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 : تقدیم الکتاب  -1

"العوملة وتداعيا��ا �� العالم اإلسالمّي املعاصر: مقار�ات    ھ بــتقديمَ   الذي نزمُع   الكتاَب   الباحثوسم  

  22رسالة دكتورا نوقشت �� �لية اآلداب والعلوم اإل�سانّية واالجتماعية بتو�س ��    وهو �� األصلغر�ّية"،  

الّصادر    . وقد تّم إنجازها تحت إشراف د. فت�� القاس�ي الذي قّدم للكتاب املنشور. و�قع الكتاب2020  -2-

   349��    2022نة  س
ّ
 سة بقائمة مصادر ومراجع وعدد من الفهارس: فهرس اآليات القرآنية وفهر صفحة. مذيل

 لألعالم وفهرس لألماكن وفهرس للمصط�حات. 

 تقدیم الباحث:   -2

نجيب جراد باحث مختص �� القضايا ا�حضارّ�ة ا�حديثة، متفّقد عام للمدارس االبتدائية، حاصل ع�� 

نظر�ة  عن بحث لھ موسوم بـ:    2012شهادة املاجست�� سنة    وع��)،  2006لعر�ية وآدا��ا (األستاذية �� اللغة ا

). وشهادة  2015-(الدار التو�سية للكتاب  ��اية التار�خ عند فر�سيس فوكو�اما ع�� محّك التار�خ اآل�ي.

وم 2020سنة    ةالدكتورا عّدة مقاالت  ولھ  تقديمھ.   �
ّ
الذي سنتو� الكتاب  �� . وموضوعها هو هذا  شار�ات 

ضمن كتب   وأخرى  مفردة  املقاالت  دولية، و�شر عددا من  وطنّية  وندوات  دراسّية  وأيام  علمّية  ملتقيات 

يھ الّتدريس �� مؤّسست�ن جامعّيت�ن هما: املعهد العا�� للعلوم االجتماعّية وال��بية  
ّ
جماعّية. فضال عن تول

 نيات بقفصة. بقفصة، واملعهد العا�� للّدراسات التطبيقّية �� اإل�سا

 د. امبارك حامدي

 صورة غالف الكتاب :1صورة: 
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 البناء:   -3

 مقّدمة وخاتمة و�ي��ما أر�عة أبواب �اآل�ي:  

 فصول،   2:  مدخل تمهيدي للعوملة: بھ Iالباب -

 فصول،   2: طر�ق العالم اإلسالمي والعر�ي إ�� العوملة: التحوالت والتجليات: بھ IIالباب -

 فصول،  4: تداعيات العوملة �� العالم اإلسالمي املعاصر عر�ّيا و�سالمّيا: و�ھ IIIالباب -

 فصول.  3: قراءة �� العوملة ومستقبلها �� العالم اإلسالمي املعاصر: و�ھ IVالباب -

انتبا  اس����  حجمهاوقد   �� من�جمة  الكتاب  أقسام  توزيع  أّن  الرئيسّية    وتوزيعها   هنا  اإلش�الّية  مع 

الباب الثالث بأر�عة فصول، والباب الرا�ع    وخّص   ،للكتاب، إذ عقد الباحث فصل�ن للباب�ن: األول والثا�ي

لبحث عن املآالت  ھ صوب ا، وتوّجهَ ن انخراط البحث �� الّراهن العوملّي يبثالثة. و�كشف وزن الباب�ن األخ�� 

� الباحث  
ّ

ع�� قاعدة نقدّية �� ضرب من االستشراف يتجاوز مجّرد الّنظر الوصفي النظرّي ا�جّرد. وقد تو�

� �� االنتقال من التجر�د إ�� اإلجراء/التطبيق، ومن الّتعميم إ��  
ّ

�� هذا املنجز العل�ي ضر�ا من التدّرج تج�

 وصوال إ�� اق��اح البدائل. ،تھالّتخصيص، ومن وصف الواقع إ�� رصد تحّوال

الذي استقدمھ الباحث �� معا�جة مختلف    ويعود ثراء هذا البحث وغناه، كما سن�ى، إ�� ا�حشد امل����ّ 

أثارها ال�ي  مقّدم��ا  القضايا  و��  الّتحلي��،  ��  النقدّي   املن�ج  خاّصة  الفكر�ة    (ونجده  واألسس  املفهوم 

تحليل التداعيات    (ونجده خاّصة ��  واملن�ج الكّ�ي  ،األمركة)  -لعوملةالتعر�فات: ا  /-واملرتكزات الفلسفية

تحوالت العوملة السياسية    (ونجده خاّصة �� رصد  واملن�ج التار���  ،)  االقتصادّية واالجتماعّية للعوملة

اف:  وقد برع الباحث �� توظيف هذه املنا�ج، ف�انت مناسبة تماما ملا رسمھ من أهد  .)  واالجتماعّية الك��ى 

النظري   واإلحصائيات  –التأصيل  الرقمّية  املعطيات  التار�خ،    -تحليل   �� العوملة  ظاهرة  حركة  رصد 

 واستشراف مآال��ا. 

 : محاور الکتاب وقضایاه: قراءة تحلیلّیة نقدّیة  -4

بس فيھ: أع�ي املباحث ا�حضار�ة املعاصرة، وهو منجز عل�ّي  
َ
ينتسب الكتاب وصاحبھ إ�� مجال بح�ّي ال ل

 كثيف مكتن� باملعطيات واملعلومات واألرقام... ومن الصّ 
ّ

� ��  عو�ة بم�ان اخ��الھ أو ت�خيصھ، لذلك سنتو�

�عض   ذلك  خالل  وسنبدي  بي��ا.  �ساو  غ��   �� األساسّية  والقضايا  املهّمة  ا�حاور  ع��  ال��ك��  تقديمھ 

 املالحظات النقدّية.  



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)406( 

 مدخل تمھیدي للعولمة:  ):I( الباب -4-1
سم هذا ا

ّ
لباب األّول بحرص الباحث ع�� توسيع أفق النظر، إذ يقول: "حرصنا خالل هذا البحث ع��  ا�

اإلحاطة بما توّصل إليھ الفكر الغر�ي �� هذا ا�جال ال الستنقاص ما توّصل إليھ الفكر العر�ي واإلسالمي  

  .1من نتائج و�نما لإلغناء واإلضافة والتماس املوضوعّية"

  ::العولمة: المفھوم واألسس الفكریة والمرتكزات الفلسفیة)1( فصل -4-1-1
باشر الباحث �� هذا الفصل محاولة �حاصرة مفهوم العوملة لغة واصطالحا، فبّ�ن اختالف املصط�حات  

) �وكبة  مصط�ح  استعمال  يرى  إنجل��ي  تداو��  مجال  يفّضل )Globalisationب�ن  فر���ي  فضاء  و��ن   ،

ل �� سهولة حركة  )tionMondialisaمصط�ح عوملة (
ّ
، ولكّ��ما يلتقيان �� أّن "جوهر عملية العوملة يتمث

  .2الناس واملعلومات والسلع ب�ن الدول ع�� نطاق �و�ّي"

يا املوازنة ب�ن اآلراء ا�ختلفة كما ��  
ّ

فت أّن الباحث قد أجاد �� استحضار  مختلف املقار�ة متوخ
ّ
والال

"اعت ل�ن  العوملة:  اعت��ها  قولھ وهو �عرف  البعض اآلخر  فإّن  الرأسمالية،  البعض مرحلة من مراحل  ��ها 

و �� قولھ وهو �ستحضر خلفيا��ا: "شاع االعتقاد بأن الكتابات الغر�ية  أ،  3مصط�حا متماهيا مع األمركة"

الدو��   البنك  وأن  األمر�كية  األس�حة  وشر�ات  األبحاث  مراكز  وراءها  تقف  ا�حضارات  صدام  نوع  من 

ا أّن مفكر�ن آخر�ن  وصندوق  غ��   (...) توماس فر�دمان  الباحث�ن مثل  ندوات عشرات  يمول  الدو��  لنقد 

 . 4اعت��وا هؤالء الباحث�ن مجرد دعاية زائفة"

� املوضوعّية، باملوازنة ب�ن اآلراء ا�ختلفة، بل عمد إ�� عرض تلك اآلراء  
ّ

ولم يكتف الباحث، وهو يتو�

ل العر�ي للعوملة ع�� محّك الّنقد، فنقد  
ّ
: "الظاهر أّن أغلب الدراسات والبحوث العر�ية تناولت  بقولھ  التمث

أ�اديمية   تقار�ر دولية و�حوث  إ��  الثقا��، ولم �ستند  �عدها   �� العوملة  العر�ي لظاهرة  الفكر  ل 
ّ
تمث مدى 

سم وعلميّ 
ّ
جلها برفض االنصهار    ة �عكس األثر ا�حقيقي للعوملة �� العالم العر�ي املعاصر، إذ بنت مواقف ا�

. مثلما نقد العوملة، بقولھ استنادا إ��  5�� العوملة باعتبارها تجسيدا حقيقيا ملرحلة من مراحل الرأسمالية "

البعيد   قبل  و�القر�ب  "اآلخر  قبل  بـ"األنا"  البدء  إ��  الوا��  �اظم  ا�جليل  عبد  "دعا  بقولھ:  ر�ن 
ّ

املفك �عض 

التصور القائل بأن إعالم العوملة هو الذي أج�� ا�ح�ومات ع�� االهتمام  و�املوروث قبل الوافد (...) ونفى  

بقضايا اإل�سان ومشا�ل األقليات واختصروا املسافات والزمن ب�ن العالم. وأكد آخرون أن إعالم العوملة  

  .6هو الذي دفع الناس إ�� السلوك االس��ال�ي و�شر قيمھ"

 
.  2022 د.ط. نجيب جراد، العولمة وتداعياتها في العالم اإلسالمّي المعاصر: مقاربات غربّية، تونس، الشركة التونسية للنشر، -1

 . 21ص
  . 34المصدر نفسه، ص -2
 14المصدر نفسه، ص  -3
 . 19المصدر نفسه، ص  -4
 15نفسه، ص المصدر  -5
 16المصدر نفسه، ص  -6
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عر�فات إ�� إثارة مسألت�ن مهّمت�ن: أطوار العوملة،  مختلف التّ وانتقل ال�اتب، �عد �عر�ف العوملة ونقد  

التّ  عملّية   �� اعتمد  وقد  با�حداثة.  العوملة  رو�ر�سون    تلك  حقيبوعالقة  رونالد  ) Ronaldتقسيم 

) Robertson   ّإ�� منتصف    15: من ق  مرحلة جنينية-1:  ع�� الّنحو اآل�ي  لنشأة العوملة وتطورها  ا�خما��ي

إ�� عشر�نات    1870من    مرحلة االنطالق  -3.  1870إ�� ح�ى    18من منتصف ق    :النشوء  مرحلة-  2.  18ق  

:  مرحلة عدم اليق�ن  -5.  20إ�� ستينات ق  20من عشر�نات ق  مرحلة الصراع من أجل الهيمنة:  -4.  20ق

    هيلد  . وانتقل �عد الّتحقيب إ�� رصد عالقة العوملة با�حداثة مستندا إ�� دايفد1من الستينات إ�� اليوم

(David Held)    :رة)،  1500(قبل    عوملة ما قبل ا�حداثةوآخر�ن ع�� الّنحو اآل�ي
ّ

  العوملة ا�حداثية املبك

 . 2العوملة املعاصرة)،  1945. 1850( العوملة ا�حداثية)، 1850 -1500(

�� أورو�ا ال يخلو من إسقاط تار��� تماما مثلما تحدث �عضهم، وم��م    15إّن اعتبار ظهور العوملة منذ ق  

ذلك أّن الوضع الذي �عيشھ البشرّ�ة اليوم لم �سبق لھ  أدونيس، عن حداثة عر�ية �� القرن الرا�ع ال�جري.  

جل تكريس هوّ�ة نمطّية واحدة، وفرض  مثيل �� التار�خ، فالقوى العظ�ى تتوّسل �ّل الطرق والوسائل من أ

 .  3نمط عيش واحد ع�� املستو��ن الرمزّي واملاّدي 

الثانّية،   العاملّية  ا�حرب  �عيد  بدأت  قد  العوملة  ظاهرة  أن  ر�ن ع�� 
ّ

واملفك البّحاثة  إجماع  ينعقد  و��اد 

  �� برل�ن  جدار  �سقوط  تبلورها  أو  االش��ا� 1989نوفم��    9و�لغت  املعسكر  وا��يار  االتحاد  ،  �سقوط  ي 

ون ع�� بداية العوملة بظهور مؤسسات ومنظمات دولّية، �ان هّمها  .199د�سم��  26 ��  السوفيا�ي  
ّ
، ويستدل

مة األمم املّتحدة  وأخالقّية .... واحدة، وم��ا:    واقتصادّية وسياسّية  قواعد قانونّيةتنميط الشعوب وفق  
ّ
منظ

) ومنظمة  1945) وصندوق النقد الدو�� (1946أعمالھ سنة    و�دأ  1944) والبنك الدو�� (تأّسس سنة  1945(

 ). 1995التجارة العاملية (

تلك   أو  ا�جهة  هذه  لصاح  توظيفها  أّن  غ��  محايدة،  ظاهرة  ذا��ا   �� العوملة  إّن  القول  اإلنصاف  ومن 

ف ع�� اختيارات تلك ا�جهات ومواقفها. 
ّ
 متوق

لعوملة يمّ�� فيھ ب�ن مستو��ن: العوملة  ا  اهرة كيك لظيذهب �عضهم إ�� ضرب من التفو�� هذا السياق  

التطّورات االقتصادّية والسياسّية والثقافّية   بأّ��ا مجموع  املاّدّية  العوملة  النظرّ�ة. ويعّرف  املاّدية والعوملة 

انية و�ان من نتائجها الس�� إ�� إزالة ا�حواجز
ّ
بيم    واملعلوماتّية...ال�ي شهدها العالم �عد ا�حرب العاملّية الث

فة  
ّ
ت متخل

ّ
املاّدّية، بل ظل التطّورات  فة، فلم �ساير تلك 

ّ
ت متخل

ّ
الّنظرّ�ة فقد ظل العوملة  أّما  العالم.  دول 

 
 .38  -36المصدر نفسه، ص -1
 .40 -39المصدر نفسه، ص -2
د  -3

ّ
ة العربيية والترجمة، المجل

ّ
، ديسمبر/كانون 28، العدد 8للتوّسع، ينظر: امبارك حامدي، الترجمة والعولمة واالختالف، مجل

ول 
ٔ
 . 169 -145. ص2016اال
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م �� مسارا��ا، وفرض مفاهيمها و�شكيل  
ّ

ع��ا، ف��كت ا�جال فسيحا لبعض القوى وا�جهات العاملّية للتحك

 .1"العالم وفق طموحا��ا ومصا�حها

و�اتت البشرّ�ة جميعها �عيش    العوملة قد باتت قدرا ال يمكن االنف�اك منھ،  فإّن ومهما يكن من أمر،  

أبت   أم  بيل (ت.    ظّل   ��شاءت  دانييل  الصناعية كما سّماها  �عد  (2011ا�حضارة ما   (Daniel Bell   أو  (

حضارة املوجة الثالثة أو حضارة اإلعالميات. وأصبح العالم قر�ة صغ��ة كما أشار إ�� ذلك الكندي مارشال  

(ت.   ( 1980ما�لوهان   (Herbert Marshall McLuhan:كتابھ  �� والسالم )  القر�ة   �� ا�حرب 

  .2)1968ة(العاملي

ذ ا�حداثة نمط عيش، والعوملة صفة لتشابك  أّما التمي�� ب�ن العوملة وا�حداثة، فيكت��ي أهّمية ك��ى إ

 
ّ

لذلك    والعوملة ش�ٌل   عوب واألمم. وقد نذهب إ�� أّن ا�حداثة مضموٌن العالقات ب�ن األفراد وا�جماعات والش

 املضمون.

وقد تطّرق الباحث إ�� قضّية �عّدد العوملات ولو �� مستوى اإلم�ان واالف��اض استنادا إ�� يان ندرف�ن 

العوملات"  )ersePiet  Jan (  بي��سھ من  حشدا  نتصور  أن  "�ستطيع  و��   ،3قائال:  االجتماعية  العلوم   ��

االقتصاد و�� العالقات الدولية و�� السوسيولوجيا و�� الّدراسات الثقافية. وهذه اإلشارة إ�� �عدد العوملات  

  ، اجتما�ّ� ... مهّم جّدا، غ�� أّن األهّم من ذلكو ، ثقا��ّ و  ، سيا��يّ منظورا إليھ وفق �عّدد ا�جاالت: اقتصادّي 

التّ  ينب��  ال�ي فك�� فيھوما  ا�خلفيات والقيم  بتعّدد  تتعّدد  العوملة  أّن  ال�اتب ذلك الحقا، هو  ، وقد فعل 

التوّح  القائمة ع��  القائمة ع�� مضام�ن ت��ض عل��ا، فالعوملة  العوملة  ا�خ... غ��  ش واالستغالل واألنانّية 

د  إذ بات من املسلم بھ أنھ "إذا �ان السوق ي   إ�سانّية �التعاون واح��ام االختالف.
ّ
نتج ثروات، فإنھ ال يول

وهذا يذكرنا بموقف ا�جابري من ا�حداثة. وقد دعا فيھ إ�� حداثة .  4بذاتھ �عاضدا وقيما ومشروعا ومع�ى"

 .5نا�عة من ال��اث ا�ح�ّ�... وهو ما يمّهد منطقّيا لظهور حداثات �عدد الثقافات واألمم... 

العقالنية.    -الفردية  - املبادئ اللي��الية: ا�حر�ة  �عة �� وطرح الباحث األسس الفكر�ة للعوملة، وحّددها بأر 

أ�ّ  رأى  ال�ي  املرتكزات،  عن  إّياها  النّ ممّ��ا  ع��  كذلك  أر�عة  الرأسمالية�ا  اآل�ي:  ا�جديدة و   حو  اللي��الية 

 الديمقراطية اللي��الّية.و اقتصاد الّسوق و (الفردية والتعاقد) 

إذ األو��    ع�� قدر غ�� قليل من الوجاهة،للعوملة و��ن مرتكزا��ا  مي�� ب�ن األسس الفكر�ة  عّد هذا التّ ويُ 

عاقد تنتسب  ة والتّ أّن الديمقراطية والفرديّ   نا والثانية تميل إ�� ا�جانب املاّدي. و�بدو ل  ،ذات طا�ع معنوّي 

 
ث -1

ٓ
 ارها على العالم العربي، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، (مجلة علمية دورية مختّصة، يصدرهامحمد غربي، تحديات العولمة وا

ول، م
ٔ
 .18، ص 2009خبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا بجامعة حسيبة بن علي بالشلف، الجزائر)، السداسي اال

 ق. للتوّسع، ينظر: امبارك حامدي، الترجمة والعولمة واالختالف، مرجع ساب -2
 42نجيب جراد، العولمة وتداعياتها في العالم اإلسالمّي المعاصر: مقاربات غربّية، مصدر سابق، ص -3
لفية الجديدة، الدار البيضاء، بيروت، المركز الثقافي العربي، ط -4

ٔ
باه، اتجاهات العولمة، إشكاليات اال

ٔ
. 2001، 1السبد ولد ا

 . 44ص
 . 16. ص1991، 1والحداثة، دراسات.... ومناقشات، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط محمد عابد الجابري، التراث  -5
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الفكر�ّ  باعتبارها قيما معنوّ�ةإ�� األسس     ،ة 
ّ
االت إل��ا شب�ات  أن نضيف  يمكن  ال�ي  املرتكزات  إ��  صال  ال 

النّ   اإللك��و�ّي  ووسائل  الفضائي  واإلعالم  االتصالّية  ا�ختلفةوالثورة  أن  1قل  الّتمي��  هذا  بمناسبة  ولنا   .

تجر�ة  تثبت  ؟  والقي�يّ   أم الفكرّي   نتساءل: أ��ما أسبق بالنسبة إ�� العوملة أو ا�حداثة: املادي االقتصادّي 

في�� ماكس  وفق  برجر  )Max Weber(  أور�ا  الذه�يّ   )Berger Peter( و�ي��  التّ   / والفكرّي   أّن  حديث  أي 

ال�اتب: مال��يا و�ندونيسيا وتركيا    الفكرّي  ال�ي ذكرها  أما تجر�ة دول شرق أسيا (وم��ا الدول  �ان أسبق، 

 فتثبت العكس. ،و�يران) واليابان

 : ثاق العولمة: حول تسویغ می)2( الفصل -4-1-2
جعل الباحث مدار الفصل الثا�ي ع�� مسّوغات العوملة، فذكر م��ا الطبيعة اإل�سانّية بما ت��ض عليھ  

من تنّوع وعدم اكتمال، ومنھ صرف اهتمامھ إ�� األسس األخالقّية واملعنوّ�ة ال�ي تقوم عل��ا العوملة، أو ما  

ة ("عقيدة تدعو إ�� االع��اف والتواصل والتبادل فيما  ار�ّ ة املعيالتعدديّ   وسمھ بـ "ميثاق العوملة"، وع�ى بھ

. وقد أجاد  3املعاصر  لقانون الدو��لالن�عة األبو�ة والوصاية السياسية  ، من جهة، و 2ب�ن الناس ا�ختلف�ن"

العوملة    إذ ت��ّيا  ،�� كشف الطا�ع املزدوج ملسا�� �سويغ العوملة، وهو طا�ع يقوم ع�� ظاهر و�اطنالباحث  

و   ّ�اظاهر  النبيلة،  باط��ا   ضمرتبالقيم  العالم وفق    ��  االستغالل والّسيطرة والوصاية والعمل ع�� تنميط 

أحادّية. فإّن   رؤ�ة  الوسائل    وفعال  �ل  و�ستعمل  وتقاومھ،  االختالف  ترفض  عنيفة  ظاهرة  تبدو  العوملة 

صالّية
ّ
من��ا و�دامة استغاللها لسائر الشعوب. ورغم  من أجل فرض هي  ، السر�ة والعلنّيةالّتكنولوجّية واالت

ال تصّدر ثقافة نقدّية �ساعد ع�� ال��وض والتقّدم، بل منتوجاٍت لالس��الك �ّل املزاعم، فإّن الّدول الك��ى  

 . 4تماما كما �� ا�حال �� الّتقنيات: �سّوق البضائع دون العلوم املساعدة ع�� إنتاجها

 :یاتإلى العولمة: التحّوالت والتجلّ  والعربيّ  الميّ : طریق العالم اإلس)II( الباب -4-2
يا��ا منطقّيا، وقد فصل ب�ن 

ّ
اهرة وأسسها إ�� رصد تحّوال��ا وتجل

ّ
يبدو انتقال الباحث من �عر�ف الظ

والفصل   السيا��ّي،  ا�جانب  األّول ع��  الفصل  االجتماعّية، وجعل مدار  والتحّوالت  الّسياسية  التحّوالت 

اهرة    الثا�ي ع�� ا�جانب
ّ
� تر�سم عليھ مالمح االعوملة، مثلما �� عوامل �شأت الظ

ً
االجتما�ّ�. وكالهما مج�

 ضمن شروطها وسياقا��ا. 

 : ة الكبرىیاسّی الت السّ : التحوّ )1( الفصل -4-2-1
قضايا   الفصل  هذا   �� الباحث  الوطنيّ الّس أثار  والتّ ب�ن    ةيادة  ي، �لآ التصّدع 

ّ
والتشظ االن��اك  و��ن   ،

ومظاهرا�جديدو القديم    بوجهيھ  االستعمار ومسألة   استعراض  .  5ھعتوّس   ،  إ��  ذلك  �عد  حر�ات  وانتقل 

 
ول ثورة االتصاالت، مرجع سابق، ص -1

ٔ
باه، اتجاهات العولمة، الفصل اال

ٔ
 22-6السيد ولد ا

 69نجيب جراد، العولمة وتداعياتها في العالم اإلسالمّي المعاصر: مقاربات غربّية، مصدر سابق، ص  -2
 . 71المصدر نفسه، ص  -3
 مرجع سابق. امبارك حامدي، الترجمة والعولمة واالختالف، للتوّسع، ينظر:  -4
 .وما بعدها 94، نجيب جراد، العولمة وتداعياتها في العالم اإلسالمي ّ المعاصر: مقاربات غربية، مصدر سابق -5
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الفلسطينّيةب   ، وأثار عالقة العوملة�ات العوملةحرر ومحرّ التّ  ، و�ّ�ن من وجهة نظر رو�� جارودي  القضية 

)Roger Garaudy(  ومارتن بو�ر  )Martin Buber(  ف عندحدود القومية
ّ
بواك�� العوملة زمن ا�حرب    ، وتوق

ل أنموذجا ل�حرب �� عصر  ادوليّ   ا تحالف  بوصفها   حرب ا�خليج الثانية  ، ونظر ��الباردة
ّ
  ، وام��اج 1عوملةال  ش�

 .�� عصر ا�جشع الرأسما�� املعولم الدمبالنفط 

هذا   واإلسالمي.  العر�ي  العامل�ن   �� للعوملة  مخصص  برصد  البحث  التوّسع  يمكن  �ان  ولكن  �حيح. 

ر وسائلها وأسالي��ا وميلها نحو مز�د من القسوة  وتطوّ   ،دها جغرافّياتحّوالت العوملة �� الغرب نفسھ وتمّد 

التّ  البالد   �� مختلف عنھ  الغرب   �� فعلها  أّن  ز�ادة ع��  والّد والتوّحش،  أّن ا�عة،  ذلك  االختالف    ليل ع�� 

فا  الّنا��ئ �� الدول املتقدم 
ّ
ة �سبب العوملة ال وزن لھ وال �عت�� ��ديدا للّتجا�س/ الّتنميط الّرا�خ. يقول مؤل

العوملةكتاب:   املتقدمة  ؟ما  البلدان   �� املركز�ة  أهميتھ  "القومي"  املستوى  ع��  الثقا��  التجا�س  "يفقد   :

�� نمط ا�حياة أن تتوسع ��  املرتبطة بأسواق العالم (...) لذا �ستطيع التعددية الدينية واإلثنية والتعددية  

القومية كبؤر والء بديل ألعضا��ا؟" وقد ضرب    2مثل هذه الدول، وتزداد أهمية ا�جماعات داخل الدول 

فان ع�� ذلك مثل ال��يتون (
ّ
)، وكيف أّن ثقاف��م ومصا�حهم ال�ي ظهرت �� ظّل العوملة   Les Bretonsاملؤل

من  هذا من جهة ومن جهة أخرى �ان     واملوت مع أملانيا مثال.لم �عد عامل إضعاف لفر�سا �� صراع ا�حياة  

املمكن اإلشارة �� املقابل إ�� املقاومة من جانب املضطهدين واملهّمش�ن وتنوع حر�ا��م وأسالي��م �� العمل 

 ونجاحهم أو فشلهم �� ذلك. 

ش�لتھ    ا مأسو�ّ   ،حسب ال�اتبقد بدا،  طر�ق العالم اإلسالمي والعر�ي إ�� العوملة    وأّيا ما �ان األمر، فإّن 

�سّ�  بما  تقنينھ  تّم  الذي  الّسيادة  وفقدان  والهوان  واالنقسامات  وا�حروب     ىالفواجع 
ّ

التدخ ل  بحق 

ا�حّد 3اإل�سا�ي إ��  جعل    .  شومان  )Peter Martin-Hans(  مارت�ن  بي��-ها�سالذي   Harald(  وهارالد 

Schumann(  ف عن موقف سل�ّي   .4فصال يتساءالن فيھ: ملن الدولة؟  �عقدان
ّ
 هذا املؤل

ّ
فال غرابة أن �شف

 من العوملة. 

 : الت االجتماعّیة الكبرى : التحوّ )2(الفصل  -4-2-2
طرح ال�اتب ع�� �ساط البحث �� هذا الفصل �عض الّسمات االجتماعّية ال�ي وسمت الوجود االجتما��  

و  ع��  ومنھ  عموما،  ا�حديث  العالم  إ��  ��  أشار  أن  ف�ان  واإلسالمّية،  العر�ّية  ا�جتمعات  ا�خصوص  جھ 

"، ثورات الر�يع العر�ي والعوملة"  ، ومنھ انتقل إ�� تحليل5علومات ومعرفةتحّول ا�جتمعات إ�� مجتمعات م

 
 117المصدر نفسه، ص  -1
لمة: االقتصاد العالمي وإمكانات التحكم، تر. فالح عبد الجبار، (الكويت: سلسلة عالم  بول هيرست وجراهام طومبوسون، ما العو -2

داب)، عدد 
ٓ
 .389. ص2001، سبتمبر 273المعرفة ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واال

لفية الجديدة، -3
ٔ
باه، اتجاهات العولمة، إشكاليات اال

ٔ
 بعدها.  وما 49صمرجع سابق،  السبد ولد ا

بيترمارتين وهارالد شومان، فخ العولمة، االعتداء على الديمقراطية والرفاهّية، تر. عدنان عباس علي، مرا. رمزي زكي،   -هانس -4
غسطس 

ٔ
داب، الكويت، ا

ٓ
 وما بعدها. 313. ص 273. عدد 2003سلسلة عالم المعرفة، عدد المجلس الوطني للثقافة والفنون واال

 .133ة وتداعياتها في العالم اإلسالمّي المعاصر: مقاربات غربّية، مصدر سابق، ص نجيب جراد، العولم -5
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��دف إ��    "سلطة الدولة وأضعف��ا وأجهضت أّي مشروع سيا��يّ وانت�ى إ�� القول: "إّن العوملة قد قّوضت  

بفضل تحليل، بّ�ن   الديمقراطيةبالعوملة    ، وحظيت عالقة1االستيالء ع�� سلطة الدولة بما �� ذلك الثورة"

من جزء  و��  صعو�ا��ا.  ال�اتب  العر�ّي تجليّ   فيھ  العالم   �� العوملة  ال املعاصر  ات  وتحّديا��ا  سياسّية  ، 

و جتماعيّ اال و  الع2ثقافّيةالة  أساليب  إ�� وسم  وانت�ى  با�،  ��  وملة    �ّ واالجتما�   ّي االقتصاد املستوى  خاتالت 

صاالتوالثقا�
ّ
 . 3ّ� وع�� صعيد االت

أّن   القول  إ�سا�ّي يرى  الباحث  وصفوة  �شاط  �ل  ع��  سلبية  آثارا  للعوملة     ،أّن 
ّ
الث ذلك   ��  ،وراتبما 

العر�ّي  (الر�يع  ثقافّية  أو  أو سياسّية  �انت  م   اجتماعّية  من  تفرغها  ف�ي  ألّن أنموذجا)،  لطات  الّس   حتواها 

هل سّدت املنافذ ع�� الثورات ا�حلّية، ولنا هنا أن نتساءل:  قمة والثورة ليس بيدها ��يء.  ة موضوع النّ ا�حليّ 

االم��يالّية؟   ، أي  ولم يبق أمام ا�جزء املضطهد من العالم سوى ثورة عاملّية ع�� مصادر الّسلطة ا�حقيقّية

 العاملّية؟ واملهّمش�ن ة التقليدّية، وم��ا ثورة العمال قوالت املاركسيّ هل �عيدنا العوملة قصرا إ�� امل

 :المعاصر عربیّا وإسالمیّا : تداعیات العولمة في العالم اإلسالميّ )III(الباب  -4-3
الن مركز ثقل هذا  

ّ
أّ��ما يمث يليھ  الباب والباب الذي  ال�اتب هذا  ��ا  ال�ي خّص   من املساحة 

ّ
�ستشف

األ�ادي�ي، فقوام هذا الباب الثالث أر�عة فصول، وقوام الباب الرا�ع ثالثة فصول. و�جوز لنا، بناء  البحث  

ع�� ذلك، أّن الباحث قد عمد إ�� الّتخصيص بدل التعميم، و��� الّتطبيق بدل الّتجر�د، وهو ما �ع�ي كذلك  

د تماما من أجل ا�خروج بخالصات مراهنتھ ع�� البحث التطبيقّي الذي �ع�ى بتجارب �عي��ا، وهو أمر محمو 

 متينة مؤّسسة ع�� معطيات وا�حة صلبة. 

 : داعیات االقتصادّیة واالجتماعّیة للعولمة: التّ )1(الفصل  -4-3-1
  �� بالّنظر  الفصل  الباحث هذا  املؤّس افتتح  العامليّ تأث��  �� االقتصاد من خالل كتابات  سات  الك��ى  ة 

املأسسة    �ا، وثّ�ى بالبحث �� واقع مساو�و   ،محاسن العوملة  ن ) ع�� بياJoseph Stiglitz(  جوز�ف ستيغلي��

العر�ي. الوطن   �� �  والعوملة  القول  إ��  ھ 
ّ
�ل ذلك  من  و�ر�اكوخلص  ا�جاالت  �ل  ع��  العوملة    �ّل ل  ها�يمنة 

ّن "العوملة جعلت السوق وآلياتھ  إ  ، من ذلك قولھ:وخاّصة م��ا ا�جال االقتصادّي   ،القطاعات بصورة عاّمة

من    أقوى  ومتطلباتھ  السوق  أصبح  إذ  االنتاج،  مفاصل  ع��  املسيطرة  السلطة  تأث��ات  من  املرات  �عديد 

عرض و�يع واستخدام واستغالل هو من يحدد كيفية العمل وأصولھ وماهيتھ، فضال عن نوعية استخدامھ  

  ، التبعّية االقتصادّية  م��اوعّدد ال�اتب تلك التداعيات الّسلبية، و   .4واختبارها �� امل�ان والزمان والش�ل..."

 و  ،استن�اف ال��واتو 
ّ

  ، والبطالة ا�خ.رائيةتدهور املقدرة الش

 2الفصل 
ّ
 داعيات الّسياسّية : الت
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ووسمها   العر�ّية،  البالد   �� للعوملة  الّسياسّية  الّتداعيات  عن  الثا�ي  الفصل  هذا   �� الباحث  فحص 

 عّما �حق ا�جسد العر�ّي من  
ً
ت  با�جراحات، تكنية

ّ
أذى �سبب الهيمنة األمر�كّية، والغطرسة ال�ي ما انفك

عوب
ّ

الذي  اإلرهاب  . إّما بطر�قة سافرة ومباشرة أو بالو�الة، بما �� ذلك توظيف  1تمارسها ع�� األنظمة والش

 . 2تّمت عوملتھ، فظهرت عقيدة عسكرّ�ة جديدة قائمة ع�� البطش واإلذالل

 :داعیات الثقافّیة:  التّ )3(الفصل  -4-3-2
العوملة االجتماعّية واالقتصادّية والسياسّية   تداعيات  الباحث من  العالم اإلسالمّي خلص  والعر�ّي ��     

واخ��اق  املعاصر وتنميط  �شّوه  من  العوملة  فرضتھ  وما  الثقافّية،  التداعيات   �� الّنظر  صوب  جھ 
ّ
وات  ،

أ ال�ي  العر�ّية  غة 
ّ
الل ع��  تأث��  من  لها  �ان  وما  الثقافّية،  اللغة  ل�خصوصّية  اكتساح  أمام  عاجزة  صبحت 

، وتدّرج �عد ذلك نحو الّنظر �� وضع  3اإلنجل��ية خاّصة، وانحسارها املتفاقم من مجاالت الّتداول ا�ختلفة

�� ظّل العوملة، ف�انت ا�خالصات سلبّية تنّم عن ��ميش و�جز عن الفعل �� الواقع، وتخّل    املثقف العر�ي 

نب�� أن يقوم بھ، �حذا للو��، وحفظا للّرموز املؤّسسة ل�خصوصّية ال�ي  عن الّدور الطلي�ّ� الذي �ان ي

إ��   الباحث  �� ثقافة اآلخر. واستند  و�ان 
ّ

الذ �� Gérard Leclerc(   ج��ار ليكالركمن دو��ا ال مناعة من   (

يقول   املثّقف.  إل��ا  انت�ى  ال�ي  العطالة  �حالة  الّتفس��  من  إّن ليكالركضرب  العالم  وضعية  "  :   �� املثقف 

بل    (...)  من طبقة املتعلم�ن والعقيدة والعنف �� العالم العر�ي  العر�ي واإلسالمي لم تكن نتاج تطور داخ��ّ 

  .4�انت وضعية مستوردة، أي دخيلة أل��ا ثمرة تطعيم خار�� أدخل ع�� هذه الطبقة"

الب  إ��  وليس شأن اإلعالم بأفضل حاال، فقد حّولتھ العوملة، كما يقول   لصناعة  احث، 
ّ
، مثلما  سليةلت

كما   العصر،  لروح  منافية  وممارسات  وأف�ارا  قيما  أحيت  سلفّية  ودعوّ�ة  دينّية  تّيارات  ظهور  ع��  ساعد 

  .5والعنف �� العالم العر�يساعد ع�� �شر 

 : ةة اآلسیوّی : راھن العولمة في نسختھا اإلسالمّی )4(الفصل  -4-3-3
قراءة    فيھ الباحث  صد والّتحليل النقدي، إذ يباشرفضاء للرّ   الثالرا�ع من الباب الث  �عّد هذا الفصل

   ع�� الّنحو اآل�ي:  أر�ع دول إسالمّيةتجارب ة لتحليليّ 

نقل  و   ،ةاالنفتاح والديمقراطية الغر�يّ مع  مال��يا  طرق الباحث �� هذا النموذج تجر�ة  :  التجر�ة املال��ية

الباحث عن محض�� بن محمد قولھ: "لم ُيفقد األمل �� �غي�� الوضعية لصا�حهم [الدول اإلسالمية] إن هم  

  �� وتصب  اإلسالمّية  الدول  قضايا  تخدم  نتائج  عن  ض 
ّ

تتمخ أن  يمكن  فالعوملة  استثمارها.  أحسنوا 

ى تتيّسر عملية استيعا��ا  مصا�حها، واملطلوب هو ��خيص األدوات والكيفيات ال�ي �شتغل ��ا العوملة ح�

إسالمي   ما��  نظام  بإ�شاء  [و] سارعت   (...) والواردات  الصادرات  القيود عن  التجارة ورفع  تحر�ر  [و]   (...)
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النظرة   مع  يتفق  حديث  ما��  نظام  أي  يوفرها  ال�ي  والفرص  املنافع  من  اإلفادة  ع��  املواطن�ن  ليساعد 

  .1اإلسالمية لهذا ا�جال"

بالديمقراطية واح��ام    ھ رغم إيمان  ، إذعّدلةاملديمقراطية  �ة محض�� بن محمد حول الوعرض الباحث رؤ 

األغلبية لألقلية...."نبھ إ�� أن املنظمات غ�� ا�ح�ومّية يمكن أن ت�ون نقيض الديمقراطية، ذلك أّ��ا تمثل  

  .2ألغلبية"األقلية أو ح�ى األفراد الذين �سعون إ�� فرض وجهات نظرهم ع�� الناس وع�� ح�ومة ا

العوملة    �� ظّل العوملة، ورصد آثار  اإلسالمبتركيا    عا�ج الباحث �� هذه التجر�ة عالقة  :ةال��كي  التجر�ة

 �� 
ّ
ھ �� قولھقافية الث

ّ
: "باتت عملية التحديث ال��كية منذ ثمانينات القرن العشر�ن  ال��كية، وأجمل ذلك �ل

قتصادّية وانتعاش الن�عة التقليدية الداعية إ�� نوع من العودة  م��ايدة االنطباع بطا�ع �عا�ش اللي��الية اال

إ�� األصالة. فالعوملة الثقافّية تؤدي إ�� إضفاء الصفة ال�ونية الشاملة ع�� القيم الغر�ية وأنماطها الثقافّية  

التجر�ة    3حياة"الغر�ية مع القيام �� الوقت نفسھ بنفخ الروح �� جملة القيم والتقاليد ا�حلية و�عاد��ا إ�� ا�

��  :  ةندونيسيّ اإل  �� وضع اإلسالم  الباحث  ��    االنفتاح  �� ظل العوملة، وتحّدث عن ضر�بةأندونيسيا  نظر 

صا
ّ

ع نتائج �ارثّية. يقول الباحث م�خ
ّ
: "سلكت أندونيسيا سياسة  الّتجر�ة اإلندونيسّية، بما يّ�ئ القارئ لتوق

خاّصة والوطنية واألجنبية، ودعم عالقا��ا مع الدول ا�جاورة  انفتاحية، فعلمت ع�� ��جيع االستثمارات ا�

�� جنوب شر�� آسيا. فانطلقت نحو بناء جسور قو�ة من العالقات مع الواليات املتحدة األمر�كية ودول  

صها "الصورة ال�ي التقطت للرئيس األندوني��ي سنة    .4غر�ي أورو�ا"
ّ

  1998فماذا �انت النتيجة؟ النتيجة ت�خ

يو  �امودوسو  وهو  ميشال  للّصندوق  العام  املدير  أنظار  تحت  للنوايا  خطابا  مهانا    Michelle   قع 

Camadessus) 19335)، وهو واقف قا��ي الّنظرة مكتوف اليدين �� استعالء ظاهر. 

اإل  عندّية:  يرانالتجر�ة  ف 
ّ
وتوق الباحث،  لها 

ّ
حل ال�ي  الّتجارب  ختام   �� اإليرانّية  الّتجر�ة  أ�عاد   �انت 

لو�رهاصات العوملة  املناخ السيا��يّ ، وعند  العوملة �� إيران
ّ
  وهو يرزح تحت   املناخ االقتصادي اإليرا�ي  ، وحل

العوملة  �ان متسما    ومحاوالت مراوغا��ا.  ضغوط  العوملة  ظاهرة  إيران مع  �عامل  أن  "يبدو  الباحث:  يقول 

ارعت إيران إ�� اتخاذ مجموعة من اإلجراءات  با�حيطة وا�حذر لتشابك مفهومها مع مفهوم "األمركة". إذ س 

لت هذه اإلجراءات �� سع��ا إ�� توف�� األجواء  
ّ
والتداب�� ملقاومة تداعيات العوملة وا�حّد من تأث��ا��ا. وقد تمث
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املالئمة لالستثمار الداخ�� واألجن�ي وحرصها ع�� تبّ�ي اس��اتيجية التصدير وتحر�ر سعر الصرف واألخذ 

  .1ق الرأسمالّية..."بقواعد الّسو 

 :: قراءة في العولمة ومستقبلھا في العالم اإلسالمي المعاصر)IV(الباب  -4-4
خذ فيھ الباحث  

ّ
يقوم هذا الباب ع�� ثالثة فصول، ويعّد، كسابقھ، جوهر هذا املنجز العل�ّي. وقد ات

مص��ها، أي البالد العر�ية واسالمّية،  موقع املستشرف ملآل العوملة �� البالد العر�ّية واإلسالمّية، أو إن شئنا  

 �� ظّل العوملة، وذلك �عد أن تبّ�ن واقعها، ورصد حاضرها املدّمر ع�� جميع األصعدة.

 : الفكر الغربيّ  : العولمة على محكّ )1(الفصل  -4-4-1
مستندا   ،2، وما ين�ئ بھ مص��ها من انحدار�� العالم الغر�ّي اس��ّل ال�اتب الفصل برصد ظاهرة العوملة 

رات    �� أح�امھ إ�� 
ّ

مؤّدٍ حتما، كما  لرأسمالية  لمن ا��يار  ، و��� ما يراه  الّسقوط ا�حر القتصاد السوق مؤش

ھ تقوقٌع  3��ا التاّمة��ايف نفسها، ا��يار العوملة  يرى، إ��
ّ
، مش��ا إ�� طا�عها القب�ّ�، و�� صفة ملا رأى ال�اتب أن

ال ب�ن  وتضامن  االقتصادّي،  املستوى  الدائم  ع��  واستعدادها  العالم،  بقّية  ع��  املهيمنة  الغنّية  ّدول 

وهو    �� شأن القبلّية،  الباحث  . و�ضيف4لالنقضاض ع�� �ّل من ��ّدد امتيازا��ا من خارج دائر��ا "القبلّية"

وي�حب ذلك ع�� العوملة: "هكذا فإن ا�جتمع املغلق �� صميمھ ليس إال قبيلة،    ،س��طة� يتحدث عن أثينا و 

ون  ) "مجتمع يتعاضد أعضاؤه وال ��تمّ Henri Bergson ( )1859-  1941هو، ع�� حّد �عب�� هن�ي بركسون (ف

"أن مخاوف الشعوب  . وما �عدها.  غ��  5ببا�� اإل�سانّية وهم ع�� أهبة االستعداد إما لل�جوم أو للدفاع "

ذي أصبح من أك�� وجوه االنحدار العام  تزايدت، واستياءها تنامى �سبب التوزيع غ�� العادل ملنافع العوملة ال

جاه  .  6مدعاة للقلق"
ّ
وهو رّد فعل طبي�ّ� تماما، إذ ل�ّل فعل رّد فعل مساو لھ �� القّوة، ومعاكس لھ �� االت

د بال شّك انفجارا، لذا 
ّ
"بدا اال��يار أمرا ال مناص منھ    كما هو معروف �� العلوم الف��يائّية، و�ّل ضغط يول

، واحتفوا  ح�ن تجاهل املس 
ّ
تثمرون، �� حقبة االقتصاد ا�جديد، واش��وا شر�ات ما �ان لها مستقبل قط

، ووثقوا بإرشادات خ��اء �� شؤون األسهم تبّ�ن أ��م ما �انوا خ��اء، بل نصاب�ن  
ّ
بأبطال ما �انوا أبطاال قط

 . 7ال ضم�� لهم"

وجوه التناقض الذي �سم العوملة، ف�ي  مفهوم القبلية االقتصادّية دقيق تماما إذ يكشف وجها من  إّن  

من جهة �سّوق �خطاب يدعو إ�� �شابك اإل�سانّية �� جميع ا�جاالت، ومن جهة أخرى تحّصن حدودها من  

 ال�جرة واقتصادَ 
َ
ق السلع...ونمط

ّ
عيشها ضّد "ال��ابرة الهمج" الذين يحيطون ��ا. إ�� ا�حّد الذي   ها من تدف
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 Graham(  وجراهام طومبسون   )Paul Hirst(  يقول بول ه��ستل�ونّية:  جعل �عضهم �شّك �� وجود هذه ا

Thompson(:    أنصار غالة  �عض  بذلك  �ع��ف  كما  بحّق.  "�ونيا"  ي�ون  أن  عن  أ�عد  يزال  ال  العالم  "إن 

 .1العوملة، بل الواقع أن تدفقات التجارة واالستثمار واألموال ت��كز �� ثال�ي أورو�ا واليابان وأمر��ا الشمالية"

 : : فخاخ العولمة في العالم اإلسالمي)2(الفصل  -4-4-2
ھ يوّسع من نطاق النقود ال�ي وّجه   �� هذا الفصل  بدا الباحث 

ّ
وذكرها �� �عض    ،إ�� العوملة   ها كما لو أن

بمز�د    مساوئ العوملة)، ولكْن   -: وفيھ مبحث:  ستيغلي��: محاسن العوملة1فصل  - IIIالفصول الّسابقة (الباب

وقد تمّحض هذ الفصل إ�� ا�حديث عن خمسة فخاخ للعوملة، فبدا هذا الفصل    .تدقيق.من التفصيل وال

  :�� الفخاخ  واختفا��ا. وهذه  العوملة  ا��يار  ع 
ّ
توق ع��  إذ مدارهما  قبلھ،  ذي 

ّ
لل االقتصادي    الفّخ استئنافا 

 ...الثقا�� الفخاخ االلك��ونية الفّخ و  االجتما��ّ  الفّخ ، و السيا��يّ  الفّخ و 

: رصد ال�اتب �� هذا املستوى من البحث الفخاخ العوملّية املنصو�ة من خالل  للعوملة االقتصادّي  الفّخ -

ابة �الّت�امل و 
ّ

 2، وكشف عّما تخفي وراءها من نزعة ت�الب ع�� خ��ات املنطقة العر�ّيةاالندماجمقوالت جذ

"استحالة �� أن يج�ي العالم بدولھ املتقدمة والفق��ة معا ثمارا ناجحة   هناك  وأف��ى بھ الّرصد إ�� ا�جزم بأّن 

 . 3نجاحا مطلقا لالقتصاد املعولم (...) وهذا �ع�ي ببساطة أن ا�جميع قد وقع �� "فخ العوملة"

الّس - ع��  ةللعومل  يا��يّ الفخ  الفقرة  هذه  مدار  والّد :  وا�حربالعوملة  مظاهريمقراطية  وع��   ،   
ّ
  � التع�

�سبب العوملة، وع�� احت�ار الّدول العظ�ى لسلطة القرارات الّدولّية، وهو   �� العالم اإلسالمي يمقراطّي الّد 

صها    .4ما ي��جمھ غياب التمثيلّية الدولّية �� املنظمات العاملّية ع�� قاعدة العدل واملساواة ب�ن الّدول 
ّ

وقد �خ

انتقادات من البلدان النامية واملهتم�ن بالبيئة ومناصري  : "تواجھ املنظمات متعددة األطراف  بقولھالباحث  

إ��   تفتقد  الدو��  النقد  وصندوق  الدو��  للبنك  التنفيذي�ن  واملدير�ن  األعضاء  اختيار  فآليات  الفقراء. 

الشفافية ال�املة. (...) وقد ال ي�ون واقع الديمقراطية �� املنظمت�ن �عيدا عن واقعها �� مجلس األمن ألن  

اختيار األعضاء الدائم�ن فيھ مازالت �� األخرى �عيش فخاخا سياسية تقدم األقوى عسكر�ا ع��  معاي��  

. من ذلك أّن الناتج ا�ح�� لل��از�ل مثال أك�� من فر�سا ومن أنجل��ا، والهند يفوق ناتجها  5األو�� اقتصادّيا"

تا مقصيت�ن
ّ
  . 6العضو�ة الدائمة �� مجلس األمن"  من  )!(كذا  ا�ح�� فر�سا و�نجل��ا مجتمعت�ن. "ومع ذلك ظل

، ل ورأس املالاب�ن العمّ  عدائّيةروح  ّتھ العوملة منبث : مدار هذا العنصر ع�� ماالفخ االجتما�� للعوملة -

ر العالقات ب�ن فئات ا�جتمع الواحد غر�ّيا �ان او شرقّيا، يقول الباحث:  
ّ
"يف��ض أن  وهو ما ساهم �� توت
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 3202)  مارس   - ا
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تتأسس �سو�ة مؤقتة ب�ن القوى العاملة ورأس املال �� إطار العوملة ألن رأس املال بحاجة إ�� القوى العاملة،  

لبلدان النامية وخاصة البلدان اإلسالمية ال يفسر  والقوى العاملة بحاجة إ�� رأس املا. غ�� أن ما حدث �� ا

بالعالم اإلسالمي و�حالل عالقة   الشراكة االجتماعية  ا��يار   �� العوملة  الت�امل، فقد �سببت  طبيعة هذا 

واال��جام" التعا�ش  محل  والتصادم  انتشار    ،1العداء  عن  أنواعها  ا�جر�مةفضال  من    بجميع  مستفيدة 

ب�ات اإلجرامّية وسرعة انتقالها، وتنّوع أسالي��ا واآلليات املساعدة عل��ا، ا�خ... سهولة الّتواصل و��شاء ا
ّ

لش

"يبدو أن العوملة �سهم �ش�ل وا�ح �� ازدياد معدل ا�جر�مة ع�� املستوى العاملي،  وعّ�� عن ذلك بقولھ:  

. 2عزلة والتطرف"ر أخرى �السياحة ا�جنسية والهو�سهل نمو الشب�ات العاملية اإلجرامية" فضال عن ظوا 

ك األسرّي، وغياب السلطة  
ّ

ف ال�اتب عند واحدة من أخطر الفخاخ ال�ي نصب��ا العوملة، وهو التفك
ّ
وتوق

ا�خ... مة 
ّ
االباحث:    ،3املنظ القائمة  يقول  املؤسسات االجتماعية  بنية   ��  �� [العوملة] خلال عميقا  "أحدثت 

عاد زواج املسيار واملتعة  أ ظهور برامج دينية وخطاب دعوي    . و�رصدووظائفها" و�داية أفول العائلة األبو�ة

 . 4والعر�� �� نوع من رد فعل عك��ي ضّد العوملة

ل، �� أّن   :الفخ الثقا�� للعوملة
ّ
ل، أك�� ما يتمث

ّ
الثقافة العر�ية    يرى الباحث أّن الفّخ الثقا�� للعوملة يتمث

 ، بل إّ��ا  ��ادة �� هو���ا وخصوصيّ مهّد 
ّ
غة االنجل��ية وسرعة انتشارها.  ع�� حافة ا�خطر �سبب اخ��اق الل

   الذي أنتجتھ العوملة  يديائي أو شب�يوأّن املثّقف امل
ّ
وح التحليلّية والّنقدية  صانة والرّ ة والرّ يفتقر إ�� الدق

�� ظّل العوملة،الدول وا�ح�ومات هذا فضال عن س��  .  5كما يقول فه�ي جدعان  ،د اهتماماتھلتعّد  إ��   ، 

، وفقد املثّقف  مؤّسسات ومراكز بحث مغر�ة ماليا. ف�ان أن تدهورت القيم إ�� استدراجھ ف و تدج�ن املثّق 

لي��، ولم �عد،
ّ
 . 6كما �ان ينظر إليھ قديما، ضم��ا لألّمة وذا رسالة �� مجتمعھ ومحيطھ دوره التوعوّي الط

 :: العولمة والعالم اإلسالمي من خطاب النقد إلى خطاب النقض)3(الفصل  -4-4-3
تدّرج ال�اتب من عرض ا�خطاب النقدّي إ�� خطاب النقض الذي يدعو بوضوح إ�� مقاومة العوملة ع��  

�يديولوجيا  و   ونظر�تھ �� االخ��اق  محمد عابد ا�جابري كشف أخطارها وال إ�سانّي��ا. و�ان نموذجھ األّول هو  

أو�ح  .7السوق  إلغ"  فقد  ير�د  العوملة  تمارسھ  الذي  الثقا��  االخ��اق  وا�حلول  أن  اإليديولو��  الصراع  اء 

محلھ. ونفى أن تموت اإليديولوجيا بحلول االخ��اق الثقا�� (...) بل اعت�� أن االخ��اق الثقا��، ع�� العكس  

التبعّية وتكريس  الهيمنة  مع  التطبيع  االخ��اق"  إيديولوجيا   �� معينة  بإيديولوجيا  محمل  ذلك،   . 8من 

، و�دعو إ�� طر�ق ثالث هو  والقبول التامّ   فض التامّ من العوملة هما: الرّ   واملالحظ أن ا�جابري ينتقد موقف�ن
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موقف ا�جابري من �ّل قضايا التقّدم وا�حداثة  وغ�ّي عن التذك�� أّن  .  1العمل من داخل الثقافات ا�حلية

 
ّ

ص �� ضرورة االنطالق من معطيات الذ
ّ

مع    ،منھ  االستئناف  وانتقاء ما �ستحّق   ،ات ال��اثيةوالعوملة يت�خ

 . من إم�انات تقّدم، وذلك من أفق ا�خصوصّية  تطعيمھ بما يتيحھ الفكر العاملّي 

العوملة  )، و Walden Mauricio Bello(  والدن بيلو  ال�ي دعا إل��ا  العوملة البديلةفهو  أّما املثال الثا�ي  

من مواقف أك��    روجيھ غارودي ، �� مقابل ما تبّناه  جوز�ف ستيغلي��ال�ي تبّناها  املثمرة والبدائل املنقذة  

نموذج التنمية الذي تلهث وراءه دول    أّن ، معت��ا  البدائل املنافقة" صرامة، جعلتھ �سم العوملة القائمة بـ"

 
ّ
بتبعيّ العالم الثالث �ساعد دائما ع�� ازدياد تخل دا��م.  فهم املرتبط 

ّ
أن وحدة العالم تكمن فقط ��  "  مؤك

الناجمة عن عوملة منافقة. و�رر اعتناقھ اإلسالم    �� الوحدة االم��يالية تناسقة ل�ل الشعوب ال  الوحدة امل

  .2بانحيازه إ�� نموذج العقائد الداعية إ�� التحر�ر من إيديولوجيا املهيمن�ن"

لھ  
ّ
، وهو صوت يمث

ً
  و�ساءل الباحث: . 3مهدي املنجرةوختم الباحث بصوت يدعو إ�� نقض العوملة جملة

عاد ف��ا إ��    ا،صفحت�ن ونصفلإلجابة ع�� هذا السؤال  خصص الباحث  و العوملة �� العالم املعاصر إ�� أين؟  

ومدى مساهم��م ��   ،صعو�ة االندماج العر�ي �� ا�حيط ا�حضاري القديممبّينا    ،التار�خ العر�ي الّ�حيق

�س  ما   �� نظره  وجهة  عرض  عن  املقابل،   �� وأعرض،  اإل�سا�ي،  وتحّوالت  التقّدم  أحوال  من  تشرفھ 

 وا�ع�اسات ستطرأ ع�� العرب واملسلم�ن �� ظّل املّد العوملي. 
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العوملة  نخلص من هذه املقار�ة التحليلّية النقدّية إ�� راهنّية املباحث ال�ي تّم طرحها �� هذا الكتاب:  -

باحث قد حشد من املصادر واملراجع، ، و��� أّن الوتداعيا��ا �� العالم اإلسالمّي املعاصر: مقار�ات غر�ّية

وأعمل من املنا�ج واملقار�ات ما جعلھ قادرا ع�� �عميق الّنظر �� أهّم القضايا واإلش�اليات، وع�� توسيع  

أفق النظر ف��ا ع�� مقابلة املوقف بنقيضھ أو بما يخالفھ �� مس�� إ�� اإلحاطة بظاهرة مركبة متحّولة لم  

 تتبلور �عد �ش�ل ��ائّي.  

املاّدية  - العوملة  ب�ن  تحليل  أضاف فضل  لو  وددنا  مهّما، وقد  تمي��ا  والعوملة  ا�حداثة  ب�ن  الباحث  مّ�� 

�حت أك�� مساوئ العوملة وم�اسُ��ا، والنفتحت أمامنا سبل جديدة لالستفادة  
ّ
والعوملة النظرّ�ة، إذن الت

 من هذه الظاهرة العاملّية.  

إسالمّية  - نماذج  بوصفها  ومال��يا  وأندونيسيا  و�يران  تركيا   :�� إسالمّية،  بلدان  أر�عة  الباحث  اختار 

ھ اختار معها أحد البلدان العر�ّية لقر��ا من أذهان املتلّق�ن العرب  
ّ
لكيفّية التعامل مع العوملة، ووددنا لو أن

��ا. ظّننا    واهتمامهم  ع��  نجاحهاويغلب  ال    أّن  أن  يالنس�ّي  النماذج  نب��  حساب  ع��  ��ا  االهتمام  ي�ّ�ر 

. يقول السيد أباه: "ال  1997العر�ّية، ال سيما ح�ن �ستحضر هشاشة هذا النجاح الذي كشفھ ا��يارات  
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، وامتد إ�� أندونيسيا ومال��يا  1997اديات اآلسيو�ة الذي بدأ من تايلند  صمندوحة �� اإلقرار أن ا��يار االقت

ل أحد التحوالت األبرز �� ��اية القرن ؤ يابان، و�اد يصل إ�� اليقبل أن  
ّ
دي باالقتصاد الرو��ي الهش، يمث

 .1املنصرم"

الكتاب:    - غر�ّية"تضّمن عنوان  املعاصر: مقار�ات  اإلسالمّي  العالم   �� وتداعيا��ا  التباسا    "العوملة 

ع القارئ وظّنھ ألوّ 
ّ
ل وهلة إ�� أّن مدار البحث �� الكتاب  محّ��ا �� جزئھ الثا�ي: مقار�ات غر�ية، إذ يذهب توق

سي�ون تحليال لتداعيات العوملة وآثارها �� العالم اإلسالمّي من وجهة نظر غر�ّية. ال شك أّن الباحث قد  

ر�ن واملنظر�ن الغر�ي�ن ومواقفهم من أوضاع الدول العر�ية واإلسالمّية و�� تنوء  
ّ

استد�� آراء كث�� من املفك

ن�� العوملة، أو أّن ا�حضور األبرز واألك�� كثافة هو    تحت   من ضغوطا��ا. غ�� 
َ

تكييفها والتخفيف تحاول 

 ملفكر�ن وفاعل�ن سياسي�ن من الضّفة ا�جنو�ّية.   

أّن    غ��غلب ع�� الكتاب أبواِبھ وفصوِلھ �جاُء العوملة والتماس نقود ترّجح الّرغبة �� نقدها ونقضها،    -

ل، كما تبدو اليوم، قد
ّ
را ع�� اإل�سانّية الّتعا�ش معھ، وغاية ما يمك��ا فعلھ هو تحس�ن مواقعها  العوملة تمث

وشروِط املشاركة ف��ا، وما تجارب الّدول اإلسالمّية األر�ع سوى دليل ع�� ذلك، فضال عن نماذج دولّية من  

   العالم الثالث يبدو واقعا أك�� مرارة.
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