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ملف العولمة و التحدیات الراھنة

:مقدمة
.منذ أوخر القرن العشرین أصبحت العولمة تفرض نفسھا

ما ھو مفھوم العولمة ؟ و ما ھي جذورھا التاریخیة ؟ و ما ھي ظروف انتشارھا ؟-
ما ھي التحدیات الراھنة للعولمة ، و أسالیب مواجھتھا ؟-

خیة ، و ظروف انتشارھامفھومھا ، جذورھا التاری: العولمة 
:تتعدد أشكال العولمة

و بالتالي سھولة حركة األفراد و . العولمة ھي تداخل كثیف في العالقات االقتصادیة و االجتماعیة و السیاسیة و الثقافیة بین مختلف دول العالم *
.البضائع و رؤوس األموال و الخدمات و المعلومات

:تیةتتخذ العولمة المظاھر اآل*
متعددة العولمة االقتصادیة القائمة على نظام رأسمالي مبني على اقتصاد السوق، و المنافسة، و ھیمنة التكتالت االقتصادیة الكبرى والشركات ال-

.الجنسیة، والمؤسسات االقتصادیة الدولیة
.مریكیة ، و نھج الدیمقراطیة السیاسیة ، و احترام حقوق اإلنسانالعولمة السیاسیة التي تتمیز بالقطبیة األحادیة بزعامة الوالیات المتحدة األ-
.العولمة االجتماعیة و الثقافیة التي تتمثل في انتشار العادات و الثقافة الغربیة-
العولمة التقنیة التي تتجلى في بروز ظاھرة القریة العالمیة، و تقلیص المسافات، و تخطي الحدود الجغرافیة-

:ر التاریخي لظاھرة العولمة بمراحل متالحقةمر التطو

توسعت اإلمبراطوریة الرومانیة في حوض البحر المتوسط انطالقا من إیطالیا ، و فرضت ھیمنتھا السیاسیة و االقتصادیة ، و : في الحقبة القدیمة *
.نشرت حضارتھا و ثقافتھا

في نفس الوقت انطلقت الفتوحات اإلسالمیة . ام الدولة الرومانیة فسارت على نفس النھج قامت اإلمبراطوریة البیزنطیة مق: في الحقبة الوسیطیة *
.من الحجاز لتمتد إلى عدة بلدان و مناطق في آسیا و إفریقیا و أوربا

البحر المتوسط إلى المحیط فتحول ثقل التجارة العالمیة من . نظم األوربیون االكتشافات الجغرافیة ، و أقاموا مستعمرات : في الحقبة الحدیثة *
.وتعزز التفوق األوربي بحدوث الثورة الصناعیة. األطلنتي ، و انطلقت الھجرات السكانیة الكبرى نحو العالم الجدید

األزمة دخلت الدول الرأسمالیة مرحلة اإلمبریالیة ، فتوسعت الحركة االستعماریة ،و قامت الحرب العالمیة األولى و: في الحقبة المعاصرة *
.شرقیة اشتراكیة و غربیة رأسمالیة ، وتحررت المستعمرات: و بعد ذلك انقسم العالم إلى كتلتین . و الحرب العالمیة الثانیة 1929اإلقتصادیة 

:ساھمت بعض العوامل في انتشار ظاھرة العولمة

الوالیات المتحدة األمریكیة و اإلتحاد ( انھیار المعسكر االشتراكي بأوربا الشرقیة ، وتفكك اإلتحاد السوفیاتي ؛ و بالتالي نھایة نظام القطبیة الثنائیة -
(األمریكیة. م .الوالیات ( وظھور النظام العالمي الجدید القائم على أحادیة القطب ) السوفیاتي 

.ت المتعددة الجنسیة و على رأسھا الشركات األمریكیةتزاید نفوذ الشركا-
.إنشاء منظمة التجارة العالمیة التي تھدف إلى تحریرالمبادالت عبر أرجاء العالم-
.الثورة المعلوماتیة ، و تطور وسائل االتصال و اإلعالم و المواصالت-

:التحدیات الراھنة ، وأسالیب مواجھتھا: العولمة 
:لمة ، تواجھ البلدان النامیة تحدیات في مختلف المیادینفي ظل العو

.ضعف الرأسمال الوطني و موارد الدولة ، و حدة المنافسة األجنبیة ، و التبعیة االقتصادیة: في المجال االقتصادي -
.، الھجرة السریةالفقر، البطالة ، األمیة ، الفوارق الطبقیة الكبیرة ، الھجرة القرویة: في المجال االجتماعي -
.فقدان الھویة الوطنیة و غزو النماذج الغربیة: في المجال الثقافي و الحضاري -
.استمرار الممارسات المخالفة للدیمقراطیة و حقوق اإلنسان: في المجال السیاسي -
.باس الحرارياستنزاف الموارد الطبیعیة ، التقلبات المناخیة ، التلوث ، االنح: في المجال البیئي -
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:یمكن اقتراح بعض التدابیر للتغلب على ھذه التحدیات

.خلق تكتالت اقتصادیة كبرى في العالم الثالث-
.إقامة شراكة مع تكتالت العالم المتقدم مثل اإلتحاد األوربي و مجموعة أمریكا الشمالیة للتبادل الحر-
.توفیر الظروف المالئمة لالستثمار-
.ھیكلة االقتصاد لمواكبة متطلبات السوق الدولیةإعادة -
.تحسین المستوى االجتماعي للمواطنین، و تقلیص الفوارق الطبقیة-
.رد االعتبار للثقافة و الحضارة المحلیتین-
.ترشید استغالل الموارد الطبیعیة ، و المحافظة على التوازن البیئي في إطار التنمیة المستدامة-

:خاتمة

لھذا ظھرت منظمات غیر حكومیة مناھضة لھا من بینھا المنتدى االجتماعي العالمي و . تكرس العولمة تزاید الھوة بین دول الشمال و دول الجنوب 
.حركة أطاك
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