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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

  البد لكل متابع ومهتم     وهو ملف  ،العولمةهو  و الساخنة والمهمة     اإلستراتيجية  ملفاَ من الملفات   يتناول هذا العدد  

 العولمـة   وملمفهالجوانب المختلفة    ذ أنه يسلط الضوء على    إ ويحيط به،     أن يلمّ  الصهيونياألمريكي و ي  بالتحّد

   .الخ..... خير أم شر؟ وما هي تبعاتها المختلفة؟ وما هو الموقف منها؟ يوهل ه

وسيتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم اإلحاطة النسبية بعدد البأس به من المقاالت والدراسات واألبحاث                 

ارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكـي تكـون          ، والغرض من هذا كله هو وضع الق        ذات العالقة    كتبوال

  .اس والمهملحّسااإلستراتيجي عوناَ في فهم واستيعاب األبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :وفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

 خاللها وهي أيضاً العملية التي تقوم من. العولمة تعني جعل الشيء عالمي االنتشار في مداه أو تطبيقه

تكون العولمة عملية اقتصادية في المقام األول، ثم ). أو جعل الشيء دولياً(المؤسسات، سواء التجارية 

أما جعل الشيء دولياً فقد يعني غالباً جعل الشيء . سياسية، ويتبع ذلك الجوانب االجتماعية والثقافية وهكذا

 وتمتد العولمة لتكون عملية تحكم وسيطرة ووضع .مناسباً أو مفهوماً أو في المتناول لمختلف دول العالم

  قوانين وروابط، مع إزاحة أسوار وحواجز محددة بين الدول وبعضها البعض

 

يعرف سمير أمين العولمة بكونها االختراق المتبادل في االقتصاديات الرأسمالية المتطورة بدرجة أولى، ثم 

 فيما يذهب هوبرت فيدرين ٦أنه يمثل سوقاً مهمة،توسيع المبادالت بين الشمال والجنوب على اعتبار 

)Hubert vedrine ( ،إلى أن العولمة ليست فكراً ولكنها وقائع تقنية فرضت نفسها على الساحة الكونية

وفي فرضها لنفسها أقلقت الجميع، وبخاصة الدول ومؤسسات القطاع الخاص، إنها ظاهرة ال تمس أي 

  ٧.وق واالستهالك، واقتصاد تحويالت العمالت والتدبير االستثمارياقتصاد، وإنما بالحصر اقتصاد الس

 

أما صادق جالل العظم فيعرفها بكونها وصول نمط اإلنتاج الرأسمالي، عند منتصف القرن تقريباً إلى نقطة 

نتاج االنتقال من عالمية التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتداول، إلى عالمية دائرة اإلنتاج وإعادة اإل

  بينما يرى عزمي بشارة أنها طغيان قوانين التبادل العالمي المفروضة من قبل المراكز الصناعية ٨.ذاتها

  ٩.الكبرى على قوانين وحاجات االقتصاد المحلي

 

أما العولمة، فإنها تسعى إلى إلغاء السيادة على المكان أو إضعافها مستعينة بوسائلها وآلياتها من تخطي 

فز من فوقها والتعدي على خصوصيات المكان وسكانه، واختراقه، وغزو ثقافة شعبه وحضارته، الحدود والق
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وفرض ثقافة أخرى عليه، ما قد يضعف من انتمائه الوطني والقومي ويساهم في تفكيك عناصر هويته 

  ومكوناتها، ليصبح شعباً بال هوية تميزه عن غيره من األمم و الشعوب

  

ة والقانونية والثقافية أمام العولمة المدعومة بوسائل حديثة كاإلنترنت، والفضائيات اندثار الحدود السياسي

التلفزيونية، من شانه أن يدمر آخر قالع المقاومة لالكتساح الثقافي الغربي واألمريكي باألساس، ما دام 

على العالم في سياق ما السياق الجيوبوليتيكي الدولي يسير باتجاه تعزيز هيمنة الواليات المتحدة األمريكية 

  يعرف بالنظام الدولي الجديد

  

ولعل أبلغ مثال على هذا االختراق األمريكي ألنماط العيش الجهوية بمختلف أنحاء العالم، يتمثل في تداول 

الذي يحيل بشكل مباشر على ثقافة ) macdonaldization(مفاهيم جديدة من قبيل مفهوم الماكدونالية 

  يع األمريكي المقدم في سلسلة مطاعم ماكدونالد الشهيرة عبر العالموجبات الطعام السر

 

ولسنا بحاجة للتذكير على أن انتشار هذه المطاعم في كل ربوع الوطن العربي لخير دليل على اكتساح 

النموذج الثقافي األمريكي لمختلف مظاهر الحياة الثقافية واالجتماعية العربية، الشيء الذي يحيل بشكل 

  ر على أننا في عمق تأثير العولمة المؤمركةمباش

 

أما البديل حسب الدكتور الجابري فينطلق من العمل داخل الثقافة العربية نفسها من أجل تجديدها بإعادة 

بنائها وممارسة الحداثة في معطياتها وتاريخها، والتماس وجوه من الفهم والتأويل لمسارها تسمح بربط 

   المستقبلالحاضر بالماضي في اتجاه

  

أن مستقبل الثقافة العربية ليس مرهوناً بالتحديات الخارجية التي تحملها العولمة على أهميتها فحسب، بل 

  يتصل بقدرة هذه الثقافة على إقامة حوار داخلي بين اتجاهاتها وتياراتها وأفكارها

 

تى تنزع إلى توحيد األذواق وتقنين العولمة تنزع إلى صياغة ثقافة كونية لها معاييرها المتشابهة وقيمها ال

  القيم الجمالية، ولكن بفرض خدمة أهداف السوق االستهالكية
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  ١٢....................................................................................................................رضوان فاضل محمد
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  العولمة

 من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

ي االنتشار في مداه    عالم تعني جعل الشيء     العولمة

وهي أيضاً العملية التي تقوم من خاللها       . أو تطبيقه 

). أو جعل الشيء دولياً    (التجارية، سواء   المؤسسات

ية في المقام األول، ثم     اقتصادتكون العولمة عملية    

 والثقافيـة  االجتماعية، ويتبع ذلك الجوانب     سياسية

أما جعل الشيء دولياً فقد يعني غالباً جعل        . وهكذا

الشيء مناسباً أو مفهوماً أو في المتناول لمختلـف         

وتمتد العولمة لتكـون عمليـة تحكـم        .  العالم دول

وسيطرة ووضع قوانين وروابط، مع إزاحة أسوار       

 .وحواجز محددة بين الدول وبعضها البعض

 مقاييس العولمة
  :تستخدم العولمة لالشارة إلى

أي تحول العالم الكبيـر     : القرية العالمية تكوين   •

إلى ما يشبه القرية لتقارب الصالت بين األجزاء        

م مـع ازديـاد سـهولة انتقـال         المختلفة من العال  

سـكان  "االفراد، التفاهم المتبادل والصداقة بـين       

  ". االرض

 ازدياد الحرية االقتـصادية     :العولمة االقتصادية  •

 الـصناعية وقوة العالقات بين أصحاب المصالح      

  . قاع األرض المختلفةفي ب

لتأثير الـسلبي للـشركات الربحيـة متعـددة         ا •

 المعقدة  القانونية، أي استخدام األساليب     الجنسيات

لمراوغة القوانين والمقاييس المحليـة السـتغالل       

 والقدرة الخدماتية لمناطق متفاوتـة      للقوى العاملة 

في التطور مما يؤدي إلى استنزاف أحد األطراف        

في مقابـل االسـتفادة والربحيـة لهـذه         ) الدول(

 .الشركات

  
بناء الفنادق العالمية هو نتيجة رئيسة للعولمة، فندق 

  إيران، )جزيرة(كيش ، قراند كريش

 آثار العولمة
، وهـو زيـادة     اجتماعيـاً العولمة قد تكون تغيراً     

الترابط بين المجتمعات وعناصرها بسبب ازديـاد       

 المواصـالت فالتطور الهائل فـي     . التبادل الثقافي 

 وتقنياتهما الذي ارتبط بالتبادل الثقافي      واالتصاالت

. واالقتصادي كان له دوراً أساسـياً فـي نـشأتها         

والمصطلح يستخدم لإلشارة إلى شـتى المجـاالت        

  .ة واالقتصاديةاالجتماعية والثقافي

  العولمةوامعارض
هنالك الكثير من معارضي العولمة لما بهـا مـن          

مساوئ وهناك امثلة عليها اذا تحدثنا من الناحيـة         

وهو استغالل الـدول    : االستغالل -١: االقتصادية

-٢. الكبرى لدول العالم الثالث الخذ المواد الخـام       

وهو جعـل المـواطنين     :  في االستهالك  االسراف

 السكرة االعالنية وينتج عنه االسـراف       تحت ضل 

-٣. وشراء ما هو ما نحن بحاجـة خـرى اليـة          

هو السيطرة االقتصادية   :االقتصاد لقلة من االقوياء   

واالكتناز المالي لقلة من الناس وهذه النقتة تندرج        

من االستغالل حيث انـا المـوارد المـستخدمة ال          

  .تضاهي بالسعر السلعة المنتجة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%B4_(%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%B4_(%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%B4_(%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%B4_(%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
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 في اليابان دليل للوجبات السريعة نالدزماكدومطاعم 

  على التكتالت العالمية

  أركان العولمة
 رسملة العالم. ١

، يقـول   الرأسـمالي  إلى النظـام     العالمتحويل  أي  

 علـى   االقتصاديةتقوم العولمة من الناحية     : الكاتب

  .لالستهالك ونظام للتجارةنشر الرأسمالية كنظام 

 الدولي دور كبير في فرض النظـام        اإلعالملعب  

 من خالل تعزيز صـورة      البشريةالرأسمالي على   

، الرأسـمالية،   للشركات المتعددة الجنـسية   إيجابية  

). تايم وورنـر  ،  دزني،  سوني (الشركات العمالقة 

 هي األداة التي استخدمت     ثورة االتصال ولقد كانت   

 لفرض النظام الرأسمالي على بالرأي العام للتالعب  

اإلعالم واالتـصال والمعلومـات مكـون       . العالم

أساسي في االقتصاد العالمي مثال تصل عائـدات        

وتحـصل   تريليـون دوالر     ١,٥هذا القطاع إلـى     

من العائدات  % ٤٧ وحدها على    الواليات المتحدة 

األفالم األمريكية التي تصّدر    . العالمية لهذا القطاع  

. للخارج مدخولها أكثر من مدخولها داخل أمريكا      

 وارتفـاع   العالم الثالـث   دول   فقرالرسملة تسبب   

مديونياتها حيث وصلت في نهاية التسعينيات إلـى        

 على تقـديم    دول الجنوب وهذا يجبر   مبالغ ضخمة   

بسبب الرسملة يوجد   . واجتماعية سياسيةتنازالت  

 وأقل ثراء مـن أي      ف دولة أضع  ١٠٠ما يقارب   

مثل ما كان لوسائل    . عمالقة  شركة ٤٠واحدة من   

 بـسبب   انهيار االتحاد السوفييتي  دور في   اإلعالم  

، فإن النظام الحالي سـوف يـدفع        إخفاء الحقائق 

الخطر القادم انهيار شامل للنظـام      . العالم لالنهيار 

كذلك النظام  . عالميالرأسمالي اإلعالمي الدولي ال   

اإلعالمي الدولي يميل إلى عدم توجيه النقـد إلـى          

  .الرأسمالية أي فقدت وسائل اإلعالم حريتها

  لبرلة العالم. ٢
 العالم من القيـود االجتماعيـة والـسياسية         تحرير

االنحياز للفـرد دون    هي   لليبراليةوالعالقة المميزة   

  .الدولة وباستقاللية عن الحكوماتتدخل 

النظام اإلعالمي الدولي يرى أن الليبراليـة هـي         

والمـضمون الـذي    . النظام الوحيد الصالح للحكم   

اإلعالمي الدولي ال يساهم في تشكيل      يقدمه النظام   

 الذي يستطيع أن يـشارك بفاعليـة فـي          المواطن

 تصرفات أمريكـا شـبه    شؤون المجتمع أبرز ذلك     

ـ   لعبت   ١١/٩ بعد أحداث    الهمجية ر المنظمات غي

 دور في تشكيل العالم، ولكنها تنشر أفكار        الحكومية

قـوة   وتـشكل    حقوق اإلنسان ليبرالية وتدافع عن    

 لتحقيق أهداف معينة وهناك دائما أهـداف        ضغط

مخفية هي أهداف أمريكية لها ضغوطات أمريكية       

الشعوب في العالم سـتكره  . Green peaceمثل 

ن الواليـات المتحـدة اسـتخدمت       الديمقراطية أل 

المعارضة في بعض الدول لتحقيق أهـداف فـي         

  .التدخل في شؤون الدولة وفرض سيطرتها عليها

في الحقيقة ال يوجد شيء في الدنيا أسمه لبرلـت          

وإن من كتب هذا النص لم يعرف حقيقـة         . العالم

حيث أن ما تقوم به أمريكـا فـي         . ماذا كان يكتب  

اسـتعمار   وأنما هـو      العالم ة ال يسمى لبرل   العالم

سياسي وعسكري واقتصادي بما يخدم مـصلحة       
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أما أن تـسمي هـذا      . الواليات المتحدة األمريكية  

السلوك باللبرلة فهذا خطأ كبير حيث أن الليبراليـة         

ماعية وسياسية وثقافية واقتـصادية     تهي مدرسة اج  

كبيرة نشأت في أوروبا وهي تهدف تحرير االنسان        

.  القيود الـسياسية واالجتماعيـة       أصل الحرية من  

فهذا شـيء   " لبرلة العالم "واذا كانت أمريكا تقوم ب    

والدليل موقفها مـن    . حقيقة ال تفعل  جميل إال أنها    

االنتخابات الفلسطينية وكذلك دعمها ألنظمة قمعيه      

  .غير ديمقراطية ال تحترم االنسان وال حقوقه

  علمنة العالم . ٣
 بالعـالم   للعلمانيةترويج  بالالواليات المتحدة تقوم    

 بـسبب إخـضاع العـالم لـسيطرتها،         اإلسالمي

والنموذج التركي هو الذي تريد أمريكا أن تكـون         

  .الدول مثله

  أمركة العالم. ٤
العولمة تحصل  ب هقادها أن أمريكا تتصرف وفقا العت   

  : احتكارات٣أمريكا على 

  القوة المسلحة  .١

  االقتصاد العالمي  .٢

إخضاع العقول والـسيطرة الثقافيـة وهـي         .٣

  : تشكل جزء مهم من أمركة العالم

 والهويـات   تـدمير الثقافـات    هي تعمل على     -١

السياسية واالقتصادية  فرض السيطرة    -٢. المحلية

لتحكم األمريكـي فـي     ا -٣. والثقافية على شعوبنا  

أمركـة  ). نفط العراق ( الوطنية والقومية    الثورات

العالم هدف أمريكي لم يتحقق بالرغم من سيطرتها        

على القطاع اإلعالمي الدولي، يـرى الكاتـب أن         

كبرياء أمريكا أعمت عيونها والنظـام اإلعالمـي        

الدولي عن قراءة التـاريخ وتطـور الحـضارات         

. تمية الثورة ضد الظلـم    والقوة الذاتية للشعوب وح   

) األمركة/العلمنة/اللبرلة/الرسملة(األركان األربعة   

جعلت العديد من الكتاب يؤيدونها فظهـر كتـابين         

للكاتـب فرانـسيس    " نهاية تـاريخ  "مهمين األول   

فوكوياما يبشر انتصار الليبرالية الغربيـة وأنهـا        

ستسود العالم والكثير من النـاس أيـدوا فكرتـه          

. ارجية األمريكية تفكر بعقلية المنتصر    فالسياسة الخ 

" نهاية التـاريخ  "نتيجة لهذا المنظور يخالف كاتب      

للكاتب هننجتون  " صدام الحضارات "بالكتاب الثاني   

يقول فيه أن نظرية فوكوياما غير صـحيحة بـل          

سيكون هناك تكتالت مختلفة لها أصل حـضاري        

كبير تنافس الحضارة الغربيـة وخـص بالـذكر         

سالمية فصدام الحضارات ظهر على     الحضارة اإل 

في صـيف   ) شؤون خارجية (شكل مقال في مجلة     

خالصة الكتاب أن صراع الحضارات هو      . ١٩٩٣

الذي سيحكم السياسات الدولية وسـيكون هنـاك        

  .صراع بين الحضارة اإلسالمية والغربية

  مؤشر العولمة
 مرتبة حـسب    قائمة الدول هذه المقالة تتكون من     

، آخذين في الحـسبان     العولمةتأثرها و تقدمها في     

، اإلقتـصادية تقاللها في المجاالت    وإس   أسبقيتها  

 .البيئية و السياسية، الثقافية، التقنية، اإلجتماعية

 لحـوالى   ٢٠٠٧القائمة األولى تشمل البيانات لعام      

 KOFمؤشـر    دولة كما هـي مبينـة فـي          ١٢٢

معتمد على بيانات تعود لعـام      والترتيب  . للعولمة

القائمـة  . ٢٠٠٧ و لكنه نُشر فـي عـام         ٢٠٠٤

 ٦٢ لحـوالى    ٢٠٠٦الثانية تظهر الترتيب لعـام      

دولة، و مصدر المعلومات هو مؤشر العولمة لكل        

  T.A .Kearney/Foreign Policy Magazine .من
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  ةمللعول KOF مؤشر  بواسطة٢٠٠٧قائمة 

   الدولة  الترتيب
مؤشر 

   ةالعولم

 91.96بلجيكا  1

 91.60النمسا  2

 89.89السويد  3

 89.29المتحدة المملكة  4

 89.15هولندا  5

 87.71فرنسا  6

 87.49كندا  7

 85.53سويسرا  8

 84.84فنلندا  9

 84.46التشيك  10

 84.27الدنمارك  11

 83.09أيرلندا  12

 83.06البرتغال  13

 82.52إسبانيا  14

 82.48ألمانيا  15

 82.14غافورةسن  16

 81.15المجر  17

 80.91أستراليا  18

 80.83المتحدة الواليات  19

 80.61إيطاليا  20

 78.22بولندا  21

 77.75النرويج  22

 75.81ماليزيا  23

 74.94اليونان  24

 74.18لوكسمبورغ  25

 73.46نيوزيلندا  26

 72.58سلوفاكيا  27

 72.11إستونيا  28

 70.83إسرائيل  29

30 
العربية  اإلمارات 

المتحدة
70.39 

 69.91روسيا  31

 69.91تشيلي  32

 69.30واتياكر  33

 68.82سلوفينيا  34

 67.75أيسلندا  35

 65.51بلغاريا  36

 65.26الصين  37

 64.82الجنوبية كوريا  38

 64.74األردن  39

 64.22اليابان  40

 64.12األرجنتين  41

 63.78مالطا  42

 63.51الكويت  43

 63.45تركيا  44

 63.34رومانيا  45

 63.30ليتوانيا  46

 62.87جامايكا  47

 62.48قبرص  48

 62.45أفريقيا جنوب  49

 61.83اأوكراني  50

 61.79األوروغواي  51

 61.62التفيا  52
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الكونغو  جمهورية 

الديمقراطية
35.49 

 35.27النيبال  114

 35.19إيران  115

 34.28النيجر  116

 33.27سيراليون  117

 29.25رواندا  118

 28.61هايتي  119

 27.29ميانمار  120

 26.79أفريقيا الوسطى جمهورية  121

 25.75بوروندي  122

  :المصدر

الترتيـب   .٢٠٠٧ - للعولمة KOF مؤشر •

      ٢٠٠٤معتمد على بيانـات تعـود لعـام         

  ..٢٠٠٧عام  ولكنه نُشر في

Kearney. T.A  بواسطة٢٠٠٦ة قائم

  2003  2004  2005  2006  الدولة

 4 2 1 1سنغافورة 

سويسرا 
2 3 3 2 

 الواليات 
المتحدة

3 4 7 11 

 1 1 2 4أيرلندا 

 6 10 7 5الدنمارك 

 7 6 6 6آندا 

 5 4 5 7هولندا 

 21 13 13 8أستراليا 

 8 9 9 9النمسا 

 3 11 8 10السويد 

11 11 8 16 

نيوزيلندا 

 المملكة 
المتحدة

12 13 12 9 

 10 5 10 13فنلندا 

 13 17 14 14النرويج 

 19 22 17 15إسرائيل 

 15 14 15 16التشيك 

 25 19 20 17سلوفينيا 

 17 18 21 18ألمانيا 

 18 20 19 19ماليزيا 

 23 26 23 20المجر 

 30 27 24 21بنما 

 22 23 16 22آرواتيا 

 12 15 18 23فرنسا 

 14 16 22 24البرتغال 

 20 24 26 25إسبانيا 

 27 21 25 26سلوفاآيا 

 24 25 27 27إيطاليا 

 35 29 28 28اليابان 

 آوريا 
الجنوبية

29 30 32 28 

 40 39 35 30رومانيا 

 54 33 32 31فلبين 

 26 28 29 32اليونان 

 32 31 31 33بولندا 

 31 37 34 34تشيلي 

 34 36 36 35 جمهورية 
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الصين

 36 38 33 36أوغندا 

 39 35 37 37تونس 

 33 30 38 38بوتسوانا 

 43 43 39 39أوآرانيا 

 29 47 40 40المغرب 

 42 40 41 41السنغال 

 51 45 42 42المكسيك 

 50 34 47 43األرجنتين 

 المملكة 
العربية 
السعودية

44 45 41 41 

 49 48 46 45تايلند 

 45 51 43 46سريالنكا 

 46 44 52 47روسيا 

 37 42 44 48نيجيريا 

 جنوب 
أفريقيا

49 48 49 38 

 60 52 53 50بيرو 

 53 57 54 51الصين 

 58 53 57 52البرازيل 

 44 54 49 53آينيا 

 56 50 51 54آولومبيا 

 48 60 59 55مصر 

 52 46 50 56باآستان 

 47 55 56 57ترآيا 

 55 56 58 58بنغالديش 

 61 58 55 59فنزويال 

 59 59 60 60إندونسيا 

 57 61 61 61الهند 

 62 62 62 62إيران 
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 مأزق مفهوم ومحنة هوية: نحن والعولمة

  محمد فاضل رضوان

باعتبارها مصطلحاً قلقاً يرتبط العولمة عادة ما تقدم 

ذكره بالتوجس والتحفظ بالنظر لتعدد حضوره في 

مختلف الخطابات السياسية واالقتصادية والثقافية 

 سياق جامع مانعالمعاصرة، دون أن يكون هناك 

وضعه في يتحكم في سيرورة هذا المفهوم، فيسمح ب

إطار تعريفي قار كغيره من المفاهيم، ففي حين يبدو 

للوهلة األولى أن األمر يتعلق بمصطلح جديد يكاد 

تداوله اإلعالمي يتجاوز البضع سنوات، فإن كل من 

فخ " في كتابهما هانز بيتر مارتين وهارولد شومان

جذوراً تاريخية عميقة تعود إلى يرسمان له " العولمة

، منذ اكتشاف أمريكا وغزوها ة قرونأكثر من خمس

 ١.وكونية عصر األنوار

قلق هذا المفهوم وتداخله مع مفاهيم أخرى من قبيل 

،العالمية
٢

 هو ما يجعل بعض الدراسات الحديثة 

خرافة ترفض حتى االعتراف به، إذ تعتبره مجرد 

  إننا بحسب تعبير المفكر الفرنسي ٣.وموضة عصر

أمام نظام ال يزال  )regis debri (ريجيس دوبري

قيد التشكل بأدوات ومحددات نظرية غير موعى بها 

، كما وقع بالنسبة النتقال العالم من وعياً تاماً

العصور الوسطى إلى عصر التنوير، أو من الموجة 

الفالحية إلى الموجة الصناعية، أو من الموجة 

الصناعية إلى الموجة المعلوماتية، وهي ذروة 

 روبرتسونهذا ما جعل   ولعل ٤.الحداثة

)robertson( أبرز منظري العولمة في ، أحد

، في تحقيبه الشهير لتاريخها يطلق على العالم

المرحلة الخامسة التي تتمثل الصورة المعاصرة التي 

 التي تحيل ٥،مرحلة عدم اليقيننحن بصدد عيشها 

بالضرورة على قلق المفهوم واستعصاء حصره 

ير أن مسحاً سريعاً غاصطالحياً أو وظيفياً، 

لمجموعة من التعاريف المقدمة من قبل مجموعة 

من المفكرين واألكاديميين قد تتيح لنا استخالص 

 :بعض مؤشرات سيرورة المفهوم على األقل

 العولمة بكونها االختراق المتبادل سمير أمينيعرف 

في االقتصاديات الرأسمالية المتطورة بدرجة أولى، 

 بين الشمال والجنوب على اعتبار ثم توسيع المبادالت

 هوبرت فيدرينيذهب  فيما ٦،أنه يمثل سوقاً مهمة

)Hubert vedrine ( ًإلى أن العولمة ليست فكرا

ولكنها وقائع تقنية فرضت نفسها على الساحة 

الكونية، وفي فرضها لنفسها أقلقت الجميع، وبخاصة 

الدول ومؤسسات القطاع الخاص، إنها ظاهرة ال 

اقتصاد، وإنما بالحصر اقتصاد السوق تمس أي 

واالستهالك، واقتصاد تحويالت العمالت والتدبير 

 فيعرفها صادق جالل العظمأما   ٧.االستثماري

بكونها وصول نمط اإلنتاج الرأسمالي، عند منتصف 

القرن تقريباً إلى نقطة االنتقال من عالمية التبادل 

المية والتوزيع والسوق والتجارة والتداول، إلى ع

بينما يرى   ٨.دائرة اإلنتاج وإعادة اإلنتاج ذاتها

عزمي بشارة أنها طغيان قوانين التبادل العالمي 

المفروضة من قبل المراكز الصناعية الكبرى على 

 ٩.قوانين وحاجات االقتصاد المحلي

 من حيث تتقاطع فيما بينهاهذه التعاريف وإن كانت 
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 الذي يبلغ نيلجانب االقتصادي والتقتركيزها على ا

أهمية ، فهي ال توازي المد المعلوماتيأوجه في 

المفهوم وحضوره المتشعب في مختلف الخطابات 

 ألننا بهذا المعنى بصدد اعتبار العولمة المعاصرة؛

مجرد ممارسات جديدة في التجارة واالقتصاد 

 تستند إلى قوة التدفقات المالية في سوق المتبادل

عة المبادالت التكنولوجية، عالمية واحدة، واتساع رق

 ما يجعل ١٠وبخاصة عبر وسائل االتصال واإلعالم،

 قاصرة عن اإلحاطة بشموليتهامقاربتنا للعولمة 

و إهماال غير مبرر واختزاالً لها في بعض مكوناتها، 

، لتجلياتها المختلفة والمتعددة األشكال واأللوان

، ضرورة الوقوف بدقة وشموليةالشيء الذي يتطلب 

ال زال ن لم يكن على داللة المفهوم وهو أمر إ

كما أسلفنا، فعلى تجلياتها على مختلف مستعصياً 

المعطى الثقافي مظاهر الحياة اإلنسانية، وفي مقدمتها 

تشكيل الهوية  الذي يدخل بشكل مباشر في والتربوي

 التي تشير أغلب الدراسات إلى والخصوصية المحلية

  لموجة العولمة،الضحية األولىأنها قد تكون 

سيراً نحو التنميط من خالل تمرير نموذج باعتبارها 

، ويضع ثقافي واحد يكتسح الثقافات الجهوية

مصيرها في خانة الموضوعات التي قد تشغل اهتمام 

 .األنثروبولوجيين بعد زمن قليل

من هذا المنطلق نتوجه لمقاربة مفهوم العولمة من 

باشر على تأثيره المباشر أو غير المزاوية 

، التي قد تسمح لنا الخصوصيات الثقافية الجهوية

باعتماد مصطلحات من قبيل الهوية، وفي مقدمتها 

المجال الثقافي العربي الذي يقع في دائرة نفوذ 

االكتساح الثقافي الغربي، من خالل محاولة قراءة 

بعض االجتهادات الفكرية واألكاديمية العربية التي 

ة وأثرها وآليات مواجهتها اهتمت بتوصيف الظاهر

تقودنا إلى طرق باب الممارسة التي من البديهي أن 

التربوية في تجلياتها المادية والرمزية الجماعية 

، ألن من شأنها أن تشكل من وجهة نظرنا والفردية

تحصين الهوية الثقافية العربية في ملتقى آليات 

 .وجه االكتساح الثقافي العولمي الغربي

 يض الهويةالعولمة نق
 بأقل قلقاً وال إشكالية من الحديث عن الهويةليس 

حديثنا السابق عن العولمة، فهي من المفاهيم التي 

تضخمت بشأنها المقاربات والدراسات إلى درجة 

) Alfred grosser (ألفرد جروسرجعلت المفكر 

القليل من المفاهيم هي التي حظيت يعلق بأن 

 وهو أمر ١١،ويةبالتضخيم الذي عرفه مفهوم اله

يعود إلى تناثر هذا المفهوم على ضفاف تخصصات 

عدة داخل حقل العلوم اإلنسانية من األنثروبولوجيا 

إلى السوسيولوجيا، ومن السيكولوجيا إلى علوم 

كل محاولة لحصره السياسة، الشيء الذي يجعل من 

 على ضرباً من المجازفة الفكرية المفتوحة

 الفرنسي معجم روبيردد االحتماالت كافة، هكذا يح

، ويختزن الميزة الثابتة في الذاتالهوية باعتبارها 

هذا التحديد معنيين يعمل على توضيحهما معجم 

إنها ميزة ما هو : المفاهيم الفلسفية على الشكل التالي

، سواء تعلق األمر بعالقة االستمرارية التي متماثل

تي يقيمها فرد ما مع ذاته أم من جهة العالقات ال

يقيمها مع الوقائع على اختالف أشكالها، ومن ثم 

الفعل الذي يجعل من واقع تصبح الهوية الثقافية هي 

 من خالل االشتراك ما مساوياً أو شبيها بواقع آخر
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في الجوهر، أما أنثروبولوجياً فيحضر المفهوم 

كعالمة غير منفصلة عن مسلسل الفردنة، أي كشكل 

فمن أجل ات نفسها، من أشكال التمايز بين الطبق

إعطاء هوية لفرد ما أو لمجموعة من األفراد، يبدو 

لزاماً التمييز بين ما ليسوا هم، وبالمقابل ينبغي فهم 

الفرد في خصوصيته، كما يجب أخذ هويته 

 ١٢.التاريخية بعين االعتبار

الواقع أننا بصدد التعامل مع إحدى أكثر القضايا 

رارها، ولعل هذا حساسية في نشأة المجتمعات واستم

ما يضع هذه القضية في عمق كثير من النزاعات 

المسلحة أو حتى السلمية في العالم في إفريقيا كما في 

آسيا وأوروبا، بل إن هذه االندفاعات نحو الهوية 

ليست حكراً في الواقع على األماكن التي تقدم في 

التداول اإلعالمي باعتبارها مناطق صراع وتعصب، 

منتشرة في مختلف بقاع المعمور  بقدر ما هي

  وفي هذا اإلطار لسنا بحاجة للتذكيرشرقها وغربها،

بالمفاوضات الشاقة التي جمعت فرنسا بالواليات 

التي " الجات"المتحدة األميركية على هامش معاهدة 

تقضي بحرية مرور البضائع واألشخاص 

، فقد كان زعماء والمعلومات بين الدول بحرية

مدى قدرة الهوية ها متخوفون من فرنسا ومثقفو

الفرنسية على الصمود في وجه االختراق الثقافي 

، على الرغم من الخلفية الثقافية واإلعالمي األجنبي

فكر األنوار الفرنسية العريقة التي تجر وراءها 

 من إرهاصات الفكر وأبجديات الحداثة الغربية

 الديكارتي إلى اشتغاالت فالسفة االختالف، كما أن

كانتونات سويسرا وقوميتي بلجيكا وطائفتي أيرلندا 

ليست كلها أكثر من تعبير عن التشبث بالهوية في 

زمن العولمة، أما ألمانيا فإن أزيد من أربعين سنة 

من الفرقة اإلسمنتية لم تلِغ سعي الطرفين نحو هوية 

األمة األلمانية في مشهد التوحيد، ولعله من قبيل 

ى أن الواليات المتحدة األمريكية، المفارقة اإلشارة إل

تعد من أكثر متزعمة أيديولوجيا العولمة في العالم، 

، فقد سجل المفكر البلدان استشعاراً لهاجس الهوية

 في زيارة له إليها في محمد عابد الجابريالمغربي 

إطار ما يسمى بالحوار العربي األمريكي أن برنامج 

ع الزوار، وهم الرحلة لم يكن يعطي األولوية إلطال

نخبة من ألمع المفكرين العرب، على تجليات 

الحضارة األمريكية المعاصرة من قبيل علم 

التكنولوجيا والمعلوميات وبرامج غزو الفضاء، بقدر 

ما انصرف إلى أشياء وأماكن لها ارتباط بالتراث 

والتاريخ إلى درجة جعلت الدكتور الجابري يخاطب 

لى هامش الحوار مضيفيه في إحدى مداخالته ع

إن وضعنا معكم مقلوب، نحن في : "المذكور قائال

العالم العربي شبعنا من التراث ونبحث عن 

المعاصرة، أما أنتم فيبدو أنكم شبعتم من المعاصرة 

أنتم تبحثون عن الماضي . وتبحثون عن التراث

  من جهة أخرى، ١٣".ونحن نبحث عن المستقبل

هيم أخرى هكذا قد يتم فقد يتداخل هذا المفهوم مع مفا

التعبير عن الهوية في كثير من األحيان بلغة 

الجنسية، وليست الجنسية وضعية سياسية قانونية 

فحسب، فهي كذلك كل ما نعتقد أنها خصائصنا 

السمات التي نتقاسمها مع االجتماعية المميزة، 

 الشيء الذي يحيل على ١٤،المواطنين المماثلين

 بين الروابط المحسوسة تزاوج غير واضح المعالم

والخريطة السياسية والقانونية، بل والجغرافية للعالم، 
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ما يضعنا أمام أحد أهم األسئلة التي تطرح نفسها 

بإلحاح على هامش عالقة العولمة بالهوية تتعلق 

بسؤال المكان، فهذا األخير الذي ظل على امتداد 

 عمر التركيبة السياسية التقليدية، ممثلة في الدول

الوطنية، مكاناً مغلقاً على مجموعة من الفاعلين 

الحاضرين في عالقات تقوم وجهاً لوجه قد أصبح 

مجاالً كونياً مفتوحاً لتفاعالت أبعد من نطاقه المحدد، 

يدخل فيها أفراد غير موجودين بالمكان، وأحداث ال 

بهذا المعنى يكون   ١٥.تحدث في المكان ذاته

ود السياسية أمراً التعايش بين العولمة والحد

محدوداً للغاية، ما دامت هذه األخيرة تركز على 

بينما تسعى العولمة إلى تجاوز هذه ، الخصوصية

  الحدود مظهر .الخصوصية واالنتقال إلى العمومية

من مظاهر السيادة، ومن أهم مقوماتها ومرتكزاتها، 

إنها تجسيد للسيادة على المكان، سواء أكان ملكاً 

لكاً جماعياً، أم أقيمت عليه دولة مستقلة خاصاً أم م

تتمسك بحق سيادتها الكاملة ضمن حدوده المعترف 

أما العولمة، فإنها تسعى إلى إلغاء السيادة بها دولياً، 

على المكان أو إضعافها مستعينة بوسائلها وآلياتها 

من تخطي الحدود والقفز من فوقها والتعدي على 

راقه، وغزو ثقافة خصوصيات المكان وسكانه، واخت

شعبه وحضارته، وفرض ثقافة أخرى عليه، ما قد 

يضعف من انتمائه الوطني والقومي ويساهم في 

تفكيك عناصر هويته ومكوناتها، ليصبح شعباً بال 

 إنه ١٦.هوية تميزه عن غيره من األمم و الشعوب

إفراغ الهوية إذن أقرب إلى نظام يعمل على 

 للتفتيت والتشتيت ، ويدفعالجماعية من كل محتوى

ليربط الناس بعالم الالوطن والالأمة، والالدولة، أو 

 ١٧.فرقهم في أتون الحرب األهليةي

اندثار الحدود السياسية والقانونية والثقافية أمام 

العولمة المدعومة بوسائل حديثة كاإلنترنت، 

والفضائيات التلفزيونية، من شانه أن يدمر آخر قالع 

 الثقافي الغربي واألمريكي المقاومة لالكتساح

باألساس، ما دام السياق الجيوبوليتيكي الدولي يسير 

باتجاه تعزيز هيمنة الواليات المتحدة األمريكية على 

، أو العالم في سياق ما يعرف بالنظام الدولي الجديد

عالم الميغا إمبريالية بتعبير عالم الدراسات 

 االتحاد  فمع انحسار١٨،المهدي المنجرة ةالمستقبلي

كانت السوفييتي وتفككه وانشغاله بهمومه الداخلية، 

الواليات المتحدة األمريكية تحقق أكبر قدر من 

االنتشار العالمي والنجاحات واالنتصارات السياسية 

، وتستغل التحوالت الدولية لتزيد من والعسكرية

حضورها وصعودها الدولي كدولة وحيدة تتميز 

 super) العظمى كلها بمواصفات ومقومات الدولة

state)، 19 تتحكم بالنسبة األكبر  إضافة إلى أنها

 ولعل أكبر . من وسائل اإلعالم المؤثرة عبر العالم

مظاهر السيطرة األمريكية معلوماتياً تشبثها بأن 

األمريكية مسؤولية ) ICANN(تحتكر مؤسسة 

 internet(تسيير المهام األساسية لإلنترنت 
governance(ي تشمل إدارة الموارد الرئيسية ، الت

فقد رفضت الواليات المتحدة ... للبنية التحتية للشبكة 

األمريكية بشكل قاطع في القمة العالمية لمجتمع 

المعلومات، أن تحال هذه المهمة على منظمة عالمية 

يثير قلق وهو ما ... كاالتحاد العالمي لالتصاالت 

" ضيعة"ت االتحاد األوروبي من أن تصبح اإلنترن
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 بهذا تتجاوز الهيمنة األمريكية ٢٠،أمريكية خاصة

، الجانب االقتصادي والسياسي إلى الجانب الثقافي

بما يعنيه ذلك من تعميم للقيم النفسية والسلوكية 

والعقائدية األمريكية على األذواق والسلوكيات 

واألعراف التي تشكل، باإلضافة إلى األديان 

كاملة للخصوصية الحضارية والعقائد، المنظومة المت

 يتعلق لباقي الشعوب في العالم، ما يعني أن األمر

بأيديولوجيا تعكس إرادة الهيمنة على العالم وأمركته 

، فهي تعمل على حد تعبير الدكتور عابد الجابري

 يخص بلداً بعينه هو تعميم نمط حضاريعلى 

 الواليات المتحدة األمريكية، بالذات، على بلدان العالم

القضاء على   لذلك، فهي تنحو باتجاه ٢١... .أجمع 

، في األذواق الخصوصية الثقافية بشكل عام

وأولويات التفكير ومواضيعه ومناهجه، لكل هذا 

 مفهوم نعوم تشومسكييضع المفكر األمريكي 

العولمة في عمق التطلعات الهيمنية للواليات المتحدة 

مية، أو ما األمريكية من وحي مصالحها األمنية القو

يتعارف عليه بالحلم األمريكي الذي جند، ليصبح 

واقعاً معيشاً، مجموعة من الحلفاء والزبناء في إطار 

تبني حرية مطلقة لقوانين السوق المالية الواحدة التي 

  أما ٢٢.تتحدى سلطة الدولة القومية ودولة الرعاية

كما سبقت اإلشارة -المدخل األساسي للتأثير فيرتبط 

 الذي يتجاوز كل باالختراق اإلعالمي الهائل -لذلك

فيجند ثقافة جديدة هي األشكال التقليدية للتواصل، 

ثقافة ما بعد المكتوب التي ليست سوى ثقافة 

، باعتبارها المفتاح السحري للنظام الثقافي الصورة

نظام إنتاج وعي اإلنسان بالعالم، إنها المادة : الجديد

ي تسويقها على أوسع نطاق الثقافية األساس التي يجر

جماهيري، وهي تلعب الدور نفسه الذي لعبته الكلمة 

إن الصورة أكثر .  في سائر التواريخ التي سلفت

إغراء وجذباً وأشد تعبيراً وأكثر رسوخاً والتصاقاً 

؛ ألنها لغة عالمية تفهمها جميع األمم والشعوب بالعقل

 ألنها والبشر كافة، سواء أكانوا جهلة أم متعلمين،

قادرة على تحطيم الحاجز اللغوي وعلى الرغم من 

هذا فهي ال تعدو أن تكون ثقافة معلبات مسلوقة 

جاهزة لالستهالك، تتنافس الشركات اإلعالمية 

لتسويقها مستخدمة جميع ما ابتكره العقل البشري 

ومع تراجع الغربي من وسائل اإلغراء والخداع، 

ب، فإن نظام القيم معدالت القراءة واالهتمام بالكتا

معرض للتفتت، ما سيكرس منظومة جديدة من 

المعايير ترفع من قيمه النفعية والفردانية األنانية، 

والمنزع المادي ـ الغرائزي المجرد من أي محتوى 

  وال تقتصر محاوالت األمركة ٢٣.الخ... إنساني

على مضامين الرسائل اإلعالمية الدائمة التدفق، بل 

، التبشير بانتصار القيم المسماة أمريكيةتتعداها إلى 

وبأساليب وطرز الحياة األمريكية، بدءاً بأنماط 

السلوك والمالبس واللغة، وصوالً إلى التبشير 

باالنتصار النهائي للقيم الليبرالية على سواها، 

 بوصفها النتيجة ٢٤والحديث عن نهاية التاريخ،

تويه من النهائية التي أعقبت الحرب الباردة بما تح

تفوق لقدرات التكنولوجيا األمريكية، ومن أفضلية 

للنظم والمؤسسات العالمية على الطراز األمريكي، 

وبما تنطوي عليه من تحديث وديمقراطية ال بد وأن 

تعم، حسب منظري الليبرالية الجديدة، جميع دول 

العالم من خالل التمسك بمبادئ الرأسمالية التي تشكل 

لمي وقدر جميع الشعوب والدول غاية التطور العا
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ولعل أبلغ مثال على هذا االختراق   ٢٥.األخرى

األمريكي ألنماط العيش الجهوية بمختلف أنحاء 

العالم، يتمثل في تداول مفاهيم جديدة من قبيل مفهوم 

الذي يحيل ) macdonaldization (الماكدونالية

بشكل مباشر على ثقافة وجبات الطعام السريع 

المقدم في سلسلة مطاعم ماكدونالد الشهيرة األمريكي 

ولسنا بحاجة للتذكير على أن انتشار   ٢٦.عبر العالم

هذه المطاعم في كل ربوع الوطن العربي لخير دليل 

على اكتساح النموذج الثقافي األمريكي لمختلف 

شيء ، المظاهر الحياة الثقافية واالجتماعية العربية

 في عمق تأثير الذي يحيل بشكل مباشر على أننا

فما مدى هذا التأثير؟ وما هي ، العولمة المؤمركة

تداعياته على الفضاء الثقافي العربي؟ وهل من 

 آليات للمقاومة؟

االكتساح العولمي وآليات : الثقافة العربية

 المقاومة
إذا ركزنا زاوية الرؤية على البلدان العربية، فإننا ال 

المنتمية تحت نعتبر وضعها مفارقاً لمجمل البلدان 

فالتبعية السياسية الشاملة للغرب، لواء العالم الثالث، 

وضعف أداء االقتصادات العربية، وفشل مشاريع 

التنمية، واالندماج السلبي في اقتصاديات الغرب 

، ال يمنح فرصاً لتشكيل هوية اقتصادية محلية القوية

قد تفسح المجال أمام حماية وتحصين الهوية الثقافية 

ذلك أن ما نستورده من الغرب ى تمظهراتها، في شت

ليس مجرد منتوجات أو آالت، بل سلوك وقيم و 

 لها بالغ األثر في مجتمعات ال زالت ٢٧ر،معايي

تعيش إشكالية الصراع بين التقليد الذي يتحدد من 

خالل االنتماء إلى نظام اجتماعي وثقافي يجد تبريره 

 قوى في الماضي، ويدافع عن مكتسباته ضد عمل

 والحداثة التي تقدم نماذج للسلوك والتفكير ٢٨التغير

  وإذا جاز لنا أن ٢٩.متعارضة مع النماذج التقليدية

نجازف بمحاولة رصد تأثير العولمة الغربية في 

نسختها األمريكية باألساس على واقع الثقافة العربية، 

فقد يكون بإمكاننا تسجيل بعض هذه المؤثرات التي 

ن عن نفسها بتجلٍّ واضح في حيثيات وإن كانت تعل

الحياة اليومية العربية، فإن من الصعب عزلها عن 

التأثيرات األخرى السياسية واالقتصادية باألساس، 

 :هكذا يمكن الحديث عما يلي

 تغيير شامل في القيم والسلوكـيات االستهالكية< 

من خالل التركيز على العالمات التجارية العالمية، 

سلوكيات االستهالكية الغربية، الشيء الذي وانتشار ال

من شأنه أن يهدد الموروث الثقافي واالجتماعي 

العربي في جملته باالندثار، مع توالي انخراط 

األجيال الالحقة في هذه األنماط المستوردة التي تمس 

مختلف أشكال الحياة المادية والفكرية لألفراد 

س إلى والجماعات من المأكل، والمشرب، والملب

 .طرق التفكير والحياة

 في شتى المجاالت تراجع مستمر للغة العربية< 

أمام اكتساح اللغات األجنبية، إذ أصبحت اللغات 

اإلنجليزية في دول الشرق األوسط "األجنبية 

أكثر تداوالً من " والفرنسية في دول المغرب العربي

 حتى في العالقات البين عربية، بل اللغة العربية

 .الدولة نفسهاوداخل 

 فقدان الثقافة العربية للقدرة على التجديد< 
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المتوازن لذاتها، فتخلف اآلليات والمعايير المنتهجة 

في هذا السياق أضحى يهدد حتى مستقبل اإلنتاج 

الفني واألدبي بالبلدان العربية، ولسنا بحاجة للتذكير 

 .بتراجع هذا اإلنتاج كماً وكيفاً

 أمام االكتساح  العربيةانكماش وسائل اإلعالم< 

الهائل لإلعالم الغربي وقصورها عن حماية وتجديد 

 .الثقافة العربية

آثار االختراق الثقافي الغربي األمريكي هذه بعض 

، وهي على الرغم من خطورتها ال للثقافة العربية

أما تمثل في الواقع سوى الشجرة التي تحجب الغابة 

 فليست ربية،آليات المقاومة وتحصين الهوية الع

مناقشتها بأقل صعوبة من عزل هذه اآلثار 

وتوصيفها، هكذا من البديهي أن تتجاوز الحلول 

المقترحة من قبل المهتمين بتتبع الظاهرة وآثارها، 

الجانب الثقافي، لتحاول صياغة منظومة متعددة 

) الحكامة(األوجه من آليات العمل السياسي الرسمي 

عية الرسمية وغير والسلوكيات الفردية والجما

الرسمية الكفيلة، إن لم يكن بدحض آثار العولمة، 

فعلى األقل تنشيط آليات المقاومة داخل المجتمعات 

المستهدفة التي تأتي المجتمعات العربية في طليعتها 

النتمائها للحلقة السياسية األضعف في العالم من 

جهة، ووقوعها في مناطق مصالح األقوياء من جهة 

في هذا السياق نتوقف عند إحدى أهم .  أخرى

لحظات النقاش العربية حول إشكالية العولمة 

وآثارها الثقافية وآليات مواجهتها، ويتعلق األمر 

بالندوة التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 

بين ) العرب والعولمة: (في بيروت حول موضوع

، والتي تميزت ١٩٩٧ كانون األول ٢٠ و١٨

ة من المفكرين العرب حملت أوراقهم بمشاركة نخب

العولمة المقدمة على هامش الندوة رؤى عميقة اتجاه 

، كما قدمت مقترحات نظرية وعلمية للحد من الثقافية

  فإجابة على سؤال ما العمل ٣٠.تداعياتها السلبية

إزاء األخطار التي تطبع عالقة العرب بالعولمة على 

محمد عابد كر مستوى الهوية الثقافية، يعرض المف

 لموقفين يصنفهما منذ البداية ضمن المواقف الجابري

بالرفض المطلق وسالحه الالتاريخية؛ يتعلق األول 

 الذي ينقلب إلى موت بطيء لعدم االنغالق الكلي

وجود نسبة معقولة من التكافؤ بين إمكانات العولمة 

بالقبول والثقافة المنغلقة عليها، فيما يرتبط الثاني 

 الذي لالستتباع الحضاري واالختراق الثقافيالتام 

تمارسه العولمة تحت شعار االنفتاح على العصر 

دعوة والمراهنة على الحداثة، بما يعنيه هذا من 

أما البديل حسب الدكتور .  لالغتراب والالهوية

الجابري فينطلق من العمل داخل الثقافة العربية نفسها 

ارسة الحداثة في من أجل تجديدها بإعادة بنائها ومم

معطياتها وتاريخها، والتماس وجوه من الفهم 

والتأويل لمسارها تسمح بربط الحاضر بالماضي في 

فتجديد الثقافة العربية، والدفاع  ... اتجاه المستقبل

عن الخصوصيات، ومقاومة الغزو واالختراق، كلها 

أمور تحتاج إلى اكتساب األسس واألدوات التي ال بد 

عصر العلم والثقافة، وفي مقدمتها منها لدخول 

في االتجاه نفسه سارت  ... العقالنية والديمقراطية

مدير تحرير محمد محفوظ ورقة الباحث السعودي 

ضرورة إعادة االعتبار مجلة الكلمة الذي حث على 

، والعمل على تنشيطها في لعناصر الثقافة الوطنية

طنية النسيج المجتمعي، ألن بقاء عناصر الثقافة الو
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ساكنة، يعني تحول بعضها إلى فلكلور محلي، نشجع 

به السياحة، ونحنطه في متاحف وأماكن أثرية ال 

غير، ذلك أن االرتكاز على عناصر الثقافة الوطنية 

ومقوماتها هو الذي يوفر لنا أسباب الوعي واإلدراك 

.  الكافيين الستيعاب تطورات العالم، وتحديد مستقبلنا

 فال يرى في إطار اإلله بلقزيزعبد أما الدكتور 

الورقة التي قدمها على هامش الندوة نفسها من حل 

عبر المقاومة ، الممانعة الثقافيةسوى ما أسماه 

، اإليجابية لهذه العولمة أو السيطرة الثقافية الغربية

باستعمال األدوات كما أسماها وهو ما لن يتحقق إال 

، ة للعولمةعينها التي تحققت بها الجراحة الثقافي

فعل ذلك أن نظريات علم االجتماع الثقافي تؤكد أن 

 ٣١.العدوان الثقافي غالباً ما يستنهض نقيضه

إن قراءة متأنية في اآلليات المقترحة من لدن نخبة 

من المفكرين واألكاديميين العرب الذين شكلت 

إشكالية الهوية العربية في مقابل االكتساح العولمي 

تغاالتهم الفكرية، تدفعنا لإلقرار إحدى أهم ركائز اش

 المعركة داخلية أكثر بكثير مما هي خارجية،بأن 

فالتصدي آلثار العولمة ال يمر عبر المواجهة 

المكشوفة معها في مختلف ساحاتها االقتصادية 

والسياسية و االجتماعية، ألن هذا سيكون بمثابة 

 على الواجهات كافة، ضرب من االنتحار الهوياتي

إنها إشكالية .  االشتغال على الذاتما يمر عبر بقدر 

األنا والنحن أكثر بكثير من كونها إشكالية اآلخر؛ 

أن مستقبل الثقافة العربية ليس مرهوناً بمعنى 

بالتحديات الخارجية التي تحملها العولمة على أهميتها 

فحسب، بل يتصل بقدرة هذه الثقافة على إقامة حوار 

، أي بقدرتنا تياراتها وأفكارهاداخلي بين اتجاهاتها و

كعرب على إعادة بناء وحدة الفضاء الثقافي العربي 

حرية تداول األفكار والمنتجات الفنية بما يضمن 

وتحريره ، إلى جانب تدعيم النشاط اإلبداعي واألدبية

، بحيث يصبح الحوار من الممنوعات والمحرمات

الثقافي والحضاري العربي مقدمة وشرطاً ألي 

نعة ثقافية أو مبادرة منتجة للتواصل مع الثقافات مما

 ٣٢.األخرى

من جهة أخرى، فإن الحديث عن تشكيل وتحصين 

الهوية الثقافية الداخلية في مقابل االختراق الثقافي 

الغربي، يحيل بالضرورة على سيرورة بالغة التعقيد، 

ترتبط بمختلف المؤسسات االجتماعية التي توكل 

القيم والرموز وضمان استمرارها، إليها مهمة إنتاج 

والتي تأتي المؤسسات اإلدماجية التقليدية من قبيل 

 على رأس قائمتها، الشيء الذي المدرسة واألسرة

لموضوعة التربية يحيل بقوة األشياء على التطرق 

 من شأنها توفير مجال جد مالئم كفاعلية دينامية

 ٣٣ز،للمقاومة أو الممانعة بتعبير عبد اإلله بلقزي

فإلى أي حد يمكن اعتبار المؤسسات التربوية 

التقليدية جبهة ممانعة ثقافية لتحصين الذات العربية 

 ضد آليات العولمة والتنميط الثقافي؟

 ساحة ممانعة: التربية
تجعل التصورات الكالسيكية من الممارسة التربوية 

في مختلف تجلياتها صمام أمان الضبط والمحافظة 

عتبارها موجهة نحو إنتاج وإعادة االجتماعية، با

إنتاج القيم والرموز عن طريق نقلها بشكل أمين 

 ديركايملألجيال المتعاقبة، فعالم االجتماع الفرنسي 

)DURKHAIM ( يقدم التربية باعتبارها العمل
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الذي تمارسه األجيال الراشدة على األجيال التي لم 

 أن وهدفها.  تنضج بعد، من أجل الحياة االجتماعية

تثير لدى المتلقي وتنمي عنده طائفة من األحوال 

الجسدية والفكرية والخلقية التي يتطلبها منه المجتمع 

السياسي في جملته، وتتطلبها البيئة الخاصة التي يعد 

لها بوجه خاص، ولعل هذا أبلغ تجلٍّ لهذه السيرورة 

في اصطالحات العلوم اإلنسانية واالجتماعية هو ما 

ه في مفهوم التنشئة االجتماعية يمكن اختزال

)socialisation ( التي يقدمها السوسيولوجي

باعتبارها ) Guy Rocher (غاي روتشرالكندي 

منظومة األوليات التي تمكن الفرد على مدى حياته 

من تعلم واستبطان القيم االجتماعية الثقافية السائدة 

  بهذا المعنى يمكن ٣٤.في وسطه االجتماعي

ظومة عمليات يعتمدها المجتمع في نقل تصورها كمن

ثقافته، بما تنطوي عليه هذه الثقافة من مفاهيم وقيم 

إنها العملية التي يتم ... وعادات وتقاليد إلى أفراده 

دمج الفرد في المجتمع والمجتمع في من خاللها 

 ٣٥.الفرد

وفقاً لمختلف هذه التحديدات تتباين التربية من مجتمع 

اذج الثقافية والرموز والقيم التي آلخر بتباين النم

يستهدف كل مجتمع ضمان استمرارها من خالل 

السهر على تمريرها لألجيال الالحقة، إال أنها ال 

تعدو أن تكون انعكاساً ألساليب السلطة الموظفة في 

المجتمع وفي مؤسساته، لهذا السبب يتم الرهان في 

أجرأة غايات وأهداف العملية التربوية على 

المدرسة إلى ؤسسات التربوية التقليدية الممتدة من الم

األسرة باعتبارهما مؤسستين اجتماعيتين إدماجيتين 

تتمحور أهميتهما في المحافظة على الموروث 

الثقافي واالجتماعي وإعادة إنتاجه بما يضمن عملية 

إدماج : اإلدماج هاته على المستويين سابقي الذكر

فة المجتمع في الفرد، الفرد في المجتمع وإدماج ثقا

 االنفالت الهائل للثورة المعلوماتيةغير أن حالة 

وتأثيراتها الجمة على األفراد والجماعات، بل وعلى 

الدول نفسها من شأنه أن يطرح أكثر من سؤال حول 

الهوامش المتاحة لهذه المؤسسات التقليدية في القيام 

 أخذنا بعملية اإلنتاج وإعادة اإلنتاج هذه، وبخاصة إذا

األقرب بعين االعتبار طبيعة خطاب هذه المؤسسات 

، ميالً إلى المحافظة واألكثر ارتباطاً بالقهر واإلكراه

في مقابل الخطاب السمعي البصري الذي يراهن 

على آخر تقنيات التأثير، وبخاصة  أن المشروع 

الغربي في عصر العولمة قد أصبح في عهدة 

، بما تملكه من نفوذ اإلمبراطوريات السمعية البصرية

وإمكانات وسلطة تمكنها من تقديم مادتها اإلعالمية 

تكنولوجيا للمتلقي في قالب مشوق يجلب االنتباه عبر 

، ويقارب عتبة المتعة ومعها يبلغ اإلثارة والتشويق

خطابه األيديولوجي وأهدافه االستهالكية، ويسهم في 

 لتمرير  لدى المتلقي الذي يصبح قابالًوأد حاسة النقد

وتلقي جميع القيم والمواقف السلوكية دون اعتراض 

  الشيء الذي يجعل ٣٦.عقلي أو معاداة نفسية

المعركة محسومة سلفاً لصالح الخطاب اإلعالمي 

، محمالً بأبطال ورموز القادم من ما وراء البحار

بعارضات جديدة تعيد تشكيل مخيلة المشاهد بدءاً 

رموز الفن  إلى ، وصوالًاألزياء ونجوم الكرة

والسينما واألعمال واأللبسة واألطعمة وأنماط 

 فيقلل من قدرة ٣٧،السلوك والمفردات اللغوية
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المؤسسات التربوية العربية في صورتها الحالية على 

المنافسة ومقاومة هذه الصور المبثوثة عبر القنوات 

الفضائية التي أضحت في متناول الجميع بأقل 

األصلية المرتبطة باإلعالم التكاليف في نسختها 

الغربي، أو حتى في امتداداتها الوطنية التي تعيد 

إنتاج الخطاب نفسه باآلليات نفسها بانتصارها 

للمنتوج الغربي على حساب المنتوج الوطني إن وجد 

 .أصالً

الواقع أن هذه المؤسسات ال تستطيع تحقيق اكتفاء 

ذاتي ثقافي عربي كما لم تستطع االقتصادات 

لمترهلة ضمان اكتفاء ذاتي غذائي عربي مع ا

خطورة زائدة متضمنة في المقارنة تتمثل في أن 

 من اكتساح اإلعالم الغربي للمجال الثقافي العربي

شأنه أن يحول هذا الفضاء الداخلي إلى فضاء 

لإلقصاء، فهيمنة أدوات االتصال السمعي البصري 

تئثارها الغربية واكتساحها لكل الفضاءات الممكنة واس

بحيز زمني مهم من وقت المتلقين الذي يبلغ ذروته 

في النمط التلفزيوني، يجعل الجميع أقرب إلى العيش 

في عالم افتراضي أثيري يتألف من الصور 

واإلشارات والنصوص المرئية والمقروءة على 

 يشكل تهديداً الشاشات اإللكترونية، بما بات

المرجعيات لمنظومات القيم والرموز وتغييراً في 

 إذ أن العالم المرغوب ٣٨،الوجودية وأنماط الحياة

فيه بالنسبة لزبناء الفضاء السمعي البصري 

التلفزيوني خاصة لم يعد، بالضرورة، هو العالم 

الحقيقي الذي يتحرك في إطاره هؤالء بقدر ما هو 

هذا العالم األثيري االفتراضي الذي تنقله وسائل 

تها المحلية أيضاً، فتسهم به اإلعالم الغربية وامتدادا

في تغيير البنى الذهنية والتشويش، إن لم نقل 

التضييق، على األجهزة التقليدية الوصية على 

يحول المجتمع الممارسة التربوية، وهذا من شأنه أن 

 الحقيقي إلى مجتمع لالغتراب واإلقصاء، فالرموز

والقيم التي يتشبع بها المتلقي يومياً عبر الفضاء 

سمعي البصري مختلفة كلياً عن رموز وقيم ال

المجتمع األصلي ما دامت تصنع خارج حدوده، كما 

من شأنه أن يفقد المنتوج التربوي المحلي كل قدرة 

خطاب األوامر على جلب اهتمام متلقيه ما دام 

 الذي يشكل عصبه غير ذي إغراء أمام والنواهي

 .ثقافة الصورة المشوقة والممتعة

ة القاتمة وإن كانت تشكل توصيفاً إن هذه الصور

لحقيقة وضع المؤسسات التربوية والثقافية في دول 

العالم الثالث، ومن ضمنها الدول العربية ال تعفي هذه 

المؤسسات من التمسك بأداء الوظائف المنوطة بها، 

 في صناعة الرموز والقيم -كما أسلفنا-والمتمثلة 

ل على ضمان التي تشكل عمق الهوية المحلية، والعم

ألن مستقبل الثقافة العربية رهين بإعادة استمرارها، 

، فإذا كان النظر في آليات اشتغال المدرسة واألسرة

من البديهي أن تسعى الواليات المتحدة األمريكية 

 تحت شعار حماية حقوق عولمة التربيةجاهدة إلى 

اإلنسان، ناظرة إلى نموذجها كشرط أساسي لنجاح 

صادية، مؤمنة بأنه عن طريق التربية عولمتها االقت

تنمية النزعات التي ترغب في فرضها يمكن 

 فإنه من الضروري والملح أن تسعى ٣٩،االستهالكية

 من حماية األمن الثقافي العربيهذه المؤسسات إلى 

خالل إعالن القطيعة مع اآلليات التقليدية الموظفة في 

 تربوي صياغة باراديغمالمجال التربوي العربي عبر 
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 واٍع بطبيعة المرحلة التي يجتازها العالم ٤٠جديد

والمنطقة، وبطبيعة المسؤولية الجسيمة المنتظرة منه، 

وهو ما لن يتأتى إال من خالل تجديد آليات اشتغال 

تطوير األنساق التربوية هذه المؤسسات عبر 

، أساسه وإنتاج خطاب تربوي وأسري بديل، التقليدية

تنمية يزمات جديدة تهدف إلى االشتغال على ميكان

 لدى المتلقي، بما يضمن تجاوباً عقالنياً الحس النقدي

إمكانية مع المنتوج اإلعالمي الغربي الذي أصبحت 

، وهو ما يسمح بالحديث عن تفاديه ضرباً من الخيال

توازناً معقوالً بين ضرورة منظومة تربوية تضمن 

النفتاح الحفاظ على معالم الهوية المحلية وحتمية ا

 في مختلف تمظهراتها على الثقافات اإلنسانية

وامتداداتها، فتجعل الماضي في خدمة المستقبل وليس 

  غير أن معركة  ٤١.المستقبل رهينة للماضي

المؤسسات التربوية التقليدية لن تحقق أهدافها بأية 

غياب دعم حقيقي من الفضاء اإلعالمي حال في 

ره من موقف اللعب ، الذي يجب أن يخرج بدوالعربي

على ثنائية االندماج الالمشروط في النموذج الثقافي 

الغربي تحت يافطة الحداثة واالنفتاح، أو إعادة إنتاج 

نفس آليات المؤسسات اإلدماجية التقليدية ممثالً في 

خطاب األوامر والنواهي تحت يافطة اإلنتاج 

اإلعالمي األسري الهادف، واالندماج في مشاريع 

أساسها التطلع إلى إشباع حاجات المواطن جديدة 

العربي الثقافية والجمالية من خالل بناء صورة 

 تحقق ٤٢سمعية بصرية خاصة بالذات العربية،

، بكثير من ثالثية اإلخبار والتثقيف والترفيهبنجاعة 

الجمالية وقليل من الخطابة، صورة سمعية بصرية 

ية تسير في تناغم مع ضرورة الحفاظ على الخصوص

المحلية من جهة، واالنفتاح على تجليات الثقافة 

العالمية من جهة أخرى، بما يعنيه ذلك من انتصار 

للقيم العالمية التي ترتقي بالقيم المحلية إلى مستوى 

عالمي، دون أن تحرمها من حقها في الوجود، 

ومواجهة لثقافة العولمة كإرادة للهيمنة واكتساح 

 ال نجد ما ننهي به هذه للخصوصيات الجهوية، ولعلنا

المقالة أبلغ من هذه العبارة العميقة المنسوبة ألحد 

 :المهاتما غانديرموز التحرر في التاريخ اإلنساني 

أرغب أن تهب رياح جميع الثقافات على نوافذ “

بيتي، لكني أرفض أن تقتلعني أي منها من 

 .”!جذورى

كاتب صحافي وباحث  / محمد فاضل رضوان

 –وأستاذ الفكر اإلسالمي والفلسفة  سوسيولوجي،

 المغرب

 الهوامش

هانز بيتر مارتين :   راجع بهذا الخصوص١

، ترجمة عدنان ”فخ العولمة“. وهارولد شومان

، الكويت آب ٢٩٥، العدد عالم المعرفةعباس علي، 

٢٠٠٣. 

:   انظر التمييز الذي يقترحه حسام الخطيب في٢

 منظور العالمية والعولمة من“. حسام الخطيب

 –، تموز ٣٤، المجلد ١، العددعالم الفكر، ”مقارني

 .٢٠٠٥أيلول 

بول هيرست وغراهام :  راجع بهذا الخصوص٣

ما العولمة؟ االقتصاد العالمي وإمكانات “. طومبسون

، عالم المعرفة، ترجمة فاتح عبد الجبار، ”التحكم



 التحدي الصهيوين                        )٢-١٧(ابع االستراتيجياملت                التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٤١  من٢٣                                               ٢٠٠٩ -مايس

 .٢٠٠١، الكويت أيلول ٢٧٣العدد

التربية والثقافة “. محمد مصطفى القباج:   انظر٤

، ٢٤، العدد المعرفة للجميع، ”في زمن العولمة

 .٢٠٠٢المغرب، آذار نيسان 

العولمة، النظرية . رونالد روبرتسون: انظر   ٥

، ترجمة أحمد محمود االجتماعية والثقافة الكونية

المجلس األعلى للثقافة، : ونورا أمين، القاهرة

١٩٩٨. 

، شؤون األوسط، ”تحديات العولمة“.  سمير أمين٦

 .١٩٩٨، نيسان ٧١العدد 

7   Hubert vedrine. Mondialisation et 
pensée unique. In “la méditerranée a 
l’heur de la mondialisation”, cahiers 
de la fondation abderrahim bouabid 

.N 27. 1997. 

” ما هي العولمة؟“.    صادق جالل العظم٨

 .١٩٩٧ آب -تموز، العدد الرابع، الطريق

، فكر ونقد، ”إسرائيل والعولمة“.   عزمي بشارة٩

 .١٩٩٨، آذار ٧، العدد ١السنة

التربية والثقافة في “.  محمد مصطفى القباج ١٠

 .، مرجع سابق”زمن العولمة

11 Alfred grosser: les identités 
abusives: le monde 28 janvier 1998. 

إشكالية “.  طعزيز مشوا: راجع بهذا الخصوص ١٢

الهوية في العلوم اإلنسانية، مأزق اإلشكال وقلق 

 أيلول ٢٨، ٢٣٧٧، العدد جريدة المنعطف، ”المفهوم

٢٠٠٥. 

.  محمد عابد الجابري: راجع بهذا الخصوص ١٣

العولمة ومسألة الهوية بين البحث العلمي “

، السنة الثالثة، فكر ونقد، ”٢والخطاب األيديولوجي

 .١٩٩٩ألول  تشرين ا٢٢العدد 

لجغرافيا الثقافية، أهمية ا“.  مايك كرانغ ١٤

، ترجمة ”الجغرافيا في تفسير الظواهر اإلنسانية

، الكويت، ٣١٧، العدد عالم المعرفةسعيد منتاق، 

 .٢٠٠٥تموز 

عولمة الحداثة وتفكيك الثقافات “.  أحمد زايد ١٥

، الكويت ٣٢، المجلد ١ العدد عالم الفكر،، ”الوطنية

 .٢٠٠٥ أيلول -تموز 

عالم ، ”العولمة والحدود“.  محمد علي الفرا ١٦

 تموز -، الكويت نيسان٣٢، المجلد ٤، العدد الفكر

٢٠٠٤. 

العولمة والهوية “.  محمد عابد الجابري ١٧

، ورقة مقدمة في إطار ”عشر أطروحات: الثقافية

نظمها مركز دراسات ” العرب والعولمة“ندوة حول 

  كانون ٢٠ – ١٨روت بين الوحدة العربية في بي

 .١٩٩٧األول 

يعتبر الدكتور المهدي المنجرة أن الفرق بين  ١٨

اإلمبريالية التقليدية والميغا إمبريالية هو أن هذه 

األخيرة ال تحتاج للجغرافيا، حيث لديها وسائل جديدة 

مثل التكنولوجيا المتطورة للسيطرة على العالم بأسره 

الي فإن هذه الوسائل عبر تقنيات المراقبة، وبالت
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لقد ... أصبحت تغني عن الوجود في عين المكان 

أصبح للميغا إمبريالية أسلوب جديد ولغة من تركيب 

.  جديد، والميغا حسب مدلولها تقتضي االنفراد بالقرار

فهي ال تقبل إمبريالية أخرى منافسة على عكس ما 

 .كان في السابق

 المهدي :لمزيد من التفاصيل، يرجي العودة إلى

، الدار اإلهانة في عهد الميغا إمبريالية.  المنجرة

مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الرابعة، : البيضاء

٢٠٠٤. 

: الهيمنة األمريكية“.  سيد أبو ضيف أحمد ١٩

نموذج القطب الواحد وسيناريوهات النظام الدولي 

، الكويت ٣١، المجلد ٣، العدد عالم الفكر، ”الجديد

 .٢٠٠٣ آذار -يكانون الثان

الفجوة الرقمية، “.  نبيل علي، نادية حجازي ٢٠

، عالم المعرفة، ”رؤية عربية لمجتمع المعلومات

 .٢٠٠٥، الكويت، آب ٣١٨العدد 

العولمة والهوية “.  محمد عابد الجابري ٢١

 .، مرجع سابق”الثقافية

.  محمد مصطفى القباج: انظر بهذا الخصوص ٢٢

 .، مرجع سابق”ن العولمةالتربية والثقافة في زم“

: العولمة والهوية الثقافية“.   عبد اإلله بلقزيز٢٣

، تقييم نقدي ”عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة“

، ورقة مقدمة ”لممارسات العولمة في المجال الثقافي

نظمها مركز ) العرب والعولمة: (في إطار ندوة حول

 ٢٠ – ١٨دراسات الوحدة العربية في بيروت بين 

 .١٩٩٧نون األول كا

 انظر أطروحة نهاية التاريخ للمفكر األمريكي ٢٤

 .فرانسيس فوكوياما

اآلثار الثقافية للعولمة، “.  كريم أبو حالوة ٢٥

عالم ، ”حظوظ الخصوصيات في بناء عولمة بديلة

 آذار -، كانون الثاني٢٩، المجلد ٣، العددالفكر

٢٠٠١. 

  أصدر جورج رتز كتابه الشهير١٩٩٣سنة  ٢٦

الذي يعرف به الماكدونالية ” المكدونالدية والمجتمع“

بأنها العملية التي بمقتضاها تنتشر المبادئ الخاصة 

بالطعام السريع، وتصبح سائدة في قطاعات أوسع 

من المجتمع األمريكي وبقية أرجاء العالم، وتشمل 

الكفاءة، والتنبؤ، : المبادئ التي أشار إليها رتز

م بالجودة والضبط باستخدام والمحاسبية، واالهتما

تقنيات غير بشرية، وتشكل هذه المبادئ العقالنية 

المميزة للمكدونالية التي تنتشر في العالم في عملية 

أحادية الجانيب يجري من خاللها تصدير التجديدات 

 .األمريكية عنوة إلى معظم أرجاء الدنيا

عالم .  ”العرب وعصر المعلومات“.  نبيل علي ٢٧

 .١٩٩٤، الكويت، نيسان ١٨٤، العدد ةالمعرف

28 G.balandier. tradition. Conformité 
.historicité. 

 :كما وردت في

سوسيولوجيا التقليد والحداثة .  عز الدين الخطابي

 دراسة تحليلية لدينامية العالقة -بالمجتمع المغربي

منشورات عالم التربية، : ، الدار البيضاءاالجتماعية

٢٠٠١. 
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29 guy rocher. Le changement social. 
Introduction à la sociologie generale. 

Coll.point. paris. 1972. tome III. 

التي نظمها ” العرب والعولمة“انظر أعمال ندوة   ٣٠

 – ١٨مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت بين 

 .١٩٩٧ كانون األول ٢٠

نفسه من  يتم الحديث عن أن االكتساح العولمي ٣١

شأنه أن ينشط آليات المقاومة داخل المجتمعات 

المستهدفة، فالشعور بالخطر عالمة على ضرورة 

التحرك اآلني، ولعل تنامي الحركات المتطرفة في 

مختلف بقاع العالم ليست إال محاولة يائسة من قبل 

هؤالء للتصدي للعولمة الثقافية وإن من خالل 

.   بشكل جذرياالنغالق على الذات ورفض اآلخر

إننا بصدد آليات مقاومة قاسية وآليات اكتساح قاسية 

 .أيضاً

الثقافة العربية وحوار “.  حامد خليل٣٢

عولمة أحمد زايد، : ، كما وردت في”الحضارات

 .، مرجع سابقالحداثة وتفكيك الثقافات الوطنية

: العولمة والهوية الثقافية“ عبد اإلله بلقزيز، ٣٣

، تقييم نقدي ”ثقافة العولمةعولمة الثقافة أم 

 .لممارسات العولمة في المجال الثقافي، مرجع سابق

34 Guy rocher. Action sociale: 
introduction à la sociologie generale. 

1968. M. H. paris 1983. 

المظاهر االغترابية في الشخصية “.   علي وطفة٣٥

م عال، بحث في إشكالية القمع التربوي، ”العربية

، المجلد السابع والعشرون، العدد الثاني، الفكر

 .١٩٩٨ كانون األول -أكتوبر

، الدار في البدء كانت الثقافة.  عبد اإلله بلقزيز٣٦

 .١٩٩٨دار إفريقيا الشرق، : البيضاء

اآلثار الثقافية للعولمة، .   كريم أبو حالوة٣٧

، مرجع حظوظ الخصوصيات في بناء عولمة بديلة

 .سابق

 .جع نفسه المر٣٨

، ”الثقافة العربية وعصر المعلومات“.   نبيل علي٣٩

، الكويت، كانون الثاني، ٢٦٥، العدد عالم المعرفة

٢٠٠١. 

الفجوة الرقمية، .  نادية حجازي.   نبيل علي٤٠

 .، مرجع سابقرؤية عربية لمجتمع المعلومات

اإلعالم والتربية، بين الحفاظ “.  محمد فاضل٤١

 واالنفتاح على الثقافات على الهوية المحلية

، العدد ملحق تربية وتعليم، الصباح، ”اإلنسانية

 .٢٠٠٥ حزيران ١٥، ١٦١٤

.  محمد شكري سالم:  راجع بهذا الخصوص٤٢

من األيديولوجيا إلى : ثورة االتصال واإلعالم“

، العدد عالم الفكر، ”الميديولوجيا، نحو رؤية نقدية

 .٢٠٠٣ أيلول -، تموز٣٢، المجلد ١

 مراجعال

 : الكتب-أوالً

، ”فخ العولمة“.  هانز بيتر مارتين وهارولد شومان>

، العدد عالم المعرفةترجمة عدنان عباس علي، 
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 .٢٠٠٣، الكويت آب ٢٩٥

ما العولمة؟ “.  بول هيرست وغراهام طومبسون>

، ترجمة فاتح ”االقتصاد العالمي وإمكانات التحكم

لكويت، ، ا٢٧٣، العددعالم المعرفةعبد الجبار، 

 .٢٠٠١أيلول 

التربية والثقافة في زمن “ محمد مصطفى القباج، >

، المغرب، آذار ٢٤، العدد المعرفة للجميع، ”العولمة

 .٢٠٠٢ نيسان -

العولمة، النظرية االجتماعية .  رونالد روبرتسون>

، ترجمة أحمد محمود ونورا أمين، والثقافة الكونية

 .١٩٩٨المجلس األعلى للثقافة، : القاهرة 

الجغرافيا الثقافية، أهمية الجغرافيا “.  مايك كرانغ>

، ترجمة سعيد منتاق، ”في تفسير الظواهر اإلنسانية

  .٢٠٠٥، الكويت، تموز ٣١٧، العدد عالم المعرفة

اإلهانة في عهد الميغا .   المهدي المنجرة>

مطبعة النجاح الجديدة، : ، الدار البيضاءإمبريالية

 .٢٠٠٤الطبعة الرابعة، 

الفجوة الرقمية، رؤية “. نبيل علي، نادية حجازي> 

، العدد عالم المعرفة، ”عربية لمجتمع المعلومات

 .٢٠٠٥، الكويت، آب ٣١٨

عالم ، ”العرب وعصر المعلومات“.  نبيل علي>

 .١٩٩٤، الكويت، نيسان ١٨٤، العدد المعرفة

سوسيولوجيا التقليد والحداثة .  عز الدين الخطابي>

لمغربي، دراسة تحليلية لدينامية العالقة بالمجتمع ا

منشورات عالم التربية، : ، الدار البيضاءاالجتماعية

٢٠٠١. 

، الدار في البدء كانت الثقافة.   عبد اإلله بلقزيز>

 .١٩٩٨دار إفريقيا الشرق، : البيضاء

، ”الثقافة العربية وعصر المعلومات“.   نبيل علي>

، كانون الثاني ، الكويت٢٦٥، العدد عالم المعرفة

٢٠٠١. 

< Hubert vedrine. Mondialisation et 
pensée unique. In “ la méditerranée a 
l’heur de la mondialisation”, cahiers 
de la fondation abderrahim bouabid 

.N 27. 1997. 
< Alfred grosser: les identités 

abusives: le monde 28 janvier 1998. 
< guy rocher. Le changement social. 
Introduction à la sociologie 
generale.Coll.point. paris. 1972. tome 

III. 
< Guy rocher. Action sociale: 
introduction à la sociologie generale. 

1968. M. H. paris 1983. 

 : المقاالت-ثانياً

 العالمية والعولمة من منظور“.   حسام الخطيب>

 -، تموز ٣٤، المجلد ١، العددعالم الفكر، ”مقارني

 .٢٠٠٥أيلول 

، شؤون األوسط، ”تحديات العولمة“.  سمير أمين>

 .١٩٩٨، نيسان ٧١العدد 

، الطريق، ”ما هي العولمة؟“.  صادق جالل العظم>

 .١٩٩٧ آب -العدد الرابع، تموز

، فكر ونقد، ”إسرائيل والعولمة“.  عزمي بشارة>

 .١٩٩٨، آذار ٧د ، العد١السنة
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إشكالية الهوية في العلوم “ عزيز مشواط، >

جريدة ، ”اإلنسانية، مأزق اإلشكال وقلق المفهوم

 .٢٠٠٥ أيلول ٢٨، ٢٣٧٧، العدد المنعطف

العولمة ومسألة الهوية بين “.  محمد عابد الجابري>

، فكر ونقد، ”٢البحث العلمي والخطاب األيديولوجي

 .١٩٩٩شرين األول  ت٢٢السنة الثالثة، العدد 

عولمة الحداثة وتفكيك الثقافات “.  أحمد زايد>

، الكويت، ٣٢، المجلد ١، العدد عالم الفكر، ”الوطنية

 .٢٠٠٥أيلول -تموز

 ،عالم الفكر، ”العولمة والحدود“. محمد علي الفرا> 

 .٢٠٠٤ تموز -، الكويت، نيسان٣٢، المجلد ٤العدد 

: هوية الثقافيةالعولمة وال“.  محمد عابد الجابري>

: ، ورقة مقدمة في إطار ندوة حول”عشر أطروحات

نظمها مركز دراسات الوحدة ” العرب والعولمة“

 كانون األول ٢٠ – ١٨العربية في بيروت بين 

١٩٩٧. 

نموذج : الهيمنة األمريكية“.  سيد أبو ضيف أحمد>

، ”القطب الواحد وسيناريوهات النظام الدولي الجديد

، الكويت، كانون ٣١، المجلد ٣دد ، الععالم الفكر

 .٢٠٠٣آذار -الثاني

عولمة : العولمة والهوية الثقافية“ عبد اإلله بلقزيز، >

، تقييم نقدي لممارسات ”الثقافة أم ثقافة العولمة

العولمة في المجال الثقافي، ورقة مقدمة في إطار 

نظمها مركز دراسات ” العرب والعولمة“: ندوة حول

 كانون ٢٠ – ١٨ي بيروت بين الوحدة العربية ف

 .١٩٩٧األول 

اآلثار الثقافية للعولمة، حظوظ “.  كريم أبو حالوة>

، عالم الفكر، ”الخصوصيات في بناء عولمة بديلة

 .٢٠٠١ آذار -، كانون الثاني٢٩ المجلد ٣العدد 

المظاهر االغترابية في الشخصية “.  علي وطفة>

عالم ، ، بحث في إشكالية القمع التربوي”العربية
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  قراءة نفسية فى ملف العولمة
  (*)صالح الدين عبد القادر محمد

The Psychological Reading in 
lobalization file G

By:Salahedlien, A.K. Ahmed. 
The Psychology Dep., College of Ed. 
King Sauid University 
Abstract:  
This paper aim to produce the 
psychological diagnosis for globalization 
depend on the theory and concepts of 
psychology, and discover the 
globalization techniques and strategy are 
effect on the culture identity.  
So, some results of this paper are:  
The globalization is Americanism “the 
world on light of American style of life”.  
The American thought are consist of the 
two major rocks, 1est is pragmatism and 
the 2ed is behaviorism. 
Change the local attitude to global 
attitude.  
Change the human  imagination by the 
virtual community, cyber culture, and 
cyber space.  
The globalization are useful from some 
psychological concepts such as, operant 
conditioning & shaping (by: Skinner, 
B.F), modeling (By: Bandura, A.), the 
effect law (By: Thorndike), and the 
expository organizers (By: Ausbel).  

                                                 
أستاذ مشارك، قسم علم النفس، كلية التربيـة، جامعـة الملـك              *)

  .سعود

Finley, there are negative effect on 
culture identity by American 
globalization.  
Key words: globalization, culture 
identity, American thought, 
psychological reading.  
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قراءة نفسية فى ملـف     تهدف هذه الورقة إلى تقديم      

 كمحاولة لتشخيص وتفسير انتشار أنمـوذج       العولمة

مفـاهيم ونظريـات علـم      العولمة تفسيراً يستند إلى     

لكشف عـن االسـتراتيجيات التـى        وكذلك ا  النفس

  .تستخدمها العولمة فى التأثير على الهوية الثقافية

    :فى معنى العولمة

 أصبح هناك شـبه اتفـاق علـى أن مـصطلح            لقد

Globalization (E), Mondialsation (F) يعنى 

وفـق  العولمة، وسوف تتناول الورقـة المـصطلح        

  :التفسيرات التالية

العولمة هى حقبة تاريخية، يوقت لها منـذ بدايـة          

 وينتهى عصر الوفاق والحرب الباردة فى الـستينات     

 برلين وانهيار   الذى شهد سقوط حائط   ) ١٩٨٩(بالعام  

ناهد طالس،  ( وتراها   )**()٢٣: ٦(الدولة الماركسية   

  ).٢٧ (تطور اقتصادى وتاريخىأنها ) ١٩٩٩

، حيث تعتبر ذروة هرم     العولمة هى تطور اقتصادى   

فوكويامـا،  (، حيـث يـرى      )***(التطور للرأسمالية 

ــة الرأســمالية ) ١٩٩٣ ــذلك) ١١٥: ٢٥(حتمي  وك

يا واالتـصال   سيطرة رجال االقتصاد علـى الميـد      

بينمـا  ) ٨: ١٦ (والمعلوماتية وتكنولوجيا الجينـات   

إلى أنهـا   ) ١٩٩٧اسماعيل صبرى عبد اهللا،     (يشير  

                                                 
  .يشير الرقم األول إلى المرجع، ويشير الرقم الثانى إلى الصفحة **)

منظمـة  + لى  البنك الدو + صندوق النقد الدولى    : مؤسسات العولمة  ***)

حلـف  ) + جات(منظمة التجارة العالمية    + التعاون والتنمية االقتصادية    

الحكومة الخفية  ) ٢٠٠١سعيد الالوندى،   (، ويسميها   )ناتو(شمال األطلس   

  .)١٩ ، ١٦(التى تقود العالم نحو العولمة 

: ٥ ( الرأسمالية فى مرحلة ما بعد اإلمبرياليـة       تعنى

تطـور  ) ١٩٩٩ناهد طـالس،    ( أو هى بلغة  ) ١٢٨

، ونشير كذلك فـى نفـس       )٢٧ (اقتصادى وتاريخى 

مسة للرأسمالية كمـا    السياق إلى تطور المراحل الخ    

  .R. Robertsoneطرحها روبرتسون 

بريجنـسكى،  (، يطرح   العولمة هى تطور تكنولوجى   

، قرية كونيـة واحـدة    أن العولمة تعنى    ) ماك لوهان 

: ٢٧(نتيجة نقل التقنيات من المجتمعـات المتقدمـة         

 بالعــصر التكنيترونــى أو مــا يــسمى  ) ٩٢

)Technetronic Era (   )إن ومن ثم ف) ١٣١: ١١

التقـدم  العولمة ال تعدو إال أن تكون نتاج حركة من          

ويـضيف  ). ٣١ (التكنولوجى وثـورة االتـصاالت    

ثورة تكنولوجية  أن العولمة هى    ) ٢٠٠١السيديس،  (

  ).٤٢: ٧( أو ما بعد المجتمع الصناعى واجتماعية

، العولمة هى األمركة    العولمة هى الهيمنة األمريكية   

  توماس  فى األمريكى تلك هى المقولة المفضلة للصح    

ويقول فوكوياما، سوف ال يبقى ) ٩: ١٦ (فريد مـان  

فى نهاية التاريخ أى منـافس حقيقـى للديمقراطيـة          

ويتساءل لماذا ال تكـون     ) ٢٠٥: ٢٠(     الليبرالية  

كل البلدان ديمقراطيات تنتمى إلى هـذا األنمـوذج         

يقصد األنمـوذج األمريكـى ويـرى       ) ٢٠٦: ٢٠(

إن عالماً بدون سيادة    ). ١٩٩٣صمويل هينتجتون،   (

سيكون عالماً أكثر عنفاً،     الواليات المتحدة األمريكية  

وقومى ، وأقل ديمقراطيـة، وأدنـى فـى النمـو           

ناعوم تشومـسكى،   (ويضيف  ) ٤٨: ٣٠ (االقتصادى

تقوم بفرض الهيمنة على العالم     أن أمريكا   ) ٢٠٠٠

، ينبع من فكر صانعى القرار على  كتفكير استراتيجى 

السيد يـس،   (، ويشير   )١٠٠: ٢٦(ف العصور   مختل
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هيمنة الواليات  أن العولمة تعنى فى حقيقتها      ) ٢٠٠١

 وانتـصار الليبراليـة     المتحدة األمريكية على العالم   

الديمقراطية التى تمثلها الواليات المتحدة األمريكيـة       

على كل النظم األخرى، وفـرص تبنـى األنمـوذج         

) ٢٠٠٢يدى،  حسن الزب (، ويرى   )٤١: ٧(األمريكى  

ويضيف ) ١٣٥: ١١ (تحول نحو األمركة  أن العولمة   

: ١١ (مزيد مـن التبعيـة    أن مزيد من العولمة هو      

٣٠٨.(  

العولمة تنزع إلى صياغة ثقافة كونية لها معاييرهـا         

المتشابهة وقيمها التى تنـزع إلـى توحيـد األذواق          

وتقنين القيم الجمالية، ولكن بفرض خدمـة أهـداف         

ومن ثم خلـق ثقافـة      ) ٤٢: ٧ (يةالسوق االستهالك 

عالمية عن طريق توحيد اآلراء فى المسائل العالمية،        

: ٦(  وفرض أذواق واحدة، وتغيير العادات المحلية       

أن العولمـة   ) ١٩٩٨عابد الجابرى،   (ويرى  ) ٣١٣

العمل على تعميم نمط حضارى يخـص بلـداً         تعنى  

وكـذلك  ) ١٦: ٢٥ (معيناً على بلدان العالم أجمـع     

إلـى أن العولمـة     ) ١٩٩٨عبد اإلله بلقزير،    (يشير  

ويتفـق  ) ١٥٨: ١٩ (نشر ثقافة العولمة  تهدف إلى   

فـى أن   ) بلقزير، الجـابرى  (حسن الزبيدى مع أراء     

االنتقـال مـن حقبـة الثقافـات        العولمة تهدف إلى    

) ١٥٨: ١١ (الوطنية والقومية إلى الثقافة الكونيـة     

ـ   ) ١٩٩٩ناهد طالس،   (وتضيف   دة ثقافة كونية واح

  ).١٤٩: ٢٧ (من أجل سيطرة اقتصادية شاملة

  :والثقافة) العولمة(إشكالية األمركة 
تطرح الورقة بوضوح األمركة كبديل للعولمـة مـا         

دامت كل األدبيات تذهب إلى هـذا المعنـى فلمـاذا           

اإلزاحـة، التبريـر،    (الميكانيزمات الدفاعية الفاشلة    

، نعم العولمـة تعنـى فـرض األنمـوذج          )اإلسقاط

ــالم  األ ــى الع ــى عل    ، )١١(، )٧(، )٦(، )٥(مريك

 لمــا وإال) ٢٥(، )٢٤(، )٢٠(، )١٩(، )١٦(، )١٢(

لألمركة فى صـورة     )*(ظهرت هناك حركات معادية   

، ومن ثم فهناك على الطرف األخر       معارضة للعولمة 

محاوالت منظمة من قبل مؤسسات العولمة لفرض ما 

وبالتـالى  " مـة ثقافة العول "أو  " بالثقافة الكونية "يسمى  

فالسؤال المنطقى الذى يطرح نفسه ما ثقافة العولمة؟        

وبوضـوح أن ثقافـة     ) ١٩٩٣فوكويامـا،   (يطرح  

العولمة أو ما يسميها بالثقافة الديمقراطية أو الثقافـة         

 تتخلى الشعوب عن قيمها التقليدية      المدنية، تعنى أن  

 مثـل   وأن تتبنى قيم الثقافة الديمقراطيـة الجديـدة       

ة، العقالنية، العلمانية، المرونة، الـشفافية،      المشارك(

ولكن مـن منظـور وفهـم       ) ٢٠٦: ٢٠) (التسامح

) ١٩٩٨عبد اإلله بلقزير،    (أمريكى بالطبع ويعرفها    

ثقافة ما بعد المكتوب وهى ثقافة المـادة        بأنها هى   

 لها الصورة التى يجرى تـسويقها علـى         األساسية

لغـوى  نطاق واسع، بحيث تستطيع تحطيم الحاجز ال      

بأنهـا  ) ٢٠٠٠السيد يس،   (بينما يراها   ). ٩٨: ١٩(

الدعوى لبناء ثقافة كونية تتضمن نسقاً متكامالً مـن         

                                                 
، )١٩٩٦ألمانيا،  ( ،  )١٩٩٥باريس،  (مظاهرات   *)

، )١٩٩٧ دافـوس، (،  )١٩٩٧فرنسا وأسـبانيا،    (

ــف، ( ــتايل، (، )٢٠٠٠، ١٩٩٩، ١٩٩٨جيني س

واألخير ) ٢٠٠١جنوة،  (،  )١٩٩٩مير،  (،  )١٩٩٩

ضد اجتماعات رؤساء أمريكا الشمالية والجنوبية،      (

٢٠٠٤.(  
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القيم والمعايير لفرضها على كافة الشعوب، مما قـد         

  ).٥٧: ٦(يؤثر على الخصوصية الثقافية 

  :تتميز ثقافة العولمة بما يلى: خصائص ثقافة العولمة

ثقافة مصنوعة  ( مرتفع   أنها ذات خطاب تقنى وعلمى    

    ) تميل للهيمنـة  (موجهة   ).١٤: ٢( )بحسابات دقيقة 

ــراق(أو ) ١٥: ٢( ــة  ).١٧: ٢٥) (االخت ( نخبوي

 Cyber Cultureووسـائلها  ) تفرض مـن أعلـى  

: ٢ (virtual communityو  Cyber spaceو

١٦.(  

بمواصـفات  األفـراد   تسعى إلى تـشكيل ذهنيـات       

صـور  (لمتخيلـة   لصالحها من خالل التمثـيالت ا     

 والصور الذهنية المنمطـة     simulations) المحاكاة

، )٦(تسعى إلى إقصاء الخـصوصية الثقافيـة         ).٢(

)١٥٧: ٣٠(، )٧.(  

 كـى تـستطيع تخطـى       الصور المتلفزة تعتمد على   

وفى هذا السياق يتجلى دور     ) ٩٨: ١٩(حاجز اللغة   

، )٦(الميديا وصناعة اإلعالنات فى نشر ثقافة العولمة 

 بمعنى لم يعـد ينطلـق       عولمة الخيال  ).٢٥٤ :١٤(

خيال الفرد من خصوصيته الثقافيـة ، بـل أصـبح           

تحاول إعادة  . )٩٥: ٦(ينطلق من فضاءات العولمة     

تـشكل الهويـة    . تشكيل الذاكرة اإلنسانية لصالحها   

الثقافية فى إطار الثقافة األمريكية بحيـث تتخلـى         

الشعوب عن شخصيتها القومية لصالح الشخـصية       

  .العالمية

ماك لوهان، يريجنسكى،   وتستنبط الورقة من أعمال     

، أن ثقافـة    صمويل هينتجتون، وفرانسيس فوكوياما   

الجـذر  العولمة تنبع من جذر معرفى واحـد هـو          

، ولذلك فسوف تحاول الورقة إلقاء بعـض        األمريكى

  .الفكرهذا الضوء على طبيعة 

  محاولة لتشريح الفكر األمريكى
  برجماتى وذو نزعـة اختزاليـة      إن العقل األمريكى  

والشق الفلسفى للتفكير األمريكى يـستند      ) ٣٢٧: ٧(

ولذلك فإن كل   ). ٢٣٢: ٦ ()*(إلى الفلسفة البرجماتية  

الشواهد تشير إلى أن الذى يوجه السياسة األمريكيـة         

إن ما يهـم    ) ١٢١: ٧ (طابعها البرجماتى النفعى  هو  

 البرجماتية هو صحة األفكـار وصـدق المعتقـدات        

ال يهم مصدر   وبمدى ما نلمسه من نتائج، بمعنى أنه        

وال تبحث البرجماتية   ) ٢٥١: ٣ (الفكرة بل نتيجتها  

ويرى ولـيم   ) ٢٥٢: ٣(عن بداية المعتقد بل نهايته      

 أن الصدق والمنفعـة صـفتان   W. Jamesجيمس 

 Johnويرى جـون ديـوى   ) ٢٥٢: ٣(متالزمتان 

                                                 
فلسفة نشأت فى أمريكا    ) Pragmatism(البرجماتية   *)

بوجه خاص، وأطلق عليها هذا االسم تـشارلز  بيـرس           

)Charles C. Pierce (ثم دعمها وليم ١٨٨٧ فى عام ،

جيمس، وذاع صيتها بالتطبيقات التربوية التى قام بهـا         

وهى فلسفة طبيعية، بمعنى أنها     ). ٢٥١: ٣(جون ديوى   

لم يكن نسقاً ميتا فيزيقياً، بل مجموعة مـن االتجاهـات           

التى تركز على خبرة اإلنسان العاديـة، أمـا النزعـة           

تاليـاً مـن    الذرائعية عند جون ديوى فلقد كانت شـكالً         

ــط   ــة ذات خ ــاره برجماتي ــن اعتب ــة يمك البرجماتي

وترى الورقة غياب النـسق     ). ١٢١: ٣١(سوسيولوجى  

الميتافيزيقى عن البرجماتية، غياب موضوعى، حيث أن       

الذين شكلوا النشأة األولى ألمريكا كانوا من المغـامرين         

أو الفارين ومن ثم أنى لهؤالء أن يكـون لهـم جـذور             

  .يزيقيةفلسفية أو ميتاف
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Dewey       فة المعر) شروط( أنه ينبغى أن نبحث عن

، نبحث عن األدوات أو الـذرائع       )مصادرها(ال عن   

  .فقط) ٢٥٤: ٣(

وانبثق من هذا الـشق     : تأسيس الوظيفية األمريكية  

الفلسفى البرجماتى الشق السيكولوجى، والذى يـستند       

فالوظيفية خاصـية مميـزة للتفكيـر       إلى الوظيفية،   

، ومن هنـا    )١٠٩: ٣١ ()**(السيكولوجى األمريكى 

ميكـانيكى، ذراتـى    ألمريكى دائماً   ترى أن التفكير ا   

وكذلك تحكمه ميكافيلية نابعة من     ،  حتى فى وظيفتيه  

  .الجذور الفلسفية التى شكلت براجماتيته

  أثر العولمة على الهوية الثقافية
تمثـل حجـر    تكتسب الهوية الثقافية أهميتها من أنها       

، ألنها نتيجة تراكم طويـل،      الزاوية فى تكوين األمم   

بل وهنـاك   ) ١٥٨: ١(والثقافة واللغة   يعززه التراث   

من يعتبر حتى الهوية الزراعية ترجمة للهوية الثقافية        

ويعتبر كثيرين أن الهوية الثقافية هـى       ) ١٣٠: ١٦(

ويتأسس على  ) ٣٠(،  )٢٨) (القومية(الهوية الوطنية   

الهوية الثقافية كدالة للهويـة  هذا، أن الورقة تطرح     

  .الوطنية

                                                 

                                                

إن جيمس هو أول وظيفى أمريكى ساهم بمجهوداته فى تحويل الوظيفـة إلـى               **)

 لتحويـل الـسلوكية إلـى       Wastsonثم تجلت جهود واطسن     ) ١١٠: ٣١(السلوكية  

والوظيفية السلوكية كانت تعنى الكـل الميكـانيكى،        ) ١٨١: ٣١(مدرسة سيكولوجية   

فى آليـة   ) المنعكسات(ابع فيه األجزاء    فالظاهرة النفسية كانت تعتبر كل ميكانيكى تت      

تجهل كل هدف أو قصد أو داللة ومن ثم فالظاهرة النفسية هنا تعتبر بمثابة تجميـع                

لعدد من االجزاء لم يكن الكل أكثر من حاصل جمع لهذه األجزاء، لم تكن فى واقـع                 

  .اتيةرأى ذ) ٤٧: ١٧(األمر تزيد على كسر ال عالقة فيما بينها 

هـى  " التالى للهوية الثقافيـة      تتبنى الورقة التعريف  

معطى غير مكتمل الصورة، يؤثر فى تشكيل ذهنيـة         

، وينتج عن عملية التوحد مـع       )Mentality(الفرد  

، وتتبدى فى سلوك    )*(خصائص المجتمع ومنظوماته    

يتضح تـأثير   وهذا  ). **(الفرد، واختياراته، وأهدافه  

  :العولمة على الهوية الثقافية من خالل ما يلى

مـاك لوهـان،    (يـرى   "  شاهد مـن أهلهـا     وشهد"

) ١٨(وكذلك صمويل هينتجتـون     ) ١٥) (بريجنسكى

ضرورة فرض األنمـوذج    ،  )٢٠(وفرنسيس فوكاياما   

األمريكى على كل المجتمعات، ممـا يوضـح أنهـا          

عملية هيمنة واسـتالب ثقـافى وحـضارى لكـل          

  .الشعوب

هناك موقف أوربى مضاد لألمركة والغزو الثقـافى،     

جـاك  ،  )١٣٩: ١٦ (جاك تـوين  مواقف  ويتمثل فى   

: ٢٦()***(، بيان المثقفين األلمـان    )١٣٠: ١٦ (النج

  ).١٣١: ١٦(جيرهارد شرودر ، )٢٦١-٢٥٧

 تتفق النخبة العربيـة علـى أن   :موقف بنى جلـدتنا  

، بـل   العولمة تمثل غزو واختراق للهوية الثقافيـة      

 
الدين، األيديولوجية، الثقافة، التراث، القـيم،      اللغة،   ( *)

  ).العادات، والتقاليد، وأى منظومة مجتمعية أخرى

، )٢٣ (،)١ (استفادة الباحث فى صياغة هذا التعريف من المراجـع التاليـة           **)

)٣٠(، )٢٨(.  

 ٢نشر فى صحيفة فرانكفورت ألجن اليوميـة فـى           ***)

ى العدد  ، ونشرت ترجمة بصحيفة الوطن ف     ٢٠٠٢مايو  

ــى ) ٦٢٩( ــدد ٢٠/٦/٢٠٠٢ف ــى ) ٦٣٠( والع ف

 وذلك رداً على بيان الستين األمريكـى        ٢١/٦/٢٠٠٢

  .المشهور
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خلـدون النقيـب،    (واستالب لكل خصوصية عربية     

عبداإللـه بلقزيـز،    (،  )١٩٩٨،  الجابرى(،  )١٩٩١

الـسيد يـس،    (،  )١٩٩٩ناهد طـالس،    (،  )١٩٩٨

، )٢٠٠٠سعيد محارب الالونده،    (،  )٢٠٠١،  ٢٠٠٠

 ).٢٠٠١محسن خضيرى، (، )٢٠٠٠حسن كاظم، (

وترى الورقة أن العولمة تملك التـأثير علـى         هذا  

السلوك الثقافى ولكنها ال تملك التأثير على الهويـة         

 –نفـس   (لهوية الثقافية بنـاء     الثقافية ، حيث أن ا    

تحدده شروط موضـوعية خاصـة بكـل      ) اجتماعى

  .مجتمع

أدوات العولمة واستراتيجياتها لتحقيق االختراق     

  الثقافى) الغزو(
الشــك أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة تخطــط 

استراتيجياً، كى تكون هى الحاكم األوحـد للقريـة         

  :الكونية وذلك من خالل

  .هيبةقاعدة تكنولوجية ر

قاعدة اقتصادية متنامية وسيطرة شبه تامة على كل        

  .مؤسسات العولمة

قاعدة سياسية عـن طريقـة إضـعاف دور األمـم           

المتحدة، وفرض الهيمنة السياسية وكذلك اللجـوء       

  ).حالة أفغانستان، حالة العراق أنموذجاً(للقوة 

  .قاعدة عسكرية رهيبة

ه قاعدة ثقافية ضخمة، وذلك عن طريق سيطرة شب       

تامة على الميديا، وإنتاج أكبـر كـم مـن األفكـار            

واالبتكارات، وجذب العقول المبتكرة، وتجنيد عقول      

: ١٦(مبتكرة فى كل مكان لصالح كل ما هو أمريكى          

١٢٧.(  

وسوف تتناول الورقة أحد السيناريوهات المطروحة      

  .تياج الثقافىجحالياً كتمثيل لحالة اال

من ذلك من نظرية وتتشكل من ثالث مراحل مستفيدة 

التـى  ) المحليـات  (ثقافة المركز وثقافة األطـراف    

حيث ) Olf Hannerz, 1996 (أولف هانزطرحها 

تمثل الواليات المتحدة األمريكية ثقافة المركز وتمثل       

  .باقى دول العالم ثقافة األطراف

 وهى مرحلـة تحقيـق التجـانس        :مرحلة التجانس 

تدفق الثقافـة   العالمى للثقافة، وينتج ذلك عن طريق       

وذلـك  ) ١٦٢: ٥(كسلعة من المركز نحو األطراف      

وفق آلية تعمل على استالب الثقافات المتعددة لصالح        

الثقافة العالمية الواحدة، ومن ثم يـتم النظـر إلـى           

الموروث الثقافى لألطراف على أنه مجرد نبـراس        

مضىء، ولكن ال يفرض هويته على المركـز بـل          

  ).٢٢(، )٥(ريجياً يستجيب لثقافة المركز تد

 طالما أن التأثيرات الثقافيـة عـابرة        :مرحلة التشيع 

 مفتوحـة باسـتمرار،     )*(القوميات تعمل فـى بيئـة     

وتضرب بعنف على خصوصية شعوب األطـراف،       

فإن ثقافة األطراف سوف تستوعب خطوة بخطـوة        

المزيد من المعانى والرموز واألشكال المـستوردة،       

 ثقافة األطراف عـن     ومن ثم يصعب تدريجياً تمييز    

  .ثقافة المركز

 حيث تتبنى األطراف مثـل وقـيم        :مرحلة االعتماد 

ومعايير ثقافة المركز، ثم تقوم هى وبحكـم الفـارق          

الثقافى والحضارى بتشويه وإفساد تلـك المعـارف        

                                                 
*(Virtual Community , Cyper Culture , Cyper 

Space.  
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ومن ثـم تـصبح ثقافـة       ) ١٧٧: ٥( والقيم والمثل   

األطراف وقد أصبحت فى مرحلة استالب حضارى       

ثقافـة  " عقـار "فى حاجة إلـى     " معتمد "أشبه بحالة 

المركز، وبالتالى يتم منحـه صـك العبـور إلـى           

  . من خالل ثقافة المركز)**(العالمية

ونالحظ أن النظرة األمريكية للتغيير الثقـافى فـى         

المجتمعات، تستند إلى شواهد تاريخية أنثروبولوجية      

انتـشار مفهـوم الثقافـة      ، ويتضح ذلك من خالل      

" بواس " مفهوم االنثروبولوجى األمريكى   استناداً إلى 

Franz Boas  مؤسس الوظيفية فى االنثروبولوجيـة 

 الثقافة تعنـى كـل      األمريكية، والذى يستند إلى أن    

 مظاهر العادات، وكذلك منتجات النـشاط اإلنـسانى       

وتذهب كذلك النظرة األمريكية للثقافة، فى أنهـا   ) ٧(

تبين ذلك  ترى أن وجود الفرد مستقل عن المجتمع وي       

الفريد ، C. Wissler كالرك ويسلرمن خالل أعمال 

 .M ومارجريت ميد، بواس، A. Krooeber كروبر

Mead        ٧( والذين تناولوا أيضاً الدور النفسى للثقافة :

١٩٢.(  

وترى الورقة، وأنه تبعاً لهذه النظرة التى تحكم الفكر         

 األمريكى، فإنها تسعى دائماً إلى تقديم ثقافتها مباشرة       

إلى شعوب المجتمعات األخرى، غير عابئة بالتراث       

الثقافى لهذه المجتمعات، معتمدة على نظريتها فـى        

، ثم إن هذه تناول وجود اإلنسان مستقالً عن مجتمعه 

الثقافة التى يدعى أنها ثقافة عولميـة بمعنـى أنهـا           

                                                 

                                                
إعادة توزيع األغانى المصرية النوبية توزيعاً عالمياً، وفرض األرتام الكوبيـة  )  **

موز أمريكية على المالبس العربية، تسويق األكالت       على الموسيقى العربية، إضافة ر    

  .والمشروبات األمريكية

كوكبية وللجميع، هى فى األصل ثقافة أمريكية محلية        

ى بين كل المحاور واألطراف     وليست نتاج تفاعل ثقاف   

ممكـن  ) كوكبيـة (تمخض عن خصائص ثقافة كلية      

فرضها على الجميع على أساس أن لكل مـن هـذه           

  .فى هذه الثقافة العولمية" فسيل"المحاور واألطراف 

وكذلك فإن انتشار الثقافة األمريكية منها إلـى كـل          

أصــقاع العــالم، لــه بعــد تــاريخى فــى الفكــر 

ريكــى، حيــث أن المدرســة االنثروبولــوجى األم

ويـسلر،  (األمريكية متمثلة فى أراء      االنثروبولوجية

المالمح المميزة لثقافـة مـا قـد        ترى أن   ) كروبر

وجدت أوالً وقبل كل شئ فى مركز ثقافى جغرافـى          

ونلمح ) ١٨٧: ٧ (محدد ثم انتقلت إلى مناطق أخرى     

التى ) األطراف(أنها نفس نظرية المركز والمحليات      

  .رزهانطرحها 

تركـز  ونالحظ أن وجهة نظر الثقافة األمريكية دائماً        

 وذلك نتيجة تأثرها بالبراجماتية،     على قضية الشكل،  

بالطريقة االجتماعية فى وأيضاً تهتم الثقافة األمريكية 

ولـذلك فقـد سـعت      ) ٧) (١٩٢٧كروبر،   (الحياة

العولمة إلى تقديم نمط الحياة األمريكية المحلية فـى         

 )*(Style of lifeها نمـط الحيـاة   كل شئ على كون

  . يجب أن تتبناه كل الثقافاتالذى

  

  

 
إلـى  ) ٠٩٠٠أتـصل علـى     (من حلم الثراء السريع      *)

  .مشروب الكوال ووجبة ماك
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كيف نقرأ ملف العولمة فى ضوء مفاهيم علـم         

  النفس؟
ن حداثة األمة األمريكية تشكل العقدة المحورية فى        إ

  .)**( التفكير السيكولوجى األمريكى

حيث تستند عملية الترويج لفكر العولمة على محاور        

تكوين + موقف تعليمى   (رويج تمثل   هى أن عملية الت   

وهذه تمثل خبرة واستفادة    ) تقليد ألنموذج + اتجاهات  

  .عملية من نظريات ومفاهيم علم النفس

ضـبط  "فالعولمة تنطلق فى الترويج لفكرها من فكرة        

  :، والتى تتضمن بعدين هما"الموقف التعليمى

وهو يعنـى تحديـد     :  الضبط الخارجى  :البعد األول 

الخارجية التى قد تـسهل أو تعـوق        بعض الشروط   

العوامـل البيئيـة، المعلوماتيـة،      (عملية التعلم مثل    

ترتيب الشروط االجتماعيـة، والدعايـة واإلعـالن        

  ").الميديا"

ويعنى اكتساب العادات   : الضبط الداخلى : البعد الثانى 

عمليـة  + أساليب توجيه السلوك مـستقبالً      (ويمثلها  

كز هذا البعد علـى     وير) صياغة وتوجيه االتجاهات  

  ).٢٤-٢٣: ٤(الفرد ذاته 

وكذلك فقد استفادت العولمة من القـوانين الرئيـسية         

  : مثلL. Thorndike واطسن وثورنديكللتعلم عند 

  :)*(قانون الحداثة 

                                                 

                                                                         

-١٨٤٩ (Ivan Pavlovفعلى الرغم من حصول العـالم الروسـى بـافلوف     **)

لوكية األمريكية،  على جائزة نوبل فإن ذلك لم يشفع له كى يكون بداية الس           ) ١٩٣٦

 .John Bولكنها بدأت من أعمال وليم جيمس وتدشـنت فـى أعمـال واطـسن     

Watson.  

وتبعاً لهذا القانون نجحت العولمة فى أن تكون قيمها         

هى آخر قيم يحقق الفرد الوصول إليها وبالتالى فقـد          

فه وغايته وبالتالى فهى تحقق إشـباعاته       أصبحت هد 

وبالتالى يقع تحـت ضـغط      ومن ثم فلماذا يرفضها؟     

  .الحاجة إلى تكرارها

  :قانون التدريب

لقـانونى  بالنسبة  " واطسن"لم يرفض ثورنديك تفسير     

، ولكنه فسر العالقة االرتباطية بين      التكرار والحداثة 

) ٥٤: ٤(المثير واالستجابة فى ضوء قانون التكرار       

قانون االستعمال، قـانون    "والذى يتكون من جزءان     

ويتضح هنا تأثير المفاهيم البيولوجية عنـد       " (اإلهمال

فالعولمة تركـز علـى قـانون       ،  )داروين، والمارك 

 الذى مـن    تدعم التكرار الفورى  ، فهى دائماً    التدريب

شأنه أن يقوى مـن احتمـال صـدور االسـتجابة           

وفى نفس  ) ة وقيمتها نمط الحياة األمريكي  (المستهدفة  

الوقت فهى تخلق مساحة زمنية طويلة نسبياً بين هذه         

المجتمعات وبين قيمها األصلية، ذلـك ألن التكـرار       

غير الفورى الذى تتخلله فترات زمنية طويلة نسبياً،        

من شأنه أن يضعف من احتمال ظهور تلـك القـيم،     

حملـة  وربما قد يؤدى إلى اختفائها تماماً، ومن ذلك         

 ونسبتها إلـى    وم على القيم العربية واإلسالمية    الهج

ونالحـظ  (أنها سلفية وال تتناسب مع ثقافة العولمـة         
 

يفسر هذا القانون لماذا يعتبر الحدث أو الفعل األخير الذى يـتم فـى الموقـف                 *)

التعليمى هو الفعل أو الحدث الذى يميل إلى الحدوث مرة أخـرى فـى نفـس                

لحدوث مرة أخرى فى نفس الموقـف،       اى  الموقف، أى أن الكائن الحى يميل إل      

أى أن الكائن الحى يميل إلى تكرار هذا الحدث بالذات، ألنه هو الـذى حقـق                

الوصول إلى الهدف أو أدى إلى إشباع الحاجة، وبالتالى يكون أكثر تكراراً فى             

  ).٥٤: ٤(الموقف 
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مدى تطابق هذا القانون مع نظرية ثقافـة المركـز          

  ).واألطراف التى قدمها هانرز

  :)*(قانون األثر

تستند العولمة فى الترويج لكثير من مفاهيم إلى هـذا          

الحلم األمريكى فى    (ريخلف األثر السا  القانون الذى   

األفالم، الفوز باليانصيب، جوائز التليفزيون، اتصل      

، هذا باإلضافة إلـى     )بالرقم كذا لتربح جائزة فورية    

األثـر  االستفادة من اسهام ثورنديك الالحق لتفـسير        

أن حالة عدم االرتياح الناشئة عن      "، حيث يذكر    الكدر

العقاب لـيس مـن الـضرورى أن تـضعف مـن            

) ٥٦: ٤" (ت بشكل مباشر ولكن ال يقويهـا      االرتباطا

وتستفيد من ذلك العولمة بتركيزها علـى أن الفـوز          

قادم فى المرات القادمة ويجب تكرار المحاولـة وال         

  .مجال للكف عن المحاولة

  :Operant Conditioningالتشريط اإلجرائى 

، بطرحـه  ).Skinner B. F(يظهر تـأثير سـكنر   

ك الـذى ال يـرتبط     ، هذا الـسلو   للسلوك اإلجرائـى  

ومن هذا اهتمام سكنر    ) ٦١: ٤(بمثيرات محددة سلفاً    

باالستجابات ذاتها التى تصدر عن الفـرد، ولـيس         

: ٤ (على المثيرات الموجودة فى الموقف الـسلوكى      

التالى علـى   تقديم الحل واالهتمام بالتعزيز     أى  ) ٦١

بتركيزها إصدار السلوك، وهذا يفسر مسلك العولمة       

تجاهاتها وقيمها والعمل على إنجـاح      على تسويق ا  

بغض النظر عن طبيعة تلـك      تلك االتجاهات والقيم    

                                                 

                                                

عند تساوى جميع الظروف فإن االسـتجابات التـى          *)

رار، واالستجابات التى تلغـى     تلغى أثر سار تميل للتك    

  ".الباحث"أثر كدر ال تميل للتكرار 

، )مفهوم برجماتى (المجتمعات وظروفها الموضوعية    

ألن األصل هو أن تتبنى تلك المجتمعات مـا يقـدم           

إليها ومن ثم يتحول إلـى جـزء مـن ترسـانتها            

السلوك المنوط به أن     ، ومن ثم يتحول إلى    السلوكية

تعلم "، ذلك ألن التشريط اإلجرائى يركز على        يصدر

فلنركز . "، وهو مسلك الخطاب األمريكى عادة     "الحل

، ولذلك فالتدعيمات والمعـززات التـى       "على الحل 

تقدمها العولمة تنطلق من نظرية سـكنر وجـداولها         

  .Schedule, of Reinforcementالتعزيزية 

  :التعميم

مبـدأ  مـن   استفادت العولمة بشكل منقطع النظيـر       

 الذى تتنادى به السلوكية ذلك المبـدأ الـذى          التعميم

يغفل وعن عمد فى خطاب العولمة الفروق الفرديـة         

ويحاول أن يفرض بين الشعوب والجماعات اإلنسانية 

  .على كل الدنيا" األمريكى"أنموذج العولمة 

  :نظرية التعلم ذو المعنى

 صاحب  Ausubelاستفاد خطاب العولمة من أوزبل      

، لذا فإن خطـاب العولمـة       التعلم ذو المعنى  ية  نظر

 لمنظمـات المتقدمـة   يعتمد وبصورة أساسية على ا    

Expository Organizers)*(  ًــضا ــسمى أي  وت

حيث تصر الـدوائر    ،  )١٤٣: ٤(   منظمات العرض 

 
تستخدم هذه المنظمات حينما تكون المـادة التعليميـة          *)

الجديدة المراد تقديمها للمتعلم غير مألوفة، وليس لـه         

سابق خبرة بها، وتؤدى هذه المنظمات دوراً هاماً فـى        

مـادة  إعطاء المتعلم بعض األفكار أو المعلومات عن ال       

الجديدة المراد تعلمها مما يسهل ارتباطها بما لديه من         

  ).١٤٣: ٤(معلومات فى بنائه المعرفى 
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األمريكية على انتـشار كـل وسـائل االتـصال أو           

الفضائيات وتيسير اإلنترنت وذلك كى تعمل كل هذه        

 عمل المنظمات المتقدمة، بـل وال تكتفـى         الوسائل

العولمة بالمنظمات المتقدمة المكتوبة فقط، بل وتقدم 

  .المنظمات السمعية والبصرية والبيانية

وترى الورقة، أن تركيز خطاب العولمة على تلـك         

المنظمات، إنما ينبع أساساً من االستفادة من هـذه         

 األطفـال،  التأثير بشكل خاص علـى    المنظمات فى   

، ويعتمـد هـذا     واألفراد العاديين محدودى الثقافـة    

الخطاب على تكرار المثيرات بحيث تشكل سيالً من        

المعلومات البصرية، والسمعية، والبيانية، حتـى ال       

تعطى الفرد مساحة للمقارنة أو االكتشاف، وبهـذا        

، Rote) األصـم (يتحقق نوع من التعلم االستقبالى      

  العولمة، ولـيس   يسمح باالكتشاف لصالح ما تقدمه    

اكتشاف األفضل، وهنا يتجلى أهمية الـدور الـذى         

 ,CNN, Show time( تقوم به الباقات الفـضائية 

Vox, Sky.(  

 ,Banduraباندورا  ((*)نظرية التعلم االجتماعى

A.:(  

                                                 

                                                

ببحث وتفسير االستجابات الجديدة لدى الفرد عـن        " باندورا"اهتم   *)

، أما عملية اكتساب    Modelطريق مالحظة أخر يسمى أنموذج      

" نموذجالتشكيل باأل "االستجابات من خالل هذه المالحظة فتسمى       

Modeling   حدوث االستجابات الجديدة إلـى     " باندورا"، ويعلل

التعلم بالمالحظة، وقدرة الفرد التى تتوسط ما بـين االكتـساب            

واألداء ، وأخيراً الجانب االنتقـائى      ) مالحظة أنموذج االستجابة  (

أن العمليات المعرفية تلعب الدور المركزى فـى        " باندورا"ويرى  

يرى أن حدوث السلوك الجديد ال يحتـاج إلـى          التعليم، ولذا فهو    

  ).١٨: ١٧(تعزيز أو تدريب 

تسعى العولمة إلى فرض أنموذج الذى تتوفر فيه كل         

، بحيث يكـون االنمـوذج      تقليد األنموذج  )**(شروط

 المتاح للتقليد، وبالتالى يتم إزاحة كل النماذج        الوحيد

األخرى والخاصة بالثقافات المحلية وتقليد أنمـوذج       

واحد فقط، هو أنموذج العولمة وتـتم محاكـاة هـذا         

األنموذج فى كل سلوكياته األساسية والفرعية حتـى        

  .تصدر عنه بدون قصدالتى 

  ونتجه إليه؟! لماذا نقلد السلوك المعولم
ة نجحت فى أن تخلق داخـل المجتمعـات         إن العولم 

 رضـى غالـتعلم ال  حالة أقرب مـا تكـون بحالـة         

Purposive Learningعلى النحو التالى :  

الزخم اإلعالنى للعولمة يشعر الفرد بأنه فـى        نتيجة  

الحلـم  (حاجة إلى إشباع دافـع أو رغبـة معينـة           

لحاجـة  نظراً   و ). قيم واتجاهات العولمة   –األمريكى  

دأ الفرد فى التفكير فى كيفية الوصـول        بي،  االحتياج

مع إغفال للشروط التـى يجـب أن        (إلى هذا الهدف    

وهذا هو الدور المهم    ) تتوفر لديه لتحقيق هذا الهدف    

الذى تقوم به وسائل االتصال والتلفزة العولمية والتى        

ر الوصول إلى الرغبات واإلشـباعات عمليـة        وتص

ع عـن   سهلة وميسرة ومن ثم تعزل عملية اإلشـبا       

هنا يبدأ الفرد فـى إجـراء عـدد مـن       .شـروطها 

المحاوالت للوصول إلى الهـدف المرغـوب، بـل         

ويحطم كل معوقات الوصول إلى الهدف سواء أكان        

أشـبه بحالـة    (التدمير مشروعاً أو غير مـشروع       

  ).المدمن
 

+ يحظى بـاالحترام    + أن يكون اجتماعياً    + الصدق  + الجاذبية   **)

يداعب الحلم الداخلى لكل مقلد     ) + ٢٦: ١٧(مرغوب  + محبوب  

  .يركز على اإلشباعات المادية+ 
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 الفرد يشعر باالرتيـاح   فى حالة تحقيق الهدف، فإن      

 – التـدريب    –ة   الحداث –التكرار  ( وهنا تعمل قوانين  

  ).األثر

عندما يتحدث مع اآلخرين عن ارتياحـه يجـد ان          و

 ونفـس الحاجـة     نفس االرتيـاح   الجميع يشاركونه 

   عـن طريـق    ) يتفعل قـانون التعمـيم    (والرغبات  

)Talk show - Chat(. 

وفى نهاية الورقة نكون قد حاولنا أن نقدم تشخيصاً         

قـدم  لحالة العولمة حتى يتسنى لمتخذ القـرار أن ي        

محاولة عالج ناجحة مستنداً إلى تشخيص نأمل أن        

  .يصيب هدفه
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  :المراجع

العالقة بين ثنائية   ): ١٩٩٦(ابتهاج عبدالقادر محمد    

، اللغة وبين تشكيل الهوية الثقافية لدى المـراهقين       

رسالة ماجستير، غير منشورة، معهد الدراسات العليا       

  .ع.م.للطفولة، جامعة عين شمس، ج

عولمة الحداثة وتفكيك الثقافات    ): ٢٠٠٣(أحمد زايد   

، )٣٢(، مـج    )١( مجلة عـالم الفكـر، ع        الوطنية،

  .الكويت

، الطبعة  مدخل إلى الفلسفة  ): ١٩٩٣(إمام عبدالفتاح   

  .السادسة، مؤسسة دار الكتب، الكويت

نظريات وتطبيقـات   ): ١٩٩٨(أنور محمد الشرقاوى    

، مكتبـة األنجلـو المـصرية،       علم النفس التربوى  

  .ع.م.قاهرة، جال

الكوكبيــة، ): ١٩٩٧(اســماعيل صــبرى عبــداهللا 

، مجلة  الرأسمالية العالمية مرحلة ما بعد اإلمبريالية     

  ).٢٢٢(المستقبل العربى، العدد 

، دار نهـضة    العالمية والعولمة ): ٢٠٠٠(السيد يس   

  .ع.م.مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ج

اصفة الحرب الكونية الثالثة، ع   ): ٢٠٠٣(السيد يس   

، مكتبـة األسـرة، الهيئـة       سبتمبر والسالم العالمى  

  .ع.م.المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ج

الثقافة والعولمـة والنظـام     ): ٢٠٠١(أنطونى كينج   

، ترجمة محمد يحيى، شهرت العـالم، هالـة         العالمى

  .ع.م.فؤاد، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ج

والثقافـة  الثقافـة   ): ١٩٩٧(تهانى حـسن الكيـال      

  .ع.م.، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، جالفرعية

الثقافة العربية فـى عـصر      ): ٢٠٠١(تركى الحمد   

  .، الطبعة الثانية، دار السافى، بيروت، لبنانالعولمة

العولمـة ومـستقبل    ): ٢٠٠٢(حسن كاظم الزبيدى    

، دار  الدور االقتصادى للدولة فـى العـالم الثالـث        

عين، دولـة اإلمـارات العربيـة       الكتاب الجامعى، ال  

  .المتحدة

الدولة التسلطية فـى    ): ١٩٩١(خلدون حسن النقيب    

، مركز دراسات الوحـدة العربيـة،       المشرق العربى 

  .بيروت، لبنان

الكذبات ): ١٩٩٩(جيرالد بوكسيرغر، هارالد كليمننا     

، ترجمـة،   العشر للعولمة، بدائل ديكتاتورية السوق    

  .لنشر، دمشق، سورياعدنان سليمان، دار الرضا ل

اقتصاد األمم ورأسـمالية    ): ١٩٩٢ (شروبرت راي 

 ترجمة سـمية شـعبان،      القرن الحادى والعـشرين،   

الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافـة العالميـة،        

  .ع.م.القاهرة، ج

رقعــة الــشطرنج ): ١٩٩٩(زيجتبــو بريجنــسكى 

، ترجمة أمـل الـشرقى، األهليـة للنـشر        الكبـرى 

  .ن، األردنوالتوزيع، عما

، بـدائل العولمـة   ): ٢٠٠٢(سعيد محارب الالوندى    

دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،       

  .ع.م.ج

مدى فاعلية  ): ١٩٩٣(صالح الدين عبدالقادر محمد     

عالج التشكيل باألنموذج فى مقابل العالج الجماعى       

، التحليلى فى عالج ظاهرة االنـسحاب االجتمـاعى       
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، غير منشورة، كلية التربيـة ببنهـا،        رسالة دكتوراه 

  .ع.م.جامعة الزقازيق، ج

 مركز صدام الحضارات): ١٩٩٥(جتون نصمويل هين

الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت،     

  .لبنان

العولمة والهوية الثقافية،   ): ١٩٩٨(عبداإلله بلقزيز   

، مجلـة المـستقبل     عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة    

  ).٢٢٩( العدد العربى،

نهاية التاريخ واإلنسان   ): ١٩٩٣(فرانسيس فوكاياما   

، ترجمة، فؤاد شاهين، جميل قاسـم، مركـز         األخير

  .اإلنماء القومى، بيروت، لبنان

العولمة وعالقتها بالتنميـة    ): ١٩٩٧(مامادو ندوى   

، مجلة مستقبليات، تصدر    الذاتية والتعليم فى أفريقيا   

  ).٢٧(عن اليونسكو، العدد 

ــضيرى   ــد الخ ــسن أحم ــة ): ٢٠٠١(مح العولم

  .ع.م. مجموعة النيل العربية، القاهرة، جاالحتياجية،

إطـار مقتـرح    ): ٢٠٠١(محمد عبدالرؤوف خميس    

لمقرر علم االجتماع بالمرحلة الثانوية العامـة فـى         

ضوء العولمة ومتطلبـات الحفـاظ علـى الهويـة          

، مجلة الجمعية المصرية للمنـاهج وطـرق        الثقافية

  ).٧٠(دريس، العدد الت

قـضايا فـى الفكـر      ): ١٩٩٧(محمد عابد الجابرى    

، مركز دراسات الوحدة العربية، بيـروت،       المعاصر

  .لبنان

لعولمـة والهويـة    ا): ١٩٩٨(محمد عابد الجابرى    

  ).٢٢٨(، مجلة المستقبل العربى، العدد الثقافية

 ترجمـة   ضبط الرعاع، ): ١٩٩٧(ناعوم تشومسكى   

هلية للنشر والتوزيع، عمـان،     هيثم على حجازى، األ   
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