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اإلهــــــــــــداء
إلي أرواح شهداء الحق والحرية وشهداء فلسطين الكر منا جميعاً
والي روح القائد الرمز ياسر عرفات شهيد الثوابت والحقوق الوطنية
والي أسرانا وجرحانا البواسل له كل التحية والتقدير
والي روح أستاذي الفاضل الدكتور موسي حلس رحمه اهلل
إلى روح والدي الطاهرة رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته

والى والدتي الغالية أطال اهلل في عمرها
إلي من واكبوا تقدمي دعماً ونص ارً أخوتي وأخواتي وأبنائه وبناته وعائلتي الكريمة
شدت أزري إص ار ارً وعزيمة زوجتي الغالية وأبنائي العزاء
والي من ّ
رامي  ،حال  ،محمد  ،طارق.........والي كل من أح
الباحث
رائد حممد أبو ماضي

ت

شـكــــر وتقدير
البحثي المتواضع ،وانطالقاً من
الحمد هلل والشكر له على عونه وتوفيقه لي على إنجاز هذا العمل
ِّ
العرفان بالجميل ،فإنني أتقدم بجزيل الشكر والتقدير وفائق االحترام إلى:
أستاذي األستاذ الدكتور :رياض السطل ،على تكرمه باإلشراف على هذا البحث وعلى ما أحاطني به

من اهتمام وتوجيه ،ولِ َما بذله من جهد كبير في سبيل إخراج هذا البحث على أفضل وجه ممكن ،فلَه
مني كل الشكر واالمتنان واالحترام والتقدير.

ُعبِّر عن عظيم الشكر واالحترام ألستاذي الدكتور :عصام مخيمر ،على تكرمه باإلشراف على
كما أ َ
هذا البحث ،وعلى ما منحني إياه من معلومات قيِّمة ووقت ثمين ،فله مني كل الشكر والتقدير.
كما َّ
أتقدم بالشكر ألعضاء هيئة التدريس في برنامج دراسات الشرق األوسط بكلية اآلداب والعلوم
العلمي ،والشكر موصول إلى منبع العلم والثقافة الفلسطينية
اإلنسانية ،ولعمادة الدراسات العليا والبحث
ِّ
 جامعة األزهر -وكافة العاملين فيها ،وطواقمها اإلدارية ،وهيئتها التدريسية.والشكر موصول أيضاً لزمالئي وزميالتي في الدراسة ،ولكل من ساهم في مساعدتي في إنجاز هذه

الرسالة(مكتبة بلدية رفح ،مكتبة جامعة القدس المفتوحة -منطقة رفح التعليمية ،مكتبة جامعة األزهر،
مكتبة اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية ).

كما أتقدم بالشكر الجزيل من الصديق الفاضل األستاذ :حيدر القاضي والدكتور بسام ضهير على ما
من الناحية اللُّغوية ومراجعة فقراتها.
بذلوه من جهد في تدقيق هذه ِّ
الرسالة َ

ث

املـلـخص
تسعى هذه الدراسة إلى التَّعرف على أدوات العولمة الثقافية السياسية ،وكيفية توظيفهما من ِقَبل

(اإلمبريالية العالمية) ،بقيادة (الواليات المتحدة األمريكية) وحلفائها ،وانعكاساتها على المجتمع
الفلسطيني ،وذلك َع ْبر االنفتاح
رت في المجتمع
ِّ
ِّ
الفلسطيني؛ وذلك َع ْبر تسويقها للقيم الغربية ،والتي أثَّ ْ
على وسائل االتصال وتدفق المعلومات عبر شبكة (اإلنترنت) ،لكي تهدف لخلق واقع جديد وفكر
وي ْسهُل عملياً تشكيله َع ْبر
جديد لدى المجتمع
ِّ
الفلسطيني؛ لكي يصبح أكثر انفتاحاً على اآلخرَ ،
السلمي ،ويميل
أدوات العولمة الثقافية متعددة األبعاد والجوانب؛ ليصبح أكثر تطلُّعاً للميل إلى التعايش
ِّ

الم َعولم الذي ينسجم مع هذه المنجزات واالنبهار بكل ما هو جديد من الفكر والسلوك،
إلى الفكر ُ
الفلسطيني.
الجامعي كونه أحد أفراد المجتمع
السياسي على الطالب
الثقافي و
رت العولمة بشقيها
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
فأثَّ ْ
العولمة السياسية على مختلف جوانب الحياة
من هنا نشأت فكرة (الرسالة)؛ لبيان آثار العولمة الثقافية و َ

الجامعي – كنموذج عن المجتمع الفلسطيني.
للطالب
ِّ
الفلسطيني
كما تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أَثَر العولمة الثقافية والعولمة السياسية على المجتمع
ِّ
و َّ
الدور الذي تمارسه (الواليات المتحدة األمريكية) وحلفاؤها واإلمبريالية العالمية َع ْبر تنفيذ إعادة توجيه
أولويات المشاريع ،التي يتم تمويلها من خاللها لصالح العولمة ،وكيفية توظيف مؤسسات التمويل
الدولي والدول المانحة؛ لتطبيق سياستها ،كما تمت اإلشارة إلى
الدولي وصندوق النقد
ُممثَّلة في البنك
ِّ
ِّ
اطي في فلسطين ،وذلك من خالل ممارسة الضغط على النظام
الرؤية األمريكية للتحول الديمقر ِّ
السياسي والمجتمع معاً.
الفلسطيني بإجراء إصالحات تهدف إلى التغيير في بنية النظام
السياسي
ِّ
ِّ
ِّ
تم اعتماد (منهج دراسة الحالة)؛ الستعراض وتحليل
ولتطبيق الدراسة الميدانية على طلبة الجامعاتَّ ،

مفهوم العولمة والعولمة الثقافية والعولمة السياسية ،وبيان فلسفتها وأهدافها وأدوات ووسائل وآثار

العولمة الثقافية المختلفة على الطالب الجامعي في قطاع غزة وتحليلها بما يتناسب مع موضوع
الدراسة.

صت الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها:
َ
وخل َ

 .1تؤثر العولمة الثقافية في سلوك بعض الطلبة الجامعيين في قطاع غزة تأثي اًر سلبياً مباش اًر،
وذلك من خالل تأثُّرهم بـ(الموضة) وتقليد الغرب في اللِّباس و َّ
الشكل ،ومواكبة (الموضة) التي
ُّ
الفلسطيني وهويته الوطنية واإلسالمية المحافظة.
تعد منافية ألخالق المجتمع
ِّ
 .2هناك عدم إدراك واضح للطلبة الجامعيين -في جامعات قطاع غزة – لمفهوم العولمة سواء
أكانت ثقافية أم سياسية.
ج

 .3تركت العولمة السياسية أث اًر هاماً في نفوس الطلبة الجامعيين ،تََرَّكز في ضعف ثقتهم
بقياداتهم السياسية وبقيادة األحزاب؛ وذلك لعدم اإليفاء بالوعود.
 .4أثَّرت العولمة الثقافية بكل جوانبها وأبعادها في انبهار الشباب بكل ما هو جديد دون تفكير،
واندفاعهم لالندماج مع تلك األدوات.

 .5هناك إيجابيات للعولمة الثقافية التي يعتبرها الطلبة الجامعيون نقالً للتكنولوجيا الحديثة وانفتاحاً

العلمي وتطوير قدراتهم.
على العالم؛ حتى تَ ْسهُ َل عليهم عملية البحث
ِّ
أه ما أوصت به الدراسة ،فيتمثَل فيما يلي:

 .1ضرورة البدء بالعمل على تطور وسائل مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ،التي قد ِّ
تهدد المجتمع

الفلسطيني بشكل عام ،وتستهدف الطلبة الجامعيين والشباب بشكل خاص.
َّ
 .2وضع استراتيجيات من ِقَبل السلطة والجامعات الفلسطينية ،لمواجهة آثار العولمة :ثقافية كانت
أم سياسية.
َخذ منها
الحِذر على الثقافات العالمية ،وأ ْ
 .3المحافظة على الخصوصية الوطنية الفلسطينية ،واالنفتاح َ
ما هو إيجابي ،واالبتعاد عن ما هو سلبي.
الم َعولم الذي يستهدف المجتمع
سطيني بمخاطر الغزو
 .4نشر الوعي وتثقيف المجتمع الفل
ِّ
ِّ
الثقافي ُ
الفلسطيني بكل أطيافه وشرائحه ،والطلبة الجامعيين جزء من هذا االستهداف ،وبالتالي ضرورة مجابهة
َّ
العولمة بمزيد من البرامج واألليات التي تحافظ علي الهوية الوطنية.

الفلسطيني وضرورة مشاركته في مؤسسات السلطة الوطنية ومؤسسات المجتمع
 .5تعزيز دور الشباب
ِّ
المدني الوطنية ،بحيث يصبح الشباب قاد اًر علي القيام بدور فاعل وأساسي يكون ركيزة داعمة للسياسة
ِّ
العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية ،وبذلك فإن المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب تضعهم أمام
من الالمباالة التي تحاول العولمة الثقافية دمجهم فيها .
مسئولياتهم ،وتعزز انتماءهم وتخرجهم َ

ح

Abstract
This study seeks to identify the tools of globalization , cultural and political
globalization and how their employment by world imperialism led by the United States and
its allies , and its impact on the Palestinian society , and that cross- marketed to Western
values and that influenced the Palestinian society through openness to the means of
communication and the flow of information via the Internet , so as to create a new reality
and new thinking to the Palestinian society to become more open to the other , and
facilitates practically formed through the tools of cultural globalization multi-dimensional
aspects to become more forward-looking of the tendency to peaceful coexistence and tends
to thought globalized world that is in harmony with these achievements and fascination
with all that is new thought and behavior , affected in globalization , both cultural and
political university student being a member of the Palestinian community , from here
originated the idea ( thesis ) to demonstrate the effects of globalization , cultural and
political globalization on various walks of life for the student university – as a model for
the Palestinian community – the importance posed by those effects on Alencigen cultural ,
political and social Palestinian.
The aim of this study was to clarify the impact of the globalization , cultural and
political globalization on the Palestinian society and the role played by the United States
and its allies and world imperialism through the implementation of redirecting the
priorities of projects that are funded through them, for the benefit of globalization and how
to employ financial institutions represented by the World Bank and the International
Monetary Fund to implement its policy , as has been pointed out to the American vision of
democratic transformation in Palestine and through exerting pressure on the Palestinian
political system reforms aimed at a change in the structure of the political system and
society together.
For the application of the field study on college students has been adopted the case study
method , to review and analyze the concept of globalization and cultural globalization and
the globalization of politics and the statement of philosophy and objectives and the tools
and the means and the effects of cultural globalization different university student in the
Gaza Strip and analysis commensurate with the subject of the study.
The most important results:

5- cultural impact of globalization on the university students in the Gaza Strip, a direct

negative impact on the behavior of some students and collectors through Term
fashion and dress imitate the West in shape and keep up with fashion , which is
contrary to the ethics of the Palestinian society and national identity of Islamic
conservatism.
2-There is not a clear understanding of the undergraduate students at universities in the
Gaza Strip to the concept of globalization was , whether cultural or political.
3-left political globalization have a significant impact in the hearts of students collectors
which is twice their confidence in their leadership and the leadership of the political
parties and to non-fulfillment of promises.
4-influenced cultural globalization in all its aspects and dimensions to dazzle young
everything is new without thinking and rush to merge with those tools.
5-There are pros and cultural globalization that are considered by university students
transfer of modern technology and openness to the global economy that facilitate their
process of scientific research and the development of self.

خ

The study recommended the following
1. The need to start working on the development of the means of confronting this
dangerous phenomenon that may threaten the Palestinian community in general and
targeting college students and young people in particular.
2. Develop strategies by the Palestinian Authority and universities , to counter the
effects of globalization has been a cultural or political.
3. Maintaining the privacy and openness of the Palestinian National caution , the
World Cultures , and take some of which is positive and stay away from what is
negative.
4. Raise awareness and educate the community of the dangers of the Palestinian
globalized cultural invasion which targets the Palestinian society in all sects and
classes, and university students are part of this targeting, and thus the need to
confront globalization more programs and mechanisms that maintain a national
identity.
5. Strengthening the role of the Palestinian youth and the need for participation in the
institutions of the Palestinian National Authority and civil society institutions of
national, so that young people are able to play an active role and a key will be a
pillar supporting the policy of the Palestinian National Authority, and thus political
participation and community for young people puts them in front of their
responsibilities, and strengthen their affiliation and graduation of indifference that
try to the integration of cultural globalization.
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الرق
1

الجدول
اسي 2012-2013م.
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للمحور.
للمحور.
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والدرجة الكلية للمحور.
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ِّ
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الفروق في درجات متغيرات الدراسة (لمفهوم العولمة السياسية وادراكهم لـ
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(انعكاسات العولمة السياسية ،العوامل المؤدية لتأثرهم بالعولمة ،إيجابيات
وسلبيات العولمة الثقافية والسياسية)
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نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات متغيرات الدراسة
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نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات متغيرات الدراسة
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الدراسة وداللتها بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي

(لمفهوم العولمة السياسية وادراكهم لـ(انعكاسات العولمة السياسية ،العوامل
المؤدية لتأثرهم بالعولمة ،إيجابيات وسلبيات العولمة الثقافية والسياسية)
لدى طلبة الجامعات تعزى لمستوى الدخل الشهري .

ط

الفصل الول
مـقـدمــة
أي في الفترة التي
ذاع مصطلح (العولمة) ،وأصبح متداوالً في الع ْقد األخير من القرن العشرين؛ ْ
السوفيتي) ،وقد رافق هذه األحداث الترويج والتشريع لعالم ذي قطب واحد،
أَعقبت انهيار (االتحاد
ِّ
تربعت على عرشه (الواليات المتحدة األمريكية) و(اإلمبريالية العالمية) ،وأخذت تَُنظِّر للديمقراطية

المدني وحقوق اإلنسان وحقوق المرأة وحماية األقليات وصراع الحضارات و(النظام الدولي
وللمجتمع
ِّ
الجديد) أو (الشرق األوسط الجديد) وغير ذلك من المفاهيم ،وساعدها في ذلك التقدم الهائل في وسائل

وأدوات (العولمة الثقافية) من تقنيات ووسائل اتصال حديثة ،استطاعت اختراق الحدود والتغلغل في
المجتمعات ،وصبَّت ُج َّل تركيزها على المنطقة العربية؛ لكونها مستهدفة ثقافياً وحضارياً وسياسياً
واجتماعياً واقتصادياً.
ِّ
كوني،
ُممي
ِّ
أي لفرض سلوك أ ِّ
سعى ُم َنظرو العولمة للترويج لنمط معين من الحياة والسلوك والثقافة؛ ْ
يميل إلى منظومة حضارية يتشابه فيها أفراد المجتمعات بفكر وسلوك وَذ ْوق ونمط موحَّد فيما بينهم
افي بينهم؛ وذلك من خالل ربطهم بوسائل وتقنيات اتصاليَّة َع ْبر فضاءات
على الرغم من التباعد الجغر ِّ
متعددة ،منها :التلفزيونية ،والشبكة العنكبوتية وغيرها؛ لتغرس فيهم قيماً استهالكية ِّ
تعزز التبعية

لـ(اإلمبريالية العالمية) ممثلة في (الواليات المتحدة األمريكية) وحلفائها.

الفلسطيني  -بكل مكوناته وشرائحه االجتماعيةُّ -
محل استهداف؛ نظ اًر لخصوصيته
وبما أن المجتمع
َّ

السياسية والجغرافية الهامة من جهة؛ وألنه يقبع تحت االحتالل من جهة أخرى ،فقد تم استهداف

الشباب والطلبة الجامعيين الفلسطينيين لوضعهم تحت تأثير (العولمة الكونية)؛ وألن المجتمع
الفلسطيني ُّ
يعد من المجتمعات الفتيَّة التي تعتمد على سواعد أبنائها من الشباب بشكل عام ،والطلبة
َّ
الجامعيين والمثقفين و ُّ
النخب بشكل خاص ،فقد جاءت فكرة الدراسة؛ لبيان آثار (العولمة الثقافية
الفلسطيني ،وذلك لما تُ ِّ
شكله
والسياسية) على طلبة الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة نموذجاً للمجتمع
ِّ
َ
الفلسطيني عموماً؛
االقتصادي
االجتماعي و
السياسي و
الثقافي و
تلك اآلثار من أهمية على النسيج
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الجامعي المثقف والذي يقع على كاهله تسليط الضوء على هذه المخاطر،
والنعكاسها على فئة الشباب
ِّ

تحدث في المستقبل ،من هنا سيتم تناول هذه القضية وابراز المخاطر التي تؤثر على استقرار
التي قد ُ
الفلسطيني من خالل استهدافه بشكل عام ،واستهداف فئة الطلبة الجامعيين بشكل خاص.
المجتمع
ِّ
مشكلة الدراسة:
الفلسطيني في ِ
العقد األخير من القرن العشرين أحداثاً متتالية ،كان أهمها توقيع اتفاقية
شهد المجتمع
ُّ
أوسلو ،والتي كان لها أثَّر في العديد من المكونات الثقافية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية في
0

السوفيتي) وانتهاء حقبة تاريخية وبداية حقبة
المجتمع الفلسطيني ،وتزامن ذلك مع انهيار (االتحاد
ِّ
أخرى جديدة لنظام عالمي جديد ذي قطب واحد ،تربعت (الواليات المتحدة األمريكية) على عرشه
وطورت
الثقافي و
بقيادة العالم ُم َس ِّخرة لسياستها وسائل عديدة ،منها :الغزو
الم َعولم ،فصنعت َّ
ُّ
ُّ
السياسي ُ
سخرتها ل َب ِّ
وسائل وتقنيات تكنولوجية مختلفة َّ
ث ثقافتها إلى شعوب العالم؛ لتجعلها الثقافة الوحيدة
عالمياً ،ومنذ ذلك الوقت أُطلق مصطلح (العولمة) ،وبما أن (الواليات المتحدة األمريكية) و(اإلمبريالية
هي ِمن على هذه التقنيات والوسائل ،تبقى هي من تستطيع احتكار
الم ْ
العالمية) هما الطرف األقوى ُ
تصدير ما يتناسب مع أفكارها وما يخدم سياساتها ،فكانت دول العالم الثالث ،ومنها :الدول العربية
عامة وفلسطين خاصة ،وكذلك قطاع غزة الذي هو موضوع الدراسة -البيئةَ الخصبةَ لتنفيذ ذلك ،حيت
الفلسطيني وتؤثِّر فيه بشكل
تجاوبت مع العولمة بسرعة هائلة ،استطاعت أن تتغلغل في المجتمع
ِّ

مباشر ،وقد بدأ أثرها واضحاً في أهم شريحة ،هي شريحة الشباب بشكل عام والشباب الجامعي بشكل
خاص ،حيث أثَّرت في ذوق الطالب الجامعي؛ ليتناسب ذوقه مع ما تنتجه سياسياً أو ثقافياً؛ ليسهل
تشكيله كيفما تشاء.

تساؤالت الدراسة:
تتمحور مشكلة الدراسة حول تساؤل رئيس ،هو:

ما أثر(العولمة الثقافية و السياسية) ؟ على طلبة الجامعات الفلسطينية ؟
أهمها:
وينبثق من التساؤل الرئيس عدة أسئلةُّ ،
.1
.2

ما هي مظاهر وأبعاد العولمة الثقافية والسياسية ؟

الفلسطيني؟
ما األدوات التي استخدمتها العولمة الثقافية والسياسية في التأثير على المجتمع
ِّ

.3

كيف استطاع النظام اإلمبريالي العالمي أن يوظف العولمة الثقافية والسياسية في فرض

.4

هل يوجد اختالف بين طلبة الجامعات الفلسطينية في مدي تأثرهم بالعولمة الثقافية والسياسية

السيطرة والهيمنة علي المجتمع الفلسطيني ؟

وفقاً لمتغير الجامعة ،النوع ،الدخل ،االنتماء السياسي؟

.5
.6
.1
.1

الفلسطيني؟
ما سبل مواجهة العولمة الثقافية والسياسية في المجتمع
ِّ

ما مدى إدراك طلبة الجامعات الفلسطينية إليجابيات العولمة الثقافية

والسياسية؟

ما مدى إدراك طلبة الجامعات الفلسطينية لسلبيات العولمة الثقافية والسياسية؟

ماهو دور الجامعات الفلسطينية في توعية طالبها بمخاطر العولمة الثقافية والسياسية من

وجهة نظر طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؟

8

أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من الهداف ،ومنها:
 .1التَّعرف على أدوات) العولمة الثقافية) وكيفية توظيفها من ِقَبل) اإلمبريالية العالمية) بقيادة (الواليات
الفلسطيني ،وذلك َعبر تسويقها للقيم الغربية،
المتحدة األمريكية) وحلفائها وانعكاساتها على المجتمع
ِّ
عبر االنفتاح على وسائل االتصال وشبكة المعلومات
والتي أثرت في المجتمع
ِّ
الفلسطيني ،وذلك ْ
(اإلنترنت).

الثقافي في المجتمع
السياسي و
اإلعالمي وادخاله في معادالت الصراع
 .2إيضاح كيفية الهيمنة على الفضاء
ِّ
ِّ
ِّ
الفلسطيني.
ِّ

الفلسطيني.
يالي) لـ(العولمة الثقافية (على المجتمع
ِّ
 .3أَثَُر التوظيف) اإلمبر ِّ
الفلسطيني .
 .4معرفة أدوات) العولمة السياسية) وآثارها على المجتمع
ِّ

 .5معرفة التأثير الذي تمارسه الدول المانحة في إعادة توجيه أولويات المشاريع لصالح (العولمة) ،وتوظيف
الدولي لتطبيق سياستها.
لدولي وصندوق النقد
ِّ
مؤسسات التمويل ممثَّلة في البنك ا ِّ
اطي في فلسطين ،وذلك من خالل
 .6تسليط الضوء على الرؤى واالستراتيجيات األمريكية للتحول الديمقر ِّ
الفلسطيني بإجراء إصالحات تهدف إلى التغيير في بنية النظام
السياسي
ممارسة الضغط على النظام
ِّ
ِّ
السياسي والمجتمع معاً.
ِّ
 .1معرفة اآلثار التي قد تظهر في سلوك وذوق طلبة الجامعات في قطاع غزة وكيفية تعاملهم مع أدوات
ادي والتفاعل مع هذه األدوات والوسائل؟
(العولمة الثقافية) المتعددة ،وهل لديهم تَقَُّبل لالنخراط اإلر ِّ

 .1معرفة هل هناك إدراك واضح للطلبة الجامعيين في جامعات قطاع غزة لمفهوم (العولمة) سواء كانت
ثقافية أم سياسية.

 .1التنويه إلى كيفية التعامل مع أدوات (العولمة الثقافية) ،التي تسعى لتعبيد الطريق أمام (العولمة
الجامعي معاً.
الفلسطيني والطالب
السياسية) ،واإلشارة إلى أهدافها الخفية ،التي قد تصيب المجتمع
َّ
َّ
أهمية الدراسة:
الفلسطيني إلى الكيفية التي ُيستَ ْه َدف فيها المجتمع
 -1لفت أنظار المسؤولين والمهتمين في المجتمع
ِّ
الفلسطيني بأدوات ثقافية وسياسية ُمعولمة قد تؤثر على الهوية الوطنية الفلسطينية .
َّ
الجامعي وتصحيح توجهاتهم في التعامل مع أدوات العولمة الثقافية ،وأَ ْخذ الجانب
 -2توعية الشباب
ِّ
سلبي .
اإليجابي واالبتعاد عن كل ما هو
ِّ
ِّ
1

السياسي ،التي قد تُلحق الضرر
الثقافي و
 -3التحذير من مخاطر االنزالق في أتون العولمة بشقيها
ِّ
ِّ
الجامعي معاً ،وفضح سياسات (اإلمبريالية العالمية) .
الفلسطيني والطالب
بالمجتمع
ِّ
ِّ
 -4تقديم آلية لمساعدة المعنيين والمهتمين؛ للتقليل من آثار(العولمة الثقافية) و(العولمة السياسية).

 -5تشكيل إضافة علمية لجهود الباحثين في إطار التصدي لـ(العولمة الثقافية) و(العولمة السياسية)
وأثرهما على طلبة الجامعات بقطاع غزة.
منهجية الدراسة:
تُعد هذه الدراسة دراسة وصفية تحليلية ،وسيستخدم الباحث أساليب وأدوات منهجية لتلبية أغراض
الدراسة ،وأهمها:
 المنهج الوصفي التحليلي:

هو منهج مرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسيرها ،فهو يقوم بوصف ما هو كائن وصفاً

دقيقاً وتفسيرهِّ ،
ويعبر عنه تعبي اًر كيفياً ،فيصف الظاهرة ويوضح خصائصها أو تعبي اًر كمياً ويعطي
وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى(.)1
 المنهج التاريخي:

يقوم على تتبع ظاهرة تاريخية من خالل أحداث أثبتها المؤرخون أو ذكرها أفراد على أن ي ِ
خضع
ُ

التحليلي؛ للتعرف على أصالتها
النقدي
الباحث ما حصل عليه من بيانات وأدلة تاريخية للتحليل
ِّ
ِّ
المستقبلي أيضاً(.)2
وصدقها ،وهي ليست فقط من أجل فهم الماضي بل وللتخطيط
ِّ
 منهج دراسة الحالة:

يهدف منهج دراسة الحالة إلى التَّعرف على خصائص ومضمون حالة أو ظاهرة واحدة بصورة

مفصلة ودقيقة ،ويرتكز منهج دراسة الحالة على تحديد حالة َّ
محددة بعينها كخطوة أولى ،ومن ثم جمع
معلومات مفصلة ودقيقة عنها كخطوة ثانية ،وتحليل المعلومات التي تم جمعها بطريقة علمية وموضوعية
للحصول على نتائج محددة يمكن تعميمه ،واقتراح أساليب معالجتها على حاالت أخرى مشابهة

)(3

.

) )1الحمداني ،موفق ،وآخرون ،مناهج البحث العلمي :أساسيات البحث العلمي ،عمان ،مؤسسة الوراق ،ط،2225 ،1
ص .121

) (2المرجع السابق ،ص .11

العلمي في العلوم السلوكية ،غزة ،أفاق للطباعة
) )3حلس ،داود بن درويش :دليل الباحث في تنظيم وتوضيح البحث
ِّ
والنشر ،ط2226 ،1م ،ص . 141
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أدوات الدراسة:
االستبانة:
هي صيغة محددة من الفقرات واألسئلة تهدف إلى جمع البيانات من أفراد الدراسة ،وقد شملت

االستبانة الخاصة بالدراسة عدة أسئلة جوهرية تتعلق بـ(العولمة الثقافية والسياسية) وأثرها على الطالب
الجامعي ،ومدى تأثيرها عليه في ظل هذا االنفتاح على وسائل االتصال والتواصل الحديثة.
ِّ
حدود الدراسة:

 الحد الزمني:

اسي  2221م وحتى العام الدراسي
الطلبة الجامعيون المسجَّلون في جامعات قطاع غزة منذ العام الدر ِّ
 2212م.

 الحد المكاني:

بعض الجامعات الفلسطينية في فلسطين – قطاع غزة :جامعة األزهر ،جامعة األقصى ،جامعة القدس

المفتوحة.

 المجال البشري:

ُيقصد به األفراد الذين يمكن أن تُطََّبق عليهم الدراسة الميدانية ،وسيقوم الباحث بإجراء الدراسة على
العمرية ،والجامعة،
مجموعة من طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،على أساس النوع ،والفئة ُ
السياسي.
المادي ،واالنتماء
اسي ،والكلية ،والوضع
ِّ
ِّ
والمستوى الدر ِّ
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مصطلحات الدراسة
اإمبريالية (:)Internationalism
مرحلة تاريخية من مراحل الرأسمالية ،تتصف بتكتُّل اإلنتاج على نطاق واسع ،بشكل تتنامى معه

أهمية المؤسسات الكبيرة ،التي تحاول أن تحتكر السوق بالتخلص من منافسيها أو بالتفاهم معهم في
سبيل تحديد األسعار ،وفي مرحلة معينة من التطور يقود اإلنتاج إلى تشكيل االحتكارات

(اإلمبريالية)(.)1

اإنترنت ):)Internet
شبكة(اإلنترنت) اختصار لكلمتين ،هما ،)International( :وتعني العالمية ،و( )Network

أي (الشبكة العنكبوتية) أو
وتعني الشبكة ،وبمزج الكلمتين بكلمة واحدة تصبح)Internet( :؛ ْ
(اإلنترنت) باللغة العربية ولـ(اإلنترنت) خدمات كثيرة مثل( :الفيس بوك)( ،تويتر)( ،هوتميل) ،وغيرها

اجتماعي
الكثير من االستخدامات المتنوعة والتي جعلت من شبكة (اإلنترنت) ظاهرة ذات تأثير
ِّ
وثقافي في جميع بقاع األرض ،وهذه الظاهرة َّأدت إلى تغيير المفاهيم التقليدية لمجاالت العمل
ِّ
()2
والتعليم والتجارة واإلعالم ،وبروز شكل آخر لمجتمع المعلومات .
الدولي ( :)World Bank
البنك
ّ
دمرته الحرب العالمية الثانية،
تأسس البنك
الدولي للحاجة إلى تمويل أعمال إعادة بناء تعمير ما َّ
ُّ
وقد أ ِ
ُعطى البنك حق فتح أو ضمان القروض ،التي تُ ِّ
قدم مشروعات تخدم أغراضه(.)3
التدخل اإنساني(:)Humanitarian intervention
إنساني سواء جاء متل
يهتم ذلك المفهوم بتبرير التدخل في الشئون الداخلية لدولة (ما) على أساس
ِّ
شكل تحالف يجمع بين عدد من الدول أو حتى
هذا التدخل من جانب منظمة دولية أو إقليمية أو أَ َخ َذ َ

من جانب دولة واحدة فقط(.)4

) )1حنفي ،حسن ،صادق ،العظم ،ما العولمة" حوارات القرن العشرين" ،دمشق ،دار الفكر ،ط 1111 ،1م ،ص
.213
بي2221 ،م ،ص .13
) )2خريسان ،باسم علي ،العولمة والتحدي
ُّ
الثقافي ،بيروت ،دار الفكر العر ِّ

) )3المحنة ،فالح كاظم ،العولمة والجدل الدائر حولها ،عمان ،مؤسسة الوراق للنشر ،2222 ،ص ص .124 -122
) )4ناصر ،إبراهيم ،التربية المدنية (المواطنة) ،عمان ،مكتبة الرائد العلمية1113 ،م ،ص . 11
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التفاعلية( :)interactivity
يقصد بها الدرجة التي يكون فيها للمشاركين في عملية االتصال تأثير في أدوار اآلخرين
وباستطاعتهم تبادلها ،ويطلق على ممارستهم الممارسة التبادلية أو التفاعلية ،وهناك سلسلة من األفعال

االتصالية التي يستطيع فيها الفرد (أ) أن يأخذ موقع الشخص (ب) ويقوم بأفعاله االتصالية .فالمرسل
يستقبل ويرسل في الوقت نفسه ،وكذلك المستقبل ،ويطلق على القائمين باالتصال مشاركين بدال من

مصادر

()1

تويتر(:)Twitter
تويتر هو إحدى شبكات التواصل االجتماعي ،التي انتشرت في السنوات األخيرة ،ولعبت دو اًر كبي اًر

في األحداث السياسية ،في العديد من البلدان وخاصة في منطقة الشرق األوسط ،وتصدرت هذه
الشبكات في اآلونة األخيرة ثالث مواقع رئيسية ،لعبت دو ار مهما جداً في إحداث ما يسمى بثورات
الربيع العربي وهي :فيس بوك ،تويتر ،يوتيوب ..وأخذ تويتر اسمه من مصطلح( )Tweetالذي يعني

التغريد ،واتخذ من العصفور رم از له ،وهو خدمة مصغرة تسمح للمغردين إرسال رسائل نصية قصيرة
()2

ال تتعدى  142حرفا للرسالة الواحدة ،ويجوز للمرء أن يسميها نصاً موج اًز

الثقافة(:)Culture

هي مجموعة األفكار والقيم والمعتقدات والتقاليد والعادات واألخالق و ُّ
النظم والمهارات وطرق التفكير

الشعبي واألدب والرواية واألساطير والفلسفة
وأسلوب الحياة والعرف والفن والنحت والتصوير والرقص
ُّ
والتاريخ ووسائل االتصال واالنتقال ،وكل ما صنعته يد اإلنسان وأنتجه عقله من أشياء مادية أو

معنوية متوارثة عن األجيال السابقة ،واضافتها إلى تراثه؛ نتيجة عيشه في مجتمع معين(.)3
الثقافة العالمية (:)Universal Culture

هي الثقافة التي تسعي إليها األمم والشعوب هذه األيام ،وهي ثقافة مشتركة تتوحد فيها أساليب
()4

الحياة اإلنسانية العامة

.

) )1أزروال ،يوسف ،اإلعالم الجديد ودوره في الحراك الديمقراطي العربي ،شبكات التواصل االجتماعي أنموذجاً ،المجلة
األفريقية للعلوم السياسية،

http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=167:-integris&catid=10:2010-12-09-22-53-49&Itemid=7

) )2المرجع السابق.

) )3ناصر ،إبراهيم ،مرجع سابق ،ص .11
) )4المرجع ،السابق ،ص .22
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الشرق الوسط الكبير(:)Greater Middle East
هو مصطلح لم يسبق أن استُ ِ
خدم في علم الجغرافيا أو السياسة أو في علم التخطيط
اتيجي ،بل هو مصطلح تم اختراعه في واشنطن لهدف محدد -بال شك -ويشمل بلدان العالم
اإلستر ِّ

بي ،باإلضافة إلى(باكستان) و(أفغانستان) و(إيران) و(تركيا) و(إسرائيل)(.)1
العر ِّ
صندوق النقد الدولي (:)IMF

أُنشئ بهدف القيام بدور مالي ونقدي؛ لحفظ قيمة العمالت واستقرار أسعار الصرف ورفع القيود
األجنبي ،التي تُعيق نمو التجارة الدولية ،ومنح التسهيالت االئتمانية للدول
المفروضة على النقد
ِّ
األعضاء ،كما يهدف إلى إيجاد مؤسسة دائمة يجري في إطارها التشاور الالزم لكل مشكالت العالم
النقدية؛ إليجاد عالم نقدي حر متحرر من القيود النقدية(.)2

الضربة الوقائية(:)Pre-emptive strike
توجيه ضربة قاضية لقوات العدو الضاربة في قواعدها ومراكزها للحيلولة دون تحولها إلى

خطر هجومي ُي ِّ
هدد سالمة القوات التي تأخذ زمام المبادرة فتكون البادئة بتسديد الضربة ،وهو
اصطالح شائع في االستراتيجية العسكرية الحديثة ،ال سيما بالنسبة لتدمير األسلحة النووية لدى الدول
الكبرى(.)3

العالمية (:)Cosmopolitanism
هي نزعة إنسانية تُوجِّه التفاعل بين الحضارات والتعاون والتساند والتكامل والتعارف بين مختلف

األمم والشعوب ،والحضارة العالمية نزوع عالمي يرى التعدد والتنوع واختالف القاعدة والقانون(.)4

الحسيني ،مشروع الشرق األوسط الكبير أعلى مراحل التبعية ،األردن ،دار الشروق للنشر
) )1األشهب ،نعيم  ،مازن
ُّ
والتوزيع ، ،ط2225 ،1م ،ص .1

) )2السيد ،عاطف ،العولمة في ميزان الفكر ،دراسة تحليلية ،اإلسكندرية ،مطبعة االنتصار3221 ،م ،ص ص -32
.11

) (3الكيالي عبد الوهاب ،وآخرون ،الموسوعة السياسية ،بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،مطبعة المتوسط،
1114م  ،ص .141
( )4بركات ،سليم ،مفاهيم ومصطلحات العالمية والعولمة ،مجلة النبأ الدولية ،العدد 3225 ،47م،
http://www.annabaa.org/nbahome/nba74/mafaheem.htm

2

العل َم َنة (:)Secularization
َ

إن الثورة الفرنسية وتفاعالتها أواخر القرن الثامن عشر هي التي رسَّخت النظرة العلمانية إلى الحياة

بوصفها سياسة رسمية تعتمدها الدولة دون ُم َواربة أو لَبس ،بوصفها نهجاً ثابتاً ،يقوم على فصل شؤون
الحياة الدنيوية عن أمور الدين واآلخرة ،برنامجاً محدداً بوضوح يلتزم بإبعاد ِّ
الدين عن السياسة لخير
كليهما (.)1

العولَ َمة (:)Globalization
َ

بي :من العالم ويتصل بها فعل ( َع ْولَ َم) على صيغة فَ ْو َع َل ،وهي من أبنية
(العولمة) في اللسان العر ِّ
الموازين الصرفية العربية ،ونالحظ على داللة هذه الصيغة أنها تفيد وجود فاعل يفعل( .)2ويعود لفظ
(العولمة) في أصلها للكلمة اإلنجليزية ( ،)Globalوالتي تعني عالمي أو دولي أو كروي ،وترتبط في

أي أن العالم عبارة
أحيان كثيرة بالقرية ،ويصبح معنى المصطلح (القرية العالمية )Global village؛ ْ
ترجم إلى الكوكبة أو الكونية أو
في َ
عن قرية كونية واحدة ،أما المصطلح اإلنجليزي (ُ )Globalization

(العولمة) (.)3

الفوضى الخالقة (:) Creative chaos
يعود هذا المصطلح لـ (مايكل ليدين) ،فهو أول من صاغ مفهوم (الفوضى الخالقة) ،أو

البناءة) أو (التدمير َّ
(الفوضى َّ
البناء) ،وهو ما عبَّر عنه في مشروع (التغيير الكامل في الشرق
األوسط) الذي أعده عام 2223م ،حيث ارتكز المشروع على منظومة من اإلصالحات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية الشاملة لكل المنطقة ،وفقاً الستراتيجية جديدة ،تقوم على أساس الهدم ثم
()4

البناء

بتدخل من القوة المهيمنة.

( )1أولف ،هانرز ،العولمة  :الطوفان أم اإلنقاذ ،الجوانب الثقافية والسياسية واالقتصادية ،ترجمة :فاضل جتكر ،تحرير
فرانك جي ،لتشنر وجون بولي ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية3227 ،م ،ص .427
الثقافي ،مرجع سابق ،ص .11
) )2خريسان ،باسم علي ،العولمة والتحدي
ُّ

بي ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،سلسلة كتب المستقبل
) )3ثابت ،أحمد  ،العولمة وتداعياتها علي الوطن العر ِّ
بي ،يناير 2223م ،ص ص .13 -12
العر ِّ

) )4أولف ،هانرز ،المرجع السابق ،ص .126
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الفيس بوك(:)Facebook
يعني به شبكة اجتماعية نالت اهتمام وقبول وتجاوب عدد كبير من الناس خصوصاً من الشباب

في جميع أنحاء العالم ،وهي ال تتعدى حدود مدونة شخصية في بداية نشأتها مارس  ،2224بجامعة
(هارفارد).)1( ،

اللَب َرلَة (:)Liberalization
تعني اللَّبرلة إشاعة النزعة الليبرالية ،تلك العقيدة والفلسفة والحركة الملتزمة بالحرية بوصفها منهجاً
وخطة أو سياسة في الحكم ،ومبدأً ناظماً للمجتمع ولطريقة حياة مالئمة للفرد والجماعة(.)2

المجتمع المدني (:)Civil society
هو تلك الشبكة الواسعة ِم َن المنظمات التي ليست مؤسسات ربحية من جهة ،كما أنها ليست هيئات
حكومية من جهة ثانية(.)3
منظمة التجارة العالمية (:)WTO
المتبادل ،باإلضافة لخلق اتجاه
الخارجي
تعمل على زيادة حجم التجارة الدولية بزيادة الطلب
ِّ
َ
أي
عام نحو التخصص وفقاً للمزايا النسبية بما يعني رفع كفاءة تخصيص الموارد بغض النظر عن ِّ

العالمي مما
اعتبار آخر ،كما يمكن تزايد االعتماد المتبادل الذي يحقق زيادة االندماج على الصعيد
ِّ
يؤدي إلى خلق مصالح متشابكة يمكنها تخفيف حدة الصراعات الدولية(.)4
النظا اإقليمي (:)Regional system
اإلقليمي يعني مجموعة العالقات والتفاعالت بين دول تقع في إقليم جغرافي واحد
النظام
ُّ
وتخضع لقواعد وقوانين منتظمة(.)5

) )1أزروال ،يوسف ،اإلعالم الجديد ودوره في الحراك الديمقراطي العربي ،شبكات التواصل االجتماعي أنموذجاً مرجع
سابق.

) )2أولف ،هانرز ،مرجع سابق ،ص .121
) )3المرجع السابق ،ص .631
) )4حوات ،محمد علي ،العرب وشجون الحاضر وغموض المستقبل ،القاهرة ،مكتبة مدبولي2222 ،م ،ص ص -16
.11

بي في ضوء احتالل العراق ،مجلة دمشق للعلوم
) )5الكفارنة ،أحمد ،اآلثار السياسية في النظام
اإلقليمي العر ِّ
ِّ
االقتصادية والقانونية -المجلد  -25العدد الثاني2221 ،م ،ص .622

00

النظا الدولي (:)The Global System
العالمي هو شكل دولي في السياسة العالمية ،قد يتخذ شكل حكومة عالمية تتفق جميع
النظام
ُّ

الدول على إنشائها ،وتتمتع بجميع السلطات التي كانت تتمتع بها الحكومات والدول قبل إنشائها أو أن
تقوم دولة عظمى بالسيطرة على العالم ككل(.)1

) )1السعيدي ،صالح ،معجم العولمة ومفهومها ،دار الجيل ،عمان 2212 ،م ،ص .211

00

الدراسات السابقة:
إن دراسة موضوع (العولمة الثقافية) و(العولمة السياسية) وأثرها على طلبة الجامعات
الفلسطينية بقطاع غزة يتطل

دراسة مفهو (العولمة) ومستواه الفلسفي ،وكذلك دراسة

اء كانت ثقافية أ سياسية
المستوى اإجرائي لـ(العولمة) ،المتمثل في آثار (العولمة) سو ً
وانعكاسها على الطال الجامعي الفلسطيني.
لقد تنوعت الدراسات والدبيات السابقة التي تناولت مفهو (العولمة) بشكل عا ومفهو

(العولمة الثقافية والسياسية) بشكل خاص ،وبيان جذور (العولمة) و(العولمة الثقافية)
و(العولمة السياسية) وفلسفتهما ،وبيان آثارهما ووسائلهما وأهدافهما على النحو التالي:

أوالً :دراسة حمد ،ديانا أيمن – 2212 ،بعنوان:

أثر العولمة الثقافية على مواطني الضفة الغربية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،نابلس :جامعة

النجاح الوطنية  /كلية الدراسات العليا.2212 ،

هدفت الدراسة إلي اإلشارة للكيفية التي تمت اإلشارة بها لترويج للعولمة لنموذجين ،أولهما

موضوعي ال مفر لإلنسان من التعامل مع بعض السلوكيات المرافقة الستعمال المخترعات التقنية
كالسيارة والتلفاز والحاسوب وغيرها ،والثاني يتمثل باألمركة الذي يسوق الثقافة األمريكية بوسائل
عدة من ضمنها وسائل النموذج الموضوعي ،ويهدف إلى إحالل الثقافة والفكر األمريكيين محل

الثقافة العالمية المتنوعة .واستخدمت لذلك الترويج لثالثة محاور رئيسية وهي  :الديمقراطية وحقوق
اإلنسان ومكانة المرأة ،وسعت لخلق نمط ثقافي واحد بهدف السيطرة على دول العالم المختلفة،

وإليجاد مجتمعاً عالمياً له عاداته وتقاليده وسلوكه وذوقه الواحد في جميع دول العالم ،مع اختفاء

الخصوصية المحلية الوطنية المتنوعة لمجتمعات الدول المختلفة وخاصة الدول النامية ومن
ضمنها فلسطين مستخدمةً بذلك سياسة العصا والجزرة .

وانتهجت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي والمنهج التحليلي ،وسعت الدراسة لتعريف العولمة

الثقافية باعتبارها من أهم أبعاد العولمة المختلفة.

وقد توصلت الدراسة ،إلي عدة توصيات أهمها:

أ .ضرورة توفير الحماية للمجتمع الفلسطيني(األسرة ،المدرسة الجامعة ،التنظيمات ،المؤسسات
 ).....،وتحصينها من مظاهر العولمة الحديثة والتي تتسم بالسلبية ،والتي بدأت تنخر في
المجتمع الفلسطيني.

ب .ضرورة البدء ،بالعمل علي خلق وايجاد العقل الفلسطيني الجمعي ،وهو الوحيد القادر علي
مواجهة آثار العولمة ثقافية كانت أم سياسية.
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ثانياً :إبراهي حسن ثابت ،عولمة التربية وانعكاساتها علي التعليم العالي في فلسطين من وجهة

نظر أساتذة الجامعات في محافظات قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األقصى،

البرنامج المشترك  ،غزة.2221 ،

هدفت الدراسة دراسة االنعكاسات التربوية للعولمة علي التعليم العالي في محافظات قطاع غزة،

من وجهة نظر طالب وأساتذة الجامعات الفلسطينية كما تناولت الدراسة التحديات والمشكالت التي

تواجه التعليم العالي في فلسطين  ،واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي  ،وأسلوب التحليل الفلسفي.
توصلت الدراسة لعدة توصيات أهمها:

أ .ضرورة إبراز أهداف العولمة من ناحية بعدها االجتماعي ،وتأكيد دورها في عولمة الحياة
االجتماعية بالمفهوم الغربي اإلباحي ،وذلك من خالل كافة األنشطة التربوية واإلعالمية

واالجتماعية.

ب .ضرورة المشاركة في الندوات والمؤتمرات العربية التي تعالج قضية اختراق العولمة ،من قبل
الجامعات والمنتديات الفكرية ،واتاحة الفرصة امام األجيال من أجل رسم سياسات مستقبلية

لمواجهة العولمة.

ت .العمل علي زرع قيم العدل والمساواة والحرية وحقوق اإلنسان المعتمدة في الدين االسالمي في

الطالب الجامعيين من خالل البعد التربوي في جميع مستوياته ،وذلك في مقابل ادعاءات

العولمة الديمقراطية.
ثالثاً :بدرية البشر  "،واقع العولمة في مجتمعات الخليج العربي دبي والرياض أُنموذجان" مركز
دراسات الوحدة العربية ،رسالة دكتورة منشورة  ،جامعة بيروت.2221 ،

هدفت الدراسة إلى الوقوف عند مجموعة من التساؤالت ارتبطت بمحاولة التعرف على درجة قبول

االستخدام الحر لوسائل العولمة الثقافية والتي اشتملت على المحمول واإلنترنت والقنوات الفضائية.

واعتمدت الدراسة البحث النظري ،والبحث التطبيقي المتمثل بدراسة االستمارة المقننة حص اًر ،بهدف

إرادة االطالع على رأي الشرائح االجتماعية التي تتعامل مع وسائل العولمة المختلفة.
توصلت الدراسة إلي:

التغير االجتماعي ال يسير دائماً بشكل متواز مع التغير في الجوانب المادية مما يؤدي إلى
أ .أن ُ
تخلخل ثقافي ،وأحياناً إلى نوع من التضارب بين أساليب التفكير والقيم والعادات والسلوك

ويسمى هذا
التقليدية من جهة ،ونظائرها من أساليب وعناصر ثقافية حديثة من جهة أخرىُ ،
الخلل (الهوة الثقافية) ،وهو إلى حد كبير حال المجتمعات الخليجية.
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ب .بضرورة متابعة ومراقبة األبناء عند استخدامهم لوسائل االتصال ومنها اإلنترنت والهواتف
المحمولة  ،باإلضافة لذلك التركيز علي مشاهدة القنوات التلفزيونية الهادفة ،واالبتعاد عن

بعض القنوات التي تنشر الفساد وتروج لرذيلة.

ت .إن التحدي الحقيقي للدولة القومية ال يكمن في إقامة سد ترابي أمام فيضان العولمة الثقافي،
بل يكمن في إحياء ثقافي ضروري ،يكون قائما على أساس عقالني وليس على أساس ردود

األفعال التي ال تحقق األهداف وتدفع بالتالي المجتمعات إما إلى االنغالق الثقافي الذي أصبح

من الصعب اليوم تحقيقه في ظل العولمة ،أو الذوبان غير المدروس في إطار العولمة ،وكال
الموقفين ال يوصالن إلى تحقيق الهدف الثقافي.

رابعاً :حمدي المحروقي ،دور التربية في مواجهة تداعيات العولمة علي الهوية الثقافية  ،دراسات في

التعليم الجامعي ،جامعة القاهرة.2224 ،

هدفت الدراسة إلى إبراز مفهومي العولمة ،والهوية الثقافية ،وأبعادها المختلفة ،والوقوف علي أهم
تداعيات العولمة التي تهدد الهوية الثقافية مع تحليل التداعيات اإليجابية والسلبية لظاهرة العولمة كما
عبر عنها المؤيدون والمعارضون.

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي وتوصلت الدراسة الي عدة نتائج أهمها:
إن العولمة ظاهرة عالمية أخذة باالنتشار والتوسع ،تحمل في طياتها تأثيرات عميقة علي البشرية
،بعضها إيجابي وبعضها اآلخر ينذر بالخطر .

خامساً :لمياء أبو جاللة "،الدور التربوي ألعضاء هيئة التدريس الجامعي في مواجهة تحديات العولمة
"،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة  ،فلسطين.2223 ،

هدفت الدراسة إلي رصد التحديات الدولية واإلقليمية والقطرية ،اإليجابية والسلبية التي أفرزتها العولمة
وتأثيرها علي الحياة الثقافية واالجتماعية والتربوية والتطبيقية.

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،ومنهج التربية المقارن التفسيري النقدي.

وقد أوصت الدراسة إلي عدة توصيات أهمها:

أن القضية المحورية اآلن  ،ليست وقف زحف العولمة أو التعلق بركابها ،وانما التعامل معها بمنتهي
الحكمة والمسئولية والواقعية والموضوعية ،ذلك أن وقت العمل ضد األخطار يجب أن يبدأ قبل

استفحالها.

سادساً :فالح كاظ المحنة "،العولمة والجدل الدائر حولها " ،مؤسسة الوراق ،عمان.2222 ،

هدفت الدراسة لتعرف علي دور اإلعالم العربي في القرن العشرين وحجم المخاطر الملقاة علي

عاتقها في عصر العولمة وكيفية مجابهة مثل هذه المخاطر .اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي .
أوصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها :
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ضرورة مجابهة العولمة وأخذ ما هو إيجابي واالبتعاد عن سلبيات العولمة .وضرورة دراسة المناهج

واألفكار التي تتبلور عبر المؤتمرات العربية العلمية أو البحثية التي تعقد تحت شعارات قومية ،تمثل
حاجات وخصوصيات الشعوب العربية ،وأقطارها المختلفة.

باإلضافة لذلك إيجاد صيغة تربوية قادرة علي تعظيم إمكانات الثقافة العربية وقدرتها علي التفاعل

الخصب مع الحاضر واستشراف المستقبل واستجالء معالمه وممكناته.

سابعاً :عمر سمحة العولمة الثقافية والثقافة السياسية العربية (برنامج اإلصالح الديمقراطي والثقافة

السياسية التشاركية في الوطن العربي) ،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة النجاح الوطنية -نابلس،
فلسطين.2225 ،

هدفت الدراسة إلى فحص التداعيات التي تضعها برامج اإلصالح السياسي الغربية ،في سياق عولمة

الثقافة والحديث عن اإلنسان العالمي ،على الثقافة السياسية العربية في بعدها التشاركي ،ال سيما وان
النظام الدولي قد شهد منذ مطلع العقد األخير من القرن الماضي مجموعة من المتغيرات ،أدت إلى
تفرد الواليات المتحدة بقيادة هذا النظام.

اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي النقدي ،وأوصت الدراسة بأن مسائلة التطبيق األمريكية
انتقائية وذات أغراض سياسية ،وسوف تضع قيودا إضافية على مسالة المشاركة السياسية
تحول دون توسيعها كما هو مطموح عربياً على المستوى الجماهيري على األقل  .كل ذلك
يمثل عقبات ستبقى تعترض سبيل المشروع األمريكي في المنطقة ويدفع باتجاه المزيد من

اللجوء إلى إج ارءات حمائية ثقافية تمثل لجواء للموروث ورفضا للوافد ،وما يترتب على ذلك
من نتائج سلبية على مستوي المشاركة السياسية.

التعقي على الدراسات السابقة:
تعددت ُو ُجهات النظر للدارسات السابقة جميعاً ،واختلفت باختالف ميول الباحثين وال ُكتَّاب ،التي
تناولت مفهوم (العولمة) بشكلها العام أو في إطار نظري فقط ،وعلى الرغم من أن هذه الدراسة تتَّفق
تم ذكره في الدراسات السابقة ،فإنها تختلف معها في وجوه عدة .وذلك على ما سيتم
مع بعض ما َّ
توضيحه فيما يلي:
.1

أشارت الدراسات السابقة إلى أن (الواليات المتحدة) استخدمت ثالثة محاور رئيسة ،وهي:
الديمقراطية ،وحقوق اإلنسان ،ومكانة المرأة ،ولكنها أغفلت جوانب أخرى سيتم التطرق إليها في
هذه الدراسة.
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.2

الفلسطيني في الضفة الغربية بشكل عام ،ولكنها لم تأخذ شريحة
تم إجراء دراسة على المجتمع
ِّ
معينة داخل المجتمع لترى مدى تفاعلهم مع موضوع دراسة (العولمة الثقافية).

.3

أشارت الدراسات السابقة إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في الندوات والمؤتمرات العربية التي
الجامعي ،ولكنها لم تبرز دور مؤسسات المجتمع
الثقافي للجامعات وللشباب
تُعالج االختراق
َّ
ِّ

المدني بشكل كاف ولم تتحدث هن دور الجامعات في التَّصدي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
.4

السعودي
اتجهت دراسة الباحثة بدرية البشر إلى دراسة مجتمعات الخليج العربي والمجتمع
ِّ
كنموذجين عن دول الخليج العربي كون بيئة الدراسة متشابها إلي حد كبير في ثقافتهم وفكرهم،
وقد اتجهت الدراسة إلى بحث أدوات وتقنيات (العولمة) :كـ(اإلنترنت) ،والهواتف المحمولة،
والفضائيات ،على اعتبار أنها تجسِّد (العولمة الثقافية).

.5

أن بعض الدراسات السابقة قد ركزت على إيجابيات وسلبيات (العولمة) ،وتحدثت عن أثرها
الجامعي بشكل خاص كونه ِّ
على المجتمع بشكل عام ،ولم تستهدف الشباب
يشكل قطاعاً
َّ
ُمهماً ،وجيالً واعداً يتوقع أن يكون له دور بارز في صياغة المستقبل الفلسطيني.
فإن ما يميز هذه الرسالة -إن شاء اهلل تعالى -أنها ستشير إلى أبعاد (العولمة الثقافية)
وأخي ارً َ

الفلسطيني بشكل عام ،وعلى الطلبة الجامعيين في قطاع غزة
و(العولمة السياسية) على المجتمع
ِّ
بشكل خاص ،كما ستشير إلى المستجدات على الساحة الفلسطينية من متغيرات سياسيةَّ ،أدت إلى

ي
الفلسطيني بالشكل
اطي والسعي لدمقرطة المجتمع
الطوعي أحياناً واإلجبار ِّ
ِّ
ِّ
التغير والتحول الديمقر ِّ
أحياناً أخرى ،ويحدث ذلك بالتزامن مع المستجدات الثقافية والمتغيرات في الفكر والسلوك والعادات
والتقاليد ،فهذه الدراسة تختلف عن غيرها من الدراسات السابقة نوعاً ما ،كونها تستطلع رأي شريحة من
عبر دراسة ميدانية تطبيقية ،وذلك
أهم شرائح المجتمع
ِّ
الفلسطيني ،أال وهي شريحة الطلبة الجامعيين ْ
اء كان
إلبراز أثر (العولمة الثقافية) و(العولمة السياسية) عليهم ،كنموذج عن المجتمع
ِّ
الفلسطيني سو ً

عبر أدواتها ووسائلها لتحقيق ما تصبو إليه من أهداف في فلسطين عامة
إيجابياً أم سلبياً وذلك ْ
وقطاع غزة محل الدراسة بشكل خاص ،ولعلني أُوفَّق في تحديد أهداف الدراسة .
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الفصل الثاني

العوملة الثقافية والعوملة السياسية( اإلطار النظري)

المبحث الول( :العولمة الثقافية) مفهومها وأهدافها
المبحث الثاني( :العولمة السياسية)  -المفهو والجذور
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المبحث الول
العولمة الثقافية :مفهومها وأهدافها
.0مفهو العولمة:
من المصطلحات التي القت رواجاً كبي اًر على الساحة العالمية ،وتناولها العديد من
(العولمة) َ
المفكرين والباحثين والدارسين في مختلف الميادين :السياسية واالجتماعية والثقافية؛ لكونها ظاهرة
َّ
ومركبة تحتاج إلى التَّ َمعُّن في فهم مظاهرها؛ لذلك ال بد من معرفة مفهوم تلك الظاهرة؛ لكي
معقَّدة
يسهل الوصول إلى معرفة األهداف التي تسعي إليها الدول الراعية لها.
هناك تعريفات كثيرة لـ(العولمة) ،فبعض الباحثين يرى أنها اصطباغ العالم بصبغة واحدة شاملة

لجميع األقوام وكل َم ْن يعيش فيها في ظل توحيد األنشطة االقتصادية واالجتماعية والفكرية والسياسية
الدين والثقافة والجنسية و ِ
دون اعتبار الختالف ِّ
الع ْرق(.)1
ويري آخرون أنها :التداخل الواضح ألمور االقتصاد واالجتماع والسياسية والثقافة والسلوك ،دون
اعتداد ُيذكر بالحدود السياسية للدولة ذات السيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو لدولة معينة ،ودون
()2
السياسي
االقتصادي و
يعرفها بأنها :القوة بمفهومها الشامل
ِّ
حاجة إلى إجراءات حكومية  .ومنهم َم ْن ِّ
ِّ

العالمي
يكون شكل النظام
اإلعالمي و
قني و
والعسكر ِّ
الثقافي ،وهي األساس الذي سوف يصنع أو ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ي والتِّ ِّ
في القرن الحادي والعشرين(.)3
وعرفَت أيضاً بأنها تتجسَّد في نشوء شبكات اتصال عالمية تربط جميع االقتصاديات والبلدان
ُ
والمجتمعات؛ لي ْخ ِ
ض َعها لحركة واحدة ،ويتمثل باندماج منظومات رئيسة ،مثل :المنظومة اإلعالمية
ُ
واالتصالية والمنظومة المعلوماتية التي تجسدها بشكل واضح شبكة المعلومات ،فالمقصود هو الدخول

العالمي العميق(.)4
في مرحلة االندماج
ِّ
عرف بأنها :التداخل الواضح ألمور االقتصاد والثقافة واالجتماع والسلوك ،دون اعتداد ُيذكر
وتُ َّ
بالحدود السياسية للدولة أو انتماء لوطن محدد أو والء لدولة بعينها دون غيرها من الدول (.)5
بي ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع2221 ،م ،ص .42
) )1الفتالوي ،سهيل حسين ،العولمة وآثارها في الوطن العر ِّ
) (2المرجع السابق ،ص .31

الثقافي ،بغداد ،دار الشئون الثقافية
) )3الراوي ،عبد الستار ،العولمة الفردوس الموعود وجحيم الواقع ،مجلة الموقف
ِّ
العامة العدد  1111 ،12م ،ص .33

) )4غليون ،برهان ،ثقافة العولمة وعولمة الثقافة ،بيروت ،دار الفكر المعاصر 1111 ،م ،ط  ،1ص .11

) (5الدجاني ،أحمد صدقيِّ ،
إسالمي ،مجلة األكاديمية المغربية ،الرباط ،العدد ،12
العالمي بمنظور
الدين والنظام
ُّ
ِّ
 1115م ،ص .11
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ويرى الباحث أن (العولمة) بكل جوانبها -على الرغم من اجتهاد الباحثين وتعدد آرائهم في

تعريفها -ال يوجد لها تعريف شامل؛ ألن ظاهرة (العولمة) لم تكتمل بعد ،فهي متجددة ومتداخلة
ومتشابكة في علوم ومجاالت متعددة  .وهي تدخل في الثقافة وفي السياسة وفي علم االجتماع ،وعلم

النفس واالقتصاد وغير ذلك  .ولكن هنالك قاسم مشترك بين تعريفات (العولمة) ،هو الذي يسعى لفكرة

دمج كل المجاالت الحياتية في نسق ونظام عالمي واحد ،حيث تُعرف (العولمة) كمصطلح معاصر
استخدمه الباحثون في كل المجاالت السياسية والثقافية ،بأنها النظام الذي من خالله تصبح شعوب

العالم متصلة ببعضها في مختلف ميادين الحياة الثقافية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والتقنية.
ِّ ِ
وهي بذلك تُوِقع شعوب ودول العالم الثالث فريسة بين َّ
ين في (العولمة)؛ ليسهل تشكيلهم
فك ْي
المتحكم َ
ْ
كيفما تشاء؛ "لذلك يجب إعادة النظر في قواعد اإلدارة الحالية (للعولمة المتوحشة) من خالل االعتراف
بالحقوق المتساوية للشعوب في التنمية ،ومنع استغالل القلة لألغلبية "(.)1
 .8تطور مفهو (العولمة):
االجتماعي خالل
االقتصادي و
السياسي و
لقد أصبح مفهوم (العولمة) أكثر شيوعاً في التحليل
ِّ
ِّ
ِّ
السنوات األخيرة ،التي أعقبت انهيار االتحاد السوفيتي ،وهذا ال يعني أن المفهوم جديد أو يشير إلى
ِّ
ومحدداته ـ
العالمي الجديد بمعطياته وآلياته
ظواهر جديدة ،إذ إنه امتداد لمفهوم النظام
ِّ
ومع ذلك يمكن القول :إن المفهوم ليس جديداً بالمعنى الذي يفهمه البعض ،فـ(العولمة) لم تحدث

فجأة ،بل لها جذورها التاريخية ولها مقدماتها الموضوعية ،وخاصة تلك األخيرة التي ظهرت مع بداية
مظاهرها تكنولوجيا
ا ُّلربع األخير من القرن العشرين وارتبطت بالثورة الصناعية الثالثة ،التي أبرزت
َ
حولت العالم إلى قرية صغيرة" .ومفهوم (العولمة) لدى بعض المفكرين
االتصال والمعلومات ،والتي َّ
مارس
العرب مرادف لمفهوم (األمركة) بكل ما يحمله من معاني الحقد والكراهية والعنصرية ،التي تُ َ
ضد العرب ،إضافة إلى نهب أموالهم والسيطرة على أرضهم ومنابع خيراتهم وحريتهم واستقاللهم

االقتصادي ومحاولة القضاء على خصوصياتهم وهويتهم الثقافية من خالل دمجهم في نظام
السياسي و
ِّ
ِّ
شرق أوسطي متناقض األعراف والثقافات يكون لـ(إسرائيل) فيه حق السيطرة عليه بدعم من (الواليات

العولَميَّة الجديدة"(.)2
المتحدة األمريكية) قائدة (النظام
ِّ
العالمي الجديد) ورائدة المسيرة َ
وقد أشار بعض المفكرين إلى أن بدايات (العولمة) جاءت منذ عهد اإلمبراطورية العثمانية في القرن
الخامس عشر وصراعها مع أوروبا من أجل السيطرة والهيمنة ،ثم الهيمنة األوروبية بعد ضعف الدولة
العثمانية ُّ
وتمزقها في بداية القرن العشرين ،وما تال ذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية من ازدواجية
) )1الالوندي ،سعيد ،بدائل العولمة "طروحات جديدة لتجميل وجه العولمة القبيح" ،القاهرة ،نهضة مصر للطباعة
والنشر والتوزيع ،ط 2222 ،2م ،ص .12

) )2حوات ،محمد علي ،العرب وشجون الحاضر وغموض المستقبل ،مرجع سابق ،ص ص .32-11
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السوفيتي) و(الواليات المتحدة األمريكية) ،وما أعقبه من انتهاء الحرب الباردة
القطبية بين (االتحاد
ِّ
وتفرد (الواليات المتحدة األمريكية) بزعامة العالم منذ مطلع تسعينات القرن العشرين(.)1
ُّ

من هنا يمكن القول ":إن تاريخ نشوء مفهوم (العولمة) يعود لفترة زمنية قديمة تعود لتاريخ االستعمار،
الطبيعي أن تسيطر دولة على أخرى بهدف استغالل مواردها والتحكم بها وطمس
حيث إنه من
ِّ
ثقافتها ،فمنذ زمن بعيد كانت كل قبيلة تسطو على قبيلة أخرى بهدف سلب ونهب خيراتها ،والسيطرة

على المواقع اإلستراتيجية :كآبار المياه التي تَُوفِّر مياه الشرب وأماكن الغذاء للبشر وللمواشي وغيرها،
وتطورت أسباب االستعمار مع تطور وعي اإلنسان وتأقلمها مع البيئة ومواردها؛ لذلك فإن (العولمة)

وبناء
بي الذي أراد السيطرة على الشرق،
ظاهرة تاريخية مستمرة ،تطورت إلى أن ظهر االستعمار الغر ُّ
ً
على النزعة االستعمارية القديمة وتََزعُّم (الواليات المتحدة األمريكية) وتَفَُّردها على الساحة الدولية في

أواخر القرن العشرين ،والسعي إلى فرض هيمنتها وسيطرتها اقتصادياً وسياسياً ،وما تصدره من قيم

ثقافية واستهالكية رأسمالية تحررية بعيدة كل البعد عن ثقافة وعادات وتقاليد الدول النامية مثاالً حياً

على االستعمار القديم ،ولكن بوسائل جديدة أكثر وعياً وأشد حذ اًر في التعامل مع األمور ،فهي تستغل

معظم دول العالم وتسيطر عليها من جميع االتجاهات بواسطة (العولمة) ووسائلها وتقنياتها"(.)2
 .1العولمة الثقافية:

أي أنهم ُيلصقون بها
يطابق بعض الباحثين بين (العولمة الثقافية) وبين (األمركة) أو ( َ
الغربنة)؛ ْ
صمة (اإلمبريالية الثقافية) ممثلة بوسائل اإلعالم الجماهيرية ،عبر خضوعها لتحكم شركات أمريكية
َو ْ
وأوربية في المقام األول(.)3

ويعرفها البعض على أنها(اإلمبريالية الثقافية) التي تتجلى بوصفها إحدى السمات األيديولوجية

المزيغة لألبصار والمالبس الثمينة والسيارات الفاخرة
والتي تتجذر في عمق صور ناطحات السحاب ُ
ومشاهد الترف وتمجيد السلطة والثروة(.)4
أي بلد تحتوي على الثقافة المتخصصة والثقافة الشعبية (التراث) ،التي
ولما كانت ثقافة ِّ
َّ

ويتم تخصيبها وتنميتها من خالل المبادالت الثقافية( ،)5فإنه ال يمكن
تتطور باإلبداع والذاكرة معاًُّ ،
بي ،مشروع الشرق األوسط الكبير ،إربد :دار الكندي للنشر
) )1المرشدة ،يوسف ،العولمة وأثرها على العالم العر ِّ
والتوزيع 3224 ،م ،ص.17 ،
) )2حمد ،ديانا أيمن :أثر العولمة الثقافية على مواطنِ ْي الضفة الغربية ،نابلس :جامعة النجاح الوطنية ،كلية الدراسات
العليا ،رسالة ماجستير غير منشورة 3213 ،م ،ص .17
) )3أولف ،هانرز ،العولمة  :الطوفان أم اإلنقاذ ،الجوانب الثقافية والسياسية واالقتصادية  ،مرجع سابق ،ص .711
) )4المرجع السابق ،ص .523

بي :دبي والرياض أنموذجان ،بيروت  :مركز دراسات الوحدة
) )5البشر ،بدرية ،وقع العولمة في مجتمعات الخليج العر ِّ
العربية ،أيار/مايو  3221م ،ص ص .51-52
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التكنولوجي ،حيث
ألي مجتمع العيش بمنأى عن المجتمعات األخرى ،خاصةً في عصر التطور
ِّ
ِّ
ِّ
المتقدمة ،التي تُقَِّرب الثقافات والخبرات
مجتمعاً صغي اًر من خالل وسائل االتصال
أصبح العالم
َ
ي بين الدول بسرعة
والبيئات المجتمعية وتنقلها إلى مجتمع معين ،وهنا يسهُل التبادل
الثقافي الحضار ُّ
ُّ
وسهولة.

ومن هنا يمكن طرح تساؤل حول طبيعة العالقة بين هذه الثقافة العالمية(ثقافة العولمة) وبين

اور ومعايشة أم تنافر واحالل ثقافة عالمية كونية
الثقافات المحلية المتفردة ،هل هي طبيعة تَ َج ُ
واحدة؟(.)1
ولإلجابة عن السؤال ال بد من تَتَبُّع مفهوم (العولمة الثقافية) بين المؤيِّدين والمعارضين ،يأخذ مفهوم
َّ
(العولمة الثقافية) ِّ
المقدمة لمصطلح (العولمة) ،وذلك على اعتبار أن الثقافة
حي اًز كبي اًر من التعريفات

كأي سلعة تجارية أخرى أو خدمة لالستهالك ،تحظى بجاهزية خاصة ومغرية،
سلعة عالمية ،تُ َس َّوق ِّ
شأنها شأن المنتجات المعلَّبة.
ُّ
فمسوقو (العولمة
مسوقي (العولمة).
ومن هنا برزت العديد من التعريفات التي
ِّ
تصب في مصلحة ِّ
الثقافية) يؤكدون بأنها خلق ِّ
مكون ثقافي عالمي ،وفرضه كنموذج ثقافي وتعميم معاييره وقيمه على

الثقافي للعالم من خالل
العالم أجمع ،حيث ارتبطت (العولمة الثقافية) بفكرة التنميط أو التوحيد
ِّ
استغالل ثورة وشبكة االتصاالت العالمية والتقنية والتجارية والثقافية النابعة من الغرب ،وعلى الجانب
اآلخر يقف المعارضون لثقافة (العولمة) على اعتبار أنها تسعى إلى طغيان ثقافة عالمية واحدة على

الثقافات القومية والمحلية المتعددة ،بما يشكل خط اًر على خصوصياتها ،مما يؤدي إلى ابتالعها
والحلول محلَّها؛ وأنه يجب محاربتها(.)2
ومن جهة أخرى فإن فكرة إيجاد ثقافة كونية أو عالمية تشتمل على منظومة من القيم والمعايير

لفرضها على العالم أجمع ،تؤدي إلى االنقسام والتفكك واحداث شروخ في األبنية الثقافية للشعوب،
فضالً عن محاولة طمس معالم الثقافة الوطنية أو إظهارها بمظهر العاجز ،حيث تفرض فك اًر يعتمد
على ما أنتجته ثورة المعلومات والتكنولوجيا؛ لذلك فهي -من وجهة النظر هذه -خضوع الشعوب غير
ِ
ِ
المسيطرة ،وخضوع ثقافة هذه الشعوب أيضاً للمعايير السائدة في
المسيطرة لثقافة الشعوب الغربية
وبناء على ذلك ظهرت فئة من ال ُكتَّاب والعلماء الذين يرون أنها فعل
سوق السِّلع وغياب دور الدولة.
ً
ي على سائر الثقافات(.)3
اغتصاب
ثقافي وعدوان رمز ِّ
ِّ

الفوال ،العولمة ثقافة واحدة أم ثقافات متعددة ،صحيفة الراكوبة السودانية3212/27/23 ،
) )1نجوي َّ
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-86160.htm

بي ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية،
) )2عمر ،السيد أحمد ،وأخرون ،العولمة وتداعياتها على الوطن العر ِّ
 2223م ،ص .164

) )3حمد ،ديانا أيمن ،أثر العولمة الثقافية على مواطنِ ْي الضفة الغربية ،مرجع سابق ،ص .32
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 .4أهداف (العولمة الثقافية):
تهدف (العولمة) الثقافية إلى عدة أهداف هامة سوف نجمل بعضاً منها(:)1
.1
.2

خدمة السيادة المركزية والهيمنة العالمية ،وتوطيد معاني (العولمة السياسية و االقتصادية) ونقل

الحضارة العالمية إلى الشعوب الدنيا.

الثقافي.
توحيد الثقافة العالمية ،وصهرها في ثقافة واحدة ،والغاء التعددية الثقافية وحق التنوع
ِّ

 .3غرس قيم ثقافية جديدة تعتمد على الثقافات الرخيصة ،مثل :ثقافة االستهالك وثقافة الجنس
.4

ي والعالقة المفتوحة بين الرجل والمرأة.
والعالقات خارج اإلطار األسر ِّ

نزع الخصوصية الفردية ومحو الهوية الذاتية؛ ولذلك نرى أن أنصار العولمة ال يعترفون بالهوية

اء هوية الفرد أو المجتمع الواحد أو الدولة الواحدة.
الشخصية سو ً
العملي أمام ثقافتها وحضارتها.
النفسي و
 .5دفع المجتمعات للقبول بالهيمنة اإلمبريالية واالنهزام
ِّ
ِّ
هامشي يذوب في بحر
 .6تحطيم كل الثوابت الدينية والفكرية واألخالقية للوصول إلي بناء إنسان
ِّ
المادية.

وتسعى (العولمة الثقافية) ذات الطابع األمريكي إلقصاء الثقافات األخرى وتذويب الهُويَّات

المغايرة تحت شعارات ،مثل( :المواطنة العالمية) و(القرية العالمية) و(القيم الكونية) ،وذلك من خالل

قوتها المالية واإلنتاجية ،وليس من خالل ثقافتها أو قيمها ،حيث أدركت (الواليات المتحدة األمريكية)

أن سوق الثقافة الراقية والرفيعة محدودة؛ لذلك قامت بالبحث عن ثقافة أخرى أكثر انتشا اًر وترويجاً؛
ت إلى (هوليوود) ووكاالت اإلعالنات لتتولى هذه المهمة من خالل نشر ثقافة الجنس
لذلك َع ِه َد ْ

والعنف ،وثقافة تمجيد القوة والمصالح والسيطرة وازدواجية المعايير والتالعب بالتاريخ ونشر أفكار
ِ
الالق َي ِميَّة والالأخالقيَّة والالمعنى؛ لذلك وجدت في هذه الثقافة المتدنية السوق األوسع واألكثر ترويجاً
من الثقافة الراقية(.)2
َ
 .5الفارق بين (العولمة) والعالمية:
يالي) الذي سبقت اإلشارة إليه ،وبين العالمية باعتبارها
هناك فرق كبير بين (العولمة) بمنهجها (اإلمبر ِّ

اإلنساني كله ووضعه على طريق الحق واإلنسانية الحق والمواطنة الصالحة.
قي بالمجتمع
تستهدف ُّ
الر َّ
ِّ
ألن تكون دعوة عالمية في ظل الحكم البيزنطي ،ولكنها لم
ومن الجدير بالذكر أن المسيحية
ْ
سعت ْ

تنجح في ذلك بالجمع بين العالمية وبين القيم اإلنسانية العليا ،ولم تنجح في المحافظة على نقائها
العقَِدي ،فأفسحت الطريق أمام اإلسالم لكي يكون ِّ
العالمي الخاتم لألديان جميعاً.
الدين
َّ
َ
) (1السعيدي ،صالح ،معجم العولمة ومفهومها مرجع سابق ،ص .35
) )2حمد ،ديانا أيمن ،أثر العولمة الثقافية على مواطنِ ْي الضفة الغربية ،مرجع سابق ،ص .27
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إن السمة البارزة للثقافة اإلسالمية أنها تعترف باآلخرين ،وتحترم خصوصياتهم الثقافية

ومُنطلقاتهم الحضارية( ،)1وعن ذلك عبَّر القرآن الكريم بقوله -تعالىَ ﴿ :يا أَيُّهَا َّ
اس إَِّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم
الن ُ
ِ ِ
ِ
ارفُوا ﴾ ...الحجرات آية.13 :
م ْن َذ َكر َوأ ُْنثَى َو َج َعْل َنا ُك ْم ُش ُعوباً َوقََبائ َل لتَ َع َ
إذاً الفرق بين (العولمة) والعالمية يتمثل في أن (العولمة) تعني :وحدة الثقافة البشرِّية ككل
باعتبار أن العالم وحدة واحدة ،والعالمية :تمثل االنفتاح بين الحضارات ،فوسيلة (العولمة) الصِّدام

والصراع بين الحضارات ،باإلضافة إلى كونها غزواً ثقافياً واختراقاً لخصوصيات الثقافات القومية
اء لهذه الثقافات ،حضارياً وعلمياً وتِقَنياً ،وتقوم العالمية على المساواة و ِّ
الن ِّديَّة
والوطنية ،والعالمية إثر ً

بين مختلف الثقافات ،بينما تقوم (العولمة) على التبعية والهيمنة والتطبيع والغزو واالختراق وافراغ

الثقافة من مضمونها وانتزاع هويتها الخاصة والترابط بين الناس برابط َعولَمي من الالوطنية والالقومية
والالدينية والالدولة(.)2

يخي ،لكن ليس بالضرورة في صيغة (العولمة)
أن تتحقَّق في مسار البشرية التار ِّ
فالعالمية ال بد و ْ
كما تتداولها األدبيات االقتصادية (الليبرالية) الجديدة؛ بمعنى أنه ال يجوز استخدام (العولمة) والعالمية

في منظور متماثل أو وضعهما في سقف واحد(.)3

أضف إلى ذلك َّ
أن (العولمة) إذا كانت تعني وحدة الثقافة البشرِّية باعتبار أن العالم وحدة واحدة،

فالعالمية ضد (العولمة) ،األولى :انفتاح على العالم واقرار بتباين الثقافات والحضارات ،والثانية :انفتاح
على ثقافة واحدة ،هي الثقافة األمريكية ،ورفض ِل َما عداها من ثقافات ،واذا كانت وسيلة العالمية
االنفتاح على الحضارات ،فإن وسيلة (العولمة) الصِّدام والصراع مع الحضارات ،واذا كانت (العولمة)
غزواً ثقافياً واختراقاً لخصوصيات الثقافات القومية والوطنية ،فإن العالمية إثراء لهذه الثقافات ،وتالقحها

حضارياً وعلمياً وتقنياً(.)4

والعالمية عكس (العولمة)؛ تعني االنفتاح على العالم دون فقد الهُوية وروابط االنتماء...
فالعالمية تعني تالقح األفكار وتبادل المعرفة والتعامل الراقي مع كل الشعوب(.)5

إن العالمية تخاطب أعمق مشاعر اإلنسان عموماً ،وما في وجدانها من حقوق ُموحَّدة وقيم سامية
ومثُل عليا على الرغم من اختالف األجناس وتباين األزمان واألوطان ،وتُ ُّ
عد الحياة كرامة والحرية حقاً،
ُ
بي3212 ،م،
بي ،مؤسسة الفكر العر ِّ
) (1الزغبي ،محمد مصلح ،العولمة الثقافية وأثرها علي الوطن العر ِّ
http://arabthought.org/content
) )2بركات ،سليم ،مفاهيم ومصطلحات العالمية والعولمة ،مرجع سابق.
) (3السيد ،ياسين ...وآخرون ،العرب والعولمة ،بحوث ومناقشات الندوة الفكرية ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت1111 ،م ،ص .217
) )4بركات ،سليم ،مفاهيم ومصطلحات العالمية والعولمة ،مرجع سابق.

) )5األحمدي ،فهد ،الفرق بين العولمة والعالمية ،مجلة دار األخبار،3213/21/15 ،
http://www.daralakhbar.com/articles/1991989
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والعدالة االجتماعية حتماً والفضيلة جوه اًر .إذًا فالعالمية نزعة إنسانية توجه التفاعل بين الحضارات
والتعاون والتساند والتكامل والتعارف بين مختلف األمم والشعوب ،والحضارة العالمية نزوع عالمي يرى

التعدد والتنوع واختالف القاعدة والقانون.

بي في وقتنا الراهن ،إذ إن الغرب يؤمن
هذا الوصف للعالمية يختلف عن الوصف الغر ِّ
بي منذ القديم؛ ولهذا فإن الجديد فيه تصاعد في
بالنزعة المركزية اللَّصيقة بالنموذج الحضار ِّ
ي الغر ِّ

درجة النزعة المركزية ووحدة التطبيق لها؛ والسبب في ذلك هو التطورات الجديدة التي طرأت على

ص ِّ
العالم ،ومن َّ
ب العالم -اقتصادياً
بي بالعالم غير الغر ِّ
ثم عالقة النظام الغر ِّ
بي ،والذي يطمح في َ
وقيمياً وثقافياً وعسكرياً -...داخل قوالب غربية .من هذا المنطلق تتداخل مفاهيم (العولمة)
وسياسياً َ
والعالمية الغربية لتمثل مرحلة الطوفان -والذي هو في مضمون هذه المفاهيم مجموع الدعاوى الغربية-
نهاية التاريخ ،بحيث َم ْن لم يركب سفينة نموذجها طوعاً سيركبها ُم ْك َرهاً(.)1

) (1بركات ،سليم ،مفاهيم ومصطلحات العالمية والعولمة ،مرجع سابق.
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المبحث الثاني
العولمة السياسية :المفهو والجذور
العولمة السياسية هي المالذ األخير الذي تسعي العولمة للوصول إليه من خالل أبعادها ووسائلها
العالمي ،و َّ
ألن
وتقنياتها وأشكالها المختلفة التي تتدخل في كافة مجاالت الحياة اليومية على الصعيد
ِّ

(العولمة السياسية) لم تصل َب ْع ُد إلى مبتغاها؛ ألنها ال تزال في بدايتها ،فهي من الظواهر الجديدة
المصاحبة لبروز وتطور (العولمة).
إن العولمة السياسية – شأنها شأن ظاهرة العولمة بشكل عام -تعددت مفاهيمها وتعريفاتها

تبعاً ألهداف الباحثين والمفكرين وميولهم وقناعاتهم بـ(العولمة) كظاهرة ،فمنهم َم ْن ينظر لها بنظرة
اإليجابي؛ لذلك من الصعوبة بمكان إيجاد تحليل
تشاؤمية أو سلبية ،ومنهم َم ْن ينظر لها بشكلها
ِّ

وتعريف دقيق لمفهوم (العولمة السياسية) ،حيث إنها لم تكن في ذلك على قدر من الوضوح ،فاألدبيات
عادة ما تخلط بين مفهوم (العولمة السياسية) من ناحية ،ومفاهيم أخرى قريبة ذات صلة بما ُي ْع َرف

بـ "عولمة السياسية" (.)1

.0مفهو "العولمة السياسية":

ت على أنها :عملية تشكيل نظام
فعِّرفَ ْ
تعددت أراء الباحثين والمفكرين في تعريفاتهم للعولمة السياسيةُ " ،
دولي يتجه نحو التوحد في قواعده وقيمه وأهدافه ،مع زعمه العمل على دمج المجموعات البشرية

الم َعولَمة إلضفاء العالمية والتعميم واالنتشار والتبشير
ضمن إطاره ،أو هي تجسيد لسعي بعض القوى ُ
على بعض القيم السياسية واالقتصادية المرتبطة بقيم الخصوصية الحضارية الغربية ،مما يثير ردود
فعل الخصوصيات األخرى غير الغربية ،مطالِبةً بالمساهمة في إعادة تعريف محتوى القيم العالمية
السياسية التي يمكن قبولها إرادياً ،مثل :قيم الديمقراطية ،والكرامة اإلنسانية ،والحريات الفردية

والجماعية ،وحقوق اإلنسان ،وحق الشعوب في تقرير مصيرها ،كما أن العولمة السياسية تهدف أساساً

وبشكل رئيس إلى دمج الشعوب العالمية كافة تحت لوائها واذابة خصوصيات الشعوب ضمن عملية

(العولمة) تحت المسميات الجديدة من ديمقراطية وحرية سياسية"(.)2

ف العولمة السياسية بأنها :أحد أبعاد العولمة االقتصادية ،والتي تعمل من أجل إرساء
وتُ َع َّر ُ
العالمي( ،الواليات المتحدة األمريكية ،وأوروبا الغربية ،واليابان) هيمنة شبه
أسمالي
هيمنة الثالوث الر
ِّ
ِّ

) )1ثابت ،أحمد...وأخرون ،العولمة وتداعياتها علي الوطن العربي ،مرجع سابق ،ص .21
) )2حجاج ،قاسم ،التنشئة السياسية في الجزائر في ظل العولمة ،مجلة الباحث ،الجزائر3222 ،م ،ص .12
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تامة على مختلف الكرة األرضية ،والهدف من هذه الهيمنة السياسية تفكيك وشائج السيادة الوطنية

للدول المتوسطة والصغيرة(.)1

كما تُ َع َّرف (العولمة السياسية) بأنها :تقليص فاعلية الدولة وتقليل دورها ،واعتبار الشركات
المتعددة الجنسيات والمنظمات العالمية شريكاً للدولة في صنع ق ارراتها السياسية ،وهذا يعني أن مبدأ

السياسة آخذ في التآكل نتيجة عالقات الدول فيما بينها في مختلف مجاالت الحياة ،وأصبحت حرية
الدول بحسب مشيئتها ناقصة؛ لذا فـ(العولمة السياسية) تعني نقالً لسلطة الدولة واختصاصاتها إلى
مؤسسات عالمية تتولى تسيير العالم وتوجيهه ،وهي بذلك تَ ِح ُّل محل الدولة وتهيمن عليها(.)2
ت (العولمة السياسية) على أنها :انتهاء دولة الرفاهية ،وتَ َح ُّول الدولة إلى دولة
وقد ُعِّرفَ ْ
األساسي
أي أن (العولمة السياسية) قد أفرغت الدولة من مفهومها
ِّ
تنافسية ،ثم إلى دولة فضالت؛ ْ
باعتبارها دولة مسؤولة تقوم على رعاية كافة أبنائها ،وتوفير كل وسائل العيش الكريم لهم ،وهذه

النظرية قد تغيرت مع دخول (العولمة) وتأثيرها في مناحي وجوانب الدولة الوطنية كافة ،فتخلت الدولة
عن تلك األهداف؛ لتحقيق المصالح االقتصادية والسياسية وتنفيذ السياسات العالمية للَّحاق بركب

الحضارة(.)3

وأدى ظهور (العولمة السياسية) إلى انتقاص سيادة الدولة الوطنية وتحديد دورها وتقليصه،

مسميات عديدة
بحيث يصبح قرارها مشتركاً فيما بينها وبين الهيئات التي تنافسها في إدارة البالد تحت َّ
ومتنوعة ،مثل :حماية حقوق اإلنسان وحقوق األقليات ،وحماية البيئة ،وحقوق المرأة ،وتهديد السِّلم

العالمي ،وغيرها(.)4
ِّ
ويستنتج الباحث أن العولمة السياسية هي عملية إنهاء سيطرة الدولة الوطنية على أفرادها داخل
حدودها اإلقليمية؛ وذلك بفعل ارتباط أفراد المجتمع بوسائل وتقنيات العولمة ،التي تنقل وتغذي وتغزو
ثقافتهم ،فهم يتطلعون بفعل ذلك إلى شعوب ودول أخرى تسود فيها الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان
يتم إنهاء حكم الدولة التسلُّطية على األفراد ،ويقتصر حكم
وواجبات أخرى توفرها الدول ألفرادها ،وهنا ُّ

الدولة فقط على حماية حدودها اإلقليمية ،ويصبح لزاماً عليها ربط أفراد مجتمعها بكل ما هو جديد في

الخارجي،
موضوع التكنولوجيا واالتصاالت وغير ذلك من وسائل تقنية حديثة تعمل على ربطهم بالعالم
ِّ
واذا ما فعلت ذلك ُينظَر إليها على أنها متخلِّفة تعيش عص اًر ظالمياً ،كما حدث في العراق إبان حكم

الرئيس صدام حسين.

) )1الظاهر ،نعيم ،إدارة العولمة وأنواعها ،األردن ،عالم الكتب الحديث2212 ،م ،ص .121
) )2ثابت ،أحمد ...وأخرون ،العولمة وتداعياتها علي الوطن العربي ،مرجع سابق ،ص .21
بي للعولمة ،القاهرة ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة2222 ،م ،ص
) (3مسعد ،نيفين ،رؤية الشباب العر ِّ
.124
) )4ثابت ،أحمد...وأخرون ،العولمة وتداعياتها علي الوطن العربي ،مرجع سابق ،ص .21
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ويرى الباحث إضافةً إلى ذلك أن (العولمة السياسية) تسعى إلعادة صياغة المفردات العالمية الجديدة

وتغيير مفهومها ،كالديمقراطية ،والحرية ،وحقوق اإلنسان ،وحقوق األقليات ،حيث أصبح موضوع
األقليات من المواضيع المهمة لدى (الواليات المتحدة األمريكية) وذريعةً لِتَ َد ُّخلِها؛ إلنصاف المظلومين

من ُوجهة نظرها؛ لتصبح مفاهيم عصرية قابلة لالستخدام حسب حاجات ومصالح الدول المسيطرة
عالمياً ،وخير دليل على ذلك تدخل (الواليات المتحدة) وحلفائها في العراق وأفغانستان وليبيا وسوريا
وغيرها.

.8عولمة السياسة والعولمة السياسية:
هناك ترابط قوي بين (عولمة السياسية) و(العولمة السياسية) ،فـ(عولمة السياسية) من بين

الحظ َّ
أن (العولمة السياسية) قد ظهرت كمفهوم في
في َ
المفاهيم األكثر تعبي اًر عن (العولمة السياسية)ُ ،
أواخر القرن العشرين؛ لتُعبِّر عن طموح غربي ،له تصور سياسي موجه ،قوامه حقوق اإلنسان
العالمية ،التي تُنشئ نمطية قيمية ومعيارية غربية موحدة ،تساعد على بروز نموذج سياسي واحد
ومتوافق ،جامع بين الديمقراطية التشاركية ،والحكم الراشد ،ودولة الحق والقانون(.)1
كما أن (العولمة السياسية) مفهوم ومنهجية ِّ
تعبر عن تطلُّع غربي هادف إلعادة تشكيل مفهوم

الداخلي للدول ،وال قاعدة تمكن
السيادة؛ لتحويلها لمجرد قيمة رمزية ،وليست تعبي اًر عن االختصاص
ِّ
الدول من تبني المنظمة السياسية ،فـ(العولمة السياسية) تصبو ألن تجعل اإلنسان الفرد النقطة
المحورية ،التي تؤسس أنظمة سياسية هادفة؛ لتحقيق حاجاته بما يتماشى ومنظور حقوق اإلنسان
العالمية المتكاملة الرافضة لالنتقاء والتجزئة" .وهذا ما نصت عليه اتفاقيات حقوق اإلنسان في ظل
العالمي لحقوق اإلنسان"( .)2وبذلك بدأ يتبلور اتجاه لعولمة القيم الغربية في السياسة
اإلعالن
ِّ
الدولي الجديد(.)3
واالقتصاد ،وتسخير كل الوسائل المتاحة لتكريسها كمبادئ وقيم للنظام
ِّ

الكوني هو من أهم معالم (العولمة السياسية) ،ومن
اإلنساني والوعي
العالمي والوالء
إن بروز االنتماء
ِّ
ِّ
ِّ
أكثر األبعاد عمقاً على المدى البعيد ،وهي تتضمن تحوالً في تركيز ووعي واهتمام الفرد في المجال

إلنساني ،هذا االرتقاء في الوعي من
الذاتي إلى المحيط ا
العالمي ،ومن المحيط
الوطني إلى المجال
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
فالكوني هو في قلب حركة (العولمة)
العالمي
القومي ،ثم إلى
الوطني و
المذهبي إلى
القبلي و
الطَّ ْور
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
التي تتضمن زيادة الوعي بعالمية العالم وبوحدة البشرية التي ستعيش عصر عالمية التفكير والمعرفة،
بي ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية،
) )1عبداهلل ،عبد الخالق ،وأخرون ،العولمة وتداعياتها علي الوطن العر ِّ
2223م ،ص ص .46-45

) )2الشكري ،علي يوسف ،حقوق األنسان في ظل العولمة ،األردن ،دار أسامة للنشر والتوزيع2226 ،م ،ص .12

بي ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية،
) (3الصبيحي ،أحمد شكري ،مستقبل المجتمع
المدني في الوطن العر ِّ
ِّ
2222م ،ص .142
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وعالمية الحقوق والواجبات ،وعالمية اإلنجازات واألزمات ،وعالمية الطموحات والتطلعات ،وعالمية

البقاء والفناء ،...هذا االرتقاء في وعي هذا الجيل وفي إدراك البشرية عموماً هو ارتقاء عفوي وتلقائي
وربما حتمي ،وهو جزء ال يتج أز من (العولمة) وحركة (عولمة السياسة).

وقنة باإلضافة إلى الدولة قائمة بدرجات متفاوتة ،ويتعايش بعضها مع
إن مسارات الوحدنة و َّ
الس َ
بعض ،ولم يتم حسم األمر ألي منها َب ْع ُد ،و(العولمة السياسية) تجسد هذه المسارات ،وتشير إلى زيادة

السياسي ،وتعبر عن حركة (عولمة السياسة) التي تأتي كتحصيل
العالمي في الشأن
حضور الكل
ِّ
ِّ
حاصل بعد أن تمت عولمة العالم اقتصادياً وثقافياً(. )1
الب ْينِيَّة ،وما هذه
وقد َّأدت (العولمة السياسية) إلى ظهور سلسة من المنظمات الحكومية َ
المنظمات إال روابط دول تََّم إيجادها لمعالجة قضايا وادارة شؤون تؤثر في بلدان عديدة دفعة واحدة أو
تنطوي على مستويات عالية من تبادل التبعية بين البلدان(.)2

وفي الوقت الذي ينادي فيه ُم َرِّو ُجو (العولمة السياسية) بالحرية والعدالة وحقوق اإلنسان،
يقومون باسم القوانين الدولية بتدمير مقدرات مخالفيهم ،ويقومون في الوقت نفسه بغض الطرف عن

جرائم حلفائهم ،في انتهاك جميع األعراف والقوانين الدولية(.)3

ُّ
وتعد العالقة بين (العولمة السياسية) والتبعية عالقة تالزم وترابط ،فالتبعية هي التحصيل

الطبيعي والنتيجة البديهية (للعولمة) ،وتؤدي التبعية في النهاية للهيمنة لصالح الطرف األقوى في
ُّ

المعادلة ،بحيث تقوم الحلقة األقوى في عملية (العولمة) بالسيطرة على مجريات األمور ،وتتسلم دفة
القيادة في العالم؛ لترسم الطرق حسب ما تريد؛ ليتم التمهيد للهيمنة على الكرة الكونية بأكملها(.)4
.1أهداف العولمة السياسية:
يتَّضح من خالل العرض السابق أن (العولمة السياسية) تسعى لتحقيق عدة أهداف رئيسة ،تتمثل فيما
يلي:

 .0تقسي العال وتجزئة العال حس مصالح اإمبريالية العالمية.
تقسيم العالم إلى وحدتين كبيرتين ،تكون األولى فيها قوة مهيمنة ،قوامها (الدول اإلمبريالية) ،وتشكل
ستضعفَة التي يتم تفتيتها واضعافها وصرفها إلى سلسلة من المنافسات والفتن
الم
َ
الثانية فيها الدول ُ
والصراعات الداخلية تحت مسميات وشعارات َّبراقة .ربط أجزاء العالم ،بالرغم من تباعدها جغرافياً
) )1عبداهلل ،عبد الخالق ،وأخرون ،مرجع سابق ،ص ص .52-51
) )2أولف ،هانرز ،العولمة  :الطوفان أم اإلنقاذ ،الجوانب الثقافية والسياسية واالقتصادية  ،مرجع سابق ،ص .346
إسالمي ،السعودية ،جامعة الملك سعود2224 ،م ،ص .11
) )3آل سعود ،سعود ،لمحات عن العولمة من منظور
ِّ

بي :دراسة ميدانية(1111م2211-م) ،األردن،
) )4أبو صالحة ،أشرف غالب ،تأثير العولمة السياسية علي الوطن العر ِّ
جامعة الشرق األوسط ،رسالة ماجستير غير منشورة2212 ،م ،ص .14
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وسياسياً ِ
وعرقياً بروابط عديدة ،جعلت من العالم قرية كونية صغيرة ،تصبح الدول الصغرى األقل

نمواً وتطو اًر ال تشكل قوة إنتاجية حقيقية إال بارتباطها المفروض بالمراكز الرأسمالية الكبرى ،وتظل
بعيدة عن دائرة السياسة ،وستظل تابعة علنياً أو ضمنياً للدول األقوى اقتصادياً( .)1وبذلك يسهل

إعادة تشكيل المنطقة العربية ،والشرق األوسط ،من أجل َخْلق شرق أوسط جديد تلعب فيه (إسرائيل)
دو اًر مركزياً(.)2
ستهدفة.
 .8فرض إرادة (اإمبريالية) على الدول والمجتمعات الم َ

ومثُل (العولمة السياسية)
كما تعمل الدول الكبرى المؤثرة في القرار
ِّ
الدولي على استغالل قيم ُ
المالي لها ،لكننا نجدها-
في تمرير مخططاتها وامالء سياستها على الدول الفقيرة مقابل الدعم
ِّ
المادي و ِّ
في الوقت نفسه -تناقض بشكل فاضح مفهوم (الديمقراطية) وحقوق األنسان ومبادئ األمم المتحدة؛
ألنها تفرض على الشعوب شروطاً سياسية واقتصادية وثقافية غير عادلة تَ ِح ُّد من مصالح اآلخرين

المشروعة .كما أن (الواليات المتحدة األمريكية) في تعاملها مع ُّ
النظم العربية دأبت على تجاهل
المبادئ (الديمقراطية) إذا تعارضت مع مصالحها ،بل إنها  -في كثير من الحاالت -توظف المبادئ
لخدمة المصالح(.)3

إن الطابع الذي يقوم على التوسع والهيمنة يكشف لنا بوضوح وجالء كلي عن المخططات
إلعادة سياسة التسلُّط والهيمنة السياسية واالقتصادية والحضارية والثقافية ،للتقسيم والتجزئة والتفتيت

االجتماعي ،والتآمر على وعي األجيال لقضاياها الوطنية
لتعطيل مشاريع التنمية القومية والتطور
ِّ
والقومية واإلنسانية؛ لتحقق من خالل ذلك عالَماً دون دولة ودون وطن ودون أمة ،وهذا ما تسعي إليه
اإلمبريالية العالمية في الوطن العربي(.)4

 .1ضمان تدفق النفط والمواد الخا لمصانع ومؤسسات (الدول اإمبريالية):

الدولي ،إذ
بي يزداد في ظل التطورات التي يشهدها النظام
ُّ
إن االهتمام األمر َّ
يكي بالبترول العر ِّ
يمكن لـ(الواليات المتحدة) استخدمه كورقة للضغط والتأثير في سياسات القوى الم ِ
نافسة لها في المجال
ُ
االقتصادي ،وبخاصة بعدما فقدت (الواليات المتحدة) ورقة المظلة النووية التي كانت تمسك بها في
ِّ

وبناء على ذلك فإن (الواليات المتحدة األمريكية)
بي في عصر الحرب الباردة،
عالقاتها مع العالم الغر ِّ
ً

بي :دراسة ميدانية( 1111م 2211-م) ،المرجع
) )1أبو صالحة ،أشرف ،تأثير العولمة السياسية علي الوطن العر ِّ
السابق ،ص .12

) (2قروني ،بهجت ،...وأخرون ،صناعة الكراهية في العالقات العربية -األمريكية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط
 ،2بيروت2224 ،م ،ص .12
) )3أبو صالحة ،أشرف ،مرجع سابق ،ص ص .17- 15

بي ،بغداد ،جامعة المستنصرية2212 ،م ،ص
) (4السامر ُّ
ائي ،محمد ،العولمة السياسية ومخاطرها على الوطن العر ِّ
.111
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أي
بي إلى األسواق األمريكية وعدم سيطرة ِّ
ال تزال حريصة على ضمان استمرار وصول البترول العر ِّ
اء
قوة معادية عليه ،ال سيَّما وأن مثل هذه القوة المعادية يمكنها وضع قيود على إنتاج البترول ،سو ً

الم ِ
ستوردة؛ لتحقيق أهداف سياسية محددة دون أن يؤدي
لرفع أسعاره أو لممارسة ضغوط على الدول ُ
ِ
المنتجة ،...كما أن هناك مصالح اقتصادية حيوية
ذلك إلى خسائر خطيرة القتصادات الدول
لـ(الواليات المتحدة) في الشرق األوسط والخليج ،وهي الوصول إلى مصادر الطاقة في هناك ،حيث
وتخوفت (الواليات المتحدة األمريكية) من السيطرة على حقول
يوجد ثلثا احتياطات العالم من البترول،
َّ

الصناعي وتهدد صحة االقتصاد
البترول من جانب أي دولة معادية؛ ألنها سوف تقوم بابتزاز العالم
ِّ
العالمي؛ لذلك فإن ضمان الوصول إلى بترول الخليج ُي ُّ
عد من ضمن المصالح الحيوية األمريكية ،التي
ِّ
()1
تستوجب االستعداد الستخدام القوة العسكرية لحمايتها إذا ما كان هناك تهديد لها من ِقَبل أعدائها .
 .4القضاء على جميع أشكال إرادة المقاومة:
ائيلي من منظور حملتها ضد
بي اإلسر ِّ
تنظر (الواليات المتحدة األمريكية) للصراع العر ِّ
اإلرهاب ،واعتبرت األحزاب والتنظيمات اللبنانية والفلسطينية -التي تمارس حقها المشروع في مقاومة
ائيلي -تنظيمات إرهابية ،مما كانت له انعكاساته السلبية على القضية الفلسطينية
االحتالل اإلسر ِّ
باعتبارها قضية العرب المركزية(.)2
َّ
المركبة إلقليم الشرق األوسط األكثر
إن (اإلمبريالية العالمية) نفسها وادراكاً منها للطبيعة

حساسية في العالم ،واقتناعاً منها بفكرة أن التعامل معه من خالل إدارة أزماته السياسية واالقتصادية،
وخالل توجيه حر ِ
وم َحقِّقاً للغرض
اكه
المجتمعي والتار ِّ
ِّ
يخي يجب كي يكون تعامالً ناجعاً ومناسباً ُ
المتَو َّخى منه ،أن ال ي ْف ِ
ص َل التاريخ عن الجغرافيا ،وال السياسة عن االقتصاد ،وال التنمية عن مقاومة
َ
َُ
المقاومة ،وال الدبلوماسية عن السالح أو التفاوض عن التَّ ْسليح ،وال الثقافة الوطنية عن االنفتاح، ...
َّ
أي
فقد صاغت على الدوام استراتيجيات من النوع
المركب أيضاً ،كي ال تُْفلِت من بين َي َدي سيطرتها َّ
عناصر من م َك ِّونات ِحر ِ
االقتصادي
السياسي و
اكه المتشابكة ،إن (االستراتيجية اإلمبريالية) لِلَّعب
ِّ
ِّ
ُ
بي
والعسكر ِّ
ي في الساحة العربية الشرق أوسطية تقوم في كل مرحلة من مراحل الصراع العر ِّ
ِ
تحديد هدف مستقبلي تدميري دموي كبير يرتكز في صيرورته واطالة تحكمها ألطول
يالي) على
(اإلمبر ِّ
مدة ممكنة(.)3

) )1قروني ،بهجت ...وأخرون ،صناعة الك ارهية في العالقات العربية -األمريكية ،مرجع سابق ،ص .325
) )2المرجع السابق ،ص .212

) )3الجمعية األهلية لمناهضة الصهيونية ونصرة فلسطين ،سفهاء العصر ،الرغاليون الجدد ،فلسطين  2212،م ،ص
.11
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 .5التضحية ببعض الحكا المتسلطين الذين استنفذوا دوره في خدمة (اإمبريالية):
بي
يتأكد (الذراع المزدوج) لإلمبريالية من خالل صيرورة األحداث في تاريخ الصراع العر ِّ
ائيلي ،وهذا يتأكد من خالل األدوار والمهام التي قامت وتقوم بها بعض األنظمة العربية التي تَُنفِّ ُذ
اإلسر ِّ
القومي؛ لتمرير السياسات األميركية واإلسرائيلية في
ي و
سياساتها وأجنداتها على الصعيدين القُطر ِّ
ِّ

ُّ
يصب في خدمة معادالت التجزئة والهيمنة ،التي تحافظ على مصالح
المنطقة ،مادام ذلك التمرير
(اإلمبريالية) بمحفظتها على مصالح تلك األنظمة كجزء ال يتج أز من منظومة العالقات

()1
طلَق على هؤالء الحكام :الحكام المواليين أو المعتدلين أو األصدقاء أو الحلفاء،
وي ْ
(اإلمبريالية) ُ .
حسب تصنيفات (الواليات المتحدة األمريكية) التي تقوم بتقسيم العالم إلى مناطق نفوذ يخطِّط لها

ُّ
وتعد تلك األجهزة حيويةً إلعداد خطط التدخل
مهندسون ،يعملون بإدارات تابعة لو ازرة الخارجية،
يكي
والنفوذ والسيطرة ،فهي التي تخطط للمؤامرات واالنقالبات ،وتعمل على احتواء األنموذج األمر ِّ
وفرضه ،فهي ببساطة تُمهِّد لكل مظاهر الهيمنة والسيطرة والتدخل في المجالت كافة على بقية دول

العالم ،وبخاصة الشعوب العربية(.)2

كما أنها تضع ضمن استراتيجياتها حماية حلفائها -على قدر اإلمكان -بما ال يتعارض مع

سياساتها وسياسة حلفائها وسياسة (اإلمبريالية العالمية) " .ولعل هذا يتَّضح جلياً من خالل تباين

بي ،رغم كون
مواقف (الواليات المتحدة األمريكية) من الثورات الشعبية في دول محور االعتدال العر ِّ
يكي من الثورة المصرية قد
ف باعتبارها دوالً صديقة ،فالموقف األمر ُّ
صَّن ُ
أنظمة تلك الدول موالية لها ،وتُ َ

يكي من الثورتين البحرينية واليمنية عما
اختلف عنه من الثورة التونسية ،وكذلك اختلف الموقف األمر ُّ
كان عليه في الثورة التونسية وفي الثورة المصرية .والمراقب لتلك المواقف المتباينة يدرك أن التباين في

األدوات والوسائل لم يكن في وحدة األهداف التي بقيت على الدوام تتمحور حول الحفاظ على

المصالح األمريكية في المنطقة العربية والدفاع عنها(.")3

وبالتالي فإن التغيير الظاهر في األدوات والوسائل األمريكية في معالجة تلك الثورات ال يستبطن

تغيي اًر في األهداف التي تتمحور دائما حول المحافظة على المصلحة األمريكية العليا في إقليم الشرق

األوسط.

) )1الجمعية األهلية لمناهضة الصهيونية ونصرة فلسطين ،سفهاء العصر ،المرجع السابق ،ص ص .32-31
بي(2212م-
) )2عبدالحليم ،عبداهلل ،الواليات المتحدة األمريكية والتحوالت الثورية الشعبية في دول االعتدال العر ِّ
2211م) ،جامعة النجاح الوطنية -كلية الدراسات العليا ،نابلس ،رسالة ماجستير غير منشورة2212 ،م ،ص .13

) )3المرجع السابق ،ص ص .155 -1
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 .6دع المشروع الصهيوني إضعاف دول الوطن العربي:
السيسيولوجي ،وليس فقط في أرضها
ي
تستهدف (إسرائيل) األمة العربية في كيانها البشر ِّ
ِّ

وسيادتها ،فهي تريد تفتيت أقطار هذه األمة طائفياً ومذهبياً إلى دويالت متنافرة فيما بينها كأنها تحت

السطوة اإلسرائيلية(.)1

وساعدها في ذلك (الواليات المتحدة األمريكية) في سياستها المنحازة لـها فيما يتعلق بموضوع
يكي للحد من التسلح في إلزام الدول العربية وحدها به دون
الحد من التسلح ،إذ تَ َمثَّ َل المفهوم األمر ُّ
النووي أو الرقابة على أسلحتها(.)2
محاولة الضغط على (إسرائيل) للتوقيع على معاهدة حظر االنتشار
ِّ

أي
وبذلك أصبحت (إسرائيل) قوة فعلية تهدد أمن المنطقة العربية وتَفُ ْوق قدراتها العسكرية والتكنولوجية َّ
بي وعملت على
بي) التي َّ
فرقت الوطن العر َّ
قدرة إقليمية ،وزاد ذلك بعد أحداث ما ُع ِرف بـ(الربيع العر ِّ
إضعاف القدرة العسكرية للجيوش العربية.
 .7التحك في اقتصاديات الدول:

حركه قوى السوق ،التي تحطِّمها حدود الدولة الوطنية،
إن العالم أصبح وحدة اقتصادية واحدة تُ ِّ
كما أن األسواق التجارية المالية والعالمية أصبحت خارجة عن تحكيم كل دول العالم ،وكل هذا يبيِّن
االقتصادي اليوم هو نظام واحد تَ ْح ُك ُمهُ أسس عالمية
أن العالم أصبح بال حدود اقتصادية ،فالنظام
ُّ
ِّ
المحدد الرئيس للنشاط
مشتركة وتديره مؤسسات عالمية؛ مما يعني أن الدولة الوطنية لم تَ ُع ْد الفاعل أو
السياسي ،الذي يؤثر بدوره على عالقات الدول مع بعضها البعض وعلى وسائل
االقتصادي وبالتالي
ِّ
ِّ

الضغط على الحكومات والهيئات السياسية من خالل ربطهما اقتصادياً ،ومن خالل تشارك المصالح
المستقبل الواحد(.)3

تناول الباحث في المبحث األول كيفية تطُّور مفهوم (العولمة) و(العولمة الثقافية) وأهدافها التي سعت
(الواليات المتحدة األمريكية) من خاللها إلقصاء الثقافات األخرى وتذويب الهُويات تحت شعارات
مقصودةُ ،مخطَّط لها ،مثل( :المواطنة العالمية)( ،والقرية العالمية)( ،والقيم الكونية) ،وذلك من خالل

قوتِها المالية واإلنتاجية ،وليس من خالل ثقافتها أو قيمها ،حيث أدركت (الواليات المتحدة األمريكية)
َّ
أن سوق الثقافة الراقية والرفيعة محدودة؛ لذلك قامت بالبحث عن ثقافة أخرى أكثر انتشا اًر وترويجاً؛
ت إلى (هوليوود) ووكاالت اإلعالنات لتتولى هذه المهمة من خالل نشر ثقافة الجنس
لذلك َع ِه َد ْ
بي في ضوء احتالل العراق ،مرجع سابق ،ص .632
) )1الكفارنة ،أحمد ،اآلثار السياسية في النظام
اإلقليمي العر ِّ
ِّ
) (2قروني ،بهجت ...وأخرون ،صناعة الكراهية في العالقات العربية -األمريكية ،مرجع سابق ،ص .15
بي ،مرجع سابق ،ص .125
) )3أبو صالحة ،أشرف ،تأثير العولمة السياسية علي الوطن العر ِّ
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والعنف ،وثقافة تمجيد القوة والمصالح والسيطرة ،وازدواجية المعايير ،والتالعب بالتاريخ ونشر األفكار

ِّ
المتدنية السوق األوسع األكثر رواجاً من
ت هذه الثقافة
الالقيمية والألخالقية والالمعنى؛ لذلك َو َج َد ْ
الثقافة الراقية.
العولَمة) بمنهاجها
وأشار الباحث إلى الفرق بين (العولمة) والعالمية ،حيث يوجد فرق كبير بين( َ

لي ،الذي يقوم على التبعية والهيمنة والتطبيع والغزو واالختراق وافراغ الثقافة من مضمونها
اإلمبريا ِّ

قي بالمجتمع
مي ،وبين العالمية التي تستهدف الر َّ
وانتزاع ُهويتها الخاصة والترابط بين الناس برابط َع ْولَ ِّ
اإلنساني كله ووضعه على طريق الحق واإلنسانية والمواطنة الصالحة التي نادى بها ِّ
اإلسالمي
الدين
ُّ
ِّ

الحنيف.

تعددت أراء الباحثين والمفكرين في تعريفاتهم
وتناول المبحث الثاني مفهوم (العولمة السياسية) ،حيث
ْ
لـ(لعولمة السياسية) ،وأشار الباحث لمفهوم (العولمة السياسية) من ناحية ومفاهيم أخرى قريبة ذات

صلة بما ُي ْع َرف بـ(عولمة السياسية) ،والروابط القوية بين (عولمة السياسة) و(العولمة السياسية)،
فـ(عولمة السياسة) من بين المفاهيم األكثر تعبي اًر عن (العولمة السياسية) ،والحظنا أن (العولمة

تصور سياسي
السياسية) قد ظهرت كمفهوم في أواخر القرن العشرين؛ لتُعبِّر عن طموح غربي ،له
ُّ
َّ
كنمطية قيمية ،ومعيارية غربية موحدة ،تساعد على
موجَّه ،قوامه حقوق اإلنسان العالمية ،التي نشأت
بروز نموذج سياسي واحد ومتوافق ،يجمع بين (الديمقراطية التشاركية) ،والحكم الراشد ،ودولة الحق
والقانون.

وأشار الباحث إلى أن أهداف (العولمة السياسية) التي تسعى لربط أجزاء العالم -بالرغم من تباعدها

جغرافياً وسياسياً وعرقياً -بروابط عديدة ،جعلت من العالم قرية كونية صغيرة ،تصبح الدول الصغرى

األقل نمواً وتطو اًر ،ال تشكل قوة إنتاجية حقيقية إال بارتباطها المفروض بالمراكز الرأسمالية الكبرى،
وتظل بعيدة عن دائرة السياسة ،وستظل تابعة علنياً أو ضمنياً للدول األقوى اقتصادياً.

باإلضافة لذلك َّ
يتم إعادة تشكيل المنطقة العربية من أجل خلق شرق أوسط جديد ،تلعب فيه
فإنه ُّ

بي إلى األسواق األمريكية وعدم سيطرة
(إسرائيل) َد ْو اًر مركزياً مع ضمان استمرار وصول البترول العر ِّ
أي قوة معادية عليه.
ِّ

11

الفصل الثالث

َ َْ َ
أدوات (العولمة الثقافية) وأثر التوظيف (اإلمربيال( على
ي
اجملتمع الفلسطيني

المبحث الول  :أدوات) العولمة الثقافية) الموجهة للمجتمع الفلسطيني
المبحث الثاني :أثر التوظيف) اإمبريالي ( لـ(العولمة الثقافية) على المجتمع الفلسطيني
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ي

المبحث الول
أدوات (العولمة الثقافية) المو َجهة للمجتمع الفلسطيني
توجد رابطة قوية بين تدفق المعلومات و(النظرية اإلمبريالية) أو (نظرية التبعية) ،التي تتلخص في
أن القوى متعددة الجنسيات تقوم باختراق العالم الثالث واخضاع شعوبه ألنماط المعيشة الغربية ،فمن
خالل المواد اإلعالمية ،مثل :األخبار واألفالم والبرامج التلفزيونية يجري التأثير على عقول أبناء العالم

بي ،ومع تحقيق هذا الهدف يسهل على الشركات
الثالث؛ لتتأقلم مع مبادئ ومعطيات الفكر
الثقافي الغر ِّ
ِّ
متعددة الجنسيات زيادة مبيعاتها ،وتقول النظرية:
.1

إن (الواليات المتحدة األمريكية) والشركات متعددة الجنسيات تسعى إلى تقسيم العالم إلى

.2

إن االنفتاح على ثقافات أخرى دون وجود مصفاة معنوية داخل الشباب؛ للتمييز بين الصالح

أي الدول االستعمارية ،والثاني :دول األطراف والتُّخوم
جزئيين :األول :دول المركز أو القلب؛ ْ
()1
ي.
أي الدول الخاضعة للنفوذ االستعمار ِّ
؛ ْ
والطالح من مكوناتها ،يؤدي إلى اإلخالل بمفهوم الحريات ،وحدوث تالقح غير ِ
سوي يخلق ثقافة

بي ،ومن المعروف أن التبعية االقتصادية
عربية مشوهة ،يتبناها حالياً العديد من الشباب العر ِّ
تتيح الفرصة لتبعية ثقافية ،لكن معالمها ُّ
بالخفاء،
أقل وضوحاً ،وهو ما يحدث في الوطن العر ِّ
بي َ

.3

صَّنف (دول
صَّنف (دول المركز) بأنها الدول
ِّ
المتطورة ،وتُ َ
لكنه في النهاية يظهر حين تُ َ
األطراف) كالدول العربية األكثر تخلُّفاً واستقباالً سلبياً (.)2
ِ
مستخدمةً كل الوسائل
أي تهاون -إلى اخت ارق األمة العربية،
إن العولمة تسعى جاهدة  -ودون ِّ
مخاطر تنشرها عبر
التكتيكية من :إعالمية وثقافية وسياسية وتربوية( .)3كما أن لـ(العولمة)
َ
أفكار وسلوكيات من شأنها تحطيم الوالء للقيم التراثية والدينية األصلية ،والوالء للوطن واألمة،
واحالل أفكار ووالءات جديدة محلها(.)4

ومهما يكن من أمر فإن للعولمة الثقافية جملة من األدوات التي قد تتفق وقد تتفاوت فيما بينها

ستهدفة من جهة وطبيعة
لدى ِّ
الم َ
مروجي ُ
وصنَّاع (العولمة الثقافية) ،وذلك حسب طبيعة المجتمعات ُ
) )1حوات ،محمد علي ،العرب وشجون الحاضر وغموض المستقبل ،مرجع سابق ص .111

ِّ
المتمدن ،العدد  ،3212المحور:
الفلسطيني ،الحوار
) )2عبد العاطي ،صالح ،العولمة الثقافية وتداعياتها علي الشباب
ِّ
مواضيع وأبحاث سياسية،2211/22/11 ،
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=246884 .

) )3حوات ،محمد علي ،المرجع السابق ،ص .115

) )4أمين ،جالل ،العولمة والدولة ،العرب والعولمة ،بحوث ومناقشات :الندوة الفكرية ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،ط1111 ،1م ،ص .156
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رجوة  -في هذا المجتمع أو ذاك -من تطبيق سياسة العولمة الثقافية؛
الم َّ
األهداف المتوخاة أو اآلثار َ
الفلسطيني على النحو
ولذا يمكن أن نشير إلى أهم أدوات (العولمة الثقافية) التي تستهدف المجتمع
َّ

التالي:

أوالً :التحك في تدفق المعلومات َعبر (اإنترنت):
إن تحكم (الواليات المتحدة األمريكية) في الدخول إلى شبكة (اإلنترنت)؛ يعني أنها تستطيع

استخدامها كآلية هامة للغاية في إدارة وتوجيه العالم إلى طريق (العولمة األمريكية)( ،)1كما أن استخدام
الدولي لالتصاالت ( )ICUفي
َلمحت إليه إحصائيات حديثة لالتحاد
وانتشار (اإلنترنت) ِوْفق ما أ
ِّ
ْ
تقرير عن استخدامات (اإلنترنت) في العالم خالل عام 2213م ،يصل إلى ما نسبته  %15من سكان

العالم(.)2

يرى باحثون أن (المعلوماتية) ليست أدوات حرب وهيمنة  -تقوم بها القوى الكبرى ،وتحديداً (الواليات

المتحدة) -فقط ،بل هي أيضاً ساحة للحروب والهيمنة ،ففي المنطقة العربية شهدت الشبكة العنكبوتية
حرباً عربية إسرائيلية من نوع خاص تمثلت فيما ُس ِّم َي بـ(حرب الهاكرز) ،واألنكى من ذلك أن آلة إنتاج
المعلومات تفوق بكثير القدرة على هضمها ،عوضاً عن التَّروي وتحليل المعلومة؛ ألن سيل المعلومات
المعلوماتي) الذي ُيضعف القدرة على التحليل
يتدفق وال يترك مجاالً للتَّمعُّن ،وهو ما يسمى بـ(اإلغراق
ِّ
لصالح التبني دون تمحيص ،وهو شكل مستحدث من الهيمنة الثقافية ،فالتبادل الالمتكافئ للمعلومات
يعمق التبعية.
عمق الفجوة ،وبالتالي ِّ
بين الشمال والجنوب من شأنه أن ُي ِّ

وترى (الواليات المتحدة) َّ
أن السيطرة على تدفق المعلومات وسيلة إلبقاء سيطرتها على التجارة

الدولية وضبط الخصوم وتطويعهم ضمن سياق مصالحها اإلستراتيجية ،فـ(الواليات المتحدة) التي

َّ
فجرت أول قنبلة نووية ال تزال القوة األعظم ،ليس بما تملكه من رؤوس نووية ،بل بإحكامها القبضة
على الشبكة العنكبوتية(اإلنترنت) التي توفِّر لها قدرة عالية على السيطرة غير المحدودة على الحلفاء

قبل األعداء(.)3

ويمكن القول :إن الهيمنة على تدفق المعلومات عبر(اإنترنت) قد تَ َ تطبيقها من خالل عدة أدوات،
من أهمها:

) )1حوات ،محمد ،العرب وشجون الحاضر وغموض المستقبل ،مرجع سابق ،ص .11
) )2صحيفة الشرقَّ ،
الدمام ،تقرير دولي ،العدد  ،644تاريخ النشر،2213/1/1 ،

www.alsharq.net.sa/2013/09/08/937866

) (3الزبيدي ،سامي ،حكومة (إيكان) الخفية والهيمنة األمريكية المعرفة قوة من يتحكم في المعلومات يتحكم في العالم،
المجلة االقتصادية،2212/12/21 ،

http://www.aleqt.com/2010/10/29/article_462277.html
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المعرفي:
 .0اتباع سياسة اإغراق
ّ

بالرغم من كل الخصائص واإلمكانات ،التي أتاحتها شبكة (اإلنترنت) في الحصول على

المعلومات والتعرف إلى الثقافات األخرى ،والسرعة في تداول البيانات وغيرها على مستوى األفراد
والمؤسسات والمنظمات العالمية والمنظمات غير الحكومية المنتشرة في جميع دول العالم ،فإنه قد تَ َّم
ي
استخدامها كوسيلة لمحو الثقافات المتعددة والقضاء على هويتها الوطنية من أجل سيطرة نمط حضار ِّ
المشوهة حول الجنس والعنف والقيم االستهالكية وغيرها من خالل شبكة
معين ،يرتبط بالثقافة
َّ

(اإلنترنت) لضمان انتشارها ووصولها لعدد كبير من األفراد ،مستغلة مناطق الضعف في ثقافة
الشعوب األخرى ،حيث يوجد ثقافات منغلقة وأخرى دينية ،ال تسمح بتداول تلك األفكار بين أفرادها؛

وم ْعلَم من معالمها ،فهي ثمرة (العولمة
لذلك يمكن اعتبار شبكة (اإلنترنت) أداة من أدوات (العولمة) َ
الثقافية) ودعامتها الرئيسة()1؛ ويعود ذلك أساساً إلى أن فضاء (اإلنترنت) مستقل إلى حد بعيد عن

الحدود (الجيوسياسية) القائمة في العالم المعاصر(.)2

االجتماعي:
 .8السيطرة على مواقع التواصل
ّ

ُي ُّ
ي استخداماً وانتشا اًر ،على مستوى العالم في
عد (اإلنترنت) من أكثر وسائل االتصال الجماهير ِّ
المجاالت الثقافية والسياسية والصناعية والعلمية والتكنولوجية(. )3
الفلسطيني ُي ُّ
عد المجتمع األول بين مجتمعات دول العالم من حيث
ومن الجدير بالذكر أن المجتمع
َّ
استخدام (الفيس بوك)ِ ،وْفق تصنيف أصدرته إحدى المؤسسات العالمية المختصة ،وهو ما يؤكد أن
هناك انتشا اًر َمهُ ْوالً لوسائل التكنولوجيا والمعلومات بين أفراد المجتمع الفلسطيني(.)4
ويالحظ إنها تزداد يوماً بعد يوم نسبة انتشار خدمات االتصال المجانية في فلسطين ،التي تأتي

انعكاساً للتطور في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في العالم ،وباتت تطبيقات،

(واتس أب)،و(فايبر) ،و(سكايب) ،و(تانجو) كوسائل اتصال لدى الكثير من المواطنين الفلسطينيين
لِ َما تحمله من مميزات لالتصال ،وأبرزها :أنها مجانية(.)5
العلمي،
) (1غنيم ،محمد( ،األنترنت والعولمة)  ،2مركز الدعوة
ِّ

http://dawacenter.net/download/0010.doc.

) )2المحنة ،فالح كاظم ،العولمة والجدل الدائر حولها ،مرجع سابق ،ص .256
) )3حوات ،محمد علي ،المرجع السابق ،ص .11

الفلسطيني ،وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية،
ي لإلحصاء
) )4مؤتمر صحفي ،لرئيسة الجهاز المركز ِّ
ِّ
جريدة القدس ،فلسطين في المراتب األولى عالمياً في استخدام الفيس بوك ،رام اهلل/11 ،مايو،2213/
www.alquds.com/news/article/view/id/438336.

مجاني يجتاح فلسطين ِّ
ويكبد شركات االتصال خسائر بالماليين،
) )5وكالة معاً اإلخبارية ،االتصال ال
ُّ
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.
،2214/22/22
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وتَسمح هذه البرامج والتطبيقات بالوصول لجميع األسماء والرسائل وسجل الهاتف للم ِ
ستخدم ،كما
ُ
افي والحسابات الشخصية ،وتسجيل الصوت والتقاط الصور
تستطيع معرفة وتحديد الموقع الجغر ِّ
وتسجيل الفيديو ،باإلضافة إلى معرفة جميع الملفات على الهاتف َّ
النقَّال وقراءة إعداداته ،والبرامج التي

يستخدمها الشخص ،واستخالص كافة المعلومات المتوفرة في دليل هاتفه النقال وتحميلها .إن ذلك

يعزز المخاوف األمنية بشأن استغالل (الموساد اإلسرائيلي) لهذه التطبيقات ويسهل عليه استهدف
رموز المقاومة(.)1

إذاً تحمل وسائل االتصال الحديثة هذه دليالً واضحاً على خرق للخصوصية الشخصية ،التي قد
يتعرض لها مستخدمو هذه التقنية إلى إحداث حالة من المشاكل االجتماعية واألخالقية واألمنية ،التي

قد تظهر مستقبالً نتيجة االستخدام السيئ من بعض األشخاص.

ويري الباحث َّ
فضاء
عي هي إحدى ركائز (اإلنترنت) األساسية ،التي تخلق
أن مواقع التواصل االجتما َّ
ً
الجامعي في قطاع غزة عن الواقع
اضي الذي يساهم في زيادة درجة اغتراب الشباب
ِّ
من العالم االفتر ِّ

أن يعود الفرد إلى متطلبات الحياة اليومية يصطدم بالواقع
ِّ
الفلسطيني والحياة االجتماعيَّة ،وبمجرد ْ
المتكرر على قطاع غزة من فترة ألخرى واالنقسام
المرير المتمثِّل في البطالة وجرائم االحتالل والهجوم
ِّ
الفلسطيني ،حيث ينشأ لدى الفرد شعور بالغربة عن وطنه ،وهو على أرضه ،فتتفتت الروح الوطنية
ِّ
ويضعف االنتماء والوالء للوطن.
 .1نشر المواقع اإباحية:
ت شبكة (اإلنترنت) اإلباحية بشتى وسائل عرضها من صور وفيديو ِ
وحوارات ،سواء
لقد ُج ِعلَ ْ
َّ
وي ُّ
عد ذلك من أكبر سلبيات شبكة (اإلنترنت) فيما يتعلق
كانت مسجلة أو مباشرة في متناول الجميعُ ،
ستخدمين من فئة الشباب ،فكل م ِ
بالم ِ
معرض للتأثُّر بما يتم عرضه على (اإلنترنت)
ستخدم لإلنترنت َّ
ُ
ُ
من مشاهد إباحية ،وهي تشكل خط اًر حقيقياً على الشباب نتيجة تأثيراتها المؤذية وغير المرغوبة،
تخصصية ،فمنها ما
ويوجد على (اإلنترنت) حالياً آالف المواقع اإلباحية الجنسية ،التي أصبحت أكثر
ُّ

هو متخصص في أفالم الفيديو ،ومنها ما هو متخصص في الصور ،والكثير منها متخصص في

برامج المحادثة( ،)chattingولألسف َّ
صفُّح
فإن تلك المواقع تَ ِج ُد اإلقبال بكثرة على زيارتها وتَ َ
()2
مما دفع و ازرة االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة إلى حجب هذه المواقع بما
محتوياتها اإلباحية َّ .

) (1سراج لألعالم ،مخاوف أمنية من ارتباط تطبيق )الفايبر( بجهاز )الموساد) ،سراج لإلعالم،2214/22/11 ،
http://seraj.ps/index.php?act=post&id=70950

) )2قنيطة ،أحمد ،اآلثار السلبية الستخدام (اإلنترنت) من ُوجهة نظر طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة ودور التربية
اإلسالمية في عالجها ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة2211 ،م  ،ص .21
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الفلسطيني ،خاصة الشباب واألطفال والمراهقين من
يخدم مصلحة الوطن والمواطن؛ ولحماية المجتمع
ِّ
الوقوع في الرذيلة وشبكات المخدرات واإلسقاط والتَّجسس(.)1
إضافةً لذلك تلعب األقمار الصناعية  -التي تَتَ َسلَّ ُل إلى البيوت على وجه األرض كلها دون
استئذان -بشخصية األفراد واألمم جميعاً ،وتثير في برامجها وأنشطتها الشهوات الجنسية ،وتُزيِّن عبادة
اإلسالمي
الجسد ،وتشيع أنواع الشذوذ ،وتحطِّم قيم الفطرة اإلنسانية الرفيعة ،فتتناقض بذلك مع النظام
ِّ
األخالقي الذي أراد اإلسالم في ظله أن يبني مجتمعاً نظيفاً مؤمناً فاضالً عفيفاً(.)2
االجتماعي و
ِّ
ِّ
تانياً :الهيمنة على السوق اإعالنية:
تروج (العولمة الثقافية)؛ لتحقيق عدة أهداف منها:
من المالحظ أن السوق اإلعالنية ِّ

 . 0نشر الثقافة االستهالكية:

تؤثر اإلعالنات وما يرتبط بها من عادات استهالكية على القيم والدوافع والمعتقدات ،ومما ال شك

فيه َّ
أن هناك أنشطة اعتيادية تظهر في المضمون
فيهي ،يتم بسهولة استيعابها ثقافياً
اإلعالمي التر ِّ
ِّ
وتؤثر بشكل خاص على األجيال من األطفال والشباب ،فاألغاني الوطنية تتأثر باألغنيات األجنبية
بسهولة.

الغربية ،وتؤثر الرقصات الغربية على الفنون السائدة ،حيث إنه يسهل على األفراد استيعابها
ِ
أن تعكس شخصية الفرد وثقافة المجتمع،
ونفس الشيء بالنسبة لألزياء أو المالبس التي م َن المفروض ْ
الوطني ُي ُّ
ولكن رفض ِّ
َّ
عد تعبي اًر عن حدوث تغير ثقافي .إن مثل هذا المضمون حينما يأتي من
الزي
ِّ

قيم مجتمع أجنبي ِّ
ويقدم وسائل تختلف حولها اآلراء ويثير قلقاً حقيقياً بين المهتمين
الخارج يعكس َ
أي أن االهتمام المعتاد للمدافعين عن االستقالل والسيادة
بالمحافظة على سيادة الثقافة الوطنية؛ ْ
ِّ
ستوردة تَْنتَهك المحظورات الثقافية ،ليست فقط فيما ِّ
تقدمه من
الم َ
الوطنية ُيركز على أن الثقافة ُ
ولكن من خالل تقديم أساليب جديدة للتعامل وعادات
تصرفات اجتماعية غير مقبولة وعنف وجنس،
ْ
استهالكية وتمرد على سيطرة األسرة (.)3

وكلما انتشرت َّ
النمطية في اإلنتاج واالستهالك داخل الدولة الواحدة ،انتشرت في سائر أمم العالم،

ف ما إذا كان يسير في شوارع روما أم مدريد ،أو تسير به
حتي أصبح من الصعب على المرء أن َي ْع ِر َ
السيارة الخاصة في وسط القاهرة أو وسط نيودلهي أو جاكارتا أو مدينة المكسيك ،يأكل طعامه في
(ماكدونالد لندن) أم (ماكدونالد لوس أنجلوس) أم (ماكدونالد بانكوك) ،ولم يصبح أمام مشاهد التلفزيون
) )1ورشة عمل بعنوان :اآلثار السلبية لتصفُّح المواقع اإلباحية وسبل الحد منها ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
،2213/25/12

.

http://www.iugaza.edu.ps/Default.aspx?tabid=11359&id=9824

) )2بال اريس ،هشام ،بين العالمية والعولمة ،مدونة فكرية تهتم بالقضايا الحضارية والمسائل الفلسفية وطرح دراسات
فكرية وعقديةhttp://alfikhir.blogspot.com/2011/04/2.html ،2211/4/11 ،

الثقافي ،مرجع سابق ،ص .123
) (3خريسان ،باسم ،العولمة والتحدي
ِّ
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ي أو
الهندي أو
ي أو
يلي َمفر ،مثلما لم َي ُع ْد هناك مفر أمام المشاهد اإلنكليز ِّ
ِّ
المصر ِّ
الكيني أو الب ارز ِّ
ِّ
يوني ،وال أصبح بقدرته أن يمتنع عن رؤية فيلم
أن يشاهد مسلسل (داالس) التلفز ِّ
األمر ِّ
يكي من ْ

(تايتانيك) أو عن متابعة نشرات أخبار الـ ـ(.)1()CNN

إذاً هناك توحُّد في األذواق والسلوك في القيمة االستهالكية عالمياً ،وبذلك استطاع المنتوج

يكي أن يتحول إلى جزء من التقاليد االستهالكية الكونية(.)2ومثال ذلك مشروب الكوكوال.
األمر ُّ
 .8نشر الثقافات المسيئة للعر والمسلمين:
َّ
إن المواقع المعادية للعقيدة اإلسالمية والمسلمين منها ما يكون ُموجَّهاً من ِقَبل أعداء حاقدين
من أتباع الديانات األخرى ،بقصد َب ِّ
ث معلومات خاطئة عن اإلسالم والقرآن أو بهدف الدعاية لألديان
األخرى ونشر ُّ
الحظ َّ
أن هناك كثير من المواقع واألشخاص
وي َ
الشبهات واالفتراءات حول اإلسالمُ .
الذين يتهجَّمون على اإلسالم والمسلمين ،بهدف حر ِ
ف المسلمين عن المسار الصحيح (.)3
َْ
 .1الهيمنة على فضاء اإعال المرئي:
مع بزوغ نظام (العولمة) ،وتنامي آليات الهيمنة لديه ،ظهرت الحاجة الماسة مرة أخرى
لإلعالم المرئي لقدراته الفائقة على الجذب والتأثير ،والمتمثلة في (التقنية المعلوماتية) والتفاعل المباشر
وقوة الصورة والمبادرة واالنتقال إلى مواقع األحداث (.)4

العالمي ما ذكرته
ومن األمثلة الحيَّة على قدرة وسائل اإلعالم المرئية على التأثير في الرأي العام
ِّ
سر تَفَ ُّوق المحطات األمريكية ،وخاصة( )CNNفي جذب
محطة اإلذاعة البريطانية ( )BBCعن ِّ
السياسي) التي اتَّبعها (البنتاغون)
المشاهدين إليها أثناء حرب الخليج معتمدة على سياسة (التمرير
ِّ
بالسماح لموظفيها بالتصوير وتغطية الحرب لحظة بلحظة(.)5

ئي وتقنياته بصورة بشعة في تنفيد المهام التي تستهدفها (اإلمبريالية
وقد تَِّم توظيف اإلعالم المر ِّ
ُّ
ستهدفة،
الم َ
الجديدة) ،مما َّأدى إلى التدفق الواسع للشعارات واألحداث التي يتم بثها إلى المجتمعات ُ
والتركيز المتواصل عليها عبر األفكار والمعلومات والصور وأنماط القيم الجديدة القادمة من الخارج،
بي ،مرجع سابق ،ص .221
) (1ثابت ،أحمد...وأخرون ،العولمة وتداعياتها علي الوطن العر ِّ
) (2أمين ،سمير ،وأخرون ،العولمة والنظام العالمي الجديد ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط2224 ،1م،
ص .11

) )3قنيطة ،أحمد ،اآلثار السلبية الستخدام (اإلنترنت) من ُوجهة نظر طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة ودور التربية
اإلسالمية في عالجها ،مرجع سابق ،ص .21
) )4الدليمي ،حميد ،العولمة واإلعالم والعرب فرضيات ونتائج ،أحمد ثابت ،وأخرون ،مركز دراسات الوحدة العربية،
مرجع سابق ،ص .115

) )5حوات ،محمد ،العرب وشجون الحاضر وغموض المستقبل ،مرجع سابق ،ص .112
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َّأدى

والتي لم يكن للمجتمعات َد ْور في إنتاجها وصياغتها ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،وقد
ذلك إلى خلق أزمة هوية َّأدت بدورها للعودة إلى العصبيات القبلية والطائفية والمذهبية ،ونجحت
()1

(اإلمبريالية) إلى حد كبير بخلق ظروف مواتية لعمل مؤسساتها القومية في إدارة مشروع (العولمة)

.

إن القيم الغربية التي تُ َس َّخر الختراق المجتمعات العربية متعددة ومتنوعة ،ومن إحدى هذه
القيم :القنوات الفضائية ،حيث إنها تلعب دو اًر هاماً في صقل الشخصية ثقافياً أو فكرياً في

المجتمعات العربية (.)2

كما ُي ُّ
عد ما تبثُّه هذه الفضائيات من مسلسالت وأفالم شكالً من أشكال الهيمنة الثقافية العديدة
أسمالي) استتبعته عولمة لـ(الثقافة
تطو اًر مما كانت عليه سابقاً ،فمسلسل (عولمة االقتصاد الر
واألكثر ُّ
ِّ

األساسي للتأثير مرتبط -في األساس -باالكتساح
الليبرالية) استفادت من الثورة المعلوماتية ،فالمدخل
ُّ
اإلعالمي الذي يتجاوز كل األشكال التقليدية للتواصل باالعتماد على ثقافة الصورة التي تعتبر أكثر
ِّ

اء وجذباً وأشد تعبي اًر وأكثر رسوخاً والتصاقاً بالعقل؛ ألنها لغة عالمية تفهمها جميع الشعوب ،فهي
إغر ً
قادرة على تحطيم الحاجز اللُّغوي لتذوب بذلك الهويات ،وتزول الخصوصيات الثقافية واألثنية
للشعوب(.)3

إن هذا التوجه نحو عولمة التلفزيون لم َي ْع ِرف تراجعاً منذ بدايته ،بل على العكس ،فوتيرته تزداد
الب ِّ
ث التي وصلت إلى  24ساعة ،وأحسن دليل على اتجاه
مع األيام ،حيث إن المسلسالت ترافق فترة َ

تتسوق معظم تلفزيونات العالم في المهرجان الذي ُيقام سنوياً في
العولمة هذا :سوق البرامج ،حيث َّ
(كان) ،والذي يمثل هذه الظاهرة بأبعادها كلها( .)4ويمكن للباحث أن يشير في هذا اإلطار إلى بعض
ئي ،ومن أهمها:
سياسات اإلعالم المر ِّ
 .4نشر ثقافة العنف:
لقد استطاعت األفالم والمسلسالت التركيز على المشاهد والثقافات َّ
الدموية لدى بعض الشعوب،
ونشرها مثل :أفالم (هوليود) وبعض المسلسالت التركية ،مثل( :وادى الذئاب) وبعض األفالم

البوليسية؛ وذلك بهدف إشاعة ما يسمى بـ(أدب الجنس) و(ثقافة العنف) ،التي من شأنها تنشئة أجيال
) )1حوات ،محمد ،المرجع السابق ،ص .225
) )2مجموعة المرشدين العرب،)Arab Advisors Group( ،عدد الفضائيات العربية المجانية مستمر في
النمو/22،أغسطس ،2013/جريدة الحياة ،العدد  ،323ص ،33

alhayat.com/Details/543782

) (3أويجا ،يوسف" ،الخصوصيات الثقافية في مهب العولمة الثقافية -األمازيغية نموذجاً" ،في :الحوار المتمدن،

ع ،32/12/3112،2212

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=233641

بي ،مرجع سابق ،ص .146
) )4ثابت ،أحمد...وأخرون ،العولمة وتداعياتها علي الوطن العر ِّ
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كاملة تؤمن بالعنف كأسلوب للحياة وكظاهرة عادية وطبيعية ،وما يترتب على ذلك من انتشار الرذيلة
والجريمة والعنف في المجتمعات اإلسالمية ،وقتل أوقات الشباب بتضييعها في صغائر األمور ،وبما

يعود عليه بالضرر البالغ في دينه وأخالقه وسلوكه وحركته في الحياة ،وتساهم في هذا الجانب شبكات

االتصال الحديثة والقنوات الفضائية وبرامج اإلعالنات والدعايات للسلع الغربية ،وهي مصحوبة بالثقافة

الجنسية الغربية ،التي تخدش الحياء والمروءة والكرامة اإلنسانية ،ولقد أثبتت الدراسات الحديثة خطورة
التعليمي والحياة الثقافية
القنوات الفضائية ،بما تبثُّه من أفالم ومسلسالت جنسية فاضحة على النظام
ِّ
اإلسالمي(.)1
والعالقات االجتماعية ونمط الحياة في العالم
ِّ

باإلضافة لذلك فإ َّن كثرة رؤية مشاهد العنف التلفزيونية أو السينمائية يمكن أن تؤدي في

أي تكوين أفكار
ظروف معينة إلى تكوين صور نمطية للمواقف العدوانية في ذاكرة بعض األطفال؛ ْ
عن الحركات وتسلسلها ،التي يمكن أداؤها عند االعتداء على اآلخرين ،وهي تُ َخ َّزُن في ذاكرة الطفل
إلى أن يحين الوقت الذي يستخدمها فيه؛ كي َّ
اني اذا ما
يحل بها مشكالته ،وقد توجهه لسلوك عدو ِّ
اني الذي يؤدي في
َّ
اضطرته الظروف لذلك ،وهذا ما تسمو إليه (العولمة) من خالل زرع السلوك العدو ِّ
النهاية للعنف(.)2
لقد أظهرت بعض الدراسات أن أكثر القيم السلبية برو اًز في المسلسالت األجنبية ،التي تُ ْع َرض

على شاشات التلفزيون العربية :الفردية والقسوة والعنف والتعصب والعدوانية والخيانة والسرقة والخداع،
تروج باستمرار للجوانب االنحاللية ،كإقامة
وأن هذه المسلسالت األجنبية ،ال سيما األمريكية منها ِّ

عالقات جنسية غير مشروعة بين الجنسين ،...كما أنها تعكس ضعف الروابط األسرية واالجتماعية

الم َّ
قدمة في المسلسالت األجنبية ال تتناسب مع خطط التنمية
على حد سواء ،وأن معظم الموضوعات ُ
الثقافي في الدول العربية(.)3
االجتماعي و
االقتصادي و
ومستوى التطور
ِّ
ِّ
ِّ

ويرجع ذلك إلى هيمنة وكاالت اإلعالن وأباطرة (هوليود) الذين ُي ِّ
لثقافي
الم ْنتَج ا ِّ
فضلون ترويج ُ
ي ضمناً لألرباح الهائلة ،وال يحرصون على تصدير الثقافة
االستهالكي ذي الطابع
الشعبي التجار ِّ
ِّ
ِّ
االقتصادي (.)4
الرفيعة التي ال تَْلقى نفس الرواج
ِّ

) )1بالرايس ،هشام ،بين العالمية والعولمة ،مرجع سابق.

اني لدى ِّ
عينة من أطفال ما قبل المدرسة ،جامعة
) )2النوفلي ،عبد الرحمن ،أثر العنف المتلفز علي السلوك العدو ِّ
ُعمان ،كلية العلوم واآلداب ،قسم التربية والدراسات اإلنسانية ،رسالة ماجستير غير منشورة2214 ،م ،ص .41
) )3حوات ،محمد علي ،العولمة وتداعياتها علي الوطن العرب ِّي ،مرجع سابق ،ص .116

) )4عثمان ،فاروق ،سيكولوجيا العولمة ،القاهرة ،دار األمين للطباعة والنشر والتوزيع2226 ،م ،ص .31
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ثالثاً :التركيز على القي الغربية:
الثقافي الجديد :نظام إنتاج وعي اإلنسان بالعالم،
ي للنظام
إن الصورة اليوم هي المفتاح السحر ِّ
ِّ
ي ،وهي تلعب في إطار
إنها المادة الثقافية األساس التي يجري تسويقها على أوسع نطاق جماهير ِّ

ت ،وال تحتاج
(العولمة الثقافية) الدور نفسه الذي لعبته الكلمة في سائر التواريخ الثقافة التي َسلَفَ ْ
الصورة دائماً إلى المصاحبة اللُّغوية كي تنفذ إلى إدراك الملتقي ،فهي ِّ
بحد ذاتها خطاب ناجز مكتمل
يمتلك سائر مقومات التأثير الفعال في مستقبله(.)1

اء المسلسالت
وتَُر ِّس ُخ الصورة (القيم العلمانية) التي ازداد بروزها في المسلسالت المترجمة ،سو ً
التركية أو المكسيكية أو غيرها ،ويمكن أن ندرك مدى تأثير مثل هذه المسلسالت من خالل متابعة مدى
انتشار صور الفنانين األتراك أو المكسيكيين على مالبس الشباب الجامعيِّين وعلى كراسات األطفال
ِّ
المحال التجارية ،وحتى على بعض أسماء منتجات أدوات التجميل ،ولقد ثبت أن األزياء
وعلى واجهات
ت عليها عبارات باللُّغة اإلنجليزية تحتوي على ألفاظ وجمل جنسية مثيرة
األوربية واألمريكية قد ُكتَِب ْ
تم ُّس المشاعر والمقدسات واألخالق
وم ِّ
حركة للغرائز الجنسية ،وتجدها أيضاً عبارات ال دينية َ
للشهوات ُ

اإلسالمية ،وتروج للثقافة الغربية التي تقوم على اإلباحية والحرية الفوضوية في مجال العالقات بين الرجل
الم ِ
ستوردة لها
والمرأة ،وألن هذه السلع تحمل في طياتها ثقافة مغايرة تسحق الثقافة ُ

()2

.

التفاعلي:
رابعاً :نشر اإعال
ّ

إن الوسائل الحديثة لالتصال متمثلة بـ(الفيسبوك)( تويتر) (يوتيوب) ،يمكن أن تكون مكملة لإلعالم

التقليدي ،إعالم يزاوج بين المهنية وصرامة التقاليد التي نشأت عليها السلطة الرابعة ،وبين التقنية
الحديثة التي تتيح لإلعالم التقليدي الفرصة ليكون أكثر قربا يمس الحدث فحسب ،وانما من الناس
أيضا ،وهذا هو جوهر الموضوع ،...كما يعد ذلك النشاط الذي يقوم من خالله المواطن أو المستعمل
بإنتاج مضامين إعالمية ونشرها عبر وسائل وتطبيقات االتصال الجديدة(اإلنترنيت ،المدونات ،مواقع

التشبيك االجتماعي ،مواقع بث الفيديو والبودكاست ،والمواقع التشاركية ،مواقع الويكي ،ومنتديات

النقاش اإللكترونية )...و إرسالها إلى القنوات والمؤسسات اإلعالمية لتقوم بنشرها ...إن اإلعالم البديل
هو اإلعالم الرقمي ( ) Digital mediaلوصف بعض تطبيقاته التي تقوم على التكنولوجيا الرقمية

مثل  :التلفزيون الرقمي والراديو الرقمي وغيرهما .أو لإلشارة إلى أي نظام أو وسيلة إعالمية تبرمج مع
الكمبيوتر ،ويطلق عليها اإلعالم التفاعلي( )interactive mediaطالما توفرت حالة العطاء

) )1السيد ،يسين ،العرب والعولمة ،بحوث ومناقشات الندوة الفكرية ،مرجع سابق ،ص.314
) )2بالرايس ،هشام ،بين العالمية والعولمة ،مرجع سابق.
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واالستجابة بين المستخدمين لشبكة اإلنترنيت والتلفزيون والراديو التفاعليين وصحافة اإلنترنيت وغيرها

من النظم اإلعالمية التفاعلية الجديدة(.)1

التفاعلي والمدونات اإللكترونية الفرصة للكثيرين
أضافة لذلك أتاحت حرية النشر في اإلعالم
ِّ
للتعبير عن القضايا االجتماعية والسياسية والدينية المختلفة ،والحديث عن كل ما هو ممنوع ،وي ِ
وصل
ُ
عالمي ،ويلعب دو اًر محورياً ومؤثِّ اًر في حياة الشعوب
مدى
اإلعالم
ُّ
ِّ
التفاعلي الرسالة اإلعالمية إلى ً

التفاعلي في األنظمة الديمقراطية وفي غيرها،
والدول ،...كما تعددت األدوار التي يلعبها اإلعالم
ُّ
باإلضافة إلى األدوار المعروفة كتقديم المعلومات واألخبار ،التي تساعد الجمهور على اتِّخاذ القرار
والتثقيف والتوعية ،والمساهمة في تشكيل رأي عام حول القضايا العامة المطروحة ،وطال اإلعالم دوره

االقتصادي والعالقات االجتماعية والثقافية داخل المجتمعات ،وأصبح دوره بالغ
السياسي و
في النظام
ِّ
ِّ
الح ْكم
األثر في خدمة القضايا السياسية والديمقراطية ومحاربة الفساد ،وحقوق اإلنسان ،وتعزيز ُ
الصالح .وحرية الرأي هي الحرية في التعبير عن األفكار واآلراء عن طريق الكالم أو الكتابة أو عمل
فني بدون رقابة أو قيود حكومية(.)2

إن اإلعالم البديل يمثل انعكاساً مضاداً لإلعالم التقليدي ،فقد اتخذ منه المواطن الموطن

االفتراضي( )netizenوتختلف وسائل التعبير عند المواطن االفتراضي من مدونات إلكترونية ،مواقع
الفيديو التشاركي ،ومواقع التشبيك االجتماعي ،وغرف المحادثة اإللكترونية وشبكات التواصل

االجتماعي وبرنامج اليوتيوب( .)3إذاً هذه المواقع التفاعلية يمكن توجيهها حسب ما يط أر من مشاكل
كامنة في نفوس أفراد المجتمعات والتي ال يمكن لألعالم التقليدي أن يصل إليها ،ويمكن توجيه تلك

المشاكل واستغاللها سياسياً .

المرئي المضاد:
خامساً :عجز وسائل اإعال
ّ
ُي ُّ
ئي المضاد من العوامل التي ساعدت على
عد عجز وسائل اإلعالم المر ِّ
الفلسطيني ،ويمكن أن يشير الباحث لِ َما
الم َع ْولَم على تحقيق أهدافه في المجتمع
ِّ
ُ

ئي
نجاح اإلعالم المر ِّ
يلي(:)4

) )1أزروال ،يوسف ،اإلعالم الجديد ودوره في الحراك الديمقراطي العربي ،شبكات التواصل االجتماعي أنموذجاً ،مرجع
سابق.

الفلسطيني (دراسة ميدانية على
التفاعلي في تشكيل الثقافة السياسية لدى الشباب
) )2الشرافي ،رامي ،دور اإلعالم
ِّ
ِّ
طلبة الجامعات في قطاع غزة) ،جامعة األزهر -غزة ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،رسالة ماجستير غير منشورة،
 2212م ،ص ص .11-12
) )3أزروال ،يوسف ،المرجع السابق.

المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين ،نابلس ،جامعة النجاح
) )4شيخ علي ،ناصر ،دور منظمات المجتمع
ِّ
الوطنية ،كلية الدراسات العليا ،رسالة ماجستير غير منشورة2221 ،م ،ص .16
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 .1إ ن وسائل اإلعالم الفلسطينية ال زالت حتى اآلن تعاني من الضعف والعجز ،كونها محلية المدى،
مثل :قنوات التلفزيون المحلية واإلذاعات المحلية الكثيرة ،فإن تأثيرها يبقى محدوداً جداً ويجعلها
عاجزة عن تشكيل مجموعات ضغط فاعلة ودائمة.
 .2إن البرامج الثقافية في الفضائيات الفلسطينية تقليدية العرض ومحدودة اإلمكانيات والمساحات
الثقافية ،وذات طبيعة موجَّهة ،تقلِّل من قدرتها على الجذب والتأثير.
 .3إن ُّ
ئي ،وهو األمر الذي جعل
ب الثقافية الفلسطينية تعاني من التهميش في اإلعالم المر ِّ
الن َخ َ
العالقة بين المثقف والسلطة عالقة تكاد تكون مبتورة ،كما جعل العالقة بين المثقف و ِّ
المفكر
الفلسطيني تكاد تكون معدومة.
والمبدع
ِّ
ستوردة من أرشيفات بعض الدول العربية،
الم َ
 .4إن الفضائيات الفلسطينية تعتمد على البرامج القديمة و ُ
إذ ليس لها فضاء ثقافي خاص بها ،وقلما تُ ِّ
قدم برنامجاً ثقافياً أو إبداعياً خاصاً باستثناء بعض
تعرضت الفضائيات الفلسطينية في هذا الباب إلى منافسة
األفالم الوثائقية محدودة االنتشار ،وقد َّ
قوية من بعض الفضائيات العربية ،وبخاصة من قناتي (الجزيرة) و(العربية).
 .5النقص الفاضح في التقنيات اإلعالمية وفي الطواقم الفنية القادرة على اإلبداع(.)1
ي الم ِّ
شكل للصورة
 .6انشغال بعض الفضائيات الفلسطينية عن القضية المحورية للمجتمع التحرر ِّ ُ
الفلسطيني الواقع بين الشتات واالحتالل ،في حين اتجهت فضائيات أخرى إلى
النمطية للمجتمع
ِّ
الفلسطيني عن
الجامعي
اإلغراق في األصولية والتشنج ،وقد أدت هذه وتلك إلى صرف الطالب
ِّ
ِّ
ئي البديل الذي غزاه في هاتفه الجوال
متابعة هذه الفضائيات واللجوء إلى الفضاء
اإلعالمي المر ِّ
ِّ
وحاسوبه وطَ َبق االستقبال الخاص بجهاز تلفازه.
سادساً :عولَ َمة ال ّنخبة:
ما يجري من (عولمة المثقفين) يدخل وفق حسابات استنزافية مدروسة للخصوم؛ إلعادة هيكلة
الخرائط والقوى المضادة من خالل استراتيجية الهجمات السياسية والثقافية واالقتصادية الهادفة؛ إلذابة

بي إلى الغوص في نمط االستهالك
(صرامة األيدولوجيات) في النهاية من خالل استمالة الشباب العر ِّ
()2
ومما ساهم في تحقيق ذلك وجود (ُن َخب ليبرالية) دافعت عن الشباب ،وأهمية أن يأخذوا
بي َّ .
الغر ِّ
) )1عبيد ،أمل ،واقع الثقافة العربية واإلسالمية في ظل العولمة ،المحور :العولمة وتطورات العالم المعاصر ،الحوار
المتمدن ،العدد ،2226/12/21 ،1111

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%2084416

) )2عثمان ،فاروق ،سيكولوجيا العولمة ،مرجع سابق ،ص .72
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ق ذلك مع الثورات في مجال العلم والتكنولوجيا ،وانفتاح الشعوب على
دورهم في صناعة القرار .وتََارفَ َ
تجارب غيرها(. )1
سعت بعض ( ُّ
النخب الليبرالية) لتمرير هدف رئيس ،وهو تََب ِعيَّة الدول العربية ومنها فلسطين
كما
ْ
للغرب ولثقافة الغرب قوالً وفعالً وسلوكاً وممارسة ،حيث تقوم هذه ( ُّ
الم َع ْولَ َمة) بتمرير بعض من
النخبة ُ
األدوار اإلنسانية ،التي ترفع شعارها بعض المنظمات الدولية ،مثل :منظمة العمل الدولية ومنظمة

الصحة العالمية ،ومنظمات حقوق اإلنسان  )2(،...وتُ َمهِّد هذه الهيئات والمؤسسات الدولية لتعبيد
الطريق أمام عولمة المجتمع ثقافياً ،وتخص طبقات معينة منه ،إما من النخبة السياسية أو من

العاملين في مجال حقوق اإلنسان وادماجهم ،ثم عولمتهم حسب مصالحها وسياساتها ،وتقدمهم في

الدولي على أنهم نخبة مثقفة .وتُ َس َّخر وسائل وأدوات (العولمة اإلعالمية) لتمجدهم،
المجتمع
المحلي و ِّ
ِّ
ِ
ومنِ َحت
وتعطيهم صفات وألقاب رفعيه ،مثل :زعيم ،قائد ،خبير ،مكافح ،عالم ،روائي ،بطل السالمُ " ،
جائزة نوبل لبعض المثقفين ولبعض َم ْن بذل جهوداً محدودة لتحقيق السالم في الشرق األوسط.)3(".
وغالبية َم ْن حصل عليها كانوا قد نالوها إما ألهداف سياسية أو ثقافية ،ويكون التكريم لهُ أهداف
ومآرب ِّ
اإلسالمي
بي على حساب الفكر
ِّ
تشجع على االنفتاح على ثقافة اآلخرين المنوطة بالفكر الغر ِّ

الم َعولمة) التي تعمل مع المؤسسات األجنبية العاملة في فلسطين ،والتي
المحافظ .كما نجد أن (النخب ُ

تشمل عدداً من المثقفين و ُّ
النخب ،قد تأثرت تأثي اًر مباش اًر بالثقافة الغربية مما انعكس على المواطن

الم َعولَمة)  -من خالل األبحاث
الفلسطين ِّي ،حيث أخذت األفكار والمبادئ التي تنشرها (النخب ُ

الفلسطيني وساهمت في تغير كثير من
والدورات والندوات -طريقها إلى عقل وتفكير وثقافة المواطن
ِّ
ت مالحظة كثير من المواقف التي تغيرت لدى الشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة
آرائه ،حيث َّ
تم ْ
()4
هامين ،هما:
 .ويمكن أن نشير هنا -على سبيل المثال -إلى نمطين َّ

الفلسطيني في التغيير الشامل (اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي) ،القاهرة ،مؤتمر دور
) )1مراد ،رامي ،دور الشباب
ِّ
المجتمعي متعدد األطراف2212 ،م ،ص .14
بي في الحوار
منظمات المجتمع
ِّ
المدني العر ِّ
ِّ
) (2أولف ،هانرز ،العولمة :الطوفان أم اإلنقاذ ،مرجع سابق ،ص .341

) )3ويكيبيديا الموسوعة الحرة ،ملحق  :قائمة العرب الحاصلين علي جائزة نوبل1114 ،م،
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A 6%D9%85

) )4حمد ،ديانا أيمن ،أثر العولمة الثقافية على مواطنِ ْي الضفة الغربية ،مرجع سابق ،ص .11
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 .1النمط الول :نمط الهيمنة على صناعة ( ُّ
النخب الثقافية) بالتركيز على األدباء والشعراء وال ُكتَّاب
وأصحاب الرأي األكثر استجابةً لمقوالت (العولمة) ،وابراز دورهم باعتبارهم النخبة الرائدة األكثر
أهمية ،وفي المقابل محاربة كل َم ْن يتشبث بالخصوصية والتفرد والهوية الوطنية ويعزز ثقافة

المقاومة.

 .2النمط الثاني :الهيمنة على عملية صنع وتوجيه القيادات الشبابية الواعدة إلى خوض التحدي
االجتماعي واثارة الفتنة أو الكفر بالقيم
بأدوات ناقصة ،بحيث يؤدي دورها إلى زعزعة الواقع
ِّ
الثقافية والحضارية الوطنية على أقل تقدير ،وهذا ما سعت إليه الوكالة األمريكية للتنمية
ذت أكثر من  4222نشاط من
( )USAIDلتمكين الشباب واشراكهم في مجتمعاتهم ،حيث نفَّ ْ
األنشطة المتعلقة بالشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل السنوات العشر الماضية ،والتي

تُ ِّ
رك ز على تنمية الشباب في مختلف القطاعات ،بما في ذلك التعليم والصحة والديمقراطية
َّ
أهم أوجه عمل (الوكالة األمريكية
والحكم الرشيد(.)1
وشكل ادعاء (اإلصالح الثقافي) أحد ِّ
للتنمية) ( )USAIDفي فلسطين ،والتي تستهدف الشباب َع ْبر تنفيذ أنشطة وبرامج يتم تنفيذها
بي( ،)2ومن هنا
من خالل مؤسسات المجتمع
المدني ،بهدف زرع قيم وأفكار ذات طابع غر ِّ
ِّ
المدني أسيرة لمصادر
أصبح مالك التمويل هو صاحب القرار ما استبقى مؤسسات المجتمع
ِّ
تمويلها ،ساعية إلى استرضائها ،بل إلى نيل احتكار التمويل(.)3
سابعاً :الهيمنة على مصادر التمويل:
أدت برامج التمويل التي تقدمها مؤسسات الدول المانحة إلى قيام مئات الجمعيات والمؤسسات
الساعية للحصول على التمويل ،بشرط االلتزام التام باألجندات التي يفرضها المانحون ،والتي تُجبر
أي دعوة يتم اإلعالن عنها لقبول المشاريع ،بدالً من
المؤسسات األهلية على الجري وراء المال ،عبر ِّ

) )1موقع الوكالة األمريكية للتنمية ،الصفحة الرئيسة :الشرق األوسط ،الضفة الغربية وقطاع غزة،
www.usaid.gov/west-bank-and-gaza/youth

) )2حامد ،قصي ،دور الواليات المتحدة األمريكية في إحداث تحول ديمقراطي في فلسطين (والية الرئيس جورج بوش
االبن  ،)2226-2221نابلس ،جامعة النجاح الوطنية /كلية الدراسات العليا ،رسالة ماجستير غير منشورة،
 ،2221ص .121

) )3الصبيحي ،أحمد شكري ،مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي ،مرجع سابق ،ص .35
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الالزم ِ
ين من أجل
أن تنخرط هذه المؤسسات في عملية َج ِّديَّة لبناء التوافق والتفكير االستراتيجي
َ
التوصل إلى أجندات وطنية فلسطينية(.)1
َّ
المنفَّذة مع تََوجُّه (الديمقراطية الليبرالية)
وركز المانحون على ضرورة أن تتماشى المشاريع ُ
عرف بأسلوب (الحكم الجيد) أو الرشيد
للمنظور المحور ِّ
ي للتنمية ،فقد أدخلت الحكومات الغربية ما ُي َ
وربطته بطريقة سياسية ،وذلك من خالل تطوير االنتخابات المتعددة األحزاب وحماية الحقوق المدنية

المدني التي تستطيع
واإلنسانية ،كما استهدف المانحون مجموعات حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع
ِّ
تأدية دور إيجابي في تشكيل الحكم الخاص بها ،وزيادة المشاركة الشعبية في الحياة السياسية؛ لتصبح
بذلك ُمؤسسة للدمقرطة ،مرسخة ثقافة التبعية وفرض أجندات تمويلية ،وهو ما يمكن أن ُنطلق عليه
الم ِسيس) ،الذي يقع ضمن التمويل المشروط كوسيلة وأداة ضغط على الحكومات أو
اسم (التمويل ُ
المؤسسات األهلية(.)2

ألن ِّ
تركز على برامج تدريبية محددة مرتبطة بالدمقرطة ،وحقوق
وقد
َّ
اضطر ْ
ت هذه المؤسسات ْ
الفلسطيني ،كتعليم بعض الفنون،
الشباب والمرأة ،والثقافة االستهالكية البعيدة عن قيم المجتمع
ِّ
المعيشي ...؛ مما ساهم في
واالهتمام بقضايا المرأة وبالدورات التدريبية ذات االهتمام بتحسين الوضع
ِّ
صرف بعض الشباب عن قضيتهم الوطنية العليا.

مما تَ َّ
قدم َي ْخلُص الباحث إلى َّ
سعت إلى تكريس تقسيم
أن (العولمة الثقافية) ،ومن خالل أدواتها
َّ
ْ
العالم من جديد؛ ليصبح سكان العالم جميعاً بمقتضى ذلك ِح ْك اًر في يد َم ْن يتحكم في مقاليد ومفاعيل
(العولمة) بكافة أشكالها وتقنياتها ،ولعل(اإلمبريالية العالمية) -اآلن -هي َم ْن تُنتِج أشكال الثقافة
اليومية من أفكار وأذواق وتصورات لكل فرد من أفراد المجتمع؛ لتُ ْشبِع رغباته وفضوله في اكتشاف ما
هو جديد من حوله في هذه التقنيات المتعددة والمختلفة.
الب ِّ
المعولم) معظم البيوت ،قد ساهم
ث
ِّ
وبعيداً عن اإلحصائيات واألرقام ،فإن دخول ( َ
الفضائي ُ
في إحداث تغيير ملموس للمجتمع في بنائه ووظائفه ومعتقداته وقيمه وأفكاره ،فمنه ما زاد من تطور
وتقدم المجتمع ،واآلخر قد زاد من إعاقة وهدم المجتمع وتمزيق وتغريب قيمه وثقافته ،وذلك حسب

الفضائيَّ ،
إن بعض المحطات أصبحت
تم التعامل بها في استقبال الخطاب
الطريقة أو اآللية التي َّ
ِّ
أدوات نافذة لجهات معادية تسعى إلى تحقيق أهدافها المؤذية من خالل دس السُّم في العسل ،حيث إن
المخطَّط هو بمثابة (العولمة
ما
َّ
يتضمنه َبث بعض الفضائيات سواء بهدف تعظيم الربحية أو التدمير ُ
وم َب ْرَمج(.)3
الثقافية) الهادفة للغزو
الثقافي والى تعديل السلوك الحضار ِّ
ِّ
ي على نحو هادف ُ
) )1أبو حماد ،ناهض ،التمويل الدولي للمؤسسات األهلية الفلسطينية وأثره علي التنمية السياسية في قطاع غزة
2222(،م2212-م) ،دراسة ميدانية ،جامعة األزهر ،رسالة ماجستير غير منشورة 2213 ،م ،ص ص .41-41

) (2المرجع السابق ،ص .41

) )3حمد ،ديانا أيمن ،أثر العولمة الثقافية على مواطنِ ْي الضفة الغربية ،مرجع سابق ،ص .61
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دعا برنامج
من الالتوازن بين شباب المجتمع
ِّ
وقد َّأد ْ
الفلسطيني؛ ولذلك َ
ت (العولمة الثقافية) إلى حالة َ
(غزة للصحة النفسية) المهنيين العاملين في مجال الصحة النفسية ونشطاء حقوق اإلنسان ،والعاملين
في المؤسسات الدولية إلى التحرك السريع من أجل منع تدهور األوضاع النفسية واالجتماعية في

قطاع غزة  ،...وطالب المجتمع الدول َّي ومنظمات (األمم المتحدة) ومنظمات حقوق اإلنسان في العالم
بِتَ َح ُّم ِل مسؤولياتها والضغط على (إسرائيل) كدولة ُمحتلَّة لوقف عدوانها المتصاعد ضد الفلسطينيين،
الدولي ،ورفع الحصار ،واعادة فتح المعابر ،والسماح بحرية حركة البضائع
والزامها بقواعد القانون
ِّ
واألدوية التي عادةً ما يكون األطفال والمرضى أكثر المتضررين من نقصها )1(.ومن الجدير ِّ
بالذكر َّ
أن
َ
()2
الم َّ
شدد الذي فُ ِرض على قطاع غزة في حزيران /يونيو  2221م يدخل عامه السادس .
الحصار ُ
وهكذا يمكن القول :إن (العولمة الثقافية) قد ساهمت في بلورة رؤى واتجاهات ومواقف لدى الشباب

الفلسطيني ،بعضها واضح المعالم ،وبعضها يميل إلى الضَّبابية وذيوع القيم السلبية ،والتَّ َخبُّط وانعدام
ِّ
طرف في األفكار من جهة أخرى ،أضف إلى
الثقة بالمجتمع من جهة ،والى االنغالق على الذات والتَّ ُّ

ذلك انخفاض مستوى الوعي بالحقائق والمفاهيم الحديثة؛" مما أدى إلى وجود إشكاليات تواجه الشباب
عند تفاعلهم مع الواقع المحيط بهم ،ما أدى إلى صراع فكري قد ي ِ
الفلسطيني هويته الثقافية
فقد الشاب
َّ
ُ
اإلسالمي"(.)3
بي و
وانتمائه
ِّ
الوطني والعر ِّ
ِّ

) (1وكالة األنباء الفلسطينية وفا ،دعوة لمنع تدهور األوضاع النفسية واالجتماعية في قطاع غزة ،بيان صحفي ،برنامج
غزة للصحة النفسية ،غزة -فلسطين2213/12/12 ،م.
) (2مكتب األمم المتحدة :مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية ،خمس سنوات على الحصار ،الوضع اإلنساني في قطاع
غزة ،تقرير سنوي ،األراضي الفلسطينية ،القدس الشرقية ،حزيران 2212م.

الفلسطيني ،الحوار المتمدن ،مرجع سابق.
) )3عبد العاطي ،صالح ،العولمة الثقافية وتداعياتها على الشباب
ِّ
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المبحث الثاني
أثر التوظيف (اإمبريالي) لـ (العولمة الثقافية( على المجتمع الفلسطيني
الفلسطينيَّ ،
الثقافي
فإن ذلك سيؤثر سلباً على النسيج
كلما تغلغلت (العولمة الثقافية) في المجتمع
ِّ
ِّ
الفلسطيني خاصةً الجامعيين منهم.
االجتماعي بين الشباب
و
ِّ
ِّ

الفلسطيني قد ألقى بظالله على الطالب
كما إن توظيف (اإلمبريالية) للعولمة الثقافية على المجتمع
ِّ
الفلسطيني ككل،
الجامعي ،وسيشير الباحث هنا إلى ذلك األثر بشكله العام ،والذي استهدف المجتمع
َّ
ِّ
كون الدراسة تستهدف قطاعاً معيناً ،وهو الطلبة الجامعيِّين ،الذين هم جزء أصيل من المجتمع

الفلسطيني ككل.
ِّ

 .0سيطرة النمط والقي االستهالكية:
بي للبحوث
وفقاً لنتائج استطالع الرأي بين الشباب
الفلسطيني الذي أعده مركز (العالم العر ِّ
ِّ
الفلسطيني ،بأن هناك تفاوت في مستوي التَّقَبُّل واالنصهار في
والتنمية) على عينة من الشباب
ِّ
مسارات (العولمة) المتعددة ( .)1من هذه األثار المباشرة :افتتاح معهد لتعليم رقص (الباليه) في قطاع

ومخالَفَة للعادات والتقاليد وللثقافة الفلسطينية المحافظة ،كما أن
غزةُ ،
وي َع ُّد هذا المعهد سابقة خطيرة ُ
مجرد التفكير في إنشاء معاهد أو مراكز ومشاركة الفتيات الفلسطينيات فيها ُيعد خرقاً للمنظومة
تم اختراقه ثقافياً عبر وسائل مختلفة ،أشرنا إليها
األخالقية الفلسطينية؛ لذلك فإن المجتمع
الفلسطيني َّ
َّ
سابقاً ،والهدف من ذلك هو إفراغ المجتمع من هويته وثقافته الوطنية(.)2

من جهة أخرى َّ
فإن انتشار (الموضة) ،التي لم تَ ُع ْد فناً وذوقاً فقط ،وانما أصبحت إنتاجاً
وصناعة لألزياء ،فاألزياء و(الموضة) تسيطر عليها شركات كبرى تدور في فلك (العولمة) ،وبذلك
جاريها ُّ
وم ْن ال ُي ِ
يعد متخلِّفاً ،كما َّ
أن (الموضة) ال
أصبحت (الموضة) إجبارية وليست اختياريةَ ،
تقتصر على األزياء فقط ،وانما تشمل قصَّات َّ
من الكماليات
الشعر ومساحيق التجميل ،وغيرها َ

األخرى(.)3

الشبابي -التوجه
الفلسطيني" ،الحراك
بي للبحوث والتنمية "،نتائج استطالع الرأي بين الشباب
ُّ
ِّ
) )1مركز العالم العر ِّ
الداخلي ،االنتخابات ،المفاوضات ،الربيع العربي ،االحتياجات ،واألولويات 1 ،شباط ،2212
السياسي -الوضع
ِّ

www.awrad.org/pdfs/Youth%20Press%20release%20Arabic%20ffrr%20(2012).doc

) (2وكالة أنباء شينخوا الصينية ،تحقيق إخباري :فتيات من غزة يتلقين دروساً في رقص الباليه رغم مجتمعهن

المحافظ ،الشرق األوسطarabic.news.cn/arabic/2012-09/18/c_131857106.htm. ،2212/21/11 ،

) )3الجزيرة ،برنامج للنساء فقط )،المرأة والموضة في المجتمعات العربية(،

www.aljazeera.net/programs/pages/1e52fff6 -6b3d-4a11-b79b-c07a9db6c0a6
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السياسي
االقتصادي و
في تقرير أعدته قناة (روسيا اليوم) ،تبيَّن أنه بالرغم من الوضع
ِّ
ِّ
الفلسطيني السيئ ،وفي ظل شكاوى الفلسطينيين من سوء األحوال االقتصادية ،واعتماد الحكومة على
ِّ

المساعدات الدولية ،فإن المرأة الفلسطينية كغيرها من نساء العالم تواكب (الموضة) وتالحق آخر
صيحاتها ،فهي ال تختلف عن باقي نساء العالم من حيث الرغبة في التَّ َميُّز مهما اختلفت ثقافتها(.)1
ص ِّور المنتجات الشرقية والغربية إلى إلهاء الشباب والفتيات
كما أدت األفالم التلفزيونية التي تُ َ
عن أعمالهم الطبيعيةُ ،مْل ِقيةً بالحياة واالجتهاد في أغوار النسيان فيما يخص أنفسهم وشخصياتهم،
وتمخض عن ذلك النزعة التشاؤمية إزاء كياناتهم وثقافتهم(.)2
 .8شيوع عدد من القي االجتماعية السلبية:
نتج عن (العولمة الثقافية) عدة آثار مباشرة ،برزت في سلوك وتفكير وممارسة الطلبة الجامعيِّين

في قطاع غزة ممن بهرتهم التكنولوجيا واالنفتاح على اآلخر ،إما إعجاباً ورغبة في التقليد ،أو ُّ
تمرداً
تجسدت هذه األثار في العناصر التَّالية:
على الواقع ،وقد
ْ

أ  .الرغبة في الهجرة:

الفلسطيني بشكل عام ،وفي قطاع غزة والطلبة
ازدادت الرغبة في الهجرة لدى الشباب
ِّ
من
السياسي واال
الجامعيِّين بشكل خاص هروباً من الواقعين
ِّ
ِّ
جتماعي ،حيث سعى القسم األكبر َ

الشباب للهجرة إلى الخارج هروباً من الواقع المؤلم الذي يعيشونه(.)3

 .االستال لنمط الحياة في الحضارة الغربية:
بي بين طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،مثلِ ( :
الجينز)
انتشرت مظاهر اللِّباس الغر ِّ

والتنانير والسراويل والفساتين وغيرهاِّ ،
َّ
ولكن (الجينز) ال
فالزي يعكس ثقافة اإلنسان ويعبِّر عن هويته،

ُيعبِّر عن الثقافة المحلية ،وانما يعبِّر عن ثقافة ُمعولمة ،فالشاب اليوم يلبس القميص و(الجينز) َّ
الضِّيق
الساحل الذي يكشف المالبس الداخلية ،بل أحياناً يكشف جزءاً من عورته بطريقة منافية ِّ
للدين
الفلسطيني ،ويتابع قصات َّ
الشعر الحديثة والغريبة ،وينفق
واألخالق والقيم ،التي تََربَّى عليها الشعب
ُّ
أمواالً كثيرة على االهتمام بمظهره(.)4

) )1تلفزيون روسيا اليوم ،المرأة الفلسطينية اهتمام بآخر صيحات الموضة،2221/25/24 ،
arabic.rt.com/news/29672

) )2طهرانيان ،مجيد ،األصولية اإلسالمية في إيران وخطاب التنمية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،العولمة :الطوفان أم
اإلنقاذ ،مرجع سابق ،ص .611
) (3الصوراني ،غازي ،التحوالت االجتماعية والطبقية في الضفة الغربية وقطاع غزة (رؤية نقدية) ،غزة ،ط2221 ،1م،
ص .135

) )4حمد ،ديانا ،مرجع سابق ،أثر العولمة الثقافية على مواطنِ ْي الضفة الغربية ،ص ص .132-131
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الج ِّل) على َّ
لقد قام الشباب بوضع ( ِ
الشعر ،وبتنزيل البنطالون إلى أسفل ،ولبس المالبس

الضَّيقة؛ إلظهار العضالت الجسدية وغيرها ،هذه المظاهر التي جلبتْها قنوات التلفزة باتت رائجةً في
الشارع الغزيُِّ ،م َش ِّكلَة اختراقاً كبي اًر للثقافة الفلسطينية المحافظة بالترويج للعادات الغربية التي باتت ال
تُفَِّرق بين ذكر وأنثى في ملبس أو مظهر( .)1أضف لذلك استحداث أعياد جديدة مخالفة ِّ
للدين
اإلسالمي الحنيف ،مثل :عيد الحب ،وعيد الزواج ،وغير ذلك من مسميات.
ِّ
اضي(المواقع
إن بعض الشباب
الفلسطيني في قطاع غزة ،الذين يستخدمون مواقع العالم االفتر ِّ
ِّ
وع َبروا الدائرة االجتماعية المحيطة بهم،
االجتماعية) قد سجَّلوا انخفاضاً في معدالت التفاعل األسر ِّ
يَ ،
ون وقتاً طويالً في التفاعل مع شبكة (اإلنترنت) ،والنتيجة الحتمية لذلك هي :تََقلُّص الدائرة
حيث َي ْق ُ
ض َ
االجتماعية للفرد واإلصابة بالوحدة والتعاسة ،والبقاء دون أصدقاء ،فاإلفراط في استخدام هذه التقنية
سوف ينعكس على سلوك اإلنسان وعالقاته االجتماعية ،والذي يؤثِّر بشكل كبير على األسرة التي
ينتمي إليها(.)2

ادي التي تأثَّر بها طالب وطالبات الجامعات الفلسطينية ،هي
ادي والالإر ِّ
إن حالة االغتراب اإلر ِّ
ِ
من الحصار واغالق المعابر وارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن
نتيجة ُمتوقَّعة ل َما يعانيه قطاع غزة َ
العمل؛ ونظ اًر لتردي الوضع االقتصادي السيئ  -نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة-
باإلضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة وسط الشباب وخريجي الجامعات.
 .1االنفتاح غير الم َبرَمج على ثقافة اآلخر:
لما كان (اإلنترنت) هو الفضاء الذي يلجأ إليه الطلبة الجامعيُّون؛ لقتل أوقات الفراغ ،فقد أصبح
َّ

اضي) بالنسبة لهم بمثابة بيئة جديدة ،يستوردون منها ثقافة البلد التي ينشئون بها صدقات
(العالم االفتر ُّ
أو عالقات خاصة ،وبمجرد االحتكاك بالبيئة الحقيقة يجدون فرقاً في الثقافة والسلوك بين ثقافتهم
مما ِّ
من االغتراب
اضي)َّ ،
األصلية وثقافة (العالم االفتر ِّ
يشكل صدمة لهم ،وبالتالي تحدث عندهم حالة َ
االجتماعي ،وهم داخل قطاع غزة.
والغربة والعزوف
ِّ

) )1أبو جالل ،رشا ،مظاهر غربية تغزو عقول الشباب وتهدد الثقافة الفلسطينية ،تقرير صحفي ،جريدة االستقالل،
،2212/11/26
http://alestqlal.com/ar//index.php?act=Show&id=6090

) )2قنيطة ،أحمد ،اآلثار السلبية الستخدام (اإلنترنت) من ُوجهة نظر طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة ودور التربية
اإلسالمية في عالجها ،مرجع سابق ،ص .22
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الجامعي على تحمل مسؤولياته كاملة مستقبالً،
لقد َّأدى ضعف الثقة المتزايد في قدرة الشباب
ِّ
الجامعي للجلوس أمام أجهزة (الكمبيوتر)
واستبعاده من دائرة المشاركة الديمقراطية ،إلى توجه الشباب
ِّ

ليتخاطب مع شباب مثله على ُب ْعِد آالف األميال ،للهروب من الواقع المرير(.)1
 .4فتور اله َمة ال َ
شبابيَة وضعفها:

الفلسطيني ،وساعدها في ذلك ارتفاع نسبة البطالة
همة الشباب
ت (العولمة الثقافية) إلى فتور َّ
ِّ
َّأد ْ
من اإلحباط في أوساط الشباب
في صفوف الخريجين الجامعيِّين ،األمر الذي عكس بِ َد ْوِره حالة َ
الجامعي قبل التَّ َخ ُّرج من الجامعة
ِّ
الجامعي بشكل خاص في قطاع
المرير الذي يعيشه الشباب بشكل عام والشباب
ِّ
ونظ اًر للواقع َ
غزة ،فقد َّأدى ذلك إلى شعور بعدم اإلحساس باالنتماء للهوية الثقافية الوطنية ،ونتج عنه اإلحساس
()2

.

باالغتراب والغربة على أرض الوطن وفقدان حافز المشاركة المجتمعيَّة للقضايا التي تخص هموم

الفلسطيني وفتور الهمة الشبابية اتجاه المجتمع ككل(.)3
وتطلعات الشباب
ِّ
و َّ
ألن الشباب كان قد تأثَّر بنمط الثقافة الغربية واالنبهار بمنجزاتها والدهشة الممزوجة بالشعور بالعجز
مما انعكس على أداء
بي أو حضارته أو القيام بأداءات تصل إلى مستواهاَّ ،
عن اللِّحاق بالنموذج الغر ِّ

الفلسطيني في السلوك والفكر فنتج عنه حالة من الالمباالة(.)4
الشباب
ِّ
السياسي المرير َّ
السياسي
الناتج عن حالة االنقسام بين أركان النظام
كما انعكس الواقع
ُّ
ِّ
الفلسطيني على هموم وتطلعات الشباب ودافعيَّتهم للمستقبل بنظرة تفاؤل ،إضافة إلى ذلك َّ
فإن سياسة
ِّ
همة الشباب.
االحتالل قد قامت بفرض حصار ظالم على قطاع غزة ،كل هذا ألقي بظالله على فتور َّ

الفلسطيني ،والتي تسعى
تناول المبحث األول أدوات (العولمة الثقافية) الموجَّهة للمجتمع
ِّ

أي تهاون إلى اختراق األمة العربية مستخدمةً كل الوسائل التكتيكية من :إعالمية وثقافية
جاهدةً دون ِّ
بعت
وسياسية وتربوية ،التي تسعى للتَّحكم والهيمنة على تدفق المعلومات عبر (اإلنترنت) ،والتي قد اتَّ ْ

االجتماعي عبر شبكات (العالم
في) في مجال تقنيات االتصال والتواصل
ِّ
سياسة (اإلغراق المعر ِّ
الفلسطيني ،مجلة اتحاد
الجامعي
) )1العسيلي ،رجاء ،التغير القيمي والمعرفي وتأثيره على تكوين شخصية الشباب
ِّ
ِّ
الجامعات العربية ،عمان ،األردن ،العدد  2226 ،46م ،ص ص  ،341-211ص .14
الفلسطيني( -المستقبل يقرع الباب) ،رام اهلل2213 ،م ،ص .23
الشبابي ،تقرير واقع الشباب
) (2منتدي شارك
ِّ
ِّ

الفلسطيني في عصر العولمة (دراسة ميدانية
الجامعي
الشامي ،محمود ،مستوى المشاركة السياسية لدى الشباب
))3
ُّ
ِّ
ِّ
علي عينة من طلبة جامعة األقصى في خانيونس) ،مجلة الجامعة اإلسالمية -غزة  -سلسلة الدراسات اإلنسانية،
المجلد التاسع عشر ،العدد الثاني 2211 ،م ،ص ص  ،1211-1231ص .1241
الفلسطيني ودور التربية في مواجهته،
) )4أبو دف ،محمود ،ومحمد ،األغا ،التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع
ِّ
مجلة الجامعة اإلسالمية -غزة ،المجلد التاسع – العدد الثاني 2221 ،م ،ص ص .121-51
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اضي) ،مثل( :الفيس بوك) و(التويتر) وغير ذلك من البرامج المختلفة ،التي تخترق
االفتر ِّ
الخصوصيات الشخصية ،كما َّ
أن هذه التقنيات تعمل على نشر ِق َيم وثقافة استهالكية بين أوساط
ئي) وتقنياته بصورة بشعة في تنفيد بعض المهام التي
الشباب
الفلسطيني ،موظفاً في ذلك (اإلعالم المر َّ
ِّ
تستهدفها (اإلمبريالية الجديدة) من خالل ما تبثُّه هذه الفضائيات من مسلسالت وأفالم كشكل من
أشكال الهيمنة الثقافية من نوع أخر ،ويهدف إلشاعة ما يسمى بـ(أدب الجنس) وثقافة العنف التي من
شأنها تنشئة أجيال كاملة تُؤ ِمن بالعنف كأسلوب للحياة وكظاهرة عادية وطبيعية ،وما يترتب على ذلك
من انتشار الرذيلة والجريمة والعنف في المجتمعات اإلسالمية.
الفلسطيني ،ونتج
وتناول المبحث الثاني ،الكيفية التي تغلغلت بها (العولمة الثقافية) في المجتمع
ِّ
أثرت في َّ
الفلسطيني بشكل عام والطالب
االجتماعي بين الشباب
الثقافي و
النسيج
عنها أثار سلبية َّ
ِّ
ِّ
ِّ

بي بين طلبة الجامعات الفلسطينية
الجامعي بشكل خاص ،وذلك من خالل انتشار مظاهر اللباس الغر ِّ
ِّ
في قطاع غزة ،مثل (الجينز) والتنانير والسراويل والفساتين وغيرهاِّ ،
وي َعبِّر
فالز ُّ
ي يعكس ثقافة اإلنسان ُ
عن هويَّته ،ولكن(الجينز) ال ُيعبِّر عن الثقافة المحلية ،وانما ُيعبِّر عن ثقافة ُمعولمة ،كما يلجأ بعض
اضي) الذي ُي ُّ
عد  -بالنسبة لهم -بمثابة بيئة جديدة يهربون فيها من
ِّين لـ(العالم االفتر ِّ
الطلبة الجامعي َ

الواقع المرير الذي يعيشونه ،وبمجرد االحتكاك بالبيئة الحقيقية َّ
فإنهم يجدون فروقاً في الثقافة والسلوك
مما َش َّكل صدمة لهم ،وبالتالي يحدث عندهم
اضي)َّ ،
فيما بين ثقافتهم األصلية وثقافة (العالم االفتر ِّ
حافز
االجتماعي وهم في داخل وطنهم ،ويفقد الشباب
حالة من االغتراب والغربة والعزوف
ُّ
ِّ
الفلسطيني َ
المشاركة المجتمعية للقضايا التي تخص همومهم وتطلعاتهم وفتور هممهم اتجاه المجتمع ككل ،وسوف
نتطرق لذلك بالتفصيل في فصول الدراسة العملية وذلك من خالل معرفة أراء الطلبة الجامعيِّين في
َّ

جامعات قطاع غزة كونهم يشكلون المجال األكبر من الدراسة.
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الفصل الرابع

َّ
أدوات (العوملة السياسية) وآثارها
المبحث الول :أدوات) العولمة السياسيَة)
المبحث الثاني :أثر) العولمة السياسيَة) على المجتمع الفلسطيني
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المبحث الول
أدوات العولمة السياسية
للعولمة العديد من األدوات التي تسعى لتحقيق ذاتها من خاللها ،ومن ذلك:
 .0الهيمنة على سياسات المنظمات الدولية:
في إطار مساعي (الواليات المتحدة األمريكية) للهيمنة على العالم عامة وعلى منطقة الشرق

األوسط خاصة( ،)1خططت لتدير شئون العالم بإتقان ،وجعلت نفسها مرك اًز لعالقات العالم السياسية
والدبلوماسية واألمنية واالقتصادية والثقافية ،وعليه فإنه ليس من باب المصادفة أن يكون مقر (األمم

الدولي وصندوق َّ
من المستغرب َزُّج
المتحدة) في (نيويورك) ،والبنك
ُّ
النقد في (واشنطن) .كما أنه ليس َ
البيت األبيض وو ازرة الدفاع والخارجية األمريكية في السياسة العالمية(.)2
ويمكن القولَّ :
إن الهيمنة األمريكية على مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة وبعض الهيئات
أن تصدر عنها ،بدءاً من
الدولية باتت واضحة ،وذلك من خالل تعطيل عدة ق اررات دولية ،كان يمكن ْ
عام  1141م(.)3
يكي ،هو االعتراض على مساعي الفلسطينيين
وكان آخر وأبرز مثال على التدخل األمر ِّ
للحصول على عضوية (األمم المتحدة) ،واالعتراف بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة

وتجسَّد ذلك في محاولة (أمريكيا) االبتعاد بالقضية الفلسطينية عن ق اررات
عاصمتها القدس الشرقيةَ .
األميركي.
وص ِّد كل المقترحات بـ(الفيتو)
ِّ
مجلس األمنَ ،

األميركي ُيمارس (اإلمبريالية) من خالل المنظمات الدولية،
وهكذا يمكن القول :إن النظام
َّ
والتي تعني احتكار وسيطرة الدول الكبرى على الصغرى ،كما تعني فرض سياستها على مصائر

الشعوب .كما يمكن القول :إن قرار(الفيتو) َّإنما هو مصادرة ألهداف (األمم المتحدة) ،بل وأهداف

القومي ،مؤلفات أجنبية ،مجلة السياسة
) )1جاويش ،نسرين ،القوة األمريكية :المخاطر واألوهام ومعضالت األمن
ِّ
الدولية ،العدد  ،111مجلد  ،41إبريل 2212م ،ص .113

) )2الوالي ،عبد الجليل ،جدلية العولمة بين االختيار والرفض ،أحمد ثابت وأخرون ،مرجع سابق ،ص ص.21-21
) )3القلقيلي ،عبد الفتاح ،منظمة التحرير الفلسطينية واألمم المتحدة ،المركز الفلسطيني لمصادرة حقوق المواطنة
والالجئين (بديل)،

http://www.badil.org/haq-alawda/item/1528-art-04
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مجلس األمن ووظائفه األساسية الممثلة في حماية حق الشعوب في تقرير مصائرها( ،)1والحيلولة دون
وقوعها فريسة الستعمار أو هيمنة دول أخرى.

المالي لـ(األمم المتحدة) وشرط الموافقة على
لقد استغلَّت (الواليات المتحدة) نفوذها ودعمها
َّ
تعيين الموظفين الكبار بها ،وكذلك وجود مقر (األمم المتحدة) على أراضيها لفرض إرادتها ورؤيتها

()2
الدولي لخدمة
نجحت في عولمة ق اررات مجلس األمن
أي أنها
ِّ
ْ
الخاصة على ق اررات (األمم المتحدة) ؛ ْ
العالمي الجديد) ،مع أن ذلك ال يتَّفق مع مبدأ األغلبية في
مصالحها وتعزيز هيمنتها على (النظام
ِّ

اطي(.)3الذي تنادي (الواليات المتحدة) وسائر الدول الغربية بتطبيقه.
النظام الديمقر ِّ

قدم ُّ
لقد َّ
حق َّ
أي قرار ُي ِلزم
ائيلي ،وعمل ذلك على إفشال ِّ
النقض أكبر دعم سياسي للكيان اإلسر ِّ
الفلسطيني وافشال
(إسرائيل) بضرورة وقف احتالل األراضي الفلسطينية وأعمال العنف ضد الشعب
ِّ
مما َّأدى إلى الشك في مصداقية (األمم المتحدة)،
َّ
الم ْف ِرطةَّ ،
أي قرار يدين (إسرائيل) باستخدام القوة ُ
استعملت (الواليات المتحدة)  -بصفتها
وجعل من القضية الفلسطينية أكبر ضحايا (الفيتو) ،حيث
ْ
عضواً دائماً في مجلس األمنَّ -
حق (الفيتو) 43مرة اعتراضاً على مشاريع ق اررات تدين (إسرائيل)،
ائيلي(.)4
مما عطَّل تنفيذ ق اررات الشرعية الدولية الخاصة بحل القضية وانهاء الصراع
َّ
الفلسطيني اإلسر ِّ
ِّ
 .8التَحك في التمويل َعبر المؤسسات الدولية:
ولي ومنظمة التجارة العالمية بهدف تسيير العالم
تم إنشاء صندوق النقد
لقد َّ
الدولي والبنك الد ِّ
ِّ
تبعاً ألهداف الرأسمالية العالمية ،أو تبعاً لِ َما يتماشى مع شروط الشركات المتعددة الجنسيات ،وهي

بذلك تُمثل مرحلة جديدة من مراحل تطور الرأسمالية عابرة القوميات ،وتعمل على تكرس نفوذها
سياسياً واقتصادياً(.)5
سياسي ليست جديدة ،ولكن الجديد في السنوات األخيرة
وفكرة استخدام المساعدات االقتصادية كسالح
ِّ
أنها أصبحت سالحاً استراتيجياً واسع االستخدام ينطوي على تنازالت سياسية واستراتيجية واضحة من
أي دليل
الدولي والبنك
جانب المتلقي ،...أما بشأن وصفات صندوق النقد
الدولي ،فإنها لم تعكس َّ
ِّ
ِّ

الفلسطيني ،مجلة
) )1عبد العليم ،السيد ،األمم المتحدة وقضية فلسطين  :الفيتو األمريكي شوكة في حلق الشعب
ِّ
الوطن/5 ،مايو،2212/

http://www.alwatan.com/graphics/2012/05may/24.5/dailyhtml/qadaia2.html

) (2عبد العليم ،السيد ،األمم المتحدة وقضية فلسطين ،مرجع سابق.
بي ،مرجع سابق ،ص .11
) )3ثابت ،أحمد ...وأخرون ،العولمة وتداعياتها علي الوطن العر ِّ
) )4القلقيلي ،عبد الفتاح ،منظمة التحرير الفلسطينية واألمم المتحدة ،مرجع سابق.

) )5عبيد ،أمل ،آليات العولمة آثارها وتجلياتها ،المحور :العولمة وتطورات العالم المعاصر ،الحوار المتمدن ،العدد
2221/1/1 ،1112مhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%2084431 ،
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عملي على مصداقيتها ،فكل بلد تجرع وصفات هاتين المؤسستين ازدادت حالته خطورة لحقن وريده

من أجل إبقائه على قيد الحياة (.)1

الدولي بثالثة مؤشرات رئيسة :المؤثر األول :يتعلق بإدارة السلطة
تأثرت سياسات التمويل
وقد
ِّ
ْ
الدولي ،والمؤثر
الوطنية للتمويل المقدم ،والمؤثر الثاني :الموقف اإلسرائيلي ،وتأثيره على التمويل
ِّ

الدولي ،ومن هنا ارتبطت
الثالث :سياسات الدول ومنهجية الدول والهيئات المانحة التي تقدم التمويل
َّ
ِ
الم َّ
ت
قدمة للشعب
ِّ
الفلسطيني بالعديد من المفاهيم والمصطلحات التي طَ َغ ْ
المساعدات والم َنح الدولية ُ
على الحياة الفلسطينية بمستوياتها المختلفة ،مثل ِ
المنح والمعونات واإلغاثة (.)2

أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ،فقد تََّم ربط المساعدات بالمفاوضات ،ففي الوقت الذي
تنشط فيه المفاوضات تزداد فيه المساعدات ،وفي الوقت الذي تتوقف فيه العملية السلمية ،تَِق ُّل هذه
المساعدات ،وعلى ضوء ذلك ،قال مدير مكتب المفَ َّو ِ
ضيَّة األوروبية في الضفة الغربية (جون كير)
ُ
الفلسطيني مرتبط بالتقدم في العملية السلمية بين
االقتصادي للشعب
عام  2221م :إن حجم الدعم
ِّ
ِّ
ائيلي (.)3
الجانبين
الفلسطيني واإلسر ِّ
ِّ

وقد طرحت (الواليات المتحدة األمريكية) ُخطَّةَ (خارطة الطريق) وفقاً لرؤيتها لتسوية تقود إلى
ِّ
ووضعت تَ َحفُّظاتها على
أي التزام من جانبها اتجاه عملية التسوية،
حل الدولتين ،لكن (إسرائيل) لم تُ ِبد َّ
ْ

(خارطة الطريق) بالشكل الذي أتاح لها االستمرار في فَ ْر ِ
ض معطيات جديدة على أرض الواقع في
يكي ،وتعثَّرت عملية التسوية ِ
مما
برمتها َّ
يت فيه تلك التَّحفظات بموافقة الراعي األمر ِّ
الوقت الذي َح ِظ ْ

دفع (الواليات المتحدة) إلى الدعوة إلى عقد مؤتمر (أنابوليس) ،والذي كان من المفترض أن ُينهي
ائيلي) ِّ
ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مع نهاية عام  2221م ،لكن تلك
(الصراع
الفلسطيني اإلسر َّ
َّ
وتجاوزت األطراف ذلك الموعد دون تحقيق تَقَ ُّدم ُيذكر على صعيد قضايا الصراع
األهداف لم تتحقق،
ْ
الرئيسة (.)4

ض َي َعة للوقت؛ لعدم رغبة
ويري الباحث أن كل هذه المؤتمرات والمبادرات ما هي إال َم ْ
(إسرائيل) و(الواليات المتحدة) وحلفائها في إنهاء هذا الصراع ،وابقاء منطقة الشرق األوسط على

) )1الصبيحي ،أحمد ،مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي مرجع ،سابق ،ص .162
) )2المرجع السابق ،ص .53
) (3أبو حماد ،ناهض ،التمويل الدولي للمؤسسات األهلية الفلسطينية وأثره على التنمية السياسية في قطاع غزة
(2222م2212-م) دراسة ميدانية ،جامعة األزهر غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة2211 ،م ،ص .51

) )4فسيفس ،وسيم ،الهيمنة األمريكية علي مجلس األمن وأثرها علي الق اررات الدولية ( 1112م 2212-م) القضية
الفلسطينية نموذجاً ،جامعة األزهر– غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة 2213 ،م ،ص .62
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أي حالة تضامن عربي على صعيد إقليم الشرق األوسط؛ ولتمكين (إسرائيل) من
صفيح ساخن؛ لكسر ِّ

بالمصادرة والتَّهويد.
االنفراد بالسيطرة على األرض التي تريدها
َ
 .1التدخل تحت شعار مكافحة اإرها :

من المعلوم أن استراتيجية إدارة (بوش) يجري تغليفها بشعار (محاربة اإلرهاب والبيئة اإلرهابية)؛

لفرض الهيمنة على الشرق األوسط الكبير .لقد َّأدت أحداث الحادي عشر من أيلول عام  2221م،

إلى تحوالت نوعية في السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة ،بحيث أصبحت القضايا الداخلية في
الدول العربية محطَّ استهداف وتدخل اإلدارة األمريكية(.)1
ص ِّ
ف العالم من وراء (الواليات المتحدة) -على حسب ما
اعتمد الرئيس األمر ُّ
يكي (بوش) على َ
ويقصد بذلك إشاعة االنطباع بأن لكل دولة 11
ص َ
ف أحد المحلِّلين السياسيين -لـ(عولمة اإلرهاب)ُ ،
َو َ
أي مدينة أخرى من
يتكرر في ِّ
أيلول/سبتمبر تخشاه ،وأن ما حدث في (نيويورك) و(واشنطن) قد َّ

تكررت اإلشارة إلى تهديد اإلرهاب للحضارة الغربية وقيم العالم
العالم ،خصوصاً العالم الغربي حيث َّ
الحر(.)2

استثمرت أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى أقصى
إن (الواليات المتحدة األمريكية) قد
ْ
3
ت الحرب
درجة ممكنة ،ودخلت منها وبها (عصر القلب األوحد) كما لم تفعل من قبل( ) ،حيث َّ
تم ْ
على (أفغانستان) تحت ُحجَّة حماية المدنيين من حكم (طالبان) ،وانها تسعى إلضعاف حكم (طالبان)،
وال تريد التدخل في الشئون الداخلية األفغانية ،وسرعان ما تبيَّنت نواياها الحقيقية ،بأنها ال تهدف

حماية المدنيين ،بل تريد إسقاط حكم (طالبان) وذلك الستعراض عضالتها وتحقيق نصر ،واخافة

الناس جميعاً في العالم أجمع (.)4

كما أن غزو (الواليات المتحدة األمريكية) لـلعراق واسقاط نظام الحكم فيه بدعوى محاربة

اإلرهاب والدكتاتورية واالستبداد ونشر الديمقراطية ،حيث اعتبرت (كوندالي از رايس) وزيرة الخارجية في

) )1التقرير االستراتيجي العربي :الشرق األوسط في استراتيجية إدارة (جورج بوش) ،مركز األهرام للدراسات السياسية
واالستراتيجية،2221/21/1 ،

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/RARB84.HTM

) )2قرني ،بهجت...وأخرون ،صناعة الكراهية في العالقات العربية -األمريكية ،مرجع سابق ،ص .224
) (3المرجع السابق ،ص .234

) )4تشومسكي ،نعوم ...وآخرون ،العولمة واإلرهاب حرب أمريكا علي العالم (السياسة الخارجية األمريكية واسرائيل)،
ترجمة :حمزة المزيني ،القاهرة ،مكتبة مدبولي ،ط2223 ،1م ،ص .144
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إدارة (جورج بوش االبن) َّ
أن إسقاط نظام صدام حسين فاتحة نظام عالمي جديد ،عنوانه الحرية
والديمقراطية وحقوق اإلنسان(.)1

ق َّ
وجهت (الواليات المتحدة األمريكية) اتهامات لكل من سوريا ولبنان ،وذلك لموقفهما
باإلضافة لِ َما َس َب َ
ائيلي وتطوراته ،فمن جهة تستضيف سوريا بعض المنظمات الفلسطينية
بي اإلسر ِّ
من الصراع العر ِّ

أساسي في تحرير جنوب لبنان ،وهو بدوره من
صَّنفَة إرهابيةً ،ومن جهة أخرى قام حزب اهلل بدور
ِّ
الم َ
ُ
()2
تنظيمات اإلرهاب في القائمة األمريكية ،ومدعوم من كل من سوريا ولبنان .
 .4تَجري الحركات اإسالمية في فلسطين:
الفلسطيني على
ويضاف إلى ذلك التدخل في خيارات الشعوب ومعاقبتها ،مثلما حدث بمعاقبة الشعب
ِّ
ُ
اطي ،الذي جاء بحركة (المقاومة اإلسالمية حماس) إلى الحكم ،على الرغم من َّ
أن
خياره الديمقر ِّ
الدولي ضمن
ت تحت إشراف مؤسسات دولية ،وتَ َمثَّل الموقف
ُّ
ُج ِر ْ
االنتخابات كانت مطلباً دولياً ،وأ ْ
تضم كالً من (الواليات المتحدة األمريكية) و(األمم المتحدة)
الرباعية الدولية ،والتي
موقف اللجنة ُّ
ُّ
و(االتحاد األوروبي) و(روسيا االتحادية) ،حيث دعت اللجنة الرباعية حركة (المقاومة اإلسالمية

حماس) إلى التَّخلي عن العنف واالعتراف ِّ
بحق (إسرائيل) في الوجود ،وذكرت اللجنة في بيان أصدرته
و ازرة الخارجية األمريكية أن حالً يقوم على دولتين يستوجب تَ َخلِّي جميع المشاركين في العملية

الديمقراطية عن العنف واإلرهاب ،وموافقتهم على ِّ
حق (إسرائيل) في الوجود ونزع أسلحتهم كما تُوضِّح

ذلك (خارطة الطريق) باإلشارة إلى حركة (حماس)(.)3

إن شروط اللجنة الرباعية على حركة (حماس) وحكومتها هي شروط ظالمة؛ ألن اللجنة
أي شروط على الحكومات اإلسرائيلية
الرباعية نظرت بعين واحدة ،وكالت بمكيالين ،ولم تفرض َّ
الموقَّعة بين (إسرائيل)
المتعاقبة ،والتي ترفض السالم ،وتعمل على تقويض كل االتفاقيات وااللتزامات ُ
و(منظمة التحرير الفلسطينية) ،كما أن و ازرة الخارجية األمريكية أصدرت بياناً بهذا الشأن ،وهو بمثابة
الدولي بشكل عام واللجنة
رسالة واضحة لكل األطراف حول هيمنة اإلدارة األمريكية على الق ارر
ِّ

بي(2212م-
) )1عبدالحليم ،عبداهلل ،الواليات المتحدة األمريكية والتحوالت الثورية الشعبية في دول االعتدال العر ِّ
2211م) ،مرجع سابق ،ص .22

) )2مسعد ،نيفين ،وأخرون ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه الدول العربية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر
 ،2221مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة الثانية2224 ،م ،ص .241
) )3الدجني ،حسام ،فوز حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) في االنتخابات التشريعية الفلسطينية (2226م) وأثره علي
الفلسطيني ،جامعة األزهر ،غزة ،كلية الدراسات العليا ،رسالة ماجستير غير منشورة2212 ،م ،ص
السياسي
النظام
ِّ
ِّ
.12
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الرباعية بشكل خاص ،وفلسفة (الواليات المتحدة) في تعاملها مع قضايا المنطقة ،والتي تعتمد على

ازدواجيَّة في المعايير لصالح دولة (إسرائيل)(.)1

 .5االنحراف بالمفاوضات إلى جملة من المطال المنية:
السياسي ،وقامت بترحيله إلى مفاوضات
األمني وتجاهلت الجانب
اقتصرت (خطة تينت) على الجانب
َّ
ِّ
أفشلت تطبيقها الحكومةُ اإلسرائيلية،
ركزت عليه (وثيقة ميتشل) ،التي
الحقة ،وهو الجانب الذي
ْ
ْ

األمني
النهائي .وعلى الصعيد
وخاصة الجانب المتعلق منها باالستيطان والعودة إلى مفاوضات الحل
ِّ
ِّ
يتم تكبيل يد الحكومة اإلسرائيلية في مالحقة ومطاردة نشطاء
الذي عالجته (وثيقة تينت) ،لم َّ
االنتفاضة بحجة مكافحة اإلرهاب ،والقيد الوحيد الذي ُوضع على قوات االحتالل تمثَّل في :عدم
مقرات ومراكز السلطة الفلسطينية ،وعدم استخدام وسائل ُم ِميتَة في
قصف منشآت فلسطينية أو َّ
التصدي للتظاهرات والمسيرات الفلسطينية ،ووافقت السلطة الوطنية الفلسطينية على (خطة تينت) بعد
طول تََرُّدد ،وأعلنت أنها ستشكل المدخل لتطبيق توصيات (لجنة ميتشل) ،واعتبار االتفاق األمني
الرزمة الكاملة التي وردت ِ
ض ْمن (توصيات ميتشل) ،غير أن (إسرائيل) واإلدارة
جزءاً ال يتج أز من ُّ
حين ،لم ِّ
قتر ِ
تم
بأي شكل إلى ِّ
األمريكية لم تشي ار ِّ
تشكل (خطة تينت) التي َّ
الم َ
أي ارتباط مباشر بين ُ

تحوالً ُم ِهماً في األحداث
يكي ُّ
التوصل إليها بين السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية تحت ضغط أمر ِّ
منذ انطالقة األقصى ،وكان مصيرها مثل بقية االتفاقات والتفاهمات األمنية التي سبقتها والتي لحقت
بها

)(2

.

وبناء على ذلك تَ َّم طرح مبادرة تسمى(خارطة الطريق) التي أعادت طرحها اللجنة الرباعية وتبنتها
ً
(الواليات المتحدة) ،وهي َحلَقَة جديدة في سلسلة المبادرات التي تهدف إلنهاء النزاع المتوتر في الشرق
األوسط ،ووْقف حلقة العنف الم ِ
ستمرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بعد أن فشلت المبادرات السابقة
ُ
ََ
في ذلك وعلى رأسها (تقرير ميتشيل) و(خطة تينيت) ،وتكتسب الخطَّة أهميتها ليس فقط ألنها تهدف
إلقامة دولة فلسطينية مستقلة بحلول عام  2225م ،وذلك تماشياً مع خطاب الرئيس (بوش) ،وانما

أيضاً ألنها تأتي في سياق السياسة األمريكية الجديدة تجاه الشرق األوسط (.)3

) )1الدجاني ،المرجع السابق ،ص .12
) )2وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا ،خطة جورج تينت ،قضايا الصراع ،المفاوضات واالتفاقات مع الجانب
ائيلي،
اإلسر ِّ

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4366

) )3أحمد ،سيد أحمد ،في القضية الفلسطينية :خارطة الطريق واعادة صياغة السياسة األمريكية في الشرق األوسط،
األهرام الرقمية ،نقالً عن مجلة السياسة الدولية2223/21/21 ،م،
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=220638&eid=45.
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 .6التدخل تحت شعارات الدمقرطة:
إن تعامل (الواليات المتحدة األمريكية) مع (الديمقراطية) هو تعامل (براجماتي) أساسه المنفعة من

خالل تحقيقها للنظام الذي ُي ِّ
شكل عنص اًر ضرورياً لتيسير عمل السوق الحرة ،التي تحرص (الواليات
عام ُل (الواليات المتحدة) مع (الديمقراطية) ضمن هذا اإلطار هو
المتحدة) على ضمان وجودها .وتَ ُ
الذي يفسِّر موقفها المعارض تجاه التجارب الديمقراطية التي قد ال تدخل ضمن هذا اإلطار ،وهذا ما
يؤكده موقف (الواليات المتحدة) المناوئ للتجربة الديمقراطية في إيران على عهد محمد مصدق،
والتجربة الديمقراطية في الجزائر التي تكلَّلت بفوز الجبهة اإلسالمية( .)1وقد اتَّضح ذلك بعدما أُعلن
عن نجاح غزو العراق حيث تم اإلقرار علناً ،بأن أحد دوافع الحرب كان إرساء (اإلستراتيجية

اإلمبريالية الكبرى) ،بوصفها معيا اًر جديداً في العالقات الدولية وأن العراق سيكون االختبار األول
وليس األخير(.)2

دولي ،يقول ُدعاته أو
انفردت (أمريكا) بالعالم ،وذلك من أجل صياغة إطار جديد لنظام
ِّ
المنظِّرون له :إنه نظام يسود فيه القانون بدالً من شريعة الغاب ،ويهدف إلى إشاعة الديمقراطية
ُ
والتَّ ُّ
صف الضعيف
عدديَّة الحزبية والحريات العامة وحقوق اإلنسان ،نظام تُ ْح َمى فيه مبادئ العدل ُ
وي ْن َ
من القوي ،وتتأهب فيه (األمم المتحدة) لتحقيق الرؤية التاريخية لمؤسِّسيها ،نظام تُ َش ِّكل فيه الحرية
والديمقراطية وحقوق اإلنسان مالذاً لجميع األمم والشعوب(.)3
ونشرت (نيويورك تايمز) في الرابع عشر من أبريل  2211م تقري اًر بعنوان( :مجموعات من

الواليات المتحدة ساعدت على تغذية االنتفاضات العربية) ،تناول برامج التدريب والتمويل والرعاية التي

قدمتها (الواليات المتحدة) ُّ
بي خالل السنوات الماضية ،وفي هذا
للنشطاء الديمقراطيين في الوطن العر ِّ
يكي) في الثورات العربية وتعبئة االحتجاج من خالل الدبلوماسية العامة
السياق جاء تقرير (الدور األمر ِّ
والشبكات االجتماعية ،والذي نشره مركز(بيترسبرج) لدراسات الشرق األدنى المعاصر في مارس
 2211م ،ويظ ِهر التقرير أن (روسيا) ذهبت منذ بداية ِ
الحراك
بي ،إلى اعتباره نِتاجاً
الشعبي العر ِّ
ِّ
ُ
مباش اًر لـ(مبادرة الشراكة الشرق أوسطية) التي أشرفت على عدة برنامج منذ عام  2221م ،تحت إدارة
) )1أحمد ،سيد أحمد ،في القضية الفلسطينية :خريطة الطريق واعادة صياغة السياسة األمريكية في الشرق األوسط،
األهرام الرقمية ،نقالً عن مجلة السياسة الدولية2223/21/21 ،م ،العدد ،22263

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=220638&eid=45

) )2الصبيحي ،أحمد ،مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي ،مرجع سابق ،ص .141

) )3تشومسكي ،نعوم...وآخرون ،العولمة واإلرهاب حرب أمريكا علي العالم (السياسة الخارجية األمريكية واسرائيل)،
مرجع سابق ،ص.32
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ضعَ عشرات آالف المواطنين العرب من خالله للتدريب والتشبيك والتعبئة
الخارجية األمريكيةَ ،
وخ َ
(.)1
السياسية باستخدام وسائل االتصال الحديثة
 .7التدخل تحت شعارات مبادئ حقوق اإنسان:
الدولي ،ومع بروز أنماط متعددة للعالقات غير المتكافئة وانعكاس
مع التطورات الجارية في النظام
ِّ

روجت (الواليات المتحدة) والغرب لالعتبارات اإلنسانية ،فَأثارت نقاشات
ذلك على المفاهيم النظريةَّ ،
الم َّبرر بمنطلقات
واسعة في المحافل السياسية والقانونية الدولية عن تطور مفهوم التدخل
ِّ
الدولي ُ
إنسانية ،أو ما ُيطلق عليه اختصا اًر (التدخل اإلنساني).

اإلنساني تَ ْك ُمن في خضوعها للمنطلقات السياسية
إن خطورة الق اررات الدولية المتعلقة بالتدخل
ِّ
والمصلحية للدول الغربية ،وال سيما (الواليات المتحدة األمريكية) أكثر من خضوعها للمعايير اإلنسانية
بي على تفسير القانون
أو الموضوعية المتعلِّقة بالمجتمع
الدولي السيما في ظل سيادة االتجاه الغر ِّ
ِّ

الدولي المتعلق بمسائل الحماية الدولية لحقوق اإلنسان(.)2
ِّ

الدولي الجديد لجملة من الشعارات المرتبِطة بحقوق الشعوب
وفي هذا اإلطار َرَّو َج النظام
ُّ
وآليات حمايتها وتنفيذها ،ومن ذلك (شعار حقوق اإلنسان)( .)3ولكنه لم يستطع أن ينفك عن ازدواجية

الدولي الجديد إلى انتهاء عصر
المعايير في سبيل تحقيق ذلك ،ففي الوقت الذي يدعو فيه هذا النظام
ِّ
الدولي ،وفي
ص َمة العنصرية كحركة (أيديولوجية) أقرها المجتمع
ُّ
(األيديولوجيا) ،يرفع عن الصهيونية َو ْ

الوقت الذي يرفع فيه (شعار حقوق اإلنسان) وحل النزعات الدولية بالطرق السلمية يعمل على دعم
الم َك َّر َسة ضد بعض الدول في منطقة الشرق األوسط .وال تكتفي (الواليات المتحدة)
التحالفات العسكرية ُ
 -قائدة هذا النظام -بتشجيع االنتهاكات اإلجرامية لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية ،بل تعمد

إلى تعطيله(.)4

إن الشعارات التي ترفعها (الواليات المتحدة األمريكية) في ميدان حق تقرير المصير ،وميدان

بي ،بعد
عرف بـالتدخل
ت تطبيقاتها العملية في الواقع العر ِّ
ِّ
اإلنساني إلقامة المناطق اآلمنة قد َو َج َد ْ
ما ُي َ
يكي في البيئة اإلستراتيجية الجديدة ،صحيفة األهرام
) )1عبد الشافي ،عصام ،العامل الدولي :تراجع الدور األمر ُّ
الرقمية ،عن مجلة السياسة الدولية/1 ،أكتوبر2211/م،
.

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=691694

ولي ،عمان ،دار وائل للنشر
الداخلي و
) )2العزاوي ،دهام ،األقليات واألمن القومي العربي :دراسة في البعد
اإلقليمي والد ِّ
ِّ
ِّ
والتوزيع 2223 ،م ،ص ص .113 -112
) )3الدجني ،حسام ،فوز حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) في االنتخابات التشريعية الفلسطينية ( 2226م) وأثره
ني ،مرجع سابق ،ص .143
علي النظام
السياسي الفلسطي ِّ
ِّ
) )4حوات ،محمد ،العرب وشجون الحاضر وغموض المستقبل ،مرجع سابق ،ص . 41
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أن ظلَّت مدة من الوقت في حيِّز الضغوط التي تستخدمها (الواليات المتحدة) ضد الحكومات
الم ِ
عارضة لسياساتها ،وقد تمثَّل ذلك في حالَتي العراق والسودان( ،)1باإلضافة إلى االنتقائية في عدم
ُ
ِ
ِ
ُّ
تدخلها في األزمة السورية في وقتنا الراهنُ ،مكتفية فقط بنزع األسلحة الكيميائية ،وذلك العتبارات

التحالفات الدولية المتعلقة بميزان القوى الكبرى .
.2استغالل مبدأ حماية القليات:

بناء على اإلشكاليات التي يعاني منها إقليم الشرق األوسط؛ ونظ اًر ُّ
لتعدد المذاهب واختالفها
ً
ووضعت استراتيجية لتعاملها مع المنطقة العربية ،تمثلت في استخدام
استغلت (الواليات المتحدة) ذلك،
ْ
أسلوب التعامل المنفرد مع العرب على أساس أنهم ال ِّ
يشكلون كتلةً واحدة أو كياناً واحداً ،كما
استخدمت التنافس بين الحكومات العربية؛ لتأليب النُّظم الحاكمة ضد بعضها ،وتشجيع المحاور
ِ
والتَّكتُّالت فيما بينها ،واحتضان ُّ
المحافظَة ،وتأكيد مشاعر الخوف والحذر من األنظمة الثورية،
النظم

ونظم عربية بالطائفية والعنصرية ،ومحاولة تشجيع منطق األقليات من خالل إثارة
صم شرائح ُ
وو ْ
َ
الطائفية والعنصرية .فالرؤية األمريكية تقوم على َج ْع ِل المنطقة العربية تدور في دوامة الحروب
بي
والصرعات ،انطالقاً من رؤية مفادها :أن التعددية العرقية والطائفية التي َّ
يتكون منها المجتمع العر ُّ

بي على نحو
تُفسح المجال أمام (الواليات المتحدة األمريكية) والغرب إلعادة تشكيل الطابع
القومي العر ِّ
ِّ
تحل َّ
جديد ُيفسح المجال أمام زرع ِق َيم سياسية جديدة ُّ
محل القيم العربية واإلسالمية؛ بمعنى آخر طرح

َّ
تم تفتيتها إلى دويالت
الم َّأ
سي ُّ
أي َّأنه َ
جز في البلدان العربية؛ ْ
المفتت ،وتجزئة ُ
صيغ جديدة لتفتيت ُ
صغيرة قائمة على أسس طائفية وعنصرية(.)2
مما َّأدى إلى
الدولي الجديد قد انعكست على النظام
إن متغيرات النظام
بيَّ ،
اإلقليمي العر ِّ
ِّ
ِّ
جاهل االعتبارات السِّيادية للدول ،فأباح حق التدخل في الشئون الداخلية تحت ذرائع جديدة تبرز في
تَ ُ
الدولي في التدخل لحماية حقوق اإلنسان
مقدمتها الذرائع اإلنسانية القائمة على حق المجتمع
ِّ

بي بجميع أقطاره سوف يجابه مصي اًر مجهوالً تَ ُحفُّه
واألقليات؛ األمر الذي يعني أن الوطن العر َّ
ط ِريَّة العربية تكمن اليوم في عدم قدرتها على مجابهة
المخاطر من كل الجهات ،فمعضلة الدولة القُ ْ

تتذرع
محاولة تقويض وتهميش وحدتها الوطنية ،ال سيما تلك التي أخذت (الواليات المتحدة) َّ
باستخدامها تحت أغطية مزيفة ُمستغلِّة انفرادها العالمي بالقرار الدولي ،وقدرتها على توظيف ثورة العلم
الداخلي للدول؛ ولضرب
والتكنولوجيا ،التي يعيشها العالم في إحداث المزيد من التصدع في البناء
ِّ
ط ِرية ،وبناء
مرتكزات األمن
بي وتهميش مقوماته بكل ما يتطلَّبه ذلك من تفتيت للدولة القُ ْ
القومي العر ِّ
ِّ
) )1العزاوي ،دهام ،األقليات واألمن القومي العربي :دراسة في البعد الداخلي واإلقليمي والدولي ،مرجع سابق ،ص
.111

) )2المرجع السابق ،ص ص .145-142
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نماء للنزعات العنصرية والطائفية ،واستئصال للظاهرة الوطنية وفكرة
على المجتمع
ِّ
القبلي العشائريِّ ،وا ً
القومية العربية(.)1
وتتطابق الرؤية اإلسرائيلية مع الرؤية األمريكية في تفتيت إقليم الشرق األوسط إلى مجموعة ال

َّ
حد لها من الدويالت الطائفية والعرقية ،وهي تُضفي على نفسها شرعية من ناحية ،وتضمن هيمنتها
على هذه الدويالت ،التي ستكون بالطبع صغيرة وضعيفة ومتناحرة من ناحية ثانية ،ومن هنا حرصت
بي ،ومحاولة إذكائها إلى
(إسرائيل) على التدخل في كل الخالفات األثنية الممكنة في الوطن العر ِّ
توترات ،ثَُّم تصعيدها إلى صراعات مسلحة ،ثم العمل على إبقائها مشتعلة ألطول مدة ممكنة ،وقد رأينا
الم َو ِارَنة في الحرب األهلية (.)2
نموذجاً رهيباً لهذه النظرية وممارساتها السافرة في لبنان ودعم َ
واذا َّ
ركزنا فقط على نماذج الصراعات المسلحة في العقود األربعة األخيرة بين الجماعات األثنية

بي ،فأننا نالحظ أن القوى العظمى من الخارج ومعها بعض دول
واألغلبية في أقطار الوطن العر ِّ
الجوار الجغرافي غير العربية في المنطقة ،قد تحالفت من أجل إذكاء هذا التوتر وتصعيده إلى صراع

مسلح ،ففي حالة جنوب السودان تضافرت جهود كل من (بريطانيا) و(إثيوبيا) و(إسرائيل) و(أمريكا)
لتقديم المساعدة للجنوبيين في صراعهم المسلح ضد الشمال من أجل االنفصال ،وفي حالة أكراد

ي
العراق تضافرت جهود كل من (إيران) و(إسرائيل) و(الواليات المتحدة) في تقديم العون العسكر ِّ
المالي للحركة الكردية(.)3
و ِّ

 .9تشكيل التكتالت والحالف المؤقتة لعولمة الحرو اإمبريالية:
َّ
تصدرت األجندة العالمية في خريف عام  2222م إعالن أقوى دولة في التاريخ عن نيَّتها الحفاظ على

ت (الواليات المتحدة)
َّب ْ
هيمنتها سواء من خالل التهديد بالقوة المسلحة أو باستعمالها فعالً ،وبذلك َنص َ
نفسها زعيمة للكون ،تبسط حمايتها وتُنفَّذ إرادتها بالقوة .

إن االستراتيجية اإلمبريالية اإلمبراطورية الكبرى الجديدة تُ ِّ
قدم (الواليات المتحدة) بوصفها دولة
لخْلق نظام عالمي تتولَّى بمقتضاه إدارة األمور ،كما تؤكد
تصحيحيه تسعى إلى استغالل مزاياها اآلنيَّة َ

االستراتيجية اإلمبريالية الكبرى على حق (الواليات المتحدة األمريكية) في اللجوء إلى َش ِّن (حرب

) )1العزاوي ،مرجع سابق ،ص .151
) )2إبراهيم ،سعد الدين ،تأمالت في مسألة األقليات ،مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية ،القاهرة ،1111 ،ص
.211

) )3المرجع السابق ،ص .226
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وقائية) على هواها ،وليست ضربة استباقية؛ ألن الضربة أو الحرب االستباقية قد تندرج داخل إطار

الدولي(.)1
القانون
ِّ

وقد برزت مشكلة ازدواجية المعايير في تطبيق قواعد حقوق اإلنسان واألقليات؛ بسبب الهيمنة

اإلنساني  -والذي في
األمريكية على األمم المتحدة ومجلس األمن ،واالستخدام المعيب لفكرة التدخل
ِّ
أكثر صوره فجاجة  -يؤدي إلى إصدار ق اررات باسم الشرعية الدولية للتدخل في الشئون الداخلية

لبعض األقطار العربية واثارة تناقضاتها االجتماعية والسياسية أو لمحاصرة ُنظُمها السياسية تحت
ذريعة الخروج على مقومات الشرعية الدولية ،مثلما حصل في محاصرة العراق وليبيا والسودان ،فتََّم
استهداف الكثير من األنظمة العربية المناوئة للسياسة األمريكية بدعوى اضطهاد األقليات وانتهاكها
لحقوق اإلنسان ،وكان تَ َد ُّخل (الواليات المتحدة) وحلفائها الغربيين -بغطاء المنظمات الدولية ولجان
القومي
الوطني و
ض األمن
المراقبة وتقصي الحقائق وستار حماية حقوق اإلنسان واألقلياتَّ -
َّ
َّ
مما َع َّر َ

لألقطار العربية للخطر والتهديد(.)2

 .00إعادة بناء التكتالت والكيانات اإقليمية:
العالمي الجديد
لقد عمدت (الواليات المتحدة) وحلفاؤها في إطار سعيها لتحقيق استقرار النظام
ِّ
إلى ممارسة (العولمة اإلقليمية) بإعادة صياغة العديد من الدول و ُّ
النظم اإلقليمية.
الداخلي للدول نجد أن الطروحات الغربية واألمريكية الرامية إلى تكييف ُّ
النظم
فعلى صعيد الشأن
ِّ
السياسية واالقتصادية لدول العالم التي تقع خارج إطار المنظومة الغربية وجعلها تتالءم مع الطبيعة
الدولي ،ودفعها لالندماج في حركته وااللتزام بأهدافه وقوانينه الجديدة عن طريق التَّكيف
الجديدة للنظام
ِّ
الذاتي أو اإلذعان وكسر حدود السيادة الوطنية عن طريق الشركات العمالقة القادمة َّ
للنهب واستغالل
ِّ
الثروات وفتح األسواق  .أما الدول التي ستتأخر أو ترفض عملية التكيُّف ،فأنها ستخضع بشكل مباشر

أو غير مباشر لعمليات الحصار والمقاطعة والمساومة السياسية واالقتصادية من جهة ،وخلق المتاعب
السياسي باسم (الديمقراطية) وحقوق
لها عن طريق االضطرابات الداخلية واثارة عدم االستقرار
ِّ
اإلنسان ،وتحريك األقليات ِ
العالمي من جهة أخرى ،كما حدث
العرقيَّة أو الدينية أو بتهمة تهديد السلم
ِّ

في العراق سنة  1111م وعام  2223م لمجرد رفض العراق القيم الغربية(.)3

) )1تشومسكي ،نعوم ،الهيمنة أم البقاء السعي األمريكي إلى السيطرة علي العالم ،ترجمة سامي الكعكي ،دار الكتاب
العربي ،بيروت ،ص ص .22 -11

) )2العزاوي ،األقليات واألمن القومي العربي :دراسة في البعد الداخلي واإلقليمي والدولي ،مرجع سابق ،ص .111
) )3المرجع السابق ،ص .111
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تم ذكره سابقاً من آليات وأدوات ووسائل تستغلها القوى الكبرى ممثلة بـ(الواليات
ومن خالل ما َّ
المتحدة األمريكية) وشركائها بفعل تَ َح ُّك ِمهم في صيرورة (العولمة) بكافة أبعادها :الثقافية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية ال بد لهم من تحقيق أهدافهم التي يسعون إليها في إقليم الشرق األوسط؛

لتشكيله واعادة صياغته من جديد وفقاً لمصلحة (الواليات المتحدة األمريكية) في المنطقة معتمدة على
طائفي ،وذلك بعد ِع ْقد من الزمان على انتهاء
قي أو
ِّ
مبدأ تفتيت المنطقة إلى دويالت على أساس عر ِّ

الحرب الباردة ،وبفعل أحداث الحادي عشر من سبتمبر  2221م " ،شهدت البلدان العربية خالل ِ
الع ْقد
األول من القرن الواحد والعشرين أحداثاً ساخنة بدأت ولم ِ
تنته إلعادة بناء األنظمة الحاكمة التي ُيراد
لها  -بأي شكل من األشكال  -أن تكون جزءاً من نظام دولي جديد ،تَتَ َع ْولَم فيه السياسات

والحضا ارت والمعتقدات .وقد جاءت تلك التطورات في إطار نظرية (الفوضى الخالقة) أو (البناءة)

التي تبنَّتها (الواليات المتحدة األمريكية) كاستراتيجية شرعت بتجريبها في أقطار العرب"(.)1

وحسب رؤية (كوندالي از رايس) وزيرة الخارجية األمريكية ،فإن شرقاً أوسطياً جديداً سينمو ليحقق

– حسب تعبيرها –حالً سحرياً لعالج أ ََزَمات المنطقة المزمنة ،ومن قراءة متأنية لمشروع الشرق األوسط
يكي نجد أنه ال يشترط حل للقضية الفلسطينية (.)2
األمر ِّ

ويتَّضح من خالل ذلك أن (اإلمبريالية العالمية) -وعلى رأسها (الواليات المتحدة األمريكية)

السلمي
ت إلى َخْلق واقع جديد على األرض من خالل قَبول العرب بفكرة التعايش
ِّ
وحلفائها -قد َه َدفَ ْ
أقرت مبدأ (األرض مقابل السالم) ،فتحولت المعادلة
مع الكيان
الصهيونيَ ،ع ْبر اتفاقات السالم ،التي َّ
ِّ

الصهيوني من فكرة إخراج الصهاينة الغاصبين من أرض فلسطين إلى
االستراتيجية بين العرب والكيان
ِّ
الصهيوني في األراضي العربية ،والقبول بالحلول الجزئية للقضية
بي بالوجود
ِّ
فكرة اإلقرار العر ِّ
الفلسطينية(.)3

ويضاف إلى ذلك َس ْعي (العولمة السياسية) إلى إعادة صياغة األنظمة الحاكمة في دول الشرق
ُ
األوسط" ،إن (الواليات المتحدة) أعادت ترتيب استراتيجيتها وأولوياتها بحسب اهتمامها باألمن

يكي واعادة ترتيب الخارطة السياسية العربية بما يحقق مصالحها ومصالح حلفائها"( ،)4كما أنها
األمر ِّ
بي ،الذي َش ِهد مرحلة
تسعى إلى إعادة تشكيل النظم اإلقليمية الجامعة ،مثل :النظام
اإلقليمي العر ِّ
ِّ
) )1تامر ،ياسر ،الفوضى الخالقة بين الفكر والممارسة ،موقع ديوان المغرب،2211/3/21 ،
https://groups.google.com/forum/#!msg/fayad61/UL8jOnOP2EM/nNaWH02SOFwJ

) )2الجبوري ،عبد الوهاب محمد ،خريطة الدم األمريكية" :الوجه الحقيقي لمشروع الشرق األوسط الجديد" ،مجلة دنيا
الرأي،2213/23/24 ،

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/287285.htm

) )3العزاوي ،األقليات واألمن القومي العربي :دراسة في البعد الداخلي واإلقليمي والدولي ،مرجع سابق ،ص .114

) )4قديح ،تيسير ،التدخل الدولي اإلنساني (دراسة حالة ليبيا 2211-م) ،غزة ،جامعة األزهر ،كلية الدراسات العليا،
رسالة ماجستير غير منشورة ،ص.155
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بي -المزيد من التدخالت األجنبية؛ لمحاولة التأثير في مساره ،ولم
تأسيسه -كأول نظام
إقليمي عر ِّ
ِّ
تتوقف هذه المحاوالت منذ خمسينات القرن المنصرم؛ بسبب نمط اإلمكانيات وما مثَّلته حالة الضعف
الح ْكم ألسباب عديدة،
العر ِّ
بي ،ونمط السياسات الذي ميزاته توازنات معينة لرسم الحدود وتشابك أنظمة ُ
السياسي
منها :تغيير نمط التحالفات ،واحتدام الصراعات الداخلية ،مما َّأدى إلى تغيير مراكز الثقل
ِّ
الفاعلة ،إذ منذ سبعينات القرن المنصرم انتقل مفهوم الثورة إلى مفهوم الثروة التي أصبحت تقوده

النسق المعتدل و َّ
مجموعة الدول النفطية ،األمر الذي َّأدى إلى ظهور َّ
النهج المرن في التعامل ،ومع

بي إلى انهيار قدرة هذا النظام على األداء
ذلك َّأدت تصرفات بعض الفُرقاء في النظام
اإلقليمي العر ِّ
ِّ
بي لقبول
الفعَّال في مواجهة األزمات الخارجية والداخلية ،مما َّأدى إلى استجابة النظام
اإلقليمي العر ِّ
ِّ
األجنبي سياسياً وعسكرياً في المنطقة(.)1
النفوذ
ِّ

 .00ادعاء حق حماية مصادر الطاقة والمشاركة في الثروات الطبيعية:
َّمت
كانت فكرة إنشاء الكيان
ِّ
الصهيوني كحليف استراتيجي للقوي الغربية ،التي أنشأته ودع ْ
بي والمحافظة على استبقائه متخلِّفاً
وجوده تهدف فيما تهدف إلى السيطرة على مقدرات الوطن العر ِّ
افي المتميِّز والروح
ومرتهناً لإلرادة الغربية .فامتالك العرب لمصادر الطاقة الشاملة والموقع الجغر ِّ
ِّ
المتجددة ،سمحت بتأسيس توجهات دولية(غربية  -أمريكية) ُمتو َارثة ومخطَّطَة بدقة وكفاءة؛
القومية
ِ
المتطلِّعة نحو
للسيطرة على الثروات والموقع الجغر ِّ
افي والتحكم فيه ب َك ْبح جماح القومية العربية ُ

االستيطاني في األراضي العربية(.)2
الصهيوني
الوحدوي ودعم المشروع
مشروعها
ِّ
ِّ
ِّ

وفي هذا السياق نص (مؤتمر مدريد) ،ومن بعده (اتفاق أوسلو) على تشكيل لجنة دولية لدراسة وادارة
وتنمية الموارد المائية في منطقة الشرق األوسط على وجه العموم ،بحيث تنتفع بجهودها جميع الدول

ِّ
المتقدمة ،مثل :الدول األوربية
المعنية مستفيدة من استراتيجيات وخبرات وتقنيات ومساعدات الدول
و(أمريكا) و(اليابان) .ومن الجدير بالذكر أن (إسرائيل) -ومعها (أمريكا) وعدد من الدول الكبرى

المشاركة في المفاوضات المتعددة – قد سعت إلى تضليل مسار المفاوضات وتحويلها عن البحث عن
المقاربات السياسية لألزمة إلى وسيلة في للبحث في آليات تسويق التقنيات وتطبيع العالقات والبحث

في البدائل البعيدة عن البحث في الحقوق على أساس القوانين واالتفاقات الدولية(.)3

بي في ضوء احتالل العراق ،مرجع سابق ،ص ص،
) )1الكفارنة ،أحمد ،اآلثار السياسية في النظام
اإلقليمي العر ِّ
ِّ
.625-624
) )2العزاوي ،األقليات واألمن القومي العربي :دراسة في البعد الداخلي واإلقليمي والدولي ،مرجع سابق ،ص .112
) )3األسطل ،رياض ،قضايا فلسطينية معاصرة :القدس ،المستوطنات ،الحدود ،غزة ،الطبعة األولى2221 ،م،
ص .331
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وهكذا يمكن القول :إن المنطقة العربية تشهد تطوي اًر جذرياً في استراتيجية الهيمنة اإلمبريالية،

تتحول فيه (إسرائيل) من أداة فصل بين العرب إلى أداة لوصلهم وربطهم بالمصالح األمريكية الكونية،

الم ْف َرغ من المضمون
وبعد أن كانت التجزئة سبيالً لتأصيل التَّبعية واالستغالل غدا التكامل
ُّ
اإلقليمي ُ
القومي هو األداة ،وخير مثال على صحَّة ذلك :مشروع قناة البحرين (األحمر -الميت) ،والذي اتفقت
ِّ
فيه األردن وفلسطين واسرائيل على إحياء قناة تصل بين البحرين األحمر والميت ،وهذا ما تم طرحه

الدولي عام 2223م في األردن ،وهدفت إسرائيل إلى َخْلق منطقة تجارة ُح َّرة
االقتصادي
في المنتدى
ِّ
ِّ
في منطقة الشرق األوسط أساساً لهذا التصور ،الذي يجعل الشراكة االقتصادية مع (إسرائيل) شرطاً
أساسياً لالستفادة من مزايا هذه المنطقةُّ ،
وتعد األردن مثاالً واضحاً على تطبيق هذا التصور .وال شك
في أن هذا المشروع سيعمل على تحسين صورة (إسرائيل) بشكل كبير أمام العالم ،فهي من ناحية

الم ِ
تعاون مع الدول المحيطة بها ،الساعية إلشاعة السالم والرفاهية في المنطقة ،ومن
ستبدو بصورة ُ
ظهر في ثوب الم ِ
دافع عن البيئة ،وبخاصة مع التركيز على إحياء مشروع البحر الميت
جهة أخرى ستَ ْ َ
ُ
الفلسطيني للمشروع في حالة ِّ
تعديه على
أي معارضة فعلية من الجانب
وانقاذه من االختفاء ،كما أن َّ
ِّ
الحقوق الفلسطينية ستبدو وقوفاً في وجه تطوير المنطقة وضد الحفاظ على البيئة(.)1
ِّ
ويشكل هذا المشروع خرقاً قوياً لكل آليات مقاطعة التطبيع مع (إسرائيل) على المستوى

بي ،ويمثل فجوة كبيرة يمكن من خاللها لـ(إسرائيل) العبور بقوة إلى الدول المجاورة ،وبخاصة دول
العر ِّ

الخليج والعراق التي تمثل سوقاً كبي اًر للمنتجات اإلسرائيلية ،كما تركز(إسرائيل) على رؤوس األموال
ُّ
ويعد المشروع دافعاً لتنفيذ
الخليجية التي يمكن أن تستفيد منها في مشروعات صناعية مشتركة،

مشروعات إقليمية أخرى تخدم المصالح اإلسرائيلية ،مثل :مشروع (إحياء أنبوب البترول) ،الذي يربط
الموصل بميناء حيفا ،وما ِّ
َخذ الموارد
يؤكد هذه الرؤية أن المواقف اإلسرائيلية من اإلصرار على أ ْ

المائي في تبرير
ينبع من اإلدراك التام لدور العنصر
المائية في االعتبار عند طرح ِّ
ِّ
أي مشروع للتسوية ُ
ائيلي ،وتمكين(إسرائيل) من َن ْسج شبكة من العالقات مع بلدان المنطقة تحقِّق لها ما
التوسع اإلسر ِّ
تصبو إليه من االندماج في برامج مشتركة مع هذه البلدان ،وهو ما تراه يعود بالفائدة على مختلف
األصعدة(.)2

) )1أبو شرخ ،محمد ،مشروع قناة البحرين(الميت -األحمر) :نظرة علي األبعاد البيئية واالستراتيجية والسياسية
واالقتصادية ،غزة2223 ،م،

http://www.watersexpert.se/Enviromental%20impact.htm

) )2المرجع السابق.
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ت إلى خرق الصف
وبذلك تكون (أمريكا) و(إسرائيل) ومن خالل المفاوضات متعددة األطراف ،قد َس َع ْ
بي والتقدم في مجال التطبيع بما يخدم أهداف(إسرائيل) و(أمريكا) أكثر مما َيهدف إلى تحقيق
العر ِّ

السالم وتحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الحصص المائية(.)1

ائيلي (شمعون بيريز) في (مؤتمر دافوس) بضرورة سرعة تغيير
تأكيداً لذلك فقد قال الرئيس اإلسر ُّ
مناهج التعليم في الدول العربية والدخول في تطبيع كامل مع (إسرائيل) ،واعادة تقسيم المياه والطاقة
بين دولته والعرب ،كما أوضح ضرورة سير التطبيع حتى لو تعثَّرت عملية السالم مع الفلسطينيين،
ويجب أن يبقى التطبيع والمفاوضات المتعددة دون انتظار حتى ال تبقى المنطقة متخلِّفة وتلهت وراء
()2

قطار العولمة السريع

.

ويرى الباحث أن مشروع الشرق األوسط يهدف إلى إعطاء (إسرائيل) دو اًر خاصاً في المنطقة

الحكم .
ُي َم ِّكُنها من التدخل في المجاالت المتعددة ،مثل :االقتصاد والتسليح والبيئة والسكان وأنظمة ُ

) )1األسطل ،رياض ،،قضايا فلسطينية معاصرة :القدس ،المستوطنات ،الحدود ،غزة ،مرجع سابق ،ص .341
) )2المحنه ،كاظم ،العولمة والجدل الدائر ،مرجع سابق ،ص .51
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المبحث الثاني
أثر(العولمة السياسية) على المجتمع الفلسطيني:
إن الواليات (المتحدة األمريكية) وحلفاءها مارست ضغوطاً سياسية ُمباشرة على القضية الفلسطينية،
اطي لمؤسسات
السياسي
تمثَّلت في الضغط على رأس النظام
الفلسطيني بإجراء عملية إصالح ديمقر ِّ
ِّ
ِّ
لتخطو خطوات إصالحية ديمقراطية ،أثَّرت
مما َحدا بالقيادة الفلسطينية
السلطة الوطنية الفلسطينيةَّ ،
َ
الفلسطيني وتمثلت هذه الضغوط في اآلتي:
السياسي
على بنية النظام
ِّ
ِّ
 .0االنتقال المبكر للمجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع لمجتمع الدولة:
فلسطيني كان له أثر واضح وكبير على عملية صناعة وسياسة اتخاذ
إن عملية تشكيل كيان
ِّ
وكفاحي إلى
ي
السياسي
القرار في الوضع
تحولت من إطار ثور ِّ
الفلسطيني ،السيما وأن البنية السياسية َّ
ِّ
ِّ
ِّ
مؤسساتي.
إطار
ِّ

الفلسطيني خالل السنوات التي سبقت اتفاق إعالن المبادئ(أوسلو) ،من عدم وجود
لقد عانى المجتمع
ُّ
ائيلي ،ووجود منظمة التحرير الفلسطينية
نظام
سياسي على األرض الفلسطينية نتيجة لالحتالل اإلسر ِّ
ِّ

سياسي خاص
خارج األراضي الفلسطينية ،وهذا األمر لم ُيفسح المجال أمام الفلسطينيين إلقامة نظام
ِّ
بهم ،أما بعد دخول السلطة الفلسطينية لألراضي الفلسطينية وتشكيلها لألُطُر السياسية والقانونية ،فإن

سياسي ،لكن هذا النظام عانى من ضعف واضح في القدرة
ذلك قد َّأدى إلى تشكيل بنية أساسية لنظام
ِّ
الفلسطيني في بنيته وتكوينه
السياسي
اطي .ويعود ذلك إلى أن النظام
على انتهاج منهج
َّ
َّ
سياسي ديمقر ِّ
ِّ

تقليدي ،يعزز النزعة السُّلطوية من خالل تغليفها بالمظاهر السطحية للديمقراطية ،ويعود ذلك لعاملين:
السياسي(.)1
بيئة المجتمع السياسية ،وبنية النظام
ِّ

وهكذا تحولت الواقعية السياسية على الساحة الفلسطينية إلى استسالم لألمر الواقع ،وليس إلى

الفلسطيني يدور
الرسمي
َخ َذ الخطاب
برنامج
وطني وثور ِّ
ُّ
ُّ
ِّ
ي يطالب بالحقوق التاريخية غير منقوصة ،وأ َ
حول تبرير التنازل عن بعض الحقوق والتخلي عن بعض الثوابت ،بل أنه ذهب إلى ِّ
حد ترسيخ الهزيمة

أي عالقة للفلسطينيين باألرض التي تم
ب من الثقافة الفلسطينية ُّ
وتمكينها من النفوس ،بحيث تُ ْشطَ ُ
االعتراف بـ(إسرائيل) كدولة قائمة عليها( ،)2وهذا جاء على لسان بعض ُّ
النخبة التي تنظر لـ(العولمة
) )1المحنه ،كاظم ،العولمة والجدل الدائر ،المرجع السابق ،ص .41
الفلسطيني وموقع التيارات اإلسالمية الفلسطينية ،رام
الوطني
السياسي والبرنامج
) (2حمودة ،سميح ،وأخرون ،النظام
ُّ
ُّ
ُّ
اهلل ،المؤتمر السنوي األول :القضية الفلسطينية مراجعة التجربة وآفاق تغيير المسار االستراتيجي ،المركز الفلسطيني
ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية -مسارات ،ط 2212 ،1م ،ص ص .12-11

70

الفلسطيني
سياسي جديد عند الفلسطينيين؛ لتهيئهم لتقبل ثقافة (
السياسية) التي تسعى لخلق فكر
ِّ
ِّ
ب أرضه.
الجديد) المنفتح على ثقافة اآلخر حتى لو كان هذا اآلخر هو من َسلَ َ
ال يساعد قيام الدولة الفلسطينية على الفصل بين مكونات القضية الفلسطينية الواحدة ،ومقومات

الوطني ،التي تشمل :إنهاء االحتالل ،وحق تقرير المصير ،واقامة الدولة ،وحق العودة
المشروع
ِّ
ِّي 1141م ،والفصل
والتعويض ،والكفاح من أجل المساواة ،وتحقيق الحدود الفردية والقومية لفلسطيني ْ
بين الدولة وقضية الالجئين ،واعطاء األولوية إلقامة الدولة الفلسطينية وليس إلنهاء االحتالل ،وتغليب

الفلسطيني بااللتزامات وبخاصة األمنية ،ولو من جانب واحد ،واهمال الحقوق والعدالة
مسألة الوفاء
ِّ
والقانون ،والتركيز على إثبات الجدارة وبناء المؤسسات ،بل على العكس َّأدى إلى تأخيرها ،فالفصل

يقرب قيام الدولة ،وانما ساعد على تصفية
بين الدولة وحق العودة واالستعداد للمقايضة بينهما لم ِّ
َّ
وتشكلت ردود فعل
القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها"( ،)1حيث انقسم الفلسطينيون على أنفسهم
الوطني نفسه وفي عالقته مع القوى اإلسالمية الفلسطينية األخرى.
متباينة داخل التيار
ِّ
الفلسطيني
ض َي َعة للوقت وضرب من العبث ،والشعب
ُّ
فم ْ
أما المبادرات والطروحات والمؤتمرات الدولية َ

يعبث بمستقبله وحقه ومصيره ،وفي نص المادة الثانية والعشرين من الميثاق أيضاً ،فالقوى
أكرم من أن َ
الشيوعي تدعم العدو بكل ما أُوتيت من قوة.
أسمالي والشرق
االستعمارية في الغرب الر
ِّ
ِّ
 .8تطوير البنية السياسية للسلطة وفقاً لمطال (العولمة السياسية):
األمني في السلطة الفلسطينية،
السياسي و
إن تدعيم الجهود التي اتُّخ َذت بشأن اإلصالح
ِّ
ِّ
وتوفير الدعم الكافي لمواصلة بناء المؤسسات الفلسطينية جنباً لجنب مع استمرار إحداث ُّ
تغيرات
جذرية لوظائف األجهزة األمنية الفلسطينية .وتأسيساً على ما ورد من تفاهمات بين السلطة الفلسطينية

ألزمت السلطة الفلسطينية
وحكومة (إسرائيل) ،وتحت رعاية أمريكية ودولية ،نجد أن (خارطة الطريق)
ْ
الفلسطيني ،والمتمثِّل في استحداث منصب رئيس
اطي
في إحداث تغيير في الجانب
ِّ
األمني والديمقر ِّ
ِّ
وزراء للسلطة الفلسطينية ،يتولى مسؤولية األجهزة األمنية الفلسطينية ،وبما يسمح له إدخال برامج

إصالحية وهيكلية على تلك األجهزة ،لم يكن باستطاعة السلطة الفلسطينية في ذلك الوقت إال الموافقة

على المطالب األمريكية(.)2

) )1المصري ،هاني ،وأخرون ،القضية الفلسطينية :قراءة في الخيارات والبدائل االستراتيجية ،رام اهلل ،المؤتمر السنوي
األول :القضية الفلسطينية مراجعة التجربة وآفاق تغيير المسار االستراتيجي ،المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات
والدراسات االستراتيجية -مسارات ،ط 2212 ،1م ،ص .35

ائيلي،
) )2سليمان ،بسام ،دور السلطة الوطنية الفلسطينية في تحقيق التنمية واألمن والديمقراطية في ظل االحتالل اإلسر ِّ
جامعة النجاح الوطنية -كلية الدراسات العليا ،نابلس ،رسالة ماجستير غير منشورة 2213 ،م ،ص .11
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سة السلطة وتقليص صالحيات الرئيس:
.1
مأس َ
َ
أدركت (واشنطن) و(إسرائيل) صعوبة وضع بديل لـ(عرفات) بصورة مباشرة فاتجهت إلى

فأصرت (واشنطن) على لسان رئيسها (بوش) على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية
يجي
َّ
األسلوب التدر ِّ
أصرت
بإصالحات هامة ديموقراطياً ومالياً تقود إلى تغيير القيادات الفلسطينية التي امتألت بالفساد ،و َّ

المالي ،وكان المقصود به إضعاف مركز (عرفات) داخل
اطي و ِّ
(واشنطن) على اإلصالح الديموقر ِّ
السلطة من خالل تفتيت صالحياته وتقليص سلطاته المالية ،فتَ َّم تشكيل و ازرة فلسطينية لتدير الشأن
الفلسطيني وعيَّن (عرفات) فيها وزي اًر للداخلية(.)1
ِّ
دعا (شارون) أمام الكنيست إلى ضرورة إصالح السلطة الفلسطينية كشرط مسبق للتفاوض ،ولكنه
َّ
أي أن
كان يعني بهذا اإلصالح أن تصبح السلطة ُمؤهلة لوقف كافة عمليات المقاومة الفلسطينية؛ ْ
الشرطي الساهر على أمن اإلسرائيليين ،أما (الواليات المتحدة) فقد طالبت بإصالح
تصبح السلطة
َّ
تصورها المعروف بـ(خارطة الطريق) إلقامة الدولة الفلسطينية(.)2
السلطة كشرط مسبق لتطرح ُّ

بناء على توصية من اللجنة الرباعية ،التي أنشأتها
جاء استحداث منصب رئيس الوزراء ً
(الواليات المتحدة األمريكية) ،في إطار عملية اإلصالح ،ولمتابعة عملية اإلصالح في السلطة في
مجاالت متعددة ،وذلك عبر ممثل اللجنة الرباعية (طوني بريل)،الذي بدل جهداً واضحاً في ذلك(.)3

وج ْعل التقدم نحو
إن (خارطة الطريق) أَعطت اللجنة الرباعية دو اًر في مراقبة تنفيذ اإلصالحاتَ ،
تطبيق مراحل (خارطة الطريق) واستمرار المنح والمساعدات الخارجية مرهونين بتقدم سير عملية
(اإلصالح) وتوصيات اللجان وتقاريرها ،وبذلك استطاعت (الواليات المتحدة األمريكية) عملياً تدويل
قضية اإلصالح السياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية ،وذلك لتكبيل حركاتها واطالق العنان لمؤسسات

المدني من العمل بحرية ،وعلى السلطة توفير البيئة المناسبة لذلك(.)4
المجتمع
ِّ
هناك أربعة أمور نجحت اإلدارة األمريكية في تحقيقها من خالل عملية تدويل اإلصالح
اطي للسلطة الوطنية الفلسطينية ،وهي (:)5
الديمقر ِّ

) )1الشاهد للدراسات السياسية واالستراتيجية ،بدائل (عرفات) ..صياغة إسرائيلية للقيادة الفلسطينية ،أحداث سبتمبر
حصاد عام،

http://ashahed2000.tripod.com/news/10/2.html

) (2عسلية ،صبحي ،أبو مازن وبداية الطريق الصعب ،مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية – القاهرة  ،مؤسسة
األهرام2223 ، ،مhttp://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/CI2R19.HTM ، 2221/1/1 ،
) )3دحالن ،محمد ،مقابلة تلفزيونية ،قناة دريم،3217/22/17 ،3
http://www.youtube.com/watch?v=hRElAfGNQ34

) )4حامد ،قصي أحمد ،دور الواليات المتحدة األمريكية في إحداث تحول ديمقراطي في فلسطين (والية الرئيس جورج
بوش االبن  ،)2226-2221مرجع سابق ،ص .126

) )5الشاهد للدراسات ،مرجع سابق.
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أوالً :أنها نجحت في وضع تصور واحد ِّ
لحل القضية الفلسطينية ،من خالل فرض الرؤية األمريكية
لحل الصراع ،وتََبِّني اللجنة الرباعية لها.
ثانياً :يتمثل بنجاحها في َج ْعل المساعدات الدولية ترتبط بمدى تجاوب السلطة الفلسطينية مع مطالب
المدني وعملية التحول
(اإلصالح) ،واقتصار جزء كبير منها على مشاريع تستهدف قيم المجتمع
َّ
اطي.
الديمقر ِّ

الدولي منشغالً بـ (إصالح) السلطة ومدى إحداث تحوالت ديمقراطية
ثالثاً :نجاحها في َج ْعل التركيز
ِّ
فيها على حساب الحديث أو االهتمام بالقضايا المتعلقة بعملية السالم إلى حين تحقيق
وه ِّمشت باقي القضايا األخرى ،على أنه ال جدوى من مناقشتها في ظل عدم
اإلصالحاتُ ،...
اطي.
تحقيق التحول الديمقر ِّ

رابعاً :أن تتولى (الواليات المتحدة المريكية) عملية اإصالح الخاص بالملف المني في السلطة.
كذلك لم يكن استحداث منصب رئيس للوزراء في السلطة الفلسطينية من ِقَبل (الواليات المتحدة
األمريكية) لتدعيم الديمقراطية الفلسطينية على الرغم من أنه مطلب محق من الناحية السياسية ،لكنه
الفلسطيني الراحل (ياسر عرفات)،
جاء في إطار آخر تمثَّل في سحب الصالحيات األمنية من الرئيس
ِّ
ت بين السلطة الفلسطينية والحكومة
وما يدلِّل على صحة ذلك هو سلسلة االجتماعات التي ُع ِق َد ْ
الفلسطيني(.)1
األمني
اإلسرائيلية عام 2223م ،حيث تَ َم ْحورت في معظمها حول إصالح الجانب
ِّ
ِّ
 .0إضعاف الموقف الدولي تجاه سياسة إسرائيل:
في نهاية شهر (آذار /مارس من عام  2222م) أعادت (إسرائيل) احتالل الضفة الغربية كلها،

وحاصرت الرئيس (ياسر عرفات) في مقر إقامته في مبنى المقاطعة في (رام اهلل) ودمرت بعضاً من

الم ْهد في بيت لحم،
أجزائه ،وتزامن هذا الحصار مع الحصار الذي فرضته قوات االحتالل على كنيسة َ
ظ ِهر العالم اهتماماً لقدسية المكان(.)2
دون أن ُي ْ
كما قامت (إسرائيل) بتدمير البنية التحتية ألجهزة األمن الفلسطينية عن َب ْك َرة أبيها ،حيث طال

ذلك مراكز الشرطة والثكنات العسكرية ومراكز التوقيف والمركبات وأنظمة االتصاالت ،وخالل عملية
(الدرع الواقي) في مارس  -مايو  2222م ،وعملية (المسار الحاسم) يونيو -يوليو  2222م ،دمرت

ائيلي البنية التحتية المادية والتنظيمية لقوى األمن الفلسطينية بشكل كامل ،بما
قوات االحتالل اإلسر ِّ
ائيلي
) )1سليمان ،بسام ،دور السلطة الوطنية الفلسطينية في تحقيق التنمية واألمن والديمقراطية في ظل االحتالل اإلسر ِّ
مرجع سابق ،ص .12

اضي الفلسطينية المحتلة(1111م-
) )2بني فضل ،عصام ،دور االتحاد األوروبي في التنمية السياسية تجاه األر ِّ
2221م) ،جامعة النجاح الوطنية -كلية الدراسات العليا ،نابلس  ،رسالة ماجستير غير منشورة2221 ،م ،ص .11
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فيها المقرات وكميات كبيرة من األسلحة و َّ
المعدات ،بل وصل األمر في بعض المناطق ،مثل محافظة
رام اهلل إلى تدمير جميع المركبات وأجهزة الكمبيوتر التي كانت بحوزة قوات األمن ،وأعاد الجيش
الدولي ألذنته (إسرائيل) على هذه
ائيلي احتالل الضفة الغربية ( .)1كل هذا ولم يتحرك المجتمع
ُّ
اإلسر ُّ
ائيلي (أرئيل شارون) في  /21مارس/
الممارسات  .وفي هذا السياق ،أعلن رئيس الوزراء اإلسر ِّ
ائيلي يجتاح المدن والقرى
2222م أن (عرفات) أصبح عدواً يجب عزله ،بينما كان الجيش اإلسر ُّ
الفلسطينية ويتقدم لمحاصرة مقر الرئيس (ياسر عرفات) في رام اهلل(.)2
َّ
المصنفة (أ) ،وفرضت السيطرة العسكرية عليها،
وقامت (إسرائيل) بإعادة عملية اجتياح المناطق

وأصبحت تسيطر على كافة األراضي التي كانت تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية ،وانعدمت

قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على فرض األمن والنظام العام ،وذلك بفعل االجتياحات اإلسرائيلية
أمني للسلطة الوطنية الفلسطينية ،وتدمير المقرات
المتكررة لمعظم المدن الفلسطينية ،ومنع ِّ
أي مظهر ِّ
الخاصة باألجهزة األمنية الفلسطينية ،ومراكز اإلصالح والتأهيل (السجون) وقد أسهمت هذه اإلجراءات
الم ْو َكلَة إليها في مجال توفير األمن
جميعها في عجز السلطة الوطنية الفلسطينية عن القيام بالمهام ُ
األمني) التي اجتاحت المناطق
الداخلي للمواطنين الفلسطينيين ،وفي تفشي ظاهرة (االنفالت
ِّ
ِّ
الفلسطينية(.)3
الفلسطيني ،ولطالما فعلت ذلك ،لكن هذه الجولة
ولم تتردد (إسرائيل) في التهديد بمحاصرة الشعب
ِّ

من تجويع الشعب وحصاره كانت َّ
السياسي والحصار
أشد وأكثر تنوعاً ،إذ شملت كالً من الجانب
ِّ
االقتصادي.
يو
ِّ
العسكر ِّ
وتحدثت اإلدارة األمريكية عن خطَّة مفادها :ضرورة تقديم الفلسطينيين مزيداً من التنازالت؛

وذلك لتبرز قيادة فلسطينية جديدة ومختلفة تكون ديمقراطية وال تتهاون مع اإلرهاب ،وتسفر عنها
اطي مضت الخطَّة في تعداد
انتخابات ديمقراطية .وألن القيادة الديمقراطية يلزمها إطار ديمقر ِّ

حرة ،ووضع دستور يؤسس لدولة ومجتمع مدني ،وتشكيل
اإلمالءات التالية :تنظيم انتخابات تشريعية َّ

القضائي بما يضمن سيادة القانون ،والعمل بنظام اقتصاد السوق؛
حكومة نزيهة ،واعادة هيكلة النظام
ِّ
وألن الديمقراطية تحتاج إلى حمايتها تضمنت الخطة شرطاً يتصل ببناء جهاز األمن من جديد وتوحيده
األمني في السلطة الوطنية الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها وأثر ذلك
) (1خطاطبة ،إبراهيم ،إصالح القطاع
ِّ
علي التنمية السياسية (الضفة الغربية نموذجاً) ،جامعة النجاح الوطنية -كلية الدراسات العليا ،نابلس ،رسالة
ماجستير غير منشورة2213 ،م ،ص .21

) )2قرني ،بهجت...،وأخرون ،صناعة الكراهية في العالقات العربية -األمريكية ،مرجع سابق ،ص .255
) )3خطاطبة ،إبراهيم ،المرجع السابق ،ص .11
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تحت قيادة تكون هي األخرى جديدة .هذا علماً بأن (الواليات المتحدة) كانت قد أرسلت (جورج تينت)

لبحث النقطة نفسها مع المسؤولين الفلسطينيين في شهر حزيران/يونيو  2222م(.)1
 .8إعادة تأهيل قوات الشرطة على يد م َدربين أمريكيين:

تُ ُّ
عد عملية إصالح األجهزة األمنية الفلسطينية من أهم المطالب الخارجية التي تهدف إلى ضمان
وفاء السلطة بالتزاماتها السياسية التي قطعتها على نفسها في (اتفاقيات أوسلو) ،وبالذات وقف

الفلسطيني .ولقد كانت مطالب اإلصالح واضحة
تضر بالمصلحة القومية العليا للشعب
العمليات التي ُّ
ِّ
في (خارطة الطريق) ،وبخاصة فيما نصَّت عليه بخصوص األمن ،على أن يتم دمج جميع األجهزة
األمنية الفلسطينية في ثالثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير داخلية له صالحيات واضحة ومحددة.
ولعبت (الواليات المتحدة األمريكية) دو اًر كبي اًر في إعادة التأهيل األمني لألجهزة من خالل الجنرال

(دايتون)(.)2

وجاء هذا حسب تطبيق تفاهمات (خارطة الطريق) بين الجانبين تعهدت (الواليات المتحدة
يكي
تم تشكيل فريق
األمريكية) بدعم األجهزة األمنية الفلسطينية من ناحية التدريب ،ولذلك َّ
أمني أمر ِّ
ِّ
ائيلي من جهة ،وتدريب القوات الفلسطينية واعادة تأهيلها
مهمته التنسيق بين الجانبين
الفلسطيني واإلسر ِّ
ِّ
من جهة ثانية ،في محاولة إلعادة دور األجهزة األمنية الفلسطينية الذي تأثر في انتفاضة األقصى(.)3
 .1اتها فصائل المقاومة الفلسطينية باإرها :
السياسي المناسب
كان لهجمات( 11أيلول/سبتمبر  2221م) دور رئيس في تهيئة المناخ
ِّ
لإلعالن عن مشروع (خارطة الطريق) ،التي أُعلن عنها ألول مرة في تشرين األول /أكتوبر  2222م؛
وبررت هذه الهجمات لإلدارة األمريكية منح رئيس الوزراء اإلسرائيلي (شارون) الضوء
فسوغت َّ
َّ
األخضر لقمع االنتفاضة الفلسطينية بالطرق العسكرية وتهيئة المناخ المالئم لفرض الحلول األمريكية
واإلسرائيلية ،فتشكلت اللجنة الرباعية عام  2221م ،من (الواليات المتحدة األمريكية) و(االتحاد

األوروبي) و(روسيا) و(األمم المتحدة)؛ للمساعدة على تطبيق توصيات (لجنة ميتشل) ،التي صاغت
ِّ
خطةً لوقف العنف وانهائه ،وبلورت اللجنة الرباعية رؤيتها الخاصة الداعية إلى إقامة دولة فلسطينية
من خالل المفاوضات فقط ،وأن العنف الذي تمارسه الفصائل الفلسطينية المسلحة عنف مرفوض

أسمته (إرهاباً) ،وأن مبدأ األرض مقابل السالم هو الذي تنطلق منه المفاوضات الهادفة إلقامة دولة
) (1قرني ،بهجت...،وأخرون ،صناعة الكراهية في العالقات العربية -األمريكية مرجع سابق ،ص .262
األمني في السلطة الوطنية الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها وأثر ذلك
) )2خطاطبة ،إبراهيم ،إصالح القطاع
ِّ
علي التنمية السياسية (الضفة الغربية نموذجاً) ،مرجع سابق ،ص ص .42-31
يلي،
) )3سليمان ،بسام ،دور السلطة الوطنية الفلسطينية في تحقيق التنمية واألمن والديمقراطية في ظل االحتالل اإلسرائ ِّ
مرجع سابق ،ص .11
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فلسطينية ،وأن ق اررات مجلس األمن رقم (  ) 242و(  )331و()1311هي المرجعية القانونية التي
تستند إليها المفاوضات بهدف الوصول إلى قيام دولة فلسطينية(.)1

األوروبي) بصفته عضواً في اللجنة الرباعية أن العمليات التي
من جهة أخرى عبَّر (االتحاد
ِّ
تنفذها حركات المقاومة داخل (إسرائيل) أعمال إرهابية ليس لها مبرر ،وأنه ُي ِق ُّر َّ
حق (إسرائيل) في
األوروبي) أن التحريض والعنف واإلرهاب يجب
الدفاع عن أمنها وأمن مواطنيها ،كما وأعتبر (االتحاد
ُّ
أن ال يقف حجر عثرة أمام تحقيق السالم في الشرق األوسط ،هذا ما َّ
أكد عليه البيان الصادر عن

اعتُبِ َرت فيه
وزراء خارجية (دول االتحاد) في (بروكسل) بتاريخ كانون أول /ديسمبر  2221م ،الذي ْ
(حركة المقاومة اإلسالمية حماس) و(حركة الجهاد اإلسالمي) منظمتين إرهابيتين ،باإلضافة إلى
مطالبة وزراء خارجية دول (االتحاد األوروبي) السلطة الوطنية بتفكيك هاتين المنظمتين ومالحقة

أعضائها(.)2

إن إدراج (الواليات المتحدة األمريكية) ألحزاب وتنظيمات مثل :حركتي (حماس) و(الجهاد

اإلسالمي) و(كتائب شهداء األقصى) على لوائح اإلرهاب إنما يعني عدة أمور منها :أن (واشنطن)
تصر على تجاهل التمييز بين اإلرهاب  -وهو عمل ُمدان -من ناحية ،والمقاومة المشروعة لالحتالل،

وهو التمييز الذي تحرص الدول العربية على التمسك به ،كما أن إيراد التنظيمات المعنية على اللوائح

األمريكية لإلرهاب معناه :أن الدول التي تتواجد فيها هذه التنظيمات ،وهي لبنان وسوريا ومناطق
السلطة الوطنية الفلسطينية  -يمكن أن تصنف (أمريكياً) على أنها دول تؤوي اإلرهاب وتدعمه،
وتتجاهل تنفيذ قرار مجلس األمن رقم ( )1313بهذا الخصوص .وتهدف (الواليات المتحدة األمريكية)

ائيلي لألراضي العربية بما يخدم في النهاية
من ذلك تصفية حركات المقاومة الوطنية لالحتالل اإلسر ِّ
مصلحة (إسرائيل)(. )3
 .4التأثير على معايير وآليات التحول الديمقراطي:
الفلسطيني َش ِهدت األراضي
السياسي
لسطيني (ياسر عرفات) عن المشهد
بعد غياب الرئيس الف
ِّ
ِّ
ِّ
الفلسطيني ،كان أبرزها إجراء انتخابات رئاسية
السياسي
الفلسطينية جملة تحوالت هامة في بنية النظام
ِّ
ِّ
وتشريعية ومحلية( ،)4سعت إلجرائها (إسرائيل) و(الواليات المتحدة األميركية)؛ لتعليم الفلسطينيين أسس

اضي الفلسطينية المحتلة
) )1بني فضل ،عصام ،دور االتحاد األوروبي في التنمية السياسية تجاه األر ِّ
( 1111م 2221-م) ،مرجع سابق ،ص .11
) )2المرجع السابق ،ص .16
) )3ثابت ،أحمد...وأخرون ،العولمة وتداعياتها علي الوطن العربي ِ ،مرجع سابق ،ص .323

) )4الشقاقي ،خليل ،وحرب ،جهاد ،االنتخابات الفلسطينية الثانية (الرئاسية والتشريعية والحكم المحلي)2225،م-
الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ،دائرة السياسة والحكم ،رام اهلل2221 ،م ،ص .13
2226م ،المركز
ِّ
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الديمقراطية إعالمياً ،أو في مساعدتهم إلقامة دولة فلسطينية ديمقراطية ،...لكن هدف (الواليات

الخفي هو تشجيع هذه االنتخابات إلى إلهاء الفلسطينيين بالتنافس في
المتحدة األمريكية) و(إسرائيل)
َّ
شأن السلطة بدالً من مقاومة االحتالل( .)1وفعالً نجحت في ذلك.

يكي في الضغط على السلطة للقيام بإصالح
تبنَّى (االتحاد
ائيلي واألمر َّ
األوروبي) الموقف اإلسر َّ
ُّ
للمضي قُ ُدماً في تحقيق هذا
الفلسطيني
مؤسساتها ،واستخدام ورقة المساعدات المقدمة للشعب
ِّ
ِّ

مستوى جيد من الشفافية وتعزيز سلطة القانون ،وتطوير السلطة القضائية
اإلصالح ،والوصول إلى
ً
واحترام المبادئ الديمقراطية من خالل التحضير لالنتخابات الفلسطينية التي وقفت (إسرائيل)
و(الواليات المتحدة األمريكية) في بادئ األمر عائقاً أمام إجرائها ،حتى ال تُ ْعطَى المزيد من الشرعية
الفلسطيني ،إال أنها وافقت على إجرائها بعد وفاته في
عي للشعب
ِّ
للرئيس (ياسر عرفات) كممثل شر ِّ
ت االنتخابات الرئاسية في شهر كانون الثاني /يناير عام
 11تشرين الثاني /يناير عام  2224م ،فَ َج َر ْ

األوروبي) كجهة رئيسة و(الواليات المتحدة األمريكية) وبرنامج األمم
 2225م( ،)2حيث قام (االتحاد
ُّ
المتحدة ( )UNDPووكالة التنمية األمريكية( )USAIDبتمويل عمل لجنة االنتخابات المركزية

لألشراف على العملية االنتخابية( .)3وتََّم إيفاد مراقبين دوليين وعلي رأسهم الرئيس (جيمي كارتر)
يكي األسبق في االنتخابات التشريعية  2226م.
الرئيس األمر ِّ
صدى
األميركي كأنه
بعد إجراء االنتخابات التشريعية وفوز (حركة حماس) ،جاء الموقف
ُّ
ً

ائيلي في عدائه لنتائج االنتخابات الفلسطينية ،مع أن اإلدارة األميركية قامت بدعم إجراء
للموقف اإلسر ِّ
هذه االنتخابات وذللت من أمامها العقبات اإلسرائيلية ،ظهر واضحاً أن هذه اإلدارة كانت تريد
ديمقراطية فلسطينية على المقاس الذي يالئمها ،وانتخابات فلسطينية بنتائج محددة سلفاً ،لكن انتخاب
(حركة حماس) َّأدى إلى تعقيد كثير من ملفاتها في المنطقة ،...هذا النجاح يضع المشروع األميركي
لـ(الشرق األوسط الكبير) أمام تحد كبير وامتحان عسير ،فتشجيع نشر (الديمقراطية) في المنطقة ِّ
يشكل
إحدى أهم ركائز هذا المشروع(.)4

الفلسطيني ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية،
السياسي
) )1أبراش ،إبراهيم ،االنتخابات والمسألة الديمقراطية في الحقل
ِّ
ِّ
مجلة الدراسات الفلسطينية ،بيروت 2226 ،م ،ص .43
اضي الفلسطينية المحتلة
) )2بني فضل ،عصام ،دور االتحاد األوروبي في التنمية السياسية تجاه األر ِّ
( 1111م 2221-م) ،مرجع سابق ،ص .11
) )3لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية ،رام اهلل ،فلسطين 2226 ،م ،ص ص .1 -1

) )4الجرباوي ،علي ،فلسطين والمرحلة الجديدة ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،بيروت،
لبنان ،ربيع  2226م ،ص .1
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ـي الــذي تتبنــاه (الواليــات المتحــدة األمريكيــة) فــي سياســاتها الخارجيــة تجــاه
بالنســبة لإلطــار السياسـ ِّ
ـطيني الثانيــة التــي
يعي الفلسـ ِّ
القضــية الفلســطينية بعــد فــوز حركــة (حمــاس) فــي انتخابــات المجلــس التشـر ِّ
جرت بتاريخ 2226/1/25م كان لهُ أهمية خاصة (.)1

خالصة القول إن (الواليات المتحدة األمريكية) قد سعت للهيمنة على العالم عامـة وعلـى منطقـة الشـرق

ت خططـ ـاً للت ــدخل ف ــي ش ــئون الع ــالم ،وجعل ــت نفس ــها مركـ ـ اًز لعالق ــات الع ــالم
ضـ ـ َع ْ
وو َ
األوس ــط خاص ــةَ ،
السياسية والدبلوماسية واألمنية واالقتصادية والثقافية.
وهكذا أصبحت القضايا الداخلية في الدول العربية محـطَّ اسـتهداف وتَ َـد ُّخل اإلدارة األمريكيـة يـأتي تحـت

شــعار مكافحــة اإلرهــاب ،وتــم تج ـريم الحركــات اإلســالمية فــي فلســطين ،والتــدخل فــي خيــارات الشــعوب
ومعاقبتها ،وقد أتى هذا التدخل تحت شعارات الدمقراطية وحقوق اإلنسان وحماية حقوق األقليات وغير

ذلك من الشعارات ،التي في ظاهرها تحمل هدفاً نبيالً وفـي باطنهـا تسـعى لتطبيـق سياسـة معينـة تهـدف

إليهــا (الواليــات المتحــدة األمريكيــة) فــي ترتيــب إقلــيم الشــرق األوســط حســب مصــالحها ومصــالح حلفائهــا
وفي مقدمتها (إسرائيل).

وتب ــين أن (الوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة) وحلفاءه ــا ق ــد مارسـ ـوا ض ــغوطاً سياس ــية ُمباشـ ـرة علـ ـى القض ــية

ـي
ـطيني بــإجراء عمليــة إصــالح ديمق ارطـ ِّ
ـي الفلسـ ِّ
الفلســطينية ،تمثلــت بالضــغط عل ـى رأس النظــام السياسـ ِّ
ـالي مــن
لمؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،وذلــك مــن خــالل المقايضــة الماليــة وتوظيــف الــدعم المـ ِّ
ِقَبـ ـل (اإلمبريالي ــة العالمي ــة) ،الت ــي تقوده ــا (الوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة) وحلفاؤه ــا ،مقاب ــل جمل ــة م ــن
ـطيني -فــي حينــه -ال ـرئيس
ـطيني طالــت رأس النظــام الفلسـ ِّ
ـي الفلسـ ِّ
اإلصــالحات فــي بنيــة النظــام السياسـ ِّ
(ياسر عرفات) .

ُجبِــر علــى التخلِّــي عــن بعــض صــالحياته ،ومــن ثَـ َّـم عزلتــه ،كمــا أنهــا أعطــت (إس ـرائيل) الضــوء
حيــث أ ْ
األخضر إلعادة احتالل مناطق تقع تحت حكم السلطة الوطنية الفلسـطينية؛ وذلـك إلجبـار الفلسـطينيين
ممـا حـدا بالقيـادة الفلسـطينية لتخطـو خطـوات إصـالحية ديمقراطيـة فـي
على تقديم المزيد مـن التنـازالتَّ ،

ائيلي علــى اعتبارهــا
مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،واب ـرام اتفاقيــات جديــدة مــع الجانــب اإلس ـر ِّ
ـطيني أن ُيبــدي حســن
تفاهمــات أمنيــة بالدرجــة األول ـى َّ
مقســمة علــى م ارحــل ،ويجــب علــى الطــرف الفلسـ ِّ

النوايا اتجاه جملة التفاهمات الجديدة في (خارطة الطريق) .

) (1كيالي ،ماجد ،الحسابات السياسية لالنتخابات الفلسطينية،
الفلسطينية ،بيروت ،ربيع  2226م ،ص .21

79

مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،مجلة الدراسات

الفصـــل الخامس

إجـراءات الدراسـة
منهــــج الدراســــــــــــة
مجتمــع الدراســـــــــــة
خطــــوات الدراســــــة
عينــــة الدراســــــــــــة
أدوات الدراســـــــــــة
السلـو اإحصـائـي
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.0إجـــراءات الدراســـة:
تكمن خصوصية هذه الدارسة في أنها تحاول أن تكشف عن مدى أثر العولمة الثقافية والعولمة

اء باإليجاب أو
السياسية علي الطلبة الجامعيين في جامعات قطاع غزة وانعكاسات العولمة ،سو ً
بالسلب وبيان آثارها عليهم ،باإلضافة إلي تسليط الضوء علي إدراك الطالب الجامعيين لمفهوم العولمة
وبيان مدى قدرات الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة على وضع برامج وخطط ومساقات دراسية تعمل

على توعية طالبها أم ال...

ولما كان الشباب الجامعي من أكثر الفئات المتأثرة بالعولمة ،وهم الفئة التي تبحث عن ذاتها

ومستقبلها داخل ثنايا وطبقات المجتمع السياسي بتكويناته وتشكيالته الفصائلية والحزبية المتعددة ،تم

الجامعي في قطاع غزة لمعرفة أثر العولمة الثقافية والسياسية علي طلبة الجامعات
اختيار الشباب
ِّ
الفلسطينية بقطاع غزة ،ونظ اًر لصعوبة الوصول إلي مناطق الضفة الغربية تم االكتفاء بإجرائها في
جامعات قطاع غزة .

وسوف نعرض في هـذا الفصـل اإلج ـراءات والخطـوات المنهجيــة التي تمت في مجـال الدراسة

الميدانية ،حيث يتناول منهـج الد ارسـة ،ومجتمـع الد ارســة ،والعينـة التي طبقت عليهـا الد ارسـة ،إضـافـةً

إلى توضيـح األدوات المستخدمـة في الد ارسـة وخطواتهـا ،واألساليب اإلحصائيـة التي استُخدمت في
تحليـل البيانـات للتوصـل إلى النتائج ،ومن ثم تحقيق أهداف الدراسة ،وفيما يلي تفاصيـل مـا تقـدم:
 .8منهــج الدراســـة:
سيطبق الباحث منهج دراسة الحالة ،الذي يهدف إلي تعرف خصائص ومضمون حالة أو ظاهرة

واحدة وبصورة مفصلة ودقيقة ،ويرتكز منهج دراسة الحالة الي تحديد حالة محددة بعينها كخطوة أولى،

من ثم جمع معلومات مفصلة ودقيقة عنها كخطوة ثانية وتحليل المعلومات التي تََّم جمعها بطريقة
علمية وموضوعية للحصول علي نتائج محددة يمكن تعميمها واقتراح أساليب معالجتها علي حاالت

أخرى مشابهه(.)1

 .1الســاليـ اإحصـــائيـة:
قام الباحث بتفريغ وتحليل االختبار من خالل برنامج التحليل اإلحصائي Statistical Package for
) ،the Social Sciences (SPSS 20.0وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
 -1إحصاءات وصفية منها :النسبة المئوية والمتوسط الحسابي .

العلمي في العلوم السلوكية ،ط  ،1آفاق للطباعة والنشر
 1داود بن درويش حلس  :دليل الباحث في تنظيم وتوضيح البحث
ِّ
،غزة ،فلسطين ،2006،ص.149
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 -2المتوسط الحسابي النسبي (الوزن النسبي) :و يفيد فـي معرفـة مقـدار النسـبة المئويـة لكـل مجـال مـن
المجاالت.

 -3معامل ألفا كرونباخ ( :)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االختبار ،واالنحراف المعياري
يستخدم هذا األمر بشكل أساسي بهدف معرفة تكرار فئات متغير (ما) ويفيد الباحث في وصف

متغيرات الدراسة .

 -4معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ) :(Splithalf methodsو يستعمل للتأكد من أن
االستبانة لديها درجات ثبات مرتفعة.

 -5معامل ارتباط بيرسون ( :)Person Correlation Coefficientللتحقق من صدق

ـداخلي بــين فقـرات االســتبانة والدرجــة الكليــة لالســتبانة ولقيــاس درجــة االرتبــاط  ،يســتخدم هــذا
االتســاق الـ
ِّ
االختبار لدراسة العالقة بين المتغيرات.
.4مجتمــع الدراسـة:
يتكون مجتمع الدراسة من طلبة الجامعات في قطاع غزة وذلك حسب نوع الجنس ونوع الجامعة،

الميداني التي قام بها الباحث أن مجموع عدد الطالب بالجامعات قيد
فقد تبين من نتائج المسح
ِّ
اسي ،2013/2012في الجامعات التالية (األزهر ،واألقصى،
الدارسة للفصل الثاني من العام الدر ِّ
والقدس المفتوحة) 38135طالباً وطالبةً ،موزعين حسب نوع الجنس(ذكور15780طالباً،
إناث22355طالبةً)،

ونظ اًر الرتفاع عدد أفراد دراسة العينة ،لم يتمكن ،الباحث ضمن ظروفه

الموضوعية من قلة اإلمكانات والموارد من استطالع كل مجتمع الدارسة المتمثل في طلبة البكالوريوس
بالجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،ونظ اًر لرفض إدارة الجامعة اإلسالمية السماح للباحث باختيار
عينة من طلبة جامعتهم ،وللخروج من هذه اإلشكالية قام الباحث بإعادة اختيار عينة طبقية من طلبة
جامعة األزهر ،القدس المفتوحة واألقصى وفقاً لتعداد ونسب الطلبة في كل جامعة ،والجدول رقم()1
يوضح أعداد الطلبة حسب مصادر الجامعات* :انظر المالحق
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اسي الثاني 2012-2013
جدول رقم ( )1يوضح عد الطالب المسجلين في للفصل الدر ِّ
اسم الجامعة

طالب

طالبات

المجموع

جامعة األزهر

5993

5233

11226

جامعة القدس المفتوحة

5716

5946

11662

جامعة األقصى

4071

11176

15247

المجموع الكلي

15780

22355

38135

 .5عينة الدراسة:
تألفت عينة الدراسة من جزئ ين ،الجزء األول المتعلق بالعينة االستطالعية التي تم استخدامها

للصدق والثبات ،أما الجزء الثاني والمتعلقة بالعينة الفعلية الكلية والتي تم استخدامها لإلجابة على
تساؤالت وفرضيات الدراسة ،وسوف نتحدث عن كل عينة من خالل التالي:

أ.عينة استطالعية:

تألفت عينة الدراسة االستطالعية من  30طالباً من طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.

 .عينة الدراسة الكلية:

األصلي ،وحيث تم اختيارهم بطريقة
تكونت العينة الفعلية من 408طالب وطالبة من المجتمع
ِّ
العينة الطبقية العشوائية ،فقد تم تقسيم العينة إلى طبقتين ،وهما ( :نوع الجنس ،ونوع الجامعة) ،وفيما
يلي توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات الديمغرافية.
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جدول رقم ( )2يوضح عدد أفراد مجتمع الدراسة ،وعينة الدراسة ونسبة تمثيلهم من المجتمع حسب نوع

الجنس ونوع الجامعة

مجتمع الدراسة
اسم
الجامعة
جامعة

طالب

طالبات

5993

األزهر
جامعة

القدس

نسبة التمثيل من المجتمع

5716

المجموع

5233

5946

طالب

11226

11662

0.53

0.49

طالبات

عينة الدراسة

المجموع

0.47

0.51

طالب طالبات المجموع

0.29

0.31

64

61

56

64

120

125

المفتوحة
جامعة
األقصى
المجموع
الكلي

4071

11176

15247

0.27

0.73

0.40

44

119

163

15780

22355

38135

0.41

0.59

1.00

169

239

408

 .6الخصائص الديموغرافية لفراد العينة

أ .توزيع أفراد العينة حس اس الجامعة:

تبين من خالل النتائج أن % 40من أفراد العينة من جامعة األقصى ،و %29.5من جامعة األزهر،
و %32.5من جامعة القدس المفتوحة ،والنتائج تتضح من خالل الجدول التالي:
جدول) (3توزيع أفراد العينة حس اس الجامعة في قطاع غزة
اسم الجامعة

العدد

النسبة

جامعة األزهر

120

29.5

جامعة األقصى

163

40.0

جامعة القدس المفتوحة

125

30.5

المجموع

408

100.0
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 .توزيع أفراد العينة حس نوع الجنس:
تبين من خالل النتائج أن %41.4من أفراد العينة ذكور ،و  %58.6أناث ،والنتائج تتضح من
خالل الجدول التالي:

جدول ( )4توزيع أفراد العينة حسب نوع الجنس
نوع الجنس

العدد

النسبة

ذكر

169

41.4

أنثى

239

58.6

المجموع

408

100.0

ج .توزيع أفراد العينة حس التخصص:
تبين من خالل النتائج أن الغالبية العظمى من أفراد العينة علوم إنسانية بنسبة،%83.8

و %16.2علوم بحتة ،والنتائج تتضح من خالل الجدول التالي:

جدول) (5توزيع أفراد العينة حس التخصص
التخصص

العدد

النسبة

علوم إنسانية

332

83.8

علوم بحتة

76

16.2

المجموع

408

100.0

ح .توزيع أفراد العينة حس المستوى الدراسي:
تبين من خالل النتائج أن %24.3من أفراد العينة من المستوى األول في الجامعة ،و%29.7
المستوى الثاني %18.9 ،مستوى الثالث ،و %27.2من المستوى الرابع ،والنتائج تتضح من خالل

الجدول رقم(:)6
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جدول) (6توزيع أفراد العينة حس المستوى الدراسي
اسي
المستوى الدر ُّ

العدد

النسبة

المستوى األول

99

24.3

المستوى الثاني

121

29.7

المستوى الثالث

77

18.8

المستوى الرابع

111

27.2

المجموع

408

100.0

خ .توزيع أفراد العينة حس مكان السكن:
تبين من خالل النتائج أن  %46.3من أفراد العينة من محافظة غزة %25.0 ،من محافظة
الوسطى ،و  %19.1من محافظة شمال غزة  %4.9 ،من محافظة رفح ،في حين  %4.7من
محافظة خانيونس ،والنتائج تتضح من خالل الجدول التالي:

جدول ( )7توزيع أفراد العينة حس مكان السكن
مكان السكن

العدد

النسبة

محافظة غزة

180

46.4

محافظة خانيونس

19

4.7

محافظة رفح

20

4.9

محافظة الوسطى

102

25.0

محافظة شمال غزة

87

19.0

المجموع

408

100.0
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ر .توزيع أفراد العينة حس االنتماء السياسي:
تبين من خالل النتائج أن  %39.5ينتمون لحركة فتح ،و  %9.6ينتمون لحركة حماس

%39.3،ال ينتمون ألي حزب (مستقلين) ،و %6.2ينتمون ألحزاب أخرى ،في حين تبين أن %2.7
ينتمون لحركة الجبهة الشعبية ،و  %2.5ينتمون لحركة الجهاد اإلسالمي ،وتبين أن  %0.2ينتمون

لحزب الجبهة الديموقراطية ،والنتائج تتضح من خالل الجدول التالي:

جدول ( )8توزيع أفراد العينة حس االنتماء السياسي
العدد

النسبة

السياسي
االنتماء
ُّ

160

39.5

حماس

39

9.6

مستقل

159

39.3

الجبهة الشعبية

11

2.7

الجبهة الديمقراطية

4

0.2

الجهاد اإلسالمي

10

2.5

أخرى

25

6.2

المجموع

408

100.0

فتح

ز .توزيع أفراد العينة حس دخل السرة:
تبين من خالل النتائج أن  %26.7من أفراد العينة يتراوح دخلهم الشهري أقل من 1000

شيكل ،و  %32.2دخلهم الشهري يتروح من  1000الي  2000شيكل  ،و %23.2بين  2000إلى

 3000شيكل ،كما تبين أن  %9.3دخلهم الشهري بين  3000إلى  4500شيكل ،كما تبين أن

 %8.6دخلهم الشهري أكثر من  4500شيكل ،والنتائج تتضح من خالل الجدول التالي(:)1
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جدول ( )9توزيع أفراد العينة حس دخل السرة
دخل األسرة

العدد

النسبة

أقل من  1000شيكل

106

26.7

بين  1000إلى  2000شيكل

139

32.2

بين  2000إلى  3000شيكل

92

23.2

بين  3000إلى  4500شيكل

37

9.3

أكثر من  4500شيكل

34

8.6

المجموع

408

100.0

ذ.توزيع أفراد العينة حس امتالكه وسائل االتصال الحديثة:
تبين من خالل النتائج أن الغالبية العظمى من أفراد العينة يمتلكون بعض وسائل االتصال

ي بنسبة  ،%84.0في حين تبيَّن أن  %16.0ال يمتلكون
الحديثة على المستوى
الشخصي أو األسر ِّ
ِّ
ذلك ،والنتائج تتضح من خالل الجدول التالي:
جدول ( )10توزيع أفراد العينة حسب امتالكهم وسائل االتصال الحديثة

الشخصي
هل تملك بعض وسائل االتصال الحديثة على المستوى
ِّ

عدد

النسبة

نعم

343

84.0

ال

65

16.0

المجموع

408

100.0

ي
أو األسر ِّ
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د .توزيع أفراد العينة حس استخدامه لشبكة االنترنت:

َّ
تبين من خالل النتائج أن  %69.5من أفراد العينة يستخدمون شبكة االنترنت %9.1 ،ال

يستخدمون شبكة االنترنت ،في حين تبَّين أن  %21.4يتسخدمونه أحياناً ،والنتائج تتضح من خالل

الجدول التالي :جدول ( )11توزيع أفراد العينة حسب استخدامهم لشبكة االنترنت
هل أنت مستخدم لشبكة االنترنت

عدد

النسبة

نعم

283

69.5

ال

37

9.1

أحياناً

88

21.4

المجموع

408

100.0

ص .توزيع أفراد العينة حس تردده على المواقع االجتماعية التفاعلية:
تبين من خالل النتائج أن  %43.6من أفراد العينة يترددون على المواقع االجتماعية بشكل

يومي ،و %38.8يترددون بشكل متقطع ونادر ،في حين تبيَّن أن 10.8يترددون مرتين في األسبوع
ِّ

وأن  %6.8يترددون على االنترنت مرة في األسبوع ،والنتائج تتضح من خالل الجدول التالي:
جدول ( )12توزيع أفراد العينة حسب ترددهم على المواقع االجتماعية التفاعلية
التردد على المواقع االجتماعية التفاعلية

N

%

يومياً

173

43.6

ناد اَر وبشكل متقطع

154

38.8

مرتين في األسبوع

54

10.8

مرة في األسبوع

27

6.8

المجموع

408

100.0

29

ض .توزيع أفراد العينة حس ما اذا كان لديه إدراك واضح لمفهو العولمة الثقافية والعولمة
السياسية:

تبين من خالل النتائج أن الغالبية العظمى من العينة لديهم إدراك واضح لمفهوم العولمة

الثقافية والسياسية ،في حين تبين أن  %26.9ال يوجد لديهم إدراك واضح لمفهوم العولمة الثقافية
والسياسية ،والنتائج تتضح من خالل الجدول التالي:

جدول ( )13توزيع أفراد العينة حسب إدراكهم لمفهوم العولمة الثقافية والسياسية
هل أنت مستخدم لشبكة االنترنت

N

%

نعم

292

73.1

ال

116

26.9

المجموع

408

100.0

.7أداة الدراســــة :
أ .طريقة تصمي االستبانة:
قام الباحث بقراءة مجموعة من الكتب المتخصصة في العولمة الثقافية والعولمة السياسية ،واطلع
على العديد من الدراسات السابقة المحلية والعربية واألجنبية المتعلقة بالعولمة الثقافية والعولمة

السياسية ،واتبع الباحث إرشادات المشرفين عليه ،وبهذا اكتملت الصورة والفكرة أمام الباحث ،تم عمل
الدراسة على كيفية إعداد االستبانة األولية من أجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات وعرضها
على المشرفين من أجل اختبار مدى مالءمتها وتغطيتها لجوانب الموضوع ،وتم تعديل االستبانة بشكل

أولي حسب ما رآه المشرفون.
ِّ
رضت االستبانة على مجموعة من المحكمين ،والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح واإلرشاد
ت َّم ُع َ
وتعديل وحذف ما يلزم من فقرات االستبانة ،وتم عرض هذه اإلرشادات والتعديالت على المشرفين الذين

وجهوا بدورهم الباحث إلى االتجاه الصحيح في طريقة التعديل على فقرات االستبانة ،حتى خرجت
االستبانة في صورتها النهائية ،وتم توزيع االستبانة على جميع أفراد الدراسة لجمع البيانات الالزمة

للدراسة ،وقد تم تقسيم االستبانة إلى قسمين ،كالتالي:

القس الول :وهو عبارة عن بيانات شخصية ومعلومات عامة عن المستجيب (اسم الجامعة،
التخصص  ،السنة الدراسية  ،مكان السكن ،نوع الجنس ،االنتماء السياسي َ ،د ْخل األسرة).
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القس الثاني :وهو عبارة عن ستةَ محاور كالتالي:

المحور الول :ما هي مظاهر وأبعاد العولمة الثقافية والسياسية  ،ويتكون من ( )5فقرات لمظاهر
العولمة الثقافية والسياسية .و( )5فقرات أخري أبعاد العولمة الثقافية و السياسية.

المحور الثاني :كيف استطاع النظام اإلمبريالي العالمي أن يوظف العولمة الثقافية والسياسية في
فرض السيطرة والهيمنة علي المجتمع الفلسطيني وخاصاً الشباب الجامعي  ،ويتكون من ( )5فقرات

لتوظيف العولمة الثقافية ،و( )1فقرات أخري لتوظيف العولمة السياسية.

المحور الثالث :هل يوجد اختالف بين طلبة الجامعات الفلسطينية في مدي تأثرهم بالعولمة الثقافية
والسياسية وفقاً لمتغير الجنس ،المستوي الدراسي ،مستوي دخل األسرة  ،ويتكون من ( )1فقرات.

المحور الرابع :إيجابيات العولمة الثقافية والعولمة السياسية  ،ويتكون من ( )7فقرات.
المحور الخامس :سلبيات العولمة الثقافية والسياسية  ،ويتكون من ( )6فقرات.

المحور السادس :دور الجامعات الفلسطينية في توعية طالبها بمخاطر العولمة الثقافية والعولمة
السياسي ( )7فقرات.
الثقافي و
السياسية ،وكيفية تحصينهم في مواجهة هذا الغزو
ِّ
ِّ
ب .تصحيـح االستبـانة :
أعد الباحث مفتاحاً لتصحيح فقرات االستبانة ،بحيث يتـم تصحيـح استبانة أثر العولمة الثقافية

والعولمة السياسية على طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،وفق مقياس خماسي وتُعطى اإلجابة
أوافق بشدة ( )5درجات ،اإلجابة أوافق ( ،)4اإلجابة محايد ( ،)3اإلجابة معارض ( ،)2اإلجابة

معارض بشدة (. )1

ويالحظ أن الباحث قام بصياغة بنود (االستبانة) واضعاً في االعتبار مناسبة الفقرات لموضوع

الدراسة.

 .8صـدق الداة :
للتحقق من صدق األداة قام الباحث بحساب الصدق باستخدام الطرق التالية:
أ .صدق المحكمين

ُيعِّبر صدق األداة عن قدرة األداة علي قياس ما وضعت من أجل قياسه ،فقد تحقق الباحث من
رضت الدراسة مرفقة بخطة البحث
صدق أداة الدراسة من خالل ما ُيعرف بصدق المحكمين ،حيث ُع َ
على عدد ( )4محكميين متخصصين كما يظهر في جدول ( )14وذلك الختبار مدى صالحيتها

لدراسة ،أثر ال عولمة الثقافية والعولمة السياسية علي طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،وهدفت

عملية التحكيم التحقق من مدى صالحية الفقرات لقياس ما صيغت من أجله ،من حيث وضوح
صياغتها ،وحيادتيها ،عددها ،قابليتها للتحليل إحصائياً ،وقد استجاب الباحث آلراء المحكميين وأجريت

بعض التعديالت على فقرات ومحاور االستبانة.
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جدول رقم ( )14يوضح أسماء المحكمين
 -1أ.د .ناجي شراب

أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر

 -2د .ناهض فورة

أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بجامعة األقصى

 -3د .حمادة ماضي

التطبيقي بكلية العلوم والتكنولوجيا
أستاذ االحصاء
ِّ

 -4د .حسن رصرص

أستاذ المناهج وأساليب الرياضيات

 .صدق االتساق الداخلي Internal consistency

الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات (االستبانة) مع الدرجة الكلية لالستبانة،
قصد باالتساق
ِّ
ُي َ
وعليه تم حساب معامالت االرتباط (لبيرسون) بين درجة كل محور من محاور االستبانة والدرجة
الكلية لالستبانة ،ومعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل محور على حده والدرجة الكلية لكل

محور على حده ،وذلك لمعرفة مدى ارتباط المحاور بالدرجة الكلية لالستبانة ،وكذلك لمعرفة مدى

ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لكل محور على حده ،ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي:
جدول( )15معامالت االرتباط بين فقرات مفهوم العولمة الثقافية والدرجة الكلية للمحور:
 Nu.الفقرات
 1.1تنميط ثقافات العالم تحت ثقافة عالمية واحدة .
1.2

اتجاه السيطرة على وعي الشعوب وتوجهاتها

الفكرية .

الثقافي على العالم
 1.3الدعوة إلى االنفتاح
ِّ

معامالت

مستوى

االرتباط

الداللة

2.52

**0.003

2.51

**0.004

2.39

*0.033

يكي على
محاولة تعميم النموذج
الثقافي األمر ِّ
ِّ
الفلسطيني جزء
 1.4المجتمعات العربية والمجتمع
ِّ

2.67

الثقافي بين مختلف الشعوب
 1.5التفاعل
ُّ

***0.893 -0.03

منها.

* دالة عند 0.5

** دالة عند 0.01

**0.001

*** غير دالة

تبين من خالل الجدول السابق أن فقرات المحور األول (مفهوم العولمة الثقافية) تتمتع بمعامالت

ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من(  ،)0.05 ،0.01حيث تراوحت معامالت
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االرتباط بين ( ،)0.76 -0.39وهذا يدل على أن المحور األول وفقراته يتمتع بمعامل صدق عال ما
عدا الفقرة رقم ( )1.5فقد ُوجد أنها غير دالة إحصائياً ،لذا يجب حذفها من االستبانة والمحور.

جدول( )16معامالت االرتباط بين فقرات مفهوم العولمة السياسية والدرجة الكلية للمحور:
معامالت مستوى

 Nu.الفقرات

االرتباط

الداللة

المدني
إعطاء دور حيوي وهام لمؤسسات المجتمع
ِّ
2.1
علي حساب السلطة

0.41

الخارجي بالوضع
ربط التمويل
السياسي وتقديم مزيداً
ِّ
ِّ
2.2
من التنازالت السياسية.

0.77

الصهيوني.
 3.2ترتيب قضايا التسوية بين العرب والكيان
ِّ

**0.001 0.72

4.3

ممارستها لألدوار المختلفة للتأثير على السياسات

الوطنية للدولة واضعافها.

 5.4التدخل في الشئون الداخلية واختراق السيادة اإلقليمية.

0.54

*0.026

**0.001

**0.002

**0.001 0.68

تبين من خالل الجدول السابق أن فقرات المحور الثاني (مفهوم العولمة السياسية) تتمتع
بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من(  ،)0.05 ،0.01حيث تراوحت
معامالت االرتباط بين ( ،)0.77 -0.41وهذا يدل على أن المحور الثاني وفقراته يتمتع بمعامل

صدق عال.
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جدول( )17معامالت االرتباط بين فقرات انعكاسات العولمة الثقافية والدرجة الكلية للمحور:

Nu.

1.1

1.2

1.3

معامالت مستوى

الفقرات

االرتباط

توسيع دائرة االتصال بين الشباب في كافة

0.40

الداللة
*0.030

المجتمعات .
تبادل المعلومات والخبرات بين الشباب على

***0.202 0.25

العالمي.
المستوى
ِّ
وجود فجوة ثقافية لدى الشباب تناقض الثقافة

0.47

**0.009

األجنبية مع الثقافة المحلية الفلسطينية .
الفلسطيني
ي لدى الشباب
تهميش المستوى الفكر ِّ
ِّ

1.4

وسطحيته.

1.5

الثقافي لدى الشباب .
انخفاض مستوى االنتماء
ِّ
* دالة عند  ** 0.05دالة عند 0.01

0.57

0.62

**0.001
**0.001

***غير دالة

تبين من خالل الجدول السابق أن فقرات المحور الثالث (انعكاسات العولمة السياسية) تتمتع

بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من(  ،)0.05 ،0.01حيث تراوحت

معامالت االرتباط بين ( ،)0.62 -0.40وهذا يدل على أن المحور الثالث وفقراته يتمتع بمعامل

صدق عال ،عدا الفقرة رقم ( )1.2فقد وجد أنها غير دالة إحصائياً؛ لذا يجب حذفها من المحور
واالستبانة.
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جدول( )18معامالت االرتباط بين فقرات انعكاسات العولمة السياسية والدرجة الكلية للمحور:
Nu.
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

الفقرات

معامالت

مستوى

االرتباط

الداللة

ضعف الهوية والشخصية الوطنية لدى الشبا .

0.81

عد وضوح مفهو المواطنة عند الشبا الفلسطيني.

0.73

انخفاض معدالت المشاركة السياسية لدى الشبا

0.84

الجامعي.
ضعف ثقة الشبا في قيادته السياسية وقيادة الح از

0.71

والتنظيمات.
تمتع الشبا بمزيد من الحرية الفردية وممارسة

0.03

الديمقراطية.
انخفاض مستوى الوعي السياسي الوطني لدى الشبا

0.87

الجامعي.
تعميق حالة االنقسا الفلسطيني وانسداد الفق السياسي،
في قضايا الحل النهائي.

* دالة عند0.05

** دالة عند 0.01

0.71

**0.001
**0.001
**0.001

**0.001

***0.868

**0.001

**0.001

***غير دالة

تبين من خالل الجدول السابق أن فقرات المحور الرابع (انعكاسات العولمة السياسية) تتمتع
بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من(  ،)0.05 ،0.01حيث تراوحت

معامالت االرتباط بين ( ،)0.87 -0.71وهذا يدل على أن المحور الرابع وفقراته يتمتع بمعامل

صدق عال ،عدا الفقرة رقم ( )2.5فقد ُو ِج َد أنها غير دالة إحصائياً ،لذا يجب حذفها من
المحور واالستبانة.
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جدول( )19معامالت االرتباط بين فقرات العوامل والدرجة الكلية للمحور:

 Nu.الفقرات
1
2
3
4
5
6
7
8

معامالت

مستوى

االرتباط

الداللة

ضعف الوازع الديني لدى الشبا .

0.77

اهتما الشبا بالمظاهر الخادعة دون المضمون الحقيقي.

0.89

الفه الخاطئ لمفهو الحرية لدى الشبا .

0.79

طبيعة ميل الشبا إلى االندفاعية في الحك على المور.

0.50

انبهار الشبا بكل ما هو جديد دون تفكير.

0.79

ضعف أداء مؤسسات المجتمع في القيا بأدوارها تجاه

0.77

القضايا المعاصرة.
عد التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع للقيا بأدوارها.

0.66

تباين التوجهات الحزبية والفكرية داخل المجتمع.

0.78

* دالة عند  ** 0.05دالة عند 0.01

**0.001
**0.001
**0.001
**0.005
**0.001
**0.001
**0.001
**0.001

***غير دالة

تبين من خالل الجدول السابق أن فقرات المحور الخامس (العوامل المؤدية لتأثر الشباب

الجامعي بالعولمة الثقافية والسياسية) تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة
ِّ
أقل من( ،)0.01حيث تراوحت معامالت االرتباط بين ( ،)0.89 -0.50وهذا يدل على أن المحور
الخامس وفقراته يتمتع بمعامل صدق عال.
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جدول( )20معامالت االرتباط بين فقرات إيجابيات العولمة الثقافية والسياسية والدرجة الكلية للمحور:
Nu.
1
2
3
4
5
6

7

الفقرات

معامالت

مستوى

االرتباط

الداللة

االنفتاح على االقتصاد العالمي.

0.48

يساعد علي خلق فضاء خاص بالشبا حول فكرة معينة

0.76

مثل الحراك العربي المعاصر.
إحداث وحدة معرفية كونية.

0.53

إزالة الحواجز المكانية والفواصل الزمنية.

0.53

نقل التكنولوجيا الحديثة.

0.64

مشاركة ص َناع القرار السياسي ،من خالل وسائل وتقنيات

0.58

االتصال الحديثة.
مراقبة السلطة السياسية ،والتصدي لها في حالة انفرادها
بالقرار.

* دالة عند 0.05

** دالة عند 0.01

0.70

**0.008
**0.001
**0.002
**0.003
**0.001
**0.001

**0.001

***غير دالة

تبين من خالل الجدول السابق أن فقرات المحور السادس (إيجابيات العولمة الثقافية

والسياسية) تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من( ،)0.01حيث

تراوحت معامالت االرتباط بين ( ،)0.76 -0.48وهذا يدل على أن المحور السادس وفقراته يتمتع
بمعامل صدق عال.
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جدول( )21معامالت االرتباط بين فقرات سلبيات العولمة الثقافية والسياسية والدرجة الكلية للمحور:

 Nu.الفقرات
1
2
3
4
5

6

معامالت

مستوى

االرتباط

الداللة

المظهر المتغر في المالبس وقصات ال َ
شعر.

0.65

إضعاف الهوية والشخصية القومية.

0.69

البعد عن قيمنا وثقافتنا.

0.71

البعد عن الوالء واالنتماء للوطن.

0.84

االغت ار وحالة الالمباالة السياسية لدى فئة الشبا

0.82

الجامعي.
التراجع عن القي المكونة للذات الفلسطينية ،ومنها اللغة

0.63

العربية.

* دالة عند 0.05

** دالة عند 0.01

**0.001
**0.001
**0.001
**0.001
**0.001

**0.001

***غير دالة

تبين من خالل الجدول السابق أن فقرات المحور السابع (سليات العولمة الثقافية والسياسية)

تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من( ،)0.01حيث تراوحت

معامالت االرتباط بين ( ،)0.84 -0.63وهذا يدل على أن المحور السابع وفقراته يتمتع بمعامل

صدق عال.
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جدول( )22معامالت االرتباط بين فقرات دور الجامعات والدرجة الكلية للمحور:

 Nu.الفقرات
عقد دورات تدريبية متخصصة توضح أه المخاطر
1

معامالت

مستوى

االرتباط

الداللة

0.76
**0.001

وسبل المواجهة.
عقد ندوات سياسية واستضافة النخ السياسية الخبيرة

0.59

2

المتخصصة.

3

الحذر على اآلخر.
توعية الطال باالنفتاح َ

0.74

درس كمتطل جامعي لكل الكليات،
طرح مساق دراسي ي َ

0.61

4
5
6
7

إيجابي في العولمة.
يوضح كيفية التعامل مع ما هو
ّ
إحياء التراث الثقافي الفلسطيني.

0.41

التَمسك بقيمنا الدينية.

0.76

تسليط الضوء علي أه المخاطر من خالل مجلة الجامعة

0.58

ودعوة الطال للمشاركة بمقاالت تعكس توجهاته وأراءه .

* دالة عند 0.05

** دالة عند 0.01

**0.001
**0.001
**0.001
*0.026
**0.001
**0.001

***غير دالة

تبيَّن من خالل الجدول السابق أن فقرات المحور الثامن (دور الجامعات) تتمتع بمعامالت

ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من( ،)0.01حيث تراوحت معامالت االرتباط بين
( ،)0.76-0.41وهذا يدل على أن المحور الثامن وفقراته يتمتع بمعامل صدق عال.
ح .ثبات االستبانة :Reliability

ُي قصد بثبات األداة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعها أكثر من مرة تحت
نفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى :إن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة وعدم
تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة،
99

وقد تحقق الباحث من ثبات االستبانة من خالل طريقة معامل (ألفا كرونباخ) والتجزئة النصفية،

النتائج موضحة من خالل التالي:

خ .الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ:
طالب وطالبة من طلبة الجامعات
تم تطبيق األداة على عينة استطالعية قوامها ()30
ً
الفلسطينية في قطاع غزة ،وبعد تطبيق األداة تم حساب معامل (ألفا كرونباح) لقياس الثبات ،حيث

ُو ِج َد أن جميع المحاور تتمتع بثبات عال ،والجدول التالي يوضح معامل (ألفا كرونباخ) للمحاور
الثمانية:جدول ( )23يوضح قيمة معامل (ألفا كرونباخ) وعدد الفقرات للمحاور الثمانية:
عدد

معامل

الفقرات

(ألفا كرونباخ)

1

مفهو العولمة الثقافية.

4

0.31

2

مفهو العولمة السياسية.

5

0.64

3

أه انعكاسات العولمة الثقافية.

4

0.45

4

أه انعكاسات العولمة السياسية.

6

0.88

5

العوامل المؤدية لتأثر الطلبة بالعولمة الثقافية والسياسية.

8

0.89

6

إيجابيات العولمة الثقافية والسياسية.

7

0.70

7

سلبيات العولمة الثقافية والسياسية.

6

0.87

8

دور الجامعات في توعية الطلبة.

7

0.74

 Nu.المحاور

ج .الثبات بطريقة التجزئة النصفية : Split - half methods
تم تطبيق األداة على عينة استطالعية قوامها ( )30طالباً وطالبة من طلبة الجامعات

الفلسطينية في قطاع غزة ،وبعد تطبيق األداة تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية ،حيث تم
قسمة بنود األداة إلى نصفين وكذلك بنود كل محور إلى قسمين ،حيث تم حساب معامل االرتباط بين

مجموع فقرات النصف األول ومجموع فقرات النصف الثاني لالستبانة وكذلك لكل محور على حده.

حيث وجد أن جميع قيم معامل الثبات بطريقة (سبيرمان براون) المعدلة عالية أي أن المحاور الثمانية
تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة ،والجدول التالي يوضح معامالت الثبات للمحاور الثمانية:

000

جدول( )24يوضح معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية للمحاور الثمانية قبل و بعد التعديل:
معامل ارتباط

معامل الثبات بطريقة

بيرسون

سبيرمان براون المعدلة

1

مفهو العولمة الثقافية.

0.28

0.44

2

مفهو العولمة السياسية.

0.64

0.66

3

أه انعكاسات العولمة الثقافية.

0.59

0.85

4

أه انعكاسات العولمة السياسية.

0.81

0.90

0.72

0.84

6

إيجابيات العولمة الثقافية والسياسية.

0.56

0.72

7

سلبيات العولمة الثقافية والسياسية.

0.77

0.88

8

دور الجامعات في توعية الطلبة.

0.51

0.68

Nu.

5

المحاور

العوامل المؤدية لتأثر الطلبة بالعولمة الثقافية و

السياسية.

يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات بطريقة (ألفا كرونباخ) وبطريقة التجزئة النصفية

بعد التعديل جميعها جاءت عالية وهذا يدل على أن المحاور الثمانية تتمتع بدرجة عالية من الثبات،
حيث يطمئن الباحث إلى تطبيقه على عينة الدراسة.

000

الفصـل السادس

نتائـج الدراسـة ومناقشتهـا وتفسريهـا
مقدمة

المبحث الول -اإجابة على تساؤالت الدراسة:

المبحث الثاني -اإجابة على فرضيات الدراسة:

المبحث الثالث -النتائج والتوصيات:
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المبحث الول
اإجابة على تساؤالت الدراسة
 .0مقدمة:
فيما يلي عرض للنتائج التي تم الحصول عليها باستخدام أدوات الدراسة والمعالجات اإلحصائية

وفقاً ألسئلة الدراسة ،وسيتم عرض النتائج الخاصة بتساؤالت الدراسة.
 .2تساؤالت الدراسة:
 .1ما هي مظاهر وأبعاد العولمة الثقافية والسياسية ؟

النسبي لكل فقرة في محور مظاهر
قام الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن
ِّ
العولمة الثقافية والدرجة الكلية للمجال ،ثم إيجاد اختبار اإلشارة  Zحول درجة الحياد التي تساوي ()3
درجات ،والنتائج المتعلقة بهذا التساؤل موضحة في الجدول التالي:جدول ( )25يوضح التك اررات

1.3

الدعوة إلي االنفتاح الثقافي على العال .

معارض%

محايد%

موافق%

موافق بشدة%

المتوسط

معارض بشدة%

الفكرية

الوزن النسبي%

Nu.
1.2

اتجاه السيطرة على وعي الشعو وتوجهاته

Z

الفقرات
1.1

تنميط ثقافات العال تحت ثقافة عالمية واحدة.

الترتي

النسبي للمحور األول (مفهوم العولمة الثقافية)
والنسب المئوية والوزن
ِّ

وفقراته:

9.0

16.6

15.5

38.7

20.2

3.4

68.9

**6.20-

3

10.0

15.0

15.0

37.4

22.7

3.5

69.6

**6.38-

2

5.1

8.5

15.3

39.0

32.2

3.8

76.9

**10.88-

1

محاولة تعمي النموذج الثقافي المريكي على
1.4

المجتمعات العربية والمجتمع الفلسطيني جزء

20.8

14.9

13.2

23.5

27.6

3.2

*2.51-

64.4

4

منها.
المحور الول "مفهو العولمة الثقافية"

* دالة إحصائياً عند 2.25

3.5

** دالة إحصائياً عند 0.01

001

70.3

**10.06-

*** غير دالة إحصائياً

-

تبين من خالل الجدول أعاله ما يلي:
النسبي للدرجة الكلية للمحور األول (مفهوم العولمة الثقافية) يساوي  ،%70.3بمتوسط
الوزن
ُّ

حسابي  3.5درجة ،مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد زاد عن درجة الحياد

التي تساوي  3درجات )Z= -10.06, P-value= 0.001(،وبهذا تُعد هذه الفقرة ذات داللة
إحصائية ،وهذا يشير إلى أن طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة لديهم إدراك لمفهوم العولمة
الثقافية بدرجة كبيرة.

الحسابي قد
وتبين أن المتوسطات الحسابية للفقرات األربع أعلى من  3درجات؛ أي أن المتوسط
َّ

زاد عن درجة الحياد ،وهذا يشير إلى أن هناك موافقة من قبل أفراد الدراسة على هذه الفقرات ،وكان

ترتيب الفقرات من حيث مظاهر العولمة الثقافية لطلبة الجامعات لمفهو كالتالي:

في على العالم" ،بوزن نسبي %76.9
 .1الفقرة رقم  1.3القائلة" :الدعوة على االنفتاح الثقا ِّ
ومتوسط حسابي  3.8درجة.
 .2الفقرة رقم  1.2القائلة" :اتجاه السيطرة على وعي الشعوب وتوجهاتهم الفكرية" ،بوزن نسبي
 %69.6ومتوسط حسابي  3.5درجة.

 .3الفقرة رقم  1.1القائلة  :تنميط ثقافات العالم تحت ثقافة عالمية واحدة ،بوزن نسبي %68.9
ومتوسط حسابي  3.4درجة.

يكي على المجتمعات العربية
 .4الفقرة رقم  1.4القائلة :محاولة تعميم النموذج
الثقافي األمر ِّ
ِّ
الفلسطيني جزء منها ،بوزن نسبي  %64.4ومتوسط حسابي  3.2درجة.
والمجتمع
ِّ
النسبي للمحور األول (مفهوم العولمة الثقافية) وفقراته:
شكل ( )26يوضح الوزن
َّ
78.0
76.0
74.0
72.0
70.0
68.0
66.0
64.0
62.0
60.0
58.0

76.9

68.9

70.3

69.6
64.4

1.1

1.3

1.2
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1.4

مفهوم العولمة
الثقافية

ولمعرفة أبعاد العولمة الثقافية والسياسية لطلبة الجامعات بقطاع غزة ،قام الباحث بحساب المتوسطات

النسبي لكل فقرة في محور أبعاد العولمة الثقافية و السياسية والدرجة
واالنحرافات المعيارية والوزن
ِّ
الكلية للمجال ،ثم إيجاد اختبار اإلشارة  Zحول درجة الحياد التي تساوي ( )3درجات ،والنتائج المتعلقة
بهذا التساؤل موضحة في الجدول التالي:

النسبي للمحور الثاني (ألبعاد العولمة الثقافية و
جدول ( )27يوضح التك اررات والنسب المئوية والوزن
َّ

6.8

15.3

26

12.7 39.3

3.4

67.2

**5.61-

2

21.2 30.4 16.7 15.9 15.9

3.3

65.0

**3.03-

3

16.2 19.0 20.2 19.0 25.5

2.8

56.3

*2.58-

5

21.8 33.2 18.2 16.2 10.6

3.4

67.9

**5.30-

1

29.9 20.8 12.1 17.5 19.7

3.2

64.7

**2.92-

4

64.9 3.2

**5.00-

-

Nu.

الفقرات

معارض بشدة%

معارض%

محايد%

موافق%

2.5

موافق بشدة%

2.4

المتوسط

2.3

الوزن النسبي%

2.2

Z

2.1

الذترتي

السياسية) وفقراته:

إعطاء دور حيوي وها لمؤسسات المجتمع
المدني على حسا السلطة.
ربط التمويل الخارجي بالوضع السياسي
وتقدي مزيد من التنازالت السياسية.

ترتي قضايا التسوية بين العر والكيان

الصهيوني.

ممارستها لألدوار المختلفة للتأثير على
السياسات الوطنية للدولة واضعافها.
التدخل في الشئون الداخلية واختراق السيادة

اإقليمية

المحور الثاني "مفهو العولمة السياسية"

* دالة إحصائياً عند 2.25

** دالة إحصائياً عند 0.01

تبين من خالل الجدول السابق ما يلي:

*** غير دالة إحصائياً

نسبي للدرجة الكلية للمحور الثاني (أبعاد العولمة الثقافية و السياسية) يساوي ،%64.9
الوزن ال ُّ
بمتوسط حسابي  3.2درجة ،مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد زاد عن درجة
الحياد التي تساوي  3درجات )Z= -5.00, P-value= 0.001(،وبهذا تُعد هذه الفقرة ذات داللة
إحصائية ،وهذا يشير إلى أن طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة لديهم إدراك ألبعاد العولمة
الثقافية و السياسية بدرجة ضعيفة.

الحسابي قد زاد
وتبين أن المتوسطات الحسابية للفقرات الخمس أعلى من  3درجات؛ أي أن المتوسط
َّ
عن درجة الحياد ،وهذا يشير إلى أن هناك موافقة من قبل أفراد الدراسة على هذه الفقرات ،عدا الفقرة

أي أن هناك محايدة من طلبة الجامعات حول أن أبعاد
رقم  2.3فقد اقترب المتوسط من  3درجات؛ ْ
005

الصهيوني ،وكان ترتيب
العولمة الثقافية و السياسية هو ترتيب قضايا التسوية بين العرب والكيان
ِّ
الفقرات من حيث مدى إدراك طلبة الجامعات ألبعاد العولمة الثقافية و السياسية كالتالي:
 .1الفقرة رقم  2.4القائلة" :ممارستها لألدوار المختلفة للتأثير على السياسات الوطنية للدولة
واضعافها" ،بوزن نسبي %67.9ومتوسط حسابي  3.4درجة.

المدني على حساب السلطة"،
 .2الفقرة رقم  2.1القائلة" :إعطاء دور حيوي وهام لمؤسسات المجتمع
ِّ
بوزن نسبي  %69.6ومتوسط حسابي  3.5درجة.
السياسي وتقديم مزيد من التنازالت
الخارجي بالوضع
 .3الفقرة رقم  2.2القائلة" :ربط التمويل
ِّ
ِّ
السياسية" ،بوزن نسبي  %65.0ومتوسط حسابي 3.3درجة.

 .4الفقرة رقم  2.5القائلة" :التدخل في الشئون الداخلية واختراق السيادة اإلقليمية" ،بوزن نسبي
 %64.7ومتوسط حسابي  3.2درجة.

النسبي للمحور الثاني(أبعاد العولمة الثقافية السياسية) وفقراته:
شكل ( )28يوضح الوزن
َّ
70.0

67.2

67.9

65.0

64.7

64.9

56.3

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
2.1

2.2

2.4

2.3

2.5

مفهوم العولمة
السياسية

التساؤل الثاني :كيف استطاع النظا اإمبريالي العالمي أن يوظف العولمة الثقافية والسياسية في
فرض السيطرة والهيمنة علي المجتمع الفلسطيني ؟

لمعرفة كيف استطاع النظام اإلمبريالي العالمي أن يوظف العولمة الثقافية والسياسية في فرض

السيطرة والهيمنة علي المجتمع الفلسطيني  ،قام الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية
النسبي لكل فقرة في محور أهم انعكاسات العولمة الثقافية والدرجة الكلية للمجال ،ثم إيجاد
والوزن
َّ
اختبار اإلشارة  Zحول درجة الحياد التي تساوي ( )3درجات ،والنتائج المتعلقة بهذا التساؤل موضحة
في الجدول التالي:
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1.4
1.5

الثقافة األجنبية مع الثقافة المحلية

الفلسطينية.

ي لدى الشباب
تهميش المستوى الفكر ِّ
الفلسطيني وسطحيته.
ِّ

الثقافي لدى
انخفاض مستوى االنتماء
ِّ
الشباب.

معارض بشدة%

معارض%

محايد%

موافق%

موافق بشدة%

المتوسط

الفقرات
وجود فجوة ثقافية لدى الشباب لتناقض

الوزن النسبي%

Nu.
1.3

المجتمعات كافة.

Z

1.1

توسيع دائرة االتصال بين الشباب في

الترتيب

النسبي للمحور الثالث (التوظيف اإلمبريالي
جدول ( )29يوضح التك اررات والنسب المئوية والوزن
َّ
للعولمة الثقافية والسياسية علي المجتمع الفلسطيني وخاصاً الشباب الجامعي ) وفقراته:
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المحور الثالث "أهم انعكاسات العولمة الثقافية"

* دالة إحصائياً عند 2.25

3.6

** دالة إحصائياً عند 0.01

تبين من خالل الجدول السابق ما يلي:

*** غير دالة إحصائياً

النسبي للدرجة الكلية للمحور الثالث (أهم التوظيف للعولمة الثقافية والسياسية) يساوي
 الوزنُّ
 ،%72.6بمتوسط حسابي  3.6درجة ،مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد
زاد عن درجة الحياد التي تساوي  3درجات )Z= -12.81, P-value= 0.001( ،وبهذا تُعد
هذه الفقرة ذات داللة إحصائية ،وهذا يشير إلى أن طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة لديهم

إدراك حول هذا التوظيف للعولمة الثقافية والسياسية بدرجة كبيرة.

ابي
أي أن المتوسط الحس َّ
وتبيَّن أن المتوسطات الحسابية للفقرات األربع أعلى من  3درجات؛ ْ
قد زاد عن درجة الحياد ،وهذا يشير إلى أن هناك موافقة من ِقَبل أفراد الدراسة على هذه الفقرات ،وكان
ترتيب الفقرات ألهم انعكاسات العولمة الثقافية من حيث األهمية كالتالي:

 .1الفقرة رقم  1.1القائلة " :توسيع دائرة االتصال بين الشباب في كافة المجتمعات" ،بوزن نسبي
 %82.7ومتوسط حسابي  4.1درجة.

 .2الفقرة رقم  1.3القائلة" :وجود فجوة ثقافية لدى الشباب لتناقض الثقافة األجنبية مع الثقافة
المحلية الفلسطينية" ،بوزن نسبي  %74.2ومتوسط حسابي  3.7درجة.

الفلسطيني وسطحيته" ،بوزن
 .3الفقرة رقم  1.4القائلة" :تهميش المستوى الفكري لدى الشباب
ِّ
نسبي  %69.0ومتوسط حسابي  3.4درجة.
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الثقافي لدى الشباب" ،بوزن نسبي %64.0
 .4الفقرة رقم 1.5القائلة" :انخفاض مستوى االنتماء
ِّ
ومتوسط حسابي  3.2درجة.
النسبي للمحور الثالث (أهم انعكاسات العولمة الثقافية) وفقراته:
شكل ( )30يوضح الوزن
َّ
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المحور الثالث :هل يوجد اختالف بين طلبة الجامعات الفلسطينية في مدي تأثره بالعولمة الثقافية
والسياسية وفقاً لمتغير الجامعة ،النوع ،الدخل ،االنتماء السياسي؟

لمعرفة مدى هل يوجد اختالف بين طلبة الجامعات الفلسطينية في مدي تأثرهم بالعولمة الثقافية
والسياسية وفقاً لمتغير الجامعة ،النوع ،الدخل ،االنتماء السياسي ،قام الباحث بحساب المتوسطات

النسبي لكل فقرة في محور أهم انعكاسات العولمة السياسية والدرجة
واالنحرافات المعيارية والوزن
َّ
الكلية للمجال ،ثم إيجاد اختبار االشارة  Zحول درجة الحياد التي تساوي ( )3درجات ،والنتائج المتعلقة
بهذا التساؤل موضحة في الجدول التالي:
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Nu.

الفقرات

معارض بشدة%

معارض%

محايد%

الجامعي.
السياسية لدى الشباب
ِّ

موافق%

انخفاض معدالت المشاركة

موافق بشدة%

الشباب الفلسطيني.

المتوسط

2.3

عدم وضوح مفهوم المواطنة عند

الوزن النسبي%

2.2

الوطنية لدى الشباب.

Z

2.1

ضعف الهوية والشخصية

الترتيب

النسبي للمحور الثالث (تأثر الطلبة الجامعيين
جدول ( )31يوضح التك اررات والنسب المئوية والوزن
َّ
بالعولمة الثقافية) وفقراته:
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5

ضعف ثقة الشباب في قيادتهم

2.4

السياسية وقيادة األحزاب

6

13.9

18.6

29.5

32

3.7

73.5

**9.50-

1

والتنظيمات.
2.6

2.7

السياسي
انخفاض مستوى الوعي
ِّ

الوطني لدى الشباب الجامعي.
ِّ

الفلسطيني
تعميق حالة االنقسام
ِّ
السياسي في
وانسداد األفق
ِّ

النهائي
قضايا الحل
ِّ

8.9

11.5

23.1

13.3

19

17.8

31.7

23.1

17.3

34.3

المحور الرابع "أهم انعكاسات العولمة السياسية"

* دالة إحصائياً عند 2.25

تبين من خالل الجدول السابق ما يلي:

3.3

3.6
3.5

** دالة إحصائياً عند 0.01

65.1

71.1
69.3

**3.98-

**7.34**9.16-

***غير دالة إحصائياً

النسبي للدرجة الكلية للمحور الثالث (تأثر الطلبة الجامعيين بالعولمة الثقافية) يساوي
 الوزنُّ
 ،%69.3بمتوسط حسابي  3.5درجة ،مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد
زاد عن درجة الحياد التي تساوي  3درجات )Z= -9.16, P-value= 0.001( ،وبهذا تُعد هذه
الفقرة ذات داللة إحصائية ،وهذا يشير إلى أن طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة قد تأثروا
بالعولمة الثقافية بدرجة كبيرة.

الحسابي قد ازد
أي أن المتوسط
َّ
وتبين أن المتوسطات الحسابية للفقرات الست أعلى من  3درجات؛ ْ
عن درجة الحياد ،وهذا يشير إلى أن هناك موافقة من ِقَبل أفراد الدراسة على هذه الفقرات ،وكان ترتيب

الفقرات بتأثر الطلبة الجامعيين بالعولمة الثقافية من حيث األهمية كالتالي:

 .1الفقرة رقم  2.4القائلة" :ضعف ثقة الشباب في قيادتهم السياسية وقيادة األحزاب والتنظيمات"،
بوزن نسبي  %73.5ومتوسط حسابي  3.7درجة.
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6

2
-

السياسي في قضايا
الفلسطيني وانسداد األفق
 .2الفقرة رقم  2.7القائلة" :تعميق حالة االنقسام
ِّ
ِّ
النهائي" ،بوزن نسبي  %71.1ومتوسط حسابي  3.6درجة.
الحل
ِّ

 .3الفقرة رقم  2.1القائلة" :ضعف الهوية والشخصية الوطنية لدى الشباب" ،بوزن نسبي %69.2
ومتوسط حسابي 3.5درجة.

الفلسطيني" ،بوزن نسبي
 .4الفقرة رقم 2.2القائلة" :عدم وضوح مفهوم المواطنة عند الشباب
ِّ
 %68.6ومتوسط حسابي  3.4درجة.

الجامعي" ،بوزن
 .5الفقرة رقم  2.3القائلة":انخفاض معدالت المشاركة السياسية لدى الشباب
ِّ
نسبي  %67.4ومتوسط حسابي  3.4درجة.

الجامعي"،
الوطني لدى الشباب
السياسي
 .6الفقرة رقم  2.6القائلة" :انخفاض مستوى الوعي
ِّ
ِّ
ِّ
بوزن نسبي  %65.1ومتوسط حسابي  3.3درجة.
النسبي للمحور الثالث (ما مدى تأثر الطلبة الجامعيين بالعولمة
شكل ( )32يوضح الوزن
َّ
السياسية) وفقراته:
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انعكاسات
العولمة
السياسية

الفلسطيني  ،قام الباحث بحساب المتوسطات
لمعرفة هل تأثر الطلبة بالعولمة السياسية في المجتمع
ِّ
النسبي لكل فقرة في محور بالعوامل المؤدية بتأثر الشباب بانعكاسات
واالنحرافات المعيارية والوزن
ِّ
العولمة السياسية والدرجة الكلية للمجال ،ثم إيجاد اختبار اإلشارة  Zحول درجة الحياد التي تساوي
( )3درجات ،والنتائج المتعلقة بهذا التساؤل موضحة في الجدول التالي:
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الفه الخاطئ لمفهو الحرية لدى الشبا
طبيعة ميل الشبا إلى االندفاعية في الحك على
المور.
انبهار الشبا بكل ما هو جديد دون تفكير.
عد التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع للقيا
بأدوارها.
عد التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع للقيا
بأدوارها.
تباين التوجهات الحزبية والفكرية داخل المجتمع.
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المحور الخامس " العوامل المؤدية لتأثير الشبا بانعكاسات العولمة الثقافية والسياسية "

* دالة إحصائياً عند 2.25

الوزن النسبي%

الفقرات
الحقيقي.

3
4

معارض بشدة%

اهتما الشبا بالمظاهر الخادعة دون المضمون

Z

Nu.
1

ضعف الوازع الديني لدى الشبا

الترتي

النسبي للمحور الثالث (العوامل المؤدية بتأثير
جدول ( )33يوضح التك اررات والنسب المئوية والوزن
َّ
الطلبة الجامعيين بالعولمة السياسية) وفقراته:

** دالة إحصائياً عند 0.01

*** غير دالة إحصائياً

تبين من خالل الجدول السابق ما يلي:
النسبي للدرجة الكلية للمحور الثالث (العوامل المؤدية بتأثير الشباب بانعكاسات العولمة
الوزن
ُّ
السياسية) يساوي  ،%77.2بمتوسط حسابي  3.9درجة ،مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة

لهذا المجال قد زاد عن درجة الحياد التي تساوي  3درجات)Z= -15.02, P-value= 0.001( ،

وبهذا تُعد هذه الفقرة ذات داللة إحصائية ،وهذا يشير إلى أن طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة
لديهم معرفة بأهم العوامل المؤدية بتأثر الشباب بانعكاسات العولمة الثقافية والسياسية بدرجة كبيرة.
الحسابي
وقد تبين أن المتوسطات الحسابية للفقرات الثمانية أعلى من  3درجات؛ أي أن المتوسط
َّ
قد زاد عن درجة الحياد ،وهذا يشير إلى أن هناك موافقة من قبل أفراد الدراسة على هذه الفقرات ،وكان

000

ترتيب الفقرات ألهم العوامل المؤدية بتأثر الشباب بانعكاسات العولمة الثقافية والسياسية من حيث

األهمية كالتالي:

 .1الفقرة رقم  5القائلة" :انبهار الشباب بكل ما هو جديد دون تفكير" ،بوزن نسبي  %82.3ومتوسط
حسابي  4.1درجة.

الحقيقي" ،بوزن نسبي %79.9
 .2الفقرة رقم  2القائلة" :اهتمام الشباب بالمظاهر الخادعة دون المضمون
ِّ
ومتوسط حسابي  4.0درجة.

 .3الفقرة رقم  8القائلة" :تباين التوجهات الحزبية والفكرية داخل المجتمع" ،بوزن نسبي  %79.9ومتوسط
حسابي  4.0درجة.

 .4الفقرة رقم  3القائلة" :الفهم الخاطئ لمفهوم الحرية لدى الشباب" ،بوزن نسبي  %78.9ومتوسط حسابي
 3.9درجة.

 .5الفقرة رقم  4القائلة":طبيعة ميل الشباب إلى االندفاعية في الحكم على األمور" ،بوزن نسبي %78.8
ومتوسط حسابي  3.9درجة.

الديني لدى الشباب" ،بوزن نسبي  %75.1ومتوسط حسابي 3.8
 .6الفقرة رقم  1القائلة":ضعف الوازع
ِّ
درجة.
 .1الفقرة رقم  6القائلة":ضعف أداء مؤسسات المجتمع في القيام بأدوارها تجاه القضايا المعاصرة" ،بوزن
نسبي  %74.9ومتوسط حسابي 3.7درجة.

 .1الفقرة رقم  7القائلة":عدم التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع للقيام بأدوارها" ،بوزن نسبي %72.9
ومتوسط حسابي  3.6درجة.
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النسبي للمحور الثالث (العوامل المؤدية بتأثير الشباب بانعكاسات
شكل ( )34يوضح الوزن
َّ
السياسية) وفقراته:
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العوامل

وتتمثل المتغيرات في مستوي اإدراك والمتغيرات وذلك حس :
أ .الجنس.

ب .المستوي الدراسي.
ت .مستوى دخل األسرة.
أوالً :الجنس

ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين إدراك طلبة الجامعات الفلسطينية لمفهوم العولمة
السياسية وادراكهم ل (انعكاسات العولمة السياسية ،العوامل المؤدية لتأثرهم بالعولمة ،إيجابيات
وسلبيات العولمة الثقافية والسياسية) تعزى لنوع الجنس للطلبة.

والختبار صحة ذلك تم استخدام اختبار لعينتين مستقلتين لدراسة الفروقات في درجات إدراك طلبة

الجامعات الفلسطينية لمفهوم العولمة السياسية وادركهم لـ (انعكاسات العولمة السياسية ،العوامل المؤدية

لتأثرهم بالعولمة ،إيجابيات وسلبيات العولمة الثقافية والسياسية) لدى طلبة الجامعات تعزى لنوع الجنس
(ذكور ،إناث) ،والنتائج المتعلقة بهذه الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:

جدول ( )41يوضح نتائج لعينتين مستقلتين لكشف الفروق في درجات متغيرات الدراسة (لمفهوم

العولمة السياسية وادراكهم لـ (انعكاسات العولمة السياسية ،العوامل المؤدية لتأثرهم بالعولمة ،إيجابيات
وسلبيات العولمة الثقافية والسياسية) لدى طلبة الجامعات تعزى لنوع الجنس (ذكور ،إناث).
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المتغيرات
مفهوم العولمة الثقافية
مفهوم العولمة
السياسية

أهم انعكاسات العولمة
الثقافية
أهم انعكاسات العولمة
السياسية

العوامل المؤدية لتأثر

الطلبة بالعولمة الثقافية
و السياسية

إيجابيات العولمة
الثقافية والسياسية
سلبيات العولمة الثقافية
والسياسية

دور الجامعات في
توعية الطلبة
** دالة إحصائيا عند 2.21

نوع

االنحراف

العدد

المتوسط

ذكر

146

14.1

3.2

أنثى

260

13.9

2.9

ذكر

146

15.7

4.6

أنثى

260

16.1

3.7

ذكر

146

14.4

2.9

أنثى

260

14.6

4.3

ذكر

146

20.4

5.4

أنثى

260

21.0

5.1

الجنس

المعياري

ذكر

146

30.8

5.9

أنثى

260

31.6

5.5

ذكر

146

27.4

4.5

أنثى

260

27.2

4.4

ذكر

146

23.2

5.6

أنثى

260

23.5

5.5

ذكر

146

30.3

4.0

أنثى

260

30.7

3.9

* دالة إحصائيا عند 2.25
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قيمة ت
.64

-1.03

-.55

-1.12

-1.30

.45

-.39

-1.14

مستوى
الداللة

//.52

//.30

//.58

//.26

//.19

//.66

//.70

//.25

\\ غير دالة إحصائيا

تبين من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية ( )p-value>0.05في

درجات ادراك طلبة الجامعات الفلسطينية لمفهوم العولمة السياسية وأدراكهم لـ (انعكاسات العولمة

السياسية ،العوامل المؤدية لتأثرهم بالعولمة ،إيجابيات وسلبيات العولمة الثقافية والسياسية) لدى طلبة
الجامعات تعزى لنوع الجنس (ذكور ،إناث) ،وهذا يعني أن متغير نوع الجنس ليس لديه أثر على

مفهوم العولمة السياسية وادراكهم لـ(انعكاسات العولمة السياسية ،العوامل المؤدية لتأثرهم بالعولمة،

إيجابيات وسلبيات العولمة الثقافية والسياسية) لدى طلبة الجامعات تعزى لنوع الجنس (ذكور ،إناث).
ثانياً :المستوي الدراسي

ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين ادراك طلبة الجامعات الفلسطينية لمفهوم العولمة
السياسية وادراكهم لـ (انعكاسات العولمة السياسية ،العوامل المؤدية لتأثرهم بالعولمة ،إيجابيات وسلبيات
العولمة الثقافية والسياسية) تعزى للمستوى الدراسي للطلبة.
والختبار صحة ذلك تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One -Way ANOVAلدراسة
الفروقات في درجات ادراك طلبة الجامعات الفلسطينية لمفهوم العولمة السياسية وادراكهم لـ (انعكاسات

العولمة السياسية ،العوامل المؤدية لتأثرهم بالعولمة ،إيجابيات وسلبيات العولمة الثقافية والسياسية) لدى
طلبة الجامعات تعزى للمستوى الدراسي ( األول ،الثاني ،الثالث ،الرابع) ،والنتائج المتعلقة بذلك

موضحة من خالل الجدول التالي :جدول ( )42يوضح نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق

في درجات متغيرات الدراسة (لمفهوم العولمة السياسية وادراكهم ل (انعكاسات العولمة السياسية،
العوامل المؤدية لتأثرهم بالعولمة ،إيجابيات وسلبيات العولمة الثقافية والسياسية) لدى طلبة الجامعات

تعزى للمستوى الدراسي

005

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

3

23.6
8.9

المقياس

مصدر التباين

مفهوم العولمة الثقافية

بين المجموعات

70.7

داخل المجموعات

3615.8

404

المجموع

3686.5

407

بين المجموعات

205.3

3

68.4

داخل المجموعات

6446.1

404

16.0

المجموع

6651.4

407

بين المجموعات

52.4

3

17.5

داخل المجموعات

6011.4

404

14.9

المجموع

6063.8

407

بين المجموعات

101.8

3

33.9

داخل المجموعات

11035.5

404

27.3

المجموع

11137.3

407

227.0

3

75.7

داخل المجموعات

12631.8

404

31.3

المجموع

12858.8

407

196.2

3

مفهوم العولمة السياسية

أهم انعكاسات العولمة الثقافية

أهم انعكاسات العولمة السياسية

العوامل المؤدية لتأثر الطلبة
بالعولمة الثقافية و السياسية

ايجابيات العولمة الثقافية
والسياسية

سلبيات العولمة الثقافية
والسياسية

دور الجامعات في توعية الطلبة

بين المجموعات

بين المجموعات

المربعات

65.4

داخل المجموعات

7810.4

404

المجموع

8006.6

407

193.5

3

64.5

داخل المجموعات

12165.7

404

30.1

المجموع

12359.2

407

بين المجموعات

91.5

3

30.5

داخل المجموعات

6466.6

404

16.0

المجموع

6558.0

407

بين المجموعات

** دالة إحصائيا عند 2.21

* دالة إحصائيا عند 2.25

006

قيمة ف
2.6

4.3

1.2

1.2

2.4

3.4

مستوى
الداللة

*0.05

**0.01

//0.32

//0.29

//0.07

*0.02

19.3
2.1

1.9

\\ غير دالة إحصائيا

//0.09

0.13//

تبين من خالل الجدول السابق ما يلي:
أ -مفهوم العولمة الثقافية :لوحظ وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية ()p-value<0.05
في درجات مفهوم العولمة الثقافية تعزى للمستوى الدراسي لطلبة الجامعات ( األول ،الثاني،

الثالث ،الرابع) ،ولمعرفة الفروق بين المستويات ،فقد ظهر بأن الطلبة الذين يدرسون في

المستوى الرابع لديهم معرفة حول مفهوم العولمة الثقافية أكثر من الطلبة الذين يدرسون في

المستوى األول والثاني ،في حين لم تالحظ أي فروق بين المستويات األخرى ،وهذه الفروق

ذات داللة إحصائية.
ب -مفهوم العولمة السياسية :لوحظ وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية ()p-value<0.05
في درجات مفهوم العولمة السياسية تعزى للمستوى الدراسي لطلبة الجامعات ( األول ،الثاني،
الثالث ،الرابع) ،ولمعرفة الفروق بين المستويات ،فقد ظهر بان الطلبة الذين يدرسون في

المستوى الرابع لديهم معرفة حول مفهوم العولمة السياسية أكثر من الطلبة الذين يدرسون في

المستوى األول والثاني والثالث ،في حين لم تالحظ أي فروق بين المستويات األخرى ،وهذه

الفروق ذات داللة إحصائية.

ت -إيجابيات العولمة السياسية :لوحظ وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية (p-
 )value<0.05في درجات إيجابيات العولمة السياسية تعزى للمستوى الدراسي لطلبة

الجامعات ( األول ،الثاني ،الثالث ،الرابع) ،ولمعرفة الفروق بين المستويات ،فقد ظهر بان
الطلبة الذين يدرسون في المستوى الرابع واألول لديهم معرفة حول إيجابيات العولمة السياسية

اكثر من الطلبة الذين يدرسون في المستوى الثاني ،في حين لم تالحظ أي فروق بين

المستويات األخرى ،وهذه الفروق ذات داللة إحصائية

ث -لوحظ عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية ( )p-value>0.05في درجات

متغيرات الدراسة األخرى تعزى للمستوى الدراسي لطلبة الجامعات ( األول ،الثاني ،الثالث،

الرابع) ،ولمعرفة الفروق بين المستويات.

007

جدول ( )43نتائج االختبار للمقارنات البعدية للتعرف إلى اتجاه الفروق في متغيرات الدراسة
وداللتها بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي
متغيرات

المستوى

الدراسة

الدراسي
المستوى
األول

مفهوم

العولمة
الثقافية

المستوى
الثاني
المستوى
الثالث
المستوى
الرابع
المستوى
األول

مفهوم

العولمة
السياسية

المستوى
الثاني
المستوى
الثالث
المستوى
الرابع
المستوى
األول

إيجابيات
العولمة
الثقافية

والسياسية

المستوى

الثاني

المستوى

الثالث

المستوى
الرابع

العدد

المتوسط

المقارنات البعدية

13.45 99

1

2

3

4

1

.49

.10

**.01

1

.29

*.05

13.73 121

1

14.19 77
14.52 111
14.77 99

1
1

16.03 121

**.01 *.02

**.00

.44

.29

1

16.48 77

1

16.59 111
27.93 99
26.40 121
26.72 77
27.86 111

002

.46

.85
1

1

**.011

1

.071

.908

**.012 .617

1

.081

1

ثالثاً :الدخل لسر الطلبة
ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين إدراك طلبة الجامعات الفلسطينية لمفهوم العولمة
السياسية وادراكهم لـ(انعكاسات العولمة السياسية ،العوامل المؤدية لتأثرهم بالعولمة ،إيجابيات وسلبيات
العولمة الثقافية والسياسية) تعزى للمستوى الدخل ألسر الطلبة.

والختبار صحة ذلك تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One -Way ANOVAلدراسة

الفروقات في درجات إدراك طلبة الجامعات الفلسطينية لمفهوم العولمة السياسية وادراكهم لـ (انعكاسات

العولمة السياسية ،العوامل المؤدية لتأثرهم بالعولمة ،إيجابيات وسلبيات العولمة الثقافية والسياسية) لدى
طلبة الجامعات تعزى لمستوى الدخل الشهري ،والنتائج المتعلقة بذلك موضحة من خالل الجدول

التالي:

جدول ( )44يوضح نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات متغيرات الدراسة (لمفهوم

العولمة السياسية وادراكهم لـ(انعكاسات العولمة السياسية ،العوامل المؤدية لتأثرهم بالعولمة ،إيجابيات
وسلبيات العولمة الثقافية والسياسية) لدى طلبة الجامعات تعزى لمستوى الدخل الشهري .
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مصدر التباين

المقياس
مفهوم العولمة الثقافية

مفهوم العولمة السياسية

أهم انعكاسات العولمة الثقافية

أهم انعكاسات العولمة السياسية

العوامل المؤدية لتأثر الطلبة
بالعولمة الثقافية و السياسية

ايجابيات العولمة الثقافية
والسياسية

سلبيات العولمة الثقافية

والسياسية

دور الجامعات في توعية الطلبة

بين المجموعات

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

24.7

4

6.17

داخل المجموعات

3576.3

392

9.12

المجموع

3601.0

396

83.3

4

20.82

داخل المجموعات

6386.8

392

16.29

المجموع

6470.1

396

25.7

4

6.42

داخل المجموعات

5974.2

392

15.24

المجموع

5999.9

396

46.9

4

11.72

داخل المجموعات

10816.2

392

27.59

المجموع

10863.1

396

14.9

4

بين المجموعات

بين المجموعات

بين المجموعات

بين المجموعات
داخل المجموعات

12527.1

392

المجموع

12542.0

396

77.8

4

بين المجموعات

3.73

19.45

داخل المجموعات

7284.6

المجموع

7362.4

396

159.1

4

39.78

داخل المجموعات

11861.8

392

30.26

المجموع

12020.9

396

بين المجموعات

101.8

4

25.45

داخل المجموعات

6346.1

392

16.19

المجموع

6447.9

396

** دالة إحصائيا عند 2.21

* دالة إحصائيا عند 2.25

0.68

1.28

0.42

0.42

0.12

الداللة
//0.61

//0.28

//0.79

//0.79

//0.98

31.96

392

بين المجموعات

قيمة ف

مستوى

1.05

//0.38

18.58
1.31

1.57

//0.26

//0.18

\\ غير دالة إحصائيا

تبين من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية ( )p-value>0.05في

درجات ادراك طلبة الجامعات الفلسطينية لمفهوم العولمة السياسية وادراكهم ل (انعكاسات العولمة
080

السياسية ،العوامل المؤدية لتأثرهم بالعولمة ،إيجابيات وسلبيات العولمة الثقافية والسياسية) لدى طلبة
الجامعات تعزى لمستوى الدخل الشهري ،وهذا يعني أن متغير مستوى الدخل الشهري ليس لديه أثر

على مفهوم العولمة السياسية وادراكهم ل (انعكاسات العولمة السياسية ،العوامل المؤدية لتأثرهم

بالعولمة ،إيجابيات وسلبيات العولمة الثقافية والسياسية) لدى طلبة الجامعات تعزى لنوع الجنس

(ذكور ،إناث).

التساؤل الرابع :ما مدى إدراك طلبة الجامعات الفلسطينية إيجابيات العولمة الثقافية والعولمة
السياسية ؟
لمعرفة مدى إدراك طلبة الجامعات الفلسطينية إليجابيات العولمة الثقافية والسياسية ،قام

النسبي لكل فقرة في محور إيجابيات العولمة
الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن
َّ
الثقافية والسياسية والدرجة الكلية للمجال ،ثم إيجاد اختبار اإلشارة  Zحول درجة الحياد التي تساوي

( )3درجات ،والنتائج المتعلقة بهذا التساؤل موضحة في الجدول التالي:

080

الفقرات

معارض بشدة%

معارض%

محايد%

موافق%

موافق بشدة%

المتوسط

الوزن النسبي%

Z

Nu.
1

3.5

6.9

14.4

37.8

37.4

4.0

80.6

**13.20-

2

2.5

8.7

18.4

48.8

21.6

3.8

75.7

**12.29-

5

3

إحداث وحدة معرفية كونية.

3.0

10.3

23.6

38.4

24.6

3.7

74.3

**10.98-

6

4

إزالة الحواجز المكانية والفواصل الزمانية.

4.3

834

13.2

44.3

29.8

3.9

77.4

**11.99-

3

5

نقل التكنولوجيا الحديثة.

3.0

4.7

7.2

35.9

49.1

4.2

84.7

**14.91-

1

3.0

8.5

15.5

44.8

28.3

3.9

77.4

**12.55-

3

6.0

13.2

21.9

35.2

23.7

3.6

71.5

**8.62-

7

3.9

77.2

**15.75-

-

2

6

7

االنفتاح على االقتصاد العالمي.

الترتي

النسبي للمحور الرابع (ايجابيات العولمة الثقافية
جدول ( )35يوضح التك اررات والنسب المئوية والوزن
َّ
والسياسية) وفقراته:

يساعد على خلق فضاء خاص بالشبا حول فكرة
العربي المعاصر.
معينة مثل :الحراك
ّ

مشاركة ص َناع القرار السياسي من خالل وسائل
وتقنيات االتصال الحديثة.
مراقبة السلطة السياسية والتصدي لها في حالة
انفرادها بالقرار.

المحور السادس " إيجابيات العولمة الثقافية والسياسية "

* دالة إحصائياً عند 2.21

** دالة إحصائياً عند 0.01

تبين من خالل الجدول السابق ما يلي:

*** غير دالة إحصائياً

النسبي للدرجة الكلية للمحور الرابع (إيجابيات العولمة الثقافية والسياسية) يساوي ،%77.2
الوزن
ُّ

بمتوسط حسابي  3.9درجة ،مما يدل على أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذا المجـال قـد زاد عـن درجـة

الحيـاد التـي تسـاوي  3درجـات )Z= -15.75, P-value= 0.001( ،وبهـذا تعتبـر هـذا الفقـرة ذات
داللــة إحصــائية ،وهــذا يشــير إلــى أن طلبــة الجامعــات الفلســطينية فــي قطــاع غ ـزة لــديهم معرفــة بــأهم

إيجابيات العولمة الثقافية والسياسية بدرجة كبيرة.

الحسابي قـد
أي أن المتوسط
َّ
وتبين أن المتوسطات الحسابية للفقرات السبع أعلى من  3درجات؛ ْ
زاد عن درجة الحيـاد ،وهـذا يشـير إلـى أن هنـاك موافقـة مـن ِقَبـل أفـراد الد ارسـة علـى هـذه الفقـرات ،وكـان
ترتيب الفقرات إليجابيات العولمة الثقافية والسياسية من حيث األهمية كالتالي:

 .1الفقـ ـرة رق ــم  5القائل ــة" :نق ــل التكنولوجي ــا الحديث ــة" ،ب ــوزن نس ــبي  %84.7ومتوس ــط حس ــابي 4.2
درجة.
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 .2الفق ـرة رقــم  1القائلــة" :االنفتــاح علــى االقتصــاد العــالمي" ،بــوزن نســبي  %80.6ومتوســط حســابي
 4.0درجة.

 .3الفقرة رقم  4القائلة " :إزالة الحواجز المكانيـة والفواصـل الزمنيـة " ،بـوزن نسـبي  %77.4ومتوسـط
حسابي  3.9درجة.

ـي مـن خـالل وسـائل وتقنيـات االتصـال الحديثـة
صناع القـرار السياس ِّ
 .4الفقرة رقم  6القائلة" :مشاركة ُ
"،بوزن نسبي  %77.4ومتوسط حسابي 3.9درجة.
 .5الفق ـرة رقــم  2القائلــة" :يســاعد علــى خلــق فضــاء خــاص بالشــباب حــول فك ـرة معينــة مثــل الح ـراك
بي المعاصر" ،بوزن نسبي  %75.7ومتوسط حسابي  3.8درجة.
العر ِّ
 .6الفق ـ ـرة رقـــم  3القائلـ ــة" :إحـ ــداث وحـــدة معرفيـ ــة كونيـ ــة " بـ ــوزن نسـ ــبي  %74.3ومتوسـ ــط حسـ ــابي
3.7درجة.

 .1الفقرة رقم  7القائلة ":مراقبة السلطة السياسية والتصدي لها في حالة انفرادها بالقرار " بـوزن نسـبي
 %71.5ومتوسط حسابي  3.6درجة.

النسبي للمحور الرابع (إيجابيات العولمة الثقافية والسياسية) وفقراته:
شكل ( )36يوضح الوزن
َّ
84.7

86.0
84.0
82.0

80.6

80.0

77.4

78.0

77.4

77.2

75.7
74.3

76.0
74.0

71.5

72.0
70.0
68.0
66.0
64.0
1

2

3

4

081

5

6

7

ايجابيات
العولمة
الثقافية
والسياسية

التساؤل الخامس :ما مدى إدراك طلبة الجامعات الفلسطينية لسلبيات العولمة الثقافية والعولمة
السياسية؟

لمعرفة مدى إدراك طلبة الجامعات الفلسطينية لسلبيات العولمة الثقافية والسياسية ،قام الباحث

النسبي لكل فقرة في محور سلبيات العولمة الثقافية
بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن
َّ

والسياسية والدرجة الكلية للمجال ،ثم إيجاد اختبار اإلشارة  Zحول درجة الحياد التي تساوي ()3

درجات ،والنتائج المتعلقة بهذا التساؤل موضحة في الجدول التالي:

Nu.

الفقرات

معارض بشدة%

معارض%

محايد%

موافق%

موافق بشدة%

المتوسط

الوزن النسبي%

Z

الترتي

النسبي للمحور السابع (سلبيات العولمة الثقافية
جدول ( )37يوضح التك اررات والنسب المئوية والوزن
َّ
والسياسية) وفقراته:

1

المظهر المتغر في المالبس وقصات ال َ
شعر.

5.3

6.3

8.0

22.6

57.9

4.2

84.3

**14.03-

1

2

إضعاف الهوية والشخصية القومية.

5.3

9.3

15.8

34.6

35.1

3.8

77.0

**11.40-

3

3

البعد عن قيمنا وثقافاتنا.

5.0

10.1

13.1

26.9

45.0

4.0

79.3

**12.29-

2

4

البعد عن الوالء واالنتماء للوطن.

7.3

13.7

15.9

27.6

35.4

3.7

74.0

**9.45-

6

5

االغت ار وحالة الالمباالة السياسية لدى فئة الشبا الجامعي.

6.5

9.3

16.9

33.5

33.8

3.8

75.7

**10.50-

5

9.3

8.8

13.6

27.1

41.2

3.8

76.4

**10.17-

4

4.3

87.0

**13.46-

-

6

التراجع عن القي المكونة للذات الفلسطينية ومنها اللغة
العربية.

المحور السابع " سلبيات العولمة الثقافية والسياسية "

* دالة إحصائياً عند  **،0.05دالة إحصائياً عند  *** ،0.01غير دالة إحصائياً
تبين من خالل الجدول السابق ما يلي:

 الوزن النسبي للدرجة الكلية للمحور السابع (سلبيات العولمة الثقافية والسياسية) يساوي ،%87.0بمتوسط حسابي  4.3درجة ،مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد زاد عن

درجة الحياد التي تساوي  3درجات )Z= -13.46, P-value= 0.001( ،وبهذا تعد هذه الفقرة
ذات داللة إحصائية ،وهذا يشير إلى أن طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة لديهم معرفة
بأهم سلبيات العولمة الثقافية والسياسية بدرجة كبيرة.
084

الحسابي قد
وقد تبين أن المتوسطات الحسابية للفقرات الست أعلى من  3درجات ،أي أن المتوسط
َّ
زاد عن درجة الحياد ،وهذا يشير إلى أن هناك موافقة من ِقَبل أفراد الدراسة على هذه الفقرات ،وكان
ترتيب الفقرات لسلبيات العولمة الثقافية والسياسية من حيث األهمية كالتالي:

 .1الفقـ ـرة رق ــم  1القائل ــة" :المظه ــر المتغ ــرب ف ــي المالب ــس وقص ــات َّ
الشـ ـعر" ،ب ــوزن نسـ ــبي %84.3
ومتوسط حسابي  4.2درجة.

 .2الفقرة رقم  3القائلة" :البعد عن قيمنا وثقافاتنا" ،بوزن نسبي  %79.3ومتوسط حسابي  4.0درجة.

 .3الفقرة رقم  2القائلـة" :إضـعاف الهويـة والشخصـية القوميـة" ،بـوزن نسـبي  %77.0ومتوسـط حسـابي
 3.8درجة.

 .4الفقرة رقم  6القائلة " :التراجع عن القيم المكونة للذات الفلسطينية ومنها اللغة العربيـة" ،بـوزن نسـبي
 %76.8ومتوسط حسابي  3.8درجة.

ـامعي" ،بــوزن نســبي
 .5الفقـرة رقــم  5القائلــة":االغتـراب وحالــة الالمبــاالة السياســية لــدى فئــة الشــباب الجـ ِّ
 %75.7ومتوسط حسابي  3.8درجة.
 .6الفق ـرة رقــم  4القائلــة" :البعــد عــن ال ـوالء واالنتمــاء للــوطن" ،بــوزن نســبي  %74.3ومتوســط حســابي
 3.7درجة.

النسبي للمحور السابع (سلبيات العولمة الثقافية والسياسية) وفقراته:
شكل ( )31يوضح الوزن
َّ

88.0
86.0
84.0
82.0
80.0
78.0
76.0
74.0
72.0
70.0
68.0
66.0

87.0
84.3
79.3
77.0
74.0

1

2

3

4

75.7

5
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76.4
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سلبيات
العولمة
الثقافية
والسياسية

التساؤل السادس :ماهو دور الجامعات الفلسطينية في توعية طالبها بمخاطر العولمة الثقافية و
السياسية من وجهة نظر طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؟

لمعرفة دور الجامعات الفلسطينية في توعية طالبها بمخاطر العولمة الثقافية و السياسية من

وجهة نظر طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،قام الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات
المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة في محور دور الجامعات الفلسطينية والدرجة الكلية للمجال ،ثم إيجاد

اختبار اإلشارة  Zحول درجة الحياد التي تساوي ( )3درجات ،والنتائج المتعلقة بهذا التساؤل موضحة

في الجدول التالي:

جدول ( )31يوضح التك اررات والنسب المئوية والوزن النسبي للمحور الثامن (دور الجامعات

الفقرات

معارض بشدة%

معارض%

محايد%

موافق%

موافق بشدة%

المتوسط

الوزن النسبي%

1.3

3.8

10.1

36.7

48.2

1.8

3.1

9.5

34.6

51.0

4.8

7.3

15.4

26.5

46.0

5

إحياء التراث الثقافي الفلسطيني.

0.8

1.8

6.6

28.6

62.3

4.50

6

التمسك بقيمنا الدينية.

2.5

1.8

6.8

15.8

73.1

4.55

2

المواجهة.
عقد ندوات سياسية واستضافة النخ السياسية الخبيرة
المتخصصة.

3
4

توعية الطال باالنفتاح الحذر على اآلخر.
طرح مساق دراسي ي َدَرس كمتطل جامعي لكل الكليات،
إيجابي في العولمة.
يوضح كيفية التعامل مع ما هو
ّ

4.49

4.27
4.30

4.02

Z

Nu.
1

عقد دورات تدريبية متخصصة توضح أه المخاطر وسبل

2.3

2.8

2.8

28.1

64.2

الترتي

الفلسطينية) وفقراته

89.8

**16.45-

3

85.4

**15.62-

6

86.0

**15.44-

5

80.3

**12.69-

7

90.0

**16.81-

2

91.1

**16.67-

1

تسليط الضوء على أه المخاطر من خالل مجلة الجامعة
7

ودعوة الطال  .للمشاركة بمقاالت تعكس توجهاته

1.0

3.5

9.2

34.7

51.6

وآرائه

86.5

**16.03-

4.32

* دالة إحصائياً عند 2.25

** دالة إحصائياً عند 0.01

*** غير دالة إحصائياً

تبين من خالل الجدول السابق ما يلي :

الــوزن النســبي للدرجــة الكليــة للمحــور الثــامن (دور الجامعــات الفلســطينية) يســاوي  ،%86.5بمتوســط

أي أن المتوسط
حسابي  4.32درجة ،أن المتوسطات الحسابية للفقرات السبع أعلى من ( )3درجات؛ ْ
ـابي قــد ازد عــن درجــة الحيــاد ،وهــذا يشــير إلــى أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبي ـرة جــداً مــن ِقَب ـل أف ـراد
الحسـ َّ
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الد ارســة علــى هــذه الفق ـرات ،وكــان ترتيــب الفق ـرات حــول دور الجامعــات الفلســطينية فــي توعيــة الطلبــة
بمخاطر العولمة الثقافية والسياسية من حيث األهمية كالتالي:

 الفقرة رقم  6القائلة :التمسك بقيمنا الدينية ،بوزن نسبي  %91.1ومتوسط حسابي  4.55درجة.

ـطيني ،بــوزن نســبي  %90.0ومتوســط حســابي
ـافي الفلسـ ِّ
 الفق ـرة رقــم  5القائلــة :إحيــاء الت ـراث الثقـ ِّ
 4.50درجة.
 الفقرة رقم  1القائلـة :عقـد دورات تدريبيـة متخصصـة توضـح أهـم المخـاطر وسـبل المواجهـة ،بـوزن
نسبي  %89.8ومتوسط حسابي  4.49درجة.

 الفقرة رقم  7القائلة :تسليط الضوء على أهم المخاطر من خالل مجلة الجامعة ودعوة الطالب
للمشاركة بمقاالت تعكس توجهاتهم وآرائهم ،بوزن نسبي  %86.5ومتوسط حسابي

 4.32درجة.

 الفقرة رقم  3القائلة :توعية الطـالب باالنفتـاح الحـذر علـى اآلخـر ،بـوزن نسـبي  %86.6ومتوسـط
حسابي  4.30درجة.

 الفقـرة رقــم  2القائلــة :عقــد نــدوات سياســية واستضــافة النخــب السياســية الخبيـرة المتخصصــة ،بــوزن
نسبي  %85.4ومتوسط حسابي  4.27درجة.

 الفقـ ـرة رق ــم  4القائل ــة :ط ــرح مس ــاق د ارس ــي ي ــدرس كمتطل ــب ج ــامعي لك ــل الكلي ــات يوض ــح كيفي ــة
التعامل مع ما هو إيجابي في العولمة ،بوزن نسبي  %80.3ومتوسط حسابي  4.0درجة.
النسبي للمحور الثامن (دور الجامعات الفلسطينية) وفقراته:
شكل ( )42يوضح الوزن
َّ
92.0
90.0
88.0
86.0
84.0
82.0
80.0
78.0
76.0
74.0

90.0

89.8
85.4

86.0

2

3

91.1
86.5

80.3

1

4
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المبحث الثاني
النتائج والتوصيات

أوال :تفسير النتائج:

 .0ما هي مظاهر وأبعاد العولمة الثقافية والسياسية ؟
أ .مظاهر العولمة الثقافية و السياسية :

النسبي للدرجة الكلية للمحور األول (مظاهر العولمة الثقافية) يساوي  ،%12.3بمتوسط
إن الوزن
َّ
حسابي  3.5درجة وهذا يشير إلى أن هناك موافقة من ِقَبل أفراد الدراسة على هذه الفقرات ،وكان
ترتيب الفقرات من حيث مدى إدراك طلبة الجامعات لمفهوم العولمة الثقافية كالتالي:
الثقافي على العالم.
أ -الدعوة إلى االنفتاح
ِّ
ب -اتجاه السيطرة على وعي الشعوب وتوجهاتهم الفكرية.
ت -تنميط ثقافات العالم تحت ثقافة عالمية واحدة .

يكي على المجتمعات العربية والمجتمع الفلسطيني
ث -محاولة تعميم النموذج
الثقافي األمر ِّ
ِّ
جزء منها.

 .أبعاد العولمة الثقافية و السياسية:

النسبي للدرجة الكلية للمحور األول لـ(أبعاد العولمة السياسية) يساوي  ،%64.1بمتوسط
إن الوزن
َّ
حسابي  3.2درجة ،وهذا يشير إلى أن طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة لديهم إدراك
لمفهوم العولمة السياسية بدرجة متوسطة ،وكان ترتيب الفقرات من حيث مدى إدراك طلبة

الجامعات لمفهوم العولمة السياسية كالتالي:

أ -ممارستها لألدوار المختلفة للتأثير على السياسات الوطنية للدولة واضعافها.

ب -إعطاء دور حيوي وهام لمؤسسات المجتمع المدني على حساب السلطة.

سياسي وتقديم مزيداً من التنازالت السياسية.
الخارجي بالوضع ال
ت -ربط التمويل
ِّ
ِّ
ث -التدخل في الشئون الداخلية واختراق السيادة اإلقليمية.

 .2كيف استطاع النظا اإمبريالي العالمي أن يوظف العولمة الثقافية والسياسية في فرض السيطرة
والهيمنة علي المجتمع الفلسطيني وخاصاً الشبا الجامعي ؟

بي للدرجة الكلية للمحور الثاني (في توظيف العولمة الثقافية و السياسية) يساوي
إن الوزن النس َّ

 ،%12.6بمتوسط حسابي  3.6درجة ،وهذا يشير إلى أن طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع

082

غزة لديهم إدراك حول أهم (توظيف العولمة الثقافية والسياسية من َقبل اإلمبريالية العالمية )بدرجة
كبيرة ،وكان ترتيب الفقرات لذلك من حيث األهمية من وجهة نظر الطلبة كالتالي:
أ -توسيع دائرة االتصال بين الشباب في كافة المجتمعات .

ب -وجود فجوة ثقافية لدى الشباب لتناقض الثقافة األجنبية مع الثقافة المحلية الفلسطينية.
الفلسطيني وسطحيته.
ي لدى الشباب
ت -تهميش المستوى الفكر ِّ
ِّ
الثقافي لدى الشباب .
ث -انخفاض مستوى االنتماء
ِّ

 .1هل يوجد اختالف بين طلبة الجامعات الفلسطينية في مدي تأثره بالعولمة الثقافية والسياسية
وفقاً لمتغير الجنس ،المستوي الدراسي ،مستوي دخل السرة؟

النسبي للدرجة الكلية للمحور الثالث لـ(تأثره بالعولمة الثقافية والسياسية وفقاً لعدة
إن الوزن
َّ

متغيرات) يساوي  ،%61.3بمتوسط حسابي  3.5درجة ،وهذا يشير إلى أن طلبة الجامعات
الفلسطينية في قطاع غزة لديهم إدراك بأهم انعكاسات العولمة السياسية بدرجة كبيرة ،وهذا يشير
إلى أن هناك موافقة من قبل أفراد الدراسة على هذه الفقرات ،وكان ترتيب الفقرات ألهم انعكاسات

العولمة السياسية من حيث األهمية كالتالي:

أ -ضعف ثقة الشباب في قيادتهم السياسية وقيادة األحزاب والتنظيمات.

النهائي.
السياسي في قضايا الحل
الفلسطيني وانسداد األفق
ب -تعميق حالة االنقسام
ِّ
ِّ
ِّ
ت -ضعف الهوية والشخصية الوطنية لدى الشباب .
الفلسطيني.
ث -عدم وضوح مفهوم المواطنة عند الشباب
ِّ

الجامعي .
ج -انخفاض معدالت المشاركة السياسية لدى الشباب
ِّ
الجامعي.
الوطني لدى الشباب
السياسي
ح -انخفاض مستوى الوعي
ِّ
ِّ
ِّ

 : .4ما مدى إدراك طلبة الجامعات الفلسطينية إيجابيات العولمة الثقافية والعولمة السياسية ؟

النسبي للدرجة الكلية في المحور الرابع (إيجابيات العولمة الثقافية والعولمة السياسية)
إن الوزن
َّ
يساوي  ،%11.2بمتوسط حسابي  3.1درجة ،وهذا يشير إلى أن طلبة الجامعات الفلسطينية في

قطاع غزة لديهم معرفة بأهم العوامل المؤدية بإيجابيات العولمة الثقافية والعولمة السياسية و
انعكاسات العولمة الثقافية والسياسية بدرجة كبيرة ،وهذا يشير إلى أن هناك موافقة من قبل أفراد

الدراسة على هذه الفقرات ،وكان ترتيب الفقرات ألهم العوامل المؤدية بتأثر الشباب بإيجابيات
العولمة الثقافية والسياسية من حيث األهمية كالتالي:
أ -نقل التكنولوجيا الحديثة.

العالمي .
ب -االنفتاح على االقتصاد
ِّ
ت -إزالة الحواجز المكانية والفواصل الزمنية .
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السياسي من خالل وسائل وتقنيات االتصال الحديثة.
صَّناع القرار
ِّ
ث -مشاركة ُ
بي
ج -يساعد على خلق فضاء خاص بالشباب حول فكرة معينة ،مثل :الحراك العر ِّ
المعاصر.
ح -إحداث وحدة معرفية كونية.

خ -مراقبة السلطة السياسية والتصدي لها في حالة انفرادها بالقرار.
 .5ما مدى إدراك طلبة الجامعات الفلسطينية لسلبيات العولمة الثقافية والعولمة السياسية؟
النسبي للدرجة الكلية للمحور الخامس (لسلبيات العولمة الثقافية والسياسية) يساوي ،%11.2
الوزن
ُّ
بمتوسط حسابي  3.1درجة ،وهذا يشير إلى أن طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة لديهم

معرفة بأهم سلبيات العولمة الثقافية والسياسية بدرجة كبيرة ،وهذا يشير إلى أنه هناك موافقة من قبل
أفراد الدراسة على هذه الفقرات ،وكان ترتيب الفقرات لسلبيات العولمة الثقافية من حيث األهمية

كالتالي:

أ -انبهار الشباب بكل ما هو جديد دون تفكير.
الحقيقي .
ب -اهتمام الشباب بالمظاهر الخادعة دون المضمون
ِّ
ت -تباين التوجهات الحزبية والفكرية داخل المجتمع .
ث -الفهم الخاطئ لمفهوم الحرية لدى الشباب .

ج -طبيعة ميل الشباب إلى االندفاعية في الحكم على األمور.

الديني لدى الشباب .
ح -ضعف الوازع
ِّ
خ -ضعف أداء مؤسسات المجتمع في القيام بأدوارها تجاه القضايا المعاصرة .
د -عدم التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع للقيام بأدوارها .

 .5ما مدى إدراك طلبة الجامعات الفلسطينية بسلبيات العولمة الثقافية ؟
النسبي للدرجة الكلية للمحور السابع (سلبيات العولمة الثقافية) يساوي  ،%11.2بمتوسط
الوزن
ُّ
حسابي  4.3درجة ،وهذا يشير إلى أن طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة لديهم معرفة
بأهم سلبيات العولمة الثقافية والسياسية بدرجة كبيرة ،وهذا يشير إلى أن هناك موافقة من قبل أفراد

الدراسة على هذه الفقرات ،وكان ترتيب الفقرات لسلبيات العولمة الثقافية من حيث األهمية

كالتالي:

تغرب في المالبس وقصات َّ
الشعر.
الم ِّ
أ -المظهر ُ

ب -البعد عن قيمنا وثقافاتنا.

ت -إضعاف الهوية والشخصية القومية.
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كونة للذات الفلسطينية ومنها اللغة العربية.
الم ِّ
ث -التراجع عن القيم ُ
الجامعي .
ج -االغتراب وحالة الالمباالة السياسية لدى فئة الشباب
ِّ
ح -البعد عن الوالء واالنتماء للوطن.

 .6ما دور الجامعات الفلسطينية في توعية طالبها بمخاطر العولمة الثقافية والسياسية من وجهة
نظر طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؟

النسبي للدرجة الكلية للمحور الثامن (دور الجامعات الفلسطينية) يساوي ،%16.5
الوزن
ُّ
بمتوسط حسابي  4.32درجة ،وهذا يشير إلى أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدًا من قبل أفراد
الدراسة على هذه الفقرات ،وكان ترتيب الفقرات حول دور الجامعات الفلسطينية في توعية الطلبة

بمخاطر العولمة الثقافية والسياسية من حيث األهمية كالتالي:
أ -التمسك بقيمنا الدينية.

الفلسطيني .
الثقافي
ب -إحياء التراث
ِّ
ِّ
ت -عقد دورات تدريبية متخصصة توضح أهم المخاطر وسبل المواجهة.
ث -تسليط الضوء على أهم المخاطر من خالل مجلة الجامعة ودعوة الطالب
للمشاركة بمقاالت تعكس توجهاتهم وآرائهم.
الحِذر على اآلخر .
ج -توعية الطالب باالنفتاح َ
ح -عقد ندوات سياسية واستضافة النخب السياسية الخبيرة المتخصصة.

درس كمتطلب جامعي لكل الكليات ُيوضح كيفية التعامل مع ما هو
طرح مساق دراسي ُي َّ
إيجابي في العولمة.

وهكذا يمكن اإشارة له نتائج الدراسة:

 .1تؤثر العولمة الثقافية علي الطالب الجامعيين في قطاع غزة تأثي اًر سلبياً مباش اًر في سلوك بعض
الطلبة الجامعيين ،وذلك من خالل ثأثُّرهم بالموضة وتقليد الغرب في اللباس والشكل ومواكبة
الفلسطيني وهويته الوطنية اإلسالمية المحافظة .
الموضة التي تعتبر منافية ألخالق المجتمع
ِّ
 .2هناك عدم إدراك واضح للطلبة الجامعيين في جامعات قطاع غزة لمفهوم العولمة سواء كانت
ثقافية أم سياسية.

 .3تركت العولمة السياسية أث اًر هاماً في نفوس الطلبة الجامعيين ،تمثل في ضعف ثقتهم بقيادتهم
السياسية وقيادة األحزاب وذلك لعدم اإليفاء بالوعود.
 .4أثَّرت العولمة الثقافية بكل جوانبها وأبعادها النبهار الشباب بكل ما هو جديد دون تفكير واندفاعهم
لالندماج مع تلك األدوات.

 .5هناك إيجابيات للعولمة الثقافية ،والتي يعدها الطلبة الجامعيون نقالً للتكنولوجيا الحديثة واالنفتاح
العلمي وتطوير الذات.
العالمي ،التي تُسهِّل عليهم عملية البحث
على االقتصاد
ِّ
ِّ
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 .6إن لفظة العولمة الثقافية تشمل مضامين تتعلق بكل جوانب الحياة اإلنسانية ،ولقد فرضت نفسها
على الحياة المعاصرة في كافة المستويات االقتصادية ،والفكرية والعلمية ،واإلعالمية ،والتربوية

والتعليمية ،وقد بدا هذا واضحاً في آراء عينة الدراسة.

 .1إن العولمة هي الحالة التي تتم فيها عملية تغيير األنماط والنظم السياسية واالقتصادية والثقافية

واالجتماعية ومجموعة القيم والعادات السائدة وازالة الفوارق الدينية والقومية والوطنية في إطار

أسمالي الحديث وفق الرؤية األمريكية المهيمنة ،والتي تزعم أنها سيدة الكون،
تدويل النظام الر
ِّ
العالمي الجديد.
وحامية النظام
ِّ

 .1العولمة بشكل عام تحمل في طياتها كثي اًر من اإلنجازات التكنولوجية العلمية والثقافية ،مما ُي ِّ
مكن
الفلسطيني وطرح القضية الفلسطينية بأسلوب
الجامعي االستفادة منها ،في نفع مجتمعنا
الشباب
َّ
ِّ
ائيلي.
متطور وحضاري يستعطف العالم للوقوف بجانبنا وفضح ممارسات االحتالل اإلسر ِّ

 .1إن من أخطر أهداف العولمة السياسية :تَ ْسيِ ْيد الثقافة الرأسمالية لتصبح الثقافة العليا ،التي تتجاوز
الحدود التي أقامتها الشعوب لتحمي كيان وجودها وبقائها ،وان الثقافات الغربية الوافدة تشكل
خط اًر على الهوية الفلسطينية ،وبخاصة في ظل ضعف التحصينات الداخلية ،واالنفتاح على

بي.
العالم الغر ِّ

توصيات الدراسة:
 .1ضرورة البدء بالعمل على تطور وسائل مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي قد تهدد المجتمع

الفلسطيني بشكل عام وتستهدف الطلبة الجامعيين والشباب بشكل خاص.
َّ
الحِذر على الثقافات العالمية ،وأخذ
 .2المحافظة علي الخصوصية الوطنية الفلسطينية واالنفتاح َ
منها ما هو ايجابي واالبتعاد عن ما هو سلبي.
الم َعولم الذي يستهدف المجتمع
سطيني بمخاطر الغزو
 .3نشر الوعي وتثقيف المجتمع الفل
ِّ
ِّ
الثقافي ُ
الفلسطيني بكل أطيافه وشرائحه ،والطلبة الجامعيين جزء من هذا االستهداف ،وبالتالي ضرورة
َّ
مجابهة العولمة بمزيد من البرامج واألليات التي تحافظ علي الهوية الوطنية.

الفلسطيني وضرورة مشاركته في مؤسسات السلطة الوطنية ومؤسسات
 .4تعزيز دور الشباب
ِّ
المدني الوطنية ،بحيث يصبح الشباب قاد اًر علي القيام بدور فاعل وأساسي يكون ركيزة
المجتمع
ِّ
داعمة للسياسة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية ،وبذلك فإن المشاركة السياسية والمجتمعية
من الالمباالة التي تحاول العولمة
للشباب تضعهم أمام مسئولياتهم ،وتعزز انتماءهم وتخرجهم َ
الثقافية دمجهم فيها .
 .5لمواجهة مشروع العولمة السياسية يقتضي اإلصرار على أهمية الهوية الحضارية ،واالنتماء
والمحافظة علي الثوابت الفلسطينية ،والسعي لتفويت الفرصة على المخططات األمريكية
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الفلسطيني؛ لذلك ال بد من استغالل طاقات الطالب
واإلسرائيلية التي تهدف إلى تجزئة الشعب
ِّ
الجامعي ،كون المرحلة الجامعية في حياة الشباب تتَّسم بالنضج والتطلع لمستقبل أفضل ،لذلك ال
ِّ
بد من استغالله بالشكل الصحيح.

 .6وضع استراتيجية شاملة من السلطة الوطنية والجامعات الفلسطينية -بالتعاون مع المؤسسات

التعليمية والثقافية المحلية -تهدف في مجملها إلى مواجهة سلبيات العولمة في ُب ْعدها الثقافي
الفلسطيني
السياسي واالستفادة من إيجابياتها ،وهذه االستراتيجية تراعي الواقع الذي يعيشه الطالب
و
ُّ
ِّ
الجامعي ،كما تراعي اإلمكانيات المتاحة للجامعات الفلسطينية في الواقع الحالي أو في المستقبل
ُّ
المنظور القريب.
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً -المصادر والمراجع العربية:
ـطيني ،مؤسسـة الد ارسـات
 -1أبراش ،إبراهيم ،االنتخابات والمسألة الديمقراطية في الحقل
السياسي الفلس ِّ
ِّ
الفلسطينية ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،بيروت2226،م.
 -2إبـراهيم ،ســعد الــدين ،تــأمالت فــي مســألة األقليــات ،مركــز ابــن خلــدون للد ارســات اإلنمائيــة ،القــاهرة،
.1111
ـي ،مركــز د ارســات الوحــدة العربي ــة،
 -3أحمــد ثابــت ،وآخــرون ،العولمــة وتــداعياتها علــي الــوطن العربـ ِّ
بيروت2223 ،م.
 -4األســطل ،ريــاض ،قضــايا فلســطينية معاصـرة :القــدس ،المســتوطنات ،الحــدود ،غـزة ،الطبعــة األولــي
2221،م.
الحسيني ،مشروع الشـرق األوسـط الكبيـر أعلـى م ارحـل التبعيـة ،األردن ،دار
 -5األشهب ،نعيم  ،مازن
ُّ
الشروق للنشر والتوزيع ، ،ط2225 ،1م.
ـالمي ،جامع ــة المل ــك س ــعود ،الري ــاض،
 -6آل س ــعود ،س ــعود  ،لمح ــات ع ــن العولم ــة م ــن منظ ــور إس ـ ِّ
السعودية2224 ،م.
 -1أمين ،جالل ،العولمة والدولة ،ضمن كتاب العـرب والعولمـة ،بحـوث ومناقشـات النـدوة الفكريـة التـي
نظمها مركز دراسات الوحدة العربيـة ،تحريـر الخـولي ،أسـامة أمـين ،بيـروت :مركـز د ارسـات الوحـدة
العربية ،الطبعة األولى1111 ،م.
 -1أمين ،سمير...،وأخرون ،العولمـة والنظـام العـالمي الجديـد ،مركـز د ارسـات الوحـدة العربيـة ،بيـروت،
الطبعة األولى 2224 ،م.
 -1أول ــف ،ه ــانرز ،العولم ــة :الطوف ــان أم اإلنق ــاذ ،الجوان ــب الثقافي ــة والسياس ــية واالقتص ــادية ،ترجم ــة:
فاضــل جتكــر ،تحريــر ف ارنــك جــي ،لتشــنر وجــون بــولي ،مركــز د ارســات الوحــدة العربيــة ،بيــروت،
2224م.
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ـي دبــي والريــاض أنموذجــان ،بيــروت :
البشــر ،بدريــة ،وقــع العولمــة فــي مجتمعــات الخلــيج العربـ ِّ

مركز دراسات الوحدة العربية ،أيار/مايو 2221م.
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تشومســكي ،نعــوم ،الهيمنــة أم البقــاء الســعي األمريكــي إلــي الســيطرة علــي العــالم ،ترجمــة ســامي

الكعكي ،دار الكتاب العربي ،بيروت2224 ،م.
-12

تشومسكي ،نعوم ...،وآخرون ،العولمة واإلرهاب حرب أمريكا علي العالم (السياسة الخارجية

األمريكية واسرائيل) ،ترجمة :حمزة المزيني ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،الطبعة األولى2223 ،م.
-13

حم ــودة ،س ــميح ،النظ ــام السياس ــي والبرن ــامج ال ــوطني الفلس ــطيني وموق ــع التي ــارات اإلسـ ــالمية

الفلس ــطينية ،الم ــؤتمر الس ــنوي األول :القض ــية الفلس ــطينية مراجع ــة التجرب ــة وآف ــاق تغيي ــر المس ــار
االســتراتيجي ،المركــز الفلســطيني ألبحــاث السياســات والد ارســات االســتراتيجية -مســارات ،ط ، 1رام
اهلل2212 ،م.
-14

ح ـوات ،محم ــد عل ــي ،العــرب وش ــجون الحاض ــر وغم ــوض المســتقبل ،مكتب ــة م ــدبولي ،الطبع ــة

األولى ،القاهرة2222 ،م.
-15

حنفي ،حسن ،صادق ،العظـم ،مـا العولمـة" حـوارات القـرن العشـرين" ،دمشـق ،دار الفكـر ،ط،1

. 1111
-16

بي2221 ،م.
خريسان ،باسم ،العولمة والتحدي
الثقافي ،بيروت ،لبنان ،دار الفكر العر ِّ
ِّ

-11

داوود بن درويش حلس :دليل الباحث في تنظيم وتوضيح البحـث العلمـي فـي العلـوم السـلوكية،

ط ،1آفاق للطباعة والنشر ،غزة ،فلسطين2226 ،م.
-11

ـي ،جامعــة المستنصـ ـرية،
الســامر ُّ
ائي ،محم ــد ،العولمــة السياس ــية ومخاطرهــا عل ــى الــوطن العرب ـ ِّ

بغداد 2212 ،م.
-11

السعيدي ،صالح ،معجم العولمة ومفهومها ،دار الجيل ،عمان 2212 ،م.

-22

السـيد ،عـاطف ،العولمـة فـي ميـزان الفكـر ،د ارسـة تحليليـة ،اإلسـكندرية ،مطبعـة االنتصـار،

2221م.
-21

الســيد ،يســين ،وآخــرون ،العــرب والعولمــة ،بحــوث ومناقشــات النــدوة الفكريــة التــي نظمهــا مركــز

دراسات الوحدة العربية ،بيروت 1111 ،م.
-22

الشقاقي ،خليل ،وحرب ،جهاد ،االنتخابات الفلسطينية الثانية،

(الرئاســية والتش ـريعية والحكــم المحلــي )2225،م2226 ،م ،المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية
والمسحية ،دائرة السياسة والحكم ،رام اهلل2221 ،م.
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-23

الشــكري ،علــي يوســف ،حقــوق األنســان فــي ظــل العولمــة ،دار أســامة للنشــر والتوزيــع ،األردن،

2226م.
-24

الصــبيحي ،أحمــد شــكري ،مســتقبل المجتمــع المــدني فــي الــوطن العربــي ،مركــز د ارســات الوحــدة

العربية ،بيروت 2222 ،م.
-25

الصوراني ،راجي ،التحوالت االجتماعية والطبقية فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة(رؤيـة نقديـة)،

ط،1غزة2221 ،م.
-26

الظاهر ،نعيم ،إدارة العولمة وأنواعها ،عالم الكتب الحديث ،أربد ،األردن2212 ،م.

-21

ـي ،مشـروع الشـرق األوسـط الكبيـر ،إربـد :دار
المرشدة ،يوسف ،العولمة وأثرها على العالم العرب ِّ

الكندي للنشر والتوزيع 2221 ،م.
-21

الســيد ،ياســين ...وآخــرون ،العــرب والعولمــة ،بحــوث ومناقشــات النــدوة الفكريــة ،بيــروت ،مركــز

دراسات الوحدة العربية ،بيروت1111 ،م.
-21

الصوراني ،غازي ،التحوالت االجتماعية والطبقية في الضفة الغربية وقطاع غزة (رؤية نقديـة)،

غزة ،ط2221 ،1م.
-32

قروني ،بهجت ،...وأخرون ،صناعة الكراهية في العالقات العربية -األمريكية ،مركـز د ارسـات

الوحدة العربية ،ط  ،2بيروت2224 ،م.
-31

ي ...وآخ ــرون ،الموس ــوعة السياس ــية  ،المؤسس ــة العربي ــة
عب ــد الوه ــاب الكي ــالي ،وكام ــل الزهي ــر ُّ

للدراسات والنشر ،مطبعة المتوسط ،بيروت -لبنان 1114 ،م.
-32

بي ،مركز دراسات الوحدة
عبداهلل ،عبد الخالق ...وأخرون ،العولمة وتداعياتها علي الوطن العر ِّ

العربية ،بيروت 2223 ،م.
-33

عثمان ،فاروق ،سيكولوجيا العولمة ،القاهرة ،دار األمين للطباعة والنشر والتوزيع2226 ،م.

-34

العـزاوي ،دهــام ،األقليــات واألمــن القــومي العربــي :د ارســة فــي البعــد الــداخلي واإلقليمــي والــدولي،

2223م.
-35

عم ــر ،الس ــيد أحم ــد ،وأخ ــرون ،....العولم ــة وت ــداعياتها عل ــى الـ ـوطن العرب ــي ،بي ــروت ،مرك ــز

دراسات الوحدة العربية 2223 ،م.
-36

غليون ،برهان ،ثقافة العولمة وعولمة الثقافة ،دار الفكر المعاصر ،بيروت 1111 ،م.
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-31

الفتالوي ،سهيل حسين ،العولمة وآثارها في الوطن العربي ،عمان ،دار الثقافة للنشـر والتوزيـع،

2221م.
-31

الالوندي ،سعيد ،بدائل العولمة "طروحات جديدة لتجميل وجه العولمـة القبـيح" ،القـاهرة ،نهضـة

مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية2222 ،م.
-31

لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية ،رام اهلل ،فلسطين 2226 ،م.

-42

المحنة ،فالح كاظم ،العولمة والجدل الدائر ،األردن 2224 ،م.

-41

المراشدة ،يوسف ،العولمة وأثرها على العالم العربي ،مشروع الشـرق األوسـط الكبيـر ،إربـد :دار

الكندي للنشر والتوزيع 2221 ،م.
-42

مسعد ،نيفين ،رؤية الشباب العربي للعولمة ،معهد البحوث والدراسات العربيـة ،القـاهرة ،مصـر،

 2222م.
-43

مسعد ،نيفين...،وأخرون ،السياسة الخارجية األمريكيـة تجـاه الـدول العربيـة بعـد أحـداث الحـادي

عشر من أيلول/سبتمبر  ،2221مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة الثانية2224 ،م.
-44

المصــري ،هــاني...وأخــرون ،القضــية الفلســطينية ..ق ـراءة فــي الخيــارات والبــدائل االســتراتيجية،

الم ــؤتمر الس ــنوي األول :القض ــية الفلس ــطينية مراجع ــة التجرب ــة وآف ــاق تغيي ــر المس ــار االس ــتراتيجي،
المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية -مسارات ،ط ،1رام اهلل2212 ،م.
-45

ناصر ،إبراهيم ،التربية المدنية(المواطنة) ،مكتبة الرائد العلمية ،عمان1113 ،م.

ثانياً -رسائل ماجستير:
اني لــدى ِّ
عينــة مــن أطفــال مــا قبــل
 -1النــوفلي ،عبــد الــرحمن ،أثــر العنــف المتلفــز علــي الســلوك العــدو ِّ
المدرســة ،جامعــة نــزوى ،كليــة العلــوم واآلداب ،قســم التربيــة والد ارســات اإلنســانية ،رســالة ماجســتير
غير منشورة ،جامعة ُعمان 2214 ،م.

 -2أبو حمـاد ،نـاهض ،التمويـل الـدولي للمؤسسـات األهليـة الفلسـطينية وأثـره علـي التنميـة السياسـية فـي
قطاع غـزة  2222(،م 2212-م) ،د ارسـة ميدانيـة ،جامعـة األزهـر ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة،
 2213م.
 -3حامــد ،قصــي ،دور الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي إحــداث تحــول ديمق ارطــي فــي فلســطين (واليــة
الرئيس جورج بوش االبن  ،)2226-2221نابلس ،جامعة النجاح الوطنية /كليـة الد ارسـات العليـا،
رسالة ماجستير غير منشورة.2221 ،
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 -4فســيفس ،وســيم ،الهيمنــة األمريكيــة علــي مجلــس األمــن وأثرهــا علــي الق ـ اررات الدوليــة ( 1112م-
 2212م) القضـ ــية الفلسـ ــطينية نموذج ـ ـاً ،جامعـ ــة األزهـ ــر– غ ـ ـزة ،رســـالة ماجس ــتير غيـــر منشـ ــورة،
.2213
 -5قديح ،تيسير ،التدخل الدولي اإلنسـاني (د ارسـة حالـة ليبيـا 2211-م) ،جامعـة األزهـر ،غـزة ،رسـالة
ماجستير غير منشورة.2213 ،
 -6ســليمان ،بســام ،دور الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي تحقيــق التنميــة واألمــن والديمقراطيــة فــي ظــل
ائيلي ،جامعة النجاح الوطنيـة -كليـة الد ارسـات العليـا ،نـابلس ،رسـالة ماجسـتير غيـر
االحتالل اإلسر ِّ
منشورة.2213 ،
 -1س ــمحة ،عم ــر ،العولم ــة الثقافي ــة والثقاف ــة السياس ــية العربي ــة(برن ــامج اإلص ــالح ال ــديمقراطي والثقاف ــة
السياســية التشــاركية فــي الــوطن العربــي) جامعــة النجــاح الوطنيــة -كليــة الد ارســات العليــا ،نــابلس،
رسالة ماجستير غير منشورة.2225 ،
األمني في السلطة الوطنية الفلسطينية مـن وجهـة نظـر العـاملين
 -1خطاطبة ،إبراهيم ،إصالح القطاع
ِّ
فيهــا وأثــر ذلــك علــي التنميــة السياســية (الضــفة الغربيــة نموذج ـاً) ،جامعــة النجــاح الوطنيــة -كليــة
الدراسات العليا ،نابلس ،رسالة ماجستير غير منشورة 2213 ،م.
 -1عبـ ــدالحليم ،عبـ ــداهلل ،الواليـ ــات المتحـ ــدة األمريكيـ ــة والتح ـ ـوالت الثوريـ ــة الشـ ــعبية ف ـ ـي دول االعتـ ــدال
ـي( 2212م 2211-م) ،جامعـ ــة النجـ ــاح الوطنيـ ــة -كليـ ــة الد ارسـ ــات العليـ ــا ،نـ ــابلس ،رسـ ــالة
العربـ ـ ِّ
ماجستير غير منشورة 2212 ،م.
 -12حمــد ،ديانــا أيمــن :أثــر العولمــة الثقافيــة علــى م ـواطنِ ْي الضــفة الغربيــة ،رســالة ماجســتير غيــر
منشورة ،نابلس :جامعة النجاح الوطنية ،كلية الد ارسات العليا 2212 ،م.
بي :د ارسـة ميدانيـة 1111
 -11أبو صالحة ،أشرف غالب ،تأثير العولمة السياسية علي الوطن العر ِّ
م 2211-م ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.2212 ،
ني
ـاعلي فــي تشــكيل الثقافــة السياســية لــدى الشــباب الفلســطي ِّ
 -12الش ـرافي ،ارمــي ،دور اإلعــالم التفـ ِّ
(د ارســة ميدانيــة علــى طلبــة الجامعــات فــي قطــاع غـزة) ،جامعــة األزهــر -غـزة ،كليــة اآلداب والعلــوم
اإلنسانية ،رسالة ماجستير غير منشورة.2212 ،
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 -13قنيطــة ،أحمــد ،اآلثــار الســلبية الســتخدام (اإلنترنــت) مــن ُوجهــة نظــر طلبــة الجامعــة اإلســالمية
بغزة ودور التربية اإلسالمية في عالجها ،الجامعة اإلسـالمية ،غـزة ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة،

 2211م.
 -14أبو حماد ،نـاهض ،التمويـل الـدولي للمؤسسـات األهليـة الفلسـطينية وأثـره علـى التنميـة السياسـية
فــي قطــاع غ ـزة ( 2222م 2212-م) د ارســة ميدانيــة ،جامعــة األزهــر غ ـزة ،رســالة ماجســتير غيــر
منشورة 2211 ،م.
 -15الدجني ،حسام ،فوز حركـة المقاومـة اإلسـالمية (حمـاس) فـي االنتخابـات التشـريعية الفلسـطينية
ـطيني ،جامعــة األزهــر ،غ ـزة ،رســالة ماجســتير غيــر
ـي الفلسـ ِّ
( 2226م) وأث ـره علــي النظــام السياسـ ِّ
منشورة 2212 ،م.
ـي الفلســطينية
 -16بنــي فضــل ،عصــام ،دور االتحــاد األوروبــي فــي التنميــة السياســية تجــاه األ ارضـ ِّ
المحتل ــة( 1111م 2221-م) ،جامع ــة النج ــاح الوطني ــة -كلي ــة الد ارس ــات العلي ــا ،ن ــابلس  ،رس ــالة
ماجستير غير منشورة 2221 ،م.
المدني فـي تعزيـز المشـاركة السياسـية فـي فلسـطين،
 -11شيخ علي ،ناصر ،دور منظمات المجتمع
ِّ
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية 2221 ،م.
ثالثاً  -الصحف والمجالت:
 -1أحمـد ،سـيد أحمــد ،فـي القضــية الفلسـطينية :خارطــة الطريـق واعــادة صـياغة السياســة األمريكيـة فــي
الشرق األوسط ،األهرام الرقمية ،نقالً عن مجلة السياسة الدولية2223/21/21 ،م،
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=220638&eid=45
 -2أزروال ،يوسف ،اإلعالم الجديد ودوره في الحراك الديمقراطي العربي ،شبكات التواصل االجتماعي
أنموذجاً ،المجلة األفريقية للعلوم السياسية،
http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=167:-integris-&catid=10:2010-12-09-22-53-49&Itemid=7
 -3األحمدي ،فهد ،الفرق بين العولمة والعالمية ،مجلة دار األخبار،2212/21/15 ،
http://www.daralakhbar.com/articles/1991989
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الفلسطيني ودور التربيـة
 -4أبو دف ،محمود ،ومحمد ،األغا ،التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع
ِّ
في مواجهته ،مجلة الجامعة اإلسالمية -غزة ،المجلد التاسع – العدد الثاني2221 ،م.
 -5بركات ،سليم ،مفاهيم ومصطلحات العالمية والعولمة ،مجلة النبأ الدولية ،العدد 2225 ،14م،
http://www.annabaa.org/nbahome/nba74/mafaheem.htm
 -6حجاج ،قاسم ،التنشئة السياسية في الجزائر في ظل العولمة ،مجلة الباحث ،الجزائر2223 ،م.
ـطيني فـي عصـر العولمـة
-1
ُّ
ـامعي الفلس ِّ
الشامي ،محمود ،مستوى المشـاركة السياسـية لـدى الشـباب الج ِّ
(دراسة ميدانية علي عينة من طلبة جامعة األقصى في خانيونس) ،مجلة الجامعة اإلسالمية -غزة
 سلسلة الدراسات اإلنسانية ،المجلد التاسع عشر ،العدد الثاني2211 ،م. -1الزبيدي ،سامي ،حكومـة (إيكـان) الخفيـة والهيمنـة األمريكيـة المعرفـة قـوة مـن يـتحكم فـي المعلومـات
يتحكم في العالم ،المجلة االقتصادية،2212/12/21 ،
http://www.aleqt.com/2010/10/29/article_462277.html

 -1جــاويش ،نس ـرين ،القــوة األمريكيــة :المخــاطر واألوهــام ومعضــالت األمــن القــومي ،مؤلفــات أجنبيــة،
مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،111مجلد  ،41أبريل 2212م.
 -12الجربــاوي ،علــي ،فلســطين والمرحلــة الجديــدة ،مؤسســة الد ارســات الفلســطينية ،مجلــة الد ارســات
الفلسطينية ،بيروت ،لبنان ،ربيع  2226م.
ـالمي ،مجلــة األكاديميــة المغربيــة،
 -11الــدجاني ،أحمــد صــدقي ،الـ ِّـدين والنظــام العـ ُّ
ـالمي بمنظــور إسـ ِّ
الرباط ،العدد  1115 ،12م.
 -12العس ــيلي ،رج ــاء ،التغي ــر ِ
ـامعي
ـي والمعرف ـ ُّ
القيمـ ـ ُّ
ـي وت ــأثيره عل ــي تكـ ــوين شخص ــية الش ــباب الجـ ـ ِّ
الفلسطيني ،مجلة اتحاد الجامعات العربية ،عمان ،األردن ،العدد 2226 ،46م.
ِّ
ـي فــي ضــوء احــتالل العـراق ،مجلــة
ـي العربـ ِّ
 -13الكفارنــة ،أحمــد ،اآلثــار السياســية فــي النظــام اإلقليمـ ِّ
دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية -المجلد  -25العدد الثاني2221 ،م.
ـامعي
 -14العس ــيلي ،رج ــاء ،التغي ــر القيمـ ــي والمعرف ــي وت ــأثيره عل ــى تكـ ــوين شخص ــية الش ــباب الجـ ـ ِّ
الفلسطيني ،مجلة اتحاد الجامعات العربية ،عمان ،األردن ،العدد 2226 ،46م.
ِّ
040

 -14كيالي ،ماجد ،الحسابات السياسـية لالنتخابـات الفلسـطينية ،مؤسسـة الد ارسـات الفلسـطينية ،مجلـة
الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،ربيع  2226م.
الفوال ،العولمة ثقافة واحدة أم ثقافات متعددة ،صحيفة الراكوبة السودانية2213/26/22 ،
-15نجوي َّ
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-86160.htm.
رابعاً :مواقع اإلكترونية:
 -1أويجــا ،يوســف" ،الخصوصــيات الثقافيــة فــي مهـ ِّ
ـب العولمــة الثقافيــة  -األمازيغيــة نموذج ـاً" ،فــي:

الحوار المتمدن ،ع 2212/12/32 ،3112م،

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=233641
 .1بــالرايس ،هشــام ،بــين العالميــة والعولمــة جــزء  ،2مدونــة فكريــة تهــتم بالقضــايا الحضــارية والمســائل
الفلسفية وطرح دراسات فكرية وعقدية،2211/4/11 ،
http://alfikhir.blogspot.com/2011/04/2.html
 .1تلفزي ــون روس ــيا الي ــوم ،المـ ـرأة الفلس ــطينية اهتم ــام ب ــآخر ص ــيحات الموضـــة 2221/25/24 ،م،
arabic.rt.com/news/29672.
 .1تامر ،ياسر ،الفوضى الخالقة بين الفكر والممارسة ،موقع ديوان المغرب،2211/3/21 ،
https://groups.google.com/forum/#!msg/fayad61/UL8jOnOP2EM/nNaWH
02SOFwJ
.12

الجمعي ــة األهلي ــة لمناهض ــة الص ــهيونية ونصـ ـرة فلس ــطين ،س ــفهاء العص ــر ،الرغ ــاليون الج ــدد،

 2212،م ،ص  ،11صيغة PDF
http://mounahada.org/modules.php?namepart=books_and_studying&number=242

.11

الجبوري ،عبد الوهاب محمد ،خريطة الدم األمريكية" :الوجه الحقيقـي لمشـروع الشـرق األوسـط

الجديد" ،مجلة دنيا الرأي،2213/23/24 ،
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/287285.htm

.12

الجزيرة ،برنامج :للنساء فقط" ،المرأة والموضة في المجتمعات العربية"،
www.aljazeera.net/programs/pages/1e52fff6-6b3d-4a11-b79b-c07a9db6c0a6
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التقرير االستراتيجي العربي :الشرق األوسـط فـي اسـتراتيجية إدارة (جـورج بـوش) ،مركـز األهـرام

للدراسات السياسية واالستراتيجية،2221/21/1 ،
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/RARB84.HTM
.14

أبو جالل ،رشا ،مظاهر غربية تغزو عقول الشباب وتهدد الثقافة الفلسطينية ،تقرير صحفي،

جريدة االستقالل 2212/11/26 ،م،
http://alestqlal.com/ar//index.php?act=Show&id=6090.
.15

ـافي ،بغـداد،
الراوي ،عبـد السـتار ،العولمـة الفـردوس الموعـود وجحـيم الواقـع ،مجلـة الموقـف الثق ِّ

دار الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئون الثقافيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد  ،12ص  1111 ،33م،
.www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=53191
.16

دحالن ،محمد ،مقابلة تلفزيونية ،قناة دريم،2214/23/16 ،2
http://www.youtube.com/watch?v=hRElAfGNQ34

.11

ـي،
ـي ،مؤسس ـة الفكــر العربـ ِّ
الزغبــي ،محمــد مصــلح ،العولمــة الثقافيــة وأثرهــا علــي الــوطن العربـ ِّ

2213م،
.11

http://arabthought.org/content

أب ـ ــو ش ـ ــرخ ،محم ـ ــد ،مش ـ ــروع قن ـ ــاة البحـ ـ ـرين(المي ـ ــت -األحم ـ ــر) :نظـ ـ ـرة عل ـ ــي األبع ـ ــاد البيئي ـ ــة

واالستراتيجية والسياسية واالقتصادية ،غزة 2223 ،م ،نسخة ،pdf
ttp://www.watersexpert.se/Enviromental%20impact.htm
.11

صحيفة الشرق ،الدمام  ،تقرير دولي ،العدد  ،644تاريخ النشر2213/1/1 ،م،
www.alsharq.net.sa/2013/09/08/937866

.22

مكتــب األمــم المتحــدة :مكتــب تنســيق الشــئون اإلنســانية ،خمــس ســنوات علــى الحصــار ،الوضــع

اإلنساني في قطاع غزة ،تقرير سنوي ،األراضي الفلسطينية ،القدس الشرقية ،حزيران 2212م.
.21

عبــد الشــافي ،عصــام ،العامــل الــدولي :ت ارجــع الــدور األمريكــي فــي البيئــة االســتراتيجية الجديــدة،

صحيفة األهرام الرقمية ،عن مجلة السياسة الدولية/1 ،أكتوبر 2211/م ،
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=691694
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.22

ـطيني ،الحـوار المتمــدن،
عبــد العــاطي ،صــالح ،العولمــة الثقافيــة وتــداعياتها علــي الشــباب الفلسـ ِّ

العــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد  ،3212المحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور :مواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيع وأبحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث سياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية 2211/22/11 ،م،
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=246884
.23

عبــد العلــيم ،الســيد ،األمــم المتحــدة وقضــية فلســطين :الفيتــو األمريكــي شــوكة فــي حلــق الشــعب

الفلسطيني ،مجلة الوطن،
ِّ
http://www.alwatan.com/graphics/2012/05may/24.5/dailyhtml/qadaia2.ht
.24

عبيد ،أمل ،واقع الثقافة العربية واإلسالمية في ظل العولمة ،المحور ،العولمة وتطورات العالم

المعاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوار المتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن ،الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد 2226/12/21 ، 1111م،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%2084416
.25

عبيــد ،أمــل ،آليــات العولمــة آثارهــا وتجلياتهــا ،المحــور :العولمــة وتطــورات العــالم المعاصــر،

الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوار المتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن ،الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد 2221/1/1 ،1112م،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%2084431
.26

عسلية ،صبحي ،أبو مازن وبداية الطريق الصعب ،مركـز الد ارسـات السياسـية واالسـتراتيجية –

مؤسسة األهرام ،القاهرة 2223،م،
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/CI2R19.HTM

.21

غنـ ــيم،

محمـ ــد( ،األنترنـ ــت

والعولمـ ــة) ،2

مركـ ــز

ال ـ ـدعوة

ـي،
العلمـ ـ ِّ

http://dawacenter.net/download/0010.doc

.21

القلقيلي ،عبد الفتـاح ،منظمـة التحريـر الفلسـطينية واألمـم المتحـدة ،المركـز الفلسـطيني لمصـادرة

حقوق المواطنة والالجئين (بديل)،
http://www.badil.org/haq-alawda/item/1528-art-04
.21

الشــ ــاهد للد ارســ ــات السياسـ ـ ــية واالســ ــتراتيجية ،بـ ـ ــدائل (عرف ـ ــات) ..صـ ـ ــياغة إس ـ ـ ـرائيلية للقيـ ـ ــادة

الفلسطينية ،أحداث سبتمبر حصاد عام،
http://ashahed2000.tripod.com/news/10/2.html
041
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ـطيني( -المس ــتقبل يق ــرع الب ــاب) ،رام اهلل،
ـبابي ،تقري ــر واق ــع الش ــباب الفلس ـ ِّ
منت ــدي ش ــارك الش ـ ِّ

2213م.
.31

ـطيني ،وزيـرة االتصــاالت وتكنولوجيــا
مــؤتمر صــحفي ،لرئيســة الجهــاز المركــز ِّ
ي لإلحصــاء الفلسـ ِّ

المعلومــات الفلســطينية ،جريــدة القــدس ،فلســطين فــي الم ارتــب األولــى عالمي ـاً فــي اســتخدام الفــيس
بوك ،رام اهلل /11 ،مايو2213/مwww.alquds.com/news/article/view/id/438336،
.32

مجموعـة المرشـدين العـرب،)Arab Advisors Group( ،عـدد الفضـائيات العربيـة المجانيـة

مستمر في النمو/22 ،أغسطس2213/م  ،جريدة الحياةalhayat.com/Details/543782 ،
.33

م ـراد ،ارمــي ،دور الشــباب الفلســطيني فــي التغييــر الشــامل (اقتصــادي ،سياســي ،اجتمــاعي)،

ـي المتعــدد األط ـراف ،القــاهرة،
ـي فــي الح ـوار المجتمعـ ِّ
مــؤتمر دور منظمــات المجتمــع المــدني العربـ ِّ
 2212مwww.maatpeace.org/node/3963?page=6 ،
.34

موق ـع الوكالــة األمريكيــة للتنميــة ،الصــفحة الرئيســية :الشــرق األوســط ،الضــفة الغربيــة وقطــاع

غــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة ،الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفحة باللغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلنجليزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ترجمته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر المت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرجم جوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل،
www.usaid.gov/west-bank-and-gaza/youth
.35

ـطيني" ،الحـراك
بي للبحوث والتنمية "،نتائج استطالع الرأي بـين الشـباب الفلس ِّ
مركز العالم العر ِّ

ـداخلي ،االنتخابـات ،المفاوضـات ،الربيـع العربـي،
ـبابي -التوجــه السياسـي -الوضـع ال
الش ُّ
ِّ
االحتياجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات،

واألولويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات،

 1شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباط،2212 ،

www.awrad.org/pdfs/Youth%20Press%20release%20Arabic%20ffrr%20(2012).doc

.36

وكالة أنباء شينخوا الصينية ،تحقيق إخباري :فتيات مـن غـزة يتلقـين دروسـاً فـي رقـص الباليـه

رغــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم مجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمعهن المحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافظ ،الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط 2212/21/11 ،م،
arabic.news.cn/arabic/2012-09/18/c_131857106.htm
.31

وكالة األنباء الفلسطينية وفا ،دعوة لمنع تدهور األوضاع النفسية واالجتماعية في قطاع غزة،

بي ـ ـ ـ ـ ـ ــان ص ـ ـ ـ ـ ـ ــحفي ،برن ـ ـ ـ ـ ـ ــامج غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة للص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة النفس ـ ـ ـ ـ ـ ــية ،غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة فلس ـ ـ ـ ـ ـ ــطين2213/12/12 ،م،
www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=161554
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وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية وفــا ،خطــة جــورج تينــت ،قضــايا الص ـراع ،المفاوضــات

ائيلي،
واالتفاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الجانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ِّ
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4366
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ـاني يجتــاح فلســطين ِّ
ويكبــد شــركات االتصــال خســائر
وكالــة مع ـاً اإلخباريــة ،االتصــال المجـ ُّ

بالماليين،2214/22/22 ،
.42

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails

ورشـــة عمـ ــل بعن ـ ـوان :اآلثـ ــار السـ ــلبية لتص ـ ـفُّح المواقـ ــع اإلباحيـ ــة وسـ ــبل الحـ ــد منهـ ــا ،الجامعـ ــة

اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية ،غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة،2213/25/12 ،

.

http://www.iugaza.edu.ps/Default.aspx?tabid=11359&id=9824
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سـراج لألعــالم ،مخــاوف أمنيــة مــن ارتبــاط تطبيــق )الفــايبر( بجهــاز )الموســاد) ،سـراج لإلعــالم،

،2214/22/11
.42

http://seraj.ps/index.php?act=post&id=70950

ويكيبيديا الموسوعة الحرة ،ملحق  :قائمة العرب الحاصلين علي جائزة نوبل1114 ،م،
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7
%D8%A6%D9%85
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املالحق
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الملحق الول  -االستبانة:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة الزهر– غزة

كلية اآلدا والعلو اإنسانية

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

برنامج ماجستير دراسات الشرق الوسط
استمارة بحث بعنوان

" أثر العولمة الثقافية والعولمة السياسية علي طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة "
2012-2221
(دراسة ميدانية)
أخي الطالب  ...أختي الطالبة ...

تعتبر هذه االستبانة جزءاً من رسالة ماجسـتير فـي قسـم د ارسـات الشـرق األوسـط ،بجامعـة األزهـر

نرجو اإلجابة على األسئلة بكل موضوعية ونتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات وعدم استعمالها إال

العلمي .
ألغراض البحث
ِّ

إعداد الباحث
رائد ماضي
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أوالً البيانات الشخصية
 .1اسم الجامعة:

جامعة األزهـر

الجامعة اإلسالميـة

جامعة األقصـى

جامعة القدس المفتوحة

 .2التخصص :

علوم إنسانية

 .3السنة الدراسية:

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المستوى الرابع

محافظة غزة

محافظة خانيونس

 .4مكان السكن :

علوم بحتة

محافظة رفح

محافظة الوسطى

محافظة شمال غزة
 .5الجنس :

ذكر

 .6االنتماء السياسي:

أنثى
حماس

فتح
الجهاد اإلسالمي
الجبهة الديمقراطية

الجبهة الشعبية
مستقل

أخرى ،أذكرها ............................
 .1دخل األسرة :

أقل من  1000شيكل
بين  2000إلي  3000شيكل

بين 1000الي 2000شيكل
من  3000ـ  4500شيكل

أكثر من  4522شيكل
ي؟
 .1هل تملك بعض وسائل االتصال الحديثة على المستوى
الشخصي أو األسر ِّ
ِّ
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ال

نعم
 .1هل أنت م ِ
ستخدم لشبكة اإلنترنت ؟
ُ
نعم

أحياناً

ال

 .12التردد على المواقع االجتماعية التفاعلية:
مرتين في األسبوع

يومياً

ناد اًر وبشكل متقطع

مرة في األسبوع
ثانياً /محور مفهوم العولمة الثقافية والعولمة السياسية:
أوالً :ما هي مظاهر وأبعاد العولمة الثقافية والسياسية ؟
ال

نعم

في حالة اإلجابة "بنعم " فماهي مظاهر وأبعاد العولمة الثقافية و السياسية من وجهة نظرك:
م

البند

موافق
بشدة

مظاهر العولمة الثقافية والسياسية هي:

1

تنميط ثقافات العال تحت ثقافة عالمية واحدة .

2

اتجاه السيطرة على وعي الشعو وتوجهاتها الفكرية .

3

الدعوة إلى االنفتاح الثقافي على العال .

4

محاولــة تعمــي النمــوذج الثقــافي المريكــي علــي المجتمعــات

5

العربية والمجتمع الفلسطيني جزء منها.
التفاعل الثقافي بين مختلف الشعو .

أبعاد العولمة الثقافية و السياسية هي:

1
2

إعطــاء دور حيــوي وهــا لمؤسســات المجتمــع المــدني علــي
حسا السلطة.
ربط التمويـل الخـارجي بالوضـع السياسـي .وتقـدي مزيـد مـن
التنازالت السياسية.

3

ترتي قضايا التسوية بين العر والكيان الصهيوني.

4

ممارستها لألدوار المختلفة للتأثير على السياسـات الوطنيـة

5

للدولة واضعافها.
التدخل في الشئون الداخلية واختراق السيادات اإقليمية.
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موافق

محايد

معارض

معارض
بشدة

ثانياً :كيف استطاع النظا اإمبريالي العالمي أن يوظف العولمة الثقافية والسياسية في فرض
السيطرة والهيمنة علي المجتمع الفلسطيني وخاصاً الشبا الجامعي ؟

م

البند

موافق
بشدة

توظيف العولمة الثقافية هي:

1

توسيع دائرة االتصال بين الشبا في المجتمعات كافة.

2

تبـــادل المعلومـــات والخبـــرات بـــين الشـــبا علـــى المســـتوى

3
4
5

العالمي.
وجود فجوة ثقافية لدي الشبا لتناقض الثقافة الجنبية
مع الثقافة المحلية الفلسطينية .
تهمـــــيش المســـــتوى الفكـــــري لـــــدى الشـــــبا الفلســـــطيني
وسطحيته.
انخفاض مستوى االنتماء الثقافي لدى الشبا .

توظيف العولمة السياسية هي:

1

ضعف الهوية والشخصية الوطنية لدى الشبا .

2

عد وضوح مفهو المواطنة عند الشبا الفلسطيني.

3

انخفـــــاض معـــــدالت المشـــــاركة السياســـــية لـــــدى الشـــــبا

4
5
6
1

الجامعي.
ضـعف ثقـة الشـبا فــي قيـادته السياسـية وقيـادة الحـ از
والتنظيمات.
تمتـــــع الشـــــبا بمزيـــــد مـــــن الحريـــــة الفرديـــــة وممارســـــة
الديمقراطية.
انخفــاض مســتوى الــوعي السياســي الــوطني لــدى الشــبا
الجامعي.
تعميق حالة االنقسا الفلسطيني وانسداد الفـق السياسـي،
في قضايا الحل النهائي.
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موافق

محايد

معارض

معارض
بشدة

ثالثاً :هل يوجد اختالف بين طلبة الجامعات الفلسطينية في مدي تأثره بالعولمة الثقافية والسياسية

وفقاً لمتغير الجنس ،المستوي الدراسي ،مستوي دخل السرة؟
م

موافق

البند

1
2

اهتما الشبا بالمظاهر الخادعة دون المضمون الحقيقي.

3

الفه الخاطئ لمفهو الحرية لدى الشبا .

4

طبيعة ميل الشبا إلى االندفاعية في الحك على المور.

5

انبهار الشبا بكل ما هو جديد دون تفكير.

6

ضـــعف أداء مؤسســـات المجتمـــع فـــي القيـــا بأدوارهـــا تجـــاه

1

موافق

معارض

بشدة
ضعف الوازع الديني لدى الشبا .

1

محايد

معارض
بشدة

القضايا المعاصرة.
عــــد التعــــاون والتنســــيق بــــين مؤسســــات المجتمــــع للقيــــا
بأدوارها.
تباين التوجهات الحزبية والفكرية داخل المجتمع.

رابعاً :تتمثل إيجابيات العولمة الثقافية والعولمة السياسية من وجهة نظرك في:
م

البند

موافق
بشدة

1

االنفتاح على االقتصاد العالمي.

2

يساعد علي خلق فضاء خاص بالشبا حول فكرة
معينة مثل الحراك العربي المعاصر.

3

إحداث وحدة معرفية كونية.

4

إزالة الحواجز المكانية والفواصل الزمانية.

5

نقل التكنولوجيا الحديثة.
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موافق

محايد

معارض

معارض
بشدة

6
1

مشـــاركة صـــ َناع القـــرار السياســـي ،مـــن خـــالل وســـائل
وتقنيات االتصال الحديثة.
مراقبـــة الســـلطة السياســـية ،والتصـــدي لهـــا فـــي حالـــة
انفرادها بالقرار.

خامساً :تتمثل سلبيات العولمة الثقافية والسياسية من وجهة نظرك:
البند

موافق

موافق

محايد

معارض

بشدة

.1

المظهر المتغر في المالبس وقصات ال َ
شعر.

.2

إضعاف الهوية والشخصية القومية.

.3

البعد عن قيمنا وثقافتنا.

.4

البعد عن الوالء واالنتماء للوطن

.5

االغت ار وحالة الالمباالة السياسية لدى فئة الشبا

.6

معارض
بشدة

الجامعي.
التراجع عن القي المكونة للذات الفلسطينية ،ومنها

اللغة العربية.

سادساً :دور الجامعات الفلسطينية في توعية طالبها بمخاطر العولمة الثقافية والعولمة السياسية،
وكيفية تحصينه في مواجهة هذا الغزو الثقافي والسياسي؟
موافق

م

البند

1

عقــد دورات تدريبيــة متخصصــة توضــح أهــم

بشدة

المخاطر وسبل المواجهة.
2

عقـ ـ ــد نـ ـ ــدوات سياسـ ـ ــية واستضـ ـ ــافة النخـ ـ ــب
السياسية الخبيرة المتخصصة.
058

موافق

محايد

معارض معارض
بشدة

3

الحِذر على اآلخر.
توعية الطالب باالنفتاح َ

4

طرح مسـاق د ارسـي يـدرس كمتطلـب جـامعي
لكــل الكليــات ،يوضــح كيفيــة التعامــل مــع مــا
هو إيجابي في العولمة.

5

الفلسطيني
الثقافي
إحياء التراث
َّ
ِّ

6

التمسك بقيمنا الدينية.

1

تسليط الضوء علي أهم المخاطر مـن خـالل
مجلـ ــة الجامعـ ــة ودعـ ــوة الطـ ــالب للمشـ ــاركة
بمقاالت تعكس توجهاتهم وأراءهم.

واهلل ولي التوفيق
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الملحق الثاني :كتا تسهيل مهمة (:)0

054

الملحق الثالث :كتا تسهيل مهمة (:)8

055

الملحق الرابع :توزيع طلبة القدس المفتوحة المفتوحة بقطاع غزة حس المراكز:

056

الملحق الخامس :أعداد الطلبة المسجلين بجامعة القدس المفتوحة بقطاع غزة:

057

الملحق السادس :كتا تسهيل مهمة (:)1

052

الملحق السابع :إحصائية بطال جامعة القصى:

059

الملحق الثامن :تسهيل مهمة (:)4

060

الملحق التاسع :توزيع الطال بجامعة الزهر – غزة:

060

