
 "احمد بن بلة"  1جامعة وهران
 كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االسالمية

 قسم علوم االعالم واالتصال
 السداسي الرابع

 (االستاذ عباسة جياللي) قضايا دولية معاصرة        : مقياس 
 

 :  7+  6الحصة 
 العربي عالم نعكاساتها على الالعولمة وا:موضوع المحاضرة 

  
: العولمة  

مع القرنين  بداياتها ترجع قديمة ظاهرة العولمة تاريخال علماء يعتبر

نظام  غنتبرغوالخامس عشر  والسادس عشر مع  اختراع االلماني يوحنا 

 حمالتالنهضة الفكرية و الثورة الصناعية االوروبية وثم الطباعة 

.األمريكتين و ألسيا الغربي االستعمار  

-9191) الثانية العالمية الحرب نهاية معظاهرة العولمة  تبلورت ثم 

 االستثمارات وتوسع العالمي التجارى النظام تطور بعد سيما ال( 9191

منظمة االمم  وإنشاء العالم عبر الجنسيات المتعددة الشركات بها تقوم التي

.المتحدة والهيئات الدولية التابعة لها وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي  
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 مفهوم العولمة:

 وال الماضي القرن من األخير العقد في سوى يبرز لم العولمة مفهوم

 هيمنة مجرد البعض إليه ينظر حيث الغموض يكتنفه أالن لحد يزال

 الجنسيات المتعددة الشركات وبسط المادية والقيم األمريكية للثقافة

 أسلوبا األخر البعض يراها فيما , العالم اقتصاديات على سيطرتها

 تغطى اجتماعية و تكنولوجية علمية وثورة االقتصادية التبادالت لتطوير

.االتصاالت و المواصالت، من بشبكة العالم  

:تعريف العولمة   

  (  Webster’s) "ويبسترز"المعجم العالمي الشهير يعرف : اصطالحا 

أو  يءطابع العالمية وجعل نطاق الش يءالش بأنها اكتسابالعولمة    

.تطبقه عالميا  

 العربي االشتقاقي أصلها في وتعود العربية اللغة في عولمة حديثة  كلمة

 حيز من نقله أو ميا،لعا ليصبح الشيء تعميم وتعني عالم، كلمة إلى

 في وهي. الكوني مستواها في العمومية  في مجال إلى الخصوصية

والفرنسية ( Globalisation) لكلمة االنجليزية ترجمة العربية

(Mondialisation ) . 

  لكلمة العولمة  بأنها ترجمة  ,الجابري عابد محمد,المفكر يعرف  

 مستوى على الشيء جعل تعني التي   ( Mondialisation) الفرنسية

 كل عن ينأى الذي المحدودلا إلى مراقبلا حدودلما من نقله أي عالمي 

 .مراقبة
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والعولمة في معناها اللغوي تعني تعميم الشيء وتوسيع دائرته لشمل كل 

وهي تعني االن ان المجال السياسي منظور إليه من زاوية , العالم 

حيث العمل على تعميم نمط حضاري يخص , (الجيوبوليتيك) الجغرافية 

.مريكية بالذات على بلدان العالم أجمعبلدا بعينه وهو الواليات المتحدة اال  

" و" الوطن" و"  أألمة"  كيانات ثالث تستهدف الجابري عندلمة العوو

 و أألمم مقدسات اختراق أي االختراق بثقافة أيضا ويسميها"  الدولة

.  هويتهم  

التلقائي " التطور  آلياتمن  آليةويرى الجابري ان العولمة ليست مجرد 

بل هي ايضا بالدرجة األولى دعوة إلى تبني نموذج  للنظام الرأسمالي "

وبعبارة أخرى فالعولمة إلى جانب أنها تعكس مظهرا أساسيا من , معين

وجية تعبر لمظاهر التطور الحضاري الذي يشهده عصرنا في أيضا ايديو

.بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالم  

 و صغيرة قرية إلى العالم تحول طريقة حقيقتها في لمةالعو أن بمعنى 

 و النقل تكاليف انخفاض و علوماتيةلما و التكنولوجية الثورة بفضل ذلك

(1)التجارة الدولية تحرير  

رشال ام الكندى أطلق عالم االعالم,وفي الخمسينيات من القرن الماضي 

صاحب نظرية  (0891-0800)  (cluhanMarshall M) ماكلوهان

حيث يصبح كل شخص في " القرية الكونية"اسم , الحتمية التكنولوجية  

العالم على اطالع على ما يحدث في أي مكان من العالم وفي نفس 

 .الوقت
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ويقوم هذا المفهوم على أن العالم أصبح مثل القرية الصغيرة بفضل 

التطور الهائل في وتكنولوجيات االعالم واالتصال ووسائل االتصال 

واالتصاالت التي مكنت  تقريب المسافات واختزال الزمن  بمختلف 

مناطق العالم حتى اضحى االنسان باستخدامه لوسائل وشبكات االتصال 

 وكأنه يعيش في قرية صغيرة . 

 Anthony) نزأنتثوني جيندعالم االجتماع البريطاني عرفها و 

Giddens  )  ،تتميز بأّنها مرحلة جديدة من مراحل الحداثة وتطورها

تالحم بين  يحدث تكاثف  العالقات االجتماعية على الصعيد العالمي، وب

المحلي والعالمي بروابط اقتصادية وسياسية  ويربط الداخل والخارج، 

 . وثقافية وإنسانية

كما  ,تصادي االقان العولمة تفهم في الغالب وفقا للبعد " ويرى جيدنز 

حيث يتضمن صورا من الروابط , يوحي ذلك الجذر الذي اشتقت منه 

. االقتصادية التي تشمل العالم بأسره  

تكنولوجيا المعلومات ارتباطا وثيقا  روانتشاوارتبطت ثورة االتصاالت  

. بعمليات العولمة  

ضعفت بعض حيث أكما أن العولمة تشدنا بعيدا عن الدولة القومية  

التي كانت تملكها بعض الدول بما في ذلك التي كانت تستخدم القوى 

.ادارة اقتصادية   

 أومي   يكنيش عالم  االقتصاد الياباني جيندنز  وافق وبهذه النظرة ي 

(kenichi Ohmae ) إننا نعيش اليوم في عالم بال حدود "  الذي قال ,

كل قوة  محض خيال وفقد فيه رجال السياسة أصبحت فيه الدولة الوطنية

" مؤثرة 
(2)
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 خصائص العولمة:

:تتميز العولمة بالعديد من الخصائص  من اهمها   

 يوجد حيث العالم اقتصاديات على الجنسيات متعددة الشركات سيطرة-1

شركة منها توجد  994  كبرى شركة 155  ,(فورشن )حسب قائمة ,

في  45اكثر من  فيها ز يتركمقراتها بثالث مناطق اقتصادية رئيسية و

في المائة  41وتستأثر حوالي  المائة من اجمالي االنتاج القومي العالمي

.من التجارة العالمية  

                                

  هذه المناطق الثالث هي:
 أ( منطقة االتحاد األوروبي تضم 111 شركة.

 ب( منطقة الواليات المتحدة األميركية تضم 111 شركة.
  ج(منطقة اليابان تضم 141 شركة.

ويتضح أن هذه الشركات تتمركز في مناطق الدول الصناعية المتقدمة 
فضال عن الشركات المتواجدة في كوريا الجنوبية حيث تضم قائمة 

 “فورشن” 12 شركة مقرها كوريا. )1(
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 وعسكريا سياسيا األمريكية الهيمنة خالل من األحادية القطبية ظهور-2

وذلك منذ انهيار االتحاد السوفيتني نهاية سنة  وثقافيا وإعالميا واقتصاديا

9119.   

 الجنسيات متعددة الشركات مواجهة عن وعجزها الدولة دور تراجع-3

وأصبحت هذه الشركات .المتقدمة الدول بعض في الدولة محل حلت التى

تتدخل حتى في فرض الرؤساء ببعض الدول النامية التي تهمين عل 

..اقتصدياتها   

 حضارية ومناطق منخفضة بتكاليف لإلنتاج مناطق إلى العالم انقسام-4

 الجنسيات المتعددة الشركات منتجات لتصريف كأسواق ومناطق مغلقة

وهيمن االقوياء على الضعفاء واستنزفوا خيراتهم ومواردهم البشرية 

.والطبيعية  

 

 أشكال العولمة: 

:االقتصادية العولمة -أوال  

 خالل من ويتجسد العولمة سمات ابرز احد االقتصادي البعد يعتبر

 المال العالمي االقتصاد على تسيطر التي الجنسيات متعددة الشركات

وتحكمت هذه  .الحرة العالمية التجارية المبادالت وكذا واالتصاالت

الشركات حتى في حركة التصنيع ببعض دول الجنوب مستفيدة من تدني 

ونسبة الضرائب وتفشي الفساد االجور وانخفاض اسعار المواد االولية 

.بهذه الدول  
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 تحته ينطوي واحد اقتصادي نظام سيادة عملية هي االقتصادية والعولمة

 تقوم االقتصادية العالقات من متشابكة منظومة في العالم بلدان مختلف

 ورؤوس واألسواق والمنتجات والسلع الخامات تبادل أساس علي

.األموال   

السياسية العولمة - ثانيا   

 والتعددية والديمقراطية الحرية بقضايا للعولمة السياسي الجانب يتعلق

 العظمى الدول تطالب التي اإلنسان وحقوق التعبير وحرية السياسية

.الثالث العالم بدول باعتمادها   

 الفاعل هي تكون ال الدولة أن تعني السياسي المنظور في والعولمة

 شركات  جانبها إلي توجد ولكن العالمي السياسي المسرح علي الوحيد

 غير ومنظمات دولية وجماعات عالمية ومنظمات الجنسيات متعددة

.الفاعلة التنظيمات من وغيرها حكومية   

:عسكريةال العولمة- ثالثا  

زوال الحرب الباردة بين المعسكرين وعقب انهيار االتحاد السوفيتي 

كان تابعا  العسكري الذي وارسو  حلف االشتراكي والرأسمالي  تم حل 

التابع للقطب  األطلسي لم يتم حل  الحلفللمعسكر االشتراكي غير أنه  

.الرأسمالي  

يتوسع في اتجاه  دول وصار  , دوره واستمر الحلف االطلسي في 

إلى السعي كذا و اوروبا الشرقية التي كانت تابعة لالتحاد السوفييتي

العديد من مناطق العالم تدخل في قوته العسكرية وعملياته وال" عولمة "

.وليبيا وغيرهاستان  نعلى غرار افغا  
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اداة لفرض سياسات اعضائه وحماية مصالحهم  وأصبح الحلف االطلسي

 العالمية النفط خطوطحيث يراقب  الطاقويكما هو الشأن بالنسبة لألمن 

.الدولية والمياه النفط لناقالت البحرية والممرات  

: رابعا العولمة الثقافية  

 باقي على الغربية الثقافة وسيادة الثقافي والتوحيد التنميط إلى هدفتو

 السيطرة فرض أشكال من آخرا شكال يجعلها مما العالم دول ثقافات

.جميعا أخطرها من تكون ربما بل والتبعية واالحتواء   

 واألخالق التقاليد و المعتقدات و القيم العولمة تمس الشكل وبهذا

.العولمة غربة في ويعيش هويته مقومات يفقد الذي الفرد وسلوكيات  

: اإلعالمية العولمة-خامسا   

إذا كانت العولمة عملية مدمجة متعددة اآلليات فإن اإلعالم هو عصبها 
باعتباره مجسدا لباقي عمليات العولمة عن طريق الصور والمضامين 
.معينةوالرموز واألفكار وكذا الترويج ألنماط اقتصادية وثقافية واجتماعية   

وعولمة اإلعالم مرتبطة بإنتاج وتوزيع المنتجات اإلعالمية، فمن     
يتحكم في اإلعالم إنتاجا وتوزيعا تكون له القدرة في التأثير في العالقات 
دارته بالكيفية التي تخدم مصالحه . الدولية وبلورة النظام الدولي وتوجيهه وا   
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كما في مقدوره عرقلة الجهود التنموية بأية دولة غير مرغوب في توجهاتها 
ثارة الفتن والصراعات بها ونقل اهتماماتها نحو  السياسية واالقتصادية وا 

.(4)قضايا مخطط لها  

ويكون بذلك اإلعالم أداة لتكريس الهيمنة وحماية المصالح وتحريك 
عة نمط معين من الحياة الرأي العام في هذا االتجاه عالوة على إشا

االجتماعية والثقافية وبالتالي نقل قيم سلوكية وثقافية جديدة تتعارض في 
أغلب األحيان مع الموروث الثقافي لألمم المستهلكة للمنتجات اإلعالمية 

 .المصدرة إليها
            

 
 

  تأثيرات العولمة على العالم العربي
للتطور الطبيعي للحضارة الغربية أحدثت العولمة التي تعتبر نتاجا 

تأثيرات كبيرة على الدول العربية شملت مختلف المجاالت السياسية 
 .واالقتصادية والثقافية واالجتماعية

ومهما كانت الجوانب اإليجابية لهذه الظاهرة فإنها شكلت في الغالب 
غزوا ثقافيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا استهدف خيرات المنطقة من 

قة وموارد اقتصادية وكذا الدين والهوية والقيم والفضائل التي تشكل طا
 .كيان اإلنسان العربي والتي تميزه بسمو عن غيره
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وقد حذر معارضو العولمة من أهدافها الخفية التي تتمثل في هيمنة 
متعددة الدول الرأسمالية على االقتصاد العالمي، باستخدام الشركات ال

الجنسيات والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، 
والسيطرة على الدول النامية بقصد نهب مواردها وثرواتها والقضاء على 

ضعاف دور الدولة  .الهوية الثقافية والوطنية لإلنسان ،  وا 
ويعتبر مفكرون أن العولمة التي يريد فرضها الغرب على بقية العالم 
هي أحد أشكال الهيمنة الجديدة التي تعكس بجالء اتجاه النزعة المركزية 
األوربية الحديثة، الهدف منها االلتفاف على العالم ومن حول كافة شعوبه 

حكام الطوق عليه واستغال له طبيعيا وجهاته، لتسليط النفوذ الغربي عليه وا 
وسياسيا واقتصاديا وبشريا، وهذا من منطلق الشعور بالعظمة واالستعالء 

 .واالستكبار
وتعمل العولمة على تحويل السلطة والسيطرة في الدول المستهدفة بعيدا   

عن الحكومات ذات السيادة لتنتقل بشكل غير منظور إلى شركات دولية 
تصاد وتجارة وأسواق ذات أصول غربية التي تحتكر كل شيء من اق
عالم وتسيير بذلك هذه الدول حسب مصالحها  .وا 

العولمة نظام " : وفي هذا السياق يقول المفكر  محمد عابد الجابري
يعمل على إفراغ الهوية الجماعية من كل محتوى ويدفع للتفتيت والتشتيت 

ب لربط الناس بعالم الال وطن والال أمة والال دولة ويفرقهم في أتوب الحر 
 .االهلية
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 ستتباع الحضاريومع التطبيع مع الهيمنة واالستسالم لعملية اإل 
يأتي فقدان الشعور باالنتماء لوطن أو أمة أو دولة وبالتالي إفراغ الهوية 

 .الثقافية من كل محتوى
توغل بما يفوق  إن الغرب وفي مرحلته العولمية"والحظ الجابري 

الكفاية حين جعل الكثير من تفاصيل الحياة االجتماعية والثقافية موضعا 
ناهيك عما )... ( العولمة على نحو شمل بعض ما يؤكل ويلبس. لعملياته

يقرأ ويشاهد ويسمع وفي موجات من التنميط من شأنها تحويل البشر إلى 
رية أوروبية أو قطيع تسوده ثقافة واحدة وكأن الجميع يعيشون في ق

 .(1)"أمريكية
وبالفعل فقد تسببت العولمة في المعاناة لدى بعض الدول العربية التي 
تفتقر إلى اإلمكانيات المالية واالقتصادية والتقنية وبقيت اقتصاديات هذه 
الدول تحت رحمة الشركات المتعددة الجنسيات التي حولت مجتمعات هذه 

ر إنتاجية تعيش أوضاعا من التخلف الدول إلى مجتمعات استهالكية غي
 .والفقر

العولمة بفعل كما صارت ثقافات كثيرة في العالم الثالث مهددة 
وعبر االقتصاديات , المتزايدة عبر وسائل اإلعالم المختلفة من جهة

الجديدة من جهة أخرى التي ترفض على المستهلك نمطا حياتيا وفق 
 .الثقافة الغربية
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أضحت المنظومة اإلعالمية غير واإلسالمي وفي العالم العربي 

منتجة ومستهلكة فقط مما جعلها تتنصل من القيم الثقافية الوطنية وتنشر 
أفكارا وسلوكيات تتنافى وتتناقض وتتنافر مع كل ما هو وطني وقومي 

 .ومحلي
 يكتفي حيث كبير تحد   أمام نفسها العربية االتصال وسائل و تجد

 فيها ما بكل العولمة إعالم يقدمها التي اإلعالمية المواد بنقل منها الكثير
 والثقافية العقائدية المجاالت في العربية المجتمعات على تأثيرات من

 السياسية وحتى واالجتماعية والقيمية
الثقافي واالغتراب  ذا الوضع إلى نوع من االستالبهوقد أدى 

واالنسالخ والذوبان في اآلخر وتقمص واقع وشخصية غريبة ال تمت 
 .بواقع وشخصية الوطن والبلد واألمة

قيم الثقافية والدينية الكما تحاول الدول الغربية ومن خالل التشكيك في 
اإلبقاء على العالم العربي اإلسالمي في وضع مزر متخلفا  ونشر التفرقة،

اقتصاديا واجتماعيا وفكريا وثقافيا حتى تسهل عليها عملية السيطرة عليه 
 .واستغالل خيراته وثرواته

، المتفوق تكنولوجيا  يواصل الغرب باألمس لما كان مستعمرا مثلما عمل و 
ية ويحدث بذلك خروقا وعلميا، تكريس هيمنته على المجتمعات اإلسالم

في بنية الشبكة االجتماعية من خالل السموم التي يزرعها في جسم األمة، 
، والقيم التي ينشرها في المجتمع اإلسالمي والتي فتراءاتواالوالضالالت، 

 .تعارض في اغلب األحيان مع الموروث الثقافي لألمةت
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وقد سمحت وسائل اإلعالم المتطورة واستخدام وسائل اإلعالم      

واالتصال الحديثة، التي تملك من أدوات السحر واإليحاء واالستقطاب ما 
هو كفيل باقتحام النفوس الضعيفة المهزوزة، من إحداث تأثيرات على 

العربي اإلسالمي العالمسلوكيات وتفكير ووجدان المتلقين في   

 الحرب االعالمية والفكرية

ما، من خالل الحرب اإلعالمية والفكرية، في  نجح الغرب إلى حد
إضعاف التمسك بقيم المجتمع لدى المنبهرين بالحضارة الغربية فأصبحوا 
يسلكون في حياتهم اليومية منسلخين من تلك القيم التي تصنع التماسك 

التي يق أزمة القيم في جسم المجتمع المسلم وهو الوضع الذي زاد تعم
 .شوهتها في وقت سابق الدول الغربية التي استعمرت بلدان العالم العربي

فقد ألقت هذه القيم بظاللها وضاللها على تكوين الشخصية وزعزعة 
 القيم العائلية الثقافية واألخالقية، وتهدد بزوال العائلة التقليدية المحافظة،
وتزيد في عمق الفجوة بين األجيال وتشكل تحديا صعبا أمام العاملين على 

 .إصالح المجتمع من هذه االنعكاسات السلبية والسلوكيات المنحرفة
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وبسبب التضارب في القيم يعيش الكثير من الشباب صراعا داخليا بين    
ت وفقا للقيم الحضارية التي تصدر الدافع إلى تحقيق صورة مقبولة للذا

إلينا والتمسك بالقيم التي اكتسبها خالل عملية التنشئة االجتماعية والثقافية 
عبر المراحل العمرية األولى األمر الذي يجعل الشاب قلقا حائرا ال يدري 

 .أي سبيل يسلكها باحثا عن نور يهتدي به
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