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 :انعكاسات العولمة على المرٌة المصرٌة سٌاسٌا: أوال

 

 (طمس الهوٌة)العولمة و جدل الهوٌة الثمافٌة  -أ

 العولمة و عملٌة االفمار و التهمٌش -ب

 (الغزو الثمافً)العولمة و ثورة االتصاالت و المعلومات  -ج

 العولمة و دور الدولة -د

 



 (:طمس الهوٌة)العولمة و جدل الهوٌة الثمافٌة  -أ

الهوٌة و مجال توحٌد العالم أو تحوٌله الى بناء متجانس و انما تسعى الى طمس تعنً  الان العولمة 

ثمافتها المحلٌة و صٌاغة  الخصائص المحلٌة من خالل األنشطة و العاللات و تفرٌغها من اصولها و

  –:ذا الصدد تسلن طرٌمٌن نظام ثمافً ٌحافظ على األوضاع المواتٌة بما ٌحمك مصالحها و هً فً ه

ة و تكرٌسها من خالل النظام ٌتمثل فً السعً الى اعادة انتاج األوضاع و المٌم االجتماعٌة المائم: األول

 .التربوي التعلٌمً

و فرضها على الناس توظٌف ما ٌكتب و ٌنشر و ٌذاع و ٌعرض لتوسٌع االٌدٌولوجٌا المسٌطرة : الثانً

ٌن البد من تزٌٌف وعً و كؤنها لٌم عامة تمثل مصالح المجتمع كله و من أجل تحمٌك هذا التكو

 .المتلمٌٌن



سها ممثال لتلن الثمافة ان الخطر الحمٌمً على الثمافة و التوعٌة هو تلن النخب التً كرست نف

 . الكونٌة

فالعولمة ال تسعى . اثةان هإالء عمالء حضارٌٌن للغرب ٌتخذون الجهل ثمافة و من االغتراب حد

تسعى الى اغتٌال تارٌخ الى الهٌمنة على الثمافات التفكٌرٌة و طمس هوٌة الشعوب فمط و انما 

و اعادة برمجة ( غسل األدمغة)الشعوب العربٌة فً اطار تزٌٌف الوعً و للب الحمائك من خالل 

ة و السٌطرة وتحمٌك العمول بمموالت وهمٌة و أفكار مضللة و رإى واهٌة بهدف احكام الهٌمن

 .المصلحة الذاتٌة

التشبث و التفكن الذي  كذلن فان العولمة تإدي الى ضعف االنتماء للجماعة و المجتمع و زٌادة

خالل ضعف مظاهر الهوٌة ٌربط الناس بعالم الالوطنً  و تكرٌث الثنائٌة فً البعد الثمافً من 

 .الثمافٌة فً المجتمع و التً تإثر سلبا على الشخصٌة

 



 (:ازدٌاد الفمر فً الرٌف)العولمة و عملٌات االفمار و التهمٌش  -ب

فالرأسمالٌون ٌزدادون  –عالم الٌوم لمد أصبحت المزاعم الماركسٌة السابمة لبل مائة عام حمٌمة مإكدة فً 

 .ثراء و الطبمة الفمٌرة الدنٌا تزداد فمرا

 :الفمراء فً المرٌة المصرٌة

الحمول و انما ٌتمركز فً لرى صغٌرة  ان التمٌٌز غٌر واضح بٌن المدٌنة و المرٌة فالرٌف ال ٌسكن منازل فً

لدٌها من ( التً ٌصل عدد سكانها الى ربع ملٌون نسمة)و من ثم فان المرى الكبٌرة  –كثٌفة السكان 

 .الخصائص الحضرٌة ما ٌجعلها متشابهه مع المدن الصغٌرة

و من ثم المرى تؤخد شكل خط  –ان المرٌة المصرٌة عبارة عن شرٌط ضٌك من األرض على ضفتً النٌل 

ادٌة بٌن المرٌة و المدٌنة ضٌمة و واحد و متساوٌة البعد عن بعضها بمعنى أن المسافة الطبٌعٌة و األلتص

 .كشرٌحة التصادٌة - ٌومٌاتسمح بنمل المهاجر من و الى الرٌف و المدٌنة 



 ؟..من هو الفمٌر: و ٌطرح السإال أال و هو

 ؟..و ما هً العوامل التً تجعل الفمر راسخا ال ٌتغٌر 

 :إشراته هًان هذه التساإالت توضع فً االعتبار عند دراسة الفمر و لعل من أهم م

و فً  ان السكان ٌعانون الفمر و نمص الغذاء الالزم لمواصلة نشاطهم الٌومً –عدم الكفاٌة الغذائٌة للفرد 

كما ٌذهب التمرٌر . م 1977عام  الممابل هنان مجموعة غٌر فمٌرة لدٌها فائض ٌزٌد عن حاجتهم و ذلن فً

لل من أدنى مستوى ممبول الً أن هنان ما ٌمرب من ملٌون و نصف الملٌون اسرة رٌفٌة تعٌش على أ

 .م 1975-1974للمعٌشة فً عام 

 –لد أثرت فً طبٌعة مجموعات الفمر و نجد أن العولمة لد زادت األمر سوءا و أن التغٌٌرات فً هذا الصدد 

و الفمراء هم الذٌن ظلوا فً الزراعات . فاالسرة الفمٌرة هً التً لٌس لدٌها فرصة تنوع مصادر الدخل

 .الصغٌرة و العاملون فً المطاعات ذو االنتاجٌة المنخفضة فً المرٌة

 



 

 :العولمة و ثورة األتصاالت -ج

 

ن الشرق و الغرب و هً لضٌة ان الغزو الثمافً مفهوم لدٌم ارتبط تارٌخٌا بصٌغة محددة العاللة بٌ

و من ثم وصفت محاوالت  –االستشراق الذي صاحب فً كثٌر من األحوال الحمالت االستعمارٌة 

مرات من خالل أدواتها المتعددة سلطة األحتالل دائما بالتؤثٌر على أنساق المٌم و الثمافة فً المستع

 .صال الجماهٌريللغزو الثمافً و ترسٌخ نوع معٌن من المٌم و تكرٌسها عبر وسائل األت

 



 :العولمة و دور الدولة -د

حكومات رخوة ( حتى أشدها دٌكتاتورٌة)ٌعتبر سائر الحكومات فً الدول النامٌة " مٌردال"ان 

ها واضحة ألن هذه بمعنى انها غٌر لادرة على فرض الموانٌن و المرارات التً تبدو ضرورت

و التً تتعارض مع  –الحكومات خاضعة ألصحاب المصالح المتخندلة فً األوضاع المائمة 

 .مع مكاسبهم المحممة من بماء كل شئ على حاله –التشرٌعات و االجراءات المطلوبة 

منها مصر لحماٌة  فالحكومه الموٌة شرط أساسً لبسط سٌطرتها و خاصة فً الدول النامٌة و

فالتنمٌة تتم و لكن ٌمكن االسراع بها عن طرٌك التدخل . تجربتها فً التنمٌة من العوامل الخارجٌة 

 .ن طرٌك سٌاسات الدولةالحكومً حتى ٌمكن السٌر بالنسك االلتصادي فً االتجاه المرغوب فٌه ع

 



 التصادٌاانعكاسات العولمة على المرٌة المصرٌة : ثانٌا

 

عات التً تملكها الدولة ان العولمة ادت الى انهٌار الصناعة الوطنٌة حٌث تم بٌع معظم المشرو -أ

و التً كانت تستوعب أعداد هائلة من العمالة المصرٌة  -بالنسبة لمصر –ذات األهمٌة االستراتٌجٌة 

ٌمٌل نحو االستثمار فً ( سواء المحلً أو األجنبً)باالضافة الى ذلن فان المطاع الخاص 

 –الى أٌدي عاملة كثٌرة  مشروعات استهالكٌة تعتمد على التكنولوجٌا عالٌة المستوى و ال تحتاج

 :األمر الذي كان له تؤثٌر واضح على الطبمة العاملة فً مصر من حٌث 

خالل سٌاسات التماعد  خروج اعداد كبٌرة من العمالة ذات الخبرة و المهارة فً سوق العمل من -

 .المبكر

 



العاملٌن من  سٌطرة المطاع الخاص على سوق العمل المصري و فرضه لشروطه الخاصة على -

 :حٌث

 .طوٌلة لد تصل أحٌانا الى اثنى عشر ساعة دون ممابل ماديفترات العمل •

 .تؤمٌنٌةالعمل بعمود عمل مإلتة ال تضمن للعامل أي حموق فً المعاش أو ضمانة •

دى الى تدهور أوضاعهم عدم حصول هإالء العمال على فترات الراحة المالئمة لهم األمر الذي أ•

 .الصحٌة

تماعً وعن عملٌة االنتاج تفتٌت العملٌة االنتاجٌة بشكل أدى الى اغتراب العامل عن محٌطه االج•

 .ذاتها

 



 

مولهم و ذلن لسٌطرة تآكل دور النمابات العمالٌة فً حماٌة مصالح العاملٌن و الدفاع عن ح -

 .الحفاظ على مكاسبهمعناصر فاسدة ال تهتم اال بارضاء الحكومة لضمان بمائهم فً مولعهم و 

ضررا كبٌرا ذلن الن هذه  –ان سٌاسة التحرر االلتصادي على مصر لد أضرت بالصناعة الوطنٌة  -

األمر الذي أدى  –لوطنٌة السٌاسة لد تطلب رفع الحماٌة الجمركٌة للمنتجات لكً تحمً الصناعة ا

 .نى و لكنها رخٌصة الثمنالى اغراق السوق المحلً بمنتجات أجنبٌة كثٌرة مشابهه ألنتاجنا الوط

 



 :العولمة و الثمافة األستهالكٌة -ب 

تحاول تعمٌم الثمافة األستهالكٌة من خالل انتاج رموز و ( العولمة)ان الرأسمالٌة 

التراكم  بنود ثمافة األستهالن لتتكامل مع السلع المادٌة المنتجة بهدف تحمٌك

 .الالنهائً لرأس المال و الذي ٌتطلب توجهها جماعٌا نحو االستهالن

  

  

 



 اجتماعٌاانعكاسات العولمة على المرٌة المصرٌة : ثالثا

 :العولمة و بنٌة األسرة المصرٌة

 (السلطة و اتخاذ المرارات –لٌم الحوار )العاللات و التفاعالت األسرٌة  -أ

 (حموق المرأة –تولً المرأة للمناصب المٌادٌة  –أهمٌة تعلٌم األناث )وضع و مكانة المرأة  -ب

أكثر منها عاللات بٌن  لمد تحولت العاللات األنسانٌة فً مجال األسرة الى عاللات بٌن أشٌاء: الدٌممراطٌة -ج

ألسرة لمشاهدة التلفاز أو التعامل مع بشر فمد صاحب التغٌٌر فً وسائل االتصال و االعالم عزله بٌن أفراد ا

نجد فً لماء األسرة مع بعضها األنشغال )الحاسب اآللً أو شبكة المعلومات و األنشغال بالهاتف الجوال 

حتى وأنه لد أصبحت األسرة فً ( وال ٌخاطب االفراد بعضهم البعض و هنان خرس عائلً -بالهاتف الجوال 

ستهالكً لفأفراد و شراء البضائع و الطبمة العلٌا و الوسطى مإسسات اٌواء لٌلً من خالل تزاٌد النزوع األ

مما ٌتطلب األستدانة و زٌادة ساعات العمل  –السلع المرتفعة الثمن كالسٌارات و المالبس الفخمة و المنازل 

 .على حساب العاللات العائلٌة

 


