم ، مــن حیــث إتاحــة 
بحیث تصبح مجتمعا مصغرا یمارس فیه  ،للمدرسة كأداة فاعلة للمساهمة في هذا التحول الدیمقراطي 

  . االجتماعیةو فیه خصائصه التلمیذ حریته ، وتنم
لتعـدیل  اسـتثمارهعالوة على ذلك فإن العولمة تحمل في طیاتها خطابا إنسانیا یحرص البعض علـى  -

مبــدأ التعــایش الســلمي  الــنشءفضــاء یــتعلم فیـه ف و المنـاهج التربویــة بحیــث یكــون اإلنسـان محــور الهــد
التأكیـد فیـه علـى المصـیر المشـترك لإلنسـانیة یـتم و الثقافـات ، التقارب الثقافي بین المجتمعات و وأهمیة 

  .الصحیة ومآسي الحروب الكوارث البیئیة و  لتفادي، وتعزیز اإلحساس بضرورة العمل 
التـي كـادت تنـدثر فبـدل  العتیقةالهویات لكثیر من الثقافات المحلیة و مساهمة العولمة في التعریف با -

 المختلفــة أدت أجهــزة اإلعــالم فقــدمــة ، ن بعــض منظــري العولمأن تــذوب تلــك الخصوصــیات كمــا ضــ
                                                

  .  57-56ص ص ،مرجع سابق ،و آخرون  جیدلعمار   - )  (1
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الثانویـة  الهویـات األقلیـات االنتبـاهوالمحطات الكبرى التي تصل إلـى أبعـد األصـقاع ، دورا بـارزا للفـت 
الوالیــات المتحــدة ذاتهــا،  ىأن األمــر لـم تســلم منــه حتــ بــلتاریخهــا الفریــد ، ثقافیــة و إلـى خصوصــیاتها ال

الـذي االنتعـاش  أثنـي ،خرة بوصـفها تعـرف موزاییـك ثقـافي و المتـأ اتالمجتمعـمفكروها  انتقدالتي طالما 
ساحة ثقافتها، فتنازلت عـن أهـم قواعـد فكرهـا السیاسـي الرامـي إلـى صـهر  اكتسح األقلیاتهز مشاعر 

بالتعددیــة  لإلیمــانالیــوم  اضــطرتو األقلیــات فــي بوتقــة الهویــة األمریكیــة و النســق األمریكــي و  الهویــات
   )1(.اریة الثقافیة أو الحض

 
  
  
   :اآلثار السلبیة للعولمة  -2
ــادة ســیطرة الشــركات متعــ - إلــى زیــادة  ســیؤديممــا  االســتثمارددة الجنســیات علــى حركــة التجــارة و زی

إلى ضعف اإلنتاج فـي الـدول  یؤديالدول النامیة على الواردات من هذه الشركات األمر الذي  اعتماد
إلـى تعـاظم  ضـرورةبالالـواردات سـتؤدي إلـى  نسبةشك أن زیادة النامیة لعدم قدرتها على المنافسة ، وال

  .النامیة مرتهنة لخدمة الدین الخارجي  الدول اقتصادیاتتصبح المدیونیة الخارجیة ،و 
العظمـى فـي التجـارة  الشـركاتذلك لعجز هذه الدول عـن منافسـة لبطالة في الدول النامیة ، و زیادة ا -

غالق الصناعي ، و ب علیه تدمیر القطاع ، مما یترت   .تسریح العاملین و  المصانعإ
مـــن  أنمـــاطزیـــادة الطلـــب علـــى بعـــض الســـلع التـــي كانـــت تعتبـــر غیـــر ضـــروریة مـــن خـــالل إشـــاعة  -

  . المحمولةالهواتف لسلع كمالیة كاألطباق الفضائیة و ترتكز على الدعایة  االستهالك
ـــاع - ـــى ارتف ـــة واألدوات المالیـــة إل ـــداول العمـــالت األجنبی العملـــة هو  الیـــوروجعـــل الضـــعف ، و  قیمـــة ت

  . العالمعلى أكبر سوق موجودة في  العتمادهالعالم  احتیاطاتالرئیسیة في 
متعـددة  االحتكاریـةالمنظمـات الدولیـة فـي تنظـیم اإلعـالم لصـالح الشـركات تقلیص دور الحكومـات و  -

الدعایـة المغرضـة  مخـاطربما في ذلـك مـن  ماإلعالالجنسیة ، بما یستتبع ذلك من خصخصة لوسائل 
حالل اللهجات العامیـة  والتقالیدبالقیم األخالقیة ، باإلضافة إلى ترویج القیم  االلتزاموعدم  األمریكیة، وإ

شــاعة صــیحة ، و محــل اللغــة العربیــة الف الخلقــي فــي الشــعوب المســتهدفة وخصوصــا  االنحــاللو  الفســادإ
  .المراهقین و  لاألطفاطبقة 
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، وذلـك أن رؤوس  العولمـةین دول العالم ، وعدم العدالة في قطف ثمـار التفاوت في توزیع الدخل ب -
، وذلك ألن هذین العنصرین یجریان وراء  تقدماموال والعمالة المعاصرة سیتركزان في الدول األكثر األ

  .الفرص األكثر ریعا 
و     لألمـة ةالثقافیـهدم الهویة الثقافیة لألمة ، الشك أن من أهداف العولمة الخفیة ضرب الهویـة  -

تسـخیر التقنیـات  خـاللمحور خصوصـیتها الثقافیـة وصـوال إلـى طمـس معـالم الـدین اإلسـالمي مـن 
شــــــاعة أنمــــــاط ث الشــــــبهات والشــــــهواتعــــــالحدیثــــــة فــــــي اإلعــــــالم لب          مفــــــاهیم دخیلــــــةو  ســــــلوكیة، وإ

  .غریبة عن ثقافة األمة و حضارتها و 
الرأسـمالي  لالقتصـاد تابعةاألمم األخرى ، أو جعلها  تاقتصادیاتدمیر الغربیة و  االقتصادیةالهیمنة  -

  .الغربي 
یبتكرونها بحیث  التي االختراعاتسرقة جهد الباحثین ، حیث تم سرقة األبحاث التي یقدمونها ، أو  -

  .العولمة  سمإبتنسب إلى الشركات األجنبیة 
كمـا   أسـرته وضـعناسـب مـع الطفل بنمط معیشي وتطلعات معیشیة ترفیهیة ال تت ارتباطتعمل على  -

  .   األطفالستؤثر على التفكیر العقدي لدى الطفل و ستعمل على نشر العنف بین 
التــرویج للعقلیــة  إشــاعةفــي الــدول النامیــة مــع قلــة اإلنتــاج مــن خــالل  االســتهالكالعمــل علــى زیــادة  -

 االحتكاریـــةركات أو الشـــ الغـــربو مـــن خـــالل الدعایـــة للمنتجـــات المصـــنعة فـــي  االســـتهالكیةالغربیـــة 
  .الرأسمالیة

، و على رأسها  الخطیرةكما تعمل العولمة على تصدیر الجریمة المنظمة وغسیل الموال و األمراض -
  )1()اإلیدز(مرض 

المتمركــزة حـــول  األوروبیــةیعتبــر الخطــاب التربــوي المعــولم ذا طــابع تغریبــي ، تغلــب علیــه النزعــة  -
هـاهي الیـوم تنبعـث فـي لقـرون مضـت ، و  الثالـثرتها بلدان العالم الذات الغربیة ، وهي النزعة التي خب
  . االستقاللالتنمیة التي صاحبت موجات و  التغییرسرابیل العولمة بعد أن خبت ریاح 

 تتســم بالعالمیــة  أنهــاطــرح فلســفتها علــى و  ،وتســعى الثقافــة الغربیــة فــي الوقــت الــراهن لعولمــة نفســها-
 الرئیسي لهذا التوجه المعبـأ بالرؤیـة المروجثقفة في أمریكا أدت دور المویالحظ أن النخب الحاكمة ، و 

  .إطالق وصف األمركة على مفهوم العولمة  یفسرهذا ما األمریكیة للحیاة و للثقافة ، و 
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ومحاولـة تجفیـف  ،تسعى العولمة إلى فرض العلمانیة في مجال التعلیم خاصـة فـي البلـدان الشـرقیة  -
ألمریكا التي  استثنائها، مع  الخاصةت التربویة الحكومیة و نفوذه داخل المؤسسامنابع الدین ، و تقلیل 

المناصـرون لهـذا التوجـه ، تسـعى لتوحیـد العـالم فـي  یتصـورهاقویـا للتـدین فالعولمـة ، كمـا  انبعاثاتشهد 
 العقائـد ، وهــم یالحظـون أن الـدین فــيروابـط العـرق وأواصــر الـدین و  تتجــاوزمنظومـة ثقافیـة متسـامحة 

 االنســجامالتفــرد بــدل ز و یــیحــرض علــى الكراهیــة أو یشــجع علـى التمییفــرق بــین البشـر و  بعینهــاالبلـدان 
  )1(.التوحد و 

منذ بروز مصطلح العولمة أو الكونیة في السنوات الماضیة إلى انه  قونخلص من كل ما سب
آخرون یرونها حقیقة والجدلیة مستمرة حول تعریفها، بل وحول حقیقتها، فالبعض یراها دعوة زائفة، و 

االقتصاد والثقافة : كثیرة منهاوأیا كان الوضع فإن العولمة ظاهرة تتداخل فیها أمور  ،على سند
االجتماع وال شك أن للعولمة إیجابیات، كما لها سلبیات ینبغي علینا حصرها بشكل مستمر وعلى و 

لعربي مازلنا في غمار المنافسات مختلف األصعدة الثقافیة االقتصادیة أو السیاسیة فنحن في الوطن ا
اإلیدیولوجیة الرافضة للعولمة من دون دراسة كافیة لقوانینها، أو التیارات التي یقبلها من دون أي 

ة للعولمة صینشرط أو تحفظ ویمكن القول إنه في الفترة األخیرة فقط بدأت بشائر الدراسات الجادة الر 
ولكن للتفاعل الحي الخالق  مواجهة الرافضة رفضا قاطعاال لل وتیاراتها صیاغة إستراتیجیة عربیة،

فنحن نأخذ من اآلخرین ما ال یخالف دیننا ومیراثنا الذي جعل من طلب العلم فریضة ... معها
إنسانیة، فالمولى عز وجل سخر لنا ما في السماوات وما في األرض وأسبغ علینا نعمه الظاهرة 

ال غنى أن یكون لنا مشروع نهضوي متكامل ننتقي له أفضل والباطنة لذلك فنحن على المدى البعید 
ما في العولمة من مزایا المنهجیة والتجارة والتطبیقات، ولكن یجب علینا أن نقوم بفرز مزایا العولمة 

  .من سلبیاتها
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