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 الهوّیة الثقافّیة:   في العولمة وآلیات التأثیر 

 دراسة تحلیلّیة 

 : صملخّ ال

�س�� هذه الدراسة ا�� تفكيك ظاهرة العوملة و�براز آليا��ا ال�ي تؤثر ع�� الهو�ة الثقافية للمجتمعات،  

فهل يمكن اإلقرار بان��اء العوملة وتالش��ا؟ أم أ��ا ما زالت حاضرة ومنتشرة �� تفاصيل ا�حياة البشر�ة؟  

ا�جتمعات،   العديد من  العوملة كظاهرة �ونية ممتدة، �شمل  الواحد  تحضر  للفكر  إ��ا قوة وامتداد 

الذي ينمط �ل املمارسات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وال��بو�ة، إننا إزاء منظومة مركبة محبكة  

�عناية تتجھ صوب صياغة نموذج موحد للعيش دون مراعاة خصوصية �ل بلد أو اح��ام للتنوع الثقا�� 

السائد ب�ن بلدان العالم.  

 . : العوملة، الثقافة، التأث��، الهو�ة، النسق ال��بوي، آلية االخ��اق، آلية السيطرةح ال�لمات املفاتي 

Abstract: 

 This study aims at analyzing the phenomenon of globalization and bringing out its 

mechanisms which influence the cultural identity of communities. Is it safe to assume 

that globalization does not exist anymore? Or is it safer to recognize the fact that it has 

become widespread? 

Globalization is considered an extended universal phenomenon which concerns 

several communities. It represents the power and extension of a unique view according 

to which cultural, social, economic, and educational practices are patterned. It should 

be noted that we are dealing with a very complex and solid system that works towards 

shaping a unified model of life without taking into consideration the privacy and cultural 

diversity of the worlds’ nations. 

Keywords:  Globalization, culture, influence, identity, educational system, 

penetration mechanism, control mechanism. 
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 : المقدمة  -1

د ش�لت ظاهرة العوملة اليوم، أهمية ك��ى �� التفك�� البشري، وا�شغل ��ا املفكرون دراسة وتحليال  قل

فات.ونقدا، فلفظ "عوملة" أصبح األك�� شيوعا وانتشارا من حيث تداولھ باستمرار �� �ل ا�جتمعات والثقا

تنوع مجاال��ا وآليات  تو�كت��ي مفهوم العوملة طا�عا مركبا من حيث التعر�ف، بحيث تتعدد أش�ال العوملة و 

إ�ّ  وحضار�ة  تأث��ها.  وسياسية  اجتماعية  أ�عاد  ذات  معقدة  حركة  أو  ظاهرة  تصبح  األوسع،  بمعناها  �ا 

و�مكن    .ع�� حياة األفراد وا�جتمعات والدول   الها تأث��   كما أّن   .وثقافية وتكنولوجية، أفرزت �غ��ات عاملية

يتسم  ها محاولة تناول ظاهرة العوملة ومقار���ا لهو أمر �� غاية من ال��كيب والتعقيد، ل�ون مفهوم   إّن   القول 

 .األمر الذي �عّسر محاوالت اإلمساك بھ بالتعدد والعمق، 

تم ال��ك�� ع�� داللة العوملة كظاهرة �ونية، ثم تناول من هذه املقار�ة الفكر�ة التحليلية سوف ي  انطالقا

أش�الها األك�� حضورا وانتشارا أال و�� العوملة الثقافية، مع إبراز محتواها وتمظهرا��ا وتفكيك آليات    أحد

ا�حياة   ع��  نفسها  تفرض  أصبحت  الثقافية  فالعوملة  الثقافية.  الهو�ة  أو  الثقا��  النسق  ع��  تأث��ها 

�� بذلك من املوضوعات ال�ي تحتاج معا�ج��ا إ�� قدر كب�� من الفهم لعمقها وجوهرها، و�دراك  املعاصرة، و 

 �عدها وغاي��ا. 

 العوملة الثقافية، يتطلب فهم بنية التّ   اشتغالإبراز كيفية    إّن 
ّ

ب من القيم  أث�� الذي ي�حق بالثقافة كمرك

إنف  من هنا،والسمات الفكر�ة وطرائق ا�حياة،    واملعاي�� والعادات واملعتقدات والتقاليد والنظم والقواعد

الثقافية سواء �ش�ل مزدهر امل�ونات  �غي�� هذه   �� أن �ساهم  يمكن  أو   العوملة كقوة حضار�ة  "ايجا�ي" 

�ش�ل قاصر "سل�ي"، ومن هنا سيتم ال��ك�� ع�� اإلش�االت التالية كمحاور أساسية لهذه املقار�ة و��: كيف  

وملة والهو�ة الثقافية؟ وكيف يمكن تفكيك وتحليل تلك اآلليات أو املي�ان��مات ال�ي  تتحدد العالقة ب�ن الع

تؤثر من خاللها العوملة ع�� األ�ساق الثقافية أو باألحرى الهو�ات الثقافية؟  

م�حة،    إّن  تبقى  التساؤل  آلية    أّن   باعتبارأهمية  مجرد  ليس  العوملة  منطق  ��ا  �شتغل  ال�ي  اآلليات 

آليات معرفية علمية  ع�� حد �عب�� الباحث "عبد اللطيف الشقوري "المية وسياسية، بل ��  اقتصادية و�ع 

 �ستمد جذورها مما �عرف اليوم بصناعة العلم واملعرفة. 

العوملة وم�ونا��ا أوال ع�� محاولة إمساك مفهوم  التحليلية  املقار�ة  تركز هذه  ثم  هماوتحديد  سوف   ،

تفكيك اآلليات ال�ي تحكم منطق  و والتمي�� بي��ا و��ن العاملية الثقافية،  تحليل ما �س�ى بالعوملة الثقافية  

العوملة �� تأث��ها ع�� الهو�ة الثقافية، باإلضافة ا�� تأث�� العوملة ع�� النسق ال��بوي للمجتمعات، مع التأكيد  

 مسألة الغ�ى املعر�� ل�ل مفهوم تبقى حاضرة باستمرار.  ع�� أّن 

في مفهوم العولمة:  -2

ة ال�ي من أبرزها املقار�ة التار�خيّ   ة مقار�ات متعددة، لعّل محاولة تحديد مفهوم العوملة، يطرح عّد   إّن 

التّ  عن  التّ بحثت  ا�جذور  عن  البحث  ع��  للمفهوم،  األو��  لتش�لأسيس  فكر�ة  ھار�خية  مقار�ة  وأخرى   ،

وعل�ي. لقد   واقتصادي   واجتما��نحو فهم العوملة كس��ورة �ونية يتداخل ف��ا �ل ما هو سيا��ي    اتجهت
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أّن  العام، مما �ع�ي  الرأي  �� أوساط  االنتشار ع�� وسائل االعالم كما  العوملة    أصبح مفهوم العوملة سائد 

 . اال حدود لهومعارضات  ت وظيفة حقيقية تث�� �ساؤالت ونقاشات��ض ب

ل�لمة    مفهوم  إّن  ترجمة   �� العر�ية  اللغة   �� �لمة    Globalisationالعوملة  وتقابلها  االنجل��ية،   ��

Mondialisation    االشتقا�� العر�يإ��  �� اللغة الفر�سية، و�� �لمة حديثة �� اللغة العر�ية، و�عود �� أصلها  

مجال العمومية �� مستواه    ��إ�لمة عالم، و"�ع�ي تصميم ال��يء ليصبح عامليا أو نقلھ من ح�� ا�خصوصية  ل

ال�و�ي، ويغطي هذا املفهوم التطورات املذهلة ال�ي شهدها ا�جتمع اال�سا�ي �� مجال االقتصاد واملعلوماتية  

  إ�� الذي يرمز    Global villageالقر�ة ال�ونية  بمصط�ح  حوالت وت�املها  � عن هذه التّ واالنفجار املعر��، ويع�ّ 

الت�امل و  العالم اقتصاديا ومعلوماتيا وثقافيا حيث تتوارى ا�حدود وا�حواجز  ب�  االندماجحالة  ن أطراف 

اال�سا�ي" الوجود  م�ونات  ب�ن  واملذهبية  والثقافية  اعتبار    .1ا�جمركية  يمكن  التعر�ف،  هذا  خالل  ومن 

امليادين،   مختلف  ب�ن  وا�حواجز  ا�حدود  ف��ا  تذوب  جديدة  مرحلة  االقتصادية  و العوملة  مظاهرها  لها 

 علنة �ش�ل �و�ي.امللسياسية واإلعالمية والثقافية وا

  تجھ نحو تأسيس �سقھ لي  تسم �غ�ى م�وناتھ ي  تصبح العوملة من الوجهة الفكر�ة �سقا م��امي األطراف،و 

نجد الباحث االنجل��ي "جون    ،ا�خاص، أي تحقيق ال�ونية والشمولية والوحدة العاملية. �� هذا السياق

 Complex)عوملة، �عت��ها حالة تجر�بية، أطلق عل��ا اسم "االرتباطية املعقدة"  توملينسون" �� �عر�فھ لل

connectivity)ومن هنا .،   
ّ
 ساؤل عن الداللة املعرفية لهذا املفهوم، فماذا يقصد بھ "توملينسون"؟يمكن الت

تلك" الشبكة سريعة التطور وم��ايدة الكثافة دوما من  إ��  د "توملينسون" هذا املفهوم �� �ونھ �ش��  يحّد 

املتبادلة    (Interconnections)ال��ابطات   االجتماعية    (Interdépendances)والعالقات  ا�حياة  تم��  ال�ي 

، ��ذا املع�ى يصبح ا�حديث عن العوملة �ا�حديث عن حلقة وجودية مستمرة تحمل �� طيا��ا  2ا�حديثة "

فاعال �� التار�خ املؤسس للعوملة و�� نفس الوقت    اإل�سانمليات تأث�� وتأثر ي�ون ف��ا  �غ��ات وعالقات وع

العوملة قوة موجهة    اومن جهة أخرى تصبح ف��  هذا من جهة.  متأثرا بمجموعة من األحداث ع�� نحو وظيفي،

�سان بمجموعة من  اإل  ارتباط هنا، يمكن أن تتمظهر ع��   واالرتباطيةمسيطرة ع�� اإل�سان بفعل آليا��ا،  و 

عالئقي   �ش�ل  متفاعال معها  لتجعلھ  عليھ  تفرض وقعها  ال�ي  والثقافية  والسياسية  االقتصادية  األوضاع 

 وشمو��؟

وذلك  و  للعوملة،  آخر  مفهوم  إدراج  ا�حركة    باعتبارها�مكن  جدلية  بصورة  �عكس  تار�خية  ظاهرة   "

ت وحركة التناقضات االقتصادية واالجتماعية  التار�خية لتطور البشر�ة �� ا�حقول �افة، ف�ي نتاج لتحوال 

وامل�ان" الزمان  تفاعل  إطار   �� البشر�ة،  ا�جتمعات   �� الفاعلة  و�التا��  3والسياسية  ص��ورة    اعتبارها، 
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التار��� باملع�ى  الثقافية والعوملة االقتصادية    أش�اال  ذيمكن أن تتخ  تراكمية متواصلة  متعددة �العوملة 

 .والعوملة االعالمية

� فيھ العالقات البشر�ة �� الزمان وامل�ان،  �شهد اإل�سانية �� ظل ما �س�ى بالعوملة، عصرا جديدا تتغ�ّ 

بالغ��،   الهو�ة والعالقة  العوملة  و وتتغ�� فيھ   تصبح 
ً
اإلنتاج    اجديد  شكال والتداول،    واالتصالمن أش�ال 

أو  �اللغة الرقمية أو العالم االف��ا��ي وا�خ�� ال�و�ي والثقافة ال�ونية،    وهذا ما يتج�� ع�� عدة تمظهرات 

تقليال لقيمة تفرد    باعتبارها ،  merismConsu  االس��الكيةظاهرة العوملة (ال م�ان، ال توطن) "بالن�عة    اق��ان

  .1األشياء املادية وعالقا��ا مع اإل�سان"

ثقافية   ا�حديث عن عوملة  يمكن  املع�ى،  �س�ى ��ذا  ما  أو  ل�حدود  عابر  أحادي  نموذج  لصياغة  تتجھ 

ألول    �العالم يص� و�� إحساس بأّن  (Unicity)"ب�لية الوجود"، أو ما ع�� عنھ "توملينسون" بأحادية عاملية 

مرة �� التار�خ م�انا وزمانا اجتماعيا وثقافيا واحدا، بمع�ى �عميم نموذج واحد ل�ي �شمل �ل ا�جتمعات  

العالم، هذا ما يجعل ا�حديث عن موقع اإل�سان �� العالم كحصن وجودي يمكن أن يتفاعل  والثقافات �� 

فعال نحو  ع��  سواء  العوملة  إفرازات  بيئتھ    ،مع  من  نا�عة  ليست  �ونية  بظواهر  اال�سان  يتأثر  بحيث 

وأف�ار جديدة تؤثر  وقيم  والتأث�� لتحمل معان  االنتشاراالجتماعية و�نما �� دخيلة قطعت وت��ة واسعة �� 

 
ّ
 عليھ، أو يمكن لهذه الظواهر أن تؤث

ّ
د داخل مجالهم االجتما��  اهنية لألفر ر ع�� نحو قاصر ع�� البنيات الذ

   أن�ستطيع أن يتفاعل مع هذه الظواهر مثلما �ستطيع    اإل�سان  إ�� أّن   اإلشارة   ا�ح��. وهنا تجدر 
ّ
ص  يتخل

وجوده أو بوجھ   ��ّددال�ي م��ا ما  هايع هذه الظواهر املعوملة ومصادر ��ا بإرادتھ وقدرة تمي��ه ليناب م��ا و�تجنّ 

 . يلغيھآخر 

العديد من املفكر�ن، �� مجال االقتصاد والتجارة واملال، ثم أصبح    ا ث ع��لقد ظهرت العوملة كما يتحّد 

أو �سقا   نظاما  ا�حديث ع��ا بوصفها  أ�عاد متعّد وأّ��ا  يجري  اقتصادي ذات  تتجاوز ما هو  إ��    دة  لتشمل 

وااليديولوجيا. وع�� ضوء هذه الدالالت املتعددة    واالتصال جانب ذلك الفكر واملبادالت وال��بية والسياسة  

موضع�� يمكن  خاللھ  من  والذي  للعوملة،  و�جرائيا  مركز�ا  مفهوما  صياغة  هنا  ها  يمكن  العوملة،   ا ملفهوم 

أيضا، يمكن اإلجابة عن االش�االت ال�ي تم طرحها  بھ �� هذه املقار�ة، ومن خاللھ    لالشتغالكمفهوم أسا��ي  

 �� البداية. 

العوملة، ��  الّد   إّن  يكتس��ا مفهوم  ال�ي  مستمرة وم��ابطة تضم  و ص��ورة وجودية مؤثرة    اعتبارهااللة 

ن الثقا�� واالقتصادي واالجتما�� واإلعالمي والسيا��ي، وتمارس �� الوقت نفسھ مجموعة من آليات  امل�وّ 

ع�� حد �عب�� "تيمونز رو����س"، تصبح  و . و�مع�ى آخر  واالجتماعيةع�� األ�ساق الثقافية وال��بو�ة  التأث��  

أّن  حيث  من  ا�جتمعات،  تنظيم  ع��  أثرت  نوعية"  "نقلة  أو  جديدة  مرحلة  عن  �عب��ا  ا�جماه��    العوملة 
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ٓ
 .66، ص 2017، سبتمبر 452المجلس الوطني للثقافة والفنون واال
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سواء    1ف �ش�ل حيا��ا."ة وح�وما��ا خصوصا لم "�عد لها السيطرة ع�� مفاتيح القرارات ال�ي سو ا�حليّ 

أو   ال��بو�ة  أو  الثقافية  بالشؤون  املرتبطة  بالقرارات  األمر  فالعوملة    االقتصادية�علق  السياسية،  وح�ى 

  واشتغالها  امتدادهاانطالقا من منطق 
ّ
 ر �� بني��ا. �سود ع�� هذه األنظمة وتؤث

الرّ   ؤ�ة املفاهيميّ إذن، ومن خالل هذه 
ّ
الت زه العوملة كص��ورة، �جموعة من  ساؤل عن ما تفر ة، يمكن 

 التأث��ات ع�� الهو�ّ 
ّ
 قافية والنّ ة الث

ّ
ساؤل عن هذه الظاهرة ال�ي �س�ى بالعوملة  ظام ال��بوي، كما يمكن الت

«Globalisation»  أمر جيد للبشر الذين �عيشون ع�� هذه األرض؟ هل �� 

 : آلیات التأثیر علی الهویة الثقافیة    -3

نات والعناصر وا�خصائص املش�لة لوجود  مجموعة من امل�وّ   د مفهوم الهو�ة الثقافية كنسق يضّم يتحّد 

الّد  �� ا�جتمع، �ا�حديث عن  ال�ي تؤّس اال�سان  س  ين ونمط العيش والقيم واملعاي�� والتقاليد والعادات 

ھ   الهو�ات الثقافية األخرى. و�مكن القول   �ه عنة ثقافية �جتمع ما وتم�ّ هو�ّ 
ّ
ة ثقافية  ليست هناك هو�ّ   إن

هو�ّ  بل  متعّد واحدة  مجتمع  ات  من  تختلف  آخردة  فكما    إ��  مختلفة،  ثقافية  وتمظهرات  أش�اال  و�عرف 

د ع�� مستوى اللغة وأش�ال التدين و�تقاليد وعادات  نتحدث عن الثقافة الهندية مثال، وال�ي تتم�� بالتعّد 

  .لفة، يمكن ا�حديث أيضا عن الثقافة العر�ية وم�ونا��ا ال�ي تختلف عن الثقافة الهندية أو األورو�يةمخت

اإلقرار بالتنوع الثقا�� يصبح فكرة حضار�ة تطرح نفسها �ش�ل جوهري نظرا ملا تحملھ من  إّن  ومن هنا، ف

التّ قيميّ   معان هذا  أمام  ولكن  ظ ة،   �� و�ا�خصوص  العالم  �عرفھ  الذي  كقوة  حول  بالعوملة  �س�ى  ما  هور 

القول    واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات    وانتشاروامتداد،   يمكن  تؤثر    بأّ��ا�وجھ من أوجھ العوملة، فهل 

 الهو�ات الثقافية؟ ع��

جاه�نث الباحثة " ل��ا ه نيوتن" عن وجود  تتحّد 
ّ
"    ات يدافع عن العوملة كمشروع    اتجاه حول العوملة، 

ا�حديث عن العوملة الثقافية    أّن   مع�ى هذا   2د مص�� اإل�سان"�ا ��ّد بحجة أ�ّ   ا�عارضه تجاه آخر  واعاملي،  

 
ً
  األ�ساق ع�� مستوى الرؤ�ة، حيث تكمن فكرة التأث�� السل�ي والتأث�� اإليجا�ي للعوملة ع��    ا �عرف اختالف

بمع�ى   .��يمن ع�� اآلخر  ما �أ�ّ   واكتشاف  ،هنا، هو إبراز هذه التأث��ات وتفكيكها  نا لكن الذي ��مّ   .الثقافية

التّ  فيھ  يصبح  الذي  املزدهر  الَبّناء  التأث��  وجھ  العوملة  ظاهرة  تكت��ي   هل 
ّ
الث جوهر�ّ نوع  قيمة  ذات  قا��  ة 

 أهميّ 
ّ
 و قا�� ال�و�ي،  ة �� مجمل اإلنتاج الث

ّ
 ��ون الن

ّ
  ؟ ر نفسھ بنفسھم بذاتھ يطوّ قا�� �� هذه ا�حالة قائسق الث

هناك بروز ملسألة التأث�� "السل�ي"، " الهدام"، والذي فيھ تتج�� العوملة كقوة هدامة قد تم�� م�ونات    أم أّن 

 ؟واستمرار�تھالنسق الثقا�� وتضعفھ من حيث وجوده  

�ونيّ  ثقافة  وصياغة  �شكيل  إ��  تتجھ  العوملة  �انت  جميع    (Global Culture)ة  إذا  األمم  لتشمل 

 
ّ

وتؤك والثقافات،  أل�عاد  وا�جتمعات  �ستجيب  الو��  جديد من  نوع  إ�شاء  ال�ونيّ   واتجاهات د ع��  ة  هذه 
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ثير على الهوّية الثقافّيةا
ٔ
ليات التا

ٓ
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ٔ
 رقادب منير  ا
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 الثقافيّ 
ّ
تؤث خاللها  ال�ي من  واملي�ان��مات  اآلليات  نفسھ مجموعة من  اآلن   �� تفرز  ف�ي  ا�جديدة،  ر ع��ة 

 
ّ
الث للمجتمعات،  األ�ساق  او قافية  هذه  بنية  من  �غ��  قد  مما  �التا��  ال�و�ي  طا�عها  عل��ا  وتضفي  أل�ساق 

ّ�� من أّن  باعتبارمل�� وغ�� متجا�س،   اة يبقى أمر ة ثقافية محليّ يجعل أمر ا�حديث عن هو�ّ 
َ
تأث�� العوملة غ

 خصوصية هذه الثقافات. 

ينتج�� ظل العوملة الثقافية، يتفاعل النسق الثقا�� للمجتمع مع أ�ساق ثقافية أخرى، وهو األمر الذي  

دها الباحث "محمد زغو" �� حديثھ عن أثر العوملة  ة يجب االهتمام ��ا وقبولها، و�� كما حّد مظاهر هامّ 

ثقافة البحث العل�ي    اكتسابع�� الهو�ة الثقافية، تصبح العوملة ع�� املستوى التكنولو�� مساعدة ع��  

لتواصل والتعاون، بحيث �عد العوملة  ، ثم هناك مستوى اواالتصالوالتقدم التق�ي وخاصة �� مجال اإلعالم  

ثم ع�� املستوى االجتما�� حيث �عّد   .والشراكة الثقافية ب�ن األمم واألفراد  لالتصال  ًيا�اف   االثقافية سببً 

ل�حوار   دعامة  بمثابة  ا�حر  والرأي  ال�حافة  وحر�ة  اإلعالم  وسائل  ا�خاصة:  وسائلها  خالل  من  العوملة 

الثقا��   ثم  م  واالستفادة والتفتح  الغ��،  ثقافة  �ساهم    إّن ن  الّرفع  اإلعالم  الهو�ّ ��  مستوى   من 
ّ
الث ةقافيّ ة 

 وجودها و�روزها ع�� املستوى الّد   إلثباتالوطنية والفردية  
ّ
ة كموضوع  قافيّ و��، كما يكمن دور العوملة الث

افة التعب��  للتفاعل والتواصل خاصة �� مجال اإلعالم، الذي يدعم حقوق اال�سان وا�حر�ات السياسية وثق

واملعارضة ووجهات النظر والدفاع عن السياسات الثقافية للشعوب �� مفهوم ا�حقوق وا�حر�ات، ثم هناك  

إ��عصب  من حالة التّ   االنتماء �ا تقوم بتحو�ل  تأث�� هام ع�� املستوى ال�خ��ي واإل�سا�ي للعوملة حيث أ�ّ 

املرونة   ال  واالع��افحالة  ��دف  اإل�سانية  ظل   �� التّ بالغ��  ع��  الفكري.  قضاء  وا�جمود  هنا  عصب  من 

الناس تدفع  الثقافية  والّس التّ   إ��  فالعوملة  التّ حرك  ع��  والقضاء  اإلصالح   ��  بعيّ �� 
ّ
الث القيم قافيّ ة   �� ة 

 التّ   إ��  ستنادااة الثقافية  وسائل وأسباب دعم الهو�ّ   باستعمالوالعادات، وذلك  
ّ
ماسك�ابط والتّ عاون وال�

عصب.التّ باالنتماء وعدم 

 وفيما يخص اآلثار "الّس 
ّ
الن  لبية" للعوملة ع�� 

ّ
الث الهو�ّ سق  أو   قا�� 

ّ
الث  ة 

ّ
عوب، تكمنقافية لألفراد والش

 عتقاد بضرورة تب�ّ اال  "أّن  فيما قالھ "صامو�ل هنتغتون":
ّ

سات و�حضارة  ة لقيم ومؤّس عوب غ�� الغر�يّ ي الش

إ����ذا املع�ى �س�� الثقافة املعوملة    ،1(بالنظر ا�� نتائجھ وتوا�عھ)"غر�ية لهو أمر غ�� أخال�� �� نتائجھ  

ةة ثقافيّ ألي مجتمع ثقافة ذاتية أو هو�ّ   فيھ  حد ال ي�ون   إ��إقصاء ا�خصوصيات والهو�ات الثقافية األخرى  

حقق معرفة  "ت   Daniel mercure)" (ر �و � قائم بذاتھ، فالعوملة ��ذا املع�ى حسب " دانييل م�  أو �سق ثقا��ّ 

 . 2وافق ال�و�ي �� سياق العالقات ا�حالية للسلط وا�جتمعات والثقافات"موحدة للنظام العاملي والتّ 

الثقافية   الهو�ات  ع��  والوطنية،  ا�جالية  با�حدود  �ع��ف  ال  ممتدة  س��ورة  باعتبارها  العوملة  تؤثر 

 و��:  للمجتمعات والشعوب وذلك ع�� مجموعة من اآلليات واملي�ان��مات

كاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية   -1
ٔ
فراد والشعوب، اال

ٔ
ثر العولمة على الهوية الثقافية لال

ٔ
. 97ص 2010-4محمد زغو، ا

و ما يسمه بالمجتمع العالمي من حيث التوافقيوضح الباحث  -2
ٔ
"دانييل ميغكوغ" كيف ساهمت العولمة في بلورة مجتمع جديد، ا

 في كـتابه: 
ً
ثير ظاهرة العولمة، وهذا ما قام بتحليله سوسيولوجيا

ٔ
 الحاصل بين الدول وقبولها بالدينامية العالمية الحاصلة بفعل تا
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 :آلیة التعمیم -3-1
، Daniel  mercure"1وصيف الدقيق الذي قام بھ املفكر السوسيولو�� " دانييل ميغ�وغ" "من خالل التّ 

التعميم والكشف ع� آلية  إبراز  آليّ   �ا يمكن   �إحدى 
ّ
الث العوملة  إ�� �عميم  ات  قافية وال�ي من خاللها �س�� 

�ّل  ع��  ثقافية  فكرة  أو  والهو�ّ   نمط  و�تّم ا�جتمعات  الثقافية،  األصناف  أو  اإلعالم    ات  وسائل  ع��  ذلك 

صال 
ّ
لو�ات والظواهر  ال�ي تلعب دورا مباشرا وغ�� مباشر �� تمر�ر مجموعة من املعاي�� والقيم والّس   واالت

ث خ�� أو  ب  الدخيلة ع�� ا�جتمعات والثقافات ا�حلية ع�� نحو "سل�ي"، وعل الواقع يثبت ذلك حينما يتّم 

 حدث مع�ّ 
ّ
والث با�� ا�جتمعات  لينتشر ويعم  بلد ما،   �� قافات األخرى، �ا�حديث مثال عن �عميم صورة  ن 

 
ّ
 قافات الغر�يّ العرب �� مخيال الث

ّ
 ة أو تمث

ّ
ة ع��  قافات األورو�ية واألمر�كيّ ل صورة اإل�سان العر�ي لدى الث

�خص متعصب،    باعتبارهة عن اإل�سان العر�ي  مطيّ م اإلعالم العاملي صور نالساحة اإلعالمية، بحيث يقّد 

يتحكم فيھ "الهاجس ا�جن��ي" و�تم�� ب"الغباء" ثم الوصول إ�� درجة �عتھ "باإلرها�ي" �� أي حدث إرها�ي  

ف�ّل  النّ   يقع،  الصور  لتمرّ مطيّ هذه  متدوالة  تصبح  و�عمّ ة  �سود  ر  معوملة  فكرة  وتصبح  ثقا��،  بمنطق  م 

  �� ا�جتمعات  تجليّ العديد من  "ع��  "املعولم  اإلعالم  بھ  يقوم  ما  فآلية  العالم، وهذا  هنا،  كث��ة. ومن  ات 

 
ّ
، إ�� بلورة أش�ال وصور ثقافية ال تخلو  اشتغالهاجھ �� سياق  ة تتّ قافيّ التعميم ال�ي �شتغل ��ا العوملة الث

 من األخطاء واملعا�ي القاصرة واألح�ام املسبقة، وهذا ما يفرز نوعا من قصور الفهم  
ّ
قا�� الذي �شمل الث

ال تواصل الثقا�� الذي �غيب فيھ فكرة  لة لألفراد، مما ينتج �� ��اية األمر بما يمكن �سميتھ بأالبنيات الذهنيّ 

 ا�حوار ا�حقيقي مع اآلخر. 

 : آلیة التحویل -3-2
آليّ  التّ هناك أيضا  آليّ بوصفها  حو�ل  ة  تتّم إحدى  العوملة،  تأث��    من خالل �عز�ز صورة وش�ل ثقا��  ات 

وتحو�لھ   ليعّم إ��  مع�ن  واحد  مجتمع  من  ينطلق  بھ،  يقتدى  عاملي     نموذج 
ّ
والث ا�جتمعات  قافات  جميع 

ز قابلية ا�حركة املادية أك�� بكث�� لتؤثر ع�� تحو�ل  العوملة �عزّ   ا�حلية، وهذا ما جعل "توملينسون" �عت�� أّن 

ا�حليّ النّ  هو�ّ وا��  تحو�ل  بمع�ى  ذا��ا،  ثقافية  ة  شموليّ ة  ثقافية  لرؤ�ة  و�خضاعها  ما  عابرة  �جتمع  ة 

 
ّ

التّ للمجتمعات، وهذا ما قد يتج� �� تال��ي �عض م�وّ � ع�� سبيل   حديد 
ّ
ال�  نات 

ّ
الث بفعل    قا�� ا�ح��ّ �اث 

حو�ل �شتغل ع�� نحو ترابطي مع آلية  آلية التّ  أّن   اإلشارة إ�� انجراف العوملة واجتثا��ا ملا هو مح��. وتجدر 

حوَّ   أّن   اعتباربالتعميم  
ُ
ت ف�ي  �عميمها  يتم  حينما  الثقافية  عاملي،  الصورة  نموذج  ا��  موالية  مرحلة   �� ل 

نطلق من ا�جتمع االمر��ي ليتم تحو�لھ  ي  ا ثقافيّ   ا�ا�حديث مثال عن ثقافة "املاكدونالد" ال�ي أصبحت نموذًج 

عوملة ثقافية �شتغل   إ�� ،فية أخرى أش�ال ثقا إ��ضافة إ ،هذا ما يؤدي و  ا�جتمعات والثقافات األخرى،إ�� 

 بمنطق أحادي.

 
1 -Daniel Mercure, Une société-monde ? les dynamiques sociales de la mondialisation, collection sociologie 
contemporaine, les presses de l’université Laval De Boeck , 2001  
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 :آلیة السیطرة -3-3
العوملة كص��ورة مؤثرة   القيم  من خالل  �شتغل  العوملة ع�� نظم  السيطرة، وتتج�� ع�� سيطرة  آلية 

وأنماط التفك�� وطرق العيش وكيفيات الوجود وطرق ال��بية بوسائل" مست��ة علنية مضمرة، مباشرة وغ��  

و��    ةمباشرة، شعور�ة وال شعور�ة ذكية ومتناهية الذ�اء، قادرة و�الغة االقتدار، وذلك من أجل محاصر 

، كما 1استالبھ وتوظيفھ �� خدمة التسليع االقتصادي والسلعة"  ثّم وتصفية قدراتھ النقدية ومن    اإل�سان

ع��    أّن  التأث��  �شمل  السيطرة  فاعليتھ وقولبة    اإلدراكآلية  و�عطيل  نوع مع�ن من "  وتكثيف  السلوك، 

خاضعا    اإل�سان تا�� يصبح  ال�و   .2املعارف...و�عمل �� اتجاه �سطيح الو�� واخ��اق الهو�ة و�عليب الثقافة"

مما يجعلھ يفكر بطر�قة تنميطية وسطحية دون تطلع نقدي  واٍع    أو غ��واٍع  �ش�ل  سواء  لهذه التأث��ات  

   اإل�سا�ّي حيث أصبح العقل    اإل�سان ملص��    ا�ديًد تصبح العوملة ها هنا �و لة فكر�ة،  ءومسا
ّ
ق  أمام سرعة تدف

مستوى    ��  ، فهناك جدلية ع�� حد �عب�� "ألفن توفلر"االستجابةاملعلومات وكمي��ا �� وضع العاجز عن  

باإلضافة   هذا  والو��.  والواقع  تحّد   إ��العالقات  التّ ما  عن  حديثھ  سياق   �� �ار"  "ني�وال  عنھ  حكم ث 

من تجليات العوملة) اليوم ع�� وجود اال�سان    ال�ي أصبحت تمارسها التكنولوجيا املتطورة (كتجّلٍ   والسيطرة

التقنية ال�ي أصبحت �ش�ل خطرا عليھ، فاالن��نيت مثال   االش��اطاتمن حيث تجعلھ مقيدا بمجموعة من 

األفراد وتحر�ات  سلو�ات  ملراقبة  البعض  �ستعملها  تقنية  أداة  اليوم  توظيف  وأك�  ،أصبح  ذلك  من   �

هذا يصبح نتيجة ��ائية ألش�ال التأث��    التقنيات لفهم توجهات االفراد واختيارا��م وقرارا��م �� ا�حياة، �ّل 

 ال�ي �سب��ا العوملة بفعل قو��ا وامتدادها كس��ورة مؤثرة. 

 : االختراقآلیة  -3-4
 
ّ

و"االخ��اق" اللذين تتعرض لهما "الثقافات  ر املغر�ي "يحيى اليحياوي" عن مفهومي "الغزو"  يتحدث املفك

املتدنية"، فإ�� أي حد يمكن اعتبار "االخ��اق" آلية مؤثرة من آليات العوملة؟ يجيب املفكر املغر�ي "يحيى 

والشموليّ  بالعوملة  "املتم��  الدو��  السوق  عن  حديثھ  من  انطالقا  عن  اليحياوي"  عبارة  يصبح  والذي  ة 

�غض النظر عن حدودها الوطنية، نفس طرق ا�حياة ونفس أنظمة    ،تتقاسم  األفراد مجموعات ك��ى من  

ما يجعل هذه    ، وهو3واألذواق واملعاي��، و�التا�� نفس العقليات السوسيوثقافية"  األولوّ�اتالقيم، ونفس  

الثقافات   ع��  نماذجها  تفرض  ا�حليّ   األخرى الفئات  الثقافية  واملعاي��  القيم  �افة  ة  آليّ   وتتّم   ة،مخ��قة 

صنع ا�خ�� و"ف��كتھ"، و�واسط��ا    لفزة واالن��نيت، فع��ها ومن خاللها يتّم �التّ   اإلعالمع�� وسائل    االخ��اق

   يتّم 
ّ
   إّن يمكن القول    . من هناقافةرسم و�عادة رسم االقتصاد والسياسة والث

ّ
ل  التكنولوجيا أصبحت �ش�

الثقافات ا�حلية، وهذا ما جعل  خطرا قو�ّ  أّن ا ع��  اليحياوي" �عت��     "يحيى 
ّ
إن الثقا�� ا�ح��  ما هو  الغزو 

ة (الغر�ية) ال�ي أبانت عن  �ا مناهضة ومنافسة للثقافات املركز�ّ حملة ضد قيم وأنماط وسلوكيات تثبت أ�ّ 

 
سعد وطفة، مرجع سابق، ص  -1

ٔ
 .343علي ا

 .343، صنفسه -2
ولى يناير يحيــى اليحياوي، في العولمة والتكنولوجيا والثقافة، دار الطليعة، بيرو  -3

ٔ
 .32ص   ،2002ت، الطبعة اال
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وديناميّ حيو�ّ  و�اختصار  و�بداعها ��ا  ��ا  فهو  بأّن إ،  وتؤمن  لألقوى،  البقاء  نظر�ة  تتب�ى  الهدف    يديولوجيا 

 �ى يكمن �� القضاء ع�� هذه الثقافات وا�حد من خطور��ا وتقو�ضها كمرحلة أساسية لتطويعها. األس

 العالم يصبح م�انا وزمانا اجتماعيا وثقافيا واحدا، ولعلّ   العوملة الثقافية تصبح هنا أحادية، أي أّن   إّن 

 
ّ
والث العوملة  حول  العاملي  مفهوم�النقاش  حول  هنا  يطرح  أال    نقافة  العوملة  هما  و أساسي�ن  مفهوم 

(Globalisation)   
َ

بل  (Universalisme)ية  والعامل طموح   "�� فالعوملة  وسلبھ    الخ��اقرادة  إ،  "اآلخر" 

لها   اخ��اق   �� فالعوملة  الثقافية،  للهو�ة  إغناء  ف�ي  العاملية  أما  "العالم".  من  نفيھ  و�التا��  خصوصيتھ، 

ع�� السيطرة  و�س��دف  الهو�ة  اإلدراك    وتمييع،  ع��  والهيمنة  الو��  سلب  و�التا��  وتوج��ھ،  واختطافھ 

جھ نحو  تّ ينظاما    تالعوملة ليس  �� أّن   يكمن  مي�� ب�ن هاذين املفهوم�نة التّ أهميّ   إّن   .1الفردية وا�جماعية"

).  الهيمنة ع�� العالم" (محمد عابد ا�جابري   إرادة يديولوجية �عكس  إ  "   األو��التقدم بل �� أيضا و�الدرجة  

 ،ةات الثقافية ا�حليّ مقابل العوملة الثقافية عن العاملية الثقافية ال�ي �� إغناء للهو�ّ ��    يمكن ا�حديث  ��ذا

 
ّ
 تھ للتّ ده وقابليّ تھ و�عّد �اث الثقا�� من حيث خصوصيّ وا�حفاظ ع�� ال�

ّ
. فبقدر ما  األخرى قافات بادل مع الث

ك�ّل  العالم   �� خصوصية  ثقافات  من  ا�جتمعات     ،�عرفھ 
ّ
ع��    أّن   إال حفاظها   �� تكمن  ا�جوهر�ة  الغاية 

تنوّ  خلق  ا��  يؤدي  واختالف  كتم��  الثقافية  ثقا��ّ م�ونا��ا  إم�انيّ   عاملّي   ع  والتّ يفرز  ا�حوار  الرّ ة  مزي  بادل 

 
ّ
نھ العامليّ الث

ُ
 قا�� وهذا هو ك

ّ
 ة. قافيّ ة الث

 نوّ و�� كتابھ" التّ 
ّ
قا�� والعوملة" يتحدث" أرمان ماتالر" عن "مفهوم أو فكرة "تقلص العالم" أي "وصل  ع الث

درجة خارقة من ا�حضارة العاملية، فاإل�سان �عيش الشمولية و�بحث    إ��  األ�خاص واملنتوجات واألف�ار

عاملية" واالثنية فكرة  القومية  األف�ار  �ل  تدر�جيا من  ت�ونت  ��    ،2ع��ا، وهكذا  يتج��  اعتبار  وهذا  �ون 

 العوملة الثقافية ال تؤّس 
ّ
ة ا�جتمعات والثقافات لتصبح ثقافة  ص �عدديّ س مع�ى للهو�ات الثقافية بل تقل

ممتّد  واحدة  ال�ّ شمولية   �� ليستنتج  ماتالر"  "أرمان  حللھ  ما  وهذا  الثقافة  ة،  "ب��اية  عليھ  أطلق  ما  �اية 

   القائلة: " نحن ا�حضارات،  ا�حمية" وذلك انطالقا من تفكيكھ لفكرة "بول فال��ي"
ّ
نا حضارات  �عرف اآلن أن

 فانية". 

وهو ليكرك"  ج��ار   " املفكر  طرحھ  محوري  سؤال  �ّل   : ��  للعوملة  ي�ون  الزّ   كيف  التّ هذا  من  أث��  خم 

أّن  باعتبار  العالم سوف يوجھ االقتصاد  "التّ   الثقا��؟ و�جيب عن ذلك   �� امل��ان ا�حا�� للقوى  خوف من 

والثق  الّد والسياسة  هذه  حساب  وع��  الغرب  لصا�ح  تنوّ افة  يوجد  لن  و�التا��  ب�ن  ول.  ثقا��    األطرافع 

 
ّ
  ة تجمع �ّل فليس هناك رؤ�ة عامليّ   .3ما �� هيمنة من جانب الطرف األقوى"املشاركة �� عملية العوملة، و�ن

 
ّ
ى ا�جوانب  ا ع�� ش�ّ قافات وا�جتمعات و�ع��ف بتنوعها، بل هناك إرادة قوة واحدة تحاول فرض هيمن��الث

 
ّ
ل�ّل الث واالقتصادية  والسياسية  �ع�ّ   قافية  واحدا  نموذجا  وتؤسس  تفرز  ف�ي  و�التا��  عن  ا�جتمعات،   �

 

  1. 10-9 ص ، ص1998، فبراير 6محمد عابد الجابري، العولمة والهوية الثقافية، مجلة فكر ونقد، العدد  -1
حمد خليل، دار الفارابي، الطبعة  - 2

ٔ
رمان ماتالر، التنوع الثقافي والعولمة، ترجمة خليل ا

ٔ
ولىا

ٔ
 43-33 ص ص 1429،2008 اال

ولى  الطبعةالثقافية، الحضارات على المحك، ترجمة جورج كـتورة، دار الكـتاب الجديد المتحدة،  ليكلرك العولمةجيرار  - 3
ٔ
 ،اال

 343 ص.2009، الفاتح سبتمبر
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ة  نميط العاملي بحيث يصبح ا�حديث عن مجتمع أو ثقافة محليّ تحقيق التّ   إ��جھ  طموحا��ا ومنطقها الذي يتّ 

حديث   �هو 
ً
ثقا�  اومتجاوز   مل� نموذج  أمام  دمنا   ما 

ّ
تنظ بمي�ان��مات  ثقلھ  يفرض  معولم  لھ  �  وتمنح  مھ 

 ستمرار.واال متداد  اال ام�انات 

 : معالم تأثیر العولمة علی النسق التربوي  -4

 
ّ
 إذا �انت ال�

ّ
 ل �عًد �بية �ش�

ّ
 ا من أ�عاد الثقافة، فإن العوملة أصبحت تخ��ق الن

ّ
�بوي للمجتمعات،  سق ال�

 
ّ
محلها    ال��بو�ة القائمة لتحّل األ�ساق  ع�� مستوى �غي�� مجموعة من    ر ع�� نظام التعليم كحقل تر�وّي لتؤث

منظومات معوملة جديدة، فتأث�� العوملة �شمل القيم والسلو�ات و�نية التفك�� والنظام األخال��، وهذا ما  

اليوم  �سان �عا�ي  اإل  تحدثت عنھ الباحثة " إنيت شونفلونج" �� مقالة لها حول العوملة والتعليم، لتب�ن أّن 

ة  ة الوراثيّ كيف مع األوضاع االجتماعية والثقافية ا�جديدة ال�ي تفرضها العوملة. فالعّد مشكالت ك��ى �� التّ 

التّ   اإلدراكومهارات    �� �ساعدهم  األفراد  يمتلكها  ال�ي  وحّل ا�ح��ي  وسطهم   كيف   �� تقع  ال�ي  املشكالت 

التّ  ومحيطهم  التّ القر�ب  أدوات  ولكن  أصبحت قليدي،  هذه  فضاء    كيف   �� دورها  أداء  عن  اليوم  عاجزة 

 حوالت ا�جديدة والبيئية ا�جديدة ال�ي تطرحها مرحلة العوملة. التّ 

�سهيل    �� االعالم ودورها  التكنولوجيا ووسائل  تطو�ر  �ونية ع�� مستوى  العالم قفزة  �شهد  و�الفعل 

  أّن   باعتبار امة �� نفس الوقت،  ة داعمة وهّد إال أن هذا األمر يصبح قوّ   املعلومة واختصار ا�جهود البشرّي 

، وهذا ما �شهده �عض  واالبت�ار ال��بوّي   اإلبداع  من مستوى   عليمية وتحّد التّ   األنظمةآليات العوملة تخ��ق  

جه��ية  بني��ا التّ لا دون أن ت�ون مالئمة  ة و�سقاطها محليّ ة عامليّ امية وال�ي تقوم بتقليد نماذج تر�و�ّ ول النّ الّد 

واالجت معوالبشر�ة  ومتوافقة  العوملة  هاماعية  عصر   �� أيضا  الصورة  لعالم  املرعب  االمتداد  هذا  وأمام   .

د عطاءات  د القيم التقليدية، و�بّد ة ضمورا وتراجعا وتصدعا وانحسارا ��ّد ة النقديّ "�شهد املعرفة العقليّ 

 ع�� نحو مروّ  اإل�سانّيةالثقافة 
ّ
ة ع�� حساب  فعية والغرائز�ّ واألنانية والنّ ھ ت��ض قيم الفردية ع. و�� هذا �ل

 
ّ
 القيم النبيلة ا�خال

ّ
 ة والغ��يّ سم بالعقالنيّ قة ال�ي تت

ّ
الباحث "ع�� أسعد    و�ذهب   .1ة"سامي واإل�سانيّ ة والت

ا�حا��ّ  األسرة  أّن   إ��  وطفة" أدا��ما  �عودا قادرت�ن وفق  لم  ا�جتمع    واملدرسة   �� الثقا��  ع�� حماية األمن 

سيال من الصور واألف�ار واملنتجات    بحاجات أفراده من القيم والرموز واملعاي�� واملرجعيات. كما أّن والوفاء  

ويغ�ّ  ب�املھ،  ال�وكب  أذواق  �غرق  من  يوم  �عد  يوما     اإل�سان� 
ّ
ورؤ�تھ  وتطل عيشھ  وطرق  وتصرفاتھ  عاتھ 

 للعالم وكذلك رؤ�تھ لذاتھ. 

 وأمام هذا ا�حضور القوي للعوملة الثقافية يصب 
ّ
إعادة التجديد، وتقو�ض    إ���بية �� حاجة  ح نظام ال�

االرتجال كحضور  تتخللھ  ال�ي  املعقدة  ا�حيثيات  من  وتراجع    مجموعة  ال��بوي  التخطيط  مستوى  ع�� 

املؤسسا�ي األداء  تحتاج    أّن باعتبار    مستوى  عقالنيّ إ��  ال��بية  ال�جز  رؤ�ة  مع  تتنا��  لتؤسس    اإلبدا��ة 

وت معرفيا  �سقا  وحضار�ة  لنفسها  أخالقية  أسس  ع��  قائمة  متينة  تر�و�ة  نماذج  بلورة   �� يصب  نظيميا 

 
سعد وطفة، مرجع سابق، ص  علي -1

ٔ
 . 333ا
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ذوات �سأم من وجودها  ال  وثقافية قوامها العقل والنقد، يصبح ف��ا األفراد ذوات فاعلة وصا�عة ومبدعة  

 وال تؤمن بالثقافة املبدعة ا�خالقة.

��اية هذه املقار�ة يمكن طرح السؤال   الثقا�� للعوملة؟  �  إ�: ما السبيل  اآل�ي��  ونجُدمواجهة االخ��اق 

يضع و�قرفبالنسبة ل�جابري    من املفكر املغر�ي "محمد عابد ا�جابري" و"يحيى اليحياوي"  �ّل   اإلجابة لدى

ما �سميھ بإس��اتيجية ثقافية �� مستوى العصر قادرة ع�� االخ��اق الثقا�� مواجهة فاعلة، ثم التصدي  

ز  د الثقافة ا�حلية، بينما  خيلة ال�ي ��ّد للقيم واألف�ار الّد �ش�ل سل�ي ومنطقي  
ّ

"يحيى اليحياوي" ع��  يرك

فاع عن الثقافة والهو�ة املس��دف�ن، وهو �� طرحھ هذا يتب�ى خطاب املواجهة باعتباره إحدى وسائل الّد 

ومواجه الثقا��  باألمن  �سميھ  ما  ع��  وذلك  املضاد،  الغزو  وسائل  مناعة  تقو�ة  الظاهرةضرورة  هذه  ة   ،

 تتج�� �� ال��ك�� ع�� تبيان محدودية خطا��ا. املواجهة ال�ي

 : خالصة  -5

تبقى ظاهرة العوملة ظاهرة �ونية تنتشر �� مختلف ا�جتمعات، و�شتغل انطالقا من آليا��ا �� التأث��  

خلق  إ��جھ  ثقافية تتّ العوملة ال   االخ��اق و"الغزو". كما أّن   إ��السيطرة والتعميم والتحو�ل، إضافة    ع�� غرار

ة مع القضاء  �ا �س�� نحو الوحدة والنمطيّ ات، أي أ�ّ مايزات وال ا�خصوصيّ نظام عاملي نموذ�� ال يقبل التّ 

 ع�� الهو�ّ 
ّ
د. عّد نوع والتّ سم بالتّ ات الثقافية ال�ي تت

   من جهة أخرى يمكن استنتاج أّن 
ّ
 العوملة الث

ّ
 قافية أصبحت �ش�

ّ
للمجتمعات  �اث الثقا��  ل خطرا ع�� ال�

والتّ   اهتمامها دون   الثقافية  وا�خصوصيات  الثقا��  التنوع  العوملة  بمسألة  وتصبح  بي��ا.  االيجا�ي  فاعل 

رة لبنيات ا�جتمعات و��ميش لثقافا��ا، ف�ي بتعب�� السوسيولو�� الفر���ي الثقافية أيضا إيديولوجيا مدمّ 

�ستند   رمزي  عنف  بورديو"  إكراهي  إ��"بي��  تواصلية  أ�ّ   الغتصابة  عالقة  كما  �عولم  ا�خضوع،  �ا 

 ا�خصوصيات و�ستل��ا. 

مجموعة  واإلم��يالّية الثقافّية ��  تصبح إم��يالية ثقافية  فإّ��ا�غض النظر عن الوجھ املزدهر للعوملة  

من املسارات ال�ي بموج��ا يدخل ا�جتمع �� صميم نظام عاملي تنجز طبقتھ القيادية باإلغواء و�الضغط  

. و�صبحو�ناهمركز النظام السائد    تنميط املؤسسات االجتماعية ل�ي تتطابق مع قيم  إ��  الفساد  و�القوة أو

إ��  لت�ا بتعب�� ماتالر "اثنومركز�ة" تحوّ ا�حديث عن العوملة الثقافية "كمركز�ة عنصر�ة فاعلة سياسيا"، إ�ّ 

 م نفسها كطر�ق �خالص ا�جماعات الدنيا.يديولوجيا تقّد إ

 أمام هذه  
ّ
تؤث الثقافية وال�ي  العوملة  ال�ي تفرزها  الثقافية، يق��ح  ا�حيثيات املعرفية  الهو�ة  ر سلبا ع�� 

ما �عرف    إ��النقدية والتقو�مية، �� مقدم��ا ضرورة الولوج األف�ار مجموعة من املفكر�ن والباحث�ن �عض 

العلم ال كمس��لك�ن وحسب بل �أ عضاء مساهم�ن وفاعلي�ن،  بالثورة املعرفية والتكنولوجية، أي دخول 

وذلك ع�� امتالك العلم والتأهيل والقدرة ع�� االنخراط �� عالم املعرفة والعلم. ثم االنفتاح ع�� الثقافة 

االيجا�ي معها ع�� أساس    اإل�سانّية التمتّ اإليمان  والتفاعل  أي  عبالقدرة ع�� األخذ م��ا ورفضها كذلك، 

 قدي أثناء ممارسا��ا.با�حس النّ 
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العوملة �� نظام    إّن   ،انطالقا مما قدمھ املفكر املغر�ي "محمد عابد ا�جابري"و ن القول �� ال��اية،  و�مك

Système  إذن سبيل  فال  عليھ،  متفوق  أو  لھ  م�ا��  بنظام  إال  خارجھ  من  يقاوم  ال  والنظام  مقاومة  إ��  ، 

 وتجاوزا��ا.سلبيات العوملة إال من داخل العوملة نفسها بأدوا��ا و�إحراجها �� قيمها 
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