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	لعولمة بين 	لر*يتين 	لوضعية 	لمعيا�ية

�لعوملة بني �لر:يتني 
�لوضعية ��ملعيا�ية

@مد بن جدية* � �

مدخل:
�الجتماعية =ال باالتصا�  Dحليا� iتصا½ حيث ال يتأسس مفهو� ���إلنسا� حيو �=

�جلماعا� من �  ���ألفر بني  �التصا�  �تطو �سائل  �لبشرية  تايخ  بني  فالعالقة طر�ية 

�p كل �فا- �صر�� بني �إلنترنت ¹ذ� جند @� �التصا� كا� ��م& � y= جل��لز iحلما�

�ملجموعا� �لبشرية.

 gلذ� �ملتنامي   iالهتما� �ملعاصرD هو fلك  �التصا� ^ حياتنا  >=� ما يؤكد مركزية 

�إلعالi ��سائله  Çملعاصر فلم يتر��لثقا^  Eلتنظ�حتضى به قضايا  ^ �لفكر �لفلسفي �

�إللكتر�نية Rاًال =ال �قد �كتسحته �كما لقب @سطو قدميا �نتز� ��لت �يز� لقب �ملعلم 

�لوعو�  تلك  كل  تنطلق   �@ �لطبيعي  فمن   Dجديد تكنولوجيا  كل   ظهو �مع   
(١)

�ألعظم<

.p��لفقر� pلضعفا� iحال@ Þلتفا�� تغا�� �تدغد��ملسرفة ^ 

 i@ كانت حكوما�@ p��لذg يتمتع به �إلعالm i يعد خافي& على @حد، سو fلنفو� �=

�لذg يبلغه ��لسرعة �ل_ ينقل  Hشك ^ فاعليته �@'يته فاملد Çيعد هنا m شعو4 بل

�التصاال� �حلديثة من  Dֲדا سائله شاهد على fلك، �ال عجب ^ fلك فقد ���� ثو

للد�لة ناهيك عن  �لد�خلية  �لسياسا�   Hسائله ح¡ على مستو��  fسائله �نفو Eتأث

* كاتب �@كا�ميي، �جلز�ئر.
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 PÆ �@ هو للعوملة gلذ��لعصر  �Rاال� �لسياسة �خلاجية، فلقد �ستطا� �إلعالi ^ هذ

�هتماماִדا كقضايا حقو-  Dئر��لد�� �حكوماִדا على �الهتماi مبشكال� ظلت بعيدD عن �

�إلنسا� �مشاكل �ألقليا� ��لتمييز �لعنصرg، �كذلك �ستطا� �إلعالi بوسائله �ل_ تتخطى 

=R yتمعا�  للد��  �لد�خلية  �لبيئا� � �ملجتمعا�  كل  على حتويل  يعمل   �@ �حلد��  كل 

�بيئا� عاملية، �هو @مر @ثر ^ �لسياسا� �لد�خلية �صانيعها ^ �لد�� �ملختلفة، فلم تعد 

�ִדم �مو�قفهم �تصرفاִדم خافية على عيو� �إلعالi �ح¡ عندما تستحكم �أل�ما� �قر

 iإلعال��ملشكال� �لد�خلية يتجه �لنا	 =ليه ليتعرفو� على ما يد� ^ بال�هم، �لقد @صبح �

�لعاm �عمق& ^ �التصا� �إلنسا� فاستقطب  y= لá@ Dسع& �نظر�يكفل �يطا ثقافي& �

سائله  p�سائله �ملبسطة ^ عاm مليp بالتعقيد��، فكا� �الندفا� � Pملاليني ع�بذلك 

�Íاصة �لتلفزيو� @مر9 شكَّل حافز9 للشعو4 لكي تضغط من @جل �لتغيE، ��يا�D على 

fلك فإ� �إلعالi ^ عصر �لعوملة �ستطا� @� يعيد تشكيل �لعاm ^ صوD �سوسة بعد @� 

سيطر� سائله على �لزما� ��ملكا�، �صا بإمكا� �ملشاهد @� Æد نفسه ^ @g نقطة ^ 

�ملتر�مي �ألطر�� ميكن @� tتصر فيه �ملسافا�  mلعا��لزمن ليكشف لإلنسا� @� � mلعا�

�لزمنية ليصE كرD معلوماتية بعد @� كا� ^ مرحلة سابقة قرية =لكتر�نية. -��لفو�

�ملختلفة  لألشكا�  مدH ميكن   g@  y=  :Ïآل� �النشغا�  �لوقة  هذ   تطر  هنا  من 

�التصا� @� تساهم فيما يتد��له �لبعض بالتجانس �لثقا^ � iإلعال�لظاهرD عوملة �سائل 

.AMERICAN WAY OF LIFE mلعا��لبعض �آلخر بأمركة �

�لقرية �لكونية  iملتمثلة̂  مفهو��لسخيفة �ل_ Åلو للكثE تر�يدها � D@� تلك �الستعا

�ل_ �بتكرها ماشا� ماÇ لوها�.

�ألمر ال يعد� @� يكو� Rر� >مشهد  �@ i@ ية عاملية ال مفر منهاPج iفهل »ن @ما

=عالمي �مانتيكي خا�� ��ئف �قد توثقت عر� ̂  هيئة قرية صغDE يسو�ها �لوئاi جتمع بني 

.
(٢)

�القتصا� ليس =ال<� iإلعال��لو�حدD بينما �¹د� �حلقيقي هو عوملة  Dألسر�@هلها @لفة 

تناقضا! �إلعال® �حلديث:
�حلديث كغE  من شؤ�� �لعصر با� ^ مفتر- �لطر- فعلى �لرغم من تر�ثه  iإلعال�

 iلعلو��لتق\ �@'يته �لسياسية ��القتصا�ية ��لثقافية ما ��� تنظE  تائه& يتأجح بني 

�إلنسانية �نظريا� �ملعلوما� ��التصاال�.

 iحلكا� äمصا Dعا��إلعالi، بني مر Hهو� iإلعال�>=� حEته تكمن̂  تر��حه بني سالة 

�القتصا�ية  Hلقو��حلرÃ على مصلحة �ملحكومني، ما بني غايا� �لتنمية �الجتماعية �مطامع �

 Dتناقض @كثر حد Çهل هنا� .gلتنمو��لترفيهي �لتجاg ال  iأل�لوية لإلعال��ل_ تعطي �

�سخرية بني ما يدعيه �إلعالi من كونه @��D للترفيه ��لتر�يح عن �لنفس �ما يثE  من عنف 



١٣٣Yــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

	لعولمة بين 	لر*يتين 	لوضعية 	لمعيا�ية
ترفيهي �فز� معنوg �^ حني ينتظر منه @� يكو� �سيلة للتر�بط �الجتماعي ��لوفا- �لعاملي 

جند  قد �ستخدi من @جل =شاعة �لتعصب ��لعصبية ��لتفرقة �لطبقية ��لعنصرية �تنمية 

.
(٣)

نزعا� �لكر  جتا  �آلخرين، @جانب كانو� @i @صحا4 فكر مناهض<

�إلعالمي �لعر� ^  iلنظا��هنا يطر �إلشكا� �آلÏ: كيف ميكن تصو مستقبل 

ظل عوملة �إلعالi؟.

�إلعالمي �لعر� على zيع �ملستويا�، يظهر هذ� من خال�  iلنظا�ãة =شكالية تو�جه 

�منظما� �شركا�  �لد�لة  �لعر� �هم:  �إلعالمي   iلنظا� �جلد� ^  �لسياسيني  �لفاعلني 

�لقطا� �خلاÃ �منظما� �لعمل �إلعالمي �لعر� �ملشترÇ �فاعلية �ملجتمع �ملد� باإلضافة 

�جلنسيا�. Dملتعد��=y فاعل �خر يتمثل ^ �لشركا� �إلعالمية 

�-kشكالية تقلص %�� �لد�لة:
تتعلق هذ  �إلشكالية بأمناd تفاعل ��ستجابة �لد�� �لعربية بكل مؤسساִדا �خاصة 

 ��قد فرY �ال�  iإلعال� �لتكنولوجي ^ عوملة  �لبعد   �= �إلعالi حيث  لعوملة  �إلعالمية 

�عي fإل� �لبث  �لد�� ^ Rا�  @سقط حتكم  �لعربية، حيث  �لوطنية  �لد�لة  على  حتديا� 

�لد�لة ¹ا̂  �ملقابل  �عة ��لتلفزيو� ال تؤمن باحتكاfإل� D��لتلفزيو� �@صبحت ملكية �=��

ال توفر ثر�D تكنولوجيا �التصا� ��إلعالi ح¡ �آل� �لبد�ئل̂  Rا� �لصحافة ��ملطبوعا� 

�عي ��لتلفزيو�، �مع fإل��لد�لة، مقانة بالبث  خيصة تتجا�� سلطة � �سعة �النتشا�

 �D من �خلا£ �يز��� تقلص ����لو �لصحافة ��ملطبوعا�  �لد�لة منع  fلك m تستطع 

�لقا�ين ما�ي& �تعليمي&  Eجلماه�� ���لد�لة �ملر�قبة ��ملنع بالنسبة لفئا� �شر�ئح من �ألفر

على �ستخد�i تكنولوجيا �التصا� �حلديثة �شبكة �إلنترنت.

�إلعالمي �لعر�،  iلنظا� ���� ��لوضع =y حد�` تغE @ساسي ^ @�� ��يقو� هذ

 iلعر�، فُتحر��لد�� �لوطنية ^ �لوطن  äصا Eغ ^ Eلتغ� ��من �ملرجح @� يكو� هذ

�لد�لة من مكانتها ���ها كفاعل ئيسي مهم، �يفتح �ملجا� لفاعلني جد�.

k-Fشكالية تنامي �لد�� �ملباشر للشركا! �ملتعد%� �جلنسيا!:
لقد كانت �لد�� �لعربية ^ مرحلة ما قبل �لعوملة قا�D على �لضبط @� �لتحكم ^ 

 Çملشتر��إلعالمي �لعر�، �هم منظما� �لعمل �إلعالمي �لعر�  iلنظا��لفاعلني ^  ���@

�لد�� على  D�منظما� �لقطا� �خلاÃ �فاعلو �ملجتمع �ملد�، @ما ^ مرحلة �لعوملة فإ� قد

�جلنسيا� كفاعل جديد،  Dملتعد���لشركا�  �لضبط @� �لتحكم ستتقلص خاصة مع ظهو

 Dبقو Eلتأث��� مالية �تكنولوجية �فنية هائلة من خال¹ا يستطيع حيث @نه يتمتع بقد

�تِّبا� �تر�يج �ملضامني �إلعالمية ��لترفيهية. �قد قامت هذ  � p�على تدفق �ملعلوما� ��آل
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�عة f= �لعربية ^ zيع Rاال� �إلعالi من  �لد��  �تفاقيا� مع  �لشركا� �ألجنبية بعقد 

�تلفزيو� �صحافة.

^-kشكالية ضعف �لقطا� �خلاG �لعر¥:
 ،Dلفضائية̂  مظاهر عد��لتلفزيونية � ��يتجلى ضعف �¹ياكل �لتمويلية ��لفنية للقنو

 ،iلبث ^ كل عا�فهي ال تنفق �لكثE من �ألمو�� �ال تشاÇ بعد� كبE من �لساعا� ^ 

�ألمر �لذg يدفع ^ �ملستقبل »و ثالثة �حتماال�: 

�لتلفزيونية. ���أل�:: �ختفاp عد� من �لقنو
�لتابعة للقطا� �خلاf� Ãلك ح¡ تستطيع  �لفضائية  ���ندما£ بعض �لقنو :��لثا

.��الستمر� pلبقا�

 Dملتعد��@ما �الحتما� �لثالث فهو �لتوسع ��لتنافس بني هذ  �لقنو�� للدخو�̂  �لشر�كة 

�جلنسيا� يثE =شكالية  Dملتعد�� �لشركا�  �لتعا�� مع  �لشر�كة @� ح¡  �جلنسيا�، �لكن 

�لتبعية بتجلياִדا �ملختلفة خاصة �لثقافية ��الجتماعية، لكن على مستوH ثاٍ� فإ� مصلحة 

�لشركا� ��ملنظما� �لتابعة للقطا� �خلاÃ تسيطر على �لسو- �إلعالمي �لعر� @� على 

�¹د� يستدعي حتسني �ملنتج �إلعالمي  ��حلصة �ألكP منه على �ألقل، �ال شك @� هذ

 ،Hجلنسيا� من ناحية @خر� Dملتعد���تطوير  من ناحية، ��ملو�جهة مع �لشركا� �إلعالمية 

�هي عملية صعبة �متعد�D ^ ظل ضعف �إلمكانيا� �ملا�ية ��لفنية.

%-kشكالية ¾و% �ضعف منظما! �لعمل �لعر¥ �ملشتر*:
كما  �لعر�  �إلعالمي   iلنظا�  ^ جديد  كفاعل  �جلنسيا�   Dملتعد�� �لشركا�  ظهر� 

 m لعر� بينما��إلعالمي  iلنظا��لشركا� ��ملنظما� �خلاصة كفاعل مؤثر ��خل  تعاظم ��

�� مهمة على �� �مكانة منظما� �لعمل �ملشترÇ، �جل ما حد` @� منظما� Eحتد` تغي

�لعمل بد@� تعتر� بالشركا� �خلاصة �بد@� تدخلها ^ بعض @نشطتها �جلاsا، كما حد` 

�لثقافة ��لتنمية، لكن هذ  �الستجابة � iلعر� لإلعال��لقمر  i��للجنة �ملشتركة الستخد ^

ما تز�� �د��D خاصة ^ ظل قو�عد �نظم �لعمل ��خل �جلامعة �لعربية ��ملنظمة �لتابعة 

¹ا. فاجلامعة �لعربية تعتمد @ساس& على عضوية �لد�� �قد عكست �جلامعة تا�ي& غبة 

�لعر� جتا   iلعا� g@لر��لد�� �لعربية ^ �لتعامل ��لتعا�� �ملشترÇ �عكست بدجة @قل 

بعض �لقضايا.

 iإلعال�لكن �لتناقضا� �ل_ تو�جه بعض منظما� �لعمل �لعر� �ملشترR ^ Çا� 

�التصا� متثل ^ �عتما� هذ  �ملنظما� @ساس& على عضوية �لد�� ^ عصر تر�جعت فيه �

سلطة �لد�� على مماسة سلطا� �صالحيا� =عالمية.
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	لعولمة بين 	لر*يتين 	لوضعية 	لمعيا�ية
:�هـ-kشكالية ضعف فعاليا! �ملجتمع �ملد

 iلنظا�=� فعاليا� �ملجتمع �ملد� ¹ا �� @ساسي̂  فض @� قبو� �لتحوال� �ملتساعة̂  

�عة fإل��لعاملني ^  ���إلعالمي �لعر� نتيجة �لعوملة، خصوص& �@� نقابا� �لصحافيني ��حتا�

�إلعالمي  iلنظا��لتفا�Y حو� مستقبل � ��حلو ^ 9E9 كب�لتلفزيو� ميكن @� تلعب ���

�لعر� ��ألطر ��لقو�عد �ملنظمة للمماسة �إلعالمية �كفالة حقو- �التصا� =ضافة =y كفالة 

حقو- ���جبا� �إلعالميني ��لقائمني باالتصا�. =� �إلشكالية هنا تتمثل̂  عدi تبلو فعاليا� 

�ملجتمع �ملد� �منوها بدجة جتعلها قا�D على مو�جهة حتديا� �لعوملة على �لصعيد �إلعالمي 

�جلنسيا� ��لشركا�  Dملتعد���لفعا� ��ملؤثر لوضع ضمانا� لعدi هيمنة �لشركا�  Çالشتبا��

�لد�لة �هيمنة  �حتكا �هيمنة  �لعر�  �ملو�طن   ���ستبد �لعمل على   Êلعربية، مبع� �خلاصة 

�إلعالi، كذلك �ضع ضمانا� الحتر�i ثقافة �إلنسا� ��ملجتمع، ��لتوصل  Dلشركا� �سطو�

�حتر�مها ��لعمل  ���ملجتمع �ل_ Æب على كل �ألطر äجتماعي حو� ما هي مصا��تفا-  y=

�لتكنولوجي ^  ^ =طاها مبا ^ fلك �إلعالميو� @نفسهم. هكذ� نستطيع �لقو�: @� �لتطو

�لتر�يج لثقافة �لعوملة ^ zيع Rاالִדا  ^ Eحد كب y= التصا� قد ساهم�� iإلعال��سائل 

.D�ملعمو pلثقافية منها ^ كامل @»ا��القتصا�ية ��لسياسية ��الجتماعية خصوص& 

بل  �لتر�يج،   �هذ �إلعالi �حد  مسؤ�� عن  �سائل  �لتكنولوجي ^   �لتطو �ليس 

�لد�لة ^ �لتحكم  هناÇ عو�مل @خرH، مثل خصخصة �سائل �إلعالi ^ مقابل تر�جع ��

^ �سائل =عالمها �كذ� شبكة �إلنترنت.

�لعوملة � �خلطاF �لغر¥: 
�لرسائل  مضامني  على  تقتصر  ال  �لعوملة   Çسلو تطبع  �ل_  �ألمركة  =� �ا�ال� 

�لية على Pللي� �لنهائي للقيم   �لتبشE باالنتصا  y= ها��لتدفق بل تتعد �لد�ئمة  �إلعالمية 

سو�ها. ��حلديث عن sاية �لتايخ بوصفه �لنتيجة �لنهائية �ل_ @عقبت �حلر4 �لبا�D مبا 

�لتكنولوجية �ألمريكية �من @فضلية للنظم ��ملؤسسا� �لعلمية  ��حتتويه من تفو- للقد

 gطية البد @� تشحن منظر��ألمريكي، �مبا تنطوg عليه من حتديث ��ميوقر ��على �لطر

�لر@Ñالية �ل_ تشكل  Îلتمسك مببا���لية �جلديدz ^ Dيع بقا� �ملعموD من خال� Pللي�

.Hألخر��لعاملي �قد zيع �لشعو4 ��لد��  غاية �لتطو

�مو�طن  �لعاملي)  �إلنسا� )  Dبوال� �لبعض  يبشر  �لسابقة  �لر�ية  على  �ستنا�9 �<

�لثقافية � �لقومية � �للغوية  �ته pنتما� من   متحر �حد � كو�  Rتمع   ^ �ندمج  �إلنترنت، 

�لدينية ��جلغر�فية، باإلضافة =y عوملة �لسو- ��ملدنية ��لسياسة، ãة @يض& من يتحد` عن �

�لشبكا�  Pنسا� �ع= g@ يستطيع فيه mعا ^ D(عوملة �ألنا) �ل_ حتيل �¹وية =y @سطو

فالعوملة  مكانه،   يغا�  �@  ���  ،mلعا�  dنقا كل   Pًال ع�جّو @� يصبح صّو�ًال  �إللكتر�نية، 
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.
(٤)

�¹ويا� �ملغلقة �جتعل �حلديث عن �إلنسا� �لعاملي @مر9 ممكن&< ��tتر- �ليوi جد

�لتايخ يصل  �@ �� @� كل من هيغل �ماكس كانا يعتقد
(٥)

يرH (فرنسيس فوكوياما)

=s yايته حينما تصل �لبشرية =y شكل من @شكا� �ملجتمع �لذg يشبع �حلاجا� �ألساسية 

 mلعا� �لكن  �لشيوعي،  �ملجتمع  ماكس  �عند  �لية Eلليب� �لد�لة  هيغل  عند  فهو  للبشر، 

�لية كنظاi جدير باحلكم بعد Pللي�بأسر  �صل =y ما يشبه �إلzا� بشأ� �لدميوقر�طية 

�لية خالية Pللي�@� حلقت �¹زمية بإيديولوجيا �ملنافسة �هذ� يعو� =y كو� �لدميوقر�طية 

من �لتناقضا� �ألساسية �لد�خلية �ل_ شابت @شكا� �حلكم �لسابقة � يقر فوكوياما @� 

 9�لطبيعة ��إلنسا� تطو� mلعا� �لطبيعية �حلديثة يبد� �كأنه يفرY على  iلعلو� منطق 

..Dحلر�شامًال يتجه صو4 �لر@Ñالية ��لسو- 

�لعديد من �لباحثني  iقا �@ (Ïلسوفيا��الحتا�  لقد كا� � فعل �لوضع �جلديد (�sيا

طريق  على   Çلتحر�  Hسو للبشرية   خيا يوجد  ال  @نه  مفا�ها   @فكا بطر  �لسياسيني 

�ملجتمع  Çستهال��لغربية لعملية  DÑته �حلضا gلذ��لية fلك �لطريق Pلي��لدميوقر�طية 

 y= نتوصل gلذ��لر@Ñا½، يعتP (فرنسيس فوكوياما) من �ملد�فعني عن هذ  �لر�ية �

�لدميوقر�طية  لقانونية  بالنسبة  �تِّفا-  ظهر   DEألخ� �لقليلة   ���لسنو >خال�  بأنه  قناعة 

�لفاشية  �مللكية،  مثل  �ملنافسة  �إليديولوجيا�  على   ���نتصا نظر9 ألsا حققت  �لية Pلي�

تكو�   �@ ميكن  �لية Pللي� �لدميوقر�طية   �@ (فوكوياما)   Yيفتر  ،>Dملعاصر� �لشيوعية 

�لشكل �لنهائي حلكم �لبشرية، �بالتا½  g@ لبشرية��إليديولوجيا�  �ملحطة �ألخDE لتطو

بشكلها هذ� تعتs Pاية للتايخ، �^ @يه @� @شكا� �حلكم �لسابقة عانت من نقائص �عيو4 

�ألمريكية �فرنسا  Dملتحد�خطDE، �هذ� ال يع\ @� �لدميوقر�طيا� �لر�ئجة كما̂  �لواليا� 

@� سويسر� ال تعا� مشاكل مطلق&، �ال يع\ @�̂  هذ  �لد�� ال يوجد مكا� لغيا4 �لعد�لة، 

�لو�قع ��ل_ @قيمت   ̂D��حلرية ��ملسا� Îملبا���لتجسيد �لكامل  iملشاكل نتجت عن عد��لكن 

.Dملعاصر��لية Pللي�على @ساسها �لدميوقر�طية 

�لية Pطية لي��لدميوقر y= لد�� لديها =مكانية للوصو���على �لرغم من @� بعض 

�لديكتاتوy= g @نه  iئية كالنظا��لنظم �لبد y= Dلعو�� مستقرD، كما @� للد�� �ألخرH خيا

جة �لكما�.� y= جلديد =ال @نه لن يصل� ½�Pللي� iلنظا�على �لرغم من مثالية 

�لية Pللي�  �@ �لدميوقر�طية  �لية Pللي�  ^ �ملتمثل  �جلديد  �لعاملي   iلنظا� فإ�  هنا  �من 

@هد�فها �هيمنتها   �لنقل مشايعها �توصياִדا �كذ �ألساليب  �ل_ تستخدi كل  �لر@Ñالية 

 Hلقو�  Eلقطب تس� gكله جلعله عامل& @حا� mلعا�من خال� سالة �لعوملة �ل_ تبسطها على 

�ملثا½  mلعا��فع عن � gلذ�تباط& �ثيق& مع @فكا )فرنسيس فوكوياما( ��لعظمى، مرتبط 

�لعوملة �مقولة sاية �لتايخ  iل_ تربط مفهو��لية، �هنا تتجلى �لعالقة Pللي��لذg تقو�  

�قد ساهم من خال� مقولته ^ تقدمي �لفكر �لتا�ي، كما @� تفسE  لبعض �لقضايا �ملهمة 
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	لعولمة بين 	لر*يتين 	لوضعية 	لمعيا�ية
 Îملبا�� y= منها نابعة من نز�عه Eلكث�=ضافة =R yموعة مو�قف �ملؤلف �ل_ تبد� ^ 

 mلعا��إليديولوجية ��لسياسية، �من � فهو ال يستند =y كل �حلقائق �ل_ متيز �أل�ضا� ^ 

�لثالث عامة ��لد�� �لعربية خاصة ال  mلعا��لد�� �ملتقدمة، �بالتا½ فإ� ���  DPخ y= لكن�

تعتP @طر�حا� قوية ^ نظرية (فوكوياما) فهو يفضل �لقفز على �حلقائق �ألساسية �ل_ 

.õ=...الجتماعي� �لتدهو� ،Yملر�تعترY غالبية �لبشر مثل: �جلو�، �لفقر، 

�لعوملة � خطاF �ألنا:
�لعر� ^ �¹جوi على �لعوملة قبل @� تصل، �حفرنا zيع  mلعا�يبد� @ننا @سرفنا ^ 

�ملتايس �لال�مة للدفا� عن �¹وية �لعربية ضد جحافل �لغز� �لثقا^ �لقا�i ��� @� نسأ� 

@نفسنا =� كانت تلك �¹وية موجو�D فعًال، @� نتأكد ^ حا� �جو�ها، من @� �لعوملة قا�مة 

ملحوها مع غEها من �¹ويا� �ملحلية، ^ ��� �ألطر��، لصاä مركز ال يقبل @� يكو� كل 

من ^ �لعاm على شاكلته، �قد حسمنا �ملوضو� على هذ  �جلبهة، ��� @� نترg@ Ç هامش 

�لسابقة،  ����الحتما� @� تكو� �لعوملة نص9E للتنو� �لثقا^، �مع �لتفهم �لعميق لالحتر

 :��ملا ميكن @� حتمله �لعوملة لنا من بعض �إلÆابيا�، ال نستطيع =ال @� نتساR �pد�

�لعر� �صو� �لعوملة فعًال، �@قمنا �ملحاكما� �لال�مة ملقا�مة @ثرها  mلعا�هل �ستبقنا ^ 

سلف&؟ �هل يشكل جتاهل |اطر �لعوملة �لقائمة ��ملحتملة موقف& حكيم& من تلك �ملخاطر 

كما يوحي �خلطا4 �لسابق؟

 �@ �لعوملة   Dلظاهر   Eتفس� توصيفه   ^ �هللا  عبد   gPاعيل صÑ=  �لدكتو  Eيش

�لكوكبة على حد تعبy= ( E عناصر متشاֲדة مثل:)

�عتد�p يذكر باحلد��  ��� Çلسلو��القتصا� ��الجتما� � �لتد�خل �لو�ضح ألمو (@)<

�نتماy= p �طن �د� @� ��لة معينة ���� �حلاجة  �@ Dلسيا�� ��f لسياسية للد���

�� حكومية.p�إلجر

�جلنسيا� �لعمالقة. Dملتعد���لعوملة ^ �لشركا�  �عتبا (4)

.
(٦)

>Dملعاصر��لر@Ñالية �لعاملية  Dيالية ^ عيا�Pإلم��لعوملة مرحلة ملا بعد  �عتبا (£)

 Dلظاهر للتر�يج   Eألخ� �لعقد   ^  ��f  iمفهو حنفي)  حسن   .�) حسب  �لعوملة �

�لنظم �الشتر�كية ^ @��با �لشرقية ��إلحتا� �لسوفياÏ ليشر�  �القتصا� �حلر بعد �sيا

�لتايخ حيث كانت  iحسبه- بل قدمية قد- Dجديد Dحد �ليست بظاهر��لعاm بالقطب �لو

ليست  �لعوملة � �إلسالمية،   D�حلضا  ،	فا �¹ند،  �لصني،   Dمثل حضا  Dتتصد حضا

�قتصا�ية @� سياسية @� معلوماتية فحسب، بل هي @ساس& ظاهرD تا�ية  Dكذلك ظاهر

مستمرD تعP عن غبة �لشما� ^ �لسيطرD على �جلنو4 منذ �حلر4 بني �ما �قرطاجة، 

 �الستعما  �= بل  �ليونا�. �  	فا بني  �حلر�4  من  �لشر-  على   Dلسيطر�  ^ �لغر4 �
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�لسياسي ��لثقا^ ��الجتماعي عاm جديد بعد �نكسا حركا� �لتحرير �لوط\ � gالقتصا��

 GATT تفاقيا���لعوملة باالقتصا� �حلر � D�لربع �ألخE من �لقر� �لعشرين ^ صو ^

.
(٧)

�لعاm قرية ��حدD، �جتا�� �لد�لة �لقومية، �نشر �لقيم �الستهالكية<�

 iليو�@ما �لباحث (برها� غليو�) فيقو�: >=� �ملضمو� �لرئيسي للعوملة كما نعرفها 

هو @� �ملجتمعا� �لبشرية �ل_ كانت تعيش كل ��حدD ^ تا�ها �خلاÃ �حسب تر�ثها 

تباطها �لعاملي @صبحت تعيش ^ ��خلاÃ ��تDE تطوها �منوها نسبي& على �لرغم من 

�ملا�ية  ��Eلتأث�تا�ية ��حدD �ليس ^ تايخ ��حد، تشاÇ ^ منط =نتا£ ��حد تتلقى 

�لد�لية @� �لبيئة @� �أل�ما�  iإلعال��ִדا سو�p تعلقت بالثقافة �ما تثبته �سائل f ملعنوية��

.
(٨)

�القتصا�ية @� �أل�بئة �لصحية @� �ملسائل �الجتماعية ��ألخالقية<

�يع\ fلك @يض& @sا جترg ^ مكانية ثقافية ��جتماعية �سياسية موحدD @� على 

�ألقل ^ طريقها =f yلك، �بذلك ميكن تفحص �لعوملة عند برها� غليو�: >ثقافة �نتقا� 

 Çحد موحد، كما قا� ما�� mجة @صبحنا نشعر @ننا نعيش ^ عامعلوما� �سرعتها على �

.
(٩)

لوها�<

فالعوملة =9f تبشر مبرحلة جديدD للتنظيم �لعاملي �متثل نقيض �ملرحلة �لسابقة �ل_ 

»ن بصد� �خلر�£ منها (�ملرحلة �لد�لية �لقومية) ��النكفاp على �حلد�� �لسياسية للد�لة 

�لد�لة �لقومية ال  �@ Eلبشرية عموم&، غ��لر�حي عند �جلماعا�  كإطا جغر�^ لالستثما

ئيسي& �ليوi ^ موضعة �جلماعا� �ملختلفة ^ �لفلك �جلديد �من  9�لت قائمة �تلعب ���

�لعوملة �لنافعة @� �لفعالة. �حسب  Dئر�� £�ملحتمل @� يبقى �لقسم �ألكP من �إلنسانية خا

برها� غليو� فالعوملة هي �لديناميكية �ملحركة �لرئيسية بالرغم من @� �لعاm m يتعوm بعد 

متام&، كما كانت �لر@Ñالية �لديناميكية �ملحركة لالقتصا� �لعاملي ^ �لقرنني �ملاضيني مما 

يع\ @� zيع �القتصا�يا� �لعاملية كانت tضع @� تعيش حسب قو�عد �لر@Ñالية.

جتا�Z �لطرحني:
�لعوملة �ل_ @صبحت   iمفهو �=� تسا� تكنولوجيا �التصا� @�y= H تطو �تسا

�آل� �لسمة �ملميزD للتايخ �ملعاصر �هذ� ال يع\ @� �لعوملة مر��� لألمركة حتت تأثE @مة 

 Dمعينة @� فرضت �فق& ملشيئة �عيم سياسي معني، على �لرغم من @� �لعاm قد نسي عبا

�لرئيس �ألمريكي ��فلت ^ sاية �حلر4 �لعاملية �لثانية عندما قا�: >�آل� Æب @مركة 

�لسياسية ��القتصا�ية ��لثقافية  ���لعاm، �لكن حتققت بفعل Rموعة من �لعو�مل ��لتطو

 `��ل_ تنتمي =y تر Eلتغي�� �لتطو Hملاضية قو��لعقو�  Pل_ @فر�ִדا ع��لتكنولوجية �

.
(١٠)

>mلعا� ��لبشرية بأكملها �غد� كما لو كانت تيا9 متدفق& يسرg ^ @�صا� هذ

^ جتنب  تكمن  للعوملة  �لسلبية   �آلثا مو�جهة   ��خطو  y�@  �@ �ضح& � با�  �قد 
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	لعولمة بين 	لر*يتين 	لوضعية 	لمعيا�ية
� ^ حقيقة �ألمر ما Æرg، �لن يقلال Eما لن يغsملجا� أل��لرفض �النفعا½ @� �لقبو� 

�لعاملية  �لتفاعال�  �لقبو� @� �لرفض أل� Rموعة  من خطوته >�من � جتا�� منطق 

�ملصاحبة للعوملة قد @صبحت �قائع فعلية توجب علينا �لبحث �جلا� ^ كيفية �لتعامل معها 

�الستر�تيجيا� ��خلطط �ل_ منتلكها ��ل_ ستحد� موقعنا على Rريا�   ̂gلنقد� Eلتفك��

�لعوملة -على  ��Eتأث �@ g@ ،منها Dالستفا���حلد`< على ضوp @هد�فها �=مكانياتنا �سبل 

�لرغم من طابعها �لكو� �ما متلكه من طاقا� -ليست قد9 �توم& Åد� مصEنا فيما 

�ملصE مرتبط =y حد كبE مبا سنعمل �كيف سنو�جه �ال يفيدنا  �Æرg سلف&، بل =� هذ

فضه �نفعالي&، فال موقعنا كعر4 �ال @هد�فنا �ملستقبلية تتيح  �@ gرÆ شئ جتاهل ما ^

.
(١١)

لنا جتنب �لتفاعل مع ما Åد` على �لساحة �لعاملية<

� كانت هذ  �ملالمح ��لتناقضا� هي ما Åكم �ضع �لعوملة �لر�هنة فإ� �ألمل ^ fفإ

�� نز�� �ميوقر�طي حقيقي ^ �لتعامل f� طابع =نسا� ^ توجهها ��f عوملة بديلة pبنا

�لعمل من @جل � Eلتفك�مع ثقافا� �ألمم �ألخرH يصبح @مًال مشر�ع& يستحق من �جلميع 

خلق �لشر�d لبناp هذ  �لعوملة �لبديلة.

�جلانب �ملهيمن  �� كا� هناÇ ما يستحق �ملقا�مة ��لرفض فعًال ^ �لعوملة فهو هذf=�

�خل � p��لفقر� pألغنيا��ألحا�g من �لعوملة �لذg يكر	 �لتفا�� بني �لشما� ��جلنو4 �بني 

 Hير gلذ��لدعائي � gيرPلت��ملجتمع �لو�حد، ما Æد تعريته هو �خلطا4 �إليديولوجي 

�لتايخ �إلنسا� برمته �غايته �لقصوH، ما يستحق  DEملس &Æلية تتو�Pللي��لر@Ñالية  ^

�ملز��جة̂  �لعالقا� �لد�لية �تسخE مؤسسا� �ملجتمع �لد�½  Eملعاي��الستهجا� هو هذ  

�حلق ��لعد� �مبد@ �لتعامل باملثل مع |تلف �لشعو4. Eعن معاي �ملصلحة �ألقوH بعيد

�خلامتة:
�ملقا� �على ضوp ما سلف: =� �لعوملة تبقى̂  تصونا  �=� ما ميكن قوله̂  خامتة هذ

ظاهرm D يؤسس ¹ا ح¡ �آل� =m f تؤسس @طر�� معا�الִדا بعد، ح¡ يتسÊ لنا تقييمها 

�ألمر  ���ليتها �لد�خلية �تأمل مكوناִדا �ملركزية ��ستشر�� �فاقها �ملستقبلية، غE @� هذ

�لعر� ال  mلعا� �@ �Å mل ��� �حفها ��نتشاها ^ ش¡ بو� �ملعموD، @خطر من هذ

�ل_  ،Dلظاهر��النتشا، �هو ما يفسر موضوعية ���قعية هذ   �ميلك �حليلولة ��� هذ

�لتغلغل �إلعالمي، � gالقتصا���لسياسي، ��لضغط  fلنفو� Dكم قوv نفسها Yباتت تفر

.��لعاملي �جلديد باقتد iلنظا��لذg مياسه  Ïملعلوما��

 DEا حركة موضوعية �مسsلعوملة بني كو� D�Eلتمييز ^ ص��من ãة فال بد من 

�لد�لية، �ما ينتج عنها من حركا� �جتماعية  D�لتجا� gالقتصا�� طبيعية شاملة للتطو

�توجيها� =نسانية.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٤٠Z

ـOــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ملحافظة على �¹وية مغلقة، �لكن شرd @� يعيش  ^ ��نظري& ميكن لبلد �الستمر

على منط �لقبائل �لنائية ^ =فريقيا @� �ألما���، �بذلك يعز� نفسه كلي& قاطع& كل @شكا� 

�ملنطق �ملغلق ستتر�جع  ��¹وية �لثقافية ֲדذ� ،Ï��لذ pالكتفا��لتبا�� مع باقي �لعاm، �يعتمد 

�ملستويا� �حلياتية إلنسا� ما قبل �لتايخ. gf ملجتمع�=f yلك 

هذ�، �ال Æب @� ينطلق �لرها� على =مكا� بناp عوملة بديلة من فر�Þ @� من Rر� 

منطلقا�  من  تؤسس   �@فكا  Hقو� عناصر  تتشكل من  بل  عاطفية،  غبا�   �@ متنيا� 

 ^ Hألخر��مو�قع |تلفة �متكاملة لبناp عوملة @كثر �ميقر�طية �@قل =قصاp حلق �لشعو4 

�لذg ميكن @� ينتظر  gملأسا�� �@ pلعب� Eملص��نا جتنب @ �f= ��لعاm، هذ Eصياغة مص

�لعاm ^ مغامر�ته �ملفتوحة على Rاهل �ملستقبل.

�كانت �ليوتوبيا �ل_ حلم ֲדا �لفالسفة من عاm خاٍ� من �لضر�D، تتحقق ^ �من 

�لعوملة �لكن بصوD مقبولة �مأسا�ية تفو- معاناD (سيزيف) �ملبتلى بعمل شا- بال غاية 

� Êال مع�

��و�مش:
�عصر  �لعربية  �لثقافة  �ملعرفة،   mعا Rلة   (١)

.٣٤٨Ã-ملعلوما�، �.نبيل علي، يناير٢٠٠١�

�عصر  �لعربية  �لثقافة  �ملعرفة،   mعا Rلة،   (٢)

.٣٤٩Ã-ملعلوما�، �.نبيل علي، يناير٢٠٠١�

 /١٩٩٩  gما �لعد�٢٤٣،  �لعر�،  �ملستقبل   (٣)

.٢٠٠Ã

 ،	ما يناير  �لعد�٣   ،٢٩ �ملجلد  �لفكر،   mعا  (٤)

.١٧٦-١٧٧Ã

�لبحث   i@ �لتايخ  >sاية  فوكوياما  فرنسيس   (٥)

عن طريق جديد< Rلة �لثقافة �لعربية، مطابع 

�لسياسة، �لعد�٨٥، �لكويت ١٩٩٧. ��

�لفكر   �� �لعوملة<،  >ما  �لعظم  جال�  صا�-   (٦)

.٨٣Ã ،��Eلطبعة ١٩٩٩/١ ب��ملعاصر، 

 �(٧) برها� غليو� ثقافة �لعوملة �عوملة �لثقافة، �

.١٥Ã ،��E١٩٩٩/١ بd ،لفكر�

�ملرجع نفسه. (٨)

 �(٩) برها� غليو�، ثقافة �لعوملة �عوملة �لثقافة، �

.١٥Ã ،��Eب ،i١٩٩٩/١d ،لفكر�

  ̂ Eلعوملة �تأث� iد مصطفى عمر، =عال�� (١٠)

 Dلوحد��ملستهلك، Rلة �ملستقبل �لعر�، مركز 

�لعربية- �لعد� ٢٥٦، جو� ٢٠٠٠.

.١٧٢Ã ،	�لفكر، �ملجلد ٣ يناير ما m(١١) عا


