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 جامعة جياليل ليابس سيدي بلعباس

كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية 

. قسم العلوم االجتماعية

.                             سليماين سليمان: األستاذ.  السنة الثالثة علم اجتماع.قضايا دولية راهنة: المقياس
 .26/02/2021: بتاريخ. 2020/2021:السنة اجلامعية

 

. لعولمةا: ثانيةالقضية ال

 :مدخل تمهيدي إلى العولمة- 1

لقد عرف مفهوم العودلة انبثاقا مفاجأ و عنيفا يف األوساط العلمية كما يف النقاشات العمومية إبان سنوات 
لقد تأسست اخللفيات األوىل ذلذا ادلصطلح بعد أن دب الضعف يف سيطرت الدول على . التسعينيات

اقتصادياهتا و بدأ االهنيار يُربك األنظمة الشمولية و بعد أن منت شبكات مهنية و مالية و إعالمية       
يف ىذه األجواء تشكلت تدرجييا . و صناعية استعصت على الرقابة التنظيمية الوطنية و الدولية العتيقة

 . نظرية العودلة مع ربديد سلتلف أوجهها و آثارىا

 :بالنسبة لالقتصاديُت، فإن العودلة تغطي ثالث رلموعات من الظواىر

بداية الظهور ادلفاجئ لفاعلُت عادليُت ذباريُت جدد من أصول آسيوية و من أمريكا الالتينية و من - 
 .اإلرباد السوفييت سابقا

.     مث ظهور زلاوالت استبدال عمليات االستَتاد اليت كانت سائدة دبا صار يسمى االستثمار ادلباشر- 
نشر فروع ذلا يف  (العابرة للدول)و ادلقصود بو ىو نشاط اسًتاتيجي رباول من خاللو الشركات الدولية 

 .رلموع  ادلعمورة بالطرق ادلثلى اليت تكرس ىيمنتها االقتصادية اجلازلة

 .و أخَتا، زلاولة تعميق و ترسيخ التبادالت مع دمج اخلدمات يف التجارة العادلية- 
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هبذا إذن، فإن التحرير التام للتبادالت العادلية و تدىور االقتصاديات الوطنية و عودلة الشركات الصناعية  
كل تلك الظواىر تضافرت من أجل إدخال تضييقات و تعديالت جوىرية على معاين ..و اخلدمات

 .سيادة اقتصاديات الدول و على خصوصيات األنظمة الدستورية و االجتماعية الوطنية

لقد صارت العودلة يف ىذا العصر مهيمنة على سائر التخصصات قاطبة إىل احلد الذي جعل 
Anthony Giddens ،يعتقد أن كل تفكَت اجتماعي و سياسي ينبغي أن ينطلق من واقع العودلة 

على الرغم من أنو كان واثقا أن ىذا ادلفهوم ال يعٍت البتة ادلرادفة دلفهوم التجانس، و إمنا يدفع حنو التجزئة 
 بأن من أبلغ األسباب ادلباشرة يف ظهور العودلة ىو Fritz Scharpfمن جهتو، يرى . الثقافية أو اإلثنية

أن  Robert Castel  بينما يرى. تقهقر الدولة الراعية و زبليها عن االىتمام بادلعايَت االجتماعية
، باإلضافة إىل (..أي رفع احلماية االجتماعية أو ضعفها عن كثَت من ادلواطنُت)ظواىر مثل عدم االنتماء

 .ىشاشة رابط األجور تعد دبثابة آثار مباشرة لنظام اإلنتاج اجلديد يف عصر العودلة

 :تعريف العولمة- 2

على أهنا ظاىرة يقصد هبا انفتاح االقتصاديات الوطنية على األسواق العادلية، ينتج عنها ترابط  العودلة تُفهم
كما تُعرف على أهنا تسارع التحركات و التبادالت زبص األفراد و ادلمتلكات       . بُت الدول ادلختلفة

 .و اخلدمات و رؤوس األموال و التكنولوجيا و حىت السلوكيات الثقافية عرب ادلعمورة بأكملها

ىي وصول منط اإلنتاج الرأمسايل، عند منتصف القرن ادلاضي  (االقتصادية)و يكاد جُيمع ادلتتبعون أن العودلة
تقريبا، إىل نقطة االنتقال من عادلية التبادل و التوزيع و السوق و التجارة إىل عادلية اإلنتاج و إعادة اإلنتاج 

دبعٌت أن العودلة اليت تشهدىا البشرية اليوم ىي عودلة اإلنتاج و الرأمسال اإلنتاجي مع قوى اإلنتاج . عينو
الرأمسالية و بالتايل عالقات اإلنتاج الرأمسايل أيضا، و توطينها يف كل مكان مناسب خارج دول األصل   

إذن، فلقد كان من الضروري على منط اإلنتاج الرأمسايل من أن يفتح أفقا جديدة و أن يتجاوز . و ادلركز
 .    حدودا ظلت ثابتة و يغَت يف طبيعة رلتمعات األطراف ادلستقبلة ذلذا النمط اإلنتاجي ادلستقدم

، أهنا نتيجة للرأمسالية ادلتوحشة و قد برزت من خارج "ما بعد حداثية"يرى منظرو العودلة، الذين يعتربوهنا 
و من ادلعلوم أن ادلاركسية تعد أكثر . الدولة القومية حبثا عن تطوير طرق جديدة لالستغالل عرب العامل

ذلك أن فلسفة الرأمسالية بوصفها نظاما يستوجب االستغالل . ادلقاربات ِقدما يف ادلواجهة مع ىذه الظاىرة
فالرأمسالية . اجلشع لفائض القيمة و ادلتميز بصراع طبقي، يتطلب البحث عن رلاالت جديدة لالستغالل
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اليت تستهدف البحث احلثيث عن عمال بأجور منخفضة، و منابع ثروات خبسة، و إجياد أسواق 
مستحدثة دلنتجاهتا فأنتجت العودلة، ال ميكنها أن تتوافق مع األصول اليت تنبٍت عليها الفلسفة ادلاركسية إال 

 .إذا حورت ىذه األخَتة من بعض مبادئها األساسية

 :عوامل بروز العولمة-3

ما من شك أن التطور التقٍت و تطور البنية التحتية لالتصاالت يف العامل قد أسهم يف توسع دائرة التواصل 
فقد دخلت تقنيات الكوابل يف النقل الصويت مرحلة غَتمسبوقة، ففي مخسينيات القرن ادلاضي . العادلي

م ينقل 1997كانت قادرة على نقل أقل من مائة مسار صويت ، غَت أن كابال صوتيا واحدا صار عام 
كما دخلت األلياف الضوئية على خط اخلدمة التواصلية شلا ساىم . ستمائة ألف صوت يف حلظة واحدة

يف زيادة عدد القنوات ادلستخدمة يف العمليات االتصالية، حيث تعمل اآلن شبكة تتكون من أكثر 
 .زلطة يف الفضاء اخلارجي لبث ادلعلومات حول العامل200

أما العامل ادلهم الثاين الذي ساىم يف نشر العودلة، فهو من غَت شك، ظهور ىيئات احلكم اإلقليمية      
و قد مثلت األمم ادلتحدة و اإلرباد األوريب أىم ادلنظمات الدولية اليت تؤلف بُت رلموعة . و الدولية

فإن كانت األمم ادلتحدة تضطلع هبذا الدور باعتبارىا منتدى للدول . الدول يف نسق سياسي واحد
الوطنية، فإن اإلرباد األوريب ميثل بالفعل منوذجا للحكم ادلتجاوز للجنسيات، تُرغم فيو الدول على التنازل 

و على ىذا األساس صارت َتْصُدُر كثٌَت من التوجيهات و التعليمات      . عن شيء من سيادهتا القومية
 .و بعض القرارات ذات الطابع القضائي اليت تبت فيها ىيئات مشًتكة بُت الدول األعضاء

يف إبراز  (ONG )كما سامهت أنشطة ادلنظمات احلكومية ادلشًتكة و كذا ادلنظمات الوطنية غَت احلكومية
أما النوع األول فهي عبارة عن ىيئة تتفق عليها احلكومات ادلعنية، و تتصدى : ظاىرة العودلة ادلتصاعدة

و أقدم ىذا النوع . لقضايا التنظيم و اإلشراف على قطاع معُت أىم ما مييزه ىو أنو يتجاوز احلدود القومية
و قد قامت منذ ذلك الوقت ىيئات شلاثلة كثَتة . 1865من ادلنظمات ىو إرباد التلغراف الدويل سنة 

سنة 37و قد وصل عدد ىذه ادلنظمات إىل . مثل ادلالحة اجلوية و اإلذاعة و التخلص من ادلواد اخلطرة
 .260 إىل 1996، مث ارتفع ىذا العدد عام 1909

كما ال ينبغي، يف ىذا الصدد، إمهال التحوالت الكربى اليت مست ادلعسكر االشًتاكي، حيث قد اهنارت 
بعد ىذه األحداث . 1991، و انتهى األمر حبل االرباد السوفيايت ذاتو سنة 1989أغلب دولو سنة 
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الكربى تسابقت كثَت من الدول  لالنضمام إىل تبٍت النسق الغريب الرأمسايل يف اجملاالت السياسية          
 .و االقتصادية

 .العولمة الثقافية- 4

الثقافية تدويل تبادالت ادلكتسبات الثقافية ادلختلفة مثل السينما وادلوسيقى و السلع  العودلة تعٍت
، وكذا تدويل آثار و نتائج ظواىر التثاقف اليت تنجر عن (...اذلمبورغر و لباس اجلينز)االستهالكية مثل 

 .ذلك

ىذا التصور عائد باألساس إىل . بالنسبة للبعض،فإن العودلة الثقافية تعٍت إمكانية توحيد السلوكيات الثقافية
أطروحة  النزعة اإلمربيالية الثقافية، اليت تتصور العودلة دبثابة ىيمنة من الدول القوية و أوالىا الواليات 

يف ىذا اإلطار، فإن العودلة الثقافية تربر خطط احلماية العادلية للثقافات احمللية أو . ادلتحدة األمريكية
غَت أن الدراسات األنًتوبولوجية و السوسيولوجية تبُت أن ظواىر التثاقف الناذبة عن العودلة . الوطنية

الثقافية ال تؤدي إىل الوحدة، و عليو، فإهنم يؤكدون باألحرى أن األمر يتعلق بإعادة بناء دالالت 
ادلكتسبات الثقافية ادلعودلة، فمهما كانت ادلظاىر الثقافية متماثلة ، فإن معانيها و التعامل معها تتباين من 

 . منطقة إىل أخرى

 :تطبيق محاضرة العولمة

دلاذا يعترب ادلهتمون أن العودلة الثقافية عصية غالبا على االنتشار يف اجملتمعات عكس ما ىو عليو احلال يف 
 العودلة االقتصادية أو السياسية؟      

     

 
 


