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Abstract 
 Globalization has political, economic, social and security 

effects on World States including the Arab Homeland, where the 

political structures and frameworks of the Arab Homeland were 

exposed to a labor of change and complications which does not 

mean that this variable was sudden to them and they have no 

role in its composition; therefore, the passive impacts were 

tremendous including the political, economic, cultural and social 

fields and several generations complied to them from which 

resulted the great change in the individuals' behaviorism in the 

Arabic society in that the relations transferred far away from the 

value and spiritual aspect of which the Arabic society was well 

known and aimed at what globalization aspired to like making 

all human societies live within one behaviorism. Globalization 

also has many positive impacts, including the technical 

development to which the human society reached, and they can 

be benefited from and recruited by understanding globalization 

subjects and its objectives and then following self of collective 

development method in the Arab Homeland to cope human 

development. Globalization is not a solid mountain unhearing 

and unseeing, but wants, takes and gives even though as its 

interests require. One can access its different worlds by several 

ways and means to treat its negatives and make use of its 

positives, but rather it can be contained. In the Arab Homeland a 



considerable capability for that if only the governments and 

individuals know how to use it.  

 Globalization as any other theories and thoughts 

dominated the world at various ages, has its limitation in 

continuity according to Hercules' law (Everything changes but 

the law of change) and according to Marx's law (Each system 

carries within itself the factors of its collapse not excluding the 

Communist system). Globalization is complied to unstable 

change and development which the world witness every day. So, 

new thoughts and theories can emerge making globalization 

invalid. Hence, in globalization being an ideology there are 

many factors for its retreat lying in the doctrine differences 

among globalization powers themselves. The economic factor 

remains the most important factor negatively or positively in 

moving globalization to the front or to the back. Moreover, we 

noticed a retreat in the political speech logic of the president of 

the globalization chief USA in 2009 in which he tried to 

disperse the fears of the Arab Homeland and the Islamic world 

from globalization hazard. The most important thing in 

defeating globalization is in the Arab Homeland standing on its 

feet in a political, economic and cultural convergence, 

education, development, technology, openness on the world and 

sticking with the nation's parameters, its great religion, deep 

civilization and immortal values.  



 Globalization is a new phenomenon in the society 

including all life aspects of human society, its objective lies in 

changing the world and putting it in one matrix of behaviorism 

and the living pattern similar to the western and American 

pattern. It grew under the technical development of human 

society. This development is continual and my reach to the level 

of replacing its mechanisms and methods with new things.  

 Globalization has negatives and positives in the Arab 

Homeland. As to the negatives, they can be treated and 

addressed according to the fixed cultural and value components 

of the nation, while the positives can be benefit from and be 

adapted in a way that serves the nation.  

 All earth peoples and nations have their own civilizations 

and values which may conform or may not conform to 

globalization topics, so the chance of  globalization success in 

changing the world into one behaviorism is a relative issue.  

 Globalization can be contained by understanding it, 

understanding what it wants and taking from it what fits the 

Arabic environment and benefiting from the experiences of 

other nations like china and Korea. The materialistic and 

economic feature controls the main attitudes of globalization 

center in the United States, the European Union and Japan, yet 

there are other economic powers grow intermittently and 

quickly that might be competitors in the near future to 



globalization centers like German economy and the economies 

of southeastern Asia and Latin America.  

 The growth of world economic blocs is expanding in all 

continents. The increase of these blocs will lead to protect the 

peoples more than before from globalization effects as well as 

taking the bases of scientific and technical development.  

 Currently, the attitude in the Arab Homeland is in making 

use of the opportunities globalization gives in obtaining the 

modern technology as in Egypt as being the pioneer in the Arab 

Homeland in rooting technology as well as in the society of 

Saudi Arabia, Tunis, United Arab Emirates… etc. At the official 

level, the Arabic Economic Summit was concluded in Kuwait 

for the first time for the period 8-9/2/2009. All of which 

encourages optimism that the Arab Homeland is not anymore 

scared of globalization and is coping with it to achieve the 

supreme national interest and eliminate the damage.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 املقدمة



 املقدمة
رويج               م الت حفل القرن العشرين بالعديد من األفكار والنظريات السياسية التي ت

، وفي  اليين القتلى بسبب حربين مدمرتين    لها في أنحاء العالم، منها ما آلف البشرية م        

رن  الثلث األخير    د في          ،من ذلك الق ار جدي ه ظهر تي ة السبعينات من دًا في بداي  وتحدي

الم          ،اتجاهات التفكير في األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في الع

اة                 فحواه انه يريد تحويل العالم إلى قرية آونية صغيرة تعيش ضمن سلوآية ونمط حي

ى تسميته          موحد تابع للسلوآية ونمط الحياة الغربي      ة واألمريكية، وهذا االتجاه اتفق عل

 ". العولمة"

ل      تويات التعام ل مس اه آ ذا االتج اد ه ى س اردة حت رب الب ت الح ا أن انته وم

الم             ة     –الدولي مدعومًا من القطب األوحد في الع ات المتحدة األمريكي ه   -الوالي  وتابعي

هذا، التطور التقني الهائل    االتحاد األوربي واليابان، وقد ساعد في سيادة تيار العولمة          

ادت ت                  ل  والمتسارع وثورة المعلومات واالتصاالت التي دخلت في آل صعيد وآ حي

ة في            .العالم فعًال إلى قرية صغيرة      والعولمة نتاج التطور التقني هذا ولها أهداف معلن

ة للسلوآ   إلى  أنها تريد أن تغير ثقافات العالم وقيمه الحضارية والدينية وتحيلها            ية تابع

ون وبريجنسكي    ا وهنتنغت ل فوآويام ا مث ار منظريه ان آب ى لس ا ورد عل ة آم الغربي

و          يوعية ه د الش ادم بع دو الق أن الع ا ب ى ادعائه دخل إل ذا الت دت ه ل تع رهم، ب وغي

ا مارغريت تاتشر           ى لسان رئيسة وزراء بريطاني ا ورد عل دأ   . اإلسالم، آم ا ب وحينم

وطن         تيار العولمة يجتاح العالم ومنه الوطن        ذا ال العربي نهاية القرن العشرين، آان ه

د  ا بع ان عليه ي آ ه الت ى حال ي عل ارالعرب ا انهي د تقاسمه ورثته ة، فق ة العثماني  الدول

يئة الصيت    أطراف معاهد سايكس بيكو   -ألقوياء  ا احرة     - س ه دوًال شتى متن وا من  فجعل

ر والتخلف     فيما بينها أحيانًا، تقبع أطراف ودواخل عديدة منه تحت مظلة البؤس            والفق

ة حروب                    ه تحت طائل ددت ثروت ودة التي ب دآتاتوريات الحق والجهل واألمية وحكم ال



ى           ه إل الم يتطور ويرآض في تقدم األمجاد الكاذبة التي خدمت األجنبي، فيما آان الع

األمام، في هذه الظروف دخلت العولمة الوطن العربي وبدأت تأثيراتها تظهر سريعًا              

ه المتعا ي أجيال مة  ف ًا س الًال أو حرام ال ح راء والم ري وراء الث بح الج ة، فأص قب

ي   م رب ا رح ات إال م ام    .المجتمع ت األرح يم وقطع م والتعل ن العل اد ع  وازداد االبتع

ى              وتفشى ثلهم األعل  ولكن   . الزنا وضعف الوالء للدين واألوطان، وأصبح األجنبي م

لى أن تحدي العولمة    عنبهوا   فسرعان مات  -آثرواوان  -العرب لم يلبثوا في ذلك طويًال       

ا،             وا في بحره ه غرق م علي ا ه ليس طارئًا، بل مستمر ودائم فإن ترآوا أنفسهم على م

زم،  دوا الع ى الفعق م  عل دودة وتخلفه اتهم المح ة وإمكاني اتهم المتراجع رغم معنوي

العلم واإل         العلمي، على أن يواجهوا العولمة أوًال بفهمها وف        م التسلح ب ده ث ادة هم ماتري  ف

رض   الية لغ ة واالتص ة المعلوماتي الثورة العلمي ة ب ة المتمثل ا اإليجابي ن معطياته م

ا        توائها باإل اح ى تطويقه لبيات والعمل عل فادة من إيجابياتها لصالح األمة ومعالجة الس

اهرة   ة الظ ى دراس اء عل احثون والعلم ب الب بيًال، وانك ك س ى ذل تطاعوا إل ا اس م

وة و   ل الق اف عوام يرها الآتش كل    وتفس ا بش ل معه م التعام نى له ا ليتس الضعف فيه

 . حسن
 

 : مشكلة الدراسة

ي،          وطن العرب ى ال اد عل ن أبع ة م ه العولم ا أحدثت ة بم كلة الدراس ن مش تكم

ا    كلة وآشف تأثيراته ك المش ان وتوضيح تل ة بي اول الدراس يوتح ي ف وطن العرب  ال

دا        ة، وأه ة بيئ ي أي أت وف ف نش ة وآي اهي العولم ا، م رف عليه يرة والتع فها القص

ب،                      . والبعيدة احثين العرب واألجان ر من الب ذا الموضوع من آثي د تمت معالجة ه لق

ذه الدراسة إسهامة بسيطة                     د أن تكون ه ولكن لكونه يثير اهتمامنا بشكل مستمر، نري

ذا   ائق له ن الحق يئًا م ة عسى أن تضيف ش اء عن العولم ي آشف الغط ومتواضعة ف



ه اإلحاطة            سوالالتراآم المعرفي النبيل،     يما وان العولمة قد تم تعريفها بشكل يمكن مع

ة ا المختلف ع ضمن   . بأبعاده ا تق ذه آونه تنا ه ة موضوعًا لدراس ار العولم أتي اختي وي

 . اهتماماتنا الشخصية ونطاق تخصصنا في العلوم السياسية
 

 : أهمية الدراسة

فه من عالئ  ا تكش ره من تساؤالت وبم ا تثي ة الدراسة بم اد تكمن أهمي ق وأبع

وم السياسية             ة الدراسة في العل ي، فضًال عن أهمي وطن العرب العولمة على مستقبل ال

 . للمتخصصين في العالقات الدولية والسياسة الخارجية والفكر السياسي
 

 : فرضية الدراسة

ة    ي والعولم وطن العرب ين ال ة ب رض وضع  بوصفهما إن العالق رين تفت متغي

ة نس   ات مؤقت ات او توقع ل أن    تخمين كلة قب تنا للمش ي دراس درجين ف ا مت ير بموجبه

 : نستنتج الحقائق في النهاية، ومن هذه االفتراضات

ر في                     -أ  ا أهداف تغيي نشأة العولمة في ظل التطور التقني للمجتمع البشري وله

 . مجتمعات العالم

 .  الوطن العربيفيإن للعولمة آثارًا سلبية  -ب 

 . فادة منهاربي يمكن اإل إيجابية للوطن الع إن للعولمة آثارًا -ج 

 هل ان تأثير العولمة مستمر؟ -د 

 هل يمكن احتواء العولمة؟ آيف؟  -ه 

 هل العولمة ظاهرة حتمية آالدين مثًال؟ -و 

  وآيف؟ ؟هل في العولمة عوامل للتراجع او االنهيار؟ متى -ز 

 هل يستطيع الوطن العربي التعامل مع العولمة بشكل يضمن مصالحه؟  -ح 
 



 : منهجية الدراسة

ة -ن موضوع دراستنا هذه     حيث إ   ان         -العولم أ في ظل تطور مستمر وآ  نش

إن                      ي، ف وطن العرب ؤثرة في ال ة مباشرة وم ه عالق نتاج تدرج في التفكير اإلنساني ول

ذه الظاهرة  ع ه ى تتب اعدنا عل ددة تس ة مح اع منهجي ة تقتضي إتب الضرورة األآاديمي

دنا             د وج ذلك منهج     من ال  أن  واإلحاطة بالجوانب المحددة للدراسة وق ن من   يمناسب ل

 .  وهما المنهج التاريخي والمنهج الوصفي،مناهج دراسة العلوم االجتماعية

نهج - أ اريخي الم ائق  : الت ع والوث ة المراج ى دراس نهج عل ذا الم اعدنا ه ويس

ى جذوره               العودة إل ا نحن بصدده ب م م والسجالت ذات الصلة بالموضوع وفه

ر العصور التار   وره عب ع تط ة وتتب ب   التاريخي ف جوان ة لمختل ة المختلف يخي

 . المشكلة

يمكن استخدامه لتحديد المشكلة تحديدًا دقيقًا وتفسيرها علميًا        : الوصفي المنهج - ب

 . من خالل العالقة بين الفروض والنتائج

ة          دان المعرف ة ظاهرة في مي إن ضرورة البحث العلمي تقتضي عند معالجة أي

ة          االجتماعية تحديد األداة المنهجية باعتبا     ائج منطقي ى نت ا أداة للوصول إل ا   )1(ره ، ولم

ا          ي يكون من         في آان موضوع دراستنا يختص بظاهرة العولمة وآثاره وطن العرب  ال

ة البديهي أن نحدد      ا، و             حقيق دافها وآلياته اط سلوآها وأه ذه الظاهرة وأنم ى    ه وفق  عل

و                    ديًا لل دًا وتح ة إذا آانت تشكل تهدي ر أن العولم طن العربي   هذه المنهجية يمكن تقري

ذا التحدي  ة ه ة لمواجه ي أن يعطي أولوي وطن العرب ى ال إن عل ة ف ارات مختلف العتب

واحتوائه إذا شعر أن مصالحه تتعرض إلى التهديد المباشر، وفي ضوء األهداف التي 

درة                 تتبناها العولمة تجاه الوطن العربي فنحن نعتقد أن آليات التنفيذ فيها تتحدد بمدى ق
                                     

 . 15، ص1990عبد القادر محمد فهمي، الصراع الدولي، بغداد، .د )1(



دان                 هذه اآلليات على     ى بل ة يفرض عل نمط السلوآي للعولم ان ال تحقيق أهدافها فإذا آ

وطن العربي                     ى ال إن عل ى مستوى األذى المباشر ف –الوطن العربي تبعات ترقى إل

ا                 -ضرورًة اليب التي يراه  أن يتحمل مسؤولياته في الدفاع عن مصالحه ونفسه باألس

 . مناسبة
 

 : هيكلية الدراسة

ة ال         ة آنف تقلة          في إطار المنهجي ة آظاهرة مس ا دراسة العولم ًا  -ذآر تناولن تعريف

ا      ى رعايته وم عل ا وتق ي أخرجته ة الت ه والبيئ أت في ذي نش اخ ال ات والمن أًة وآلي ونش

ي     وطن العرب ى ال ة عل لبية واإليجابي ا الس ة آثاره ى دراس ا إل م انتقلن ا، ث وإدارته

واء ا               ة من أجل احت ود المبذول ا      واستمرار هذا التأثير وعرضنا للجه م تطرقن ة ث لعولم

ة  ع العولم ة لتراج ل الذاتي ى العوام ة   . إل يم الدراس ل تنظ ن أج ذه األسس وم ى ه وعل

ى   تنتاجات وعل م االس ة وخالصة ث ة فصول رئيس دي وثالث ى فصل تمهي مناها إل قّس

  -:النحو اآلتي

 : بحثنا فيه اإلطار النظري للعولمة في مبحثين: الفصل التمهيدي

 ولمةمفهوم الع-المبحث األول

  آليات العولمة-المبحث الثاني

 : العولمة في ظل التطور التقني في ثالثة مباحث: الفصل األول

  التطور على الصعيد السياسي-المبحث األول

  التطور على الصعيد االقتصادي-المبحث الثاني

  التطور على الصعيد التقني -المبحث الثالث

 :  العولمة في ثالثة مباحثالوطن العربي في ظل تداعيات: الفصل الثالث

  استمرار التأثير-المبحث األول



  احتواء تأثير العولمة -المبحث الثاني

  احتمالية تراجع العولمة -المبحث الثالث

 الخاتمة

 االستنتاجات 
 واهللا ولي التوفيق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 الفصل التمهيدي
اإلطـــار 
 النظـــري 

 



 يدي الفصل التمه
 اإلطــــار النظـــري 

ري    ار النظ د اإلط أطير(يع ة    ) الت ام بقي اب أم تح الب ذي يف رئيس ال اح ال المفت

ه الباحث                  وم ب ذي يق ة العمل ال ة وطبيع ذا    . الفصول ألنه يتولى التعريف بماهي وفي ه

ا                  ين م ا وب ز بينه الفصل عرض لمفهوم العولمة والتعريف بها لغًة واصطالحًا والتميي

 بها من مصطلحات مرادفة، ثم نتناول نشأة العولمة وجذورها وسنحاول في            قد يشتبه 

ات       ل الفتوح ة مث واهر التاريخي ن الظ ٍر م ي لكثي ي تعط ب اآلراء الت أن تجن ذا الش ه

ة    فة العولم ماوية ص ان الس دول واألدي ع ال ة وتوس ة  . االمبراطوري أة العولم ي نش وف

ي تبح   ة الت ة والمتباين نتوخى االختصار سنبحث االتجاهات المختلف أتها وس ث في نش

ة     أة العولم ي نش ا ف ة رأين ي النهاي ات واضعين ف وى المعلوم ر المضر بفح ذا . غي ه

 . سيكون في المبحث األول بإذن اهللا تعالى

رة ومتشعبة    لأما المبحث الثاني فيختص في البحث عن آ      يات العولمة وهي آثي

ا   راد والمجتمع لوآية األف ر س ا تغيي ن محاولته دأ م اليب  تب ي أس ة ه ات العولم ت وآلي

ة      كان قري ى س ري إل ع البش ل المجتم ى تحوي دف إل ات ته رق واختراع ائل وط ورس

ا سنقتصر بالبحث والتقصي                  واحدة يأآلون ويشربون وينامون في وقت واحد، ولكنن

ا                  د انه على ثالثة آليات هي اآلليات الرئيسة والمتمثلة في اآلليات السياسية والتي نعتق

ات االقتصادية وتشمل تشمل الديم اني واآللي دخل اإلنس وق اإلنسان والت ة وحق قراطي

ادي                  ة الجنسية ون دولي والشرآات المتعدي د ال منظمة التجارة العالمية ومؤسسات النق

 . أما اآلليات الثقافية واإلعالمية فسنتناول فيها المبادئ والتطبيق والنتائج. ديفوس



 املبحث األول
 مفهوم العوملة

ود آ  دي   تع اع الكن الم االجتم ى ع ة بأصلها إل ة العولم اآلوهن(لم ال م ) مارش

وم                   رن العشرين مفه ل السبعينات من الق األستاذ بجامعة تورنتو عندما صاغ في أوائ

ذي أصبح      ) بريجنسكي(ثم تبنى الفكرة من بعده      ) القرية الكونية ( المفكر األمريكي وال

ات            فيما بعد مستشارًا لألمن القومي األمريكي وال         دم الوالي ى أن تق دوره إل ذي سعى ب

 .)2()النموذج الكوني للحداثة(المتحدة ما أسماه حينئٍذ 

ة         ة اإلنكليزي ي اللغ مها ف ة واس طلح العولم بح مص ين أص ك الح ذ ذل ومن

(Globalization)             سائرًا على األفواه واألقالم وقيل في تعريفه الكثير ولكن لم يتفق 

ه فهو ن          اهيم الغامضة        على تعريف جامع مانع ل ه يتفق مع       Fuzzyوع من المف  ولكن

ذا المعنى يصبح                والسيماطبيعة العلم    د الوصفية وبه  في عصر مابعد الحداثة أو مابع

 .)3( من سياق لغوي تتناوله مجموعة لغوية معينةًاتعريف العولمة جزء
 

 :  العولمة لغًة واصطالحًا-أوًال

ة    ) فوعلة(لى وزن   تعني العولمة في اللغة العربية اسم مصدر ع        مشتق من آلم

وم                       ذه الصيغة عن وجود فاعل يق ة قالب وتنبئ ه تقة من آلم العالم نحو القولبة المش

ل ل     )4(بالفع ي جع ة تعن إن العولم ب ف ي قال يء ف ل الش ي جع ة تعن ت القولب إذا آان ، ف

 . النشاطات اإلنسانية في نطاق عالمي
 

 :  اصطالح العولمة-ثانيًا

                                     
دجاني في      أحمد صد .د )2( ة   (قي ال ة،          ) العرب والعولم دوة، مرآز دراسات الوحدة العربي ن
 ) مجموعة باحثين. (62، ص2000، بيروت، إبريل 3ط

اهرة،     .د )3( المية، الق ر اإلس ع والنش ة، دار التوزي لمون والعولم اوي، المس يوسف القرض
ي     عبد الرشيد عبد الحافظ، اآلثار السلبية للعولمة        .د: ، نقًال عن  9،  2000 وطن العرب على ال

 . 8، ص2005وسبل مواجهتها، مكتبة مدبولي، القاهرة، 
 . 63أحمد صدقي الدجاني، مصدر سابق، ص.د )4(



ة ظاهرة طغت ع رن العشرين العولم ة الق رة األرضية في نهاي ى سطح الك ل

ة    ًا مؤثر ًاوظهرت متغير  ى            .  في العالقات الدولي ذا المصطلح عل ة ه د استقرت دالل وق

لوك         أ اع والس ة واالجتم ية والثقاف اد والسياس ور االقتص ا أم داخل فيه اهرة تت ا ظ نه

ر الحدود السياسية ال                 ه عب الم آل ا للع اء فيه ا     اإلنساني، ويكون االنتم ة وجدت فيه دولي

ذه التحوالت          فيتحوالت على مختلف األصعدة تؤثر        حياة اإلنسان ويسهم في صنع ه

 .)5(ة الجنسيةدظهور فعاليات جديدة مثل الشرآات متعد

اق أوسع                  ى آف دول إل ة لل ة من تجاوز الحدود الراهن والمصطلح يعبر عن حال

اة        تشمل العالم بأسره، فقد استطاعت العولمة أن تفرض نهاية          مرحلة من مراحل الحي

ا              ا وحقيقته اإلنسانية لتبدأ مرحلة جديدة لم يعرفها العالم من قبل، إن العولمة في واقعه

دة              اد معق ومضمونها ذات طابع حرآي ديناميكي وهي ظاهرة متكاملة الجوانب واألبع

 . )6(في الحقيقة والمضمون

ة النشاط ا              ة هي عولم ة اإلداري الي والتسويقي    ومصطلح العولمة من الناحي لم

ة       ال والعمال دمات والم لع والخ واق الس ة أس ًا عولم ي أيض اتي وه ي والمعلوم والتقن

ة           أثير الحدود الجغرافي ه ت الم يتالشى في دير مع ع ه الم ا حيث يتعامل في والتكنولوجي

ة المعلومات                ورة تقني والسياسية، وتالشت فيه أيضًا الحواجز الفكرية والثقافية بفعل ث

ة . واالتصاالت واجز ًا اقتصاديًامصطلحبوصفها والعولم ة الح دأ إزال ى مب وم عل  يق

ع     ال، وم لع ورأس الم ي الس ل ف ة التنق ة حري ارة إلتاح ة التج ام حرآ دود أم أن والح

اة        ى الحي ا إل ا تتجاوزهم ذاتهما إال انه ة ل ي العولم ودتان ف ارة مقص اد والتج االقتص

                                     
 . 63المصدر نفسه، ص )5(
ل         )6( ة الني ة، مجموع اد وإدارة الالدول ر واقتص ي فك ة ف يري، مقدم د الخض ن أحم محس

 . عبد الحافظ، مصدر سابقعبد الرشيد .د: ، نقًال عن16ت، ص.العربية، القاهرة، ب



ل          اط س ة ومواقف نفسية        الثقافية واالجتماعية بما تتضمنه من أنم ذاهب فكري  ،وآية وم

 .)7(وآل ذلك يصوغ هوية الشعب واألمم واألفراد

ه ظاهر  ذا ل ة ه فيع عيسى ان مصطلح العولم د الش د عب دآتور محم رى ال وي

اطن ا       )8(وب ة بينه ة مختلف ات فرعي ة اتجاه ى ثالث ؤدي إل اهر ي ن الظ راب م ، واالقت

 : اختالفًا جّمًا

دة      إن العولمة لي  : االتجاه األول  ل   ست ظاهرة جدي دم      ب ذ الق ة من ا قائم ك ان لكل   ،انه  ذل

ين المجتمع البشري بسبب                      د من التواصل ب ى تحقيق المزي عصر عولمته القائمة عل

 . استمرار التطور في وسائل النقل واالتصال وتبادل المعارف

ك                       : االتجاه الثاني  ا في ذل اريخ اإلنساني بم ر في الت ا نظي يس له ة ظاهرة ل ان العولم

ه من                  ا ا تعني ة بم لتاريخ المعاصر، ويصح القول من وجهة نظر هذا االتجاه أن العولم

 . هي ظاهرة جديدة بالفعل) قرية آونية صغيرة(تحول العالم إلى 

المي           : االتجاه الثالث  اق نظام ع ه النبث الم وبيئت ان تقدم تقنيات االتصال يهيئ مناخ الع

ين   ادل ب اءة التب هولة وسرعة وآف ى س ائم عل ات ق ل مكون ي آ رية ف ات البش المجتمع

ى ات والبشر عل وال والخدمات والمعلوم ادل من السلع ورؤوس األم  أساس من التب

ا   ترك أو م اون المش ي  مىيسالتع اد السياس ة االقتص ادل( بلغ اد المتب ) االعتم

Interdependence . 

ة واألمري     مالية الغربي ة الرأس م هيمن دفها دع ده فه ة عن ة العولم ا باطني ة أم كي

 .)9(وسيلتها في فرض الوصفة الليبرالية الجديدة على العالم غير الرأسماليو

 

                                     
اط،             )7( ة، الرب ة والهوي دين األسد، العولم ًال عن    1999ناصر ال اظم، الفكر      .د: ، نق ناء آ س

 . 2001اإلسالمي المعاصر والعولمة، النجف، 
ة،        .د )8( محمد عبد الشفيع عيسى، الدولة والعولمة في آتاب الدولة الوطنية وتحديات العولم

 )مجموعة باحثين. (287، ص2004مكتبة مدبولي، القاهرة، 
 . 287، صنفسهمحمد عبد الشفيع عيسى، المصدر .د )9(



 :  التمييز بين مصطلح العولمة وما يشتبه به من مصطلحات-ثالثًا

 : العالمية-1

ة                   ا ومتداول ة منه اهيم أخرى قريب يراود البعض الشك في أن العولمة نظير لمف

دعوة      )ةالعالمي(في المحيط الدولي أولها مصطلح   ى ال رة تسابق البشر إل ، بوصفها فك

رة األرضية                      ع سكان الك ان واحد يضم جمي الم آكي إليها على مدى التاريخ إلدارة الع

ة شيء  ية، ولكن العالمي ع الحدود السياس اء جمي ك بإلغ دة وذل ة واح ى أساس عائل عل

 .)10(والعولمة شيء آخر

وآب األرض وتشمل آل       الذي يطلق على آ   ) العالم(فالعالمية مشتقة من لفظة     

ة،                   ز أو تفرق ه من دون تميي ما يمتد ويتسع متخطيًا العوائق والحواجز ليشمل العالم آل

ه    ي مجاالت داع ف م واإلب ن خالل العل ة لفرضها م تم البرمج ة تفرض وت ا العولم بينم

 .)11(وتطبيقاته التي يتحكم بنتائجها رأس المال والقوى المهيمنة

ًا          والعالمية تعني تلك الدعوة     التي تتبين القضايا والهموم المشترآة للبشر جميع

والسعي لتسخير إمكانات العالم لصالح اإلنسانية جمعاء باعتبار ان البشر شرآاء في               

هذا العالم وبهذا تكون العالمية دعوة أخالقية تسعى لجلب الخير للناس جميعًا وتجنبهم             

ان السماوية السمحاء            انقول       المخاطر والشر وما دعوة األدي ى م ل عل ك إال دلي ى ذل إل

ى           د نظرت إل وآذلك دعوات المفكرين واألنبياء والمصلحين في األمم المختلفة فإنها ق

ة   اوية وعادل رة متس ري نظ نس البش ة   )12(الج ة عالق ذا أي ة ه وم العالمي يس لمفه ، ول

اط اقتصادي أو    ة أي نش اًال لممارس الم مج ل الع ط جع ي فق ي تعن ة الت وم العولم بمفه

ًا وبغض      اجتما عي أو سياسي أو ثقافي بدون قيود سواء آان هذا النشاط ضارًا أو نافع

                                     
ة       )10( ة، الهيئ ة العالمي رة الحكوم ة وفك ة الحديث ات الدولي اري، المنظم ين االبي د حس محم

 . 34، ص1978المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
ين، ع    علي عقلة عرسان، العولمة والهوية، مجلة أوراق، رابطة ا         .د )11( اب األردني ، 14لكّت

 . 7، ص2000عمان، 
دبولي،                .د )12( ة م ي، مكتب وطن العرب عبد الرشيد عبد الحافظ، اآلثار السلبية للعولمة على ال

 . 13، ص2005القاهرة، 



لوك   ن الس ين م وع مع رس لن ذي يك كل ال ه وبالش وم ب ي تق ة الت ن الجه ر ع النظ

 .)13(واالستهالك فارضة ثقافة واحدة هي ثقافة العولمة
 

 :  التدويل-2

دخل             ام أو ت دول      يقصد بالتدويل جعل قضية من القضايا محور اهتم  أو نشاط ل

ى         -آما أشرنا سابقاً  –عديدة، أما العولمة فهي       ظاهرة تعني إمكانية القيام بأي نشاط عل

ة   واجز داخل دود أو ح ات أو ح ة آيان ار ألي الم دون اعتب توى الع ع مس ل م فهي تتعام

ه  ى أن الم عل ية أو    الع دود سياس ة ح ن أي ر ع د بغض النظ ان واح دة أو آي ة واح رقع

 .)14(ثقافيةعوامل جغرافية أو 
 

 :  الكوآبة-3

ة               .فّضل د   دًال من العولم ة ب إسماعيل صبري عبد اهللا استعمال مصطلح الكوآب

ألنه يرى انها مشتقة من آوآب األرض وتعني التداخل الواضح في شؤون االقتصاد               

يادة،  دول ذات الس ية لل ذآر بالحدود السياس داد ي لوك دون امت ة والس والسياسة والثقاف

ه قيم            إ إذ   ، مجرد لكن ذلك بشكل   د أن تفرض ب ى     ًان العولمة تحمل فكرًا تري ة عل  معين

 فالعولمة تختلف عن الكوآبة من حيث البعد والمضمون والهدف          ؛ من بيئتها  تأمم ليس 

ي     ة الت يم موحدة تتجاوز األطر المحلي الم تسوده ق ى ع الم إل ل الع اتعني تحوي در م بق

ة التي            ة واإلقليمي ين             تستند إلى أساس وجود األم ة ب وق المتبادل رة الحق ى فك تند إل  تس

 .)15(مجموعة من الدول يضمهم إقليم واحد

 

                                     
 . 13، صنفسهالمصدر  )13(
 . 13، صنفسهمصدر العبد الرشيد عبد الحافظ، .د )14(
اب           ال: إسماعيل صبري عبد اهللا، الكوآبة    .د )15( ة، في آت د االمبريالي ة مابع رأسمالية العالمي

روت،       -44، ص1999العرب وتحديات النظام العالمي، مرآز دراسات الوحدة العربية، بي
 )مجموعة باحثين. (45



 :  في مفهوم العولمة-رابعًا

م ظاهرة                      احثون لفه ه الب ق من ذي ينطل ع ال لقد أدى االختالف في ظروف الواق

ى                 يم عل ة التي تق العولمة عن ظروف واقع آخر واختالف المرجعيات الفكرية والثقافي

ا ها الظ ز    أساس احثين رآ بعض الب اهرة، ف م الظ ي فه اين الواضح ف ى التب يهرة إل  ف

ا سلسلة من                        ًا بأنه ا اتسمت عملي ة ربم ى ان العولم ا وذهب إل الجانب االقتصادي فيه

ود                 ع القي ر األسواق ورف الظواهر االقتصادية المتصلة في جوهرها وهذه تشمل تحري

ة             يما م   وعنها وخصخصة األصول وتراجع وظائف الدول ة     الس ا بالرفاهي ايتعلق منه

االجتماعية وانتشار التقنية وتوزيع اإلنتاج عبر الحدود واالستثمار األجنبي المباشر،            

ات          اج وعملي أة اإلنت ات ونش ار المبيع ى انتش يق إل ا األض ي قالبه ة ف ير العولم وتش

 .)16(التصنيع على مستوى العالم والتي تعيد معًا تشكيل تقسيم العمل عالميًا

يشير بعض الباحثين إلى ان العولمة هي وصول الرأسمالية     نفسه  اه  وفي االتج 

رة    ة دائ ن عالمي ال م ة االنتق ى نقط ًا إل رن العشرين تقريب د منعطف الق ة عن التاريخي

ة                   ه أي حقب اج ذات ادة اإلنت اج وإع رة اإلنت التبادل والتجارة والسوق االستخراج إلى دائ

ى مرحلتي االستعمار ا            زة تضاف إل ورة الصناعية          ثالثة متمي د الث ى بع لتجاري األول

زوا          . )17(ومرحلة االمبريالية الكالسيكية الالحقة    احثين آخرين رآ ر أن ب د   من غي  البع

ات    ال المعلوم ة انتق ي آثاف ن تلخيصها ف ا يمك ا بأنه ة واصفين إياه االتصالي للعولم

الم واحد موحد              ا نعيش في ع ى الشعور بأنن ى درجة توصلنا إل ا أم . )18(وسرعتها إل

اس             ة الن هولة حرآ ي س ل ف ة يتمث وهر العولم ى ان ج ار إل د أش ر فق بعض اآلخ ال

                                     
ش   )16( يمون راي ن Simon Reichس ًال ع وت  : ، نق ارد هيج ة (ريتش ة واألقلم ، )العولم

تراتيجية، ط وث االس ات والبح ز الدراس و 1مرآ دة، ، أب ة المتح ارات العربي ي، اإلم ظب
 . 28، ص1998

ة، باالشتراك مع د  .د )17( ا العولم ر، ط.صادق العظم، م ي، دار الفك ، دمشق، 2حسن حنف
 . 107، ص2000

سمير أمين، دار الفكر، .برهان غليون، ثقافة العولمة وعولمة الثقافة، باالشتراك مع د.د )18(
 . 21، ص2000، دمشق، 2ط



وني ى النطاق الك دول عل ين ال لع ب ات والس ًا )19(والمعلوم ل تطورًا طبيعي ، وهي تمث

ة في                 ة والثقافي ا الحدود الجغرافي لنزوع اإلنسانية نحو التواصل واالندماج تنحسر فيه

اد   ية واالقتص ات السياس ر الترتيب ذه   تقري درآون أن ه اتوا ي اس ب ة وان الن ية والثقافي

 .)20(القيود آخذة في االنحسار

ورًا         ا تط ة باعتباره ى العولم ر إل ا تنظ ابقة انه اهيم الس ى المف ب عل إن الغال

ذه        ّير ه وى تس ود ق رى بوج رى ت س آراء أخ ى عك انية عل اة اإلنس ي الحي ًا ف طبيعي

احثين ان ا      . الظاهرة وتحدد مالمحها   ة من         فيرى بعض الب ة متقدم ل مرحل ة تحت لعولم

ات                يم والمؤسسات والثقاف ى تصدير الق مراحل تطور الحضارة الرأسمالية وتسعى إل

ي سياسات  ك ف ل ذل ات أخرى ويتمث ات وثقاف ى مجتمع ذه الحضارة إل دتها ه ي ول الت

االنفتاح من خالل ما تلعبه المؤسسات االقتصادية والتجارية من دور مهم في تسويق               

ة وح عيًا    العولم ة س ع الثقافي ة والموان ود التجاري ة القي ى إزال دول عل ى ث ال ة إل إزال

الحدود المجتمعية الفاصلة، فرض نموذج محدد من نمط الحياة التي تفرزها الحضارة            

الم ى الع ة والسيطرة عل ة بهدف الهيمن رة . )21(الغربي ى آث ه عل رر باحث آخر ان ويق

ق إال آ   م يب ة ل اهيم للعولم ات والمف ي   التعريف ة تعن ي ان العولم دة ه ة واح لم

ة( ى      . )22()األمرآ ية عل رات قاس رض تغي ي ف ة ه ر أن العولم ث آخ رى باح وي

 .)23(المجتمعات المحلية بواسطة قوى جبارة من األعلى

                                     
يد ياسين، ف    )19( ة، مرآز دراسات الوحدة          س اب العرب والعولم ة، في آت وم العولم ي مفه

 ) مجموعة باحثين. (27، ص2000العربية، بيروت، 
عبد الرشيد عبد الحافظ،    : ، نقًال عن  27العولمة واألقلمة، ص  : آينتشي أوهمه، نقًال عن    )20(

 . 10مصدر سابق، ص
ة          مصطفى عبد الغني، الجات والتبعية الثقافية، اله      .د )21( اب، مكتب ة للكت ة المصرية العام يئ

 . 72، ص1999األسرة، القاهرة، 
ة    : حسن علي السبطاوي في   .ناجي جواد ود  .د: ستيفن آاسلر، نقًال عن    )22( العولمة من وجه

 . 107، ص2001، القاهرة، سبتمبر 7نظر عالم ثالثية، مجلة قضايا استراتيجية، العدد 
 . 3صريتشارد هيجوت، العولمة واألقلمة،  )23(



رئيس األمريكي األسبق جورج            وما يعزز التعريف األخير هو ماصدر عن ال

وش  ه )1992-1989(ب هد انتش   ( قول وف يش ادم س رن الق ة  ان الق يم األمريكي ار الق

ي لوك األمريك يش والس اط الع اة  )24()وأنم لوك الحي ر س رة نش رة، فك ذه الفك ، وه

ذين                   ة ال ات المتحدة األمريكي ر معظم رؤساء الوالي األمريكية آانت تسيطر على تفكي

ن           ر م رة الكثي ذه الفك ملت ه نطن وش ون وواش ال جفرس ل أمث ادة األوائ أثروا بالق ت

منذ مطلع القرن العشرين صرح البرت بيفردج عضو مجلس           المفكرين األمريكيين، ف  

الم    (الشيوخ األمريكي قائًال ان      ة الع ذا الهاجس            ) هدفنا أمرآ اريخ ظل ه ذ ذلك الت ومن

ت       ى الوق ة إل ة الثاني رب العالمي ذ الح ان من اء األمريك ة والزعم ى الساس يطر عل يس

ذا     الحاضر وهو تحقيق هذه المقولة بكل السبل السياسية واالقتصا             دية والعسكرية وه

ى                    اًء عل الم بن ى الع ة عل يعني ان الواليات المتحدة آانت تسعى دائمًا للسيطرة والهيمن

تطلعاتها العالمية التي رسمتها لها الحروب حتى أصبح من الصعوبة بمكان وضع حد             

فاصل بين النفوذ األمريكي والحد الذي تبدأ معه هذه الظاهرة المسماة بالعولمة، سواء             

 .)25(ت شكًال من أشكال األمرآة العالمية أم هي فعًال ظاهرة مستقلةآان

افظ في                        د الح يد عب د الرش دآتور عب ه ال ومن جانبنا فنحن نتفق مع ماذهب إلي

ول    ث يق ة حي وم العولم ه لمفه ة   (تعريف اًال لممارس الم مج ل الع ي جع ة تعن إن العولم

ة          ة ممارسة       النشاطات المتعددة االقتصادية والسياسية واالجتماعي ة أي إمكاني والثقافي

 .)26()أي نشاطات متعددة على مستوى العالم دون أية قيود أو حواجز

د    يد عب د الرش دآتور عب اره ال ذي اخت ة ال وم العولم ذا التعريف لمفه زة ه ومي

واقع موضوعي دون محاولة إضفاء على انها الحافظ واتفقنا معه، انه يتناول الظاهرة     

                                     
 . 17علي عقلة عرسان، العولمة والهوية، مرجع سابق، ص.د )24(
ة  )25( دة األمريكي ات المتح الم، الوالي ول س ادي  -ب رن الح ع الق ي مطل ة ف الم الهيمن  مع

ة       -والعشرين ؤلفين   (، آتاب العرب والعولم ة،         )مجموعة م ، مرآز دراسات الوحدة العربي
 . 209، ص2000، بيروت، أبريل 3ط

ا،            عبد ال .د )26( رشيد عبد الحافظ، اآلثار السلبية للعولمة على الوطن العربي وسبل مواجهته
 . 11، ص2005مكتبة مدبولي، القاهرة، 



لبي علي  ابي أو س يم    وصف إيج ة، إذ إن تقي يه ضرورة الدراس اد تقتض ذا حي ا، وه ه

ة    ي مرحل أتي ف ي أن ت لبياتها ينبغ ا وس ا، إيجابياته ا وتجلياته ة آثاره اهرة ومعرف الظ

 . الحقة بعد فهم أساس وطبيعة الظاهرة أوًال
 



 :  نشأة العولمة-خامسًا

يل القاطع إن غزارة البحوث وآثرة الباحثين في ظاهرة العولمة آان بمثابة الدل  

تمر    كل مس ام بش ر االهتم اهرة تثي ا ظ ى انه ات   .عل وث والدراس رت البح د أظه  ولق

ي   ي أو ف وطن العرب ي ال ة أو ف ة الغربي ة العولم ي بيئ أ ف ذي نش ا ال واء منه دة س العدي

الم اء أخرى من الع اأرج ة  أنه أة العولم ي نش ة ف ة ومتباين د أنتجت اتجاهات مختلف  ق

 : يةتاآليمكن أن نحددها باالتجاهات 

 . إن للعولمة تاريخًا قديمًا يبدأ قبل الميالد: االتجاه األول

 . للعولمة مراحل متعاقبة بدأت في العصور الوسطى: االتجاه الثاني

اني من               : االتجاه الثالث  إن العولمة ظاهرة جديدة غير مسبوقة ظهرت في النصف الث

 . القرن العشرين

 . يخ التطور التقنيالعولمة بدأت مع تار: االتجاه الرابع

د    ة سوف نت أة العولم ي نش ا ف ل أن نضع رأين ات وقب ذه االتجاه رح ه رج بش

 .  غير المضر بفحوى المعلوماتمتوخين اإليجاز
 

 . )27(إن للعولمة تاريخًا قديمًا يبدأ قبل الميالد: االتجاه األول

ة    وا ظاهرة العولم ذين أرجع ىإن ال ع إل ة تحدثوا في الواق رون القديم  عن  الق

رن    مصطلح العالمية، وهذا واضح في أطروحات الروافيين الذين نشأوا في حوالي الق

 آانوا ينظرون إلى العالم نظرة شاملة من دون وجود رأي عامل             إذالثالث قبل الميالد    

من عوامل التمييز والتفرقة، ومن هنا جاءت دعوتهم إلقامة المدينة العالمية، آما تأثر             

ذه     ان به ار    فالسفة الروم يما  األفك ة             والس ادئ العدال انون الطبيعي ومب ق بالق ا يتعل  فيم

                                     
 . 29السيد ياسين، في مفهوم العولمة، في آتاب العرب والعولمة، مصدر سابق، ص )27(



ة       رة االمبراطوري الم لفك ع الع ا أن تخض تطاعت روم ا اس ي بموجبه ة والت العام

 .)28(الرومانية

روب        ة والح يادة الفوضى الدولي د س ة وبع طى والحديث رون الوس الل الق وخ

دولية من أجل تنظيم المجتمع         والمنازعات عقدت العديد من االتفاقيات والمعاهدات ال      

دولي تفاليا ،ال دة وس ا معاه ن أهمه ان م اخ 1648 آ دأت المن ادئ ه اءت بمب ي ج م الت

ى        ينظتالذي يعد بداية لل   م  1815ي ثم عقد مؤتمر فيينا عام       األورب م تحدد عل م الدولي ث

ؤتمر فرساي  م م رن التاسع ث ة الق د بسمارك في نهاي ي 1919ي ؤتمر يالطة ف م م م ث

 .)29(1945-1939لحرب العالمية الثانية أعقاب ا

دولي           مدةوهكذا شهد العالم الغربي بين         وأخرى مؤتمرًا يحاول رسم النظام ال

الم الغربي                   وم يسعى الع الي، والي منتقًال من نظام عسكري استعماري إلى نظام امبري

مالية           م بالرأس رين يتس ادي والعش رن الح ي الق د يغط المي جدي ام ع ع نظ ى وض إل

 .)30(صاديةاالقت

دة    الفكرة الجدي الم ليست ب ملة الع ة رس اه أن محاول ذا االتج رى أصحاب ه وي

د من المفكرين والسياسيين                        اريخ صاغها العدي ة في الت اد وجذور عميق ا أبع وإنما له

دة الغربيين وآانت آل      ة التي                م ل المرحل ة مث رة قديم دًا لفك ًا جدي  محددة تحمل طرح

ةنحن بصددها اآلن من خالل نشر  دة تسمى العولم رة جدي يم لفك ة . وتعم إن العولم

الم أصبح بحجم                    ماهي إال لفظ جديد لعملية قديمة مستمرة برزت أآثر وضوحًا في ع

                                     
ة   )28( ات الدولي اري، المنظم ين االبي د حس ة، محم ة العالمي رة الحكوم ة وفك مصدر الحديث

 . 22، صسابق
ادم،         )29( سيار الجميل، العولمة الجديدة والمجال الحيوي في الشرق األوسط مفاهيم عصر ق

 . 149، ص1997مرآز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت، 
 . 152المصدر نفسه، ص )30(



االت ال ناعية واالتص ار الص ت باألقم اد ربط ابكة األبع غيرة متش ة ص ائية فقري ض

 .)31(وقنوات التلفزيون الدولي

إن منطق التطور                اه ف ذا االتج الرأسمالي يقضي بالتوسع     وبحسب أصحاب ه

داه األقصى                    . خارج الحدود   غ التوسع الرأسمالي م وم يبل ة الي ورة الثقافي ام الث ومع قي

ه اسم                        ق علي نمط من التوسع يطل ذا ال يادتها وه فيطيح بحدود الدولة بشكل يحد من س

واع          دًا لكل أن العولمة سمته األساسية توحيد العالم وإخضاعه لقوانين مشترآة تضع ح

 .)32(ادةالسي

دت      " العولمة المزعومة "ويرى روجيه جارودي في آتابه        أن هذه الظاهرة ول

ع والدة الت   رون م ة ق ذ خمس الم    ومن ى الع يطرة عل ل الس ن أج ة م كرة التقني طن وس

روة     ًا لث تقطابًا متنامي تج اس ا أن وق مم ه الس اهرة تألي ا ظ ري، إنه ع البش والمجتم

 .)33( وتعاسة الجمهورالمضاربة لصالح أقلية أو عصابة المافيا

 

                                     
ًال عن            )31( ة، نق ة العربي رآة الثقاف د مصطفى  : الفريد فرج، العولمة في م ر، إعالم   احم  عم

 . 72، ص2000، حزيران 256العولمة وتأثيره في المستهلك، مجلة المستقبل العربي، ع
ابق،          )32( ة، مصدر س اب العرب والعولم عبد اإلله بلقزيز، العولمة والهوية الثقافية، في آت

 . 317ص
ر محمد السبيطلي، دا.د:  الواقع والجذور، تعريب-روجيه جارودي، العولمة المزعومة )33(

 . 17، ص1998لنشر والتوزيع، صنعاء، الشوآاني ل



 . مراحل العولمة: االتجاه الثاني

يد ياسين في                يعتمد أصحابه على رأي روالند روبرتسون الذي استعرضه الس

ى خمسة          مًا عل ة مقس مفهوم العولمة، حيث إن روبرتسون صاغ نموذج تطور العولم

 :)34(مراحل هي

ة -1 ة الجنيني ى من : المرحل امس عشر وحت رن الخ ابين الق د م رن تمت تصف الق

 . الثامن عشر

 . م1870وتبدأ من منتصف القرن الثامن عشر حتى عام : مرحلة النشوء -2

الق  -3 ة االنط ام  : مرحل ن ع تمرت م رن   1870اس ن الق رينات م ى العش  إل

 . العشرين

رن العشرين حتى          : مرحلة الصراع من أجل الهيمنة     -4 وتمتد من عشرينات الق

 . منتصف الستينات منه

ين     -5 ة               : مرحلة عدم اليق ى اتجاهات وأزمات نهاي تينات وأدت إل ذ الس دأت من ب

 . القرن العشرين

د            ولكل م  د عن زة تب  روبرتسون من ظهور       رحلة من هذه المراحل سمات ممي

أة                ى ونش ة األول المجتمعات القومية إلى تبلور المفاهيم الدولية وحدوث الحرب العالمي

وط           عصبة األمم والحرب العالمية الثانية وإلقاء القنبلة ا        م هب ان ومن ث ى الياب لذرية عل

 . اإلنسان على القمر وسياق الفضاء ونهاية الحرب الباردة
 

 . ظهور العولمة في النصف الثاني من القرن العشرين: االتجاه الثالث

يرى أصحاب هذا االتجاه أن ظهور العولمة يرتبط بانتعاش االقتصاد األوربي            

بب     رين وبس رن العش ينات الق ة خمس ي نهاي دفوعات   ف ى الم ة عل ود النقدي ة القي إزال

امي        ين ع اري ب ادل التج م التب ة، إذ زاد حج ارة الدولي ادة التج دوالر وزي  1950بال
                                     

 . 29السيد ياسين، في مفهوم العولمة، في آتاب العرب والعولمة، مصدر سابق، ص )34(



ة              9.4 بنسبة   1973و تثمارات األجنبي دفق االس ات زادت ت ة الثمانين  بالمئة، لكن مرحل

ة ر          % 200بنسبة   ؤوس وتعود زيادة االستثمارات األجنبية إلى إزالة القيود على حرآ

دفوعات               ى الم األموال وقيام بعض الدول النامية ودول الكتلة الشرقية بإزالة القيود عل

الخارجية وإزالة القيود هذه ساهمت في تحسين التجارة الدولية وهذا هو السبب األول       

الم الثالث               . )35(لظهور العولمة  دول االشتراآية ودول الع أما السبب الثاني فهو تبني ال

ر بحسب      . عد تبنيه وفرضه من قبل الدول الرأسمالية      مبدأ الخصخصة ب   والسبب األخي

غ    ل، وبل ة للتحوي العمالت القابل ة ب اقم المضاربات المالي و تف اه ه ذا االتج أصحاب ه

ة من    73 حوالي 1995الحجم السنوي لهذه العمالت عام    مرة حجم الصادرات الدولي

ام    ك الع ي ذل دمات ف لع وخ ميها ال  )36(س وال يس ذه األم ذين   ، ه ون ال ون الرئيس العب

وق في                 وال تف ذه األم يحرآونها باسم االستثمارات المصرفية، ويرى أحمد ثابت أن ه

ة في السلع والمنتجات                     ة التجارة العالمي قيمتها ما اليقل عن ثالثين مثًال لمجموع قيم

 .)37(المنظورة وغير المنظورة
 

                                     
تقبل      .د )35( ة المس رفض، مجل ار وال ين االختي ة ب ة العولم والي، جدلي اظم ال ل آ د الجلي عب

 . 61، ص2001، بيروت، 1العربي، العدد 
نة           محمد األطرش، ال   )36( ي، الس تقبل العرب ل، المس دد    20عرب والعولمة ماالعم ، 229، الع

 . 105، ص1998بيروت، 
نة  )37( ي، الس تقبل العرب تقلة، المس ارات المس ة والخي ت، العولم د ثاب دد 21أحم ، 240، الع

  . 21-8، ص1999شباط 



 . اقتران العولمة بالتطور التقني: االتجاه الرابع

ولت     يع  ان ش ه ج ى ماطرح اه عل ذا االتج حاب ه د أص ن (J.Sholt)تم  م

ر               مجموعة أحداث هي التي مهدت لظهور العولمة منذ ظهور أول خدمة للتلغراف عب

ام  وال 1866المحيطات ع ال األم و وانتق ور الرادي رينتش وظه ت آ ن وتوقي  دون  م

ام           أول اتصاالت د       1957فرض ضرائب وإطالق أول قمر صناعي ع رورًا ب ة   م ولي

ام           ى ع وًال إل رية وص ة البش ة للتنمي ؤتمرات الدولي ي الم ناعية ف ار الص ر األقم عب

ذي سّهل           حدثم حيث   1977 الم األمر ال ط آامل من األنسجة البصرية حول الع  رب

اس    ذا األس ى ه ة وعل ددة والمحمول ائل المتع تخدام الوس ة اس ّدعملي ذا يع  أصحاب ه

الحوادث السابقة نشأت بعيدة عن رغبة زعيم الرأي أن العولمة ليست أمرآة بدليل أن     

ادية        ية واالقتص ورات السياس ل والتط ن العوام ة م ل مجموع أت بفع ل نش ي ب سياس

 .)38(والثقافية والتكنولوجية التي أفرزتها عقول البشرية عبر مسيرتها الطويلة

نحن نتفق                   ة ف أة العولم ومن جانبنا وإزاء اآلراء المختلفة التي أوردناها في نش

دآتورع رأي م يرة     ال لة بمس اهرة متص ة ظ ي أن العولم والي ف اظم ال ل آ د الجلي  عب

رتبط                   ا ت دًا فإنه ى اآلن وتحدي ى األرض وإل المجتمعات اإلنسانية منذ وجد اإلنسان عل

ًال    د أص ذي يعتم ات وال اء االمبراطوري اص بإنش ي الخ ب السياس  بالجان

 

                                     
ة    )38( خ العولم ومان، ف د ش ارتين وهارال ر م ة والرفاه -بيت ى الديمقراطي داء عل ة،  االعت ي

ديم       : ترجمة ي، تق اس عل ة              : عدنان عب وطني للثقاف ة، المجلس ال الم المعرف رمزي زآي، ع
والي، مصدر    .د: ، نقًال عن  329، ص 1998والفنون واآلداب، الكويت،     عبد الجليل آاظم ال
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ه وترسيخ استقالله          ل مطر     . )39(على تطور العلم في تثبيت آيان ومع رأي السيد جمي

ة أو مرآز                       ة مهيمن ة السياسية من جانب دول رتبط بالهيمن بأن هذا الجانب السياسي ي

امبراطوري سواء آان هذا المرآز أثينا أو روما أو دمشق أو بغداد أو لندن أو غيرها                

 .)40(من العواصم األوربية واآلن هي في الواليات المتحدة األمريكية

 

                                     
 . 58، ص، مصدر سابقعبد الجليل آاظم الوالي، جدلية العولمة بين االختيار والرفض )39(
تقبل                     جم )40( ة، المس وم العولم يد ياسين في مفه يل مطر، ضمن المناقشات حول بحث الس

 . 60، ص1998، شباط 228، العدد 20العربي، السنة 



 انياملبحث الث
 آليات العوملة

دويل بعض القضايا                 بعد انتهاء الحرب الباردة في أواخر القرن العشرين، تم ت

زعم صّناع                 ا ي ا مثلم التي تتجاوز مجالها المحلي واإلقليمي إلى المستوى العالمي ألنه

ات المتحدة      (القرار في المرآز الرأسمالي المتمثل بـ      ) االتحاد األوربي واليابان والوالي

إجراءات                 بحاجة   ة، واليمكن أن ُتحل إال ب إلى تشريعات وسياسات ومؤسسات عالمي

وق اإلنسان،                  ديني، حق اب، التطرف ال جماعية، وتأتي في مقدمة هذه القضايا، اإلره

ام          دبرة ع ة         2001الديمقراطية، وبعد أحداث أيلول الم ات المتحدة األمريكي  في الوالي

ة عسكرياً   تراتيجية الوقائي م استخدام االس ات سياسية  ت ة آلي وى العولم ، واستخدمت ق

ى                 ة، إل دافها النهائي ك االستراتيجيات لتحقيق أه ى جنب مع تل ًا إل وة جنب ا بق تنادي به

ب  ات       جان ة واآللي ات الدولي ق المؤسس ن طري رها ع ي تباش ادية الت ات االقتص اآللي

ا    ة له ال الحديث ائل االتص ت وس ي وظف ة والت ة واإلعالمي ي ه . الثقافي نتدرج ف ذا وس

 : المبحث في شرح هذه المعطيات حسب الترتيب اآلتي

 .  اآلليات السياسية-أوًال

 .  اآلليات االقتصادية-ثانيًا

 .  اآلليات الثقافية واإلعالمية-ثالثًا
 

 :  اآلليات السياسية-أوًال

ز                       ذا المجال بشكل مرّآ اوين في ه ة عن ى استخدام ثالث دأبت قوى العولمة عل

 . وق اإلنسان واعتماد مبدأ التدخل اإلنسانيهي الديمقراطية وحق

أجمعت العديد من المؤلفات وآراء المفكرين والفالسفة التي تناولت       : الديمقراطية -1

وقد اشتقت هذه الكلمة من     . نها حكم الشعب بالشعب وللشعب    أمفهوم الديمقراطية على    

 بمعنى   cratos بمعنى الشعب و   Demosاللغة اليونانية وهي مرآبة من مقطعين هما        



ى    ون معن ين يتك اج الكلمت م وبإدم عب(حك م الش ا  . )41()حك ومبيز بأنه ا ش د عّرفه وق

راد    نى لألف ث يتس ية حي رارات سياس ى ق اتية للوصول إل ات مؤسس ارة عن ترتيب عب

ى أصوات               الحصول على السلطة الالزمة لصنع تلك القرارات عن طريق التنافس عل

م في          آما تم تعريفها على ا    . )42(الناخبين رارات مسؤولة تحك ة في ق ا شكل الحكوم نه

 .)43(نظام يؤآد فيه احترام آل شخص لرأيه

ية        ورة الفرنس ام الث ر قي ى أث ًا عل دًأ قانوني بحت مب ة أص م 1789والديمقراطي

ة                       ًا في حال راد جميع وتجلت في انها مذهب سياسي بعيد عن أي طابع آخر تضع األف

ذا اتجهت         ة           المساواة أمام القانون، وهك ى األخذ بالديمقراطي معظم شعوب األرض إل

ة         مامرغم  على ال  للحكم   ًانظام  وإن  -يعتريها من سلبيات، آأفضل وسيلة لتحقيق العدال

ا يختلف  ان تطبيقه اميًا بآ دًأ س ة مب ة، وأصبحت الديمقراطي ات االجتماعي حسب البيئ

او         ت بالمس ا اقترن ان آونه اليم واألزم ف األق ي مختل عوب ف ه الش عى إلي ام تس اة أم

 .)44(القانون

مي         ا س رب لم ن الغ رويج م م الت رين ت رن العش ن الق اني م ي النصف الث وف

ى سلطة                    ود عل رد مع وضع قي ة للف بالديمقراطية الليبرالية، والتي تعني إعطاء الحري

ين             )45(ًا اقتصادي  ًامفهومبوصفها  الدولة   ة في الغرب تعني تمك ، فأصبحت الديمقراطي
                                     

دم         )41( ة، بحث مق خالد بن عبد العزيز الشريدة، رؤية نقدية الشكالية الشورى والديمقراطي
ت، مرآز دراسات الوحدة إلى مؤتمر الديمقراطية والتربية في الوطن العربي، جامعة الكوي

 . 106سناء آاظم آاطع، مصدر سابق، ص: ، نقًال عن38، ص2001العربية، بيروت، 
ة، دار  .د )42( ة والعلماني ين الديمقراطي ة ب م الشعب حول العالق م اهللا حك ول، حك اء بهل رج

 .  82، ص2000الشروق، عمان، 
(43) William, H. Rikey, Democracy in the US, The Meamilak 

Company, London, 1970, P.31.  

 . 106، صنفسهمصدر السناء آاظم آاطع، .د: نقًال عن
ة         .د )44( دار الجامعي عبد الغني بسيوني عبد اهللا، النظم السياسية، أسس التنظيم السياسي، ال

 . 200-199، ص1984للطباعة والنشر، بيروت، 
ة سياسة جد     -السيد ياسين، الطريق الثالث    )45( دد           ايديولوجي ة، الع ة السياسة الدولي دة، مجل ي
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ة   األفراد من مشارآتهم ال   سياسية والتمتع بحقهم االنتخابي وفي الوقت نفسه تعني حري

ائله الخاصة                ه وبوس ق حريت وم بنشاطه االقتصادي بمطل د  . )46(اقتصادية للفرد ليق وق

آان هذا الطرح محل نزاع في حقبة الصراع االيديولوجي بين الرأسمالية والشيوعية           

ة التي      خالل الحرب الباردة حيث تمسكت الشيوعية بما أسمته الد         ة االجتماعي يمقراطي

ى                     زعمت انها تعني العدل مع ظهور محاوالت من آال الطرفين لفرض نموذجه عل

رن                    )47(الطرف اآلخر  ر من الق د األخي ذ العق اد السوفيتي ومن ار االتح د انهي ، ولكن بع

ة  ة الديمقراطي ا من أجل عولم ة بكل ثقله دة األمريكي ات المتح العشرين سعت الوالي

ك                  الليبرالية حت  ر عن ذل ة حيث عب ات سياستها الخارجي ل  (ى انها جعلتها من أولوي ني

ويس ه ) ل ايمز بقول ورك ت دة نيوي ي لجري ل الدبلوماس ة (المراس وق لرؤي ان الت

ًا                    ان محورًا دائم الم آ الديمقراطية على األسلوب األمريكي وهي تسود في أرجاء الع

ة        ة األمريكي ا ا      وفي السياسة الخارجي د دخوله يما بع اردة التي عدت ان        الس لحرب الب

ل ماجاءت به نهاية هذه الحرب ي      ه الكاتب             مث اعّبر عن ذا م ديمقراطيتها، وه  انتصارًا ل

ديمقراطيتها     )48(األمريكي فوآوياما في آتابه نهاية التاريخ      ز ب ات المتحدة تعت ، فالوالي

ة     الرئيس األمريكي      عالميًا يجب االحتذاء به، وزعم     ها نموذجاً ّدالليبرالية وتع  في بداي

ة                      ر دول ات المتحدة أآب ه من الممكن أن تكون الوالي السبعينات من القرن العشرين أن

اًال واضحًا لآلخرين آي يحذوها                الم مث ول أحد    . )49(مناصرة للديمقراطية في الع ويق

رب إ احثين الع ة   الب تقبل الديمقراطي ق بمس ة تتعل ه أزم ة تواج ة الليبرالي ن الديمقراطي

توى  ى المس ها عل وق  نفس ى الس يطرة عل ة للس دول الغربي عى ال ا تس المي فكم الع

                                     
ة، ط )46( دة العربي ة، مرآز دراسات الوح ة الديمقراطي وم تشومسكي، إعاق روت، 2نع ، بي

 . 377، ص1998
 . 378المصدر نفسه، ص )47(
ق               )48( ة وتعلي ر، ترجم اريخ والرجل األخي ة الت ا، نهاي  حسين الشيخ،   .د: فرانسيس فوآويام

 . 84، ص1993دار العلوم العربية، بيروت، 
ه إال              -ريتشارد نيكسون، الفرصة السانحة    )49( يس ب الم ل  التحديات التي تواجه أمريكا في ع

 . 22، ص1992أحمد صدقي مراد، دار الهالل، : قوة عظمى واحدة، ترجمة



ا تسعى                    م فإنه ى السوق السياسي ومن ث االقتصادية العالمية تسعى آذلك للسيطرة عل

ة     ا المادي رويج منتجاته ه لت عى في ذي تس ه ال در نفس ة بالق رويج الديمقراطي لت

ى مغالطة أ            . واالقتصادية ون الضوء عل ساسية في    ويسلط الباحث العربي برهان غلي

ي  ة ف ي شجع وسوف يشجع الديمقراطي ين ان الغرب الليبرال ة، إذ يب ذه الديمقراطي ه

الدول العربية وغير العربية التي التخضع لسيطرته من أجل انتزاعها من نفوذ القوى             

ي     اطق الت ي المن ديمقراطي ف ول ال ى التح جع عل ن يش ه ل ه، ولكن ة ل األخرى المناوئ

اطق             تخضع لسيطرته ونفوذه، فبقد    ة في المن ى الديمقراطي ر ما يعمل على تشجيعه عل

اح           كل االنفت ا بش دخول إليه ى ال اعد عل رة تس تح ثغ ى ف يطرته عل ن س ة ع الخارج

ام        ي نظ رة ف تح ثغ ى ف ه إل ًا ل وعًا مطلق ي تخضع خض ار الت ي األقط ديمقراطي ف ال

ذه    سيطرته على نفسه يمكن أن تستغلها القوى المناوئة له في هذه األقطار، فهو                في ه

ة   ة يخسر من سيطرته المطلق ة الثاني ي الحال و ف ره وه ى حساب غي ربح عل ة ي الحال

 .)50(لحساب قوى مناوئة له قد تكون إقليمية أو اجتماعية محلية

ذا مع مصلحة                لقد ارتبطت الديمقراطية الليبرالية باقتصاد السوق وقد ارتبط ه

ة وتصاغ لصالح المؤسسات ال روة العالمي وظفين للث ة الم ة الدولي د (مالي صندوق النق

ة         ) الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية      التي ربطت مساعداتها بمدى طبيع

ة مرتبطة باقتصاد                   م، فهي ديمقراطي ة في الحك اليب الديمقراطي الدولة وتطبيقها لألس

د الحكومات           ،السوق ا يفق ى تحقيق أهداف سياسية مم دة عل رة الجدي  وأساس هذه الفك

ل تبني سياسات           إزا ى فرض الضوابط المناسبة والتي تعرق درة عل ء قوى السوق الق

ادي  رر االقتص ع       . )51(التح دخل والتوس اهرة للت ط ظ ت فق ة ليس دو العولم ذا تب وهك

ذه          ن ه دث ع ة، ويتح ات الدولي ات العالق مل ديناميكي د لتش ا تمت ل إنه ادي ب االقتص

                                     
ديمقراطي    )50( ار ال ول الخي ون، ح ان غلي ة(بره ات نقدي ات الوح )دراس ز دراس دة ، مرآ

 . 27، ص1994العربية، بيروت، 
 في االقتصاد وأثرهاأرشي خان، العولمة واأللفية الليبرالية السعيدة في آتاب العولمة       .د )51(

 ) مجموعة باحثين. (37، ص2000العربي، بيت الحكمة، بغداد، 



ين في دراسته عن             .الديناميكيات د  ة السعيدة أن جذور        أرشي خان، حيث يب  الليبرالي

د من                  العولمة تمتد في مذهب العصر األلفي الليبرالي السعيد الذي يرحب بعصر جدي

ا       ل باختياراته يس للتعام كل رئ ة بش ة الغربي ديمقراطيات الليبرالي ة لل ة المطلق الحري

ك           ن ذل ة ع ؤثرات الناجم ائج والم ار النت ين االعتب ذ بع ة دون األخ ا الذاتي ورغباته

د من                 وبع إن العدي اعي والسياسي ف ة االجتم ة الغربي كس تحول الديمقراطيات الليبرالي

م تشهد                ر الغربي ل المجتمعات األفروآسيوية واألمريكية الالتينية التي تشكل العالم غي

دان     ن بل ر م إن الكثي ذلك ف ي آ الم الغرب ي الع دثت ف ي ح ك الت ة آتل رات راديكالي تغي

ة          المستعمرات القديمة في أمريكا      ادئ السياسية للديمقراطي وآسيا والتي استعارت المب

ة       رات الغربي رار التغيي ى غ رات عل ال تغيي ي إدخ لت ف ة فش ذي  ،الغربي ام ال  والنظ

ود السبب        ة ويع ة الغربي استعارته قد فشل في تحقيق النتائج التي حققها في الديمقراطي

ا    يم الس ة والق ع والبيئ ل الموق ى عام ى إل ة األول ك بالدرج ي ذل ي  ف ف ف ي تختل ئدة الت

ا                       اد إليه ة التي ع إن مجتمعات المستعمرات القديم ذا ف الشرق عما عليه في الغرب، ل

ة يمكن تسميتها مجتمعات                 ة تسمى العولم ة (الغرب بطريقة استعمارية فكري ) تاريخي

 . )52(حسب تصنيف علماء االجتماع) حديثة(وليست 
 

فية يتحدد مف        : حقوق اإلنسان   -2 اجم الفلس ى ان الحق           في المع ارة إل وم الحق باإلش ه

اره  برريعني لغويًا معنى الثابت الذي الي      د الشك      ، أفك ين بع دل واألمر       ، واليق  وهو الع

الى أو من صفاته               . )53(المقضي والمال والملك وصدق الحديث وهو من أسماء اهللا تع

انوني     ه الق ي      وفي الفق إن للحق معني ة           ،ن ف ًا لقاعدة محكم ه مطابق ان فعل  أي  ، األول ماآ

                                     
 . 38أرشي خان، المصدر نفسه، ص.د )52(
ـ.د )53( في، ج م الفلس ليبا، المعج ل ص ا1جمي روت، دار الكت ري، بي اني والمص -ب اللبن

 . 28، ص1997، 1القاهرة، ط



ذا          وانين الوضعية أو              .ثبت ووجب وحق المرء أن يفعل آ ه الق ا تسمح بفعل اني م  والث

 .)54(ماتسمح به العادات والتقاليد واألخالق

الى            أوجاء في لسان العرب         ال تع والتلبسوا الحق    ((ن الحق نقيض الباطل ق

ا   وأحقّ   األمر صار حقًا وثبت الحقّ       قَّوُح) 42اآلية  /البقرة)) (بالباطل ى     ه آ ه عل ن من

الى                 والحقُّ ،يقين ال تع ى اهللا      (( اسم من أسماء اهللا تعالى وقيل من صفاته ق م ردُّوا إل ث

ق  والهم الح ام)) (م ة /األنع وق     . )55()62اآلي طلح حق احثين مص ض الب ّرف بع ويع

انية في مختلف         (اإلنسان بأنه    تلك الحقوق التي تهدف إلى ضمان وحماية معنى اإلنس

 .)56()القتصادية والثقافيةالمجاالت السياسية وا

وق                   ات حق المالحظ ان إعالن وق اإلنسان ف ة لحق أما في حدود األصول الفكري

كل خاص      ا وبش ي أورب ر ف امن عش رن الث ورات الق ا ث ي تمخضت عنه ان الت اإلنس

الحقوق       1789الثورة الفرنسية     انطلقت من الفكر الليبرالي وهي تعني بوجه خاص ب

 بتلك الحقوق بالدرجة األولى واألخيرة على حد         ك الثورة عناية تل الفردية ضمن إطار    

امن     . )57(ويخدمها أي نص اجتماعي) بردو(تعبير   ابع عشر والث ان الس وقد شهد القرن

انون الطبيعي تمثلت             آخر بمدرسة الق أثرة بشكل أو ب فية مت ة وفلس ة فكري عشر حرآ

ة التي يمت              وق الطبيعي ا الحق يتين هم رد بوصفه ذ    باالستناد على فكرتين أساس ا الف  الكه

ابقة                 ى الس رة األول ة الفك انية فضًال عن حال م          لصفة إنس ان من أه وجود المجتمع وآ

                                     
ة، ط .د )54( ة قاريون ورات جامع ق، منش انون والح ادئ الق نعم الصدة، مب د الم ا2عب -، ليبي

ازي،   ًال عن 59، ص1998بنغ وق اإلنسان،   .د: ، نق ام وحق رأي الع اض، ال عامر حسن في
 . 131ص

روت، دار    10 لسان العرب، ج    ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري،        )55( ، بي
 . 85سناء آاظم آاطع، مصدر سابق، ص.د: ، نقًال عن50-49صادر، بال تاريخ، ص

جابر إبراهيم الراوي، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في القانون الدولي والشريعة .د )56(
 . 166، ص1999اإلسالمية، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، 

ه، ت     )57( ة        البير بايي وق اإلنسان، ترجم دور، منشورات اإلدارة       : اريخ إعالن حق محسن من
عامر حسن   .د: ، نقًال عن  111-103، ص 1950الثقافية في جامعة الدول العربية، القاهرة،       

 . 142فياض، ص



م     من  رغم  على ال و) هوبس، لوك، وروسو  (رواد هذه الحرآة الفكرية      ان خط انطالقه

أن وصف    وا بش م اختلف يرها إال انه ى وتفس ة الفطرة األول ن شرح حال دًا م ان واح آ

ة وا ة الطبيعي مونهماالحال اعي ومض د االجتم ى الو. )58(لعق ن رغم عل وق م ان حق

انوني   كل ق ؤطر بش م ت ان ل ي    ،اإلنس ة الت ق الدولي ن المواثي د م ه صيغت العدي  إال ان

حاولت تأآيد حقوق اإلنسان في العالم، آان أهمها الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان في              

انون األول 10 ى آرام     1948 آ ين عل واده الثالث ص بم ذي ن وق   ال ان وحق ة اإلنس

ة                 ى والثاني ه األول ذا واضح في مادت ا وه دآتور    . األفراد وضرورة التمتع به رى ال وي

وق اإلنسان                   ى تحقيق حق دعو إل رياض عزيز هادي انه ينطوي على الشمولية آونه ي

ه للتطبيق في المجتمعات                       ة مبادئ ا تعني قابلي لكل شعوب العالم وأممه فضًال عن انه

ايز  من   اإلنسانية المختلفة  ر عن                  . )59(دون تم د عّب ه ق اق أن ذا الميث ولكن يالحظ في ه

ذه    ت الم ة لتثبي د سوى محاول م يع و ل ي صاغته فه ة الت دول الغربي ة نظر ال ب وجه

تالف      ل االخ ه دخ ت نفس ي الوق ردي، ف راع      الف ي ص ان ف وق اإلنس ال حق ي مج  ف

اردة و     مدةايديولوجي بين المذهبين الفردي والجماعي أبان        آل  سعى   التي    الحرب الب

ررة                   إلى طرف ا المتك  إثبات أحقيته في حقوق اإلنسان فضًال عن محاوالت آل منهم

ردي رآز      . )60(النتهاك حقوق اآلخر   ا         في فالمذهب الف ية، أم ة والسياس وق المدني  الحق

ة لصالح المجتمع مرآّ           ة الفردي د ضمن الحري اعي المارآسي فق  في ًازالمذهب الجم

                                     
ة         )58( ، دار  2، ط 2حسن جالل العروسي، ج      : جورج سباين، تطور الفكر السياسي، ترجم

 . 240-239، ص1969المعارف، القاهرة، 
دد                   .د )59( ة، الع اق عربي لة آف وق اإلنسان، سلس ، 19رياض عزيز هادي، العالم الثالث وحق

 . 23، ص2000دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
تقبل             .د )60( ة، المس ات السياسية للعولم وق اإلنسان في ضوء التجلي محمد فهيم يوسف، حق

 . 65، ص1998روت، أيلول ، بي35العربي، مرآز دراسات الوحدة العربية، العدد 



ى               الحقوق السياسية واالقتصاد     ة الشخص األسمى عل ّد الدول ة حيث ع ية واالجتماعي

 .)61(الفرد عكس المذهب الفردي

ك             ومع انتهاء الحرب الباردة وظهور المتغيرات الدولية التي رافقتها، انتفى ذل

اعي              ا   .الصراع بشكل لم تنتِف معه تلك الحقوق التي آمنت بها جهة المذهب الجم  وإنم

ةاق دة األمريكي ات المتح ام مت الوالي ي ع ة 1992 ف ى االتفاقي ميًا عل  بالمصادقة رس

اهيم                   ا بعض المف رات حملت معه ة، تلك التغي الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعي

ة             آالً العالمية باتجاه جديد مؤطرةً    وق اإلنسان، ومحاول  منها بإطار غربي بما فيها حق

ه    وفق الرؤيا األمريكية، رؤية الطرف األقوى في الععلى  تعميمه   الم فضًال عن إلحاق

الم    ر الع رى عب الحها الكب ة ومص ة األمريكي ة الخارجي ذا أصبحت  . )62(بالسياس وهك

ن    مالي م الفكر الرأس ة ب اهيم المرتبط ام لنشر المف ار ع ر عن إط ان تعب وق اإلنس حق

وق     ب الحق ى جان ًا أخرى إل ا حقوق ي أضافت له وق الت ك الحق ى تل ا إل خالل دعوته

 . )63(االجتماعية هي الحق في التنمية والحق في بيئة نظيفةالسياسية واالقتصادية و

 مبدأ الحق   1993فقد أقر المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان المنعقد في فيينا عام            

ى                  الم الثالث إل في التنمية المستدامة الذي آان محل رفض الغرب ولكن سعي دول الع

د من المساعدات إال           عدتهاتحقيقه   ى مزي م يضف           وسيلة للحصول عل ذا الحق ل  أن ه

ة       ة التنمي وق بعملي ذه الحق ط ه ى رب ل عل ا عم ان وإنم وق اإلنس ة حق دًا لمنظوم جدي

ه                  بأبعادها المختلفة وعدّ    راد ب ٍب يطالب األف يس مجرد طل وق ول ًا من الحق . )64(ها حق

                                     
اب حول                    )61( ي، في آت وطن العرب سعد زيد، في الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان في ال

روت،          ة، بي دة العربي ات الوح ز دراس ة، مرآ ات نقدي ديمقراطي، دراس ار ال ، 1994التي
 . 90سناء آاظم آاطع، مرجع سابق، ص.د: ، نقًال عن172ص

وق    )62( ة حق ن عالمي ل، ع ي أوملي ج  عل دى، م ة المنت ان، مجل دد 8اإلنس ان 91، الع ، نيس
 . 3، ص1993

 . 28رياض عزيز هادي، مصدر سابق، ص.د )63(
اهرة،       .د )64( ة، الق ان والتنمي وق اإلنس دوة حق ى ن ا إل دمت به ة تق ريم، ورق ة آ  9-7آريم

ران  ا1999حزي ّد تقريره دد : ، ع ي، الع تقبل العرب ة المس وز 45محسن عوض، مجل ، تم
  .159، ص1999



وهكذا أصبحت مرحلة مابعد الحرب الباردة مرحلة تغيير مفاهيمية، وان الحديث عن        

وق اإلن  ة حق وق   حرآ ين حق ة ب ر إشكالية العالق ي يثي ا النظري الغرب سان في إطاره

وق اإلنسان نظرة                   ى حق ة تنظر إل اإلنسان ومنظومة القيم في مجتمعات عالمية مختلف

ايرة وق    ،مغ ين حق ة ب ي العالق كالية ف ر إش ا يثي المية مم ة واإلس ة العربي ا البيئ  ومنه

وق اإلنس       ،اإلنسان وتلك البيئات   ى حق ازع عل ك المجتمعات      أو التن ين الغرب وتل ان ب

ان       وق اإلنس ي حق ة ف ية والعالمي كالية الخصوص ى إش وًال إل د  . )65(وص د راش ويؤآ

ة من خالل                    غال وق اإلنسان في زمن العولم ى موضوع حق نوشي سيطرة الغرب عل

تأآيده ان النظام الدولي الجديد ليس جديدًا من حيث مضمونه الفكري وايديولوجيته أو             

وق اإلنسان من خالل السيطرة                دينه إال من خال    ة حق بتها ايديولوجي ل القوة التي اآتس

و  ديولوجي ه ة بغالف اي ذه السيطرة المادي ة تغليف ه الم ومحاول ى الع ة عل األمريكي

 . )66(حقوق اإلنسان

واليمكن إنكار أن المقوالت الكبرى المطروحة في عصر العولمة الذي نعيشه    

ي              مثل الديمقراطية وحقوق اإلنسان تن     المي وجانب محل ى جانب ع ا عل طوي آل منه

في آٍن واحد بناًء على الظروف البيئية والقيم السائدة، وقد ازدادت صعوبة التفرقة في     

ة      وهذا الشأن بين العالمي      ة ذات الصلة القوي الخاص في ظل التشابك مع آليات العولم

ات مع                تبعاد شعوب وثقاف وي نحو اس زوع الق زعم أن   بالتغريب الغربي حيث الن ة ب ين

امح   دم التس االنغالق والتحول وع م ب ديها تتس يم ل اق الق لوك وأنس ر والس اط التفكي أنم

ا ة وقيمه ة واألمريكي اة الغربي لوب الحي د أس ي تقالي دماج ف ض االن ن . )67(ورف وم

ز   ظ ان الترآي يالمالح ائج     ف ى نت ؤدي إل ي ي المعنى الغرب ان ب وق اإلنس رام حق  احت

                                     
ة،        )65( دة العربي ات الوح ز دراس ي، مرآ ان العرب وق اإلنس رون، حق ون وآخ ان غلي بره

 . 20، ص1999، ط 7بيروت، سلسلة آتب المستقبل العربي 
تقبل                 : نقًال عن  )66( د في تصور اإلسالميين العرب، المس المي الجدي زآي أحمد، النظام الع

 . 137، ص1992، بيروت، آذار 157العربي، ع
 . 37، ص1999، 2بت، العولمة والخيارات المستقلة، المستقبل العربي، العدد أحمد ثا )67(



ر   ات األخ ي المجتمع ية ف ةً   عكس ة ذريع ذه المقول ية ه نظم السياس تخدم ال د تس  ى، وق

 . )68( بل انها قد تتمتع حينذاك بتأييد عام،لرفض احترام حقوق اإلنسان جملًة وتفصيًال
 

 :  اعتماد مبدأ التدخل اإلنساني-3

دى             ّدتع: في السياق التاريخي   -أ ديمًا ل دًأ ق  سياسة التدخل في شؤون الدول األخرى مب

ي  ى ف دول وتجل ام    ال ي ع دًا ف ر وتحدي ع عش رن التاس ل الق ي أوائ ديث ف  العصر الح

ا               1815 ذي ضم النمس ة وال  ليضم التحالف الدولي الغربي ضد االمبراطورية العثماني

ك  وبروسيا وروسيا وانكلترا وفرنسا بحجة حماية السكان المسيحيين المضطهدين و          ذل

ث ر    بع م يتغي ث ل ليبية، حي روب الص ق الح ور منط وهر سي لجس وة ج ة الق ذي اس ال

ي         ري والسياس ر النظ توى التبري ى مس ة عل ددة بّراق كاًال متع ي آن أش دي ف يرت

انون                . )69(واألخالقي ذين يتف ا ال إن سياسة القوة والعدوان لم ولن تعدم أن تجد منظريه

د   ات ق ر النزعات وبحرآ ة لتحري مالية الالزم ة والرأس د األخالقي ي صياغة القواع ف

يتها    ي وحش ة ف ون مفرط اني        تك دخل اإلنس دأ الت اول مب إن تن م ف ن ث ا، وم  وأنانيته

ى    د بالضرورة إل ا يمت دولي وإنم انون ال ة للق رة المناقشات العقلي ي حظي الينحصر ف

ة المعيشة         ،ميادين المجادالت السياسية وااليديولوجية     ويكتسب طابع اللحظة التاريخي

ارعة  ا المتص ا وطروحاته ا وتوازناته ل آلياته ن الم. )70(بك ات وم ظ أن الوالي الح

اني اآلن        دخل اإلنس ًا للت ًا وتطبيق ة تحمس راف الدولي ر األط ة أآث دة األمريكي  ،المتح

وآانت من أشد معارضي التدخل في شؤون أمريكا الجنوبية عندما ذهبت الدبلوماسية       

الح   ة مص كري لحماي دخل العس رعية الت ر ش ى تبري ان إل انوني األوربي ه الق والفق

ي واطنين األوربي دأ   الم اعرف بمب ة م ي مواجه اك ف ين هن الفو(ن المقيم ه ) آ الفقي
                                     

ة،                )68( محمد صفي الدين طربوشي، العولمة ودراسة العلوم السياسية في الجامعات العربي
 . 34، ص2000، القاهرة، أبريل 3مجلة المجتمع، العدد 

اني   )69( دخل اإلنس دلوجيا الت ي أي ال، تأصالت ف دي الجم ة  مصطفى مج اب الدول ي آت ، ف
 )مجموعة باحثين. (137، ص2004الوطنية وتحديات العولمة، مكتبة مدبولي، القاهرة، 

 . 138المصدر نفسه، ص )70(



دخل الحكومات            عشر  في منتصف القرن التاسع    ياألرجنتين دم شرعية ت  والقاضي بع

دخل            ،األجنبية في شؤون القارة    ة ألن الت ر عادل ة غي  حتى إن تعرض األجانب لمعامل

يفة    دول المض ة لل يادة الوطني اك الس ي انته ت ا . )71(يعن ك ظل ع ذل ية وم لدبلوماس

ى قصر                ذا الشأن وحرصت عل اقض في ه دورها المتن ى وعي آامل ب األمريكية عل

ى                  ،عدم تدخلها على أوربا    در نفسه عل دأ بالق ذا المب  بينما حرصت بشدة أن ينسحب ه

ال حق التدخل األمريكي ف     ام     من   رغم  ب ا ع ديو بشأن         1993توقيعه ة مونتفي ى اتفاقي  عل

دخل     حقوق وواجبات الدول التي أبرمتها    ة الت ى عدم أحقي  الدول األمريكية ونصت عل

ات         إن الوالي رى، ف دول أخ ة ل ة والخارجي ؤون الداخلي ي الش ة ف ة دول ب أي ن جان م

م المتحدة             انون األم وق المكتسبة من ق ى ماأسمته الحق ة تحفظت عل المتحدة األمريكي

ام     دة حاولت ال        . )72(المعترف به بشكل ع ادئ عدي م مب ذا السياق يمكن فه وى  وفي ه ق

ة         ات الدولي اور           ،العظمى إرساءها قواعد حاآمة في العالق دأ ايزنه ك مب ة ذل  ومن أمثل

ام                  اة السويس ع ة قن د أزم ة بع تراتيجية األمريكي ذي فرض     1956الذي حدد االس  وال

ل       مان التكام كرية لض وة العس تخدام الق ي صالحية اس ونغرس األمريك اه الك بمقتض

د من أي               اإلقليمي واالستقالل السياسي ألي دو       ة في الشرق األوسط تتعرض لتهدي ل

ة يوعية الدولي ه الش اد  )73(مصدر تدعم دخل االتح اب ت ي أعق دأ برجنيف ف ذلك مب ، آ

 .  لمنع أي انسالخ من الكتلة الشيوعية1968السوفيتي في جيكوسلوفاآيا عام 

 

                                     
 . 139المصدر نفسه، ص )71(
د       .محمد محمود ربيع، د    )72( ية،       )محرران (إسماعيل صبري مقل وم السياس ، موسوعة العل

، نفسهمصطفى مجدي الجمال، المصدر     : ، نقًال عن  697-696، ص 1996جامعة الكويت،   
 . 139ص

(73) Boutwell Jeffrey (Reporter) and Pugwash Workshop Intervention 

Sovereignty and International Security, Como, Italy, Sep. 2000, 

P.24.  

 . 139مصطفى مجدي الجمال، مصدر سابق، ص: نقًال عن



 : المبدأ والممارسة -ب

دولي   انون ال ه الق ي فق ل ف ذي أدخ و ال رين ه رن العش ل الق ن لع ت م الثاب

ك                 ك تل االتفاقيات واألعراف الجديدة التي حاولت تنظيم العالقات بين الدول بما في ذل

ر أ        العالقات الدموية والعنيفة     ول إن      في صورة الحروب والنزاعات، غي اريخ يق ن الت

ة التي          )74(القانون الدولي اإلنساني أعمق من ذلك بكثير       ة الحرب العادل ، فكانت نظري

اد       1864ومن المحطات الهامة اتفاقية جنيف       . وينيصاغها توما االآ   ق بحي  التي تتعل

ارة الصليب    ي تضع ش ة الت م الطبي رام األطق اعدة واحت ديم المس ة وتق زة الطبي األجه

ة        1899األحمر، ثم اتفاقية الهاي       ة جنيف آنف ة التفاقي  التي أخضعت الحرب البحري

ذآر ق . ال ات والمواثي ت االتفاقي ين توال ك الح ذ ذل ابعين ومن ات ذات الط  واإلعالن

رائم         ري وج نس البش ادة الج رائم إب ة بج ات الخاص ت االتفاقي ام، فكان اص والع الخ

المختبرات واألشخاص                 ة واالتجار ب انية مكافحة العبودي الحرب والجرائم ضد اإلنس

ديمي      ين وع ب والالجئ ة األجان ز العنصري وحماي ة التميي ري ومكافح ل القس والعم

دين        الجنسية وغيرها، ف   وق اإلنسان والعه ضًال عن المواثيق ذات الطابع العام مثل حق

ة       انون      . )75(الدوليين للحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافي إن للق ذلك ف وب

ة المناصرة            ار الثقاف ام من ازده الدولي اإلنساني أبعادًا متعددة أآثر عمقًا في إطار ع

ه ومحاو      ين         لحقوق اإلنسان واحترام آرامت ات ب ة والعالق رد بالدول ة الف ة تنظيم عالق ل

اة البشرية                تقبل الحي ة مس وازن وحماي دل والت د حرصت    . )76(الدول على أسس الع وق

ام                 اه الع الدول على أن تضع في دساتيرها مايفيد احترامها لحقوق اإلنسان وظل االتج

وق               ذه الحق ة هي الضامن األول له ة الوطني ا      .هو ان الدول دة    إال ان ظهور مف هيم جدي

                                     
وق            عامر الزمالي، مدخل إلى القانو     )74( ي لحق د العرب اني، منشورات المعه ن الدولي اإلنس

 . 142 ص،1997اإلنسان واللجنة الدولية للصليب األحمر، تونس، 
د اهللا معوض              )75( موسوعة  : حقوق اإلنسان في القوانين والتشريعات الدولية، في جالل عب

 . 93، ص2000، دار المستقبل العربي، 2أحداث القرن العشرين، ج
 . 93، صهنفسالمصدر  )76(



انية       وع صراع مسلح           مثل الجرائم ضد اإلنس  ووضع   ،وهي التشترط بالضرورة وق

ة   ات دولي د واتفاقي ي صورة قواع اهيم ف ذه المف ين  ،ه ين دوليت كيل محكمت ذلك تش  وآ

دا              جنائيتين خاصتين بقرار من مجلس األمن الدولي لمالحقة مجرمي الحرب في روان

ا تطورين مهم ابقة آان ز  ويوغسالفيا الس ع المرآ م رف ذا المضمار، حيث ت ي ه ين ف

ة هو تشكيل            . )77(القانوني لألفراد إلى نطاق القانون الدولي      ان التطور األشد أهمي وآ

ي      ا ف رار له درت أول ق ي أص ة الت ات الدولي ة الجناي ف 4/3/2009محكم  بتوقي

ة ف             ي ومحاآمة الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعي

 .)78(إقليم دارفور في السودان

م يكن          إن الكثير من هذا التراث القانوني اإلنساني اآلخذ في االتساع والتعمق ل

ه مورس    والمددمن السهل تطبيقه بمعيار واحد وبدقة في آل المجاالت       ة ولكن  المختلف

االت  ب الح ي أغل ى ف ي  عل ة ف ة منخرط ة دولي ل مجموع ق المصالح الخاصة بك وف

دخل األجنبي في          . وفق معاييرها الذاتية  على  دولي  الصراع ال  ولقد تواترت حاالت الت

اردة وتحدد                   ،الدول األخرى  اء الحرب الب ر ان انته انية غي ات إنس ا راي  رفعت جميعه

أديا إلى أن أصبحت الساحة الدولية مهيأة لتعميق مفهوم         ) الناتو(حلف شمال األطلسي    

ى األرض   ته عل دخل وممارس ذا الت واء آ ،ه ة أم    س ة الدولي ة المنظم ك بموافق ان ذل

دونها اردة . ب ان الحرب الب دول العظمى أب ي ال وق اإلنسان ف ى ان حق ارة إل ع اإلش م

ديل سلوآهم إال في      آانت فوق آل مساءلة  وال تلجأ تلك الدول إلى ردع حلفائها أو تع

 .)79(األوقات التي تنذر بانفجارات غير محسوبة

ذه         وفي الممارسات فإن تاريخ ال      بشرية حافل بحروب التدخل ودالالتها ومن ه

ات  ى النزاع ة وحت ة واإلقليمي روب العالمي ع الح داخلت م ت وت د تماش روب ق الح

                                     
اتو، ملف األهرام                 )77( أحمد عبد الحليم، حرب البلقان والدوافع السياسية واالستراتيجية للن

 . 143مصطفى مجدي الجمال، مصدر سابق، ص: االستراتيجي، نقًال عن
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دخل المباشر                   انية إال ان الت المحلية، معظم هذه الحروب أو جلها قد رفع شعارات إنس

دة وبريط   ات المتح يع الوالي ع توس ر م ة األم ي حقيق د دشن ف ديث ق المفهوم الح ا ب اني

 لتدخل مرحلة تدمير العراق واحتالله بتآمر واضح        1991لحرب تحرير الكويت عام     

وة    ى الشعب بقس د حصارًا اقتصاديًا عل ذي تع دآتاتوري ال ام ال ن النظ بالد م ى ال عل

م المتحدة                  ة األم متناهية، وبعد ذلك آانت عملية استعادة األمل في الصومال تحت راي

وات        دخل الق ة                 ولكنها فشلت بسبب ت ك حمل د ذل م جاءت بع ة ث الحرب األهلي ة ب  الدولي

ابقة       اريخ            ،القصف الوحشي في يوغسالفيا الس ى في الت ابقة األول  الحديث  وآانت الس

ة ة األلباني ة األقلي دعوى حماي دخل ب دمير . )80(لممارسة حق الت وآانت النتيجة هي ت

ذه       مقدرات الشعب العربي وتفاقم الكارثة اإلنسانية لأللبان أنفسهم فض         ه ه ا ترآت ًال عم

ر ر مباش لبي غي ر س ن أث ة م أن ،العملي دولي اإلحساس ب اخ ال ي المن  حيث أشاعت ف

ة            ات الدولي وى          . )81(قانون القوة هو األعلى صوتًا في العالق ان ق م أصبح بإمك ومن ث

ارس الحق           ذلك وأن تم دخل في شؤون اآلخرين أو تأديب           نفسه   إقليمية االعتداد ب للت

 .)82(ااألقليات على أراضيه

 

 : السيادة الوطنية للدول-جـ

دور               الشك أن الزخم االيديولوجي الذي رافق عملية مايسمى العولمة قد أسهم ب

ة        ة العولم ة لعملي آبير في إشاعة مبدأ التدخل اإلنساني، وقد آانت الطروحات المواآب

دول             ، فصبت على وعي عميق بمصالحها    ة لل يادة الوطني دأ الس ى مب  معظم طاقاتها عل

                                     
ة و  )80( كرية األمريكي تراتيجية العس وني، االس ك ع ة  مال ة الخارجي ن السياس ا م موقعه

 . 1997، القاهرة، يناير 127األمريكية، السياسة الدولية، العدد 
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وتأخذ العولمة  . )83(لمستقرة إلى حٍد بعيد في آل من القانون الدولي والعالقات الدولية          ا

ام من أجل   اوق ت ي تس ة تعمل ف ة وإعالمي ية وعسكرية وثقافي ات سياس ادًا وتجلي أبع

ة،      (إرساء هيمنة الثالوث الرأسمالي العالمي       الواليات المتحدة األمريكية، أوربا الغربي

ا والسالح الفاتك              ، إذ هي تحتك   )اليابان ال واإلعالم والتكنولوجي ر في المقام األول الم

ة        ،بالبشر ة           . والسيطرة على منظمات الجماعة الدولي ة العولم  وبيت القصيد في عملي

ة              درجات متفاوت دول المتوسطة والصغيرة ب ة لل يادة الوطني هذه هو تفكيك وشائج الس

ة وفي الوقت              ات آوني ة لصالح تايكون  نفسه لصالح سلطات تحت     وعلى آجال مختلف

دتها   ها ولفائ ة نفس ل العولم أ بفع ة تنش ة ومقنن ا )84(مرآزي ا–، فحينم ارض -وأينم  تتع

الحدود المفتوحة مع مصالح المراآز الرأسمالية المتقدمة تكون هذه المراآز هي أول              

يادة      -وفي الوقت نفسه   -من يغلق حدوده ويفرض الضوابط       ى الحد من الس  العمل عل

د ة لل ز   الوطني ي المراآ ة ف وة الدول اقم ق ذي تتف ت ال ي الوق رة ف طة واألخي ول المتوس

 .)85(آل االدعاءاتمن رغم بال إلى حد بعيد ةالثالث

أحد أسس األمن الدولي بعد     بوصفه  إذًا في مقابل مبدأ سيادة الدولة الذي استقر          

ة المطل            ة    الحرب العالمية الثانية أصبحنا أمام نظام عالمي جديد يعطي األولوي ة لحري ق

وق اإلنسان في                ة وحق السوق والمشروع الخاص مع تسخير مسميات مثل الديمقراطي

ة في أطراف              دول القائم دخل في شؤون ال خدمة ذلك، أي استخدام وظيفي لتسويغ الت

ومن المبررات التي تقدم في هذا الصدد أن العالم أصبح  . )86(النظام الدولي الرأسمالي  

د ان   دة بع ارًا جدي اين أخط درات      يع اب والمخ ي اإلره ل ف اردة تتمث رب الب اء الح ته

                                     
ين الخولي  )83( امة أم ة، )محرر(أس دة العربي ز دراسات الوح ة، مرآ ي العرب والعولم  ف

 ) مجموعة باحثين. (31، ص2000بيروت، 
اب                      )84( ة، في آت ة الوطني ى الدول ة عل ذي تفرضه العولم منير الحمش، الطابع المزدوج ال

 . 168، ص2004الدولة الوطنية وتحديات العولمة، مكتبة مدبولي، القاهرة، 
 . 153 سابق، صمصطفى مجدي الجمال، مصدر )85(
ًال   2000 الطريق، بيروت، اآتوبر     -ةمصطفى أمين، التدخل اإلنساني ضد اإلنساني      )86( ، نق
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ة         ار الجريم دهورها وانتش ة وت ل البيئ ا وتآآ يطر عليه ر المس رية غي رة البش والهج

ب  ار تتطل ذه األخط ة ه ة وعالمي راض واألوبئ دات األم اظم تهدي ة وتع المنظم

ز أو االستغال         ة التعرف التميي ل بالضرورة مقاومة عالمية مبنية على أسس ديمقراطي

إن  ،ادعاءات النيوليبرالية بأن هدفها األول هو ال تسييس لالقتصاد   من  رغم  على ال و  ف

 حتى على المستوى     -سياساتها دأبت على نقل صناعة القرار االقتصادي واالجتماعي       

ي اد والضبط    -الجزئ ة الحي ة مزعوم وق قومي ات ف ع مؤسس اوض م ة التف ى طاول  إل

 والمحلية في البلدان األقل نموًا أصبحت تقوم        المالي، بل إن بعض التنظيمات األصلية     

ها ة نفس ا الدول ار  . بوظائفه ي إط ب ف ي الغال تم ف ذا الي ة أن ه ك يجب مالحظ ع ذل وم

دني في                 ى منظمات المجتمع الم حرآات اجتماعية تروج أليديولوجيات وافدة تعود إل

 .)87(هاالشمال، ولقد أصبح جليًا زيف االدعاء بحياد المنظمات العالمية وخبرائ

إن مفهوم سيادة الدولة وحقوق اإلنسان الفردية قد تطور معًا بشكل تكاملي منذ              

ام                    م ع أ مع عصبة األم  1919قرون ولكن الجديد هو مفهوم األمن الجماعي الذي نش

يادة       ون الس ى تك ًا، وحت ًا مغلق ًا اطالقي دًا مفهوم ن أب م تك يادة ل ن الصحيح أن الس وم

راد في إطار             إيجابية فإنها يجب أن تقوم      على التوازن بين المناطق والجماعات واألف

اب             )88(الدولة الوطنية  ، ولكن اليمكن أن يتحقق األمن الجماعي في ظل اختالف أو غي

دولي   توى ال ى المس وازن عل هالت رض      نفس ي الضعف أو التع ذة ف يادات آخ ين س  ب

ت ردا   وحش وإن لبس ي الت ذة ف ة آخ يادة دول عظم ين س ط وب عاف المخط ء لإلض

 .)89(الحمل

                                     
دد     )87( ي، الع الم العرب ة، مصر والع اراتها الخفي ى ومس د األدن ة الح ي، دول ان قوس ، 5ج
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ذه األسس                      ى ه وم عل ًا يق ًا دولي د أن نظام ويرى المفكر العربي محمد سيد أحم

فات     ذات المواص تمرار ب ه االس ن ل ة اليمك ها المختل ام   نفس ت للنظ ه اليم ويًال ألن ط

يس االستراتيجية            بصلة، بل انه نقيض فكرة النظام ويصبح شيئًا أقرب إلى التكتيك ول

رحم             وإن السيولة الراهنة في      اد يت م، ويك العالقات الدولية جعلت اللعبة الدولية بال حك

دول                        ة وحيث آانت ال ع المتبادل ى الروائ اردة التي قامت عل على ضوابط الحرب الب

 . )90(العظمى تعرف حدودها

تالت        م والتك ت األم ى تفتي ا إل ة نزعته ه العولم ا جلبت ر م ن أخط دو ان م ويب

ا        ة             القومية خارج المرآز الرأسمالي الع ة وطائفي ى أسس عرقي لمي في األطراف عل

ة     م أن نزع ة ورغ ي السوق العالمي ات ف ذا آيان ج هك ا دم هل عليه ث يس ة حي وجهوي

دد القطبي        ار التع التفتيت هذه ليست جديدة تمامًا فإنها أصبحت ممكنة في ظروف انهي

 .)91(في العالم
 

 :  اآلليات االقتصادية-ثانيًا

اد      ة باالقتص وى العولم تحكم ق ة      ت ائل هام ة وس الل مجموع ن خ المي م الع

 : ومؤثرة هي

 . منظمة التجارة العالمية -1

 . مؤسسات بريتون وودز -2

 . صندوق النقد الدولي - أ

 .البنك الدولي - ب

 . الشرآات متعدية الجنسية -3

                                     
دد         )90( ة، الع ة الدولي راغ، السياس لء الف ط لم دة فق م المتح ل األم د، ه يد أحم د س ، 2محم

 . 23، ص1995القاهرة، اآتوبر 
ر، م       : ين توفيق إبراهيم، العولمة   حسن )91( الم الفك دد   8األبعاد واالنعكاسات السياسية، ع ، الع
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 ). دافوس(المنتدى االقتصادي العالمي  -4
 



 : منظمة التجارة العالمية -1

ة  نشأت منظمة التجارة ا : إنشاء المنظمة  -أ  (WTO)لعالمية المعروفة اختصارًا بكلم

ذ                 1994في أبريل عام     ز التنفي ا حّي  في اجتماع مراآش في المغرب ودخلت اتفاقياته

ة               1/1/1995في   ة لمفاوضات أورغواي الثامن  بعد أن تمخضت عن المراحل النهائي

ود إل                ا تع دة وإنم اؤها ليست جدي ة وإنش ذه المنظم رة ه ى في إطار اتفاقية الجات، وفك

رح         دما اقت ل هل   (بدايات القرن العشرين عن واب األمريكي        ) آوردي عضو مجلس الن

ا                 د طرحه أثناء الحرب العالمية األولى إنشاء مثل هذه المنظمة، غير انها لم تنشأ وأعي

ة         1927مجددًا في المؤتمر االقتصادي العالمي عام        دول األمريكي ابع لل ؤتمر الس  والم

ام  ر   1933ع دد الفك ك ج د ذل ي   وبع رئيس األمريك ت(ة ال يس وزراء ) روزفل ورئ

ا من الوصول                ة وبريطاني بريطانيا تشرشل من أجل تمكين الواليات المتحدة األمريكي

ار  ة وراء البح ام األولي واد الخ ى الم ة  )92(إل ة الدولي أ المنظم ان المخطط أن تنش ، وآ

نغرس  لكن عدم عرض المشروع على الكو       1948تجارة بمقتضى ميثاق هافانا عام      لل

ي    رئيس األمريك ل ال ن قب ان(م دول    ) تروم ت ال روع وظل ك المش ل ذل اب الفش أص

دة           ات المتح ز الوالي ة تحفي روع ومحاول ذا المش ل ه ي والدة مث ر ف مالية تفك الرأس

ى                      ا إل م التوصل فيه ورك ت دأت مناقشات في نيوي ان أن ب ه، فك ع علي األمريكية للتوقي

 الجات بدًال من إنشاء منظمة دولية للتجارة التفاهم بشأن نصوص اتفاقية سميت اتفاقية 

 .)93( دولة23 بتوقيع 1948ودخلت حّيز التنفيذ عام 

ة       (وقد ُعدت اتفاقية الجات        ة الجمرآي ة للتعريف ة العام دولي    ) االتفاقي ل ال المحف

المعني بشؤون المفاوضات التجارية المتعددة األطراف فضًال عن انها محكمة لتسوية           

ات التجاري  ة الخالف راف المتعاقب ين األط ام  . ة ب ذ ع دت من ان 1986-1948وعق  ثم

                                     
تثمار     )92( ة واالس لة العولم ة، سلس ة والقانوني ة واإلداري ة التجاري و صقر، العولم ل أب آام
 . 405، ص2000، منشورات دار الوسام، بيروت، )1(
ة، ج        :نقًال عن  )93( ة للنشر،        1 أحمد جامع، العالقات االقتصادية الدولي ، دار النهضة العربي

 . 289، ص1979القاهرة، 



ا             جوالت من المفاوضات التجارية المتعددة األطراف ضمن اتفاقية الجات، آان آخره

ام      دأت ع ي ب واي الت ة األورغ ام  1986جول ت ع و   1993 وانته ا ممثل ارك فيه  ش

ى   ) 107( ع وصل إل د التوقي ة) 117(دول وعن ائج النها . دول ت النت ة  وآان ة لجول ئي

ة في             28أورغواي هي صدور      اتفاقًا آان أهمها اتفاقية تأسيس منظمة التجارة العالمي

 . )94(دولة) 130( بانتساب 1/1/1995

 

 : الفلسفة االقتصادية للمنظمة -ب

ة       )1 ي حري واي ه ة اورغ ات جول ى جلس يطر عل ذي س اب ال فة الخط ت فلس آان

ائي ب            ة الفكر الحم ى إزال ود        التجارة التي ترآزت عل ع الحواجز والقي ة جمي إزال

ام المنافسة       ى قي الجمرآية التي تحد من حرية التجارة فكان ذلك أساس الدعوة إل

 .)95(التسويقية والنفاذ إليها

ة               )2 ر التجارة الدولي تمثلت الفكرة األساسية ذات االستلهام السكسوني في أن تحري

د           دولي للعمل أي تخصص آل بل ه يشجع التقسيم ال في النشاط  أمر محبب ألن

ادل التجاري               ائق للتب ى آل ع ه الفضاء عل زم مع ذي يل األآثر تهيؤًا له األمر ال

 : وقامت المنظمة على أساس مبدأين

اإلحاطة الوطنية للواردات األجنبية بالقضاء على آل تمييز ضمن      : المبدأ األول 

 . الواردات األجنبية

                                     
ز  )94( ة، مرآ ة، أوراق عربي ادات العربي ى االقتص ا عل ة وأثره ارة العالمي ة التج منظم

 . 3-2، ص1998، بغداد، 4دراسات وبحوث الوطن العربي، الجامعة المستنصرية، العدد 
الح .د )95( ذائي       ف ن الغ ى األم ا عل زو وأثره ام االي ات ونظ ات الغ ر، اتفاقي عيد جب س

ة،         ناعات الغذائي ي للص اد العرب ي، االتح وطن العرب ي ال ة ف ناعات الغذائي ، 1996والص
 . 59ص



ة وم         : المبدأ الثاني  ى بالرعاي ة األول ة         مبدأ شرط الدول تفيد آل دول قتضاه ان تس

ة                  ة عضو لدول ا دول في االتفاقية من أية مزايا خاصة بتحرير التجارة الدولية تمنحه

 .)96(أخرى بمقتضى اتفاق ثنائي بينهما

آانت النقلة الكيفية في االتفاق على تحرير التجارة الدولية من خالل مفاوضات               )3

واي  ف المتزا   1993-1986أورغ و التكي ًا نح هدت اتجاه يم    ش ة تقس د لعالمي ي

ة     ة الالزم ات المختلف يم العملي ى تقس ائم عل د الق دولي الجدي مالي ال ل الرأس العم

ة النشاط وهي تحقق                  وده الشرآات دولي ددة، تق دان متع إلنتاج ناتج واحد بين بل

 .)97(مزيٍد مستمر من درجة تمرآز رأس المال على الصعيد العالمي

، تم ماعرف بالتأثير المتبادل في      في مفاوضات أورغواي ظهرت مسألة أساسية      )4

 : ناحيتين مهمتين

دولي               -أ ال ال  الضغط نحو الليبرالية الجديدة على الصعيد الدولي من جانب رأس الم

ة أخرى            ين ضم اقتصاديات عالمي ذي يتع تقوده الشرآات دولية النشاط األمر ال

 . وترآز هذا الضم على جنوب شرق آسيا

ًا            األهمية المتزايدة للتجديد   -ب ات التكنولوجية في النشاط االقتصادي بوصفه أساس

الآتساب مزايا نسبية جديدة خاصة في مجاالت التكنولوجيا األمامية األمر الذي           

ا جاء الحرص                 يضاعف من فرص المساس بالمزايا المكتسبة من قبل، ومن هن

د      ة توحي راز أهمي ى إب ة عل ارة العالمي ة التج ة منظم ي اتفاقي ب مهندس ن جان م

وى اقتصاديًا              الس ياسات الحكومية وهو توجيه يكون بطبيعة الحال لمصلحة األق

 .)98(وتكنولوجيًا
 

                                     
ة، في                  .د )96( ا القانوني فتها االقتصادية وأبعاده ة للتجارة فلس ة العالمي محمد دويدار، المنظم

مجموعة (. 29، ص2004ات العولمة، مكتبة مدبولي، القاهرة، آتاب الدولة الوطنية وتحدي
 ) باحثين

 . 32المصدر نفسه، ص )97(
 . 33محمد دويدار، المصدر نفسه، ص )98(



 : األبعاد القانونية التفاقية منظمة التجارة العالمية-جـ

ًا    .1 ًا مؤقت ت مراقب ي عمل ات الت ة الج ة محل اتفاقي ارة العالمي ة التج ت منظم حل

ام      ولحين إنشاء المنظ     1947للتجارة العالمية منذ عام      ة ع  فأصبحت   1994م

ة   المي، وهي هيئ اري ع ام تج تورية لنظ ة ودس ة قانوني ذلك مؤسس ة ب المنظم

 .)99(دائمة ُأقرت من قبل الحكومات

ة أصبحت            ) 2(من المادة   ) 4(حسب الفقرة    .2 ة التجارة العالمي ة منظم من اتفاقي

اء       ة إنش ن اتفاقي زء م ا ج ة به ة المقترن ة آاف راءات القانوني ات واإلج االتفاقي

 . )100(لمنظمة وهي ملزمة لجميع األعضاء والدول التي ستنظم إليها فيما بعدا

د           ) 3(من المادة   ) 5(حسب الفقرة    .3 اون ق ال التنسيق والتع من االتفاقية فإن أعم

ة        دولي والوآاالت التابع دولي والبنك ال اقتصرت على آل من صندوق النقد ال

 . )101(لهما

م             .4 ة أورغواي ت ذي  ) بونتادست (تبني إعالن     بعد مفاوضات الجات في جول ال

ة          ا التنموي ع خططه ارض م ات تتع ة التزام دول النامي ل ال ى تحم نص عل ي

دول       ه ال زم ب د أن تلت ا الب ل م ة بالكام دول النامي زام ال دم إل ادية وع واالقتص

 .)102(المتقدمة

ة                .5 ر الجمرآي ود غي في الوقت نفسه فإن الدول المتقدمة زادت من استعمالها للقي

ائج مفاوضات أورغواي           بهدف الحد من     دخول بعض السلع ألسواقها إذ ان نت

                                     
 . 34المصدر نفسه، ص )99(
 . 34المصدر نفسه، ص )100(
ر        )101( ة وتحري برهان محمد نوري، آفاق التطورات االقتصادية الدولية المعاصرة، العولم

 . 86، ص1999بيت الحكمة، بغداد، التجارة، 
 . 87المصدر السابق، ص )102(



ى             أظهرت أنها تقييدات جديدة لحرآة االقتصاد للدول النامية بشكل يرغمها عل

 .)103(التخلي عن بعض قراراتها االقتصادية لصالح القرارات العالمية

رن العشرين                     .6 ر من الق د األخي إن منظمة التجارة العالمية التي انبثقت في العق

ر آل من البنك                ت عد الرآيزة الثالثة للنظام االقتصادي الدولي الجديد مكملة ألث

 . الدولي وصندوق النقد الدولي في تحويل االقتصاد العالمي إلى اقتصاد معولم

 

 :  بريتون وودز-مؤسسات النقد الدولي -2

ة نتيجة ما             :  النشأة -أوًال ة الثاني ذه    ظهر نظام النقد الدولي بعد الحرب العالمي ه ه أحدثت

ه                    ادة وتنظيم مادمرت ر بإع ى التفكي ة إل دول الغربي الحرب من دمار وفوضى حدت بال

اء      ان أن توصل الحلف ادين فك ف المي ي مختل رب ف ي   (الح رة ف دول المنتص ي ال وه

إلى إنشاء منظمتين دوليتين في مجال العالقات النقدية والمالية الدولية بدعوة           ) الحرب

دة األ  ات المتح ن الوالي ن     م ود م رته وف ؤتمر حض د م ة لعق و  ) 44(مريكي ة وه دول

المعقود في مدينة بريتون وودز في والية نيوهامشر شمال           ) المؤتمر النقدي والمالي  (

ي   ه ف ذي انتهت أعمال ؤتمر ال ذا الم ة ه ة وآانت نتيج دة األمريكي ات المتح  22الوالي

 :)104( االتفاق على إنشاء مؤسستين هما1944تموز 

 . دولي لتنظيم العالقات الدوليةصندوق النقد ال - أ

 . البنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتنظيم العالقات المالية الدولية - ب

                                     
ة            .د )103( ر التجارة، مجل ياتل والمكسب والخسارة في تحري ؤتمر س ل، م محمد صفوت قاب

 . 2000، آذار 354، ع38أخبار النفط والصناعة، اإلمارات العربية المتحدة، س
ًال عن )104( ة، ج: نق ات االقتصادية الدولي امع، العالق د ج ة للنشر، 1ـأحم ، النهضة العربي

 . 289، ص1979القاهرة، 



ه         ى توجي وتقرر أن يكون مقر هاتين المؤسستين في العاصمة واشنطن بناًء عل

ائًال        ي ق د األمريك ان للوف ذاك تروم ي آن رئيس األمريك ة    (ال ار لمدين ذا االختي ان ه

 .)105()لق اليمكن أن يحيدوا عنه تحت أي ظرف من الظروفواشنطن هو توجيه مط

دولي  - أ د ال ندوق النق ي    : ص ة ف ت األوضاع النقدي ائه تثبي ن إنش دف م ان اله آ

د                       ذهب التي آانت ق اب قاعدة ال المي في ظل غي التطلع إلى اقتصاد مفتوح ع

قامت بهذه الوظيفة منذ الحرب العالمية األولى، وآان الهدف المعلن من إنشاء   

و   الص ق النم ى تحقي ل عل دولي والعم دي ال اون النق جيع التع و تش ندوق ه

ة               دفوعات الخارجي ى الم ود عل المتوازن في التجارة الدولية وتجنب فرض القي

ت   ى تثبي ل عل دفوعات والعم دد األطراف للم ي متع ام دول ى نظ والوصول إل

اء دول األعض ين ال الت ب ادل الص عار تب ي )106(أس رارات ف ع الق ، وتخض

ندوق بة       الص ى نس وات عل دد األص ف ع ويت ويتوق ام التص ى نظ دولي إل  ال

ك                   ة تمتل دول الغربي ه فال اًء علي ة في رأسماله، وبن من  % 62.3مساهمة الدول

 .)107(من األصوات% 20األصوات أما الواليات المتحدة فتملك 

ة     - ب ل الدولي دولي ومؤسسات التموي ك ال ة التي انبثقت     : البن هو المؤسسة الثاني

 وأنشئت إلى جانبه مؤسسات مالية دولية       1944تون وودز عام    عن مؤتمر بري  

ة       ة التنمي ة ووآال ل الدولي ة التموي ة ومؤسس ويات المالي ك التس ي بن رى ه أخ

 .)108(الدولية

 :  الوظيفية وآليات العمل واألهداف-ثانيًا

                                     
 . 89، صنفسهأحمد جامع، المصدر  )105(
اهرة، ومؤسسة االنتشار،                   .د )106( ينا للنشر، الق ة عصرنا، س ة أزم سمير أمين، في مواجه

 . 38، ص1997بيروت، 
ة اليرموك،                 .د )107( ة، مجل ة العالمي ة المديوني دولي وأزم د ال  رياض المؤمني، صندوق النق
 . 44، ص1989، األردن، 37ع

 . 40سمير أمين، المصدر السابق، ص.د )108(



ة    ألة التنمي ول مس ر ح ع تقري ون وض تر بيرس دولي مس ك ال ف البن آل

ى أساس                  واالستثمارات األجنبية وق    رة وبشكل محدد وعل ر ألول م ذا التقري د رسم ه

تثمارات                      ا مع االس ة في صدد تعامله البالد الممثل ا ب وب توافره عالمي األسس المطل

 :  وأهمها)109(األجنبية الخاصة، وقد عرفت فيما بعد بمبادئ بيرسون

تثمارات        )1 ام بالنسبة لالس اخ الع ورًا في تحسين المن دء ف ة الب دول المتخلف ى ال عل

 . الخاصة المحلية واألجنبية

 . منح االستثمار األجنبي امتيازات ضريبية وتقديم األراضي بأسعار رخيصة )2

 . توقيع اتفاقية لضمان وحماية االستثمارات الخاصة المحلية واألجنبية )3

ة            )4 اح بالمشروعات المحلي ر من االنفت تطوير قوانين الشرآات لتحقيق درجة أآب

 . أس المال المحليواألجنبية ودعم تنمية سوق ر

 . السماح للشرآات األجنبية باالقتراض من أسواق رأس المال المحلي )5

 .)110(تصفية القطاع العام ونزع مضمونه االجتماعي )6

وفي ضوء هذه المبادئ صاغ البنك الدولي سياسته وبرامجه وتوجيهاته معًا مع             

د المشترك للرأسمال              د     سياسة صندوق النقد الدولي ليشكال متحدين الجه ة وق ية العالمي

ى شكل نصائح تضمنت تشجيع                      ة عل ة والمتخلف دان النامي ى البل قدمت هذه المبادئ إل

دعم              اء ال السياسات المتجهة للتصدير التخلي عن نزعة حماية الصناعات المحلية وإلغ

ام عن طريق                    تخلص من القطاع الع ة وال الحكومي لألسعار وتخفيض عجز الميزاني

 . الخصخصة

رة              آانت سياسة آ   دوليين في ظل األوضاع المتغي د والبنك ال ل من صندوق النق

اقتصاديًا تؤديان أثرًا مهمًا في تأآيد وتثبيت السياسات االقتصادية في ظل االقتصاد                  

                                     
 . 44رياض المؤمني، المصدر السابق، ص.د )109(
إبراهيم نافع، دار المعارف، : ، ترجمة- شرآاء في التنمية-ماذا يجري في العالم الفقير )110(

 . 23، ص1971القاهرة، 



ة        ًا للتنمي د مالئم ذي يع ر ال ار التغيي د مس ندوق تحدي ة الص بحت وظيف ولم فأص المع

ى         االقتصادية المالئمة لالقتصادات الوطنية التي تكف       ل انسجام النشاط االقتصادي عل

ة البنك              )111(الصعيد الدولي  ًا لرؤي ، آما ينصب على تحقيق التحررية االقتصادية طبق

دة      روط مقي راءات وش ن إج ا م ا رافقه دولي، وم بحت    )112(ال ك أص ن ذل ًال ع ، فض

رامج اإلصالح                   ة ب ه بمتابع ك لقيام للصندوق أعباء إضافية بجانب دوره األساس وذل

 .)113(تعد من صميم عمل البنك الدوليالهيكلي التي 

ددة تمثلت    ) بريتون وودز (إن سياسة مؤسسات     رات المتع المتبعة في ظل المتغي

ة           تالالت الدولي ة االخ دف إزال اره به ي إط ادي ف الح االقتص رامج اإلص ال ب بإدخ

ات السوق                   ى آلي د عل ى اقتصاد يعتم والخارجية في إطار تحرير االقتصاد وتحويله إل

ذه                     مما نجم عن   ان آلخر وتقتسم ه ر وسريع من مك وال بشكل آبي ه تدفق رؤوس األم

ت       رامج التثبي امًال، فب ا متك ل عمله كل يجع رامج اإلصالحية بش ك الب ات تل المؤسس

ا       دولي، أم د ال ا صندوق النق وم عليه ل القصير ويق ي األج ري ف دي تج الي والنق الم

واله ال    ل فيت ط والطوي ين المتوس ي األجل ي ف ف الهيكل ي   التكي ذا يعن دولي، وه ك ال بن

ل بشروط البنك                 التكيف االقتصادي وإعادة الهيكلة االقتصادية أي قيام الدول التي تقب

ن       ال م تم االنتق ا ي يق بينهم ه وبالتنس ق أيديولوجيت ى وف اعها عل ر أوض دولي بتغيي ال

ة     ة الثاني ى المرحل ى إل ة األول الل   . )114(المرحل د ج دآتور أحم ح ال ر -ويوض  الخبي

دولي، أ ي    ال جيع الخصخصة ف ى تش ة إل دة الرامي اته الجدي دأ سياس دولي ب ك ال ن البن

                                     
دخل      -اريةآمال شالش، سياسات ووسائل التنمية االحتك     .د )111(  قراءة اآلليات االختراق والت

-5 وتقدم دائم، بيت الحكمة       عادل االقتصادي، الندوة الفكرية السياسية الدولية من أجل عالم       
 . 141، ص2000، بغداد، 2000/آذار/7
حميد الجميلي، آليات الهيمنة واالحتكار الجديدة، الندوة الفكرية السياسية الدولية من          .د )112(

 . 97، ص2000 وتقدم دائم، بيت الحكمة، بغداد، أجل عالم عادل
ة، الخرطوم،        1998التقرير االستراتيجي السوداني     )113( ، شرآة الشاهد للخدمات اإلعالمي

 .57سناء آاظم آاطع، مصدر سابق، ص.د: ، نقًال عن128، ص1999مايو 
ة أ                  )114( ر مجل يمن، تقري ى األوضاع في ال وراق سياسات صندوق النقد الدولي وآثارها عل

 . 18، ص1999يمانية، المرآز العربي للدراسات االستراتيجية، صنعاء، 



ذا                   ر التجارة واآتسب ه الم سياسة تحري القطاع الخاص، وفي هذا اإلطار تجمعت مع

ة الت واألوراق المالي د والعم بة للنق ًا بالنس ًا خاص ر زخم ذا . )115(التحري ى ه وعل

يادتها    ة س ون وودز ممارس ات بريت تطيع مؤسس اس تس دان   األس ى البل غط عل  والض

ة   ر مالئم و األآث ة ه ًا للتنمي ه نمط الم آل ى الع رض عل ة وأن تف ة بالمديوني المكبل

ة في              واستجابة للمصالح االحتكارية العالمية فضًال عن االحتفاظ بمعدالت غير متكافئ

وم      . )116(تقسيم العمل الدولي بشكل اليستجيب إال لمصالح دول الشمال         ذلك تق ًا ل ودعم

دول ال اعدتها مقتصرة    ال رامج مس ق ب روض بتعلي اعدات والق ة للمس ناعية المانح ص

 .)117(على تقديمها للدول التي تتجه إلى األخذ باقتصاد السوق وتطبيقه

 

 : الشرآات متعدية الجنسية -3

ومسالت -أ ة  : مية والمفه رآات متعدي د بالش ية يقص ود   الجنس ي تق رآات الت ك الش تل

ة أو             فعاليات وأنشطة تتجاوز الحدود      ة القومي بعض متعدي دعوها ال ذا ي القومية للدول ل

وطن  (فوق القومية وهي ليست متعددة الجنسية، إذ ان لها جنسية واحدة هي جنسية                 ال

ا ) األم مالية    تولكنه ن الرأس مالية م ول الرأس ة تح ي مرحل المي ف اق ع ى نط ل عل عم

دول   ة ل دود القومي ار ووراء الح اوراء البح مالية م ى رأس ة إل ذه . هاالقومي ان له د آ وق

طة   زي لألنش نظم المرآ بحت الم ول فأص ذا التح ي ه ي ف رآات دور أساس الش

 .)118(االقتصادية في اقتصاد عالمي يتزايد تكامًال آما يقول تقرير االستثمار في العالم

                                     
د جالل.د )115( ة اقتصاديات  -احم اته، مجل ة سياس د هيكل دولي يعي ك ال دولي، البن ر ال الخبي

دودة، س اهمة المح ات المس ر والمعلوم دة للنش رآة آن وق، ش انون األول 23 ع2الس ، آ
 . 59طع، صسناء آاظم آا.د: ، نقًال عن43، ص1998

 . 23روجيه جارودي، العولمة المزعومة، مصدر سابق، ص )116(
 . 15تقرير مجلة أوراق يمانية، مصدر سابق، ص )117(
ي   .د )118( ة، ف دول األجنبي ى ال ال اقتصادي وسياسي عل دول أعم ش، فرض ج ر الحم مني

  .128آتاب الدولة الوطنية وتحديات العولمة، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصدر سابق، ص



إن ظاهرة الشرآات متعدية الجنسية ليست جديدة بل هي قديمة يمكن إرجاعها             

ابع عشر حيث وج رن الس ى الق ارة إل ال التج ي مج ة ف ة عمالق دت شرآات احتكاري

ا تتعدى                ة الجنسية آونه الخارجية مثل الشرآة البريطانية للهند الشرقية وتدعى متعدي

يادة  دول ذات الس ة لل دود القومي يات والح اهرة . )119(الجنس ذه الظ ن ازدادت ه ولك

ة الثا    رب العالمي د الح ة مابع ي حقب رآات ف ذه الش ور ه اد ظه ة إذ ووضوحًا بازدي ني

ورات        رى التط ذة بمج ة المتنف وى الحاآم ن الق وة م ى ق ول إل تطاعت أن تتح اس

االقتصادية والسياسية في العالم المعاصر، فقد رافق ظهورها هيمنة الواليات المتحدة            

ة      هدت حقب ا ش المي، آم عيد ع ى ص ادية عل ادرة االقتص ا للمب ة ودعمه األمريكي

ري  رن العش ن الق ات م بعينات والثمانين و  الس مالية نح رة دفعت بالرأس ن تطورات آبي

ة           ات الدولي امي للمنظم وذ المتن ا النف ن بينه ددة م كاًال متع ذًة أش ًا متخ ه عالمي التوج

دة              ، )120(والشرآات المتعدية الجنسية التي تستعمل لتطوير اتجاهات الرأسمالية الجدي

دأ ا                    يدًا لمب ل تجس ة ب أ بسبب ظروف سياسية أو اقتصادية معين م تنش لرأسمالية  فهي ل

ق   المي عن طري ى صعيد ع ال عل ريس رأس الم ة بتك تعمارية المتمثل عية االس التوس

 .)121(نشر نشاطاتها على األصعدة العالمية المختلفة

اط -ب ق     : النش ق لتحقي ا تنطل د األم وإنم ي البل ية ف ة الجنس رآات متعدي تقر الش التس

ت ربح في الخارج أآثر     استثماراتها خارج حدود بلدها آونها قادرة على تحقيق معدال        

ادي    اء الم ا الوع ذه الشرآات وآأنه دو ه ذلك تب ا ل اح داخل وطنه دالت األرب ن مع م

د    ن خالل م الم م ي الع دة ف اط البعي ين مختلف النق رابط ب ن خالل الت دة م بكة معق لش

                                     
ت،                 .د )119( ة، الكوي الم المعرف لة ع ا، سلس ام تحديات التكنولوجي أنطونيوس آرم، العرب أم

 . 98، ص1982، 59مج
ي، دار              .د )120( ى األمن العرب سيد شوربجي عبد المولى، المتغيرات الدولية وانعكاساتها عل

اض،             دريب، الري ة والت ًال عن    67، ص 1992النشر بالمرآز العربي للدراسات األمني  :، نق
 . 70سناء آاظم آاطع، مصدر سابق، ص.د
الم                     )121( لة ع ة، سلس ة ومستقبل الظاهرة القومي ابرة القومي محمد السيد سعيد، الشرآات ع

 . 34، ص1986، الكويت، تشرين الثاني 107المعرفة، ع



ى أي حد من           ا عل أذرعها األخطبوبية لتصل إلى أبعد نقطة ممكنة يمكن الحصول فيه

 .)122(الربح

رة من              لقد ش  هدت الشرآات متعدية الجنسية توسعًا هائًال خالل السنوات األخي

ن  زت م رين فقف رن العش ام ) 7000(الق رآة ع بعة آالف ش ى 1970س ) 37000( إل

ام  ي ع ين الف شرآة ف بعة وثالث ي ألف ) 200.000( تعمل من خالل 1995س مئت

ابين                 رتين م ا م الم، وتضاعفت مبيعاته زادت عن     1992-1980فرع في أنحاء الع  ف

ى 2.4 ون دوالر إل ون دوالر5.5 تريلي ي )123( تريلي رال الكتريك الت ل شرآة جن ، مث

 بليون دوالر، 70تتجاوز الحجم االقتصادي لكثير من البلدان، حيث يبلغ رقم مبيعاتها           

ويعزو رئيس مجلس اإلدارة فيها ذلك إلى نتيجة التطور التكنولوجي الهائل حيث يبين             

ال يو ال األعم رن    أن مج ن الق د األول م ي العق رة ف رات آبي ه تغيي ا 21اج ر مم  أآث

ع          واجهه في القرن السابق، إن االتصاالت تغير وجه العالم وطريقته في شراء وتوزي

ود         واجز والقي ع الح ى رف ود إل رآات يع ذه الش اح ه دًا أن نج دمات مؤآ لع والخ الس

 .)124(الجمرآية

اون أو  وغالبًا ماتنتهي المنافسة بين الشرآات متعدية      الجنسية باالندماج أو التع

ديدة           ة ش وع منافس ان موض ين آ اط مع ام بنش ترآة للقي ة مش رآات تابع داث ش بإح

الن       رامج اإلع وير وب ي والتط ث العلم ة للبح واًال طائل رآات أم ذه الش وتخصص ه

اج                   وفر عن طريق اإلنت ا وتسويقها وت اج األسلحة وتطويره ى إنت الواسعة وترآز عل

دة                      الجديد تمويًال    اج سلع جدي د في مجال التطور التقني وإلنت ائًال يستخدم من جدي ه

ة دمات مدني اد    . )125(وخ ي االقتص ية ف ة الجنس رآات متعدي ة الش ى مكان دليل عل وللت

                                     
 . 107أنطونيوس آرم، مصدر سابق، ص.د )122(
ات  )123( ة والج فوري، العولم د العص د الواح ر: عب ديات والف دبولي، التح ة م ص، مكتب

 . 15، ص2000القاهرة، 
ان      )124( روت، نيس ة، بي ة العربي ال األم ادس، ح ي الس ومي العرب ؤتمر الق ، 1996الم

 . 313ص
 . 313، صنفسهالمصدر  )125(



ر     (العالمي   أ آبي اتج               ) دون احتمال خط ر من نصف الن ذه الشرآات أآث رادات ه أن إي

الم ي الع الي ف ة األصول فكانت . اإلجم ا قيم املين  تريل2.24أم دد الع ون دوالر وع ي

 .)126( مليار دوالر452 مليون عامل وصافي األرباح 8.300فيها 

ام                ة فورشين ع وتتوزع أآبر الشرآات متعدية الجنسية الخمسمائة حسب مجل

 :  وفقًا لمقراتها القانونية على النحو اآلتي1998

 .  شرآة12سويسرا +  شرآة 150: االتحاد األوربي -1

 .  شرآات8آندا +  شرآة 175: ألمريكيةالواليات المتحدة ا -2

 . 1 وتايوان 12آوريا الجنوبية +  شرآة 112: اليابان -3

 . 2، المكسيك 5، البرازيل 6، الهند 4الصين : باقي دول العالم -4

ين األقطاب              وتتوزع اإلدارات العليا لهذه الشرآات مثالثة بشيء من التقريب ب

ات المتحدة واالتح         ثالث الوالي ة           المتكافئة ال ا الشرآات التابع ان، أم ي والياب اد األورب

 .)127(فتنتشر إداراتها في أنحاء العالم

ل     ن أج ة م ا الرئيس ات مقراته ية حكوم ة الجنس رآات متعدي تخدم الش وتس

رى                 الحصول على صفقات تجارية لدى الدول األخرى وغالبًا ما نجد رؤساء دول آب

زورون دول أخرى  ة(ي رافقهم أصحاب ال) خاصة النامي ة لغرض ي شرآات العمالق

ة                       زخم الحكومي تستخدم الشرآات العمالق ى جانب ال دول، وإل عقد صفقة مع تلك ال

اد    شتى األساليب للحصول على العقود بما في ذلك الرشاوى مما أسهم في انتشار الفس

دبير   ة لت ا الهائل ذه الشرآات إمكانياته د تستخدم ه ا وق دول وهيبته وة ال وخفض من ق

 .)128(ت عسكرية أو إحداث اضطرابات في البلدان التي التتعاون معهاوتمويل انقالبا

                                     
إسماعيل صبري عبد اهللا، في توصيف األوضاع العالمية المعاصرة، أوراق مصر،         .د )126(

 . 95، ص، منتدى العالم الثالث، القاهرة، بال2002
 . 16، صنفسهالمصدر  )127(
 . 71، صنفسهالمصدر  )128(



اآن       تح األم ي ف وًة ف اطًا وق وًا ونش ية نم ة الجنس رآات متعدي د ازدادت الش لق

ى    ذي أدى إل ر ال ة، األم االت المختلف ي المج ة ف ابها الحري ي اآتس ا وف ا أمامه جميعه

وني ى المستوى الك ا إل ل ، واستخدمت أفضل التقن)129(انتقاله ي تجع ة الت ات المتقدم ي

دة    وقًا واح ره س الم بأس ات       )130(الع ن التفرع عة م بكة واس ن ش ه م ا تمتلك ي بم ، فه

المي  ى صعيد االقتصاد الع ر محوري عل ا من ممارسة أث ددة مكنته واألنشطة المتع

ادية     ة االقتص يرها العولم الت تس ها عج رى نفس بحت ت عى  )131(وأص ث تس ، حي

د ى المزي ة إل مالية العالمي ي  الرأس مالية الت ك الرأس المي، تل ار االقتصاد الع ن احتك  م

تتكون من الشرآات متعددة الجنسية والفاعلين الجدد والمصارف العالمية التي أخذت            

ة الخصخصة والتي                      ى توسيعها في إطار عملي اندها وتعمل عل الدول الرأسمالية تس

ة     رض الليبرالي ق ف ن طري ة ع دول الوطني يادة ال اس بس ى المس ؤدي إل ادية ت االقتص

 .)132(الجديدة آليًا

 

 :)منتدى دافوس(المنتدى االقتصادي العالمي  -4

ات        ددة لآللي اد والمتع ة األبع ادية المتداخل ة االقتص ذه العملي ان وراء ه د آ لق

والوسائل العديد من الشخصيات العالمية البارزة في مجال االقتصاد والمال والتجارة،    

ؤثر  وة الم كل الق ة تش ذه المجموع ط  وه ة االقتصادية فق ط للعملي يس فق ة ل ة والمحرآ

م   ؤالء ه ًا، فه ية أيض ا السياس تقبالً (وإنم رًا ومس الم حاض ديرو الع ّناع ) م ونهم ص آ

                                     
ي     .د )129( ة ف ة، دراس ية والعولم ة الجنس رآات المتعدي ات، الش ل بوه ريم آام د الك عب

ة، ع             ، 37التحوالت األساسية، العولمة والمستقبل العربي، سلسلة المائدة الحرة، بيت الحكم
  80، ص1999بغداد، 

 . 159صمصدر سابق، لة، في آتاب العرب والعولمة، جالل أمين، العولمة والدو )130(
دة     .د )131( ات الوح ز دراس ة، مرآ ة قومي لة ثقاف ف، سلس ة التخل رحمن، تنمي د ال امة عب أس

 . 144، ص1997العربية، بيروت، 
المي،   )132( ام الع ديات النظ اب العرب وتح ي آت دة، ف ة الجدي رم، الفوضى الدولي جورج ق

 . 100، ص1999يروت، مرآز دراسات الوحدة العربية، ب



ة       اهيم الليبرالي ذ بمف ق األخ ن طري الم ع اد الع ين القتص دة، والمخطط ة الجدي العولم

 .)133(الجديدة

ة               دعم العولم ذين يقومون ب دمًا عن        فهؤالء هم الفاعلون الجدد ال ا ق والسير به

دى           ي المنت د ف ي تعق ة الت ات الدولي اءات واالجتماع ع اللق ى جمي بض عل ق الق طري

اوض           ) دافوس(االقتصادي العالمي في     اءات سنوية للتف بسويسرا والذي يجتمع في لق

ة              اتهم    . )134(والمناقشة في مختلف القضايا التي تشهدها األوضاع الدولي وفي اجتماع

ام       ة ع وا                 1997 التي وقعت بداي اتهم وبحث م القضايا في مناقش ة أه وا من العولم  جعل

ورة       ة بص ذه العملي ق ه ث يحق ة بحي ة السياس ي خدم اد ف ف االقتص ة توظي آيفي

 .)135(أسرع

ي     رار السياس ناعة الق ه ص ي توجي رًا ف رًا آبي دى أث ذا المنت بح له د أص لق

واليس، فا  ن وراء الك تويات وم ى المس ى أعل الم وعل ي الع ادي ف اءات واالقتص للق

وة مايستطيع                      ه من الق الم أصبح ل ع أنحاء الع السنوية لرجال المال واألعمال في جمي

ذا        ات ه دم اتجاه كل يخ وجههم بش رار وت ى أصحاب الق ر عل كل آبي ا بش أثير به الت

ه   ة وتوجي اح لألسواق العالمي ن االنفت ٍد م ه نحو مزي ين في دى ومصالح المجتمع المنت

نها               االقتصاد عالميًا محاولين جذب     راز محاس ة عن طريق إب ام اآلخرين للعولم  اهتم

رآات          رغم دوًال وش اغط ي ل وض ر فاع ى عنص ول إل ى التح درة عل ن ق ا م ا له بم

 .)136(ومنظمات دولية على تعديل منهجها

 
                                     

وي في الشرق األوسط                )133( دة والمجال الحي ة الجدي اهيم عصر     -سيار الجميل، العولم  مف
 . 149، ص1997قادم، مرآز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت، 

ة،                 )134( ة، مرآز دراسات الوحدة العربي المؤتمر القومي العربي التاسع، حال األمة العربي
 . 79سناء آاظم آاطع، مصدر سابق، ص.د: ، نقًال عن156، ص1999بيروت، 

ة      )135( ة، س           -نبيل شبيب، ندوة دافوس العالمي ة قضايا دولي ة، مجل ة الهيمن ، 372 ع 8 عولم
 . 4، ص1997مارس -فبراير

ي، ع      )136( تقبل العرب ر، المس ومي العاش ؤتمر الق ر الم ار  255تقري روت، آي ، 2000، بي
 . 79م آاطع، مصدر سابق، صسناء آاظ.د: ، نقًال عن116ص



 :  اآلليات الثقافية واإلعالمية-ثالثًا

 :  اآلليات الثقافية-1

ات المتح       : األسس النظرية  -أ بعينات       في دراسة وضعت في الوالي ة في س دة األمريكي

ـ  اعرف ب ات م رين لمكون رن العش ة (الق ة الجماهيري ة اإلعالمي ذه ) الثقافي توصلت ه

ة    أن ثقاف ا ب ة مفاده ى نتيج ة إل راق(الدراس ار  ) االخت راق األفك ى اخت دف إل ي ته الت

ق                 ى أسس وفرضيات ومسلمات أطل وم عل والمكونات الثقافية للمجتمعات األخرى تق

 : ، وهي)137()هاماألو(عليها اسم 

ة  )1 م الفردي عور      : وه ن الش رد م د الف ي ويبع عور الجمع ق الش ى تمزي ل عل يعم

اء                   ى إلغ دعوة إل ة تعني ال بالجماعة أو المجتمع الذي يوجد فيه وعليه فإن الفردي

 . السياق أو اإلطار االجتماعي مهما تكن طبيعة هذا اإلطار وماهيته

ار الشخصي  )2 م الخي ي طمس روح الجم : وه ن ف ي أو  ويكم وعي الطبق ة وال اع

 . القومي واعتداد الفرد بشخصه لذاته فقط

اد )3 م الحي ة  : وه ى أخالقي ة أو حت ة أو قومي ة قضية وطني زام بأي دم االلت ي ع يعن

 . واليحرك ساآنًا تجاه أي أمر يستوجب االهتمام أو التضحية

ر      )4 وهي بالدرجة األساس ضد آل      : وهم االعتقاد بالطبيعة البشرية التي التتغي

ذا               ش ًا واليعترف ه يء اسمه الحرآة أو التغيير حتى وإن آان مردود ذلك إيجابي

ذه     ام (النوع من ه وارق        ) األوه ة ف راء أو أي اء والفق ين األغني وارق ب بوجود الف

ذلك يكرس االستغالل وعدم                    ة، وب أمور طبيعي ر ذلك آ اس ويعتب أخرى بين الن

 . المساواة

                                     
اب العرب                   .د )137( ة، عشر أطروحات في آت ة الثقافي ة والهوي محمد عابد الجابري، العولم

 . 303-302، ص2000، بيروت، 3والعولمة، مرآز دراسات الوحدة العربية، ط



ا      ويعني االس : وهم غياب الصراع االجتماعي    )5 تسالم لجميع أنواع االستغالل مهم

ق        اح وغل د الكف كاله وتجمي ع أش راع بجمي اء الص ي إلغ ا يعن دره آم ان مص آ

 . األبواب أمام التغير نحو األفضل

ة       ابري بأيديولوجي د الج د عاب دآتور محم ماها ال ام أس ذه األوه ة (ه الفردي

 .)138()المستسلمة
 

ق -ب ادئ موضع التطب : التطبي ذه المب ائج  ولغرض وضع ه ق أفضل النت ق وتحقي ي

ي من  واطن العرب ر وقناعات الم ي تفكي أثير ف دة للت ائل عدي ة وس وى العولم اتبعت ق

  -:أهمها

ة تحل محل المضامين األصلية                 )1 إشاعة مصطلحات جديدة ذات مضامين مختلف

دان اإلسالمية وإسرائيل                 ة وبعض البل ة العربي التي تتصل بحياة وشخصية األم

ذا المصطلح واضح          مثل مصطلح الشرق األ    وسط، وآان الغرض من إشاعة ه

ران               وهو إحالل تسمية الشرق األوسط الذي يضم بعض الدول اإلسالمية مثل إي

دًال من تسمية           ًا ب وطن العربي  (وأفغانستان وترآي ه ومحو     ) ال ودمج إسرائيل ب

 .)139()الشرق األوسط(الصفة العربية عن قضية فلسطين لتصبح قضية 

يم     )2 ة التعل ة وتبني النموذج الغربي               نشر أنظم اهيم الخاصة بالعولم  والفكر والمف

 .)140(واألمريكي في المؤسسات التعليمية ومن ضمنها الجامعات

                                     
دة      )138( ات الوح ز دراس ي، مرآ وطن العرب ي ال ة ف ألة الثقافي ابري، المس د الج د عاب محم

 . 238-178، ص1998 بيروت، ،2العربية، ط
ة، منشورات المجمع الملكي                  )139( ة والعالمي ين العولم ناصر الدين األسد، الثقافة العربية ب

المية، األردن   ارة اإلس وث الحض ان، -لبح ن 2000عم ًال ع ني،   .د: ، نق نعم الحس د الم عب
ي، جـ    اد العرب ي االقتص ا ف ة وأثره اب العولم ي آت افي، ف ن الثق ة واألم اب ، ا6العولم لكت

 . 51، ص2001الثقافي، بيت الحكمة، بغداد، 
 . 39المصدر نفسه، ص )140(



ة       )3 يقى ومحاول ة والموس اني األجنبي ة واألغ ينمائية والتلفزيوني الم الس ر األف نش

وطن العربي                  راد في ال ر وسلوك لألف جعل مضمونها يسود بالتدريج آنمط تفكي

 .)141(الناميةوالدول 

الم              )4 تم الترويج لتجارة هذا النوع من السلع آالمطبوعات واألدب والموسيقى وأف

ة       ن الناحي ة م ة األهمي ة بالغ ارة الثقافي ى أصبحت التج ون حت ينما والتلفزي الس

م المتحدة، حيث أشار                  ة البشرية لألم االقتصادية آما يذآر تقرير برنامج التنمي

ًا خالل           هذا التقرير إلى ان تجارة هذه       المواد زادت ثالث مرات في قيمتها تقريب

د آانت  نة، فق رة س ام 67إحدى عش ون دوالر ع ) 200( وأصبحت 1980 ملي

ام   ون ع ة       . 1991ملي واق العالمي ي األس ود ف تقطاب يس ز واالس ذ الترآي وأخ

ة     واد الجنس       (للمنتوجات الترفيهي الم والموسيقى وم ا بشكل      ) األف يمن عليه وته

الم إال                متزايد المنتوج  الم في الع تج لألف ات األمريكية، ومع ان الهند تعد أآبر من

ارًا       اعًا وانتش د اتس ت الهن وق وفاق ل س ى آ تطاعت أن تصل إل ود اس أن هولي

دما آانت          %) 50(وتحصل على أآثر من      %) 30(من إيراداتها من الخارج بع

ينما                   1980عام   الم الس ة في سوق األف الم األجنبي ئية في   ، في حين نجد أن األف

 .)142(%3الواليات المتحدة األمريكية التزيد نسبتها عن 
 

 : النتائج -جـ

أثير                )1 اد لتحقيق ت تبنت قوى العولمة هذه المبادئ وعملت فيها بشكل مبرمج وج

أفكار وثقافات العالم، فقد قال بريجنسكي مستشار األمن القومي في           على  قوى  

بعينات     ر الس ارتر أواخ رئيس آ د ال ال (عه ل األف ة  تحت رامج التلفزيوني م والب

                                     
 . 39، صنفسهمصدر الناصر الدين األسد، الثقافة العربية بين العولمة والعالمية،  )141(
ام    )142( رية لع ة البش ر التنمي دة، تقري م المتح ائي لألم امج اإلنم رين، 1999البرن ، البح

 . 49الحسني، مصدر سابق، صعبد المنعم .د: ، نقًال عن33ص



يقى     ار الموس ك انتش ي ذل ابهها ف ة ويش وق العالمي اع الس ة أرب ة ثالث األمريكي

درون التقليعات                   ذين يق رة ال الشعبية األمريكية، في حين تتوسع باستمرار دائ

 .)143()والمالبس وحتى العادات الغذائية األمريكية في جميع أنحاء العالم

 -مية المكّثفة في تفكير المواطن العربي وسلوآيته       لقد أّثرت هذه الهجمة اإلعال     )2

ا ن مواجهته د م ة الب ك حقيق ر -وتل ي التفكي دة ف ر جدي رت عناص د ظه  فق

راب (والسلوك لدى المواطن العربي أبرزها مايسمى         ة    ) االغت والنظرة الفردي

ديًا    ه تح ة تواج ة العربي ذا أن الثقاف ي ه ي ويعن تهالك الترف ة واالس والمادي

د رًا يه لة   وخط ى مواص ي عل ان العرب درة اإلنس ل ق دف ش لماتها به د مس

 .)144(التحدي

ر       )3 د أّث ترآة، وق ز بخصائص مش ة تتمي ة عالمي ورة ثقاف ى بل ة إل ه العولم تتج

ين اإلنسان في أرجاء               سقوط الحواجز وتقريب المسافات باالتصاالت في تمك

ة، فأصبحت العولم                  دويل الثقاف ة الكرة األرضية من معرفة آل شيء بسبب ت

ر                  يم األصلية وتغي دد نزعة الق ة، وته الثقافية تشكل خطرًا يتهدد الثقافة الوطني

 .)145(صفات الثقافة المحلية إلى درجة تهميشها

 
 
 
 
 
 
 

                                     
عبد المنعم الحسني، العولمة واألمن الثقافي، في آتاب العولمة وأثرها في االقتصاد           .د )143(

 . 22، ص2002، بيت الحكمة، بغداد، 6العربي، الكتاب الثقافي، جـ
 . الباحث باالتفاق مع رأي الباحثين اآلخرين )144(
يش الثقا    )145( ة وتهم ازي، العولم دي حج د مج ن  أحم ًال ع ة، نق ة الوطني نعم  .د: ف د الم عب

 . 58الحسني، مصدر سابق، ص
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 الفصل األول
 العوملة يف ظل التطور التقين 

 :تمهيد

ة س    ة عارم ورة تقاني الم ث هد الع م   يش ارع ل كل متس ادة وبش رات ح تحدث تغي

ة           ادية والتربوي ية واالقتص تويات السياس ع المس ى جمي ل عل ن قب ان م هده اإلنس يش

ر           ن أس تخلص م ن ال د م ك الب توعب ذل ا أن نس ي يمكنن كرية، ولك ة والعس والثقافي

بوصفه  ) التكنيكي (والتي تحصره في شقه الفني        ) تقانة(التعريفات الضيقة لمصطلح    

يلة لتط ق وس اج أدوات   "بي ة إلنت ة المنظم ة أو المعرف اليب العلمي افات أو األس االآتش

ة تتسع لتشمل الظروف السياسية                  ". معينة ولهذا فإن التقانة والتطور التقني هو عملي

اني     لوك اإلنس ة للس ب المختلف ور الجوان ي تط ا وه ي أفرزته ة الت واالجتماعي

ذا اإلطار    . واالجتماعي في ما يخص تطبيقها     اد        وفي ه ة أبع ة ثالث د  :  يصبح للتقان البع

افي المعرفي األخالقي         ) التكنيكي(الفني   د الثق د جاءت   )146(والبعد التنظيمي والبع ، فق

بحت   د أن أص حتها بع د ص ي تؤآ ة الت ن األدل د م يف العدي ات لتض ة المعلوم تقان

ة والعسكرية                 وة السياسية واالقتصادية والثقافي م مصادر الق ة أه . المعلومات والمعرف

ه إال            ام ب ى القي در عل خمًا التق روعًا ض ل مش رد ب ه ف وم ب داعًا يق م اب د العل م يع ول

ا       لطة بأنواعه غوط الس د بض نظم ومقّي ب وم ل مراق ه عم ات، ان ذا  . المؤسس ي ه وف

ية       عدة السياس ي األص ة ف ة العولم ي لعملي ور التقن ي عرض التط نتدرج ف ار س اإلط

 .  الثالثة القادمةفي المباحث) التكنيكية(واالقتصادية والفنية 

                                     
، مرآز 3في آتاب العرب والعولمة، ط) الجوانب التقانية(نبيل علي، ثورة المعلومات  )146(

 . 104، ص2000دراسات الوحدة العربية، بيروت، 



 املبحث األول 
 التطور على الصعيد السياسي 

ذ عصور          دة في تطوره السياسي من مّرت على المجتمع اإلنساني مراحل عدي

ورات        ي تط ر، وه ت الحاض ى الوق الالت إل ر الس دن وفج اريخ ودول الم ل الت ماقب

دولي والصرا  يم السياسي ال م والتنظ ة الحك ر السياسي وأنظم ملت الفك تمر ش ع المس

دمرة ذهبت                    ذه المراحل حروب م د تخللت ه على النفوذ والثروة ومصالح الدول، وق

اتهم                   ذه التطورات المفكرين والفالسفة فوضعوا نظري بالماليين من البشر وشغلت ه

اوز      ن لمبحث التتج ث اليمك ة، بحي دات المكتوب ي آالف المجل ارهم ف ية وأفك السياس

ذا      ه بإيجاز                  صفحاته الثالثين مثل مبحثنا ه تم تناول ك التطور إال أن ي  أن يتسع لكل ذل

ى الصعيد السياسي                   يم التطور عل غير مخل بطبيعته، لذلك رأينا انه من المناسب تقس

 : إلى ثالثة مراحل نعتقد انها تغطي مساحة الزمن وتفي بهدف المبحث وهي

  .من العصور القديمة إلى عصر النهضة: المرحلة األولى

  .من عصر النهضة إلى الحرب العالمية الثانية: ةالمرحلة الثاني

  .من الحرب العالمية الثانية إلى الوقت الحاضر: المرحلة الثالثة
 

 من العصور القديمة إلى عصر النهضة : المرحلة األولى

تقرار، حيث                  اة االس ل ولوجه حي تاريخيًا، تدرج اإلنسان في مراحل متعددة قب

ات اليعرف         آان هائمًا على وجهه لجمع قو      ار ونب ة من ثم ه الطبيع ا تحسن علي ته مم

ار                         ل إشعال الن ة مث ه البدائي ل أن يكتسب تجارب ًا طويًال قب لغة محددة، واستغرق وقت

اء جنسه،                اة المشترآة مع أبن واستخدام القوس والسهم إلى أن تعلم مزايا العمل والحي

ى الج     د اآتشفت   . )147(ماعة آما تعرف على تبادل السلع ومبادئ االقتصاد القائم عل وق

ا قرى نشأت بحدود                            ار أنه اء اآلث د علم ا يعتق ابين النهرين فيم الد م رة في ب آثار آثي

                                     
 . 28، ص9/10/1995، المدينة رمز الحضارة، آفاق عربية، حتييوسف .د )147(



ى األلف             ) خمسة آالف سنة قبل الميالد     (5000 ود إل م تع وفي المتحف البريطاني ُرق

ة                الثاني قبل الميالد تشير إلى توصل اإلنسان إلى إيجاد حلول هندسية لمشكالت حياتي

ه من            . )148(مة السدود وشق القنوات   مثل إقا  ذ تحول ري من ة ال لقد عرف اإلنسان أنظم

ر       ر فج ى عص ه إل ة تحول ي بداي زي أي ف ر البرون ى العص ري إل ر الحج العص

ون        د أن تك رة الب ال الكبي إن األعم ان، ف ور لإلنس ة التط ب حتمي الالت، وبموج الس

ا              ى الحي اد إل دوره ق اون     جماعية ويبتكر ويصنع أدوات العمل وهذا ب ة المشترآة والتع

ة   - القبيلة -األسرة(بين   ة والمدين اء        ).  القري ًا لبن اة المشترآة أساس ا آانت الحي ومن هن

 وتقسيم العمل  ، الذي قاد بدوره إلى اختراع وسائل التبادل )149(المجتمع البشري األول  

دأ                      د ذلك ب ك وبع دن والممال ى نشوء دول الم ًا أدى إل اعي، تنظيم االقتصادي واالجتم

ي   ا ه، فف ي تحكم وانين الت ع الناشئ ووضع الق ة المجتم ر السياسي لضبط حرآ لتفكي

ا                   راآم في وعي البشر بم ل للت افي قاب عصر الممالك واالمبراطوريات تكون إرث ثق

ة      م والسياس ي الحك ارب ف ية وتج ة سياس كل ثقاف دول   )150(يش ت ال د قام ، فق

يمن        د وال الد سومر ووادي   واالمبراطوريات وبنيت الحضارات في الصين والهن  وب

وانين       اتير والق ورى والدس الس الش م ومج كال الحك ا أش دت فيه ان ووج ل واليون الني

يلة  ة والفض ة والحري اهيم العدال ن . )151(ومف اتوم ك النظري ان لهتل ارز ا ماآ ر ب  أث

ة       أساسًا في التطور السياسي الالحق، وهذا مانجده         توشّكل  مثالً في الحضارة اليوناني

 . القديمة للعصور ًاواضح
 

 : الحضارة اليونانية

                                     
 . 145، ص1978أحمد سوسة، حضارة العرب ومراحل تطورها، بغداد، .د )148(
ضرغام .د: ، نقًال عن231، ص1988ديفيد وجوان أوتيس، نشوء الحضارة، بغداد،  )149(

 . 16، ص2007، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1عبد اهللا، تطور أنظمة الحكم والسياسة، ط
 . 157أحمد سوسة، مصدر سابق، ص.د )150(
 . 157 سوسة، مصدر سابق، صأحمد )151(



رن السادس ق           د بطاليس         .بدأت الحضارة اليونانية في الق ى وجه التحدي م وعل

ة                . ق 546-624الذي عاش في     اك مرحل اء السبعة، ولكن آانت هن م وهو أحد الحكم

ا       ر فيه وميروس والتفكي ود وه ا هزي ي مّثله طورية الت ة األس ي المرحل ه وه ابقة ل س

امٌض ى  باهت يصور غ ة عل ة أالطبيع ا حي اردةنه ال  أ وم ي جب ون ف ة يعيش ن اآلله

دأت في البحث            . )152(األلب ة األسطورية وب د تجاوزت المرحل ة فق ة الثاني أما المرحل

اغورس    ى فيث بًة إل ة نس رت الفيثاغوري م ظه ود، ث ل الوج ن أص  ع

ي  ) م. ق572-497( ات ه الث طبق ى ث ان إل ي اليون اس ف م الن ذي قّس فة : ال الفالس

اد      والعم ب أولمبي ول ملع الهم ح ى أفع تنادًا إل رة اس ة الحقي ت . ال والطبق وعكس

ا في         ة        أالفيثاغورية الروح اليونانية برمته ادة والتجرب ك      ن النظر للس د ذل د، وبع للعبي

وى الحق لأل  (ظهر الفكر السفسطائي بزعامة آليكس السفسطائي الذي جاء بنظرية           ) ق

ة،          تاريخ الفكر    والتي آان أثرها آبيرًا في     السياسي وأنظمة الحكم في العصور الالحق

ة سقراط     وبعدها بدأ عصر الحكمة في التفكير السياسي اليوناني ممثًال بالفالسفة الثالث

ل في تأصيل                 . )153(وأفالطون وأرسطو  اٍع طوي ا ألفالطون وأرسطو من ب ونظرًا لم

 .  بشكل مختصرهماالنظريات السياسية نجد من المناسب أن نعرض فكر
 

 :  أفالطون-أوًال

وتتلمذ على يد أستاذه    ) م. ق 347-427 (في المدة ولد وعاش أفالطون في أثينا       

ي        ية وه فة السياس ي الفلس ية ف ه األساس ه فكرت ذ عن قراط وأخ ي  (س يلة ه الفض

                                     
علي عبد المعطي محمد، السياسة بين النظرية والتطبيق، دار .محمد علي محمد ود.د )152(

 .56، ص1985النهضة للطباعة والنشر، بيروت، 
 . 58المصدر نفسه، ص )153(



ة اب   )154()المعرف ا آت ات أهمه دة مؤلف ه ع ة(، ل اره   ) الجمهوري م أفك ه معظ ع في جم

 : السياسية تقريبًا منها

ة  -1 أة الدول ةنش ة    : والمدين و دول ه ه ي زمان روف ف ائد المع يم الس ان التنظ آ

 ورأى أفالطون أن افتقار الفرد إلى اآلخرين بسبب عدم City Stateالمدينة 

ة                  ة والمدين رئيس لنشوء الدول ه هو السبب ال ى سد احتياجات م  . قدرته عل وتكل

ذه   ) المدينة الفاضلة (ما أسماه   لى  بمثاليته المعروفة ع   ى   التي تصورها، ف ب إل

ر أن  ي تظه اء هي الت وت والمسكن والكس ة من الق حاجات اإلنسان الطبيعي

ل    ن آ ين أصحاب المه ل ب يم العم اون يقتضي تقس اون وان التع حسب بالتع

مواهبه الخاصة، وهكذا يستطيعون تشكيل المجتمعات لتعيش في مدن محددة           

اس ا الن ىيجلس فيه و أسرة مصنوعة من السرو واآل عل ر س راشفين الخم

اجون            مكللين بالغار معاشرين أزواجهم، ومع مرور الزمن يتكاثر الناس فيحت

 من ثمَّ إلى مناطق أخرى فيضطرون إلى فتح مناطق جديدة بواسطة الحرب و          

م                    اد الحربي ث وفير العت رفين وت ود المحت يحتاجون إلى تشكيل جيش من الجن

 .)155(إلى عقل مدبر لهذه األمور وهو الحاآم

اآم -2 دث أ: الح ون عيتح بعض الص فالط اآم يجب أن يتصف ب  اتفن ان الح

ديدًا            ،الفطرية  منها أن يكون فلسفي النزعة محبًا للمعرفة وديعًا مع أصحابه ش

م          . )156(مع أعدائه  دين للحك ى    ورأى انه يجب أن يربي األحداث المع وفق   عل

ي ،مواصفات خاصة رط ف نهم شجاعًا، صادقًا اليف د م ون الواح ا أن يك  منه
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يط الضحك ومتح ام بس ام الحك ون طع ال، وان يك ن حب الم دًالًارر م   ومعت

ة              ًاوصحي ذه الفئ ه من ه  ويجب القيام بالتدريبات الرياضية ويرى أفالطون ان

 . )157(يجب اختيار القضاة والحكام

ات -3 واع الحكوم ى  : أن ات هي عل ة للحكوم واع رئيس ة أن ر أفالطون خمس ذآ

 ،جارشية والديمقراطية والطغيان  األرستقراطية والثيوقراطية واالولي  : التوالي

ذه                     وم ه ابقة وتق ة الس ار الحكوم د انهي ده بع ذه الحكومات عن ويتوالى نشوء ه

 على أساس دستور صيغت مواده    ةالحكومات عنده بعد انهيار الحكومة السابق     

 .)158(من النظم السياسية التي أشار إليها أفالطون في محاوره السياسية
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 :  أرسطو-ثانيًا

و تلمي  ين    ه ط ب ي بعضها رب ه ف ه وخالف أثر ب اره وت ه أفك ذ عن ون أخ ذ أفالط

اهي إال الجانب               . )159(السياسة واألخالق  د أرسطو م تنتاج أن السياسة عن ويمكن االس

وم                 ى أن العل ذهب إل ًا وي وم جميع االجتماعي لألخالق فهي أخالق موسعة وتشمل العل

 .)160(آلها تخدم علم السياسة العلم الرئيس عند أرسطو

ي إن قيام الدولة عند أرسطو يبدأ    : لدولةا -1 د    باالجتماعين األول يد والعب ين الس ن ب

د   ًاوالزوج والزوجة فينتجان العائلة والقرية ناتج      ائالت وعن  تجمع عدد من الع

 . )161(تجمع عدة قرى في آيان سياسي واحد تقوم الدولة

اعي  نئاإلنسان آا  -2 ه عن النمل                 اجتم ل قابليت ذا التق الطبع وهو في ه ائر    ب  وس

 .)162(الحيوانات التي تقيم اجتماعاتها بالطبع والبديهة

ان            -3 ان واإلنس ل اإلنس ن أج ا م ًا وإنم ق عبث م تخل اة ل طو أن الحي رى أرس ي

متخصص منذ الوالدة للطاعة أو اإلمرة، والحرب والغزو والسبي واالحتالل   

ك  ائل مشروعة للتمل ده وس م  (عن ن البشر ه ة م ط لطائف روعة فق ا مش ولكنه

 .)163()ريقاإلغ

 . البشرية عند أرسطو تنقسم إلى سادة وعبيد واليونان وحدهم هم السادة -4

وبذلك وضع أرسطو األساس األول للنظريات العنصرية فأخذها عنه المجرم        -5

و  بس ث ذي ل اني ال فة باأللم ل( الفلس ذي ) هيج ّدال يد  ع اني س  العنصر األلم
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د،البشر لط عن ر والتس ذى التكب ان، فغ ادتهم عن األلم ربين  فق ى ح صريتهم إل

 .)164(عالميتين ذهبت بأرواح ماليين البشر
 

 : العصر الروماني

ريقيتين    رتين اإلغ فتين الكبي ت الفلس ون(أعقب فة أفالط طو-فلس اعرف ) أرس م

م من                           ا من ه ك التي حمله ا تل ان آخره ة آ ًا طويل دت قرون بالفلسفة الرواقية التي امت

ا        ر          . )165(أصل روماني أو الذين هاجروا إلى روم ة المسيحية األث ان لظهور الديان وآ

األآبر في اتجاهات الفكر السياسي ونظام الدولة والحكومة، فظهرت السلطة الكنسية             

لطًة ية  س لطة الكنس ين الس اوالت الفصل ب يين، وظهرت مح ه السياس ي توجي ى ف  أول

ين السلط              ة سلطة أولى في توجيه السياسيين الدنيوية التي آان يترأسها االمبراطور وب

ا ا     ة       الكنسية التي يتزعمه دعوة القائل ا وظهرت ال ا هللا     اعطِ (لباب ا لقيصر لقصير وم  م

رة عن       . )166()هللا وقد آانت األفكار والمبادئ والنظريات السياسية في هذا العصر معب

دأ        ة ابت ة     تالظروف والمالبسات التي واآبت الحضارة الروماني ا دول  من آون روم

 تحولها إلى االمبراطورية الرومانية، وزاد احتكاآها       مدنية إلى تأسيس الجمهورية إلى    

ة                    ام تحدد عالق ادئ وأحك ى وضع مب بالعالم الخارجي فكان من الضروري أن تلجأ إل

انون  ايعرف بق ر م ة فظه وانين الروماني عون للق ذين اليخض ب ال ان باألجان الروم
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رة         م ظهرت فك ة   "الشعوب ث ذه ال        " Universalismالعالمي ى ه ا يترتب عل رة  وم فك

 . )167(من إمكانية البشر من العيش معًا في مجتمع عالمي واحد

ين عامي                     ا ب ذي عاش في روم -106ومن أهم الفالسفة الرومان شيشرون ال

م وأبدى إعجابه بجماليتها واشتهر بمناداته بنظرية الدساتير المختلطة وبتوازن          . ق 43

 .)168(السلطات والتحام الملكية باالرستقراطية والديمقراطية
 

 : ظهور الدولة القومية

ر     يالدي اعت ع الم رن الراب ي الق يحية   ف طنطين بالمس ور قس  ًادينف االمبراط

 لالمبراطورية الرومانية وبذلك أصبحت الدين الرسمي الوحيد المسموح به في           ًارسمي

ة بالمسيحية        االمبراطورية وآان السبب وراء     راف االمبراطوري  هو   ًا رسمي  ًادين  اعت

ا لبثت أن            ومن ثمَّ يد الكنيسة   حاجته إلى تأي    تأييد رجالها للدولة ولكن السلطة الكنسية م

ا فحدث   ة وتعاليمه ي شؤون الكنيس دخل ف اول الت دما ح ه االمبراطور عن ارت بوج ث

رن الثالث                 االضطراب في أواسط العصور الوسطى من القرن الحادي عشر حتى الق

الغ             عشر بسبب مبدأ ثنائية السلطة الدينية والدنيوية         ر ب ه أث ان ل  في وهو اضطراب آ

ة             ة القومي رون      . )169(التطور السياسي ألوربا تمخض عن ظهور الدول د شهدت الق فق

ارين األول                 ين تي رة ب ادة وتناقضات آبي األخيرة من العصور الوسطى اضطرابات ح

ة                       ة القومي ة الدول ار إقام ة واحدة وتي ة إلهي المي خاضع لحكوم يدعو إلقامة مجتمع ع

ب ا  د آت ها      ولق ة ووضعت لنفس دول القومي ن ال ر م ت الكثي اني فقام ار الث اح للتي لنج
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ديني             د  . )170(القوانين واألنظمة في سائر شؤونها االجتماعية إلى جانب االستقالل ال لق

ل                    ا العامل السياسي المتمث ة منه ة القومي ار الدول  أسهمت عوامل عديدة في انتصار تي

ة عن          رد فعل لل   في ظهور وانتشار الشعور القومي       ة الناجم وارث الداخلي ات والك تقلب

دم               ًاالحروب ورد  ل بالتق ذي تمث  على التحديات الخارجية؛ ومنها العامل االقتصادي ال

ه أسباب                التجاري وما نجم عن االآتشافات الجغرافية مما آان يتطلب نظامًا مرآزيًا ل

سيكية والمثالية  النجاح، ومنها العامل الفكري الذي آان يتجه إلى إصالح األفكار الكال          

ذه            عامل الديني الذي فصل الكنائس عن     ومنها ال  ا؛ وجعل ه  الكنيسة الرئيسية في روم

ام    ت نظ ة تح ل دول ي آ اآم ف لطة الح عة لس ة خاض ائس الوطني اآم (الكن الح

 .)171()األعظم
 

 )العصر الحديث(من عصر النهضة إلى الحرب العالمية الثانية : المرحلة الثانية

 :ة عصر النهض-أوًال

ع عشر           رن الراب يمكن تحديد عصر النهضة تاريخيًا من النصف األول من الق

ة       ة النهض ت آلم ر ودل ادس عش رن الس ة الق ى نهاي ى Renaissanceإل   عل
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د        ن التحدي د م ة مزي فة واآلداب بغي ون والفلس ارف والفن ع المع اء لجمي ة اإلحي حرآ

 .)172(مة أوربا فيهاوالتغيير واالبتكار وآانت إيطاليا على وجه الخصوص زعي

ة اإلسالمية               وقد بدأ هذا العصر من خالل احتكاك األوربيين بالحضارة العربي

دلس  ي األن ة(ف بانيا الحالي م ) أس ن خالل إطالعه ى م ة عل وم القديم اء العل ة إحي حرآ

اك والتفاعل           يما وآانت التجارة أحد أهم أسباب االحتك ل         والس ة مث دن اإليطالي  في الم

وة ا )173(جن م م انية     وأه ة اإلنس ة الثقافي ا زودت الحرآ ه عصر النهضة أنه از ب امت

 .بمفاهيم جديدة للحياة والعالم وامتازت بأصالة الفكر السياسي

ة    ن األهمي ر م ب آبي ى جان ية عل دثت تطورات سياس ي عصر النهضة ح وف

ديني   م فقا آونها أخذت بالوعي االجتماعي إلى ميادين جديدة الح ال ة اإلص ت حرآ

ع    ) مارتن لوثر( في القرن السادس عشر التي قادها      في ألمانيا  ابوي وبي بالط الب ضد ال

ات الفاسدة                صكوك الغفران للمسيحيين حيث نادى بتنقية الدين المسيحي من االنحراف

ورة               مو ن دعوته هذه نشأ المذهب البروتستانتي وآانت أفكاره في العدالة أحد أسباب ث

ان   ين األلم الف 1525-1524الفالح ا آ ة     م أم م الكنيس ادة اهللا ودع ى عب ا إل د دع ن فق

تخدام        وء اس ع س أنها من ن ش ة م ة والدنيوي لطتين الديني ين الس ة ب ة قوي اد رابط وإيج

لطة ي عصر النهضة  )174(الس ر  وف ى   ظه ر إل ة النظ روا طبيع رين غي فة ومفك فالس

لط مالس لطة وأهمه ة والس م والدول ودانة والحك افيلي وب ن المناسب )175( ميك د م  ونج

 .كارهما بشكل موجز إلتمام الفائدةعرض أف

 

 :  ميكافيلي-1
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امي     ين ع ا ب اش م ا وع ي فلورنس د ف الي ول ر وسياسي إيط ب ومفك و أدي وه

اب . م1469-1527 ه آت م مؤلفات ر (أه رين ّديع) The Princeاألمي م المفك ن أه  م

ر من  ا خالل النصف األخي وا خط التطور السياسي في أورب ذين أدرآ يين ال السياس

ا بسبب ضعف        القرن   ة أم ذاك فاسدة وعقيم ائدة آن الخامس عشر وأدرك أن النظم الس

ة ي السياس ة ف دخل الكنيس ام أو لت ية الحك زق . )176(شخص ة التم ه لحال زق قلب وتم

و                       ا ول ة وتحقيقه ى الوحدة الوطني دعو إل راح ي الده ف والشتات واالنقسام التي سادت ب

د أم    د إال بي ن تتوح ا ل د أن إيطالي القوة، واعتق ر    ب روت والمك القوة والجب ز ب ر يتمي ي

دة  ق الوح ة أدوات لتحقي ذراع الالتيني ة وال ائل األخالقي ن الوس ذ م داع ويتخ  )177(والخ

رة السياسة و         دّ أوأقصى األخالق والدين من دائ ة أسمى صورة من صور            آ  أن الدول

ه               ه وحمايت التجمعات اإلنسانية وهي تعلو على الفرد مادامت قادرة على تحقيق رفاهيت

ة                ومن ثم فان مهنة السياسة لن تخضع لحساب دقيق لالهتمامات اإلنسانية في أية ناحي

 .)178(ويرتكز على استخدام أمهر الوسائل في مواجهة الصعاب

ام  ي ع اب  1515ف و آت ية وه ه السياس م مؤلفات افيلي أه ر(م وضع ميك ) األمي

ة        رد   (عالج فيه موضوع الحكومة المونارآي م الف ا و      ) حك ؤمن به م    التي ي اليب الحك أس

دافها                     ق أه ا من تحقي ة التي تمكنه والوسائل التي تؤدي إلى قوة الدولة والسياسة العام

اب   ذا الكت م عناصر ه ون أه كرية تك ية والعس دابير السياس اد الت ه ،وتك ال في ث ق  حي

ه    )179()أن آتاب األمير آتاب عملي يفسر فن الحكم الناجح         (Maxeyماآسي    وقال في
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ا    (دانينغ   ر من                     لقد أعطان ائله أآث م ووس ن الحك اب فاسقة عن ف ذا الكت افيلي في ه ميك

 .)180()إعطائه لنا نظرية عن الدولة

ذآي والثاقب                أما أمير ميكافيلي هذا الذي يتحدث عنه فهو تجسيد آامل للفكر ال

واء   د س ى ح ه عل ائله ورذائل تغل فض ذي يس ة   ،ال ن صورة الطاغي يًال ع د قل ل يزي  ب

ر              ،لسادس عشر  اإليطالي في بداية القرن ا     ه األمي افيلي في آتاب ول ميك أني  " حيث يق

ر     ن خي ه م ى أن وافقني عل وف ي ان س ل إنس ًا أن آ د تمام ن  اعتق تغل م ر أن يس  األمي

ا يش   اك من       الصفات م ة فهن ة أو ديني ة أخالقي ى قيم اظر إل ر ن ه غي بيل رفعت اء في س

ائل ما قد تؤدي    الفضائل ما قد تؤدي إلى تدهوره وانهيار حكمه آما أن هناك من الفض            

لقد خلق ميكافيلي أآثر من أي مفكر سياسي آخر، المعنى             . )181("إلى ازدهار ورفعته  

ذي صاغه في         الذي ذاع وانتشر في غالبية بلدان العالم وبغالبية اللغات وهم المعنى ال

 .)182()أن الغاية تبرر الوسيلة وأن الضرورة ال تعرف القانون(قوله الشهير 
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 :Jean Bodin بودان -2

ين                  ا ب م 1596-1520جان بودان رجل قانون ومفكر سياسي فرنسي عاش م

 و  1566الذي وضعه عام    ) منهج في الفهم الميسر للتاريخ    (وترجع أهميته إلى مؤلفيه     

ام     ) ستة آتب عن الدولة   ( م              1576الذي وضعه ع ذا أول مؤلف عن عل ه ه د آتاب  ويع

ه منصب            د آانت اهتمامات ى التفسير العلمي للظواهر         السياسة بالمعنى الحديث فق ة عل

 .)183(السياسية غير ناظر إلى قوى غيبية والهوتية

ة السيادة ر : نظري ي التفكي ودان ف ه ب اهم ب ا س يادة هي أول م ة الس لعل نظري

إن ال إالسياسي وعلى الرغم من أن هذه النظرية آانت موجودة في القانون الروماني،             

دد  ن ح ان أول م ودان آ ا ب ة وص ة متكامل فة   بدق ي فلس ا ف يفها ومعنويته غ توص

ية م   . )184(سياس ترآة وتحك ا المش ائالت وممتلكاته ع الع ن تجم ون م ده تتك ة عن فالدول

م جزء          لوفي هذا التعريف تأآيد     ) بواسطة القوى العظمى والعقل    يادة وهو أه دأ الس مب

ارزة التي                  إفي فلسفته السياسية إذ      ة الب يادة العالم رى في وجود السلطة ذات الس نه ي

راد،          يس األف ائالت ول لكها الع ي تس رى الت ات األخ ع التجمع ن جمي ة ع ز الدول تمي

وة     ذه الق ياء وه واطنين واألش ى الم ى المفروضة عل وة العظم ي الق ده ه يادة عن والس

 .)185( بل هي دائمة أيضًا،ليست عظمى وحسب

ا التي                 ا اإلرادة العلي ى أنه يادة عل درك الس ودان ي وقد أصبح من الواضح أن ب

وانين        يمكن  أن توجد في المجتمع وأن الوظيفة األولى والرئيسة للسيادة هي تطبيق الق

ام ى الحك راد ال عل واطنين واألف ى الم ام  ،عل ان نظ ا آ وانين ولم ع الق ام منب  ألن الحك

                                     
 .118المصدر نفسه، ص )183(
 .120المصدر نفسه، ص )184(
 .121المصدر نفسه، ص )185(



دًا                         ك ال يمكن أن يكون مقي د أوضح أن ذل ة فق ل في المونارآي الحكم األمثل عنده يتمث

 .بقوانين وضعها هو بنفسه
 

 ):العصر الحديث(بعد عصر النهضة ما 

ت عصر النهضة   ي تل رة الت ة األخي رون األربع ت الق ابع (آان رن الس ن الق م

ى صعيدي الفكر    ) عشر حتى القرن العشرين  حافلة بالتطورات السياسية المتواترة عل

ابع                    رن الس ة في الق ات الدولي السياسي والتنظيم السياسي الدولي الذي ظهر في العالق

م                  عشر الميال  نتناول بالشرح الموجز الفكر السياسي أوًال ث دي، ولضرورة البحث س

 .التنظيم الدولي

 : الفكر السياسي-أوًال

ى                  ة اعتمدت عل ا أسس تاريخي في الواقع أن آل النظريات المعاصرة آانت له

ة      فة اليوناني ر الفلس ذ عص بقها من ن س ي     . م عوا ف رين توس فة المعاص ن الفالس ولك

 .)186(والمحددات لها فالتصقت بهم واشتهروا بهاالتفاصيل والخصائص 
 

 : نظرية الفصل بين السلطات-1

وك        زي جون ل ر أن الفيلسوف   ) م1704-1632(دعا لها الفيلسوف اإلنكلي غي

ان من               ) م1755-1689(الفرنسي مونتسكيو    ة فك ذه النظري ائم ه اجتهد في تثبيت دع

د أن تكون          حيث الحظ بالتجربة أن القوى المتصارعة      : أبرع دعاتها  ة الب  داخل الدول

ا أن تتجاوز تلك الحدود                  صبينها حدود فا   ا وصالحياتها وال يمكن له لة تحدد واجباته

وة ق وف آل سلطة بوجه األخرى         إلى صالحية سلطة أخرى وبذلك يمنع التعسف بوق       

                                     
علي عبد المعطي محمد، السياسة بين النظرية والتطبيق، مصدر .محمد علي ود. د )186(

 .150-142سابق، ص



ه       . )187(رف سلطة أخرى  حافظة الختصاصاتها ومراقبة لتص    وقال مونتسكيو في آتاب

وانين أن( ة روح الق ة التشريعية والتنفيذي ة الثالث ين سلطات الدول ه من أجل الفصل ب

ابي عن مجلسين يراقب آل                  والقضائية يتوجب سن دستور للدولة يتكون جهازها الني

ا                 ًا يراقبانه ا مع ة وهم ا السلطة التنفيذي ة    . منهما اآلخر والمجلسان تراقبهم د طبيع وأآ

ول            ه استدرك الق ة عن بعضها ولكن ة البشرية تفرض أن     انفصال آل هيئ أن الطبيع ب

 .)188(تتحرك هذه األجهزة بشكل متعاون لضمان المصلحة العامة
 

 ):المذهب الفردي( الليبرالية -2

ى        كر اإلغ استندت في جذورها إلى الف   يالد إل ل الم رن الخامس قب ريقي في الق

 . وقامت على مبدأين1680الثورة اإلنكليزية عام 

دأ األول تقالل الف: المب و اس ه  ه راف بحقوق ة واالعت ع والدول ل المجتم ه قب رد وأهميت

 .المطلقة والمستقلة ألنها سابقة على الدولة والمجتمع حسب القانون الطبيعي

ة              : المبدأ الثاني  دوان الخارجي وحماي حصر دور الدولة في الدفاع عن البالد ضد الع

د           اة       األمن الداخلي وتنفيذ العقود التجارية والصناعية ومنعها من الت ادين حي خل في مي

 .)189( ألن ذلك يعد اعتداء على الحرية الشخصية آافة،األفراد

 : الديمقراطية-3

 وليس الفرد ،وتعني حكم الشعب بالشعب بمعنى أن الشعب هو صاحب السيادة         

 -:أو الفئة آما في الليبرالية أصلها يوناني وهي على أنواع عديدة منها

                                     
، 1953مونتسكيو، روح القوانين، ترجمة عادل زعيتر، دار المعارف، القاهرة،  )187(

 .29ص
 .31مونتسيكو، المصدر نفسه، ص )188(
-1993محمد محمود ربيع، الليبرالية في موسوعة العلوم السياسية، جامعة الكويت،  )189(

 .134، نقًال عن قحطان محمد في ص413-410، مصدر سابق، ص1994



ة -1 ة الغربي ية الديم(وتسمى : الديمقراطي ة سياس ة الحرة وهي ديمقراطي قراطي

 .)190()وليس اجتماعية وتمتاز بالفردية االقتصادية واالجتماعية

دو     : الديمقراطية االجتماعية  -2 رد       روهي التي تضع االعتبار ال ل الف  للمجتمع قب

ة   ين الهيئ لطة ب ة والس ة االجتماعي اواة والعدال ق المس عى لتحقي وتس

 .)191(الحاآمة

ا في          : الديمقراطية الشعبية  -3 وهي التي استوحت النظرية المارآسية وتطبيقاته

 .)192(البلدان الشيوعية وتدعي تمثيل الشعب ومصالحه

دة -4 ة الجدي ام  : الديمقراطي د ع ي الصين بع ية ف ة السياس ى الممارس أطلقت عل

 .)193( آان واقعها شكليًا بسبب هيمنة الحزب الشيوعي على السلطة1949

مقراطية التي تبنتها األحزاب الشيوعية في      وهي الدي : الديمقراطية االشتراآية  -5

 .)194(االتحاد السوفيتي السابق والدول االشتراآية وحقيقتها هي الدآتاتورية

ة        : الديمقراطية النخبوية  -6 تؤمن بضرورة اعتماد النظام الديمقراطي على حكم

 .)195( بسبب عدم آفاءة ونقص وجهل المجتمعهاالقيادات السياسية ومهارات
 

 :)المذهب االجتماعي(ة  االشتراآي-4

                                     
، الدار )الدول والحكومات(إبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ األنظمة السياسية . د )190(

 .142، ص1982الجامعية، بيروت، 
 .216المصدر السابق، ص )191(
عبد الفتاح العدوي، الديمقراطية وفكرة الدولة، مؤسسة سجل العرب، القاهرة،  )192(

 .17، ص1964
 .3، ص1965ريب احمد الشيباني، دمشق، ماوتسي تونغ، الديمقراطية الجديدة، تع )193(
أزمة (علي الدين هالل، مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث في آتاب . د )194(

 .45، ص1984، مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت، )الديمقراطية في الوطن العربي
بي، مرآز دراسات ثناء فؤاد عبد اهللا، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العر. د )195(

 .37، ص1997الوحدة العربية، بيروت، 



اة المجتمعات         ر والبؤس ومعان ظهرت االشتراآية في أوربا رد فعل لحالة الفق

ة   أجور متدني ة ب ل الطويل اعات العم ن س اج   . م ائل اإلنت ة لوس ك الدول ى تمل دعت إل

ت   د وقف تراآية ق ون االش ذلك تك ة وب رديضدالرئيس ذهب الف د توزعت )196( الم  وق

 -:نواع عديدة منهاالمفاهيم االشتراآية إلى أ

ة    -1 ة (االشتراآية المثالي ى        : )الخيالي اعي عل ام نظام اجتم ى وجوب قي دعت إل

 .)197(أسس عقلية قادر على تحقيق السعادة للناس من دعاتها األلماني فخته

ؤمن ب          : ابيةة الف االشتراآي -2 ان ي ا إنسبة إلى القائد الروماني فابيوس الذي آ  كنه

ابية في ف في معرآة حاسمة تبنتها الجمعية ال     العدو بالتدريج دون االشتباك معه    

 .)198(بريطانيا تدعو إلى التطور  التدريجي من روادها برنارد شو

ة  -3 تراآية الديمقراطي ة    : االش وك والطبق ل المل ن قب لطة م ار الس رفض احتك ت

 .)199(األرستقراطية وإجبار الرأسمالية على الخضوع إلرادة الشعب

ا ا    : االشتراآية النقابية  -4 ة وقامت            يقصد به ة الدول يس ملكي ة ول ة الجماعي لملكي

 .)200(ز باالستقاللتاتمادة النقابات الحرفية التي آانت إلع

ة -5 ة واالشتراآية : االشتراآية القومي ين القومي ي مزجت ب تراآية الت هي االش

ة       ع الملكي ادية ومن اة االقتص ي الحي ل ف ة الكام دخل الدول ى ت ي دعت إل والت

                                     
، نقًال عن 29، ص1967احمد جامع، المذاهب االشتراآية، المطبعة العانية، القاهرة،  )196(
 .155-146قحطان الحمداني، مصدر سابق، ص. د
 .155-146، صالمصدر نفسه )197(
 .155-146، صنفسهمصدر ال )198(
 .89، ص1967اآية، دار المعارف، القاهرة، آروس، مستقبل االشتر. آر. سي )199(
رامزي ماآدونالد، الحرآة االشتراآية، ترجمة محمود حسين العزاوي، المطبعة  )200(

 .106، ص1969المصرية، القاهرة، 



يئة الصيت في             وقد جسدتها النازية   ،الخاصة ا والفاشية س ورة في ألماني  المقب

 .)201(إيطاليا

ة -6 ة الثاني اني : االشتراآية الدولي ي وإنس ام دول نهج ع ر عن م ي تعب وهي الت

ى                درج للوصول إل ى الت يدعو إلى التعاون مع الحكومات الدستورية وتدعو إل

ا   النظام االشتراآي مثّ   دولي     (له ا ال از فين ا       ) جه ذا االسم لتميزه  عن   سميت به

 .Comenternاالشتراآية الشيوعية التي أخذت اسم االشتراآية الدولية 

امن عشر                  رن الث ا في الق وهناك أنواع أخرى من االشتراآيات نشأت في أورب

ل   ر مث ع عش رن التاس تراآية    : والق ة واالش ة والدول اتذة والجماعي تراآية األس اش

 .)202(الفوضوية
 

 : النظرية المارآسية-5

ارل           تنسب هذه النظري   ة التي ظهرت حوالي منتصف القرن التاسع عشر إلى آ

امي  ين ع ا ب اني عاش م و فيلسوف ألم ارآس وه ق 1883-1818م ه ورفي م، وزميل

ز    ك أنجل ره فردري ال   . م1895-1820عم ارآس رأس الم ات م ن مؤلف ؤس ،وم  وب

ة ل العائل ي أص ف ف د أل ز فق ا أنجل ي أم اد السياس د االقتص فة ونق ة ،الفلس  والملكي

 .)203(ةالخاص

                                     
إبراهيم البرايري، الديمقراطية التعاونية، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،  )201(

 .18، ص1967
واد والدول االشتراآية، ترجمة محمد عبد اهللا الشفقي، الدار القومية الر: آول. هـ.ج )202(

قحطان الحمداني، مصدر سابق، . ، نقًال عن د153، ص1965للطباعة والنشر، القاهرة، 
 .155-146ص

محمد محمود ربيع، منهج المادية الجدلية عند مارآس وأنجلز، موسوعة العلوم  )203(
 .309، ص1994-1993السياسية، جامعة الكويت، 



ى أساس               آمن آل منهما بالديالكتيك ولكنهما قلبا األساس الروحي لهذا الجدل إل

 آل شيء وجوهر آل  س واقفين بذلك ضد فلسفة هيجل وذهبا إلى أن المادة أسا ،مادي

د                    ،فكر وأخالق   ادة عن ا، والم اة آله ام في مجاالت الحي  وأن االقتصاد هو العامل اله

اهر ال     د ومظ ا يوج ل م ي آ ارآس ه ور    م ن تط ة ع ة ناتج ود المختلف  وج

 



الوة   ة ع وى المادي ل للق ى متص اة  عل ور الحي رطا تط ا ش ادة هم اج والم أن اإلنت

وانين               )204(االجتماعية والسياسية والفكرية   ى ق ارآس عل د م ة عن ة الجدلي وم المادي  وتق

 -:ثالثة هي

دة األضداد وصراعها -1 انون وح ي تضاد ال  : ق ى طرف تمل عل اهرة تش ل ظ آ

ا            يمكن أن ي   د الصراع بينهم ا  ظالن بسالم فمن المحتم أن يتول ى   مم يفضي إل

ول    دث التح دم فيح ن التق ر ع رف المعب ب الط ور   ،تغل بيل التط و س ذا ه  وه

 .)205(برأيه

فالتغير الكمي يحدث من       : قانون االنتقال من التغير الكمي إلى التغير الكيفي        -2

إذا اختف   فات ف ف والص ة الكي ن ناحي ي م دار والكيف ة المق ة ناحي ت الملكي

دًا   ًا جدي ان نظام مالي ف ام الرأس ية للنظ ة األساس ده الكيفي مالية وهي عن الرأس

 .)206(سيحل محله وهو نظامه االشتراآي

ات نفي           : قانون سلب السلب   -3 يرى مارآس أن التاريخ اإلنساني يتألف من حلق

ه من                 وسلب النظم الجديدة للنظم القديمة فالتطور يشتمل على عدد ال حصر ل

ة                السلوب اال نهاي ى م ديم إل ى الق د عل  )207( المتتابعة وهو استمرار تغلب الجدي

ه االشتراآي وشيوعيته هي أن آل                   ة ذهبت بمجتمع وأآد مارآس حقيقة هام

                                     
 .354، صنفسهالمصدر  )204(
جون، النظرية السياسية الحديثة، ترجمة عبد الرحمن صدقي أبو طالب، مطابع . م. أ )205(

 .71-70، ص1964مصر، القاهرة، 
 .74، صنفسهمصدر ال )206(
عادل فتحي ثابت عبد الحافظ، النظرية السياسية المعاصرة، الدار الجامعية، . د )207(

 .215 ص،2000اإلسكندرية، 



 السبب في القضاء   نظام يشتمل في نفسه على مبادئ آامنة في ذاته تكون هي       

 .)208( مجتمعه االشتراآيعليه ولم يستثِن
 

 : النظام الدولي-ثانيًا

حتوى الفكر السياسي على تعريفات متعددة للنظام الدولي، فقد عرفه هولستي           ا

ل        ( تقلة قبائ ات تتفاعل       -دول-مدن -بأنه تجمع يضم فئات سياسية مس م أو إمبراطوري أم

ة   ات منتظم م حسب عملي واتر دائ ا بت ا بينه هر  )209()فيم ن أش و م ابالن وه رى آ  وي

ه     دولي بأن ام ال ي النظ رين ف ن ال (المنظ ة م ا    مجموع ا بينه ة فيم رات المترابط متغي

والمتميزة عن محيطها وتستند على قواعد سلوآية تميز العالقات الداخلية القائمة على            

ة رات الخارجي ة عن تجمع المتغي رات الفردي ا جوزيف )210()مجموعة من المتغي  أم

ه              دولي بأن رى النظام ال ان ي تقلة          (فرانكل فقد آ مجموعة من الوحدات السياسية المس

 .)211()عل بشكل منظمتتفا

ى أساس إقليمي                     ة تتشكل عل ة فرعي دولي أنظم ويندرج تحت تسمية النظام ال

تتحدد خصائصها في نشوء التفاعالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تحدث          

                                     
عادل فتحي ثابت عبد الحافظ، النظرية السياسية المعاصرة، الدار الجامعية، . د )208(

 .215، ص2000اإلسكندرية، 
(209) Y.J. Holsti, International Politics, Frame world for analysis, N.J. 
Prentice Hall, 1974, P.232. 

وانعكاساته على الصراعات اإلقليمية، عبد القادر محمد فهمي، الصراع الدولي . نقًال عن د
 .73-68، ص1990بغداد، 

(210) Morton A. Kaplan, New approaches to international resolution 
S.N.Y st, Martins press, 1968, P.XIV. 

عبد القادر محمد فهمي، الصراع الدولي وانعكاساته على الصراعات اإلقليمية، . نقًال عن د
 .73-68، ص1990بغداد، 

(211) Joseph Frankel, International Politics, Conflict and Narmony, 
London, Penguin press, 1969, P.43. 

عبد القادر محمد فهمي، الصراع الدولي وانعكاساته على الصراعات اإلقليمية، . نقًال عن د
 .73-68، ص1990بغداد، 



اد          ل االتح ترآة مث الح مش داف ومص ا أه ربط بينه ًا ت ة جغرافي دات متقارب ين وح ب

 .األوربي

ين              ويرى بعض منظري النظ    ر مستقر نتيجة الصراع ب ام الدولي أنه نظام غي

راع   ر الص واء عناص ى احت ه عل ى قدرت ف عل تقراره يتوق ية واس ه السياس وحدات

 .)212(واالضطرابات التي تعتريه
 

 :مراحل النظام الدولي

بعد ظهور الدولة القومية في أواخر العصور الوسطى دخلت أوربا في صراع            

ذلك     التوسع وبسط النفوذ بين الدول     اق وب  إلى أن استقر الرأي بينها على الصلح واالتف

 .دخل النظام مراحله األولى ألول مرة في تاريخ العالقات الدولية

 

 : نظام توازن القوى-المرحلة األولى

را       1648عقدت بين الدول الرئيسة حينذاك معاهدة وستفاليا         م بين آل من إنكلت

ى        وفرنسا وأسبانيا والسويد وروسيا وهولندا       وهانوفر للمصالحة فيما بينها انطوت عل

دولي   يم ال ي التنظ ى ف د الخطوة األول دة تع ذه المعاه دول، وه ين ال ات ب ادئ للعالق مب

وى      وازن الق دع التي جاءت     )213()الحديث حث تمخضت عما عرف بنظام ت  ومن الب

 -:بها معاهدة وستفاليا هذه

 .أفريقيا وأمريكاأنه نظام أوربي من الناحية الجغرافية ثم يشمل آسيا و -1

 .يزيد عدد أطرافه عن اثنين -2

                                     
ضارية في العالقات الدولية، ترجمة جيمس دورثي روبرت بالتغراف، النظريات المت )212(

 .123، ص1985وليد عبد الحي، مكتبة شرآة فاطمة للنشر والترجمة والتوزيع، بيروت، 
آارل دويتش، تحليل العالقات الدولية، ترجمة محمود نافع، مكتبة األنجلو مصرية،  )213(

 .149، ص1982القاهرة، 



 .جرى التوازن في القوة بأسلوب التسليح رغم تباين قوة الدول -3

ر         -4 رم المنتص م يح ية ول ديولوجيات سياس ى أي اء عل دول األعض د ال م تعتم ل

 .)214(المهزوم من العودة واالنضمام إلى المعاهدة
 

 :نظام األمن الجماعي-المرحلة الثانية

دة  د معاه ام  بع دة وق دولي مراحل جدي ذآر دخل الصراع ال ة ال تفاليا اآلنف وس

ا                ا وأمريك يا وأفريقي العصر الكوينالي فانتهجت الدول األوربية سياسة االستعمار آلس

ى       ة األول رب العالمي ت الح ة وقام ة العثماني ارت الدول ديثا، وانه فة ح  1914المكتش

ذ        ا، وب وى    بسبب العنصر السيئ في النظام الدولي ألماني وازن الق ار نظام ت  )215(لك أنه

ا                       ة منه ات الدولي دة لتنظيم العالق ادئ جدي ه مب امًال مع اعي ح وظهر نظام األمن الجم

د الحرب                 عصبة  (انضمام جميع دول العالم تقريبًا إلى المنظمة الدولية التي شكلت بع

م وفييتي     ) األم اد الس دة واالتح ات المتح دا الوالي دم ع ة  لع رب العالمي ا الح  دخولهم

 -: أنوجب هذا النظام الجديد يفترضبمو. األولى

 .تتخلى الدول عن تصريف عالقاتها بأسلوب توازن القوى -1

 .التخلي عن الدبلوماسية السرية -2

 .)216(فض المنازعات بالطرق السلمية -3

ا                    ا م دد األطراف فمنه ذا النظام المتع لقد تباينت قدرات وإمكانات الدول في ه

درات        شكل قوة ذات نفوذ متميز تمتلك      اك        ل إمكانات هائلة من الق ه وأصبح هن أثير ب لت

                                     
 .151المصدر نفسه، ص )214(
، نظريات الصراع الدولي وتوازن القوى، اللجنة االجتماعية محمود إسماعيل محمد.د )215(

، القاهرة، يناير 19، م1القومية، المرآز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، عدد
 .72، ص1982

 .74المصدر نفسه، ص )216(



دولي إذ   ام ال دات النظ ين وح أثير ب وة والت ع مصادر الق ي توزي اوت ف ن % 5ن إتف م

ة      %) 75(الدول استحوذت على     دول المتبقي من مصادر النفوذ والتأثير في حين أن ال

اوت أن هذا الت. )217(%25ليس لها إال     ى  ف ى  عناصر أخرى دفعت ال    جانب   إل دول إل

ة                   ذه المرحل ديولوجي والعسكري تكللت ه الدخول في مرحلة جديدة من الصراع األي

ام   ة ع ة الثاني ام الحرب العالمي ي  1939بقي رير ف بب العنصر الش رة أخرى بس ، وم

دولي    ا(النظام ال دد األطراف وظهر      ،)ألماني اعي متع ام األمن الجم ار نظ ذلك انه  وب

ا عل دان هم ان جدي ى أنقاضه نظام ة الثعل ام القطبي والي نظ ة ونظام القطب ئانى الت ي

ا نناقشه في                  ذا م الم، وه الواحد جريًا مع التطور السياسي السريع والمتالحق في الع

 .المرحلة الثالثة واألخيرة من بحثنا هذا

 

                                     
(217) Robert Lewendzel, International politics policy making, J.Y. Jon 
Wiley Sons, 1981, P.101. 
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 : من الحرب العالمية الثانية إلى الوقت الحاضر-المرحلة الثالثة

 : الفكر السياسي-أوًال

رة في الفكر السياسي تمثلت                بعد الحرب ا   ات آبي لعالمية الثانية حدثت انعطاف

ع   ي المجتم ة ف ة الثاني ائج الحرب العالمي ه نت ا أحدثت يين لم ة المنظرين السياس بمعالج

وي      ل البني ل التحلي اء مث م األحي ن عل تعارات م احثين اس دى الب ر ل دولي وظه ال

structure        د           والنماذج النسقية الوظيفية، آما ورد في آت ذي أآ د ال ل المون ات جبري اب

تخراجية      ة واس درات تنظيمي ن ق ق م ي ينطل از السياس ع والجه يات المجتم أن مقتض

ال   ة وق تجابية وتوزيعي اء     إواس يها بق ة يقتض ة إيفائي ة ووظيف ة تحويلي اك وظيف ن هن

تمراره   ي واس از السياس ة       . )218(الجه ًا للوظيف يفًا مناص ع توص د وض تون فق ا أس أم

ية  ا فآونالسياس ن خالل  ه ي م ع الكل ى مستوى المجتم لطويًا عل ًا س يم فرض رض الق

ذا المجال هو          . )219(قوانين ملزمة باإلآراه المادي عند الضرورة      وأآثر مايهمنا في ه

انز                  ة ه ا نظري ه العلمي وأبرزه نماذج النظريات التي استندت إلى مفهوم القوة بمدلول

م           ة       مورجنتاو وصاحب نظرية القوة والمصلحة وآرون في فه ل السياسة الدولي  وتحلي

 .وآابالن في التحليل النسقي

                                     
(218) Gabriel A. Almond, Comparative system, Journal of politics, 

XVII, August 1955, P.397. 
(219) David Easton, The political system, New York, Knoff Alfred 

1953, P.100. 
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 : نظرية مورجنتاو-1

هير      ه الش ي آتاب ية ف اره السياس او أفك انز مورجنت ي ه ر األمريك رح المفك ط

وة     )politics among nations()220السياسة بين األمم ( وم الق ًا من مفه ادّ  منطلق ًا ع

دول          أن القوة مفهوم أساسي لتفسير عالقات القوى ال        ا ترتكز سياسات ال ددة وعليه متع

 -:وأن هناك ثالثة نماذج عن السلوك الدولي هي

 .سياسة المحافظة على الوضع القائم -1

 .السياسة التوسعية -2

 .سياسة الحصول على المكانة الدولية -3

رن          تينات الق ة س ي بداي ه ف ر نظريت ذي نش او ال رى مورجنت اذج ي ذه النم به

تحكم من الم         ة ت وة في النسق                العشرين، أن الدول ع الق ادة توزي ا وإع ى ذاته حافظة عل

رى               الدولي لتحقيق مصالحها العليا ولتغير سلوك الدول التي ال تتفق مع مصالحها، وي

مية         ية الرس ا الدبلوماس يلتين هم تخدام وس ب اس يلة يج ذه الوس ر ه رض تغيي ه لغ أن

القوة  ويح ب ه الدول   آونوالتل ذي تمارس بي ال أثير النس ي الت درة ف ا الق ا ه ي عالقاته ة ف

تقرار                   . )221(الخارجية ومي من أجل اس رة األمن الق ة في فك وتتمثل المصلحة الوطني

ى من                ة أعل الدولة بشكل مستمر والمحافظة على استقرارها وأآد أن المصلحة الوطني

األيديولوجيات وتصورات القادة ألنها تتحدد في ضوء قوة الدولة، وهو يرى أن سعي             

وة ومضاعفته ة للق المالدول ي الع ى ف م األعل اب الحك رًا لغي ة نظ اهرة حتمي ي . ا ظ وف

                                     
هانز مورجنتاو، السياسة بين األمم، ترجمة خيري حماد، الدار القومية للطباعة،  )220(

 .1965القاهرة، 
 .67المصدر نفسه، ص )221(



ه         او أن رق تسد                "التوازن الدولي يرى مورجنت ا أسلوب ف اع أحد أسلوبين أم يجب إتب

Divide and Rule أو في سياسة األحالف Alliances)222(. 
 

 : نظرية ريمون أرون-2

ه  ي آتاب الم"ف ون آرون )223("الحرب والس ر الفرنسي ريم دم المفك ه  ق  تحليل

وم أساسي ال                         ًا عن مفه ا باحث ر لوجود سلطة علي ذي يفتق دولي ال للموقف السياسي ال

ذاتها إذ                  يستند إلى القوة في تحقيق المصالح الوطنية فهو يرى أن الحرب ليست غاية ب

ية   إ ارة الدبلوماس ائل أخرى آالمه اك وس ا هن داف وإنم ق األه ده ال يحق ن العنف وح

ا                والدراية االستراتيجية أل   ام فحسب وإنم وة الخ ات الق ة ليست عالق ن العالقات الدولي

تفاعل اإلرادات الدولية، وطرح أرون ثالثة نماذج في العالقات الدولية لتحقيق السالم          

 -:هي

 .التوازن بين القوى القطبية من حيث توزيع القوة -1

 .سيطرة وهيمنة آل قوة قطبية على عدة وحدات سياسية -2

ة  -3 ة عالمي ام إمبراطوري ة    . )224(قي دة السياس وم وح ى أن مفه ى أرون إل وانته

تقيم           الخارجية بوجهيه االستراتيجية والدبلوماسية الخارجية هو وحدة الذي يس

 .)225(مفهوم أساس لتحليل واقعهاعلى انه بوظيفة البيئة الدولية 

                                     
 .331عادل فتحي ثابت، النظرية السياسية المعاصرة، مصدر سابق، ص. د )222(

(223) Raymond Aron, Peace and War, Translated by Howard R. and 
Fox A.B., Double day 2nd company INC, New York, 1966, PP.39-
45. 
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 .309-308ص
 محمد طه بدوي، النظرية العامة للمعرفة السياسية، المكتبة المصرية الحديثة،. د )225(

 .118، ص1986القاهرة، 



 : نظرية آابالن-3

ل ال        -المفكر األمريكي -يعد مورتون آابالن     نسقي   واحدًا من أهم أقطاب التحلي

ه  ية في آتاب اره السياس ة وطرح أفك ات الدولي وازن النمطي في العالق ى الت ائم عل الق

 .)226(م1964عام ) النسق والعمليات في السياسة الدولية(

ة  رات مترابط ة متغي ه مجموع تحكم في ي ت ق دول ل نس ابالن أن لك رى آ ي

اط  ى أنم ه إل ؤدي تفاعل وحدات ا وي ا بينه ة فيم ة ومتفاعل ايزة (Norms)ومتداخل  متم

تم                عن السلوك الدولي على أساس أنه عند تحليل التأثير المتبادل بين متغيرات النسق ي

ذلك يمكن التعرف            ًا ل تقراره وتبع وازن النسق واس الوصول إلى الكيفية التي يتم بها ت

د تطرأ  رات التي ق ة المتغي ه ومعرف ين وحدات وة ب ع الق ى خصائص النسق وتوزي عل

 .)227(على التوازن الدولي

ا خصائصه التي             وقدم آابالن عدة أنواع من األنساق الدولية النظرية لكل منه

 -:تستند على قواعد سلوآية وحدد هذه المتغيرات في خمسة مجموعات أساسية هي

د         -1 ى قواع تند إل دولي وتس ق ال ل النس وازن داخ ق الت ة بتحقي رات متعلق متغي

 .اخل النسق الدوليأساسية واجبة التطبيق والتقيد بها يحقق التوازن د

 .متغيرات متعلقة بتحول النسق من شكل إلى آخر وتستند على قواعد تحليلية -2

وى                 -3 ى رأسها الق دولي عل متغيرات متعلقة بتصنيف القوى الفعالة في النسق ال

 .القطبية

دم        -4 متغيرات متعلقة بحجم إمكانات القوى القطبية ومستوى تسجيلها درجة التق

 .التكنولوجي
                                     

(226) Morton A. Kaplan, System and process in international politics, 
New York, Wiley and sons, 1964. 
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رات متعل -5 ال   متغي كل فع ؤثر بش ي ت ات الت ة بالمعلوم يق ات االتصال ف  عملي

 .)228(الدولي ومستوياته

 -:وقدم آابالن تصورًا من عدة فروع ألشكال النسق الدولي منها

رن التاسع عشر حيث          :نسق ميزان القوة   -1  ونموذجه النسق األوربي خالل الق

ة مصالحها في مواجه                     ددة آانت تسعى لحماي ة متع وى نمطي ه ق ة تحكمت في

ة   (على أساس   ) زنالتوا(بعضها البعض وأن هذا النسق خلق        ) عمل اليد الخفي

 . النظام الرأسمالي من خالل المنافسة الحرةًاتوازن

رب العالمية الثانية من خالل       وقد تحقق بعد الح   : نسق القطبية الثنائية الرخو    -2

وتي ين  ين قطبيتق ين آتلي زه العب ا مي م م نمط وأه ذا ال ي مصير ه ا ف ن تحكمت

 . الناتوحلفوالكتلة الغربية ) حلف وارشو(آالكتلة الشيوعية 

ة         : نسق القطبية الثنائية المحكم    -3 ة الثنائي وهو نسق افتراضي يشبه نسق القطبي

و ين   : الرخ ر المنتم وطنيين غي ين ال ود الالعب دم وج ي ع ه ف ف عن ويختل

در   ) األمم المتحدة (للكتلتين، وليس فيهم مكان للطرف العالمي        تها بسبب عدم ق

 .على تعبئة الدول غير المنحازة التي لم يعد لها وجود

 ًاالعب بوصفها  ويفترض فيه آابالن أن دور المنظمة العالمية        : النسق العالمي  -4

رد بوجود                  ًاعالمي ة الرخو وينف ة الثنائي  يتزعم بشكل قوي في ظل نسق القطبي

ل           ي آ المي ف ق الع دات النس ين وح ل ب ال والتكام ن االتص ة م ة عالي درج

المجاالت االقتصادية والسياسية والقضائية ويفترض تشعب الوظائف التي               

 .)229(تضطلع بها األمم المتحدة

                                     
(228) Kaplan, (Op.Cit), P.109. 
(229) Kaplan, (Op.Cit), P.143. 



دولي التصاعدي الهرمي       -5 ذي يتحقق نتيجة انتصار           : النسق ال وهو النسق ال

وعندئٍذ سيصبح العبًا رئيسًا على قمة الهرم       ) الالعبين(أحد األطراف الدولية    

د يوجد تحت ظروف المنافسة ر وق ًا أو غي ذ شكًال ديمقراطي د يأخ  الحرة وق

 .)230(ديمقراطية وتكون قواعد السلوك هي الطبقة فيه

رد  كل مج ا وتتش ة دوره ة الوطني د الدول ق تفق ذا النس ه به ابالن أن د آ يعتق

ويتعامل  . تقسيمات إقليمية فرعية وتكون النقابات وجماعات المصالح بديلة عن الدول   

ر  راد مباش ع األف ذا النسق م يطة ه زة وس الل أجه ن خ ذا  . ة، وم ابالن أن ه رى آ وي

اد          وظيفي واالعتم يم ال بب التقس تقرارًا بس ة اس اق الدولي ر األنس يكون أآث ق س النس

ارة   ة الخس ن نتيج ة بحيث يصعب انسحاب أي طرف م ور الحيوي ي األم ادل ف المتب

 .)231(الفادحة، ويكون هذا النسق أآثر األنساق الدولية اتصاًال وتكامًال وتضامنًا

ل لعصر       ري المتكام اس النظ د وضع األس ابالن ق ون آ ذلك يك ه ب رى أن ون

 .)232(1964 الهرم منذ عام ه اليوم وبوجود العب دولي على قمةالعولمة الذي نعيش

 

                                     
(230) Kaplan, (Op.Cit), P.149. 

عادل فتحي ثابت عبد الحافظ، النظرية السياسية المعاصرة، مصدر سابق، . د )231(
 .337ص

 .الباحث )232(



 : تطور التنظيم الدولي-ثانيًا

 : نظام القطبية الثنائية-الثالثةالمرحلة 

بعد الحرب العالمية األولى؛ قد     ن نظام األمن الجماعي الذي انبثق       فإآما أسلفنا   

ام    ة ع ة الثاني رب العالمي ة الح ع بداي ار م رارتها العنصر  1939انه علت ش ي أش  الت

دولي المحيطالسيئ في  ا( ال ام ) ألماني دما انتهت الحرب ع دة شهدت 1945وعن  الم

وى المنتصرة في                      ا يتناسب مع اتجاهات الق دولي بم التي تلتها إعادة تشكيل النظام ال

ذ        الحر ة ال ة الثنائي ي     ب؛ فظهر نظام القطبي ين رئيس التمرآز حول قطب ز ب ا  ي تمي ن هم

وفييتي  اد الس ة واالتح دة األمريكي ات المتح وتين )233(الوالي ثالن الق ا يم  باعتبارهم

وة عسكرية واقتصادية              لما ل ين في العالم    يالعظم وجي وصناعي وق وق تكنول ها من تف

ة دد من الوحدات )234(هائل ا ع وة  والتفت حولهم ل ق دولي األق ام ال ي النظ ية ف السياس

 .)235(منهما تعتنق أيديولوجيتهما وتتمثل بهما العتبارات استراتيجية
 

 : األسلحة النووية والحرب الباردة

كره     ب بمعس ل قط رد آ و (تف ف وارش ي   ) حل مال األطلس ف ش رقي وحل الش

اطق     ًالالغربي وتنازعا النفوذ االيديولوجي والسياسي واالقتصادي في العالم آ           في من

اردة        الحرب الب ووي            . نفوذه ودخال فيما عرف ب ين السالح الن ان المتالك القطب د آ وق

ات المتحدة                       د الوالي ذا السالح بي ذ ظهور ه اردة، فمن أثر بارز في تكريس الحرب الب

ام        ووي وهو              , 1945عندما استعملته ضد اليابان ع ردع الن ا عرف بعامل ال تشكل م

                                     
، تعريب صادق إبراهيم 1980-1945آولن باون، من الحرب الباردة حتى الوفاق  )233(

 .87، ص1983عودة، دار الشرق للنشر والتوزيع، عمان، 
زن الدولي من الحرب الباردة إلى االنفراج، الدار العربية للكتاب، هاشم القروي، التوا )234(

 .100عبد القادر محمد فهمي، مصدر سابق، ص. نقًال عن د. 24، ص1985تونس، 
محمد عزيز شكري، التكتالت واألحالف الدولية في عصر الوفاق، السياسية . د )235(

 .83، ص1974الدولية، القاهرة، أآتوبر، 



م استخدامه          يعني تدمير أحد األقطاب      ا ت ا إذا م ائق التي         )236( أو آليهم ان الحق ذلك ف  ب

ق   رفض المنط ين ب دى القطب ترآة ل ات مش ى قناع ووي أدت إل ع الن ها الواق فرض

 ولهذا لجأ الطرفان إلى التفكير بالتعايش السلمي وحل           )237(االنتحاري للحرب النووية  

دولي             اق ال م     Detantالمنازعات بالمفاوضة ودخال في هدوء نسبي سمي الوف ان أه  آ

 وانتهت بالتوقيع على    1969مظاهره المباحثات الرسمية التي بدأت بين الطرفين عام         

 Strategic Arms Limitation) 1سالت (معاهدة الحد من األسلحة االستراتيجية  

Talks (SALT) 238(1972 وذلك في موسكو، مايس(. 

ين         عمولكن سياسة الوفاق هذه، لم ت      ات ب غ العالق ات المتحدة    ل على تفري الوالي

ة واال راع باألمريكي ر الص ن عناص وفييتي م اد الس دة مهنيتح ن ح ت م ا وأن خفف

اد السوفيتي                  . )239(التوتر ام االتح د أن ق ة السبعينات بع فعادت الحرب الباردة في نهاي

واريخ   ر ص ه      S.S.20بنش رقية واحتالل ا الش ي أورب ة ف روس النووي ة لل  الحامل

ر ال    كريًا األم تان عس الت    أفغانس ة س ل اتفاقي ى فش ات  1ذي أدى إل ت الوالي ؛ واتبع

رت        وفيتي فنش اد الس ع االتح ددًا م ر تش ة أآث دة سياس وع  ) 572(المتح اروخًا ن ص

الت      دة س ة ورفضت معاه ا الغربي ي أورب روز ف نغ وآ باط  2بيرش ي ش  1983؛ وف

دفاع االستراتي              ادرة ال دة بمب جية أو  أعلنت الواليات المتحدة عن تبنيها استراتيجية جدي

                                     
ثائق حول العقيدة االستراتيجية السوفييتية، المؤسسة العربية للدراسات حسين أغا، و )236(

 .79، ص1982والنشر، بيروت، 
(237) J. Carson, Consequences of nuclear war in the dangers of 
nuclear war, Edited by Frankly Erffths, London University of 
Toronto press, 1979, PP.18-22.                        عبد القادر محمد . د:نقًال عن

.109فهمي، ص  
، 65، الساسة الدولية، العدد )2سالت(السيد زهرة، اإلدارة األمريكية، مصير  )238(

 .153، ص1981القاهرة، يوليو، 
نازلي معوض، سباق الصواريخ النووية ومحادثات ستارت بين العمالقين، السياسة .د )239(

 . 36، ص1984اهرة، يناير ، الق75الدولية، العدد 



زع السالح والحد                  جحرب الن  ود من أجل ن ذل من جه ا ب ذا يعني إبطال آل م وم وه

ه ى ال ،)240(من ن رغم عل م    م ي ت دى الت طة الم ة متوس لحة النووي ة حضر األس اتفاقي

نطن     ة واش ي قم ا ف ل     1987إبرامه ي العم تمرت ف دة اس ات المتح  إال أن الوالي

ه             باستراتيجيتها الخفية الهادفة إلى تدمير االت      د قيادت ى ي داخل وعل حاد السوفيتي من ال

ها دأ        . )241(نفس دما ب ن عن ى العل ر إل تراتيجية تظه ذه االس اهر ه دأت مظ د ب وق

ة           ه غورباتشوف زعيم الحزب الشيوعي السوفييتي ينفذ المهمة الموآول دما أخذ     إلي  عن

ذ       وم، وأخ ة ال الهج تراتيجية الدفاعي ق واالس اح والتواف ن االنفت كو ع ي موس ي ف يغن

ر صالحة      ) فجأة ( أصبحت  عن األيديولوجية الشيوعية التي    بوضوحراجع  يت ه غي برأي

 .)242(للتطور

 : نظام القطب الواحد-المرحلة الخامسة

ه       شيرونين، الباحث ال   . يقول ف  ار   (روسي في آتاب ا االنهي ات   إ) خفاي ن الوالي

دفها المنشو                   دم نحو ه ًا بالتق ين عام د وهو   المتحدة األمريكية قد سعت على مدى أربع

تينات، حتى                     ة الس ذي رسمته بداي داخل، وهو الهدف ال تدمير االتحاد السوفيتي من ال

ي  ة ف وفييتية ممثل ادة الس ة القي ي قم عيفة ف ات الض ى الحلق ول إل تطاعت الوص اس

دوما   يس ال ين رئ وفييتي ويالتس يوعي الس زب الش ام الح كرتير ع وف س غورباتش

ابراتي       المكتب الس  هم أعضاء في  لوشيفرنادزة وزير الخارجية وآ    ياسي وبالعمل المخ

                                     
محمد قدوري سعيد، حرب النجوم والعودة إلى استراتيجية الدفاع، السياسة الدولية، . د )240(

 .36، ص1988، القاهرة، أبريل 88العدد 
ادة تخليق النظام الدولي، السياسة الدولية، العدد إعحسن أبو طوالبة، االتفاقية ومهمة  )241(

 .69، ص1988، القاهرة، أبريل 92
ادة تخليق النظام الدولي، السياسة الدولية، العدد إعحسن أبو طوالبة، االتفاقية ومهمة  )242(

 .69، ص1988، القاهرة، أبريل 92



م                     المنظم ت  و ألنه ذا فعل ة وهك اد السوفيتي من القم دمير االتح ى ت م تجهيزهم للعمل عل

 .)243(يحملون بداخلهم الخيانة لوطنهم وأيديولوجيتهم

انون األول      هر آ ن ش ين م ادي والثالث ة الح ي ليل ك  1991فف ي منس ن ف  أعل

ن     اء ع يا البيض مة روس ا (عاص ل االتح وفيتيح ان    ) د الس ك الكي بح ذل ذلك أص وب

يا         ل دول آس و وآ ف وارس يوعية وحل ا الش رق أورب ارم وش ام الص دي والنظ الحدي

 واتجهت   .وأفريقيا التي تختبئ خلف االتحاد السوفيتي أثرًا بعد عين في ليلة وضحاها            

وة وا            إلىأنظار العالم آله     الم في الق راء   الواليات المتحدة األمريكية متوجة ملكة للع لث

قطبًا واحدًا سيتربع أّن  من  1964وتحقق لكابالن ما خطط له عام       . )244(وحتى الجمال 

 .)245(يومًا على رأس الهرم الدولي

ر جذري                 ى تغيي ك إل ة تل لقد أدى انهيار االتحاد السوفيتي بالطريقة الدراماتيكي

ة   وآان بمثابة إعادة رسم السمات في         ، آل األصعدة  فيوآبير في المحيط الدولي      البيئ

د هو       )246(الدولية ظهرت نتائجه في السنين الالحقة لذلك اليوم األسود          وولج نظام جدي

دة    ات المتح ا الوالي ة تقوده ة عالمي ام حكوم به بنظ و أش د وه ب الواح ام القط نظ

آلياتها ونظمها فعالة تسعى إلى تغيير آل شيء في         ) العولمة(األمريكية وهو ما يسمى     

 .)247( هي لهالعالم ليتطابق مع نظرتها

لقد أصبحت الواليات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في عالم يزداد تقلصًا ومع     

ة            دور      تنامي وسائل االتصال في آل المجاالت وتبادل المعلومات والثقاف ى جانب ال إل

                                     
جمال األسعد، دار هوران . شيرونين، خفايا االنهيار، ترجمة يوسف إبراهيم ود. ف )243(

 .35-32، ص1998للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 
 .37ه، صالمصدر نفس )244(
 )الباحث (.آابالن في النسق الدولي التصاعدي الهرمي في الصفحات السابقة: ينظر )245(
سعد حقي توفيق، النظام الدولي الجديد، الدار األهلية للنشر والتوزيع، األردن، . د )246(

 .139، ص1999
 .141المصدر نفسه، ص )247(



ز         ان التميي المرآزي الذي تلعبه الواليات المتحدة في معظمها أصبح من الصعوبة بمك

 .)248(عند النفوذ األمريكي والحد الذي تبدأ معه العولمةبين الحد الذي ينتهي 

ف   ا خل ي جزيرته ة ف ة القابع دة األمريكي ات المتح تطاعت الوالي ف اس فكي

 المحيط األطلسي أن تتبوأ هذا المرآز في العالم؟

ه              ة من زاويت الً بوصفه   يقول جوزيف جارفي في دردشة حديث ن إ ًا ألماني  محل

 -:ين هماالواليات المتحدة اتبعت أسلوب

طراز بريطانيا االستعماري في القرنين السابع عشر والثامن        : األسلوب األول  -1

 .عشر القائم على منع قيام أية قوة تتحدى بريطانيا بشتى الوسائل

اني  -2 لوب الث ام       : األس د ع ا بع ي ألماني مارك ف لوب بس و أس ة 1871ه  بإقام

ي سيا   ا وه ي أورب رى ف وى الكب ع الق ع جمي ات م ات وتحالف ة عالق ة وقائي س

وة          د الق الب ض وافز لالنق ة الح ق إزال ن طري وذ ع تمرارية النف عى الس تس

 .)249(المرآزية

                                     
ة في مطلع القرن الحادي بول سالم، الواليات المتحدة والعولمة، معالم الهيمن )248(

، 2000والعشرين في آتاب العرب والعولمة، مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
 ).مجموعة باحثين (209ص

 .211المصدر نفسه، ص )249(



 املبحث الثاني
 التطور على الصعيد االقتصادي

ادالت                 دا المب ل عصر النهضة ع لم تظهر سمات واضحة لالقتصاد العالمي قب

رة تأخذ شك                 دأت تطورات آثي ر   التجارية والهجرة، ومع ولوج هذا العصر ب ل التنظي

نظم ادية  ،الم ة االقتص ى العملي ا إل ذ طريقه ي   . تأخ ز يف كل وجي ام بش رض اإللم  ولغ

 :بأغراض هذا المبحث رأينا تقسيم التطور االقتصادي هذا إلى مرحلتين

ة              : المرحلة األولى  ى الحرب العالمي السمات االقتصادية السائدة من عصر النهضة إل

 .الثانية

 .العالمية الثانية إلى الوقت الحاضرمن الحرب : المرحلة الثانية
 

 : عصر النهضة إلى الحرب العالمية الثانية-المرحلة األولى

رن    ي أواخر الق دة ف ة الموح ة القومي ور الدول اع وظه ام اإلقط ار نظ د انهي بع

ذاهب          نشوء  ل ًاس ا أس ، لتكون  الرابع عشر ظهرت العديد من المدارس االقتصادية والم

مالي ام الرأس ات معروفال. )250(النظ اط ذي ب ة النش ى أساس حري وم عل ام يق ه نظ ًا أن

ا مع                العمل   عدّ االقتصادي والتملك الفردي لوسائل اإلنتاج المادية وحق التصرف به

ن إ. )251(حسب قواعد العرض والطلب في السوق           ب ذاته سلعة ذات سعر محدد          دبح

ك               المي في تل اد االقتصاد الع ذي س دة النمط ال ان    وحتى الحرب العالمي   الم ة آ ة الثاني

يقوم على تخصص البلدان في عمليات آاملة إلنتاج منتجات سلع مختلفة مع منتجات                

اج        ى بعض اإلنت از عل بلدان أخرى أصبحت متخصصة باإلنتاج الصناعي مع االرتك

ا االقتصادات             ًاأساسصصت  الزراعي وتخ  ي، أم  لذلك في اإلنتاج العرفي الفني والتقن
                                     

-االشتراآية-الرأسمالية-عبد الوهاب األمين، النظم االقتصادية، دراسة مقارنة. د )250(
 .48، ص1986اإلسالم، الكويت، 

حيدر غيبة، ماذا بعد إخفاق الرأسمالية والشيوعية، شرآة المطبوعات للتوزيع . د )251(
 .14، ص1995، بيروت، 2والنشر، ط



ى      التي تخصصت في إنتاج الموا     ا عل د األولية الزراعية والمعدنية فقد رآزت آل منه

داه ومن                   تيراد نوعه وم ات االس سلعة أو سلعتين توجهان للتصدير بحيث تحدد إمكاني

ق إال من  ة وهي شروط ال تتحق رة القادم اج للفت دد اإلنت وفير شروط تح ة ت م إمكاني ث

ة  وق الدولي الل الس ت   )252(خ ي آان ة الت ات الفكري ة االتجاه اد   ولمعرف ود االقتص  تق

ذاهب االقتصادية التي آانت                     م الم الغربي في هذه الفترة نجد من المناسب عرض أه

 :سائدة آنذاك
 

 : المذهب التجاري-أوًال

را توماس من                       ان وفي إنكلت ا أنطوان دي مونتكريت ذا المذهب في فرنس قاد ه

ن          ة ع وة الدول ق ق ي بتحقي ه الرئيس ل هدف يرا وتمث و س ا أنطوني ي إيطالي ق وف طري

ذهب  ذا الم ادى أصحاب ه د ن ة؛ وق ة النقدي ادن النفيسة ذات القيم ى المع حصولها عل

ذا   بتدخل الدول لتشجيع وزيادة الصادرات، وقد ظهر         وك  المذهب بسبب حاجة ال    ه مل

يادة  واألم وش وصيانة س ى الجي اق عل رادات خاصة لإلنف ئة إلي دول الناش ي ال راء ف

 .)253(الدولة

 

                                     
محمد دويدار، الخصائص العامة لحرآة االقتصاد الدولي في آتاب الدولة الوطنية . د )252(

 .23، ص2004وتحديات العولمة، مكتبة مدبولي، القاهرة، 
ن، موجز في العالقات االقتصادية الدولية، تاريخ الفكر محمد إبراهيم غزال. د )253(

 .176ت، ص.االقتصادي، دار الجامعات المصرية، اإلسكندرية، د



 

  :عي المذهب الطبي-ثانيًا

رن    ى منتصف الق ر إل ابع عش رن الس ة الق ع نهاي ر م ذي ظه ذهب ال و الم وه

ة    الق الحري ة وإط دخل الدول ى ت ود عل ع قي ى وض دعو إل ان ي ر؛ وآ امن عش الث

ادئ التجاريين عل               أساس   ىاالقتصادية  الفردية ونادى بحرية التجارة آما عارض مب

ان        أن الثروة إنما تكون من مستلزمات الحياة وأن النقود           ة وآ روة عقيم ليست سوى ث

 .)254(من أبرز أنصار هذا المذهب تورجو
 

 : مدرسة الرأسمالية التنافسية-ثالثًا

اي                ظهرت هذه المدرسة في القرن الثامن عشر ووقف على رأسها آل من آين

 .)255( الذين وضعوا أسس السياسات الليبرالية الحديثةووآدم سميث وريكارد

ة االقتصادية      أآدت هذه المدرسة على ضرورة ا     راد في العملي ين األف لتنافس ب

ه                     اي في آتاب ّبه آين د ش الجدول  (لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق؛ فق

ادي ام ) االقتص م  1758ع ل جس ة داخ دورة الدموي راد بال ين األف روة ب داول الث  ت

د إ      ى أخرى   اإلنسان، فهو يرى أن الثروة تنشأ من اإلنتاج ثم تتوزع إلى األفراد من ي ل

راد ال يمكن أن                        د األف ا أن السعادة عن دورة، آم ذه ال ثم تعاد الكرة مرة ثانية إلعالء ه

ع     تت رد ومن ة الف إطالق حري ة ب ادئ الطبيعي ق المب ق إال وف  حق

 

                                     
 .182محمد إبراهيم غزالن، المصدر نفسه، ص. د )254(
 .20، صمصدر سابقاحمد حمدي حجازي، . د )255(



ات من             هتدخل الدولة في عمل    ة الحري  وحياته الخاصة وقصر وظيفة الدولة على حماي

 .)256(أن يعتدى عليها

روة   1776عام ) ثروة األمم(آد في آتابه  أما آدم سميث فقد أ     ادة الث  على أن زي

ق                ه االقتصادية تنطل ترتبط بالمصلحة الشخصية للفرد، فإذا رغب الفرد بتحسين حالت

ا   )257(لديه حوافز المصلحة الخاصة وبذلك يتحرك النشاط االقتصادي الرأسمالي              آم

تهلكه م   ه وتس ا تنتج اس بم ه تق م لدي ة األم دنأن رفاهي لع وخ ر  س ذا التفكي مات، وبه

اد         ي االقتص ية ف دة أساس بح قاع ذي أص ل ال يم العم دأ تقس ى مب ميث إل وصل آدم س

 .)258(العالمي حتى الوقت الحاضر

ة                ثم جاء من بعده ديفيد ريكاردو صاحب النظرية النسبية في التجارة الخارجي

تثما          دول وتشجيع االس ة ال ين آاف ا آاف ب ات بأنواعه ر التي اشترطت خفض التعريف

اجي أل               تثمار اإلنت ي وتشجيع االس راض غ األجنبي المباشر وخفض االستهالك المحل

التصدير واالستفادة من خفض التكاليف في النقل والمواصالت وحرية تبادل العمالت          

مالية     ا الرأس وم عليه ي تق ية الت دة األساس اردو القاع ة ريك بحت نظري ذلك أص وب

ات ال  . )259(المعاصرة ل بآلي تمر العم د اس ميث   لق ات آدم س ًا لنظري ة وفق وق الدولي س

المي               29/5/1933وريكاردو وإلى حين حدوث أزمة الكساد الكبرى في االقتصاد الع

رز المفكر            ز  (يالقتصاد افي العالم، وفي هذا الوقت ب ضع سياسات اقتصادية      لي) آن

دخل            ه بضرورة ت ى دعوت ه عل ز في آرائ د آن د اعتم ة وق ة لتخفف حدة األزم عالجي

ى                  الحكوما ام عل اق الع ادة اإلنف ة وزي ود الجمرآي ت في النشاط االقتصادي بوضع القي
                                     

حضارة اإلسالمية، احمد شلبي، االقتصاد في الفكر اإلسالمي، موسوعة النظم وال. د )256(
 .278، ص1978، القاهرة، 6، ط4جـ

 .173روجيه غارودي، العولمة المزعومة، مصدر سابق، ص )257(
 .47عبد الوهاب األمين، مصدر سابق، ص. د )258(
برهان محمد نوري، آفاق التطورات االقتصادية المعاصرة، العولمة وتحرير  )259(

 .91، ص1999التجارة، بيت الحكمة، بغداد، 



ة   ة الكامل غيل العمال ن ضرورة تش ًال ع دمات فض ز  . الخ ة آن ق نظري د أدى تطبي وق

دًا والتساهل في                    دما يشكل التضخم تهدي ة عن د والمالي القائلة بالتشديد في سياسات النق

ع            هذه السياسات عندما يشكل االنكماش تهديد      ا رف ًا إلى نتائج إيجابية في المعالجة منه

 .)260(النمو االقتصادي وتقليل البطالة

 

 :التطور االقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية إلى الوقت الحاضر-المرحلة الثانية

 : ظهور نظام النقد الدولي-أوًال

دو                 ة حرت بال ة الثاني ا الحرب العالمي ل أن الدمار الهائل والفوضى التي خلفته

الغربية والواليات المتحدة األمريكية إلى التفكير في إعادة تنظيم ما خربته الحرب في             

ين                )261(آافة الميادين  اء منظمت ى إنش  فكان أن توصلت الدول المنتصرة في الحرب إل

دولي في                د والبنك ال ا صندوق النق ة هم دوليتين في مجال العالقات االقتصادية الدولي

و  المؤتمر الذي عقد في مدي     ذي أنهى            ننة بريت ات المتحدة ال  وودز شمال شرق الوالي

 .)262( وتقرر أن يكون مقرهما في واشنطن العاصمة1944 تموز 22أعماله في 

ان الهدف من          تقرار وتثبيت سعر الصرف فضًال           تأسيسه صندوق النقد آ  اس

دولي            ى الصعيد ال ة االقتصادية عل ادئ الحري ى تطبيق مب ا البنك   )263(عن سعيه إل  أم

د ه  ال ذي منيت ب دمار ال د ال ا بع ة وبناءه ا الغربي ر أورب ادة تعمي ولي تأسس ألجل إع

                                     
مستر ترو، المتناطحون والمعرآة االقتصادية القادمة بين أمريكا واليابان وأوربا،  )260(

، 1995ترجمة محمد فريد، مرآز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، أبو ظبي، 
 .52ص

(261) Leonardo Silk, America in the world economy, edited by: 

Richard Rose, Crace University press, London, 1996, P.158-159. 
 .289، صمصدر سابقاحمد جامع، العالقات االقتصادية الدولية،  )262(
هاشم حيدر، السيولة النقدية والبلدان النامية، المكتبة األهلية للنشر والتوزيع، بيروت،  )263(

  ، نقًال عن سناء آاظم آاطع، ص64، ص1977



العضو الشرير في المجتمع        ) ألمانيا(جراء الحرب العالمية الثانية التي أشعلت فتيلها        

ة من                 )264(الدولي دولي في نسب معين د ال  وقد أسهمت الدولة التي أنشأت صندوق النق

اً   ا وطبق ب إمكانياته مالها بحس رى     رأس د ج دولي وق دي ال ال النق ي المج ا ف  ألهميته

م        ى حج د عل وات يعتم دد األص ويت وع ا بالتص تم اتخاذه رارات ي ى الق اق عل االتف

من % 62.3المساهمة في رأس مال الصندوق وعلى أساس ذلك فالدول الغربية تملك            

 .)265(من األصوات% 20األصوات وتملك الواليات المتحدة وحدها 

دول  وعلى أساس ما تمخض   عنه المؤتمر فقد تم تقييد حرآة رأس المال ألن ال

د                     ة من عق ة الحق ة ولكن في حقب الرأسمالية أرادت المحافظة على معدالت تبادل ثابت

دما وجدت                     ا عن دفق عارم لحرآته ال وت يابية في رأس الم الستينات حدثت سيولة انس

ن ذ     ود ولك ن الجم ًا م ت نوع عر الصرف الثاب ي س مالية ف دول الرأس ك أدال ى ىل  إل

ذي أحدث اختالًال في                 انفالت السيطرة على الحرآة الدولية لرؤوس األموال األمر ال

ة       ى قيم ة عل ي المحافظ دة ف ات المتح ل الوالي بب فش دولي بس د ال ام النق تقرار نظ اس

ام   د والدة النظ ًا عن ان ثابت ذي آ دوالر ال ي )266(ال ات 1971 آب 18 فف ت الوالي  أعلن

األمريكي نيكسون عن عدم قابليتها تحويل الدوالر إلى ذهب          المتحدة في عهد الرئيس     

راء أدى   ذا اإلج تمر، وه ن عجز مس دفوعات األمريكي م زان الم ا لحق بمي نتيجة م

ة               دول األوربي بدوره إلى زيادة آميات الدوالرات وانتقالها من الواليات المتحدة إلى ال

ة، األمر     فنجم عن ذلك حجم المضاربات على الذهب وزيادة نشاط اال          حتكارات الدولي

                                     
زمة المديونية العلنية، مجلة اليرموك، رياض المؤمني، صندوق النقد الدولي وأ. د )264(
 .44، ص1989، عمان، 27ع

 .45-44المصدر نفسه، ص )265(
(266) Dr. Girish Mishra, Globalization and India, Some Implication 

Review of International Affairs, No1089-90, February-March 2000, 

P.42. تقرير 



ذي                 دولي ال د ال ار نظام النق م انهي امالت ومن ث الذي دفع إلى حدوث فوضى في المع

 .)267(آان أحد أسباب األزمة االقتصادية العالمية الجديدة
 

 : االقتصاد الحر-ثانيًا

ز (لقد استمر التعامل مع نظريات       ا          ) آن ة السبعينات حينم ى بداي االقتصادية إل

دها           ) آنز(االقتصادية وعجزت نظريات    حدثت األزمة    ى نق ا أدى إل ا مم عن معالجته

ل آل من         ون هايك         (من قب ردريش ف دمان وف ون فري ى أن سبب         ) ميلت دا عل ذان أآ الل

ذلك وهو  ديلهما ل ا ب ة في النشاط االقتصادي وأطلق دخل الحكوم ى ت ة يرجع إل األزم

ذين المفكرين       وتم وضع أ   )268(تقييد سياسة الحكومة واالتجاه نحو الخصخصة      ار ه فك

االقتصاديين موضع التنفيذ بعد فوز حزب المحافظين في بريطانيا بزعامة تاتشر عام            

، وهكذا 1980 وفوز الرئيس األمريكي ريغان عن الحزب الجمهوري في عام           1979

ة ال                  تم نقل االقتصاد من المحلي إلى اقتصاد السوق الذي تطلب وجود مؤسسات فاعل

ة القي  تطيع الدول ة     تس ع الدول ق بي ن طري ى الخصخصة ع اه إل تم االتج ا ف ام بأعماله

اع           ن القط وال م حاب األم تثمرين وأص ى المس ام إل اع ع همها آقط اريعها وأس مش

اهيم االقتصاد الحر       . )269(الخاص ومنذ ذلك الوقت دأبت السياسات الفردية إلرساء مف

ذا أصبح     اهيم، وهك ذه المف ة ه ة لخدم ات الدولي ذه المؤسس ل ه وق وتحوي انون الس ق

                                     
(267) Leonard Silk, (Op.Cit), PP.160-161. 

 .سناء آاظم آاطع، مصدر سابق، ص   . نقًال عن د
جورج قرم، الفوضى االقتصادية العالمية الجديدة، جذور إخفاق التنمية، تعريب . د )268(

 .7، ص1994خليل احمد خليل، دار الطليعة، بيروت، 
 :محمد السيد رضوان تقرير )269(

Mohamed Elsayed Radwan, Institutional Aspects of Privatization a 

Comparative Approach in the ESCWA Region, Beirut, 1997, P.7. 

 .138سنا آاظم آاطع، مصدر سابق، ص. نقال عن د



ي     مالية الت د الرأس ه ولتجدي مالي ورفاهيت ع الرأس اج المجتم ادة إنت اة إلع ريان الحي ش

 .)270(تعاني من اختالالت هيكلية بإعطاء أولويات خاصة للعامل االقتصادي
 

 : فلسفة التنمية الغربية-ثالثًا

رون                   ذ ق المي من أن الفكر الغربي هو فكر مخطط لرسم استراتيجية اقتصاد ع

ين شمال                    ةعد الم االقتصادي ب يم الع ى لتقس تج   حيث تم خاللها وضع اللبينات األول من

ريس         ة تك ا عملي ة بأنه ورة جلي ة بص ة التنمي م حقيق ن ث بح م تهلك فتص وب مس وجن

ى فرض اللحاق برآب                  استتباعية على نحو يسهل انقياد العالم لنمط الحياة الغربي عل

ذي ال             اده أن ال رفض السير           الحضارة ومن منظور غربي مف ر خطواتك وي  يقتفي أث

ن أن    ة م ة لضمان التبعي ر فاعلي اك أآث يس هن د ول ى األب ك إل ه ل د تبعيت د تفق ك ق خلف

ذا                       ك، وه ر جدارة من أن يحاول اللحاق ب تحاول إقناعه بأنه ليس هناك من هدف أآث

دفًا    ر ه دوره يعتب اب ي        آلم دف ف ذا اله ن ه وطًا أمع وه ش رة نح دول الفقي ت ال  قطع

ا ب   )271(داالبتع اق برآ ث أن اللح ارة وحي يلتين    الحض دى وس تلزم إح ة يس  األوربي

ارًا     و انتظ ور والنم ن التط ة ع ا أن تتوقف الحضارة الغربي ا أم تحيل هم ا مس آلتيهم

لوصول الالحقين بها وأما أن تتمتع الدول المتخلفة بقدرات خارقة أو معجزات تمكنها   

دة لتلتحق بالحضارة الغربي      ة     . ةمن تجاوز قرون عدي ة الغربي ات التنمي ك أن نظري ذل

ا           دليست نظريات إنسانية عامة تحد     ة وإنم ات مثالي  التطور للمجتمع اإلنساني نحو غاي

                                     
سمير أمين، مناخ العصر، رؤية نقدية، مؤسسة االنتشار العربي، سينا للنشر، . د )270(

 .14، ص1999بيروت، 
، 1983ة وثقافية، مطبوعات القاهرة، القاهرة، جالل أمين، تنمية أم تبعية اقتصادي. د )271(

 .8ص



ه                   ه وأهداف هي رؤية العالم الغربي للعالم غير الغربي والتي تعكس مصالحه وتحيزات

 .)272(ورؤيته لرسم خريطة الكون المستقبلية

ا       ه ة التطور البشري ونموذج   فأوربا بحسب الفكر الغربي تمثل قم      ة م ا هو غاي

رى أن      ات األخ ارات والثقاف ات والحض ع المجتمع د لجمي رية والب ه البش وصلت إلي

ات            ار والنظري ذا منتشر في األفك نفس المراحل ونجد ه ة وتمر ب تسلك نفس الطريق

رورًا     راق وم ن االستش داًء م ي ابت ر األورب الم غي ة الع ي اهتمت بدراس ة الت  األوربي

 

                                     
نصر محمد عارف، نظريات التنمية السياسية المعاصرة، المعهد العالمي للفكر . د )272(

 .109، ص1992اإلسالمي، واشنطن، 



ا أن               ب ق آم االنثروبولوجي وانتهاًء بالتنمية ألن أوربا هي نهاية التاريخ على نحو مطل

ذلك تت   )273(آسيا بدايته آما يقول المجرم األلماني الذي لبس ثوب الفلسفة هيجل            ى  ج آ ل

ه    ي آتاب ا ف ات فرانسيس فوآوي ي أطروح اريخ ف ة الت ة لحرآ ة (الصورة النهائي نهاي

االنثروبولوجي عندهم يستبطن تلك النظرة االستعالئية      وعلم  ) التاريخ والرجل األخير  

ة               ة وعقالني ة وصناعية وخرافي ة وزراعي حيث يتم تقسيم الشعوب إلى بربرية ومتقدم

ل                ي مث وسيطرت بعد ذلك فكرة المراحل على األطروحات السياسية في الفكر األورب

 .)274(غيرهافكرة المراحل الخمسة للتاريخ عند آارل مارآس ومثلها عند روستو و

فة       ه ص ه وتغطي ك وتؤسس ل ذل د آ دهم تجس ة عن ات التنمي اءت نظري د ج وق

ر الغربي                 الم غي القانون العام الذي ال فكاك منه، وبناء على هذا التصور فان تنمية الع

ين الشمال                       ة الواسعة ب تم معالجة الفجوة التكنولوجي م ت ا ل تبقى تابعة للنظام الغربي م

 .)275(التفاعل بين االقتصاد والتكنولوجياوالجنوب وال يتم ذلك إال ب
 

 :االقتصاد والتكنولوجيا

أة                  ة وتحديث االقتصاديات المهي ع مستوى اإلنتاجي ى رف ا عل تعمل التكنولوجي

لالستفادة من منجزات التكنولوجيا وقد تناول آل من آدم سميث وآارل مارآس بشكل             

ا   وا نظري دما طرح اد عن ي االقتص ا ف ة التكنولوجي ات واضح أهمي ن االختراع تهم ع

وتقسيم العمل والترآيب العضوي لرأس المال، غير أن شارلس باباج أستاذ االقتصاد             

امبرج  ة آ ي جامع ا  ) 1871-1791(ف ا حينم ر بحق مؤسس اقتصاد التكنولوجي يعتب

تم       ا اه ة آم عالج بصفة عامة االقتصاد وارتباطه بالتكنولوجيا في دراسة علمية منهجي

                                     
إمام عبد . ، العقل في التاريخ، ترجمة د1هيجل، محاضرات في فلسفة التاريخ، جـ )273(

 .188، ص1983، بيروت، 2 طالفتاح إمام، دار التنوير،
 .148نصر محمد عارف، نظريات التنمية السياسية المعاصرة، مصدر سابق، ص.د )274(
 .215-214المرجع نفسه، ص )275(



ة    باالقتصاد السياسي    وم الطبيعي بية        . )276(وتطبيقات العل ا النس ة المزاي وتفترض نظري

اج في                       لل ة اإلنت ل دال اج وتماث وفر المنافسة في أسواق عناصر اإلنت ين ت سويدي أوهل

دون حواجز  ع المنتجين ب اول جمي ا في متن ون التكنولوجي دول ويجب أن تك ع ال جمي

 .)277(جمرآية أو تكليف نقل
 

 :نظرية الفجوة التكنولوجية

ات االقتصادية بدراسات                   ف رن العشرين حفلت األدبي اني من الق ي النصف الث

ا                  ى تغييره ة عل ار المترتب ومناقشة واسعة حول أهمية التكنولوجيا في االقتصاد واآلث

وة     ة الفج د نظري ات نج ذه النظري م ه ن أه دولي، وم ل ال يم العم ي تقس ا ف وأثره

ق ا  ي خل ا ف رز دور التكنولوجي ي تب ة الت ا آعنصر التكنولوجي بية وتعامله ا النس لمزاي

ين    ة ب وة تكنولوجي اك فج ى أساس أن هن ة عل ذه النظري وم ه ال وتق رأس الم زز ل مع

ون والري    ن جونس ل م ر آ دول ويعتب ذه  Johnson, Laryال دي ه رز مؤي ن أب  م

ال البشري                  ال يشمل أيضًا رأس الم ادة تعريف رأس الم ان بإع ؛ )278(النظرية ويطالب

ق من أن            أما نظرية دورة حياة      المنتج فتتناول التكنولوجيا بصورة أوضح إذ أنها تنطل

راع                ة االخت تج وهي مرحل المنتجات التكنولوجية الجديدة تمر بمراحل تمثل دورة المن

                                     
(276) Granstrand, Ove, Economic of technology, Amsterdam, 1994, 
PP.609. 

 .68صالح زين الدين، تكنولوجيا المعلومات والتنمية، ص. نقًال عن د
، 1998صالح زين الدين، االقتصاد الدولي، مطبعة دار الشعب، مصر، طنطا، . د )277(

 .179ص
(278) Lary, H.B. Imports of manufactures from less development 

countries, New York, London, 1968, P.27. 

 .37صالح زين الدين، مصدر سابق، ص. نقًال عن د



ه في السوق              يط وثبات ة التنم وظهورها آمنتج جديد ثم نموه ثم مرحلة النضج ثم مرحل

 .)279(أو اختفائه

ى أن وجي إل د أدى التطور التكنول تج وق لع دورة المن ة أو س لع التكنولوجي  الس

ى نحو   بط نصيب  % 30تصل إل ة في السلع الصناعية ليه ارة العالمي من حجم التج

ة    % 8السلع التي تقوم على الموارد الطبيعية إلى نحو          آما أن معظم السلع التكنولوجي

ا المعلوم  دم تكنولوجي ات واالتصاالت وتق ا المعلوم ى منتجات تكنولوجي ات تنتمي إل

يط  ة التنم ي مرحل ة خاصة ف دول النامي ي ال ة ف زة تكنولوجي رة لحدوث قف فرصة آبي

االت   بكة اتص وفير ش ة وت اهرة ومدرب ة م وى عامل وفير ق ب ت ك يتطل ع وذل المتب

اد           ال باالقتص ى اتص ة عل ناعة الوطني ون الص أن تك مح ب دة تس ات جي ومعلوم

 .)280(العالمي
 

 :التكنولوجيةأهمية رأس المال البشري لمواجهة الفجوة 

ال يعتبر رأس المال العيني العنصر الوحيد الذي يتزايد بارتفاع مستوى الدخل            

القومي فتزيد أيضًا المهارة والمعرفة الفنية واإلدارية وهي أساس رأس المال البشري          

ة    ة دول ية ألي درات التنافس بية والق ا النس وين المزاي ة لتك ذه العناصر مهم ر ه أو تعتب

ة والهياآل              واألساسية للتع  وجي وتشمل المؤسسات البحثي ليم والبحث العلمي والتكنول

يوع      راع وش داع واالخت افات واإلب ًا لالآتش طتها أساس ي تتضمن أنش ة الت االجتماعي

                                     
(279) Johnson. H.G., The efficiency and welfare implication of  

international corporation, Cambridge press, 1970, P.35. 
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ومحرر الثورة التكنولوجية، مرآز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام، القاهرة، 
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ة ال يكفي مجرد امتالك            . )281(المعرفة العلمية  ولسد فجوة التكنولوجيا في الدول النامي

تالك التقنية المالئمة لألحوال االقتصادية      المعرفة الفنية آيفما اتفق، بل من الواجب ام       

ن    ر م دد آبي غيل ع ي تش د ف ا وتفي ل معه واطنين التعام ن للم ي يمك ة والت واالجتماعي

ا من                    ل التكنولوجي ة إال أن نق القوى العاملة؛ أن نقل التكنولوجيا يعبر عن وسيلة التنمي

ل رأس     . تالدور المتقدمة إلى الدول المتخلفة تكتنفه بعض العقبات والمشكال          ولعل نق

ري  ال البش اء(الم ك   ) العلم ح تل د أوض ي، وق ال العين ل رأس الم ن نق عب م أص

ا   ذه التكنولوجي ة في ه ة ومشكلة الكفاي ل التقني أن دول . )282(المشكالت قصور في نق

ا يسبب                  ة العصرية، ربم واع التقني الجنوب ترغب في الحصول على أحدث وأرقى أن

اعي      نقص االجتم د ال ي س ة ف ائق      الرغب ة بحق ة آافي دم معرف ديها، وع وي ل والمعن

ي  ي ال توجد ف ا المتوسطة الت ل التكنولوجي دول الصناعية فترغب بنق ا ال ور؛ أم األم

دًا للطرفين           ذا الوضع مفي ار ه أ اعتب ل الخط ه من قبي بعض ان رى ال ة وي دول النامي ال

دول     ون ال دما تك ة عن  خاص

 

                                     
 .204المصدر نفسه، ص )281(
 :  تقرير)2(

Maddison A., Foreign skills and technical assistance in development 

center, OECD (ed), Paris, 1965, P.1. 

 .79صالح زين الدين، مصدر سابق، ص. نقًال عن د



 .)283(الدول الناميةالصناعية غير قادرة على تقديم ما ال تريده 

ة عن                      ا الحديث ى التكنولوجي ة الحصول عل ذه الحال ة في ه دول النامي ويمكن لل

دول                  دما يوجد في ال طريق الشرآات متعددة الجنسية دولية النشاط وبصفة خاصة عن

ة      تثمارات األجنبي جع لالس تثماري مش اخ اس ة من ا   . النامي ل التكنولوجي ة نق أن عملي

ة العمل أو                  بواسطة الشرآات دولية الن    ى اختصار درجة آثاف شاط ال يقتصر فقط عل

ة والتنظيم واإلدارة         ة الفني رأس المال في العمليات اإلنتاجية وإنما يشمل أيضًا المعرف

ة   ى المنافس درة المشروع االقتصادي عل ى أن ق ود إل ك يع ي ذل والتسويق والسبب ف

رآات أصبحت تندمج تحت    الدولية ترتبط أساسًا بالقدرة التسويقية سيحاورون هذه الش       

 .)284(مظلة مجموعات مالية دولية
 

 :تطور التجارة العالمية

ذا االقتصاد             درة ه يًا للتطور االقتصادي، فق ًا أساس ار التجارة مقياس يعد ازده

ك                         ا يعني أن ذل دًال عنه وال ب تيراد سلع وأم أها واس على دفع السلع خارج حدود منش

 التجارة العالمية طوال العصر الصناعي       االقتصاد في حالة تطور مستمر؛ وازدهرت     

الي في دول االقتصاد                 ومي اإلجم اتج الق تقريبًا بحيث تجاوز النمو السنوي للتجارة الن

                                     
 :تقرير )283(

Ritter J. Development of Labour-Intensive Technologies for 

Developing Countries in Giersh H. [Ed]: The International Direction 

of Labour, P.455. 
 :تقرير )284(

Mason, R.H., Observation on the en dice of technology multinational 

forms in developing countries, In review of economics, VOL. 55, 

1973, PP.349. 



ين عامي                 ة ب د هو السنوات الواقع دما   1950-1914المتقدم وآان االستثناء الوحي  عن

المي ال     ار الع و االزده ة نح ام الحماي ار نظ ان وانتش ان عالميت لمي اعترضت حرب س

 .)285(للتجارة

ة   ود الثالث ريعًا وبصورة خاصة خالل العق ة تمت س ارة العالمي ى أن التج عل

ة                التالية رغم البطء الذي لحق باالقتصاد العالمي الحقًا وانتشار عرضي لنظام الحماي

وبين . )286(وخاصة على حدود بال تعرفة جمرآية آسياسات وطنية وحصص استيراد        

ا الناتج القومي الحقيقي في العالم بنسبة ثالثة أضعاف          وبينما نم  1985 و 1950عامي  

أآثر من الضعف                   نمت التجارة العالمية سبعة أضعاف آما أن صادرات السلع نمت ب

ام          ذي انتهى ع ى    120.16 من    1987خالل العقد ال ون دوالر إل ون  249.57 ملي  ملي

بة    اعفت نس ة تض ناعية الغربي دول الص ين ال  دوالر، وب

 

                                     
 :تقرير )285(

Richard L., Kirkland J.R, Entering a new age of boundless 

competition, Fortune, 14 March, 1988, P.20. 
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 :تقرير )286(
Transitional corporations in world UN center on transnational 

corporation UN, New York, 1988, P.20. 
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ام التجارة الخار  ذ ع ًا من الي تقريب ومي اإلجم اتج الق ة من الن ول . )287(1960جي وبحل

ن       ر م دة أآث ات المتح ي الوالي لع ف ادرات الس ت واردات وص ات بلغ ط الثمانين أواس

ك          % 15 ن تل غر م ة أص واق الداخلي ث األس ا حي ي أورب ا ف ومي، أم اتج الق ن الن م

ار   ر إث ام أآث ت األرق د آان دة فق ات المتح ي الوالي ودة ف اهالموج ام . ة لالنتب ول ع فبحل

ر من            1986 ل أآث ا          % 20 آانت تجارة السلع تمث الي لفرنس ومي اإلجم اتج الق من الن

ا  % 50من الناتج القومي اإلجمالي لبريطانيا العظمى و    % 40وأآثر من    تقريبًا أللماني

 .)288(الغربية؛ لهذا آان إيجاد المجموعة االقتصادية األوربية ضرورة حتمية

ارتفعت حصة األقطار النامية من صادرات العالم الصناعية          1965ومنذ عام   

ل     % 17 إلى أآثر من 7.3من   ديثًا مث دول المصنعة ح ومعظم هذه الزيادة تعود إلى ال

ر عشرين                    درج ضمن أآث ل التي ت ة وسنغافورة والبرازي هونغ آونغ وآوريا الجنوبي

نعة    لع المص درًا للس دًا مص يا وغي  )289(بل د وأندونيس ا أن الهن رعة    آم دم بس ا تتق ره

ة   -وآوريا الجنوبية مثل قوي–والعديد من هذه البلدان      أصبحت قوى نشيطة في التنمي

رة                دأت شرآات آثي وطن ب اإلقليمية، ومع االزدهار المتنامي واألجور المرتفعة في ال

ك       اعدت أولئ دورها س ورًا وب ل تط ا األق ى جيرانه ة إل ة العمال ناعات آثيف ل الص بنق

ل ت  ران األق ة     الجي ر أهمي وقًا أآث بح س ى أن تص ورًا عل  ط
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ر                 ،لصناعيي األقطار المصنعة حديثاً       المي تغيي تج عن التسرع نحو اقتصاد ع د ن  لق

ي       ر ه ذا التغي ة له وة الدافع ت الق الم، وآان ل الع ي عم ي ف ات (أساس ة المعلوم ) تقني

المال وخاصة األهمية النسبية لرأس المال الفكري وعالقته برأس المال العيني فرأس            

ري   اني–الفك ذآاء اإلنس وق   -ال م س اج وأه ي اإلنت يطر ف ل المس بح اآلن العام  أص

 .)290(جوهريًا في العالم أصبح سوق رأس المال الفكري

بكة     ل أن ش ط، ب ة فق وقًا عالمي ق س م يخل ل ل المي الهائ ارة الع ار التج إن انفج

ع ح                 ر جمي يم العمل غي ذلك تقس اج   المعلومات العالمية جعلت في اإلمكان آ االت اإلنت

ار  دة أقط ي ع ة مضافة ف ع اآتساب قيم ويق م ة : والتس لعة معروضة بعالم ثًال س فم

ل آي بي أم          ًا          IBMتجارية معروفة مث ة تخفي قطع ة مجرد واجه  ستكون في الحقيق

ة    286-30 طراز 21B.S- IBMفنموذج : من أقطار مختلفة ى قطع دقيق  يحتوي عل

ذبات من فر        د ذب تحكم      معالجة من ماليزيا ومول ة لل ا أو سنغافورة ومصفوفة منطقي نس

ان ودارات مدمجة من                     ديو من الياب ة ومصفوفة رسومات في من القرص وذاآرة ثابت

ى                     ا وترآب عل ا وتجمع جميعه ان وآوري ة ودرام من سنغافورة والياب آوريا الجنوبي

 .)291(شكل جهاز في فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية

ارة  ذه التج ن ه ر م بكة   إن الكثي هل بش تم أو تس ات ت ة بالمعلوم ة الغني  وخاص

ة     ة وفكري وارد تقني ي م ترك ف رآات تش ين ش ات ب ن التحالف دة م ة متزاي دة بدرج  معق
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ات      كل منتوج لع ش ذ الس د تأخ ري ق ال الفك ي رأس الم ارآة ف ذه المش ي ه ة؛ وف ثمين

ات حدود                     ورد مكون ا في خطوط اآلخرين وت متطورة تطورًا مشترآًا تصب آل منه

ة السرعة ومع                ق ة فائق اطعة لآلخرين أو ببساطة توفير أفضل وأحدث التنافسات التقني

دولي لمصادر          . االنتشار السريع والواسع للتقنية وإمكانيات التصنيع      وفير ال د الت م يع ل

ال في                   ل ضرورة ال تستطيع األعم ًا؛ ب المكونات المسعرة بصورة تنافسية شيئًا آمالي

ا آت   ا وآم زل عنه د أن تنع ال    بل ارد لألعم ة هارف ن مدرس ت م توفر بارتلي ب آريس

 .)292()لقد تجاوزت التنافسية مدى وصول شرآة وطنية بكل معنى الكلمة"التجارية 

تثناء                ة هي القاعدة ال االس لقد أصبحت التحالفات الصناعية والتسويقية العالمي

اً         دارًا عظيم ا إذ أن مق ة نتائجه  من التجارة   ومع ذلك فقد آان لسياسة الحماية الجمرآي

ن     ا م واجز الحصص وغيره رآات لح ب الش رًا لتجن ي نظ تثمار أجنب ى اس ول إل تح

ة في                    اج منتوجات نهائي ع أو إنت ة، بتجمي ات الجمرآي األنظمة غير المرتبطة بالتعريف

البلدان التي تنوي بيعها فيها، وهكذا تصنع شرآة هوندا في أمريكا سيارات تزيد على              

ام       تلك التي تصنعها في وطنه     ة         1987ا اليابان؛ وفي ع  صنعت حوالي ألف وثالثمائ

ى           ون دوالر من السلع في          260شرآة أمريكية وأوربية وباعت ما تزيد قيمته عل  ملي

 .)293(من الناتج القومي اإلجمالي الياباني% 10.9اليابان بما يعادل 

ة           ن تقني اتج م ب ن ي الغال و ف ة ه ارة العالمي عي للتج وذج التوس ذا النم إن ه

ة     المع ر واقعي ة أآث اريع العالمي ت المش ة جعل بكة االتصاالت الدولي ات ال ألن ش لوم

ل ألن المنتوجات أصب د أن أصبحت حوحسب، ب ارة بع ة للتج ر ربحي ت أسهل وأآث
                                     

(292) Quoted in Kirkland and boundless competition, P.4. تقرير 
 .102، صنفسهمصدر الرستون، . نقًال عن ولتر ب

(293) Kenich Ohmae, The bordless work, Happer business, New York, 
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ة               ة التقني المعلومات المصدر المسيطر في القيمة المضافة، فتكلفة نقل المنتوجات عالي

ة م       ة تافه بة مئوي كل اآلن نس الم تش ول الع ات    ح بب أن االتفاقي ا بس عار بيعه ن أس

ك             د تل ال المشارآين في عق التجارية عبر الحدود ليست مقيدة بالتكلفة بقدر تقيدها بخي

 .)294(االتفاقيات

لقد آان من البديهي على مر العصور أن أول وأنقى مطلب للمجتمع البشري                 

ًا   هو المعرفة العلمية ومعرفة نتائج التصرفات االقتصادية وسواء آان ا          إلنسان محافظ

د أن يعرف أسباب                      رًا فمن المفي أجرًا ح ة أو ت أو متطرفًا مدافعًا عن الحماية الجمرآي

ان                ا آ ًا ومهم ة تقريب ة القيم ذه مجاني ة آه ونتائج الظواهر االقتصادي ومعلومات علمي

ين العمل                     ه ب ا آانت معرفت ر آلم الذي يسعى المرء إليه فأنه سيحصل عليه بكفاءة أآث

ة                . )295(فضلونتائجه أ  اييس التقليدي ى المق ل عل اد أق اك اعتم وعليه فيجب أن يكون هن

ي    ى البحث العلم اق عل ى اإلنف ر عل اد أآث ة واعتم ة التقليدي ارة والميزاني ام التج آأرق

ة                   وى العامل والتنمية وعلى مدى االستثمار في الخارج ونسبة الصناعات وتحرك الق

اهمة المش  ال ومس ال ورأس الم ة العم دةوإنتاجي ة جدي ورة بطريق . )296(اريع المط

ة                  روة القومي دة من الث وتتسارع االتجاهات التي تجعل رأس المال الفكري نسبة متزاي

د                  % 80وعلى األقل فان     ى قي م عل دين الماضيين ه ذين عاشوا في العق من العلماء الل

ة الحياة، ويمكن القول أن نصف البحث العلمي الذي تم في الواليات المتحدة األمريكي              

رًا    ة الماضية، ونظ ة أو األربع رين أو الثالث دين األخي ي العق ه ف م الحصول علي د ت ق
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(295) George Stigler, The economic as preacher Chicago University of 
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ة آل  ة العلمي ال الفكري 12 أو 10لتضاعف المعرف نة فمن الواضح أن رأس الم  س

ذا    .للمجتمع البشري يتكون بصورة أسرع من تكون رأس المال العيني الملموس            أن ه

ن دخل ولك ن ال ينتج س م د س ة ال التطور الجدي ال المعرف رأس م ية ب دة األساس  القاع

ر                 ة أآب ة تضيف قيم تثمارات الفكري ك أن االس ة جدران ذل ين أربع يمكن أن تحسب ب

ة                على االقتصاد بين عشية وضحاها تقريبًا تزيد عما تضيفه سنوات من مكاسب مالي

 .)297(مستبقاة بعناية وتوسع حذر في تحسينات المصنع المادية
 

 : للمعلوماتالخصائص االقتصادية

أن تداخل علم االقتصاد وعلم المعلومات جزء من التطور االقتصادي إضافة              

ين                        ابكية ب ق االرتباطات التش م المعلومات عن طري إلى أنه جزء من ظاهرة نمو عل

ة                 دور حول مرتكزات فكري العلمين وهذا التدخل فيما يسمى اقتصاديات المعلومات ي

ادية المت   ائص االقتص ا الخص ن بينه ادية    م لعة اقتص ورد أو آس ات آم زة للمعلوم مي

ين              وبالتالي فان سوق المعلومات ال يتطور بالطريقة التقليدية؛ والنماذج االقتصادية تب

ذا               اد ه عادة على افتراضات ومسلمات بأن لدى متخذي القرارات معلومات آاملة؛ وق

ن المعلومات  إلى القول بأGeorge Stiglerالتفكير العالم االقتصادي جورج ستجلر 

ليست مدخالت مجانية وأن النماذج االقتصادية التي تتضمن عناصر المخاطرة وعدم           

ض   ع بع اول أن تض اذج تح ذه النم رة وه نوات األخي ي الس رت ف د ازده ين ق اليق

ادية ة االقتص من النظري ة ض ة المعلوماتي ن البيئ ة ع ر واقعي لمات األآث . )298(المس

اد  ي االقتص ل ف ور الهائ النظر للتط د أصبح   وب ور فق ذا التط ي ه ات ف ر المعلوم  وأث

 -:للمعلومات صفات اقتصادية أهمها
                                     

 .123، صنفسهمصدر الرستون، . ولتر ب )297(
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 :  المعلومات سلعة-1

ات        ار أن للمعلوم ى اعتب عوبات عل دة ص لعة ع ات آس وم المعلوم ير مفه يش

ة ليست سلعة خاصة أو سلعة               ذه الحال زة فالمعلومات في ه خصائص اقتصادية ممي

ع المعل   ا أن تطوي ة، آم فة آلي ة بص ة    عام اه إمكاني راد معن د األف تخدام أح ات الس وم

نهم                   رة أخرى لكل م ا م استخدام أفراد آخرين للمعلومات نفسها دون حاجة إلى إنتاجه

تفيدين   بة للمس ة أو منخفضة بالنس اليف حدي ات إال تك ون للمعلوم ه سوف ال يك أي أن

ا ال   . اإلضافيين ام   فالسلع الخاصة يتم استهالآها آليًا بوساطة شخص واحد أم سلعة الع

فهي سلعة أو خدمة ال تتأثر تكاليفها الكلية بعدد األشخاص اللذين يتم خدمتهم والسلعة     

 .)299(العامة هي منتج وخدمة بدون تكاليف حدية للمستفيدين اإلضافيين
 

                                     
 .43ناريمان إسماعيل متولي، المصدر نفسه، ص )299(



 : المعلومات آمنتج-2

يجب هنا التمييز بين المعلومات وبين منتج المعلومات فالمعلومات هي نفسها         

ادل االقتصادي، والمعلومات               محتوى تلك  وم التب رتبط بمفه تج ت رة المن  المنتجات وفك

تفيد، والمعلومات يمكن أن                يتم تبادلها من خالل منتجات المعلومات فتعطي قيمة للمس

ة          ي فئ ون ف ا تك ادة م ا ع الي فتكاليفه ر وبالت اط آخ انوي لنش ول ث تخرج آمحص تس

ي           ذا الس ا ضمن ه د       . )300(اقالتكاليف المشترآة ويجب اعتباره ومن الواضح أن العدي

ز               من منتجات وخدمات المعلومات تتمتع بصفات السلع الساحة إال أن المعلومات تتمي

تبدال      ة لالنضغاط واالس ارآة والقابلي ى المش درة عل ل الق رى مث بصفات خاصة أخ

 .)301(وبذلك ال تعالج آالسلع األخرى
 

 : االحتكار-3

ي   ة ف لعة ذات قيم ات س ت المعلوم ا آان تحقق  لم ا س اج فأنه تهالك واإلنت االس

ي    ات ف ذه المعلوم ى عرض ه اري عل تحكم االحتك ة ال د ممارس زات عن بعض الممي

د         ة، وق ة والحكومي رية والخاص ات الس ي المعلوم ال ف و الح ا ه وال آم بعض األح

راع   راءات االخت ع وب وق الطب ق حق ي القطاع الخاص عن طري ار ف ارس االحتك يم

ذين     دم        خاصة من قبل أولئك ال العلم؛ ولكن خاصية المعلومات المتصلة بع ارون ب يتب

 .)302(القدرة باالستحواذ الكامل عليها تفعل مفعولها بالنسبة لدرجة االحتكار

 

 :نماذج نمو اقتصاد المعلومات

                                     
 .54، ص2005د حسن آاظم، المعلومات، دار الشؤون الثقافية، بغداد، محم )300(
 .172نبيل علي، مصدر سابق، ص )301(
، الكويت، 281أسامة الخولي، المعلومات في الوطن العربي، مجلة العربي، ع )302(

 .11-6، ص1982



ة   -1 دة األمريكي ات المتح دة      : الوالي ات المتح ي الوالي ات ف اع المعلوم ا قط نم

رن العشرين مع            األمريكية نموًا سريعًا لعدة عقود في الن       اني عن الق صف الث

وة   ي الق ات ف املين بالمعلوم بة الع ي نس يادة مطردة ف ن س ك م ا صاحب ذل م

دمات         ات وخ د البيان ة لقواع ادرات األمريكي غ الص ة؛ وتبل ة الوطني الوظيفي

ن  ات م ز البيان ون 10-5تجهي ادرات Billion بلي ا الص نويًا، أم  دوالر س

ا   دمات المعلوم ة لخ ة الكلي والي    األمريكي ى ح ًا إل ال فتصل تقريب ت واالتص

 .ثالثين بليون دوالر

ين -2 ي      : الص ينان ل يني س اد الص الم االقتص ب ع د ذه ين، فق بة للص ا بالنس أم

Sinan Li   الم  إلى أن اقتصاد المعلومات في بالده هو القطاع المتنامي في ع

 .)303(من إجمالي الناتج القومي% 50اليوم ويشكل نسبة 
 

 : اقتصاد االتصال-4

ل وتسهل              تعمل وسائل االتصاالت الحديثة على تقليل الوقت وخفض تكلفة النق

درة التنافسية                      ع الق ى اتساع حجم السوق ورف تخزين ومعالجة المعلومات وتعمل عل

د   دل عائ ة مع تخدم طريق اج؛ وتس ال اإلنت ي مج ار ف د واالبتك ات التجدي ار عملي النتش

دولي حول            االستثمار في االتصاالت لتقدير منافع شبكة ا       ر البنك ال ون، وفي تقري لتلف

نة     الم لس ي الع ة ف ي       1994التنمي تثمار ف الي لالس د الم دل العائ ط مع ي متوس  يعط

ة       % 20مشروعات االتصاالت بنحو   ار الخارجي بيًا وتوجد اآلث ع نس دل مرتف وهو مع

                                     
(303) Sinan Li, Initial analysis of the economy technological 

forecasting an social change, r.31, N4, July 1987, PP.373-376. 

 .61نقًال عن محمد حسن آاظم، مصدر سابق، ص



الي          اتج اإلجم ي لشبك       )304(اإليجابية لشبكة التلفونات عادة في الن أثير الكل دير الت ة  ولتق

ال    ي مج تثمار ف افع االس ى من اج إل و والتطور االقتصادي تحت ى النم االتصاالت عل

ي     دول الت ت أن ال ارد أثبت ة هارف ي جامع دة ف ات عدي ت دراس د أجري االتصاالت وق

ى ق معدالت نحو اقتصادي أعل دة لالتصاالت تحق بكة جي ا ش وفر فيه  ويجب )305(يت

ا عم       ى أنه ادي عل ور االقتص ة التط ى عملي ر إل التطور    النظ اد، ف ددة األبع ة متع لي

االقتصادي يتمثل في رفع مستوى اإلنتاجية وتراآم رأس المال وآالهما يمكن تفسيره            

دى       ا ل ومي أم اتج الق ارية أو الن ة أو الحض ل الجغرافي ل العوام رى مث وى أخ بق

ال العيني       ) المحافظين الجدد  (النيوآالسيك   ا ورأس الم ى التكنولوجي اتج إل فيعزى الن

اج نجد أن     والعمل ة اإلنت  ويضاف إليها التعليم والمهنة األساسية لرأس المال، وفي دال

ة                 ة في دال رأس المال العيني والبشري والبنية األساسية لرأس المال هي عناصر مهم

 .)306(اإلنتاج

ا   ل أنواعه بكات االتصالية بك ديث الش دًا أن تح ات مؤآ راهن ب ي الوقت ال وف

ى م           دة أعل ة جي ا إنتاجي ال؛ وحيث أن             يجعل له ات رأس الم اط األخرى لمكون ن األنم

د                       ذا العائ ان ه تثماريًا ف دًا اس ه عائ االستثمار في إنشاء وتحسين شبكات االتصاالت ل

                                     
 .1994تقرير التنمية في العالم، عن مؤسسة األهرام، القاهرة،  )304(

(305) Caning. D., Telecommunications infrastructure human capital 

and economic growth, Mimeo Harvard institute for international 

development, 1999. تقرير 

 .49-48صالح زين الدين، مصدر سابق، ص. نقًال عن د
(306) Mankiw N.G. Romer and Weil D.N., A contribution to the 

empires of economic growth, Quarterly Journal of economics, 

Vol.10, 1992, PP.404-434. تقرير 

 .51ح زين الدين، مصدر سابق، صصال. نقًال عن د



ة               ة إيجابي ار خارجي ه آث  ولعل   Externalityاإلضافي على مستوى االقتصاد الكلي ل

ه في ال            ى من مجاالت األخرى   العائد المرتفع على االستثمار في مجال االتصاالت أعل

ى             ر إل فان هذا يعد برهانًا على الكفاءة االقتصادية ويؤدي إلى تحويل االستثمارات أآث

ة     دخل دال ظ أن م و االقتصادي ويالح دالت النم ع مع الي رف ال االتصاالت وبالت مج

اإلنتاج يهتم فقط إلى جانب اإلنتاجية بينما الكفاءة االقتصادية في الحقيقة تتمثل في أن               

 .)307( تفوق التكلفةالمنافع
 

 :عولمة االقتصاد

 : النظرية-1

ل     منذ بداية المرحلة السلوآية وهناك صراع قديم بين المذاهب المختلفة في حق

ل األول                   د مث ز، وق ة آمرآ اذ الدول اذ السوق آمرآز أم اتخ التنمية السياسية حول اتخ

ه ا    ار باتجاهات اني اليس اه الث ل االتج ة ومث ه المختلف ين بمدارس ان  اليم د آ ددة وق لمتع

ذا    الواضحًا أن اتخاذ السوق آمرآز يعني تراجع الدولة و         د انتهى ه عكس بالعكس؛ وق

ة                  ة في السياسة الدولي الجدل السلوآي الذي تزامن مع انتهاء اليسار آقوة سياسية فاعل

 .)308(أو في المجتمعات المحلية مع نهاية الحرب الباردة

دولي وصندوق       وبعد أن تزايد دور المؤسسات الدولية        المالية مثل الصندوق ال

رز                 دأت تب ة ب النقد الدولي وآذلك دور الدول المتقدمة التي تقدم مساعدات للدول النامي

ة، أطروحات محددة حول دور السوق ومحوري               ه ت على الساحة الدولية، بصورة جلي

                                     
(307) Caning. D., Telecommunications infrastructure and the internet 

mimeo, Harvard institute for international development, 1999.تقرير  

 .51صالح زين الدين، مصدر سابق، ص. نقًال عن د
(308) Raplex, Op.Cit, P.2. 

 .88رف، مصدر سابق، صنصر محمد عا. نقًال عن د



ع شعار محدد هو    ي (ورف ة    ) التكليف الهيكل ه بمثاب ان من ذي تضمن شعارًا آخر آ ال

ر       ا ل وسوق أآث ة أق وى وهو دول  Less state more market )309(لجوهر والمحت

ه بحيث صار                 ة النيوآالسيكية في االقتصاد آل ذا الشعار تطور النظري وقد عكس ه

ي   م وضعه ف ة ومن ث ر فعالي الزم لجعل السوق أآث و الشرط ال ي ه اإلصالح الهيكل

امش          ى اله ة إل م    )310(مراآز عملية التنمية وتحويل الدول رة     ث ) الخصخصة (جاءت فك

راض أن            ى افت والتي تعني أن االقتصاد يجب أن يبنى خارج إطار الدولة وأن يقوم عل

ن     ر م اءة أآث تويات الكف ى مس اظ عل ى الحف درة عل ة والق ه الرغب ك الخاص لدي المال

ام  اع الع ديري القط ة   )311(م د الخفي اوى والمصلحة والي اهيم الرش ى مف ادًا أعل ، اعتم

ا ا افتراض الم   وجميعه ي الع ة ف ادية المتتالي ات االقتص ن األزم د م ت العدي ت أثبت

ددة                        اك أوجه قصور متع ا هن ان متصورًا، إنم ا آ الرأسمالي عدم إطالق صحتها آم

يم     اواة آق ة والمس يم العدال دا عن ق ية ع ة أو سياس وأ اقتصادية أو اجتماعي يط بأس تح

ة            د الخفي ة       وإب . إنسانية عليا ال يمكن تحقيقها من خالل الي ة أيديولوجي رازًا لمدى هيمن

ب  وان (Clapp)السوق آت ق ( تحت عن دين مطل وق آ ة الس د أن ) حري ا يفي ول م يق

المبدأ الخفي أليديولوجية السوق يمثل تمامًا فرقة أو جماعة دينية أصولية واليد الخفية             

دة الصحيحة                 اع العقي ه، إن إتب دة  (تحكم األحداث اإلنسانية بمنطق ال يمكن اختراق عقي

د         ) السوق سوف يجازون بالرخاء المستقبلي ومن ظل عن هذه العقيدة البد له من العدي

انية     من التضحيات التي يجب أن تقدم آقربان وليس هناك قدر محدد من المعاناة اإلنس

ة أو يثبت                      دة هي الوصفة الناجع وال الدمار الطبيعي يمكن أن يقلل من آون هذه العقي

                                     
(309) Ibid, P.2. 

 .88نصر محمد عارف، مصدر سابق، ص. نقًال عن د
 .88، صنفسهمصدر ال)310(

(311) Ibid, P.2. 
 .89-88، صنفسهمصدر ال



ة    حتها أبدي ك ألن ص ا وذل أ   خطأه ات الخط ع إلثب ن أن تخض ص . )312( ال يمك ويخل

Clapp                   دة ذه العقي ر سيطرة من ه  إلى التأآيد على أنه ليس هناك الهوت أصولي أآث

هذا التصور المرآزي لدور السوق ومرآزيته يبين       . )313( من انتشارها  عًاساتأو أآثر إ  

ن       ره مم ل أو غي ا صورها هيج ة آم ل الدول ل مح تطاعت أن تح د اس د ق ى أي ح إل

 .)314(ناولوا الدولة آمنطلق إنساني ومحور لفعاليات المجتمعات والحضاراتت

ى االقتصاد وتحول                 وقد أدى ذلك إلى تحول الترآيز من الثقافة آأداة للتنمية إل

وى     . )315(االهتمام من التنمية السياسية إلى التنمية االقتصادية     اك محت د هن م يع بحيث ل

ية ح  ة السياس ان يعرف بالتنمي ا آ ذآر لم ًا  ي رًا تابع ر السياسي متغي يث أصبح المتغي

ول          اس التح و أس ي ه الح الهيكل ا اإلص ادي أم ر االقتص ة للمتغي ورة مطلق بص

 .)316(المشارآة السياسية والتعدديةوالديمقراطي والخصخصة هي مقدمة الحرية 
 

 : التطبيق-2

                                     
(312) Jennifer Clapp, Threats to the environment in an Era of 

globalization, An end to state sovereignty in Schreker, Op.Cit, 

PP.123-137. 
(313) John Mcmartry, The global market ideology anatomy of a value 

system in Schreker, ed, Op.Cit, P.104. 
، 2007نصر محمد عارف، التنمية من منظور متجدد، مكتبة األسرة، القاهرة، . د )314(

 .89ص
(315) Dkarenl Remner, Theoretical decay and theoretical 

development, The resurgence of institution analysis, World Politics, 

Issue No. 50, October, 1997, P.60. 

 .89نصر محمد عارف، ص. نقال عن د
 .89نصر محمد عارف، التنمية من منظور متجدد، مصدر سابق، ص. د )316(



المي خالل النصف               من خالل التطورات المتسارعة التي شهدها االقتصاد الع

د المدى                   الثا رة بعي ني من القرن العشرين يتضح أن االقتصاد الحر والسوق الحرة فك

ة         1976وضعت من قبل باحث غربي عام        ات  السياسة الخارجي ا من أولوي د بأنه  تفي

نهج         ع نفس الم نهج           )317(األمريكية وما تزال تتب ذا ال يم   إع تم  ت  إذ عن طريق ه ادة تقس

اء             ة وبق دول الغربي دولي لصالح ال ة            العمل ال واد األولي ة سوقًا منتجة للم دول النامي ال

تهالآية ل وقًا اس المي بوس ز االقتصادي الع دول المرآ دة(ضائعها، ف ات المتح -الوالي

ع العوامل               ) اليابان-االتحاد األوربي  ى جمي ة االقتصاد عل ى أولوي تؤمن بل وتعمل عل

ى صورة     رًا عل أثيرًا آبي ر ت ذي أث ة ال وق العالمي و منطق الس ات األخرى وه العالق

ة ات االقتصادية. الدولي ن ضمنها العالق اهيم  . )318(وم ن المف ة م رت العولم ث غي حي

االقتصادية التي آانت سائدة فما آان يدعى باالقتصاد الدولي أصبح يعرف باالقتصاد            

ى       ذات إل ى ال ة عل اه القاعدي ور خالي اد تتمح ن اقتص ال م ي االنتق ذا يعن المي وه الع

اطع مع التنظيم         . )319(كنولوجيًا وخدمياً اقتصاد معولم إنتاجيًا وت    ولم يتق فاالقتصاد المع

ذلك               ه، ول الدولي القائم على السياسات الوطنية حيث أنه يتطلب هيكًال سياسيًا يتفق مع

دة تمثلت بالشرآات                 روز هياآل جدي ة وب ة فهو يدفع بتآآل الدول  الجنسية حيث    متعدي

راف ر دول األط ى ج ادي إل ز االقتص عى دول المرآ ر تس ادية غي ات اقتص  بعالق

 عنها إمالء شروط الشمال على الجنوب مع استمرارها آواقع الستنزاف          نتجمتكافئة ي 

                                     
(317) Leonard Silk, American in the World Economy, Op.Cit, PP.170-

171. 
 المرآز الثقافي العربي، الدار ،محمد محفوظ، اإلسالم، الغرب وموارد المستقبل )318(

 .121، ص1998البيضاء، 
 مع أزمتها، مجلة التكيف الرأسمالية لةمحاو: عبد علي عبد آاظم المعموري، العولمة )319(

 .19، ص2000، بغداد، 2، ع2دراسات اقتصادية، بيت الحكمة، س



رة       ا      . )320(األموال وتطبيق سياسة خضوع تلك الشعوب الفقي ك يجري تحت م آل ذل

الم                 ) عولمة االقتصاد (يسمى   ع أنحاء الع ذه السياسة جعل االقتصاد في جمي وتعني ه

 .ويطبق األساليب ذاتها ويستعمل آليات اقتصادية معينةيتبع النظام نفسه 

ة                      ادة البطال ا زي رة منه لبيات آثي ى س ؤدي في الغالب إل  أن عولمة االقتصاد ت

ام            ع من قي ه يمن وإشاعة الفقر وتراجع دور الدولة ليكون دورًا رقابيًا محدودًا وذلك آل

دم اال                ة، فع ة التنمي ع من عملي ة     بيئة مستقرة من شأنها أن ترف  عامالن ستقرار والتنمي

ى                      ى التراجع إل ة إل تقرار بالتنمي ؤدي عدم االس ا ي يئًا وإنم اليمكن أن يتعايشا بينهما ش

 .)321(أوطأ مستوياتها

                                     
 .36، مصدر سابق، صيةشيوعالماذا بعد إخفاق الرأسمالية وحيدر غيبة،  )320(
عبد الرحمن الحبيب، التنمية االقتصادية العربية، اإلمكانيات والتحديات في آتاب  )321(

، 1997إشكالية العالقة الثقافية مع الغرب، مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
 .28-27ص



ات  ن العالق ابكة م ة متش ى مجموع الم إل ول الع ة تح داعيات العولم ع ت وم

ات أو  كيل مجموع و تش اه نح ادية باالتج ة االقتص عى العولم ث تس ادية حي  االقتص

تكتالت اقتصادية لمواجهة التقلبات في ميزان القوة االقتصادية، وقد أقيمت العديد من             

ين آل    ) نافتا(هذه التكتالت مثل المنطقة الحرة في أمريكا الالتينية المعروفة باتفاقية            ب

ل                    اد األوربي وتكت دا فضًال عن االتح ة والمكسيك وآن من الواليات المتحدة األمريكي

ا يعرف                      آسيان والباسفيك  ل م ًا من قب اد حالي المي يق ا وحيث أن االقتصاد الع  وغيره

المرآز االقتصادي العالمي المتمثل في الواليات المتحدة األمريكية واليابان واالتحاد          (

رين          ادي والعش رن الح أن الق احثين ب د الب ع أح د توق ة، فق ا الغربي ي أو أورب األورب

 .)322(سيكون قرن الصراع بين هذه القوى الثالثة

                                     
ولمة، مجلة اقتصاديات السوق العربي، يورغين دورمان، وجهة نظر، تحديات الع )322(

سناء آاظم آاطع، مصدر سابق، . ، نقًال عن د42، ص1998، 23، ع2شرآة آندة، س
 .141ص



 املبحث الثالث
-الفين(التطور على الصعيد التقين 

 )التكنيكي

ة في مختلف                      ذ العصور القديم آان التطور العلمي والتقني هدف اإلنسان من

ذه                       ان، واختلفت ه ة اإلنس ة ووضعها في خدم ع وتكييف البيئ الشعوب من أجل تطوي

رة في مجاال                       رزت شعوب آثي ى عصر وب دى اإلنسان من عصر إل ت الطموحات ل

ا الحاضر                     الم في وقتن ذي يشهده الع علمية دون غيرها متواصًال مع التطور التقني ال

ر اإلنساني المتواصل والمستمر              دآتور    . والذي جاء نتيجة لسلسلة من التفكي رى ال وي

 -:)323(عبد الحسن الحسيني أن هذا التطور قد مر بثالثة مراحل رئيسية هي

 .1940مرحلة العصور القديمة حتى سنة  -1

 .1955-1940صر الحاسب من سنة ع -2

نة   -3 ن س وتر م ميات  1955عصر الكومبي د أن تقس ت الحاضر ونج ى الوق  إل

ا                   ى وقتن ة التطور التقني وصوًال إل ا لتغطي الدآتور الحسيني تتفق مع طموحن

 .الحاضر

 

 :1940 العصور القديمة حتى سنة -المرحلة األولى

ذ             ام ه د ق م آخر هو           يعتبر علم الحساب أصل التطور التقني وق ى عل م عل ا العل

لكثرة المرآبة من اآلحاد فالواحد إذن ليس بالعدد وإنما (علم العدد الذي تم تعريفه بأنه 

دد  (هو   م الحساب                  . )324()رآن الع ردي وهو أساس عل م صار التقسيم الزوجي والف ث
                                     

، 1987عبد الحسن الحسيني، معجم مصطلحات المعلوماتية، دار القلم، بيروت، . د )323(
 .14ص

العلوم، إدارة ، مفاتيح )هـ387(الخوارزمي، أبو عبد اهللا محمد بن احمد الكاتب  )324(
حكمت نجيب عبد الرحمن، دراسات : ، نقًال عن108الطباعة المنيرية، القاهرة، بال، ص

 .89، ص1977في تاريخ العلوم عند العرب، جامعة الموصل، 



ى   3،  2،  1واختلفت الشعوب في آتابتها لألرقام فكتب المصريون القدامى األرقام            عل

ى شكل        شكل   ى شكل حدوة الحصان واأللف عل وا العشرة عل ة وآتب خطوط عمودي

زهرة اللوتس، واستخدم البابليون أشكاًال مسمارية أفقية وعمودية في آتابة األرقام أما 

ذ                 ة األعداد نفسها من اإلغريق فقد استخدموا الحروف األولى لكلمات األعداد فقي آتاب

انوا        ) ع(يء المسيح   وحتى قبل مج  ) م. ق 588-640(زمن سولون    ًا آ ة سنة تقريب بمئ

ة          يعبروا عن شكل األعداد واألرقام بالحروف الهجائية مع إضافة بعض الرموز القليل

 .)325(المقتبسة من األمم السامية
 

 :العصور الوسطى

ى بالط                    دم إل دما ق ى العرب عن ة إل في العصور الوسطى انتقلت األرقام الهندي

وحمل معه آتابًا بالحسابات    ) آانكا(صور الفلكي الهندي    الخليفة العباسي أو جعفر المن    

تم ترجمته إلى اللغة العربية وبذلك حلت مشكلة شعوب البحر األبيض المتوسط في                   

دي           . مسألة األرقام  وفي هذه العصور نبغ العالم العربي الرازي في علم الحساب والكن

رب      وف الع ب بفيلس ذي لق حاق ال ن إس وب ب و يوسف يعق ي )326(أب ر   وف ر ظه الجب

يات   ي الرياض رب ف اء الع وارزمي أول علم ة   و. الخ ارة العربي ع الحض ع توس م

م        ين األم رت ب وم وانتش ت العل رى فانتقل م األخ ع األم تالط م رى االخ المية ج اإلس

 .)327(المختلفة

                                     
 .117، صنفسهالمصدر  )325(
: ، نقًال عن406ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحق، الفهرست، القاهرة، بال، ص )326(

بد الرحمن، دراسات في تاريخ العلوم عند العرب، جامعة الموصل، حكمت نجيب ع
 .91، ص1977

 .397ابن النديم، المصدر نفسه، ص )327(



كال أول أداة      ز باس ي بلي الم الفرنس دأ عصر النهضة فصنع الع ا ب ي أورب وف

رة            حاسبة في القرن السادس عشر وآان      ا وضع فك ن ظهوره ة وآل ت ميكانيكية وبطيئ

ابير    بة ن رت حاس ك ظه د ذل ذ؛ بع بة موضع التنفي ة الحاس ان Napperصنع اآلل  وآ

ا                 ة لكونه ة العملي بإمكانها القيام بعملية الضرب لكنها آانت محدودة الفاعلية في الناحي

ام بعم  ا من القي دم تمكنه ة وع ات المطلوب ذ العملي ي تنفي ة السرعة ف ابية قليل ات حس لي

رة األعطال الممكن حدوثها واستمر                        د من الجمع والضرب فضًال عن آث معقدة أبع

 .)328(الحال على هذه الشاآلة حتى قيام الثورة الصناعية
 

 :الثورة الصناعية

قسم الباحثون الثورة الصناعية في أوربا إلى ثالثة مراحل وآل مرحلة سموها            

 .)329(ثورة صناعية

 :األولى الثورة الصناعية -1

اني       1700بدأت الثورة الصناعية في أوربا بعد عام         م وانطلقت في النصف الث

ورة                   ة ث ه أي م تحقق ا ل اة اإلنسان م ر حي دأت تغي ا ب رن بشكل بطيء ولكنه من ذلك الق

ية ر )330(سياس واد وط ن األدوات والم دة م ات جدي ت منتوج ي صنع ق فحقق ل ف  العم

ائع و    عار البض ن أس رًا م ياء وخفضت آثي ار    األش ين األفك ا ب ي طريقه اوت ف د س ق

م    د ت ددة؛ فق ا العصور الوسطى المح ن تكنولوجي ه م ا ورثت تعارة وم ة والمس المقتبس

ام        نهرإنشاء أول مصنع للحرير على       را ع ام      1721 ديرونت في إنكلت  1764 وفي ع

                                     
 .16عبد الحسن الحسيني، مصدر سابق، ص. د )328(
أنطوان زحالن، العولمة والتطور التقني في آتاب العرب والعولمة، مرآز دراسات  )329(

 ).مجموعة باحثين(، 83 ص،2000، 3الوحدة العربية، بيروت، ط
روي فوآس، عالم التكنولوجيا اليوم، ترجمة وديعة محمد سعيد الهاللي، دار الشؤون  )330(

 .25، ص1990، بغداد، 1الثقافية العامة، ط



اعدات      دمت مس ات ق دة اختراع ون ع ز المهندس زل وأنج ارآر دوالب الغ رع ه اخت

دة في               للمعامل بوجه عام     دأت طرق جدي وجنبًا إلى جنب مع اختراع اآلالت الجديدة ب

ود       ه آوق ل محل ذي ح ري ال م الحج ى الفح ن الخشب إل ال م م االنتق ل وت يم العم تنظ

 .وباستخدامه تم تطويع الحديد في الصناعة

ر  رة غي واق الكبي ود األس و وج ناعية ه ورة الص ع وراء الث ان الواق د آ وق

د           المحدودة للبضائع االستهال   ة؛ وق ة واألدوات المعدني آية آالمالبس واألواني الفخاري

دا     ائن وساعد استعمال        غزا اإلنتاج الواسع للمع ة للمك ى       ت الحديث ة عل  السكك الحديدي

 .)331(ي الهندسة الميكانيكيةهتقدم إحدى الصناعات المهمة و

 

 : الثورة الصناعية الثانية-2

ة     وهي ما عرفت     1942 و   1851آانت المدة بين سنة      بالثورة الصناعية الثاني

رة               حافلة   د فتحت دائ ة السريعة؛ فق رات التقني باإلبداعات واالبتكارات العظيمة والتغي

ات المتحدة بتسجيل               راع في الوالي راءة االخت ين ألف      ) 36000(تسجيل ب ست وثالث

 ولكنها نظرت في      1860اختراع ابتداًء من تأسيسها في القرن الثامن عشر حتى عام           

 .)332(أربعمائة وأربع وأربعين ألفًا) 444000( فقط في 1890عام 

د          كك الحدي اء الس ي إنش ل ف والذ ودخ ناعة الف رة ص ذه الفت ي ه ورت ف وتط

زة ال ت     موأجه د تفوق ب فق دم والتخري ادة لله والذ م تخدم الف ا اس ات آم ائن والحرآ ك

ا                   د المط ة المصنوعة من الحدي ك القديم ى تل ه عل وع، البنادق واألسلحة المصنوعة من

ام  ي ع ا من صنع مصابيح  1880وف ي أمريك ا وأديسون ف ن بريطاني وان م  نجح س

ة                    ة الكهربائي ز الطاق ة لتجهي ة آامل ان في تشغل منظوم إضاءة مرضية واشترك االثن
                                     

 .26المصدر نفسه، ص )331(
 .25المصدر نفسه، ص )332(



ام          ورك ع دن ونيوي ي لن ت ف ي افتتح رة الت ة الكبي ات الكهربائي من أول المحط تتض

ى الص  . 1882 اء إل ول الكهرب دث دخ د أح ذا؛ فق ي  وهك رى ف ة انطالق آب ناعة نقط

يارات               دأ صنع الس التطور التقني لآلالت واالتصاالت؛ وظهر الراديو والالسلكي ثم ب

ام  ام    1892ع دها ع ا وح دى بريطاني بح ل ى أص عت حت ورت وتوس  1910 وتط

ام              ) 30.000(  سميت   1903ثالثون ألف سيارة وتم التوصل إلى صنع أول طائرة ع

رن     Mass Production الواسع  فرايمر؛ ثم دخل عصر اإلنتاج ة دخول الق  مع بداي

 .)333(العشرين
 

 :تطور وسائل االتصال

 الموصوفة بالحرب الشاملة نقطة      1918-1914تعتبر الحرب العالمية األولى     

ام               رأي الع اإلنطالق لوسائل االتصال، إذ لفتت أنظار المختصين إلى ضرورة إدارة ال

الر         ة           من قبل الحكومات سواء تعلق األمر ب ة أو المناوئ دول الحليف ام في ال  )334(أي الع

ينما                    ون والس داء من التليف ى ابت ة األول وقد عرفت تقنيات االتصال بعد الحرب العالمي

ى           د أول ل؛ وق ن قب ا م م تعرفه عة ل زات واس ة؛ قف االت اإلذاعي ى االتص وًال إل وص

ًا مرآ           ) السوال( ة اهتمام ة شيكاغو األمريكي ًا للمسائل    أستاذ العلوم السياسية بجامع زي

ام   ) علم النفس المرضي والسياسة    (المتعلقة بالدعاية وفي دراسته الموسومة        1920ع

ة                      ل السير الذاتي ام وتحلي ات والشأن الع ام واالنتخاب رأي الع ى موضوعات ال رآز عل

                                     
 .28المصدر نفسه، ص )333(

(334) Umbrto Eco, "Pierce and contemporary, versus, 1976, No.15, 

internet. 

 .47نقًال عن أرمان وميشال ماتالر، ص



د آانت نقطة       . )335(للقادة المصلحين أو الثوريين  رن العشرين فق أما الثالثينات من الق

بط األمر                  انطالق لما عرف ب     ام حيث ارت رأي الع ات تشكيل ال دة وتقني السياسة الجدي

ة إعطاء أفضلية                          ة العملي م من الناحي د ت ة، وق ام للخروج من األزم رأس الع بتبعية ال

وى                    ل المحت بيًا وتحلي ا نس رتبط به ا ي لبعدين في هذا البرنامج هما دراسة التأثيرات وم

(analysis)    ا رهم بمعطي احثين وأم ى الب ذي أعط يل    ال ن تفض نهم م دة تمك ت جدي

وى الظاهر             مقارباتهم حسب بيرلسون إلى التوصيف الموضوعي المنظم الكمي للمحت

 .)336(لالتصال

ة وظائف رئيسية                 ) السوال(ويرى   ى تحقيق ثالث ة االتصال ترمي إل أن عملي

 -:هي

يم    -1 ام التقي دد أو يخل بنظ ن أن يه ا يمك ن خالل الكشف عم يط م ة المح مراقب

 .لمجموعة ما

 .بط مجموع األجزاء المتشابكة لمجتمع اإلنتاج استجابة تجاه المحيطر -2

 .)337(نقل التراث االجتماعي -3

اهيري              ائل االتصال الجم ويعود تاريخ ظهور المفاهيم األولى لتيار بحوث وس

رة              1927لسنة   ؛ أن هذه األطروحات قد وجدت لها صدى آبيرًا وآان لها تأثيرات آبي

                                     
. نصر الدين العياضي ود. أرمان وميشال ماتالر، تاريخ نظريات االتصال، ترجمة د )335(

 .49-47، ص2005الصادق رابح، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 
(336) Bernard Berlson, Content analysis in communication research, 
Glencoe il: Free Press, 1952, D. . 

 .51نقًال عن أرمان وميشال ماتالر، ص
(337) Harold Lasswell, The structure and function of communication 

of idea, New York, 1948, D. 



ا                خارج الواليات المتحدة حيث       ة شكلت م ات واسعة مع الجماعة العالمي قامت عالق

 .)338(سماه البعض مؤسسة علمية عابرة للقارات

ماه   ا أس رة م ك الفت ي تل انون ف رح األمريكي ش د اقت ام لالتصال(وق ام ع ) نظ

ة أو                        ة دقيق ا بطريق الة م اج رس ادة إنت حيث أشار إلى أن مشكلة االتصال تكمن في إع

ى    ارة إل ة مخت ن نقط ة م رى تقريبي ارة أخ ة مخت دد   . نقط ة تح ة الخطي ذه البني ي ه فف

ات  ى مكون ز االتصال عل ة يرتك وم ببث ) المصدر(األقطاب مصدرًا ونهاي ذي يق ال

ة لإلرسال و       ) المرسل(الرسالة و  ى إشارات قابل اة (الذي يقوم بتحويل الرسالة إل ) القن

ارات       ل اإلش ي نق تخدمة ف يلة المس ي الوس اتفي (وه ل اله ر(و ) الكاب فرة مفس )  الش

رًا               ادات وأخي ى اإلرش اد عل الة باالعتم ة (والمتلقي الذي يقوم بإعادة بناء الرس ) الوجه

 .)339(وهي الشخص أو الشيء الذي تنقل إليه الرسالة

لقد مثلت هذه النظرية ذروة الجهود البحثية في تطور االتصال والتي بدأت في        

الم الرياضيات                ود ع رن العشرين بجه ارآوف (الروسي   العقد األول من الق حول  ) م

الم                      ذه األبحاث مع فرضيات الع د تواصلت ه لية في األدب وق نظرية الرموز التسلس

ي  ارتلي(األمريك ام ) ه رح ع ذي اقت اس  1927ال ة لقي ى الدقيق ية األول دة القياس  الوح

الم الرياضيات البريطاني                ًا ظهر ع ن  (المعلومات في ارتباطها ببث الرموز والحق آل

 مخططًا بيانيًا آللة قادرة على معالجة المعلومات، وفي 1936تكر عام الذي اب) تورنغ

انيكي    ) فانيفر بوش (الثالثينيات أيضا وفي الواليات المتحدة صنع      ل تفاضلي ميك محل

 .)340(لحالة تكامل المعادالت التفاضلية العادية
                                     

(338) Michal Pollak, "Panl lazarsfeld dune multinational scientifique", 

Actesdela, 1979, No.25. 
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 .71ارمان وميشال ماتالر، مصدر سابق، ص )339(
 .23عبد الحسن الحسيني، مصدر سابق، ص. د )340(



 

 : عصر الحاسبات1955-1940المرحلة الثانية 

ان   (تطاع  بناء على طلب الجيش األمريكي اس         ون نورم اء      ) ف المساهمة في بن

ام     ارات الصواريخ ع اس مس ة لقي ة إلكتروني بة آلي ام  1940حاس ام ق س الع ي نف  وف

ة                ) نوربوت فيبر ( ادالت بالمشتقات الجزئي ى حل المع ادرًا عل بتصور حاسبًا بشبكة ق

د        ) هوارد هايكن(وبالتوازي أما   ون فق ه مجموعة عمل للتلف ارد ومع ة هارف من جامع

ة            آان وا األوائل في تنفيذ األفكار على الحاسبات األوتوماتيكية بواسطة متتاليات منتظم

ل  رات بي ي مختب انيكي ف زين ميك ن . )Bell)341وتخ ن م تطاع البروفسور آيك د اس فق

ا اسم                      ق عليه ة أطل ة متقدم ى حاسبة إلكتروني زة إل جامعة هارفارد تطوير أحد األجه

ام    وتم استعماله في األسطول األم    ) مارك( ذ           1944ريكي ع دأوا من د ب ان فق ا األلم ؛ أم

ام                  1941أوائل عام    ا القي ة أصغر ولكن أسرع وبإمكانه  في استعمال حاسبة آهربائي

ة من                      . )342(بالبرمجة افات بشكل متسارع في أنحاء مختلف ك االآتش د ذل م توالت بع ث

ات العالم وتم تأسيس شرآات تكنولوجية عمالقة استطاعت أن تمد الصناعات الصناع          

وم في   ) ليديفت(المختلفة بما تحتاج إليه؛ ففي االتحاد السوفيتي درس         من أآاديمية العل

ة    1942أوآرانيا ابتدأ من العام       في   1950-1949 ووضعها في سنة        IMESM اآلل

بوتنيك    طناعية س ل االص ابات األه ة حس ول    . خدم آلالت ب ية ل رآة الفرنس ي الش وف

(Bull)   وآليرك   ( قام و ل ري   (و  ) برون ة   ) مينسيل هن إخراج اآلل  سنة  GAMMA3ب

ه سنة                    1951 اطيس إلي ل مغن أخير وأجرى إضافة طب  وهي عبارة عن حاسب بخط ت

 .)343(1952سنة ) أدفاك( وفي استراليات والسويد صنعت آالت من نوع 1955

                                     
 .89روي فوآس، مصدر سابق، ص )341(
 .89روي فوآس، مصدر سابق، ص )342(
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 :Nuclear Bombالقنبلة النووية 

ور        دم والتط طراد التق ة واض ة الثاني رب العالمي تمرار الح اد اس د ق ي لق التقن

دد الجنس البشري                 ذي يه وهوس االآتشافات إلى نوع من التفكير العلمي اإلجرامي ال

ة مشروعًا ذا       1941بالفناء وهو صنع القنبلة النووية، ففي عام          أصبحت القنبلة النووي

أولوية على جانبي المحيط األطلسي وقد أخفاها البريطانيون تحت غطاء شرآة تدعى       

) مانهاتن(العمل يجري بسرية تامة آما هو األمر مع مشروع          وآان  ) ألنابيبلسباتو  (

ة                   رة عن ماهي األمريكي لدرجة أن معظم اللذين آانوا يعملون فيها لم تكن لديهم أية فك

ان في            واب األمريك ا الشيوخ والن ا وأبقى مجلس العمل الذي يساعدون في صنعه؛ آم

د             ة المصروفة للمشروع ومق الغ الهائل ون    ) 2000(ارها  الظالم؛ ودفنت المب ألفي ملي

ام     . )344(دوالر أمريكي في حساب الحكومة األمريكية      ول ع ان واضحًا     1942وبحل  آ

ى     ا إل دمت علمائه ا فق ا بمفرده امة بالنسبة لبريطاني در من الجس ى ق ان عل م آ أن العل

ة   ق أمريكي تحت رئاس يد فري ام ش ي نفس الع ريكيين، وف أول مفاعل ) فيرمي(األم

ى سلس ن التفاعلذري وتوصل إل ة م ام . لة منطلق وز ع ي تم ر 1945وف ر مختب  فج

ة    يكو برئاس ي نيومكس وس ف وس أالم ايمر(ل دما رأى ) أوبنه ار ذري؛ وعن أول انفج

الي (أوبنهايمر غيمة الفطر آانت الكلمات التي حضرته في وقتها هي آلمات              ة  ) آ آله

ة   دمار الهندي والم   (ال م الع وت ومحط ك الم بحت مل ي هيروش  ) أص اك ف يما وهن

دينتين           اتين الم دمير ه م ت دما ت ه عن ايمر طموح ق أوبنه ان حق ي الياب ازاآي ف وناآ

 وبذلك دخل العالم مرحلة الرعب النووي       1945اليابانيتين بالقنابل الذرية في آب عام       

                                     
 .98روي فوآس، مصدر سابق، ص )344(



رن التاسع عشر والنصف                          ة في الق ار العلمي ى األفك ًا عل دأ سباق التسلح مبني ومعه ب

 .)345(األول من القرن العشرين

ر        ة أمر غي ذه المرحل أن جرد جميع االختراعات التي جاء بها العلماء خالل ه

ممكن وأحد األمثلة هو تقديم اللدائن الجديدة والمثال اآلخر هو اإلنتاج الواسع للبنسلين             

ي لى الحشرات وأقراص دوار البحر الت      للقضاء ع  DDTوالمضادات الحيوية ثم مادة     

ة  اوبعد نهاية الحرب الع    . نزال على نورماندي  آانت جزء من التحضيرات ليوم اإل      لمي

رت         ة فظه ا العالمي ى التكنولوجي ا عل ت طابعه اردة وترآ رب الب دأت الح ة ابت الثاني

ام        اء تحولت               1953الطائرات النفاثة وفي ع  ظهرت طائرة الكوميت وفي تلك األثن

ا في الحرب الكور                ى معارآه ام    القوات الجوية إلى الطائرات النفاثة وجرت أول ة ع ي

1952)346(. 
 

 : إلى الوقت الحاضر عصر الكومبيوتر1955المرحلة الثالثة 

ورة الصناعية   دأت الث رن العشرين ب ن الق اني م الم النصف الث ع دخول الع م

ناعية      ورة الص ي الث ات ف أثير المعلوم به ت ات ويش ا المعلوم ور تكنولوجي ة بتط الثالث

ور    ب وتط ة الكت أثير طباع ر ت د آبي ى ح ة إل ناعية  الثالث ورة الص ي الث يم ف التعل

ر               . )347(األولى اة وزادت من سرعة التغيي من تكنولوجيا المعلومات غيرت وجه الحي

ي           ث العلم يم والبح ال التعل ي مج دة ف ورة جدي دثت ث اعي وأح ادي واالجتم االقتص

وتر                 وارد البشرية وأصبح الكومبي اءة الم وستتبع وسائل تعليمية رخيصة ترفع من آف

                                     
 .91، صنفسهمصدر الروي فوآس،  )345(
 .92روي فوآس، مصدر سابق، ص )346(
بيل جيتس رئيس مجلس إدارة شرآة ميكروسوفت المعلوماتية يعد االنترنيت طريق  )347(

، 1998، الكويت، 2314المستقبل، ترجمة عبد السالم رضوان، سلسلة عالم المعرفة 
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ال  ائل االتص ذا     ووس ي ه ة؛ وف يم التقليدي م التعل اب ونظ رًا للكت ًا خطي ة منافس  الحديث

تس  ل جي ورد بي دد ي رون أن Bill Gatesالص ذين ي اديميين الل ض األآ  آراء بع

ى                    يس عل ى المعلومات ول تقبل حول السيطرة عل الصراع بين الدول سيكون في المس

 .)348(الموارد الطبيعية

                                     
 .14، صنفسهمصدر  ال)348(



ان     أن التطور التقني الهائل ما آان ليح   ا آ دة م ًا جدي دث أو أن يلج العلماء أبواب

دًا                           ا شوطًا بعي د بلغت في طوره ة المعلومات ق وال أن درجة ثقاف ا ل ألحد أن يفكر به

إلى ) سبوتنك( أطلق االتحاد السوفيتي القمر الصناعي       1957ففي عام   . وغير مسبوق 

ام           الم، وفي ع زل األمريكي      1969الفضاء الخارجي فذهل الع ى  ) ارمسترونك ( ن عل

الم                   ربط الع د فهي ت ى األب القمر آأول إنسان، وغيرت تقنية األقمار الصناعية العالم إل

الم                       آلا ان في الع ى أي مك ات إل ال والبيان ار والم ل األخب ة تنق ن في بنية تقنية إلكتروني

 .)349(بسرعة الضوء

وب   ل الحاس د ح وتر(لق وك   ) الكومبي ديري البن ن م د م ل العدي ى اآلن مح حت

ا  ق  وموظفيه ن طري ائرة ع فر بالط وزات الس جيل حج ن تس بة ويمك ة الحاس باآلل

ع أن يلعب اضطراد التطور التقني في اآلالت والمعلومات دورًا                   الكومبيوتر؛ ويتوق

واد البشرية               استراتيجيًا في زيادة البطالة في البلدان ذات المستويات المنخفضة في الم

 .)350(اطل عن العمل في العالم مليون ع800أن هنالك اآلن نحو ) ريفكن(ويقدر 

ة المعلومات واالتصاالت في                    ه تقني ذي تعلب ؤثر ال ل والم دور الهائ وبالنظر لل

ن المناسب  د م ة نج اة المختلف ه الحي ورد  . أوج ي أن ن ور التقن ي عصر التط ونحن ف

 -:طبيعة وخصائص هذه التقنية ولو بشكل مختصر متسلسلة بالتالي

 .رالكومبيوت-الحاسبات اإللكترونية -1

 .غرافي الرقميوالتصوير الفوت -2

 .األلياف الضوئية -3
                                     

 .149، صمصدر سابقرستون، أفول السيادة، . ولتر ب )349(
(350) Jermy Rifrin, Technology, Jobs and your future, New York, G.P. 

Putnam's sons, 1995, PP.58-59. 

نقًال عن أنطوان زحالن، العولمة والتطور التقني في آتاب العرب والعولمة، مصدر 
 .84سابق، ص



 .المايكروويف -4

 .االتصاالت الرقمية -5

 .االتصال الخلوي -6

 .شبكات المعلومات -7

 .االنترنيت -8

 .النشر اإللكتروني للمعلومات -9

 .الوسائط المتعددة والخزن المصفر -10

 

 :Computers الحاسبات اإللكترونية -أوًال

 ):ثورة الصفر.. (لكومبيوتر دور العرب في التمهيد لصناعة ا-1

ة         روفمن المع   أن أوربا آانت حتى الثورة الصناعية تستعمل األرقام الروماني

ة أو             ين أو ثالث م اثن ا رق يس فيه ام فل ة لألرق ع الرموز المؤلف ى جمي التي ال تحتوي عل

الصفر وهذا يحد من استخدام العمليات الحسابية وبالتالي يحد من استخدام األرقام في              

ة برمجة المسائل        (Code)د من وضع الشفرة        ح لة الحاسبة وي   اآل ومع  .  ومن إمكاني

ام                   ى استعمال األرق ا إل دخول القرن الثامن عشر وقيام الثورة الصناعية تحولت أورب

 والنظام الحسابي العشري العربي، وهكذا فقد آان لظهور (0)العربية بما فيها الصفر 

ابات       رقم الصفر أثرًا آبيرًا في تسريع تط       ور الحساب والرياضيات وبالتالي علم الحس

 .)351(في علم الحساب) 1( والواحد (0)اإللكترونية الحقًا نظرًا ألهمية أرقام الصفر 

ا             ة ومنه ) الصفر (ومع البدء باستعمال النظام الحسابي العربي واألرقام العربي

د(و  اب وليضع   ) الواح ائي للحس ام الثن ور النظ ول ليضع ويط ورج ب اء ج اس ج أس

                                     
 .9عبد الحسن الحسيني، مصدر سابق، ص. د )351(



ا يس ة أو م ول(ى باسمه موأصول الرياضيات المنطقي ر ب ذ، ومن ) جب موضع التنفي

ام صفر                ى وجود األرق د بصورة أساسية عل ائي يعتم المعلوم أن النظام الحسابي الثن

ة        )352(وواحد إذ ال يستعمل دونهما شيء من األرقام         وعلى أساس الرياضيات المنطقي

م تصحيح ا          ائي ت ات الجمع            والنظام الحسابي الثن وم بعملي ة التي تق دوائر اإلليكتروني ل

ي      دوائر ه ذه ال ائي وه ام الثن ة بالنظ رب المنطقي رح والض  والط

(OR, AND, NAN, NOR)  ين تصميم ن للمهندس دوائر يمك ذه ال طة ه  فبواس

 .)353(اآلالت الحاسبة الرقمية
 

 : مراحل الحسابات اإلليكترونية-2

ناعة  ي أن ص ل عل ي نبي ث العرب رى الباح ة ي بات اإلليكتروني الحاس

Computers  ا ز إليه الت يرم دة نق ن ع ًا م ارًا تطوري ا مس ذ ظهوره ذت من  اتخ

 -:باألجيال األربعة وهي

استخدم فيه الصمام اإلليكتروني آوحدة البناء الرئيسية       : )1948(الجيل األول    -1

 .لتطوير حاسبات ضخمة يقدر وزنها باألطنان

اني   -2 ل الث ا التر : )1958(الجي ل فيه ي    ح مام اإلليكترون ل الص تور مح انزس

 .لتصبح أسرع وأآفأ وأصغر

 .جاء نتيجة استخدام شرائح الدارات المتكاملة: )1964(الجيل الثالث  -3

 .يختلف عن سابقه في آثافة العناصر اإلليكترونية: )1982(الجيل الرابع  -4

                                     
 .10-9المصدر نفسه، ص )352(
 .10المصدر نفسه، ص )353(



امس   -5 ل الخ ين    : )1992-1982(الجي ودة ب فرة الموج ن الش ان م ت الياب دخل

ة          إمكانيات ى ثقاف ا عل ذلك هيمنته ان ب  العتاد وقدرة البرامجيات وفرضت الياب

 .)354(المعلومات وهي التي أطلقت عليه تسمية الجيل الخامس
 

 : المحتويات-3

ة  بة اإلليكتروني وتر(الحاس ة ) الكومبي ات المختلف ائط تخزين البيان تتضمن وس

د في الوقت الحاضر عل ة الحاسبات وتعتم ائل االتصال بأنظم ائط ووس ى نظم الوس

نظم المدمجة                     ذلك ال ة لإلنسان آ ة المراآز اإلدراآي ى مخاطب المتعددة وهي ترآز عل

ا             نظم التي تشمل الحاسبات آجزء أساسي فيه ع ال ومع  . )355(والتي تحتوي على جمي

ة     ة لمعالج ة الصماء لتصبح آل ذه اآلل ذآاء االصطناعي ارتفعت ه اليب ال ور أس تط

ول أن  ن الق ه يمك ارف وعلي ي إدراك  المع ات ه ور البرمجي ة وراء تط رة الذهبي  الفك

ن  ارف م ات والمع ات من جانب والمعلوم ات والمعلوم ين البيان ة ب روق الجوهري الف

وم      ود مفه ى الوج رج إل ذا خ ر وهك ب آخ ة (جان ة المعرف رة ) هندس ا الخبي ونظمه

Expert Systems      خيص ي تش تخدمة ف ك المس ري آتل ر البش اآي الخبي ي تح  الت

 .)356(تصحيح النصوص وتلقين العلوماألمراض و
 

 :Digital Photography التصوير الفوتوغرافي الرقمي -ثانيًا

                                     
في آتاب العرب ) التكنولوجية(نبيل علي، ثورة المعلومات، الجوانب التقنية  )354(

 .105والعولمة، مصدر سابق، ص
توثيق، ترجمة أس، مدخل في علم المعلومات وال. أي وآلبارفسكي آر. ميخانيدوف أي )355(

نقًال عن محمد حسن آاظم، ، 208، ص1982نزار محي علي قاسم، جامعة الموصل، 
 .36مصدر سابق، ص

 .106نبيل علي، المصدر السابق، ص )356(



ي      دثت ف ي ح ورات الت رز التط و أب ي ه وغرافي الرقم وير الفوت د التص يع

ة   تعانة برمج تج عن اس ذي ن وغرافي وال  Digital Photographyالتصوير الفوت

وغرافي بالحاسب اإل        ين         ويتم هذا التصوير الفوت زات االثن تفاد من ممي . ليكتروني فاس

ة           ة تخزين الصورة الفوتوغرافي وغرافي الرمزي إمكاني ا التصوير الفوت رز مزاي وأب

ى             داخل الكومبيوتر على القرص الصلب الموجود بداخله وإمكانية إدخال تعديالت عل

االت      الل اتص ن خ ا م ور وتبادله ل الص ة نق ة وإمكاني ة المحفوظ ور الرقمي الص

 .)357(الحاسب
 

 :Faber Optics األلياف الضوئية -3

هي عبارة عن قوائم زجاجية رقيقة للغاية تشبه خيوط العنكبوت تسمح بمرور             

ة        ة التقليدي أشعة الليزر خاللها ويمكن أن يحل هذا الضوء محل اإلشارات اإلليكتروني

ع        ي وترج ب اإلليكترون ان الحاس ل بي ون ونق و والتلفزي اتف والرادي وط اله ي خط ف

ذي وضع   (N. S. Kapany) إلى العالم آاباني Faber Opticsأللياف الضوئية ا  ال

ا     1956هذا التعبير عام     وق              ( وعرفها بأنه اطق ف ال للضوء في المن اد الفع من اإلرش

فافة خالل مسارات               اف ش ر ألي البنفسجية والضوء المرئي وتحت الحمراء للطيف عب

 .)358()محددة مسبقًا
 

 :Microwave المايكروويف -4

الل        ن خ ة م ة الثاني رب العالمي اء الح ايكروويف أثن وط الم ورت خط تط

رادار  تخدامات ال ارات  Radarاس ن إش ال نبضات م ى إرس رادار عل د ال  حيث يعتم

                                     
حسن عماد مكاوي ومحمود سليمان علم الدين، تكنولوجيا المعلومات واالتصال،  )357(

 .237، ص2000جامعة القاهرة، القاهرة، 
 .38محمد حسن آاظم، صنقًال عن  )358(



ث         واريخ حي ائرات والص ل الط ة مث داف المعادي ى األه ف عل ايكروويف للتعري الم

تم       تصطدم إشارات المايكروويف بالهدف ويرتد جزء منها نحو األرض         ة وي رة ثاني  م

ين إرسال اإلشارات                    يس الوقت المنقضي ب رادار التي تق استقباله من خالل أجهزة ال

 .)359(واستقبالها
 

 : االتصال الخلوي-5

وي       دون أسالك   (تعمل أجهزة الهاتف الخل بواسطة موجة محدودة االتساع      ) ب

ود خال        ى وج د عل ة ويعتم وة المنخفض و ذات الق ال الرادي زة إرس طة أجه ا وبواس ي

ذا النظام                  وم ه تحكم ويق منفصلة يمكن أن تتصل ببعضها من خالل نظام مرآزي لل

ذه        يل ه ترآين وتوص ن المش ة م ارات التلفزيوني ع اإلش تقبال جمي زي باس المرآ

ة أم   ة معين ة جغرافي ل منطق واء داخ ة س ة المرغوب ام الهاتفي ى األرق ارات إل اإلش

 .)360(االتصال بالعالم الخارجي
 

 :مي االتصال الرق-6

اتف     ر اله بات والصوت عب ات الحاس ل بيان ي نق ي ف تخدم االتصال الرقم يس

وإرسال الراديو والتلفزيون والتسجيالت الموسيقية بقدر عال من الدقة والجودة ومكن         

كل نصوص أم    ي ش ت ف واء أآان ة س ة اإلليكتروني ات بالطريق ادة عرض المعلوم إع

 .)361(صور أم صوت
                                     

(359) Cuinchat, C. and Michel, M., General in introduction to the 

techniques of information and documentation work, UNESCO, 

1983, P.12.  تقرير 

 .40 محمد حسن آاظم، ص:ننقًال ع
 .150-149حسن عماد مكاوي ومحمود سليمان علم الدين، مصدر سابق، ص )360(
 .46-45محمد حسن آاظم، ص )361(



 

 :Network شبكة المعلومات -7

أمين     ى ت تلبية لحاجة اإلنسان للتواصل مع محيطه من أفراد وجماعات سعى إل

و        اتف والرادي ورس واله ارة م ل إش ات مث ن االختراع د م ر العدي ال عب ذا االتص ه

رن           ن الق اني م ي النصف الث ات ف ا المعلوم ورة تكنولوجي اءت ث ين ج از وح والتلف

ى      ان إل ة اإلنس يدًا لحاج بة تجس الم الحوس ان ع رين آ بكات  العش ر الش  التواصل عب

ام  دأت ع ي ب ة الت أمين )362(1964المحلي ى ت ورات إل ت التط ث أن توجه م تلب  ول

 Wide) (WAN)التواصل الشبكي مع مجموعات أآبر فظهرت الشبكات الواسعة    

Area Network) ام بكات 1966 ع ورة الش دة في ث ة جدي ة مرحل ا آانت بداي  وهن

 .)363(ائجها ظهور االنترنيتالتي لم تتوقف عند حد وآان من أعظم نت
 

 :The Internet االنترنيت -8

زة               ين من أجه االنترنيت هي شبكة عالمية تربط عدة آالف من الشبكات ومالي

دة االنترنيت التي تسمى                    الم وتكمن فائ ام في الع الكومبيوتر المختلفة األنواع واألحج

راد وا   (The Net)أيضًا الشبكة  يلة يستخدمها األف لمؤسسات للتواصل    في آونها وس

وتبادل المعلومات، ولكي تتمكن أجهزة الكومبيوتر من تبادل المعلومات واالتصاالت           

فيما بينها البد لها من التوافق مع مجموعة من معايير االتصال التي تدعى بروتوآول              

(Protocol)             وًال يسمى  وتقرر جميع أجهزة الكومبيوتر المتصلة باالنترنيت بروتوآ

ول اال( تبروتوآ ائل   The Internet Protocol) نترني ة الرس وم بتجزئ و يق  وه

                                     
جي، البحث باالتصال المباشر، المبادئ والتطبيقات، ترجمة عبد الرزاق . هارتلي أ )362(

 .25، ص1994يونس، عمان، 
 .30المصدر نفسه، ص )363(



آما أنه يتحكم بتوجيه    ) باآيت ((Packet)اإللكترونية إلى وحدات بيانية تدعى الحزم       

 .)364( من المرسل إلى المستقبل(Data reating)البيانات 

دعى         ة ت ًا بشبكة ال مرآزي دأ االنترنيت أساس د ب أتها  (ARPA NET)لق  أنش

ة حدوث             1969لدفاع األمريكية عام    وزارة ا  تمرارية االتصاالت في حال  لضمان اس

ل     )365(هجوم نووي   وفي المراحل التالية ُربطت شبكة أربانت بشبكات مهمة أخرى مث

ت  بكة يوزن ت  Usenetش ي ني بكة بت ة  Biti NET وش ن الخدم ا فضًال ع  وغيره

ة  بكة الويب العالمي ة أال وهي ش ر أهمي  (World Wide Web, WWW)األآث

اني    اء البريط ها باحث الفيزي ي وضع أسس دزلي(والت يم ني ي  ) ت ان متخصص ف وآ

ائج                      ى النت احثين التشارك عل يح للب رح تصميم نظام معلومات يت االتصاالت حيث اقت

م   (Links)التي يتم التوصل إليها بالسرعة القصوى عن طريق توفير روابط     يح له  تت

واة التي قامت          الوصول إلى الوثائق الموجودة على اال      نترنيت وشكل ذلك االقتراح الن

ة    ب العالمي بكة الوي ا ش دمات     (WWW)عليه ن خ ة م ي خدم ذه ه ب ه ن الوي  ولك

 .)366(االنترنيت وغيابها ال يعني غياب االنترنيت
 

 :2Internet)   2(انترنيت 

ت  ل   2انترني وتر لنق بكات الكومبي وير ش ى تط دف إل وح يه روع طم ي مش  ه

رعة عا ات بس ذا  المعلوم ق ه د أطل تقبل وق ت المس دوم انترني يع ق ك لتوس ة وذل لي

ام  روع ع ن 1999المش ر م ًا أآث ل حالي ا  170 وتعم د م ويره، ويتقي ى تط ة عل  جامع

                                     
 .116نبيل علي، المصدر السابق، ص )364(
 .104محمد حسن آاظم، مصدر سابق، ص )365(
 .104محمد حسن آاظم، مصدر سابق، ص )366(



ة                   2تتطلبه انترنيت   ك باالشتراك مع الحكوم ة وذل ات شبكة متقدم ات وتقني  من تطبيق

 .)367(علومات شرآة رائدة عالميًا في قطاع تكنولوجيا الم60األمريكية وأآثر من 
 

 :The Next Generation Internetانترنيت الجيل المقبل 

وبر   رين أول أآت ي تش ت ف ادرة أطلق و مب ات 1997وه ا هيئ ترك فيه ؛ تش

غ         ث تبل ت بحي ة لالنترني رعة الحالي اعفة الس عيًا لمض رة س ات آثي % 100ومؤسس

 .)368(وإليجاد تقنيات فحص أقوى بكثير من تلك الموجودة على االنترنيت حاليًا

 

 :سباق العولمة- النشر اإلليكتروني للمعلومات-9

ل                1956في عام    ان باستطاعته أن ينتق ر األطلسي وآ اتفي عب  مد أول آابل ه

الية جدًا وآانت النوعية رديئة إضافة إلى أن بث المعطيات يستعمل غ محادثة فقط 36

ة            ة محاول ات   قدر آابل أآبر مما يستعمله الصوت وفي ذلك العام آانت أي ل المعطي  لنق

 .)369(في الكابل عبر األطلسي تسر بسرعة آل خط متوفر

اة اإلنسان        1966إال أن عام      آان بداية مرحلة جديدة في التطور التقني في حي

ان من        ين وآ د حد مع م تتوقف عن ورة الشبكات التي ل اريخ ث ذا الت د ه د حدثت بع فق

كل أقطاب  ي اتسعت لتش ت الت ور االنترني ا ظه م نتائجه ه أعظ  آوآب األرض بأآمل

اتهم بسهولة           ارفهم ومعلوم ا مع ادل أفراده فأحالته إلى قرية صغيرة يرى ويسمع ويتب

                                     
 .243حسن عماد مكاوي ومحمود سليمان علم الدين، مصدر سابق، ص )367(
، 2001محمود أديب غنيمي، مستقبل الحاسبات والمكتبة األآاديمية، القاهرة، . د )368(

 .124ص
(369) E.T. Moftram, First transatlantic telephone cable, Bell 

Laboratories, Record, February 1957, PP.41-47. 

   . عن محمد حسن آاظم، مصدر سابق، صنقًال



د أن            ل ومن المؤآ د                 آم لم يسبق لها مثي ذا الحد فق د ه ن تتوقف عن ا ل ائمين عليه ال الق

وتر               اء لشبكات الكومبي ل توجهات االرتق . ظهرت بعض الدراسات والبحوث التي تمث

 .)370(كة العصبية لإلنسان من حيث الفعالية واالستجابةآما يحاآي الشب

ة عشر    ن خمس ل م ان أق ا والياب ا وإيطالي ي فرنس ان ف تينات آ ي أواسط الس ف

ة                       ون مكالم ة ملي ر من مئ ان أآث رن ف ة الق ا في نهاي ة شخص أم جهاز هاتف لكل مائ

غ  تستخدم حوالي ثالثمائة مليون خط تتم في جميع أنحاء العالم آل ساعة ويقدر      من تبل

ام    عافها ع ة أض ة ثالث ات الهاتفي ادي   2000المكالم رن الح ن الق د األول م ي العق  وف

ا         ام      )371(والعشرين ستتسع المكالمات الهاتفية لكل من يرغب به  حدثت   1966 وفي ع

ة  ي الشبكة العالمي ة ف د وضعت وصلة حيوي ة فق ة من التطورات التقني لة درامي سلس

ع أول  دما وض ناعية عن ار الص يط لألقم وق المح ت ف دار ثاب ي م ناعي ف ر ص قم

اع   ى ارتف ي وعل ار     22.000األطلس ث أن األقم تواء وحي ط االس وق خ ل ف ف مي  أل

ى                  الصناعية تحتاج إلى يوم آامل إلآمال دورتها فأنها تظل ثابتة فوق نفس النقطة عل

األرض؛ وبعد أن طورت الحكومات والشرآات الخاصة استعماالت أفضل للطيف               

 .)372( ضعفًا45سي زادت قدرة األقمار الصناعية بعامل يبلغ حوالي الكهرومغناطي

                                     
 .96محمد حسن آاظم، المعلومات، مصدر سابق، ص )370(

(371) Industry basics, Washington D.C. North America Tele 

communication association, 1986, PP.17-19. 

 .59-58رستون، مصدر سابق، ص. نقًال عن ولتر ب
(372) Keneth Dam, The global electronic market paper presented at 

the IIC conference, Washington on D.C., 1988, P.17. 

 .65-64رستون، مصدر سابق، ص. نقًال عن والتر ب



ل   ت مح ة حل وترات متخصص ًا آمبي ي جوهري ة وه والت إلكتروني إن مح

دد              الترتيبات الميكانيكية القديمة مما خفض التكاليف وزاد السعة وسهل اإلرسال المتع

 .)373(أي ممارسة إرسال عدم محادثات على نفس الدارة في نفس الوقت

ديو                  ة تسجيل الفي ارات في تقني ة باالبتك إن اتصاالت األقمار الصناعية مقرون

اميرات                    د صنع آ حول العالم آله وله سبق صحفي في منتصف السبعينات خاصة بع

ة  ديو الدقيق جل الصوت   Mini camsالفي ي تس ة والت بيًا والمحمول ة نس ر المكلف  غي

ة وآالف     والصورة على شريط آاسيت خالفت بذلك الحاجة إلى ا         لكوابل المعيقة للحرآ

ريط   ى ش ه إل يلم وتحويل الزم لتحميض الف ت ال دات والوق ن المع ال م نفس . األرط وب

ل الصوت والصورة أوًال   ه تنق ة أن ر الصناعي المتنقل ة القم دوم مقرن ان ق ة آ األهمي

ار  . )374(لمحطة تلفزيونية محلية ومنها إلى قمر صناعي يبثها حول العالم    آما أن األقم

ة وجعلت من                    الصن ذي تصله اإلذاعات التلفزيوني ر المدى ال اعية وسعت إلى حد آبي

ى توقف                      ا أدى إل رامج المشبوهة مم ع انتشار الب الصعب جدًا على الحكومات أن تمن

ر من ثلث سطح            CNNالحكومات عن محاولة ذلك لمنعها فبرامج         تنقل اآلن إلى أآث

ول تيموثي غارتون      . )375(الكرة األرضية بقمر صناعي روسي وتحت سيطرتهم         ويق

اد السوفيتي             ا الشرقية ضد االتح ورات أورب ارز سجل ث آش وهو صحفي بريطاني ب

                                     
(373) Industry basics, (Op.Cit), P.18. 

 .65-64رستون، مصدر سابق، ص. نقًال عن والتر ب
(374) Oswald H. and Glady S.D., Gunly, Information control 2nd, 

(Nerwood NJ, Alex publishing carp), 1989, P.59. 

 .65-64رستون، مصدر سابق، ص. نقًال عن والتر ب
(375) Stuart H. Loory, New from the Global Village Cannet Center 

Journal Fall, 1989, P.167. 



ورة هي             (نهاية الحرب الباردة     ًا للث ًا وخارجي لقد آانت الوسيلة الوحيدة الحاسمة داخلي

 .)376()التلفزيون وفي أوربا في أواخر القرن العشرين أصبحت جميع الثورات متلفزة

ا آان  ر    وربم ي تغيي ية ف وة الرئيس ناعية الق ار الص وى  (ت األقم زان ق مي

ات ام   ) المعلوم ى ع رد، فحت و الف ة نح ن الدول ا م ك بإحالته ر 1986وذل ان قم  آ

بتحليله البالغ ثالثين مترًا هو القمر الوحيد الذي يقدم الصورة المتوفرة من            ) الندسات(

ه ال    ام نفس ن الع ر م باط فبراي ي ش ق ف م أطل ارة ث و آتج ناعي  الج ي الص ر الفرنس قم

أن              ) سبوت( اظرة ب روس المن م دخل ال ار ث المملوك للقطاع الخاص بتحليل عشرة أمت

ار      وعرض ة أمت ل خمس اخرة بتحلي ود صورهم الف ه نق ن مع ل م ى آ وا إل أن يبيع ا ب

ة    رآات األمريكي مح للش تها وتس س سياس ة ألن تعك ة األمريكي طرت الحكوم فاض

ازات               الخاصة بأن تمتلك أقمارًا صناعي     از آخر من امتي ة ذات تحليل دقيق فأفلت امتي

ك    ا أن تمتل ة أو غيره اء األمريكي االت األنب ى وآ تحيًال عل د مس م يع ة ول يادة الدول س

 .)377(أقمارًا صناعية ذات تصميم عاٍل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
(376) Timothy Carton Ash, The magic lantern, New York Random 

House, 1990, P.94. 

 .65رستون، ص. نقًال عن والتر ب
 .64-63رستون،أفول السيادة، مصدر سابق، ص. نقًال عن والتر ب )377(



 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
اآلثار السلبية 
 يفواإلجيابية للعوملة 
 الوطن العربي 

 



 الفصل الثاني 
 يفثار السلبية واإلجيابية للعوملة اآل

 الوطن العربي 

 وقد نال الوطن    . آل بقاع العالم   فيأثرت العولمة سلبًا وإيجابًا وبأشكال مختلفة        

ره                    ر من غي ان نصيبه أآب ا آ أثر وربم العربي على امتداد مساحته نصيبه من ذلك الت

ي  وطن العرب ع ال بب موق ي ،بس ي ف ثالث آس ارات ال اء الق اط التق ا  نق ا وأورب ا وأفريقي

كل عصب الصناعة      ي تش ة الت ه النفطي ه وثروات ة ب ارة العالمي وط التج رور خط وم

ا    اريخ وآخره ر الت رى عب ات الكب ار االمبراطوري ط أنظ ان مح ذلك آ ة، ل الغربي

ات              م اإليجابي لبية وأه ار الس امبراطورية العولمة، وفي هذا الفصل سنعرض ألهم اآلث

ا في األصعدة السياسية واالقتصادية            للعولمة التي يمكن للوطن ا     لعربي االستفادة منه

 . والثقافية واالجتماعية



 املبحث األول
 اآلثار السلبية

 : يمكن النظر إلى اآلثار السلبية للعولمة من عدة زوايا 

إن العولمة وإن لم تكن مفاجئة للوطن العربي إال إنه لم يكن مستعدًا الستقبالها      -1

بب ا  ا بس ل معه اديات   والتعام اء اقتص ال دون بن ذي ح ف االقتصادي ال لتخل

ود   ا يع د بم اهو جدي ع آل م ل م تطيع التعام ي تس وطن العرب ي ال ة ف ديناميكي

 . دون خسائرمن بالفائدة عليه 

ه     وإنما واجهتها  ،إقليم موحد على أنه   لم يواجه الوطن العربي العولمة       -2 دول  من

ا المختلف          ة      منفردة لها مصالحها الخاصة وارتباطاته   آالً  ،ة مع مرآز العولم

 . على حدة

لوآيات     -3 يم وس ه ق ذي تحكم ي ال وطن العرب ن ال ة ع اهرة غريب ة ظ إن العولم

ذي يطالب                 ة ال وثوابت حضارية خاصة به فلم يتمكن من هضم منطق العولم

 . العالم أن يتأقلم ضمن سلوآية حياتية واحدة

اي  -4 ة وقض روب مختلف ة وح اآل داخلي ل بمش ي مثق وطن العرب ة إن ال ا أمني

ة  أمستمرة ال وقت عنده الستقبال ودراسة وفهم ظاهرة العولمة، آما          ن العولم

ا          ا         في ربما من هذا المنطلق، زجت بكل ثقله ر نظرياته وطن العربي لتمري  ال

 .  أخذته بالسيف-ومن لم يأٍت باللين واألبوة

و                 -5 رد العربي فه ة المجتمع العربي والف  إن منظري العولمة يفهمون جيدًا عقلي

ال،                 ى الم ردتين تحتاجان إل اتين المف يسعى دائمًا وراء الشهرة والشهوات وه

فاستهدفت عقله وطرحت عليه هالة آبيرة من اإلعالم الذي يوجه نحو طريق            

اليف   كل مختصر ودون تك هوات بش هرة والش ال  . الش ى الم إن الحصول عل

رة   ر والسمس ل والنهب والتزوي رقة والقت ق الس أتي عن طري ن أن ي إذا يمك ف

ت      هوات، بوق هرة والش ى الش ن أن يحصل عل ال يمك ى الم رد عل حصل الف



د               . قصير ة عن ات العام يم واألخالقي وقد أّثر هذا االتجاه في ناحيتين، تمزق الق

ق والخوف         -إال مارحم ربي  –الكثيرين    وأشاعت االضطراب والتخلخل والقل

 .)378(في مجتمعات الوطن العربي

لبية ل       ار الس ى آل األصعدة السياسية واالقتصادية            وقد اشتملت اآلث ة عل لعولم

 : والثقافية واالجتماعية وسنحاول في الصفحات القادمة استعراض األهم ومنها

 :  اآلثار السلبية في الصعيد السياسي-أوًال

نجد في عولمة السياسة وتراجع مبدأ السيادة الوطنية للدول وتراجع قوة الدولة             

م م دأ الحك ور مب ة وظه ي الصعيد  القومي لبية ف ار الس م اآلث ن أن تغطي أه اور يمك ح

 . السياسي

 :  عولمة السياسة-1

دمتها                   ان في مق ا آ دة ربم تتجسد مسألة عولمة السياسة في وقائع وظواهر عدي

ي، وأن                    ذي أخذ يحل محل المجال السياسي المحل ظاهرة المجال السياسي العالمي ال

، )379( مرتبطة بالسياسة في آل أنحاء العالم      السياسة في آل أنحاء العالم أصبحت اليوم      

دد          اهرة تح المي وظ عيد الع ى الص ة عل د للسياس ر المقي ر وغي دفق الح اهرة الت وظ

روابط         ي ال بوقة ف ر المس ادة غي اهرة الزي ة وظ دول القومي اق ال ارج نط ة خ السياس

السياسية بين الدول والمجتمعات واألفراد وظاهرة صعود النموذج الفكري والسياسي           

ة          ة عولم ًا حرآ د مع ا تجس واهر وغيره ذه الظ المي، ه عيد الع ى الص ي عل الليبرال

 .)380(السياسة وتعطي بعض المعاني لها

                                     
بالمقارنة مع ماتحدث به الباحثون العرب عن العولمة في آتاب العرب والعولمة،  )378(

 . 2000، بيروت، 3مرآز دراسات الوحدة العربية، ط
هللا، عولمة السياسة والعولمة السياسية، مجلة المستقبل العربي، عبد الخالق عبد ا.د )379(

 . 28، ص2000، بيروت، 414مرآز دراسات الوحدة العربية، العدد 
 . 28المصدر نفسه، ص )380(



إن أول ما تشير إليه العولمة السياسية هي بروز المجال السياسي العالمي وهو              

ومن الصعب أن   . )381(مايعني التفكير في العالم السياسي وتخيله آوحدة سياسية واحدة        

ن      يتح ون م الم يتك ور، فالع تقبل المتط ي المس دة ف ية واح دة سياس ى وح الم إل ول الع

وحدات سياسية بعضها منفصل ومنعزل ومتفاعل مع بعض، فالتجزئة وليست الوحدة           

ة                      ة الكوني د عن القري الم رغم آل الحديث المتزاي هي الحالة القائمة حاليًا واليزال الع

ى            مجزًأ أآثر مما هو موحد سياسيًا لكن         ا إل ة السياسية في طريقه هذه التجزئة والعزل

ول     ا ح ة وإنم ول الدول ور ح المي اليتمح ي الع ال السياس روز المج ع، إذ أن ب التراج

نفسه، الدولة فيه ليست وحدها مرآز السياسة وهي ليست مسؤولة مسؤولية آاملة عن          

تقبلها   ى مصيرها ومس ا وحت ا وبيئته ا وأمنه تظل  . )382(أفراده ة س ن الدول دعي ولك ت

م         ع ل القيام بذلك وستتمسك بمفهوم وواقع السيادة ولكن على الصعيد وعلى أرض الواق

ا آانت                  تعد الدولة اآلن ولن تكون قادرة في المستقبل على الثبات على هذه األحقية آم

ا التي دخلت                      ة في أورب ة القومي روز الدول ذ ب تفعل خالل القرون األربعة الماضية من

يادة من أجل تحقيق هدف                دولها مرحلة التخلي ا    لطوعي نسبيًا عن بعض مظاهر الس

ي  اج االقتصادي والسياسي األورب ل  . اإلنت ي أوائ د ف ة الجدي ار العولم دأ تي دما ب وعن

الم الثالث أن                    ة في الع ى الدول ان عل السبعينات وبزغ نجم الشرآات متعدية الجنسية آ

ذ      ترخي قبضها شيئًا فشيئًا على االقتصاد والمجتمع تحقيقاً         لمصالح هذه الشرآات، فمن

ادة     تراآية وإع اء االش يط وإلغ ام التخط ة ونظ وار الجمرآي دم األس دأ ه ت ب ك الوق ذل

 .)383(توزيع الدخل

دة                    ق ظاهرة جدي المي يخل روز المجال السياسي الع إن االتجاه المتزايد نحو ب

ة            بحت مرتبط الم أص اء الع ي أرج ة ف ي أن السياس ة ه ة السياس واهر عولم ن ظ م

                                     
 .28المصدر نفسه، ص )381(
 . 28المصدر نفسه، ص )382(
الوحدة جالل أمين، العولمة والدولة، في آتاب العرب والعولمة، مرآز دراسات .د )383(

 . 161-160، ص2000العربية، بيروت، 



اء  بالس ي أرج ة ف رة  ياس ور آثي ى أم ود إل ذا يق الم وه ي  الع ذ ف ي تتخ القرارات الت ، ف

عاصمة من العواصم سرعان ماتنتشر إلى سائر العواصم األخرى والتشريعات التي            

ات           تهدف قطاع ي تس ات الت دول والسياس ل ال ام آ ى اهتم تحوذ عل ة تس تخص دول

ربط     اجتماعية في مجتمع من المجتمعات تؤثر في المجتمعات ا         ذا ال ل ه ألخرى، ومث

ة يحدث                 للسياسة في آل أنحاء العالم بالسياسة في آل أنحاء العالم وبهذا العمق والكثاف

اريخ السياسي                ودة في الت ر معه دة وغي ًا جدي ألول مرة في التاريخ البشري ويفتح آفاق

 .)384(للعالم بأسره

الم با            لسياسة في آل    واتساقًا مع التوجه نحو ارتباط السياسة في آل أرجاء الع

ى                د للسياسة عل ر المقي دفق الحر وغي ة الت أرجاء العالم، يالحظ دخول البشرية مرحل

الصعيد العالمي، فالقرارات والتشريعات والسياسات والقناعات واألزمات السياسية             

ات    ين المجتمع ة ب ة تام دفق بحري ا تت ل إنه بعض فحسب، ب ة بعضها ب ليست مرتبط

دفق من       )385(اوزة الحدود السياسية والجغرافية   والقارات وبأقل القيود متج    ، بل إن مايت

د      . السياسة إلى الخارج هو أآثر مما يبقى داخل الحدود المحلية          ة ق وبذلك تكون العولم

ائل         ال وس ذا االنتق ى ه اعدها عل ة وس ة أو وطني ة محلي ة ان السياس ت مقول أنه

ارزة للسياسة    . االتصاالت السريعة الحديثة   ة هي     فأصبحت السمة الب الم العولم في ع

ة                      د من الحيوي ذلك المزي ان مضيفة ب ان والمك ود الزم د بقي النزوع للعالمية وعدم التقي

 .)386(للمجال السياسي العالمي

المي هي       إن المحصلة الطبيعية للتدفق الحر والسريع للسياسة على الصعيد الع

ة والتي هي السمة األ              ر وضوحًا من      حرآة لبرلة العالم وبروز المعطيات الليبرالي آث
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رين      ادي والعش رن الح ي الق ة ف ة السياس مات عولم ي   . )387(س د اآلن ف الم موح فالع

ة                ه السياسية والمدني انجذابه للنموذج الليبرالي الذي يؤآد على حقوق اإلنسان وحريات

ة الصاعدة                       ة هي اآلن القيم اتي أو فكري، إن الحري ه ألي نموذج حي أآثر من انجذاب

اذج السياسية                 عالميًا والتي ستستمر   د أن تراجعت معظم النم تقبًال بع  في الصعود مس

ة،                 ل العدال ه يمث والفكرية األخرى، بما في ذلك النموذج االشتراآي الذي يقال زورًا أن

ا من الفكر                       ك اختفاءه المي دون أن يعني ذل ى الصعيد الع لقد فقدت العدالة بريقها عل

زا  ي م ت ف ات دخل دول والمجتمع م ال ًا السياسي، فمعظ ر اقتناع ي، وهي أآث ج ليبرال

ار               بجدوى النموذج الفكري والسياسي الليبرالي الحر الذي حقق أآبر نجاحاته مع انهي

ام    وفيتي ع اد الس يوعي      1991االتح ام الش ل النظ تراآي وفش ر االش ار الفك  وانحس

الم التي                 . )388(مرآزيًا ة الع ي هو ديمقراطي إن أبرز إفرازات صعود النموذج الليبرال

 إلى التزايد الملحوظ في عدد الدول الديمقراطية خالل الفترة التي أعقبت الحرب   تشير

الباردة وتراجع عدد الدول والحكومات السلطوية والفردية المجرمة والتي أآثرت من           

إن     ذلك ف ه، ل ان وحريات وق اإلنس ا لحق  انتهاآاته
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الم                 روز نظام ع دو من       أبرز معالم الجدة في القرن الواحد والعشرين هو ب د يب ي جدي

ذا                  روز ه زامن ب ديم ويت الوهلة األولى انه أآثر ديمقراطية وأآثر ليبرالية من العالم الق

 .)389(النظام مع آون السياسة هي أآثر عولمة من أي وقت من األوقات

روز           ة ب وأآثر السمات إثارة لالنتباه في االتجاه نحو عولمة السياسة هي إمكاني

التي بدأت تنافس المواطنة الوطنية     ) الهوية اإلنسانية (و) يةالمواطنة العالم (مايعرف بـ 

وني         . والهوية المحلية الراهنة   وعي الك إن بروز االنتماء العالمي والوالء اإلنساني وال

د                       ى المدى البعي ًا عل اد عمق ر األبع ة السياسية ومن أآث الم العولم ، )390(هو من أهم مع

وطني     فالعولمة السياسية تتضمن تحوًال في ترآيز و       وعي واهتمام الفرد من المجال ال

د  ي تول ة الت م الفردي ذا هو وه اني وه ذاتي اإلنس المي ومن المحيط ال ى المجال الع إل

 . )391(االغتراب

إن هذا االرتقاء في الوعي من الطور القبلي والمذهبي إلى الوطني والقومي ثم   

و              ادة ال الم     العالمي فالكوني هو في قلب حرآة العولمة التي تتضمن زي ة الع عي بعالمي

ة           ة وعالمي ة العالمي ر والمعرف ة التفكي ر عالمي تعيش عص ي س رية الت دة البش وبوح

ة            ة القادم الحقوق والواجبات وعالمية اإلنجازات واألزمات وعالمية الطموحات والبيئ

ة             اهي محلي ر م ة أآث ة ستكون أيضًا عالمي ول المطلوب . ستكون بطبيعتها عالمية والحل

ة واحدة ذات                  هذا االتجاه الم   ا آكتل ى ذاته يدفع بالبشرية للنظر إل تزايد نحو العالمية س

دمصير ترآة تتخطى    واح ة ومش انية عميق يم إنس ي ق ع بعض ف ترك بعضها م  ويش
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فالعولمة السياسية  . )392(الخصوصيات الحضارية والمناطق الثقافية والذاتيات الوطنية     

ى  د نحو تصرف اإلنسان عل اه المتزاي ذا االتج ه من تتضمن ه المي واقتراب ده الع بع

ي   ارج وف ي الخ ايجري ف ذاب نحو م أثر واالنج اح والت ذا االنفت انية أو ه ه اإلنس هويت

ده  ًا لبع ر ادراآ ة وأآث ه العالمي ًا لهويت ر وعي د أآث ل الجدي المي يجعل الجي الفضاء الع

 .)393(اإلنساني من أي جيل سابق

ة جر       أو المواطن  ) العالمية(والمهم القول أن بروز مصطلح       ة ومحاول ة العالمي

ا إن     ة آم ة الوطني اء الهوي يش وإلغ ع وتهم ي بالضرورة تراج ه اليعن ات إلي المجتمع

رة    والء لألس قوط ال وطن وس اء لل دم االنتم ي ع ب أن اليعن اني يج اء اإلنس االنتم

ال         دان االتص ي فق ة اليعن ايا العالمي ع القض ل م ل إن التواص ة، ب ة أو األم والجماع

ة ائع الوطني ا بالوق ي ستظل ملحة آم ة الت ة والمحلي ة اليومي وم الحياتي  أو تجاهل الهم

ان                ا آ ة، ومهم آانت في العصور السابقة لعصر العولمة، وستبقى الهوية الوطنية قائم

ر                       ر ويتغي الم يتغي د هو أن الع د الوحي إن المؤآ ة السياسة ف األمر بالنسبة لحرآة عولم

إن . ة حضوره وتأثيره في الحياة والوعي     بأسرع مما يعتقد وبروز الكل العالمي وزياد      

ة    ا والعولم ن غيره الم م ة الع ة عولم أثرًا بحرآ ر ت ة هي أآث اهر الحياتي بعض المظ

الم بال حدود سياسية ستظل                   روز ع السياسية بمعنى قيام الحكومة العالمية الواحدة وب

 .)394(مشروعًا مستقبليًا لن ينجز في المستقبل المنظور

ى وقت           وعلى الرغم من آل مظ      ة السياسة إال أن السياسة ستظل إل اهر عولم

ر حضورًا في                        ي أآث ة وسيظل المجال السياسي المحل ا عالمي ر منه ة أآث طويل محلي
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تقاوم بشراسة               مجتمعاته من حضور المجال السياسي العالمي، بل إن الدول القومية س

ة  ة السياس ة عولم ة   )395(حرآ ن نهاي ديث ع ه الح ابق ألوان ن الس الي م ة ، وبالت  الدول

يادة اء الس ة وانته ة )396(القومي ًا ستظل الدول ا ازداد ترابط الم ومهم ا انكمش الع ، مهم

ا                  ة آم ات العولم ة وستتكيف مع متطلب ة وستؤدي أدوارًا حيوي القومية مهمة ومحوري

ة                  ة أو األربعمائ تكيفت مع الكثير من المتغيرات في العالم على مدى األعوام الثالثمائ

ا              فالدو. )397(األخيرة ا آانت ين آم ان مطلقت ن تكون لة والسيادة ستبقيان بيد أنهما سوف ل

ة الجنسية                في السابق، فقوة السوق وقوة المعلومات وقوة المنظمات والشرآات متعدي

ة من اآلن                        يادتها المطلق ة وتضعف من س وة الدول ًا ق وق أحيان تزداد يومًا بعد يوم وتف

بية وم       ى      فصاعدًا على الدول أن تعيش بسيادة نس ق عل ذا ينطب شروطية ومنقوصة وه

رارات ومؤسسات    ع ق ايش م ا أن تتع ي عليه ة الت رى والقوي ا الكب ا فيه دول بم ل ال آ

ة   ا ملزم ها وأصبحت قراراته ة هي صنعتها بنفس ة وإقليمي ات عالمي ات ومنظم وهيئ

 .)398(لجميع الدول األعضاء
 

 :  تراجع مبدأ السيادة الوطنية للدولة-2

يادة    دأ الس ل مب د ظ ودان   Sovereigntyلق ون ب ه ج ه إلي ذ أن نب  Jean من

Bodin   وانين       1576 عام ه آل الق ه وأقّرت دولي ونصت علي م حجر الزاوية للتنظيم ال

ا           . )399(والمعاهدات واألعراف الدولية   وم نظرًا لم ورغم التراجع الذي لحق بهذا المفه

لسيادة آفكرة وجهت إليه من انتقادات فقهية تخص صفة اإلطالق فيه، فقد ظل مفهوم ا 
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ى   اص حت ن آل انتق ًا م ية منزه ة من القدس ًا بهال ة محاط رة طويل ردة لفت ة مج قانوني

ك الوقت بسبب التوسع                    ذ ذل ر من النصف الثاني من القرن العشرين، حيث لحقه التغيي

ى                        دول إضافة إل ة لكل ال ة التي تضم قواعد ملزم ات الدولي المتزايد في إبرام االتفاقي

 . )400(ولي المتبادلمبدأ االعتماد الد

ين   ر فاصلة ب ة غي دود الجغرافي دت الح رن العشرين ب تينات من الق ذ الس ومن

ي    اط الت ي ان النق ك يعن ار الصناعية وذل ر األقم بب تطور االتصاالت عب دول بس ال

زيج         ه م الي بأن ع الح باوم الوض اوية ويصف هوبس ناعية متس ار الص ا األقم تعطيه

رن العشر          ة أواخر الق وع المراآز             غريب من تقني رن التاسع الحرة ون ارة الق ين وتج

طى  ور الوس ي العص ة ف ارة العالمي زة للتج اطق . )401(الممي اعف المن ًا تتض وحالي

ام                    ذلك تق يادة وآ ة ذات س الصناعية المقامة خارج النطاق التشريعي لحكومات وطني

اد الصفق            ا إبع وال ذلك ومهمته ا ل ة له ة في جزر ال قيم ة الخارجي ات المالجئ الغربي

التجارية عن سيطرة الدول القومية، وأيديولوجيات األمم والعقيدة القومية ال عالقة لها       

 .)402(بهذه التطورات

ية    ة الجنس رآات متعدي ار الش ا واعتب ل دوره دول أو تقلي ة ال يص فاعلي إن تقل

يادة           دأ الس ا السياسية يعني أن مب ة في صنع قراراته والمنظمات العالمية شريكًا للدول

دول             آخذ با  لتآآل نتيجة عالقات الدول فيما بينها في مختلف المجاالت وتصبح حرية ال

ة واختصاصاتها         . )403(بحسب مشيئتها ناقصة   فالعولمة السياسية تعني نقل سلطة الدول

ة         ل الدول ل مح ذلك تح ي ب ه وه الم وتوجيه يير الع ولى تس ة تت ات عالمي ى مؤسس إل
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ا  يمن عليه ى   . )404(وته دعوة إل ًا ال ي أيض ي تعن ة   وه ة والليبرالي اد الديمقراطي  اعتم

ة            ة ونهاي يادة الدول ة س ة وهي إعالن لنهاي السياسية وحقوق اإلنسان والحريات الفردي

ريال أن السلطة               اردو تب الحدود وتكامل حقل الجغرافية السياسية ويتوقع اإليطالي ريك

ا في المستقبل في أيدي مجموعة متحدة من رجال أعمال دوليين وحكومات مدن همه               

ي          توطنة ف ة المس ات العالمي اريع والمؤسس ك المش ية لتل وة التنافس ز الق األول تعزي

 .)405(مدنها

رويج إل   ة الت ّناع العولم اول ص دا   ويح ين البل ية ب دود السياس اء الح ى لغ ن عل

أساس أن سلطتهم هي أعلى من سلطات الدولة، ففي اللقاء الذي تم في فندق فيرمونت      

ام    كو ع ان فرانسيس ي س ال     و1995ف ة والم ادة السياس ن ق مائة م ره خمس حض

ادي    رن الح الم الق د مع اوالت لتحدي ارات جرت المح ل الق ن آ اء م واالقتصاد وعلم

رين يج . والعش ون آ م ج د تكل تمز (John Gage)وق رو سيس رآة ميك دير ش  م

ى                   اج إل ا النحت للكومبيوتر قائًال بمستطاع آل فرد أن يصل لدينا المدة التي تناسبه، إنن

 .)406(ل على تأشيرة سفر للعاملين لدينا من األجانبالحصو

ة عن    ات الدولي أت بالعالق د ن ة ق ول أن ظاهرة العولم ة يمكن الق وبصفة عام

يادة             دول ذات س اين أداء     . صورة النسق الدولي التقليدية القائمة على جمع من ال د تب وق

ن  ل م رى آ دد في ذا الص ي ه ين ف ربClark وWilliamsالمحلي اب الغ ن آّت   م

د           ه أو تحدي د ل ف جدي ديم تعري دف تق يادة به وم الس ي مفه ر ف ادة النظ رورة إع ض

اريخي                    بًا مع السياق الت ر تناس ة وأآث ر واقعي مضمون معاصر لهذا المفهوم يكون أآث

                                     
، نقًال 111إعادة صنع النظام العالمي، ص.. صموئيل هنتنغتون، صدام الحضارات )404(

 . 71عبد الجليل آاظم الوالي، المصدر نفسه، ص.د: عن
 . 71عبد الجليل آاظم الوالي، المصدر نفسه، ص.د:  عننقًال )405(
عبد الجليل آاظم الوالي، المصدر السابق، .د: مارتن وشومان، فخ العولمة، نقًال عن )406(
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دة     ى صورة جدي اب إل ى آراء بعض الكّت ذا الصدد إل ي ه يرون ف م يش المعاصر وه

 .)407(مقيدة أو المشترآةالسيادة الجزئية أو ال: للسيادة من ذلك مثًال

يادة           دأ الس ع مب وان ان تراج ي رش ن عل د المنصف حس دآتور عب رى ال وي

دول األخرى            ة لل دخل في الشؤون الداخلي ا الت ائج من أهمه الوطنية للدول آانت له نت

ثالً   ك م ن ذل ي م دخل األجنب ررات الت ددت وتنوعت مب د تع انية : وق ررات اإلنس المب

ا  وق اإلنس ة حق دخل لحماي ة  والت دعوى مقاوم دخل ب ة والت ات العرقي وق األقلي ن وحق

ذا الصدد             . الخ .... )408(اإلرهاب الدولي  ار في ه ولعل من أبرز الموضوعات التي تث

دول        ل ال دخل، إذ تظ ها الت ى أساس رر عل تقرة يتق حة ومس ايير واض ود مع دم وج ع

ى أساس مصالح                 ها الكبرى مصرة على حقها في أن تقرر األخذ بأي من الخيارين عل

كلة             ايعرف بمش ى م ايؤدي إل و م ة وه ورة انتقائي دة أي بص ى ح ة عل ل حال ي آ ف

 .)409(ازدواجية المعايير
 

 :  تراجع قوة الدولة القومية-3

ع                    ذ مطل الم من ة التي شهدها الع ة المتالحق ة الجذري لقد أدت التطورات العولمي

د هي ا                م تع ة فل ة القومي وة الدول لفاعل الرئيسي   تسعينات القرن العشرين إلى تراجع ق

ين جدد تعاظمت                    ام العب في النسق الدولي آسابق عهدها وإنما بدأت بفسح المجال أم

اٍن     ي أحي ة ف ة القومي ى دور الدول انهم عل ه طغي ات مع ذي ب د ال ى الح م إل أدواره

 .)410(آثيرة

                                     
 . 64عبد المنصف حسن علي رشوان، مصدر سابق، ص.د )407(
 .65المصدر نفسه، ص )408(
 . 65المصدر نفسه، ص )409(
 . 65المصدر نفسه، ص )410(



ة وأصبح للمعلومات     ة الهائل ات والتقني ام المعلوم ة أم وة الدول د تراجعت ق وق

ة حتى                 سوق دولية يشمل شر    وة باستمرار وتجرب سلطة الحكوم زداد ق ة ت آات دولي

لية وإعالم للمستمعين والمشاهدين                   يئًا سوى تس عندما تنوي هذه الحكومة أال تعمل ش

وقد آتب فرديناند برويل أن أول مهام الحكومات آانت دائمًا تأمين الطاعة             . في العالم 

وة في م           د آل التحديات      واآتساب الحق لنفسها بأن تحتكر استعمال الق ا وتحيي جتمع م

 . )411(العنف المشروع) ماآس ويبر(المحتملة داخليًا واستبدالها بما سماه 

ة          وة الدول يرى الدآتور عبد المنصف حسن علي رشوان أبرز أسباب تراجع ق

  -:)412(القومية هي على الوجه اآلتي

ك      -1 ار وتفك ه وانهي محالل قوت ة واض وة قطبي وفيتي آق اد الس قوط االتح س

ة              ام براطوريته األمر الذي أدى إلى التشكيك في مدى وصالحية األيديولوجي

اوي           ن ته ك م ى ذل ب عل ا ترت اعي وم يم االجتم زة للتنظ ية آرآي المارآس

ة      ن دور الدول م م ي تعظ لطوية الت مولية أو الس ة الش ة ذات النزع األنظم

مية، ف اتها الرس اديات شومؤسس ة االقتص ه دف ي توجي ات ف ذه الحكوم ل ه

ية السيما في دول العالم النامي التي عانت طويًال في ظل األخذ بنظام            الوطن

التخطيط المرآزي ما أدى إلى تبديد موارد اقتصادية هائلة فضًال عن انتشار           

 .)413(ظاهرة الفساد اإلداري والسياسي فيها

ًا في ظل       -2 ذا طبيعي االتجاه نحو الديمقراطية واألخذ بالتعددية السياسية وآان ه

 نحٍو جاد أو بصورة     ىم الليبرالية باعتبارها األآثر صالحية أما عل      تصاعد نج 

                                     
 . 165رستون، أفول السيادة، مصدر سابق، ص.ولتر ب: نقًال عن )411(
 . 66عبد المنصف حسن رشوان، المصدر السابق، ص.د )412(
 . 69-66المصدر نفسه، ص )413(



شكلية لكي تنتفع بها النظم ذات النزعة السلطوية آالحكومات العسكرية التي              

 .)414(قدر لها أن تبقى في مواقع السلطة عاّضة عليها بالنواجذ

اة             -3 دني ويستند دع  تزايد دور المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع الم

د                 م تع ة ل رة المواطن أن فك ول ب ى الق العولمة في دفاعهم عن هذه المنظمات إل

 .)415(توفر لإلنسان الحماية الكافية مما يستلزم وجود آليات للرقابة العالمية

االتجاه المتزايد نحو األخذ بالحرية االقتصادية انسجامًا مع التحول إلى األخذ             -4

ة الحكو  ف قبض وق وتخفي اديات الس ام اقتص اط بنظ ى النش ات عل م

 .)416(االقتصادي

ة               -5 تمثل الهدف من وراء التحول إلى اقتصاديات السوق في الحد من دور الدول

درة             في مجال التشريع االقتصادي المالي والنقدي والتجاري بهدف إضعاف ق

 .)417(الدول على إدارة اقتصادياتها الوطنية
 

 :  اآلثار السلبية في الصعيد االقتصادي-ثانيًا

 : العام لالقتصاد العربي نهاية القرن العشرينالمشهد 

ل            ي آ امل ف ف الش ه التخل ي يلف وطن العرب ي ال ادي ف ال االقتص ان المج آ

دان                   ان المي رن العشرين، حيث آ مجاالت الحياة في العقدين أو الثالثة األخيرة من الق

ارس نشاطه               ايزال يم  االقتصادي يعتمد بشكل آبير على القطاع الزراعي الذي آان م

واق          ي األس ة ف ى المنافس ادرة عل ة ق ناعة وطني اب ص ة، وغي ة عتيق اليب بدائي بأس

ن      ة ع وال الوطني زوف رؤوس األم رب وع املة للغ ادية ش ة اقتص ة، وتبعي الخارجي

                                     
 . 68المصدر نفسه، ص )414(
 . 69المصدر نفسه، ص )415(
 . 69المصدر نفسه، ص )416(
 . 69المصدر نفسه، ص )417(



ل     ة داخ ر المالئم بب الظروف غي ارج بس ى الخ ا إل ا وهروبه ي أوطانه تثمار ف االس

ة المستوردة،        دولها وسوء إدارة اإلمكانيات الوطنية المتاحة واع       ى التقني تماد آامل عل

ة البشرية             . )418(واستمرار نهب الموارد الطبيعية بوسائل مختلفة وتدني مستوى التنمي

وطن                 وآان لذلك أسبابه التي تترآز في الفترة التي أعقبت المرحلة االستعمارية في ال

ك ا                     رن العشرين، حيث أعقب تل تينات من الق ة الس رة  العربي التي امتدت إلى بداي لفت

اء            ة للوف ر مؤهل ات غي ب وجماع ا نخ ا تقوده ر منه ي آثي ت ف ية آان ة سياس أنظم

ة                ك المرحل ادة المجتمعات في تل بااللتزامات واالستحقاقات التي تفرضها مسؤولية قي

ه                 ه أذناب واليمكن إغفال دور القوى االستعمارية في هذا الصدد، فقد ترك االستعمار ل

دوان           في الوطن العربي لترتيب األوضا     ى الع ع السياسية وفقًا لمصالحه فهو إضافة إل

وارد             )419(المستمر المتمثل بإسرائيل    ه لم ه ومواجهت ات مقاومت ذي استنزفت عملي  وال

ة                 ان من الممكن تسخيرها للتنمي وارد التي آ ان    . هائلة تستقطع من الم وباختصار، آ

يس في الصعيد االقتص              ا في     الوضع العام للوطن العربي ومجتمعاته رديئًا ل ادي وإنم

 . األصعدة آافة

 : ونجد في المحاور التالية مايمكن أن يغطي أهم جوانب اآلثار االقتصادية

 . اآلثار السلبية لالستثمارات األجنبية -1

 . التبعية االقتصادية وفرضية االحتواء -2

 . أثر التكتالت الدولية -3

كل     ة بش دخل الدول ر وإضعاف ت وق الح ق باقتصاد الس ب أخرى تتعل وجوان

 . تدريجي

                                     
 . 32صدر سابق، صعبد الرشيد عبد الحافظ، م.د )418(
 . 32المصدر نفسه، ص )419(



 :  اآلثار السلبية لالستثمار األجنبي-1

ة                  .. أوًال  ة خاصًة مصر أن االتفاقي ا العربي ة ومنه دول النامي ترى الكثير من ال

تثمار  ة لالس ب التجاري ة بالجوان رمس(الخاص ارة ) ت ة التج ة منظم ة التفاقي التابع

ة وتع    لع المحلي م الس ال دع ي مج ة ف الحها التنموي دم مص ة التخ درات العالمي ز الق زي

اء               . )420(المحلية والنهوض بالتصنيع   ة في إلغ ة صعوبة هائل دول النامي وقد واجهت ال

ه ضروري للتسريع بالتصنيع                  ي ألن وى المحل إجراء االستثمار الخاص بشرط المحت

ا                   ة بم ة الوطني وى العامل وآذلك االشتراط على المستثمر األجنبي بتشغيل عدد من الق

تقرا دخل واس ادة ال ارة يضمن زي ة التج د وافق مجلس منظم دفوعات وق زان الم ر مي

وز   ي تم ة ف و -العالمي راءات      2001يولي تخدام إج ة الس رة االنتقالي د الفت ى تحدي  عل

االستثمار المقيدة للتجارة لثمان دول رغم أن العديد من الدول المتقدمة آانت مع قرار              

وسع تتضمن اإلجراءات      اإللغاء الفوري لهذه اإلجراءات فضًال عن اقتراحها لقائمة أ        

 .)421(المخالفة التي تعكس جوانب المنافسة واالحتكار

ولم تأخذ االتفاقيات الخاصة الجوانب التجارية لالستثمار بعين االعتبار حاجة            

دة     ديم ع ى تق ة إل دان النامي ع البل ا دف ة الصناعية مم ز التنمي ى تعزي ة إل دان النامي البل

ذه    1999اقتراحات منذ عام     ة ه ة مع جعل                لمراجع ة نظر تنموي ات من وجه  االتفاقي

ة في مجال                  دان المتقدم أحكام االتفاقيات التجارية المتعددة األطراف ذات الصلة بالبل

ة ألن             ام ملزم ة ذات أحك دان النامي ة الخاصة والتفضيلية للبل ة والمعامل المساعدة الفني

                                     
هناء عبد الغفار السامرائي، تأثيرات اتفاقات االستثمار المتصلة بالتجارة في إطار .د )420(

منظمة التجارة العالمية على االقتصادات العربية في آتاب العولمة وأثرها في االقتصاد 
 . 112، ص2002، بيت الحكمة، بغداد، 4العربي، جـ

: ، نقًال عن7-6مال الدين رزوق، عالقات التجارة بإجراءات االستثمار، صج.د )421(
 . 113هناء عبد الغفار السامرائي، المصدر السابق، ص.د



ا غ       ة في حين ان     البلدان المتقدمة لم تطبقها بشكل فّعال لحد اآلن بسبب آونه ر ملزم ي

 .)422(هناك إلزامية لتنفيذ جوانب االتفاقات الخاصة بالبلدان النامية

لبي          تالط الس ألة اخ امرائي أن مس ار الس د الغف اء عب دآتورة هن رى ال وت

واإليجابي في آثار تحرير نظم االستثمارات األجنبية تعتبر مقبولة وصحيحة في ظل       

ل         إجراءات التحرير التي اتبعتها البلد     ان النامية خارج إطار منظمة التجارة العالمية قب

ارة  ة التج ات منظم ق اتفاقي تثمارات وف ر االس ات أورجواي ولكن تحري ة محادث جول

ا                       ة، أهمه ا العربي ة ومنه دان النامي ى البل لبية عل ارًا س ه إال آث العالمية اليحمل في طيات

 -:)423(مايلي

 : صاديتعميق التبعية بدًال من تحقيق النمو االقت) 1

م             ي نظ ر ف راءات التحري ن إج د م ى مزي ة إل ارة العالمي ة التج دعو منظم ت

ن          ادي، ولك و االقتص يط النم ي تنش ام ف ر ه ن أث ذلك م ا ل ة لم تثمارات األجنبي االس

تثمار                    ة بالتجارة واالس ر التشريعات المتعلق رغم من تحري ى ال التجارب أثبتت أنه عل

دان النام       ادير صغيرة من                األجنبي المباشر في معظم البل ذب سوى مق م تجت ا ل ة فإنه ي

الي                    ي اإلجم اتج المحل ى الن تثمار إل ذا االس ا إن نسبة ه االستثمار األجنبي المباشر آم

ة  ت متقلب ث إن      . )424(فكان زمن، حي رور ال ع م بيًا م ئيل نس دم ض ر تق ق غي م تحق ول

دول التي نجحت                       ى ال ذهب إل ة ت االستثمارات شأنها في ذلك شأن الفروض الخارجي

دل                    ع مع ا لرف بالفعل في رفع معدالت نموها أآثر مما تذهب إلى الدول التي بحاجة له

ًا حيث هيمنت دول                    ة عالمي تثمارات األجنبي ع االس ذلك اتجاهات توزي نموها ويشهد ب

مالي   ز الرأس ان  (المرآ ا والياب دة وأورب ات المتح ى ) الوالي دفقات  %) 75(عل ن ت م
                                     

، 17-15محمد رضوان، نبذة تاريخية من الجات إلى منظمة التجارة العالمية، ص )422(
 . 113هناء عبد الغفار السامرائي، المصدر السابق، ص.د: نقًال عن

  .113نفسه، مصدر الهناء عبد الغفار السامرائي، .د )423(
 . 114المصدر نفسه، ص )424(



ا حصة   . )425(العقد األخير من القرن العشريناالستثمارات األجنبية الداخلة خالل   وأم

ة            ا الجنوبي ا حيث استحوذت دول أمريك البلدان النامية فإنها تتسم بالترآيز في توزيعه

وآسيا عدا الباآستان وإيران والدول العربية على حصة األسد منها، وهذا التوزيع يفند 

ى الصعيد  وال عل رؤوس األم ادل ل ل والع ع األمث المي عن صحة فرضية التوزي الع

 .)426(فرضية أن االنفتاح المالي يحقق الوصول إلى الموارد المالية من جهة أخرى

 

 : تعزيز هيمنة الشرآات عابرة القارات) 2

ا        ة بأنه ارة العالمي توصف اتفاقيات االستثمار ذات الصلة في إطار منظمة التج

دول النام                  ين ال وى ب ات الق ر عن اختالل عالق ة وتعب ة      غير متوازن دول المتقدم ة وال ي

ة                دول النامي ة في ال في  . )427(فهي تقيد آافة إجراءات االستثمار المقيدة للتجارة المتبع

ة فضًال عن                    دول المتقدم ذه اإلجراءات في ال حين ان هذا األمر اليسري على آافة ه

ات         ابرة القومي رآات ع تثمارية للش ات االس ات للسياس ذه االتفاق رض ه م تتع ك ل ذل

اتها ا ار  وممارس ى تطوير واحتك درتها عل ي ظل ق يما ف ة الس ة بشروط المنافس لمخل

ى                    لبًا عل ؤثر س ا ي ة مم بية في التجارة الدولي ا النس ى المزاي ؤثر عل دة ت تكنولوجيا جدي

ذه الصادرات،                     ى أسعار ه ة وعل ة والمعدني وارد الطبيعي ة في الم تجارة البلدان النامي

ة ات الجوانب التجاري ي التفاقي ة وسيطرة والهدف الحقيق ز هيمن تثمار هو تعزي  لالس

وب     ى دول الجن دة عل تثمارية جدي ادئ اس رض مب ر ف ات عب ابرة القومي رآات ع الش

دول   نح فرص لل ة م ة بحج اء العولم ي تحت غط تثمار األجنب ازات االس وتوسع امتي

النامية إلصالح اقتصادياتها من خالل مايوفره هذا االستثمار من نقل مزعوم لرؤوس     
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ار            . )428(لتكنولوجيااألموال وا  ذه اآلث امرائي أن ه وترى الدآتورة هناء عبد الغفار الس

 -:)429(يمكن أن تتفاقم في ظل تطبيق اتفاقات التجارة واالستثمار وفقًا لما يلي

ى       -أ  ًا عل رًا إيجابي ر أث ي المباش تثمار األجنب أن لالس مالية ب دول الرأس روج ال ت

د المضيف ألن بإمكان        ي في البل ي    االستثمار المحل تثمار المحل ز االس ه أن يحف

ل           ن قب ًا م نوعة محلي دخالت المص ة للم رآات األجنبي راء الش الل ش ن خ م

ة    ة إال ان اتفاقي رآات المحلي رمس(الش ا    ) ت ة بحظره ذه اإلمكاني ت ه ألغ

ة             ل عملي إجراءات االستثمار المتعلقة بشرط المحتوى المحلي وهذا يعني تعطي

 .)430(ةاإلنتاج المحلي وتفاقم حاالت البطال

ادرات       -ب  تيرادات وص د اس تثمار تقي راءات اس رمس أي اج ة ت ر اتفاقي تحظ

ى    ه عل د المضيف لقدرات دان البل ي فق ذا يعن تثمرة وه ة المس رآات األجنبي الش

طرة       تكون مض ة س رآات المحلي دفوعات ألن الش زان الم وازن مي إدارة ت

ينع            كس الستيراد مدخالتها من الخارج في ظل منح شرط المحتوى المحلي وس

ة               ذلك على سعر المنتوج مقابل ذلك فإنها التضمن النفاذ إلى األسواق الخارجي

ال، وتكون                    ذا المج ارات في ه ابرة الق وق الشرآات ع للتصدير وهذا يعني تف

ماح    ن إصالحه إال بالس دفوعات اليمك زان الم ي مي تديمًا ف زًا مس ة عج النتيج

 . )431(لمزيد من تدفقات االستثمارات األجنبية

ان  -ج  ى رؤوس      حرم رض عل ي تف ريبية الت رادات الض ن اإلي يف م د المض البل

ى          اح أو عل كل أرب ى ش ارج عل ى الخ ة إل ة المحول رآات األجنبي وال الش أم

رمس (استيراداتها من المدخالت األجنبية وفقًا لما تفرضه اتفاقية    من شرط   ) ت
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تثماري     اط االس ى النش وانين والضرائب عل رض الق د ف ة عن ة الوطني المعامل

وّا األ ل نم دان األق بة للبل ة بالنس الغ األهمي ر ب ذا األم المحلي، وه وة ب ي أس جنب

 .)432(التي تعتمد إلى حد آبير في تمويل تنميتها على هذه اإليرادات الضريبية

ة                     -د  ا مخاطر األزمات المالي الي الواسع تحمل في طياته اح الم إن الدعوة لالنفت

تثمارات األج            أثر وتقلب االس ببها سرعة ت د نجد في األزمات          التي تس ة وق نبي

ة              ل أمثل يا والبرازي والصدمات المالية التي أصابت روسيا والمكسيك ودول آس

 . )433(على ماأحدثته من آثار سلبية على االستقرار االقتصادي

إن منح حرية أآبر للشرآات عابرة القارات يعزز من قدرتها على التهرب من  -ه 

ا إن         اإلذعان للتشريعات والقوانين االجتماعية      أو البيئية في البلد المضيف، آم

دمات          الم والخ ائل اإلع ة آوس دمات بحري ال الخ رآات مج ذه الش ه ه ولوج

ة           دان النامي وفي  . )434(الثقافية سيؤثر على األنظمة االجتماعية والثقافية في البل

ول  ت بقب ألة ليس ل أن المس ب الجمي رمد آوآ دآتور س رى ال دد ي ذا الص ه

ة تكمن في الكلف               استثمار أجنبي مباشر أو ع       ا المشكلة الحقيقي ه وإنم دم قبول

ة المضيفة ويمكن             ا الدول غير المباشرة وغير الملموسة التي يمكن أن تتحمله

د تضاعفت                  أن تعي ذلك بعد فوات األوان فتكون المشكلة قد تفاقمت والكلف ق

ا، وان        ات اليمكن أن تخل به ا فهي تعمل في ظل اتفاقي وة له وال حول وال ق

ه                 عدم اال  الي يترتب علي لتزام بقراراتها يعني خطرًا يواجه الشرآة األم وبالت
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ة        ود منظم ه بن اتنص علي ذا م رآة األم وه يفة للش ة المض ن الدول ويض م تع

 . )435(التجارة العالمية

 

 : موقف الدول العربية من اتفاقيات التجارة واالستثمار) 3

ة التجار   ) 11(انضمت    ى منظم ة إل ة عربي ة هي  إحدى عشرة دول ة العالمي

ر،        ت، مص ر، الكوي ان، قط وتي، عم ونس، جيب رين، ت ارات، البح األردن، اإلم

ت عضوية خمس دول   م ُقبل ة ث د تأسيس المنظم ة عن ي البداي ا ف رب، وموريتاني المغ

يمن                   ان، السعودية، وال ر، السودان، لبن د هي الجزائ ا بع وفي  . )436(عربية أخرى فيم

وريا    دمت س ة ق ة للمنظم اع الدوح ا   اجتم ت خارجه ا وبقي مام إليه ًا لالنض دول (طلب

ة ا، الصومال وفلسطين) المواجه راق، ليبي ؤتمر . الع ا خالل الم ا يخص موقفه وفيم

تم                     ه من الضروري أن ي دول ان ذه ال الوزاري الرابع في الدوحة عاصمة قطر رأت ه

دول                 ا يحقق مصالح ال  تضمين هذا االتفاق عدة أمور ليكون جاهزًا للتفاوض بشأنه بم

  -:عربية وزيادة مشارآتها في صنع القرار داخل المنظمة منهاال

 . أن يكون في شكل إطار مشابه التفاق التجارة في الخدمات -1

 . السماح باشتراطات األداء -2

 . الحصول على المساعدات الفنية والمالية -3

 . أن يراعي أهداف السياسة االقتصادية ومتطلبات التنمية -4

 .)437(جيا وزيادة فرص العملأن يعمل على نقل التكنولو -5
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ونفذت الدول العربية برامج للتصميم الهيكلي وأخذت باقتصاد السوق وأحدثت  

تغيرات جوهرية في قواعد االستثمار وتطبيقات ؟؟؟ اتبعت سياسة االنفتاح تجاه 

تدفقات استثمارات الحوافز المالية، أما بشكل آلي أو جزئي ومع ذلك فإن مستوى 

 األجنبية اليها مازال منخفضًا للغاية بالمقارنة مع دول العالم بشكل تدفق االستثمارات

 . )438(عام والدولة النامية بشكل خاص

وترى الدآتورة هناء السامرائي أن الدول العربية قد تسرعت بانضمامها إلى  

منظمة التجارة العالمية دون توفر األجواء االقتصادية المناسبة لتحرير أطر ونظم 

الستثمار األجنبي ودون أحداث التغييرات الالزمة في مؤسساتها وبنيتها التجارة وا

 بما يتواءم مع شروط عمل السوق وان آانت هذه الدول تمر بفترة تكيف )439(التحتية

آما إن انضمامها بشكل منفرد يؤثر سلبًا على . طويلة قبل الموافقة على انضمامها

 .)440(إمكانات التكامل االقتصادي العربي المنشود
 

 :  التبعية االقتصادية وفرضية االحتواء-2

العولمة هي شكل من أشكال إدارة الصراع بين دول الشمال المتقدمة اقتصاديًا  

وهو حل يقوم على التعاون بين القوى الكبرى المتكافئة وعلى المنافسة المتكافئة بينها 

بينها موجهًا " متبادلاالعتماد ال"بهدف الهيمنة على االقتصاد العالمي من خالل جعل 

ومنضبطًا ومقاًال وقويًا بحيث التستطيع دول أخرى خارج نطاق هذه القوى مواجهته 

على قدم المساواة، ألن مايتبقى من الدول خارجه هي الدول النامية فقط، وهي دول 

التي هي دون دول الشمال من حيث القوة االقتصادية ) دول الجنوب(العالم الثالث 
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 من حيث القدرة على اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة وفّعالة في ظل ودونها أيضًا

 . )441(بتبعيتها االقتصادية الطاغية لدول الشمال التي تحمل لواء العولمة

 :  التبعية-1

إن تزايد التدفق في االستثمار األجنبي وإعادة تنظيم اإلنتاج والتسويق على  

ين الدول المتقدمة بحيث صار للفاعلين نطاق عالمي قد زاد من االعتماد المتبادل ب

واألحداث في جزء من النظام القدرة على التأثير في الفاعلين واألحداث في الجزء 

اآلخر منه بحيث تتفاعل السياسات الوطنية مع بعضها في ميادين التجارة والنقود 

شمال ويتمثل النظام الثاني للتفاعل االقتصادي المتبادل بنظام ال. )442(واالستثمار

والجنوب المؤلف من عالقات بين اقتصادات السوق المتقدمة في الشمال والعالم 

الثالث النامي ذي االقتصادات األقل تقدمًا في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية في 

 الذي يتألف من فاعلين -االعتماد المتبادل–الجنوب وعلى العكس من النظام الغربي 

الجنوب يتألف من فاعلين مختلفين في /إن نظام الشمالأقوياء ومتساوين نسبيًا، ف

قوتهم االقتصادية والسياسية ويتميزون بعدم المساواة مع أقطار الشمال في معدالت 

الدخول الفردية، والمشكلة الرئيسة التي تواجه األقطار التي يتألف هذا النظام منها 

وياء في النظام الغربي، ففي حين تتمثل في اعتمادهم أو تبعيتهم اقتصاديًا للفاعلين األق

مستوى عاليًا من التفاعل االقتصادي والحساسية المتبادلة، " االعتماد المتبادل"يعني 

 تشير إلى تفاعل اقتصادي وحساسية غير متساويين (Dependence)فإن التبعية 

 . )443(إلى حٍد آبير
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وى عاٍل وتتحقق التبعية عندما يكون هناك تفاعل اقتصادي قوي وعلى مست 

ويكون هذا التفاعل مهمًا جدًا ) المتقدم(والقطر الشمالي ) الناجي(بين القطر الجنوبي 

بالنسبة إلى اقتصاد القطر الجنوبي وذلك لتأثير األخير بالفاعلين واألحداث في القطر 

هذا في حين يتحقق العكس بالنسبة إلى القطر الشمالي الذي اليكون لديه . )444(الشمالي

صادي على مستوى عاٍل آميًا وال مهم نوعيًا مع القطر الجنوبي واليتأثر تفاعل اقت

بالفاعلين واألحداث في القطر األخير، وهكذا بينما يشكل االعتماد المتبادل عالقة 

 نسبيًا، فإن التبعية تعكس عالقة غير متسقة (Symmetrical)متسقة 

Asymmetrical445( بين الشمال والجنوب(. 

ياسي، وفي ظل العولمة، تخضع األقطار النامية لقرارات وفي اإلطار الس 

سياسية أآثر منها اقتصادية فتصبح اقتصادياتها هّشة وضعيفة تربط بظروف تخلفها 

ذي الوجوه المتعددة، وفي ظل العولمة تفقد الدولة في الجنوب الكثير من قدرتها على 

توحة وحرية التجارة التحكم في أوضاعها االقتصادية في إطار سياسة السوق المف

العالمية وفي ظل الفارق الهائل في التقدم الصناعي والتقني مع الدول الصناعية 

الكبرى وال يمكن أن تتطور في ظل هذه الظروف إال التبعية للغرب في آل 

 . )446(اقتصاديات العالم الثالث

ة بدرج–ويعترف دعاة العولمة بأن عولمة األعمال والتمويل ستؤدي إلى الحد  

 من قدرة الحكومات الوطنية على رسم سياسات اقتصادية وطنية مستقلة وإلى -آبيرة

ويذهب هؤالء إلى أنه حتى . )447(إضعاف سيطرة تلك الحكومات على اقتصادياتها
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يمكن تحقيق ذلك فالبد أوًال من إحداث ثورة فكرية في مفاهيمنا أي أن نتخلص من 

ء وليس االيديولوجيا موضوع االهتمام الماضي بصورة آاملة ويجب أن يصبح الرخا

الرئيس للمواطنين والحكومات وآذلك يجب أن تكون المصالح االقتصادية وليسن 

المسائل السياسية هي التي تحدد تصرفاتنا وقراراتنا وتحقيقًا لهذا الغرض يجب على 

د أن تخلق بيئة تشجع المنتجات الحديثة ونشاط العمال الذي يعبر الحدو) الحكومات(

من دون قيد وهو ما حققته أوربا الغربية وشرق آسيا وأمريكا الالتينية حيث تحولت 

 .)448(من السياسة إلى االقتصاد
 

 :  فرضية االحتواء-2

إن العولمة في رفعها مستوى التوحد العالمي اقتصاديًا، ومنظمة التجارة  

ها في تجارتها العالمية التي أزالت السدود التي آانت الدول النامية تحتمي وراء

السلعية وسياسات اإلصالح االقتصادي التي قضت على السدود التي آان رأس المال 

الوطني يلوذ بها، آل ذلك قد جعل باإلمكان ضرب السوق المالية لبلد ما بإعصار 

، )449(حضيض هاوية مخيفة آما حصل في شرق آسيالأهوج يرفعه عاليًا ليدفعه 

 قواعد وإذا استمرت في مسارها الحالي فستكون خاصًة وان العولمة التزال بغير

وباًال ال على البالد النامية وحدها بل على آامل االقتصاد العالمي ومن ثم فإن العولمة 

بدون مفهوم عولمي متفق عليه من الجميع ومراٍع ألوضاع الجميع ومصالحهم 

 من حيث هذا علمًا بأن العولمة تفترض تساوي الدول آلها. )450(اليمكن أن تصمد

قدراتها اإلدارية واإلبداعية وآوادرها وقدراتها التنافسية وإمكاناتها العلمية والبحثية 
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ومعرفتها باألسواق ومخزونها من األموال والموارد وهو أمر غير صحيح عمومًا 

 . )451(وخاصًة عند المقارنة بين الدول المتقدمة والدول النامية

ة على نطاق عالمي فقط بل إنها ستخضع ولن تزيل العولمة القيود االقتصادي 

أيضًا منتجات الدول الصغيرة لمنافسة دولية غير متكافئة مما يؤدي إلى الحد من 

قدرة حكوماتها على تنظيم اقتصادياتها الخاصة وتثبيت أنظمتها المالية باإلضافة إلى 

ر معايير عولمة أسواق العمل فيها، وهو ما يضعف نقاباتها العمالية ويقود إلى تدمي

العمل فيها ويحيل قوة العمل فيها إلى سلعة متداولة، هذا باإلضافة إلى تدمير البيئة في 

 .)452(الدول الفقيرة من خالل تشجيع العولمة على نقل اإلنتاج والتلوث اليها

ومايجري في ظل العولمة من تحوالت اقتصادية واجتماعية وثقافية سيقود  

خاص في دمج المجتمعات البشرية المتنوعة بالقوة في إلى نتائج مدمرة متمثلة بشكل 

إطار ثقافة اقتصادية موحدة تسيطر عليها القوى االقتصادية العمالقة التي التهدف إال 

بما فيها –وبذلك ستنقل العولمة الدول النامية . إلى تعظيم العوائد على استثماراتها

بذلك استقاللها االقتصادي ملغية ) االحتواء( من طور التبعية إلى طور -العربية

العولمة من (هذه األطروحة يتبناها الدآتور عبد المنعم السيد علي في آتابه . النسبي

استنادًا إلى الطبيعة الموضوعية للعولمة، ) منظور اقتصادي وفرضية االحتواء

ويرى إنه في عالم معولم ستنعدم الحدود ويزول التمييز بين األسواق الوطنية 

وستتزايد االندماجات واالستحواذات والتحالفات بين المشروعات المتنافسة والعالمية 

بهدف تقليص التكاليف وزيادة الكفاءة اإلنتاجية والتسويقية وتوسيع الحصة لكل منها 

وسيكون الربح في النتيجة من نصيب الدول التي تستجيب لوصفات صندوق النقد 
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السيد علي ان الدول الفقيرة ستبقى أسيرة عبد المنعم . الدولي، ومن المؤآد آما يرى د

 .)453(وأآثر تأثرًا باألحداث والسياسات االقتصادية في الدول المتقدمة

 

 :  تأثير التكتالت االقتصادية الدولية-3

تمثل التكتالت االقتصادية الدولية حاليًا مرآزًا أساسيًا في عولمة االقتصاد  

متقدمة والنامية معًا للدخول في ترتيبات العالمي، فهناك اتجاه واضح لدى الدول ال

تجارية حرة فيما بينها ينظر اليها بوصفها جزًء من جهد شامل باتجاه تحرير التجارة 

 وتعرض 1994الخارجية متعددة األطراف وهو ما أقرته اتفاقية أورجواي لعام 

و آلي منظمة التجارة العالمية على أعضائها جميعًا وتعمل أيضًا على توحيد جزئي أ

ومن اآلثار السلبية . القتصادات الدول األعضاء وهو جوهر العولمة االقتصادية

المهمة التي ترتبت على هذه التكتالت عولمة األسواق المالية والنقدية الوطنية 

وأدواتها المالية المحلية، فقد جرت عولمة التعامل باألوراق المالية الحكومية 

لك عولمة االقتراض المتبادل بين المصارف وبخاصة األوربية واألمريكية وآذ

الدولية واالتجار بالمصرف األجنبي وباألسهم وبكميات ضخمة وبصورة 

 .)454(مستمرة

 

 :  اآلثار السلبية على الصعيد الثقافي-ثالثًا

 :  آثار الهيمنة اإلعالمية الغربية-1
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 مختلف يتعامل اإلنسان في حياتنا المعاصرة مع وسائل اإلعالم المتعددة في 

مناحي الحياة سواء على المستوى الفردي أو الجماعي فال يمر يوم دون أن يكون 

على مقربة من مذياع في بيته أو سيارته أو في الشارع أو يشاهد في التلفزيون ماشاء 

من البرامج بفعل القنوات الفضائية وتتجلى الثورة اإلعالمية في هذا الكم الهائل 

مه من معلومات وما تعززه من اتجاهات، تؤثر في عقول والتنوع الشديد فيما تقد

 .)455(البشر ووجدانهم

ونجاح اإلعالم يعتمد في المقام األول على قدرته في استغالل عواطف  

اإلنسان الكامن وانفعاالته، والعالقة في وسائل اإلعالم تكون بين طرفين المرسل 

ستثير عواطفهم باالنطالق والمستقبل، فالمرسل يود أن يؤثر في عقول اآلخرين وي

من أي معلومات تنقلها وسائل اإلعالم والتواصل تتكيف عند استقبالها في ضوء حالة 

شعورية وتوقعية معينة وتشد االنتباه من خالل أشكال مختلفة تتمثل في األلوان 

، ثم تأتي مرحلة تجميع معلومات جديدة ما لم تكن )456(والموسيقى والصور المجسمة

وفي الطرف الثاني يجري استنباط . )457(ًال وثيقًا بحاجات المرء ورغباتهمتصلة اتصا

األفكار ذات األهمية الكبرى في التوجه نحو األداء ويتأثر األداء بالفكر والعاطفة، 

فإذا آان المستقبل مزودًا بالفكر الناقد الموضوعي أمكنه أن يميز بين القيم والخبرات 

ية التي تشكل خطرًا على الفرد والمجتمع إذ إن مايبحث البّناءة والقيم والخبرات السلب

عبر وسائل اإلعالم خاصًة المتلفزة منها يؤدي إلى االنفتاح والتنمية أو إلى الهدم 

                                     
وماتية واإلعالمية وآثارها، في آتاب الدولة الوطنية محمود السيد، الهيمنة المعل.د )455(

 . 211، ص2004وتحديات العولمة، مكتبة مدبولي، القاهرة، 
 . 201المصدر نفسه، ص )456(
 . 201المصدر نفسه، ص )457(



قد تستطيع مقاومة غزو السالح ولكنك (والتخريب وقد قال فيكتور هوجو قديمًا 

 . )458()التستطيع مقاومة غزو األفكار

 لغزو ثقافي ممتد في ظالل العولمة من اتجاه واحد إن الوطن العربي يتعرض 

هو من الشمال إلى الجنوب، ويتأثر الوطن العربي بهذا اإلرسال بسبب الجهل 

والحرمان الذي يسود المجتمع العربي وعدم التمييز بين الصالح والسيئ، وإن هذا 

العربي فإن اإلرسال يتالعب بالعواطف، ونتيجة الفراغ الهائل الذي يعانيه المجتمع 

استجابته لما يبث له آبيرة وهناك أيضًا سبب ذهني إن الوطن العربي يحتوي على 

مخلفات من عهد االستعمار، وإن الذين هاجروا إلى الغرب قد تأثروا بحياته، إال إن 

استمرار هذه التبعية يتأآد بفعل مجموعة من المعلومات الموضوعية الذاتية مثل 

 والنفوذ بين الشمال والجنوب وهذا التفاوت يكرس التبعية التفاوت في مصادر القوة

 .)459(ويعزز الهيمنة

واليمكن أغفال الدور الذي تؤديه األقمار الصناعية في تعزيز عدم التكافؤ في  

التبادل التلفزي بين الدول المتقدمة والدول النامية مما يثير قضية الحفاظ على الهوية 

في بوتقة الثقافات األخرى، وأآثر مايؤثر البث الثقافية وحمايتها من الذوبان 

التلفزيوني في الطفل حيث يكتسب مجموعة معارف وثقافات من البرامج التلفزيونية 

وقد أظهرت بعض الدراسات أن معدل جلوس الطفل العربي أمام التلفزيون والفيديو 

لتربية يفوق معدل جلوس الطفل األمريكي واألوربي بسبب عدم وجود بدائل متاحة 

الطفل العربي من أنشطة اجتماعية وفنية وهذا يدل على مدى ما يتعرض له الطفل 

العربي في تكوين شخصيته وتماسك انتمائه وتخلخل قيمه واتجاهاته ألن مايتفاعل 

                                     
 . 202محمود السيد، المصدر نفسه، ص.د: نقًال عن )458(
محمود السيد، المصدر نفسه، .د: المنظمة العربية للتنمية والثقافة والعلوم، نقًال عن )459(

 . 203ص



معه األطفال العرب عبر وسائل اإلعالم يفوق مايرد إليهم من أسرهم عن طريق 

 . )460(النصح والكالم

ضمون البرامج المشاهدة من الكبار والصغار الطابع والمالحظ على م 

االستهالآي، ومعظم اإلعالنات تروج لسلع استهالآية أجنبية غالبًا، مما يساعد على 

نشر أنماط الحياة االستهالآية ويساهم في إقامة المجتمع االستهالآي على حساب 

تهلك العربي ويعزز أولويات التنمية ويعرقل تنفيذ سياسة اإلدخار ويسلب إرادة المس

شعوره بالغربة تجاه السلع الوطنية ومنتجاتها ويزيد التناقض بين هذا المستهلك 

وحاجاته وبين الذهنية التي يساهم اإلعالم في تكوينها وتذاع اإلعالنات السلعية في 

 .)461(الوقت المناسب على حين إن اإلعالنات الخدمية تذاع في الوقت العادي

دة البرامج األجنبية يؤدي إلى نوع من االغتراب لدى واإلدمان على مشاه 

المشاهدين وهو تعبير عن عدم الرضا عن الواقع المعيش فيه ورفض المجتمع 

المحلي وثقافته، وجوهره الشعور بالفقدان وأشّده فقدان الذات ونتيجة لذلك يتكون لدى 

جية أو العقلية وينتج الفرد شعورًا بالبؤس قد اليستطيع أن ينمي بحرية طاقته الفسيولو

عن ذلك إنسان منهوك القوى جسمانيًا ممزق عقليًا يشعر بالوحدة وبأنه فرد بال واقع 

واضح وهو ضحية لضغوط غامضة ومتصارعة، فضًال عن توسيع الهوة بين 

األجيال دون محاولة لتذويب االختالفات أو بناء الجسور التي يعبر عليها آل جيل 

دوث صراع حاد بين األجيال يقوض أرآان التماسك وبذلك تتهيأ الفرصة لح
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االجتماعي، وينمي الفردية ويضعف الوالء للمجتمع ويعمل على إضعاف اإلنتماء 

 . )462(إلى التراث الوطني والتراث الحضاري وتوسيع قاعدة االغتراب

ومن اآلثار السلبية للبحث التلفزيوني األجنبي المباشر على اتجاهات المجتمع  

د والقيم في الوطن العربي هو تمجيد العنف والجريمة والنزعة العدوانية واألفرا

والتدمير والتحلل من القيم والعنصرية واالستعالء وتنمية التفكير الخرافي المجافي 

لألسلوب العلمي والدعوة إلى ان الدنيا مسألة حظوظ إضافة إلى صيرورة قيم 

عالء (وربما آان فيلم . )463(العربياالستهالك، وتقديم الصورة المشوهة عن الوطن 

نموذجًا صارخًا لهذا التقديم المشوه، فقد نال جائزتين من جوائز األوسكار ) الدين

هذا الفيلم يبدأ بأغنية تصف ) عالم جديد(بعنوان ) أجمل أغنية(ألفضل موسيقى و

 أنا قادم من أرض بعيدة، من مكان بعيد، حيث تجوب(عالء الدين على النحو التالي 

، )هذا عمل بربري، ولكنه بيتيقوافل الجمال ويقطعون أذنيك إذا لم يعجبهم وجهك، 

 نالحظ من خالل هذه األغنية التعصب األعمى واالستعالء غير المبرر ولَكم

 .)464(والعدوانية وتشويه الحقائق وتزوير التاريخ

 

 :  اختراق الثقافة العربية-2

افة العربية حالها حال الثقافات يرى الدآتور عبد المنعم الحسني إن الثق 

الوطنية أو المحلية في العالم النامي تعاني من االختراق الثقافي الغربي، ويتم ذلك 

بتأثير وسائل اإلعالم السمعية والبصرية المختلفة، وآنتيجة لهذا والختراق فإن الثقافة 

ل فبوجه عام نجد العربية تعاني من االزدواجية أو الثنائية التي توجد في أآثر من مجا
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ثقافة النخبة والثقافة الجماهيرية ومن ناحية النظرة إلى الحياة أو أسلوب الحياة نجد 

ثنائية التقليدي والعصري وازدواجية األصالة والمعاصرة في الفكر والسلوك وبعض 

 . )465(جوانب الحياة األخرى

 يرى وبعد أن استعرض آراء معظم الباحثين العرب في المسألة الثقافية 

الدآتور عبد المنعم الحسني إن هذه االزدواجية اليمكن أن تعود إلى تأثير الثقافة 

الغربية فقط، إذ البد للعوامل الداخلية المتعددة أن تلعب دورها هي األخرى في تلك 

ومهما آانت طبيعة االختراق الذي حدث للثقافة العربية إال أن هناك . )466(الظاهرة

لوطن العربي آنتائج لهذا االختراق منها، االغتراب عناصر جديدة ظهرت في ا

ويعني وجود هذه الخصائص أن الثقافة . والنظرة الفردية والمادية واالستهالك الترفي

العربية لم تعد آما آانت وانها تواجه تحديًا وخطرًا لمكوناتها األساسية ويهدد قدرة 

 . )467(اإلنسان العربي على مواجهة التحدي بالشلل

قد الباحث العربي نبيل علي الموقف العربي من المسألة الثقافية في آتابه وينت 

ويرى ضرورة التفهم الشديد العمق لعالقة ) الثقافة العربية وعصر المعلومات(

منظومة الثقافة بمنظومات المعلومات والعالمية ويرى انه ال خوف من الثقافات 

ألن الموارد البشرية )  ومواردنا البشريةثقافتنا(ن العرب نحاألجنبية ألنه سيبقى لدينا 

هي التي تضع الثقافة العربية مهما تكن طبيعة المبدعين صغارًا أم آبارًا، نخبة أم 

عامة على الرغم من وجود الثنائية في الثقافة العربية بين التراث والمعاصرة وهو 

رى نبيل علي في موقفه هذا من العولمة أقرب إلى الموقف البراغماتي أو العلمي وي
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أن العولمة أصبحت حقيقة واقعة وينبغي التعامل معها في ظل ماتعرضه من قيود من 

 . )468(جهة وما تنتجه من فرص من جهة أخرى

ويرى نبيل علي ان صورة الثقافة العربية على اإلنترنيت التدعو إلى االرتياح  

  -:)469(ويورد أسباب ضعف الثقافة العربية على شبكة اإلنترنيت باآلتي

 . غياب التنسيق بين الدول العربية في هذا المجال )1

االختالف الكبير في طبيعة وأهداف رسم صورة الثقافة العربية والحضارة  )2

اإلسالمية بسبب مشارآة فرق متنوعة ومؤسسات متعددة وجماعات مختلفة 

 . في تشكيل هذه الصورة داخل الوطن وخارجه

العقيدة والقيم على آل عناصر الثقافة تطغى على اإلنترنيت األمور المتصلة ب )3

 هنإال االعربية األخرى، ورغم أهمية العقيدة والقيم وضرورة التمسك بهما 

يالحظ غياب عناصر ثقافة أخرى مثل األدب والشعر واللغة والتاريخ وتاريخ 

 . العلوم عند العرب والفن وغيرها

ي والحضاري ترآيز أغلب الحديث على الماضي فيما يخص النشاط الثقاف )4

 . واهتمام أقل بالحاضر والمستقبل

 .االنفعال وعدم توفير مهارات الحوار في عرض الخطاب الثقافي العربي )5

يتصف عرض الثقافة العربية عبر االنترنيت خاصة الجدل الديني بالطابع  )6

التصادمي والمواجهة وغيرها من خصائص سيئة تضعف قوة العرض 

 . وتأثيره
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دول العربية واألفراد حول آثير من األمور إلى ساحة نقل الخالفات بين ال )7

 . الجدل العلمي

 . ضعف الترجمة من العربية إلى اإلنكليزية )8

ضعف أو شبه انعدام صلة المفكرين العرب باإلنترنيت ووسائل االتصال  )9

 .)470(الحديثة

 لمواجهة تحدي اختراق لجاتويورد الدآتور عبد المنعم الحسني بعض المعا 

  -:)471(عربية منهاالثقافة ال

 حقًا للجميع بما فيه -آما آان–تقويم مسألة التعليم في الوطن العربي وجعله  )1

التعليم العالي ومعالجة نسبة األمية المرتفعة في المجتمع العربي ومساعدة 

 . األسرة العربية على معالجة التفكك الذي نالها

شارآة ويتم فيها ضرورة وجود ديمقراطية حقيقية تتضمن التعبير الحر والم )2

فالسياسة سلطة والثقافة حرية والسلطة تقتل ) السياسة(من ) الثقافة(تحرير 

 . )472(الحرية وتكبلها وتلغيها

التسلح بالعلم والتقنية وتوظيفها في مواجهة الصعوبات والمشاآل داخل  )3

الوطن العربي والتأآيد على تطوير ثقافة ابداعية وتطبيقها وتوظيفها في 

حتياجات الفعلية للمجتمع وينبغي أال يقتصر التسلح ضد مخاطر مواجهة اال

العولمة على المثقفين بل انه يشمل عامة الناس وبلغة بسيطة بإمكانهم منهما 

 .)473(والتأآيد على دور الدين
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التفاعل اإليجابي والحوار مع ثقافات األمم األخرى خاصة المتقدمة على  )4

آما حدث في العصور –ر والتأثر أساس التكافؤ واألخذ والعطاء والتأثي

 وليس على أساس االستعالء والتعصب والعنصرية وحتمية -الوسطى

بين الحضارات الذي يدعو إليه بعض دعاة العولمة، وقد سبقتنا ) الصراع(

في تحقيق ذلك دول وأمم عديدة احتفظت بخصوصيتها وبأصالتها في تفاعلها 

بدرجة أقل مع العولمة دون فقدانها مع العولمة، فقد تعاملت اليابان والصين 

للخصوصية الثقافية وعلينا دراسة هاتين التجربتين بصورة عميقة واالستفادة 

منهما في مواجهة مخاطر العولمة ومن ضمنها مخاطر االختراق 

 .)474(الثقافي
 

 :  اآلثار السلبية في الصعيد االجتماعي-رابعًا

م االجتماعية في عصر العولمة لغرض فهم التغيرات التي حدثت ألنساق القي 

 العربية اتالبد من الرجوع إلى الظروف االجتماعية التي آانت سائدة في المجتمع

 . قبل السبعينات من القرن العشرين

ساد النظام اإلقطاعي في األرض الزراعية، وآان المزارعون والفالحون في  -1

ير أو المجتمع يخضعون لشروط اإلقطاعي، وصاحب األرض سواء بالتأج

بإعطائهم حصة قليلة من إنتاجهم الزراعي بضمنها البذور للموسم المقبل، وقد 

اتبعوا في بعض البلدان العربية على أسلوب إيجار األرض وأدبي ذلك إلى 

ارتفاع أثمان األراضي الزراعية وفي نفس الوقت آان اإلقطاعيون ومالك 

خرة، وفي فترة الحقة األراضي يغرقون الفالحين بالديون واإليجارات المتأ

سكن مالك األراضي المدن ودرجوا على تأجيرها، ولجأ بعضهم إلى استثمار 

                                     
 . 69المصدر نفسه، ص )474(



أموالهم في الصناعة واالستهالآية، وقسم منهم أدخل أموالهم في صناعات 

نسيجية تستدعي اشتراك األجانب فيها لغرض الخبرة والمعدات ولذلك دخلت 

 . )475(االحتكارات األجنبية على النشاط الصناعي

وفي عهود االستقالل المتتالية في الوطن العربي سيطرت الحكومات على  -2

وسائل اإلنتاج وتم توجيه ضربات لرأس المال المتواجد عن طريق قوانين 

التأميم، ونقلت أدوات اإلنتاج في الصناعة والزراعة لتصبح في مجموعها تحت 

 .)476(سيطرة الدولة

 في الستينات والسبعينات من القرن إن إجراءات التأميم في الوطن العربي -3

العشرين أدت إلى امتالك الدولة لقسم مهم من الخصائص االقتصادية تم تبديده 

 . )477(بأهداف سميت قومية سعيًا وراء العز والمجد الكاذب

في تلك المرحلة ظهرت الفئات البيروقراطية التي ضمت الكوادر اإلدارية  -4

ز القيادة في معظم الدول العربية وآان له والفنية والعسكرية التي احتلت مراآ

تأثير هائل على المجتمع والقرارات السياسية بوضعها الوظيفي ونفوذها 

اإلداري فهي التي تحدد طريقة التصرف في الفائض االقتصادي المتولد في 

قطاع الدولة بما تتخذه من قرارات استثمارية أو قرارات تتعلق بالعمالة 

 خطيرًا في توزيع الدخل القومي حسبما يشتهيه ويراه واألجور وتلعب دورًا

ومن هذا الموقع استطاعت ان تحصل لنفسها على . )478(الحاآم الدآتاتور

امتيازات آبيرة آما نشطت داخل القطاع العام لتكوين الثروات غير المشروعة 
                                     

، 2004أحمد أنور، اآلثار االجتماعية للعولمة االقتصادية، مكتبة األسرة، القاهرة، .د )475(
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مستغلة مواقعها منه وتمثلت خطورة هذه الطبقة البيروقراطية في أنها آانت 

 أهدافها االنتهازية وراء شعارات االشتراآية والوطنية والقومية آذبًا تخفي

وأآدت الفئات البيروقراطية واالنتهازية على التنظيم السياسي . )479(وزورًا

الواحد آأداة لخلق التضامن والتكامل وتمت تصفية الحرآة الحزبية بكل 

جهة نظر واحدة فصائلها وفرقها وأصبح الناس اليسمعون إال رأيًا واحدًا وو

، ومن ثم آان االنسحاب من قبل المجتمع )480(هي وجهة نظر القائد الضرورة

والنظر لألحداث من موقع المتفرج وفقدان القدرة على الرفض واالعتراض 

والمقاومة، وسيطرة قيم السلبية وعدم المشارآة، ولم تكن تملك األنظمة صنعة 

ها لم تكن هي القيم الحقيقية االستمرار النفسي ذلك ان القيم التي أفرزت

 . )481(للجماهير

إن تلك السلبيات وغيرها التي آانت آامنة في األنظمة العربية وخاصة القوى  -5

البيروقراطية والتكنوقراطية في الحكومة والقطاع العام قد وجدت لها ظهيرًا 

في قوى ضغط دولية تمثلت في الرأسمالية العالمية، وإقليمية تمثلت في الدول 

عربية البترولية في الخليج وبدأت تنادي بضرورة إعطاء المزيد من الفرص ال

للقطاع الخاص المحلي وفتح األبواب أمام االستثمار األجنبي وتفكيك القطاع 

العام بإنهاء سيطرة الدولية والقطاع العام على مجال التجارة الداخلية 

 الصرف وآذلك والخارجية بالشرآات وأسواق المال والتعامل النقدي وسعر

نحو مزيد من تخلي الدولة عن وظائفها االجتماعية وإلغاء األموال المخصصة 
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لدعم السلع والتخلي عن ساسة التخطيط والتسعير الجبري والحماية الجمرآية 

 . )482(وتقييد االستيراد وتقليص دور القطاع العام

ة في الصعيد وفي الفقرات التالية نحاول الوقوف على اآلثار السلبية للعولم 

 . االجتماعي

 :  تأثير سياسة االنفتاح-1

بدأت المحاوالت لدمج الوطن العربي في السوق بفتح األبواب أمام رؤوس  

األموال األجنبية وتحويل االقتصاديات العربية بالتدريج إلى اقتصاد تحل فيه 

االستثمارات والقروض األجنبية محل المدخرات الوطنية وتحل فيه الواردات 

األجنبية محل منتجات الصناعة والزراعة وتمت تعبئة الفائض االقتصادي مصدر 

التطوير المرآزي وتحويله إلى الخارج، وقد تم تحطيم القيود أمام االنطالق 

الرأسمالي وذلك بفتح األبواب أمام االستثمارات األجنبية وتقديم آل التسهيالت أمامها 

إلنتاج في عهد االنفتاح بتخلف قطاعات ، آما تميز نمط ا)483(في جميع المجاالت

اإلنتاج الرئيسة آالزراعة والصناعة بينما برزت قطاعات ذات نمو سريع والتستند 

إلى عناصر القوة الذاتية لالقتصاد آما إنها مرهونة للخارج مثل البترول والسياحة، 

تحولت وانخفضت االستثمارات الموجهة للزراعة وفقدت القرية وظيفتها اإلنتاجية و

إلى وحدة استهالآية انضمت إلى المدينة آمستهلك طفيلي، آما اتجهت سياسة 

االنفتاح إلى تصفية الصناعة الوطنية عن طريق محاصرة وتطويق القطاع العام إلى 

محاوالت تحجيمه وتقليص وزنه داخل االقتصاد الوطني وأصبح المجتمع العربي 
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، فزادت حاجة الدول العربية )484(يستورد بشكل يفوق حجم ماينتج ويدخر ويصدر

لالقتراض الخارجي بمعدالت مرتفعة فزاد حجم الديون وارتفعت أعباء فوائدها 

وزادت الخطورة في أن هناك قسم من الديون قد تم إنفاقه على االستهالك وأغرقت 

البالد العربية بالسلع األجنبية والتي جعلت المستهلك حتى بين محدودي الدخل فيها 

ن آل سلعة مستوردة هي سلعة متفوقة في آل شيء عن السلع المنتجة محليًا يصدق أ

واليعقل أن . )485(وبالتدريج فقدت السلع المصنوعة محليًا سيادتها تدريجيًا في السوق

تتضافر السياسات االقتصادية على نحو يؤدي إلى إغراق األسواق بشتى صنوف 

 من الفرد أن يتحلى بالقناعة وضبط السلع االستهالآية من خالل االستيراد ثم يطلب

النفس ويحجم عن االقتراب من هذه السلع واإلغراءات اإلعالنية بحجة أن المصلحة 

 .  )486(القومية تقتضي ذلك

وقد أفرزت سياسة االنفتاح ضغوطًا تضخمية أسهمت في ارتفاع األسعار  

أصحاب (ين وتدهور أحوال الفئات الثابتة الدخل من أصحاب المرتبات والمتقاعد

في نفس الوقت أصبح هؤالء غير قادرين على محاآاة أنماط االستهالك ) المعاشات

المرتفعة التي صنعتها القلة المتمكنة ماديًا وال يمكن االفالت من ضغوطها فظهرت 

أوهام الحل الفردي التي وجدتها لنفسها طريقًا في إمكانيات هجرة العمل في شرآات 

شرآات االستثمار خاصة بين أبرز الكفاءات أو الهجرة إلى القطاع العام للعمل في 

البلدان النفطية في الخليج التي أسهمت في تدعيم قيم االستهالك وإهدار قيمة العمل 

المنتج، حيث يخضع المهاجر بعد وصوله ألثر المشاهدة والمحاآاة لنمط االستهالك 
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إليه العالم الغربي من فنون السائد في بلدان النفط الخليجية، إذ يجد أحدث ما وصل 

ولم يسلم من أثر المحاآاة أي فئة من فئات العمالة . )487(سلع اإلنتاج الحديث

المهاجرة، فقد آان المهاجرون يأتون بأنواع عديدة من السلع لم يروها ال هم وال 

. )488(أسرهم من قبل مثل تلفزيونات ملونة أو فيديوهات وحتى مستحضرات التجميل

انب الكبير من استثمارات المهاجرين إلى أنشطة تزيد من الدخل بدون آما اتجه الج

مجهود أو أقلمة مثل التاآسي أو السمسرة أو العقارات أو محالت تجارية وبذلك 

ساهمت الهجرة سواء بين الدول العربية أو إلى خارجها في إتاحة مناخ مواٍت 

 . )489(لالستسهال آقيمة

 هجرة األيدي العاملة إهدار قيمة العمل ومن أهم اآلثار التي ترتبت على 

المنتج فقد اهتزاز لتصور وجود عالقة بين زيادة مستوى الدخل وزيادة مستوى 

اإلنتاجية ولم تعد هناك عالقة بين زيادة مستوى الدخل وزيادة مستوى اإلنتاجية أو 

 .)490(بين عمليات رفع مستوى المعيشة وبين مقدار الجهد المطلوب
 

 :لطبقي التمايز ا-2

وآنتيجة للتغيرات التي حصلت في الصعيد االقتصادي على النحو الذي أسلفنا  

شرحه آنفًا، ظهر التمايز الطبقي الحاد في المجتمع العربي وقد تجلت مظاهره في 

العمارات واألبراج الشاهقة والفنادق الفخمة وشقق التمليك يقابلها سكان المقابر 
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منازل القديمة اآليلة للسقوط وبينما تنتشر في ، وال)491()التنك(والعشش وأحياء 

المجتمعات العربية المستشفيات الفندقية االستثمارية الخاصة نجد المستشفيات 

الحكومية فيها من مسببات المرض أآثر منها مسببات الشفاء وغيرها آثير من 

 مظاهر االستقطاب الطبقي وآان لذلك انعكاساته السلبية في تفشي جرائم البغاء

والرشوة واالختالس وتجارة المخدرات والذي يعكس مظاهر البحث عن أقصر 

  .)492(الطرق للغنى والثراء
 

 :  تراجع قيم التعليم والثقافة-3

شهد أفراد المجتمع العربي في عصر العولمة طرقًا للكسب السريع سهلة وال  

هال والغش تحتاج إلى بذل الجهود والمعاناة في تحصيل العلم وسيطرت قيم االستس

والتزوير فانتشر الغش بين الطالب، وأصبح المدرس اليقوم بالتدريس في المدرسة 

وإنما خارجها حيث انتشرت الدروس الخصوصية، وترتب على ذلك إضعاف قيمة 

المدرسة الرسمية حيث أصبحت تحتل وجودًا هامشيًا اليبره إال احتفاظها بحق 

وانتشر التعليم األهلي .  لمبدأ تكافؤ الفرصإصدار الشهادة وما ارتبط بذلك من تهديد

، )493(والخاص ذا المصروفات الخيالية بحيث اليستطيع االلتحاق بها أبناء الفقراء

بينما تعاني المدارس الحكومية من آثير من النواقص والمشكالت من بينها الماء 

عليم ، وتحول الت)494(والكهرباء آما في آثير من المدارس في ضواحي مدينة بغداد

                                     
تنتشر في أطراف بغداد منذ الثمانينات من القرن العشرين هذه األحياء وهي عبارة  )491(
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  ".الباحث) "بيوتًا(حيطان ويسقفونها بحصران القصب والخشب والطين فيبنون منها 
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إلى سلعة باهظة الثمن بل تحولت المدارس إلى بوتيكات وتبرعات وهدايا مما قوض 

ولم تسلم الجامعة من الغزو العولمي واإلجهاز على قيمة التعليم ) آقيمة(التعليم 

فظهرت الجامعات الخاصة بمصروفات باهظة واضطرت أعداد آبيرة من خريجي 

صصاتهم وال إلى العلم بصلة آما تأثر أستاذ الجامعة إلى مزاولة أعمال التمت إلى تخ

الجامعة بالمناخ ذاته فانصرف عن مهمته الحقيقية في نشر العلم واإلنتاج المبدع 

وأصبح ما يشغله هو حجم الكتاب وسعره وانتشرت الدروس الخصوصية وآثرت 

 .)495(اإلعارة
 

 :  قيم السلبية والالمباالة-4

 المرأة وتبعيتها وتجلى ذلك من خالل ساهم مناخ العولمة في تعميق دونية 

إظهار المرأة أداة للمتعة والجنس من خالل األفالم واإلعالنات التلفزيونية التي تمتلئ 

بإشارات وإيماءات ومشاهد ذات مضمون جنسي، وآانت نتيجة ذلك لدى فئات آثيرة 

الط من المجتمع العربي آبت حرية المرأة وحرماتها من العمل ومنعها من باالخت

بالجنس اآلخر وحرمانها من العمل ولذلك تراجعت قيم المساواة بمعناها الواسع بين 

، آما انتشرت قيم السلبية )496(الجنسين لتحل محلها قيم دونية المرأة وقهرها وتبعيتها

والالمباالة وعدم الشعور بالمسؤولية واالنقياد في الوالء لآلخر والتسليم باألمر الواقع 

 واالتكالية، -غير الشرعية–سهمت في تكريس القدرية الجاهلية وهي محاوالت أ

ولذلك جذور في البنية االجتماعية العربية تعود أساسًا إلى القهر السياسي الذي 

تعرض له المواطن العربي وإلى الطغيان الشرقي الذي استمر خالل مختلف 

ز الطبقي أفرز العصور، آما إن الواقع االقتصادي واالجتماعي المسرف في التماي
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االنسحابية المفرطة للجماهير أمام الطغيان القاهر للحاآم والخضوع ومماألة الحاآم 

 .)497(وعدم االآتراث بالمسائل العامة وعدم المشارآة السياسية
 

 :)498( إشاعة الروح االنهزامية-5

 ومع بداية عصر العولمة واالنفتاح، بدأت 1973بعد حرب اآتوبر عام  

 لزرع الهزيمة في وجدان العرب ومنها شعب مصر بصفة خاصة، محاوالت دؤوبة

بفرملة مشاعر الكراهية ضد االستعمار والتخلي عن قيم االنتماء القومي وُروجت في 

مصر وسائر البلدان العربية مقوالت تقول حرب أآتوبر هي آخر الحروب وأزمة 

ط المنحاز مصر االقتصادية سببها حروبها من أجل العرب وفلسطين وبدأ الخ

للواليات المتحدة في السياسة وتم توقيع معاهدة آامب ديفيد بين مصر وإسرائيل 

وبعدها بدأت محادثات الصلح بين البلدان العربية لبنان، سوريا، وفلسطين مع 

 لتصبح العالقة هي حواجز نفسية وميراث 1993إسرائيل في محادثات أوسلو عام 

ه بالحوار والمفاوضات، ومن ناحية أخرى قيست من الكراهية واألحقاد ويمكن إنهاؤ

الوحدة العربية بميزان الكسب والخسارة وآان لكل ذلك أثره على انهيار قيم العروبة 

 .)499(واالنتماء القومي
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 املبحث الثاني
اآلثار اإلجيابية للعوملة على الوطن 

 العربي

ذا اليعني ان عرضنا في المبحث السابق مختلف اآلثار السلبية للعولمة لكن ه 

العولمة آلها شر، بل يمكن القول ان في العولمة فرص إيجابية آثيرة يمكن 

لمجتمعاتنا في الوطن العربي االستفادة منها، سيما وأن مؤيدي العولمة اليزالون 

، وبخاصة ان )500(الذي طالما انتظرته شعوب األرض) الحلم الجميل(يرفعون شعار 

د لحرآة المصالح الدولية وتوحيد األسواق في العالم العولمة ماهي إال تطوير وامتدا

. يتم فيه تجاوز آافة الحواجز الفاصلة بين األمم عبر معابر مشترآة من المصالح

الكوآاآوال والهامبرغر (وإذا آان البعض قد قال ان إيجابيات العولمة تبدأ من 

 فنحن نرى إن )وأغاني الفيس بريسلي ومادونا ومالبس الجينز وتنورة الميني جوب

من اآلثار اإليجابية التي يمكن االستفادة منها هي التحول االقتصادي وتقدم 

وسنحاول في صفحات هذا المبحث المحدودة التدرج . االتصاالت وتقنية المعلومات

 . المنشود هفي شرح هذه المحاور لإليفاء بهدف

 :  المحور االقتصادي-أوًال

محورها الرئيس وأهم أدوات هذا المحور يعتبر المحور االقتصادي للعولمة  -1

الشرآات عالمية النشاط متعدية الجنسية ذات القدرة النفاذية العالمية، والتي 

تمتلك مزايا التفوق التنافسي الفائق ومن ثم فإن العولمة تقوم على االنتخاب 

إن فتح األسواق أمام المتفوقين سوف يزيد من آفاءتهم . االنتقائي للمتفوقين

لوقت ذاته يعمل على تحفيز اآلخرين من أجل تحقيق المزيد من التفوق، في ا

ومن ناحية أخرى فإن التقنية الحديثة سوف تدفع إلى أبعاد غير مسبوقة في 

                                     
 . 52عبد الرشيد عبد الحافظ، مصدر سابق، ص.د: محسن أحمد الخضيري، نقًال عن )500(



اإلنتاج واإلنتاجية وفي تدنية الكلفة وخفض أسعار المنتجات مع تحقيق أرباح 

نحو األحسن وما مناسبة، وهذا آله ترجمة لعوامل الرغبة والتطلع الطبيعي 

تمليه اعتبارات البنية الكلية التي تتجاوز عند تكاملها واتساعها آل ماهو قائم 

إن العولمة سوف تعمل على تسريع تطبيقات التكنولوجيا . )501(ومعروف

الحديثة بتطوراتها السريعة المتالحقة فالعولمة تمر في لحظة عبقرية ولهذا 

ها جديد ومبتكر، وتعتبر العولمة فهي شيء جديد، بل إن آل لحظة يولد في

 .)502(فرصة هائلة من أجل االستفادة من هذا الجديد وبفاعلية آاملة

فاقيات الجات المكونة ومن اإليجابيات االقتصادية للعولمة ماضمنته ات -2

لمنظمة التجارة العالمية من المطالب والمقاصد للدول الصناعية والنامية 

على حد سواء، وما قامت بتنفيذه على فترات من المرحلة االنتقالية وما 

ومن تلك الوعود تخفيض . )503(2005وعدت بالوفاء به ابتداًء من سنة 

ول والشرآات الكبرى المصدرة الضرائب الجمرآية وتعزيز المنافسة بين الد

ومكافحة أسلوب إغراق األسواق وتوسيع قاعدة التجارة الدولية بما يجعلها 

تشمل الخدمات وتقنية المعلومات واالتصاالت والمواصالت التي مكنت من 

تعميم المنتجات أينما تتوفر المهارات والمعرفة الضروريتين وإنتاج أجزائها 

ن صناعتها فيه ثم شحنها للتجميع في أرخص المطلوبة في أرخص مكان يمك

مكان، وآذلك فتح األسواق العالمية أمام سلع ومنتجات الدول العربية 

 .)504(والنامية األخرى
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تم إعادة تشكيل العالم إنتاجًا وتسويقًا وتمويًال يوفي المجال االقتصادي  -3

ة وتنمية بشرية ومن خالل مؤسسات اقتصادية عالمية بالغة الضخامة لدرج

غير مسبوقة تشرف على الجانب االقتصادي للعولمة وتقوم بانتهاج سياسات 

يكون من شأنها تعزيز وتنمية ثروة العالم وسبيلها في ذلك هو وحدة 

السياسات المالية العالمية والنقدية المطبقة ومقاييسه ووحدة العملة العالمية 

وتطوير ) اليفرقها مخرب وال نّمام(بحيث يصبح العالم وحدة واحدة 

الصناعة والزراعة والخدمات اإلنتاجية على مستوى جميع مناطق العالم 

امتصاصًا للفوارق القائمة اآلن والتحول من اقتصاد الخاص إلى اقتصاديات 

 .)505(المجموع الكلي العام

إن من أهم مزايا العولمة توحيد األسواق جميعها لتصبح سوقًا واحدة دائمة  -4

لعالم بأسره شماله وشرقه وغربه بكل سكانه ودوله التوسع واالتساع تشمل ا

وتصبح البحار والمحيطات الفاصلة فيه معابر وجسور واصلة بينه وتصبح 

األجواء والفضاء طرقًا للتقارب والنقل والتنقل واالنتقال لألفراد والسلع 

ويرى أصحاب األحالم الجميلة للعولمة إنها تهدف . )506(والخدمات واألفكار

مجتمعات وتكتالت اإلنتاج والتسوق والتمويل والكوادر البشرية إلى ظهور 

وما تملكه من مزايا تنافسية فائقة وارتقائية تزيد من درجة االرتباط المتبادلة 

بين الشعوب والدول وبصفة خاصة عمليات االتصال واالنتقال الفعلي للسلع 

االتصال والخدمات واألفكار والوصول بها عبر الحدود إلى سوق عمليات 

واالنتقال الفعلي للسلع والوصول بها عبر الحدود إلى سوق عمليات االتصال 

واالنتقال الفعلي للسلع عبر الحدود إلى سوق عالمية واحدة تطرح فيها نفس 
                                     

 . 54المصدر نفسه، ص )505(
 . 54مصدر نفسه، صال )506(



السلع وتتداول فيها بذات الطرق وبنفس األسعار والشروط، األمر الذي يخلق 

مويل الكتروني وبناء قاعدة ويوجد في نفس التزامن إنتاج فائق الجودة وت

وُيذآر مثًال على هذا الطموح ما . )507(فكرية جديدة قائمة على وحدة العالم

توصلت إليه مجموعة األربع الواليات المتحدة األمريكية وآندا واليابان 

ودول االتحاد األوربي من الحصول على اتفاقية بهدف تمرير التجارة في 

خالفات بين الدول الصناعية ودول العالم تكنولوجيا المعلومات وتضييق ال

 دولة في العالم وتحسين قدرتها على 48النامي وذلك بتقديم الدعم ألفقر 

 .)508(التعامل مع الفرص التي يوفرها نظام التجارة العالمي الحديث

ه          ادر ل ارف ه ار ج ة تي افظ إن العولم د الح يد عب د الرش دآتور عب رى ال وي

اع               توجهاته في المجال االقتصا    ه إتب ار علي ذا التي دي خاصة ومن أراد االستفادة من ه

 -:)509(مايلي

تقبل وآسر                 )1 ل المس آسر الحاجز النفسي القائم والناتج عن الخوف من مجاهي

ي          ى التراخ ل وإل ن الفع ز ع ى العج ؤدي إل ي ت ر والت ود والتحج ة الجم حال

ات وال          وارد  والكسل وآسر حالة التردد والتضارب والتخبط المدمرة لإلمكاني م

الف      د والت ببة للفاق ت والمس درة للوق ات والمه ردة للطاق ادية والمب االقتص

 .)510(والعاطل وغير المستغل
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ال     )2 ة وانتق ى العولم ه إل ه ب يتم التوج ذي س ز ال ل والرم وذج والمث ار النم اختي

ل آل شيء                    يتم استخدامه آجسر ينق ذي س رئيس ال المجال والمدى والنشاط ال

 .)511(لعولمةقابل للتعولم إلى تيار ا

داخل المناسبة               )3 اهج والم اليب والوسائل والمن تحديد األهداف واألدوات واألس

 .)512(المتالك قوة التعولم

ة االقتصادية                    )4 ه نطاق العولم دخول ب ذي يمكن ال اح ال الغزو العولمي واالجتي

د آل                   وة تؤآ راآم للق الفّعالة مع استهالك قدرة تطوير دائم ومستمر وإحداث ت

  .لمة هي االختيار المناسبلحظة أن العو

يم                صامتالك نا   )5 ك أن يكون عل ا ولمن أراد ذل ية العولمة والسيطرة والتحكم به

ل           ن أج ًا م ة حليف ى العولم ق إل اذ الطري ق واتخ ات الطري اع وظرفي بأوض

 .)513(التعولم
 

  :اآلثار اإليجابية على صعيد االتصاالت- ثانيًا

ار           1927بحوث وسائل االتصال لسنة     يعود تاريخ ظهور المفاهيم األولى لتي

ة     "ويعتبر آتاب هارولد السوال  ة خالل الحرب العالمي ات الدعاي ات    "تقني من المؤلف

ى             ة األول راءة للحرب العالمي دمت ق الحرب     1918-1914األولى التي ق الموصوفة ب

 .)514(الشاملة

Harold Lasswell- (1902-1978) 
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(Propaganda Techniques in the World War) 

ه        ذي حملت راء ال والت الخب وي لمق ار الصعود الق ت آث ت ظل ك الوق ذ ذل ومن

ه الضمنية في إضفاء شرعية                  الممارسة يزيد في نشاطات االتصال التي تكمن وظيفت

ر من                د األخي اتي، وخالل العق على االستراتيجيات ونماذج التسيير اإلداري والمؤسس

ة        القرن العشرين اتسعت النقاشات الكثيفة في المؤ       ال منظم ة أمث سسات الدولية المختلف

ة    ة العالمي دولي لالتصاالت والمنظم اد ال ة واالتح ارة العالمي ة التج كو ومنظم اليونس

زامن                 د وت اريع النظام اإلعالمي الجدي للملكية الفكرية، وظهر التباين واضحًا بين مش

أل   ة المس ه بأهمي ى إسماع صوته ووعي نظم عل دني الم ع الم ع حرص المجتم ك م ة ذل

ل الحق في              اهيم مث التقنية بالنسبة لمصير الديمقراطية، لذا فإن دالالت العديد من المف

وع                 ة والتن ة والمصلحة العام ة العمومي دني والخدم االتصال والمشارآة والمجتمع الم

 .)515(الثقافي أصبحت تشكل رهانات سياسية وفكرية

تم من          (تعرف عملية االتصال الدولي بأنها      ة التي ي ار      العملي ل األفك ا نق خالله

دول             ة لل ر الحدود اإلقليمي ذا يتضح    . )516()والمعاني بين األفراد أو الجماعات عب وهك

ة        االت اإلعالمي كال االتص ة أش ل آاف ة تعم اهرة العولم الية لظ ار االتص أن اآلث

ة                 ذا آاف ة وآ والدعائية بأجهزتها ووسائلها المختلفة المطبوعة أو المسموعة أو المرئي

وتداول المعلومات والبيانات واألخبار والصور واألصوات عبر الوسائل    عمليات نقل   

ا                 رويج له ة سواء بهدف الت اإللكترونية آشبكة اإلنترنيت وغيرها ذات الصلة بالعولم

 .)517(أو من خالل التأثر بها
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ة السبب بالنتيجة                  ة، أي عالق ة تبادلي وعالقة العولمة بوسائل االتصاالت عالق

ؤث ا ي ال أي أن آل منهم ي مج ة ف ار العولم ى آث ه ويمكن النظر إل أثر ب اآلخر ويت ر ب

  -:االتصاالت من خالل األبعاد التالية

يما               .  1 ة والس ة هائل رات اجتماعي إن تكنولوجيا وسائل االتصال قد أحدثت تغيي

فيما يتصل بالنمو الهائل في العالقات التفاعلية بين قطاع االتصال وبين سائر            

ذا   رى وه ات األخ رين    القطاع رن العش ن الق ر م ع األخي الل الرب د خ ا تأآ م

بحيث أصبحت المجتمعات المتطورة توصف بأنها مجتمعات معلومات وهو            

ة   ى مرحل انية إل ات اإلنس د انتقلت بالمجتمع ورة االتصالية ق أن الث ايوحي ب م

اع      كل قط رين ش رن العش بعينات الق ذ س ة، فمن ا التطوري ن مراحله دة م جدي

ن    دًا م االت واح اط     االتص ات النش من قطاع ة ض ات حيوي ر القطاع أآث

ورة           ى ث ار التي ترتبت عل م تقتصر اآلث دول ول د من ال االقتصادي في العدي

دت     ا امت ط وإنم ات فق ل المجتمع ة داخ ات االجتماعي ى العالق االتصاالت عل

ة  ات الدولي ال العالق ل مج ة  )518(لتمث ة وثيق ات المختلف ت المجتمع ث بات ، بحي

ا آل            االتصال ببعضها ومن خ    ون التي تبادلته الل الرسائل عن طريق التلفزي

ام             ائن ع ة الره ات المتحدة خالل أزم ران والوالي دفع     1979من إي ا ي ات م ب

ار الصناعية أو                     ر األقم أ عب دة تنش ة دبلوماسية جدي أن ثم البعض إلى القول ب

ى أن   ي بمعن ية االتصال االلكترون ار الصناعية أو دبلوماس ية األقم بدبلوماس

ين أو     الوسا د لحدث مع ئل الرئيسة المستخدمة في تحقيق هدف معين أو التمهي

ي   الم أو االتصال االلكترون ائل اإلع ي وس ه ه ام لقبول رأي الع ة ال . )519(تهيئ

ومن ناحية أخرى فإن وسائل االتصال باتت تمثل مصدرًا رئيسًا من مصادر              
                                     

 . 120المصدر نفسه، ص )518(
 . 121-120المصدر نفسه، ص )519(



دم  د أدى التق ية أو ق رارات السياس ذي الق بة لمتخ ات بالنس ي المعلوم ل ف  الهائ

ائج التي تمثلت في دعم التوجه نحو                       د من النت ى العدي تكنولوجيا االتصال إل

راء أول    م إج ا ت ية آم ارآة السياس دالت المش د مع ي تزاي ة وف الديمقراطي

 .)520(1993انتخابات عامة الكترونية في النرويج عام 

ى ز             .  2 د أدت إل ادة  ويمكن القول إن ثورة االتصاالت على المستوى العالمي ق ي

ذا   ي ه ة ف م اتجاهات العولم ة أو دع ة أو الكوني رة العالمي المي بفك وعي الع ال

ذا يمكن                   رابط وله ام آكل مت د للع د متزاي ى حدوث توحي المنحى حيث أدت إل

القول إن ظاهرة العولمة قد مثلت قوى دافعة آبيرة في مجال النهوض بقطاع              

ة      تكنولوجيا االتصال وتنميته وتطويره، إذ باتت الحاج       ة ماّسة، في ظل العولم

ات         ال المعلوم ي مج ورة ف ا متط ربط والتكنولوجي ال وال ائل االتص لوس

 .)521(واالتصاالت

ى التعظيم                ويرى الدآتور محمد شومان أن عولمة اإلعالم هي عملية تهدف إل

ة              المستمر والمتسارع في قدرات وسائل اإلعالم على تجاوز الحدود السياسية والثقافي

ات  ين المجتمع ائل     ب ين وس دماج ب ل واالن ن التكام ة م ة الحديث اتوفره التقني بفضل م

الم من  د ودمج أسواق الع ات توحي دعم عملي ك ل اإلعالم واالتصال والمعلومات وذل

ة  ة متعدي ات العمالق ق مكاسب لشرآات اإلعالم واالتصاالت والمعلوم ة وتحقي ناحي

 .)522(إلعالمي والثقافيالجنسية على حساب تقليص السيادة الدولية في المجالين ا
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ة            ة اإلعالمي أن العولم وان ب ي رش ن عل د المنصف حس دآتور عب رى ال وي

 -:)523(واالتصالية قد اتخذت عدة أبعاد وقد تجلت في بعض المظاهر منها

ة وسائل             ) 1 ين آاف دماج ب إن عصر العولمة اإلعالمية قد اتسم بالتكامل أو االن

ات    ا المعلوم اهيري وتكنولوجي الم الجم بكات   اإلع بات وش ور الحاس ع تط م

ا     ائط وتكنولوجي دد الوس ال متع ة االتص رت تقني ات ظه اتف والمعلوم اله

 .)524(االتصال التفاعلي بتطبيقاتها المختلفة ومن أشهرها شبكة اإلنترنيت

ى أن     ) 2 ة إل ير المالحظ ة فتش الية الدولي ائل االتص امين الرس دد مض ا بص أم

يط ال            د تجلت في تنم ة ق ًا        العولمة اإلعالمي ة وفق ة والمعلوماتي ارة اإلعالمي تج

ة          يم األمريكي ام، ومع الق لألنماط التي تتفق مع القيم األوربية الغربية بوجه ع

اص ه خ ر   )525(بوج عوب غي ة للش ات الثقافي دًا للهوي كل تهدي و مايش ، وه

رة السماوات                    دول في ظل انتشار فك ة لل يادة اإلعالمي ار الس األوربية، وانهي

 .)526(خدام أنظمة البث الفضائيالمفتوحة وذيوع است

إن عولمة اإلنتاج تستلزم أن تحل الوحدات اإلنتاجية الصناعية المبعثرة في        ) 3

ز،                 ة في دول المرآ أماآن مختلفة من العالم محل الوحدات الصناعية العمالق

ذه                  ين ه ومن هنا تأتي األهمية القصوى لتقنية االتصال في تحقيق التواصل ب

ة ال ائل الوحدات اإلنتاجي دم وس أن تق ول ب م يمكن الق ًا ومن ث دة جغرافي متباع

ارع   ة ولتس ق العولم ًا لتحقي روريًا والزم رطًا ض ل ش ال يمث االتص

 .)527(معدالتها

                                     
 . 122المصدر نفسه، ص  )523(
 . 123المصدر نفسه، ص )524(
 . 123المصدر نفسه، ص )525(
 . 123المصدر نفسه، ص )526(
 . 123المصدر نفسه، ص )527(



 

  :اآلثار اإليجابية للعولمة على صعيد تقنية المعلومات- ثالثًا

ائم                أضحى من البديهي أن تقنية المعلومات تعتبر من سمات التقدم والتطور الق

ة،                عل ة التنمي ى أساس المعرفة في أي بلد آونها أصبحت من أهم الوسائل الدافعة لعجل

أثير في مجاالت              وقد بدأت في النصف الثاني من القرن العشرين تقنية المعلومات بالت

ول   رعة التح ن س د م اة وتزي ه الحي تغير وج ا س دا إنه ة وب ع المختلف اة المجتم حي

ورة ج   تحدث ث اعي وس ادي واالجتم ي     االقتص ث العلم يم والبح ال التعل ي مج دة ف دي

رية     وارد البش اءة الم ن آف ع م ة ترف ة رفيق ائل تعليمي تتيح وس ورد . )528(وس ل (وي بي

تس رون أن    ) غي ذين ي اديميين ال وفت رأي بعض األآ س إدارة مايكروس يس مجل رئ

ى                    يس عل ى المعلومات ول الصراع بين الدول في المستقبل سيكون حول السيطرة عل

 .)529(يعيةالموارد الطب

ع        ي رف ات ف ة المعلوم ن تقني تفيد م دأ يس ي ب وطن العرب دالئل أن ال ير ال وتش

ا        أة منه دول المهي ة ال فة خاص داع وبص راع واإلب درات االخت ة وق توى اإلنتاجي مس

ذا المجال         (الستقبال التقنية الحديثة في المعلومات مثل مصر         دة في ه ) التي تعتبر رائ

ة        وسوريا واألردن والسعودية واإل    مارات وتونس والمغرب وتهتم معظم الدول العربي

في تقنية المعلومات من أجل االستفادة منها في إحراز معدالت أعلى في التنمية وعدم           

 .)530(االنعزال عن فرص التقدم في تقنية المعلومات واالتصاالت الدولية
 

  :أهم استخدامات وتطبيقات تقنية المعلومات

                                     
 المعرفة، مجتمع إلى الطريق والتنمية، وماتالمعل تكنولوجيا الدين، زين صالح. د)528(

 . 14-13، ص2008  القاهرة، األسرة، مكتبة للكتاب، المصرية العامة الهيئة
 سلسلة عالم رضوان، السالم عبد :ترجمة اإلنترنيت، بعد المعلوماتية جيتس،  بيل)529(

 . 41ص، 1998، الكويت، 231المعرفة، العدد 
 .15ص ،السابق المصدر الدين، زين صالح. د)530(



ة،             إن تقنية المعلومات واالتص     ى المعرف رع من سيطرة اإلنسان عل االت سُتّس

ى                        ا القضاء عل ة في طياته ذه التقني ا ه ة التي تحمله ذلك أن ثورة المعلومات والمعرف

وطن      ل ال أنها أن تجع ن ش ا وم ات وغزارته واتر المعلوم الم بفضل ت ي الع ة ف العزل

دول الع      زت ال ور إذا رآ ة التط ي عملي ة ف ل المكلف ن المراح رر م ي يتح ة العرب ربي

ونعرض فيما يلي أهم    . )531(جهودها لعالج المشكالت االقتصادية واالجتماعية الملحة     

ا المجتمعات        تطبيقات تقنية المعلومات في المجاالت الحيوية التي يمكن أن تستفيد منه

 :)532(العربية

  :تحسين الخدمات الحكومية والتعليم والبحث العلمي والصحة  -1

ة المعلو      ة والخدمات             يمكن استخدام تقني ادة تنظيم اإلدارة الحكومي مات في إع

ذ         ي تنفي ات ف ا المعلوم ات تكنولوجي ة وتطبيق ة اإلدارة الحكومي ض تكلف ة وخف العام

االت          ي مج رارات ف اذ الق دعيم اتخ ة وت ة والنائي اطق الريفي ي المن ة ف رامج التنمي ب

ة المعلومات واالتصا              ى   الصناعة واإلدارة وفي مجال المواصالت تعمل تقني الت عل

ة          دمير البيئ ث وت كالت تلوي ن مش ف م ى التخفي ل عل غيل، والعم توى التش ع مس رف

ة               داول المعلومات والمعرف وبالتالي االرتقاء بنوعية الحياة ورفع المستوى الصحي بت

ا           ال، آم د والم بين العاملين في الخدمات الطبية والصحة العامة ما يوفر الوقت والجه

ل ة المعلومات بنق بكة اإلنترنيت تسمح تقني ع ش راع من مواق راءات االخت  سجالت ب

اة                   تعلم مدى الحي د وال يم عن بع ورفع مستوى التعليم والتدريب واستحداث طرق التعل

 .)533(ونقل خدمات التعليم والتدريب إلى المناطق النائية والمعزولة
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Development Research Center, Ottawa 1998, PP.19-22.   



د         يم عن بع ديم خدمات التعل ل نظام      Tele educationويجري تق ك مث وذل

دآتوراه              الجامعة   ى دارسي ال ة عل ة أجنبي تاذ جامع ا  . )534(المفتوحة أو إشراف أس وآم

ة،              يجري في مصر اآلن بربط الجامعات المصرية بشبكة معلومات الجامعات األجنبي

ة                     م عناصر تقني يم باستخدام أه آما يبرز دور تقنية المعلومات واالتصاالت في التعل

معية و   ائل الس ي الوس االت وه ات واالتص م   المعلوم ن أه ون م ا يك رية، وربم البص

يم          ز التعل ي مرآ وطن العرب ي ال ات ف ا المعلوم تخدم تكنولوجي ي تس ات الت المؤسس

المفتوح بجامعة القاهرة وشبكة معلومات المجلس األعلى للجامعات وشبكة معلومات            

جامعة عين شمس ومعهد تكنولوجيا المعلومات ومرآز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 

 .)535(اءبمجلس الوزر
 

  :تطبيق تقنية المعلومات في الصناعة -2

يط       ي التخط ات واالتصاالت ف ة المعلوم ق تقني تم تطبي ناعة ي ال الص ي مج ف

ة الحصول          والتنفيذ والرقابة والمتابعة وأتمتة المصانع وتحديث اإلدارة وتسهيل عملي

اج     ميم واإلنت ل التص ي مراح ة ف ة منتظم ات بطريق ى المعلوم  عل

ويق، فف ل والتس رامج مث دة ب تخدم ع ميم تس ة التص  ي مرحل

(CAD) Computer Aided Design . 

ة        ق تقني ارات تطب ع المه ال رف ي مج ية وف ومات الهندس رامج للرس ًا ب وأيض

 .)536(اإلنتاج المتقدمة لتشمل االلكترونيات والبرامجيات والروبوت

                                                                                                         
 .38ص نفسه، المصدر الدين، زين صالح.د  :عن نقًال

، القاهرة، 1998 لالتصاالت، القومي المعهد والتكنولوجيا، العلمي البحث  أآاديمية)534(
 .45ص
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راب آ                      ادة اقت ى زي ا تعمل عل ة المعلومات انه ل من   ولعل من أهم مالمح تقني

ام أسواق                     اهم بقي المنتج والمستهلك من بعضهما واتساع أسواق السلع الوسيطة وتس

رة للصناعات الصغيرة    ة آبي ة وتعطي دفع يطة أو المغذي واء الوس ة س عة وفّعال واس

ال  .والمتوسطة ي مج ات ف ة المعلوم ق تقني ة االتصاالت بفضل تطبي إن خفض تكلف

ة وم   دول النامي ة     اإلنتاج سيتيح الفرصة لل دخول األسواق العالمي ة ل ا العربي ا   .نه وبينم

اج                دولي في مجاالت اإلنت يم العمل ال تتخصص الدول النامية في الوضع الحالي لتقس

ي    ا ف دى نجاحه ى م ة االقتصادية يتوقف عل تقبل التنمي إن مس بية، ف زة النس ذات المي

ون دور      ا يك ن هن ة، وم توى اإلنتاجي ع مس ات لرف ا المعلوم ق تكنولوجي ة تطبي سياس

ك       ا تل التنمية ليس تشجيع األنشطة االقتصادية التي تصل أعلى عائد في الحاضر وإنم

 .)537(التي تبني قدرات اآبر للمستقبل
 

 ): اإلنترنيت(التوسع في استخدام شبكة المعلومات العالمية   -3

داع    ) االنترنيت(تعبر شبكة نقل المعلومات العالمية        عن قدرات االختراع واالب

ي تطب وير         ف االت وتط دودة لالتص ر مح ات غي دم إمكاني ات، وتق ة المعلوم ق تقني ي

ددة      ائط المتع تخدامه الوس ك باس الم وذل اء الع ل أنح ي آ ا ف ات ونقله المعلوم

Multimedia      معي رض س وص وع ة ونص ة مهم ات حيوي حوبة بتطبيق مص

ي          ي ف وتر الشخص زة الكومبي عار أجه اض أس اح انخف د أت ات وق ري للمعلوم وبص

نو ى  الس ت عل بكة اإلنترني تخدامًا أوسع لش ددة اس ائط المتع ق الوس رة وتطبي ات األخي

                                     
(537) Lucas R.E., On the Mechanics of Economic Development, In 

Journal of Monetary Economics, Vol.11, PP.39-42.  
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دمًا           . )538(مستوى جميع الدول في العالم     ة وتق ة تطورات هائل وستشهد السنوات القادم

دة              ة أساسية جي محتمًال سريعًا في نطاق عمل ونوعية الشبكة، ومن هنا فإن تجهيز بني

مية ومنها العربية سيؤدي بكل دولة إلى اتساع        للمواصالت واالتصاالت في الدول النا    

ى                       دخول إل ًا، فال ًا أو قومي ه محلي املين في ين المتع حجم السوق ورفع درجة المنافسة ب

ية          ة األساس وفر البني دى ت ى م ف عل تخدامها يتوق ار اس ت وانتش بكة اإلنترني ش

يمن  لالتصاالت وتلك ترتبط بمستويات الدخول، واللغة اإلنكليزية آما هو معرو     ف ته

ع        االت وتوزي دة لالتص ارات جدي ه إط ا وتوج بكة، آم ي الش ات ف ى المعلوم عل

ة     ر شبكات داخلي وأخرى    Intrantالمعلومات في الشبكة في المجتمعات العالمية عب

ة   اول الشرآات ومراآز البحث العلمي          Extrantخارجي . )539(والتي تكون في متن

ع             ين العرب من ضآلة المواق ة في شبكة اإلنترنيت حيث      ويشكو بعض المثقف  العربي

ه     %0.004يمثل الحضور العربي على الشبكة نحو فقط وإن هذا الحضور في معظم

افتين اإلسالمية                    باللغة اإلنكليزية مما يكشف القصور الواضح في ضعف وجود الثق

 .)540(والعربية على هذه الشبكة الخطيرة
 

  :اتساع نطاق وآثافة التجارة االلكترونية -4

ة  تنمو ر شبكة اإلنترنيت      Electronic Commerce التجارة االلكتروني عب

ة      رة من بداي ة    1998بسرعة لم تكن متوقعة، ففي الفت ى نهاي اد نحو     1999إل م إيج ت

ع حجم                   2.3 ا ارتف ت، آم ة وخدمات اإلنترني ق بالتجارة االلكتروني مليون وظيفة تتعل

                                     
(538) Crede, A. Mansell, R., Op.Cit, P.22.  
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ة وخدمات اإلنترنيت في نفس ال            رة من     التجارة اإللكتروني ى    16.5فت ار دوالر إل ملي

ى إصدار تشريع    % 127 مليار أي بمعدل نمو 37.5 وتسعى دول االتحاد األوربي إل

موحد لتنظيم التجارة اإللكترونية، أما في الدول النامية فما زالت هناك حاجة لتطوير               

 .)541(يةقدراتها لالستفادة من إمكانيات التجارة اإللكترونية والنفاذ إلى األسواق العالم
 

  :آيفية االستفادة من تقنية المعلومات -5

تقدم فرص جيدة في مجال تقنية المعلومات يمكن استغاللها    ..هذه هي العولمة 

ا  ن اعتباره ي ويمك وطن العرب ي ال ي ف افي واإلداري والمعاش توى الثق ع المس لرف

اءة األداء وتحس      ع آف ة ورف ادية واالجتماعي داف االقتص ق األه اعدة لتحقي ين مس

تفادة القصوى            .الخدمات  ي شعوبًا ودوًال االس وطن العرب ا نحن في ال فكيف يمكن لن

  والسريعة من هذه الفرص بما يتالءم مع البيئة؟

ه         ة      (يرى الدآتور صالح زين الدين في آتاب ا المعلومات والتنمي أن ) تكنولوجي

معلومات في الوطن   هناك أساليب آثيرة يمكن العمل بها بغية االستفادة وإنجاح تقنية ال          

 -:)542(العربي، منها

  :ضرورة وضع سياسة للتنمية التقنية -1

إن المنتجات التقنية تعني ان لها طابع المجتمع الذي أنتجها وأفرزها، ومن هنا             

لوب    ة وتراعي أس ة تراعي الظروف المحلي ة التقني ة للتنمي ة وضع سياس أتي أهمي ت

توحيدها أو تطويقها والتقنية المطلوبة في      إنتاج مالئم لظروف المجتمع العربي سواء ب      

                                     
(541) University of Texas's Center Research in Electronic Commerce.  

 زين صالح.د  :عن نقًال اإلنترنيت، على اإلمريكية التجارة وإدارة تكساس جامعة موقع
 . 45ص السابق، المصدر الدين،

 للكتاب، العامة المصرية الهيئة والتنمية، المعلومات تكنولوجيا الدين، زين صالح. د)542(
 . 52، ص2008 القاهرة، األسرة، مكتبة



ة الحضارية    ة والبيئ ة الطبيعي ع البيئ تالءم م ي ت ي الت ي ه وطن العرب رى . )543(ال وي

ى                درتها عل البعض أن التقنية المتوسطة تعد أآثر مالئمة للوطن العربي وذلك بسبب ق

تعلم من خالل العمل آ زة ال دم مي ا وتق وة العمل به ر من ق در آبي تيعاب ق ا اس ا انه م

م                يس من المه تصبح إمكانية رفع مستوى إنتاجية العمل، ومنتجات التقنية المتوسطة ل

ال ومع                         ة رأس الم ة آثيف ة المتقدم ا هو الحال في التقني أن تكون ذات جودة راقية آم

ا            تفادة من المزاي الي االس ًا، وبالت ة ممكن ذلك تجعل استخدام الموارد والخدمات المحلي

اج           النسبية للدولة ا   . )544(لعربية لتوفير العمل الرخيص طبقًا لنظرية نسب عوامل اإلنت

دل التشغيل               ومن آثار تطبيق استراتيجية التقنية المتوسطة في األجل القصير زيادة مع

ذ السبعينات من        )545(والحد من مشكلة البطالة وهذا مناسب للدول النامية        ، ويالحظ من

وق ا    ي الس ب ف روف الطل ر ظ رين تغي رن العش ل   الق ة العم لع آثيف ى الس ة عل لعالمي

ة                  ة المتقدم ى السلع الرأسمالية التقني المي عل وبالتالي التقنية المتوسطة وان الطلب الع

ل،   ة العم لع آثيف ى الس ب عل ة الطل اض مرون ك انخف ي ذل د بوضوح والسبب ف يتزاي

م ألن ظروف العرض  ر مالئ تراتيجية غي ذه االس اع ه د يكون اتب ى المدى البعي وعل

ة،            والط ال والتقني ة رأس الم د وتكون لصالح السلع آثيف ى المدى البعي تتغير عل لب س

راع                       ة االخت د أهمي رن العشرين تزاي بعينات الق ذ س ة من آما يالحظ في السوق العالمي

ا      تج له ة، ألن دورة المن ة الدقيق ات االلكتروني ي المنتج ة ف ار خاص داع واالبتك واالب

ل وتصل بسرعة إ يطأصبحت أفضل من ذي قب ة النضج والتنم ى مرحل ا )546(ل ، مم

دخل، ومن الصعب  دول منخفضة ال مالية في ال تثمارات الرأس ادة االس ى زي دعو إل ي

ى                 اج إل ا تحت ا ألنه ة خاصة به وم بتطوير تقني ة أن تق ا العربي على الدول النامية ومنه
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ى      ة إل فات العلمي ل المكتش ا تحوي ي يمكنه وير لك ي البحث والتط ة ف تثمارات هائل اس

 .)547(تكارات تقنيةاب

ام        وب المنشور ع ة الجن ر لجن ى ضرورة     1990وفي تقري إشارة واضحة إل

مال        ين الش ه ب اوض حول تم التف ة ي م والتقني د للعل ي جدي ام دول ياغة نظ ام بص االهتم

د                      دولي الجدي وي النظام ال ى ضرورة أن يحت د عل ر بالتأآي ذا التقري والجنوب ويهتم ه

ة     ة العلمي ات الدولي ى المعون اعدات أن      عل ة للمس دول المانح ى ال ة وعل ا والفني منه

اة         ب مراع ة ويج دول النامي ي ال وير ف ث والتط ة البح ل عملي زًء لتموي تخصص ج

ا وإنشاء                    تيعابها وتطويره اعدته في اس وب ومس ى الجن ة إل ضرورة نقل التقنية المهم

ة والمح                 ة البيئ ى حماي ة التي تساعد عل ى    مراآز للمعلومات التقنية، أما التقني افظة عل

االت المتخصصة         ى الوآ ة، وعل ة عام ا آسلعة دولي ة فيجب معاملته وارد الطبيعي الم

ل   دة مث م المتح ة   UNIDOو  UNESCOو  UNCTADلألم ة الدولي والوآال

ة     IAEAللطاقة النووية  ة بني يجب أن تلعب دورًا مهمًا في حدود اختصاصاتها إلقام

م            أساسية علمية في الدول النامية وتقوم بوض       م المتحدة للعل ة األم ذلك لجن ع األوليات ل

 .)548(والتكنولوجيا
 

  :ضرورة إنشاء بنية أساسية حديثة للعلم والتقنية والمعلومات -2

ال        )1 توى رأس الم ع مس ى رف ؤدي إل ل الت ة العم ة آثيف ن الواضح أن التقني م

ار األفضل              البشري ومن ثم يصبح تطبيق استراتيجية التقنية الراقية هو االختي

ة                   ة وتقني ام قاعدة علمي ك يتطلب قي ة وذل ا العربي ة ومنه لكثير من الدول النامي

وير     درات البحث والتط ع ق ين ورف احثين والفني ين والب اء والمهندس ن العلم م
                                     

 . 54مصدر نفسه، صال )547(
 الدين، زين صالح.د  :عن نقًال ،1990  المنشور المتحدة لألمم الجنوب لجنة  تقرير)548(
 . 54ص ،نفسه مصدرال



ات     م مقوم ة أه م والتقني ية للعل ة األساس مل البني داع وتش راع واإلب واالخت

وارد ا من حيث الم م والتكنولوجي ة للعل ة القومي نظم المنظوم  والمؤسسات وال

ى        افة إل ات باإلض ذه المؤسس ة له ة المنظم ريعات القانوني ة والتش اإلداري

ذه المؤسسات             ى ه يم والوظائف المنوطة إل دول    . )549(السياسات والق ى ال وعل

النامية ومنها العربية إذا أرادت االستفادة من التقدم التقني أن تعمل على تغيير             

ا ال ى يمكنه ة حت ا اإلنتاجي تيعابه هياآله وجي واس ر التكنول ع التغيي تالؤم م

ة    دول النامي ى ال دة إل ا الجدي ار التكنولوجي أن انتش لمنا ب ويره، وإذا س وتط

واإلسراع بمعدل نموها يعد خطوة أساسية ومهمة فإنه يصبح من الضروري              

أو -تقديم معونات تكنولوجية إلى الدول النامية لتلحق ببقية دول العالم المتقدمة    

د أجريت    . )550(لحين وصول الدول النامية    - تلك الدول عن التقدم    أن تتوقف  وق

دة      م المتح ؤتمر األم ار م ي إط رين مفاوضات ف رن العش بعينات الق الل س خ

ة   ارة والتنمي ل       UNCTADللتج ي إلدارة نق انون دول دور ق ل ص ن أج م

دول الصناعية               التكنولوجيا وفي أوائل الثمانينات من القرن الماضي رحبت ال

ة  بالتف وانين قومي ود ق رورة وج ت بض واي وطالب ار دورة أورغ اوض إط

 .)551(ومعاهدات دولية لحماية حقوق الملكية الفكرية

ل          )2 ات والهياآ ة المؤسس رف بدالل ا تع م والتكنولوجي ية للعل ة األساس إن البني

ة                ة العلمي افات وشيوع المعرف ًا االآتش االجتماعية التي تتضمن أنشطتها أساس

ة ويع وير  والتكنولوجي ث والتط اط البح ر نش ام     R&Dتب ذا النظ ب ه ي قل ف

                                     
 السيد محمد في تكنولوجية استراتيجية لوضع األساسية المفاهيم مرسي،  يوسف)549(
 القاهرة، ألهرام،با واالستراتيجية السياسية الدراسات مرآز التكنولوجية، الثورة ،)محرر(
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ويعرف بأنه عمل إبداعي يتم تنفيذه على أسس نظامية من أجل زيادة مخزون              

دة   ات جدي تنباط تطبيق تخدامه الس ة واس ة والتكنولوجي ة العلمي . )552(المعرف

د والتحديث                  ى استيعاب التجدي ة عل دول النامي درة ال وهناك عوامل تؤثر في ق

ها مدى توفر البنية الصناعية والتقنية من مصانع ومدارس وجامعات          التقني من 

ومراآز بحوث وتدريب تقني، وتوفر المعرفة الفنية والموارد البشرية والقوى          

ة  ة والعلمي رة الفني ة والخب اعي   .العامل ول االجتم وفر القب ن الضروري ت وم

رًا   للتكنولوجيا والقدرة على التعامل معها وأن يكون حجم األسواق         ة آبي المحلي

 .)553(نسبيًا

اط االقتصادي      )3 رئيس للنش رك ال ي المح ام ه ه ع ية بوج ة األساس ر البني تعتب

ن          ل م ي آ ة ف ابات القومي ات والحس دخالت والمخرج ن الم تفاد م ث يس حي

ان   دة والياب ات المتح ي     . الوالي تخدم ف لكية تس لكية والالس االت الس إن االتص

ًا وا ادية تقريب ات االقتص ع القطاع دمات جمي ذه الخ ون ه تخدمون يطلب لمس

ع  تهالك المباشر ولرف ل  إلالس الي تقلي ت وبالت ود والوق وفير الجه اجيتهم وت نت

ام الم لع ول الع ة ح دولي للتنمي ك ال ر البن ّين تقري ة، وب اوت  1994 الكلف تف

دول               دخل وال دول منخفضة ال ين ال مستويات البنية األساسية في االتصاالت ب

ة        متوسطة الدخل واألداء ا    لضعيف للبنية األساسية لالتصاالت في الدول النامي

 .)554(يعود باألساس إلى عدم التجاوب مع حاجة المنتفعين

تحاول الدول النامية اللحاق بثورة المعلومات وعدم التخلف عن تطبيق التقنية        )4

ل الباآستان           ة مث دول النامي اء ال المتقدمة في المعلومات فيساهم الكثير من علم
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الت المتخصصة    ومصر والهن ي المج وثهم ف ر بح ل بنش ا والبرازي د وآوري

ي   ة ف وائز عالمي ى ج راع والحصول عل وق االخت ة وأيضًا تسجيل حق العالمي

ة       ن جمهوري ل م د زوي دآتور أحم ل حصول ال ا مث م والتكنولوجي ال العل مج

ام      1999 مصر العربية على جائزة نوبل في الكيمياء عام        وذلك مؤشر لالهتم

 .)555(المجتمع العلمي في مصر والوطن العربيوالحماس إلى 

إال أن إمكانيات الدول الصناعية المتقدمة وارتفاع مستوى الدخل ورقي النظم   )5

ك البحوث  ل تل ائج مث تفادة من نت ا باالس يم والبحث العلمي تسمح له في التعل

ال البشري             ى رأس الم ة عل دول النامي افظ ال أآثر من الدول النامية، وما لم تح

ار                 في ا  ى األفك ى أمل الوصول إل ة عل ات التقني ستنزاف العقول فستظل تطبيق

 .)556(االبتكارية وليس إلى توليدها

ة أن                       )6 دول النامي ة سوف يسمح لل ة اتصاالت دولي هناك اتجاه نحو تطوير بني

تلحق بالمجتمع العالمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإذا آانت خدمات         

ات واال ا المعلوم دول   تكنولوجي ن ال ر م ة لكثي ة الكلف ت مرتفع تصاالت مازال

ا المعلومات واالتصاالت من                دة لتكنولوجي النامية فإن ذلك يتطلب سياسة جدي

دولي         اد ال ها االتح ى رأس دة وعل م المتح ة لألم ة التابع ات الدولي ل المنظم قب

ع              )IIU،)557لالتصاالت   رن ورب  ويقوم هذا االتحاد الذي أنشئ قبل أآثر من ق

رن بت ي   الق بكة االتصاالت ف وير ش املة عن تط ات وإحصائيات ش ع بيان جمي

ات            ر يوجد في خدمات التلفون اوت آبي ات تف الدول األعضاء وتؤآد هذه البيان

األساسية وآثافة التلفونات معبرًا عنها بعدد خطوط التلفونات الرئيسة لكل مئة           
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ابين    ل السويد و           53نسمة تتأرجح م ة مث دول المتقدم ة   خطوط لك    3في ال ل مئ

 .نسمة في الدول النامية منخفضة الدخل مثل بنغالديش ونيجيريا

ة       )7 ارًا خارجي بكة االتصاالت آث ي ش ع ف ق التوس اد يخل م االقتص وم عل وبمفه

دل    د بمع بكة االتصاالت تزي تخدمي ش ى مس ود عل ي تع افع الت ى ان المن بمعن

ى اال                   درة عل ادة الق ين بعض الدراسات أن زي ا وتب تصال  أآبر من التوسع فيه

تزيد من الفرص بأآثر من أربعة أضعاف وبمعنى آخر           % 20التلفوني بنسبة   

غ         ال يبل رص االتص ادة ف ي زي ة ف االت مقاس بكة االتص افع ش د من إن تزاي ف

 .)558(أضعاف معدل التوسع في شبكة االتصاالت

ة مرافق االتصاالت وتحسين خدمات                  )8 ق بملكي توجد أربعة خيارات فيما يتعل

  :ول الناميةاالتصاالت في الد

  .ملكية عامة لمرافق االتصاالت وقيام مشروع عام لإلدارة -أ

  .التعامل مع القطاع الخاص على التشغيل واإلدارة -ب

ـ ات         -ج ع تنظيم ع وض اص م اع الخ االت للقط ق االتص غيل مراف ة وتش رك ملكي ت

  .وضوابط تحددها الحكومة

 .)559(بالجهود الذاتيةقيام المجتمع المحلي والمنتفعين بتوفير الخدمة  -د
 

  :تشجيع الطلب االجتماعي على التقنية والعمل على نشر تقنية المعلومات -3

إن    -أ ات، ف ة المعلوم ي تقني ة ف ة الرئيس زة العولم ن مي تفادة القصوى م لغرض االس

ادة  د في الوقت الحاضر لزي ذل أقصى الجه ة أن تب دول العربي ى ال تم عل الواجب يح
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ى تق     ة المعلومات   إقبال المجتمع عل ًا           . )560(ني اعي ضعيفًا حالي ان الطلب االجتم وإذا آ

ة             دول العربي ة في ال ة الحديث ات التقني ى ضعف تطبيق د إل ود بالتأآي ك يع إن ذل وإذا  .ف

ة   ة الحديث تخدام التقني ار واس ي احتك زة السبق ف ع بمي ًا تتمت ة تقني دول المتقدم آانت ال

ة        وتطويرها وبالتالي زيادة الطلب االجتماعي عل      ة والعربي دول النامي ى ال إن عل ا، ف يه

 .)561(منها التابعة تكنولوجيًا العمل على سد الفجوة وضعف الطلب على التقنية

 -:ولعل من أهم مكونات الطلب االجتماعي على العلم والتقنية أربعة عناصر هي -ب

 . العلمي والتطوير التقني اتفاق الدولة على إقامة وتنمية البحث) 1

 .  بالمجتمع العلمي بما يشمله من آفاءات علمية متخصصةاالهتمام) 2

زات  ) 3 ق منج ى تطبي ام والخاص عل اعين الع ي القط جيع الشرآات الصناعية ف تش

 . العلوم الحديثة وتطوير المنتجات

ادة              ) 4 اهتمام المواطنين في حياتهم اليومية بتطبيقات التقنية الحديثة وهذا يأتي من زي

 .)562(الوعي والمعرفة

ـ اد      -ج الم االقتص ة ع ى نظري تنادًا إل ة، اس ل الدول ي ظ ديث ف نيع الح وم التص  أن يق

ك لست   اني فردري ة   Listاأللم رض حماي ئة وضرورة ف ناعة الناش ة الص ي حماي  ف

ة          ة عالي ة جمرآي رض حماي رورة ف ئة وض ناعة الناش جيع الص ة لتش ة عالي جمرآي

ادرة  بح ق وى وتص ى تق ئة حت ة الناش ناعة الوطني جيع الص ة لتش ى المنافس  عل

 . )563(األجنبية
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 .49، ص1996ة واالستراتيجية، األهرام، القاهرة، مرآز الدراسات السياسي
 . 62، صنفسهالمصدر  )563(



ي   -د ار طبيع و احتك ات ه يم االتصاالت والمعلوم ى ان تنظ تند إل ي تس ة الت  إن الحج

دم العلمي                          اح التق ات، حيث أت ة المعلوم ة في مجاالت تقني د قوي م تع ة ل للدول المتقدم

ة تصبح      ل المنافس ي ظ ه ف ى ان افة إل بكة االتصاالت باإلض ة ش ة إلقام رق مختلف ط

م                   الرقابة   ة ل دول النامي ر من ال الحكومية أآثر آفاءة، آما إن اإلدارة الحكومية في آثي

ار     ال انتظ غيل وط توى التش د انخفض مس وير، فق اء والتط ي اإلنش اءة ف مح بالكف تس

 .)564()حكومة الثورة(المجتمع النجازات 

نيع وطبقًا لنظرية دورة المنتج فإنه يمكن لكثير من الدول النامية أن تشارك في تص-هـ

نجح        ة أن ت دول النامي منتجات تقنية المعلومات وبيعها في السوق المحلية، وتستطيع ال

ه        ذا مانجحت ب ة وه ية في السوق العالمي دراتها التنافس ع ق ك إذا استطاعت رف في ذل

ر من ستين ألف                     ديها أآث ات ول الهند إلى حٍد آبير، حيث أقامت صناعة قوية للبرمجي

وتر يع ات آومبي دس برمجي ل  مهن ات مث ة للبرمجي دى الشرآات العالمي ل بعضهم ل م

مايكروسوفت وينقلون خبراتهم مباشرًة إلى مراآز البحث والتطوير في وطنهم األم                

اج               الهند، وفي الوطن العربي تعد مصر مرشحة في المستقبل القريب للمساهمة في إنت

 . )565(تقنية المعلومات

ا       -و ة المعلوم ًا في اآتساب       يمكن االستنتاج من ذلك ان تقني ت سوف تلعب دورًا مهم

ة           ات تقني ع منتج ل م ن التعام ن الممك ه م دير وان واق التص ي أس دة ف االت جي مج

ار                ابعين االعتب المعلومات آسلع استثمارية أآثر منها سلع استهالآية خاصة هو أخذ ن

 .)566(الضريبة الجمرآية على الواردات

                                     
 . 62المصدر نفسه، ص )564(
 . 63صالح زين الدين، المصدر السابق، ص.د )565(
 . 64المصدر نفسه، ص )566(



ة المع          -ز رًا           ان المنافسة في جانب العرض لسلع تقني ا تخفيضًا آبي ينتج عنه لومات س

ن األفضل     ة فم ذه التقني ة ه تخدمين وألهمي ن المس ر م دد أآب ا لع ا وإتاحته ي أثمانه ف

ا           ا ربم ة ألنه و آانت تسودها الشرآات األجنبي السماح بالمنافسة في أسواقها حتى ل

 .)567(تكون أآثر آفاءة وقدرة على إدخال التقنية الحديثة أآثر من الشرآات المحلية

ا     -ح ة األساسية لتكنولوجي  تسعى الدول النامية ومنها مصر سعيًا حثيثًا إلى تدعيم البيئ

ة              دراتها التنافسية في السوق العالمي ع من ق المعلومات لتؤدي دورها في التنمية وترف

اع      ة لقط ات المنظم دة لالتفاقي كالت المعق ام بالمش ى إلم رارات إل ذو الق اج متخ ويحت

 .)568(ت واتفاقيات التوحيد القياسي للمواصفات الفنيةالمعلومات واالتصاال
 

 :  طرق الحصول على التقنية الحديثة-4

ة المتطورة   ى التقني ة في الحصول عل وب من صعوبات جّم اني دول الجن تع

ا       غيل، أو ابتالئه يانة والتش ة للص ا الفني ة آوادره ادي أو قل عفها الم بب ض واء بس س

ة       بأنظمة دآتاتورية متخلفة التريد    ا يعني مطالب ًا ألن تطوره دانها أن تتطور أساس لبل

ر إن  ة، غي دول المتقدم ا ال وب هن وب، ويعق ي نفس يعق ة ف ا أو حاج الشعوب بحقوقه

ة                    ى التقني ا للحصول عل ة انتهاجه دول النامي اليب ماتستطيع ال هناك من الطرق واألس

  -:الحديثة حتى ولو آان ذلك بشق األنفس، ومنها

 : طوير التقني الوطني البحث والت-أوًال

ؤدي             اج وت يعتبر التغيير التقني تحسينًا في حالة المعرفة أو تحوًال في دالة اإلنت

نفس                      ازه ب تم إنج اج ي دًا من اإلنت ا مزي اإلمكانيات التقنية إلى التحسين في اتجاهين، أم

                                     
 . 64المصدر نفسه، ص )567(
 . 64المصدر نفسه، ص )568(



من  ويعتبر االختراع واالبداع . )569(الموارد أو نفس اإلنتاج يمكن إنجازه بتكاليف أقل   

ى بحث أساسي                      ات البحث إل يم فئ تم تقس أهم المفاهيم المصاحبة للتنمية التقنية حيث ي

رة أو             ده فك راع وهو عن ين االخت ز شوميتر ب ي، ويمي وبحث تطبيقي وتطوير تجريب

ألداء، أو  ن ل د أو محس وذج جدي ي أو نم م تخطيط  رس

 

                                     
محمد رضا محرم، : ا، ترجمةفورمان آالرك، االقتصاد السياسي للعلم والتكنولوجي )569(

 . 124، ص1996الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 



ام ة أو نظ تج أو عملي ة تطب)570(من ر عملي ذي يعتب داع ال ين االب راع ، وب ق لالخت ي

طفى         دآتور مص رف ال ام، ويع ة أو نظ تج أو عملي واء للمن د س ى تجدي وي عل وينط

اه                 د بلغن م نكن ق سويف من علماء النفس، االبتكار بأنه سلوك يصل بنا إلى حل جديد ل

ا أو              د تصلح لحله م تع ابقة ل ول الس من قبل لمشكلة أو مشكالت مطروحة أما ألن الحل

ن   ى م ول أعل اد حل ان إيج ل     إلمك ي آ دة ف كلة جدي ا أو ألن المش ي آفاءته ابقة ف  الس

ا ا   . )571(أبعاده ل أبعاده ي آ دة ف ي جدي ي ه وطن العرب ي ال ة ف ة التقني كلة التنمي ومش

ى آخر         د إل ا من بل وآذلك في الدول النامية، وتختلف نشاطات االختراع واالبتكار فيه

ة والبحث وا            1992لتطوير، ففي سنة    تبعًا لطبيعة االستثمار المحلي في التقنية الراقي

ي          % 0.06بلغ اإلنفاق العام في البحث والتطوير نحو         اتج المحل في مصر فقط من الن

ا     ي ترآي غ ف ا بل الي، بينم ك    % 0.06و% 0.02اإلجم ى ذل اف إل يك يض ي المكس ف

 .)572(انخفاض استفادة القطاع الخاص من مراآز البحوث والتطوير

البًا ماتكون مشترية من السوق العالمية      والدول النامية ومنها العربية جميعها غ      

ر                    ا تفتق اري، آم دول الصناعية بمرآز شبه احتك للتقنية الحديثة والتي تهيمن عليها ال

اوض لضمان شروط            ى التف الدول النامية بدرجات متفاوتة إلى المعلومات والقدرة عل

ة األصول المع            )573(عادته الستيراد التقنية   ك أن نظام ملكي ل   ، ويضاف إلى ذل ة مث نوي

ة          .. براءات االختراع والعالمات التجارية    دعيم مرآز موردي التقني ى ت خ يعمل عل ال

                                     
 . 137المصدر نفسه، ص )570(
مصطفى سويف، دراسات نفسية في االبداع، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، .د )571(

 . 86-85، ص1995
(572) World Bank, Private Sector Development: The Status and the 

Challenges, Washington DC, 1994, P.19. 

صالح زين الدين، تكنولوجيات المعلومات والتنمية، .د: دراسة البنك الدولي، نقًال عن
 . 81مصدر سابق، ص

 . 81صالح زين الدين، المصدر نفسه، ص.د )573(



في الدول الصناعية بضمان مرآز احتكاري لهم في أسواق الدول النامية، وبذلك تحد              

ا  م والتكنولوجي ن العل المي م توى ع ى مس ة إل دول النامي ي ال ن ترق كلة . م ل المش ولع

النمو السريع للقطاع            الرئيسة في الدول النامي    ة، ف ة هي االزدواجية االقتصادية والتقني

ا               ة بينم ة الراقي االقتصادي الحديث يعزى إلى ارتباطه بالسوق العالمية واستيراد التقني

 .)574(يوجد بجانبه قطاع تقليدي متخلف اقتصاديًا وتقنيًا
 

 : ة دور الشرآات دولية النشاط في نقل التقنية إلى الدول النامي-ثانيًا

ا        ثمن وإن إنتاجيته ة ال ا غالي ة أو تتصف بأنه ة المنقول ًا ماتوصف التقني غالب

اج                     ا تحت ك إنه ر من ذل اج، وأآث العالية التتحقق إال في الكميات الضخمة جدًا من اإلنت

ر      ل غي ل العم ل مح ا تح ا إنه اج آم ة اإلنت يانتها ومراقب اهرة لص ة م وى عامل ى ق إل

ال اهر أو رأس الم اليف ومن ن. )575(الم اه واضح لخفض التك د اتج ة أخرى يوج احي

اج                      تالءم مع نسب عناصر اإلنت ة ت درة ثابت ى ق بقدر اإلمكان حتى يمكن المحافظة عل

ذلك ألن انخفاض تكاليف عناصر اإلنتاج هو السبب الرئيس لنقل اإلنتاج وتوطينه في            

ه   مناطق أخرى، وتسعى الشرآات دولية النشاط إلى تفكيك العالم الثالث وإع            ادة ترآيب

ه                     يمن علي د ته المي جدي ات نظام ع لغرض إدماجه في تقسيم العمل الدولي في ظل آلي

دولي    د ال ندوق النق دولي وص ك ال ة والبن ارة العالمي ة التج دور )576(منظم ون ال ، ويك

ة االقتصادية                    المي تكريس التبعي ة االقتصاد الع المرسوم للدول النامية في ظل عولم

                                     
 . 81المصدر نفسه، ص )574(

(575) Baranson J., Changing Role of MNC's Technological 

Advancement of LDC's, In: Atlanta Economic Review, Sep. 1972, 

P.18. 

 . 82صالح زين الدين، المصدر نفسه، ص.، نقًال عن د)تقرير (
 . 82المصدر نفسه، ص )576(



ة د . والتقني تطيع ال ن       والتس رار م ة أو الق وق العالمي ن الس ة ع ة العزل ول النامي

ة ا   )577(التبعي يم منافعه ى تعظ ة إل ين خفي و بع اذ ول ة النف دول النامي تطيع ال ن تس ، ولك

ورفع قدرتها على التفاوض مع الشرآات دولية النشاط بشأن نقل التقنية المتقدمة إليها              

اً    رآات طبع ك الش روط تل ون   . )578(وبش رة يك اٍن آثي ي أحي ة   وف الؤم للتقني اك ت  هن

ة            المتقدمة من    خالل الشرآات دولية النشاط بصفة خاصة عندما يوجد في الدول النامي

ة       تثمارات األجنبي ة لنحو          . )579(مناخ استثماري مشجع لالس د أجريت دراسة مقارن وق

ي       14 ا ف ة له رآات منافس ن ش دد م س الع ع نف ة م ة بالمقارن رآات أمريكي ًا لش فرع

ة               المكسيك والفلبين و   ة العمل أو آثاف نتج عن ذلك انه التوجد فروقات فيما يتعلق بكثاف

ين  ة ب إجراء مقارن ال وب ة و 9رأس الم ا  10شرآات أجنبي ي آوري ة ف شرآات محلي

د جاء          )580(الجنوبية لم يثبت هناك فروق مهمة في درجة اآللية         ة أخرى فق ، ومن ناحي

ايوان        ي ت دير ف اج التص ادر أن إنت ا هوفب ة أجراه ي دراس ة    ف ن الكثاف ر م ان أآث آ

 .)581(الرأسمالية من متوسط المنتجات األخرى في تايوان

ى          ط عل ر فق اط اليقتص ة النش رآات دولي طة الش ة بواس ل التقني ة نق إن عملي

ا يشمل أيضًا                    ة، وإنم ات اإلنتاجي ال في العملي ة العمل أو رأس الم اختيار درجة آثاف

ويق،     يم واإلدارة والتس ة والتنظ ة الغني درة     المعرف ى ان ق ود إل ك يع ي ذل بب ف والس

درة التسويقية، ان غزو                 ًا بالق رتبط أساس المشروع االقتصادي على المنافسة الدولية ت

                                     
 . 82المصدر نفسه، ص )577(
 . 82المصدر نفسه، ص )578(
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ي   اط الت ة النش ق أنشطة الشرآات دولي ورًا عن طري ة يصبح ميس األسواق الخارجي

ا يمكن            ةأصبحت تندمج في اآلونة األخير     ا إنه  تحت مظلة مجموعات مالية دولية، آم

الم عن طريق شرآات تسويق             أن  ع أنحاء الع ة في جمي دول النامي تسوق منتجات ال

مى  ة تس ة (عالمي راء الدولي ات الش ي   . )582()مجموع ة ف ل التقني ي نق ر ف د التفكي وعن

ض            ار بع ين االعتب ذ بع ن األخ د م ة الب دول النامي ى ال االت إل ات واالتص المعلوم

اليب        المشكالت المصاحبة لذلك ولعل أهمها ارتفاع تكالي       ف النقل وضرورة وضع أس

  .وتشريعات لنقل التكنولوجيا والرقابة عليها
 

  :دور االتفاقيات والمنظمات الدولية في انتشار تقنية المعلومات -ثالثًا

ة         ات تقني داع وتطبيق راع واالب ات االخت ي عملي ريع ف ر الس النظر للتغي ب

ة، ف      ى المعرف وق     المعلومات والتحول إلى التنمية القائمة عل نظم حق وانين التي ت إن الق

روز دور المنظمات            ك ب ى ذل الملكية الفكرية تتغير أيضًا بنفس السرعة وباإلضافة إل

ة                     ة الفكري وق الملكي ة حق تم بحماي ا والتي ته الدولية في إطار األمم المتحدة أو خارجه

ا وال  ار إليه ن أن يش ي يمك ات الت ك االتفاقي م تل ن أه ات وم ة المعلوم ار تقني ي وانتش ت

 -:عقدت بين األطراف الدولية بهذا الشأن مايلي

 . 1883معاهدة باريس لسنة  - 1

 . 1886معاهدة برلين لسنة  - 2

ة الناتجة عن  - 3 ة الفكري وق الملكي ارة من حق ة الجوانب المتصلة بالتج اتفاقي

 .)583(1994 أبريل  5محادثات أورغواي في
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ار تكن   – 4 ي انتش ا دور ف ي له ة الت ات الدولي ن المنظم ات،   وم ا المعلوم ولوجي

ة     ة الفردي ة للملكي ة العالمي و(المنظم ام  ) وايب دولي  1967لع اد ال  واالتح

 .  ووآاالت األمم المتحدة الدولية منها واإلقليمية)ITU )584لالتصاالت 

ة                 ا أداة لتنمي ة في انه وتتجلى األهمية االقتصادية لحماية حقوق الملكية الفكري

ل أداة          القدرات التقنية واالقتصادية، ف    ة يمث النظام القانوني لحماية حقوق الملكية الفكري

ل       د توص تخدامها وق ارها واس ة وانتش ي التقني ة ف درات الوطني ة المق ة لتنمي فّعال

ه            ) نوردهاوس( في دراسته عن أثر االختراعات وحمايتها في النمو االقتصادي إلى ان

رع عن ت               افع للمجتمع وتعويض المخت ة والمن تثمار في      يتم تعظيم الرفاهي اليف االس ك

 .)585(اختراعه بالبحث والتطوير
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 الفصل الثالث
 الوطن العربي يف ظل تداعيات العوملة

يمثل الوطن العربي أهمية خاصة في النسق الدولي سواء بسبب موقعه  

 أو ،لتقاء القارات الثالث آسيا وأوربا وأفريقياالجغرافي االستراتيجي على نقاط ا

بسبب امتالآه الثروات الطبيعية الهائلة والتي يأتي في مقدمتها الثروة النفطية التي 

 انها تشكل العنصر األساسي للوقود  جانبقامت عليها معظم الصناعات الحديثة إلى

ن العربي محًال ومن الطبيعي أن ميزات مثل هذه وغيرها تجعل الوط. في العالم

وفي عصر . للتنافس االقتصادي والصراع السياسي بين األمم على مختلف العصور

انه يشارك في جانب  إلى نفسهاالعولمة تزداد مكانة الوطن العربي أهمية لألسباب 

 . سياق الدول النامية للحاق بالتطور الجديد على مختلف األصعدة

على عربي سلبًا أو إيجابًا بقوة هائلة، و الوطن الفيلقد استمر تأثير العولمة  

ليم من أجل اقأ منفردة أو ذلك فقد خطا الوطن العربي خطوات موفقة دوًالمن رغم ال

 .  ولو بالحدود التي تتماشى مع إمكانياته المتواضعة،احتواء تأثير العولمة

 :وفي هذا الفصل سنتناول أوضاع العولمة في الوطن العربي في ثالثة مباحث 

 . استمرار تأثير العولمة: ألولا

 . احتواء تأثير العولمة: الثاني

 . احتمالية تراجع العولمة: الثالث



 املبحث األول
 استمرار تأثري العوملة

 الوطن العربي مستمرًا سواء ألسباب تتعلق بسعي فياليزال تأثير العولمة  

لمتمثلة بتخلفه من العولمة لتحقيق أهدافها أو بسبب ظروف الوطن العربي الخاصة ا

الناحية المادية والتقنية ما جعله يتخلف عن االستعداد الكامل لفهم واستقبال العولمة 

والتكيف معها وبما تمليه المصلحة القومية، أو اختالف البيئة والقيم الحضارية التي 

 . يعيش في آنفها

ذا  الوطن العربي يحدث في آل يوم ومن هفيإن استمرار تأثير العولمة  

كون تارًة ليس في صالح يالتأثير ماظهر، تارًة للعيان في الوقت الحاضر وسوف 

الوطن العربي إذا لم يتم تدارآه والتعامل معه بما يجب، ويجري استمرار التأثير هذا 

 مختلف األصعدة ابتداًء من لقمة العيش إلى السياسة الخارجية لدول الوطن في

منظومة الثقافية للوطن العربي، والتي بدأت آثارها  الفيالعربي بما في ذلك التأثير 

بحيث ظهر التأثير آليًا ) األسرة والتعليم(تظهر جليًا ابتداًء من سياسات هذه المنظمة 

 . في سلوآيات أجبال متعاقبة في المجتمع العربي

وفي هذا المبحث سنتناول استمرار تأثير العولمة على األصعدة الثقافية  

 . قتصاديةوالسياسية واال
 

 :  استمرار التأثير في الصعيد الثقافي-أوًال

 :  تراجع دور المرجعيات الثقافية-1

ظلت الثقافة الوطنية في الوطن العربي ودول العالم تنهل سيادتها وتجددها  

على مّر العصور من مصدرين هما التربية والتكوين معبرًا عنهما بالممارسة العملية 

و اليوم أن اإلعياء قد دّب في أداء هاتين المؤسستين ونال من ويبد. األسرة والمدرسة



وظائفهما التربوية والتكوينية ومن قدرتهما على االستمرار في ممارسة أدوارهما 

التقليدية الفّعالة في إنتاج وإعادة إنتاج منظومات القيم االجتماعية ورصيد الوعي 

 .)586(طنية والسيادة الثقافيةالمدني اللذين يؤسسان البنى التحتية للثقافة الو
 

 : األسرة -أ

هي أول وأهم المصانع االجتماعية التي تنتج الوجدان الثقافي بواسطة شبكة  

القيم التي توزعها من خالل التربية لسائر أفرادها وتلقنهم اآلداب السائدة الواجب 

يتلقن الطفل في وآما . عليهم احترامها والمقدسات التي يتعين االلتزام بها واإليمان بها

هذه المؤسسة التكوينية لغته ومبادئ عقيدته والقوالب األخالقية العامة والعليا لسلوآه 

 أي هوية الجماعة -آذلك يتلقن بعضًا من المبادئ المؤسسة للشعور باألنا الجمعي

 .  وتبقى تلك القيم في وجدانه حتى عندما يتمرد على األسرة-الوطنية التي ينتمي إليها

 امتداد االنهيار الكامل والشامل لنظام القيم في المجتمعات العربية تفكك وفي 

بنيان األسرة، فقد جرى في امتداد تحوالت اجتماعية وثقافية عميقة عصفت بالمجتمع 

العربي، هي في جانب آبير منها ثمرة مدخول حداثة مرتبكة التعبر عن طريق 

على االستمرار آمرجعية قيمية، أخالقية واضح للتقدم فقدان األسرة المتزايد مقدرتها 

للناشئة بسبب نشوء مصادر جديدة إلنتاج القيم وتوزيعها وفي مقدمتها اإلعالم 

المرئي، ولم يتوافق تراجع السلطة األبوية مع حدود نظام القيم االجتماعي، بل مع 

ئدة في انهياره األمر الذي عوض السلطة األبوية المتقهقرة والثقافة التقليدية السا

. )587(امتدادها بحالة من االستباحة والتسيب القيمي تجعل الفرد أعزل من أية دفاعات

                                     
ة في آتاب عبد اإلله بلقزيز، العولمة والهوية الثقافية عولمة الثقافة أم ثقافة العولم.د )586(

. 312، ص2000، بيروت، 3العرب والعولمة، مرآز دراسات الوحدة العربية، ط
 ) مجموعة باحثين(
 . 312عبد اإلله بلقزيز، المصدر نفسه، ص.د )587(



، فالشاب ينفصل )588(ه الدآتور الجابريبدانية الذي نوه حوهذا هو االغتراب والو

عن أسرته فيخرج إلى الشارع لتتلقفه مئات وآالف المشاهد من الهمبرآر واألآالت 

 فيتغير ، الجينز وأحالم اليقظة المال والسيارات والقصورالسريعة إلى السينما ولباس

 .ذهنه إلى الهجرة إلى الخارج بحثًا عن حلول سحرية
 

 : التعليم -ب

تراجع دور التعليم في الوطن العربي آله بسبب الظروف االقتصادية  

والمجتمعية المتغيرة بشكل مستمر، وتراجع دور المعلم القدوة بسبب ضآلة صرفه 

 وأصبح أستاذ الجامعة ،لغ حد الدوالر الواحد في بعض الدول العربية أحيانًاالذي ب

نقله بسياراتهم الحديثة، آما إن المحتوى التعليمي للمناهج تراجع هو يطلب من طالبه 

اآلخر وقصر عن اإلجابات المعرفية والعلمية، وبسبب ضيق الحياة هجر الطالب 

قمة العيش فأصبحت األمية في الوطن العربي مدارسهم أفرادًا وجماعات سعيًا وراء ل

 .)589(تشكل أمما بأآملها

وهكذا انهارت السيادة الثقافية في امتداد الوطن العربي وتراجع النسيج الثقافي  

 وتضافرت عليه بذلك ضغوط خارجية وداخلية دون أن ،الوطني وتعرض للتمزيق

 ينتج بديًال عنه من داخل أنفضًال عن يكون في وسع المجتمع العربي أن يعالج األمر 

ل عولمة الثقافة مامع وذلك التآآل والتراجع آله يؤسس إلقامة ،البنى الذاتية القائمة

الزاحفة، تنمو موضوعيًا، نحو تحطيم الحدود وتوجيه العالم على مقتضى نظام قيمي 

                                     
محمد عابد الجابري، العولمة والهوية الثقافية، عشر أطروحات في آتاب العرب  )588(

 . 303-302، ص2000يروت، ، مرآز دراسات الوحدة العربية، ب3والعولمة، ط
 . الباحث )589(



ة واحد، وهكذا يتالزم تمدد العولمة الثقافية مع انحسار السيادة الثقافية الوطني

 .)590(وتراجعها في مجتمعات الجنوب عامة، وفي المجتمعات العربية بشكل خاص
 

 :  تأثير النظام الثقافي للعولمة-2

 الصورة أهم مكوناته ومفتاحه الرئيس والصورة ّدفي النظام الثقافي للعولمة تع 

هي المادة األساس التي يجري تسويقها على أوسع نطاق جماهيري، وهي تلعب في 

. )591( الدور نفسه الذي لعبته الكلمة في مختلف تواريخ الثقافة-عولمة الثقافيةإطار ال

 فهي ، إلى المصاحبة اللغوية آي تنفذ إلى إدراك المتلقي-دائمًا–والصورة التحتاج 

بحد ذاتها خطاب ناجز مكتمل يمتلك سائر مقومات التأثير الفعالة، وهذا أساس 

وفي ظل النظام الثقافي المسيطر في حقبة . شعبيتها وتداولها الجماهيري الواسع

 تستطيع الصورة الوصول إلى ،العولمة الثقافية هذه، وهو النظام السمعي البصري

ث عبر األقمار الصناعية أصبح خارج حدود بلدها، وبفضل البمكان جغرافي يقع 

باإلمكان توزيع الصورة، بوصفه المادة الثقافية المعاصرة على أوسع نطاق عالمي، 

 يعني ةوصيرورة الصورة سلطة رمزي. )592(وبذلك أصبحت الصورة سلطة رمزية

أصبح المصدر الجديد األقوى ) نظام ثقافة العولمة(البصري -أن النظام السمعي

 ولذلك آثاره ،إلنتاج القيم والرموز وصناعتها وتشكيل الوعي والوجدان والذوق

فية والقيمية التي تقترحها على صعيد مستوى التنمية الثقا: الخطيرة على صعيدين

العولمة على البشرية اليوم، وعلى صعيد درجة التناسب الطبيعي بين الثقافي 

وتبدو الثقافة، على الصعيد . )593(واالجتماعي في المجتمعات المعاصرة والمستقبلية

                                     
 . 314عبد اإلله بلقزيز، مصدر سابق، ص.د )590(
 . 316المصدر نفسه، ص )591(
 . 316المصدر نفسه، ص )592(
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األول، على مستوى من الهزل والفقر والسطحية يثور معه التساؤل المشروع عن 

سائر مواد االستهالك، معلبات ) النظام الثقافي(ني، تشبه ثقافة هذا مستقبلها اإلنسا

جاهزة لالستهالك وشرآات إعالمية تتنافس لتقديم سلعتها إلى المستهلك في ) ثقافية(

ال وقت إذن للتفكير والتمحيص . )594(إخراج مثير يضعه في وطأة إغراء اليقاوم

السقوط في إغراء الخداع، والتردد النقدي وسائر مايمكن أن يحمي الوعي من 

 ثم تتكفل التقانة بهندسة ذلك ،ويتحول الوعي إلى مجال مستباح لكل أنواع االختراق

نا أن هجوم ثقافة الصورة على  علموإذا ما. )595(اإلغراء وصناعة أسباب الجاذبية له

الوعي يجري في امتداد التراجع المروع لمعدالت القراءة في الوطن العربي تتبين لنا 

عالم النفق المظلم الذي تدخل إليه الثقافة والوعي العربي في عصر الصورة م

 ًا شديدًا لجسم المعرفة وضيقًا متزايدًاوذلك يعني ضمور. واإلعالم السمعي والبصري

 في نظام القيم وتكريس منظومة جديدة من المعايير ترفع ًافي جغرافيا التكوين وتفتت

 المجرد من أي انية والمنزع المادي والغرائزيمن قيمة النفعية والفردانية األن

ن العولمة الثقافية ستغدق على الجسد ما سيفيض عن حاجته من محتوى إنساني، أي أ

 .اإلشباع غير أنها ستقتل الروح وتذهب بالمحتوى األخالقي واإلنساني لسلوك الناس

ة التي تقوم ومن المؤلم أن يصبح التلفزيون المؤسسة التربوية والتعليمية الجديد

 . )596(وظيفيًا مقام األسرة والمدرسة

أما على الصعيد الثاني، فتبدو الثقافة خارج حدود تعريفها وماهيتها الطبيعية  

وسيصبح من الوجوب التفكير في معنى أن تنشأ في وعي الناس ثقافة أو قيم ثقافية 

يحمل الناس عبر  فحين ،التقوم صلة بينها وبين النظام االجتماعي الذي ينتمون إليه

                                     
 . 316المصدر نفسه، ص )594(
 . 316المصدر نفسه، ص )595(
 . 316المصدر نفسه، ص )596(



 منظومات من األفكار والقيم لم تخرج من رحم التطور -الزخ اليومي للصور المبثوثة

دون تقديم مقدمات من االجتماعي الطبيعي الذي نشأ عن حداثة رثة شهدتها هذه البنى 

وهذا التأثير الذي يهدف إلى إفراغ الثقافة الوطنية من محتواها القيمي . وتمهيد أصول

ي تستفيد به العولمة من بديهياتها االقتصادية ومن النتائج المثيرة التي تحققها واألخالق

 . )597(على صعيد توحيد العالم وتحطيم الحدود وإلغاء مفاعيل السيادة
 

 :  تكريس اإلنشطار في الهوية الثقافية العربية-3

يز تعاني الثقافة العربية منذ القرن التاسع عشر وضعًا اليخلو من عدم الترآ 

 بسبب احتكاآها مع الثقافة الغربية بتقنياتها وعلومها وقيمها الحضارية التي ،والتوتر

هي نتيجة تطور خاص قوامه التحديث والحديث، تطور لم تعشه الثقافة العربية، بل 

، وانجر الكثير من المثقفين العرب الذين )598(بقيت بعيدة عنه تجتر وضعها القديم

 وأصبح المفكرون في البالد العربية .اب بكل ماهو غربيدرسوا في أوربا إلى اإلعج

ينقلون النصوص عن المفكرين األمريكيين واألوربيين، يكفي أن يكتب رجل فرنسي 

أو انكليزي أو ألماني أو أمريكي آتابًا يمدح العرب أو اإلسالم حتى يصبح هو المثل 

وهذا ) وف اإلسالمفيلس(فهذا جارودي . )599(األعلى للمفكرين في البالد العربية

الذي أصبح مدافعًا عن الثقافة العربية، وقد يكون لهؤالء أو غيرهم ) تيموثي ميشيل(

ابداعاتهم الفكرية التي يمكن أن نستفيد منها، إال أن االبداع الفكري الحقيقي هو الذي 

من تجارب المفكرين العرب وحياتهم وآالمهم وبيئتهم واصًال الحاضر بالماضي 
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 ومن هنا ،، إال أن ذلك لم يعد فضوًال)600( األفضل وأآثر عدًال وحريةوالمستقبل

نشأت تلك الثنائية التي تطبع الثقافة العربية بمختلف مستوياتها المادية والروحية، 

ثنائية التقليدي والعصري، وهي ثنائية تكرس االزدواجية واالنشطار داخل الهوية 

ردي والجمعوي والوطني القومي، وتتمثل هذه الثقافية العربية بمستوياتها الثالثة الف

ضمن قوالب ومفاهيم ) الجمود على التقليد(الثنائية بطرفين أو صورتين هما صورة 

وآليات دفاعية تستعصي على االختراق وتقاوم التجديد والصورة األخرى تجسد 

 ثقافة االختراق الثقافي، وقد اآتسح هذا التيار الساحة الثقافية اآتساحًا يتحول إلى

واالختراق الثقافي الذي تمارسه العولمة . )601(االختراق المبشرة به والمكرسة له

اليقف عند حدود تكريس االستتباع الحضاري بوجه عام بل انه سالح خطير يكرس 

، ليس اآلن فقط ولكن على ةالثنائية واالنشطار في الهوية الوطنية والقومية العربي

الوسائل السمعية والبصرية المرئية والالمرئية التي مدى األجيال القادمة، من ذلك 

تحمل هذا االختراق وتكرسه إنما تملكها وتستفيد منها فئة معينة هي النخبة العصرية 

وحواشيها فهي التي تستطيع امتالآها والتعامل معها بلغاتها األجنبية، بحكم التعلم 

 التقليدية من المثقفين فهو العصري الذي تتلقاه، أما عامة الشعب وعلى رأسه النخبة

في شبه عزلة يجتر بصورة أو بأخرى ثقافة الجمود على التقليد، والنتيجة استمرار 

 ثنائية ، ثنائية التقليدي والعصري،إعادة إنتاج متواصلة ومتعاظمة للثنائية نفسها

 . )602(األصالة والمعاصرة في الثقافة والفكر والسلوك
 

 : ئل اإلعالم العربية السيطرة األجنبية على وسا-4

                                     
 . 223المصدر السابق، ص )600(
 . 305-304صمحمد عابد الجابري، المصدر السابق،  )601(
 . 305المصدر نفسه، ص )602(



 ،تهيمن الثقافة األجنبية على معظم وسائل اإلعالم العربية في الدول المنفتحة 

مما جعل مضمون وسائل اإلعالم العربية يساهم بصورة عامة في تغريب المواطن 

يتم هذا . في الوطن العربي عن مجتمعه بدل تسهيل مشارآته في أمور هذا المجتمع

مون إعالمي يشعر المواطن بأن الصلة له أو روابط مع التغريب عن طريق مض

مايراه على صفحات صحيفة أو قنوات تلفزيونية من مضمون، والمواطن العربي 

يشعر بأن ماتعطيه إياه هذه الوسائل من مضمون غير واقعي وال صلة له بواقعه، 

مه وطرق وفي حالة قبوله لما تعطيه هذه الوسائل يرى نفسه مندفعًا للثورة على قي

معيشته فيصبح غريبًا عن مجتمعه وحتى عن نفسه، آما تلعب وسائل اإلعالم العربية 

أيضًا دورًا آبيرًا في إلهاء المواطن عن مشاآله؟ عن طريق تحويل أنظاره عن 

المشاآل االجتماعية والقومية الحقيقية إلى مشاآل ثانوية مستوردة من خارج 

 .)603(مجتمعه

مة اليونسكو عن الوطن العربي أن شبكات وقد ذآرت إحصاءات منظ 

ونصف ) آما في سوريا ومصر(التلفزيون العربية تستورد مابين ثلث إجمالي البث 

أما في لبنان فإن البرامج األجنبية تزيد . )604()تونس والجزائر(هذا اإلجمالي آما في 

ستوردة الموتبلغ البرامج % 58.2على نصف إجمالي المواد المبثة، إذ تبلغ نسبتها 

 .)605(من مجموع البرامج الثقافية% 69في لبنان 

والتكتفي وسائل اإلعالم العربية بهذا التدفق اإلعالمي والثقافي األجنبي، بل  

 نجد أن أآثر -مثًال–وتقدم غالبية هذه البرامج بال ترجمة إلى اللغة العربية، ففي لبنان 

 األمر هنا أن ثلثي برامج من نصف البرامج التعرض ترجمة عربية لها والخطير في
                                     

نبيل الدجاني في آتاب العرب والعولمة، مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  )603(
 ) مجموعة باحثين. (335، ص2000

 . 335المصدر نفسه، ص )604(
 . 335المصدر نفسه، ص )605(



األطفال تبث بلغة أجنبية وبدون ترجمة إلى اللغة العربية تقدم لمشاهديها من 

 .)606(األطفال

وهكذا دخل التلوث الثقافي واإلعالمي إلى منطقتنا العربية منذ نهاية القرن  

نبلغ العشرين، والبد أن يعطى أهمية تفوق االهتمام الذي نعطيه لتلوث البيئة، نحن لم 

مرحلة متقدمة من التصنيع الذي هو من أهم مسببات التلوث البيئي ولكننا بالتأآيد 

بلغنا مرحلة متقدمة جدًا من استيراد التقنيات اإلعالمية التي لها األثر األآبر في 

وأهم مايفترض بالعالم العربي فعله . )607(تلويث ثقافتنا وعقول أطفالنا وشبابنا وفتياتنا

هو تقييم التقنيات اإلعالمية المستوردة في ضوء حاجة المجتمعات في هذا المجال 

العربية، والبد من وضع ضوابط النسياب البرامج والمواد اإلعالمية والثقافية التي قد 

 ومن .يكون لها أثر سلبي في المجتمع لمواجهة الهجمة الثقافية واإلعالمية األجنبية

سعي إلنتاج ثقافي وإعالمي عربي مشترك أجل إيقاف سياسة التغريب هذه البد من ال

 ولكي ينجح هذا المسعى البد من تقوية أساسيات اإلنتاج آتدعيم .ذي نوعية جيدة

 .)608()للمعوقين(المناهج والبرامج في معاهد التدريس والتدريب والتأهيل 
 

 :  استمرار التأثير على الصعيد السياسي واألمني-ثانيًا

 ): ويسمى المشروع الشرق أوسطي(يد مشروع الشرق األوسط الجد) 1

أظهرت الدراسات التي أعدتها جامعة هارفرد في الواليات المتحدة اهتمامًا  

 مشروعًا اقتصاديًا 1988خاصًا بالشرق األوسط، حيث أعّد فريق الباحثين عام 

                                     
، 1987وثيقة عمل المؤتمر الحكومي للسياسات اإلعالمية في الدول العربية،  )606(

 . 335نبيل الدجاني، مصدر سابق، ص: ، نقًال عن26-25ص
 . 335المصدر نفسه، ص )607(
 . 335المصدر نفسه، ص )608(



 ويدخلهم في ، يوقف الحرب والصراع بين العرب وإسرائيل،سياسيًا للمنطقة العربية

 . )609(اقتصادية وتجارية تساعد على ترك الماضي والتفكير في المستقبلعالقات 

                                     
علي آنعان، اإلقليمية الجديدة والمفتوحة األوسطية والمتوسطية في آتاب الدولة .د )609(

 . 84، ص2004الوطنية وتحديات العولمة، مكتبة مدبولي، القاهرة، 



 وأعّد رئيس 1993وعلى هذا األساس تم التوقيع على معاهدة أوسلو عام  

متضمنًا بعض ) الشرق األوسط الجديد(وزراء إسرائيل األسبق شمعون بيريز آتابه 

 : ناقشة للرأي العام للمضهرومن ثم عمالمح المشروع الشرق أوسطي 

 : اآلتيةيتضمن المشروع الشرق أوسطي البنود : بنود المشروع -1

 وقف التسلح وتحويل النفقات الحربية لخدمة القطاعات المدنية حيث لم تؤِد -أ

 . الحروب إال للدمار واستنزاف الطاقات البشرية والمادية

وسكك الحديد  مشاريع البنى التحتية من طرقات والسيما إقامة مشاريع اقتصادية -ب

 . ودعم وتطوير السياحة بين دول المنطقة

 إقامة منطقة تبادل تجاري حر بين األردن وفلسطين وإسرائيل ثم توسيعها لتضم -جـ

 . )610(فيما بعد دول الخليج ومصر وسوريا

 الحصول على قروض وضمانات أجنبية إلقامة استثمارات ضخمة في المنطقة -د

ساسية ووقف التصحر والقضاء على البطالة والفقر تساعد على تطوير الخدمات األ

 . ونبذ األصولية والتعصب آما ورد ذلك في مشروع بيريز

 استطاعت إسرائيل من خالل المفاوضات المتعددة األطراف أن تحصل على -هـ

أشكال وتنظيمات جيدة للمنطقة مثل إقامة بنك إقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 إدارة إقليمية للسياسة ومجلس رجال أعمال ومشاريع أخرى  وإقامة، مصرهمرآز

 . )611(مشترآة
 

 :  أهداف المشروع-2

                                     
: بد اهللا، العمل العربي المشترك والمشاريع الشرق أوسطية، نقًال عنمصطفى الع )610(
 . 85علي آنعان، المصدر نفسه، ص.د
محمد األطرش، المشروعان األوسطي والمتوسطي والوطن العربي، مجلة المستقبل  )611(

 . 9-8، ص1996، 10العربي، العدد 



 : اآلتيةتحقيق األغراض إلى يهدف مشروع الشرق األوسط الجديد  

 تكريس السيطرة اإلسرائيلية على المنطقة العربية وذلك من خالل البرامج -أ

 . ة المشروعة بحجة شرق أوسط جديداالقتصادية والتجارية ووقف آل أشكال المقاوم

 منظمة التحرير الفلسطينية منظمة عّد اعتراف العرب بمشروعية إسرائيل و-ب

 . إرهابية يجب أن تنتقل إلى العمل السياسي

محاربة الفقر والبطالة والتصحر وتحسين مستوى المعيشة لسكان المنطقة بغض -جـ

 . سرائيليةاإل-النظر عن طبيعة الخالفات الفكرية العربية

 إيجاد مجال آبير للتوسع والتمرآز في المنطقة عبر تصنيع النفط والغاز وتصنيع -د

 : المنتجات الصناعية عبر المعادلة

 العقول اإلسرائيلية+ المياه الترآية + األيدي العاملة المصرية + نفط الخليج 

السيطرة ب على العرب مقايضة التوسع في احتالل األراضي ومن ثّم

 . )612(قتصادية وإعادة تقسيم العمل بين دول المنطقة مع بقاء السيطرة اإلسرائيليةاال

 

 :  تأثير المشروع على الوطن العربي-3

يرى الدآتور علي آنعان أن مشروع الشرق أوسطي يحمل بين طياته آثارًا  

 :  أهمها،-ويشاطره الرأي المفكر محمد األطرش- الوطن العربي فيسلبية جّمة 

 النظام العربي أآثر مما هو مفكك حاليًا، وأن المؤسسات اإلقليمية التي تفكيك -1

يقوم عليها من سياحة ونقل واستثمار وتصنيع التخدم النظام اإلقليمي الجديد 

 بل هي أدوات تفكيك وإعادة ترآيب بحيث تصبح آل وزارة سياحة ،المفتوح

 تعليمات وأوامر عربية أو صناعة عربية مرتبطة باإلدارة اإلقليمية وتطبق

                                     
 . 86علي آنعان، المصدر السابق، ص.د )612(



وإرشادات وبذلك تنتهي الدولة الوطنية وتخسر المكانة المحددة في المشروع 

 .)613(اإلقليمي

سيؤدي مشروع الشرق أوسطي الستقطاب استثمارات أجنبية تقوم بدور  -2

المالك ال المستثمر وبذلك تتحول العمالة الغربية أو الخبرات الغربية إلى منفذ 

ات العربية، فلن يكون لها الدور المميز في حتى لو اشترآت االستثمار

 وهذا مايجعل من هذه .إصدار قرار االستثمار واإلنتاج والتصدير

 . االستثمارات األجنبية مالكًا يتحكم بالمقدرات العربية

ستتم المحاولة من خالل المشروع الشرق أوسطي ربط االقتصاديات العربية  -3

الحالي عن طريق النفط واستيراد باالقتصاد األمريكي أآثر من ارتباطها 

 .)614(التكنولوجيا

يتضمن المشروع الشرق أوسطي إقامة نظام اقتصادي جديد يقوم على  -4

 وسيكون تابعًا لذلك المرآز المتطور تحت ،أطراف المرآز الرأسمالي

 ويقوم هذا االقتصاد على الليبرالية والخصخصة وفقدان ،اإلدارة اإلسرائيلية

رجال األعمال األجانب على مفاتيح االقتصاد دور الدولة وسيطرة 

 .)615(العربي
 

                                     
 . 8، المصدر السابق، صمحمد األطرش.د )613(
 . 9المصدر نفسه، ص )614(
 . 94المصدر نفسه، ص )615(



 : المتوسطية-الشراآة األوربية) 2

 ومن بعده مؤتمر 28/10/1995-27أرسى مؤتمر برشلونة الذي عقد يومي  

- بداية عهد جديد للعالقات األوربية1999شتوتغارت لعام و، 1997مالطا لعام 

التجاه األوربي إلى تأسيس شراآة مع اثنتي ومن أبرز العوامل التي دفعت ا. العربية

عشرة دولة متوسطية هو تأمين الحدود األوربية الجنوبية من مخاطر انتشار اإلسالم 

السياسي والهجرة غير الشرعية واإلرهاب، أما دوافع انخراط الدول المتوسطية فإنها 

افع انخراط ترآيا تتسم بالتباين نظرًا الختالف المصالح، وبالتالي يالحظ مثًال أن دو

وإسرائيل إلى الشراآة تختلف عن دوافع الدول العربية، فبينما تعمل إسرائيل على 

خرق النظام اإلقليمي العربي عن طريق القبول بها آشريك سياسي وثقافي 

واقتصادي يالحظ مثًال أن الدول العربية قد انضمت إلى عملية برشلونة أما بقصد 

لية السالم والسيما ان الواليات المتحدة األمريكية تنفرد تفعيل الدور األوربي في عم

بدور مؤثر في هذا المجال، أو بهدف الحصول على مساعدات مالية وتقنية أو بقصد 

 . )616(دعم الحوار بين الحضارات

ومن أبرز العوامل التي دفعت االتحاد األوربي إلى تأسيس الشراآة بروز  

، وتحقيق توازن لعالقة االتحاد )617(العالمي الجديدأوربا آقوة فاعلة في إطار النظام 

األوربي مع شرق أوربا وبروز التكتالت الكبرى االقتصادية والعولمة وجعل حوض 

ولكي تتحقق أهداف وإعالن . البحر األبيض المتوسط منطقة سالم واستقرار وأمن

                                     
مصطفى عبد اهللا خشيم، التحديات السياسية واألمنية التي يواجهها النظام اإلقليمي .د )616(

، مرآز دراسات الوحدة )1(العربي في إطار عملية برشلونة، المستقبل العربي، العدد 
 . 82، ص2001العربية، بيروت، 

(617) Tareqy, Ismael and Jacqeline, S. Ismael, eds. The Gulf Way and 

the World Order.  

  . 83مصطفى عبد اهللا خشيم، المصدر السابق، ص.د: نقًال عن



ثيل في  يالحظ أن أعضاء الشراآة ينخرطون بشكل لم يسبق له م1995برشلونة لعام 

 أمني على عدة مستويات وزارية إلى جانب آبار المسؤولين -حوار سياسي

ويعتبر مؤتمر برشلونة األساس الذي تنطلق منه الشراآة وعليه يالحظ . والخبراء

 قد عقد في المقام األول لمعرفة ماتحقق أو تم إنجازه 1997مثًال أن مؤتمر مالطا لعام 

 . )618(في إطار عملية برشلونة

 : ألهداف ا-1

  -:)619(أما األهداف األساسية للمشروع فتتمثل بما يلي 

إيجاد مجاالت أوسع لصادرات االتحاد األوربي من سلع وخدمات ورساميل  )1

في المنطقة العربية نظرًا ألن دول المنطقة التنتج إال المواد األولية والخامات 

 . وجميعها تصدر إلى أوربا

إلى أوربا أولد منها وذلك عبر مايعتقد وقف هجرة أبناء الجنوب المتوسطي  )2

ان المشروع سيؤدي إلى تنمية وازدهار في البلدان العربية المتوسطية 

وبخاصة شمال أفريقيا بحيث يمكن توظيف هؤالء في مناطقهم خوفًا من 

الجدال االجتماعي الذي يمكن أن يحدثه المهاجرون في العالقات االجتماعية 

 . األوربية

وحماية أمن ) اإلرهاب(صولية اإلسالمية تحت شعار مايسمى وقف انتشار األ )3

إسرائيل وفي ذلك يلتقي المشروع المتوسطي مع مشروع الشراآة األوربية 

 . )620(المتوسطية

                                     
 . 83المصدر نفسه، ص )618(
 . 88محمد األطرش، مصدر سابق، ص )619(
 . 88، صنفسهمصدر ال )620(



تقديم مساعدات مادية لتطوير الخبرات الفنية وتطوير قطاعات اإلنتاج بحيث  )4

ازدادت درجات تصبح قادرة على استهالك السلع األوربية المتطورة فكلما 

 . )621(التخلف آلما عجزت دول الجنوب عن استيراد التكنولوجيا من أوربا

لقد اهتمت اتفاقية برشلونة بإقامة مجال أوربي متوسطي مبني على التبادل الحر 

وإلغاء الحواجز آافة من خالل اتفاقيات التبادل الحر على أن تقام تدريجيًا وحتى عام 

ما مع التقيد بااللتزامات المترتبة على اتفاقية المكان  منطقة تجارة حرة بينه2010

ضمن منطقة التجارة الحرة العالمية والقيام في الوقت نفسه بوضع إجراءات خاصة 

في مجال شهادات المنشأ وشهادة األصل وحماية الملكية الفكرية واعتماد سياسة 

وية لتحديث القطاع االقتصاد الحر والعمل على إدماج اقتصادات الشرآاء واعطاء أول

للدول العربية المتوسطة الموقعة ) ميرا(الخاص مع التعهد بتقديم مساعدات مالية 

على اتفاق المشارآة من أجل الترغيب والترهيب لتفعيل التنمية االقتصادية 

واالجتماعية وتوفير مناخ مالئم وتشريع إيجابي لتشجيع االستثمارات األجنبية وتقديم 

 .)622(الصغيرة في مجال الطاقةالدعم للمشاريع 

 

                                     
 . 88علي آنعان، مصدر سابق، ص.د )621(
ثامر محمود العاني، التكامل االقتصادي العربي والعالقة بين االستثمار والطاقة .د )622(

االستيعابية لالستثمار في الوطن العربي في آتاب العولمة وأثرها في االقتصاد العربي، 
 . 24، ص2000، دار الحكمة، بغداد، 4جـ



 :  التأثيرات-2

عن مشروع الشراآة ويرى الدآتور علي آنعان أن أهم اآلثار الناجمة  

  -:األوربية المتوسطية فكانت آما يلي

-مصر(إقامة منطقة تجارة حرة بين االتحاد األوربي والدول العربية آل من  )1

بينها وذلك وفق األسس وبداية حرآة االستيراد والتصدير )  المغرب-تونس

التي تم االتفاق عليها وهي لصالح السلع الصناعية العربية ألنها آانت 

محرومة من الدخول سابقًا إلى االتحاد األوربي، في حين تدخل مع االتحاد 

 . إلى الوطن العربي دون عقبات

إداري متجانس ومرن لتدعيم االستثمار الخارجي وتحرير -إنشاء نظام قانوني )2

ادل المالي وقد اقترحت بعض الدول إقامة وآالة لضمان االستثمارات فيما التب

 .)623(لو تعرضت لمخاطر تجارية أو غيرها

إمكانية التفاوض بين االتحاد األوربي وسوريا أو مصر على انها دولة في  )3

، ويمكن إيجاد الحلول )منطقة التجارة الحرة العربية(تجمع اقتصادي عربي 

 على أساس وجهات النظر األوربية العربية، لكن المناسبة لكل مشكلة

االنضمام لهذا التكتل الجديد يمكن أن يخفض هموم الدول العربية في تطوير 

تجمعها االقتصادي االجتماعي السياسي وهذا األمر يتعلق بالعرب أنفسهم 

 . )624(دون سواهم

 إعطاء سوف يؤدي المشروع إلى زيادة البطالة نظرًا ألن األوربيين يقترحون )4

وإعادة ترتيب عالقات اإلنتاج بما ) الخصخصة(صالحيات للقطاع الخاص 

                                     
راتيجية، تونس، المعهد التونسي للدراسات االست: وثائق مؤتمر برشلونة، ترجمة )623(

 . 88علي آنعان، مصدر سابق، ص.د: ، نقًال عن84، 38، ص1997
 . 88المصدر نفسه، ص )624(



يخدم الليبرالية االقتصادية وهذا التوجه يقود في نهاية المطاف لزيادة أعداد 

العاطلين في الوطن العربي وبالتالي تبقى أهداف الشرآات في تشغيل 

دخول السلع العاطلين عن العمل حبرًا على ورق، إضافة إلى ذلك فإن 

األوربية بأسعار رخيصة سوف يخفض حجم التصنيع وتطوير الصناعة 

الوطنية إال في إطار التصنيع الزراعي األمر الذي سيؤآد على مسألة تزايد 

 .)625(العاطلين عن العمل

في إدانة اإلرهاب ) وهذا هو األصح(لم تستطع دول أوربا أو لم ترغب  )5

لسطينية وحقها في الدفاع عن أرضها علمًا اإلسرائيلي، بل أدانت المقاومة الف

بأن المشروع المتوسطي يهدف لزرع األمن وإزالة آل عوامل التوتر في 

المنطقة، وبما أن التعاون االقتصادي مع أوربا يسير بأشكال متعددة فإن 

قضية القوننة في إطار اتفاقيات نظامية يصبح أآثر مالئمة للطرف العربي 

رب مزايا جديدة في إدخال سلعهم المزجاة إلى أوربا الضعيف بحيث يحقق للع

 .)626(وفي الحصول على مساعدات مادية وتقنية لتطوير اقتصادياتهم
 

 : المتوسطية- تحديات الشراآة األوربية-3

المتوسطية تتسم بالتعقيد نظرًا لكثرة التداخل -الشك أن الشراآة األوربية 

ة واستراتيجية واقتصادية وثقافية وأمنية الموجود فيها والمبني على اعتبارات سياسي

إذ المفهوم األوربي لألمن اليقتصر فقط على جعل منطقة البحر المتوسط منطقة 

استقرار ولكنه يمتد ليشمل االرتباط بقضايا أخرى ذات عالقة بتحقيق األمن 

التسلح وإدارة األزمات : واالستقرار في حوض المتوسط ومن أمثلة هذه الكلمات

                                     
 . 89المصدر نفسه، ص )625(
 . 89المصدر نفسه، ص )626(



وماسية الوقائية والحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة اإلرهاب والجريمة والدبل

 المتوسطي وجهة النظر األوربية -المنظمة والمخدرات، ويعكس الميثاق األوربي

أآثر من وجهة النظر العربية، حيث أن معدل تكرار الكلمات المعبرة عن موقف 

ي المتوسط ودعم التعاون في آافة االتحاد األوربي، مثل تحقيق السالم واالستقرار ف

المجاالت، ومنع التسلح وإدارة األزمات يفوق معدل تكرار الكلمات المعبرة عن 

وجهة النظر العربية، مثل تحقيق السالم العادل والشامل وجعل البحر األبيض 

العربي تجاه الميثاق -، ولكن التنسيق العربي)627(المتوسط منطقة منزوعة السالح

توسطي وصل إلى مستوى ملحوظ نظرًا ألهمية الموضوعات التي الم-األوربي

يعالجها هذا المشروع، فقد عقدت الدول العربية المتوسطية عدة اجتماعات في إطار 

الجامعة العربية لالتفاق على موقف موحد تجاه الميثاق وتم تعديل بعض النصوص 

ى ضرورة تفوق إسرائيل المثيرة للجدل مثل المفهوم اإلسرائيلي لألمن الذي يؤآد عل

، آما ان الموقف العربي عكس أيضًا اتخاذ مبادرة في هذا )628(العسكري والتقني

الشأن حيث اقترحت األمانة العامة للجامعة العربية مشروع ميثاق االستقرار واألمن 

في حوض المتوسط وذلك بقصد تبني موقف عربي موحد، آما إن تحقيق أهداف 

لة في جعل حوض البحر األبيض المتوسط منطقة أمن الشراآة األمنية المتمث

واستقرار وسالم اليمكن أن يتحقق إال في ظل إطار وجود آليات محددة وفعالة، 

فعملية برشلونة تعكس وجود تداخل بين أنماط الشراآة المختلفة، حيث أن الشراآة 

 الشراآة الثقافية اليمكن أن تتم إال في إطار-االقتصادية والمالية واالجتماعية

                                     
(627) Guidelines for Elaborating Euro-Med Charter for Peace and 

Stability, 1999.  

 . 87در السابق، صمصطفى عبد اهللا خشيم، المص.د: نقًال عن
 . 87المصدر نفسه، ص )628(



نا فإن الدآتور علي آنعان يعتبر أن مشروع الشرق هومن . )629(األمنية-السياسية

من موضوع الشراآة األوربية المتوسطية ألنه يتضمن قضايا ) عدالة(أوسطي أآثر 

 . )630(واضحة قابلة للتفاوض

ويرى الدآتور مصطفى عبد اهللا خشيم أن عملية برشلونة التي أنتجت  

وربية المتوسطية هذه تنطوي على تحديات سياسية وأمنية آبيرة موضوع الشراآة األ

 -:)631(ُتفرض على الدول العربية المشارآة فيها، يمكن إجمالها بما يلي

اإلسرائيلي يقوم فيه -إيجاد حل سلمي شامل وعادل إلشكالية الصراع العربي -1

 االتحاد األوربي بدور فّعال يوازي الدور األمريكي المنفرد لحد اآلن،

اإلسرائيلي أآثر إيجابية من -فالموقف األوربي تجاه إشكالية الصراع العربي

الموقف األمريكي المتحيز إلسرائيل، وبالتالي يمكن لالتحاد األوربي أن 

ينجح بما أخفقت به الواليات المتحدة في إطار العملية السلمية سيما وان 

ألمم المتحدة في هذا االتحاد األوربي نسبيًا حل الصراع على أساس قرارات ا

الخصوص، لكن تفعيل الدور األوربي في العملية السلمية يواجه عدة 

صعوبات منها على سبيل المثال الرفض األمريكي المتحيز إلسرائيل ألي 

دور مواٍز لدورها وفّعال إلى جانب تعنت إسرائيل الرافض لموقف االتحاد 

ة لدى االتحاد األوربي األوربي، وعدم وجود إرادة سياسية أو رغبة أآيد

للقيام بدور فّعال وممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على إسرائيل بقصد 

حملها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن والسيما قراري 

ورغم ان أوربا اتخذت خطوات تزيد ) 338(و) 242(مجلس األمن رقمي 

                                     
 . 88-87المصدر نفسه، ص )629(
 . 8علي آنعان، مصدر سابق، ص.د )630(
 . 88مصطفى عبد اهللا خشيم، مصدر سابق، ص.د )631(



 الدور األوربي في العملية من فعاليتها في العملية السلمية إال أن تفعيل

السلمية اليتم بمعزل عن الواليات المتحدة الحليف االستراتيجي لها 

 .)632(وإلسرائيل باعتبارها طرفًا في صراع الشرق األوسط

ضرورة حل عادل ومرٍض لمشكلة المياه في الشرق األوسط حيث ان ترآيا  -2

يمكن لالتحاد وإسرائيل تخالفان مبادئ القانون الدولي في هذا الشأن، و

األوربي أن يقوم بدور ّفعال في هذا الخصوص والسيما أن آًال من ترآيا 

 . )633(وإسرائيل تربطهما عالقات خاصة بأوربا

ضرورة مشارآة الدول العربية غير المتوسطية في عملية برشلونة السيما  -3

أن دول االتحاد األوربي اليقع معظمها على شواطئ البحر األبيض المتوسط 

لب الدول من خالل الجامعة العربية بضم آل من ليبيا وموريتانيا إلى وتطا

الشراآة باعتبارهما دولتين متوسطتين وتطالب قرارات الجامعة العربية 

أيضًا بمشارآة وانضمام آل البلدان العربية في هذه الشراآة حتى وإن آانت 

-التقع على حوض البحر المتوسط نظرًا لترابط المصالح العربية

 . )634(ألوربيةا

تمثل عضوية إسرائيل في عملية برشلونة قبل تحقيق التسوية السلمية العادلة  -4

والشاملة تحديًا آخر اليمكن تجاهله، فإسرائيل تريد الحصول على آل شيء 

مقابل إعطاء اليسير لذا فإن تطبيع العالقات مع إسرائيل قبل تحقيق التسوية 

                                     
 . 88المصدر نفسه، ص )632(
 . 88المصدر نفسه، ص )633(
في ) 5556(اتخذت الجامعة العربية عدة قرارات بهذا الشأن منها القرار  )634(

 . نقًال عن المصدر نفسه. 17/9/1961في ) 5601( والقرار 21/3/1996



ع عن تقديم أية تنازالت وتطبيق الشاملة والعادلة سيجعل إسرائيل تمتن

 . )635(قرارات مجلس األمن

إن تحقيق اإلجماع العربي تجاه عملية برشلونة يحتاج إلى االنخراط الكامل  -5

في عملية تنسيقية متعددة األبعاد حتى يمكن سماع الصوت العربي الموحد 

بية من قبل االتحاد األوربي وعليه فإن التحدي الكبير الذي يواجه الدول العر

يتمثل في زيادة مستوى التنسيق إلى أقصى حد ممكن حتى يتمكن من تبني 

 .)636(مواقف محددة من عملية برشلونة وما يرتبط بها من أبعاد مختلفة

المتوسطية على ضرورة تحقيق األمن -على الرغم من إجماع الدول األوربية -6

قت الحاضر الشامل إال إن تحقيق هذا الهدف يظل مطلبًا بعيد المنال في الو

اإلسرائيلي والنزاع -نظرًا العتبارات إقليمية ودولية مثل الصراع العربي

العربي الترآي حول المياه والتنافس الدولي للسيطرة على حوض البحر 

المتوسط وارتباط أوربا بتحالف استراتيجي مع الواليات المتحدة في منظمة 

 . الشاملحلف شمال األطلسي وامتالك إسرائيل ألسلحة الدمار 

إن نجاح أي تحالف، وتحقيق أهداف إعالن برشلونة اليمكن أن يتحققا إال في  -7

ظل سيادة عالقات الثقة واألمان بين الدول األعضاء في الشراآة، ولكن نمط 

العالقات اآلن يسوده التوتر وعدم الثقة بسبب وجود صراعات إقليمية 

 .)637(متعددة

 تعكس عملية لها مدخالت ومخرجات، طالما إن الشراآة األوربية المتوسطية -8

فإن البيئة الخارجية المحيطة اليمكن تجاهلها والسيما موقف الواليات 

                                     
 . 90مصطفى عبد اهللا خشيم، المصدر نفسه، ص.د )635(
 . 91المصدر نفسه، ص )636(
 . 91المصدر نفسه، ص )637(



المتحدة األمريكية القوة الفاعلة في النظام الدولي الجديد من عملية برشلونة، 

إن البيئة الخارجية تشكل تحديًا خارجيًا قد يعيق أو يساعد على تحقيق 

ويمكن القول أن مشروع الشراآة . ملية برشلونةاألهداف المنشودة لع

المتوسطية تؤثر بوضعها الحالي سلبًا في فعالية النظام اإلقليمي -األوربية

 .)638(العربي نظرًا ألنها تحول دون تحقيقه لبعض أهدافه على األقل
 

 :  استمرار التأثير في الصعيد االقتصادي واالجتماعي-ثالثًا

لعصب الذي تقوم عليه العولمة وتؤثر من خالله يشكل المحور االقتصادي ا 

على المجتمع اإلنساني إلنفاذ برامجها على مختلف األصعدة، وتأثيرهما في هذا 

المجال مستمرًا على الوطن العربي في مختلف النواحي االقتصادية، ونريد في 

رات  إللقاء الضوء على التأثي-آما يقال–معالجة هذه الفقرة االنطالق من الداخل 

االقتصادية للعولمة المنصبة في داخل االقتصاد والمجتمع العربي ونجد في هذه 

 والهجمة الشرسة على القطاع العام، وتوجيه إعادة -قضية ملكية األصول–العناوين 

 . التوزيع، ودعاوي النفاذ إلى األسواق مايكفي لتغطية الموضوع

 

 :  ملكية األصول-1

ل األجنبي له ثمن باهض هو حصول من يجلب إن فتح الباب أمام رأس الما 

المال على ملكية أصول ثابتة مقابل االستثمار وهذا جانب آبير من التغير في الواقع 

العالمي الحديث، فمنذ انهيار نظام النقد الدولي واتخاذ الدوالر أساسًا للنظام النقدي 

مى مصيدة تريفين العالمي في أوائل سبعينيات القرن العشرين وقع العالم فيما يس

Triffin Trap نسبة إلى العالم تريفين الذي أوضح أن هذا يفترض عجزًا مستمرًا 
                                     

 . 91المصدر نفسه، ص )638(



للواليات المتحدة حتى تبتع قدرًا متزايدًا من الدوالرات يلبي تزايد الطلب على 

السيولة الدولية مما يعني ضعف الدوالر بينما يتطلب سالمة النظام أن يكون أساسه 

ر نظام النقد الدولي أوائل السبعينات وتنامي ثورة االتصاالت بدأت قويًا، ومع انهيا

النقود تأخذ شكل سلعة تتداول خارج وظائفها االقتصادية التقليدية، آما خرجت عن 

سيطرة الحكومات، المحتكر الطبيعي إلصدار النقود وبدأت النقود اإللكترونية 

حدود األسواق المحلية وتفقد والتبادالت عبر شبكات االتصاالت العالمية تتجاوز 

 .)639(النقود عامل الثقة من الحكومات التي تضاءل دورها هي األخرى

آان هذا سببًا في تصاعد موجات الرآود التضخمي الذي عانت منه دول  

العالم الثالث، وأصبح من المقبول أن تستمر حيازات النقود للتعامل العالمي وعمليات 

 غير المقبول اعتبارها أصًال جديرًا باالحتفاظ ألمد بعيد المتاجرة في النقود ولكن من

وآان البد بالتالي من التخلص من هذه النقود السائلة إلى أصول رأسمالية ثابتة، وإذا 

آان التضخم قد حل أو ساعد على حل جانب من المشكلة برفع القيمة النقدية لما هو 

ا حتى التأآل الزيادات في القيم متاح من أصول، إال أن هناك حدودًا اليجوز تجاوزه

الرأسمالية معدالت الربحية، خاصًة وانه من غير المرغوب فيه استمرار هذا 

من جهة أخرى فإن حالة الرآود المصاحبة أضعفت فرص تكوين . )640(التضخم

رؤوس أصولية رأسمالية جديدة بينما ذهب جانب آبير من االستثمارات إلى تمويل 

ة سارعت بتقادم الكثير مما هو قائم بينما عجزت عن خلق تكنولوجيا إنتاج جديد

النمو غير (فرص عمل وإن لم تكن أدت إلى تراجع هذه الفرص وهو ماعرف بـ

 .Jobless Growth) المصحوب بفرص عمل
                                     

لعربي، محمد محمود االمام، الظاهرة االستعمارية الجديدة ومغزاها بالنسبة للوطن ا.د )639(
في آتاب العولمة والتحوالت المجتمعية في الوطن العربي، مرآز البحوث العربية، مكتبة 

 . 95، ص1999مدبولي، القاهرة، 
 . 95المصدر نفسه، ص )640(



وبالتالي هو دعوة رأس المال إلى النفاذ إلى خارج موطنه آمخرج أساسي  

 .)641(ي المباشروالترويج لالعتماد على االستثمار األجنب
 

 :  الهجمة الشرسة على القطاع العام-2

لكي ترسخ دول العولمة من تأثيراتها آانت هناك ضرورة العمل على  

األول إيقاف حرآة اإلقراض التي استعانت بها حكومات دول العالم الثالث : محورين

مطالبة بأن على إقامة العديد من مشاريعها التنموية وبناء قطاع عام يقود التنمية وال

ويتطلب هذا بطبيعة الحال التخلي عن . )642(يحل االستثمار األجنبي المباشر آبديل

القطاع العام لصعوبة التعامل معه آشريك إال في النشاطات ذات الصفة االحتكارية 

آمشاريع استخراج الثروات المعدنية، أما المحور الثاني فهو المطالبة بتصفية القطاع 

 ملكيته إلى األفراد مع العمل في الوقت نفسه على بناء أسواق رأس العام القائم ونقل

فعن طريق هذه . المال واألسواق الناشئة وقدرتها على اجتذاب تمويل خارجي

األسواق يمكن لرأس المال العالمي أن يحتفظ بصفته آأصل مالي يتنقل من مكان إلى 

ة التجارية والربحية ، الربحي)643(آخر وفق عائد استثمار مرآب من ثالثة عناصر

الرأسمالية وعمليات المضاربة المدارة بعناية من قبل جهات رأسمالية خبيرة وفي 

سبيل التنديد بالقطاع العام والدعوة إلى التخلص منه تثار قضية اإلدارة ويشار إلى ان 

ملكية الدولة له تعني خضوع إدارته لقواعد بيروقراطية تنفي عنها الحافز إلى 

ومن ثم فإن دعوى الخصخصة تنادي بتحرير إدارة القطاع العام بما يعني التطوير، 

من القطاع الخاص إدارته ولما آان هذا اليكفي لضمان توفر " آفاءات"أن تتولى 

الحوافز لهذه اإلدارة فإن الدعوة تتحول إلى بيع وحداته إلى مستثمر رئيس يجمع بين 
                                     

 . 95المصدر نفسه، ص )641(
 . 96المصدر نفسه، ص )642(
 . 96المصدر نفسه، ص )643(



الخاص على النجاح يعاد تعديل البيئة وإلثبات قدرة القطاع . )644(الملكية واإلدارة

االقتصادية آلها وهو أمر لم يتم للقطاع العام آما تتخذ إجراءات عديدة لخفض القيمة 

الرأسمالية لمشاريع القطاع العام عند الشراء حتى تكون األرباح الرأسمالية ضمانًا 

 .)645(لربحية تعزز بتحريك األسعار على حساب المستهلك المحلي

 

                                     
ل الدولة وتم تحويل الكثير من  قانون بيع وتأجير أموا1986صدر في العراق عام  )644(

 ). الباحث) (السنهوري(آما يسميهم ) جماعة الحكومة(المؤسسات والمصانع إلى 
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 : دولةدور ال

في زمن العولمة استطاعت الشرآات عابرة القارات من الخروج عن نطاق  

الحدود الجغرافية للدولة فلم تكتف بقدرتها على االلتفاف على الدولة والتملص مما 

يمكن أن تفرضه عليها من قيود، بل سعت إلى احتواء الدولة والتملص مما يمكن أن 

، فإذا )646(تواء الدولة وتسخيرها لخدمتهاتفرضه عليها من قيود، بل سعت إلى اح

الهيمنة التي تمارسها العابرات تسعى إلى السيطرة بها على الحياة السياسية حتى 

تطمئن إلى أن مجتمعها يتيح لها ظروف بلوغ أقصى ربحية تستطيع تحقيقها داخله 

ا تمارس واالستناد إلى قوة الدولة لتعزيز موقعها في االقتصاد العالمي، ومن ثم فإنه

سلطاتها من خالل االنتقال بمواطن نشاطها وفقًا لمدى استجابة الحكومات المختلفة 

لطالبها، ومدى سعي هذه الحكومات للقيام بما يلزم لخلق بيئة تتيح لها التنقل بنشاطها 

وممارسته بحرية تامة بغض النظر عما يعنيه ذلك بالنسبة لباقي اقتصاداتها القومية، 

حكومات الدول النامية أصبحت تتعرض لضغط مضاعف، فمن ناحية وبالتالي فإن 

هي مطالبة مثل الحكومات في الدول المتقدمة بأن تقوم بوظيفة تدبير المنزل وفق ما 

، ومن ناحية أخرى )647(تمليه إرادة عابرات القارات وما يخدمها من مؤسسات دولية

ألن هذه االستفادة مقصورة فإنها التعتبر شريكًا في االستفادة من أرباح الشرآات 

على الدول المتقدمة التي تقع فيها مراآز تلك الشرآات، وبالتالي فبينما تطمئن الدول 

المتقدمة إلى مايعود عليها من توسع الشرآات الكبرى فإن الدول النامية التطمئن إلى 

انه مهما استجابت لمطالب العابرات فإن هذه العابرات سوف تساهم في جهودها 

تنموية فإن فصلت فال يوجد مايؤآد أن ما ستؤديه لها يمثل نصيبًا عادًال واليوجد ما ال
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يضمن أن يؤدي هذا أو ذاك إلى تلبية أهدافها الرئيسة في التنمية وهي تلبية الحاجات 

 .)648(األساسية وتحسين نوعية الحياة
 

 :  قضية إعادة التوزيع-3

الصعيد هو التجاء الرأسمالية ومن مظاهر استمرار تأثير العولمة في هذا  

المحلية إلى االختماء بالرأسمالية العالمية واعتقادها أن الطريق إلى التطور هو 

إشراك الشرآات عابرة القارات في إدارة األنشطة االقتصادية التي يقدر لها أن تقوم 

التنمية في البلدان النامية ومنها العربية وان تخرج االقتصاد الوطني من قيود 

، وبدًال من أن تقوم حكومات وطنية تسعى إلى استقطاب وتعبئة الموارد )649(التخلف

المحلية المصرفية والمالية وإلى تطوير القدرات اإلدارية والفنية وإلى إدارة االقتصاد 

على نحو يحقق آفاءة أداء ماتعطيه أولوية في استراتيجيات التنمية فإن الحكومات 

عن أداء هذه الوظائف ) البيروقراطية(بعجز أجهزتها مطالبة بأن تعترف ليس فقط 

بل وأيضًا بعجز مواطنيها المنتمين إلى القطاع الخاص المحلي عن تحمل تبعات 

التنمية المتسارعة وعن إدارة منشآت اقتصادية حتى تلك التي تعمل فيما يعتبر مجاًال 

 .)650(يتفق والمزايا النسبية القائمة

قى من القطاع العام أو القطاع الخاص فإن المنطق وهكذا فإنه سواء في ماتب 

األساسي هو عمل آل ما من شأنه توفير البيئة المواتية لجذب عابرات القارات أو 

، وتنتج )651(على أقل تقدير لجذب شريك أجنبي يتولى إصالح ماأفسده المواطنون
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 في التعامل بذلك فئة من المجتمع عنه، إيمانًا منها بالعجز عن تحقيق شروط التكافؤ

واليقتصر . )652(الدولي، لتؤآد أن الرؤية الكبيرة لمصالح المجتمع تمر بعيون أجنبية

األمر على الرأسمالية المحلية ورجال األعمال، بل إن العاملين في منشآت تتم 

بإشراف شرآاء أجانب، يتحولون سريعًا بانتمائهم إلى اعتماد األسس الثقافية لهؤالء 

. ير مدى تمكنهم من امتالك المعرفة التي يبدو أن مجتمعهم يفتقدهاالشرآاء، وإلى تقد

وأهمية التعليم المغترب الذي يتجنح عادًة إلى األسس العلمية التي طورتها دول 

المرآز، بما في ذلك اللغة وأدوات التعبير األخرى، وأفضلية مايتاح لهم من تدريب 

 من االرتباط الثقافي بأوطان هؤالء سواء على يد مدربين أجانب بما ينشئ لديهم نوعًا

المدربين، أو في مواقع خارجية يتعرضون فيها ألنماط مغايرة للمعيشة تفصلهم 

يضاف إلى ذلك أن ظروف العمل في المنشآت من . )653(تدريجيًا عن واقعهم المحلي

هذا النوع تسمح بدفع أجور أعلى مقابل تخصصات أدق في ظل انضباط أشد، ويماثل 

ان يقوم به المستعمرون من تحسين أوضاع العاملين في مرافق وأنشطة هذا ماآ

يتخيرونها للمستعمرات، ويستخدم هذا التباين بين العاملين في منشآت يشارك فيها 

أجانب وأولئك العاملون في منشآت وطنية إلنشاء عقيدة بأن التقدم للفرد والمجتمع 

 . )654(اليتحقق إال من خالل التبعية لألجنبي

اليقتصر األمر على قطاع األعمال، إذ أن البيئة المحلية تتطلب تطويرًا في و 

التعليم وفي التشريعات وأساليب اتخاذ القرار ورسم السياسات، ومايساند ذلك من 

أجهزة بحث وتطوير، ولعل القاسم المشترك بين هذه االعتبارات جميعًا والنتيجة 

 الثقة في القدرات الوطنية، ورغم مايبدو الرئيسة التي تترتب عليها هو ترسيخ فقدان
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، فإن )655(من اتفاق بين عدد من الفئات االجتماعية على تقدير أو تقديس ماهو أجنبي

هذا الينشئ قدرًا من التوافق الوطني على نوع من التبعية يرتضيها الجميع، فالتبعية 

بمحاآاة وجلب التي تنشأ في ظل هذا المنهج الذي يبدأ من نهاية البنيان التربوي 

هياآل اقتصادية دخيلة يزعزع التنظيم المجتمعي ويضعف المنظومة الثقافية الوطنية 

ويخلق في النهاية صراعًا اجتماعيًا حول أفضل السبل لالندماج في القرية الكبيرة 

التي يروج لقيامها بفضل الكوآبة التي أصبحت تعامل آما لو آانت حقيقة ال فكاك 

 . )656(منها

يات التحول التي تمر بها الدول النامية بسبب تنفيذها تلجأ إليه أو تجبر إن عمل 

عليه من برامج تسمى باإلصالح االقتصادي والتكيف الهيكلي تقود إلى إظهار مدى 

ما تضمنته قواعد السوق من آثار اجتماعية سلبية بحيث تصاعد الحديث عن 

، وتزايدت المطالبة )657(وجعل األسواق صديقة للناس) اإلصالح بوجه إنساني(

بمعالجة العواقب االجتماعية السلبية لهذه البرامج، ومن المعلوم ان اعتماد السوق 

مايسمى بالكفاءة االقتصادية يحرم المجتمع من تحقيق أهدافه في سيادة عدالة 

اجتماعية، بل ويؤدي إلى جعل البطالة جزًء من متطلبات تحسين توزيع الدخل 

 والفقر، يبدو في رأي بعض االقتصاديين متعارضًا مع حوافز والقضاء على الحرمان

ومتطلبات تعزيز التراآم الرأسمالي الالزم لرفع النمو االقتصادي الذي يوفر الوعاء 

، لذلك جرى التمييز )658(الذي تتدبر منه الموارد التي توجه لتحقيق العدالة المنشودة

وإعادة التوزيه التي تتفق وإشاعة بين التوزيع الذي يجب أن يعكس متطلبات الكفاءة 

العدالة شريطة أال تبطل الحوافز التي يعمل االقتصاد بموجبها في استجابته لمؤشرات 
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السوق، وعلى هذه الصورة يقوم نوع من العقد االجتماعي تتخلى فيه الفئات 

المعرضة للضمور بسبب استبعادها من العمل والحصول على دخل من حقوقها 

يدة من تعظيم النشاط االقتصادي على هذا النحو، مقابل أن تعيد هذه للفئات المستف

، والمشكلة )659(األخيرة توجيه جزء من مكاسبها إلى األولى من خالل إعادة التوزيع

التي تنشأ في ظل مايسود من انتشار نشاط المنشآت من مختلف أرجاء العالم، انه 

عالمي، بل ان األمر على عكس اليوجد مثل هذا العقد االجتماعي على المستوى ال

ذلك وهو أن على الدول الراغبة في جذب العابرات أن تقوم بإعادة توزيع لصالحها 

قبل أن تأتي في شكل تحسين البنية األساسية وتدريب العاملين وتغيير األطر 

التشريعية وتقديم الحوافز الضريبية، أما عابرات القارات فهي التفتأ تطالب الحصول 

د من الحوافز دون أن يكون ذلك ضمانًا بأنها ستقوم بالنشاط المرجو وألن على مزي

المصدر الذي تتم منه إعادة التوزيع هو الدخل، فإن فقر الدول النامية وماتعانيه من 

 .)660(عجز يجعلها مضطرة إلى تدبر األمر على حسب الطبقات العاملة
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 :  إلى األسواق والمجتمعذفان ال-4

ت اورجواي للجات التي تمخضت عنها اتفاقيات مراآش صاحبت اتفاقيا 

المنشئة لمنظمة التجارة العالمية عبارات مثل النفاذ إلى األسواق ودعاوي التحرير 

الكامل للتبادل التجاري والمالي والخدمي والتلويح بأن السماح لالستثمار األجنبي 

إلى األسواق مطلبًا لجميع المباشر بممارسة النشاط يجلب المعرفة، ومن ثم فإن النفاذ 

والواقع ان دعوى تمكين جميع الدول من النفاذ إلى األسواق فيه الكثير . )661(الدول

من المغالطة، فمن ناحية يدعو إفراط الدول النامية في االعتماد على التصدير المرآز 

يد في عدد محدد من المواد األولية إلى الحاجة إلى تصحيح هياآلها اإلنتاجية ليس بمز

من التصدير وفق مايدعى المزايا النسبية التي قادتها إلى التخصص في المواد األولية 

التي تعرضت لتراجع مستمر في أسعارها النسبية بفعل االحتكارات العالمية بل 

بتحقيق مزيد من الترابط الداخلي في اقتصاداتها، وبين االقتصادات النامية وبعضها 

لى التكامل اإلقليمي والتعاون بين بعضها البعض ، وهو ماآان يدعو إ)662(البعض

على مستوى الجنوب، غير أن هذا اليتعارض مع رغبة رأس المال العالمي في 

السيطرة على األصول اإلنتاجية في هذه الدول، وتحويلها إلى أنماط إنتاجية للربط 

خلي أو بين مواقع فروع العابرات التي تتحكم في اإلنتاج، بدًال من الترابط الدا

اإلقليمي، وتنطوي دعاوي التصدير على مغالطات أخرى ألنها في جوهرها تمثل 

فمن ناحية تتحكم الدول الصناعية . )663()نفاذ إلى المجتمعات وليس إلى األسواق(

بحكم وزنها النسبي وتحكمها في تكنولوجيا اإلنتاج فيما تصدره إلى الدول النامية، 
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 على أراضي هذه الدول، وهو مايفرض أنماطًا وفيما تنشئه شرآاتها من مشروعات

استهالآية على أبنائها، ومن ناحية أخرى فإنه خارج إطار المواد األولية النمطية 

يتعين على الدول النامية أن تنتج وفق مواصفات تحددها الدول الصناعية بما يتفق 

و مايفرض على واألذواق السائدة فيها والقواعد التي تضعها لحماية البيئة فيها، وه

الدول النامية أن تؤقلم نفسها لحاجات وشروط الدول الصناعية حتى تتمكن من 

وهكذا تفرض المجتمعات . )664(التنافس داخلها أو التنافس معها في دول نامية أخرى

الرأسمالية نفسها في جانبين التصدير واالستيراد، األمر الذي يؤدي إلى الخضوع إلى 

 وهناك من الشواهد مايشي إلى أن الدول التي يضرب بها .)665(منظومتها الثقافية

المثل في سرعة النهوض بالتصنيع للتصدير اعتمادًا على منظومتها الثقافية الذاتية 

تعرضت إلى تحوالت اجتماعية باعدت بين الجيل الجديد الذي تعرض نتيجة ذلك 

 ويترتب على هذا .)666(لمواصفات الحياة الغربية عن الجيل الذي قاد عملية التصنيع

أن المجتمع النامي اليخضع فقط للمقومات التكنولوجية المتضمنة في العملية 

اإلنتاجية بل انه يتعرض أيضًا إلى تغيرات في األنماط االستهالآية، ترتبط بالقدرة 

على تحقيقها، نظرًا ألنها أنماط تعبر عن حاجات عند مستوى دخل مرتفع، األمر 

ة داخل الدول النامية نجدها شديدة المتحمس لهذه التحوالت الذي اليتيسر إال لقل

االقتصادية لتحسين موقعها الذاتي وهو مايؤثر في سلوك شريحة آبيرة من المثقفين 

 .)667(ويباعد بينهم وبين الرؤية الحقيقة لحاجات مجتمعاتهم
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 املبحث الثاني

 احتواء تأثري العوملة

العربي بكامل ثقلها وآلياتها وأحاطت هذه هي العولمة، قد طغت على الوطن  

تأثيراتها بكل التفاصيل في حياة المجتمعات العربية وبدأت نتائج التأثير تظهر في 

تغيير طباع البشر وسلوآيات الكبار والصغار وتغير التعامل في الحياة اليومية بحيث 

ن أصبح األخذ والعطاء مادي بحت وتراجعت قيم آثيرة عاش فيها ولها المواط

العربي مئات السنين مثل الحياة األسرية واألخالق األدبية العامة والسلوآيات الدينية 

وحسن الجوار وصلة الرحم، فهل انتهى األمر عند هذا الحد وعلينا أن نعود إلى 

البيت؟ يرى آثيرون ومنهم الباحثة العربية الدآتورة ليلى عبد المجيد أن األمر لم ينتِه 

دى البالد العربية إمكانات هائلة لتطوير مقدرتها المعرفية تتمثل عند هذا الحد فإن ل

، فيما ترى )668(في رأسمال بشري لم يستغل بعد وتراث ثقافي ولغوي وفكري ثري

الدآتورة سهير عبد الباسط أن العولمة قدمت األدوات الفكرية والمادية التي يمكن 

، وهذا يعني أن هناك )669(اتاستخدامها للمساعدة في استخدام أآثر فاعلية للمعلوم

آماًال آبيرة للعمل من أجل اللحاق بالتطور الحديث واستيعاب واحتواء تأثير العولمة 

في مختلف األصعدة حسب اإلمكانيات العربية المتواضعة، خصوصًا وان هناك دوًال 

آثيرة من دول العالم الثالث قد استطاعت تجاوز المحنة واحتواء تأثيرات العولمة 

مجتمعاتها، بل استطاعت تحويل السلبيات المحتملة إلى إيجابيات استطاعت أن على 

تؤسس عليها إنجازات علمية واقتصادية آبيرة، وما تجربتي الصين وآوريا الجنوبية 

                                     
، 2003 نوفمبر 16ليلى عبد المجيد، الطريق العربي إلى مجتمع المعرفة، األهرام، .د )668(

، 2008محمد فتحي عبد الهادي، مجتمع المعلومات، مكتبة األسرة، القاهرة، .د: نقًال عن
 . 136ص

سهير عبد الباسط، مجتمع المعلومات دراسة في المفاهيم والخصائص والقياس، .د )669(
 . 50محمد فتحي عبد الهادي، المصدر السابق، ص.د: نقًال عن



 في آتاب الدولة الوطنية وتحديات العولمة )670(اللتان بسطهما الدآتور شوقي جالل

حتواء لكل قادم جديد مبني على الفهم ومعرفة إّال مثًال يحتذى في طريقة التعامل واال

األهداف وإمكانيات التعامل معه وطريقة اللعب حسب توصية مدربي لعبة الكاراتيه 

انحني أمام خصمك وآن آالغصن الطري والتقف (اليابانيين لطالبهم التي تقول 

 .)671()آالخشب فتكسر

 والعزم على المعالجة عنوان فيه الكثير من التحدي) احتواء تأثير العولمة(و 

بالطريق العقلي والعلمي السليم وفق مايناسب بيئتنا العربية، ويستند إلى اإلمكانيات 

الهائلة البشرية والمادية والمعنوية الكامنة لدى المجتمعات العربية، فهذه المجتمعات 

تستند إلى حضارة عريقة سادت العالم ثمانية قرون ولكن العرب أضاعوا الصالة 

بعوا الشهوات وتفرقوا فذهبت ريحهم، لكن ذلك يمكن أن يكون عبرة ودروسًا وات

مستقاة من التجربة المريرة لالنطالق من جديد ليأخذوا مكانتهم الطبيعية في عالم 

 . معولم أو غير معولم

في هذا البحث سنتابع جهود االحتواء للعولمة في الوطن العربي واآلفاق  

 . اسة واالقتصاد والتقنيةالمستقبلية في محاور السي
 

 :  احتواء تأثير العولمة في الصعيد السياسي-أوًال

تمثل التأثيرات السلبية للعولمة في المجال السياسي تحديات آبيرة أمام الوطن  

العربي مجتمعات ودول وأفراد، ويتطلب ذلك اتخاذ مواقف وسياسات مبدئية رصينة 

 األهداف من أجل احتواء هذه التأثيرات مبنية على الفهم للظروف المحيطة ووضوح

                                     
التجربة والمواجهة في عصر العولمة، في : شوقي جالل، الصين وآوريا الجنوبية.د )670(

 . 225، ص2004آتاب الدولة الوطنية وتحديات العولمة، مكتبة مدبولي، القاهرة، 
ا مالبس ماوتس ، فرأى أنهم قد نزعو1985 و1984زار الباحث الصين في األعوام  )671(

 . تونغ وتحولوا إلى ورش عمل آخاليا النحل لالنتظام ضمن عالم التقنية والتطور الحديث



والقدرة على مواجهة التحديات، ونعتقد أن من أهم السياسات والخطوات الالزمة 

 : لذلك تتمثل في

 . التمسك بسلطة الدولة والمجتمع -1

 . التمسك بالخيارات الثابتة لألمة -2

 . انتهاج طريق مالئم للحكم -3
 

 :  التمسك بسلطة الدولة والمجتمع-1

ل ظروف العولمة، حيث انتقال األفكار بسهولة في أرجاء الكون في ظ  

وسهولة الحصول على المعلومات والتقدم الهائل في وسائل االتصال وتقنية 

المعلومات وظهور الشرآات عابرة القارات ومحاولة بسط سلطتها على الدول، آل 

راض ولم تعد هذه العوامل وغيرها أدت بالبعض للقول أن سلطة الدولة آيلة لالنق

 .)672(قادرة على بسط سيطرتها وسياساتها على إقليمها

والحقيقة التي ال جدال فيها ان هناك تأثيرات واضحة للعولمة على سلطة  

 :)673(الدولة ودورها في المجتمع ولكن ما مدى قدرة الدولة على التعامل معها

ولة تقوم يرى الدآتور محمد األطرش أن دور الدولة لم يتالَش وماتزال الد )1

بدور آبير في االقتصادات القومية عدا أدوارها األخرى في مختلف مجاالت 

ويذآر آمؤشر على دور الدولة في المجال االقتصادي بأنه خالل . )674(الحياة

من ناتجها % 33 أنفقت الدولة في الواليات المتحدة األمريكية 1995عام 

                                     
عبد الرشيد عبد الحافظ، .د: ، نقًال عن387-386هورسمان وآخرون، ماالعولمة، ص )672(

 . 111مصدر سابق، ص
 . 111المصدر نفسه، ص )673(
في آتاب العرب والعولمة، مرآز محمد األطرش، العرب والعولمة ماالعمل، .د )674(

 . 417، ص2000دراسات الوحدة العربية، بيروت، 



آما إن حجم . )675(%68، وفي السويد %49المحلي اإلجمالي، وفي ألمانيا 

 في الكثير من دول العالم يتراوح بين النسب المذآورة أعاله أو نسب اإلنفاق

أقل أو أآثر، فدور الدولة والقطاعات التابعة لها في الدول العربية النفطية 

مثًال أآبر من ذلك بكثير من دورها في الدول العربية غير النفطية نظرًا 

فط في اقتصادات الدول األولى ونظرًا ألنها تمتلك للدور الكبير الذي يمثله الن

هذا القطاع فإنفاق الدولة يؤدي إلى سيطرتها على جزء آبير من موارد 

المجتمع وإلى توجيهه لتحقيق األهداف التي ترغب فيها، آما يؤثر ضمن 

عوامل أخرى في وضع ميزان مدفوعاتها على الحساب الجاري، ويعكس 

رة تدفق االستثمارات منها وإليها، وعندما تتعرض هذا الوضع إلى درجة آبي

آما يحدث في األزمة المالية العالمية –منشآت القطاع الخاص لألزمات 

 فإنها تلجأ إلى الدولة لحل مشاآلها وأزماتها واألمثلة على ذلك -الراهنة

 تدخل المصرف 1987آثيرة، فخالل أزمات البورصات العالمية في أآتوبر 

يكي بفعالية للحيلولة دون انهيار النظام المصرفي األمريكي المرآزي األمر

 أعلنت وزارة المالية اليابانية 1997وخالل األيام األخيرة من عام 

والمصرف المرآزي الياباني عن دعمهما للمنشآت المالية المنهارة لتمكينها 

شي في من تسديد التزاماتها المحلية واألجنبية، فأين إذن هو االنحسار أو التال

 1840دور الدولة ولعل من الصحيح القول بأنه خالل الفترة بين عامي 

 آانت درجة االنحسار في دور الدولة أآبر بكثير ألنه لم تكن هناك 1914و

 .)676(سيادة ألقطار العالم الخاضعة لالستعمار

                                     
(675) Inemyah of the Powerless State, P.13.  

 . 416محمد األطرش، المصدر نفسه، ص.د: نقًال عن
 . 418المصدر نفسه، ص )676(



إن الغالبية الكبرى للشرآات الدولية ليست شرآات عولمة حقيقة، فأغلب  )2

 بالمئة من إنتاجها العالمي يتم في موطنها 75 إلى 70ة حوالي القيمة المضاف

 آما إن أغلب أصولها الثابتة موجودة في الوطن األم وأغلب مبيعاتها ةاألصلي

فهذه الشرآات متجذرة في أوطانها . )677(أو جزء آبير منها في الوطن األم

ى أعلى تحتاج إلى الدولة في مجاالت عديدة، فالدولة األمريكية مثًال وعل

المستويات تتدخل بتسويق إنتاج شرآات السالح لديها ونتيجة لذلك ليس لدى 

الدولة القومية أية مشكلة في ممارسة سلطاتها على الشرآات المذآورة وفي 

حال عدم قيامها بذلك فإن السبب ليس ضعف الدولة وإنما نتيجة خيارات 

ه الشرآات ، فضًال عن ذلك من الصعب جدًا على فروع هذ)678(سياسية

والموجودة في دول أخرى والتي تمثل استثمارات حقيقية أن تهدد الدولة 

المضيفة بإغالق مصانعها أو فنادقها مثًال وبخاصة إذا آان حجم السوق الذي 

 .)679(تمارس نشاطها به آبيرًا

وهكذا ستستمر الدولة في أداء دورها ووظيفتها ولكن وفق ظروف معينة هي 

ختلفت طبيعة هذا الدور من دولة ألخرى ومن زمن إلى آخر ظروف العولمة وان ا

بما يالئم مصالح مجتمعها ومن تكف الدولة عن التدخل لفرض سياسات معينة تراها 

 .)680(مناسبة في جانب من جوانب الحياة
                                     

(677) Paul Hirst and Graham Thompson, Globalization in Question, 

Cambridge, Policy Press, 1996, PP.96-98.  

 . 418محمد األطرش، المصدر نفسه، ص.د: نقًال عن
 . 419المصدر نفسه، ص )678(
 . 419المصدر نفسه، ص )679(
محمد عبد الشفيع عيسى، الدولة والعولمة في الوطن العربي، في آتاب العولمة .د )680(

بد الحافظ، مصدر سابق، عبد الرشيد ع.د: وتداعياتها على الوطن العربي، نقًال عن
 . 112ص



ويرى الدآتور جالل أمين ان الدولة لم تختف وإنما طرأ تغير في وظائفها  

 منها اآلن جهدًا دؤوبًا لهدم الحواجز العالية التي سبق المنوطة بها تنفيذها فالمطلوب

لمختلف الدول إقامتها طول نصف القرن العشرين األخير، فقد آان من المهام 

الخطيرة للدولة الغربية استخدام آل مابيدها من وسائل لتفكيك االتحاد السوفيتي من 

لسوفيتي وأوربا الشرقية أجل فتح الطريق أمام شرآاتها العمالقة للدخول إلى السوق ا

الواسع والغني بالموارد البشرية والطبيعية، فالدولة لها مهام اليستهان بها وضرورية 

لخدمة المصالح الحديثة للطبقات المسيطرة وليس أقل أهمية ما يجب أن تقوم به 

 .)681(الدولة في العالم النامي

الكبرى استثمار إن البشرية تمر بطور جديد في تاريخها، تريد فيه القوى  

ظروف العولمة لتأآيد هيمنتها وفرض سلطانها ولن تتردد في هذا السبيل في الترويج 

ألفكار يكون من شأنها غل يد الدول وشل قدراتها على التحكم والسيطرة في نطاق 

إقليمها لفائدة تلك الدول الكبرى وشرآاتها، ولذلك ينبغي على آل دولة أن تتعامل مع 

الحذر الواجب وبعين الريبة ولكن أيضًا بالجدية المناسبة، وفي هذه األفكار ب

مجتمعاتنا في الوطن العربي علينا أن ندرك أهمية أن تظل الدولة قادرة على رسم 

وفرض السياسات والممارسات التي تضمن تحقيق مصالح األمة، وآل ذلك بافتراض 

 الجميع وجاءت باختياره ان هذه السلطة في المجتمعات هي السلطة المعبرة عن إرادة

 .)682("وإرادته الحرة

 

 :  التمسك بالخيارات الثابتة لألمة-2

                                     
جالل أمين، العولمة والدولة، في آتاب العرب والعولمة، مرآز دراسات الوحدة .د )681(

 . 160، ص2000العربية، بيروت، 
 . 113عبد الرشيد عبد الحافظ، مصدر سابق، ص.د )682(



لكل أمة خياراتها االستراتيجية والثابتة التي تحددها عوامل متعددة ومتداخلة  

مثل المرجعية الدينية واالنتماء الحضاري والموقع الجغرافي وظروف واقع األمة، 

مة والتمسك بها هو العاصم من مخاطر التيه في تقنيات والتمسك بالخيارات الثابتة لأل

السياسات األمنية، والشك أن للوطن العربي والمجتمع العربي خياراته الثابتة 

وأهدافه العليا والتي الينبغي التهاون بشأنها واعتبارها خطوطًا حمراء الينبغي 

 : ، ومن أبرز هذه الخيارات هي)683(تجاوزها

 .  العقيدة اإلسالمية-أ

 .  الوحدة السياسية لألمة العربية-ب
 

                                     
 . 113المصدر نفسه، ص )683(



 :  العقيدة اإلسالمية-أ

ندرك جميعًا أن المكون األساسي لهذه األمة هو اإلسالم عقيدة وشريعة وان  

الحياة في مجتمعاتنا العربية البد لها أن تتوافق بالضرورة مع تعاليم الدين السمحاء 

  .)684(الضياعوأي مجافاة لهذا الدين مآله الخسران والتيه و

وهذا الموضوع اليحتاج إلى شرح ومراجع، فقد اعتنقه العرب منذ بعثة  

وبه انتصروا وأقاموا حضارتهم األخالقية والعلمية التي ) ص(الرسول العربي 

استفادت منها آل أمم األرض وأولها أمم العولمة نفسها، وهو آخر رسالة سماوية 

واهللا (( وقاتلتهم األمم عليه ليطفئوا نور اهللا حملها العرب إلى العالم وشريعة متكاملة

اآلية، وعندما بدأ العرب بالتخلي عنه بدأت انتكاستهم )) متم نوره ولو آره الكافرون

إن تنصروا اهللا ينصرآم ((الكبرى ولن ينتصروا إلى بالعودة إلى اهللا وإلى اإلسالم 

 . )685(اآلية)) ويثبت أقدامكم
 

 : لعربية الوحدة السياسية لألمة ا-ب

إن التحديات التي تفرضها العولمة على الوطن العربي تجعل من الصعوبة  

بمكان على أية دولة مواجهتها والتعامل معها بإيجابية بشكل منفرد والشك أن تجزئة 

بيكو سيئة الصيت بعد الحرب العالمية -األمة الذي وقع بموجب اتفاقية سايكس

شروط نجاحها في مشروعها النهضوي، وتزداد األولى، قد أفقد األمة العربية أهم 

أهمية وحدة األمة في ظل أوضاع العولمة وتحدياتها، وال جدال في أن أمل الوحدة 

يحظى بشعبية طاغية لدى أبناء األمة جميعًا وتتوق الغالبية العظمى منهم إلى هذا 

ئق ولكن تحقيق وحدة األمة ليس أمرًا سهًال في ظل عوا. )686(األمل بشوق آبير
                                     

 . 113المصدر نفسه، ص )684(
 . الباحث )685(
 . 116شيد عبد الحافظ، مصدر سابق، صعبد الر.د )686(



داخلية وخارجية آبيرة، وآيما يحقق العرب تفاعًال إيجابيًا خّالقًا مع تجليات التقدم 

الهائل والمتسارع للعلم والتقانة فهم مطالبون أوًال بالتكامل القومي ومطالبون ثانيًا 

، فهل دول العولمة وعلى رأسها )687(بالتوجه للتحديث والديمقراطية والتنمية البشرية

حدة مع اتجاهات العرب هذه أم ان ذلك يتناقض مع االستراتيجيات الواليات المت

األمريكية وتناقضًا عدائيًا مع حليفتها إسرائيل؟ يرى الدآتور علي الدين هالل ومن 

خالل االستشهاد بوثائق أمريكية أن االستراتيجية األمريكية في المنطقة العربية لها 

 :)688(خمسة أهداف رئيسة هي

 . يةرفض الوحدة العرب -1

 . تحجيم الدور القومي لمصر -2

 . دعم تفوق إسرائيل وضمانه وتفتيت الموقف العربي إزاءها -3

 . ضمان تدفق النفط بأسعار مناسبة والتحكم في تدوير عوائده -4

 . )689(فتح األسواق العربية للبضائع والتقانة والثقافة األمريكية -5

خدم أبدًا تفكيرنا في إن اتخاذ أية مواقف سياسية أو أيديولوجية من العولمة الي

الوطن العربي ومصيرنا القادم واليمكن ألي متطفل على الموضوع أن يعبر عن هذه 

ة، آما إن تفكيرنا العربي بحاجة ماّسة يالمواقف ألنه سيضر بالضرورة بحياتنا الفكر

فعًال إلى قراءات معمقة لظاهرة العولمة والقوى التي تقف وراءها ونقد جوانبها 

يس على ضوء مايفرزه الواقع القائم عندنا بل على ضوء مايتوصل العالم وتجاربها ل

آله إليه من منتجات بحثية، وإن بقاء العرب في غمار مجادالتهم الفكرية وانقساماتهم 

هم االقتصادية هو آفيل بتعرضهم إلى تااليديولوجية وتجزئتهم السياسية واستالبا

                                     
 . 116المصدر نفسه، ص )687(
 . 117المصدر نفسه، ص )688(
 . 276عوني فرسخ، في آتاب العرب والعولمة، مصدر سابق، ص: نقًال عن )689(



 التطورات العولمية منهيارات، أماالمزيد من الضعف والتخلخل والتمزقات واال

 .)690(الكبيرة

ومع ذلك أيضًا على العرب أن يدرآوا انه ال طريق آخر أمام األمة الستغالل 

إمكانياتها المتاحة واستعادة دورها المفقود إال في ظل الوحدة، إن بقاء حالة التجزئة 

ة إلى المزيد اليكرس فقط هذا الوضع الخاطئ ولكنه قد يقود في ظل أوضاع العولم

 .)691(من التجزئة والتفتيت والتشرذم داخل هذه الدول القائمة ذاتها
 

 :  انتهاج طريق مالئم للحكم-3

يتطلب مناخ العولمة أنظمة سياسية قادرة على التعامل مع مقتضيات هذا  

المناخ وتحدياته، ففي زمن العولمة تنكشف عورات األنظمة السياسية المتخلفة وتبرز 

بصورة أآثر وضوحًا، ولن تصمد تلك األنظمة المتخلفة آثيرًا أمام التحديات سوءاتها 

لقد خاضت البشرية تجارب طويلة ومتعددة ومريرة في . التي يفرضها تيار العولمة

ويبدو اآلن أن . )692(البحث عن نظام سياسي أرقى وأآثر آفاءة إلدارة شؤون المجتمع

النظام الذي يقوم على اختيار الحاآم شكل النظام السياسي المناسب واألرقى هو 

باالنتخاب الحر من قبل أفراد المجتمع والذي يحفظ لألمة قدرتها على مراقبة الحاآم 

في أدائه لعمله وإمكانية خلعه عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، ومنح الحرية 

 رؤى للناس للتعبير عن آرائهم السياسية والحق في تنظيم أنفسهم في تنظيمات تحمل

برامجية مختلفة إلدارة شؤون المجتمع وتكون الفرصة متاحة أمام آل منها للوصول 
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إلى السلطة إذا حظيت بأصوات الناخبين التي تؤهلها لذلك على أساس مبدأ المساواة 

 .)693(بين أفراد المجتمع

إن هناك مؤشرات قوية تدل على ان العولمة تيار يقود إلى مزيد من التسلط  

ى المحلي والعالمي وأغلب البلدان العربية مرشحة للتعرض إلى أشكال على المستو

متقدمة من التسلط مع وجود أدوات الديمقراطية ولكن دون ضمانات دستورية 

، فإذا آانت الديمقراطية هي الشرط الضروري لتعبئة الشعب العربي )694(حقيقية

ات تنادي فسوف ننتظر وقتًا طويًال قبل أن يتحقق هذا الشرط وهناك دعو

بالديمقراطية في آسيا وأفريقيا والوطن العربي ولكنها ترفض الديمقراطية على النمط 

الغربي باعتبار أن الديمقراطية ليست حكرًا على الغرب، فنحن بحاجة إلى مواجهة 

 .)695(أوضاعنا الحقيقية وظروف معيشتنا وعالقتنا باآلخرين بأحاسيس واعية

يمقراطي هو األآفأ في هذا العصر فإن التطبيق فإذا آان يبدو أن النظام الد 

السليم له هو العاصم من االستبداد سواء آان عن طريق األفراد أو الجماعات، وهو 

القادر على تصحيح األخطاء التي يمكن أن تحدث، والذي يجب أن يكون عليه 

ينه الوضع في الوطن العربي هو التطبيق الحقيقي لهذا النظام دون إفراغه من مضام

الحقيقية آما هو سائد اليوم في آثير من الدول العربية التي تدعي تطبيق هذا 

 .)696(النظام

إن قيام هذا النظام السياسي المنشود لن يتجسد إال في إتاحة الفرصة ألفراد  

المجتمع المشارآة الفاعلة في الحياة العامة والتعبير عن آرائهم وأفكارهم بكل حرية 

لطة بين القوى السياسية الفاعلة من أحزاب وأفراد من خالل وإمكانية تداول الس
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انتخابات عامة تتوفر لها ضمانات حرية المشارآة للناخبين والمرشحين وتتم 

ان هذا النظام هو القادر على الوفاء باستحقاقات هذه . إجراءاتها بكل شفافية ونزاهة

لنظام يمكن مواجهة المرحلة من تاريخ أمتنا ووطننا العربي وفي ظل مثل هذا ا

 .)697(تحديات العولمة واحتواء تداعياتها
  

 :  احتواء تأثير العولمة في الصعيد االقتصادي-ثانيًا

إن تأثير العولمة في الصعيد االقتصادي واسع وخطير ألنه يعكس حياة  

ورغم . المجتمع المباشرة وبشكل يومي سواء في العمل أو ظروف المعيشة

 في الوطن العربي يمكن السعي بجدية وصبر للعمل على اإلمكانيات المتواضعة

 يؤدي إلى نتائج إيجابية في داحتواء هذا التأثير ماأمكن ذلك وعدم ادخار أي جه

ونجد انه يمكن التخفيف من حدة التأثير واحتوائه إذا ثم العمل . المعالجة الهادفة

  -:بالمفردات التالية

 . توطين التقانة -1

 االقتصادية االستراتيجية، الزراعة، اإلنشاءات، الترآيز على األنشطة -2

 . صناعة البرامجيات، االهتمام بالبحث والتطوير

 . العمل على إقامة التكامل االقتصادي العربي -3
 

 :  توطين التقانة-1

في ظل ظروف العولمة فإن االقتصاد القادر على مواجهة مخاطرها هو  

 قاعدة صناعية تدعمها ثقافة عالمية، وال االقتصاد القادر على المنافسة المعتمد على

مجال ألية دولة تريد أن تحقق تنمية اقتصادية حقيقية إال أن ترآز جهودها إلقامة بنية 
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أساسية قادرة على استيعاب التقانة المتقدمة وتوطينها وتراآم خبرتها بها لتطويرها 

استيرادها من باستمرار بحيث تصبح آل جهود المجتمع هي الحصول على التقانة و

الغير، بل األهم من ذلك توفير المناخات المالئمة لتوطينها وتطويرها استعدادًا 

 .)698(للمنافسة

إن التقدم التقاني أهم بكثير جدًا مما آنا نظم آمصدر للنمو االقتصادي في  

الدول المصّنعة وهو مسؤول عن أآثر من نصف هذا النمو وهو مصاحب للتكوين 

حايدًا أو حافزًا لزيادة العمالة أي مزايا التقدم التقاني تزداد بازدياد الرأسمالي وليس م

مستوى الرصيد الرأسمالي للمجتمع وبهذا يصبح رأس المال والتقدم التقاني 

ولذلك تولي الدول جل اهتمامها بالتقانة المتقدمة وتقوم بتهيئة آل . )699(متكاملين

د المؤسسات العاملة في هذا المجال الظروف المتالك ناحية التقنية الحديثة، بتعه

وفي واقع . بالرعاية وبذل جهودها الآتساب ونقل التقنيات اليها بكل الوسائل المتاحة

الوطن العربي فإن العنوان البارز للتخلف هو التخلف التقني حيث نقف في قطار 

لحد األدنى البشرية السائرة في هذا االتجاه وآية ذلك أن مجتمعاتنا لم ُتبِد حتى اآلن ا

من التجاوب المطلوب للتفاعل مع ما يشهده عالم اليوم من ثورة تقانية تنطلق في 

ويمكن . متوالية هندسية تجعل من الصعوبة بمكان مواآبة نموها وتطورها السريع

 : قياس تطور القدرات الذاتية في مجال التطور التقاني بمعايير شتى من أهمها

 . جزة محليًا لكل ألف من السكانالمن" براءات االختراع"نسبة  )1

 . المستوردة إلى نسبة براءة االختراع المحلية" براءات االختراع"نسبة  )2

 .  إلى الناتج المحلي.R. & D" البحوث والتطوير"نسبة اإلنفاق على  )3

                                     
 . 68عبد الرشيد عبد الحافظ، مصدر سابق، ص.د )698(
 . 122أسامة أمين الخولي، في العرب والعولمة، مصدر سابق، ص.د )699(



من حيث الصادرات والواردات " ميزان المدفوعات التقاني"تطوير رصيد  )4

ز في هذا الميزان آان ذلك دليًال على التقانية، إذ آلما انخفض حجم العج

 . درجة التقدم في االعتماد التقاني على الذات

من المدخالت التقانية إلى جملة المدخالت " المكون المحلي"تطور نسبة  )5

 .)700(التقانية

ويرى عبد اإلله الديوه جي أن اإلخفاق قد صاحب معظم برامج نقل التقانة 

على الرغم من أن مفاهيم نقل وتوطين التقانة قد وتوطينها في المنطقة العربية، و

تغيرت خالل العقدين الماضيين بسبب إعادة تكييف وهيكلة التقانات المؤثرة في 

الدول المتطورة إال أن معظم الدول النامية، وباألخص الدول العربية، مازالت تناقش 

ماذج والمنظومات التي المؤثرات والعوامل التقليدية لنقل التقانة وتوطينها وتستخدم الن

وهي نماذج تميل لها . )701(تعاملت معها قبل ثالثة عقود وأخفقت في تطبيق أي منها

دول التخطيط المرآزي لبساطتها الظاهرية في مراحل إعداد الخطط، لكنها صعبة 

التنفيذ والمتابعة في المراحل الالحقة وقد تأثرت أساليب نقل التقانة وتوطينها في 

 :  بأمرينالعالم مؤخرًا

 . انتشار فروع ومصانع الشرآات متعدية الجنسية .1

 . )702(وتغير القوة المؤثرة إلى القوة المعرفية بدًال من القوة الصلبة .2

فيما يرى الدآتور أنطوان زحالن أن البلدان العربية قد سعت منذ استقاللها 

ذه البلدان إلى التخلص من عالقات التبعية مع مستعمريها السابقين، وقد استثمرت ه
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بكثافة في التعليم والبنى التحتية إال أنها أخفقت في تطوير أنظمتها الوطنية للعلم 

والتقانة، وقد أدى التجاهل المنتظم لالرتباطات الممتدة خلفيًا المتعلقة بإجمالي تشكيل 

رأس المال الثابت إلى تصدير التوظيف المتعلق بهذه االستثمارات أو عامل 

 بمعظم االستثمارات في البلدان العربية يكاد يكون صفرًا أو هو المضاعف المرتبط

سلبي وهذا هو الحال بوجه خاص في مشاريع البنى التحتية التي تستخدم شرآات 

استشارة وهندسة وتصميم أجنبية وعمالة أجنبية ومعدات وتجهيزات مستوردة أو في 

ار وتجهيزات وخدمات التصنيع الذي يعتمد على استيراد معدات رأسمالية وقطع غي

ومع ذلك فليس هناك في دراسة التطورات االقتصادية في منطقة . )703(تقنية

 عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أوربا 1997الصادرة عام ) االسكوا(

التابعة لألمم المتحدة، وال في التقارير الموحدة السنوية الصادرة عن الجامعة ) اسكوا(

العربي للتنمية االجتماعية واالقتصادية وصندوق النقد العربي العربية والصندوق 

ولو حتى لذآر مواضيع مثل االبتكار ) اوابك(ومنظمة البلدان العربية المصدرة للنفط 

الصناعي داخل الوطن العربي أو التغيير التقاني أو القيمة المضافة من قبل العمال 

 آلها مؤشرات رئيسة للمجتمعات وهذه األمور. العرب أو اتجاهات إنتاج العمالة

واألساس الذي تبنى عليه تقانة المعلوماتية هو صناعة الكترونيات . الصناعية

ومن دون هذا لما آان في اإلمكان تطوير تقانة المعلوماتية إلى ماهي عليه . راسخة

اآلن ويترتب على أي بلد يهتم جديًا بمكان له في الهيكل الصناعي الطالع لالقتصاد 

 .)704(المي أن يجد لنفسه مشكاة ضمن صناعة االلكترونياتالع
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إن لدى بعض الدول العربية قدرات مالية آبيرة، ويتم تنفيذ مشاريع ضخمة  

وباإلمكان االستفادة من هذا الوضع في نقل . تعتمد على التقنية المتقدمة األجنبية

رها وتطويعها التقنية الحديثة المرتبطة بهذه المشاريع، ومن ثم توطينها وتطوي

الحتياجات الوطن العربي بجهود أبنائه إال أن الواقع، لألسف، بعيد عن هذا االتجاه، 

فمع أن المنطقة العربية آانت خالل الخمسة عشرة سنة األخيرة من القرن العشرين 

قد استثمرت حوالي ألفي مليار دوالر أمريكي في إجمالي تشكيل رأس المال 

قة التي يتم فيها بناء المشاريع هي طريقة تسليم المشاريع ، إال أن الطري)705(الثابت

 من الشرآات األجنبية من دون أي تعرف على التقانة (turn-key)جاهزة ومكتملة 

المستخدمة في هذه المشاريع، ويتم التعاقد لتنفيذ مشاريع البنية األساسية من دون 

فتظل البالد العربية في حالة االهتمام بنقل التقانة الخاصة بهذه الصناعات واألعمال 

إن السعي . )706(تبعية دائمة للشرآات األجنبية المالكة للتقنية في هذه المجاالت

لتوطين التقانة في الوطن العربي يجب أن يكون من أهم األهداف التي يجب على 

المجتمعات العربية السعي إلنجازها وتوفير أسباب الوصول إلى نتائج مثمرة فيها، 

 الوطن العربي اليفتقر إلى الكادر البشري المؤهل علميًا لمثل هذه المهمة سيما وان

مع إعادة تدريبه وتأهيله وفق المتطلبات العصرية، ويجب معالجة المناهج في 

المدارس والجامعات وإيقاف نزوح العقول العربية إلى الخارج والعمل على ضرورة 

ي وربطه مع حرآة المجتمع  التي تستوعب البحث العلمSystemsتطوير النظم 

التنموية والتطويرية وتطوير األنظمة اإلدارية وأخيرًا تطالب آل من هدى جمال عبد 

الناصر وليلى شرف بالتكامل العربي ليكون األساس لخلق حرآة علمية بحثية والبد 
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منه لتوفير اإلمكانيات المادية الباهظة التي ال قبل لدولة من دولنا وحدها بتأمينه، 

 .)707(لتوسيع رقعة التواصل والتكامل في مجتمع البحث العلمي العربيو
 

 :  الترآيز على األنشطة االقتصادية االستراتيجية-2

هناك الكثير من النشاطات االقتصادية المهمة واالستراتيجية التي يمكن أن  

 التي تتمتع فيها بالقدرة على المنافسة، آما إن هناك الكثير من النشاطات االقتصادية

 : يمكن أن يعيش عليها ومنها المواطن العربي ومنها

 :  النشاط الزراعي-أ

تعتبر البالد العربية من بلدان العالم المنتجة زراعيًا بسبب توفر األرض  

الزراعية الخصبة التي تسقى سيحًا من األنهار وتلك الصالحة لزراعة الديوم في 

الوطن العربي على الزراعة بعد بعض مناطق خطوط األمطار، وفي فترة ترآيز 

منتصف القرن العشرين آان الوطن العربي يصدر الحبوب والقطن والفواآه، ولكن 

مع إهمال الزراعة وتحول المزارعين إلى مستهلكين وهجرة أبنائهم إلى المدن 

 مستوردة رئيسة لألغذية والمنتجات الغذائية حتى )708(أصبحت البلدان العربية

وآان . )709( مليار دوالر سنويًا25رد أواخر القرن العشرين وصلت قيمة ماتستو

يمكن توفير هذه المبالغ الضخمة وتسخيرها للتنمية لو أن إرادة المتوجه نحو الزراعة 

قد توفرت ألنه يمكن توفير شروط الزراعة الضرورية ضمن إمكانيات الوطن 

 .)710(العربي الذاتي
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 :  اإلنشاءات-ب

صادية في الوطن العربي بعد الزراعة هو قطاع إن أآبر النشاطات االقت 

اإلنشاءات، حيث يشكل حجم االستثمار في مجال المباني واإلنشاءات في الوطن 

 130، حيث ينفق نحو )711(من حجم االستثمار بشكل عام% 50العربي مايعادل 

من هذا المبلغ خارج % 70مليار دوالر سنويًا في هذا النشاط وينفق أآثر من 

ات العربية على استيراد العمالة والخدمات التقانية واالستشارية والتعاقدية االقتصاد

من هذه % 90-80والمعدات وآلفة النقل والخدمات المالية، وباإلمكان توفير 

مليار % 70الواردات على األقل من داخل الوطن العربي وسيعني ذلك توفير زهاء 

، ولنا أن )712(ج الوطن العربيمليار دوالر سنويًا تتسرب حاليًا خار% 80إلى 

نتصور حجم ما سيعود به مثل هذا العائد في تحسين األداء في هذا النشاط من ناحية 

 . وفي فرص العمل التي سيتيحها

إن الولوج بقوة في هذا النشاط يمكن أن يكون في نطاق قدراتنا وإمكانياتنا  

ت عربية آبرى تكون داخل الوطن العربي فليس من المستحيل إقامة شرآات مقاوال

قادرة على القيام بمهمة البناء والتشييد في مختلف الدول العربية وتنتقل من دولة إلى 

ويمكن توفير ذلك لو توفرت اإلرادة والنوايا . دولة بكامل أطقمها الفنية واالستشارية

 .)713(الحسنة
 

 :  صناعة البرامجيات-جـ

                                     
 . 147عمرو محي الدين، في العرب والعولمة، مصدر سابق، ص.د )711(
والتطور التقني، في العرب والعولمة، مصدر سابق، أنطوان زحالن، العولمة .د )712(

 . 101ص
 . 74عبد الرشيد عبد الحافظ، العولمة وآثارها السلبية، مصدر سابق، ص.د )713(



و االستثمار في مجال من النشاطات االقتصادية والهامة والحديثة ه 

البرمجيات وتقنية المعلومات ويتزايد حجم االستثمار في هذا المجال بشكل مطرد 

لدرجة يتوقع معها أن يتجاوز حجم االستثمار في مجال البرمجيات حجم اإلنفاق على 

وقد زاد اإلنفاق العالمي على تقنية المعلومات واالتصاالت من . )714(العتاد المادي

وقد تنبهت لهذا . )715(م2003 تريليون عام 3 إلى 1999دوالر عام  تريليون 202

األمر دول عديدة مثل الهند التي اتجهت إلى تعزيز قدراتها في هذا المجال وقد حققت 

 ولدت صناعة تقنية المعلومات 1999نجاحًا باهرًا ومطردًا في هذا االتجاه، ففي عام 

 4 إلى زهاء 1990 مليون عام 150 مليار دوالر وارتفعت الصادرات من 7.7للهند 

 مليار دوالر مع حلول عام 50، ومن المتوقع أن يصل إلى 1999مليار دوالر عام 

 شرآة من 185 شرآة تصدر البرمجيات وتحصل 1250، ولدى الهند اآلن 2008

 . )716(بين الخمسمائة شرآة رئيسة في العالم على احتياجاتها من البرامجيات من الهند

مية بمكان الترآيز على هذا المجال من مجاالت النشاط االقتصادي إن من األه 

وتوفير البنية المالئمة الزدهاره واإلفادة من ميزتين في الوطن العربي ميزة السوق 

العربية الواعدة وحاجتها إلى برامج باللغة العربية وستكون الشرآات العربية هي 

 قدرة المبرمجين العرب على المنافسة األقدر على القيام بهذا الدور والميزة األخرى

مع األجانب نظرًا ألن المستوى المعيشي في البالد العربية واطئ بما يعاني رضا 

 .)717(المبرمج العربي الحصول على أجر أقل مما يطلبه مثيله األجنبي
 

                                     
 . 131محمود عبد الفضيل، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص.د )714(
، العولمة عبد الرشيد عبد الحافظ.د: ، نقًال عن2001تقرير التنمية البشرية للعام  )715(

 . 75وآثارها السلبية، مصدر سابق، ص
عبد الرشيد عبد الحافظ، .د: ، نقًال عن2001تقرير التنمية البشرية لألمم المتحدة للعام  )716(

 . 76المصدر السابق، ص
 . 76المصدر نفسه، ص )717(



 :  االهتمام بالبحث والتطوير-د

و بال شك ثمرة جهود إن تطور التقانة ونمو اإلنتاجية في النشاطات المختلفة ه 

حثيثة في البحث والتطوير في آل تلك النشاطات، وقد زادت أهمية البحث والتطوير 

في العصور الحديثة نتيجة للمنافسة الشديدة بين المنتجين والمصّنعين والتطور 

المتسارع في التقنيات على نحو لم يسبق له مثيل وبالذات في تقنية المعلومات 

 شهرًا تقريبًا وأصبحت 18أن قدرات الحاسبات تتضاعف آل والحاسبات حتى قيل 

نتائج البحث والتطوير هي العصا السحرية التي تؤهل المتفوقين فيها للريادة وإحراز 

قصب السبق في المنافسة المحمودة بينهم، وللداللة على أهمية البحث العلمي فإن 

 وهو أآثر من الناتج )718(ير مليار دوالر تقريبًا تنفق سنويًا على البحث والتطو500

 .)719(االقتصادي للدول الثالثين األآثر فقرًا في العالم

ومع هذه األهمية للبحوث العلمية وتزايد أهميتها يومًا بعد يوم إال أن واقع  

البحث العلمي في مجتمعاتنا شديد البؤس ويعكس بوضوح واقع التخلف الذي نعيشه 

 :)720(في حياتنا آلها وبؤس مزدوج له وجهان

يتمثل في ضعف األبحاث العلمية التي ينشرها العلماء في : الوجه األول -1

 . الوطن العربي

عدم القدرة على االستفادة من نتائج هذه البحوث العلمية : الوجه الثاني -2

بصورة مناسبة، بل الغالب أنه ال ارتباط بين إجراء البحوث العلمية وبين 

                                     
 في العرب والعولمة، مرجع سابق، -أنطوان زحالن، العولمة والتطور التقني.د )718(

 . 86ص
عبد الرشيد عبد الحافظ، .د: ، نقًال عن2001تقرير التنمية البشرية لألمم المتحدة للعام  )719(

 . 77مصدر سابق، ص
 . 77المصدر نفسه، ص )720(



لعالقات بين الشرآات العربية وضع نتائج هذه البحوث موضع التطبيق وا

 .)721(ومؤسسات البحث العلمي مفقودة وغير قائمة في الواقع

ويرى الدآتور أنطوان زحالن ان قاعدة التقانة العربية محدودة ولهذا تقوم 

حاجة دائمة للتفاعل مع األسرة الدولية في هذا الخصوص آما إن رأس المال 

 مليار 30 مليار و20لعرب هو في حدود للمهارات التقانية للعلماء والمهندسين ا

دوالر والتجري االستفادة من معظم هذه الكفاءة التي يؤدي تطبيقها إلى تحسين األداء 

االقتصادي وزيادة إجمالي الناتج الوطني وخفض التبعية التقانية وزيادة التوظيف 

 .)722(والمساعدة في إيجاد سوق دولية للخدمات العربية في التقانة
 

 : كامل االقتصادي العربي الت-3

 : المسيرة التاريخية -أ

بعد منتصف القرن العشرين بدأ الوطن العربي يدرك أهمية أن يكون هناك  

تقارب اقتصادي أو غيره للمصلحة القومية التي تقتضي الحماية ونجمل هذه 

 -:)723(المحاوالت فيما يلي

ية األولى لجامعة الدول يعتبر الميثاق الوثيقة التأسيس: ميثاق الجامعة العربية -1

 وهو يعتبر السند القانوني لكافة االتفاقات الجماعية التي 1945العربية عام 

عقدت في إطار الجامعة العربية وقد نص الميثاق في مادته الثانية على أن 

الغرض من الجامعة توثيق الصالت بين الدول المشترآة فيها وتنسيق 
                                     

أنطوان زحالن، العولمة والتطور التقني، في العرب والعولمة، مصدر سابق، .د )721(
 . 98ص

 . 98المصدر نفسه، ص )722(
تكامل االقتصادي العربي والعالقة بين االستثمار والطاقة ثامر محمود العاني، ال.د )723(

االستيعابية لالستثمار في الوطن العربي، في آتاب العولمة وأثرها في االقتصاد العربي، 
 . 21-16، ص2002، بيت الحكمة، بغداد، 4جـ



ونًا وثيقًا في الشؤون االقتصادية والمالية خططها السياسية والتعاون فيها تعا

والتبادل التجاري والجمارك والعملة وأمور الزراعة والصناعة وشؤون 

 . المواصالت

أبرمت هذه المعاهدة عام : معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي -2

 إثر قيام إسرائيل، وقد شكل ذلك التحدي األول لألمن القومي العربي، 1950

درآت الدول العربية ان أي تحالف بينها لن يصمد إذا لم يسنده تعاون وقد أ

 .)724(اقتصادي فيما بينها فضمنت المعاهدة بندًا يهتم بالتعاون االقتصادي

 بصفة 1953اهتمت هذه االتفاقية لعام : )725(اتفاقية تسهيل التبادل التجاري -3

 الجمرآية أساسية في منح التفضيالت الجمرآية بشكل إعفاءات من الرسوم

للسلع الوطنية بين الدول العربية، وقد نصت االتفاقية على إعفاء المنتجات 

 . الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية من رسوم االستيراد

 1964أغسطس عام /في شهر آب: المرحومة السوق العربية المشترآة -4

 بإنشاء اتخذ مجلس الوحدة االقتصادية في مقر جامعة الدول العربية قراره

في سبيل دعم الجهود المبذولة للتكامل ) السوق العربية المشترآة(

ثم . (1958االقتصادي ومحاآاة للسوق األوربية المشترآة التي أنشئت عام 

 ) نام العرب بعد ذلك لمدة خمسة عشر عامًا

ستراتيجية العمل االقتصادي العربي المشترك وميثاق العمل االقتصادي  -5

 وقعت هاتين 1980في مؤتمر القمة العربية عام : )الدنيااسم يهز (القومي 

الورقتين وهما أول اتفاقيتين يتم إقرارهما على مستوى القمة العربية، ثم 

نالت هذه الوثائق نصيبها من اإلهمال واالندثار وعدم االلتزام بتطبيقها من 
                                     

 . 17المصدر نفسه، ص )724(
 . 18المصدر نفسه، ص )725(



رت من قبل الدول العربية آباقي ماسبقها من اتفاقيات ولم يشفع لها انها أق

 .)726(قبل القمة العربية

أبرمت عام : اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية -6

تقوم على حرية انتقال ) منطقة تجارة حرة عربية( وتضمنت إقامة 1981

في تطبيقها وبعضها طالب ) تلكأت(السلع بشكل متدرج، لكن الدول العربية 

 .)727(باالتفاقية) بإعادة النظر(

) تنميته(برنامج التنفيذي التفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية وال -7

 .)728(1995لعام 

 

 : الظروف الضاغطة -ب

مع بداية انتشار العولمة في سبعينات القرن العشرين بدأ العالم يشهد تغيرات  

ومتغيرات تتزايد وتيرة تدفقها إلى درجة إرباك متخذ القرار العام والخاص في 

 المتقدمة والنامية على حٍد سواء، والوطن العربي آجزء من هذا العالم يدرك البلدان

وآما ضحك العرب على أنفسهم وعلى –أن خصوصياته تواجه وضعًا جديدًا وصعبًا 

 سنة أخذوا يرآضون اليوم سريعًا للتعامل مع 50بعضهم بعضًا طوال أآثر من 

ن يتفادوا السلبيات وعدم الشعور  عسى أ-الوضع الجديد الذي لم يستعدوا له آما يجب

ويتعرض الوطن العربي في الوقت الحاضر إلى ضغوط . )729(بالمسؤولية والالمباالة

 :هائلة ال قبل لمواجهتها من قبل الدول العربية منفردة ومن هذه الضغوط

                                     
 . 19 صثامر محمود العاني، مصدر سابق،.د )726(
 . 19المصدر نفسه، ص )727(
 . 21المصدر نفسه، ص )728(
 . 22ثامر محمود العاني، مصدر سابق، ص.د )729(



تسعى العولمة االقتصادية إلى دمج األسواق العالمية : العولمة االقتصادية -1

لمبادالت من حيث السلع والخدمات واألموال واألفكار وتوحيدها وتكثيف ا

والمعلومات واالتصاالت في إطار حرية األسواق المفتوحة والمنافسة 

الحرة، لذلك البد من عمل عربي مشترك في ظل هذه المتغيرات، فجهود 

الدول العربية منفردة التستطيع مواجهتها من أجل تحقيق المكاسب 

بية في ظل التوجه العالمي نحو التكامل والتكتل والتخفيف من اآلثار السل

 .)730(وعليه اليحد من التكامل العربي

قامت هذه المنظمة بموجب اتفاقية مراآش عام : منظمة التجارة العالمية -2

من % 90، ويتسع نشاطها إلى حوالي 1995 ودخلت حّيز التنفيذ عام 1994

التي انضمت إليها إحدى حجم التجارة العالمية، وقد بلغ عدد الدول العربية 

وهناك . )731(عشرة دولة وبقية الدول العربية في طريقها إلى االنضمام إليها

معادلة في االنضمام لهذه المنظمة تقول أن سلبيات المنظمة تشمل األعضاء 

وغير األعضاء ولكن إيجابياتها تشمل غير األعضاء فقط، فالدخول إليها 

لك البد من إقامة التكامل االقتصادي مشكلة وعدم الدخول إليها مشكلة لذ

العربي ليكون عازًال وحبل إنقاذ يعصم الوطن العربي، ويعطي القوة 

في المنظمة على آافة االتفاقيات والقضايا قيد ) للمفاوض العربي(

 .)732(المناقشة

إن التكافؤ بين الطرفين األوربي والعربي : المتوسطية-الشراآة األوربية -3

 هذه الشراآة، وتتقابل آتلة أوربية موحدة ومتماسكة أمام مفقود اقتصاديًا في
                                     

 . 22ثامر محمود العاني، المصدر نفسه، ص.د )730(
، )منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى(عبد الرحمن السحيباني، التكامل االقتصادي  )731(

 . 23د العاني، المصدر نفسه، صثامر محمو.د: ، نقًال عن2000الكويت، 
 . 22المصدر نفسه، ص )732(



دول عربية منفردة وستكون منافسة السلع الصناعية األوربية المتقدمة تقنيًا 

لمثيالتها العربية شديدة وسيقف ذلك حائًال دون تطوير صناعات عربية 

تصديرية ودون تطوير لصناعة تحويلية جديدة بدون حماية استيرادية لسلع 

وعليه فإن سلبيات الشراآة األوربية المتوسطية تدفع . )733(ات تقنية عاليةذ

الدول العربية بقوة لتحقيق التكامل االقتصادي بين الدول العربية لتصحيح 

 . )734(نمو العالقات بين االتحاد األوربي والدول العربية

إن التغيرات التي حدثت على مستوى الوطن العربي جعلت : الوضع العربي -4

دول العربية أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق التكامل االقتصادي ال

 : )735(ومنها

اإلصالحات االقتصادية ومنها النقدية والمالية والبنيوية وإفساح المجال أمام  )1

القطاع الخاص، فذلك يزيل آثير من العقبات التي تعرقل الجهود العربية 

 . المشترآة

 .  بين الدول العربيةأصبحت القاعدة اإلنتاجية تدعم التجارة )2

وجود مؤسسات مالية عربية مثل صندوق النقد الدولي في تمويل وضمان  )3

 . الصادرات

 . زيادة المعلومات التجارية لدى الدول العربية )4

 . زيادة متابعة تنفيذ مايتم االتفاق عليه خاصة من قبل القطاع الخاص )5

                                     
ثامر .د: عبد الحسن زلزلة، العمل االقتصادي العربي والمسيرة والتحديات، نقًال عن.د )733(

 . 25محمود العاني، المصدر نفسه، ص
سليمان منذري، الفرص الضائعة في مسار التكامل االقتصادي والتنمية العربية، .د )734(

 . 25ثامر محمود العاني، المصدر نفسه، ص.د: نقًال عن
 . 27-26ثامر محمود العاني، المصدر نفسه، ص.د )735(



لى مختلف العمل على إقامة تجارة حرة عربية أصبح مطلبًا عربيًا ع )6

 ومؤتمر قمة الكويت 1996المستويات وهذا ماأآده مؤتمر القمة العربية لعام 

 .)736(2009االقتصادية في شباط 

 

 : فرص النجاح -جـ

آنتائج للضغوط الخارجية الهائلة المتمثلة بعولمة االقتصاد العالمي وان  

بًا رسميًا، التقارب العربي مطلب جماهير األمة العربية، وذلك آله يستوجب تجاو

أدرآت الحكومات العربية ان احتواء العولمة االقتصادية يكون بالعمل الدؤوب 

والتجاوب مع متطلبات المرحلة، والتكامل االقتصادي هو الطريق الواضح والعلمي 

والسليم ولهذا تم اتخاذ إجراءات تنفيذية تعالج الملهاة المؤسفة التي حدثت بعد 

 بين الوطن -ولو قليل من الفجوة– تستطيع معالجة منتصف القرن العشرين لعلها

العربي وبين تسارع التطور على الصعيد العالمي ويمكن تلخيص بعض هذه 

  -:الخطوات آما يلي

دخلت الدول العربية عهدًا : )737()الكبرى(منطقة التجارة الحرة العربية  -1

جارة الحرة جديدًا في عملية التكامل االقتصادي فيما بينها بإقامة منطقة الت

 وآانت 1994يناير /العربية الكبرى وبدأ تنفيذها منذ األول من آانون الثاني

استجابتها من التطبيق مرتفعة، حيث بلغ عدد الدول العربية التي أعلنت عن 

اتخاذها إلجراءات التنفيذ أربع عشرة دولة يزيد نصيبها من التجارة 

ية الثالثة عشر في عمان ، وقد أولت القمة العرب%90الخارجية العربية 

                                     
 . 26المصدر نفسه، ص )736(
 . 29-28المصدر نفسه، ص )737(



 االهتمام بمتابعة القضايا والمشاآل 2002 والرابعة عشرة في بيروت 2001

 .)738()الكبرى(التي تعترض تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية 

عمان (وجهت القمتان العربيتان : تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية -2

تماعي في الجامعة المجلس االقتصادي واالج) 2002 وبيروت 2001

العربية باإلسراع في إدماج تجارة الخدمات وحثت الدول المعنية على تقديم 

البيانات والمعلومات حول وضع تحرير تجارة الخدمات وااللتزامات 

 . )739(الدولية

) 2001عمان (آلفت القمة العربية الثالثة : مشروع االتحاد الجمرآي العربي -3

باإلسراع في دراسة الخطوات الالزمة المجلس االقتصادي واالجتماعي 

إلقامة االتحاد الجمرآي العربي مع مراعاة األوضاع االقتصادية في الدول 

 . )740(العربية وعلى مراحل

اهتم : مشروع قواعد عربية موحدة للمنافسة والسيطرة على االحتكارات -4

ين بذلك المجلس االقتصادي واالجتماعي في الجامعة منذ دورته الثالثة والست

 .  11/2/1992-8في 

أولت الدول العربية اهتمامًا خاصًا بهذا الموضوع، : الربط الكهربائي العربي -5

 بالعمل من أجل ربط الوطن بشبكات آهربائية 2001وقد أوصت قمة عمان 

                                     
ثامر محمود العاني، المصدر نفسه، .د: التقرير االقتصادي العربي الموحد، نقًال عن )738(

 . 29ص
(739) Cheneny, H.B. and Strout, A Foreign Assistant….  

 . 30محمود ثامر العاني، المصدر نفسه، ص.د: نقًال عن
 . 33ثامر محمود العاني، المصدر نفسه، ص.د )740(



وترتبط اآلن سبعة دول هي المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، األردن، 

 .)741( والعراق مع هذه المجموعةوسوريا، ويجري العمل على ربط لبنان

 األمانة العامة والمجلس االقتصادي 2001آلفت قمة عمان : النقل -6

واالجتماعي في الجامعة العربية بالتعاون مع آافة األطراف المعنية في 

الدول العربية لبحث سبل تقوية الربط بين الدول العربية برًا وبحرًا 

 . )742(وجوًا

 الجهات المختصة في 2001لفت قمة عمان آ: )ترانزيت(النقل بالعبور  -7

الجامعة العربية على تفعيل اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية 

 .)743(وتوجيه اإلجراءات المنظمة لها

أقّرت القمة الثالثة عشرة الستراتيجية العربية لمجتمع االتصاالت : االتصاالت -8

لعرب بلورتها في أنشطة والمعلومات وطلبت من مجلس وزراء االتصاالت ا

 . )744(وبرامج عمل قابلة للتنفيذ

 آافة األجهزة والجهات ذات العالقة بحرآة 2001وجهت قمة : السياحة -9

السياحة العربية البينية للعمل بما يحفز هذه الحرآة في ثالث مجاالت هي 

خدمة النقل بين الدول العربية وتسهيالت الدخول ودعم االستثمارات والتنمية 

 .)745(ياحية العربيةالس

                                     
ثامر .د: سليمان المنذري، السوق العربية المشترآة في زمن العولمة، نقًال عن.د )741(

 . 35محمود العاني، المصدر نفسه، ص
 . 37 نفسه، صثامر محمود العاني، المصدر.د )742(
ثامر محمود .د: الملف االقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة، نقًال عن )743(

 . 39العاني، ص
 . 39المصدر نفسه، ص )744(
 . 40المصدر نفسه، ص )745(



 قد وضعت حجر األساس النتقال 2001وهكذا آانت القمة العربية في عمان 

الوطن العربي إلى مرحلة جديدة يستطيع بها مواجهة التحديات مهما بلغت جسامتها 

وسواء صدقت النوايا أم . على ان ذلك يعتمد على صدق النوايا في الدول العربية

مة لالنتظام ضمن المجموعة العربية مهما آانت ساءت فإن آل دولة عربية ملز

. الخالفات بينها ألن ذلك من مستلزمات السالمة والمصالح العليا للوطن العربي آله

في القرن الحادي والعشرين وبالنظر إلى اإلجراءات التفصيلية التي اتخذتها هيئات 

 العربي قد بدأ ومجالس الجامعة العربية لتنفيذ المفردات آنفة الذآر يكون الوطن

مرحلة التكامل االقتصادي ولو بشكل تدريجي، وذلك استنادًا إلى المؤهالت الكبيرة 

التي يحتويها والتي ستؤهله ألن يقف بوجه تحدي العولمة ويحتويه أيضًا مهما آانت 

 .)746(اإلمكانيات محدودة
 

 :  احتواء تأثير العولمة في تقنية المعلومات-4

نها اآلن في آل نواحي النشاط اإلنساني، فالمعلومات إن المعلومات الغنى ع 

عنصر مهم في عالقة اإلنسان بخالقه وعالقة اإلنسان بمجتمعه وبيئته، وعالقة 

المجتمعات ببعضها البعض في السياسة واالقتصاد وإدارة المصالح، والظاهرة التي 

علومات دورًا أمامنا اآلن هي أن مجتمعات آثيرة عبر العالم آله تتغير وتلعب الم

مهمًا ومتزايدًا في حياتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بغض النظر 

عن هذه المجتمعات آبيرة أو صغيرة، فنحن نعيش في عالم يتغير من يوم إلى يوم انه 

عالم تقنية المعلومات المتقدمة والفائقة وان عديدًا من الدول المتقدمة والدول النامية 

 اآلن إلى مجتمعات معلومات وهي تطور صناعات المعلومات بها وتشجع تنتقل

                                     
 . الباحث )746(



االستثمار في قطاع المعلومات وتنشئ نظم المعلومات التي ترفع من مستوى التعليم 

 .)747(واالقتصاد

وقد تنبه الوطن العربي إلى ذلك منذ بداية القرن الحادي والعشرين وبدأ العمل  

تخذت العديد من اإلجراءات د العولمي المتزايد وقد ُاحثيثًا بهذا االتجاه الحتواء الم

التي تنشأ وتنظم وتطور قطاع المعلومات ومجتمع المعلومات في الوطن 

، ويمكن أن نتناول هذا المحور في الجهود العربية الجماعية نحو مجتمع )748(العربي

 . عربي للمعلومات وثانيًا الرؤية اإلقليمية العربية الحتواء التأثير

 : الجهود العربية الجماعية -1

أقرت القمة العربية الثالثة عشرة في عمان لعام : االستراتيجية العربية للمعلومات -أ

 االستراتيجية العربية للمعلومات التي أعدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة 2001

ة والعلوم  نظمت المنظمة العربية للتربية والثقاف5/11/2002-2والعلوم، وفي الفترة 

وبالتعاون مع مرآز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مصر 

اجتماعًا عربيًا لمناقشة وضع االستراتيجية العربية للمعلومات التي وافقت عليها القمة 

األردن، البحرين، تونس، (العربية ناقشت فيه تقارير مقدمة من الدول العربية 

وتم االتفاق على إصدار وثيقة ). مغرب، السعودية ولبنانالسودان، ليبيا، اليمن، ال

وبالتعاون مع مجموعة خبراء المعلومات ) االستراتيجية العربية للمعلومات(سميت 

تم تحديثها بما يتوافق مع التغيرات التي لحقت بالواقع العربي في الفترة التي تلت قيام 

 .)749( اإلصدار األول لالستراتيجيةالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بصياغة

                                     
محمد فتحي عبد الهادي، مجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيق، مكتبة األسرة، .د )747(

 . 23، ص2008القاهرة، 
 . الباحث )748(
محمد .د: ، الوثيقة، نقًال عن2002 للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة، ةالمنظمة العربي )749(

 . 131فتحي عبد الهادي، مصدر سابق، ص



تشير الوثيقة إلى التحديات التي تواجه العرب لدخول مجتمع المعلومات  

وأهمها النظر الرقمي واقتصاديات قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات وما يتميز به 

من ضرورة اتساع السوق ليعمل وفقًا القتصاديات الحجم وأهمية تعميم أنشطة البحث 

والبحوث والتطوير وإصالح الهياآل االقتصادية ومعالجة ضعف البنى العلمي 

 .)750(األساسية لالقتصادات

وحتى يقابل المجتمع العربي التحديات التي يواجهها ويتغلب عليها تبدو أهمية  

أن تنطلق األقطار العربية متحدة معًا نحو تعميق استخدام تقنية المعلومات في جميع 

لرؤية العربية في مجال تقنية المعلومات هي التحول إلى مجتمع مناحي الحياة لتكون ا

 .)751(معلوماتي لإلسراع بتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة

 : )752(وتحدد الوثيقة أهداف االستراتيجية على النحو اآلتي 

الحفاظ على تدفق المعلومات داخل المجتمع العربي من خالل بعض  -1

دة لتحسين وخلق خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المبادرات المسان

 . في مختلف قطاعات المجتمع

ربط المجتمع العربي بشبكات اتصاالت ومعلومات تسمح بخفض تكلفة  -2

 . االتصاالت

 . نشر الثقافة العربية عبر شبكات المعلومات الدولية -3

ا المعلومات تحقيق أآبر قدر من المنافع التي تتيحها االتصاالت وتكنولوجي -4

 . خالل زيادة معدالت النمو

                                     
 . 132المصدر نفسه، ص )750(
 . 132المصدر نفسه، ص )751(
 . 132المصدر نفسه، ص )752(



خلق جيل جديد يستخدم وينتج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -5

 . لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

 .)753(ربط الدول العربية بالعالم من خالل تحسين تدفق تقنية جديدة -6

يات جزئية لتكوين وتعتمد االستراتيجية أساسًا خمسة محاور تعتبر استراتيج

 : االستراتيجية العامة المستهدفة وهي

 . الترابط الشبكي -1

 . تنمية رأس المال البشري -2

 . القيادة في آل مجتمع معلوماتي -3

 . تدفق وتأمين المعلومات -4

 .)754(البيئة التشريعية واإلدارية والتنظيمية لألعمال اإللكترونية -5

مات ومؤسسات األعمال وتشير الوثيقة إلى إجراءات التنفيذ ودور الحكو

واألفراد واألولويات والمبادرات األساسية التي تتمثل في تطوير البنى األساسية 

لالتصاالت، تنمية األعمال وتشجيع االستثمار، أنشطة البحوث والتطوير، صناعة 

 .)755(المعلومات وتطوير استخدامات اإلنترنيت وتنمية الموارد البشرية

 : )756(حتوى العربية إعالن بيروت وصناعة الم-ب

                                     
 . 132المصدر نفسه، ص )753(
للتربية والثقافة والعلوم، وثيقة االستراتيجية العربية للمعلومات، المنظمة العربية  )754(

 . 133محمد فتحي عبد الهادي، مصدر سابق، ص.د: ، نقًال عن2002القاهرة، 
 . 133المصدر نفسه، ص )755(
 . 134محمد فتحي عبد الهادي، مصدر سابق، ص.د: إعالن بيروت، نقًال عن )756(



 أصدرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 2003في شباط عام  

 ) إعالن بيروت(التابعة لألمم المتحدة والمعنية بالدول العربية مايسمى ) أسكوا(

 



 :)757(والذي تضمن عدة أهداف ومنها

تعزيز رؤية مشترآة لتنمية مجتمع المعلومات على الصعيدين  )1

 . قليمي في الوطن العربيالوطني واإل

صياغة سياسات مبتكرة واستراتيجيات لتكنولوجيا المعلومات  )2

 . واالتصاالت

 . إنشاء بيئة تشريعية وتنظيمية ممكنة )3

إنجاز أهداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية من خالل تحويل المنطقة  )4

 .)758(إلى مجتمع للمعلومات

 : )759( األهمية هماواهتمت اللجنة بعنصرين على جانب آبير من

في عام ) المحتوى العربية(، حيث قدمت مبادرة صناعة المحتوى العربية: األول

 بعد عقد اجتماع الخبراء حول تعزيز المحتوى الرقمي العربي في حزيران 2003

2003 . 

، حيث قدمت اللجنة 2005مشروع مؤشرات مجتمع المعلومات حتى عام : الثاني

ة إلى وجود مؤشرات تسهل تقرير سياسات مدعمة دراسة مفصلة تناقش الحاج

بالبراهين ترمي إلى بناء مجتمع معلومات في منطقة األسكوا وتقدم الدراسة 

مؤشرات تقنية المعلومات واالتصاالت المفتوحة في منطقة األسكوا وترآز على 

الجاهزية والتمكين مع إشارة إلى البنى األساسية والسياسات وآثافة : مجالين هما

 .)760(االستخدام في قطاعات مختلفة هي األعمال التجارية والحكومية والتعليم

                                     
 . 134المصدر نفسه، ص )757(
 . 134-133مد فتحي عبد الهادي، المصدر نفسه، صمح.د )758(
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، مؤشرات مجتمع المعلومات، األمم  )759(

 . 81، ص2005المتحدة، نيويورك، 
 . 134المصدر نفسه، ص )760(



 

 : 2003 تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام -جـ

تقّوم منظمة التنمية اإلنسانية العربية في هذا التقرير األوضاع الراهنة لمجتمع  

سية ويبدأ بنشر المعرفة المعرفة في البلدان العربية إنتاجًا ونشرًا وتوظيفًا وبنية أسا

في البلدان العربية متناوًال التنشئة والتعليم ووسائل اإلعالم والترجمة، ويتناول إنتاج 

المعرفة في البلدان العربية سواء في مجال العلوم الطبيعية والتطوير التقني أو في 

نتاج اإلنسانيات والعلوم االجتماعية أو اإلنتاج األدبي والفني ويدل تحليل حال إ

المعرفة في البلدان العربية على وجود رأس مال بشري عربي مهم يبدع اآلن أخالقًا 

من بيئة مجتمعية وسياسية مقيدة، ويمكنه في ظروف مواتية أن يكّون بنية أساسية 

 .)761(قوية لقيام نهضة معرفية في الوطن العربي

ي البلدان وينتهي التقرير إلى رؤية استراتيجية إلقامة مجتمع المعرفة ف 

 :)762(العربية تنتظم حول خمسة أرآان هي

 . إطالق حريات الرأي والتعبير والتنظيم وضمانها بالحكم الصالح -1

النشر الكامل للتعليم راقي النوعية مع إيالء عناية خاصة لطرفي المتصل  -2

التعليمي وللتعلم المستمر مدى الحياة ويتطلب هذا إعطاء أولوية للتعليم في 

 . ة المبكرة وتصميم التعليم األساسي للجميعمرحلة الطفول

توطين العلم وبناء قدرة ذاتية في البحث والتطوير التقني في جميع النشاطات  -3

 . المجتمعية من خالل تشجيع البحث األساسي وإقامة نسق عربي لالبتكار

التحول الحثيث نحو نمط إنتاج المعرفة في البنية االجتماعية واالقتصادية  -4

 . العربية
                                     

، نحو إقامة مجتمع المعرفة المكتب 2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  )761(
 . 135-134 ص،2003قليمي للدول العربية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، عمان، اإل

 . 135المصدر نفسه، ص )762(



تأسيس نمو ذهني معرفي عربي أصيل، منفتح ومستنير يعتمد االتجاهات  -5

 : )763(الرئيسة التالية

 . العودة إلى صحيح الدين وحفز االجتهاد -أ 

 . النهوض باللغة العربية من خالل إطالق نشاط بحثي ومعلوماتي جاد -ب 

استحضار إضاءات التراث المعرفي العربي وإدخالها في لحمة النموذج  -ج 

 . عربيالمعرفي ال

 . إثراء التنوع الثقافي داخل األمة -د 

 . االنفتاح على الثقافات اإلنسانية األخرى-هـ

وترى الدآتورة ليلى عبد المجيد أن التقرير أآد حقيقة مهمة هي ان لدى البالد  

العربية إمكانات هائلة لتطوير مقدرتها المعرفية تتمثل في رأسمال بشري لم يستغل 

 .)764( وفكري ثريبعد وتراث ثقافي ولغوي

                                     
 . 134المصدر نفسه، ص )763(
، 2003 نوفمبر 16ليلى عبد المجيد، الطريق العربي إلى مجتمع المعرفة، األهرام، .د )764(

 . 12ص



 : الرؤية العربية لمجتمع المعلومات -2

تنبه العرب على المستوى الرسمي والشعبي إلى خطورة التحدي الذي يواجهه  

 فسارعوا إلى -ولو متأخرين–الوطن العربي على الصعيد المعرفي والمعلوماتي 

بية في القمة اتخاذ إجراءات منظمة ترتبط إلى حٍد آبير بالتجهيزات والمشارآات العر

، ومن 2005 وفي تونس 2003العالمية لمجتمع المعلومات بدوريته في جنيف عام 

 :)765(هذه اإلجراءات اآلتي

 قرارًا بتكليف 2001اتخذت القمة العربية الثالثة عشرة في عمان  )1

وزراء االتصاالت العرب بكافة النشاطات المتعلقة بالمعلوماتية على 

اًء على هذا القرار أصدر المكتب مستوى الجامعة العربية، وبن

 قرارًا 2001التنفيذي لوزراء االتصاالت العرب في تشرين الثاني 

 .)766(بشأن التحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات

 2002أصدر مجلس وزراء االتصاالت العرب قرارًا في حزيران  )2

اع بعقد االجتماع التحضيري العربي األول للقمة العالمية وعقد االجتم

 وآان ذلك بداية 2002 آانون األول 13 و12بالفعل في دمشق يومي 

الجهد العربي الجماعي للتحضير للقمة العالمية وبعد ذلك سار األداء 

، األول يتعلق باألعمال )767(العربي في قمة المعلومات في مسارين

التحضيرية التي جرت على المستوى الوطني والقومي آكل، 

استراتيجيات محددة حول آيفية بناء مجتمع واستهدفت تكوين خطط و

المعلومات سواء داخل آل دولة عربية على حدة أو مجتمع معلوماتي 

                                     
 . 136محمد فتحي عبد الهادي، مصدر سابق، ص.د )765(
 . 136المصدر نفسه، ص )766(
 . 137المصدر نفسه، ص )767(



عربي آكل وآفاق التعاون العربي البيني في هذا الصدد والمشارآة 

أما المسار الثاني فتمثل في مشارآة وفود وممثلي . )768(في القمة

وض الرسمية بالقمة سواء الدول والحكومات العربية في جلسات التفا

في الجلسات التحضيرية الرسمية لدورتي القمة أو الجلسات التي 

جرت أثناء انعقاد دورتي القمة في جنيف وتونس، وفي هذا المسار 

وفي . قدم العرب تصوراتهم لقضايا مجتمع المعلومات ماليًا ومستقبًال

ية هذه الجلسات تم التقدم بشكل جماعي باسم المجموعة العرب

والجامعة العربية لجلسات التفاوض الرسمية للقمة قبل وأثناء 

انعقادهما بوثائق تتضمن االقتراحات والمطالب المحددة التي تعكس 

 .)769(مصالح ورغبات الدول العربية فيما يتعلق بمجتمع المعلومات

 

 :)770(2003إعالن القاهرة  -3

حضيري العربي رفيع  المؤتمر الت2003 حزيران 18عقد في القاهرة بتاريخ  

إعالن القاهرة : المستوى للقمة العالمية وصدر عن هذا االجتماع ثالثة وثائق هي

وخطة عمل القاهرة ووثيقة القطاع الخاص العربي، وقد شكلت هذه الوثائق الخالصة 

األساسية لما تم التوصل إليه خالل االجتماعات التحضيرية واألعمال الوطنية وجهود 

، وقد أآدت وثيقة إعالن 2002عربي للتحضير للقمة منذ آانون األول فريق العمل ال

مجتمع (القاهرة على الدور المحوري للمعرفة في صياغة المجتمع اإلنساني الجديد 

، وإن التكامل اإلقليمي وحشد اإلمكانيات والموارد العربية )771()االقتصاد المعرفي
                                     

 . 137-136المصدر نفسه، ص )768(
 . 137المصدر نفسه، ص )769(
 . 138المصدر نفسه، ص )770(
 . 138المصدر نفسه، ص )771(



 وبناء البنية التحتية الالزمة لنشر هو السبيل الوحيد للتحول إلى االقتصاد المعرفي

التطبيقات المعلوماتية العربية وأآدت الوثيقة على أهمية العمل على مجموعة محاور 

 :)772(ومنها

تنمية البنية األساسية بإقامة العصب المحوري اإلقليمي لشبكة االتصاالت  -1

 . العربية ذات سعات عالمية لتبادل المعلومات بنظام السعات الفائقة

 . مية الثروة البشرية المختصةتن -2

إنشاء الحكومة اإللكترونية وذلك من خالل مساندة الحكومات العربية  -3

 . للجهود الرامية لالرتقاء باألداء الحكومي الكترونيًا

 . أقلمة صناعة للمحتوى العربي -4

تشجيع أنماط الشراآة المختلفة بين مؤسسات القطاع الخاص وبينها وبين  -5

 . رآات متعدية الجنسيةالقطاع العام والش

تفعيل دور المنظمات العربية المتخصصة تحت إشراف جامعة الدول  -6

 .)773(العربية لتنمية التعاون العربي في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت

 

                                     
 . 138محمد فتحي عبد الهادي، المصدر نفسه، ص.د: وثيقة إعالن القاهرة، نقًال عن )772(
 . 137المصدر نفسه، ص )773(



 : )774(2004نداء دمشق لبناء مجتمع المعلومات العربي  -4

 للقمة العالمية صدرت هذه الوثيقة عن المؤتمر اإلقليمي التحضيري الثاني 

 2004 تشرين الثاني 24-23لمجتمع المعلومات، الذي عقد في دمشق للفترة من 

وقد طالبت الوثيقة بتوفير ) الشراآة في بناء مجتمع المعلومات العربي(تحت شعار 

البيئة التمكينية المناسبة لتشجيع االستثمارات المباشرة من داخل وخارج المنطقة 

االستراتيجيات والسياسات والخطط المناسبة وآليات تنفيذها العربية عن طريق وضع 

وسن التشريعات والقوانين المتوافقة، وتسهيل اإلجراءات المحفزة لهذا االستثمار 

وقد أصدر المؤتمر التحضيري الثاني هذا الذي . )775(على مستوى الوطن العربي

التحضيرية خصص لالستعداد لدورة تونس، مجموعة من الوثائق وأوراق العمل 

وقد تناولت . )776()ومنها االستراتيجية العربية لمجتمع االتصاالت وتقنية المعلوماتية

الوثيقة الفجوة التكنولوجية والعلمية واالقتصادية بين الدول العربية وبعض الدول 

آما تناولت انطالقة مجتمع االتصاالت وتقنية . التي لها نفس البدايات التنموية

 معتبرة ان الهدف االستراتيجي هو تحويل المنطقة العربية إلى المعلومات العربي

منطقة منتجة ومستخدمة ومصدرة للتقنية المتطورة لالتصاالت والمعلومات لإلسراع 

بالتنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل إنشاء قاعدة إنتاجية عريضة تعتمد في 

أو تقوم بالتبعية بتطوير المقام األول على القطاع الخاص تعمل في هذا المجال 

المجتمع بكامل مكوناته للوصول به إلى مجتمع يعتمد على تقنية االتصاالت 

                                     
 . 139لمصدر نفسه، صا )774(
: وثيقة إعالن االستراتيجية العربية لمجتمع االتصاالت وتقنية المعلومات، نقًال عن )775(
 . 139محمد فتحي عبد الهادي، مصدر سابق، ص.د
 . 139المصدر نفسه، ص )776(



والمعلوماتية متناغمًا في ذلك مع االتجاه المستقبلي للعالم المتقدم وذلك بحلول عام 

 .)777(م2020

وقد حددت وثيقة نداء دمشق التي نحن بصدد الحديث عنها سبعة محاور لما  

 -:)778(اإلنطالقة العربية نحو مجتمع المعلومات هي: أسمته

 . تهيئة المناخ العربي العام وتشجيع االستثمار -1

 . تهيئة البنية التحتية لالتصاالت وتقنية المعلومات -2

 . تنمية الموارد البشرية -3

 . توسيع قاعدة أعمال التقنية لالتصاالت والمعلوماتية -4

 . تنمية السوق المحلي للتصدير -5

ية االتصاالت والمعلوماتية لدعم تطبيقات التنمية االقتصادية استخدام تقن -6

 . واالجتماعية

 .)779(توسيع مجاالت البحث التطبيقي والتطوير ونقل التقنية -7

ويرى جمال محمد غيطاس خالل عرضه المفصل لألداء العربي خالل قمة 

 العربية المعلومات أن هناك بعض النتائج منها إثارة الوعي بالقضية داخل المجتمعات

وتبادل الرأي حولها، وتصاعد االهتمام بها من المستوى التقني عند المتخصصين إلى 

المستوى السياسي لدى القيادات السياسية واإلقرار بها آآلية من آليات التنمية المحلية 

 والدولة، باإلضافة إلى الكم الكبير من المعارف التقنية 

 

                                     
 . 139محمد فتحي عبد الهادي، المصدر نفسه، ص.د: وثيقة نداء دمشق، نقًال عن )777(
 . 139 دمشق، صوثيقة نداء )778(
 . 199وثيقة نداء دمشق، ص )779(



رات التقارير والدراسات التي استعرضتها والمفاهيم الجديدة التي احتوتها عش

الندوات وورش العمل ورآزت باألساس على الدور التنموي لتقنية المعلومات 

 .)780(واالتصاالت في جميع المجاالت

                                     
اإلهرام، مرآز الدراسات جمال محمد غيطاس، العرب والقمة العالمية للمعلومات،  )780(

 . 46، ص2006السياسية واالستراتيجية، القاهرة، 



 املبحث الثالث
 احتمالية تراجع العوملة

آل شيء يتغير إال قانون التغير، : [ الفيلسوف اليوناني الكبير-قال هيراقليطس -

 .)781(]تغطس في ماء النهر مرتين ألن الماء يتغيرإنك لن 

ولم يستثنى ]  عوامل انهيارهتهآل نظام يحمل في طيا: [قال آارل مارآس -

 . )782(نظامه الشيوعي الذي انتهى بعوامله الداخلية

 : قال شاعر العرب في آتاب نفح الطيب -

 وآل شيء ماخال اهللا زائِل   آل شيء ماعدا اهللا باطُل
 

 : مل الذاتية العوا-أوًال

يرى الدآتور عبد اإلله بلقزيز أن هناك عامالن أساسيان ينخران في جسد  

 أوربا والواليات المتحدة في سياساتهما تجاه الوطن العربي -القوى الرئيسة للعولمة

 . )783(واإلسالمي هما العامل األيديولوجي والعامل االقتصادي

 :  العامل األيديولوجي-1

ن الرؤية األوربية والرؤية األمريكية لإلسالم، فاألوربيون هناك فارق آبير بي 

يهتمون آثيرًا ببقاء نظرة ثقافية وموقف أيديولوجي من اإلسالم تحت وطأة الشعور 

بالمغايرة الثقافية وبمرآزية المرجعية الحضارية األوربية فعداء مثقفيهم وساستهم 

ألنا الحضاري والتفوق الثقافي، لإلسالم يتغذى من هذه الخلفية الثقافية، الشعور با

ات عقلية مريرة ضد الكنيسة نفسها، روهذا العداء ليس مستغربًا من ثقافات أنجبتها ثو

                                     
عبد المنعم محمد الزيادي، : ديل آارنيجي، آيف نقهر القلق ونبدأ الحياة، ترجمة )781(
 . 34يوان، بغداد، بال تاريخ، ص، مكتبة الد16ط

 . 84النظرية المارآسية في هذه األطروحة، ص )782(
 . 265عبد اإلله بلقزيز في العرب والعولمة، مصدر سابق، ص.د )783(



ولعل من يكون مطلوبًا منهم أآثر رأفة باإلسالم إزاء مسيحية شيعوها باسم النظام 

المدني وحرية االعتقاد، أما األمريكيون وبسبب غياب خلفية حضارية لمجتمعهم 

الحديث التكوين والمتعدد األصول والمشارب الثقافية فال يهم من موضوع اإلسالم 

على –وال العرب إال مقدار العائدات التي يمكن أن يحصلوها منه وهم اليهتمون 

 منهما بمقدار احتفالهم بالمصلحة الناجمة عن - بموقف عقائدي-خالف األوربيين

لحة والقوة حسب نظرية وهم أعرف العاملين بقاعدة المص(الموضوع 

، لذلك آما يقول الدآتور عبد اإلله، فهم يتصالحون مع إسالم يعقد )784()مورجنتاو

لكنهم . الوالية الكونية لواشنطن أو مع إسالم مطيع يقدم خدمات استراتيجية إقليمية

يشحذون أسلحتهم ويستنفرون غرائزهم حين يصبح اإلسالم تحرريًا في النزع أو 

ًا ألن ذلك يجافي منطق مصلحتهم، وبالجملة اليخيف أمريكا من الوطن إسالمًا جهادي

العربي إال أن يخرج النفط عن سيطرتهم أوان يمتلك العرب إسالمًا ستراتيجيًا يهدد 

 . )785(به الدولة التوراتية، وهذا الموقف سياسي في المقام األول وليس ثقافيًا
 

 :  العامل االقتصادي-2

حدة األمريكية بمرآز التفوق الكوني حاليًا وتحرص عليه تتمتع الواليات المت 

فهل سيقودها حرصها هذا على االحتفاظ بمرآز التفوق الكوني إلى الجدلية التاريخية 

التي صنعت دائمًا انهيار االمبراطوريات الكبرى؟ وهي جدلية الدفاع المكلف عن قوة 

ستظل الواليات المتحدة .  الكبيرإلى االنهيار) الدفاع المكلف(الدولة التي يقودها هو 

في حاجة إلى قوتها العسكرية لحراسة تفوقها الكوني وستظل مجبرة على االنفاق 

على ذلك باستمرار وبمعدالت تتزايد مع تزايد المنافسة االقتصادية العالمية وسيمثل 

                                     
 . الباحث )784(
 . 265عبد اإلله بلقزيز، المصدر السابق، ص.د )785(



ذا ما وإ. )786( نزيفًا اقتصاديًا مستمرًا-مثلما مثل لالتحاد السوفيتي من قبل–ذلك لها 

أضيف إلى هذا النزيف االقتصادي الرديف الذي يمثله الحرص على صون معدالت 

االستهالك العالية لدى المواطن األمريكي، فإن الواليات المتحدة ستكون أمام مخاطر 

ولعل . )787(فقدان اقتصادها القدرة على االستجابة لمطالب الرفاه والقوة المتزايدة فيها

) اليابان وألمانيا( القوى االقتصادية الكبيرة الجديدة وهي ما يفاقم هذا التحدي أن

 بقوة أحكام المعاهدات من تنمية قدرة عسكرية استراتيجية وبالتالي متحررة -متحررة

من آلفة ذلك األمر الذي سيعزز قدرتها االقتصادية على منافسة التفوق األمريكي في 

 .)788(المستقبل
 

 : ي األمريكي التغير في الخطاب السياس-ثانيًا

سمعنا وقرأنا الكثير من خطب وأحاديث الساسة والمفكرين والرؤساء في  

الواليات المتحدة األمريكية خالل الثالثين سنة الماضية عن اإلسالم والعدو األول 

وصراع الحضارات وتطويع العالم باتجاه السلوآية األمريكية ونمط الحياة الغربي 

 بريجنسكي إلى صموئيل هنتنكتون إلى بيل آلينتون من. والدول الفاشلة واإلرهاب

وجورج بوش وغيرهم، إال اننا نالحظ أن تغييرًا جديدًا وجذريًا قد حدث في صيغة 

م فمع وصول 2009ومفردات الخطاب السياسي األمريكي منذ مطلع هذه السنة 

اباته الرئيس األمريكي الرابع واألربعون باراك أوباما إلى البيت األبيض بدأت خط

 .)789(وأحاديثه المتلفزة تنم عن تغيير حقيقي في السياسة الخارجية األمريكية

 

                                     
 . 265المصدر نفسه، ص )786(
 . 265المصدر نفسه، ص )787(
 . 265ه، صالمصدر نفس )788(
 . الباحث )789(



 : )790(2009 آانون الثاني 20 -1

في هذا اليوم ألقى باراك أوباما خطاب التنصيب وفيه صدرت اإلشارة  

الرسمية األولى عن رغبة بالده المصالحة مع العالم اإلسالمي وأعلن عن إغالق 

 .  الذي يقبع فيه عشرات المسلمين بتهم اإلرهابسجن آوانت نامو

 

 : )791(2009 حزيران 1 -2

تكررت دعوته للمصالحة مع العالم اإلسالمي وبأنه سيزور القاهرة ويوجه  

 .)792(منها خطابًا للعالم اإلسالمي

                                     
آانون /20 العربية نشرة أخبار الساعة السادسة صباحًا يوم BBCإذاعة  )790(

 . 2009/الثاني
 . 2009/حزيران/2 العربية نشرة أخبار الساعة السادسة صباحًا يوم BBCإذاعة  )791(
دريم نقلت الخطاب في يومه وساعته مع الترجمة إلى اللغة العربية بشكل مباشر قناة  )792(

آما نقلته بالطبع قناة الجزيرة اإلخبارية . الفضائية المصرية وعنها تم االستماع إليه
 العربية في نشراتها اإلخبارية فقرات مطولة من BBCوالعربية وقناة الحرة ونقلت إذاعة 

الخطاب مع التحليالت وردود الفعل لدى الخبراء والمحللين السياسيين في مختلف 
 . العواصم



 :)793(2009 حزيران 4 -3

ًا وصل الرئيس األمريكي باراك أوباما إلى القاهرة في حوالي التاسعة صباح 

وبعد استقباله الرسمي تجول في بعض األماآن الدينية القديمة برفقة وزيرة الخارجية 

هيالري آلينتون، وفي الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت بغداد ألقى خطابه المرتقب إلى 

تناول فيه مسألتين هما العداء األمريكي غير المبرر للعالم اإلسالمي . العالم اإلسالمي

 بلغة تصالحية متوددة واستشهد بكثير من االقتباسات من القرآن وتكلم.. والعولمة

يل إلى البعض أن هذا الرجل مسلم يخفي خالكريم والسيرة النبوية الشريفة حتى 

 :)794(إسالمه، وندرج في أدناه أهم ماجاء في الخطاب

جئت إلى القاهرة إلقامة عالقات مشترآة بين الواليات المتحدة والمسلمين  -1

 . مشترآةعلى أرضية 

آان اإلسالم يحمل النور لكثير من األجيال وإن الثقافة اإلسالمية أعطتنا  -2

 . العلوم وبرهن اإلسالم على روح التسامح الديني
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نجد تراجعًا آبيرًا عن الكثير من أطروحات العولمة إذا لم تكن أآثرها وهذا مايدعو 
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واالستنتاجا

 ت



 اخلامتة

ية وأمنية في نخلص مما تقدم إلى أن للعولمة آثارًا سياسية واقتصادية واجتماع

دول العالم ومنها الوطن العربي، إذ تعرضت البنى والهياآل السياسية للوطن العربي 

لمخاٍض من التغيير والتعقيدات ليس مفاده أن هذا المتغير آان مفاجئًا لهم ولم يكن لهم 

دور في صيرورته، ولذلك آانت اآلثار السلبية جسيمة شملت الميادين السياسية 

الثقافية واالجتماعية وخضعت لها عدة أجيال نتج عنها التغيير الكبير واالقتصادية و

في سلوآية األفراد في المجتمع العربي بحيث انتقلت العالقات بعيدًا عن الجانب 

القيمي والروحي الذي عرف به المجتمع العربي وتهدف إلى ما تطمح له العولمة من 

وللعولمة أيضًا آثار . واحدةجعل المجتمعات البشرية آلها تعيش ضمن سلوآية 

إيجابية آثيرة تشمل التطور التقني الذي وصل إليه المجتمع اإلنساني، ويمكن 

االستفادة منها وتطويعها بفهم طروحات العولمة وأهدافها ومن ثم اتباع منهج التطوير 

والعولمة ليست . الذاتي أو الجماعي في الوطن العربي للحاق برآب التطور البشري

 صلدًا ال يسمع وال يرى بل تريد وتأخذ وتعطي ولو بقدر مصالحها هي فيمكن جبًال

الدخول إلى عوالمها المختلفة بشتى الطرق والوسائل لغرض معالجة السلبي منها 

واالستفادة من اإليجابي، بل يمكن حتى احتوائها، وفي الوطن العربي إمكانية ليست 

وقد أشرنا إلى الجهود العربية . ستخدامهاهّينة لذلك إذا عرفت الحكومات واألفراد ا

التي تمت الحتواء العولمة وهي مستمرة وتتطور مع الحاجة وما تجربة مصر 

 . واإلمارات العربية والمملكة العربية السعودية وتونس إال أمثلة على ذلك

وبعد، فإن العولمة آغيرها من النظريات واألفكار التي اجتاحت العالم في 

آل شيء ( فإن لها محدودية في االستمرار حسب قانون هريقليس مختلف العصور

آل نظام يحمل في طياته عوامل -وحسب نظرية مارآس ) يتغير إال قانون التغير



انهياره ولم يستثِن نظام الشيوعي، ويخضع العولمة إلى التغيير والتطور المضطرد 

تجعل من العولمة غير فقد تظهر أفكار ونظريات جديدة . الذي يشهده العالم يوميًا

صالحة، وفي العولمة آفكر عوامل آثيرة الحتمال تراجعها تنصب على االختالفات 

العقائدية لدى قوى العولمة نفسها، ويبقى العامل االقتصادي هو األهم سلبًا أو إيجابًا 

في تحريك العولمة إلى األمام أو تراجعها، زد على ذلك فقد الحظنا تراجعًا في منطق 

 2009اب السياسي لرئيس زعيمة العولمة الواليات المتحدة األمريكية لعام الخط

. حاول فيه تبديد المخاوف لدى الوطن العربي والعالم اإلسالمي من خطورة العولمة

ويبقى األهم في إلحاق الهزيمة بالعولمة هو وقوف الوطن العربي على قدميه، في 

طور وامتالك التقانة واالنفتاح على تقارب سياسي واقتصادي وثقافي والتعلم والت

العالم أآثر والعض بالنواجذ على ثوابت األمة، دينها العظيم، وحضارتها العريقة 

 . وقيمها الخالدة



 االستنتاجات

مما تقدم نخلص إلى القول أن هنالك جملة من االستنتاجات تولدت عن العولمة 

  -:أبرزها

ت نواحي الحياة للمجتمع البشري إن العولمة ظاهرة جديدة في المجتمع شمل -1

آلها، هدفها تغيير العالم ووضعه في قالب واحد من السلوآية ونمط العيش 

 . يتالءم مع النمط الغربي واألمريكي

نشأت العولمة في ظل التطور التقني للمجتمع البشري وهذا التطور مستمر  -2

 . وقد يصل إلى مستوى استبدال آلياتها ومناهجها بأشياء جديدة

للعولمة تأثيرات سلبية وإيجابية في الوطن العربي، أما السلبية فيمكن التعامل  -3

معها ومعالجتها استنادًا إلى المقومات الحضارية والقيمية الثابتة لألمة وأما 

 . اإليجابية فيمكن االستفادة منها والتكيف معها بما يخدم مصالح األمة

ا التي قد تتفق أو التتفق مع إن لشعوب وأمم األرض جميعًا حضاراتها وقيمه -4

طروحات العولمة وهذا معروف لدى قادة وقوى العولمة، ولهذا فإن فرصة 

 . نجاح العولمة في تغيير المعالم إلى سلوآية واحدة مسألة نسبية

يمكن احتواء العولمة بفهمها وفهم ماتريده واألخذ منها بما يتناسب مع البيئة  -5

مم األخرى مثل الصين وآوريا، أما السلبي العربية واالستفادة من تجارب األ

فيمكن معالجته وترويضه وتطويعه أو مقاومته بما في الوطن العربي من قيم 

 . حضارية ودينية واقتصادية وعقول بشرية لم تستثمر بعد

إن في العولمة عوامل ذاتية للتراجع وفق نظرية مارآس القائلة بأن آل نظام  -6

ه، وقد ظهرت عالمات هذا التراجع في خطاب يحمل في طياته عوامل انهيار

 . م إلى العالم اإلسالمي2009 حزيران 4الرئيس األمريكي في القاهرة يوم 



يطغى الطابع المادي واالقتصادي على االتجاهات الرئيسة لمرآز العولمة  -7

في الواليات المتحدة واالتحاد األوربي واليابان ولكن يالحظ أن هناك قوى 

بشكل متواتر وسريع قد تصبح منافسة في وقت قريب إلى اقتصادية تنمو 

مراآز العولمة مثل االقتصاد األلماني واقتصاديات جنوب شرق آسيا 

 . وأمريكا الالتينية

إن نشأة التكتالت االقتصادية العالمية آخذة بالتوسع في آل القارات وستؤدي  -8

 العولمة مع إلى زيادة هذه التكتالت إلى حماية أآثر للشعوب من تأثيرات

 . األخذ بأسباب التطور العلمي والتقني

ينصب االتجاه في الوطن العربي حاليًا إلى االستفادة من الفرص التي تتيحها  -9

العولمة في الحصول على التقنية الحديثة مثلما يجري في مصر آرائدة في 

الوطن العربي في توطين التقنية وآما يحدث في مجمع ينبع في المملكة 

ة السعودية وتونس ودولة اإلمارات وغيرها، وعلى الصعيد الرسمي العربي

. 8/9/2009عقدت في الكويت القمة االقتصادية العربية ألول مرة للفترة 

وهذا آله يبعث على التفاؤل بأن الوطن العربي لم يعد خائفًا من العولمة وانه 

 . مية العليايأخذ بأسباب التأقلم معها بما يدفع الضرر ويحقق المصلحة القو
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 . 1995للتوزيع والنشر، بيروت، 

ية      -37 ة السياس دوة الفكري دة، الن ار الجدي ة واالحتك ات الهيمن ي، آلي د الجميل حمي

 . 2000م عادل وتقدم دائم، بيت الحكمة، بغداد، الدولية من أجل عال



هـ، مفاتيح العلوم، إدارة )38(الخوارزمي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد الكاتب  -38

 . المطبعة األميرية، القاهرة

اريون، ط             .د -39 ة ف ، 2عبد المنعم العمدة، مبادئ القانون والحق، منشورات جامع

 . 1998بنغازي، -ليبيا

 .  1988وء الحضارة، بغداد، ديفيد وجوان أوتيس، نش -40

ة      -41 اة، ترجم دأ الحي ق ونب ر القل ف نقه ارنيجي، آي ل آ د  : دي نعم محم د الم عب

 . ، مكتبة الديوان، بغداد، بال تاريخ16الزيادي، ط

ة،               -42 ة والعلماني ين الديمقراطي رجاء بهلول، حكم اهللا حكم الشعب حول العالقة ب

 . 2000دار الشروق، عمان، 

م  بحوث  رم،آ  رضا  -43 ا  العل د  في  والتكنولوجي ورة  -سعيد  السيد  محم  الث

ة ةالتكنولوجي اب،    : ، ترجم ة للكت ة المصرية العام د، الهيئ ا محم د رض محم

 . 1996القاهرة، 

ة    -44 ة المزعوم ارودي، العولم ه ج ب  -روجي ذور، تعري ع والج د .د:  الواق محم

 . 1998السبيطلي، دار الشوآاني للنشر والتوزيع، صنعاء، 

مديحة محمد سعيد الهاللي، دار     : لوجيا اليوم، ترجمة  روي فوآس، علم التكنو    -45

 . 1990الشؤون الثقافية، بغداد، 

انحة      -46 الم             -ريتشارد نيكسون، الفرصة الس ا في ع  التحديات التي تواجه أمريك

ة     دة، ترجم ى واح وة عظم ه إال ق يس ب الل،   : ل راد، دار اله دقي م د ص أحم

1992 . 

الستثمار األجنبي المباشر، في      سرمد آوآب الجميل، المسؤولية االجتماعية ل      -47

 . 2002، دار الحكمة، بغداد، 4آتاب العولمة وأثرها في االقتصاد العربي، جـ



ع،           -48 ر والتوزي ة للنش دار األهلي د، ال دولي الجدي ام ال ق، النظ ي توفي عد حق س

 . 1999األردن، 

ي    -49 ي، ف وطن العرب ي ال ان ف وق اإلنس ة حق ة وحماي داني، الديمقراطي عد زي س

ول ا اب ح دة  آت ات الوح ز دراس ة، مرآ ات نقدي ديمقراطي، دراس ار ال لتي

 . 1994العربية، بيروت، 
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1992 . 
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 . 2000الوحدة العربية، بيروت، 
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 . 1998بية المتحدة، ، أبو ظبي، اإلمارات العر1ط



دبولي،     -57 ة م ة، مكتب ديات العولم ة وتح ة الوطني اب الدول الل، آت وقي ج ش

 . 2004القاهرة، 

ع د  -58 تراك م ة، باالش ا العولم م، م ر، ط.صادق العظ ي، دار الفك ، 2حسن حنف

 . 2000دمشق، 

ا،       -59 ر، طنط عب، مص ة دار الش دولي، مطبع اد ال دين، االقتص ن ال صالح زي

1998 . 

ن  صالح  -60 دي  زي ا  ن،ال ة،  المعلومات  تكنولوجي ى  الطريق  والتنمي  مجتمع  إل

 .2008  القاهرة، األسرة، مكتبة للكتاب، المصرية العامة الهيئة المعرفة،

ة        -61 ة، ترجم و        : عادل دوتيش، تحليل العالقات الدولي ة األنجل افع، مكتب ود ن محم
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 . عادل فتحي ثابت، النظرية السياسية المعاصرة -62

ة في               عبد اإل  -63 ة العولم ة أم ثقاف ة الثقاف ة عولم له بلقزيز، العولمة والهوية الثقافي

ة، ط   دة العربي ات الوح ز دراس ة، مرآ رب والعولم اب الع روت، 3آت ، بي

2000 . 

دات في        -64 ات والتهدي عبد الرحمن الحبيب، التنمية االقتصادية العربية واإلمكاني

ز در  رب، مرآ ع الع ة م ة الثقافي كالية العالق اب إش ة، آت دة العربي اسات الوح

 . 1997بيروت، 

ة        (عبد الرحمن السحيباني، التكامل االقتصادي          -65 ة التجارة الحرة العربي منطق

 . 2000، الكويت، )الكبرى

وطن العربي وسبل                      -66 ى ال ة عل لبية للعولم ار الس افظ، اآلث د الح يد عب عبد الرش

 . 2005مواجهتها، مكتبة مدبولي، القاهرة، 



ي  -67 د مهن ادر محم د الق راعات  عب ى الص اته عل دولي وانعكاس راع ال ، الص

 .1990اإلقليمية، بغداد، 

ة، دراسة في                   -68 ية والعولم ة الجنس ات، الشرآات المتعدي عبد الكريم آامل يوه

دة الحرة، بيت                 ي، سلسلة المائ تقبل العرب ة والمس التحوالت األساسية، العولم

 . 1999، بغداد، 37الحكمة، في 

 . 1986لمعلوماتية، دار التعلم، بيروت، عبد المحسن الحسيني، معجم ا -69

امعي      -70 ب الج ا، المكت ة وآثاره وان، العولم ي رش ن عل ف حس د المنص عب
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واء،   ع -72 ور اقتصادي وفرضية االحت ن منظ ة م ي، العولم يد عل نعم الس د الم ب
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 . 1999العربية، بيروت، 

ة     -ماذا يجري في العالم الفقير     -82 ة  - شرآاء في التنمي افع، دار     : ، ترجم راهيم ن إب
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دد         ة، الع ول     35 المستقبل العربي، مرآز دراسات الوحدة العربي روت، أيل ، بي
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ة، مجموعة                -84 محسن أحمد الخضيري، مقدمة في فكر واقتصاد وإدارة الالدول

 . ت.النيل العربية، القاهرة، ب

اريخ الفكر           -85 ة، ت ات االقتصادية الدولي محمد إبراهيم غزالن، موجز في العالق

 . االقتصادي والجامعات المصرية واالسكندرية

لة       محمد السيد سعيد، الشرآات عا     -86 برة القومية ومستقبل الظاهرة القومية، سلس

 . 1986، الكويت، تشرين الثاني 107عالم المعرفة، ع



 . 2005محمد حسن آاظم، المعلومات، دار الشؤون الثقافية، بغداد،  -87

ا         -88 ادية وأبعاده فتها االقتص ارة فلس ة للتج ة العالمي دار، المنظم د دوي محم

يات العولمة، مكتبة مدبولي، القاهرة،     القانونية، في آتاب الدولة الوطنية وتحد     

2004 . 

ري    -89 ب المص ية، المكت ة السياس ة للمعرف ة العام دوي، النظري ه ب د ط محم

 . الحديث

اب  -90 ي آت ة، عشر أطروحات ف ة الثقافي ة والهوي ابري، العولم د الج د عاب محم

 . 2000، بيروت، 3العرب والعولمة، مرآز دراسات الوحدة العربية، ط

ابر  -91 د الج د عاب ات   محم ز دراس ي، مرآ وطن العرب ي ال ة ف ألة الثقافي ي، المس
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ا        -95 دة ومغزاه تعمارية الجدي ادية االس اهرة االقتص ام، الظ ود االم د محم محم
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 . 2000بيروت، 
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