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العولمة مصطلح أخذ يغزو األوساط كافة، بكل ما يحمله من أشواك مدمية وورود مغرية، وبكل ما يثيره من رغبة فيه ورھبة 
آخر اجتماعي، ورابع ثقافي، وھذا تعريف منه، بكل االختالفات في تعريفه؛ فھذا تعريف من منظور سياسي، وثاٍن اقتصادي، و

إن أول إشكاليات العولمة تبدأ من تعريفھا ذاته؛ ألن الذين "ويمكن القول .  مؤيد، وآخر معارض، وثالث يقف بين بين
 ."يستھدفون ترويجھا يضعون لھا التعريفات التي تقرن بينھا وبين العالمية حتى تبدو وكأنھا شيء مفروض ال مجال للخيار فيه

 

إن " ١:ويذھب الرافضون إلى أنھا تعبير دعائي لما انتھت إليه الليبرالية المتأخرة، وكما يقول المفكر المصري السيد ياسين
صياغة تعريف دقيق تبدو مسألة شاقة؛ نظراً لتعدد تعريفاتھا التي تتأثر أساساً بانحيازات الباحثين األيديولوجية واتجاھاتھم إزاء 

وھناك عقبة أخرى تقف في وجه تعريف محدد للعولمة وھي اتساع ميدانھا حتى شملت نواحي الحياة .  قبوالً العولمة رفضاً أو 
ال تنحصر في الشأن االتصالي واإلعالمي والتقني فحسب، بل تتعدى ذلك "، فالمرحلة التي تعيشھا البشرية اليوم "المختلفة

ل والسياسة والثقافة واالجتماع؛ فھي باختصار منعطف بشري ضخم وتصل إلى حقول التكنولوجيا واالقتصاد والتجارة والما

وال نكاد نجافي الحقيقة إذا قلنا إن تعريفات العولمة تتعدد بتعدد   ٢".أحدث تحوالت كبرى وما زال على صعد الحياة المختلفة
ً كما يقول سيار جميل  ً ومضم"الذين كتبوا في ھذا الموضوع، تماما ً في طور من الغرابة ولم لم تزل العولمة مصطلحا ونا

 .أما إذا كان ال بد مما ليس منه بد، فإننا نبدأ بالتعرف إلى المعنى اللغوي للعولمة  ٣".تعرف بعد االستقرار
 
عالمي أو كروي، وترتبط في أحيان كثيرة بالقرية، : التي تعني) Global(تعود لفظة عولمة في أصلھا إلى الكلمة اإلنجليزية "

أي أن العالم عبارة عن قرية كونية واحدة؛ أما المصطلح ) Global village(القرية العالمية : المصطلحويصبح معنى 

 ٤".، فيترجم إلى الكوكبة أو الكونية أو العولمة)Globalization(اإلنجليزي 
 

 - ى تلك التعريفات المختلفة أما اصطالحاً، فإن تعريفات العولمة تتعدد بتعدد من كتبوا في ھذا الموضوع، ومن أراد االطالع عل
ً إلى حد التناقض فيمكنه ذلك من خالل مراجعة الكتب والمجالت التي تناولت ھذا الموضوع؛ إذ ال مجال  -التي تصل أحيانا

تعميم وفرض نمط حياة واحد على البشر كافة، يخدم القوي ويزيد من "ويمكن فھم مصطلح العولمة على أنه .  لذكرھا ھنا
جملة من التغيرات "، وھو أيضاً، "لكون، بما فيه من أحياء وجمادات، ما يحقق له مزيداً من الربح الماديسيطرته على ا

والتطورات الحاصلة في مجاالت الحياة المختلفة، وھي ظاھرة شاملة تشمل االقتصاد، والتجارة، والمال، والسياسة، والثقافة، 
لفة، وتروم ھذه الظاھرة تنميط المجتمعات اإلنسانية وفق نموذج حضاري ومجال االتصاالت واإلعالم، وأنماط الحياة المخت

 ٥".محدد
 

ولكن ما سر ھذه الموجة الكاسحة من الحديث عن العولمة؛ حتى ال يكاد يخلو منھا خطاب سياسي أو اقتصادي أو ثقافي، علما 
 مرتبطة بالقرن العشرين؟ بأن األمر لم يكن كذلك قبل قرن مثالً، ھل يعني ھذا أن العولمة ظاھرة جديدة

 
لقد تعددت آراء الباحثين في ھذا المجال؛ ففي حين يرى بعضھم أن العولمة وليدة القرن العشرين؛ لما طرأ فيه من تقدم في 

 ً ً قديما يمكن القول إن للعولمة "يقول السيد ياسين .  مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، يعتقد آخرون أن للعولمة تاريخا
ً قديماً، وبالتالي فھي ليست نتاج العقود الماضية التي ازدھر فيھا مفھوم العولمة وذاع وانتشر، وأصبح أحد المفاھيم تا ريخا

إن الطباعة "فيما يرى آخرون أن لكل عصر عولمته، حيث   ٦".الرئيسة لتحليل الظواھر العديدة التي تنطوي عليھا العولمة
لعالم كله وحالته، فمن المؤكد أن المطبعة قد وفرت للمدفعية ما ساعد على حشد الصفوف والبارود والبوصلة قد غيرت صورة ا

فمنذ أن تعلم اإلنسان بناء السفن التي تستطيع أن تمخر " ٧،"وتخطيطھا في حرب دينية بين األفكار لم يكن لھا مثيل من قبل



رة األرضية، وكانت ھذه الرحالت في بالد اإلغريق عباب البحار العميقة وتتحمل أنواء الطبيعة، حتى بدأ يجوب آفاق الك

فھل يعني كل ذلك أن ظاھرة العولمة لم تكن موجودة، وأننا نبالغ في الوصف ونفترض ما كان  ٨،"القديمة مكرسة للغزو
 موجوداً دائماً وأبداً في تاريخنا على أنه شيء جديد كلية وال مثيل له؟

 
ولمة في النقاش الدائر في الوقت الراھن كتبرير يرمي إلى دعم المتطلبات النفعية إن من يراقب كيفية استخدام ظاھرة الع

الخاصة، ال بد له من النزوع إلى إنكار أن العولمة إجماالً شيء يمنحه عصرنا شخصية خاطئة أيضاً؛ فقد رأينا أن كل عناصر 
نولوجي والتنظيمي الذي له في الواقع صفة جديدة الجديد أنھا مرتبطة بدرجة مع التقدم التك"العولمة الخاصة غير جديدة؛ و

 فإذا سلمنا بأن العولمة ليست ظاھرة حديثة، فكيف نفسر شيوع ھذا المصطلح حديثاً؟  ٩".تماماً مقابل األمثلة التاريخية
 

يكون سببھا ليس  إذن فكثرة الكالم عن العولمة في السنوات العشر األخيرة ال بد من أن: "يفسر جالل أمين ھذه الظاھرة بقوله
ً جديداً (نشأة الظاھرة، بل نموھا بمعدل متسارع،  فضال عن وجود مصلحة لبعض الناس، في اإللحاح على إسماعنا بأن شيئا

 ١٠)".وطيباً للغاية اسمه العولمة، آخذ في اكتساح الكون
 

ة السياسية، والعولمة االقتصادية، العولم: ويمكن تقسيم العولمة على أساس المجال الذي تركز عليه إلى ثالثة أقسام ھي
والعولمة الثقافية، وإن كانت جميعھا مترابطة وذات عالقات متبادلة، ولكن ال بد من التقسيم لغرض تسھيل الدراسة وتركيزھا، 

 .نظراً التساع ميدان العولمة الذي يكاد يكون بال حدود
 

ميدان العلوم اإلنسانية تحديداً، أنه من الصعب االتفاق على تعريف فمن الشائع في .  ثم إنه ال بد من تحديد المقصود بالثقافة
واحد للظاھرة، ألن ھذا الميدان يتناول ظواھر معنوية غير حسية، ولكن يمكن االصطالح على تعريف الثقافة على أنھا 

وطرق التفكير، وأسلوب الحياة، مجموعة األفكار، والقيم، والمعتقدات، والتقاليد، والعادات، واألخالق، والنظم، والمھارات، "
والعرف، والفن، والنحت، والتصوير، والرقص الشعبي، واآلداب، والرواية، واألساطير، والفلسفة، والتاريخ، ووسائل 

أو متوارثة من األجيال ) غير مادية(االتصال واالنتقال، وكل ما صنعته يد اإلنسان وأنتجه عقله من أشياء مادية ومعنوية 
فھا بأنھا "أضافھا إلى تراثه نتيجة عيشه في مجتمع معين السابقة أو المعرفة التي تؤخذ عن "، إضافة إلى أن ھناك من يعرِّ

كل ما يخص أمة معينة من عادات وتقاليد وفنون وأنماط تعامل مع األمور "، كما أنھا "طريق اإلخبار والتلقي واالستنباط

التفرد الثقافي بكل ما يتضمنه معنى الثقافة من "المقصود بالھوية الثقافية وإذا كان   ١١".ونظرة خاصة إلى الكون وما فيه

فإن العولمة ال تعترف بالھوية أصالً؛ ألنھا تسعى إلى فرض نمط  ١٢،"عادات وأنماط سلوك ومثل وقيم ونظرة للكون والحياة
لوجيا الحديثة يمكن أن يعتبر حقاً غزو ثقافة فالغزو الثقافي الذي يتم في ظل التكنو"ثقافي موحد على البشر؛ يقول جالل أمين 

ً سمة  ، ذلك أن الثقافة الغازية ھذه المرة تتسم بعدائھا المستحكم؛ أي بعدائھا ألية "نفي الثقافة أصالً "لثقافة، ولكن فيه أيضا

 ١٣".ھوية
 

أن تكون، وإنما وجدت وتوجد  ليست ھناك ثقافة عالمية واحدة، وال يمكن"ونشير ھنا إلى أن المعطيات الراھنة تؤّكد أنه 
على الحفاظ على كيانھا ومقوماتھا  -بصورة تلقائية أو بتدخل إرادي من أھلھا  -وستوجد ثقافات متعددة متنوعة تعمل كل منھا 

 ١٤".الخاصة
 

 الفرق بين العولمة والعالمية
 

ية تعني االنفتاح على اآلخر مع االحتفاظ ال بد من اإلشارة إلى أن العولمة شيء، والعالمية شيء آخر؛ ففي حين أن العالم
باالختالف األيديولوجي، فإن العولمة نفي لآلخر وإحالل لالختراق الثقافي محل التنوع الفكري الذي يساھم في إغناء 

نشدان العالمية في المجال الثقافي، كما في غيره من المجاالت، طموح مشروع ورغبة "يقول الجابري .  الحضارات البشرية
، طريق إلى جعل "أنا ثانية"في التعامل مع اآلخر بوصفه " األنا"ي األخذ والعطاء في التعارف والحوار والتالقح، إنھا طريق ف

، "العالم"وسلبه خصوصيته، وبالتالي نفيه من " اآلخر"اإليثار يحل محل األثرة، أما العولمة فھي طموح، بل إرادة الختراق 

 ١٥".ية، أما العولمة فھي اختراق لھا وتمييعالعالمية إغناء للھوية الثقاف



 

 الفرق بين التثاقف المتبادل والعنف الثقافي من جانب واحد
 

وھنا تجدر اإلشارة إلى الفرق بين التثاقف المتبادل، والعنف الثقافي من جانب واحد؛ حيث يشير األول إلى التبادل الثقافي على 
أما الثاني، فإنه يشير .  ا يولد عالقات إنسانية سامية تساھم في رقي البشرية جمعاءقاعدة الندية والمساواة واحترام اآلخر، م

إلى نفي ثقافة اآلخر والنظر إليھا نظرة دونية، وھذا ما ال نعتقد أن أحداً يقبل به، ما يولد الكراھية والحقد والصراعات 
إلى بعضھا اآلخر، كما يعني االعتراف المتبادل بينھا، يعني األول اإلصغاء المتبادل من سائر الثقافات بعضھا ".  المختلفة

ومنه االعتراف بحق االختالف، وھو من أقدس حقوق اإلنسان، فيما ال ينطوي الثاني سوى على اإلنكار واإلقصاء لثقافة الغير، 
تالزم الثاني مع اإلكراه يرادف األول معنى الحوار والتفاھم، بينما ي.  وعلى االستعالء والمركزية الذاتية في رؤية ثقافته

والعدوان، أما األھم في األمر أن التثاقف يجري بين الثقافات على قاعدة الندية، وھو ما يستلزم االعتراف بأن لكل ثقافة 

  ١٦".شخصيتھا وحرمتھا الرمزية، فيما ال يعبر فعل االختراق والتجاوب معه سوى عن دونية يأباھا أي انفتاح وأي حوار

".  أي أنھا استخدمت منطق القوة ال قوة المنطق ١٧فرضت نفسھا بالقوة على الرغم من أنھا ليست األقوى؛"غربية فالثقافة ال
فالعولمة الثقافية ال تشكل خطراً إذا ھي اعترفت بتنوع الثقافات اإلنسانية واحترمت الھويات القومية الوطنية وخصوصيات 

 ١٨".الشعوب، وابتعدت عن التنميط القسري
 
يحتل االعتراض الثقافي ضد عولمة مدمرة مكاناً مركزياً، ولكن يبقى خطر الوقوع في الثقافوية أو اإلثنية ماثالً للعيان، "يوم وال

وبخاصة في المجتمعات التي خضعت مؤخراً لنتائج العولمة الرأسمالية، ويجب أن تشمل المقاومات أبعاداً متعددة، منھا البعد 

فإذا اعتبرنا الثقافة العامة في طرف، والثقافة الخاصة في طرف آخر، وما "  ١٩".المرجع الوحيدالثقافي دون أن يحتل منه 
بينھما مسافة ثقافية أو براح ثقافي يحتوي على عناصر ثقافية بين الخصوصية والعمومية، فيصبح عندنا مسار ثقافي بين 

واالكتساب أو االستعارة الثقافية، ومن ثم الممارسة، نصل القطبين، ففي الطرف األول الثقافة الخاصة، وباالتصال والتواصل 

 ٢٠".إلى القطب اآلخر، وھو الثقافة العامة
 

أن ننبه إلى  -قبل االنتقال إلى مناقشة بعض اآلثار الثقافية للعولمة على الصعيدين العبري والفلسطيني -وربما يكون مفيداً 
لحماية وخط الدفاع األھم عن مكتسبات األمة على المستويات كافة؛ سياسية، أھمية الثقافة في حياة الشعوب، حيث تشكل جدار ا

فالثقافة "واقتصادية، وعلمية، وھذا أمر بدھي، فإذا راجعنا تعريفات الثقافة وجدناھا تضم كل نواحي الحياة، وبناء على ما سبق 
حمل مسؤولية جسيمة إلعادة اللحمة إلى الواقع العربي العربية تمتلك إمكانيات وطاقات وتأثير في الحياة االجتماعية العربية وتت

 ٢١".وتجاوز المحن الداخلية التي يعيشھا ھذا الواقع، سواء من مؤامرات األعداء أو أمراض الداخل المزمنة
 

حياة ومھما اختلفنا في تعريف العولمة وتاريخھا وأنواعھا، فال أظننا نختلف في أنھا تركت العديد من اآلثار في مناحي ال
المختلفة إيجابية وسلبية، وفيما يلي سوف نتناول بعض آثار العولمة الثقافية على الشعب العربي عموماً، والفلسطيني تحديداً لما 

 .له من خصوصية
 

 بين التغريب واالغتراب... العربية 
 

فال بد من أن ينعكس ذلك على  ، فما دمت تغرف أفكارك من وعاء نظيف ونبع صاٍف،"اللغة وعاء الفكر"نردد كثيراً مقولة 
أفكارك صفاء ونقاء والعكس صحيح، ولذلك فال نستغرب األفكار واألطروحات الملوثة التي تطل علينا بين الفينة واألخرى 

تسابقوا إليه يلوكونه " بالعلف الثقافي"برؤوسھا الشيطانية، فإذا بحثت عن أصحابھا وجدتھم من أولئك الذين إذا ما ألقي إليھم 
دون أن نتعلم بعد، وال نجد تفسيراً لذلك سوى مقولة ابن  -ولألسف  -ون تحليل محتواه، وقد أصبنا بالعديد من حاالت التسمم د

 .ھي التي تحكم عموم الشارع" كل إفرنجي برنجي"حتى باتت مقولة " ولع المغلوب بتقليد الغالب"خلدون 
 

ن تتبع تلك األخطاء في الكتب التي تعالج ھذا الموضوع؛ فمن وعلى صعيد اللغة، أصبحنا نسمع العجب العجاب، ويمك
األساليب التعبيرية الركيكة والمصطلحات الفظة؛ إلى الترجمة الحرفية غير السليمة التي توصل المعنى مشوھاً، إلى استعارة 



ات فصيحة مع وجود البديل أساليب اإلنجليزية في التعبير وتطبيقھا على العربية؛ باإلضافة إلى دس كلمات دخيلة في سياق
يبدو أن لذلك ما يبرره السيما أن ترقيع الثياب الجديدة أصبح تقليداً مقبوالً؛ .  "العربي أو المعرب، فإذا به كالثوب المرقع

 ٢٢".فنون -كما يقولون -فالجنون 
 

ليزية أو الفرنسية ضعيف، وھو أن مستوى الطالب في الكليات العلمية وما يتلقونه باإلنج"وقد أثبتت الدراسات واألبحاث 

ومن المؤسف القول إن معرفة أكثر المشتغلين   ٢٣".أضعف قطعاً مما لو تلقوا موادھم باللغة العربية على أيدي أساتذة يحسنونھا
ن في حقول العلوم باللغة اإلنجليزية ال ترقى إلى مستوى معرفة أھلھا بھا، ومع ذلك فھم يستخدمون لغة ال يتقنونھا ويھملو

ولذلك، فمن الحق اإلشارة إلى أن قسماً كبيراً .  لغتھم األم التي يمكن أن يحققوا بھا مستوى أداء أفضل؛ فيبوءون بغم على غم
التي -من مشاكل العربية يعود إلى أسباب ذاتية، ونقصد بھا ضعف ھمة أبناء الضاد وقصورھم في القيام بواجبھم اتجاه لغتھم 

وتفريطھم في مسؤوليتھم التاريخية في الحفاظ على تراثھم  -تھم الثقافية ورمز سيادتھم الحضاريةھي لسان دينھم وعنوان ھوي
 .ووجودھم المعنوي

 
إن الجزع مما يحدث للغة العربية والتراث المجيد ال ينطوي بالضرورة على موقف رجعي متخلف يدعو إلى التقوقع على 

فظاھرة االقتراض اللغوي موجودة في كل اللغات، والثابت علمياً  الذات ورفض كل وارد جديد من المصطلحات وغيرھا،
وتاريخياً أن العربية أقرضت أكثر بكثير مما اقترضت، ولكن يجب أن يكون األخذ بقدر الحاجة والضرورة فقط، ويمكن القول 

إلى عالمھا النامي فحسب، بل إن محنة العربية ال تتمثل في جيوش األلفاظ والمصطلحات الوافدة من عالم الحضارة المعاصرة 
ً أمام الزحف اللغوي الداھم واستسالمھم  للغات  -في مجال العلوم بالذات- إن محنتھا الحقيقية تتمثل في انھزام أبنائھا نفسيا

 األجنبية، بحيث تكونت في العالم العربي جبھة عنيدة تجاھد لإلبقاء على العربية بمعزل عن مجال العلوم والتكنولوجيا، فما
 !المشتغلين في العلوم تعرف اإلنجليزية فال بأس من عزل العربية بل قتلھا" صفوة"دامت 

 
كانت العربية أداة صالحة لكتابة العلوم أكثر من عشرة قرون، وكانت لغة الحضارة في كل ھذه المدة، فما بالھا تعجز "ولكن إذا 

 ٢٤".زون، وإنھا ليست قاصرة ولكن أبناءھا أكثرھم قاصرونإنھا ليست عاجزة، ولكن أبناءھا عاج! عن ھذه المھمات اليوم؟
 

أن التعليم باللغة العربية ليس استجابة للمشاعر القومية وال "وقد أقر المؤتمر الرابع للتعريب في الفقرة الرابعة من توصياته 
وداً وأبعد أثراً، وأنه أحفل بالنتائج الخيرة زلفى لھا، ولكنه استجابة للحقائق التربوية التي أثبتت أن تعليم اإلنسان بلغته أوفر مرد

كان تعلم اللغات األجنبية ضرورة ال مناص منھا لمواكبة مستجدات عصر التقانة "وإذا   ٢٥".من الوجھتين الكمية والنوعية
إلسالمية واستعادة الحديثة، فإن إتقان اللغة العربية شرط أساسي لإلبداع في مختلف المجاالت، واإلسھام في رقي أمتنا العربية ا

 ٢٦".مجدھا واستئناف ريادتھا الحضارية
 

إذا كان ھذا ھو حال اللغة العربية في مجمل الوطن العربي فھي في فلسطين أسوأ حاالً؛ فھي واقعة بين مطرقة اإلنجليزية 
ومما يعقد األمر  . وسندان العبرية في ظل االحتالل البغيض الذي يحاول طمس كل معالم العروبة في ھذا القطر الصامد

ويجعل مھمة الحفاظ على العربية عسيرة ھنا، ذلك االعتماد المقيت على الدولة العبرية في كثير من متطلبات الحياة اليومية، 
ومن الكلمات العبرية .  ومنھا العمل والمنتجات، سيما التي يكثر من شرائھا األطفال الذين ھم في طور البناء ومنه البناء اللغوي

" منوف"ومقابلھا العربي منطقة مغلقة و" سيجر"ومقابلھا العربي حاجز و" مخصوم"تشيع على ألسن العامة والخاصة  التي

 .وھذا غيض من فيض، فلسنا ھنا بصدد البحث في الكلمات العبرية التي دخلت العربية ٢٧،"ومقابلھا العربي رافعة
 

مستقبل اللغة العربية يتوقف على مستقبل الفكر المبدع الكائن في "ة؟ إنوبعد كل ما قدمنا أال نتساءل عن مستقبل اللغة العربي
ً كماضيھا، وإن كان غير موجود  مجموع األمم التي تتكلم العربية، فإن كان ذلك الفكر موجوداً كان مستقبل اللغة عظيما

 ٢٨".فمستقبلھا سيكون كحاضر شقيقتيھا السريانية والعبرانية
 

وبعد، : "، حيث يقول"العربية في خطر"به ھذا الموضوع خيراً مما أنھى به يحيى جبر مقالة بعنوان  وأخيراً فال أجد ما أنھي
ً من أركان الشخصية الحرة، وأحد مقوماتھا الرئيسة، وإن جھل أحدنا بلغة أجنبية ال  فإن االعتزاز باللسان القومي يمثل ركنا



ً يستوجب الخجل، وإن استخدام اللغة األجنبي ذلك ما لم نكن  ٢٩؛"ة ال يجوز أن يكون على حساب اللغة األصليةيمثل عيبا
إنھا نار العولمة التي تأتي على ما تبّقى لدى الشعوب المقھورة من ! كالفراش حين يغرق في النور فيحترق بالنار، وأي نار

 .مقومات لتحل مكانھا ما ينسجم مع إرادة القوى االستكبارية
 

 لعولمةالثقافة االستھالكية في ظل ا
 

صحيح أن االستھالك موضوع اقتصادي، ولكن ال أحد ينكر صلته الوثيقة بالثقافة، فأنت عندما تقرر شراء سلعة معينة تستند 
إلى مجموعة من القناعات التي تدفعك النتقائھا دون غيرھا، وفي عصر العولمة تكاد تتحول المجتمعات ومنھا النامية الغارقة 

فقد ارتبطت معالم .  "استھالكية ليس بمحض المصادفة، ولكن نتيجة مخططات مدروسة بعناية ودقةفي الديون، إلى مجتمعات 
بالظروف التاريخية لھذين القرنين، وبخاصة الثورة " عولمة القرنين السابع عشر والثامن عشر"الظاھرة االستعمارية أو 

بظروف ھذا القرن " عولمة القرن التاسع عشر"طت التجارية، وقصة البحث عن المعادن النفيسة إلى حد كبير، كما ارتب
التاريخية، وبخاصة بالثورة الصناعية، حيث سعت الدول القومية الوطنية الحديثة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المواد األولية 

 ٣٠".الالزمة لصناعاتھا، وكذلك إلى أوسع األسواق لتصريف منتجاتھا

 
ن للمنتجات األجنبية، دعاية مبرمجة شرسة في شتى وسائل اإلعالم، وانجرف أصحاب وقد رافقت ذلك سيول الدعاية واإلعال

وراء التيار الذي يعتقد أنه كلما أكثر الشخص من المشتريات األجنبية، يكون قد حاز أكبر كمية من الحضارة " عقدة النقص"
لة مرضية وليس مؤشراً على سالمة المسيرة فإن المنطق التاريخي والحضاري يؤكد لنا أن االستھالك الترفي حا"والرقي، 

في عصر العولمة الذي لم يعد فيه للبعد المكاني أثر -ولمواجھة ھذا الطوفان من المنتجات   ٣١".االقتصادية للمجتمع واألفراد
ً االلتزام بضوابط معينة تحكم عاداتنا االستھالكية، ويمك -في حجب جزء من السلع ً وماديا ن إيجاز أھم من الضروري أخالقيا

 :معيارين في
 

 .مراعاة الضوابط الشرعية< 
 .مراعاة متطلبات االستقالل والتحديات الحضارية< 
 

تعتبر الدول "ويمكن القول إن العولمة تخلو من اإليجابيات في الجانب االقتصادي، وتحديداً فيما يخص الدول النامية، حيث 
غير  -مثل الدول اإلفريقية-األخرى التي تعاني من ضعف ھيكل االقتصاد النامية وبخاصة الدول األقل نمواً وبعض الدول 

 :قادرة على االستفادة من العولمة، ويظھر ذلك نتيجة العوامل التالية
 

 .معوقات جانب العرض< 
 .التبعية السلعية< 
 .صعوبات جذب االستثمار األجنبي المباشر< 
   .انخفاض مساعدات التنمية الرسمية< 
ين الخارجي الصعوبات<   .المستمرة المصاحبة للدَّ
 

فإذا كان ھذا الكالم ينطبق على دول العالم النامية بشكل عام، فإن الشعب الفلسطيني يعاني األزمة مضاعفة، وذلك بحكم القيود 
ً لدفع  التي تكبله بعدوه، فھو يعمل في المصانع التي يملكھا صھاينة في المغتصبات اإلسرائيلية بأجر زھيد، وقد يضطر أحيانا

حياته ثمن لقمة العيش، ثم بعد ذلك يعود ليشتري تلك المنتجات التي ساھم في تصنيعھا بأثمان باھظة، ومما يضاعف المأساة 
وى جودة منافسة؛ واألخطر في األمر أننا من خالل ھذه الممارسات نھدم ما توفر البديل المحلي أو العربي لتلك السلعة وبمست

 ".نبني من حيث ندري أو ال ندري في صراع الوجود مع الصھيونية العالمية
 

ليس مشكلة سياسية أو عسكرية فحسب، وإنما مشكلة  -باعتباره مشكلة يعاني منھا العرب منذ عدة عقود-فالكيان الصھيوني 
ة، وقد ارتكب بعض العرب الخطيئة التاريخية الكبرى حينما اعتبروا أن مجابھة الكيان الصھيوني تتطلب فقط حضارية شامل



بناء مؤسسة عسكرية ضخمة، وامتالك ترسانة عسكرية متطورة حتى لو تم ھذا البناء على أنقاض الناس وضرورات حياتھم 

 ٣٢".المادية والحضارية
 

، فقد تمت مھاجمة العولمة في مھدھا وفي عقر دارھا، "من فمك أدينك"بيق المثل العربي وأختم حديثي في ھذا الموضوع بتط
حال العولمة اليوم سيئة، إنھا سيئة بالنسبة إلى فقراء العالم، وسيئة بالنسبة إلى البيئة، وسيئة "وشھد شاھد من أھلھا وقال 

 ٣٣".بالنسبة إلى استقرار االقتصاد العالمي
 

 بين الواقع والطموح ...إعالم العولمة 
 

في إشارة إلى أھمية اإلعالم " الحرب دعايات"لإلعالم دور فعال في حركة المجتمع في الميادين كافة، فكثيراً ما نسمع مقولة 
فإذا كان اإلعالم يتمتع بھذه الدرجة من األھمية منذ القدم، حين كان يتطلب وصول الخبر من مكان .  في مجريات األحداث

 .ت الذي يتطلبه اآلن، فيمكن تصور الدور الذي يضطلع به اإلعالم إيجاباً أو سلباً في عصر العولمةأضعاف الوق
 

وحتى يؤدي اإلعالم دوره بإيجابية، فال بد من مواكبة قضايا األمة والدفع باتجاه تحقيق األھداف الوطنية بشكل مدروس 
على الساحة الفلسطينية أن يلحظ مدى التأثير اإلعالمي في إلھاب ودقيق، فعلى سبيل المثال، يمكن للمراقب لمجريات األحداث 

فلو قيض لمؤرخ منصف "عواطف الجماھير الفلسطينية وحتى العربية أو تھدئة الوتيرة الحماسية وفقاً لمزاج األنظمة الحاكمة 

 ٣٤".اإلعالمأن يدرس واقع اإلعالم العربي لما وجد أفضل من عبارة آلة السلطان تعبيراً يشير إلى ھذا 
 

وبما أن الشعوب العربية أكثر تأثراً باإلعالم من سواھا؛ نظراً لما تتميز به من عواطف جياشة، وحماس مفرط، وقدرة على 
ھذه اإلمبراطوريات اإلعالمية التي تبث صوت سيدھا وتحاول فرض آرائھا "فإن  -كما يقولون-" بكبسة زر"التھدئة أيضاً 

 ٣٥".ثقافات العالم الثالث وھويتھا القوميةوأفكارھا تشكل خطراً على 
 

عملية "، وثالثة "عملية انتحارية"، وأخرى "عملية استشھادية"فعلى سبيل المثال، تستخدم ھذه الوسيلة اإلعالمية مصطلح 
 ، وتلك تبارك ھذه العمليات، وأخرى تشجب وتستنكر وتدين، ومرة يكون"عملية تخريبية"، وقد سمعنا من قبل "إرھابية

 .االستنكار شديد اللھجة، وقد يكون لطيفھا، وربما ابتكروا لھجة متوسطة إذا أمروا بذلك
 

نسلم بأن العولمة أصابت اإلعالم فتعولم ھو اآلخر، ولكن كيف عولمنا إعالمنا العربي؟ لقد طبقنا تصاميم البناء وأحضرنا 
ھوة واسعة بين تقنيات العرض والمادة المعروضة، ففي حين األجھزة المتطورة واستخدمنا تقنيات البث الحديثة، ولكن بقيت ال
 .تنتمي األولى إلى عصر العولمة نجد الثانية تنتمي إلى قرون خلت

 
قنوات للصرف "إن من يحلل معظم المادة اإلعالمية التي تبثھا القنوات الفضائية يخرج باستنتاج مفاده أن بعضھا ال يصلح إال 

؟ نفايات عقدية، ونفايات سلوكية، ونفايات "مكبات نفايات"أو " بالوعات"عتقدون أن بيوتنا وليس لإلعالم، فھل ي" الصحي
 .وكل ما يمكن أن يخطر لك على بال وما ال يمكن أن يخطر... سلعية 

 
إلى ولم نتعلم بعد، وھنا أريد أن أتطرق " حاالت تسمم"، وقد أصبنا بعدة  "علف ثقافي فاسد"إن معظم المادة اإلعالمية ھي 

، ذاك المصطلح الرھيب الذي أصبح يستخدم كشتيمة وينظر إليه على أنه قنبلة موقوتة كل "اإلرھاب"مصطلح واحد فقط ھو 
وأعدوا لھم ما "يخاف أن ينفجر بين يديه، وننسى أن القرآن الكريم استخدمه، بل حث عليه في ظرف محدد؛ قال تعالى 

فإذا كان   ٣٦".عدو هللا وعدوكم وآخرين من دونھم ال تعلمونھم هللا يعلمھماستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترھبون به 
محظوراً علينا أن نرھب عدونا فما المطلوب منا إذن؟ ھل ندعوه إلى وليمة شرقية دسمة، أم نھديه أكاليل الورود وأغصان 

 !الزيتون الذي تقتلعه جرافاته كل يوم؟
 

ولو حاولنا التنقيب عن إيجابيات  -ولو أنه ال يتجاوز الواحد في المائة-من الكأس  أما إذا حاولنا النظر إلى النصف المملوء



على الرغم من كل التحفظات التي يثيرھا المفكرون والكتاب حول العولمة؛ فإن واحدة من "عولمة اإلعالم، فيمكن القول إنه 
تدعو للتندر والسخرية؛ فلن يكون في وسع الرقيب  حسناتھا التي ال تقدر بثمن أنھا ستجعل قوانين المطبوعات العربية مادة

الھوية القومية ) المحترمة(لقد عززت الفضائيات "  ٣٧".أي خبر يمجد الحريات وحقوق اإلنسان -مثالً -العربي أن يشطب 
وعلى ورسختھا، وعززت التفاعل بين الشعوب العربية؛ فعلى الرغم من التحفظ على مستوى ما تقدمه الفضائيات العربية، 

ً للحوار والتفاعل العربي العربي، ومجاالً يسھم فيه الجمھور  ً مناسبا أسلوب بعضھا اآلخر ومضامينھا، فإنھا تصنع اآلن مناخا
ويبدي رأيه فيه؛ ما يشكل تياراً يشق طريقه بين الناس بصمت، ويعزز وجود قبيلتنا العربية في إطار القرية العلمية 

 ".أم لسان غلبت كل النسوان: "ديثنا في ھذا الموضوع بالمثل العربي القائلوجميل أن نختم ح  ٣٨".الصغيرة
 

 القضية الفلسطينية في مھب رياح العولمة
 

تجاوز عمر القضية الفلسطينية نصف القرن، وقد شاعت مقولة عولمة الصراعات وتدويلھا، فھل المقصود بالعولمة والتدويل 
صوت الحق وكسب التأييد وتحقيق االنتصارات؛ أم ھو تمييع للقضية وتھميش لھا في  نقل القضية إلى المحافل الدولية إلسماع

ظل كثرة المشاغل الدولية؟ ما يعني أن نجد أنفسنا عالقين بين اإلخطبوط األمريكي الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة 
 .والسرطان الصھيوني الذي ال يكف عن نھش األرض والشجر والبشر وحتى الحجر

 
متتبع للمحافل الدولية التي أثيرت فيھا القضية الفلسطينية يمكنه أن يخرج بنتيجة مفادھا أننا لم نخرج إال بمزيد من إن ال

ال يمكن أن تعتبر العولمة المسؤولة ”وإن كان من الواجب أن نشير إلى أنه .  والكرامة... والدماء ... الخسائر، خسائر األرض 
سباب األكثر أھمية للبؤس والفقر في عالم اليوم تعود إلى حد بعيد إلى النزاعات المسلحة عن جميع أمراضنا الراھنة، فاأل

 ٣٩.“واألنظمة القمعية الفاسدة والدول الضعيفة، وال يمكن لوم العولمة بسبب الحكومات السيئة
 

ئيات وشبكات المعلومات، ينبئ فالواقع العربي المأزوم منذ عقود، حتى قبل أن تجتاح العولمة العالم وتغرقه عن طريق الفضا
لقد أدى ھذا التقدم ”ھل العولمة فرصة لإلنقاذ والتغيير أم تكريس لألزمة؟ : بما وصلنا إليه، ما دفع النخب العربية إلى التساؤل

السياسية،  الديمقراطي الواسع ما كان يمكن َعّده عولمة للديمقراطية من حيث االنتشار الكوني الشامل لمطالبة الجماھير بالحرية
وبالتمثيل، وبالمشاركة، وبالمحاسبة، إلى إغراق الديمقراطيين في بحر من الفرح والبھجة، غير أن األرقام اإلجمالية الكبيرة 
والتطورات التي تكاد تكون أشبه بالمعجزات تخفي وراءھا صورة أكثر تعقيداً وأغنى باأللوان، وكان عنصر مھم من عناصر 

ھتراء األشد مراوغة ومكراً لجملة المؤسسات والمعايير الديمقراطية في العديد من البلدان النامية في السنوات التعقيد متمثالً باال

 ٤٠.“األخيرة
 

لقد فتحت العولمة الباب على مصراعيه أمام التدخالت األجنبية في كل صغيرة وكبيرة بحجة نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
ً وكرامة ً منقوصة السيادة؛ وكما يضعون ” !في الشرق األوسط حبا فإذا كانت العولمة حقيقية فال بد أن تكون أمريكا أيضا

األصح أن ! أسطوالً في الخليج يجب أن يكون لنا أساطيل ھناك، فلماذا تكون سيادتنا نحن فقط المنقوصة ونسمي ذلك عولمة؟
 بد أن تكون حقوقنا جميعاً متساوية؛ ولكن المقصود الحقيقي نسميھا ھيمنة، فالعولمة كما قلنا إن كان المقصود منھا العالمية فال

ما أدى إلى ظھور سمات جديدة للدولة ال تخلو من مظاھر كوميدية،  ٤١،“من العولمة أن تكون سيادتنا نحن فقط المنقوصة
قبل، ولكنھا في الحقيقة دولة لھا كل المظاھر الخارجية لدولة ذات سيادة وتباشر صورياً كل المھام التي كانت تباشرھا من ”

؛ أي سحب يدھا من كل ما كانت تضع يدھا فيه من قبل وتسليمه “اإلجالء والتسليم”تقوم بوظيفة تكاد تنحصر في وظيفة 
ھذه المھمة تحتاج إلى دولة من نوع خاص، فھي دولة تفكك وال تبني، وإنما تترك مھمة البناء لغيرھا، وھي تسلم .... لألجانب 

فھذه السمات سمات الدولة ... “ الدولة الرخوة”ي ليفعل بھم ما يشاء، وكل ھذا يتطلب سمات قد يعبر عنھا اسم أھلھا لألجنب
على كثير من دول منطقتنا العربية، ولكن ھناك مع ذلك دولة واحدة في ھذه المنطقة تبدي السمات  -لألسف-الرخوة تنطبق 

ة الصھيونية، فھذه الدولة ليست أقل رخاوة بكثير من الدول المجاورة لھا؛ ولكنھا العكسية تماماً، وأقصد بھذه الدولة بالطبع الدول
ال تبدو وكأنھا تنصاع لتيار العولمة الذي يطغى على بقية العالم، فالدولة الصھيونية ما زالت تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في 

لى السالح تتمسك ھي بجيشھا وتزيده قوة، وھي ال االقتصاد والمجتمع، وبينما تسرح دول أخرى الجيوش أو تخفض إنفاقھا ع

 ٤٢.“تتلقى التوجيھات من صندوق النقد الدولي، أو البنك الدولي، أو ال تلقي لھذه التوجيھات اعتباراً 



 
صحيح أننا أمام ثورة كبيرة في عالم االتصال، لكن .  يكذبون عندما يقولون إن وسائل االتصال جعلت العالم قرية واحدة”فھم 
ذه القرية الواحدة بيوتھا ليست سواء، وسكانھا ليسوا سواء؛ أي أن ھذه القرية بھا الظالم والمظلوم، بھا القاتل والمقتول، بھا ھ

 ٤٣.“من يتأجج بأسلحة الدمار الشامل ومن ينتزع سالحه وتنتزع أظافره
 

حدوداً أخرى غير مرئية ترسمھا الشبكات العالمية بدالً من الحدود الثقافية الوطنية والقومية تقترح ”ومن مخاطر العولمة أنھا 

وما على األقطار إال ركوب القطار المتجه إلى مركز العولمة ”  ٤٤.“قصد الھيمنة على االقتصاد واألذواق والفكر والسلوك

  ٤٥.“اوزھاالذي يحدد بدوره اتجاه القطار وسرعته ونوع حمولته وقائده ووقوده ومحطاته التي يتوقف فيھا وتلك التي يتج
وھكذا يصبح الوطن أوطاناً شتى ال تلبث أن تتالشى معالمھا ويتمزق المواطن بينھا، وال يحصل منھا على شيء، وال يستطيع 

: في السبعينيات من القرن المنصرم“ متشائله”ويطيب لنا أن نختتم كالمنا بمقولة إميل حبيبي على لسان .  أن يقدم لھا شيئاً 

 بديالً؟“ بالقمر”أم نرضى “ تينتنا”فھل نصر على الوصول إلى  ٤٦،“ينا من تينتنا القمراءأصبح القمر أقرب عل”
 

 ما العمل؟ رؤى مستقبلية
 

سمعنا كثيراً من االقتراحات إزاء التعاطي مع ظاھرة العولمة؛ إذ ال خالف في أنه ال مفر من مواجھة العولمة ولكن كيف؟ 
فية ضد مخاطر العولمة ال يتأتى عن طريق االنغالق على الذات ورفض اآلخر، فھذا الدفاع عن الھوية الثقا”يقول حسن حنفي 

تصحيح خطأ بخطأ، ومجموع خطأين ال يكون صواباً، وإنما يتأتى ذلك أوالً بإعادة الموروث الثقافي القديم المكون الرئيس 
ً كسر حدة االنبھار بالغرب، وذلك برده إلى حدوده ا لطبيعية والقضاء على أسطورة الثقافة العالمية، للثقافة الوطنية، وثانيا

ً عن طريق قدرة األنا على اإلبداع في التعامل مع ماضيھا وحاضرھا بين ثقافتھا وثقافة  ويمكن التخفيف من غلوائھا ثالثا

 ٤٧.“العصر
 

نا وموقفنا في ھذه إننا ال نتمكن من رفض موجة العولمة؛ وإنما نستطيع تحسين وضع: وبكلمة”: أما محمد محفوظ، فيقول

أما محمد عابد   ٤٩.“تعلم السباحة وعدم محاولة منع الفيضان”وال يبتعد كثيراً محمد المبروك حين يدعو إلى   ٤٨.“المعمورة
موقف الرفض المطلق وسالحه االنغالق الكلي وما يتبع ذلك من ردود : ھناك موقفان سھالن وھما السائدان”الجابري فيقول 
وموقف القبول التام للعولمة وما تمارسه من اختراق ثقافي واستتباع حضاري شعاره االنفتاح على ... ة فعل سلبية محارب

 .“العصر والمراھنة على الحداثة
 

ال مفر من تصنيف ھذين الموقفين ضمن المواقف الالتاريخية التي تواجه المشاكل ال بعقل واثق من نفسه متمكن من قدراته، 
ً من المشاكل إال بالھروب منھا، إما إلى الوراء، وإما إلى األمام، كل “ مستقبل”وإنما تستقبلھا بعقل  ال يرى صاحبه مخرجا

“ ما العمل؟”أما نحن فنرى أن الجواب الصحيح عن سؤال ”ثم يقول .  سالحه رؤية سحرية للعالم تقفز على الواقع إلى الالواقع
قافة العربية أم إزاء االختراق الثقافي وأيديولوجية العولمة، يجب أن ينطلق سواء إزاء الثنائية واالنشطار اللذين تعانيھما الث

وقبل كل شيء من داخل الثقافة العربية نفسھا؛ ذلك ألنه سواء تعلق األمر بالمجال الثقافي أم بغيره، فمن المؤكد أنه لوال 

 ٥٠.“عل منه خطراً على الكيان والھويةالضعف الداخلي لما استطاع الفعل الخارجي أن يمارس تأثيره بالصورة التي تج
 

ولذلك، فإن الدعوة إلى تجديد الثقافة العربية وضخ دماء جديدة في عروقھا، يجب أن تستند إلى تجديد القضايا الثقافية العربية 
 .حتى تمس وجدان العربي وينجذب إليھا بدالً من الترھات والسخافات التي تغرق عالمنا وتكاد تقضي عليه

 

والمتمثل في البيت واألسرة واإلعالم، حيث يقضي المواطن حياته  ٥١،“مثلث األمن الثقافي”أود أن أشير إلى ما أسميه وھنا 
وال أحب الفصل بينھما لما -متنقالً بينھا، فھي المؤثرات األقوى في قناعاته، وبالتالي في سلوكاته، وفيما يخص البيت واألسرة 

فيبدو اليوم أن اإلعياء دّب في أداء ھاتين المؤسستين ونال من وظائفھما التربوية والتكوينية، ” -بين أدائھما من تداخل وتكامل
ومن قدرتھما على االستمرار في أداء أدوارھما التقليدية الفعالة في إنتاج وإعادة إنتاج منظومات القيم االجتماعية ورصيد 

الطارئ على العمل -وفي زعمنا أن ھذا الخلل .  طنية والسيادة الثقافيةالوعي المدني، اللذين يؤسسان البنى التحتية للثقافة الو



إخفاق : إنما كان ثمرة مرة لحقيقتين تقوم على وجودھما ورسوخھما أوفر الدالئل ھما -لألسرة والمدرسة“ الطبيعي”الوظيفي 

 ٥٢.“يمالنظام التعليمي، وتفكك بنية األسرة في امتداد االنھيار الكامل والشامل لنظام الق
 

فقد تناولناه بتفصيل في مكان سابق من البحث، ويكفي أن نشير  -اإلعالم-أما فيما يتعلّق بالضلع الثالث في مثلث األمن الثقافي 
تعتمد عولمة اإلعالم الحالية على أسلوب الدعاية القائم على استمالة النزعات المثالية لدى الرأي العام الخارجي ”ھنا إلى أنه 

 ... ً ما يوجه ھذا األسلوب إلى قطاعات الشباب والطلبة، وبخاصة الذين ھم في المرحلتين الثانوية والجامعية والذين  وغالبا

 ٥٣.“يسھل جذبھم بھذا األسلوب إلى حيث تريد ھذه العولمة
 

، وما يتوسطھما “نعم وال”وننھي بحثنا بالمقولة المشھورة أن األصل في الفكر إذا جرى مجراه الطبيعي أن يكون حواراً بين 
من ظالل وأطياف، فال الرفض المطلق األعمى يعد فكراً، وال القبول المطلق األعمى يعد فكراً، ففي األول عناد األطفال، وفي 

غير أن المعطيات التي يترجمھا الواقع على الصعيدين العربي عموماً، والفلسطيني خصوصاً تشير إلى   ٥٤.الثاني طاعة العبيد
ابية، وتنذر بأخطار توشك أن تحدق باألمة من كل أوب وصوب؛ نظراً لتخلف أنظمتھا عن مواكبة المستجدات، مزيد من الضب

حتى األطر الحزبية التي ُيفترض فيھا أن تقود األمة فقد سبقتھا الجماھير في رؤاھا وتطلّعاتھا، بل لم تعد ُتقنع الجماھير 
الزمن، لوال أنھا ُتصّر على أن تظل في مواقعھا رغم أنف الشعوب، فھل بعد لقد تجاوزھا ... بأطروحاتھا الفكرية والسياسية،

 ّذلك من حديث عن العولمة، وما يمكن أن نسھم به في ميادينھا؟ أو مقاومة الخطر الداھم في طوفانھا؟
 

ً في إن الحديث عن العولمة على الصعيدين العربي والفلسطيني، اقتصادية كانت أم ثقافية أم سياسية، يستدع ي تغييراً جذريا
مختلف أوجه الحياة، ويتجاوز السطح إلى العمق، بحيث يطال نسيج المجتمع العربي كله، وكي نتمّكن من ذلك ال بد من حرق 
المراحل، والدخول في الزمن الثوري، ومن يدري؟ فقد نتقدم ركب الحضارة البشرية من جديد، وھذا أوان الشد، ولنبدأ من 

 .فلسطين
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