
 

 

  :متهيد
 متقدمة نتيجة هي بل الضعيفة، الدول ملساعدة رمزا وال الشعوب، إسعاد أجل من الرأمسالية القوى ترفعه شعارا العوملة تكن مل
 تتمتع ال اليت الدول كافة سلب أجل من الرأمسالية القوى مجيع الستنفار وصيحة الثالث، العامل دول على الرأمسالية للهيمنة وهدفا لإلمربيالية،

 احلرب بعد ظهرت والثقافية والسياسية، ،االقتصادية النظم على يسيطر جديد عاملي نظام وإقامة العامل توحيد حنو الرتعة إن، وقوي باقتصاد
  .السوفيييت اإلحتاد تفكك بعد وخاصة الثانية العاملية
I  - الراهنة العريب العامل مكانة:  

التجارية  والتبعية االقتصادي التخلف مظاهر من تعاين تزال ما فإا األخرية العقود يف العربية البلدان شهدته الذي التطور رغم
 أن كما الصناعية، الثورة من الثالثة باملرحلة متر الغربية الدول أن العلم مع األوىل الصناعية الثورة اآلن حلد حتقق مل أا حيث للخارج،
 تقدما، أكثرها يف حىت البنية ومشوهة ضعيفة أن الصناعة كما نفطيا، أو زراعيا كان سواءا مشوها يزال ما العربية للدول الوطين االقتصاد

 .األمية وانتشار االجتماعية البنية ختلف إىل إضافة
II - العريب العامل على العوملة انعكاسات: 

 : العريب العامل على العوملة انعاكاسات بعض -  1
 :العريب العامل على العوملة انعكاسات من

 االستثمارات على االعتماد وكذا الوطين، االقتصاد يف الدولية السوق قوى وحتكم املنافسة، حرية :يف تتمثل: اقتصادية انعكاسات �
 .واملبادالت السلع على القيود إزالة إىل إضافة أألجنبية،

 .به التشبه إىل والسعي الغرب، وتقليد الغربية األخالقية القيم غزو :يف تتجلى: اجتماعية انعكاسات �
 .اللغوي الغزو وكذا واملعلومايت، اإلعالمي والغزو العربية، الدول يف الغربية الثقافية القيم سيادة :يف تتمثل: ثقافية انعكاسات �
 إىل يؤدي سوف التجارة حترير أن ذلك العوملة، رياح عن املتولدة املخاطر بسبب باقتصادياا بالغة أضرار العربية بالدول ستلحق �

 االحتكارات أسعارها يف تتحكم األولية املواد ألن ،)الداخل إىل اخلارج من(اجتاهني  يف وليس واحد اجتاه يف واخلدمات السلع تدفق
 .واملواصفات املردود باخنفاض تتميز الفالحية واملواد جودا مستوى وتدين أسعارها بارتفاع تتميز املصنعة واملواد الدولية،

 واستقبال بالفاكس النصوص ونقل واإلعالم االتصال أدوات استعمال يتم حيث العربية، البلدان يف العوملة ظاهرة من جانبا ندرك �
 العربية البلدان يف العوملة شركات انتشار على إضافة احلي، الفضائي التلفزيوين البث ومشاهدة اإللكترونية الرسائل

 .أإلنسان حمل اآللة إحالل مت حيث) كماكدونالدز، وكوكاكوال(
 الطفل تعرض يف تساهم اآللية احلاسبات وعرب العربية وغري العربية الفضائية القنوات أن حيث العوملة، ظاهرة من العريب الطفل يعاين �

  .فقط الثقافية التنشئة يف واملدرسة األسرة دور ينحصر حني يف متباينة، ثقافية وقيم لتيارات العريب
  :العوملة ملواجهة املتخذة التدابري بعض -  2
 الظلم فضح وكذا العاملية، الرأمسالية استغالل وحشية من خال أفضل عامل أجل من الرأمسالية العوملة ملواجهة بديلة عوملة عن البحث �

 يوجد اقتصادي عاملي منتدى( دافوس منىت مواجهة يف العاملي االجتماعي املنتدى جاء اإلطار هذا ويف الرأمسالية، متارسه الذي العاملي
  .)بسويسرا

 الشراكة وتنويع العربية، البلدان يف العريب الرأمسال وتركيز عريب، إقليمي اقتصادي تكتل إقامة جيب العربية بالدول العوملة ملقاومة �
  .العربية اجلامعة دور وتفعيل وآسيا، األوريب االحتاد مع

 :خامتة

 العولمة وتحديات العربي العالم
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 تدفعهم الرأي وذوي القرار ذوي لبعض واآلنية الذاتية املصاحل كانت وإذا ،حاسم طرق مفترق يف اليوم تقف عريبال العامل دول إن
 حاالً ـ العوملة حتديات فإن الثقايف، والذوبان السياسي، والركوع االقتصادي، االسترزاق عرب مير الذي التبعية سبيل السبل، أيسر لنهج

 كأساس لقيمته االعتبار وإعادة اإلنسان بناء عرب املواجهة، طريق اختيار هو األصعب، كان وإن السليم، االختيار أن ستؤكد ـ ومستقبالً
 أمشل جمال تربة يف إال أكله يؤيت أن ميكن ال ذلك كل ،التنموية اهودات مثار لتراكم وحيد كسبيل الذات على واالعتماد ضة، لكل

 .وجه أحسن على خرياته واستغالل أبنائه طاقة لتفجري حيوياً جماالً العريب العامل غري يكون ولن ،الضيقة الوطنية احلدود من وأرحب
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