
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

najibjrad@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. نجيب جراد 
 

 

أستاذ وباحث بالعهد العالي للدراسات  

 التطبيقية في اإلنسانيات 

 تونس -جامعة قفصة   

 العولمة ورهان المعرفة:

 رؤى استشرافّیة غربّیة 

 

Globalization and the knowledge Bet: 
 Western Foresight Visions 

 
 
 

mailto:najibjrad@yahoo.fr


 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)226( 

 العولمة ورهان المعرفة: 

 رؤى استشرافّیة غربّیة  

 

 

 الملخص: 

افّية غر�ّية""العوملة ورهان املعرفة: "رؤى   املنعقدة    استشر املستديرة  املائدة  تندرج ضمن  مداخلة 

 " ثاقف"حول 
ّ
والت املعرفة  ورهانات  والّتنمية    العوملة  لالخ��اع  األمر�كية  العاملية  الهيئة  نظم��ا  �ي 

ّ
ال

امن املوسوم بـ  2022فيفري    5واالستثمار يوم  
ّ
وفق   العوملة"مستقبل العلوم �� زمن    �� إطار مؤتمرها الث

ونقّدم خاللها ��خيصا لعالقة العوملة باملعرفة وكيفّية رسم املستقبل بناء ع�� تحّوالت   رؤى متخّصص�ن". 

الّتجّدد. وف��ا  العوملة وتحّديا��ا وتداعيا��ا   مجتمعّية وتطّورات علمّية دائمة  الّرؤى حول  نقّدم جملة من 

شهادات كبار املتخّصص�ن �� االقتصاد والّسياسة والفكر  خصوصا �� العالم العر�ي اإلسالمّي انطالقا من  

 شومس�ي، وج��ار لي�لرك). �عوم واالجتماع �� الغرب (جوز�ف ستيغلي��، ورو�� غارودي، و 

 . غرب  –رؤى  –معرفة    –املستقبل   –عوملة   ال�لمات املفاتيح:

 

Abstract 

Globalization and the Knowledge Bet: “Western Foresight Visions” is an intervention that 

falls within the roundtable held on “Globalization and the challenges of knowledge and 

acculturation,” which was organized by the American Global Universal Innovations INC, 

Development and Investment“on 5 February, 2022 in the framework of its eighth conference 

entitled “The future of sciences in the era of globalization according to specialist 

visions”. During this conference, we presented a diagnosis of the relationship of globalization 

to knowledge and how to shape the future, based on societal transformations and ever-

renewing scientific developments. Also, we presented a range of visions about globalization, 

its challenges and repercussions, especially in the Arab and Islamic world, based on the 

testimonies of major Western specialists in economics, politics, intellect and sociology (Joseph 

Stiglitiz, Roger Garaudy, Noam Chomsky, and Gerard Leclerc). 

Key words: globalization - the future - knowledge - visions - the West. 
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 : تمهید  -1

تكثيف    �� العوملة  مفهوم  الباحث�ن  �عض  لر�ط  حصر  ال�ونّية  بيعة 
ّ
الط ذات  االجتماعّية  العالقات 

اآلخر �� االندماج االقتصادّي العاملّي أو رّ�ما �� تفكيك ا�حدود أو نمو   هممجتمعات متباعدة، وحصره �عض

عوب
ّ

نا نأخذ    .1العالقات املتجاوزة ل�حدود ب�ن الش
ّ
ومع أّن العوملة أثارت جدال واسعا �� أوساط املثّقف�ن، فإن

ق بانتشار املعلومات بحيث تصبح مشاعة  ��  
ّ
االعتبار ثالث عملّيات تكشف عن جوهرها: العملّية األو�� تتعل

ل �� ز�ادة معّدل  
ّ
الثة تتمث

ّ
ق بتذو�ب ا�حدود ب�ن الّدول. والعملّية الث

ّ
انية تتعل

ّ
لدى جميع الّناس. والعملّية الث

شابھ ب�ن ا�جماعات وا�جتمعات واملؤّسسات.  
ّ
 الت

تار�خ ا�جتمعات ا�حديث واملعاصر. و��  أّما    �� العلوم واملعارف فإّ��ا تحتّل م�انة خاّصة  إ��  سبة 
ّ
بالن

 ل
َ
عّزز قدرة اإل�ساِن  ل�عت�� محّصلة

ُ
� ت هذه العلوم 

ّ
ّتجارِب اإل�سانّيِة املراكمِة ع�� آالف الّسن�ن. وما انفك

بناء   �عيد  فتئت  ما  رؤ�ٍة  م، 
َ
للعال جديدٍة  رؤ�ٍة  بناء  �ي ع�� 

ّ
ال والّرهانات  والّتحّدّيات  املعارك  لكسب  ات 

ّ
الذ

أو   املستقبلّية  الّرؤ�ة  هذه  تحقيق  إم�انّية  نتصّور  أن  �ستطيع  ال  نا 
ّ
ولعل العوملة.  سياق   �� نفسها  فرضت 

نا
ّ
فر بثمارها �عيدا عن ا�حضارة الغر�ّية. ف�ي إحدى أك�ِ� �حظاِت املغامرِة اإل�سانّيِة �� الّتار�خ. و�ن

ّ
�ن  و   ،الظ

  �� املتالحقة  ورات 
ّ
(الث ا�حضارة ع�� جميع األصعدة  تنتجها هذه  �ي ما فتئت 

ّ
ال العلمّية  باملنجزات  اع��فنا 

سبّية ع�� أح�امنا،  
ّ
غفل مسألة إضفاء الن

ُ
نا ال �

ّ
مجال الّصناعة، والّتقنية، والّرقمنة، وغزو الفضاء...)، فإن

 ر�ة اإل�سانّية ك�ّل. وذلك باإلشارة إ�� حدود هذه املنجزات �� ظّل الّتج

حصل �� الّتار�خ العر�ّي اإلسالمّي ما يدعو إ�� الّتأّمل والّتدّبر. فالعرب واملسلمون �غّر�وا �� نقل امل�اسب  

الّدستورّ�ة   اإلصالحات  معالُم  لد��م  تبلورت  وقد  متفاوتة،  بدرجات  الغر�ّي  ا�حضاري  للّنموذج  العلمّية 

ج وأساليُب  والعسكرّ�ة  �ستخدمها  والّسياسّية  �ان  �ي 
ّ
ال اآلليات  أغلب  إّن  بل  والّتعليم،  �بية 

ّ
ال�  ��  

ٌ
ديدة

ا�حضارّي.   للّصعود  املواكبة  الّتقنية  روح   �� فارق  مع  استخدموها،  أيضا  هم  للعالم  غزوهم   �� الغر�يون 

أّن مخا  املثّقف�ن العرب واملسلم�ن استوعبوا، بفعل صدمات حضارّ�ة متتالية،  أّن  إ��  طر  وتجدر اإلشارة 

ھ ما من انخراط �� مجال العلوم واملعرفة خارج  
ّ
العزلة �انت شديدة الوقع عل��م، وأدرك جّم هائل م��م أن

"وليس �� األمر ما يدعو    معطيات الّنموذج ا�حضارّي الغر�ّي، وما من سبيل للّتقّدم خارَج فلِك تلك العلوم.

ل عناصر للّتمايز  إ�� ال�جب، فاالختالفات الّتار�خّية والّتفاوتات االقتصا
ّ
د فعال ما �ش�

ّ
دّية واالجتماعّية تول

 .2والّتباعد واالختالف، غ�� أّ��ا ال �ستبعد ضرورة إم�انّية الّتالقح واملثاقفة"

 

 
 .9، ص21، العدد 2016عنصر، العّياشي. العولمة والّتطرف: نحو استكشاف عالقة ملتبسة، سياسات عربّية،  -1
طيف. نحو مشروع حضاري نهضوي عربي بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات  -2

ّ
الوحدة العربية،  كمال عبد الل

 . 131، ص2005، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربّية، 2ط
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 : العولمة رؤى وتصّورات  -2

ل اليوم إحدى أك�� عملّيات االندماج �� الّتار�خ اإل�سا�ّي، وال �ستطيع  
ّ
ما من شّك �� أّن العوملة �ش�

ر إم�انّية تجاوزها، أو بناء بديل لها دون مغامرة اإلقباِل ع�� استيعاب م�اس��ا، ودون أن ي�ون لهذا تصوّ 

دا أّن العوملة ورهانات املعرفة  
ّ

اإلقباِل بالّضرورة مع�ى ا�خضوع والّتبعّية العمياء لسياسا��ا. وقد بات مؤك

 إ�� علماء غر�ي�ن تطرحان إش�اليات كث��ة ومال�سات شديدة الّتعقيد. ولطرق هذ
َ

ا املبحث بدا لنا أن ننفذ

خذوا املعرفة سبيال إ�� إرساء عوملة آمنة من الّتنظ��  
ّ
حاولوا نزع أردية اإليديولوجّيا عن خطاب العوملة وات

ل إ�� "األجرأة" أو املمارسة.   ذات أهمية عاليةإ�� املمارسة. وشهادا��م 
ّ
ش�

ّ
ألّ��م رافقوا مفهوم العوملة من الت

 .Joseph, Eجوز�ف ستيغلي��  يمتل�ون ��خ��ا األصل. ولعّل أشهرهم العالم األمر��ي  ،القول ، إن جاز فهم

stiglits    وشبُھ طبيعّيٍة تفرض نفسها آلّيا 
ٌ
 مجهولة

ٌ
د أّن "العوملة غالبا ما يتّم تقديمها ع�� أّ��ا عملّية

ّ
ذي أك

ّ
ال

 بالقتامة    أّن ع�� البلدان وما من أحد �ستطيع الّسيطرة عل��ا، و 
ٌ
سمة

ّ
ِم العر�ّيِ مت

َ
 إ�� العوملة �� العال

َ
الّنظرة

 �عامل�ن هما1اإلسرائي�ّ�"-بفعل ا�حرب واستمرار الّصراع العر�ّي 
ٌ
نمط االندماج ا�حا�ّ� مع    :. ف�ي مح�ومة

قافية  
ّ
الث الهوّ�ة   �� العوملة  تأث��  ، وا�خاوف �شأن 

ُ
وال�جرة الّنفِط  ��يمن عليھ صادراُت  ذي 

ّ
ال العالم  بقّية 

ل  وقد أو�ح هذا ا�خب�� أيضا  ....والّتقاليد ا�حلّية
ّ

أّن عددا كب��ا من الّناس �� املنطقة ير�طون العوملة بتدخ

شؤ   �� األجنبّية  ��  القوى  اإلفراط  ع��  وي�ّجعهم  سياد��م  يقّوض  ال 
ّ

تدخ والّسياسّية  االقتصادّية  و��م 

تأث��   من  العديدة  وا�خاوف  الفلسطينّي�ن  محنة  �سبب  تفاقما  املشاعر  هذه  العسكرّي..."وتزداد  اإلنفاق 

ل �� ا�خس 
ّ
ائر ا�حتَملة  اإلعالم الغر�ّي والقيم الغر�ّية، ومن شواغل أخرى اجتماعّيٍة واسعة االنتشاِر تتمث

ت�اليف   ف��ا  تقّل  �ي 
ّ
ال الّنامية  البلدان  ومنافسة  واالستثمار  الّتجارة  تحر�ر  عن  الّناجمة  الوظائف   ��

 .2العمالِة"

قاتم، فإّن صورة ثانية متفائلة ار�سمت ��   هم ع�� نحوار�سمت صورة العوملة األو�� �� أذهان �عض ل�نو 

 ��دف إ�� الّت�امل االقتصادّي والّتجاري واملا��، والّتكنولو�� 
ٌ
 عاملّية

ٌ
 ظاهرة

َ
أذهان آخر�ن يرون أّن العوملة

، و�ميلون إ�� القول بأّن توظيف العلوم �� تحديث االقتصاد من خالل العوملة  3�جعل العالم أك�� ترابطا

د جوز�ف ستيغلي��  هو الوسيلة  
ّ

الفّعالة لكسب املز�د من القّوة، ووضع حّد للّتبعّية للقوى األجنبّية. وقد أك

ظهر تزايد الّدعم
ُ
ن  ا  ملص�حة  أّن استطالعات الّرأي ت

ّ
ذي يمك

ّ
لّت�امل اإلقلي�ّي ب�ن الّدول العر�ّية وأورو�ا ال

. 4�ن اآلسيوّ��ن ذوي الّت�لفة املنخِفضةمن االستفادة من �عض فوائد العوملة ومن مقاومة منافسة املنتج

ع علماء ومفكرون 
ّ
يتطل الّسياق  مناخ    كث��ون   و�� هذا  ضمن  األخرى  عوب 

ّ
والش الغرب  ب�ن  الهوة  ردم  إ�� 

 
1 -Une mondialisation juste créer des opportunités pour tous. Commission mondiale sur la dimension sociale 
de la mondialisation, Bureau international du Travail, Genève, Suisse. P.18, (Joseph, E. stiglits est un parmi 
les membres de la Commission). 
2-Ibid, p.19. 
3 -www.businessdictionary.com, Retrieved 2019-4-30. Edite, 2022-02-03: https://mawdoo3.com 
4-Une mondialisation juste créer des opportunités pour tous. P.18, (Joseph, E. stiglits est un parmi les 
membres de la Commission) . 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1
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مفتاح بوصفها  املعرفّية  راكة 
ّ

الش فيھ  ت��ز  اإل�سا�ّي.  ل ل  امعر�ّ�  واآلخر،  ولّتآلف  ات 
ّ

الذ ب�ن  املعرفة  تبادل 

مظاهر  امظهر   بوصفھ ا�حضارات.    من  حوار  ع��  يتّم  ذي 
ّ
ال أّن الّتثاقف  شّك  املتآلفة    وال  ا�جتمعات 

سم بإبداع املعرفة من خالل مشاركة جماه��ّية فّعالة. و 
ّ
ل �� مرحلة تت

ّ
بدت الّصورة   ل�نمستقبال، قد تتش�

وسيجّسد املرحلة  ضرب من الواقع،    ، �� املقابل،من األحالم، فإّن مجتمع املعرفِة العاملّي هو  ااملرسومة ضر� 

يتحول   العاملي  والنظام  �عمق  أبصارنا  تحت  يتغ��  م 
َ
فالعال املعلومات.  مجتمع  تطور  مراحل  من  األخ��ة 

د أن عملية إنتاج املعرفة ستصبح �� العملية األساسية �� العقود القادمة.  
ّ

تحوالت غ�� مسبوقة. ومن املؤك

  .1من مجتمع املعلومات إ�� مجتمع املعرفة  ومن هنا تكمن أهمية التتبع الدقيق لعملية االنتقال

 : نحو "العقل العالمي"  -3

رت  
ّ
حدث تطّور رهيب �� مجال العلوم خالل العقود القليلة األخ��ة مّس ا�جتمعات اإل�سانّية. وقد تأث

��ذا املّد الّتكنولو�ّ�. فأصبحت اليوم �عيش ر�طا    ،كغ��ها من ا�جتمعات  ،ا�جتمعات العر�ّية اإلسالمّية

ة والّتعقيد
ّ
الّدق إ�� درجة عالية من  والّتكنولوجيا وصل  الفّن  إذ  وت  .ب�ن  الّرقمّية.  قافة 

ّ
الث ّتجھ حثيثا نحو 

صوًرا وألواًنا ووسائط �� ذاكرة ال�ومبيوتر ا�جّردِة من    ،دون مجهود كب��  ،أصبح بإم�ان الفّنان أن يجّمع

�ي �عطيھ حّرّ�ة خارقة إلبداع الّصور ا
ّ
شكيل  2�جاذبّية واالحت�اك وال

ّ
. وقد حّررت هذه الّتكنولوجيا فّنان الت

وحة وثنائّية أ�عادها
ّ
فأصبح بإم�انھ رسم أش�الھ �� فضاء محدود ثال�ّيِ األ�عاد. وحّررت   ،من قيود إطار الل

الّتح  آلّيات  الّنّحات من صالبة ماّدتھ من خالل  إلك��ونّيا،  أيضا  ر�ك وتكنولوجيا توليد األش�ال ا�جّسمة 

املوسيقالوحّررت   اآلالت  ّي فّنان  سطوة  ��ّجل   ،من  أ�حانا  يصّمم  أن  املوسيقّي  ف 
ّ
املؤل بإم�ان  فأصبح 

رائط دون ا�حاجة إ�� عازف�ن، بل أصبح بإم�انھ أيضا تصميم آالت عزف جديدة، وتأليف  
ّ

مباشرة ع�� الش

 أ�حان متمايزة.  

الّسينمائّي بنصيب وافر من دعم تكنولوجيا املعلومات، إذ أصبحت �ل  إضا إ�� ذلك حظي املبدع  فة 

ا�خدع الّسينمائّية واملناظر ا�خلفّية والّنماذج ا�خيالّية، كمْركَبات الفضاء وخالفها، قابلة للّتنفيذ، وطوع  

ا أّما   أن يقوم بوصفها ووضع مواصفا��ا. 
ّ
إال ذي طاملا ضاق ذرعا  بنان ا�خرِِج، وما عليھ 

ّ
ال الّدرامّي،  ملبدع 

للّتحّرر من أسر هذا ا�حّ��،   
ً
رت لھ تكنولوجيا املعلومات وسائَل عّدة

ّ
بمحدودّية خشبة مسرحھ، فقد وف

الّصورة   عوملة  إطار   �� �عد  عن  الّتمثيل   �� واملشاركة  �عد،  عن  ا�خلفّية  املناظر  نقل  خالل  من  وذلك 

 . 3والّصوت
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ّرات وا�جز�ئات نحو ثورة جامحة �� الّتصنيع  وتقود القدرة ا�جد
ّ

عرف  يدة لب�ي البشر ع�� الّتالعب �� الذ
ُ
�

الثّية األ�عاد
ّ
باعة الث

ّ
ھ يمكن  ،. ومع أّن هذه الّتكنولوجيا ال تزال �� املراحل األو�� من تطّورها1باسم الط

ّ
  فإن

    ذكر �عض
َ
باعة ثالثّية

ّ
د املتحّمسون لهذه الّتقنية أّن الط

ّ
�ي ستقّدمها لعملّيات الّتصنيع. إذ يؤك

ّ
الفوائد ال

الغالب    �� ب 
ّ
با�جملة فضال عن   %10األ�عاد تتطل �� عملّية اإلنتاج  �ي �ستخدم 

ّ
ال فقط من املواد ا�خام 

اقة
ّ
�ر القليل من الط

ّ
مع وجود قّوة ا�حوسبة �� �ّل م�ان إ�� تمّدد    وقد أّدى انتشار األن��نت امل��امن .2الن

ذي ينقل املعلومات، واألف�ار واملشاعر، من مليارات البشر  
ّ
�سرعة الّضوء  و�ل��م  ا�جهاز العص�ي البشرّي ال

اإللك��و�ّي والّرسائل   ال��يد  بيانات عاملّية �خمة ع��  نّتصل �شبكة  أنحاء �وكب األرض. ونحن  �� جميع 

الّتواصل االجتماعّية، واأللعاب متعّددة الالعب�ن، �سرعة لم �سبق لها مثيل. وقد ارتبط    الّنصّية، وشب�ات

 العقل العاملّي". “بـ هذا ا�جهاز العص�ّي عند آل غور 

إ�� خلق رؤى جديدة تنظر ��   قد أّدى   اخ��اع هذه األدوات ا�جديدة والقوّ�ة،  وهكذا، يمكن القول إّن 

ا من  بم�حة  العالم  مستقبل  للتفاؤل  شأن  الطبي��  تفضيلنا  ب�ن  التوفيق  يصعب  ھ 
ّ
أن ومع  لّتفاؤل. 

�ي عّ�� ع��ا كث��ون بأّن األمور ليست ع�� ما يرام. فإّن مثل هذه ا�خاوف ستتبّدد  ب
ّ
املستقبل، و��ن ا�خاوف ال

ون حّر�وا أقدامكم" فالّصالة دون عمل، مثل
ّ
الّتفاؤل    �� املستقبل إذا عملنا باملثل اإلفر�قّي: "عندما تصل

. ومثلما يمكن للّتفاؤل الّساذج أن يصل إ�� درجة 3"من دون �عّهد بالعمل. و�� عدوان سل�ّي تجاه املستقبل

شاؤم أن �عمينا عن أسس األمل املشروع بإم�انّية إيجاد مسار  
ّ
ات، كذلك يمكن للّتمادي �� الت

ّ
خداع الذ

�ي ت��ّبص بنا
ّ
عمل ع�� تجاوزها. و"إننا إذا حكّمنا العقل معا سوف نختار  و��� ال  ،يقودنا إ�� تجّنب ا�خاطر ال

بقوة ا�حفاظ ع�� القيم اإل�سانية وحماي��ا ضد النتائج اآللية والهدامة لغرائزنا ال�ي تتعاظم اليوم بفعل  

 . 4التقنيات ال�ي تفوق �� قو��ا �ل ما سبقها من أجيال ما �ان يمكن أن يتخيلھ جون ف��ي"

عاملي تحوال بفعل �غي��ات تفوق �� سرع��ا وحجمها أي �غ��ات سابقة حصلت �� تار�خ  �شهد االقتصاد ال

الث�ن األخ��ة، وقفزت  
ّ
البشرّ�ة. فقد ارتفعت الّتجارة الّدولّية أك�� من عشرة أضعاف ع�� مدار الّسنوات الث

إ��    3من   أثب5تر�ليون دوالر أمر��ّي سنوّ�ا  30تر�لون دوالر أمر��ّي  إذا  أّن  . ولكن  الّنظرّ�ة االقتصادّية  تت 

الّتجارة الّدولّية تنفع جميع األطراف وتفيدها، فلماذا تتفاوت درجات الّنفع عملّيا، وملاذا ال �عّوض الّرابحون  

 . 6ع�� نحو خاّص من الّتجارة الّدولّية ا�خاسر�ن؟

 
ّول)، ترجمة عدنان جرجس، ط -1

ٔ
ل غور. المستقبل سّت محّركات للّتغيير العالمي (الجزء اال

ٓ
، الكويت: المجلس الوطني للّثقافة 1ا

داب، سلسلة عالم المعرفة عدد 
ٓ
فريل 423والفنون واال

ٔ
 .63، ص2015، ا
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 : زاویة غربیة  العولمة من  -4

اقة ا�حاطة بالّسرّ�ة �� إدارة بوش اعت�� جوز�ف ستيغلي��
ّ
 ،قدوة سّيئة سياسة الواليات املّتحدة �� الط

املّتصلة   املعلومات  الّنقاب عن  أّ��ا ال �ستطيع كشف  ا�ح�ومة  أّن زعم  د 
ّ

الغّش وا�خداع. وأك وضر�ا من 

بيعّية حفاظا ع�� سّرّ�ة األعمال الّتجارّ�ة، ال �عد
ّ
و أن ي�ون عذرا قبيحا، وستارا �اشفا  بحقيقة املوارد الط

ر�ات ممارسا��م الفاسدة
ّ

    و�ح. وأ1يواصل من خلفھ املسؤولون �� ا�ح�ومة والش
ٌ
 طبيعّية

ٌ
أّن الب��ول هبة

ل عصب االقتصاِد و للّدول العر�ّية وأصل من أصولها، 
ّ
ويساهم �� تحقيق إيرادات وم�اسب مالّية   ف��ا،�مث

�ي تمتلكھ �� مأمن   يظّل   ولكّنھ  ،هاّمة للمنطقة ك�ّل 
ّ
�� حاجة ماّسة إ�� استثمار أموالھ، حّ�ى ت�ون الّدوُل ال

� املرتفع لبعض الّدول املنتجة للّنفط ال يؤّدي بالّضرورة إ�� استمرارّ�ة الّرفاهّية،  
ّ

من الفقر. "فالّناتج ا�ح�

مستدام" وغ��  ظاهرّ�ا  �اء 
ّ
ال� �ان  إذا  وا�خصاصة  ا�حاجة  إ��  يؤّدي  قد  من  2بل  العالم  هذا  ر 

ّ
حذ وقد   .

  �� الّدو�ّ�  ا�جتمع  إخفاق  لّب  أّن  واعت��  البيئّية.  الّسالمة  أطر  خارج  اقة 
ّ
للط املفرط  االس��الك  تداعيات 

   معا�جة االحتباس ا�حرارّي يكمن �� كيفّية توزيع املسؤولّيات. واق��ح 
ّ
بديال �ستخدم آلّية الّسوق ع��    حال

دٍة ع�� انبعاثات الكر�ون أو ما  نحو مباشر للّتعامل مع تخفي ل �� فرض ضر�بة موحَّ
ّ
ض االنبعاثات، يتمث

د عن حرقها
ّ
�ي تتول

ّ
. و�دا لھ أّن  3�ساو��ا ضر�بة ع�� الب��ول والفحم والغاز بمعّدالت �عكس االنبعاثات ال

م
ّ
ار والفائدة املرجّوة من  عدم الّس�� إ�� إيجاد حلول جّدّية ملشكالتنا البيئّية العاملّية سيتسّبب �� تقليل الث

ع��   قدرتنا  عّززت  العوملة  ولكّن  عاملّية.  طبيعّية  موارد  ومحيطاتنا  ا�جّوّي  "فغالفنا  االقتصادّية.  العوملة 

 .4استغالل هذه املوارد استغالال جائرا و�سرعة تفوق نمّو قدرتنا ع�� إدار��ا"

بالّناس والّسّيارات واملصا�ع.  هكذا تزايد عدد الفالح�ن ا�حروم�ن من األرض باألر�اف. وا ت املدن 
ّ
كتظ

رات الّنمو وأصبحت ا�ح�ومات عاجزة عن املواظبة  
ّ

وارتفعت الّديون بالّدول الّنامية نتيجة انخفاض مؤش

سداد أقساطها من القروض املمنوحة لها من املؤّسسات املالّية العاملّية مّما جعلها تقدم ع�� الّتكثيف   ع��

ة، وقد تحّولت األرا�ىي الزراعّية ا�جّيدة بفعل هذا االستغالل املفرط إ��  من استغالل تر���ا  
ّ

الّزراعّية الهش

�ي تفرضها الّدول الغنّية ع�� بيع السلع،  
ّ
�بة ومهّددة بالّت�ّحر. و�سّببت ا�حواجز الّتجارّ�ة، ال

ّ
أراض فق��ة ال�

ھ  5املنظومات البيئّية  �� عدم تحقيق عائدات معقولة لألفارقة، و�� ��جيل عبء إضا�ّ� ع��
ّ
اهر أن

ّ
. والظ

ما  
ّ
سعت هّوة املوارد ب�ن البلدان الّنامية والبلدان املتقّدمة برزت الهواجس البيئّية املهّددة ل�حياة. و�ل

ّ
ما ا�

ّ
�ل

م الّصنا�� �� اس��الك جزء كب�� من رأس مال �وكب األرض البيئّي، ارتفعت ا�خاطر وال�وارث  
َ
أفرط العال

بيعّية
ّ
لة ومنفلتة من �ّل الّضوابط.  الط

ّ
 �� إطار عوملة اقتصادّية مضل
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سبة إ�� �عوم  
ّ
ذين    Noam Chomsky�شومس�ي  أّما بالن

ّ
ّساك املتعّصب�ن هم وحدهم ال

ّ
ھ اعت�� أّن الن

ّ
فإن

ذي �ع�ي الّت�امل االقتصادّي وغ��ه
ّ
ر، ��  .. و .�عارضون العوملة بوجهها اإليجا�ّي ال

ّ
"عوملة    املقابل، من أّن حذ

ة أو حكم  
ّ
ال تضع حقوق الّناس �� أولوّ�ا��ا سوف تتحّول إ�� ش�ل من ا�حكم االستبدادّي، أو رّ�ما حكم القل

أمام   للمساءلة  ا�خاضع  ا�خاّص غ��  الّدولة والقطاع  ب�ن سلطة  املؤّسس ع�� تحالف محكم  االحت�ارات 

عب"
ّ

الّناس عن ح1الش حديث  الّتجارة  . وقد استغرب من  إطار   �� والّناس  والّرأسمال  البضائع  ّرّ�ة حركة 

ا�حّرة، بل اعت��ه ضر�ا من الوقاحة. و�ّتفق مع آدام سميث �� أّن حركة الّناس ا�حّرة �� امل�ّون ا�جوهرّي  

كّنھ للّتجارة ا�حّرة، باعتبار أّن الّناس يتساوون �� ا�حقوق �� ا�جتمع العادل من حيث املبدإ ع�� األقّل، ول

م عن أ�حاب رؤوس أموال غ�� متساو�ن  
ّ
نا نت�ل

ّ
ذي يخفي حقيقة أن

ّ
يختلف معھ �� ا�حديث عن الّرأسمال ال

بقة العاملة ع�� قاعدة املساواة بي��ما هو  
ّ
بالقّوة �ش�ل طبي�ّ�. واعت�� أّن الكالم عن �ساوي رأس املال والط

 .2تضليل عقيم

ھ بإم�اننا بناء القرن ا�حادي والعشر�ن بوجھ    فأو�ح من جهتھ   r GaraudyRogeروجيھ جارودّي   أّما
ّ
أن

وحدة   عن  تبحث  إ�سانّية  لغايات  الّسياسّية  أو  االقتصادّية  أو  الّتقنّية  املشا�ل  منا 
ّ
نظ إذا  رّ�ا�ي  إ�سا�ّي 

�ي �س 
ّ
ال املزعومة  العوملة  إ�� االختالف عن  ثقافاتھ، و��دف  باختالف  العالم  لهذا  إ�� تحقيق متناسقة   ��

األمر�كّية املّتحدة  الواليات  اعت��ت  ول�ن  للعالم.  إم��يالّية  للّرفاه    وحدة  را 
ّ

مؤش "النمّو"  ر 
ّ

مؤش وأوروّ�ا 

�ي حادت عن هذا املبدإ تتسّبب عنده �� قتل ثالث�ن مليون �حّية �� العام،  
ّ
اإل�سا�ّي، فإّن الّسياسات ال

مة اليو�سيف).  بي�
ّ
�ي يؤّججها الكبار (وفقا ألرقام منظ

ّ
�م ثالثة عشر مليون طفل �سبب ا�جاعة وا�حروب ال

املائة عام،    ذاو� �سبب    ال تمادى اإل�سان �� الّس�� مغمض العين�ن عن انحرافاتھ، فإّن ��ايتھ لن تتجاوز 

بيعة كذلك
ّ
ر الفر��ىّي ا�حداثة واإلنتاج الّتكنولو�ّ�  3املذابح فقط، ولكن �سبب تدم�� الط

ّ
. وقد حّمل املفك

والّتقّدم مسؤولّية تدم�� �ّل �ىيء فوق األرض وتح��ا، و�� الّسماء، و�� ا�حيطات. و�عت "العوملة املزعومة"  

مع األحياء، وح�ن عمدت إ�� إزالة �ّلِ ما �شرتھ ا�حياة    بال��برّ�ة ا�جديدة ح�ن "سعت إ�� تحطيم العالقات

 . 4واإل�سانّية ع�� مالي�ن الّسن�ن"

أّن نمّو ا�حضارة نحو الّتقّدم �� اإلنجازات املاّدّية، وز�ادة فرص سيطرة اإل�سان    هم�عتقد �عضومثلھ  

بيعة �ان ينقض دائما وعود هذه ا�حضارة بز�ادة فرص سعادة اإل�سان
ّ
، حّ�ى وصل األمر با�حضارة  ع�� الط

ات االس��الكّية،  
ّ

بامللذ الّتكنولوجّية املعاصرة إ�� محاولة القضاء ع�� تلك الوعود ب��ييفها ��ائّيا و�غراقها 

ها    هم. ويعتقد �عض5وان��اع اإليمان بإم�انّية تحّقق سعادة فردّية حّرة
ّ
اآلخر أّن ا�حضارة املعاصرة تنتج �� ظل
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كما ا�حياة،  الّدمار  وسائل  أدوات  األفراد    ،تنتج  �س�� ع�� هديھ  نموذجا  العدوا�ّي  الّسلوك  تجعل من  إذ 

ود عن  
ّ

طة، فيصبح "ا�جتمع... الّروح وا�جسد، �� حالة استنفار و�عبئة دائمة للذ
ّ
واملؤّسسات بطر�قة مخط

اإل�سان قذرة أو    أّن األنماط ا�جديدة للعدوان تدّمر دون أن تجعل أيدي يعتقدون كذلك  ، و 1ذلك العالم"

 . 2تجعل عقلھ يجّرم

ذهب   آلّية    لي�لرك   ج��ار وقد  عشر  الّسادس  القرن  من  بداية  ابتدع  أوروّ�ا   �� ا�حديث  العالم  أّن  إ�� 

ت ��  
ّ
ذي �عمل، أي الّرأسمالّية، أي الّسوق املعّمم،  العالم  – االقتصاد  اقتصادّية أك�� اكتماال تجل

ّ
تبعا    ال

عوالم" �ش�ل أو بآخر �� مراحل تار�خّية  -م تكن معروفة فيما سبق. ولم ينف ظهور "اقتصادّياتملقاييس ل

 أّن أّيا م��ا لم �عمل بطر�قة مستمّرة واعدة "فقبل العصر ا�حديث، �انت "االقتصادّيات العوالم"  
ّ
سابقة إال

 
ّ

ھ من خصائص الّنظام العاملّي  عبارة عن "ب�ى غ�� ثابتة تن�ع لتتحّول إ�� إم��اطورّ�ات أو إ�� الّتفك
ّ
 أن

ّ
ك. إال

ن االقتصاد
ّ

العالم حالّيا من العيش ملّدة تجاوزت القرون ا�خمسة دون أن يتحّول إ��  -ا�حديث، هو أن يتمك

ذي يمكن �سميتھ بالّرأسمالّية"-إم��اطورّ�ة
ّ
ھ املظهر الّسيا�ىّي لنمط الّتنظيم ال

ّ
 .3عالم...إن

قافّية ذات األصل ع�� �شر    الت�جيع  لي�لرك  ج��ار   العوملة عند  أهّم رهانات   ومن
ّ
اس��الك ا�خ��ات الث

ب الّتق�ّي �� أرجاء العالم باعتبارها نتيجة س��ورة تقنّية  
ّ

الغر�ّي. فمثلما تدور ا�خ��ات االقتصادّية ذات املرك

�ي عرفت أع�� معّدالت انتشارها �� أرجاء  وعلمّية أساسها الغرب أّوال، كذلك نجد أّن ا�خ��ات  
ّ
قافّية ال

ّ
الث

قافّية الغر�ّية
ّ
�ي �ع��ا روجيھ جارودّي   4الكرة األرضّية قد نبعت من الّصناعة الث

ّ
قا�ّ� القائم    ال

ّ
باالستعمار الث

الّتار�خ تزو�ر  سائر    ،ع��  �شمل  مالحق  مع  أساسّية  بصفة  للغرب  تار�خا  منھ  جعل  عوبإذ 
ّ

..."لقد 5الش

اقت�ىى الّتار�خ املكتوب دائما بقلم الغالب، أن ي�ون االنتصار �حضارة األقوى وقانونھ وأن يكتب من أجل  

 . 6الّتغطية ع�� خد�عة املركزّ�ة العرقّية للغرب"

 : راهن العولمة: هواجس ومخاوف  -5

ت منذ عشرات اآلالف من الّسن�ن، مرتبطة ع�� نحو غ�� واع.  
ّ
�ي �شت

ّ
أ�حت اليوم أجزاء البشرّ�ة، ال

تّم دمج  الّنقيض من ذلك، فبعد أن  البشرّ�ة، بل ع��   موّحدا يمكن أن �سّميھ 
ّ
البّتة، كال ل 

ّ
لكّ��ا ال �ش�

� الّتار��ّ� للغرب باملص�� ال�و�ّي. وقد بدت  املص�� ال�و�ّي باملص�� الّتار��ّ� للغرب، بدأ الّنظر �� دمج املص�

 
داب، 1هاربرت، ماركوز. اإلنسان ذو البعد الواحد (ترجمة جورج طرابيشي)، ط -1

ٓ
 .45، ص1969، بيروت: اال

داب، بيروت: 1. فلسفة الّنفي (ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد)، طهاربرت، ماركوز  -2
ٓ
 .327، ص1971، اال

 عن، ليكلرك، جيرار -3
ً

، العولمة الّثقافّية الحضارات  monde, 1980, p.313-Wallerstein (I), Capitalisme et économie. نقال
 . 79، ص2004ر الكـتاب الجديد المّتحدة، دا ، بيروت:1على المحّك (تعريب جورج كـّتورة)، ط

 . 488، ليكلرك. العولمة الّثقافّية الحضارات على المحّك، صجيرار -4
5-Roger. Garaudy. L’avenir: mode d’emloi, ed Vent du Large, Paris: 1998, p.78. 

بو ظبي 1رّية (ترجمة هناء صبحي)، طإدغار، موران. الّنهج البشرّي إنسانّية البشرّية هوّية البش -6
ٔ
بو ظبي   –، ا

ٔ
اإلمارات: هيئة ا

 . 203-022ص،  2009للّثقافة والّتراث (كلمة)، 



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)234( 

�ةإدغار موران  العملّية حسب اعتقاد  
ّ
. ويشهد الّراهن العاملّي فرض الّنمط  1عملّية بطيئة ومتفاوتة ومتع�

سبة إ�� 
ّ
الواحد بدل األنماط املتعّددة، إذ �عاين عمليات انتشار ك��ى ل�جغرافيا والعقل والّتقاليد. أّما بالن

إطار  العالم    �� را حاّدا وخوفا مستمّرا من فقدان خصوصّياتھ وذو�ا��ا 
ّ
توت ھ �ش�و 

ّ
فإن املعاصر  اإلسالمي 

د ع�� الّصا�ح مو��
ّ

قافّية. ف�ل األسوار أ�حت غ�� منيعة. وقد أك
ّ
أّن "�ّل ا�جدران ما عادت �علو   العوملة الث

أحد وخرج  ،ع��  �عض،  ع��  �عضها  قافات 
ّ
الث انفتحت  الفنون  إذ  ق 

ّ
لتتدف ّي��ا 

ّ
محل من  ا�خصوصّيات  ت 

قافّية �� �عدها ال�و�ّي ومعها القيم واألذواق هاتكة ثقافات شعوب األطراف"
ّ
. و�بدو  2  واآلداب والّتعب��ات الث

قافات �عّمق ا�خاوف  
ّ
قافة. ولعّل التأّمل املوضو�ّ� �� العالقات ب�ن الث

ّ
ت أك�� �� مجال الث

ّ
أّن ا�خاتلة تجل

�ي �غري ��ا العوملةو�د
ّ
شكيك �� األ�عاد اإل�سانّية ال

ّ
 .3فع ��ا إ�� الت

�ي أوجدها، ومن خالل  قد  من الّنافل القول أّن الغرب  
ّ
ال ساهم �� توحيد األرض، من خالل الّتقنيات 

�ي اف��ض ف��ا القدرة ع�� تفس 
ّ
ال ذي طّوره بوت��ة متنامية وسريعة، ومن خالل اإليديولوجّيات 

ّ
��  العلم ال

العالم ا�جديد وفهمھ. غ�� أّن مساهمة العوملة �� هذا الّتوحيد واالندماج ما زالت مرتبطة أساسا حّ�ى اليوم  

"اقتصادّيات   من  االنتقال  لي�لرك،  ج��ار  بي��م  ومن  كث��ين،  علماء  عند  و�ع�ي  البضائع  انتقال    - بحركة 

ذي يضمنالعالم" إ�� الّسوق العاملّي 
ّ
ق ا�حّر ل� ال

ّ
 خ��ات ورؤوس األموال. الّتدف

 : في سبیل عولمة آمنة وخادمة لإلنسانّیة  -6

ع�� "تنامي خطاب   ال�ي تمحورت حول العوملة   نقدّية لنماذج من مدّونة الكتب العر�ّيةالقراءة  ال  تكشف

الوظيفّي   �تيب 
ّ
ال� ملسألة  واملقصودة  الّصر�حة  املعا�جة  وغياب  العوملة،  بظاهرة  القبول  وعدم  الّرفض 

اهرة، إضافة إ�� اعتماد غ�� محّبذ ع�� الفكر الغر�ّي من خالل �عض الّنصوص  
ّ
للعوامل البانية لكيان الظ

ة وا
ّ
�َحبِك املعر�ّ� وعدم �عو�ل الفكر العر�ّي ع�� ذاتھ �� بناء  واملواضيع ونقص �� الّتجر�دّية والعمق والّدق

  أّن أغلب البحوث والّدراسات العر�ّية واإلسالمّية  ع��  وأوقفنا البحث،  4موقف عقال�ّي من ظاهرة العوملة"

سمت برفض االنصهار �� العوملة باعتبارها تجسيدا حقيقّيا ملرحلة من مراحل الّرأسمالّية. واستأثر    قد
ّ
ا�

ر ف��ا ا�حّد  
ّ
رح بكتابات غر�ّية يتوف

ّ
ھ �ان باإلم�ان تدعيم هذا الط

ّ
". مع أن

ّ
ا�خطاب ف��ا بـ"املما�عة الثقافّية

وتّتجھ نحو رفض العوملة ونقضها باعتبارها تّيارا يجرف القوى الّضعيفة دون سواها.    ،األد�ى من املوضوعّية

عديل بوصلة العوملة و�س�� إ�� تأم�ن انخراط الّدول  و�ان باإلم�ان أيضا اعتماد كتابات أخرى تميل إ�� �

 . 5الّنامية �� �سيجها
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ٓ
نا باال

ٔ
داب وال1. الهوّية... سؤال الوجود والعدم دراسة تحليلّية لعالقة اال

ٓ
ّية اال

ّ
علوم ، صفاقس: كل

 . 258ص ،2006اإلنسانّية، مطبعة الّتسفير الفّنّي، 
 . 261-260ص، المرجع نفسه -3
 .158صفاطمة العّموص الغمقي. مرجع سابق،  -4
طروحة الّدكـتوراه، نوقشت في  -5

ٔ
صله ا

ٔ
فيفري   22نجيب جراد. العولمة وتداعياتها في العالم اإلسالمي المعاصر مقاربات غربّية، ا

ستاذ فتحي القاسمي، ص 2020
ٔ
ّية العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية بتونس، إشراف اال

ّ
 . 6بكل
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�ي من شأ��ا توف�� مناخ صداقة    وال مراء �� أّن العوملة تقودنا
ّ
ال بالّضرورة إ�� إبراز أف�ار اآلخر وقيمھ 

 �� ل، 
ّ
ويش� املواقف،   �� العداء  مظاهر  جميع  ويستبعد  ا�حضارات  تالقح   �� �ساهم  فالّتثاقف  وسالم، 

�ي �سود ا�جتمعات و 
ّ
عاون  مس��ة التّ   �عوق الّ��اية، فرصة حقيقّية لت�حيح الّتصّورات واملفاهيم ا�خاطئة ال

ھ ع�� �ّل ثقافة أن تنقد ذا��ا وتؤمن بأّن لد��ا الكث��  
ّ
والّتقارب والّتفاهم وا�حوار. وألجل هذا الهدف �عتقد أن

ذي لم يتحّقق حّ�ى اآلن، وأّ��ا "بحاجة إ�� املز�د من الّتبادل والّتعامل، واملز�د من الّتعاون ب�ن املؤّسسات  
ّ
ال

جاهات،  الّتعليمّية لنقل الفّنان�ن واملثّق 
ّ
�� جميع االت لبة ع�� ا�حدود 

ّ
ّية والط

ّ
ف�ن والعلماء والقيادات ا�حل

االنزواء    بدال من.  1حّ�ى يتسّ�ى لهم إقامة حوارات وتفاعل مباشر واح��ام متبادل وفهم أفضل ل�حقائق"

مة تحجب الّتعّرف ع�� خر�طة العالم البشرّ�ة، و�ع
ّ

ات ع�� حقيو داخل ذاتّيات مت�خ
ّ

. وقد  2ق��اق فهم الذ

"العوملة وتداعيا��ا �� العالم اإلسالمي املعاصر مقار�ات غر�ّية" أّن العوملة بدت    �ّجلنا �� كتابنا املوسوم بـ

قافّية واالجتماعّية وأّن العالم العر�ّي  
ّ
فرصة حقيقّية أدركها الغرب لنشر قيمھ االقتصادّية والّسياسّية والث

اقتناصها فظّل   �� ر 
ّ

تأخ املستسلم لشطحات "صّناع    �� من�لة  واإلسالمّي  املتقّبل  �� وضع  إّما  ب�ن من�لت�ن: 

نا  
َ
العوملة" و�ّما �� وضع املقاوم لعقيدة رأسمالّية مجتمع املركز. وما من شّك �� أّن ا�حركة املتسارعة لعاِمل

الّتنمية    قد  املعاصر، مقتضيات  ب�ن  الث 
ّ
الث م 

َ
العال ف��ا  تاه  وا�جنوب،  مال 

ّ
الش ب�ن  كب��ة  هّوة  فت 

ّ
خل

ة الفقر
ّ
�ي يرتكز عل��ا الّنظام الّدو�ّ� ا�حا��ّ   ،املستدامة ل�حّد من آف

ّ
. وهكذا 3و��ن مواجهة قواعد العوملة ال

يتأ لن  املتوّحشة،  العوملة  من  الّتحّرر  إش�الّية  سياق  و��  ھ، 
ّ
بدول  فإن فاعلة  تنموّ�ة  إس��اتيجية  ألّي  ى 

ّ
�

ا�جنوب عاّمة و�الّدول اإلسالمّية خاّصة أن ت�ون فاعلة، دون اإلسهام �� بناء صرح املعرفة و�شييد ا�جال  

 العل�ّي وطرق باب املبادرات �� إطار عوملة خادمة لإل�سانّية.

 : خاتمة  -7

صالها بالفكر اإل�سا�ي إش�اليات ك 
ّ
ث��ة ومال�سات شديدة الّتعقيد �عّمقت أك��  طرحت العوملة �� ات

ر�ن العرب    بفعل ضبابّية املفهوم وتباين املواقف م��ا.
ّ

و�تبّ�ن من خالل هذه املداخلة أّن جّل مواقف املفك

سمت بالّرفض واملما�عة. و
ّ
رت  قد ت�ون هذه املواقف    �ىيء القول إّن ��    من املبالغةليس    من العوملة ا�

ّ
  تأث

برؤى غر�ّية تفيد بأّن العوملة "مؤامرة ضّد اإل�سانّية" و"آلة مليونّية جهّنمّية" و"بر�رّ�ة    نحاء ع�� نحو من األ 

الّسن�ن مالي�ن  ع��  اإل�سانّية  ا�حياة  �شرتھ  ما  �ّل  إزالة  إ��  الّتكنولو�ّ�    ّملواوح  ،جديدة" عمدت  اإلنتاج 

و�� الّسماء، و�� ا�حيطات. وما ينب�� تأكيده  وا�حداثة والّتقّدم مسؤولّية تدم�� �ّل �ىيء فوق األرض وتح��ا،  

ر�ن أّن املعرفة ورهانا��ا باتت مساعدة �� دمج املص�� الّتار��ّ� للغرب باملص�� ال�و�ّي �عد  
ّ

عند هؤالء املفك

دمج املص�� ال�و�ّي باملص�� الّتار��ّ� للغرب. وقد أّدت هذه الّرؤى املتشابكة إ�� القبول بفكرة أساسّية و��  

 
عمال الندوة المنعقدة في إطار  - 1

ٔ
عبد هللا تركماني. سبل نجاح حوار الّثقافات في عالم متغّير، ضمن التراث العربي والحوار الثقافي، ا

فريل  25إلى  23وحدة البحث "حوار الّثقافات" من  
ٔ
بكلّية العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية بتونس، تونس: مطبعة فّن   ،2007ا

باعة، 
ّ
 . 51، ص2007الط

 سها. فالصفحة ن نفسه،المرجع  -2
 . 54، ص2008، الّرباط: منشورات دار الّتوحيدي، مطبعة برنت كولور، 1محّمد، العودّي. فقراء زمن العولمة، ط -3
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الّتحّوالت املعرفّية والعلوم عبارة عن خ��ات إ�سانّية يوّزعها الغرب ع�� العوملة من أجل الّتغطية ع��   أّن 

 "خد�عة املركزّ�ة العرقّية ".  

املعرفّية  و  األطر  من  العلوم  لتحر�ر  مناسبة  جّسدت  العوملة  أّن  املداخلة  هذه  م�ن   �� أو�حنا 

تأالكالسيكّية   �شأن  ا�خاوف  لتبديد  ا�حلّيةوفرصة  والّتقاليد  قافية 
ّ
الث الهوّ�ة   �� ھ  .ث��ها 

ّ
أن مثلما    ،غ�� 

صالها بحياة املستضعف�ن من العالم الّنامي، فإّن آخر�ن  
ّ
رون غر�يون عن هنات العوملة �� ات

ّ
كشف مفك

املعرفّية   راكة 
ّ

الش فيھ  برزت  معر�ّ�  مناخ  ضمن  األخرى  عوب 
ّ

والش الغرب  ب�ن  الفجوة  تقليص  إ��  سعوا 

يتغّ�� تحت أبصارنا �عمق م 
َ
الّتآلف اإل�سا�ي. فالعال العاملّي يتحّول تحّوالت غ��    .بوصفها مفتاح  والّنظام 

د أن عملية إنتاج املعرفة ستصبح �� العملّية األساسّية �� العقود القادمة،
ّ

وأّن انتشار    مسبوقة. ومن املؤك

ذي ينقل  
ّ
األن��نت امل��امن مع وجود قّوة ا�حوسبة �� �ّل م�ان سيؤّدي إ�� تمّدد ا�جهاز العص�ي البشرّي ال

�سرعة الّضوء �� جميع أنحاء �وكب األرض. ول�ن  و�ل��ا  ف�ار واملشاعر، من مليارات البشر  املعلومات، واأل 

�ة، فإّن ذلك ال ي�ّ�ر مطلقا فكرة مناهضة  
ّ
بدا التحاق العرب باملّد الّتكنولو�� عملّية بطيئة ومتفاوتة، ومتع�

مة يحجب الّتعّرف  
ّ

ات  يعوق ع�� حقيقة العالم، و العوملة ومعادا��ا ألّن االنزواء داخل ذاتّيات مت�خ
ّ

  فهم الذ

 . وخصوصي��ا.
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ندرف�ن -1 يان  والّسياسّية  ب���سھ  قافّية 
ّ
الث ا�جوانب  اإلنقاذ؟  أم  وفان 

ّ
الط العوملة  والّت�ج�ن،  العوملة   .

(ترجمة فاضل جتكر)، ط الوحدة  2واالقتصادّية  دراسات  �جمة، مركز 
ّ
لل� العر�ّية  مة 

ّ
املنظ ب��وت:   ،

 .2010العر�ّية، 

ال��اث   -2 ضمن  متغّ��،  عالم   �� قافات 
ّ
الث حوار  نجاح  سبل  هللا.  الثقا��، تركما�ي عبد  وا�حوار  العر�ي 

قافات" من  
ّ
، ب�لّية العلوم  2007أفر�ل    25إ��    23أعمال الندوة املنعقدة �� إطار وحدة البحث "حوار الث

باعة، 
ّ
 .2007اإل�سانّية واالجتماعّية بتو�س، تو�س: مطبعة فّن الط

  – ومقاالت (ترجمة أسعد محّمد ا�حس�ن)، دمشق  . أشياء لن �سمح ��ا أبدا... لقاءات  �شومس�ي �عوم -3

 . 2010: دار نينوى، سور�ا

ط -4 مندور،  وسامية  ا�حميد  عبد  ناهد  �عر�ب  الغر�ّي،  اإلرهاب  روجيھ.  مكتبة  1جارودي  القاهرة:   ،

روق الّدولّية، 
ّ

 . 2003الش

غر�ّية، أصلھ أطروحة الّدكتوراه،  جراد،نجيب. العوملة وتداعيا��ا �� العالم اإلسالمي املعاصر مقار�ات   -5

  �� فت��    2020فيفري    22نوقشت  األستاذ  إشراف  بتو�س،  واالجتماعّية  اإل�سانّية  العلوم  ّية 
ّ
ب�ل

 القاس�ي.

قافة العر�ّية وتحّديات العوملة،  ،الّز�دي  -6
ّ
قافةاملن��. الث

ّ
ة العر�ّية للث

ّ
 .54، العدد 2009، ا�جل

بنا�ي، ، لبنان1اصر جدلّية ا�حّق والقّوة، طعّباس فيصل. العوملة والعنف املع -7
ّ
 . 2008: دار امل��ل الل

   . 2008، الّر�اط: منشورات دار الّتوحيدي، مطبعة برنت �ولور،  1العودّي محمد. فقراء زمن العوملة، ط  -8

ط -9 العر�ّي،  قا�ّ� 
ّ
الث ا�خطاب  ملستقبل  رؤ�ة  املعلومات  وعصر  العر�ّية  قافة 

ّ
الث نبيل.  ال�و�ت1ع��   ،  :

 . 276ا�جلس الوط�ي للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عالم املعرفة عدد 

 21، العدد  2016العّيا�ىي عنصر. العوملة والّتطرف: نحو استكشاف عالقة ملتبسة، سياسات عر�ّية،   -10

، ال�و�ت:  1جرجس، طغور آل. املستقبل سّت محّر�ات للّتغي�� العاملي (ا�جزء األّول)، ترجمة عدنان   -11

قافة والفنون واآلداب، سلسلة عالم املعرفة عدد 
ّ
 . 423ا�جلس الوط�ي للث

12-   �� املثّقف�ن العرب من العوملة من خالل نماذج، أطروحة دكتوراه  العّموص. مواقف  الغمقي فاطمة 

والعلوم   اآلداب  ّية 
ّ
ب�ل نوقشت  القاس�ي،  فت��  إشراف  العر�ّية،  وا�حضارة  واألدب  غة 

ّ
اإل�سانّية  الل

 .2015-2014بصفاقس، الّسنة ا�جامعّية  

قافّية ا�حضارات ع�� ا�حّك (�عر�ب جورج كّتورة)، ط- -13
ّ
دار الكتاب    ، ب��وت:1�ل��ك ج��ار. العوملة الث

املّتحدة،   الواحد (ترجمة جورج طرابي�ىي)، ط  -.2004ا�جديد  البعد  ، 1مار�وز هار�رت. اإل�سان ذو 

 . 1969ب��وت: اآلداب، 

 .1971، ب��وت: األداب، 1لسفة الّنفي (ترجمة مجاهد عبد املنعم مجاهد)، طفــ -14

  –، أبو ظ�ي  1موران، إدغار. الّن�ج البشرّي إ�سانّية البشرّ�ة هوّ�ة البشرّ�ة (ترجمة هناء صب��)، ط -15

�اث (�لمة)، 
ّ
قافة وال�

ّ
 . 2009اإلمارات: هيئة أبو ظ�ي للث
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