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 الملخص 

فية وفي هذه حدود الثقاخلل الالعولمة هي عملية ديناميكية تؤثر بشكل مختلف على الثقافات المختلفة في جميع أنحاء العالم. إنها تت

الثقافية للهوية  شكل تحديًاتعولمة العملية تؤدي إلى انتشار األيديولوجيات والقيم الغربية عبر العالم. تجادل هذه المقالة بقوة بأن ال

حلها مع محلية لتحل افة المتجدد الثقعالم لنشر هيمنة الثقافة الغربية، تعزز وسائل اإلالعربية بسبب عدة أسباب منها أن العولمة 

  ادئ.أنه يتحدى طرق الحياة العربية الجماعية والقيم واألنماط السلوكية والمبكما العلمانية األمريكية ، 

افي السليم. تبادل الثقفيز البأن العولمة تعزز التكامل الثقافي من خالل إزالة الحواجز الثقافية وتح ومع ذلك ، فقد جادل العلماء

ن الثقافة ثقافي ، فإادل المثل هذه الحجج شجعت الهيمنة الثقافية األمريكية على مستوى العالم. على العكس من ذلك ، ونتيجة للتب

ة تواجه افة العربين الثقلعالم العربي ، لتحل محل الثقافة العربية. وبالتالي ، فإاألميركية المهيمنة يجري التالعب بها في ا

 تحديات خطيرة من العولمة. لذلك ، يحتاج العرب إلى الوعي بالعواقب المروعة للعولمة الثقافية 

ة االقتصادي مجاالتعلى المر العالم بتغييرات حاسمة أثرت على مختلف الهياكل والعالقات الدولية. وينطبق الشيء نفسه  فقد

ضعف ، أأخرى  والتكنولوجية والبيئية. لقد ظهرت دول قوية تعمل في أيديولوجيات متضاربة بهدف توسيع سلطتها إلى دول

 التي التزال مستعمرة ، أو ألولئك الذين تخلصوا للتو من نير اإلمبريالية. 

تحالفات جهة الكرية ، والتي تميل إلى بناء وجه واحد لمواعلى مدار هذا القرن ، ظهرت تحالفات اقتصادية وسياسية وعس

لعالم اش تحالفات ة إنعااألخرى. في الوقت الذي يشهد فيه العالم ظهور ائتالفات ذات أسس سياسية واقتصادية وثقافية ، فإن فكر

أجل  التعاون منالف وتقارب التحالعربي هي في حد ذاتها تكديس القيم واألهداف التي من شأنها تشجيع الدول على المزيد من ال

ة لفات سياسياء تحامواجهة التحديات الخارجية وخاصة في نهاية القرن العشرين ؛ لكن هل يستطيع العالم العربي بعد ذلك بن

  واقتصادية قادرة على ضمان تفوقه االقتصادي والتكنولوجي لمواجهة الضغوط الخارجية؟

 الكلمات المفتاحية
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 البحث مقدمة

ضوع". ل هذا الموباً حو"أفكار" العولمة "واسعة جداً ومتنوعة وقابلة للتغيير بحيث يبدو من الممكن أحياناً نطق أي شيء تقري

 ه الظاهرة.عت لهذعلى الرغم من انتشار هذا المفهوم ، حتى في وسائل اإلعالم الشعبية ، هناك تعاريف ومفاهيم مختلفة وض

 جغرافًيا يتعامل مع الحدود  بعض هذه التعريفات تعكس جانبًا

لى ن قِبل الحكومة عإلى "العولمة" على أنها "عملية إزالة القيود المفروضة م Scholte (2000 :16 ) على سبيل المثال يشير

 . بال حدود" مفتوح سوق الحركات بين البلدان من أجل إنشاء" 

االت االقتصاد والسياسة علي تعريفها في مج لفة. يختلف العلماءظاهرة العولمة مثيرة للجدل ولها العديد من وجهات النظر المخت

فرض ودة العالم ي  قياوالثقافة واإلجتماع. تطور مفهوم العولمة مع نهاية المعسكر االشتراكي وإنفراد أمريكا واستحواذها عل

تمعات جميع المج د عانتلمجتمعات. لقالرأسمالية علي العالم. وإلغاء التقسيمات الجغرافية والزمنية والموضوعية بين الدول وا

لتجارة اتحرير ووخضعت لها بدرجات متفاوتة حتى عزلتها. وقد أدى ذلك إلى قيام معظم البلدان بوضع نظام اقتصاد السوق 

 والقيود الناتجة عن ذلك لخلق ثقافة وتواصل حديثين.

وقة. ية غير مسبمة مالزادت المعلومات واالتصاالت بشكل كبير إلى العولمة االقتصادية في اإلنتاج والتوزيع واالستهالك وعول

 ،. ومع ذلك سويقهافي الوقت نفسه ، بدأ نوع من عولمة األفكار حيث حاولت المراكز والمؤسسات الدولية المهيمنة فرضها وت

 ح محدود. فقد واجهت مقاومة متزايدة ونجا

ي النظام اسية فالعولمة هي ظاهرة جديدة. ومع ذلك ، وفقا للعديد من االقتصاديين ، فإن العولمة هي انعكاس لخاصية أس

ريقة الندماج بطيادة االرأسمالي من أجل توسيع وفرض قوانينها وآلياتها على مستوى العالم ، وضم األسواق والدول في عملية ز

العولمة لم  أخرى. ن تتركز الثروة ، من ناحية ، وتؤدي إلى الدمار االجتماعي والتهميش من ناحيةغير متساوية من شأنها أ

ة تحدث لة انتقالير بمرحتصل إلى شكلها النهائي بعد. فهي ال تزال تشهد العديد من التغييرات في الشكل والمضمون ، والعالم يم

 االقتصاداتكبرى وقتصادية الكبيرة ، خاصة على مستويات الشركات الفيها الكثير من التناقضات والمواجهات بين الكتل اال

 اإلقليمية. 

عولمة قد لا شك أن تها. الوقد أطلقت البلدان الصناعية حملة إلقناع البلدان النامية بالدخول إلى دائرة العولمة وتغيير سياسا 

 تماعية والثقافية. أثرت على العالم العربي ومختلف هياكله االقتصادية والسياسية واالج
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  مشكلة البحث

نرى من حولنا كيف تأثر العالم العربي في السنوات األخيرة بسبب ظهور العولمة الغربية التي أصبحت اإلستعمار مع اختالف 

الشكل ولكن الهدف واحد وهو السيطرة على العالم العربي ونهب ثرواته, ومن هنا نبعت مشكلة البحث في كيفية محو اآلثار 

 سلبية للعولمة واستغالل آثارها اإليجابية حيث أنها أصبحت واقع البد التعامل معهال

 تتناول هذه الرسالة العولمة وتأثيرها على الدول العربية يمكننا تحديد سؤال البحث الرئيسي

 ما هي أولوية العالم العربي في مواجهة العولمة؟

 أهداف البحث

قة هذه العال ستكشافاالهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو استكشاف العالقة بين العولمة وتأثيرها على العالم العربي لم يتم 

بار حاولة الختن في متجريبيا بدقة قبل في هذه البلدان. وعالوة على ذلك ، تم إجراء أبحاث موسعة على مدى العقدين الماضيي

 العالم العربى وظهور مشاكل تؤثر عليه  تأثير العولمة االقتصادية على

 أهمية البحث

 تنبع أهمية هذا البحث من العناصر التالية:

ن مل في عجلة ذه الدوهفي العقدين األخيرين ، وكثير من   قبول دول العالم العربي في السوق العالمية بأحجام وسرعات مختلفة

 ي معظم هذهتلفة فأمرها في هذه األسواق وقد أدى ذلك إلى تغييرات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية على مستويات مخ

ثير . سنبحث تأتصاديةالقلذلك ، ستحاول هذه الدراسة تحديد هذه التغيرات السلبية واإليجابية ، خاصة من الناحية ا البلدان.

  المشاركة العربية على الجوانب االقتصادية للعولمة على أنظمة الحماية االجتماعية في العالم العربي.

نسحاب على ذا االمحاولة تشخيص الفجوة التي نشأت عند انسحاب الدولة من وظائفها واستبدالها بالقطاع الخاص ، وتأثير ه

م أعمق فه يمما يساهم ف سد فجوة في اللغة العربية ، آيضا والخدمات والحكم. تحاول هذه الدراسة نوع التعليم والرعاية الصحية

 للتعامل مع ظاهرة العولمة وآلياتها. 

 منهجية البحث 

 .لعولمةالقد اعتمدنا على المنهج الوصف التحليلي وجمع وتنظيم المعلومات لتوضيح مشاكل العالم العربي في عصر 

 جاز.نب بإيهذا الموضوع معقد وموسع وال يمكن مناقشته باستخدام بحث بسيط. ومع ذلك ، حاولت تحديد بعض أهم الجوا

 مةالعول انتهت الدراسة بخاتمة وبعض التوصيات والنتائج التي يجب استخدامها لحل مشاكل مجتمعنا العربي في عصر
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 اإلطار النظري 

ل جي الذي جعتكنولوأصبح هذا المصطلح شائعاً منذ الثمانينيات ، مما يعكس التقدم ال ال يوجد شيء غامض حول العولمة. لقد

لقوى  ود الوطنيةرج الحدالتدفقات التجارية والمالية. وهو يشير إلى امتداد خا -من األسهل واألسرع إتمام المعامالت الدولية 

وة مثيرة قولمة" تصادي البشري. لقد اكتسب مصطلح "العالسوق نفسها التي عملت لعدة قرون على جميع مستويات النشاط االق

دين خوف ، معتقحتى الوللجدل. ينظر إليها البعض على أنها عملية مفيدة وحتمية وال رجعة فيها. ويرى آخرون أنه مع العداء ، 

 . اعيالجتماقدم أنه يزيد من عدم المساواة داخل الدول وفيما بينها ، ويهدد العمالة ومستويات المعيشة ويعرقل الت

 مصطلحات البحث

  العولمـة

وعي لعالمي والاترابط ينطوي مفهوم العولمة على أكثر من االمتداد الجغرافي للقضايا والظواهر إلى العالم. ويشمل "تكثيف ال

ض حول يء غامالذي يكثف ، مع تناقص مماثل في أهمية الحدود اإلقليمية وهياكل الدولة". في أبسط صورها ، ال يوجد ش

ام األسرع إتموألسهل ا منذ الثمانينيات ، مما يعكس التقدم التكنولوجي الذي جعل من العولمة. لقد أصبح هذا المصطلح شائعاً 

ملت لعدة سها التي علسوق نفالتدفقات التجارية والمالية. وهو يشير إلى امتداد خارج الحدود الوطنية لقوى ا -المعامالت الدولية 

 قرون على جميع مستويات النشاط االقتصادي البشري.

رون ا. ويرى آخعة فيهمصطلح "العولمة" قوة مثيرة للجدل. ينظر إليها البعض على أنها عملية مفيدة وحتمية وال رج لقد اكتسب

لمعيشة اومستويات  لعمالةأنه مع العداء ، وحتى الخوف ، معتقدين أنه يزيد من عدم المساواة داخل الدول وفيما بينها ، ويهدد ا

 ويعرقل التقدم االجتماعي.

ال تأتي  لعولمةاحت األزمات في األسواق الناشئة في تسعينيات القرن الماضي ، ال سيما في شرق آسيا ، أن فرص لقد أوض 

بيئي دي والدون مخاطر تنطوي على مخاطر ناشئة عن تحركات رأس المال المتقلبة ومخاطر التدهور االجتماعي واالقتصا

عام  100ًما قبل ان عوللقد جادل بعض المحللين بأن االقتصاد العالمي ك الناجم عن الفقر. . العولمة ليست مجرد ظاهرة حديثة.

انب . وكان الجالوقت كما هو اليوم. لكن اليوم أصبحت التجارة والخدمات المالية أكثر تطورا وتكامال مما كانت عليه في ذلك

بعاد اك أيضاً أثة. هنت اإللكترونية الحدياألبرز في هذا هو تكامل األسواق المالية التي جعلت من الممكن عن طريق االتصاال

 لمة.ثقافية وسياسية وبيئية أوسع للعولمة ، لكن هذه الورقة سوف تركز حصراً على الجوانب االقتصادية للعو

  العالم العربي: رؤية بانورامية

عالمية ي السوق الادي فاج االقتصال يختلف العالم العربي كجزء من العالم الثالث عن باقي الدول الطرفية في تاريخه عن االندم

 كس الهيمنةلتي تعسواء من خالل االستعمار المباشر ، أو من خالل العالقات االقتصادية غير المتساوية وغير المتكافئة ا

ك نامع ذلك ، هولسوق. ااالقتصادية من خالل التقسيم الدولي للعمل والعالقات التجارية الدولية واحتكار التكنولوجيا وهيمنة 

 خصائص معينة تميز العالم العربي عن بقية الواليات الجنوبية. وأهمها: 



 

Electronic Interdisciplinary Miscellaneous Journal (EIMJ) 

 

 ن مرة طويلة عي لفتوجود كميات هائلة من النفط الخام ، مما جعله المصدر األول لتلك السلعة الحيوية للعالم الصنا

اماً في هية دوراً راتيجعة االستالزمن. حوالي ثلثي االحتياطي النفطي في العالم يكمن في العالم العربي. تلعب هذه السل

ى لسيطرة علعادة االنمو االقتصادي في العالم العربي. من ناحية أخرى ، فإنه يزيد من المخاطر المرتبطة بخطط است

 المنطقة من أجل مراقبة استخدام هذه السلعة االستراتيجية

 شروع ل مع مرته في صراع تاريخي طويالموقع االستراتيجي الذي احتله العالم العربي خالل الحرب الباردة وخب

د جبر العديحيث أ المستوطنات الصهيونية في فلسطين بدعم من المراكز الدولية المهيمنة قد أثر على العالم العربي

ثير يص الكمن الدول العربية على اتباع نمط معين. من العسكرة ومحاربة خمس حروب مكلفة للغاية حيث تم تخص

 ة للميزانيات العسكرية واألسلحةمن الموارد االقتصادي

 شاركة دم الممشكلة االفتقار إلى الديمقراطية. تشترك الدول العربية في عناصر غياب مبدأ تغيير السلطة ، وع

ض التحرر من بع السياسية ، وهيمنة الدولة كآلية استبدادية ، وعدم احترام حقوق اإلنسان واألقليات. على الرغم

لعشرين ، لقرن ااا محدودًا ومسيطًرا في بعض الدول العربية منذ أواخر الثمانينيات من السياسي الذي اتخذ طابعً 

اصةً مع ماعي خزادت كثافة االستقطاب السياسي واالجتماعي من تهديد هذه الدول بالحروب األهلية والتفكك االجت

 زيادة نمو العنف الشديد االتجاهات غير المتسامحة

 ط عربي ترتبالم الالمركزية الشديدة للدولة ومؤسساتها مع تخلف اإلدارة ، وانتشار الفساد على نطاق واسع. في الع

خ ة واستنسالسياسيهذه القضية باالستمرار في استخدام الدولة من قبل النخبة الحاكمة كوسائل أساسية في التعبئة ا

ياسيا يعية سانعكاسا للصالح العام وتزيد من الوظائف الر السلطة. هذه الممارسات تقلل من الدولة باعتبارها

 واقتصاديا.

 العاملة  القوى هجرة العمالة في العالم العربي. هناك مشاكل مختلفة هنا ؛ فمن ناحية ، لدينا دول تقوم بتصدير، 

ضه عن ن تعوييمكوخاصة القوى العاملة الماهرة ، مما يؤدي إلى فقدان مورد بشري هام ومكون أساسي للتنمية ال 

ود مع عدم وجوجرة ، طريق تحويالتهم المالية إلى بلدانهم. من ناحية أخرى ، هناك الدول التي تستورد العمالة المها

ادة ع يحصلون لذين الااتفاق مناسب بين الدول العربية ، فقد خلق هذا العديد من المشاكل للعمال المهاجرين أنفسهم ، 

 ية االجتماعيةعلى أي شكل من أشكال الحما

 تصنيف دول العالم العربي

 يمكن تقسيم العالم العربي إلى خمس مجموعات:

 لمقام عتمد في ايلتالي أولئك الذين لديهم الكثير من النفط ، والقليل من العوامل األخرى بما في ذلك السكان ، وبا

لمتحدة اعربية قطر واإلمارات الاألول على الدول المستأجرة على النفط. تشمل هذه المجموعة الكويت وعمان و

 والبحرين وليبيا.

 المجموعة مل هذهالبلدان المنتجة للنفط ذات السكان والقدرات األخرى التي تسمح لهم ببناء اقتصاد متنوع. تش 

 الجزائر والعراق وإلى حد ما المملكة العربية السعودية.
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 لمجموعة ال هذه البلدان التي تعتمد بشدة على الموارد البشرية مع وجود موارد اقتصادية ومالية محدودة. تشم

 لبنان واألردن وفلسطين وتونس وإلى حد ما سوريا.

 ها لعية التي الزرا البلدان التي تكون أكثر صناعية وال تتمتع بالموارد البشرية فحسب ، بل أيضا بتوفر الموارد

 ب.طويلة مع اإلنتاج الزراعي ، واألسواق الكبيرة نسبيا. هذه المجموعة تشمل مصر والمغرتجارب 

 الصومال وتانيا وتضم المجموعة األخيرة االقتصادات الفقيرة التي تعتمد على الزراعة وتستلزم السودان وموري

أقرب  نميتهتبسبب مستوى  واليمن. البلد األخير ، على الرغم من أن إنتاجه النفطي يتجمع مع الدول األخرى

 إليهم من الدول العربية األخرى.

 

 تأثير العولمة 

 "العولمة هي ام الدولي.ي النظفإن تأثير العولمة يعد عامالً مساهماً في فهم النظام العالمي الجديد والديناميكيات الناشئة حديثاً 

ب. له قبلي للكوكالمست كثر القوى تأثيًرا في تحديد المسارجانب حقيقي قوي في النظام العالمي الجديد ، وهي تمثل واحدة من أ

 أبعاد متعددة: اقتصادية ، سياسية ، أمنية ، بيئية ، صحية ، اجتماعية ، ثقافية ، وغيرها

تها عض سمابهناك ميزات إيجابية وسلبية للعولمة. تنطوي العولمة على التنافس كجزء أو نتيجة ضرورية ، وتؤدي إلى 

ملة اعات المحتن النزمكن للدعم الدولي من خالل بناء أو تطوير مؤسسات دولية جديدة أو بعض المعاهدات أن يوازاإليجابية. ي

عامالً  كن أن تكونت ، يمالتي قد تنبع من جوانبها السلبية. في الواقع ، يمكن للعولمة أن تؤدي إلى صراعات دولية في نفس الوق

م أن ا من العالوغيره ية للمنافسة وإمكانات التعاون العالمي في المشاكل االقتصاديةمن عوامل تحكمها. يمكن لآلثار اإليجاب

 تساعد في تسوية الخالفات بين الدول

 تأثير العولمة على التنمية االجتماعية في العالم العربي

يين على قتصادبعض االال يزال االقتصاديون العرب منقسمون حول طبيعة تأثيرات العولمة على التوظيف وقوة العمل. يؤكد 

مائية ات الحقدرة الدول العربية على خلق وظائف منتجة بعد عكس ضيق األسواق والطلب الذي كان سائداً في ظل السياس

 السابقة. 

بشكل  لى العمالةععتماد ويركز االقتصاديون اآلخرون على التداعيات السلبية نتيجة للتقدم السريع للتكنولوجيا ، مما يقلل اال

ى من بلد إل لبطالةاعام والعمالة ذات المهارات المنخفضة بشكل خاص. أيضا ، بالنسبة للكثيرين ، يمكن للعولمة فقط تصدير 

ت وو المهاراعمال ذباشر ال ينجذب حاليا إلى البلدان ذات العمالة الرخيصة. عادة ما يفقد الآخر واالستثمار األجنبي الم

ق العمل ح أسواالمنخفضة أو المتوسطة وظائفهم في العمالة المهنية والتقنية عالية التخصص ، وهذا ليس بالضرورة لصال

 العربية الحالية. 

بية من زيادة البطالة المفتوحة والمقنعة ، وانخفاض معدالت العمالة ، وانخفاض منذ بداية التسعينيات ، عانت أسواق العمل العر

األجور الحقيقية ، وزيادة حصة العمالة وانخفاض الدخل في القطاع غير الرسمي. وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة حدة متوسط 

٪ في مصر 15يات ، وصل معدل البطالة إلى الفقر وأعداد أكبر من الفقراء في المنطقة العربية ككل. في منتصف التسعين
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٪ من 35إلى  30٪ في الجزائر واألردن واليمن وتونس ولبنان. تبلغ نسبة العمالة في القطاع غير الرسمي من 20والمغرب و 

 ٪ في اليمن.45-35إجمالي القوى العاملة في مصر و 

ماعية االجت يدة للحد من تداعيات هذه االتجاهاتوأصبحت الحكومات تشعر بأنها مضطرة إلى اتباع سياسات اجتماعية جد

قر وأوجدت ات الفالسلبية والحد من تأثيرها. وقد أظهرت الدراسات التجريبية أن سياسات التكيف الهيكلي قد فاقمت مستوي

تصادية قات االمجموعات جديدة من الفقراء الذين تراجعت مستويات معيشتهم تحت التأثير المباشر لهذه البرامج والسياس

 األخرى. وبالتالي ، تم إدخال شبكات األمان االجتماعي إلعطاء هذه البرامج واجهة أكثر إنسانية.

 تداعيات العولمة على الثقافة العربية

النظر عن  ، بغض ناقش جورج طرابيشي ، وهو ناقد ثقافي بارز ، الجدال الساخن الذي أثارته العولمة بين المثقفين العرب

وا مة أن يحددالعول خلفياتهم اإليديولوجية ، وأشار إلى جدل مماثل في األدب الغربي. وطالب طرابيشي أولئك الذين يناقشون

حد ، لى كيان واعالم إح الحديث. وفي رأيه ، ينبغي أن تعني العولمة التحول التدريجي للبالضبط ما الذي يعنونه بهذا المصطل

 لعوالم ، الاعة من يتجاوز مجرد عولمة االقتصاد أو وسائط اإلعالم أو الصناعات الثقافية. لقد شكل هذا العالم أمام مجمو

العولمة بدو موحداً لذي يبوالعرقية. ومع ذلك ، فإن العالم ا يفصلها حدود جغرافية فحسب ، بل أيضا عن الحدود اللغوية والدينية

 ال يحقق بالضرورة شروط الوحدة. 

عرفة والمعلومات ثير من المنه الكوبدالً من ذلك ، يصبح العالم في وقت واحد عالًما أكثر تقدًما وعالًما أكثر تخلًفا ، عالًما ينتج ع

بيشي إن ال طراكافية الستهالك المعرفة والمعلومات على الجانب اآلخر. قعلى جانب واحد وعالم ال يملك حتى القدرة ال

و األنظمة لمنطقة ، أالية لالعولمة لم تصل إلى العالم العربي كظاهرة ، ولكن في المقام األول كمفهوم. ولم تظهر في األسواق الم

الكهم. صد به استهين ويقالمقام األول منتج للمثقف التجارية ، أو الشركات القابضة ، وإنما في رؤساء المثقفين العرب. إنه في

ئق. أكيد الحقاتال من وأضاف أنه منذ النهضة العربية ، كانت وظيفة المفكرين العرب ، إلى حد كبير ، للسيطرة على الخطاب بد

 المفاهيم بدال من الواقع ، والعقول بدال من الجوهر.

وف ذا الخهظاهرة غزو شاملة ، إلى الحصول عليها بالخوف والعداء. ميل المفكرون العرب ، من خالل تصور العولمة ك

ة يجة موضوعيقل نتيقودهم إلى مواقف يمكن وصفها بأنها "طرد األرواح". إنكار أن العولمة هي حتمية تاريخية ، أو على األ

ة جعل العولمتلعرب انة للمفكرين لدخول الرأسمالية ، كنظام عالمي سائد ، إلى مرحلة جديدة من التطور. إن التصورات المهيم

  أقرب إلى الروح الشريرة

  التأثير اإليجابي للعولمة على نحو متفائل

يين عن م االقتصادفع معظفإن االتجاه الجديد للعولمة ، ال سيما البعد االقتصادي منه ، ينطوي على فرص جديرة باالهتمام. يدا 

 صيصختزادت كفاءة  صص. وهم متفقون على أنه كلما كان حجم السوق عالمياً ،العولمة االقتصادية ألنها تعزز الكفاءة والتخ

 الموارد.
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عة اداتها بسرت اقتصوفقاً للدراسات األساسية في المنطقة ، فإن الدول ذات االقتصادات المفتوحة الموجهة نحو السوق حّسن 

خير هو العقد األ ن. كانكان عدم المساواة أعلى من اآل مضاعفة بنفس سرعة االقتصادات المغلقة. في السبعينيات والثمانينيات ،

 المرة األولى في التاريخ التي تزيد فيها الدخول الحقيقية بدرجة لم يسبق لها مثيل من قبل.

 طليس فق -ديد من البلدان في المائة من القيمة اإلجمالية ، مما ساعد الع 30خالل العقد الماضي ، نما االقتصاد العالمي بنحو  

 في آسيا ، ولكن أيضاً في الشرق األوسط أيضاً.

د في طريقه إلى التكامل ( هو عامل مهم لبلFDIومن المؤكد أن هناك فوائد هامة وحاسمة للعولمة. االستثمار األجنبي المباشر ) 

بب زيادة ك الوالية بسإلى دولة أمًرا سهالً وشجعًا ، فمن المرجح أن يحدث نمو اقتصادي في تل FDIاالقتصادي. إذا كان دخول 

 االستثمار الداخلي وتحسين اإلنتاجية من خالل اقتصاد قائم على المعرفة. 

خلي. لمالي الداالنظام يمكن تحويل النظام المصرفي من دون جدوى إلى فعالية من خالل مساعدة البنوك الدولية في الدخول إلى ا

في ظل  القتصادية.نمية استثمار. التجارة أيضا لها تأثير كبير على التفي هذه الحالة ، يتم تخفيض زيادات التوسع وتكاليف اال

نخفاض اجانب  ظروف معينة ، يحسن النمو االقتصادي بشكل كبير. "تؤدي التجارة المتزايدة إلى معدالت نمو ودخل ، إلى

ات من المؤسس معينة د كتلة حتميةمعدالت البطالة والحد من الفقر. ومع ذلك ، يفترض التسلسل والنتيجة النهائية ضمناً وجو

 التي تسهل التوسع االقتصادي

ظام لى دمج النلنقل عاتلعب العولمة دورا رئيسيا في زيادة التجارة في االقتصاد العالمي. ساعد التقدم التكنولوجي وتطورات 

ألموال ايات تحويل ت عملعالمية ، زاداالقتصادي العالمي. وهكذا ، مع العولمة ، والقوة العاملة المعبأة ، وتدفق المعلومات ال

تماالً ار أكثر احلألفك عبر الحدود بشكل كبير. في هذا العالم األصغر من هذا العصر ، تتم المعامالت بسرعة. التبادل العالمي

تركة لمشارضية من أي وقت سابق ؛ حركات الموارد البشرية أو رأس المال بسيطة ؛ التفاعل ضخم في األرقام بسبب هذه األ

 لجميع المعنيين.

 التأثير السلبي للعولمة

التي على  لدول ،لإنها لحقيقة أن العولمة تنطوي على قدر ضئيل من المجازفة وتجلب تحديات اجتماعية وسياسية واقتصادية 

 وشك أن تختبر االتجاه العالمي الجديد. 

ة دولي مواجهادي اليعني االندماج في النظام االقتص هذا التصور السلبي حي وناضج طوال الوقت في العالم الثالث. يمكن أن

ة ، دول العربيفي ال المنافسين العالميين ، األمر الذي يتطلب أن تمتلك الدولة مجموعة معينة من المؤسسات حتى تنجح. خاصة

حات نفيذ اإلصال، وت يةوالهياكل االقتصادية ضعيفة ، والحاجة إلى قوانين تنظيمية في ذروتها ، واألسواق الداخلية هشة للغا

 االقتصادية السياسية إلى حد كبير.
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ل من ربما يتحو لى أنهالنوع اآلخر من المشاكل النابعة من العولمة هو أن التحكم في االقتصادات الوطنية ينظر إليه البعض ع

ة ، ات العالميالشرك حكومات ذات سيادة إلى كيانات أخرى ، بما في ذلك أقوى الدول القومية ، والشركات متعددة الجنسيات أو

 والمنظمات الدولية". 

فون في بأنهم ضعي لوطنيينسيادة الدولة القوى الدافعة للعولمة. وهكذا ، يمكن للعولمة أن تسفر عن اعتقاد بين الزعماء اتهدد  

لى عى العولمة يون إلسيطرة القوات الدولية وموقف من العداء بين الناخبين. توضح هذه النقطة سبب لماذا ينظر القادة الوطن

لسياسية اع الحركات وتوسي القومية المتطرفة" و "كره األجانب" ، إلى جانب الدعوة إلى الحمائيةأنها تهديد. وقد تكون النتيجة "

 المتطرفة أو األصولية ، مما يؤدي في النهاية إلى نزاعات محتملة

 واالستجابة للعولمة العربىرد الفعل 

بلدان ي شواطئ الللمس فت موجات المد العاتية با. منذ أن بدألعربيةبدأت العولمة دون أن تتحقق من قبل قسم كبير من األمة ا 

 . العربية، يجب بذل الجهود لمنعها من التسبب في ضرر إليمانها وطريقة حياتها العربية

ن متستهدفهم  ها التيسوى التحضير والحفاظ على أنفسهم من هجمات العربالعولمة ال رجعة فيها وال مفر منها ، ال خيار أمام 

 إدراك أن هناك حاجة إلى القيام بشيء ما ،جميع االتجاهات. 

لصناعية لثورة ااواجب ضمان أال تؤدي العولمة إلى تهميش بلدانها كما حدث مع  العربيةعلى الدول اإلسالمية والحكومات 

ي يتم السريع الذجذري ويمكننا تحملها هذه المرة. إذا لم نفتقد هذه الفرصة مرة أخرى لمواكبة التقدم ال والعصر الصناعي. ال

لعالقات الجديدة في افاهيم إحرازه اآلن مع التكنولوجيا والعلوم والتغييرات التي تسببها لتصورات العالم لألشياء واألفكار والم

ونفقدها  ينالبل سيهيمن ع ه األمور وفشلنا في التعامل معها ، فلن يتم تهميشنا فحسب ،اإلنسانية والدولية ؛ إذا افتقدنا كل هذ

 بشكل دائم.

ائط ات ، والوسلمعلوميجب على األمة العربية أال يتجاهلوا ويبتعدوا عن األحداث والتقدم الذي يحدث في مجاالت تكنولوجيا ا

 نية ، إلخ.المتعددة ، والتعليم اإللكتروني ، والتجارة اإللكترو

بقية بقارنة إذا اختار العرب البقاء معزولين عن اآلخرين في عصر العولمة هذا سيتركون وحدهم ويصبحون الخاسرين م 

رض جيد تخدامها لغدة واسالعالم. من األمور الحكيمة التي يجب أن يقوم بها العرب أن تكون ناشطاً في إتقان التكنولوجيا الجدي

 لتنمية والمنفعة االقتصادية ألنفسهم وللبقية للبشرية.يمكن أن يحقق التقدم وا

 تمادها علىمن اع شكل آخر من أشكال حماية األمة التي يمكن أن تقوم بها البلدان العربية في عصر العولمة هذا هو الحد 

 على الغرب لعقلياد الغرب من حيث التكنولوجيا ، والتي تشمل أيضا في مجال الوسائط المتعددة وتطوير البرمجيات. االعتما

فإنهم  خبرة ،هو شكل من أشكال االستعمار. طالما أن الدول العربية وقادتها يعتمدون على الغرب في التكنولوجيا وال

 سيخضعون ويخضعون لسيطرتهم. 



 

Electronic Interdisciplinary Miscellaneous Journal (EIMJ) 

 

 هل العولمة متطابقة إلعادة االستعمار؟

لمشتركة ن األمور اكثير م. إذا كان االستعمار هو قمع اآلخرين لجعل أمة واحدة للبقاء عالية وقوية ، فإن العولمة تشترك في ال

ق مستوى عها فومع االستعمار. العولمة تهدف الفكرة واأليديولوجية القادمة من الغرب بشكل أساسي إلى جعلها غنية ووض

قلوب  لسيطرة علىلغرب ااعولمة في الواقع االستعمار مقنعة. باستخدامه كأداة ووسيلة ، يعتزم اآلسيويين واألفارقة وغيرهم. ال

غيرها الدولية و إلعالموعقول الناس في البلدان الفقيرة في العالم. إنهم يسيطرون علينا بضغطة زر تستخدم اإلنترنت ووسائل ا

 من وسائل االتصال الحديثة والمتطورة. 

سيوي في صادي اآلفي الدول النامية والفقيرة في العالم من بعيد قد شوهدت بوضوح خالل االنكماش االقتإن طريقة التحكم 

يري لغربية ومد. بسبب التالعب في سوق األوراق المالية في المنطقة اآلسيوية من قبل تجار العملة ا1998-1997الفترة 

 الصناديق األجنبية 

 نتائج البحث 

 التي توصلنا إليها في هذه الدراسة في بعض النقاطيمكن وضع ملخص للنتائج 

 ةارتفاع معدالت العولمة اقترن بتدهور مؤشرات وعمليات التنمية البشرية في معظم البلدان العربي 

 يمكن للعولمة أن تؤدي إلى صراعات دولية في نفس الوقت ، يمكن أن تكون عامالً من عوامل تحكمها. 

 تضعف إلى نطقة سلية ، فإن فرصة تحقيق مستويات أعلى من التنمية البشرية في المإذا تم الحفاظ على الظروف الحا

 حد كبير.

  جالً ألبعاد. عااتعددة مال ينبغي النظر إلى العولمة على أنها مؤامرة ، وإنما كإتجاه موضوعي تاريخي قوة تغيير هائلة

 ت.دي لمعظم البلدان والمجتمعا، سوف يؤثر هذا االتجاه على التكوين االجتماعي والسياسي واالقتصا

 التعليم لتصنيعقد توفر العولمة فرصا التخاذ طرق مختصرة لألهداف التي تأخر العالم العربي في تحقيقها ، في ا ،  ،

 تقديم الخدمات أو التطور اللغوي.

 ن ريد أن نكوحيث ن المهم التركيز على الفترة االنتقالية والسياسات المحددة التي تقودنا من حيث نحن اآلن إلى من

 ، بما في ذلك السياسات التي تتناول كيفية تحقيق أو خلق: على المدى القصير والمتوسط 

  .البيئة المواتية التطور التكنولوجي 

 ة.زيادة القدرة على توليد أفكار جديد 

 وإعادة  تصنيف التخطيط الوطني لتنمية الموارد البشرية ، بما في ذلك الحاجة إلى إعادة االنتشار وزيادة

 تنظيم قوة العمل. 

 .التركيز على اإلصالحات السياسية والمؤسسية والسياسية الداخلية في كل دولة عربية 
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 التوصيات

نرى  ت التيبعد عمل دراسة جيدة لموضوع البحث ودراسة جميع جوانبه من مختلف اإلتجاهات يمكننا وضع بعض اإلقتراحا

 إنها سيكون لها دور قوي فى محو المشاكل التي تواجه العالم العربى 

  لوماتر المععصإعادة هيكلة وتجهيز اللغة العربية باألدوات الثقافية وغيرها من األدوات الالزمة للتكيف مع 

 القيام "بثورة" في مجال التعليم تشدد على محو أمية الكمبيوتر والوصول إلى اإلنترنت 

 لناتج تاجية في اكثر إنإدخال تغييرات جذرية على الهياكل االقتصادية العربية لتعزيز تنويعها وزيادة حصة األنشطة األ

 القومي اإلجمالي. 

 تأثير جهة الكافية. يجب على الدول العربية أن تسعى إلى تحقيق معدالت نمو اقتصادي عالية لموا خلق فرص عمل

 السلبي للعولمة

 ي ، عالم العربفي ال يجب أن يصبح العالم العربي نفسه قرية إقليمية واحدة. على األقل ، يجب إزالة الحدود الثقافية

 خرق هذه الحدود. ويجب أن تمكننا تكنولوجيات االتصال الجديدة من

  المجاالت  ي جميعفينبغي أن تقود النخبة العربية عملية التغيير من خالل المزيد من اإلبداع والمبادرات الشجاعة

 الثقافية بما في ذلك المناطق الكالسيكية والمجاالت الحديثة

 

 المراجع 

  ـا مركـز ، نظمه نـدوة العـرب والعـالمد.محمد األطرش ، العـرب والعولمـة: مـا العمـل ؟ ، ورقـة مقدمـة إلـى

  1997دراسـات الوحـدة العربيـة ، بيـروت ، كـانون األول 

 ً رات اليوماإلما جلـة ، م ًعصام المجالي, تأثير العولمة وتحرير التجـارة علـى المنطقـة العربيـة اجتماعيـا واقتـصاديا 

 2000لكتاب العرب ، دمشق ، د.عزت السيد أحمد ، انهيار مزاعم العولمة ، اتحاد ا 

 عة األولى ، ـرة ، الطبلمعاصـمحمـد بـن سـعد التميمـي ، العولمـة وقـضية الهويــة الثقافيـة فـي ظـل الثقافـة العربيـة ا

 م2001هـ ، 1422

 2002 جامعة القاهرة ، : صالح سالم زرنوقة ، صالح سالم زرنوقة ، العولمة و الوطن العربي ، القاهرة  

 ربيعالمستقبل ال غليون ، الوطن العربي أمام تحديات القرن الواحد و العشرين: تحديات كبيرة وهمم صغيرة ، برهان 

 1998، بيروت، ،جوان 

   ،لفنسو عزيز،" الوطن العربي و مواجهة تحديات العولمة " بحث مقدم إلى ندوة العولمة و العالم العربي ، القاهرة

  2000مارس 
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 وركز درسات مسية ، هدى متيكيس " اآلثار السياسية الداخلية للعولمة " ، القاهرة : كلية اإلقتصاد و العلوم السيا 

 م .  2002بحوث الدول النامية ، جامعة القاهرة ، 
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