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  : العوملة يف القرن احلادي والعشرين

   ما مدى ترابطية العامل؟

  
  ما مدى ترابطية العامل؟: العوملة يف القرن احلادي والعشرين:  الكتاب-

  مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية:حترير  -

  ٣٥٤:  عدد الصفحات-

  ٢٠٠٩/األوىل:  الطبعة-
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 ما مدى ترابطية العالم؟: العولمة في القرن الحادي والعشرين

   للدراسات والبحوث االستراتيجيةمركز اإلمارات: تحرير

  األولى: الطبعة

  ٢٠٠٩: تاريخ النشر

 ٣٥٤: عدد الصفحات

  

  الملخص 

إن العولمة عملية مستمرة وسريعة االنتشار، تعيد تعريف الديناميات االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة             

للمجتمعات المعاصرة؛ فقد أدى تزايد الترابط بين األمم من خالل اتساع الروابط بينها سياسياً واقتصادياً               

  .المزيد من التفاعل بين مختلف الدول في جميع أنحاء العالمة العالمية إلى وثقافياً ونمو الثرو

تهديـداً  ، وإن كانت هناك بعض األوسـاط تعتبرهـا          عملية نافعة وُينظر إلى العولمة عموماً على أنها       

 ومع أن العولمة قد نشأت بفضل تزايد االستقرار واألمن في العالم،. للسيادة الوطنية والثقافة المحليـة   

فمـن دون التكامـل     ؛  فصائل تعمل على زعزعة االستقرار في العالم      فإن عوامل نشوئها ساعدت أيضاً      

 ستجد صعوبة أكبر بكثير في التواصل والسفر -على سبيل المثال-العالمي كانت المجموعات اإلرهابية 

يـة غيـر    تـسهيل التجـارة الدول     كما أن العولمة أسهمت فـي        .وتحويل األموال والمواد في الخفاء    

  . سواء كان ذلك في المواد أو األفراد أو األموالالمشروعة،

 استضاف مركز اإلمارات للدراسات     وإسهاماً في الجدل المتزايد بشأن تأثير العولمة في التنمية العالمية،         

مـا مـدى    : العولمة في القرن الحادي والعـشرين     «والبحوث االستراتيجية مؤتمراً متخصصاً بعنوان      

، حيث دعا الخبراء الذين شاركوا      ٢٠٠٧إبريل  / نيسان ٢٥-٢٣ في أبوظبي في الفترة      »عالم؟ترابطية ال 

ة، بما يتيح التعرف على وجهات النظر       فيه إلى تبادل اآلراء بشأن العولمة، ودراسة وتحليل هذه الظاهر         
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وكان المتحدثون في المؤتمر من خلفيات متنوعة؛ فمنهم األكـاديميون والمهنيـون            . في هذا الموضوع  

  .والقائمون على صنع القرار، وهم يمثلون طيفاً واسعاً من اآلراء ويتمتعون بمستوى راق من الخبرة

العولمـة  : ، والتي تندرج ضمن الموضوعات التاليـة      براءآراء هؤالء الخ  وهذا الكتاب يجمع بين دفتيه      

وأسسها ومظاهرها االقتصادية، والهجرة وحرية التنقل، واالنعكاسات االجتماعية للعولمة، والسياسة في           

نظام دولي معولم، والتهديدات األمنية الجديدة الناشئة من العولمة، والمسؤوليات العالمية على المستويين             

  .يالوطني والتجار

  المحتويات

  جمال سند السويدي .  د/تمهيد

  العولمة في القرن الحادي والعشرين   : مقدمة

  :    الكلمة الرئيسية

  وليم كوهين /ما مدى ترابطية العالم؟ : العولمة اليوم

  أسسها ومظاهرها االقتصادية   : العولمة: القسم األول

   دوان وندسور /من المستفيد؟: حةسياسات التجارة الحرة واألسواق المفتو: الفصل األول

 جيفري بيرجستران   و      /دور اتفاقيات التجارة اإلقليمية واألقاليمية بالنسبة إلى الشرق األوسط        : الفصل الثاني 

  سكوت باير و باتريك ماكلوخْلين 

  النزوح وحرية التنقل   : القسم الثاني

    روبرت شيفر/العولمة والتحديات أمام الدول: الفصل الثالث

   جون ماهون /تنامي خطوط الصدع والهزات الالحقة للعولمة: الهجرة والتعهيد: الفصل الرابع

  االنعكاسات االجتماعية للعولمة   : القسم الثالث

   ستيفن وارتك /المتطلبات من المنظمات العالمية: االنعكاسات االجتماعية لمسؤولية الشركات: الفصل الخامس

  َ بهمن بخْتياري /الدينالعولمة و: الفصل السادس

   جون رابلي   /االقتصاد العالمي والعصور الوسطى الجديدة: الفصل السابع

  العولمة واألمن   : القسم الرابع

   حسن أبو نعمة /العولمة والنظام الدولي: الفصل الثامن

   سبِستيان جوركا /األصولية الدينية واإلرهاب: الفصل التاسع

   محمد قدري سعيد /تشار أسلحة الدمار الشامل واحتوائهاسبل ان: الفصل العاشر

  المشاركون

  الهوامش

  المراجع

  

  


