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ملخص البحث:

من ابرز التطورات التي افرزتها المتغيرات الدولية في عقد التسعينيات من القرن العشرين هوو التغيور الهووهري فوي هي و

النظام الدولي الذي اعطى الواليات المتحدة األمري يوة قودرة متزايودة فوي توهيول التالواعلت الدوليوة وتغييور حر تهوا عووى النحوو

الذي يحقق أهدافها واسوتراتيهيتها ال ونيوة .والتغيورات الهذريوة التوي لحقوت بالنظوام الودولي،اي  :بشوب ة التالواعلت بوين هميو

الالواع الدولية ،سواء ا انت منظمات دولية ام مؤسسات عابرة لوحدود.

إذ ان المتغيرات الدولية التي هواءت بعود تال وو دو المعسو ر االشوت ار ي حيبوت حالوة التووازن وهعووت الواليوات المتحودة
االمري يووة تنالوورد فووي السوواحة العالميووة بوسووالها قوووة عس و رية واقتسووادية،وراحت تبنووي طموحهووا عوووى الهيمنووة واالسووتحواذعوى
العالم سياسيا ،اقتساديا،ف ريا واعلميا باتهاهات محسوبة ومخطوط لهوا بدقوة،في تووو المرحووة وشورعت بحشود ام انوات ها ووة
اسهم بها مختسون في السياسة واالقتساد ومنظورون استراتيهيون،ورسودت لهوا االسول الماديوة التوي توبوي حاهاتهوا وسووال
النضاج رؤية حربية تستطي من خللها ان تهيمن عوى العوالم شواء ام ابوى منطوقوة بوذلو مون الودعوة االمري يوة الوى العولموة
التي تقوم عوى اسال توههات ايديولوهية ترهح التوههات الال رية لوراسمالية الويبرالية بوههيها السياسي واالقتسادي.

وتعووود العولموووة ظووواهرة تاريخيوووة فوووي نهايوووة القووورن العشووورين وبدايوووة القووورن الواحووود والعشووورين،وتحديا فووورف نالسووول عووووى
المهتمعووات المعاسوورة المتقدمووة والناميووة عوووى حوود س وواء،وتحوال مهمووا فووي الال وور السياسووي الراسوومالي الووذي يتضوومن مالوواهيم

واتهاهات وادبيات تثير هدال واسعا بوين البواحثين والمال ورين،من اقتسواديين وسياسويين ومثقالوين،ولم ي ون تبووور هوذل الظواهرة
بمعز عن التطور االقتسادي الراسمالي واحت ار تقنيات االتسا والمعوومات الحديثة.
وتنطوي ظاهرة العولمة عوى انع اسات تمل العموية االعلمية،السيما ما يتعووق منهوا بحريوة انتشوار ت نولوهيوا االتسوا
والمعوومات ،ويأتي في مقدمة هذل االنع اسات االنتاج ،والبث الالضا ي والمعووماتي العوابر لوحودود السياسوية،من خول اقموار
االتسووا وقن ووات البووث الالضووا ي واالنترنووت التووي تسووتعم الح وراف االعوولم والثقافة،وعو بود بووث االنتوواج االعلمووي موون االنشووطة
االقتسوووادية التوووي تنطبوووق عويهوووا قووووانين السووووق وهوووذا ماتطوووو ادارة اقتسوووادية،واندماهات بوووين بريوووات شووور ات االتسوووا
والمعوومات،و وووذلو بوووين شووور ات ومؤسسوووات االنتووواج االعلموووي والتوزيووو والتسويق،ونشووواة المنووواطق والمووودن الحووورة للنتووواج
االعلمي لوبث التوالزيوني.
ما يتعرف المهتم الودولي اليووم،الى ال ثيور مون المتغيورات التوي طالوت ال ثيور مون المهواالت السويما فوي ظو مسووحات
عولمووة االعوولم وثووورة االتسووا والتقنيووات الحديثووة التووي دخوووت فووي هووذا الموضووو مث و اقمووار االتسووا والالضووا يات وشووب ة

االنترنت،و ذلو يدفعنا الى البحث في التحديات واالبعاد العالمية التي فرضتها العولمة ،الن معرفة تحودياتها تقتضوي ان نبودأ
شيء فهم اهدافها وابعادها بوسالها ظاهرة لوهيمنة عوى العالم.
وقب
وبرزت ظاهرة العولمة بوسوالها مون ا ثور المسوطوحات توداوال وانتشوا ار فوي دو الغور والشورق والهنو ،وحظيوت باهتموام
العامة والخاسة من ابناء الشعو ،وعقدت ال ثير من النودوات والموؤتمرات لمناقشوة اتهاهاتهوا وتحودياتها ،ما الالوت ال ثيور مون
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ال ت ووضعت الدراسات عن أساليبها ومضامينها ووسا وها ،واشار بعضهم الى ان هذا المالهوم هديد برز م ظوواهر حياتيوة
هديدة قوامها التطور التقاني والعومي،في حقوي االتسا والمعوومات.وتعد ظاهرة
العولمة اال ثر حموضا واألبعد اث ار ،النهوا تعنوي تهربوة انعودام الحودود فوي العمو اليوومي فوي ضومن االبعواد المختوالوة للتسوا
واالقتساد والنزعات الثقافية العابرة لوحدود.

وتزايد االهتمام بظاهرة العولمة في الوطن العربي ودو العالم بعد ان اسوبحت اهودافها معووموة،وتناولتها البحوث،واختوالوت

وههات النظر فيها،واخذت الظاهرة تستالح وتمد هذورها وتتطور مضامينها وتتعدد اهدافها وتتغير عووى وفوق مسووحة الدولوة
القا دة لها والمستاليدة منها.والوطن العربي لن ي وون بعيودا عون انع اسوات العولموة بو سوي ون احود ضوحاياها،عوى الورحم مون

انل يمتوو قدرات وام انوات ماديوة وبشورية بور  ،اذ تر وز اسوتراتيهية العولموة عووى مقوموات سياسوية واقتسوادية وت نولوهيوة،
ومن هذا المنطوق سونعرف فوي هوذا البحوث اربعوة مباحث،تنواو المبحوث االو الومحوة التاريخيوة عون العولموة ،أي  :معرفوة

تاريخ نشوء العولمة،وتناو المبحث الثاني ماهية العولمة من خل تعريف العولمة والتمييز بينها وبين ما قد يشوتبل بهوا مون

المسطاحات ،وتناو المبحث الثالث ابعاد العولمة اذ تطرقنا الى البعد السياسي لوعولموة والبعود االقتسادي،وتخسو

المبحوث

الراب الشر ات متعددة الهنسية ودورها في العولمة،و منظمة التهارة العالمية والتحديات ثم نوأتي الوى الخاتموة سوا وين الموولى
سبحانل وتعالى التوفيق والسداد.
وال تا والمال رين عووى وفوق اختساسواتهم المتباينوة ،بشو
املقدمة :
ان المحوواوالت التغريبيووة الشوواموة لوال وور والعقوو المسوووم

سواء الشورو بتخطويط منهوا موا وان ف ورة نالوذت ،او موا وان
عمل مباش ار قد وقو  ،تهسودت بسوورة ا ثور وضووحا فوي ذلوو
العووالم سوواح العقيوودة االسوولمي ،الووذي شووهد هبوووط الوووحي
ونووزو االديووان السووماوية ،فمهموعووة ال تعوود والتحسووى موون
التحووديات الخارهيووة عاشووها العووالم االسوولمي وامتوول منووذ اموود

بعيوود ،قوود تهووددت مو تطووورات ومتغيورات الوضو الوراهن ،فقوود
شوووهدت السووواحة العالميوووة فوووي نهايوووة القووورن العشووورين بوووروز
ظوواهرة هديوودة فووي مسوومياتها وتووداعياتها عوووى االسووعدة افووة
عرفت (بالعولمة) ،ان انبثاقهوا االو اقتسواديا بحتوا ،اال انول

مووا لبووث ان شووم الهوان و السياسووية والثقافيووة واالهتماعيووة،
وتعووود الواليوووات المتحووودة االمري يوووة قاعووودة انطلقهوووا االولوووى،ا
الانوول مووا لبووث ان هوورت محوواوالت نشوورها الووى ارهوواء المعمووورة
هميعها ال سيما العوالم االسولمي والعربوي ،فالعولموة اسوبحت
التحوودي الهديوود الووذي ميووز نهايووات القوورن العشوورين وبوودايات

القرن الواحد والعشرين ،ذلوو التحودي الوذي تعواظم مو ازديواد
التقدم والتطور العومي والت نولوهي الها و  ،االمور الوذي هعو
االمووة االسوولمية تعووي حالووة ازمووة معقوودة متشوواب ة الهوان و
لذا بودا البحوث والتنقيو ال شواف م وامن هوذا التحودي الهديود
باسووووبل ووسووا ول ،االموور الووذي شووغ تال يوور معظووم البوواحثين
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ولد اضطرابا في الرؤية الواضحة لالهم مضمون العولموة ،فقود
اثيوورت بشووانها ومووا زالووت تثووار تسوواؤالت عوودة عوون ماهيتهووا..
وطبيعتهووا ..وتوواريخ نشوواتها ..ومووا الووذي يم وون التهوواو معوول
واالخووذ بوول ومووايم ن نبووذل وطرحوول؟ االموور الووذي هعو بعضووهم
يعوودها توههووا هديوودا انظووم الووى هموووة المووؤثرات المعاسوورة فووي
مستقب العالم.

وبوورزت ظوواهرة العولمووة بوسووالها موون ا ثوور المسووطوحات
تووداوال وانتشووا ار فووي دو الغوور والشوورق والهنووو  ،وحظيووت
باهتمووام العامووة والخاسووة موون ابنوواء الشووعو ،وعقدت ال ثيوور
موون النوودوات والمووؤتمرات لمناقشووة اتهاهاتهووا وتحوودياتها ،مووا
الالووت ال ثيووور مووون ال تووو ووضوووعت الدراسوووات حوووو اسووواليبها
ومضووامينها ووسووا وها ،واشووار بعضووهم الووى ان هووذا المالهوووم
هديوود بوورز مو ظوواهر حياتيووة هديوودة قوامهووا التطووور التقوواني
والعومي ،في حقوي االتسا والمعوومات .وتعد ظاهرة العولموة
اال ثر حموضا واالبعد اثو ار ،النهوا تعنوي تهربوة انعودام الحودود
فوووي العمووو اليوووومي فوووي ضووومن االبعووواد المختوالوووة للتسوووا
واالقتساد والنزعات الثقافية العابرة لوحدود.

وقوود تزايوود االهتمووام بظوواهرة العولمووة فووي الوووطن العربووي

ودو العوووالم بعوووود ان أسووووبحت أهوووودافها معوومووووة ،وتناولتهووووا
البحوووووث ،واختوالووووت وههووووات النظوووور فيهووووا ،فأخووووذت الظوووواهرة
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تسووتالح وتموود هووذورها وتتطووور وتتعوودد اهوودافها وتتغيوور وفووق

لالووت اهتمامنووا هووذا الموضووو لي ووون مووادة لوبحووث ،لمووا

مسوحة الدولة القا ودة لهوا والمسوتاليدة منهوا .والووطن العربوي

تشو ول العولمووة موون خطوور عوووى ف وور الالوورد ،وعقووول ،وثقافتوول،

لووون ي وووون بعيووودا عووون انع اسوووات العولموووة بووو سوووي ون احووود

مستهدفا سوبل ف ريا وثقافيا قب

شويء ،فضول عون وعينوا

ضوحاياها ،عوووى الوورحم موون انول يمتوووو قوودرات وام انووات ماديووة

ان احو الدراسات والبحوث السادرة ،قد تناولت هوذل الظواهرة

وبشووورية بووور  ،اذ تر وووز اسوووتراتيهية العولموووة عووووى مقوموووات

موون وههووة نظوور قوميووة ،م و تر يووز بعووف الدراسووات االخوور ،

سياسية واقتسادية وت نولوهية.

االمر الذي لالت انتباهنوا الوى قووة الدراسوات التوي تتنواو هوذل

مشكلة البحث :

الظاهرة من وههة نظر ف رية ا اديمية فغودا البحوث فيهوا امو ار

ان العولموووة عمويوووة تاريخيوووة بووور لهوووا انمووواط متعوووددة

الوهول ومناهج متنوعوة الحقوو ومخواطر حيور متناهيوة لويل
فووي اعووادة انتوواج نظووام الهيمنووة القووديم فحسو  ،بو فووي انتوواج
نظووام مهوويمن واسو فووي متغيراتوول القيميووة عوووى امتووداد القوورن
المقب  ،فموا يشوهدل العوالم لويل بنهايوة المطواف بو سويرورة
مازالووووت فيهووووا وووو االحتموووواالت مم نووووة عوووووى راي (روهوووويل
دوبووووري) ،اي  :ان سوووويرورة العولمووووة تحووووو سوووويعيد تر يوووو
السياسوووة واالقتسووواد لوقووورون المقبووووة ،موووا ان هوووذل العولموووة
بمحاورهووووا االساسووووية سووووتتب المزيوووود موووون االف ووووار والخطووووط
واالسووالي والوسووا

التووي تووتح م اليوووم وفيمووا بعوود باوضووا

العوووالم السوووعبة ،وعووووى امتوووداد عقوووود القووورن القوووادم متميووو از
بمواسالاتل الرأسمالية ووسا ول حير المعروفة.
وه ذا بدت العولمة تطورا" مخططوا" لول منوذ اقودم الحقو
التاريخيووووة ،اي  :ان لهووووذل العمويووووة سووووياقا" تأريخيووووا" ول وووون
مايميزهووا االن ثافووة المبووادالت بووين البووودان وسوورعة انتشووارها
فضل عن انتشار الثورة العومية والت نولوهية وتطورها.
ذلو أن العولمة مسطوح معاسر ظهور فوي العقود االخيور
مون القوورن العشوورين ،اال انوول ال ينالسو عوون سووياقل التوواريخي
المتهسوود بالتطوعووات االسووتعمارية الغربيووة ،فقوود قامووت الباحثووة
بدراسة العولمة من حيث ابعادها وتحدياتها ومعرفوة مايترتو
عوى هوذل الظواهرة مون اثوار ومشوا

مترتبوة عويهوا باعتبارهوا

ظاهرة حديثة ظهرت لووهود بطابعها السياسي واالقتسادي.
أهمية البحث :
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مهما في عوالم اسوبح موا يميوزل هوو تنوامي االف وار .فالسواحة
العربيووة ،شووهدت بووروز تنوواقف ف ووري بووين تيووار العولمووة موون
ناحيووة وبقيووة التيووارات موون ناحيووة اخوور  ،ف ووان و ف وور يقووف
عووووى هانووو محووودد مووون تووووو السووواحة متسووووحا ووو منهموووا
بأسووحتل الخاسووة ووسووا ول المتميووزة ،اموا الال وور العووولمي فقوود
تسوح بخسوسوياتل مسوتاليدا مون تطوورل العوموي والت نولووهي
وس ووال الووى ثووورة المعوومووات واالتسوواالت التووي يحوواو فيهووا
تسدير ثقافة السورة والسوت.
فالووي عووالم اليوووم وهوود الال وور المعاسوور نالسوول وسووط بي ووة
تزدحم بمهموعة مون التحووالت العالميوة ،االمور الوذي حودا بول
بعودل منظوموة ف ريوة بورزت عووى السواحة
الى التقدم والتطوور ب
العربية منذ نهاية الثمانينيوات مون القورن الماضوي ،فقود وان
تقدموول انطلقووا معب و ار عوون االنبعوواث لسووحوة ناهضووة اوهبووت
عويل ضرورة ادراو حقيقة هذل التحووالت،وان يسوتوع هميو
قضاياها بدقوة متناهيوة ،مو ضورورة اخوذل بالحسوبان التوسو
فوووي االهتهووواد لتالسوووير قضوووايا متهوووددة عالميوووا ،عووووى وفوووق
المعطيووووات العسوووورية ،اي  :ضوووورورة القيووووام بقووووراءة هديوووودة
لمسادرل بما يل م تطورات العسر.
ذلووو ان تنووامي وسووا

االتسووا وتووداخوها فووي مهوواالت

متعوووددة وعووووى االسوووعدة افوووة ،ونظووو ار للثووور المر وووزي الوووذي
مارسووتل الواليووات المتحوودة االمري يووة مث و قطبووا" منالووردا" فووي
السوواحة العالميووة بعوود نهايووة الحوور البوواردة وسووقوط االتحوواد
السوووفيتي الووذي ووان يمثو قوووة عظمى،فأسووبح موون السووعوبة
وض و حوود مم وون فووي ان يالس و بووين النالوووذ االمري ووي والحوود
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الذي تبدأ معل العولمة ،سواء انت العولمة ش ل مون اشو ا

والسياسي والثقافي واألهتماعي بوين شوعو العوالم وحضواراتل

االمر ة العالمية ،ام هي فعل ظاهرة مستقوة بذاتها.

(بطرق سومية او بالقوة) ،وما ان تبوغ تووو المحواوالت مود

فوووال م الها ووو مووون المعووموووات وسوووهولة انتشوووارها وازالوووة

معين حتوى تن الوىء وتتراهو  ،حودث ذلوو فوي عسوور مختوالوة

يسووه انتقووا السووو والنووال بووين

مووووا حسوووو فووووي عهووووود االمبراطوريووووات السووووينية والهنديووووة

الحوودود بووين الوودو  ،بشو

الووودو  ،ووو ذلوووو يوووؤدي الوووى سوووهولة نشووور ا لقووويم والمالووواهيم
واالف ووار الغربيووة -االمري يووة عالميووا ،فقوود سوواد العووالم سووخ

واليونانية والعربية واالسلمية وحيرها(.)2
واالسوولم ديوون عووالمي ،النوول هوواء لونووال اهمعووين ،يريوود

الموسيقى واالفلم االمري ية التوي تر وز عووى اسوتعما العنوف

لهووم الخيوور والسوولم اال ان العولمووة االسوولمية تختوووف هووذريا

والقوة والهنل ،ما ساد النمط االمري ي لوسو التوي انتشورت

عن عولمة االمبريالية ،والراسومالية واالسوتعمار ،الهادفوة الوى

او اخووور فوووي سووووو ية الالووورد

الهيمنة عوى العالم والبحث عن اسواق هديودة مالتوحوة تهنوي

عوووى اوسووو نطووواق موووؤثر بشووو
والمهتم .

منها الما عوى حسبان الشعو الالقيرة.

املبحث االول

حملة تارخيية عن العوملة
يوور بع وف ال تووا ان العولمووة ليسووت ظوواهرة هديوودة ب و

تمتوود الووى قوورون سووابقة ،ول وون الهديوود فووي هووذل الظوواهرة ان
تاثيرهووووووووووا اسووووووووووبح واضووووووووووحا فووووووووووي مختوووووووووووف الهوانوووووووووو

السياسية،واالقتسوووادية ،والثقافيوووة ،فووول يقتسووور تاثيرهوووا عووووى
هووووذل النووووواحي ،بوووو يتعووووداها الووووى مهوووواالت ثيوووورة ،اعلميووووة
واهتماعيووة ونالسووية ،وموون اهووم العناسوور التووي دفعووت العووالم
لوسوووير بخطووووى واسوووعة نحووووو العولموووة ،هووووو عولموووة وسووووا
االعوولم ،فهنوواو ال ثيوور موون االف ووار التووي ظهوورت عبوور قوورون
خوووت ،وس وواء بينووت موون اشووخا منالووردين ام موون اتهاهووات
دينية وسياسوية واهتماعيوة ،فوان ثيو ار منهوا انوت تودعو الوى
ال ونية احيانا والوى االنسوانية احيانوا اخور  ،وال احود يسوتطي
ان ين ر ان للديان السوماوية االسولم اهودافا انسوانية عاموة
ولوووويل قطريووووة محويووووة او قوميووووة منغوقووووة .مووووا ووووان لوال وووور
المار سووي بعوود وووني واضووح موون خوول دعوتوول ل مميووة ،مووا
نمت اف ار اخر هنوا وهنواو فوي هوذل الحقبوة الزمنيوة او تووو
تلشوووت بعضوووها ذاتيوووا وبعضوووها االخووور تلشوووت بقووووة اف وووار

تقابوها(.)1

والتاريخ البشري يحم في طياتل اش اال ونمواذج لعولموة

يم ن فهمها فوي اطارهوا التواريخي عووى انهوا محواوالت بطورق
مختوالوووووة لتحقيوووووق الووووودمج او ت ثيوووووف التالاعووووو االقتسوووووادي
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وفيموووا يخووو

العووور فوووان م ونووواتهم الحضوووارية تشووو

منظوووو ار عالميوووا ،ولوووم يؤخوووذ عويهوووا انهوووا انوووت (متعولموووة)،
ويم وون ان يق و أر ذلووو فووي مسوووة حمووورابي وموحمووة هوهووام
ومعوقووات العوور الشووعرية ،وزاد هووذا المنظووور براقووة ووضوووحا
عندما هاء االسولم بوسوالل خاتموا" للديوان السوماوية ،و ووف
العووور بحموووول للنسوووانية همعووواء ،ونهووود فوووي القوووران ال وووريم
توضوويحا لهووذا المعنووى فوي ا ثوور موون ايووة قرانيووة ،قولوول تعووالى
فوووي سوووورة الحهووورات االيوووة "( "11وهعونوووا م شوووعوبا وقبا ووو
لتعارفوا ان ا رم م عنود ا

اتقوا م) .وحيرهوا ال ثيور مون ايوات

القران ال ريم (.)1
والموووتمعن فوووي بروتو ووووالت ح مووواء سوووهيون يومووول ان
دعوووووة العولمووووة قوووود ظهوووورت فووووي االسوووو موووون خوووول هووووذل
البروتو وووووالت ،التووووي ترهمهووووا او موووورة موووون الروسووووية الووووى
االن ويزيوووة السووووحالي " ماردسووون " بعنوووووان (االسوووتيلء عوووووى
العالم بح ومة عالمية -بروتو والت ح ما سوهيون) .ذلوو أن
عووددا موون بروتو ووالت ح موواء سووهيون توون

س وراحة عوووى

(سووووهينة العموووووة)(*) العالميووووة ،وهنوووواو موووون يعووووود بتوووواريخ
العولمووووة الووووى بدايووووة النظووووام الرأسوووومالي العووووالمي ،وموووونهم "
ايمانوي فالرستين " الذي أعادل الوى القورن السوادل عشورفي
بدايوووة االسوووتعمار ،ويعوووود بهوووا بعضوووهم االخووور الوووى ظهوووور
الشوور ات العالميووة المتعديووة الهنسوويات ،امووا بالنسووبة الخوورين
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فتبوووودأ العولمووووة بألغوووواء اسووووعار السوووورف الثابتووووة ،او بتال ووووو

تسوووبح الواليوووات المتحووودة االمري يوووة القووووة العالميوووة االولوووى

المعس ر االشت ار ي الشرقي في بداية عقد التسعينيات .4

المنالردة بزعامة العالم عوى وفق موا تقوررل مون اهوراءات عووى

وتختووووف العولموووة المعاسووورة عموووا حسووو فوووي التووواريخ

السووووعيد الووووودولي ،وبموووووا ينسووووهم مووووو مخططاتهوووووا وحمايوووووة

القووديم ،فهوووي تحوودث اوال فوووي ظووو ثووورة عوميوووة -ت نولوهيوووة

مسالحها المنتشرة في اهزاء متعددة مون العوالم .وتهودف الوى

متعووددة الحوقووات واالثووار ،اهمهووا ثووورة االتسووا والمعوومووات

فرف النمط االمري ي مستغوة تالوقها االعلموي والمعوومواتي،

التووي اتيحووت لوقن ووات التوالزيونيووة الالضووا ية واالنترنووت واههووزة

حتى تهيمن عووى القضوايا الدوليوة وتالقود االخورين التواثير فوي

الال وول والهوواتف النقووا  ،بتوسووي البشوور عوووى امتووداد العووالم،

مهريووووات االحووووداث ،فووووالمتغيرات التووووي شووووهدتها نهايووووة عقوووود

فربطووت عووالمهم المختوالووة بعضووها بووبعف وهعوووتهم بوسوواطة

الثمانينيووووات واوا وووو عقوووود التسووووعينيات قووووادت الووووى تحوووووالت

الزموووان والم وووان يرتبطوووون عووووى نحواعموووق واشوووود

سياسووية بيوورة فووي حهمهووا ،وفريوودة موون نوعهووا ،موون حيووث

ان موووا

سرعتها ،فووم يشوهد العوالم مثو هوذل التحووالت بمثو السورعة،

واسر مما ان يحدث في الماضي.
وفووووي ظووووو اتسووووا اثوووووار ثووووورة ت نولوهيوووووا السوووووناعات

مووون دون حووور  ،وخووول مووودة قسووويرة سوووار نظوووام القطبيوووة

االتسوووووالية واالل ترونيوووووة ،ومووووو نالووووووذ الشووووور ات المتعديوووووة

الثنا يوة شووي ا مون الماضووي ،وتال وو االتحوواد السووفيتي ،سووه

الهنسية وتراه م انوة االموم المتحودة وو االتهوا المتخسسوة

فوووي الواقوووو الوووودولي نهايووووة عهوووود الحوووور البوووواردة (-1445

واسووتمرار الخو و والتالوواوت الحوواد فووي النطووام العووالمي والسوويما

 ،)1441وقووود وضووو هوووذا االمووور العوووالم اموووام مرحووووة هديووودة

فووي مهووا االتسووا والمعوومووات ،و ذلووو اسووالر عوون ظهووور

موي ة بالمتغيرات(.)6

مرحووووة هديووودة فوووي تووواريخ العوووالم عرفوووت باسوووم (العولموووة)،

وقوود مهوود الال وور االسووتراتيهي االمري ووي لووذلو بمهموعووة

وخريطووة هديوودة لوس و ار االقويمووي والعووالمي تتهوووى تووداعياتها

موون االطروحووات النظريووة التووي تسووور التغي ورات التووي شووهدها

اوضح ما ت ون عوى الساحتين االعلمية والثقافية .5

العالم ،ومنها اطروحة (نهاية التاريخ) التوي قودمها (فرنسويل

االتسووووا واالعوووولم الغربيووووة،

فو وياموووا) (* ،)2الوووذي افتووورف ان التغيووورات التوووي شوووهدها

وتوووورتبط العولمووووة بوسووووا

السووويما االمري يوووة منهوووا ،عووووى طرحهوووا فووووق بسووواط البحوووث

العالم ال تد عوى نهاية الحر االبواردة فحسو بو تود عووى

العومووي الهوواد ،اال اذا تعوووق االموور بتسووديرها وترويههووا داخو

نهاية التاريخ ،وتنبا بالوسو الى نقطة النهاية لخوط التطوور

البووودان الناميووة ،بوسووالها مووادة" للسووتهلو تعووود بالالا وودة "

االيوووديولوهي لوبشووورية ونقطوووة تعمووويم الديمقراطيوووة الويبراليوووة

ماديوووا ومعنويوووا " عووووى البوووودان المسووونعة لوسوووا

االتسوووا

الغربيوووة بوسوووالها الشووو

النهوووا ي لوح وووم االنسووواني ،وعووودب ان

والمسووووتاليدة حقووووا موووون ت نولوهيووووا وسووووا ط االتسووووا وثووووورة

انتسار الغر يتمظهور وقبو

المعووموووات .وقووود بووودا الخطوووا االعلموووي الغربوووي المعاسووور

منههية قادرة عوى الحوو مح الويبرالية الغربية ،وربموا وان

حماتوول التبشووويرية بالعولموووة امووورا" واقعوووا" ال فووورار منووول ،النهوووا

االهم من ذلو ان العولمة دخوت الهود السياسوي ،فالمنافسوة

تسعى الى تحقيق المستو الل ق مون التنميوة ،واسوتالاد هوذا

االقتسادية ال ونية التي اسبح يشار اليها ،عووى انهوا السوب

الخطا في تسويقل من معطيات الت نولوهيا.

في تخاليف خدمات الرعايوة االهتماعيوة التوي تقودمها الودو ،

وتعووود مرحووووة انتهووواء الحووور البووواردة نقطوووة فاسووووة فوووي
التووووواريخ السياسوووووي الووووودولي الحوووووديث ،اذ اضوووووحى الطموووووو
االمري ي واضحا في الترويج لوعولمة ،وفي

توههاتهوا وي
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و شويء فوي انهيوار ايوة بودا

وأضحت هي النغمة السا دة في العوم االهتماعي(.)7
ولوعولموة اهوداف معونووة ،اذ بورزت سياسووية امري يوة تقوووم
عوى(:)8
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وقوود شووا اسووتعما لالووظ العولمووة فووي العقوود االخيوور موون

 -1النظوور الووى العووالم بوسووالل وحوودة متهانسووة واحوودة ،وقيووام
نظام يضم العالم بأسرل.

االلاليووة الثانيووة ،وادرج فووي االدبيووات السياسووية واالقتسووادية،

 -2تأ يووود االنالوووراد األمري وووي بقيوووادة العوووالم بانتهووواء الحووور

ومرادفهووا بالوغووة الالرنسووية ( ،)Mondilistionاي  :اضووالاء

الباردة وانتسار الرأسمالية.

السالة العالمية (،)Mondial

 -1إقامة ما يسمى (بنظام عالمي هديد)،يؤ د عووى التطبيوق

واالقتسووواد ،وهوووي فوووي التحويووو الوغووووي مشوووتقة مووون سووويغة

السوووارم لمبووواد القوووانون الووودولي ،واسوووتغل االموووم المتحووودة

(فوعووة) ،وهوي توود عووى تحويو الشوويء الوى وضوعية اخوور ،

بوسالها حطاءا" لهذا التحرو.

مثووووو قولبوووووة مووووون قولووووو  ،اي وضووووو الشووووويء فوووووي سووووويغة

 -4التووداخ الحضوواري بووين الحضووارات افووة ،والحوووار فيمووا

قال (.)11

بينها ،و ذلو التالاع والتباد الثقافي فيما بينها.

عوى امر ما فوي السياسوة

واذا رهعنا الوى معهوم ويبسوتر ( ،)Websterلوهودنا ان

 -5تسوووهي حر وووة النوووال والمعووموووات والسوووو بوووين الووودو ،

العولمة بوالظة (الهووبلزيشون) ،تعنوي ا تسوا الشويء طواب

وعقد سلت التقار بين البشر.

العالمية ،والسويما هعو نطواق الشويء وتطبيقول عالميوا ،وهوذا

 -6البحث عن عدو هديد لمواههتل ،وقد وق االختيوار عووى

المسووووطوح لووووم يوووودخ قووووامول ا سووووالورد(* )4اال فووووي عووووام

االسوولم ممووثل بمووا يسوومى (باالسووولية االسوولمية) ،لممارسووة

 ،1441واسووالا ايووال موون ال ومووات الهديوودة ،ويشووير القووامول

الهيمنة االمري ية.

الوووى ان هوووذا االسوووتعما قووود تووواثر بال ووورة ما ووهوووان الخاسوووة

املبحث الثاني

بالقرية ال ونية(.)11
واالرهووح ان او اسووتعما ل ومووة عولمووة تووم فووي مهووا

تعريفات العوملة

البد من االشارة الى ان سياحة تعريف دقيق محدد متالوق

عويوول موون لوودن ال تووا والمال وورين ،العوور واالهانو لوعولمووة
تبدو مسوالة شواقة ،بو ت واد ت وون مسوتحيوة ،نظو ار الوى تعودد
تعريالاتهووووا ،التووووي تتووووأثر اساسووووا بانحيووووازاتهم االيديولوهيووووة،
واتهاهوواتهم الال ريووة ازاء العولمووة رفضووا او قب ووال ،ف و واحوود
منهم ينطوق في سياحة تعريالل من وههة نظرل الخاسة.
ولم يتالق ال تا في مؤلالاتهم عووى تسومية محوددة لهوذل
الظووواهرة ،فقووود اسوووماها بعضوووهم ال ونيوووة ،واسوووماها اخووورون
بال و بة(* ،)1والشا

اال ثر استعماال" بين النوال العولموة،

النهووا ترهمووة للسووم االن ويووزي ( ،)Globalizationويعنووي
هعو الشوويء عوووى مسووتو عووالمي ،اي  :نقووول موون المحوودود
المراق الى حيرالمحودود الوذي ينوأ عون المراقبوة ،وهوي تاليود
الشوويء وتوسووي دا رتوول ل ووي يشووم العووالم ،عوووى وفوق وههووة
نظر مروهي هذا الشيء(.)4

مجلة القادسية في اآلداب والعل وم التربوية

االتسا من العالم المعروف (مارشا ما ووهان) ،فوي هامعوة
(تورنتو) ب ندا ،و ان ذلو فوي عوام  ،1461اذ تنبوأ عون ذلوو
في تابل (است شافات في عوالم االتسا ) ،وبشر العوالم بأنول
سووووف يتوهووول الوووى االنووودماج وخووورق الحووودود ،نتيهوووة تطوووور
وسووا

االتسووا  ،التووي سووتؤدي بووذلو الووى تحوي و العووالم الووى

قريوووة ونيوووة  ،))Global Villageموووا اسوووتخدمها سووونة
 ،1468في تابل الحر والسلم في القرية ال ونية(.)12
وتعوود ظوواهرة العولمووة الدرهووة العويووا فووي علقووات الهيمنووة
وحووددوها بالتبعيووة ال اموووة لونظووام الويبرالووي ،ويوور عبوود االلوول
بوقزيووز ان العولمووة ليسووت سوو السوويطرة الغربيووة عوووى سووا ر
الثقافوووات بوسووواطة اسوووتثمار م تسوووبات العوووووم والتقنيوووة فوووي
ميدان االتسا (.)11
وتر ز العولموة عووى البعود الثقوافي الوذي يشوير الوى بوروز
الثقافة سوعة عالمية تسوق أية سوعة تهارية ارخو

 ،ومون

ثوووم بوووروز وعوووي وادراو ومالووواهيم وقناعوووات ورمووووز ووسوووا ط
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ثقافيووة عالميووة الطوواب  ،وتعنووي بالدرهووة االولووى شووي ا

ال بوور لونظووام الرأسوومالي عووووى مسووتو العووالم وانهووا تهسووود

التدريهي ،ما تعنوي ايضوا

الووودرهات العويوووا فوووي علقوووات الهيمنوووة والتبعيوووة للمبرياليوووة.

واحدا  :هو الغاء الهنسية والتأ

ام انية تحويو الدولوة الوطنيوة الوى دولوة عبور الحودود ،وذلوو

وير برهان حويون بانها حر ية دينامي يوة هديودة تبورز داخو

فوووي ووو االبعووواد  :المووووارد الماليوووة ،وقووووة التشووو ي السياسوووي

العلقات الدوليوة ،مون خول تحقيوق درهوة عاليوة مون ال ثافوة

واالقتسادي والسياسة الثقافية واالعلمية(.)14

والسوورعة فووي عمويووة انتشووار المعوومووات والم تسووبات التقنيووة

ولوعولمووووة اربوووو عمويووووات اساسووووية ،وهووووي عوووووى ا تووووي:

والعمويوووة لوحضوووارة ،يتزايووود فيهوووا دور العامووو الخوووارهي ،فوووي

المنافسووة بووين القووو العظمووى ،التطووور الت نولوووهي ،انتشووار

تحديووووود مسوووووير االطوووووراف الوطنيوووووة الم ونوووووة لهوووووذل الووووودا رة

عولمووة االنتوواج ،والتبوواد والتحووديث ،ولهووذا يم وون القووو  :ان

المندمهة(.)17

سياحة تعريف دقيق لوعولموة يبودو مسوألة شواقة ،نظو ار لتعودد

والملحووظ ان تعوودد تعوواريف العولمووة تنب و موون اخووتلف

تعريالاتها ،التي تتوأثر اساسوا بانحيواز البواحثين االيديولوهيوة،

وههات النظور فيهوا ،وتوههوات مسوتعموي هوذا المسوطوح مون

واتهاهاتهم ازاءها رفضا او قبوال(.)15

رهووا سياسووة واقتسوواد واتسووا  ،و و واحوود موونهم انطوووق موون

وتشووم العولمووة تغي ورات هذريووة فووي السياسووة واالقتسوواد

اختساسوول ،فعووالم االهتمووا ينظوور لهووذا المسووطوح بمنظووور

والثقافوة والت نولوهيووا ،هودفها تهي ووة االهوواء العالميووة لمرحوووة

معوين وعووالم االقتسوواد ينظور اليوول بمنظووور اخور ،و ووذلو عووالم

و مواهو محووي

السياسوة ،وسووا ر اسووحا التخسسوات .ول وون مهمووا اختوالووت

هديدة تتميز بعدة انماط حديثة ،مث انالتوا

عوى الخارهي ،فضل"عن االسوتعما الالوا ق لوسوا ط االتسوا

وههات نظر ال توا والموؤلالين فوي تعوريالهم لظواهرة العولموة،

الحديثووة لوتوورويج للف ووار والمعتقوودات والقوويم ،واتسووا انتشووار

اال ان القاسووم االمشووترو فووي تعريالوواتهم يؤ وود انهووا تبوورز موون

الت نولوهيوووا وحر وووة المووووارد البشووورية .ولوعولموووة ابعووواد ثيووورة

خوول السوويطرة التووي يووتح م بهووا النظووام العووالمي ،فووي تعموويم

تتس و بمختوووف القطاعووات واالنشووطة ،التووي تشووم مهموعووة

انموذج سياسي ثقوافي واقتسوادي واحود ،وسويادة منواد دولوي

من االهداف منهوا مواهو ذو سوبغة سياسوية ومنهوا مواهو ذو

خوا مون القطبيووة فبودأت هوذل الظوواهرة باالنتشوار ،فيموا يطوور

طاب اقتسادي او ثقافي واعلمي .والعولموة ،ذ رهوا (توموال

اهمية الربط بينها وبين البنية الدوليوة ،مموا يعوزز هوذل الال ورة

فريووودمان) فوووي تابووول "السووويار لي سوووال وشوووهرة الزيتوووون "

تقوودم ثووورة االتسووا  ،والتطووور (الت نولوووهي)حتووى بوودأ يتبوووور

فتعووود نظاموووا"
باالمر وووة ،اذ انهوووا تضووو النمووووذج االمري وووي،
ب
مسووووتمرا" ينطوووووي عوووووى الت اموووو بووووين الوووودو واالمووووم ،فووووي

بهذا االتهال .ما ان االستنتاج الذي يم ون ان نخورج بول مون
خووول التعريالوووات السوووابقة ،بوووان العولموووة عووووى وفوووق الرؤيوووة

الت نولوهيوووا بطريقوووة تم ووون االفوووراد مووون التهوووو حوووو العوووالم

االمري يوة ،والموراد تسووويقها لوعوالم هووي هيمنوة موون نوو هديوود

والوسو الى مسوافات ابعود ،وبسوورة اسور واعموق وارخو

يوووراد منهوووا اذابوووة الحووودود والغووواء الهويوووة الوطنيوووة والقوميوووة

موووون اي وقووووت مضووووى ،ول نهووووا تم وووون االقويوووواء موووون فوووورف

وفوووورف مالوووواهيم اقتسووووادية وثقافيووووة وسياسووووية واهتماعيووووة

سيطرتهم وتسومح لهوم بوافترال المستضوعالين بذريعوة التبواد

موحدة.

الحر لومعوومات وحرية التعبير(.)16
والمتالح

والعولمة من وههة نظر الباحث ،هي نظام عالمي هدفول

فوي تعريالوات التوي قودمها بعوف البواحثين فوي

ربوووط المهتمعوووات المختوالوووة واخضووواعها لمضوووامين سياسوووية

مهوووا العووووم االهتمووواعي والثقافوووة عووون العولموووة يلحوووظ انهوووا

وثقافيووة واقتسووادية واتسووالية ،يووتح م فيهووا موون يمتوووو القوووة

تنطوق من منظوور ف وري متقوار  ،وانهوا تمثو لحظوة التتوويج

معينووة يوهههووا

مجلة القادسية في اآلداب والعل وم التربوية
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 ،وقد اشارالى ذلو عالم االتسوا

المعووروف (ما ووهووان) فووي تابوول الشووهير (الحوور والسوووم فووي
القريوووة ال ونيوووة) عوووام  1468الوووى انووول مووو تطوووور وسوووا

اموا العولمووة فهووي نالوي للخوور واحوول للختوراق الثقووافي محو
الس ار االيديولوهي(.)21
ويتهل بعوف ال توا عمودا الوى الخووط بوين المسوطوحين

االتسا (االل ترونية) قد موددنا النظوام العسوبي المر وزي عووى

من اه تسويغ العولمة والباسها لباسوا هوذابا لتقنو االخورين

المستو ال وني ،وان تطورهذا النوو مون االتسوا يعود بدايوة

بضرورتها واهميتها لرفال الهنل البشري.

حقبووة انسووانية هديوودة ،يووتم موون خللهووا الغوواء حوواهز المسووافة
الذي ان يبعد بين الدو والمهتمعات والشعو (.)18

ويم وون وسووف العالميووة  :بأنهووا التوسو المتزايوود المطوورد
فوووي تووودوي االنتووواج مووون لووودن الشووور ات المتعوووددة الهنسووويات

ول ووون تبقوووى التالرقوووة بوووين الوسووويوة واسوووتعما الوسووويوة

بالتوازي م الثورة المستمرة فوي االتسواالت والمعووموات التوي

تالرقة ذات اهمية هوهرية ،الن التقدم (الت نولوهي) ليل هوو

حدت ببعضها الى تسور ان العالم قد تحو بالالع الوى قريوة

الووذي يحوودد مباشوورة مسوويرة التوواريخ ،بو السو ار فووي السوويطرة

ونيووة( ،)22مووا ان العالميووة االنسووانية تعنووي تعاونووا ايهابيووا

عوى هذل الوسا

هو الذي يتح م فوي التطوور ،وهوذا السو ار

بين االمم والدو مون خول منظموات االموم المتحودة وهي اتهوا

يتخذ اش اال عدة ،منها س ار االمم .14

عووى وفوق مواثيقهووا وقواعودها ،وبموا يووؤدي الوى سويادة االموون

بني مفهومي العوملة والعاملية :

والسوووم والتنميووة بووين الوودو  ،مووا انهووا تعنووي االنالتووا الحموويم

هنوواو فوورق بيوور بووين مسووطوحي العولمووة والعالميووة ،ف وول

المالهومين مختوف عون بعضول اختلفوا بيو ار .ويم ون توضويح
الخوط الحاس بينهما من خل التعريالات االتية :
العالميووووة  : )Universality( :تعنووووي التعوووواون العووووالمي
والتواس بين البشر من اهو اهوداف انسوانية وتعنوي بحقووق
االنسوووووان وثقافتووووول وحريتووووول ،وب ووووو مايرفووووود الخسوسووووويات
والهويووات الوطنيووة .وتميو الووى التالووتح عوووى الثقافووات االخوور
موون العوووالم ،مووو االحتالووواظ بووالخلف االيوووديولوهي ،فوووي حوووين
العولمووة ( ،)Globalizationاحت وواء للخوورواحل للخت وراق
الثقووافي محو السو ار االيووديولوهي ،وتمثو العولمووة ا ثوور موون
مالهووم احوبهوا يتعووق بالسويطرة ،موا انهوا ارادة لوهيمنوة وموون
ثم فهي قم ونالي لخسوسيات االخرين وهوي احتوواء لوعوالم،
فووي حووين ان العالميووة هووي طمووو للرتقوواء بالخسوسووية الووى
مسوووووتو عووووووالي ،ونعتقوووووود ان العالميووووووة هووووووي تلقووووووح بووووووين
الخسوسيات للرتقاء بها الى ماهو عالمي و وني(.)21
ويوور المال وور العربووي محموود عابوود الهووابري ان العولمووة
شيء والعالمية شيء اخر ،فالعالمية تالتح عووى العوالم ،عووى
الثقافوات االخوور  ،فضول"عن االحتالوواظ بوالخلف االيووديولوهي.
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بووين الوودو والشووعو بعلقووات قا مووة عوووى الت ووازن المسووالح
بووووين الوووودو فووووي المهوووواالت االقتسووووادية والتقنيووووة والثقافيووووة
واالعلميووة افووة ،وبمووا يحقووق مووردودا ايهابيووا للطوراف افووة،
ومن ثم تمتينا لوعلقات الدولية االيهابية.

امووا العولمووة ليسووت سووو ف وورة امري يووة ونيووة بسووورة

اخوور  ،وبووذلو ت ووون احاديووة الثقافووة .ويتضووح ذلووو االموور فووي
هع الوغة االنهويزية ،او باالحر االمري ية ،هي لغة الثقافوة

ال ونية(.)21

املبحث الثالث
ابعاد العوملة

البعد السياسي للعوملة :
ثوور اسووتعما مسووطوح العولمووة فووي عقوود التسووعينيات،
واسوووبح شووواحل اساسووويا لوتنظيووور الثقوووافي مووون االعووولم الوووى
االبوودا  ،وموون تربيووة الطال و الووى اعووداد الوودعاة الوودينيين ،فووي

حوووووين يقودهوووووا المتح موووووون باقتسووووواديات العوووووالم ومسووووونعو
ت نولوهيا االتسا  ،ومن و ار هم اه السياسة.
ويحدد بيتر تيوور في تابول (الهغرافيوا السياسوية لعالمنوا
المعاسوور) ،ثمانيووة ابعوواد لوعولمووة ،وهووي  :العولمووة الماليووة،
العولمووة الت نولوهيووة ،العولمووة االقتسووادية ،العولمووة الثقافيووة،

العدد ( )1المجلد (9002 )8

مظاهر العوملة وانعكاساتها

م .م .هناء حسن سدخان

العولمووووة السياسووووية ،العولمووووة البي يووووة ،العولمووووة الهغرافيووووة،
العولمة السيوسيولوهية (االهتماعية)(.)24
وتعتمووود العولموووة عووووى وسوووا لتوووأليف نمطهوووا بسووويغتل
االمري ية (ف رة واداة) ،ومن اهمها(:)25

 -1سياسوووووية  :تعمووووود الوووووى اضوووووعاف سووووويادة الدولوووووة،

وشرذمتها ،وتغيي هويتها الوطنية والقوميوة لمسووحة سووطة
الدولة (المر ز) وهيمنتها.
 -2اقتسادية  :تعبر عن طاب

وني للقتسواد ،بعود ان

سعت الى تال يو االقتساديات الوطنية ،واندماهها في السووق

العالمية واالقويمية.

 -1ثقافية  :مستاليدة من ثورة المعووموات ،واتسوا نطواق

االتسووا الالضووا ي ،لتش و ي الوووعي المنسووهم والقوويم المنتهووة
حسووو توههوووات (المرسووو االقوووو ) ،وموووا يترتووو عويهوووا مووون
تحطيم لوهوية وتخري لووهدان ،وهذا موا سونوليل العنايوة لموا

يمثوووول مووون معطيوووات ف ريوووة وروحيوووة تحووواو ترسووويخها فوووي
وهووودان المشووواهد العربوووي مووون خووول قنووووات البوووث الالضوووا ي
المباشر.
فالعولمووووووة ظوووووواهرة اقتسووووووادية وسياسووووووية وت نولوهيووووووة
وثقافية ،وانها سب ونتيهوة لثوورة االتسوا والمعووموات ،وان
العووالم قوود اضووحى سوووقا واحوودة ،بالض و الوودور الووذي تؤديوول

االقمار السوناعية  ،والقنووات الالضوا ية ،واالنترنوت ،ومختووف
وسووا ط االتسووا  ،وتضووخم علقووات التشووابو التهوواري والنقوودي
حتوووووووى حووووووودا العوووووووالم االن اشوووووووبل بقريوووووووة ونيوووووووة واحووووووودة
متهانسوة( ،)26ولوعولمووة قوووة بابعادهووا وتهوياتهووا السياسووية،
وهي االسال الذي يض ويسيغ ش النظام العوالمي الهديود
في القرن الحادي والعشورين ،بموا يتويح لومسويطر الوتح م فوي
مر ووووز القوووورار السياسووووي وسووووناعتل فووووي دو العووووالم خدمووووة

للهداف الغربية ،وهذا ما يسعى اليول مروهوو العولموة لتعمويم
الوونمط االمري ووي عوووى العووالم .وهووو نتوواج لومتغيورات السياسووية
التووي حوودثت فووي المهتم و العووالمي خوول العقووود االخيوورة موون
االتسوا

القرن العشرين فضل عن ونل نتاها لتطور وسوا
والمعوومات.
وهناو علقة وطيدة بين السياسة واالعلم ،اذ ان العمو
السياسوووي والعمووو االعلموووي يشووو لن مهوووالين متميوووزين ،وال
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يم وون الالسووو بووين هوووذين النشووواطين ،نظوو ار الهميوووة الوظيالوووة
االعلميوووة فوووي التبويوووغ ،وفوووي اشوووراو الموووواطنين فوووي الحيووواة

السياسية ،وفي ربط قنووات االتسوا بوين التشو يلت المتالالوة
او المتعارضوووة ،وفوووي تعب وووة الهمووواهير قبووو الحسوووم فوووي ووو
اختيار(.)27

ومهمووا اختوالووت االراء فووي هووذل المسووالة لووم يعوود الالس و
مم نووا بووين السياسووة واالعوولم ،ولووم تعوود التالرقووة سووهوة بووين
مخطووط سياسووي واخوور اعلمووي ،واذا انووت الحوور قوود وظالووت
لخدمة السياسة مثوما انت الحر اداة سياسوية ونشواطا مون

انشوووطتها ،فوووان نتا ههوووا وان اسووواتها ال تنحسووور فوووي ميووودان
المعر ة ،ب تتعدال الى مستويات ابعد عمقا(.)28

في مؤتمر (دافول) العالمي الذي عقد في سويسو ار عوام
 ،1447اهتمو زعموواء العووالم ( 41ر وويل دولووة و2111موون
اسووحا الشووور ات ال بوور والشخسووويات العالميووة) ،لمناقشوووة

دور االعوولم المتزايوود فووي الووتح م بالعووالم ،وفووي اطووار تسوواؤ
عام ساد اهواء المؤتمر هو ،ه يح م االعلم العالم؟ وخول
الهوسوووووات الوووووو( )261لهوووووذا الموووووؤتمر وووووان المحوووووور العوووووام

لومناقشووووات السووووا دة هوووووعن تضووووخم دور االعوووولم وتاثيراتوووول
العالميوووة ،وفوووي احووود هوسوووات الموووؤتمر ا ووود عضوووو مهوووول
الوودوما الروسووي (حريغوووري يافونس و ي) بووان االعوولم المعووادي

اد دو ار في انهيار االتحاد السوفيتي ،السيما بعد ان اطوعوت
شوووعوبل ا ثووور فوووا ثر عووووى الطريقوووة التوووي تعيشوووها الشوووعو
خارهل(.)24
والعولمووة تعبوور بسووورة مباشوورة عوون ارادة الهيمنووة عوووى
العالم ،وقد حددت وسا وها لتحقيق ذلوو ،ومنهوا  :اعطواء و
االهميوووة واألوليوووة للعووولم الحوووداث التغيووورات المطووبوووة عووووى
السووعيدين المحوووي والعووالمي ،ذلووو أن السياسووة منظوراليهووا
مون زاويوة الهغرافيووة ،ومون ثوم فووان الهيمنوة العالميوة اسووبحت
تعنووووي اليوووووم مراقبووووة السوووووطة اللماديووووة سوووووطة ت نولوهيووووا
االتسوا  ،وه ووذا فبودال موون الحودود الثقافيووة الوطنيوة والقوميووة
تطوور ايووديولوهيا العولمووة حوودودا اخوور حيوور مر يووة ترسوومها
الشب ات الالضا ية العالمية قسد الهيمنة عوى الال ر والسوووو
والذوق(.)11

العدد ( )1المجلد (9002 )8

مظاهر العوملة وانعكاساتها

م .م .هناء حسن سدخان

وتسوووووعى الواليوووووات المتحووووودة االمري يوووووة الوووووى اسوووووتغل
واستثمارواسووووتعما وسووووا متعووووددة موووون ضوووومنها ،وسووووا

والتعبيوور ،وحريووة التنووافل ،وهوواءت هووذل النتووا ج موون خوول
اهابووات عينووة موون اعضوواء هيووأة التوودريل فووي هووامعتين موون

االتسوووا المختوالوووة ،وسوووا المعووموووات الحديثوووة ،الشووور ات
والمؤسسوووووات العالميوووووة متعديوووووة الهنسوووووية ،القوووووو الماديوووووة

الهامعووات الالوسووطينية فووي قطووا حووزة ،وهمووا هامعووة االزهوور
والهامعة االسلمية(.)11

الراسووومالية ال بووور ومنهوووا المخوووابرات ومايسووومى (بمنظموووات
المهتم المودني) ،لوتورويج لظواهرة العولموة ،ولهوذل االسوالي

السياسية واالهتماعية واالقتسادية من م ان الوى اخور بشو
يؤدي الى خوق عالم واحد ،اساسول توحيود المعوايير ال ونيوة،

وحيوور مشووروعة تبعووا لمسوووحة الوودوا ر الموههووة لهووا ،وهووذل

المعووموووات ،واضوووحى مالهووووم العولمووووة متوووداوال" فوووي العووووووم

والمعنويوووة لوسووووطة وانظموووة الح وووم ومؤسسووواتها فوووي الووودو

اهداف معونة واخور خاليوة لتحقيوق اهودافها وسوا

مشوروعة

المظاهرالعالميووة ال يم وون احتواؤهووا او سوودها او بنوواء اس ووار

فووي وهههووا لوقووف زحالهووا ،اال انوول يم وون الحوود موون مخاطرهووا
وتهن بعف انع اساتها السوبية ،عوى الرحم من ان مواههوة
توو المخاطر ليست باالمر السه اطلقا (.)11
وتتضووح اثارهووا السوووبية موون خوول االحووداث التووي تحسو

وتبووووودو العولموووووة أنهوووووا انتقوووووا المتغيووووورات والظوووووواهر

وتحريرالعلقات في السياسة الدولية ،وتقري الثقافات ،ونشور

االهتماعية ،وقوال هوهريا لود خبوراء االدارة ،وشوعا ار يتداولول

االعلميووون والسياسوويون موون و شووا وة ،وينظوور اليوول بعووف

عوماء االهتما السياسي بعودلب تطوو ار ياليوا فوي تواريخ الونظم
السياسووووية واالهتماعيووووة والثقافيووووة ،وانهووووا تسووووتعين بوسووووا
هديدة لوسيطرة ،منهوا وسوا االعولم  ،وشوب ات المعووموات

عوووى نطوواق واسو فووي العووالم ،اذ ترتضووي السياسووة االمري يووة
لنالسها السيطرة عووى شوؤون العوالم وقضوايال المسويرية ،بموا
في ذلو ممارسوة الضوغوط عووى المنظموات الدوليوة المختوالوة،

الدوليووة ،التووي تش و االخت وراق لوحوودود االهتماعيووة والثقافيووة
والسياسوووية ،اي لحووودود الدولوووة القوميوووة المرتبطوووة بالسووووق
العالمية(.)14

تعاموهووا موو االطووراف الدوليووة المختوالووة ،ممووا اخوو بمووووازين
عموها( ،)12واقر مث عوى هذا التهاوز الوذي يحسو فوي
دو العالم اليوم ،وتنسح باثارها عووى شوعو العوالم اهمو ،
ومنهووووووووا الشووووووووع العربووووووووي ،التعاموووووووو المووووووووزدوج (ال يوووووووو
بم يووالين)(* ،)5وهووذا التحوودي يالوورف عوووى االعوولم العربووي
مسؤولية وطنية وقومية لوتنبيل عوى االخطوار والتهواوز الوذي
يهوودد االنسووان العربووي تحووت سووتار العولمووة ،لتسوويير االمووور

وما تنطوي عويل من خسوسية ،ومن ثوم وضو العوالم بأسورل
في خدمة االنمووذج الغربوي ،والسويما االنمووذج االمري ي،وقود
اسوووتطاعت الثوووورة التقنيوووة فوووي مهوووا االتسوووا والمعووموووات
اختووووو از العوووووالم عاموووووة ،وعالميوووووة الثقافوووووة التقنيوووووة خاسوووووة،
واسوووووبحت مسوووووادر الشووووورعية التقويديوووووة ،مووووون ايديولوهيوووووة
وموضوووعية مح و نقووا  ،وبوودات المعرفووة تسووهم فووي تش و ي
الهووزء اال بوور موون شوورعية النظووام السياسووي العووالمي لغوورف

العولمووة تتوواثر بالمنظمووات الدوليووة ذات النالوووذ ،وفووي مقوودمتها
البنووووو الوووودولي ،وسووووندوق النقوووود الوووودولي ومنظمووووة التهووووارة
العالميوووة ،فهوووي تووورتبط بالنظوووام الووودولي الهديووود وثوووورة العووووم
والت نولوهيووا ،ولووذلو هووي تووؤثر عوووى حريووة انتقووا المعوومووات

ومووون ثوووم بنووواء علقوووات دوليوووة متوازنوووة مووو مختووووف القوووو
السياسووية فووي العووالم ،وان نهووا هووذل العلقووات عوووى اسووال
االرتباط الوثيق في تحقيق المسالح الوطنيوة والقوميوة ،ول ون

وفووي مقوودمتها منظمووة االمووم المتحوودة ،التووي تطوعووت شووعو
العالم الى ان تهد فيها الى حد ما ملذا يعسومها التهواوزعوى
المستويات االقويمية والدولية،ل نها تاخذ با ثر من معيوار فوي

السياسية عوى وفق الرؤية االمري ية.
وبينووت دراسووة لووود تور حسوون ابووو شوون عوون اسووتطل
اراء النخبوووة الالوسوووطينية ازاء العولموووة وتحوووديات الغووود،ذلو ان
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وتسعى العولموة الوى نقو تخسو الدولوة وسووطتها فوي
المها السياسي ،ومون ثوم الثقوافي واالعلموي إلوى مؤسسوات
عالميووة ،وذلووو يعنووي فووي ابسووط سووورة الغوواء لوهويووة القوميووة

السيطرة ،و(امر ة) حياتها االهتماعية والثقافية(.)15
وتقووووم وسوووا االتسوووا بووودور بوووالغ االهميوووة فوووي رسوووم
المعووالم السياسووية وتحديوودها الي نظووام سياسووي واليووة دولووة،
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حيا هوذا التووازن يوؤدي الوى االخول باالسوتقل السياسوي،
ويمي الى سالح االقو (.)16

انالووردت السياسووة االمري يووة بالعووالم بالع و قوودرتها االقتسووادية
والعسووو رية والت نولوهيوووة ،واسوووتعموت مهوووول االمووون الووودولي

والودالالت ،فاالسوتعما الودعا ي لوتورويج اظواهرة العولموة اد

لتهويووو الشوووعو  ،واالمثووووة عووووى ذلوووو ثيووورة ،منهوووا حسوووار

وان التقوودم العومووي فووي وسووا االتسووا اعطووى العمويووة
االعلمية ام انية بيرة فوي حسون او سووء اسوتعما المعواني

حطوواء" لتمريوور سياسووتها س وواء فووي شوون الحوورو العس و رية
اتهال شعو العالم ،ام مون خول فورف الحسوار االقتسوادي

الووى سوووء اسووتعما معوواني االلالوواظ والمسووطوحات فووي اطووار
خدمووووة االحووووراف الدعا يووووة واالهووووداف السياسووووية لسوووواح

امري ووا عوووى وبووا الووذي مضووى عويوول ا ثوور موون اربعووين عامووا،
والحسووووار عوووووى ليبيووووا منووووذ عووووام  ،1486والحسووووار عوووووى

اسبح من المألوف تو يد دور الودو ال بور وموا تمتو ول مون

سوونوات ،والتوودخ العس و ري المباشوورفي اثنوواء الحوور االهويووة

الرسالة( .)17وفي الدراسوات االعلميوة والسياسوية المعاسورة

السودان منذ  ،1446والحسار عوى العوراق ال ثور مون عشور

قوة عس رية وسياسية واقتسادية وتقنية ،في تاثير ذلو عووى

فوووي السووووما عوووام  ،1448والتووودخ العسووو ري فوووي تغييووور

مسالحها وحاياتها االستراتيهية.
وعووى الورحم مون ان الودوا ر الويبراليوة القووة الدافعوة وراء
العولمة ،فان بعف نتا هها لوم ت ون مرحوبوة او متوقعوة حتوى

 ،2111وفووي العووراق عووام  ،2111ولتحقيووق هووذل االهووداف
قاموووت الواليوووات المتحووودة االمري يوووة بوووزر حوالووواء لهوووا يم ووون
االعتمووواد عوووويهم فوووي تناليوووذ سياسوووتها التوسوووعية ،وتوزعوووت

مقوودرات شووعو المهتمو الوودولي وامموول وبالشو

الووذي يخوودم

انظمة الح وم فوي دو العوالم ،موا حسو فوي افغانسوتان عوام

مموون روه ووا لهووا .وموون أهووداف العولمووة ابقوواء دو الهنووو ،
ومنهوووا األقطوووار العربيوووة ،تحوووت هيمنوووة السياسوووة االمري يوووة
وضووغطها ،وبش و ا ثوور بشوواعة ووحشووية ،وتهي ووة الوسووا

االنظموووة العميووووة لهوووا ،فوووي شووورق اسووويا ،وأمري وووا اللتينيوووة،
وافريقيووا ،واوربوووا ،ولوووديها حاليوووا قوووات عسووو رية منتشووورة فوووي
اوربا الغربية ،و وريا الهنوبية ،واليابوان ،موا بسوطت نالوذهوا

سووويادة الووودو واسوووتقللها  ،ويعوووزز السووويطرة السياسوووية مموووا
يضووعف االرادة الوطنيووة وان احتالظووت بعووف الوودو موون حيووث
الشوووو بمووووا يظهرهووووا بمظهوووور الوووودو المسووووتقوة ،فالبوووووودان
الراسوووومالية تحوووواو خوووووق انطبووووا دولووووي بسوووويغة النظريووووة
الويبراليوة وسولمتها ،اي انهوا قووادرة وحودها ان تسويغ نظريووة
لوعووووالم باهمعوووول ،ال موووون اهوووو ان ي ووووون مزدهوووو ار اقتسوووواديا،
ومقتسوو ار فنيووا وتقنيووا مثوو الغوور  ،وانمووا ليقبوو العووالم بوودور

لقد اضحى مهول االمن الدولي والمظمات التابعة للموم
المتحووودة ادوات سياسوووية مووون ادوات العولموووة ،ويتضوووح ذلوووو
هويووا فيمووا اتخووذ موون ق و اررات (دوليووة) فووي المهووول منووذ عووام
 ،1441فقوووود ح مووووت المسووووالح علقووووات اعضوووواء المهووووول
والسوويما الخمسووة الوودا ميين ،بوودال موون المبوواد ء واالخلقيووات
التي اتسمت بها المراح السوابقة ،فتتهووى تووو المسوالح فوي
اثناء التسويت في المهول عوى نحوو واضوح سوواء وان فوي

واحترام ما يسمى بالشرعية الدولية(.)14
والواقو الودولي فوي ظو العولموة اد الوى ان مووا دور
دو االطراف عوى السعيد السياسي ،بالع الهيمنوة االمري يوة
من ههة ،والمعوقات الداخوية لهذل الدو من ههة اخور  ،اذ

وفقوووا لمسوووالحهم بغوووف النظووور عووون مشوووروعية الووودفا عووون
حقووووق موووواطني تووووو البوووودان ،وقووود زج بووواالمم المتحووودة فوووي
السياسة العالمية ،وهو ما حس وما ي از يحس فوي منواطق
متعوووددة مووون العوووالم ،و موووا حسووو فوووي التووودخ فوووي الشوووؤون

اللزمووة لووذلو ،االموور الووذي يم نهووا موون التوس و عوووى حسووا
االخرين(.)18
ذلوووو أن طووواب العولموووة هوووو التوسووو والهيمنوووة عووووى

السيادة لوغر وان ي ون تابعا لل ،بمعنى ادق ان ي ون تابعوا
لوواليووووات المتحوووودة االمري يووووة عبوووور التوووورويج الف ووووار هذابووووة
وخادعوووة مووون خووول الحريوووة والديمقراطيوووة وحقووووق االنسوووان
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السياسوي فووي ارف الووطن العربووي ،موون خول انتشووار قواتهووا
العسووو رية فوووي اقطوووار الخوووويج العربوووي ،لتهديووود سووويادة االمووون
القومي العربي(.)41

اثناء العدوان عوى افغانستان والعراق وتودخ القووات االهنبيوة
فووي شووؤونهما الداخويووة ام فووي معالهووة االضووطرابات الداخويووة
فووي بووودان عوودة ،ومنهووا فووي يوحسوولفيا ،اذ سوووت االعضوواء
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الداخويوووة لوووبعف الووودو مثووو افغانسوووتان والعوووراق والسوووودان
وليبيا ،وحيرها مون دو العوالم ،وهوذا االثور السياسوي لوعولموة

وما يهري االن من اعادة ترتي العالم والسيما في هانبول
السياسووي يعوود موون اخطوور التحووديات التووي تواهوول مسوويرة دو

يخي االما في حيادية مهول االمن واالمم المتحدة(.)41
ذلووووو ان شووووعارات النظووووام العووووالمي الهديوووود مووووا يراهووووا

االطراف ،اذ تنتق مقومات السيادة الوطنية الوى المر وز الوذي
يوودير النظووام السياسووي العووالمي ،وتهوودف العولمووة الووى هعوو

الحريووووة) و (الههوووو هوووووو القوووووة) ،الشووووعار االو تطبيقاتووووول
اتضوووحت معالمهوووا فوووي فيتنوووام و مبوديوووا والعوووراق ويوحسووولفيا

تتقاط مسالحها االقتسادية،و السياسية ،واالمنية ،بما يالقود
هوووذل الووودو هويتهوووا ،ويقسوووم روابوووط الت امووو بينهوووا.وتتحووورو

"تشومس و ي" سووت ون (الحوور هووي السوولم) و (العبوديووة هووي

دو االط وراف مهموعووة موون الوودوا ر المتعووددة التووي يم وون ان

والسوووما  ،الشووعار الثوواني يتمثو فووي اشوواعة (السوووق الحوور،

الواليووات المتحوودة االمري يووة عوووى محوواور عديوودة ل ووي ي ت و

السووولم فوووي الشووورق االوسوووط) ،اي السووولم بحسووو مالهووووم

السياسوووووي ،بمسووووواعدة سووووووطة وسوووووا ط االعووووولم المنطوووووورة

وهي السوق الحرة للسوتبعاد ،الشوعار الثالوث تهسودل (عمويوة

الواليووووات المتحوووودة األمري يووووة وال يووووان السووووهيوني ،فالههوووو

بمضوومون هووذل العمويووة هووو أسووال قوتهووا موون خوول تههي و
مووودرول ضوووروري وووي تالقووود الحقيقوووة معناهوووا وتنحسووور فوووي
المعنى الوحيد الذي تقدمل االدارة االمري ية(.)42

وموووو تسووووار انتشووووار مظوووواهر العولمووووة ،فووووان بعووووف
التسوووميات التوووي شوووغوت سووواحات الال ووور والعمووو طوووويل ،مثووو

(العوووووالم الثالوووووث) و(التحووووورر) و( التقووووودم) و(حووووووار الشوووووما
والهنو ) و(التنمية االقتسادية) ،لم يبوق لهوا فوي ظو هيمنوة
العولموووة اي معنوووى ،والسووويما ان العوووالم المتقووودم فوووي التنميوووة

اسبح يتهاه عوى نحو خطر مشو لت البوودان الناميوة ،موا
ان هنوواو عووامل مهمووا" اخوور هووو التالوووق العسو ري موون خوول
تقنيووة واسووالي قتاليووة وت نولوهيووة متطووورة ،و ووذلو السوويطرة
عوى بعوف المضوايق والممورات البحريوة والهويوة المهموة فوي
العالم ،مما م ن من فرف القوة العس رية والسياسوية وبوادارة
امري ية في بعف بودان العالم النامي(.)41
ان العولموة تشوير فووي هوهرهوا وحقيقوة امرهووا الوى امر ووة
العالم ،اي :ان العولمة تساوي االمر ة ،الن امري وا هوي التوي
تقود ما يسمى بالنظام العوالمي الهديود ،وتحمو تهسويد لواقو
ايوووديولوهي معوووين ،اال وهوووو انتسوووار قووويم السووووق الويبراليوووة
السياسووية ،ولهووذا فالعولمووة السياسووية تمث و انتشووار االهنوودة
الويبراليووة الهديوودة ،المؤيوودة لخالووف انالوواق الدولووة ،والتحريوور
التشوووووريعي والخسخسووووووة ،واالقتسووووووادات المالتوحووووووة بوهوووووول
عام(.)44
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النهووووا لسياسووووتها ،موووون ذلووووو العموووو عوووووى بسووووط نالوذهووووا
ت نولوهيا ،التي تش

سندا لوترويج الف ارها واهدافها(.)45

والوهوول االخوور لوهيمنووة االمري يووة عوووى العووالم ،يبوورز موون
خووول السووويطرة عووووى االسوووواق الدوليوووة والشووور ات المتعديوووة
الهنسوووية ،وحر وووة السوووو والخووودمات وااليووودي العامووووة ورال
المووا والمعوومووات ،عبوور الحوودود الوطنيووة واالقويميووة ،او انهووا
حر ووة هديوودة تبوورز داخوو العلقووات الدوليووة ،اوانهووا الظوواهرة
التاريخيوووة لنهايوووة القووورن العشووورين ،او لبدايوووة القووورن الواحووود
والعشوورين ،او أنهووا حقبووة التحووو الراسوومالي فووي ظ و هيمنووة
دو المر ووز بقيووادة امري ووا وتحووت سوويطرتها ،وفووي ظ و نظووام
عووووالمي لوتبوووواد حيوووور المت ووووافيء ،وبووووروز النظووووام العووووالمي

الهديوود ،وا بوول تغيي ورات هذريووة عو وى مسووتو معووادالت القوووة
العالميوة ،بعود ان تال ووو دو المعسو ر االشووت ار ي ،متموثل فووي
النظام الشيوعي ،المنوافل التقويودي (القوديم) لوغور  ،وظهوور
الواليات المتحدة االمري ية بوسالها قوة عظموى منالوردة عووى
هورم المنظومووة الدوليوة ،فضوول عوون بوروز ملمووح لوديمقراطيووة
في بعف بودان العالم الثالث ،وقد اسهم في تودعيم توههوات
ظاهرة العولمة ،وا سبها قوة عوام عدة من اهمها(:)46
 -1وهوود الواليووات المتحوودة األمري يوة عوووى قمووة النظووام
الرأسوومالي ،بمووا تمثووول موون قوووة عسوو رية وهيمنووة اقتسووادية
ونالوذ اعلمي واس وفاع عوى السعيد العالمي.
االتسوووا

 -2التقووودم الت نولووووهي ،والسووويما فوووي وسوووا
والسناعات االل ترونية.
 -1الشر ات متعدية الهنسية وتوس نالوذهوا ،ونهاحهوا
في الضغط عوى الودو مون اهو التوقيو عووى اتالاقيوة الهوات
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والسوويما مووا يتعوووق بالتهووارة واالسووتثمار وفووتح الحوودود امامهووا
بل قيود.
 -4المنظموووات والمؤسسوووات الدوليوووة ،التوووي تعمووو فوووي
ضمن التوههات األمري ية.
مووا اد تال ووو منظومووة الوودو االشووت ار ية الووى اسووتبدا

السووو ار بسووو ار مووون نوووو هديووود اخوووذ طووواب االنالوووراج الووودولي
وتوودعيم الديمقراطيووة ومووا يسوومى بمحاربووة التطوورف الووديني ،او

(االرهوووا الووودولي) مووون وههوووة نظووور القوووو المسووويطرة عووووى
عموية التدفق الدولي(.)47

البعد االقتصادي لظاهرة العوملة :
لوعولمووة مظوواهر واسووالي ووسووا متعووددة فووي هوانبهووا
المختوالة ،وتبرز هيمنتها االقتسادية بشو واضوح مون خول

اهوووم االدوات فوووي هوووذا الهانووو  ،بوووالثلثي المعوووروف (البنوووو
الوووودولي ،سووووندوق النقووووود الوووودولي (* ،)6ومنظمووووة التهوووووارة
العالميووووة) ،وبوسوووواطة الشوووور ات العملقووووة والمهيمنووووة عوووووى
السوووق العالميووة ،تعم و هووذل المنظمووات عوووى اشوواعة الال وور
الويبرالووووي الهديوووود ،وتسووووتعم سوووول الغووووذاء الخضووووا دو

الهنووو لشووروط دو الشووما سياسوويا واقتسوواديا ،حتووى حوووت
السياسوووووات المعووووودة والمقوووووررة فوووووي الدوا رالدوليوووووة الرسووووومية
والشر ات الخاسة ال بور محو السياسوات الوطنيوة فوي ثيور

موون الووودو  ،ومووون تووووو الووودوا ر المؤسسوووات الماليوووة الدوليوووة،
مؤتمرات االمم المتحدة الخاسوة بالتهوارة والتعواون( ،)48وقود

بورزت مظواهر العولمووة بشو واضوح فووي المهوا االقتسووادي،
اذ ازدادت فيوول الالهوووة فاتسوووعت بووين بوووودان الغوور المتطوووورة
والبودان النامية من حيث فاعويوة االنتواج او نوعيوة المنتهوات
او فيموا يخو تطوور تقنيوات االتسوا ( ،)44وعنودما يتحوودث
بعضهم عن العولمة ينسرف الذهن الوى العولموة االقتسوادية

اوال ،قبوووو العولمووووة السياسووووية واالعلميووووة والثقافيووووة ،نظوووو ار
لوضو التهويوات االقتسوادية خول العقود االخيور مون القورن

العشووورين ،اذ ظهووورت التووواثيرات االقتسوووادية فوووي زيوووادة حهوووم
التهارة الدوليوة ،وتحريور التبواد التهواري ،وتحورو رال الموا
بحريووووة وموووون دون قيووووود ،واتسووووا دور الشوووور ات المتعديووووة
الهنسوووية ،وظهوووور موووا يسووومى باالقتسووواد المتشوووابو ،وقيوووام
ال ثيووور مووون الشووور ات بانتووواج السوووو ال ونيوووة ،واشوووتداد حووودة

مجلة القادسية في اآلداب والعل وم التربوية

322

المنافسووووة بووووين الوووودو والشووووور ات ،وشوووويو نهووووج سياسوووووة
(الخسخسوووة) (* )7فوووي الووودو السوووناعية المتقدموووة ،وفوووي
الوودو الناميووة عوووى حوود س وواء ،فالعولمووة االقتسووادية يهووري
الحووديث عنهووا االن بوسووالها نظامووا او نسووقا ذا ابعوواد عالميووة
تشم مهواالت الموا والتسوويق والمبوادالت التهاريوة ،ويتمثو

الترويج لها من خل موا وفرتول ت نولوهيوا االتسوا الحديثوة،
ومنهوا قنووات البووث الالضووا ي ،والعولموة االقتسووادية عوووى هووذا

االسال هي وض الشيء عوى مستو العالم(.)51

ان النشاط االقتسادي احد منطوقوات العولموة االساسوية،

النل ي ون وسيوة لزيادة الدخ والعا ودات الماليوة ،فضول عون
ان القوووا مين عووووى هوووذا النشووواط فوووي المؤسسوووات الراسووومالية
الغربيووة والعوواموين فيهووا لهووم خواليووات ومبوواد ء يسووعون الووى
نقوهووووا الووووى بووووودان العووووالم موووون خوووول انشووووطة مؤسسوووواتهم
االعلميوووة تحوووت حطووواء عولموووة االعووولم ،ولهوووذا يلحوووظ ان
العولمووة االعلميووة لهووا اهووداف اقتسووادية وسياسووية وف ريووة،
مترافقوووة تماموووا مووو موووا يخطوووط لووول مروهوهوووا ،فموووثل العنوووف
والهووونل يستشوووري فوووي االفووولم والمسوسووولت التوووي تنتههوووا
المؤسسات االعلمية الرأسمالية(.)51

وهوووذا اسووووو هديووود تتبنوووال الواليوووات المتحووودة االمري يوووة

لوهيمنووة عوووى اقتسوواديات العووالم موون خوول السووعي لسوويطرة
االحت ارات والشور ات االمري يوة ال بور عووى الودو  ،ومون ثوم
الوووتح م فوووي مر وووز الق اررالسياسوووي وسوووناعتل فوووي دو العوووالم
لخدمة مسالحها ،وموا تسوميل بواالمن القوومي االمري وي عووى
حسبان مسالح الشعو وثروتها الوطنية والقومية.
وتهتم المؤسسات الرأسمالية بعموية الوربح الالواح دون
النظوور الووى االثووار الموودمرة التووي توحووق بالبي ووة بسووب مسووادر

االرف المحوودودة فضوول عوون تسووريح اعووداد بيوورة موون القووو
العاموة ،وهذا مايالسر االحتهاهوات والتظواهرات(* )8المناو وة
لوعولمووة التووي تخوورج فووي الموودن التووي تشووهد مووؤتم ار تهاريووا او
اقتساديا لتسويق العولمة او اية مدينة تشهد اهتماعا يخو
سووندوق النقوود الوودولي او البنووو الوودولي لمووا لهووذل المؤسسووات
موون دور تهوويمن عويوول امري ووا وتسوويرل عوووى وفووق مسوووحتها
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وبموا يوحووق الضوورر باقتسووادات الوودو الناميووة ويهعوهووا سوووقا
لترويج بضا عها(.)52

المباشوورة ،وانتقووا االم ووا والقووو العاموووة والثقافووات والتقانووة
فووي ضوومن اطووار راسوومالية حريووة االس وواق ،وموون ثووم خضووو

والناطقووة باسووم العولمووة ،التووي تضووم الوودو السووناعية ال بوور

االساسي في هوذل الظواهرة هوي الشور ات الراسومالية الضوخمة

وقوود اسووتهابت ال ثيوور موون الوودو الناميووة ،ومنهووا بعووف
االقطووووار العربيووووة ،لشووووروط المؤسسووووات العالميووووة الوسوووويطة

العالم لقوو السووق العالميوة ،مموا يوؤدي الوى اختوراق الحودود
القوميووة والووى االنحسووارال بير فووي سوويادة الدولووة ،وان العنسوور

السوووب  ،ويطووووق عويهوووا مهوووول ادارة اقتسووواد العوووالم ،وهوووي :
الواليات المتحدة االمري ية ،فرنسا ،بريطانيا ،المانيا ،اليابوان،

متعدية الهنسية(.)56
ويسووووف (اولوووووري ) العولمووووة االقتسوووووادية بوووووالقو  :أن

بنحووو( )426شوور ة موون ا بوور ( )511شوور ات عالميووة ،مووا

بمعنى ان مذه سيادة السوق العالميوة هوو موذه الويبراليوة

نوووودا ،ايطاليووووا ،وانضوووومت مووووؤخ ار روسوووويا لوم ار ووووز الر يسووووة

يوهد بها ( )22شر ة عالمية في االتسا والمعوومات فضول
عن ا بر تسو شور ات عالميوة النتواج الحواسوي وموا يوزمهوا

من برامهيات(.)51
واسووبح العووالم يعووي فووي ظ و نظووام اقتسووادي وسياسووي
واهتماعي تعم وسا ول توقا يا لمسووحة المر وز الوذي يت وون

موون عوودد محوودود موون الوودو الغربيووة ويالوورف سياسوواتل عوووى
االطراف ،اي دو الهنو من خل اسالي متنوعة تتالواوت
ما بين القوة العس رية التي تسوتعم فوي العودوان المباشور او

التهديوود بوول واشو ا الهيمنووة االقتسووادية التووي تشووم مهوواالت
السووووناعة والت نولوهيوووووا ورؤول االمووووووا وانمووووواط السووووويطرة
االعلميووة ،التووي تتمثووو فووي و وواالت االنبووواء الغربيووة واقموووار

االتسووووا وو وووواالت االعوووولن وت نولوهيووووا االتسووووا وبنوووووو
المعووموووات  ،54والعولموووة االقتسوووادية تسوووف نظوووم االنتووواج
المت ام الهديد الذي يم ن " الشر ات ال ونية " من اسوتغل
المووا والعم و فووي العووالم عوووى اتسوواعل ،وتعنووي بووروز تقسوويم
عم و هديوود للقتسوواد العووالمي الووذي لووم يعوود يخض و لورقابووة
التقويدية ،ولم يعد يؤمن بتدخ الدولوة فوي نشواطاتل ،والسويما
فيمووا يتعوووق بانتقووا السووو والخوودمات ورأل المووا  ،وسووارت
عمويوووات دخوووو االمووووا وخروههوووا توووتم عووووى نطووواق واسووو
وبأسر ما يم ن من خل شاشات الحواسي وباتت السووطة
النقديووة عوواهزة عوون الوودفا عوون اسووعار السوورف وعوون اسووعار

الالا وودة وعوون اسووعار االوراق الماليووة فووي البورسووات ،وتحووو
العالم الى رهينة في قبضوة حالنوة مون بوار المضواربين الوذين
يتووواهرون بوووالعملت واالوراق الماليوووة( ،)55موووا انهوووا تعنوووي
انوووودماج اسووووواق العووووالم فووووي حقووووو التهووووارة واالسووووتثمارات
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السوووق العالميووة ت وزاحم العم و السياسووي او هووي تح و محووول،

الهديووودة ،فهوووي احاديوووة السوووب  ،اقتسوووادية ،تختوووز االبعووواد
المتعددة لوعولموة فوي بعود واحود ،هوو البعود االقتسوادي ،الوذي

ماي از تسورل فوي شو خيطوي ،وال تتعورف لوحوديث عون و
االبعووووواد االخووووور  ،العولموووووة البي يوووووة والثقافيوووووة والسياسووووووية
واالهتماعية والمدنية(.)57

فانقسوووام العوووالم عووووى دو سوووناعية راسووومالية متطوووورة
اطووووق عويهوووا دو المر وووز ( ،)Centerفوووي النظوووام الووودولي،
والووووى دو ناميووووة تسوووومى بوووودو المحوووويط (،)Peripheral
ويتضووح ان ظوواهرة العولمووة وت ووريل تعميمهووا عوووى النطوواق
العالمي هو الذي سيؤدي الوى تخووف دو االطوراف ،الن هوذل
الظاهرة سوتؤدي الوى ت ووين سوسووة مون التبعيوات االقتسوادية

ذات الطووواب الت نولووووهي االمري وووي ،الوووذي يعمووو مووون خووول
ادوات تقنيووووووة وت نولوهيووووووة متطووووووورة ،تعموووووو فووووووي سووووووالح
العولمة(.)58
ذلوووو ان العولموووة االقتسوووادية تعبووور عووون عووودم المسووواواة
االهتماعية،السووويما فوووي دو العوووالم الثالوووث ،ومنهوووا الوووووطن
العربي ،وهذا يحدث بالتزامن م القالوزات ال بيورة التوي تحققوت
فوي مهووا الت نولوهيووا االل ترونيووة واالتسوواالت ،التووي احوودثت
ثورة في المهوا االعلموي ،وحودث تر يوز وتوهيول فوي وسوا
االتسووا والسوويما فووي التوالزيووون ن الووذي يمثو وسوويوة اعوولم
واسووعة االنتشووار ،وعويوول فووان ال ت و االقتسووادية ال بيوورة التووي

تسوويطر عوووى سووناعة االتسووا اسووبحت تش و خط و ار حقيقيووا
لوترويج لوعولمة( ،)54وقد اسالرت اسهامات عوماء االقتسواد
فووي هووذا المهووا عوون بووروز رؤيووة تقويديووة توور ان مسووطوح
العولمووة يشووير الووى تحووو العووالم الووى منظومووة موون العلقووات
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االقتسووادية المتشوواب ة التوووي تووزداد عمقووا مووون خوول انتشوووار
اسووتعما الت نولوهيوووا وشوووب ات المعووموووات الدوليوووة والتيوووارات

العربوووي عووووى هوووذل الت نولوهيوووا هوووو فوووي حايوووة الوضوووو  ،وال
يوووووازي هووووذا االعتموووواد فووووي االهميووووة سووووو االعتموووواد عوووووى

الحديثة بتحرير االسواق المالية والنقدية ،والتخوي عون معظوم

والوووودو السووووناعية ال بوووور نشوووواطا سووووناعيا هديوووودا ،يم وووون

الثقافية العوابرة لوحودود والتحويو لوقطوا الخوا فيموا يعورف
بسياسة الخسخسة ،وتسوتند فوي ذلوو الوى الالوسوالة الويبراليوة
الضوابط التقويدة واال فقانون الغا سيت ال بالعقا (.)61
ولهووذا اخووذت معظووم بووودان العووالم فووي تطبيووق سياسووات

االنالتوووووا المعوووووولم " الخسخسوووووة " بتوووووأثير الضوووووغوط التوووووي
تمارسوووووها عويهوووووا المنظموووووات الدوليوووووة ،ومنهوووووا التوووووي تقووووودم

المساعدات المالية للقطار العربية ،لوذا تشو

العولموة تحوديا

وتهديدا حقيقيا للقتساد الوطني في الوطن العربي.

المنتوهات الثقافية الغربية والسيما االمري ية منها.
وتعوود سووناعة االعوولم فوووي الواليووات المتحوودة االمري يوووة

تسميتل بسناعة الراي العام او تش ي اتهاهوات الهمواهير او
سياحة الال ر واالقنوا  ،و و ذلوو يوتم فوي اطوار الترفيول الوذي
يعد الطاب العام للعلم في توو الدو (.)61

ويبووووودو ان النظوووووام االعلموووووي الووووودولي موووووا از متمسووووو ا

بالموووذاه وااليوووديولوهيات القا موووة عووووى الهيمنوووة والتسووووط،
وي الوووي ان نقوووف عووووى تطوووورات تناقضوووات الخووولف االمري وووي

فاذا انت الواليات المتحودة االمري يوة تتعواد مو المانيوا
واليابان في مها القطاعوات السوناعية ،فانهوا تتبووأ بول هود
م انووووة السوووودارة فووووي سووووادراتها موووون الت نولوهيووووا المتطووووورة،

االوربووي عوون اتالاقيووات التعرفووة الهمر يووة المتعوقووة باالتسووا
واالقتسوووووواد والثقافووووووة والنقوووووو وان نالهووووووم االبعوووووواد الثقافيووووووة
واالقتسوووادية التوووي تخطوووط لهوووا الواليوووات المتحووودة االمري يوووة

تالتأ السادرات االمري ية من الت نولوهيا المتقدمة من تسوهي
تقوودم مضووطرد منووذعام  144اذ بوووغ رقووم معوواملت شوور ة " ا.
 .م" ( )I.B.Mمووووثل وحوووودها ( )78 ،5بويووووون دوالر فووووي

االعلميووة ،ألدر نووا بسووورة افض و ان القطووا الهديوود االعوولم
والمعرفووووة والخوووودمات فووووي البووووودان السووووناعية يمثوووو نسووووبة
( )%56من اهمالي الناتج القوومي الوربوا ،موا يشوغ نسوبة

فالشر ات االمري ية تتح م في ( )% 51من السووق العالميوة
للليوووووواف البسوووووورية ،و ( )%71موووووون سووووووادرات السووووووناعة
المعووماتيووة و( )%75موون مبيعووات المعوودات الالضووا ية .ولووم

لوسيطرة عوى العالم.
واذا مووووا حوونووووا بعمووووق موووود االنع اسووووات االقتسووووادية
واالهتماعيووووة والثقافيووووة لثووووورة االتسووووا فووووي زموووون العولمووووة

سنة .)61(1447
وبالض تطور وسوا ط االتسوا والسوناعات االل ترونيوة،
اسووبحت وسووا االعوولم هووزءا ال يته و أز موون نسوويج المهتم و
وحياتوووول فووووي وووو م ووووان ،وتحديوووود مسووووارات السووووووو لوالوووورد
والهماعووووة ،واسووووبح التووووأثير يتمحووووور فوووويمن يمووووو االنتوووواج
والتوزي ولذلو هو الذي يوتح م فويمن ال يسوتطي فعو ذلوو،
والووذي ي ووون بوودورل عرضووة لوتضوووي والتزويوور والتشووويل موون

( )%56مووون السووو ان القوووادرين عووووى الشوووغ فوووي الواليوووات
المتحدة االمري ية ،وقد بينت الدراسات والبحوث بوان مردوديوة
رال المووا ال يبوووغ اليوووم نسووبة ( ،)%5امووا االسووتثمارات فووي
االعلم والمعرفة فتعود باربا تتراو بوين ()%15 -%12
( ،)64وقد ازدحموت السووق العالميوة بمشواري ثيورة النشواء
ت وووتلت اقويميوووة لنظوووام دولوووي هديووود ،وهوووذل المشووواري زادت
بش موحووظ فوي عقود التسوعينيات ،وارتوبط هوذا التزايود ايضوا

موون اهو تهديوود اشو ا اعووادة انتوواج االسووتقطا عوووى سووعيد
عووووالمي( .)62وان منشووووأ التبعيووووة االعلميووووة والثقافيووووة هووووو
االعتمووواد عووووى الت نولوهيوووا المسووونعة فوووي الغووور والمسووودرة
لبقيوووة اهوووزاء العوووالم ،وان اعتمووواد العوووالم الثالوووث ومنهووواالوطن

بيوورة بحووق شووعو الوودو الناميووة وزيووادة نس و البطالووة فووي
مختوف الدو وهيمنة المؤسسات الراسومالية االحت اريوة عووى
اقتسادات دو العالم في ظ قوانين ما يسومى بالتهوارة الحورة
التي تهري بين اقتسادات حير مت اف ة.

قبووو المموووو والمنوووتج سووواح القووودرة المرت وووزة عووووى احت وووار
المعوومووووات وموووون ثووووم اسووووتهداف المتوقووووي ،والسوووويطرة عوووووى
المعووماتيووة توودخ فووي اطووار االحت ووارات التووي يوظالهووا المر ووز
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بظووواهرة سوووناعة االعووولم التوووي اضوووحت ال تقووو اهميوووة عووون
سووووناعة السووووول ( ،)65ولوووووم تسووووتط الدعايوووووة الراسووووومالية
واالمري ية خاسة حه حقيقة ما تحمول العولمة من مخواطر

العدد ( )1المجلد (9002 )8

مظاهر العوملة وانعكاساتها

م .م .هناء حسن سدخان

ويعتمد اقتساد المعوومات عوى نظام ها و  ،داخو الودو
السووناعية وفيمووا بينهووا ،قووا م عوووى اقمووار االتسووا وشووب ات

مويووون عامو يمثوووون ( )%11حهووم العمالووة العووالمي(،)68
وتسوووويطر ( )511شوووور ة منهووووا عوووووى ( )%81موووون التهووووارة

هوووذا النظوووام ،وطاقوووة النظوووام ت مووون فوووي القووودرة عووووى همووو

م ات لوعلقات العاموة تنتشور فوي انحواء العوالم وتعمو بودأ

ال ووابلت واالليوواف الضووو ية والحواسووي االل ترونيووة وقن ووات
البث الالضوا ي ،ويوزداد اعتمادهوا عووى الخودمات التوي يتيحهوا
المعوومووات والبيانووات وتسوونيالها وتخزينهووا واسووترهاعها وبثهووا
بأ بر ميات مم نة ،وا ثور سورعة مم نوة ،وعبور ابعود مسوافة

مم نوووة ،وبوووين اضوووخم عووودد مم ووون مووون المسوووتهو ين(،)66
وتحو االنشطة االقتسوادية داخو مختووف الودو الوى التوأزر

والتباد عبر مختوف وسا

االتسا .

املبحث الرابع :

الشركات متعدية اجلنسية ودورها يف العوملة :
تؤلوووووف الشووووور ات المتعديوووووة الهنسوووووية -TNCs
 ،))Transnation Corporationsخووط االخت وراق االو
لوحووودود االقتسوووادية والسياسوووية اي لحووودود الدولوووة القوميوووة
المرتبطووة بالسوووق العالميووة التووي بوووغ عووددها ا ثوور موون ()41
الف شر ة تتح م في ( )%41من حهوم النواتج االهموالي فوي

العوووالم (* )4الشووور ات تتسوووم بالضوووخامة ،وتنوووو االنشوووطة،
وقا مة في االسال عووى ف ورة تحويو العوالم الوى سووق واحود
وتووووودوي المهتمووووو االنسووووواني والتخطووووويط المر وووووزي للنتووووواج

واالستهلو العالمي .لقد تحو مديرو هذل الشور ات الوى ف وة
اهتماعية تدير العالم بوسالل نظاما" مر زيا" محددا" (.)67
وتقوم الشر ات متعدية الهنسوية بودور حاسوم فوي تالعيو
التهويوووووات المعووماتيوووووة لوعولموووووة ،واد ذلوووووو الوووووى توسوووووي
انشووووطتها فووووي مهووووا االسووووتثمار واالنتوووواج والنقوووو والتوزيوووو
وتشغي العمالة والمضاربة عوى مختوف انوا واشو ا الثوروة
والبحوووث العوموووي والتووواثير السياسوووي والمعوومووواتي والثقوووافي.
فوووأرتال عوووودد هوووذل الشوووور ات ارتالاعووووا بيووو ار ،وطبقووووا لتقريوووور
االستثمار العالمي لعام  ،1445وس عددها الى ( )17الوف

شوور ة تعم و موون خوول ( )211الووف فوور فووي العووالم ،ويبوووغ
رسوووويد اسووووتثماراتها ( )2،7تريويووووون دوال ار ،وتسووووتحوذ عوووووى
( )% 51من هذا الرسويد نحوم وة شور ة عالميوة ،وتعود هوذل
الشوور ات مسووؤولة عوون ثوووث النوواتج العووالمي و ( )%75موون
الطاقة العالمية الخاسة بالبحوث والتطووير ،اذ تسوتعم ()71
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العالميووة و ( )%75موون االسووتثمارات العالميووة ،وتووتح م فووي
نقوو الت نولوهيووا .و قوود حرسووت هووذل الشوور ات عوووى انشوواء
ومثابرة عوى استقطا االعلميوين والعمو عووى تحوويوهم الوى
ادوات دعا يووووة لهووووا لوتوووورويج لسوووووعها وتنالووووق عويهووووا هووووذل
الشر ات امواال طا وة وتأمو فوي اسوتعادتها اضوعافا مضواعالة
من خل الترويج التهاري واالعلمي العالمي(.)64

ف يووف يم وون ألعوولم العولمووة ان يسوودق ،وان ينطووق بمووا

يووروق لومووروهين لوعولمووة ،ورعاتهووا موون اسووحا االعلنووات،
ذوي التعس و الشووديد لوعولمووة بوسووالها وسوويوة مثوووى لوزيووادة
الربحيووة واالنتاهيوووة؟ وهوووي امضوووى اسوووحة السووويطرة فوووي فوووي
ترسانة الشر ات المتعدية الهنسية.
لقود اسووبح االعولم سووناعة ضوخمة تحتوواج الوى ام انووات

تقنيوووة عاليوووة ومتقدموووة ،االمووور الوووذي اد الوووى تزايووود ظووواهرة
اموووتلو الشووور ات متعديوووة الهنسوووية لوسوووا

االعووولم خووول

العقوودين الماضوويين ،وقوود اثووارت توووو الظوواهرة المخوواوف لوود
ال ثير من ال توا واالعلميوين الوذين حوذروا مون مخواطر تووو
الظاهرة عوى التعددية والتنو وديمقراطية االتسا وعووى حوق
الهموواهير فووي المعرفووة ،وموون ثووم فووان المسووألة فووي ظ و واق و
تموو وتح م الشر ات متعدية الهنسية لوسا

االعلم ،تطور

االشوووو االت وتهعوووو التهديوووود واردا فووووي المسووووتويات المحويووووة
والعالميوووة ،وفوووي هوووذا يقوووو المال ووور (المستشووورق) الالرنسوووي
حووارودي  :ان التحووو العومووي والتقنيووة ال بيوورة ال يطوور عوووى
و شووع مش و لت اسوووية فحس و  ،ب و انوول يوق و العلقووات
االقتسووادية والسياسووية بووين الشووعو فووي بوبوووة عظيمووة ،71
وتتهوى االدوار التي تقوم بها الشر ات المتعددة الهنسوية فوي
االنشووووطة االعلميووووة والثقافيووووة موووون خوووول توظيووووف وسووووا
االعلم الدولية والمحوية ادوات ناقوة يوتم مون خللهوا تورويج
القيم االهتماعية والثقافيوة الغربيوة ونشورها فوي دو الهنوو ،
ومنها الوطن العربي ،مما يتسب في احداث تواثيرات مباشورة

العدد ( )1المجلد (9002 )8
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في منظومة القيم المميزة لثقافات الشعو التي تتعرف لهوذل

هذل الت نولوهيا الستثماراتل ومعاملتول ان تطووي العوالم طيوا،

التووواثيرات ،موووا تموووارل هوووذل الشووور ات بالتنسووويق مووو البنوووو

ولمنتهاتوول ان تنطوووق موون م ار ووز انتاههووا الووى مسووادر طوبهووا

الدولي ضغوطا متواسوة عوى دو الهنو السوتعما قوروف

لترتد اليل بالسرعة نالسها حاموة عوا د تسوويقها ،ونقووت نظوم

البنوووو فوووي اسوووتيراد ت نولوهيوووا االتسوووا والمعووماتيوووة ،مموووا

المعووموووووات للقتسووووواد الرأسووووومالي نوووووبف اسوووووواقل وميوووووو

يسهم في اح ام الحسار عوى اعلم دو الهنو (.)71

مستهو يل واداء منافسيل

وتسيطر الشر ات متعدية الهنسية عووى سوناعة وسوا ط

وهووواءت ثوووورة االتسوووا والمعووموووات فوووي اواخووور القووورن

االتسووووا واههووووزة االرسووووا واالسووووتقبا المختوالووووة والتقنيووووات

العشوورين لتوودف قوودما تطووور نظووام تهوواري قووادر عوووى تقريوور

الحديثة ،واههوزة الحواسوي وبرامههوا ،وتهويمن خمول عشورة

االسعار العالمية يوما بيوم ،ول ون مون دون ان تخوقول ،فموثل

شووور ة امري يوووة فوووي مهوووا االل ترونيوووات عووووى ( )%75مووون

اسوووتطاعت شوووب ة االنترنوووت العوووابرة لوقوووارات والمحيطوووات ان

االنتوووواج السووووناعي االل ترونووووي العووووالمي فووووي مهووووا اههووووزة

تووودمج اسوووواق العوووالم ،وبوووذلو تتبطوووأ السووويادة القوميوووة عووووى

االتسوووا  ،وتبوووين االرقوووام ان ( )%47مووون اههوووزة التوالزيوووون

االوضووووووا االقتسووووووادية الداخويووووووة ،واسووووووبحت ادوات هووووووذل

و( )%87مون اههوزة الراديوو و ( )%45مون مسوادر االخبوار

السياسووات هووي الشوور ات متعديووة الهنسووية ،وهووو االموور الووذي

فووي دو العوووالم الثالوووث مسوووتوردة مووون دو تتبنوووى سياسووويات

ينووتج عوون معطيووات وتووداخلت فووي مهووا االهتمووا والثقافووة

االقتسوواد الحوور ،وتسووويطر الواليووات المتحووودة االمري يووة عووووى

والسووووووو دون اعتووووداد يووووذ ر بالحوووودود السياسووووية لودولووووة أو

سوووناعة الووودوا ر االل ترونيوووة واالندماهيوووة ،اذ انهوووا تنوووتج موووا

االنتماء إلى وطن محدد(.)74

نسبتل ( )%71 -%61من اهمالي االنتاج في هذا المهوا ،
وتسووويطر خمووول شوووور ات فقوووط عوووووى ( )%81مووون االنتوووواج
االمري ي في مها الدوا ر االل ترونية(.)72
واذا احسينا ما يقوار مون ثلثما وة شور ة اعلميوة هوي
االولوووى فوووي العوووالم وهووودنا بينهوووا ( )144شووور ة امري يوووة ،و
( )81اوربيووة ،و ( )44يابانيووة ،وموون بووين الشوور ات الخموول
والسووبعين االولوووى فوووي مهوووا نقوو المعووموووات الوووى الهمهوووور
هنالوووو ( )14شووور ة امري يوووة و( )25اوربيوووة و( )8يابانيوووة،
وفووي قطووا الخوودمات المعووماتيووة واالتسوواالت بعيوودة الموود
وموووون بووووين الشوووور ات الثموووواني والثمووووانين نهوووود ( )14شوووور ة
امري ية و ( )14شر ة اوربية حربيوة وسوب شور ات يابانيوة،
وفي قطا التههيزات ومن ( )158شر ة هنالو ( )75شور ة
امري يووة و( )16شوور ة اوربيووة حربيووة ( )11يابانيووة ،ويوهوود
الباقي با موول قريبوا فوي الشوما فوي اسوتراليا و نودا  ،71وقود
وهوووود االقتسوووواد الرأسوووومالي فووووي ت نولوهيووووا المعوومووووات اليوووود

وما ان لوعولمة االقتسادية ان تبرز بشو وها الحوالي لوو

لووم تسووتعم الشوور ات التهاريووة ثووورة االتسووا  ،ومنهووا اقمووار
االتسووووا والبووووث الالضووووا ي ،فووووي عمويووووة التوووورويج لوتسووووويق

واالعلن ،وساعدت ثورة االتسا في سورعة انتشوار القووانين
واالتالاقوووات الدوليوووة السووويما قوووانون التهوووارة العالميوووة ،واهوووم
مظووواهر عولموووة االقتسووواد والتهوووارة االل ترونيوووة ،انووول يم ووون
تووووداو النقوووود االل ترونووووي والشووووراء والبيوووو عبوووور االنترنووووت،
واالطل عووى بضوا الشور ات العالميوة ومنتهاتهوا ،وعولموة
االقتسووواد تتوسوووو بمظاهرهووووا ،السووويما موووون خوووول االتالاقيووووة
الدوليووووة لوتعريالووووة والتهووووارة العالميووووة (الهووووات) ،وخوفووووا موووون
وقوعها في عزلة االقتساد وسعوبات التباد التهاري(.)75
وخطورة سناعة وسوا ط االتسوا وتطبيقاتهوا عووى البنواء
االقتسادي والسياسي في دو العوالم ،ت مون فوي ونهوا تمثو

عس و الحيوواة العسوورية ،وال نبووالغ اذ قونووا  :أن الوودو التووي
تسيطر عوى قطا االتسا لها تاثيرها البالغ عوى السياسوات
االقتسادية في العالم (.)76

الطولى والمثووى الرضواء نزعتول لوتوسو الهغرافوي ،اذ سومحت
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وظاهرة العولمة هعووت مون رأل الموا والت نولوهيوا بودال
عووون عنسووور العمووو  ،اال ثووور قووودرة عووووى الحر وووة فوووي عمويوووة

الدولوة فووي و م ووان .ومطووو موون االعولم العربووي ان يعمو
عوووى زيووادة وعووي الالوورد بمخوواطر هووذا التوهوول ،ومنهووا اتالاقيووة

حرية التهارة وحر ة رأل الما  ،وهذا االمور يودف الوى تال يوو

الشوور ات متعديووة الهنسووية بشووعارات هديوودة لمسوووحة البووودان

االنتاج ،وقد اضالي الطواب المؤسسوي عووى هوذل العمويوة مون
خل سياسة اعلمية أقرت بموه اتالاقيات دوليوة فوي اطوار

اوسوووا الدولوووة القوميوووة بمالهومهوووا وتهووواو از لمالهووووم الحووودود
السياسية(.)77
وقوود رفو المنتهووون فووي مهووا االعوولم شووعار " االسووتثناء

الثقوافي " مؤ ودين ان االعولم يقو فوي سوميم هوذا" االسووتثناء

" ،وذلووووو لمواههووووة مالاوضووووات " الهووووات " والوهنووووة التابعووووة
للتحووواد اللوربوووي فوووي " برو سووو " ،والنقوووا

سوووياخذ خووول

خوول السوونوات القادمووة ابعووادا اخوور  ،بووين اسووحا التوهوول
والمقاربات " االن ووس سونية " ،الذين يعودون وسوا االعولم
نشاطا اقتسواديا يشوبل االنشوطة االقتسوادية االخور  ،اذ تبوا

وتشوووتر السوووو الثقافيوووة فوووي سووووق عوووالمي منوووافل ،وبوووين
القا وين بان االعلم يعد منتها" وحامل" لرسا ثقافيوة بحتوة،
وتمووثوهم فرنسووا واالتحوواد االوربووي الووذي سوودر قانونووا(*)11

توههيا اطوق عويل " توالزيون بل حدود"(.)78
وتسعى الواليات المتحودة االمري يوة الوى فورف سويطرتها
عووووى دو العوووالم مووون خووول البوووث المباشووور ،تحوووت مسووومى

(الهات) ،و يف تؤثر عوى رزقل وعمول وسحة اطالالل؟
ان العولموووة هوووي احووود المسوووميات الهديووودة التوووي برزتهوووا
النامية بحس طروحات العولموة ،فوي حوين هوي فوي حقيقتهوا
حالة استعمارية تدرهت في الظهوور عووى ارف الواقو خطووة
بخطوة ملزمة لوشر ات المتعدية منذ ظهورها.

منظمة التجارة العاملية -التحديات والفرص :
بوودأت منظمووة التهووارة العالميووة نشووطها فووي مطووو عووام

 ،1445لتسووووبح المظمووووة الدوليووووة المسووووؤولة عوووون النظووووام
التهاري الدولي ،الذي تمخضت عنل اتالاقيوات هولوة اورهوواي

لمالاوضووات التهووارة متعووددة االط وراف ،التووي اتالووق عويهووا فووي
بووووالمغر  ،وقوووود سووووعى
نيسووووان يابريوووو  1444فووووي موووو ار
المهتم الودولي فوي هولوة المالاوضوات االخيورة للتالواق العوام
لوتعريالات الهمر ية والتهوارة (الهوات) ( ،)11*()GATالتوي
امتدت الى سب سنوات وشار ت فيها او مورة الودو الناميوة
والمتقدمة ،في اقامة نظام تهاري دولوي متعودد االطوراف يتسوم
بطوواب شووام وبالقوودرة عوووى الت ييووف ،اخووذا فووي نظوورل مسووالح
الدو عوى اختلف مستويات التنمية فيهوا ،وذلوو عون قناعوة

بعودل هوزءا اساسويا مون االسوتراتيهية
نظامها العالمي الهديود ،ب
العسو رية السياسووية االقتسووادية والثقافيووة لهووا ،وقوود اوضووحت
الباحثوووة فوووي نوووز السووول االسوووترالية (هييووووين وووال وت) فوووي
محاضوورة القتهووا فووي الوودنمارو ان شوور ات انتوواج وبيو السول
عموووت عوووى اح ووام سوويطرتها عوووى سووناعة وسووا ط االتسووا
وعوى انتاج البرامج والمسوسولت المختوالوة ،وان العودد اال بور
من ( )711شر ة توالزيونية امري ية تخض مو يتهوا لشور ات

المسووواواة مووو االخووورين فوووي احتووورام االلتزاموووات والووودفا عووون
الحقوووق فووي اطووار متووازن( ،)81وقوود توسوووت الووى مهموعووة
من االتالاقيات بوغ عددها( )28اتالاقا في مهاالت التهوارة فوي
السو والخدمات ،والهوان التهارية لحقوق المو يوة الال ريوة،
ويم وون ان تحقووق توووو االتالاقووات المزيوود موون تحريوور التهووارة

عموما ،بان هعوت العالم سووقا لتسوريف منتهاتهوا ،وتموارل
هوووووذل الشووووور ات دو ار ضووووواحطا عووووووى ح وموووووات بوووووودان دو
الهنووو  ،والتوواثير فووي سياسووتها وقرارتهووا المتعوقووة بالسوويادة،
وهووي تسووير التوهوول والقيووادة عبوور العووالم ،وبووذلو تح و مح و

ان مبوواد عمو منظمووة التهووارة العالميووة تريوود ان تهعو
مون التهووارة مبودأ" شووامل مطوقوا ،وتهعو مون التنميووة وحقوووق
اإلنسووووان ومسووووالح الشووووعو امووووو ار فرعيووووة يهوووو ان يهووووري
الضووغط عويهووا لتنسووهم مو مبوواد ء التهووارة العالميووة ،ولوويل
الع ل ،وهذا القدر من السلحيات والسووطات هوو امور خطور

سووناعة االل ترونيووات العملقووة ،مثوو (هنوو ار ال توورو)(،)74
وقد اسوتالادت الشور ات العملقوة متعديوة الهنسوية التوي تغوزو
اراضي الدو االخور مون التقودم العوموي فوي وسوا االتسوا
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اموة بان النظام التهاري المتعدد االطراف يضمن ل و طورف،
سواء ان قويا ام ضعيالا ،سغي ار ام بي ار ،ان ي ون عوى قودم

الدولية ،م ارساء قواعد المنافسة العادلة ،فوي حالوة االلتوزام
بأهدافها السامية في التباد التهاري.
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بذاتوول ،وهووو يووزداد خطوووة فووي ظ و المي و ال وراهن الووى عس و رة
العولمة ،والهيمنوة األحاديوة القطو عووى القورار العوالمي ،وقود
طالبووت منظمووة التهووار العالميووة هميوو الح ومووات المشووار ة
فيهوووا بوووان تقووووم عوووام  2121بوووالتخوي عووون ووو االتالاقيوووات

المحوية ،وهع العالم برمتول منطقوة تهوارة حورة( .)81وتتمتو

واالتسووواالت،التي سوووارعت فوووي عمويوووة انتشوووار العولموووة فوووي
ارهاء المعمورة.

 -1ان العولمة عموية ت اموية ذات ابعاد متعددة تشوتم
عوى االسعدة هميعها ،ب ان لها عوى سوعيد وسويوة مون

الوسوووا

التوووي تسوووتعموها وسووووال الوووى تحقيوووق مبتغاهوووا ،بووو

منظمة التهارة العالمية وهي الممثوة السوات عودد مون الودو
المتقدمة بسلحية اسودار قو اررات موزموة لوودو  ،فوي حوين ان

تعددت توو الوسا عوى السعيد الواحد ،ف ان ألهو االحاطوة
بهووذل العمويووة وفهووم مضوومونها البوود موون التطوورق الووى ابعادهووا

الووووودو التوووووي ال تمتووووووو سووووولحية اسووووودار قووووو اررات موزموووووة

ام انية لالهم وا وموم لهذل االبعاد.

الهمعية العامة للمم المتحودة التوي تمثو السوواد االعظوم مون

قانونيووة( ،)82وان خسووارة البووودان الناميووة خسووارة بيوورة هوراء

عمويووات توودوي وحووداتها االنتاهيووة وتحريوور تهارتهووا وموون ثووم

دمههووا بالسوووق العالميووة انتاهووا وتهووارة موون موق و متخوووف،
وهذا ما يضر باقتسادها (.)84

اخلامتة :
اهووم مووايم ن تسووهيول خوول هووذل الدراسووة ،مهموعووة موون
االستنتاهات الخاسة اهمها:
 -1ان العولمووة محاولووة حربيووة نحووو انشوواء عووالم هديوود

وبا ل ،مؤط ار بمالاهيم حربية السيما المالاهيم األمري ية ،فهوي
ذات نظرة بعيدة تستهدف ابعد نقطة في هذا العالم.
 -2بعد ان خضنا في الم امن التاريخية لنشوء العولموة

تبين انها ليست بنت العقد االخيور مون القورن العشورين -موا
تبين لبعضهم-وليست وليدة القرن العشرين نالسول،ب ان لهوا

امتووودادت عميقوووة متاسووووة فوووي التووواريخ االوربوووي نشوووأت مووو
بدايوووة الووووالدة الهينيوووة االولوووى لوراسووومالية ونموووت مووو نموهوووا
ومرت بالمراح نالسها وطعمت بمحاوالت االستعمار المت ررة،
وموووا يثبوووت ذلوووو ان العولموووة قووود التسوووقت او ظهورهووواعوى
المسور العووالمي بالهانو االقتسوادي ،وذلووو ووون الرأسوومالية

تووودعو الوووى نمووووو رال الموووا المتوووأتي موووون خووول العمويووووات
االقتسووادية والتهاريووة المتبادلووة ،موو التقا هووا قبوو ان تسوو
لذاو المسر بقوة دافعة اخذت تؤدي دور المحرو الالاع فوي
عمويوووة ادفوووا العولموووة لتبووورز بشووو ا ثووور وضووووحا لومسووور
العالمي م نهايات القرن العشرين ،ذلوو المحورو الوذي تمثو
بووووووالثورة العوميةوالت نولوهيووووووة المولوووووودة لثووووووورة المعوومووووووات
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ونهووا ابعووادا متداخوووة م و بعضووها فضوول عوون ضوورورة ت ووافر

اهلوامش.:
 )*( -1يشووير البروتو ووو الخووامل عشوور ن و الووى انوول :
يه ان ي ون الودوالر فوي الما وة سونة القادموة عمووة العوالم.

وقوود تحققووت معووالم هووذا الوون فووي القوورن العشوورين ،فالوودوالر
االمري ي هو العموة التي تسوودها العوالم اليووم ،وتقوال عويول
بقية العملت الدولية والعملت المحوية.
 )2*( -2فرنسوويل فو ويامووا :هووو محو و امري ووي موون اس و
يابووواني ،يعمووو فوووي قسوووم التخطووويط السياسوووي التووواب لووووزارة

الخارهية االمري ية.
 )1*( -1بعوووووف ال توووووا يسوووووتخدمون وموووووات عووووووى وزن
عولمووة فووي تابوواتهم مثو  :خوسسووة ،امر ووة ،وننة،حربنووة،

قولبة ،وحيرها من ال ومات.
Oxford Dictionary of New .)4*( – 4
words,1991
 )5*( -5اطوولق مسووطوح(ال ي و بم يوووين) ،عوووى المعياريووة
االنتقا يوووة والتعامووو الموووزدوج لوسياسوووة التوووي تمارسوووها دو
الغوووور االوربووووي وامري ووووا خاسووووة عونووووا تهووووال قضووووايا االمووووة
العربية ،ومنها االنحياز الواضح والسوريح فوي قضوية السو ار
العربي السهيوني وموضو اسوحة الدمار الشام .
 )6*( – 6تاسوول سووندوق النقوود الوودولي فووي عووام ،1444
وتن المادة من اتالاقيتل عووى تشوهي ثبوات اسوعار السورف

وتحرير االسواق من القيود.
 )7*( -7اتبعووووت معظووووم االقطووووار العربيووووة سياسووووات البنووووو
الوووودولي وسووووندوق النقوووود ،والبقيووووة فووووي طريقهووووا الووووى اتبووووا
سياسات الخسخسة واالسل .
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 )8*( -8او ضحايا العولموة سوقط فوي التظواهرات المناو وة
لوعولمة في مدينة هنوي االيطالية اواخر عام .2111

 )4*( -4ورد فوووووي تقريووووور للموووووم المتحووووودة عوووووام ،2111
مؤشووورات تشوووير الوووى ان فوووي العوووالم اليووووم مؤسسوووات عالميوووة
اقتسادية ت س نسف رزق العالم االمر الذي زاد من معانواة

سوووو ان دو الهنووووو الووووذين يشوووو وون ( )% 85موووون سوووو ان
االرف .وفي ظ بروز هذل النتا ج وتاثيرهوا هواءت طروحوات
الغوور الموههووة الووى دو الهنووو تشووير الووى ضوورورة االخووذ
بالتهربة الغربية والعم بالسب نالسل والمنهج ذانل.

 )11*( -11تووم اقوورار هووذا القووانون عووام  ،1447ويالوورف

عووووى القنووووات الالرنسوووية ان ت وووون احوبيوووة البووورامج (،)%61

التي تبثها من اس اوربي .وتوم بالالعو تغوريم بعوف القنووات
التوووي لوووم توتوووزم بهوووذا القوووانون ،القنووواة السادسوووة الالرنسوووية
المعروفوووة ببثهوووا الم ثوووف للنتووواج االمري وووي .وهوووذا القوووانون
موهوول ضوود االنتوواج السووينما ي والتوالزيوووني االمري ووي ،ويمث و
اتهاهووا داخ و المهتم و الالرنسووي واالوربووي يوودعو الووى ايقوواف
مسيرة امر ة اوربا.

 )11*( -11تووووم التوقيوووو عوووووى اتالاقيووووة لتعرفووووة الهمر يووووة
(The General
(الهووووات) فووووي عووووام ،1444
) ،Agreement For Tariffs and Tradeوفوي عوام
 ،1445تحولوووووت التسووووومية الوووووى منظموووووة التهوووووارة العالميوووووة
(.)World Trade Organization( -)(WTO

املصادر-:
 -1محمووووود خالوووود المسووووافر،العولمة االقتسووووادية  :هيمنوووووة
الشوووما والتوووداعيات عووووى الهنوووو  ،بغوووداد  :بيوووت الح موووة،
86.
،2112
 -2منيوور الحمو  ،العولمووة والتنميووة البشوورية ،نوودوة العولمووة
واثرها في االقتساد العربوي ،بغوداد ،بيوت الح موة16 -14 ،ي
4ي2112.
 -1حميوود حموود السووعدون ،العولمووة وقضووايانا  ،عمووان  :دار
.41
وا لونشر والتوزي ،1444 ،
 -4ينظووور  :فتحوووي ي ووون وراموووز طنبوووور ،العولموووة ومسوووتقب

العوووالم االسووولمي ،بيوووروت  :مؤسسوووة الرسوووالة،2111 ،

القاهرة ،الربي لونشر والتوزي ،1444 ،

.5

 -6فيس و دراج ،مسووير الثقافووة المحويووة فووي زموون العولمووة،
مهووووة الرافووود،
،2111

 ،42االموووارات  :الشوووارقة ،فبرايووور ي شوووباط

.6

 -7بيترتيوووووور و ووووولن فونووووت ،الهغرافيووووا السياسووووية لعالمنووووا
المعاسر ،سوسوة عالم المعرفوة،
حزيران ،2112

 ،282ال ويوت  :يونيوو ي

.18

 -8ينظر  :عبد الخوالق عبود ا  ،عولموة السياسوة والعولموة
السياسوووووية ،مهووووووة المسوووووتقب العربوووووي،
،2112

 ،278بيوووووروت :

.24

 -4محموووود عابوووود الهووووابري ،قضووووايا فووووي الال وووور المعاسوووور :
العولمووة س و ار الحضووارات ،بيووروت  :مر ووز الوحوودة العربيووة،
،1447

.116

 -11رونالوووود روبرتسووووون ،العولمووووة  :النظريووووة االهتماعيووووة
والثقافة ال ونية ،ترهمة  :احمد محمود ونور امين ،القواهرة :
المهول االعوى لوثقافة،

.17

 -11معهووم ويبسووتر ew Webster 1488 ,p.619., :
NُDictionary,Of the English Language,
 -12منظموووة العمووو العربيوووة ،العولموووة واثارهوووا االهتماعيوووة،
تقريوور م تو العمو العربووي ،مسوور  :االقسوور ،اذار ي مووارل،
1448

.17

 -11العولمووووة والهويووووة الثقافيووووة ،عولمووووة الثقافووووة ام ثقافووووة
العولمة؟ نودوة العور والعولموة ،تحريور( ،اسوامة الخوولي) ،ط
 1بيووووروت  :مر ووووز دراسووووات الوحوووودة العربيووووة،2111 ،
.118
 -14رسلن خضور وسمير احمد ،مسوتقب العولموة ،قضوايا
راهنة ،7 ،المر وز العربوي لودراسوات االسوتراتيهية ،دمشوق :
،1448

.8

 -15السووويد يسوووين واخووورون ،نووودوة العووور والعولموووة ،مهووووة

.14
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 -16روهيوول حووارودي ،العولمووة المزعومووة  :الواقو والهووذور

 -27مسوووطالى المسووومودي ،موووابين االعووولم والسياسوووة فوووي

والبووووودا  ،تعريووووو  :د .محمووووود السوووووبيطوي ،سووووونعاء  :دار

،111

.17

الشو اني لونشر،1448 ،

القاهرة :

 -17برهوووان حويوووون ،العووور وتحوووديات العولموووة الثقافيوووة :
مقوودمات فوووي عسوور التشوووريد الروحووي ،ابوووو ظبووي  :المهمووو
الثقافي ،نيسان ي ابري .1447
 -18نقوول عوون  :د .مووي العبوودا

سوونو ،االتسووا فووي عسوور

العولموووووة  :الوووووودور والتحووووووديات الهديووووودة ،بيووووووروت  :الوووووودار
الهامعية،1444 ،

.72

 -14سووومير اموووين ،منووواد العسووور :رؤيوووة نقديوووة ،العولموووة
والتح ووالت المهتمعيووة فووي الوووطن العربووي ،م.ل.ذ،

-68

64.
 -21حميووود حمووود السوووعدون ،العولموووة وقضوووايانا ،م .ل .ذ،
.24
 -21العولمووووة والهويووووة الثقافيووووة ،عولمووووة الثقافووووة ام ثقافووووة
العولمة ،م .ل .ذ،

.111

 -22اسووامة المهووذو  ،العولمووة االقويميووة  :مسووتقب العووالم
العربي في التهارة الدولية ،القاهرة  :الدار المسرية الوبنانيوة،
،2111

.16

 -21بنهوووامين بووواربر ،عوووالم مووواو  :المواههوووة بوووين التووواقوم
والعولمووة ،ترهمووة احموود محمووود ،القوواهرة  :المهووول االعوووى
لوثقافة،1445 ،

.44

 -24بيتوور تيوووور و ووولن فونووت ،الهغرافيووا السياسووية لعالمنووا
المعاسر ،م .ل .ذ،

.21

 -25محمووود عبووود المطووووو الب ووواء ،حسوسوووية الثقافووووة ام
العولمووة الثقافيووة ،نوودوة الوودا رة المسووتديرة التاسووعة للسوواتذة
العر  ،ليبيوا  :هامعوة ناسور االمميوة ،لومودة  28 -21ي 1ي
،1444

.154

 -26حسن احمد امين ،مون يح وم العوالم فوي القورن الحوادي
والعشووورين ،مهووووة الهووول ،
يناير،2111 ،

القووورن الحوووادي والعشووورين ،مهووووة شوووؤون عربيوووة،

 ،114القووواهرة  :دار الهووول ،

.114

Jacquelin Sharkey , Under Fire , -28
Washington ;The Center For Public
Integrity, 1991, P.10.
 -24هووواني شوووحادة الخوووووري ،ت نولوهيوووا المعووموووات عوووووى
اعتووا القوورن الحووادي والعشوورين ،دمشووق  :مر ووز الرضووواء،
.168 -167

،1448

 -11محموووود عبوووود العووووا  ،واديوووو قاسووووم شووووندي ،العولمووووة
ومستقب الوطن العربي ،مهوة الخ موة،
ثاني ،1448

 ،5بغوداد ،تشورين

.74

 -11رسووولن خضوووور ،د .سووومير ابوووراهيم حسووون ،مسوووتقب
.22

العولمة ،م .ل .ذ،

 -12المال رالعربووي امووام المسووؤولية ،مهوووة افوواق عربيووة،
 ،1السوونة  ،22بغووداد  :دار الشووؤون الثقافيووة ،ايووار ي مووايو
،1447

.1

 -11امام حري  ،االعلم العربوي وتحوديات العولموة ،شوؤون
عربيووة،

 ،112القوواهرة  :هامعووة الوودو العربيووة ،حزي وران ي
.221

يونيو ،2111

 -14عواطف عبد الرحمن ،االعلم العربوي وقضوايا العولموة،
.17

م .ل .ذ،

 -15نووواو عبووود الهوووادي ،العوووالم الثالوووث مووو مطوووو القووورن
الحووووادي والعشوووورين ،مهوووووة الح مووووة،

 ،14بغووووداد  :بيووووت

الح مة.121 ،
 -16محموود سووعد ابووو عووامود ،الوظووا ف السياسووية لوسووا
االعلم ،مهوة الدراسات االسلمية،

،1488 ،5

.14

 -17هبار العبيدي ،عدنان الشيخوي ،الخطا االعلمي فوي
االطووار العربووي واالسوولمي ،متابعووات اعلميووة ،1 ،سوونعاء:
،1442

.81

.46
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Abstract
The Challenge and The Dimensions Of The
Globalization
The famous change that accord in the nine
decade of the twentieth century is the
change that afflict the internationalsystem
which give the USA the primacy and the
increasing able to quid the international
interactions and change its movement in the
way that achieve its universal strategy and
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about the study of this phenomenon , and its
diminutions and its challenges , goals. So the
deferent
viewpoints
that
studies
globalization ranging among the full
acceptance trying of agreeableness with it
and the refuing. This deifier stand on the
cultural and ideological background of the
states wants to enter the globalizations
system. The globalization have its reflects on
the social live that we try to clear it as for
the Islamic and Arab societies from the
viewpoint of sociology.
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goals. Which obtain by the new
international system? That consists of the
new international doers by the international
institutions or by the transitory borders
companies. The state of equilibrium Iess
appear after the USSR disorganization
make USA the Ione military ,economics,
political power in the world. Andits try to
create the western view point make her
controlled on the word. By the American
invention to the globalization. Which
slandered on the liberal capital ideology that
encourages the democracy and the liberal
economic? Globalization getsthe attention of
the scholars and the specialists in the field of
the social science. And create wide dialects
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