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العولمة وأزمة الهوية: قراءة نقدية فى تراث علم االجتماع 

 المعاصر
 (*)علي جلبي

 ملخص:
م نتدددداج ت العولمددددة نتدددداج ت ددددوالت أتهدددددو الوإقددددة إلددددى التعددددرو علددددى إ ا مددددا  اندددد

أيديولوجية، ىل تعمل العولمة على تهديد الهويات وبخاصة الهويات الثقافية، وما ىي أىم 
 خلفيددة   -مددم موجاتهددا الث  ددة  -وتعتمددد الوإقددة علددى نلريددة العولمددة الهويددات فددي العددالم، 

تتعلدددا بالع قدددة بددديو الهويدددة والعولمدددة  وفدددي ىددد ا مستبصدددرة نلريدددة للوصدددول إلدددى إدإا دددات 
ب اجة إلى االنتقدال مدو اصقصداء  طرح مجموعة مو االفتراضات حول إ ا ما  ناتالسياق، 

أىميددددة التمادددديو االجتمدددداعي للف ددددات  تؤ ددددداالجتمدددداعي إلددددى االندددددماج االجتمدددداعي   مددددا 
وتوصلت الدإاسدة إلدى عددد مدو النتدامه أىمهدا:  االجتماعية للفقراء والشباب والمهمشيو 

ىددى عمليددة إعددادة بندداء موضددوعى لاددل مددو االقتصدداد  أن العولمددة ليسددت أيديولوجيددة، وإنمددا
الثقافات والنلم والمجتمعات  وتعمل العولمة على االستبعاد واصدمداج فدى الوقدت نفسدو، 

عولمددة إأ  وأ دددت علددى أن  لددو قيمددة،  سمددا لدديإدمدداج  ددل لدديء لددو قيمددة واسددتبعاد  ددل 
إيادات األعمال فقط، وإنما على وجود التانولوجيا أو  ال تعتمد المال أو التجاإة العالمية

عتمدددد ت قدددا الطدددابم الادددونى علدددى مبدددادإات الددددول القوميدددة فدددى ت ريدددر االقتصددداد وإزالدددة ي
 ال دود 

 ، علم االجتماع  المجتمم الاوني والم لي ،الهوية ،: العولمةالالمات المفتاحية
 :مقدمة

                                                   

 .سكندريةاإلعلم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة أستاذ (*)
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ًعا، العولمة لهد العالم فى عشرات السنيو األخيرة عمليتيو متوازيتيو تتعايشان م 
مدددو ناحيدددة وتل يدددد الهويدددات الثقافيدددة المتبايندددة مدددو ناحيدددة أخدددر   وتدددرتبط  لتدددا العمليتددديو 
ببعضهما، فاما ترتبط عملية ت قيا التجانس الثقافى عدادة بالعولمدة، فدان العولمدة تنطدو  
على تهديد للثقافات الم لية ولهويات معينة، وقدد بد م مدم ىد ا الخدوو فقدد المرجعيدات 

فيددددة التددددى تدددددعم ىويددددات النددددا ، األمددددر الدددد    ددددان مددددو نتامجددددو نشددددوب الصددددراعات الثقا
 والن اعات حول الهويات الم لية واصقليمية 

فدى ىدد ا الصددد أن العمليتديو ت دد ان فددى  M.Castellsويد ى  مدانيول  اسدتل   
الوقت نفسو وىو ت امو غير تاإيخى، وبالرغم مدو أنهمدا ت امهمدا ع قدة نسدقية، فانهدا ال 
ت ال ع قة غامضة ت تاج إلى توضيح  فمو ناحية افترض البعض أن العولمة تتطل   قافدة  
 ووزموبوليتانيددددة، وتبلددددوإت منلددددوإات مختلفددددة، يت دددددث بعضددددها عددددو عمليددددات التوحيددددد 
والتجانس الثقافى للعالم  نوع مو النقد له ه العملية  ومو ناحية أخدر  أ دد الدبعض مبددأ 

ة إلددى الهويددة التاإيخيددة لاسدد و، التددى يصددع  أن تندددمه فددى الخصوصددية الثقافيددة والعددود
 ,M. Castellsالثقافدة العالميدة، أو الثقافدة الواحددة التدى ينتمدى إليهدا الجدنس البشدر  )

2010.) 
وىاددددد ا أصدددددب ت قضدددددية الع قدددددة بددددديو العولمدددددة والهويدددددة الثقافيدددددة واحددددددة مدددددو  

البداحثيو علدى األخدص فدى علدم  االىتمامات  ات األبعاد المتعددة والمعقددة التدى لد لت
اجتماع العولمة، ألن الت ديث والعولمدة يح دد ان ت دوالت أساسدية فدى جد وإ وبنداء الهويدة 
وقددديم األسدددرة والمجتمدددم الم لدددى واألمدددة والج رافيدددا، و ددد ل  فدددى قددديم الوسدددط الادددونى 

(A,Naz, et al, 2011 .) 
العولمدة والهويدة، علدى  وتهدو الوإقة ال الية إلى تسليط الضوء على الع قدة بديو 

ن و يسهم فى زيادة استبصاإنا وفهمنا لها، ويطدرح قضدايا جدديرة بالب دث فدى المسدتقبل  
 و ل  مو خ ل اصجابة عو عدة تساؤالت:
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ىل العولمة أيديولوجية أو ت والت متعددة؟ وىل تعمدل علدى االسدتبعاد أ ثدر مدو  -1
 االندماج؟

 لثقافية؟ىل ىناك خوو مو تهديد العولمة للهويات ا -2
 ما أىم ألاال الهويات فى العالم؟ -3
ما االستجابات المتباينة التى أ اإتها فارة العولمة الثقافية؟ و يف عبرت عو أزمة  -4

 الهوية؟
 ما الوسامل الخ ّقة فى التعامل مم العولمة وتجن  التهميش فى العالم العربى؟ -5

نلريدات ومفداىيم، ومدا تقدمدو وتستعيو الوإقة بما توافر فى تراث علم اجتمداع العولمدة مدو 
الموجددددات الث  ددددة لنلريددددة العولمددددة )المت ولددددون والمتشددددااون والت وليددددون( مددددو تفسددددير 
للمواقف المتناقضدة مدو قضدية الع قدة بديو العولمدة والهويدة، وتعتمدد فدى ىد ا الصددد علدى 
 مفاىيم مثل مر   الهوية، والجمم بديو الادونى والم لدى،  مدا تسدتفيد مدو ىد ه المفداىيم
فددى معالجددة أزمددة الهويددة، و ددلداة لنقددد التيدداإ السددامد بدديو البدداحثيو فددى العددالم العربددى الدد   
يدعم النتامه السلبية للعولمة على الهوية الثقافية العربية وطرح تصوإ يوضح  يفية التعامل 
الخدد ق مددم العولمددة فددى المسددتقبل  وتمثددل الوإقددة دإاسددة اسددتط عية تعتمددد إلددى حددد  بيددر 

ه إعادة الت ليل، وقراءة ماتوافر فى التراث والدإاسات السابقة فدى علدم اجتمداع على منه
 العولمة حول ى ه القضية  وتنقسم الوإقة إلى عدة م اوإ:

 يعرض االطاإ التصوإي للع قة بيو العولمة والهوية  األول:
 ير   على أزمة الهوية والمواقف المتناقضة فى التراث مو ى ه الع قة  الثانى:
 يقدم توضيً ا للوسامل الممانة فى التعامل الخ ق مم العولمة  الثالث:

وينتهى الب ث بخاتمة، تبلوإ مجموعدة اسدتنتاجات تجيد  عمدا أ يدر مدو تسداؤالت 
 وتطرح خياإات للمستقبل 

 أواًل: المفاىيم واصطاإ التصوإ  للع قة بيو العولمة والهوية:
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اتهددا المختلفددة، ويسددتعيو بمجموعددة مددو يسددتفيد الب ددث مددو نلريددة العولمددة وموج 
المفاىيم األساسية؛ إبما  ان أىمها مفهوم العولمة، والجمم بيو الادونى والم لدى والهويدة 

 ومر   الهوية 
    Globalizationالعولمة:  -1
يصددع  حصددر م دداوالت تعريددف العولمددة فددى تددراث علددم االجتمدداع، ونتوقددف ىنددا  

  إلى أن العولمدة ليسدت أيديولوجيدة بقددإ مداىى عمليدة أمام بعضها إ  ي ى  مانويل  استل
إعادة بناء موضوعى لال مو االقتصاد والثقافات والنلم والمجتمعات، وتشير العولمة فى 
االقتصددداد إلدددى نمدددو ج مدددو االقتصددداد يعتبدددر  ونيجدددا؛ ألن نشددداطاتو  الجوىريدددة )إأ  المدددال 

قت نفسو ويوميجا  وىدو اقتصداد فدى وأسواق المال( قادإة على العمل بوصفها وحدة في الو 
جددوىره  ددونّي ألن أسددواق المددال فددى حالددة اعتمدداد  ددونى فيمددا بينهددا، و دد ل  إأ  المددال 
والتجددداإة العالميدددة، وإنتددداج السدددلم والخددددمات، والشدددر ات متعدددددة الجنسددديات  لهدددا فدددى 

ى معلمهدا  جوىرىا  ونية، مم أنو ليس  ل  لد  يعتبدر  ونيًدا، فمدثً  القدوة العاملدة ليسدت فد
مليددون فقددط مددو  200 ونيددة، ألن الشددر ات متعددددة الجنسدديات ال تسددتخدم إال حددوالى 

ألدف مليدون   300العمال، و ل  مو إجمالى القو  العاملة فى العالم التى تقددإ ب دوالى 
و دد ل  يعتبددر  ددل مددو العلددم والتانولوجيدددا بوصددفهما أساًسددا لنمددو الثددروة والقددوة، عناصدددر  

باات للعلدددم والتانولوجيدددا فدددي جميدددم أن ددداء العدددالم  وتعتبدددر  ونيدددة، حيدددث تشدددالت لددد
االتصددداالت أيًضدددا  ونيدددة، وىنددداك سدددبم مجموعدددات  بدددر  ل تصددداالت تدددت ام فدددى إنتددداج 

% مو المادة المرمية والمسموعة أو إ اعة األخباإ، وى ا ال يعنى أن الثقافة واالعد م 50
 .Mلددى فددى  ددل  قافدددة )فددى جملتهمددا قددد أصدددب ا  ددونييو، ألن ىندداك مدداىو خدددا  وم 

Castells, 2010  .) 

وقد أسهمت عملية العولمة فى نمو مجموعدة مدو الدنلم الدوليدة تت مدل مسد ولية  
إداإة المشا ت التى تمثل منفعة عامة  ونية، وى ا ماحدث فى مجال البي ة والتعامل مم 

ى البي دة حالة الدوء الاونية وآليات تجنبهدا، وأصدب ت  دل األسدالي  ووسدامل الدت ام فد
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مو قبيل النفم العام الاونى  وتمثدل حقدوق اصنسدان مجموعدة قديم  ونيدة تدم التوقيدم عليهدا  
 ونيجا وعالميجا، ولقدد أصدب ت ع قدة االعتمداد المتبادلدة بديو األمدم والبلددان والمجتمعدات 
ظدداىرة واضدد ة  والعولمددة ال اليددة ليسددت ىددى العولمددة السددابقة نفسددها؛ ألنهددا بنيددت علددى 

وجيا االتصال والمعلومات التى عملت على تجاوز واختفداء المسدافات بديو البلددان، تانول
والعولمة فى الوقت نفسو تعمل على االستبعاد واصدماج، فهى تعمل على إدماج  ل لديء 
لددو قيمددة وتسددتبعد  ددل مدداليس لددو قيمددة، ولدد ل  فالعولمددة االقتصددادية بالت ديددد تعددد عمليددة 

ول وال اومددددات ونشدددداطات األعمددددال فددددى  ددددل البلدددددان إلددددى انتقاميددددة، وىدددد ا مايدددددفم الددددد
االنخددراف فددى ىدد ه الشددباة الاونيددة، ألن الوجددود خاإجهددا يعددوق النمددو، والتنميددة، وتوليددد 
الثددروة   مددا يعنددى غيدداب إماددان االسددتثماإ فددى إأ  المددال والتانولوجيددا عددو أ  بلددد، أو 

ونى  وإغددم أن ىدد ا النددوع أو إقلدديم أو قطدداع، زيددادة احتمدداالت تهميشددو عددو االقتصدداد الادد
الددنمط مددو العولمددة االسددتبعادية، قددد وجددد معاإضددة مددو جاندد  الددرأ  العددام، فانددو ال يماددو 
القدددول بدددلن العولمدددة سدددلبية  لهدددا، ألندددو فدددي حددديو تخلفدددت قطاعدددات أساسدددية فدددى  ثيدددر مدددو 
المجتمعددات عددو عمليددة العولمددة، إال أن ىندداك قطاعددات أخددر   ثيددرة اسددتفادت مددو ىدد ه 

ة علددى ن ددو يفددوق المعتدداد  وقددد تاددون العولمددة إيجابيددة فددى المجدداالت االقتصددادية، العولمدد
   (M. Castells, 2010ولانها سلبية فى المجاالت البي ية مثً  )

ولاى تتماو الدول مدو إداإة العولمدة وتنخدرف فدى لدبااتها  دان عليهدا أن تعمدل  
العالميدددة ال تعتمدددد فقدددط علدددى علدددى تشدددجيعها بالفعدددل، ألن عولمدددة إأ  المدددال أو التجددداإة 

وجود التانولوجيا أو استراتيجيات األعمال لاى يت قا الطابم الاونى، وإنما يعتمد  لد  
أيًضددا علدددى مبدددادإات الددددول القوميدددة فددى ت ريدددر االقتصددداد أو التفايددد  أو إزالدددة ال ددددود  

األوإبدى وتمثل الدول الفاعل األساسى فى عمليات الت درإ والعولمدة  ولقدد لدال االت داد 
لاً  جديًدا مو الدولة التى تعتمد على حاومات دولها القومية، لتعمل مًعا علدى ن دو أو 
آخر، وتتفاوض بشدال مسدتمر، وتتقاسدم السديادة حتدى تدتماو مدو ال فدات علدى مسدتو  
معدديو مددو االسددتق ل فددى ع قتهددا بالشددباات الاونيددة لددرأ  المددال والتانولوجيددا والتجدداإة 

م    ونشل عو  ل  بناء فوقّي مو النلم العالمية،  الناتو، ومنلمدة الصد ة العالمية واصع 
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العالميدددة، ومفوضدددية البي دددة وغيرىدددا، وفدددى ىددد ه الشدددباة تحتخددد  القدددراإات السياسدددية وتجدددر  
المفاوضات وتتم اصداإة و ل مايشير إلى أن الدول القوميدة لدم تختدفع مدم العولمدة، ولادو  

( M. Castells, 2010عو بعٍض مو سيادتها )  ان عليها لاى تبقى أن تتنازل
  

 Glocalizationالجمم بيو الاونى والم لى:  -2
ي ى  الت وليدون مدو أنصداإ الموجدة الثالثدة فدى نلريدة العولمدة، مثدل ىيلدد وىدا   

ومددداإل إلدددى أن العولمدددة ظددداىرة جديددددة، وفدددى الوقدددت نفسدددو تعتبدددر عمليدددة تاإيخيدددة طويلدددة 
مددايقف أمامهددا، وأنهددا تنطددو  علددى ت ددوالت عميقددة تشددال المددد ، ويصددع  أن ت يددل  ددل 

قو  دافعة مر  ية تقف وإاء الت يرات التى تعيد تشايل العدالم، وأنهدا تخلدا صدوإًا جديددة 
مو الثقافة تجمم بيو الم لية والاونية  و  ل  أخد ت النشداطات السياسدية واالجتماعيدة 

وىندداك جواندد  مددو الثقافددة القوميددة واالقتصددادية تضددرب بجدد وإىا فددى الم ليددة والعالميددة  
)فددى اصعدد م والسددينما والددديو والطعددام والموضددة والموسدديقى( تخددتلط مددم مدددخ ت مددو 
مصادإ دولية، ولم تعد الثقافة القومية منفصلة عدو الثقافدة الدوليدة  فقدد تبددأ بعدض نمدا ج 

ونى  الموسدديقى فددى تجمددم م لددى، ولانهددا تنفصددل عنددو، بعددد أن يددتم ع فهددا علددى نطدداق  دد
وىا ا تخلا العولمة صوإًا جديدة مو الثقافة تجمم بيو الم لية والاونية  ولم يعد ىنداك 

(.L. Martell, 2007خوو مو تهديد العولمة للهويات الثقافية )
  

 Identityالهوية  -3
إبمددا  ددان مصددطلح الهويددة مددو المصددطل ات التددى أحلصددا بهددا معدداٍن  ث يددرة؛ حيددث  

طابًعا متميً ا ينتمى إليو الفرد، أو يتقاسمو مم  ل أعضاء جماعة ( 1993يعتبرىا إامينس )
( إلدى أن الهويدة الثقافيدة ىدى ىويدة جماعدة أو 2000أو ف ة اجتماعية  وي ى  ىوإويتس )

 قافددة أو فددرد معدديو، مددادام ىدد ا الفددرد يتددل ر بانتمامددو إلددى الجماعددة أو الثقافددة التددى تددرتبط 
السددداان  ثيدددر مدددو السدددمات المشدددتر ة مثدددل الل دددة  بمنطقدددة ج رافيدددة معيندددة، حيدددث يتقاسدددم

والديو والثقافة، وتعتبر الهويدة نسدًقا اجتماعيًدا يعمدل لدلنو لدلن النسدا العضدو ، ويتشدال 
مدددو بنددداء وقددديم  قافيدددة وقواعدددد ومعتقددددات ومماإسدددات مدددو المتوقدددم أن يمتثدددل لهدددا ىدددؤالء 
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نددو يدد ى  إلددى أن ( فا2005(، أمددا دندده )2005األعضدداء، و لدد   لددو فيمددا يددر  جددون  )
الهويددة الثقافيددة تجيدد  عددو تسدداؤالت مددو أمثلددة مددو أنددا، أيددو أنددا    إلددى أيددو أ ىدد ، مددا ا 
نملددد  فعدددً ؟ مدددادام الندددا  يتصدددوإون ىويددداتهم مدددو خددد ل  قافددداتهم التدددى سدددوو تعدددرفهم 

(.A,Naz, et al, 2011وت دددىم )
وعموًمدا، تعتبدر الهويدة فدى العلدوم االجتماعيدة عمليدة  

فددى تشددايل أو بندداء المعنددى لمددا يفعلددو النددا  فددى حيدداتهم أو يشددعرون بايددانهم التددى تسددهم 
ويشيرون إلى ل  ما أ ثر مو أنفسهم  وإغم أن ى ا المفهوم يعتبر  قافًيا ف  يمنم مدو أن 
ياون فرديًا، ألن الفردية تمثل لاً  مو ألاال الهوية، و لد   مدا توضد و عبداإات ا أندا 

أو أسدرتى، وأندا البدايدة ونهايدة  دل لديء    ومهمدا  اندت ألداال البداية والنهاية لادل لد  
الهويددة، فالمؤ ددد أن الهويددة يددتم تصددوإىا بناميًددا مددو خدد ل الخبددرة الشخصددية  ات الاثافددة 
التاإيخية والثقافية والل وية واصقليمية  وفى ضوء  ل  يماو التمييد  بديو    دة نمدا ج مدو 

أولها: نمو ج الهوية الشرعية ال   يدتم بنداؤه تصدوإيًا الهوية نستطيم م حلتها فى الواقم  
مددو خدد ل الدولددة ونلمهددا ومثددال  لدد  الهويددة الفرنسددية، والجهددود  افددة التددى أسددهمت فددى 
تشددددايل نمددددو ج المددددواطو الفرنسددددى بوصددددفم نمو ًجددددا  قافيجددددا، ومثالددددو أيًضددددا جهددددود األمددددة 

ادئ تقليديدة، وإنمدا اسدتندت إلدى األمرياية و يف بنت تصوإيجا ىوية قومية ال تقوم علدى مبد
عناصددر أساسددية مددو التعدديددة الثقافيددة واص نيددة التددى أقرىددا الدسددتوإ  وأطلددا علددى النمددو ج 

، وىدددى نمدددو ج للهويدددة يشدددعر معدددو  Resistanceالثدددانى للهويدددة مصدددطلح الهويدددة المقاومدددة 
ل تهميشية  وقد الجميم أنهم مرفوضون  قافًيا أو اجتماعًيا أو سياسًيا ويعانون مو إدود فع

تعمل العولمة على جعل جماعات اجتماعية معينة تقاوم، ألنهدم  مواطندون يمثلدون أقليدات 
ويطلا علدى النمدو ج الثالدث للهويدة ، الهويدة  ، بمعنى أنو ليس لهم حقوق تمثلهم  

  .Project Identityالمشروع 
و تاإيخيددة أو  قافيددة وقددد يددتم تصددوإىا بناميًددا اسددتناًدا إلددى التوحددد بعناصددر إقليميددة أ 

معيندددة، مثدددال  لددد  ال ر دددات النسدددوية أو اصياولوجيدددة وغيرىدددا، وىددد ه النمدددا ج الددددث ث 
للهويددات مختلفددة جوىريجددا عددو بعضددها، ومددو الخطددل االعتقدداد أنددو مددو السددهل االنتقددال أو 

    (M. Castells, 2010الت ول مو واحد منها إلى اآلخر فهى ىويات تن لا على  اتها )
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ل وجددون تيددرز األمددر ڦيددد نلريددة الهويددة االجتماعيددة عنددد  ددل مددو ىنددر  جدداوت   
وضددوًحا  وفهًمددا  لاسددس النفسددية واالجتماعيددة أللدداال التمييدد  بدديو الجماعددات، وتفسدددير 
األلاال الجديدة مو االنتماءات التى أخ ت تت ايد فى العقود األخيرة  ويد ىبان إلدى أندو 

ا فدى تشدايل الهويدة، اتجهدت األنلداإ ن دو تشداي ت لما  انت الثقافدة تمثدل عنصدًرا مهمجد
عديدة للهويدة أحددىا ىويدة  قافيدة، والثانيدة ىويدة اجتماعيدة، والثالثدة ىويدة سياسدية  ويقصدد 
بالهويددة الثقافيددة ىويددة الجماعددة أو الشددخص أو الثقافددة، مددادام اصنسددان يتددل ر بانتمامددو إلددى 

 ددل الهويددة السياسددية وتتددداخل معهددا، ولانهددا جماعددة أو  قافددة مددا، وأن الهويددة الثقافيددة تما
ليست مرادفة لها  وتنطو  الهوية االجتماعية على أإبعة عناصدر أو عمليدات؛ طبًقدا لنلريدة 
الهوية االجتماعية ى ه، أولها: عملية التصنيف لف دات؛ إ  غالبًدا مدا يميدل الندا  إلدى وضدم 

ت )المسددلمون واألتددراك أنفسددهم واآلخددريو فددى ف ددات، وتسددمية بعضددهم بعًضددا فددى مقددوال
واصنجليدد  والعبددو الاددرة     إلددت( بطددرق تدددلل علددى أفادداإ تخددص ىددؤالء األفددراد  و انيهددا: 
االنتمدداء ، حيددث يميددل النددا  أيًضددا إلددى إبددط أنفسددهم بجماعددات معينددة )داخليددة وخاإجيددة( 

  إلدى على ن و يسهم فى عملية تع ي  التقدير ال اتى، و الثهدا: المقاإندة؛ حيدث يتجدو الندا
مقاإنة جماعاتهم بجماعات أخر ، والتعبيدر عدو تفضدي تهم المت يد ة تجداه الجماعدة التدى 
ينتمون إليها، وىدو أمدر يتضدح فدى اآلوندة األخيدرة بديو جماعدات الشدباب، وإابعهدا: التمييد  
السياولوجى، حيدث يرغد  الندا  فدى أن تادون لهدم ىويدة متميد ة عدو ىويدات الجماعدات 

 (.Culture Identity, Wikipedia) األخر  بشال إيجابى
 Social Identity Complexityمر   الهوية االجتماعية ( 4)

ومددم زيددادة االعتددراو بددلن األفددراد ينتمددون إلددى جماعددات اجتماعيددة متعددددة، لاددل 
مددنهم ىويدداتهم االجتماعيددة المختلفددة، أ يددر تسدداؤل حددول الايفيددة التددى يماددو بهددا لافددراد 

، فددى الوقددت الدد   ين صددرون داخددل جماعدداتهم الداخليددة  وىنددا الجمددم بدديو ىدد ه الهويددات
(  مفهوم مر   الهوية ال   يمثل افتراًضدا نلريًدا يفسدر  2002تقدم نلرية إو ا  وبروير )

 يددف أن مر دد  الهويددة االجتماعيددة يعاددس الدإجددة التددى يتددداخل ويوجددد بهددا الشددخص فددى 
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فى جماعتو الداخلية  وأن العضدوية جماعات متباينة، فى الوقت ال   يتمتم فيو بالعضوية 
فى جماعات اجتماعية  ثيرة ومتباينة )وىويات اجتماعية متعددة( يماو أن يشدال مر د  
ىوية اجتماعيدة أ بدر، ويمادو بالتدالى أن يعد ز ويددعم نمدو ىويدات اجتماعيدة  ونيدة  وتبددو 

التقليدددل مدددو أىميدددة افتدددراض مر ددد  الهويدددة لصدددالح االنفتددداح علدددى الت يدددر والقددديم الاونيدددة و 
الن عات الم افلة والمتسلطة ، وتددعو إلدى الم يدد مدو التسدامح ومصدالح التندوع  ولد ل  
يعدد مر د  الهويدة االجتماعيدة عددامً  حاسدًما يمادو التعويدل عليددو وأخد ه فدى االعتبداإ عنددد 
تطبيا النما ج السياولوجية التى تفيد فدى التقليدل مدو ميدول واتجاىدات الت يد  والتعصد  

(.Social Identity complexity, Wikipediaالمجتمم ) فى داخل
  

 انيدداً: أزمددة الهويددة والمواقددف المتناقضددة فددى التددراث مددو الع قددة بدديو العولمددة 
 والهوية:
( إلدى أن فادرة العولمدة الثقافيدة قدد اسدتثاإت اسدتجابات 2001ي ى  )إاجيدة( ) 

وية  ألن الدبعض يفهدم متعددة وعاست مضاميو متناقضة، جسدت مايعرو باسم أزمة اله
ى ه اللاىرة على أنها أداة صقامة وحدة عالمية ديمقراطية مبنية على  قافة  ونية  م التعبير 
عنها بمصطلح القرية الاونية، التى وسعت مو نلم االتصال  بينما ال يوافا فريا آخر مو 

ية موحدة وإنما الباحثيو على  ل ، وي عم أن العولمة لم ينجم عنها ىوية اقتصادية وسياس
عملددت العولمددة الثقافيددة علددى ت طدديم وىدددم الهويددات القوميددة، وأن العولمددة الثقافيددة التددى 
يشدهدىا اليددوم ليسددت إال م صددلة لمسدداعى البشددرية وخبراتهددا، وأنهددا لددم تسددتفد مددو التنددوع 
الثقدددافى، بقددددإ ماتمثدددل أحدددد ملددداىر السددديطرة والهيمندددة لثقافدددات معيندددة  ات قدددوة زامددددة 

(A,Naz, et al, 2011,)  
وىا ا توافر فى تدراث علدم اجتمداع العولمدة ودإاسدة الع قدة بديو العولمدة والهويدة  

قاممتان أ نتان للرأ ؛ إحداىما تر   على التداعيات السلبية للعولمة على الهويدة، والثانيدة؛ 
 تهتم بالتداعيات اصيجابية 

 العولمة وتداعيات السلبية على الهوية: -1
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مة على نقل السدمات الثقافيدة مدو مجتمدم إلدى آخدر، ممدا يتسدب  فدى تعمل العول 
(   مدا أن العولمدة 1996إصابة الثقافة الم لية باالضطراب  ما ي ى  إلى  ل  بومدان )

تعمل على خلا  قافة  ونية فيها تندمه الهوية التى تميل إلى ت قيا الثقافة المتجانسة فى  
ات والقديم الثقافيدة الم ليدة، إلدى أن تادون أ ثدر  ل أإجداء العدالم ومدا قدد يسداعد المعتقدد

عالمية  ويعتبر ى ا ال  و الثقافى تهديًدا قد يتسدب  فدى مشدا ت خطيدرة بالنسدبة للددول 
الم افلة، ألن االنفتاح على سياق أجنبى يماو أن يح دث تآ ً  للقديم التقليديدة والهويدة 

عدالم سدديت ير فدى جملتددو مدو خدد ل ( إلددى أن ال2007الثقافيدة األصدلية  ويدد ى  )دالبدى( )
العولمددة ويت ددول إلددى ماددان واحددد و قافددة واحدددة وىويددة وحيدددة  ويددتم ت  يددة  ددل مددايمي  

( أن العولمدة 2005الثقافة والمجتمم فى اتجداه  قافدة  ونيدة متجانسدة  ويضديف ماإلدال )
وبديو ت دث تعددية  قافية تتسب  فى وجود صراع  قدافى بديو السدمات الثقافيدة الم ليدة، 

تلددد  السدددمات التدددى تنتشدددر بفعدددل الثقافدددة ال ربيدددة  وإغدددم أن العولمدددة تعمدددل علدددى ت قيدددا 
التاامل فان الصراع الثقافى ىو الشال األ ثر انتشاإًا ال   عملت العولمة على تعجيلو  

عولمة للتضامو االجتماعى و يدف أنهدا أحدد ت ( قد ألاإ إلى تهديد ال2000و ان إيت إ )
ت يرات فى العواطف الجمعية التى يبديها أ  مجتمم وما يؤد  إلدى الفرديدة وانتشداإ  قافدة 

( إلى أن العولمة مدا ىدى إال 1986المجتمم ال ربى المهتمة بالسوق  بينما  ى   وللر )
تمم واحد على آخر مو خ ل مجرد صوإة أخيرة ل مبريالية ال ربية، والتى تعنى ت ام مج

الثقافددة والسياسددة و االقتصدداد  والعولمددة بوصددفها أداة أيديولوجيددة نلددر إليهددا علددى أنهددا أداة 
قاسية فى أيد  مرا   القوة فى العالم الصناعى ل رض الهيمنة الاونية مو خ ل الليبراليدة 

   (A,Naz, et al, 2011االقتصادية واالستعماإ الجديد على بقية ب د العالم تدإيجيجا )
وإ ا  انت ى ه اآلإاء تر   على التداعيات السلبية للعولمة، وقد ظهر أغلبها فدى  

( فربمدددا ألنهدددا آإاء تنطلدددا مدددو الموجدددة األولدددى فدددى نلريدددة 2007 – 986الفتدددرة مدددابيو )
العولمة، والتى عبر عنها المتعولمون ال يو نلروا إلى العولمة باعتباإىا تادنس  دل لد  فدى 

 ريقها ط
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 العولمة وتداعياتها اصيجابية على الهوية: -2
وفددى ىدد ا الصدددد ومددو منلددوإ الع قددة بدديو العولمددة والهويددة الثقافيددة  ىدد  ىدداو   

( إلدددى أن الهويدددة الثقافيدددة ال ي تمدددل أن تادددون فريسدددة سدددهلة للعولمدددة،  لددد  ألن 1966)
ىدى بعدد مهدم وىامدل فدى الهوية ليست فى الواقم مجرد إابطة  اتية ومجتمعية ىشة، وإنما 

 ال ياة االجتماعية والنلم المتلصلة فى لروف ال دا ة 
( 2001وىناك عدد مو الم لليو للع قة بيو العولمة والهويدة، مدو أمثدال تيلدو ) 
( وغيرىم مو بديو مدو اىتمدوا بالمراجعدة النقديدة لفادرة 2004( ودوتي  )2001و وإان )

ثقافى، قد زعموا أن الصراعات الثقافية توجد تقريبًدا أن العولمة االقتصادية تدعم الصراع ال
فى  ل مجتمم سواء  انت خبراتو بالعولمة واسعة أو م ددودة، وأندو فدى الواقدم ي تمدل أن 
يادددون لمثدددل ىددد ه الصدددراعات تدددل ير أقدددل أو ينددددإ أن يادددون لهدددا آ ددداإ مهلادددة خاصدددة فدددى 

 (.A,Naz, et al, 2011المجتمعات التى تنفتح على العولمة )
 1996والواضح أن ى ا الفريا مو الباحثيو ال يو طرحوا آإاءىم فى الفترة مو ) 

( يعبرون عو موقف الت ولييو مدو أتبداع الموجدة الثالثدة فدى نلريدة العولمدة، التدى 2004 –
 م ل مفهوم العولمة  Glocolizationأحلت مفهوم الجمم بيو الاونى والم لى 

ير مددو مخاطرىددا علددى ىويتنددا الثقافيددة ولاددو لاسددف ظددل ىجدداء العولمددة والت دد  
وعلى مصال نا االقتصادية ىو المعلم األساسى للخطاب وأسلوب التفاير الل ان يهددان 
العددرب بم يددد مددو التراجددم، وظددل يمثددل االتجدداه األعلددى صددوتًا واأل ثددر ضددجيًجا فددى أغلدد  

ع مدم ال درب الم افل العربية، و لد  نتداج للمدنهه الد   ينلدر إلدى العدالم مدو  قد  الصدرا 
 ويخت لو فى  تلة مصمتة ي عم أنها  لها معادية لنا وتتآمر عليها 

ففى دإاسة )للجابر ( عو االعولمدة ومسدللة الهويدة بديو الب دث العلمدى والخطداب 
االيددديولوجى ، تعريفدددات ومقاإنددداتا، يدد ى  إلدددى أن الع قدددة بدديو العولمدددة ومسدددللة الهويدددة 

 قددة تنطددو  علددى مشددا ل عديدددة مترابطددة منهددا ليسددت مددو الع قددات البسدديطة، بددل ىددى ع
مددايخص ظدداىرة العولمدددة نفسددها، ومنهدددا مددا يخددص مسدددللة الهويددة، ومنهدددا مددايخص الع قدددة 
بينهمدددا، وقدددد تبددددو إلددداالية العولمدددة ومسدددللة الهويدددة مثدددل النلريدددة التدددى لدددم تتدددوفر إما نيدددة 
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العولمدة ترجمدة لالمدة صياغتها فهى توتر ون وع ن و النلريدة أو ن دو االسدتقراإ الفادر   و 
Globalization   ، ًالتددى تفيددد فددى معناىددا الل ددو  التعمدديم؛ تعمدديم الشدديء وجعلددو لددام

وترتبط العولمة بهدفها االستراتيجى أعنى تصميم نمط مو ال ياة على الارة األإضية  لها 
 وىددى عمليددة تددتم خدداإج إإادتنددا، والعولمددة بمددا أنهددا تصددميم فهددى تهدددد الهويددة،  مددا تهدددد
األصالة، فالعولمة إ ن نفى للوطو وإل اء لو والوطو ىو مجدال الهويدة واألصدالة )الجدابري، 

 (  2013م مد عابد، 

ويقول )صادق ج ل العلم( فى مقالو اما العولمة؟ا إنها عقبة الت ول الرأسمالي  
العميددا لسنسددانية جمعدداء فددى ظددل ىيمنددة دول المر دد  بقيادتهددا وت ددت سدديطرتها وفددى ظددل 

دة نلام عالمى للتبادل غير المتااف   وإأ  )م مد األطرل( أن العولمة تعنى بشدال سيا
عدددام انددددماج أسدددواق العدددالم فدددى حقدددول التجددداإة واالسدددتثماإات المبالدددرة وانتقدددال األمدددوال 
والقو  العاملة والثقافات والتقانو ضمو إطاإ مو إأسمالية حرية األسواق، وبالتالى خضدوع 

لعالميددة ، ممددا يددؤد  إلددى اختددراق ال دددود القوميددة وإلددى االن سدداإ العددالم لقددو  السددوق ا
الابير فى سيادة الدولة، وأن العنصر األساسى فدى ىد ه اللداىرة ىدى الشدر ات الرأسدمالية 
الضددخمة متخطيددة القوميددات  أمددا  المفاددر )برىددان غليددون( فيددر  أن العولمددة تتجسددد فددى 

يات والبلددان والمجتمعدات وتخضدعها نشوء لباات اتصدال عالميدة تدربط جميدم االقتصداد
ل ر ة واحدة، وعموًما ىناك ن عة إلى الهيمنة الثقافية تجعل الهويدات المختلفدة التدى عدادة 
ماتعبر عو خصوصيات  قافية إاسخة نتيجة عمليات الترا م التداإيخى فدى مواجهدة مبالدرة 

ىويتددو وتجعلهددا  مددم العولمددة، والددوطو العربددى لدديس بمنددل  عددو ىدد ه التددل يرات التددى تهدددد
 ( 2013عرضة لمختلف المخاطر الناتجة عنها )م مود، سمايلى، وسعيد، بو عماإه، 

وى ا منهه فى ال ديث عو الهيمنة ي فل أن العرب يعانون خطًرا أ بر ىدو خطدر  
التهميش،  ل  ألن ىويتندا أقدو  مدو أن تتآ دل و قافاتندا أ ثدر صد بة مدو أن تد وب، ولدم 

سدتيطانى مدو تد وي  ىويدة أو  قافدة الفلسدطينييو أو الج امدرييو مدثً   يتماو االستعماإ اال
واستمراإ إداإة ع قتنا مم العالم وفًقا لمنهه الهجاء والتنديدد واصداندة لدم يعدد يثمدر نتدامه 
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إيجابية  ول ل  علينا أن نب ث عو بديل لهد ه الرؤيدة التقليديدة؛ ولدتاو إؤيتندا فدى تعاملندا 
مددة والثقافددة من ددازة إلددى جاندد  االتجدداه العق نددى الدد   يفددرض علينددا مددم الع قددة بدديو العول

الب ددث عددو العوامددل والمشددا ت التددى تاددر  التهمدديش الدد   يهددددنا )جلبددى، علددى عبددد 
 (2011الرازق ، وأحمد، ىانى خميس، 

 : الثًا: وسامل خ قة فى التعامل مم العولمة
، أو الهويدة الثقافيدة، خاصدة لم تعد ىناك ضروإة للخوو مدو العولمدة علدى الثقافدة 

بعد توافر مصادإ متعددة تدلل على أن ىناك استمراإية فى الهويات وخاصة الهويات التدى 
تشالت على أسا   قافى، باعتباإىا عنصًرا جوىريًا للمعنى لدد  الندا   إ  تددلل بياندات 

مسدددح المسددوح المختلفدددة التددى أجريدددت عددو فتدددرات زمنيدددة مختلفددة، ومدددو أىمهددا بياندددات ال
العالمى للقيم ال   يجريو )إونالد إنجليهداإت(، تددلل علدى اسدتمراإية ىد ه الهويدة  أضدف 
إلى  ل  نتامه ت ليل )نوإ ( لبيانات أخ ىا عو ى ا المسح علدى مدرحلتيو بدايدة ونهايدة 

، وقاإن فيها بيو ىويات على مستو  العالم فى المجاالت اصقليميدة والقوميدة 1990عام 
أن نسبة ال يو يعتبرون أنفسهم مواطنيو عالمييو ) وزمو بوليتان( ال ت يد  والم لية، فوجد

% ، وتشددال 38%، أمددا نسددبة مددو يعتبددرون أنفسددهم مددو ىويددة قوميددة فبل ددت  13عددو 
النسبة الباقية أو األغلبية أول   ال يو يعتبرون أنفسهم مو ىوية م لية أو إقليمية  وعندما 

طا الج رافيددة، وجددد أن المنطقددة التددى يسددود فيهددا الهويددة تمددت مقاإنددة البيانددات طبًقددا للمنددا
 .M%، مما يددلل علدى اسدتمراإية وقدوة ىد ه الهويدات )61اصقليمية ىى األعلى وبل ت 

Castells, 2010.) 

إ ن الخطر المهم ىو خطر التهميش، وىو ال   يتطلد  مندا الب دث عدو وسدامل  
مددا احتدداج  لدد  إلددى إؤيددة غيددر تقليديددة خ قددة للتعامددل مددم العولمددة تجنبنددا ىدد ا الخطددر  وإب

تستفيد مو التجاإب العالمية الناج دة، وخاصدة النمدو ج اليابدانى ألن اليابدان مدو الشدعوب 
التددددى لددددم تخددددش العولمددددة أو تخددددف منهددددا، بددددل تفاعلددددت معهددددا، ولددددم يتددددل ر اليابددددانيون فددددى 

وبددد وم  خصامصددهم الثقافيدددة بدددال رب، بدددل وسددداعد إنجدددازىم االقتصددداد  علدددى توليدددد الثقدددة،
النمددو ج اليابددانى باالعتمدداد علددى توجهددات خاصددة تر دد  علددى المصددل ة الوطنيددة مددو منلددوإ 
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جمداعى، فالتصدا اليابدانيون بالمصدل ة الوطنيدة وحدافلوا عليهدا فدى  دل مراحدل مواجهدداتهم 
لت ددديات التنميددة وت ددديات التنافسددية الدوليددة، مددو خدد ل توجهددات جماعيددة وطنيددة أصدديلة 

ة التعامددل مددم العولمددة فددى عالمنددا العربددى أن تسددتلهم إيجابيددات ىدد ا مرنددة  ويماددو لمسددير 
النمو ج وغيره، ولاو  ل  يتوقدف علدى دوإ الدولدة القوميدة  وفدى ضدوء مدا تل دد وانتهدت 
إليدو الموجددو الثالثددة لنلريددة العولمدة )الت وليددون(، أن الدولددة القوميددة لدم تختددف بعددد، بددل إن 

يسدداعدىا علددى االندددماج فددى المجتمددم الدددولى مددم  احتفددات الدولددة بقدددإ معقددول مددو القددوة
 غيرىا مو دول وزيادة نصيبها مو االستفادة مو فر  العولمة 

وإبما  انت أىم مشا ل العرب فى تعداملهم مدم العدالم، ىدى مشدالة المعرفدة ألن  
المعرفددة أصددب ت ىددى األسددا  األول فددى توليددد الثددروة والنمددو، والت ددد  ىنددا ىددو مدددد  

تيعاب المعرفة العالميدة المعاصدرة، فدى التانولوجيدا واالقتصداد والعلدم  وفدى القدإة على اس
خضم الطل  على مجتمم المعرفة صاإ ل اًما على الددول العربيدة أن تعييدد تقيديم أوضداعها 
العلميددددة والتانولوجيددددة بهدددددو الت لدددد  علددددى مشددددا ل ومخدددداطر التهمدددديش، ألن المعرفددددة 

ولوجيددة تمثددل قاعدددة أساسددية للتنميددة، خاصددة وأن والدإاسددة فددى المجدداالت العلميددة والتان
ىندداك مؤلددرات علددى تدددنى معدددالت القيددد فددى ىدد ه المجدداالت ، أضددف إلددى  لدد  تراجددم 
التمويددل وت ايددد المشددا ت البيروقراطيددة فددى مجدداالت الب ددث العلمددى، وتضدداؤل االىتمددام 

المعرفددة، ىددو  بالصددناعة واالسددتثماإ فددى الصددناعات التانولوجيددة المتقدمددة  فاقامددة مجتمددم
ال   يسمح باالندماج فى العالم واالستفادة مو الفر  والم ايا التى توفرىا العولمة، ومدو 

)جلبددى، علددى عبددد الددرازق ، وأحمددد، ىددانى خمدديس،   ددم يعمددل علددى تجندد  خطددر التهمدديش
2011 ) 

 خاتمة:
إبما  ان مو الضروإ  التوقف فى ى ه الخاتمة عند بعض االستنتاجات التدى قدد  

  عددو بعدددض التسدداؤالت المطروحدددة فددى البدايددة، وتثدددر  فهمنددا للع قدددة بدديو العولمدددة تجيدد
 والهوية، وتتمثل في:
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أن العولمة ليست أيديولوجية، وإنما ىى عملية إعادة بناء موضوعى لال مو  -1
االقتصددداد والثقافدددات والدددنلم والمجتمعدددات  وتطدددوإ نمدددو ج  دددونى ل قتصددداد 

لعمل بوصدفها وحددة مت امندة، وفدى حالدة جعل نشاطاتو الجوىرية قادإة على ا
اعتمدداد متبددادل، وتشددالت لددباات للعلددم والتانولوجيددا  لسددا  لنمددو الثددروة 
والقددددوة علددددى أسددددا   ددددونى، ونمددددت نلددددم دوليددددة  ات منفعددددة عامددددة دوليددددة، 
وأصب ت ع قة االعتماد المتبادلدة بديو األمدم والبلددان والمجتمعدات ظداىرة 

ل والمعلومددددات مددددو تجدددداوز واختفدددداء واضدددد ة، وعدددد زت تانولوجيددددا االتصددددا
 المسافات بيو البلدان 

وتعمل العولمة على االستبعاد واصدماج فى الوقت نفسو، إدماج  ل ليء لدو  -2
قيمة واستبعاد  ل ماليس لو قيمة، األمر الد   دفدم الددول وال اومدات إلدى 
االنخدراف فدى ىد ه الشدباة الاونيدة، ألن الوجدود خاإجهدا يعدوق توليدد الثددروة 

النمددددو والتنميددددة  أضددددف إلددددى  لدددد  أن غيدددداب االسددددتثماإ فددددى إأ  المددددال و 
والتانولوجيا عو أ  بلد أو قطاع، ي يد مو احتماالت تهميشو عو االقتصاد 
الاونى  وبينما تخلفت قطاعات أساسدية  ثيدرة فدى بعدض البلددان عدو عمليدة 

 اد العولمة، فهناك قطاعات أخر   ثيرة استفادت منها على ن و يفوق المعت
ال تعتمددد عولمددة إأ  المددال أو التجدداإة العالميددة علددى وجددود التانولوجيددا أو  -3

إيددادات األعمددال فقددط، وإنمددا يعتمددد ت قددا الطددابم ا لاددونى علددى مبددادإات 
الدول القومية فى ت ريدر االقتصداد وإزالدة ال ددود  ولادى تدتماو الددول مدو 

ولد ل  فدان الددول إداإة العولمة  ان عليها أن تعمل علدى تشدجيعها بالفعدل  
تمثل فداعً  أساسديجا فدى عمليدات الت درإ والعولمدة، مدايعنى أن الددول القوميدة 
لدددم تختدددفع مدددم العولمدددة، و دددان عليهدددا لادددى تبقدددى أن تتندددازل عدددو بعدددض مدددو 

 سيادتها 
يصددع  أن ت يددل العولمددة  ددل مددايقف أمامهددا، ألنهددا تخلددا صددوإًا جديددًدا مددو  -4

، وأخددددد ت النشددددداطات السياسددددددية الثقافدددددة تجمدددددم بددددديو الم ليددددددة والاونيدددددة
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واالقتصادية واالجتماعية تضرب بج وإىا فى الم لية، وأعيد إبطها باصقليم 
فى صدوإ جديددة، ولدم تعدد الثقافدات القوميدة منفصدلة عدو الثقافدات الدوليدة، 

 وتراجم الخوو مو تهديد العولمة للهويات الثقافية 
يم وقواعددددد ومعتقدددددات تعتبددددر الهويددددة نسددددًقا اجتماعيًددددا يتشددددال مددددو بندددداء وقدددد -5

ومماإسددات، يمتثددل لهددا أعضدداء النسددا  ويتصددوإ النددا  ىويدداتهم مددو خدد ل 
 قافاتهم التى تعرفهم وت ددىم  وىى عملية تسدهم فدى بنداء معندى لمدا يفعلدو 
الندددا  مدددو حيددداتهم ويجعلهدددم يشدددعرون بايدددانهم  ولددد ل  قدددد تلخددد  الهويدددة 

البداية ونهاية  ل ليءا   ألاااًل متباينة، بعضها فرد  تجسدىا عباإات اأنا
وبعضددها مددا ن حلددو فددى الواقددم مددو نمددو ج الهويددة الشددرعية التددى يددتم بناؤىددا 
تصددوإيجا مدددو خددد ل الدولدددة، مثدددل الهويدددة الفرنسدددية، ونمدددو ج الهويدددة المقاومدددة 
ال   يشعر معو  البعض أنهم مرفوضون  قافيجدا أو اجتماعيجدا أو سياسديجا، ومدو 

ال تهميشدية ، و د ل  نمدو ج الهويدة المشدروع، مثدل  م يعدانون مدو إدود أفعد
ال ر ددات النسددوية واالياولوجيددة  وإبمددا ظهددرت ىندداك ألدداال أخددر  للهويددة 
بعضها  قافية واألخر  اجتماعية والثالثة سياسية  وتنطو  الهويدة االجتماعيدة 
على عمليات التصنيف لف ات ،واالنتماء، والمقاإندة، والتمييد  السدياولوجى  

تماء األفراد إلى جماعات متعددة، ينمو مر د  للهويدة يعادس الدإجدة ومم ان
التددى يتددداخل ويتواجددو بهددا الشددخص فددى جماعددات متباينددة فددى الوقددت نفسددو 

 ال   يتمتم فيو بالعضوية فى جماعتو الداخلية 
أ اإت فارة العولمة الثقافيدة اسدتجابات متعدددة وعاسدت مضداميو متناقضدة  -6

ض اعتبرىا أداة صقامدة وحددة عالميدة، ولدم يوافدا وجسدت أزمة الهوية  فالبع
فريددا آخددر مددو البدداحثيو علددى  لدد  وزعددم أن العولمددة لددم يددنجم عنهددا ىويددة 
اقتصددادية وسياسددية موحدددة  وقددد تددوافر فددى تددراث العلددم ودإاسددة الع قددة بدديو 
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العولمة والهوية قاممتان للرأ  ير   بعضدها علدى التدداعيات السدلبية للعولمدة، 
 خر بالتداعيات اصيجابية ويهتم اآل

تتمثددل التدددداعيات السدددلبية للعولمدددة علدددى الهويدددة فدددى إصدددابة الثقافدددة الم ليدددة  -7
باالضددطراب وال ددد و الثقدددافى وتآ ددل القددديم التقليديدددة، وخلددا تعدديدددة  قافيدددة، 
تتسب  فدى وجدود صدراع  قدافى بديو الثقافدات الم ليدة والعالميدة ، وىدى أداة 

ماإ الجديددد علددى بقيددة بلدددان العددالم  وتتمثددل لفددرض الهيمنددة الاونيددة واالسددتع
التدددداعيات اصيجابيدددة للعولمدددة الثقافيدددة، فدددى أن الهويدددة تعتبدددر بعدددًدا ىامجدددا فدددى 
ال يددداة االجتماعيدددة وليسدددت فريسدددة سدددهلة أو إابطدددة ىشدددة، وأن الصدددراعات 
الثقافيدددة لددديس لهدددا آ ددداإ مهلادددة فدددى المجتمعدددات التدددى تنفدددتح علدددى العولمدددة  

اء التددى تر دد  علددى التددداعيات السددلبية للعولمددة علددى الهويددة، والواقددم أن اآلإ 
تستند إلى  تابات الموجة األولى فى نلرية العولمة، التى تعتبرىا ظاىرة ت يدل  
 ل ليء فى طريقها، بينما تنطلا اآلإاء التى تميل إلدى التدداعيات اصيجابيدة 

ت مفهوم الجمدم للعولمة مو  تابات الموجة الثالثة فى ى ه النلرية التى بلوإ 
 بيو الاونى والم لى، لي ل م ل مفهوم العولمة 

يمثل خطاب ىجاء العولمة والت  ير مو مخاطرىا على ىويتنا الثقافية معلًمدا  -8
أساسدديجا واتجاىدداً غالبددا فددى الم افددل العربيددة، يعاسددو نتدداج دإاسددات تناولددت 

و ال يداة علددى الع قدة بديو العولمدة ومسددللة الهويدة، واعتباإىدا تعميمداً لددنمط مد
الاددرة األإضددية  لهددا وتهديددًدا للهويددة واألصددالة العربيددة، وىيمنددة لدددول المر دد  
واندماًجا ألسواق العالم والثقافات فى إطاإ الرأسدمالية، والدوطو العربدى لديس 

 بمنل  عو التل يرات التى تهدد ىويتها 
لتنديدد لدم أن استمراإ إداإة ع قتندا مدم العدالم وفدا مدنهه الهجداء واصداندة وا -9

يعد يثمر نتامه إيجابية، ألن ىناك خطًرا أ بر نعانى مندو ىدو خطدر التهمديش، 
والواقددم أن ىويتنددا أقددو  مددو أن تتآ ددل و قافتنددا أ ثددر صدد بة مددو أن تدد وب، 
وعلينا أن نب ث عو بديل له ه الرؤية التقليدية ين از إلى االتجاه العق نى، 
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ى تادددر  خطدددر التهمددديش الددد   وضدددروإة الب دددث عدددو العوامدددل ال قيقيدددة التددد
 تعانيو أمتنا العربية 

ىندداك وسددامل خ قددة للتفاعددل مددم العولمددة قددد تجنبنددا خطددر التهمدديش، نجدددىا  -10
فددى التجدداإب العالميددة الناج ددة مثددل النمددو ج اليابددانى، ومددا ينطددو  عليددو مددو 
إيجابيات ما قد يلهمها فى تع ي  دوإ الدولة القومية واحتفاظهدا بقددإ معقدول 

وة يساعدىا على االندماج فى المجتمم الددولى واالسدتفادة مدو فدر  مو الق
العولمة  وبما أن المعرفة أصب ت ىى األسا  األول فى توليد الثروة والنمو 
، أصددددددبح ل اًمددددددا علددددددى الدددددددول العربيددددددة أن تعيددددددد تقيدددددديم أوضدددددداعها العلميددددددة 
 والتانولوجيدددا، وتقددديم مجتمدددم المعرفدددة الددد   يسدددمح باالنددددماج فدددى العدددالم،

 وتجن  خطر التهميش 
ولعددل أىددم مددا تثيددره ىدد ه االسددتنتاجات حددول العولمددة وأزمددة الهويددة، وسددبل التعامددل 
الخدد ق معهددا، ومددا قددد يتطلدد  االىتمددام مددو جاندد  البدداحثيو لقضددايا مثددل: الت ددول فدددى 
السياسدددات مدددو االسدددتبعاد إلدددى االنددددماج االجتمددداعى ومسدددامل التماددديو االجتمددداعى وبنددداء 

علددى وجددو الخصددو  ، و دد ل  مشددا ل األمددو االجتمدداعى واالقتصدداد  قدددإات الشددباب 
للفقددراء، وتنميددة إأ  المددال النددوعى باددل صددوإه الثقافيددة واالجتماعيددة، والمعرفيددة، و يددف 

 تسهم ى ه القضايا فى عملية الت ول ن و اقتصاد المعرفة وأيًضا مجتمم المعرفة 
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