
العولمة 

–آثارها –تجلياتها –ماهيتها –تعريفها 

ت إيجابيا–والدولة العولمة –كيف نقاومها 

ف كي–البديلة العولمة –وسلبيات العولمة 

نقاوم مخاطر العولمة 







العولمة المفهوم  
:هوGlobalizationالعولمةتعريفأننجد"websters"وبسترزموسقا•

.)(عالميًّاتطبيقهأوالشيءنطاقجعلوبخاصةالعالميةطابعالشيءإكساب

.)(المتبادلةواالستفادةللتقاربوغيرهاوالتجاريالثقافيالتبادل.1

ريذكاعتداددونوالسلوكوالسياسةواالجتماعاالقتصادألمورالواضحالتداخل.2
ونودمعينةلدولةأومحددوطنإلىانتماءأوالسيادةذاتللدولالسياسيةبالحدود

.)(حكوميةإجراءاتإلىحاجة

.)(الكونيالنطاقعلىالدولبينوالسلعوالمعلوماتالناسحركةسهولة.3

القوىواألموالوانتقالالمباشرةواالستثماراتالتجارةحقولفيالعالمأسواقاندماج.4
.)(األسواقحريةرأسماليةمنإطارضمنوالتقانةوالثقافاتالعاملة

علىاالجتماعيةالعالقاتفيهاتتكثفالحداثةوتطوربروزمراحلمنجديدةمرحلة.5
فيهايتمووالخارج،الداخلبينللفصلقابلغيرتالحميحدثحيثالعالميالصعيد

.)("وإنسانيةوسياسيةوثقافيةاقتصاديةبروابطوالعالميالمحليربط

منكليصبحبحيثواحدعالميمجتمعفيوسياسيًّاوثقافيًّااقتصاديًّاالعالمسكاندمج.6
واحدعالمفيجيرانًااألرضكوكبعلى



الدولة والقوة االقتصادية للعولمة 

لىعاالقتصاديةالقوةمؤشرتنامياليومعالمفينالحظ•

خاللمنوذلكوالسياسيةالعسكريةالقوتينحساب

:التاليةالمؤشرات

،روبياألوكاالتحاداإلقليميةاالقتصاديةالتكتالتسياسة•

التجارةمن%95بنسبةالعالميةالتجارةمنظمةمساهمة•

.العالمية

أوروبادولاندماج–الصينيةاالقتصاديةالقوةصعود•

.الشرقية



2005المؤتمر القومي األول لتطوير منظومة البحث العلمي مايو 

6

المعاصرعالمنا يوالتغيرات الكبرى فالعولمة 

الدوليةالمنظماتعلىالكبرىللقوىالكبيرالنفوذ➢

في“ثيحدفمامحليةوليستعالميةقوىهياقتصادأيفيتؤثرالتيالقوىمأه➢

امةبضخاقتصادعلىحتىبقوةيؤثر-أخرىوأماكنوالهندالصينفي”الخارج

.اأمريك

.لمجتمعاتابينالتمايزيفوالتطويرالبحثلدورالمسبوقغيرالتعاظم➢

.الدوليةالمعامالتسائرفيوحقوقهاالفكريةالملكيةتكريس➢

.(وثمنجودة)المنتجينلكلالتنافسيةالقدراتتنمية➢

.الحمائيةواإلجراءاتالحواجزوإزالةالعالميةالتجارةتحرير➢

.التسلحعلىاإلنفاق.الديمقراطيةسيادة.اإلنسانحقوق.والفقرالجوع➢

.كونياالبيئةحماية➢
.يالسكانالتزايد➢



منظمة التجارة العالمية

العولمة

دولة34بدأت بـ 

GATTباسم  

اتفاقية واحدة

WTOتحولت اىل 

دولة134

نامية% 75

اتفاقية24

194719952013

دولة عضو 159

% 90يمثلون أكثر من 

.  من التجارة العالمية

أخرين يتفاضون 30

. بخصوص العضوية



العالقة بين العولمة والثقافة 
مسيرتهاعبراإلنسانيةالحضارةتطورمراحلمنراهنةمرحلةهيموجزةبصورةالعولمة•

عليهترتبيمماشاملة،عالميةسيادةالرأسمالياإلنتاجنمطسيادةأشكالمنشكلفهيالتاريخية،
.األيديولوجيةاألنماطمنواحدنمطتحتدخولهنتيجةالعالمتوحد

بلغأنإلىوالتنوعبالتنافساتسمحيثعشر،السادسالقرنمنذالرأسماليالنمطهذاتشكلبدأ•
فقطليسلمالعاأنظارتنبهتوعندئذالنهائية،شبهصورتهالماضي،القرضمنالثمانينياتفي

الدولبعضتمكنتوعندئذأيًضا،االقتصاديالمستوىعلىذلكتمبلالسياسي،المستوىعلى
الدولعالقةطبيعةتشكلتالسيطرةهذهظلوفيكاملة،شبهسيطرةالعالمعلىالسيطرةمن

القويةلالدوتلكسعتكمابالهامشية،بينهماالروابطاتسمتحيتمنها،أضعفهيبمناألقوى
الهيمنةإلىتسعىكبرىدولسبعوجوداآلنأحدعلىيخفيوالالضعيفة،الدولاستغاللإلى

.العالمعلىالكاملة

المتقدمةةاإلنتاجيالقدرةذاتالكبرىالدولبعضهيمنةأيالهيمنة،بطابعاتسمتقدالعولمةإن•
تنميطإلىالمتقدمةالرأسماليةالدولهذهتسعىأنالطبيعيمنكانولهذاالعالم،دولبقيةعلى
األقوى،الدولثقافةهابأنالعولمةثقافةتتضحهناومن..وثقافيًاواقتصاديًاسياسيًاتنميًطاالعالم
الخاصة،افتهثقمجتمعلكلأنفكماواالقتصادية،كالسياسيةاألخرىالجوانبمعستفرضهاالتي
مفراليةحتمثقافةفهيالمنظورهذاووفقعنها،والمعبرةبهاالمرتبطةثقافتهالهاالعولمةكذا

.منها



العولمة والتضامن 

يمرعندما":السابقاليابانوزراءرئيسناكاسونيباسوهيرو:رأي•
راداألففإنسريعة،بتحوالتالمحليةوالمجتمعاتالدوليالمجتمع

إالئهابقاودعموجودهاتأكيدفياالستمراريمكنهالنواألمموالشركات
جودوطرفكليحترموبحيثبينهمتفصلالتيالحواجزأزالواإذا

لمستمداناوالتضامنالتجانسفيهسيكونعصرعلىمقبلونإننا.اآلخر
."ريةللبشوالملحالعاجلالمطلبهماالبشريةالروحتطلعاتأسمىمن

ختلفتالالحديثةالكبرىالمدينةإنيقولراسلبرتراند:مخالفرأي•
ستعبادواالواالضطهادفالعنفمنهما،كلنسقيةفيالقديمةالقبيلةعن

فيسواءتاريخيةخصائصهياالجتماعية،والالمعقوليةاالقتصادي
الكبرىالعواصممدنالحديثة،المدينةزمنفيأوالقبيلةزمن

.الحديثةوالحواضر



الربط بين العالم 
خدمة تلغراف دولية عبر المحيطاتول 1866•

–نظام لالتصال بين لندن وباريس أول 1891•
KDKAأول راديو امريكي 1920•
أول نظام للعطالت المترابطة لتشجيع السياحة 1949•

أول مطعم ماكدونالد 1955•

إطالق أول قمر الى الفضاء 1957•

أول اتصاالت دولية باالستثمارات الصناعية 1962•

انشاء أول نظام الكتروني ألسعار صرف االوراق المالية 1971•

أول مؤتمر للتنمية البشرية 1972•

الحكومة االمريكية تزيل القيود على أسعار صرف العمالت االجنبية 1974•

بدء أول بث مباشر لألقمار الصناعية على االطباق المقامة  على اسطح المنازل 1976•

م أول استخدام للالسالك المصنوعة من االنسجة البصرية واتمام ربط كامل حول العال1977•
0( استخدام الوسائط المتعددة والمحمولة )



االتصاالت 
ً هناك• العالمفي،مستقبلراديوباليين3والعالمفيثابتتلفازجهازبليون2تقريبا

خبارلألاألساسيالمصدرفهياألخبارنشرعلىقدرتهافيتكمنالوسائلهذهوقوة.
ميعالجإلىوصولهاالوسائلهذهميزاتومن.الخبرهذاعلىتأثيرهاعنالنظربغض

القراءةيعرفونالالذينالفالحون.الجنوبفيالنائيةوالمناطقوالفقراءاألغنياءمن
مثلاتاإلذاعفبعض.التلفازيشاهدونأوالراديوإلىيستمعونفهمبالماليينوعددهم
Voice)أمريكاصوت of America)البريطانيالبثمجموعةقناةأو(BBC)

corporation British Broadcasting،بشهرةتتمتعالمحطاتفهذه
علىويؤثرةكبيربقوةيتمتعوالصوتالصورةبينالجمع.المنعزلةالمناطقفيكبيرة

كبيرجمهورجمعتقدالمستقلةاالخبارمحطاتانكما.وعقلياتهمالمشاهدينمشاعر
.ونيبالوالهندالعربيالوطنفيالمشاهدينمن

التحكمتستطيعالالتيالدولةعلىخطرمصدرإلىتحولتقدالراديوموجاتانونرى•
ً تعمدحيثالتشويشطريقعناالالموجاتبهذه .شالتشويإلىالدولبعضأحيانا



مقارنة 

:مليون مستخدم اخذ 50للوصول إلى •

سنة 38= التلفون•

سنة 13= التلفاز•

•Pc =16

سنوات 4=االنترنت •

سنتان =  الخليوي  •

•I pod = ثالثة سنوات

سنتان =  الفيس بووك •



في مساهمة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
2005،النمو الوسطي العالمي 

المساهمة في الناتج القطاع االقتصادي 

اإلجمالي العالمي 

المنحى 

تناقص %10الزراعة 

تناقص % 20ة الصناعات التقليدي

تزايد %30الخدمات 

تزايد % 40الصناعات المعرفية 



110M
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320M

1998 1999 2000 2001 2002

US

Western Europe

Japan/AP

Rest of World

نت  مستخدمي االنتر



2009االنترنت في المنطقة العربية 

بليون إنسان الدول النامية العدد اكبر1,8عدد المشتركين في العالم •

%51,3اإلمارات •

% 40الكويت •

% 36,3-البحرين •

%9,9اليمن •

%28,0لبنان •

%16,3سورية •

%15,9تونس•

%8,8مصر  •

%1,5موريتانيا •



عكة أنواع البلدان والشعوب التي تتقاسم الك
العالمية 

بلدان لديها •
مقومات الربح 

ين البرازيل والص:
والهند 

الخاسرون •
المحتملون 

الرابحون •
المحتملون 

ة البلدان الغني
بالموارد 

دمة البلدان المتق
تقنياً 

البلدان ذات 
العمالة 

المنخفضة 
التكلفة  

البلدان ذات 
الدخل المتوسط

ل

(



غالة العولمة

البناءفيالتاريخيدورهااستنفذتالدولة•
وعلىغاءباإللالوطنيةالدولةعلىستحكمالعولمة:غولوبفيليب•

فارغةصدفةسوىالسيادةتكونولنبالعجزالسيادة
االنترنتعبرالضريبةمنيتهربكيفسيعرفالمواطن•
القانونيوليسالعملياتيبالمفهومالدولةدورالغاء•
لالدوقبلمنالمتخذةالقراراتفيالكونيةالعواملتأثير•
دودالحتمحوواالتصاالتواالعالموالنقلالخارجياالستثمار•

.ياألوروبكاالتحاداإلقليميةاالقتصاديةالتكتالتسياسة•

التجارةمن%95بنسبةالعالميةالتجارةمنظمةمساهمة•
.العالمية

.رقيةالشأوروبادولاندماج–الصينيةاالقتصاديةالقوةصعود•



العولمة وانهيار سيادة الدولة  
المناخييروالتغالبيئيالتلوثمثلالدولةتواجهالتيالتحدياتأدتوقد•

اونبالتعيعرفمانحوالدولتوجهإلىجميعهاأدتالساريةواألمراض
.التحدياتهذهلمواجهةالعالمدولبينالمسبوقغيرالسياسي

لىعالسلعيةتوسعيتههوتطورهمنالجديدالطورهذايسمماوأميز•
دية،التقليالحمائيةنظمهاوأسقطالموروثةالقوميةالحدودأسقطمدى
لتجاريةاوالمبادالتاالقتصاديةالعالقاتنظماليومتفرضهمانحوعلى
هذهوليست.الدوليةالتجارةبمنظمةالخاصةاألحكامترسمهاكما

علىجاإلنتامؤسساتلوحدةالموضوعيةالثمرةسوىنفسهاالتوسعية
قطريمنالتقليديةالقوميةنطاقاتهامنوخروجهاالعالميالصعيد
وقد.ةالمنافسفرصوتعظيماإلنتاجلتعظيمبينهااالندماجعمليات

ولدخفرصةمنيسرتمعاصرةثقافيةثورةثمارمنكلهذلكيكون
األسواقعلىوالصراعواالستثماراإلنتاجمجالجددمنافسين



الدولة ووسائل االتصال 
تقبالاالسوأجهزةالكترونيوبريدانترنتمناالتصاالتوسائلتطوروأدى•

CNNمثلالعالميةالتلفزةوشبكاتوالفكسالستاليتالفضائي ,Fox
News ,BBC,AL Jazzeraعلىالسيطرةعلىالدولةقدرةعدمإلى

وقد.االعالموسائللتأثيرعرضةأصبحالذيشعبهاومواطنيهاحدودها
علىرالتأثيوفيالمعلوماتهذهتدفقمنالحدفيالصينمثلدولفشلت
.شعبها

Jessicaماثاوجيسيكاوتقول• Mattews:"للتغييراألساسيالمحرك
الثورةىإليعودوالسببالدولغيرمنالالعبينلصالحالدولةقوةانحسارهو
االجتماعيةالتبعاتمنالعديدلهاكانوالتي،والكومبيوتراالتصالوسائلفي

علىرةالقد،النشاطمنمجالكلفي،كاملبشكلتجاهلهتمالتيوالسياسية
دعدضاعفالفورياالستخدامفيووضعهاللمعلوماتالفوريالوصول
سلطةباليتمتعمنقوةتخفيضفيويسهمونيتحكمونالذينالالعبين

(بوكفيس)أمنهاعلىالدولةسيطرةانحسار•



الدولة والعولمة 

سيادة

الدولة

قيود اتفاقية 

تعديل –غات لال

يعات تشر

خصخصة 

تثبيت اقتصادي 

تكيف هيكلي 

ن لحماية  قواني 

االقليات 

قيود صندوق 

النقد الدولي والبنك 

الدولي



التفكك 

التيميةوالقواالثنيةبالحركاتمايعرفانتشارهوالقوميةللدولةاآلخرالتحدي•
مجموعة233إلىينتمونانسانمليون900منأكثرفهناك,الدولةبنيةتهدد
حركاتالهذهبعض.جديدةبحقوقدامبشكلويطالبون,العالمحولصغيرةقومية
تحركاتاألنفيتخذونالمجموعاتهذهمنالعديداضطهادأوتمييزتشهدقد

,األهميةفيغايةظاهرةالمشرقدولفي.مصيرهمتقريرحقلدعمجماعية
موضعفيعليهأطلقتما,والطائفيةللقبيلةاالعتبارإعادةأوالقبلنةإعادةوهي
لضغطاأداةإلىالطائفية/القبيلةتحويلبهايرادعمليةوهي,السياسيةالقبلية:آخر

اللبنانيونيسميهفيماالطائفية/القبليةرسخالطائففاتفاق.والسياسياالجتماعي
أنها,بمفردهاالتعملالقبليةولكن.التاريخيةالخصوصيةذاتالسياسيةالتعددية
ماوهذا.مذهبي–دينيبغطاءتأتيماوعادة,التقليديةالعالقاتشبكاتمنتستفيد
أنيردومن.الوشائجيةالوالءات/االنتماءات,جيرتزذلكفيمتبعين,نسميه
ةالحالأشكالمنشكلوهو)بريمربولعهدفيالعراقفإن,الظاهرةهذهيدرس

علىللتعرفنادرةفرصةيمثل(الجميعضدالجميعحرب:هوبزعندالطبيعية
.مدمرخليطحقيقةإنه,المذهبيةاالنتماءاتمعالسياسيةالقبليةعملكيفية



الدولالمصارف أقوى من 
أنحتأوض،الدوليالمالبمعهدالتنفيذيالمديرنائبترانلـهانغدراسةفي•

منكبرأاألوروبياالتحادلدولالمصرفيةلألنظمةالماليةااللتزاماتمتوسط
.مراتبأربعالوطنيةاقتصادياتهم

ويتمالالميجمعحيث،األمريكيةالمتحدةالوالياتفيالنسبةتبلغبينما•
المصارفحدودتتعدىأخرىوقنواتالمالرأسأسواقخاللمنإقراضه
بالنظامتتعلقحتميةمخاطرةايوجدلأنهويوضح،واحدإلىواحدالتقليدية

ً كانإذاالضخمالمصرفي فيفالمضاعفات،سليمةبطريقةويدارجيداً منظما
.كلةمشأيحجمتضخمإنها":قائالً ويضيف،كثيرةاألوروبيةالدولبعض

• ً إسبانيافيالمصارفمثلت،"باركليز"مصرفبهاقامحديثةلدراسةطبقا
الدولفيالمصارفشكلتحينفي،الحكومتينعلىكبيرةخطورةوهولندا

وبلجيكاساالنممثلصغيرةودولبريطانيامثلعليهيعتمدالذياالقتصادذات
ً كانوإنأقلخطراً ، بهاالمصارفديونتراكمنتيجةجوهريا



العولمة والسيادة 

قافيةالثوالتدفقاتاألموالوخروجدخولإقليمهاعلىللدولةسيادةال•
.الدولةمنرقابةأيبدونوالماليةواإلعالمية

منالظهرعلىكيسفيتنقلاألموالكانتعندما“:ثورولستر•
مراقبةضمانعلىقادرةايطالياكانتاأللبعبرسويسراإلىايطاليا

هوممف،فإنشخصحاسوبمنتنتقلفاألموالاليومأماالتبادالت
.“معناهمنمجرداصارالرقابة

لسوقادولةمحلهالتحلالتقليديةالدولةفكرةانتهتبوبت-كوبر•

كاتللشرالدولةمناالقتصاديالضبطسلطةوانفالتالدولرةنمو•

سهيلوتتسييرمهمتهاالدنياحدودهاإلىالدولةتتقلصانالمطلوب•
رؤوسوتحركاتواالستثماراإلنتاجمجالفيالعولمةعمليات
.األموال



التيار المتفائل بالدولة 
قويةدولةوجودبدونللسوقجيدأداءال•
السوقنظامالىواالنتقالالدولةوظيفةتعديلالمطلوب•
علىتسيطرفهيضخمةامكاناتتمتلكالمعاصرةالدولة•

الماألعفيوالتأثيرالماليةواألجهزةوالمواصالتاالتصاالت
والتعليم

تفاعلعنالناجمةاالختالالتلمعالجةضروريالدولةتدخل•
االجتماعيةوظيفتهاألداءالسوققوى

زديادافيهواإلجماليالمحليالناتجالىالحكوميالعاماإلنفاق•
%47الى2العالميةالحرببعد%20منالصناعيةالدول)

(%25الى%10منالناميةالدول-1995
تموتلنولكنهابجراحالدولةتصابقد“:هيغوتريتشارد•



أهمية الدولة 
هيوميةالقالدولةسيادةفياالنحسارمقولةانترى،البريطانيةااليكونوميستمجلة•

موتلزالمالية،األسواققوىتسيطربأنترحبانهامنالرغمعلىخرافةبمثابة
.رشيدةتعتبرهاسياساتباتباعالحكومات

(يةالدولوالمؤسساتاالقتصاديةالكتل)القوميةفوقماالمجاالتبينالوسيطهيالدولة•
القوميةدونماوالمجاالت

تحقيقإلىوتدفعهاالمنافسةجبهةعلىتضعهاولكنهااألوطانعلىتقضيالالعولمة•
األفضل

دورلجعالمنافسةتعيقالتيالحواجزوإزالةالحمايةسياساتعنوالتخليالتدويل•
أكبرالدولة

األساسيةالخدماتتقديمفيالدولةدورتجاهليمكنال•

اتاالستثمارجذبعلىاألقدرهيالماليةوهيكلتهاذاتهاتنظيمتحسنالتيالدولة•

الدولةدورتتجاهلمتشددةليبراليةظلفييتمأنيمكنالالعولمةاستمرار•

صىاألقالحدإلىبمكاسبهاللوصولالعولمةمخاطرتقليلعلىقادرةإدارةوجودأهمية•



االندماج الناجح في االقتصاد العالمي

ً تحديداً ستوجبتالجديدةالعولمة• المطلوبيالدولاالقتصاديللتخصصناجعا
االندماجفيالراغبةللدولة

منيهعليترتبماوتحديدالتخصصهذالبلوغواضحةمتكاملةإستراتيجية•
0رةالمجاووالقطريةاإلقليميةواالقتصاداتالعالميباالقتصادجديدةعالقة

.االندماجفيالتدرجومراحلالمداخلتحديد•

ؤيةرعلىيقومالالذياالندماجفهوالعالمياالقتصادفيالمتسرعاالندماج•
مبرمجةوغيرمتجانسةغيرومداخلوآلياتواضحةواستراتيجياتواضحة

 ً .زمنيا

وجوبيفالمتمثلةالعولميةالسطوةعناصرعلىتحتويالعالميةالتجارةمنظمة•
الفاتالخبحسمالمتعلقةالمنظمةلقراراتالخضوعبجانبالتجاريالتحرير
واحدوتصدولةلكلأيالمتساويالديمقراطيالتمثيلعنصربجانبالتجارية

.واالقتصاديةالعسكريةقوتهاوكانتحجمهاكانأي



تحديات العولمة

....دولة فقط  تملك 20

من الناتج العالم%   84

مدخرات العالم %    86

حجم  التجارة الدولية%         85



الشركات المتعددة الجنسيات 
مجموعمنأكبرالعالمفياألقوىشركة200ـالمبيعاتمجموع•

تصادياتاقيتجاوزفهو،دولتسعباستثناءالعالمدولكلاقتصاديات
ديالحاالقرنبدايةإحصائياتحسبالعالمدولعددوصلدولة،182

مالخاالداخلياإلنتاجالحسابمنأسقطناإذادولة،192إلىوالعشرين
كيةاألمريالمتحدةالواليات:وهي)العالمفياألقوىالتسعالقتصاد
والصينوكنداوالبرازيلوبريطانياوإيطالياوفرنساوألمانياواليابان
هوالباقية182للدولالخامالداخلياإلنتاجمجموعسيكون(الشعبية
200الـمبيعاتمجموعيصلبينماأمريكي،دوالرتريليونات6,9

ذلكعلىيدلوما.دوالرتريليونات7,1إلىالعالمفياألقوىشركة
إجمالييفوقالعمالقةالعالميةالشركاتمنواحدةشركةرأسمالأن

ماوهومجتمعة،أفريقيةدولةعشرةخمسأولعشرالقوميالدخل
كلأنهذاإلىويضافالدول،منأقوىوضعفيالكياناتهذهيجعل
.العالمفيفقراً األكثروالثمانينالمئةالشركاتمنواحدة



كات متعددة الجنسياتالشر

 كة تنتج 200 تريليون7.2< شر

 تريليون6,9دولة تنتج  ما يعادل 182

تحديات العولمة



الفجوة الرقمية 
نترنتاالاسالكان.الرقميةبالفجوةتعرفوالجنوبالشمالبين،الفجوةهذه•

واسيايةالشرقوأوروبااألمريكيةالمتحدةالوالياتمنكلفيتتمركزالقوية
.الحيةالمواقعمستخدميمن%90منأكثريوجدحيث–الشرقية

تعادليالتالكومبيوتراجهزةاقتناءعلىقادرينغيرالفقراءاننرىبينما•
.السنويدخلها

سكانمن%70يتجاوزاألمريكيةالمتحدةالوالياتفياالنترنتاستخدام•
.األوسطوالشرقوافريقياأسياجنوبفي%2،روسيافي%16،أمريكا

الخطوطمنأرباعثالثة،افريقيافي.خطوطهالديهاالعالممناطقانكما•
في.فقطافريقيةدولستةعلىتتوزعالرقمية2004عامفياألرضية

يفالوقتاضعافثالثةالعضويةالقديمةالدولفي،األوروبياالتحاد
الجدداءاألعضالدولمنباألفرادمقارنةللفردبالنسبةاالنترنتاستخدمات

فيونرى.السابقالسوفيتياالتحادودولالروساضعافوثمانيةاالتحادفي
المعدمةنواالماكالفقيرةالقرىإلىاالنترنتوصلفقدالهندمثلالدولبعض



digital"الرقميَّةالفجوة":مصطلحشير• divideةالمعرفيََّّالفجوةإلى-اإللكترونيةالفجوة:أو
وبْينالبساطة,بغايةاتالمعلومعلىالحصولعلىالقُدرةيملكونَمنبْينالبَشر,بْينوالمعلوماتيَّة

أيًضاوتشملق,اإلطالعلىعليهاالحصولََّيستطيعونالمنوبْينبلبمشقَّة,عليهايحصلونمن
نيالت(التدريبيَّةالبرامج)المعلوماتعلىللُحصولالالزمةالماديةوالقُدراتالمهارات المرءََّتَُمك ِّ

digital"رقميًّامواطنًا"يصبحأنمن citizen.جوةالفبمفهوم"المعرفيَّةالفجوة"مفهوميرتبط
دهاقدالتي(ةسياسيََّّأواجتماعيَّةأوماديَّة)الصعوباتحولََّعامبَِّشْكلويدورالرقميَّة, مجموعةتجِّ
ْرقأوالجنسنوعأوالمادي,الدخلكمستوى)البَشر؛منمعينة دونوتُحول,(الموطنأوالعِّ

بْينوالمعلوماتيالمعرفيللتفاوتالرقميةالفْجوةمصطلحَُّيُشيرومثلماالمعلومات,علىحصولهم
لوماتالمععلىالحصولفيالدولقُدراتبينللتفاوتأيًضايشيرالواحدة؛الدولةمواطني

فة, مالرقميةفالفجوةوالمعرِّ المدنبينيملكونها,النمََّوبْينالمعرفةيملكونَمنبينالعالَمتُقَس ِّ
الدولبْينوالفقراء,غنياءاألبينالمتعل ِّمين,غيروبينالمتعل ِّمينبينالريفيَّة,والمناطقالُكبرى

.التصنيعلَطْوربعدَُّتصلَّْلمالتيوتلكالصناعيَّة,

قميالمواطن"و• ضبدأجديدمصطلح َّهو"الرَّ ًراوجودهيَفرِّ عادةًَّويُشيري,العربعالمنافيمؤخَّ
نالمجتمعأنشطةفييشاركالذيللشخص المعلوماتلتكنولوجيااستخدامهخاللمِّ

ف,(وغيرهاالخلويةوالهواتفكالكومبيوترات) عندمارقميُّوننمواطنوبأنَّهمأنفَسهمالناسَُّويصِّ
ناتأغلبهمفيُنشئالمعلومات,تكنولوجياعلىاالعتمادفييفرطون عنللتعبيرهمبخاصَّةمدوَّ
لونكماآرائهم, الموجودةاالجتماعياُصلالتوشبكاتعبرََّالحديثةبالطُرقاجتماعيًّاالتواُصليُفض ِّ
.(اإلنترنت)َشبكاتعلى

دناضًجاشابًّاأومراهقًاأوطفالًَّيكونقدَّْالرقميالمواطنأنََّّغير• لبريدهعنوانًالديهأنََّّلمجرَّ
ارةالتجيمارسحتىأو,(اإلنترنت)شبكةعبرصورةًَّيرسلأنويستطيعاإللكتروني,
قأويشتريأوفيبيعاإللكترونية, .الشبكةعبرََّيتسوَّ



مساوئ العولمة 

إقامةيعالنستطولكن،اقتصاديةسوقانملكنحن“:فيعنجو▪
ةلخدممؤسساتالىبحاجةالمجتمعان،كمااجتماعيةسوق

يةاالجتماعوالعدالةالسياسيةالحريةمثلاجتماعيةأهداف
التيجالنتائبفعلالتحققعنوبعيدةصعبةالمطالبوهذه

0هاوأطروحاتللعولمةالمجسدالجديدالعالميالنظامأفرزها

.شيعيانيستحقالبجهدطعامهتدبيريستطيعالمن”▪

لىاينزويأنعليهاألسواقعلىالمنافسةعلىاليقدرمن▪
0”الكباربجانبلألقزام،والمكانالتاريخمتاحف

قبلمنهوتقريرتحديدهتمالعالميالنظام”:مقصودكلوفيس▪
حتصبلموالذيفيهاالجزءأماالمعمورةمنالغربيالجزء
النظاممدخالتمنجزءابعدوحقوقهوطموحاتهمطالبه
0”الجديدالعالمي



ايجابيات العولمة 

انسيابلوتسهوالالمركزيةوالشفافيةوالمشاركةمقراطيةالديالىالعولمةتجنح•

االستجابةتحسينإلىوالشفافيةالمنافسةعبروتدفعوتبادلهاوالخدماتالسلع

األوتوقراطيةإلىتجنحأخرىجهةمنلكنهاومطالبهمالمستهلكينلحاجات

فيجريتعديدةاقتصاديةأنشطةفيهاوتزدهربالفسادوتحفلواالوليغارشية

فيالشركاتباسهموالمقامرةالمضاربةعلىأساساتعتمدولكنهاالقانونإطار

الدوريوالتعرضأسعارهاعلىاالقتصاديةغيروالمراودةالماليةاألسواق

الكبرىاتاإلفالسفتقعبنتائجهامدمرةجوهرهافيتصحيحيةمفاجئةالنتكاسات

جديدةيةأسطورثرواتأعقابهافيوتنشأوالصناعيةالماليةاالنهياراتوتتلوها

.المقامرينوأخرالمضاربينأخريحققها

العولمةلةمرحمنأصولهاتستمداألنشطةهذهوبعضالبيئيةدميرت:السلبياتمن•

.الجديدةالعولمةمعوأزدهرأتىاآلخروبعضهاالسابقة



ايجابيات العولمة الثقافية 
صراعيهمعلىالمتعددةبثقافاتهالعالمفتحهوللعولمة،اإليجابيةاآلثارأهم•

وعةمتنمصادرأماماإلنسانهذاليصبحوالعشرين،الحاديالقرنإنسانأمام
لهيزةمذلكوفيووعي،دراسةبعديشاء،مامنهايختارالثقافاتمنللعديد

علىمصريفالستينياتحقبةسيماوال-الماضيةالفتراتإلنسانتتوافرلم
وتوجهاتهاهامصلحتتخدممعينةثقافةعليهالدولةفرضتحيث-المثالسبيل

.الثقافيةاألشكالمنغيرهاعنهوحجبت

هامشالاتساعفييتمثلسبق،بماالصلةوثيقآخرإيجابيجانبوهناك•
علىالشموليةالنهضةهذهبعدسيماوالالمواطن،أمامالحريةمنالمتاح

أوحرجتبالللمناقشةالقضاياكلتطرحخاللهامنوالتياإلعالمي،المستوى
ماأمصادرها،قبلهاومنالمعلوماتفيوتنوعثراءعنهينجمماوهوخفاء،
نشودة،المالعالموحدةتحقيقفهوالعولمة،ظاهرةفياإليجابيةالجوانبأبرز

قوتعميتوسيععنفضالً الصراعات،منالرهيبالكمهذابعدوخاصة
.كبيًراتفاعالً وتفاعلهاتشابكهامعاإلنسانيةالثقافات



ماعي األثر التقدمي للعولمة في السلوك االقتصادي والسياسي واالجت

العالمأطرافينبالمتبادلاالقتصادياالعتمادعالقة"كثافة"فيكبيراً تغيراً نشهدإننا•
."عمقها"و

ً المعلوماتوثورةتقنيةتلعب• .واألفكاريةوالتقنالمعرفةنشرفيالحيويةبالغدوريا

بينالمتبادلواالعتمادالتشابكعالقةلتقويةالماديةاألساسيةالبنيةتخلقالتطوراتهذه•
.المجتمعات

سانيأنمجتمعالىواالنتماء،"العالميةبالمشكالت"الوعيوزيادةخلقإلىذلكيؤدي•
.واحد

لبىيتكاملدوربأداءالماضيفيقامتالقوميةالحركةإنفوكويامافرانسيسويرى•
ً شجعتالتيهينفسهااالقتصاديةالقوىتلك"أنغيراألولىالرأسماليةاحتياجات حاليا

يةعملفالعولمة."متكاملةواحدةعالميةسوقخاللمنالقوميةالحواجزتفتيتعلى
.وتجتاحهالسياسيبالعالمتحيطاقتصادية

نحومتناماتجاهإلىتشيرالسياسيةالعولمةإن":Brethertonبريذرتونتقول•
إلىتشيركما،عالميةحلوالً تتطلبثمومن،عالميمنظورمنالقضايامعالتعامل
كذلك.القضاياهذهتعالجأنتحاولالتيالعالميةوالمؤسساتالدوليةالمنظماتتطور
منظماتوالالمحليةالجماعاتفيهتتفاعلعالميمدنيمجتمعتطورإلىالمفهوميشير

.”العالمأنحاءكلفيالشعبيةالقاعدةمستوىعلىالمحلية



العولمة واللغة العربية 
,السالمةومعنعممنبدالًَّ((Byeأو((OKيقولاالنتهاءوعند((Helloيقول•

أوكالمالفيسواءاإلنجليزيةللغةاليوميةالحياةمنإزاحتهايجرىالعربيةاللغةأننالحظأنناكما•
عننتجوقد,ةاألجنبيللغةالمتقنيفضلالتوظيفمجالوفي,التعليملغةفيحتىبلاإلعالموسائل
.ةاالستهالكيالسلعأواألكلأوالمالبسناحيةمنسواءالغربيةالمظاهرمنالكثيرشيوعذلك

الالثالثمالعالفيالسلطةمقاليدعلىالمهيمنينمنالكثيرأن)شاهينالصبورعبدالدكتورويذكر•
ومحاربةعوبالشألسنةلتغييرالناميةالمجتمعاتفيتتفشىاللغاتمدارسوأن,العولمةأبعاديدركون
.(المحليةاللغات

اإلنجليزيةاللغةلصالحالتعديلمنالكثيرالتعليميةالمناهجدخل•

ًَّمالعليمحمدالدكتورأجرى• العربنمعددعلىاإلنجليزيةواللغةالعربيةاللغةاستعمالحولبحثا
أسئلةعدةسألهموقدBilingualsاللغتينكاليتقنونوهماألمريكيةالمتحدةالوالياتفييعيشممن
اإلنجليزيةاللغةنالتوقدLivelyوحيويةModernوحديثةPracticalعمليةاللغتينمنأيمنها
.%78-%48-%65نالتفقدالعربيةاللغةأما%87-%91.31-%100الترتيبهذا

واللغة%87نالتاإلنجليزيةاللغةأنوجدأبحاثهمكتابةالعينةأفراديفضلالتياللغةعنسؤالهفي•
.%13العربية

ًَّسجلتفاألمية,األميةعلىوالقضاءالعربيةباللغةالتعليمبنشراالهتماممنالبد• ومفزعةرهيبةأرقاما
العربيةالمملكةفي%37واليمنفي%61و%51مصرفيبلغتإذ,العربيالعالمطولعلى

.السعودية

.حالتنافيالعربيةوهياألمللغةالوالءضعفاألميةنتائجومن•



مخاطر العولمة على الدول في العالم الثالث
في العالم الجىءمليون 25الالجئين •

االضطرابات السياسية •

تباطؤ معدالت النمو االقتصادي •

تزايد الفجوة بين الدول الفقيرة والنامية •

زيادة الفقر واألزمات المالية •

اختراق الحدود من دون إطالق أي رصاصة •

تصادية عملية التدمير الخالق عبر خلق ثروة اقتصادية جديدة من خالل القضاء على الثروة االق•
القديمة 

تدهور النظام االيكولوجي العالمي نتيجة التنمية االقتصادية غير المدروسة •

2005”من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة ”تقرير •

من سكان العالم يلجون االنترنت % 11•

أسيا %30،في أوروبا %30،في أمريكا الشمالية %30)منهم في البلدان الصناعية % 90•
والمحيط الهادي 

من المتصلين في العالم  % 10من سكان العالم يمثلون فقط % 82•





العولمة على العربثار آ
لية العولمة ارتبطت بإحياء نزعات التطرف والعنف واالنتماءات األو•

:التفكيك ومخاطر مشاريع التفكيك •

0عبر إدماج إسرائيل في المنطقة : هاجس االختراق.1

عزل وتهميش بعض البلدان العربية عبر :هاجس االختناق .2

الجسد العربي تفتيت :هاجس االنشقاق .3

0لي االقتصاد الفلسطيني واألردني باإلسرائيإلحاق :هاجس اإللحاق .4

السعودي النفط= السالم: المنطق اإلسرائيلي يقوم على المعادلة التالية.5
+األيدي العاملة العربية + األموال الخليجية + التركيةالمياه + 

-راحيةجعملية بتر –العبقرية اإلسرائيلية ويمكن تناول هذه الصيغة 
0بالمنظور اإلستراتيجي 



اثار العولمة على العرب 

ابقالساليونسكوعاممدير)العربيالنظامفيالمهيمناالمريكيالدورظهور•
يكياالمرالشعببمعاداةيعارضهامنكلتصنفامريكاجعلتالعولمة:مايور
العالميتينالحربين>دوالرمليار235-2008لموازنةيطلببوش–
0عاما50استمرتالتيالباردةالحربكلفة=و

والعنفالتسلحعملياتاستمرار•

العربيالنظامفيالعربيةغيرالقوىدورتزايد•

استقرارهوعدمالعربياالقليميالنظامازمةتعميق•

العربمعالتعاملفيالمعاييرازدواجية•

طفقدولخمسأنبيد،المتحدةاالممفيسواءجميعااننا“:محمدمهاتير)•
بعسفقطتقومآخرصعيد،وعلىالدولباقيمنأكثرالمساواةبهذهتتمتع
مجموعةان0ىاالخرالدولاقتصادياتفيتؤثرالتيالقوانينبوضعدول

“دالجديالعالميالنظامتحريرمسؤوليةكاهلهاعلىوضعتاالمممنصغيرة



اثار العولمة على الثقافة العربية 

ركيزالتخاللمناالستهالكيةوالسلوكـياتالقيمفيشاملتغيير•
كيةاالستهالالسلوكياتوانتشارالعالمية،التجاريةالعالماتعلى

تهجملفيالعربيواالجتماعيالثقافيالموروثيهددماالغربية،
.باالندثار

غاتاللاكتساحأمامالمجاالتشتىفيالعربيةللغةمستمرتراجع•
.األجنبية

تخلففلذاتها،المتوازنالتجديدعلىللقدرةالعربيةالثقافةفقدان•
ستقبلمحتىيهددأضحىالسياقهذافيالمنتهجةوالمعاييراآلليات
.العربيةبالبلدانواألدبيالفنياإلنتاج

ربيالغلإلعالمالهائلاالكتساحأمامالعربيةاإلعالموسائلانكماش•
.العربيةالثقافةوتجديدحمايةعنوعجزها



كيف يواجه العرب العولمة  

والمقاومةوالكفاحالفعالةالمشاركةعبراالندماج•

واالنتماءاتالفئاتمختلفعلىيقومنهضويعربيمشروع•
النهضةالىالتراثمنواالنتقال

المشتركةالمصالحتحققعربيةاقتصاديةتكتالت•

العربياالقتصادلخدمةبياناتقاعدةتكوين•

المناودعمالعربيةالهويةالىتستندمشتركةعربيةسوقانشاء•
القاهرةقمة)0المشتركةالعربيةوالمصلحةالعادلةوالتنميةالقومي
0(كبرىعربيةحرةتجارةمنطقةاقامة1996

حاتواالصالالعربيالمجتمعلبناءاالنسانيالتراثمناالستفادة•

اسيةالسيلإلصالحاتبحاجةالعرب:العربياالستراتيجيالتقرير•
0عالمنافيالمنتشراليأسلحالةحداتضع



االندماج الناجح في االقتصاد العالمي

ً تحديداً ستوجبتالجديدةالعولمة• المطلوبيالدولاالقتصاديللتخصصناجعا

االندماجفيالراغبةللدولة

منيهعليترتبماوتحديدالتخصصهذالبلوغواضحةمتكاملةإستراتيجية•

0رةالمجاووالقطريةاإلقليميةواالقتصاداتالعالميباالقتصادجديدةعالقة

.االندماجفيالتدرجومراحلالمداخلتحديد•

ؤيةرعلىيقومالالذياالندماجفهوالعالمياالقتصادفيالمتسرعاالندماج•

مبرمجةوغيرمتجانسةغيرومداخلوآلياتواضحةواستراتيجياتواضحة

 ً .زمنيا

وجوبيفالمتمثلةالعولميةالسطوةعناصرعلىتحتويالعالميةالتجارةمنظمة•

الفاتالخبحسمالمتعلقةالمنظمةلقراراتالخضوعبجانبالتجاريالتحرير

واحدوتصدولةلكلأيالمتساويالديمقراطيالتمثيلعنصربجانبالتجارية

.واالقتصاديةالعسكريةقوتهاوكانتحجمهاكانأي



الهوية تعميق =تقدم اقتصادي 

يعمقتصادياقتقدمكلأنأكدتاواليابانيةالصينيةالتجربتان•

.الوطنيةالثقافيةالهوية

علىاظللحفالفرصتوفروالمعلوماتاالتصالتكنولوجيا•

مجتمعلكلوالثقافيةالحضاريةالهوية

حةالمصلتخدمأمورتمويلهدفهامشتركةعربيةميزانية•

لتطويرا–المياهشح–العلميالبحثمثلالمشتركةالعربية

التكنولوجي



التقدم في مجال التعليم 

التعليمفياالتكنولوجيوإدخالوالتدريبالتعليمبرامجتطوير•

امدادرعبالمستمرالتعليملضمانالالزمةاالمكاناتتوفير•

يميةالتعلوالقنواتالمتجددةبالمعلوماتللمتعلممستمر

المفتوحة

علىهاوتنظيمالتكنولوجيوالتطويراالبتكارعملياتدعم•

مستوى

حثالبدعمهدفهاعربيةبهيئةمرتبطةمحليةهيئةانشاء•

.المناسبةالتقنيةواستقطابوالتطويرالعلمي



البشري الخالق التنوع :اليونسكو 

.الدفاع عن التنوع الفكري •

تعدد طرق التنمية اإلنسانية •

مواجهة الخط الثقافي المضاد •

احترام الخصوصيات الثقافية والهويات الحضارية •

االنفتاح ال االنغالق •

التسامح ال التعصب •

إعادة طرح األسئلة حول الهوية الثقافية والغزو الثقافي •
لمية عا–الثقافة الوطنية مفهوم –االستغراب –االستشراف )

.  (األدب



كيف نقاوم العولمة الثقافية 
التعاونمبدأإلىيستندأنينبغيعملوهو:التربويالثقافيالقوميالعمل-1•

البويةوتروفكريةثقافيةتنميةإلحداثالعربيةالدولبينوالمتكاملالفاعل
أوبيالمذهبالتباينوالاإلقليمي؛باالختالفوالالمحدودة،بالنزاعاتتنشغل
.الطائفي

حناجبأسلوبوإبرازهالتراثبهذاالعنايةإن:واإلسالميالعربيالتراثـ2•
رقةوالفلالختالفمادةباعتبارهوليساألمة،لنهوضدافعا  باعتبارهوجذاب

.منهامناصالضرورةيعد

ألمةلحيويةمهمةوالخارجالداخلفيالعربيةاللغةنشرإن:العربيةاللغةـ3•
يعالمومنهجيوعلميمعرفيثقافيحواروإلقامةالداخلي،التجانسإلحداث
العلمبمتطلباتالوفاءعلىقادرةوهي...والمساواةالتكافؤإلىيستند

...والمعرفة

وفقخراآلمعواإلسالميةالعربيةالثقافةلتنميةحقيقيدوليتعاونإقامةـ4•
القيأخبعدذاتخصائصمنتملكهبماالثقافةفهذه...اإليجابيالحوارمفهوم

...بتميزهويؤمنباآلخريعترفوإنساني



كيف نقاوم

التييةالخارجبالتحدياتمرهونا  ليسالعربيةالثقافةمستقبلأن•

:يتصلبلفحسب،أهميتهاعلىالعولمةتحملها

اوتياراتهاتجاهاتهابينداخليحوارإقامةعلىالثقافةهذهقدرة•

وأفكارها

لتداوحريةيضمنبماالعربيالثقافيالفضاءوحدةبناءإعادة•

إلبداعياالنشاطتدعيمجانبإلىواألدبية،الفنيةوالمنتجاتاألفكار

يالثقافالحواريصبحبحيثوالمحرمات،الممنوعاتمنوتحريره

مبادرةأوثقافيةممانعةأليوشرطا  مقدمةالعربيوالحضاري

.األخرىالثقافاتمعللتواصلمنتجة



كيف نقاوم 

عادةبإ)تجديدهاأجلمننفسهاالعربيةالثقافةداخلالعملمنالبد•
نموجوهوالتماسوتاريخها،معطياتهافيالحداثةوممارسةبنائها
اهاتجفيبالماضيالحاضربربطتسمحلمسارهاوالتأويلالفهم

يات،الخصوصعنوالدفاعالعربية،الثقافةفتجديد...المستقبل
األسساكتسابإلىتحتاجأموركلهاواالختراق،الغزوومقاومة
تهامقدموفيوالثقافة،العلمعصرلدخولمنهابدالالتيواألدوات
...والديمقراطيةالعقالنية

أوةالعولملهذهاإليجابيةالمقاومةعبرالثقافية،الممانعةمنالبد•
إاليتحققلنماوهوأسماهاكماالغربية،الثقافيةالسيطرة
عولمة،للالثقافيةالجراحةبهاتحققتالتيعينهااألدواتباستعمال

قافيالثالعدوانفعلأنتؤكدالثقافياالجتماععلمنظرياتأنذلك
.نقيضهيستنهضماغالبا  



التربية 

الثقافيراقاالختمقابلفيالداخليةالثقافيةالهويةوتحصينتشكيل•
مهمةليهاإتوكلالتياالجتماعيةالمؤسساتبمختلفترتبطالغربي،

المؤسساتتأتيوالتياستمرارها،وضمانوالرموزالقيمإنتاج
ها،قائمترأسعلىواألسرةالمدرسةقبيلمنالتقليديةاإلدماجية

أومقاومةللمالئمجدمجالتوفيرشأنهامنديناميةكفاعليةفالتربية
0الممانعة

لدىديالنقالحستنميةالىيهدفبديل،وأسريتربويخطابإنتاج•
ً يضمنبماالمتلقي، ً تجاوبا لغربي،ااإلعالميالمنتوجمععقالنيا

ً تضمنتربويةمنظومة• معالملىعالحفاظضرورةبينمعقوالً توازنا
مختلففياإلنسانيةالثقافاتعلىاالنفتاحوحتميةالمحليةالهوية

سوليالمستقبلخدمةفيالماضيفتجعلوامتداداتها،تجلياتها
.للماضيرهينةالمستقبل


