
 

  

  :متهيد إشكايل

 اية يف الباردة واحلرب الثنائية القطبية نظام ايار بعد العامل يشهدها اليت والسياسية االقتصادية بالتحوالت العوملة مفهوم يرتبط

  .العوملة سريورة يف العامل دول معظم اخنراط بعد الثالثة األلفية خالل املفهوم هذا تكرس املاضي، وقد القرن مثانينيات

 ما هو مفهوم العوملة؟ف 

 وما هي جذورها التارخيية؟ 

 وما هي ظروف انتشارها؟  

  ما هي التحديات الراهنة للعوملة، وأساليب مواجهتها؟ 

I  - مفهومها، جذورها التارخيية، وظروف انتشارها: العوملة: 

  :وأشكاهلا العوملة تعريف – 1

 حتديد ميكن لكن‘ العامل غرب والسياسية االقتصادية والنظم والديانات اإليديولوجيات الختالف نظرا العوملة مفهوم حتديد يصعب

 حركة سهولة بالتايل و ،العامل دول خمتلف بني والثقافية والسياسية واالجتماعية االقتصادية العالقات ترابط هي العوملة :كالتايل للعوملة مفهوم

 . واملعلومات واخلدمات األموال ورؤوس والبضائع األفراد

  :اآلتية املظاهر العوملة تتخذو

 :مثل ،الكربى االقتصادية التكتالت وهيمنة واملنافسة، السوق، اقتصاد على مبين رأمسايل نظام على القائمة :االقتصادية العوملة �

 .العاملية التجارة منظمة :مثل ،الدولية االقتصادية واملؤسسات اجلنسية، املتعددة والشركات األوريب، االحتاد

الواليات املتحدة  بزعامة األحادية القطبية ظل يف عامليا الدميقراطي منوذجها فرض واشنطن مبحاوالت ترتبط وهي :السياسية العوملة �

 . اإلنسان حقوق واحترام، الدميقراطية وج ،األمريكية

 .العامل نطاق على الغربية والثقافة العادات انتشار يف تتمثل اليتو: والثقافية االجتماعية العوملة �

 .العامل شعوب بني اجلغرافية احلدود وختطي املسافات تقليص يف ودوره االنترنيت ظاهرة بروز يف تتجلى واليت :املعلوماتية العوملة �

 :العوملة ظاهرة انتشار عوامل -  2

 الواليات بني الباردة احلرب( الثنائية القطبية نظام اية وبالتايل ،السوفيايت اإلحتاد وتفكك الشرقية، بأوربا االشتراكي املعسكر ايار �

 .)األمريكية املتحدة الواليات( الواحد القطب على القائم اجلديد العاملي النظام وظهور ،)السوفيايت واإلحتاد األمريكية املتحدة

 .األمريكية الشركات رأسها وعلى اجلنسية املتعددة الشركات نفوذ تزايد �

 .العامل أرجاء عرب املبادالت حترير إىل دف اليت) الكات اتفاقية عوضت( العاملية التجارة منظمة إنشاء �

  .واملواصالت واإلعالم ،)واالنترنيت ،اهلاتف( االتصال وسائل وتطور املعلوماتية، الثورة �

II - مواجهتها وأساليب العوملة تطبيق أمام املطروحة التحديات:  

 :التحديات من جمموعة يطرح أصبح العوملة يف) اجلنوب دول( النامي العامل دول اخنراط إن -  1

 االستثمارات، جللب الالزمة التحتية البىن بناء على قدرته وعدم ،)الدولة موارد( الوطين الرأمسال ضعف: االقتصادي اال يف �

 .االقتصادية والتبعية األجنبية، املنافسة وحدة

 ...السرية  اهلجرة القروية، اهلجرة الكبرية، الطبقية الفوارق األمية، البطالة، الفقر،: االجتماعي اال يف �

 العامل لشعوب الغربية النماذج وغزو الوطنية اهلوية فقدان أبرزها خطرية اجتماعية نتائج العوملة أفرزت :واحلضاري الثقايف اال يف �

 .النامي

 ا��اه�� وا�����ت ا�	����

https://motamadris.ma/


 .اإلنسان وحقوق للدميقراطية املخالفة املمارسات استمرار: السياسي اال يف �

  ... احلراري االحنباس التلوث، املناخية، التقلبات الطبيعية، املوارد استرتاف: البيئي اال يف �

 :العوملة حتديات لتجاوز املمكنة اإلجراءات -  2

 املغرب احتاد تفعيل( الثالث العامل يف كربى اقتصادية تكتالت خبلق وذلك :)النامية الدول بني أي( جنوب - جنوب  التعاون تعزيز �

 ).مثال العريب

 . احلر للتبادل الشمالية أمريكا وجمموعة األوريب اإلحتاد مثل املتقدم العامل تكتالت مع اقتصادية شراكة إقامة �

 ).القانونية املساطر تبسيط التحتية، البنيات( لالستثمار املالئمة الظروف توفري �

 .الدولية السوق متطلبات ملواكبة النامي االقتصاد هيكلة إعادة �

 .الطبقية الفوارق وتقليص للمواطنني، االجتماعي املستوى حتسني �

 .احملليتني واحلضارة للثقافة االعتبار رد �

  .املستدامة التنمية إطار يف البيئي التوازن على واحملافظة الطبيعية، املوارد استغالل ترشيد �

 : خامتة

 لتجاوز التعاون تكثيف الالزم من أصبح ولذلك اجلنوب، ودول الشمال دول بني واالجتماعية االقتصادية الفوارق العوملة عززت

  .اجلنوب لدول بالنسبة العوملة تطرحها باتت اليت واالكراهات االختالالت
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