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 العولمةمفهوم  1
 

 لغويا  
العَْولَمة في اللغة كما جاء في معجم اللغة العربيَّة الُمعاِصر مصدر الفعل َعْولَم، وهي ُحِريَّة 

انتقال الَمعلومات، وتدفق رؤوس األموال، والتكنولوجيا، واألفكار الُمختلفة، والِسِّلع 

، والُمنتجات، وانتقال البشر أيضاً بين الُمجتمعات اإلنسانيَّة، وكأنِّ العالَم قرية صغيرة
  اإلنجليزيالعَْولَمة جاء من ترجمة الُمصطلح وُمصطلح 

Globalization 
وهو ُمصطلح شائع بين االقتصاديين والِسِّياسيين واإلعالميين، والعَْولمة تعني تعميم الشيء 

وإعطاءه صفة العالميَّة ِليشمل جميع أنحاء العالَم، أما اصطالحاً فالعَْولمة هي تغيير لألنماط 

واألنظمة االقتصاديِّة والثِّقافية واالجتماعية، وتغيير للعادات والتِّقاليد السَّائدة، كما تُزيل 
 .العَْولمة الفروقات الِدينيَّة والوطنية والقومية



 اصطالحيا  

يُشير ُمصطلح العَْولمة إلى عمليِّة تحويل جميع الظواهر سواء كانت محليِّة أو إقليميِّة إلى 

ظواِهر عالميَّة، كما يتم من خاللها تعزيز الترابط بين الشُّعوب في شتِّى أنحاء العالَم، بهَدف 

توحيد جهودهم وقيادتها نحو األفضل وعلى جميع الُمستويات االقتصاديِّة واالجتماعيَّة 
 .والِسياسيِّة والثَّقافية والتكنولوجيَّة

 
 المفهوم  

َكثُرت اآلراء واختلفت وجهات النظر حول تعريف العَْولَمة وذلك بسبب ُغموض مفهومها، 

فأصبح للِسِّياسيين تعريف خاص بهم، ولالجتماعيين تعريف خاص بهم أيضاً وهكذا، إلى أْن 

ظاهرة اقتصاديَّة، وثورة تكنولوجيَّة : تمِّ تقسيم التَعريفات جميعها إلى ثالثة أنواع رئيسيَّة هي
إالِّ أنَه غالباً ما يتم استخدام مفهوم العَْولمة لإلشارة إلى عْولَمة االقتصاد  واجتماعيَّة،

والمقصود به تجميع االقتصاد القومي وتحويله إلى اقتصاد عالَمي، وذلك من خالل مجاالت 

ِّجارة، وتدفق رؤوس األموال، وهجرات األفراد، واالستثمارات األجنبيِّة،  ُمختلفة مثل التِ

واستخدام وسائل التكنولوجيا بِكثرة، ويعود تعدد تعريفات العولمة إلى تأثير انحيازات 

ِّجاهاتهم بَِرفض أو قُبول العَْولمة  .الباحثين اإليديولوجيِّة واتِ
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 العولمةمجاالت  2
يتحدث الناس عن مجاالت مختلفة للعولمة، منها االقتصادي، ومنها الثقافي، ومنها اإلعالمي، ومنها السياسي، 

 .ومنها العسكري، وغير ذلك

وهذه المجاالت متداخلة فيما بينها، يصعب فصلها، غير أن الثالثة األولى هي مفاتيح أنماط العولمة األخرى 

فلهذا وألن تفصيل . وأهم آالتها، فاالقتصاد والثقافة واإلعالم، هي التي تصنع المجتمعات فالسياسات وما يتبعها

الحديث عن أنماط العولمة المختلفة يحتاج إلى جهد وبسط ربما طال أمده، أكتفي في هذه الدراسة باإلشارة إلى 
 .األنماط أو المجاالت الرئيسة للعولمة

 

 االقتصاديِّة العولمة ( أ

 

 

 
 

العَْولمة االقتصاديَّة حسب الصندوق الدوليِّ بأنِّها التِّعاون االقتصادي لجميع دول العالم والذي تتسبب به تُعرف 

زيادة حجم التَعامل بالِسِّلع والخدمات الُمتنوعة عبر الحدود، باإلضافة إلى رؤوس األموال الدِّولية واالنتشار 

العَْولمة االقتصادية بوضوح في تبادل الدُّول لالقتصاديَّات ، وتظهر المتسارع للتقنية في جميع أنحاء العالم

ا ظهوها الباِرز فهو في إنشاء ُمنظمة  القومية، وتظهر في وحدة األسواق الماليِّة وفي الُمبادالت التِجاريِّة، أمِّ

ِّجارة الدولية  .التِ



 الِسِّياسيَّةالعولمة  ( ب

 

 

 

 
 

وتظهر هذه العَولَمة بشكل كبير في الهيمنة المفروضة من قِبَل ُدول العالم القويِّة على الدُّول 

النَّامية والضعيفة، وذلك من خالل تأثيرها في اقتصادها واختراقه، مما يدفع الدول النَّامية 

إلى الُخضوع ِلما يُرضي الدُّول القوية ويخدم مصالحها، ويتم ذلك دون الرجوع إلى الرأي 

 .العام في الدُّول النَّامية، األمر الذي يُؤدي إلى حدوث اضِطرابات كبيرة وعدم استقرار



 العولمة الثَّقافية( ج
 
 
   

ر األفكار  ، وتستمد العَْولمة الثَّقافية خصوصيتها من تَطوُّ هي صياغة شاملة تُغِطِّي ُمعظم جوانب النِّشاط اإلنسانيِّ

والِقيَم والسُّلوك، مثل انفتاح الثَّقافات العالَمية وتأثُّرها ببعضها البعض، وقد برزت بِشكل واضح خالل 

ا انفتاح الواقِع حالياً فلم يحُدث له مثيل في أي فترة من فترات التِّاريخ، كما  ِّسعينيات من القرن الماضي، وأمِّ التِ

يُمِكن القَول إنِّ العَْولمة الثَّقافية تعني أن ينتقل اهتمام اإلنسان من المجال المحِلِّي إلى المجال العالمي، وخروجه 

من المحيط الدِّاخلي إلى الُمحيط الخارجي، باإلضافة إلى زيادة الوعي بوحدة البشر، كما توحي العَْولمة الثَّقافية 
 .إلى سيطرة الثَّقافات القوية ونشر قِيَمها وهيمنتها على الثَّقافات الضعيفة

 

 اإلعالميِّةالعولمة ( د
اإلعالمية ، وللعَْولمة يُقصد بالعولمة اإلعالميِّة سيادة قيم ومفاهيم الدَّولة القوية والفعَّالة عبر وسائل اإلعالم 

جذور قديمة ُمرتبطة بتغطية األخبار العالَميَّة، وقد بدأت في منتصف القرن التَّاسع عشر عندما أنشأ شارل 

ذلك الوقت أصبح ، ومنذ م والتي أصبحت تُدعى وكالة هافس1832هافس مكتبة األخبار في فرنسا في عام 

لإلعالم دور كبير وفاعل في الُمجتمع في كافة الميادين، وإذا نظر الفرد إلى الوقت الذي كان يتطلبه وصول 

 .خبر من مكان إلى مكان آخر مقارنة بالوقت الحالي فعندئٍذ سوف يُدرك دور اإلعالم في عصر العَولمة الحالية



 ايجابيات وسلبيات العولمة
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 .  العولمة سعي األفراد إلى التميِّز، واالتقان، واالرتفاع بطموحهم إلى مستوياٍت علياتتطلب  -

العولمة الجرأة في قول الحق، كما تنمي الصدق، والوضوح في تعامل المرء مع نفسه ومع اآلخرين من تنمي 

 .  حوله

 .  العولمة إلى تطلع المرء نحو الكمال واستعداده لقبول التغير أياً كان نوعهتهدف  -

 .  العولمة إلى إبعاد وصياغة عقول األفراد نحو الفكر المستقبلي، والبعد عن الفكر التقليديتسعى  -

 .  العولمة التعامل الواعي مع الواقع العالمي بكل مناحيهتحتم  -

العولمة الدول النامية على التخلص من منتجاتها ذات القيمة المتدنية، من خالل معرفة الميزة التنافسية تساعد  -

 .  للسلع في كل دولة من دول العالم، األمر الذي يمنحها الفرص لالندماج في السوق

العولمة إلى تنمية التعاون اإلقليمي بين الدول المتجاورة من خالل تدفق رؤوس األموال، وتدفق تؤدي  -

 .  العمالة، وتنظيم الرحالت الجماعية الهادفة إلى التقارب في التعامالت التجارية بين الدول

العولمة على حل العديد من المشكالت اإلنسانية، والتي ال يمكن حلها من خالل السيادة الوطنية، ومن تساعد  -

هذه المشكالت انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومشاكل التلوث البيئي، والتهديدات الثورية، وغيرها من 

 .  المشكالت التي ال بدِّ من أن تشترك جميع دول العالم في القضاء عليها

العولمة على ظهور روح المنافسة بين أصحاب الكفاءات، كما وتساعدهم على النجاح في حياتهم تساعد  -

 .  العملية بسبب امتالكهم للمهارات التي ال يمتلكها غيرهم

العولمة وسيلةً لتسريع التطور الديمقراطي العالمي، باإلضافة إلى أنها وسيلة إلضعاف نظم االستبداد تعد  -

 .  العالمي

العولمة آفاقاً معرفية جديدة ال متناهية أمام األفراد؛ بسبب ارتباطها بالثورة العلمية والمعلوماتية ارتباطاً تفتح  -

 ً  .وثيقا



 سلبيات العولمة 4

 :اآلتي إيجابيات فإن لها العديد من السلبيات أيضاً، ومن سلبيات العولمة للعولمة كما 

 . العولمة إلى تهميش وسحق الهوية الشخصية والوطنية، كما وتسعى نحو تشكيل شخصية وهوية ذات صبغة عالميةتؤدي  -

العولمة في تحويل الهوية الوطنية إلى كيان ضعيف وهش، وخاصة في حال عدم امتالك القدرة على التطور أو تساهم  -

 . التأقلم مع تيار العولمة

 .  المنافع الوطنية وخاصة عند تعارض هذه المصالح والمنافع مع مصالحهاتسحق العولمة  -

العولمة الوصاية األجنبية وذلك من خالل اعتبار الدول األجنبية أكثر تقدماً ونفوذاً، مما أدى إلى إهانة كل ما هو تفرض  -

 . محلي، كما أدى ذلك إلى مالحقة كل ما هو محلي إلى حين االستسالم لتيار العولمة

العولمة في سحق الثقافة والحضارة الوطنية، كما أوجدت حالة من االغتراب بين األفراد وتاريخهم الوطني ساهمت  -

 .  والموروثات الثقافية، والحضارية التي تعود في أصلها إلى اآلباء واألجداد

العولمة في سيطرة الكيانات القوية على األسواق المحلية، كما ساعدتها في بسط نفوذها على الكيانات المحلية، ساعدت  -

 . وتحويلها إلى مؤسسات تابعة لها

من الدول المتقدمة دوالً صانعة للقرارات، وموزعة لألدوار على الدول النامية تحت مسمى االقتصاد صنعت العولمة  -

 .والتكنولوجياالمتقدم 



 والعولمةالعرب  5



 والعولمةالعرب  5
رأي يقول أن العولمة : إن الرأي العام العربي، أو على األقل المهتمين بموضوع العولمة منقسمين إلى رأيين

وهم، وهي مؤامرة، وهي سياسة أمريكية تريد أن تفرض فيها سيطرتها على العالم وعلى العالم العربي بشكل 

وهناك رأي آخر يقول بضرورة االلتحاق . وبالتالي، فهم يرفضون حتى التفكير في الموضوع. خاص

بالعولمة، وفهم مظاهرها والتعامل مع إيجابياتها وسلبياتها على السواء، وإال فسنجد أنفسنا خارج الملعب في 

 .المستقبل

والمشكلة أن العولمة واقع حقيقي، يفرض نفسه على الجميع، وأن االقتصاد العالمي والسوق العالمية تتكون 

وتتقوى يوما بعد يوم، وأن تكنولوجيا المعلومات تخلق فضاء عالميا يتجاوز الدول وإمكانات الدول والنستطيع 

 .السيطرة عليه أو التحكم فيه، إال بقدر ما نستطيع أن نشارك في اإلبداع فيه

ونتيجة لهذه المؤثرات والتاثيرات دخل الوطن العربي بظاهرة العولمة وقد تزايد اهتمام الكثير من قبل مؤسسات 

, اقتصادية ومراكز بحوث ودراسات بهذه الظاهرة فصدرت العديد من الدراسات والبحوث بهذا الخصوص 

منهم من يدافع عنها ويراها تطورا ايجابيا من زاوية انها تحرر االقتصاد من ايدي الدولة وتطلق قوى التنافس 

وانها , التي تساعد على تنمية وتوجيه الموارد البشرية والمادية الى االماكن االكثر فاعلية واالغزر انتاجية 

خطر وتهديد لممتلكات الشعوب مصدر بينما هناك اخرون ينظرون بانها . تبشر بتنمية اقتصادية كبيرة 

حيث تطول افرازاتها السلبية اكبر مساحة , من خالل تحكم االقوياء برقاب الضعفاء , االقتصادية والثقافية 

وقد , ثالث ياخذ طريق محايد من هذه الظاهرة عن طريق الدراسة والتحليل رأي وهناك . بشرية في الدولة
 .يظهر في هذه الدراسة بان هناك تجليات تظهر على تطبيقات العولمة منها سلبية ومنها ايجابية



 :بعض انعاكاسات العولمة على العالم العربي –أ 
 :من انعكاسات العولمة على العالم العربي

حرية المنافسة، وتحكم قوى السوق الدولية في االقتصاد الوطني، وكذا : تتمثل في: انعكاسات اقتصادية

 .االعتماد على االستثمارات أألجنبية، إضافة إلى إزالة القيود على السلع والمبادالت

 .غزو القيم األخالقية الغربية وتقليد الغرب، والسعي إلى التشبه به: تتجلى في: انعكاسات اجتماعية

سيادة القيم الثقافية الغربية في الدول العربية، والغزو اإلعالمي والمعلوماتي، : تتمثل في: انعكاسات ثقافية

 .وكذا الغزو اللغوي

 

ستلحق بالدول العربية أضرار بالغة باقتصادياتها بسبب المخاطر المتولدة عن رياح العولمة، ذلك أن تحرير 

، (من الخارج إلى الداخل)التجارة سوف يؤدي إلى تدفق السلع والخدمات في اتجاه واحد وليس في اتجاهين 

ألن المواد األولية تتحكم في أسعارها االحتكارات الدولية، والمواد المصنعة تتميز بارتفاع أسعارها وتدني 

 .مستوى جودتها والمواد الفالحية تتميز بانخفاض المردود والمواصفات

ندرك جانبا من ظاهرة العولمة في البلدان العربية، حيث يتم استعمال أدوات االتصال واإلعالم ونقل 

النصوص بالفاكس واستقبال الرسائل اإللكترونية ومشاهدة البث التلفزيوني الفضائي الحي، إضافة على 

 .حيث تم إحالل اآللة محل أإلنسان( كماكدونالدز، وكوكاكوال)انتشار شركات العولمة في البلدان العربية 

يعاني الطفل العربي من ظاهرة العولمة، حيث أن القنوات الفضائية العربية وغير العربية وعبر الحاسبات 

اآللية تساهم في تعرض الطفل العربي لتيارات وقيم ثقافية متباينة، في حين ينحصر دور األسرة والمدرسة 

 .في التنشئة الثقافية فقط



 : العولمةالتحديات التي يعرفها العالم العربي في ظل أهم -ب
ال تستطيع أية دولة اليوم أن تعيش بمعزل عن العالم، فعالقات الدول ومصالحها أصبحت اآلن متشابكة 

فللعولمة ايجابيات كما أن لها سلبيات وتطرح علينا . ومترابطة وخاصة ما يتعلق منها بالجانب االقتصادي

 .وواجب علينا أن نستفيد من اإليجابيات وأن نتفادى السلبيات ونستعد للتحديات بقدر اإلمكان. عدة تحديات

 :ولعل أبرز التحديات االقتصادية التي تواجه العالم العربي اليوم ما يلي

من بينها إلغاء سياسات الدعم الذي تمنحه : سوف ترتفع األسعار، وذلك بفعل عدة عوامل: مشكلة األسعار -

 .الدول للفقراء وإلغاء دعم التصدير والدعم الداخلي

فمما الشك فيه أن تخفيض الرسوم الجمركية : مشكلة انخفاض حصيلة الجمرك وأثرها على ميزانية الدولة -

على السلع المستوردة من الخارج سيؤدي إلى حدوث عجز في الموازنة العامة للدول العربية، وال سيما في 

 .بعض الدول التي تعتبر فيها الرسوم الجمركية من الموارد األساسية

مما . وذلك بسبب المنافسة الشديدة من السلع والخدمات المستوردة لنظيرتها المحلية الصنع: مشكلة البطالة -

 .سيؤدي إلى انكماش الصناعة والزراعة وهذا بدوره يسبب ويزيد من تفاقم البطالة

سيكون للدول الكبيرة الغنية السيطرة على األسواق بسبب ماتتمتع به : مشكلة الدخول في األسواق العالمية -

 .منتوجاتها من قوة تنافسية مهمة

أيضا مهددة بمعنى أن الدولة الوطنية العربية التي تكونت وحققت مكتسبات في الحقبة الخصوصيات العربية 

يعني ثقتها بأن األطر الوطنية قادرة . الماضية مهددة بالتفكك وأن تفقد الشعوب العربية فيها هويتها وثقافتها

 .على أن تقدم لها اآلمال وفرص التقدم في المستقبل

وكلما فقد المجتمع الثقة بأن المؤسسات السياسية التي يعيش فيها واألطر والفعاليات التي تلهمه سياساته غير 

 .مجدية أي التقدم له آمال كبيرة إال وتخلى عنها إلى ثقافات أخرى وينجم عن ذلك اإلستيالب والتفكك



 : كيفية المواجهة -ج
 : اآلتيكل هذا يفرض علينا 

قبل كل شيء البد من التعامل مع نظام العولمة على أنه تطوير للعالقات بين الدول، وهذه العالقات ضرورية 

واليمكن التنصل منها، إذن فالمطلوب التعامل مع العولمة وليس مقاومتها ألن ذلك بكل بساطة غير . وهامة

 .ممكن

 :تم بعد ذلك يجب العمل على امتالك أدوات وآليات العولمة وحسن استعمالها ولذلك

وجب تكثيف العمل والزيادة في اإلنتاج وتحسين الجودة حتى يمكن تحقيق الحرية للعنصر البشري العربي * 

وأيضا تحقيق المواجهة في األسواق العالمية مع المنتوج . من قيود الدول العظمى وخاصة السالح الغذائي

 .األجنبي

 .وجب على المستهلك في الدول العربية تفضيل المنتجات الوطنية لحماية اقتصاد وطنه وتحقيق الخير له* 
وذلك  .تحقيق التكامل والتنسيق بين الدول العربية كخطوة أساسية نحو إنشاء السوق العربية المشتركة* 

باإلسراع باستعمال خطوات التكامل االقتصادي بين الدول العربية وتفعيل دور المؤسسات العربية القائمة 

مثل جامعة الدول العربية وغيرها من المؤسسات االقتصادية، وقبل ذلك حركة التجارة البينية واالستثمارات 
 .المشتركة بين الدول العربية

عن عولمة بديلة لمواجهة العولمة الرأسمالية من أجل عالم أفضل خال من وحشية استغالل البحث * 

الرأسمالية العالمية، وكذا فضح الظلم العالمي الذي تمارسه الرأسمالية، وفي هذا اإلطار جاء المنتدى 

 (.منتدى عالمي اقتصادي يوجد بسويسرا)دافوس منتدى االجتماعي العالمي في مواجهة 

لمقاومة العولمة بالدول العربية يجب إقامة تكتل اقتصادي إقليمي عربي، وتركيز الرأسمال العربي في 

 .البلدان العربية، وتنويع الشراكة مع االتحاد األوربي وآسيا، وتفعيل دور الجامعة العربية
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