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العولمة السياسية والسياسة التعليمية.

تعد العولمة السياسػية امتػداد لمعولمػة اصاتصػادية ىػدليا التػداؿ لػن الدػخوف الدااميػة
لمدوؿ ومحاولة لرض الييمنة عمييا والتػدااؿ لػن دػخونيا السياسػية عمػه أرلػيا بػؿ والتػداؿ
لن نظاـ الحكـ القاخـ وامالء وجيات النظر مف الطػرؼ القػوع عمػه ا اػر اللػعيؼ مػف اػالؿ
الديمقراطية والحريات وحقوؽ اإلنساف.
وص تعنن العولمة السياسية القلاء عمه الدولػة أو بػروز الحكػـ العػالمن وانمػا تتلػمف
داػػػوؿ البدػػػػرية مرحمػػػة سياسػػػػية جديػػػدة يػػػػتـ االليػػػا اصنتقػػػػاؿ الحػػػر لمقػػػػ اررات والتدػػػػريعات
والسياسات والايارات عبر المجتمعات والقارات وبأاؿ مف القيود واللوابط متجاوزة بػذلؾ الػدوؿ
والحدود الجغرالية.
وبػذلؾ لػ ف العولمػة السياسػػية ىػن لػػرض النمػػوذج الغربػن حػػوؿ مفػاىيـ واػػيـ سياسػػية
ذات طػػابع عػػالمن كالحريػػة والديمقراطيػػة وحقػػوؽ اإلنسػػاف والتعدديػػة السياسػػية ومراابػػة الػػدوؿ
لتفعيؿ ىذه القيـ.
ولمعولمة السياسية العديد مف اآلليات التن تعمؿ عمن تحقيقيا أىميا:

 - 1قيام الهظام العاملي اجلديد:
بػرز ىػذا النظػاـ العػػالمن الجديػد بعػد حػػرب الامػيو ال انيػة وذلػػؾ بتحػالؼ مجموعػة مػػف
الدوؿ لفرض سياسات معينة عمه دوؿ ذات سيادة وىن العراؽ بدوف معارلة أو اػالؼ دااػؿ
المجتمع الدولن وتم ؿ ذلؾ لن عمميات لرض الحظر الجوع لن العػراؽ ونػزع السػالح والتيديػد
عقابا ليا.
باستاداـ القوة ً
واد دعا صراحة الرخيس بوش إله اياـ النظاـ العالمن الجديد لن اطابػو أمػاـ الجمعيػة
العامػػػة ل مػػػـ المتحػػػدة لػػػن  23سػػػبتمبر 1991ـ وذلػػػؾ كنػػػوع مػػػف أنػػػواع تصػػػفية الحسػػػابات
التاريايػػة والتسػػييد نسػػؽ مػػف الق ػيـ تػػنمف بػػو الوصيػػات المتحػػدة ا مريكيػػة أىميػػا الديمقراطيػػة
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واحتراـ حقوؽ اإلنساف ورغـ أف ىذه المبادئ متفؽ عمييا لكػف المرلػوض ىػو انتػداب الوصيػات
المتحػػدة نفسػػيا باعتبارىػػا ىػػن صػػاحبة الػػدعوة لمنظػػاـ العػػالمن الجديػػد والقػػادر عمػػه لرلػػو
وحمايتو.

 - 2التطبيع مع الهظام االسرائيلي:
ذلؾ مف االؿ التبػادؿ اصاتصػادع والتجػارع وحسػف الجػوار مػع اسػراخيؿ واصعتػراؼ بيػا
كدولة ليا سيادة لن المنطقة.

 - 3العقوبات االقتصادية:
تسػػتادـ العقوبػػات اصاتصػػادية كيليػػة سياسػػية لفػػرض سياسػػات اارجيػػة عمػػه سػػيادة
الدولة ااصة الدوؿ الصغيرة وذلؾ حته تقبػؿ بيػذه السياسػات دوف الػداوؿ لػن حػروب مكمفػة
عمػػه الجػػانبيف ،وذلػػؾ مػػف اػػالؿ إعػػادة تدػػكيؿ النظػػاـ السياسػػن لمػػدوؿ المسػػتيدلة بالعقوبػػات
ػػذريا ،ومنػػػع انتدػػػار ا سػػػمحة النوويػػػة أو إيقػػػاؼ برامجيػػػا لػػػن الػػػدوؿ المسػػػتيدلة
لتغييرىػػػا جػ ً
وارغاميػػػا عمػػػه ذلػػػؾ ،ومحاربػػػة اإلرىػػػاب الػػػدولن والقلػػػاء عمػػػه اصمكانػػػات العسػػػكرية لمدولػػػة

أاير حماية حقوؽ اإلنساف حيث تعتبػر العقوبػات وسػيمة أساسػية لمعاابػة الػدوؿ
المستيدلة ،و ًا

التن ص تحترـ حقوؽ اإلنساف.

ولػػػن مصػػػر نجػػػد التمػػػويب بيػػػذه العقوبػػػات مػػػف أمريكػػػا والػػػدوؿ المانحػػػة لممسػػػاعدات
اصاتصػػادية والعسػػكرية لمصػػر وذلػػؾ تحػػت مبػػررات حقػػوؽ ا اميػػات وندػػر الديمقراطيػػة وتعػػدد
ا حزاب والمداركة السياسية.
لفن الوات الذع نسػعد بػو بندػر الديمقراطيػة والميبراليػة وحقػوؽ اإلنسػاف وحريػة الفػرد
والحريات العامة نجد غض الطرؼ عف انتياؾ ىذه القيـ لن ك يػر مػف بمػداف العػالـ إمػا بسػبب
المصالب التجارية أو السياسية أو تحالفات بعض الدوؿ م اؿ ذلؾ عدـ محاسػبة اسػراخيؿ حػوؿ
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مولوعات الديمقراطية وحقػوؽ اإلنسػاف والسػالح النػووع ولػن النقػيض نجػد التيديػد بالسػالح
والعقوبات اصاتصادية لن وجو دوؿ عربيػة أو إسػالمية إذا لػـ تتنػاغـ مػع السياسػات ا مريكيػة
واإلسراخيمية.

أثار العوملة السياسية على الدول املختلفة:
 - 1االهتنام بالدميقراطية وحقوق اإلنسان:
حيػػث اىتمػػت الحكومػػات بمحػػاوصت اإلصػػالح السياسػػن والػػديمقراطن والعمػػؿ عمػػه ندػػر
الوعن السياسن لممواطنيف.
لاتجيت معظـ الحكومات التن حكمت بالدىا عقود طويمة مف الحكػـ المطمػؽ إلػه تبنػن
درجات وأدكاؿ متفاوتة مف الديمقراطية واص نفتاح السياسػن ولػو بالتػدرج مػف اػالؿ اصنتاابػات
الحرة النزيية ولماف حرية الصحالة وغيرىا مف اواعد الحكـ الديمقراطن.
وانتيػػاج الدولػػة لمبػػػدأ الديمقراطيػػة واحتػػػراـ حقػػوؽ اإلنسػػػاف ص تفرلػػو لػػػن ك يػػر مػػػف
ا حواؿ التداالت واللغوط الاارجية ف ت بيت دعاخـ التحوؿ الديمقراطن عمػه المػدا الطويػؿ
يحتػػاج إلػػه نلػػو داامػػن ص تسػػتطيع أع اػػوة اارجيػػة تػػوليره عمػػه الػػدواـ وىػػذا أيلػػا ص يغفػػؿ
العامػػؿ الاػػارجن القػػوع الػػذع اػػد يكػػوف حاسػ ًػما لػػن إحػػالؿ الديمقراطيػػة ولكػػف ذلػػؾ لػػن ظػػروؼ
ااصة لالوصيات المتحدة التػن تطالػب بالديمقراطيػة وحقػوؽ اإلنسػاف مصػالحيا أىػـ وأكبػر مػف

إحالؿ مبادئ الديمقراطية حته ولو كاف ذلؾ مع دوؿ العالـ ال الث.
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ظوور مهظنات اجملتنع املدني:
أدت العولمػػة السياسػػية إلػػه ظيػػور منظمػػات لممجتمػػع المػػدنن تيػػتـ بقلػػايا الحريػػػة

والديمقراطية وحقوؽ اإلنساف وحقوؽ ا اميات بؿ والدلاع عنيـ واعداد تقارير ديرية وسػنوية
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تقػػػدميا ل مػػػـ المتحػػػدة والمنظمػػػات العالميػػػة التػػػن ترااػػػب ا ولػػػاع اصجتماعيػػػة والسياسػػػية
لممواطنيف لن مجتمعات دوؿ العالـ ال الث.
ولعؿ أبمغ دصلة عمه ذلؾ أف التقارير السنوية التن تقػدميا منسسػات المجتمػع المػدنن
إله لجنة العفػو الدوليػة باصػوص الػدلاع عػف الحريػات السياسػية أصػبحت الحكومػات تلػعيا
واصوصا حيف تسجؿ اصعتداءات عمه حقوؽ اإلنساف لن بمد ما.
لن الحسباف
ً

 - 3االهتنام بالجقافة السياسية:
أ رت العولمة عمه ال قالػة السياسػية لمدػباب بػأف زادت متابعػة الدػباب لمقػيـ والقلػايا
السياسية التن تروج ليا العولمة والمتم مة لػن ا ابػار السياسػية العالميػة واصتفاايػات الدوليػة
والايا الحرية والديمقراطية وحقػوؽ اإلنسػاف كػذلؾ معارلػتيـ بدرجػة كبيػرة ايػاـ امريكػا بػدور
الراعن لعممية السالـ.
ويجب اصىتماـ بندر مفاىيـ المواطنة وحقوؽ اإلنساف والعمؿ عمػه تفعيػؿ اػيـ الحريػة
والديمقراطيػػة والمدػػاركة السياسػػية وذلػػؾ يبػػدأ مػػف المنسسػػات التعميميػػة كالمػػدارس والجامعػػات
وعمػػه الحكومػػات أف تػػدرؾ اطػػورة منػػع الممارسػػات الديمقراطيػػة وانعكػػاس ذلػػؾ عمػػه سياسػػاتيا
حرجػا لػن لػرض سػيادتيا بالعقوبػات الدوليػة أو
الاارجية مع الدوؿ ااصة الكبرا التن ص تجػد ً
الحروب لتحقيؽ مصالحيا اصستعمارية.

ويمكػػف التغمػػب عمػػه اآل ػػار السػػمبية لمعولمػػة السياسػػية بػػأف تيػػتـ المنسسػػات التربويػػة
بالتأكيد عمه احتراـ ال قالات وا دياف والاصوصيات اصجتماعية وتأىيػؿ الجيػؿ الجديػد وتعميمػو
وتأميف الرعاية لممياجريف سواء بعودتيـ إله بمػدانيـ ا صػمية أو مػنحيـ الحقػوؽ كاممػة عمػه
أرالػػييا بػػاحتراـ تقاليػػدىـ كأاميػػات ليػػـ كػػؿ الحقػػوؽ الدسػػتورية لػػن التعبيػػر والعمػػؿ والمدػػاركة
السياسية وبقاع حقوؽ المواطنة.
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كمػػا يتوجػػب عمػػه المنسسػػات التربويػػة ندػػر مفػػاىيـ واػػيـ المواطنػػة كالمسػػاواة وعػػدـ
التمييػػز والحريػػة والديمقراطيػػة واحتػراـ التعدديػػة لػػن المنػػاىو الدراسػػية وندػػر ال قالػػة السياسػػية
بػػيف الطػػالب واتاحػػة الحريػػة ليػػـ لػػن اصدػػتراؾ لػػن ا ندػػطة ال قاليػػة والسياسػػية واصجتماعيػػة
وذلؾ لتوعيتيـ بمااطر العولمة ولتقوية ايـ اصنتماء لموطف.
وتن ر العولمة السياسية لن المواطنة ب لعاؼ اػيـ اصنتمػاء الػوطنن لممػواطنيف ااصػة
لػػػن ظػػػؿ لػػػعؼ سػػػيادة الدولػػػة وتحكػػػـ اػػػوا اارجيػػػة لػػػن لػػػرض وصػػػايات ونمػػػاذج سياسػػػية
وااتصػػادية عمييػػا ممػػا يػػندع ذلػػؾ لمزيػػد مػػف مدػػاعر اصغت ػراب والعنػػؼ لػػد الدولػػة أو لػػد
المصػػالب اصجنبيػػة وا اميػػات دااػػؿ الدولػػة رد لعػػؿ لمييمنػػة والسػػيطرة الاارجيػػة كػػذلؾ اػػد تتػػأ ر
المداركة السياسية لممواطنيف إما بالسمب أو اصيجاب مف نتاخو العولمػة السياسػية لقػد تدػجع
ػدءا مػػف التصػػويت لػػن اصنتاابػػات حتػػه تػػوله المناصػػب
الحكومػات عمػػه المدػػاركة السياسػػية بػ ً
السياسػػية إذا أاػػذت بػػالتحوصت الديمقراطيػػة والسياسػػية لػػن الػػدوؿ المتقدمػػة واػػد تعمػػؿ عمػػه
استمرار ا نظمة الدمولية واستمرار الحزب الواحد المييف والمسيطر عمه الحكػـ وتكػوف نتػاخو
اصنتاابات والمداركة السياسية صورية أماـ الرأع العاـ العػالمن لتتػأ ر بػذلؾ مفػاىيـ اصنتمػاء
والديمقراطية والحرية والمداركة السياسية وىن مف مبادئ المواطنة الصالحة لن المجتمع.
ولن مواجيػة العولمػة السياسػية صبػد أف تيػتـ السياسػة التعميميػة بتأكيػد أىميػة الػوعن
السياسن لدا ا لراد وذلؾ مف االؿ:
 .1المطالبة باإلصالح السياسن واصاتصادع والقلاء عمه الفساد السياسن.
 .2القلػػػاء عمػػػه سػػػيطرة الحػػػزب الواحػػػد وأىميػػػة تعدديػػػة ا حػػػزاب السياسػػػية والنقابػػػات
المينية.
 .3زيادة حرية التعبير والتحرر مف الاوؼ مف السمطة.
 .4تنمية الوعن السياسن والمداركة السياسية ااصة لدا الدباب.
 .5تعميؽ الدعور باصنتماء الوطنن والمساواة بيف المواطنيف دوف تمييز.
 .6المناداة بتطبيؽ العدلة اصجتماعية بيف المواطنيف.
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وحتػػه يػػتـ تنفيػػذ المتطمبػػات التربويػػة لػػن منسسػػات التربيػػة الماتمفػػة ل نيػػا تحتػػاج إلػػه
سياسية تعميمية يتبعيا المجتمع وىن التن تعد جزًءا مػف السياسػة العامػة لممجتمػع وىػن التػن
تمرر القوانيف والتدريعات والق اررات التن ترسـ النظاـ التربوع بكػؿ أبعػاده لػن المجتمػع وكيفيػة

تحويػػؿ لمسػػفة التربيػػة التػػن تواجػػو بيػػا الدولػػة العولمػػة السياسػػية إلػػه وااػػع لػػن المنسسػػات
التربوية لن المجتمع.
وبذلؾ يستطيع المجتمع عف طريػؽ التربيػة أف يحقػؽ التػوازاف الػديناميكن بػيف ا صػالة
والمعاصػػرة حيػػث يتمسػػؾ بقيمػػو وعاداتػػو وتقاليػػده اصجتماعيػة ا صػػمية التػػن تمػػدد لتقويػػة ىػػذا
المجتمع مف االؿ التراث التاريان لو ،ولن نفػس الواػت تأاػذ بالمعاصػرة لكػن تمحػؽ بػالتطور
العػػالمن لػػن كػػؿ المجػػاصت اصاتصػػادية واصجتماعيػػة والعمميػػة وال قاليػػة والسياسػػية تأاػػذ بنظػػاـ
يتبع النظـ الحدي ة لن الديمقراطية والحرية والمساواة والتميز بيف ألراد المجتمع.
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