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العولمة االقتصادية وانعكاساتها في االقتصادات العربية
أص بببحت العولمة ( )Globalizationمن أكثر الكلمات اس ببتخدام ا في األدبيات المعاصب برة.

وقد تم تعريف العولمة على أنها :إكسب ب ب بباب الشب ب ب ببيج طابع العالمية وجعل نطاقه وتطبيقه عالمي ا.

وأض ب ب ب ب ببحت ظاهرة العولمة الهاج

الطامي في المجتمعات المعاصب ب ب ب ب برة فهي تس ب ب ب ب ببتقطب اهتمام

الحكومات والمؤسب ب ب ب ب بس ب ب ب ب ببات ومراكو البحث ووس ب ب ب ب ببائل ا عالم .وتعاظم دور العولمة وت ثيرها على
أوضاع الدول والحكومات وأسواقها وبورصاتها ومختلف األنشطة االقتصادية فيها.

( ومن الواضح والجدير با شارة مع ا أن هذا المصطلح شاع في الوطن العربي وذاع وانتشر

في الخطاب السببياسببي واالقتصببادي وفي وسببائل ا عالم المختلفة ش ب ن الكثير من المصببطلحات

الغربية ب ب األوروبية واألمريكية ب ب األكثر انتشا ار وت ثي ار على مجمل النشاط السياسي العالمي .مثلما
شاع مصطلح الخصخصة في السنوات األخيرة أيضا وترافق معه وراح كل متحدث أو كاتب في

شب ب ن من الش ببؤون االقتص ببادية يطلقه في معرإ ا ش ببارة إلى عملية تحويل مش بباريع القطاع العام

والمنش ب ت االقتصببادية التابعة لدولة ما من دول العالم الراهن إلى شببركات خاصببة يديرها أفراد من

أبناج هذه الدولة نفسها أو من يشاركهم في إدارتها من خارجها ).

1

ثمة فارق بين العالمية  Internationalوبين العولمة  Globalizationالتي نحن في ص ب ب ب ب ببدد

الحديث عنها .لذلك البد من التفريق بين العالمية والعولمة .لقد اسببتخدمت مفردات متعددة للتعبير

عن العولمة أو  ..معنى مدان لها قريب منها .على أن الكلمة األكثر ش ب ببيوعا واس ب ببتخداما في هذا

المجال  Globalizationوقد أخذت من كلمة  Globeومعناها :الكرة ب ب ب ب ب ب ب ب الكرة األرضببية ب ب ب ب ب ب ب ب الكرة
الجغرافية ولعل هذا هو الذي جعل بعضهم يترجمونها إلى الكونية.

وهناك من اسب ب ب ببتخدم كلمة  Mondializationمن اللفظة الفرنسب ب ب ببية  Mondeوتقابل با نكليوية

 World Universeوثمة من اسب ب ب ببتعمل مصب ب ب ببطلح ا هو في األصب ب ب ببل سب ب ب ببياسب ب ب ببي(:الشووووووملة) وهي
(الشمولية) ذاتها .Totalitarianism
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مهما يكن من أمر /فإن كلمة العولمة هي األكثر شببيوعا في العربية وهي تتميو بخصببائ

بنيوية جديدة على األصعدة االقتصادية والسياسية والتنظيمية واالجتماعية والثقافية.

على المسببتوا السببياسببي تقتضببي العولمة االعتراف بمحدودية النشبباط السببياسببي على النطاق

القومي في بلد محدد وذلك بفعل العولمة كنظام شامل.
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 -عبد المطلب محمود العولمة وثقافة الطفل العربي دراسة مقدمة إلى المؤتمر العام العشرين لالتحاد العام لألدباج والكتاب العرب

دمشق  21 – 18كانون الثاني 1997
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 نصب ب ب ببر الدين البحرة مخاطر العولمة عل األطفال وعلى ثقافة األطفال د ارسب ب ب ببة مقدمة إلى المؤتمر العام العش ب ب ب برين لالتحاد العام. 744

لألدباج والكتاب العرب دمشق  21 – 18كانون الثاني 1997
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يقول محمد عابد الجابري( :إنه إذا ص ببدرت الدعوة إلى العولمة من بلد أو جماعة فإنها تعني

إعمام نمط من األنماط التي تخ

ذلك البلد أو تلك الجماعة وجعله يشب ب ب ببمل الجميع :العالم كله

وا نه طالما ص ب ب ب ب ب ب ببدرت هذه الدعوة من الواليات المتحدة األمريكية فإن األمر يتعلق بالدعوة إلى
توس ببيع النموذأل األمريكي وفس ببح المجال له ليش ببمل العالم كله .مما يعني أن العولمة الثقافة التي

راحت تصب ب ببل إلى أي مكان كل مكان تقريب ا على وجه كرتنا األرضب ب ببية عبر وسب ب ببائل ا عالم التي
تتحكم الواليات المتحدة بخمسب ب ب ببة وسب ب ب ببتين بالمائة من مجموع المادة ا عالمية في العالم سب ب ب ببتقود

بالنتيجة المتوخاة إلى قطع الص ببلة ش ببيئا فش ببيئا بين ا نس ببان ومجتمعه ووطنه والقفو فوق الوطن

عبر صيغة العولمة هذه وهذا ما يجب أن يرفضه العرب ب ويجب أن يفعلوا ب بل رفضه المثقفون

األوروبيون قبلهم انطالق ا من فكرة تقول بتعارإ العولمة مع التعددية الحضب ب ب ب ب ب ببارية ومع ص ب ب ب ب ب ب بلة
ا نسان بوطنه وضرورة توحد المجتمع األوروبي ضد العولمة بصيغتها األمريكية).

3

ويعرف الدكتور إسببماعيل صبببري عبد اهلل العولمة والتي يفضببل أن يسببتخدم مكانها مصببطلح

الكوكبة على أنها (:التداخل الواضببح ألمور االقتصبباد واالجتماع والسببياسببة والثقافة والسببلوك دون

اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو انتماج إلى وطن محدد أو لدولة معينة ودون
حاجة إلى إجراجات حكومية) 4 .لماذا ابتعد الدكتور إسماعيل صبري عبد اهلل عن المفهوم الدقيق

للعولمة؟ والذي يعني هيمنة نمط ا نتاأل ال أرس ب ب ببمالي وانتش ب ب بباره بعمق ال بل هيمنة النمط األمريكي

سب ببيما وهو يقر ب ن ال أرسب ببمالية كنمط إنتاأل تتغير مالمحها وأسب بباليبها في االسب ببتغالل عبر الومن.

كما انه يربط بين نش ة العولمة وانتشار الشركات متعددة الجنسية.

( ما هي العوامل التي أدت إلى بروو ظاهرة العولمة في الوقت الراهن ؟ وهل هذا يرجع إلى

انهيار نظام الدولة ذات الحدود المسببتقلة ؟ وهل العولمة تتضببمن ويادة التجان

أم تعميق الفوارق

واالختالفات ؟ وهل الهدف هو توحيد العالم أم النظم المجتمعة عن طريق الحدود المص ب ب ب ب ب ببنوعة ؟

وهل العولمة تنطلق من مصب ببادر رئيسب ببية واحدة أم تنطلق من مصب ببادر متنوعة ومتداخلة ؟ وهل

تنطلق من عوامل اقتص ب ب ببادية وابداع تقاني أم من خالل األومة االيكولوجية ؟ وهل هي عبارة عن
اتحاد لكل هذه العوامل أم انه ال توال هناك أبعاد أخرا ؟ وهل العولمة تتميو بوجود ثقافات عامة

أم مجموعة من الثقافات المحلية المتنوعة ؟ وهل العولمة مامض ب ب ب ب ب ب ببة أم أنها تحول بارو على

المببدا الطويببل بين العببام والخببا

3

وبين المحلي والخببارجي وبين المغلق والمفتوح؟ وهببل هي

 -محمد عابد الجابري قضب ب ببايا في الفكر المعاصب ب ببر العولمة نظام وايديولوجيا مركو د ارسب ب ببات الوحدة العربية بيروت 1997
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 -إسب ببماعيل صب بببري عبد اهلل الكوكبة ال أرسب ببمالية العالمية في مرحلة ما بعد ا مبريالية مجلة الطريق العدد  4تموو /آ ب1997
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اسب ب ب ب ب ببتمرار لنمو الفجوة بين الفقراج واألمنياج على جميع المسب ب ب ب ب ببتويات؟ وهل العولمة تتطلب وجود

حكومة عالمية ؟

5

إن جوهر عملية العولمة يتمثل في تسب ببهيل حركة النا

وانتقال المعلومات والسبببلع والخدمات

على النطاق العالمي .وتشمل الحركة واالنتقاالت التي تنتشر عبر الحدود ست فئات رئيسة وهي:
البضائع الخدمات األفراد أر

المال األفكار والمعلومات والمؤسسات).
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أوالا  -مفهوم العولمة االقتصادية:

العولمة على المس ببتوا االقتص ببادي تعني هيمنة نمط ا نتاأل ال أرس ببمالي وانتش بباره بعمق ال بل

هيمنة النمط األمريكي س ب ب ببيما وهو يقر ب ن ال أرس ب ب ببمالية كنمط إنتاأل تتغير مالمحها وأس ب ب بباليبها في

االس ب ب ببتغالل عبر الومن .حيث تفترإ العولمة االقتص ب ب ببادية أن عمليات ا نتاأل والمبادالت تجري
على نطاق عالمي بعيدا عن سب ببيطرة الدولة القومية .بل :إن االقتصب بباد القومي أو الوطني يتحدد

بهذه العمليات .وهذا الوض ب ب ببع مغاير تمام ا لما كان عليه الحال في ا طار الس ب ب ببابق حين كانت
االقتصادات القومية هي الفاعلة أما االقتصاد العالمي فهو ثمرة تفاعالتها.
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تعني العولمة االقتص ب ب ب ب ببادية نظام ا تجاري ا عالمي ا مفتوح ا توول فيه العوائق أمام حركة الس ب ب ب ب ببلع
المال عبر الحدود الدولية وتغدو فيه التجارة

والبضب ب ب ب ببائع والخدمات وعوامل ا نتاأل خاصب ب ب ب ببة أر

الدولية الحرة والمتعددة األطراف هي القاعدة وهذا يؤدي في النهاية إلى تكامل اقتص ب ببادي عالمي
المال.

متوايد في أسواق السلع والخدمات و أر

8

وتتحول فيه قوا السب ب ببوق العاتية إلى نظام اقتصب ب ببادي عالمي تفرإ فيه الشب ب ببركات المتعدية

الجنسية والمنظمات العالمية الحاكمة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي انسجاما بل تطابقاا

بين جميع الدول ومهما كانت مواقعها وتفصيالتها

9

ويذهب االقتص ب ببادي المعروف بول س ب ببويوي إلى أن العولمة هي ص ب ببيرورة أرس ب ببمالية تاريخية

يتحول فيها خط ا نتاأل ال أرسب ب ببمالي من دائرة عولمة المبادلة والتوويع والتس ب ببويق والتجارة إلى دائرة
عولمة ا نتاأل ال أرس ب ببمالية مع عولمة أر

المال ا نتاجي وقوا وعالقات ا نتاأل ال أرس ب ببمالية مما

يقود إلى إخض ب ب بباع العالم كله إلى النظام ال أرس ب ب ببمالي تحت قيادة وهيمنة وتوجيه القوا ال أرس ب ب ببمالية
5

 -انظر د ارسببة أحد ابرو علماج السببياسببة األمريكيين جيم

رووناو ديناميكية العولمة نحو صببيامة عملية قراجات إسببتراتيجية مركو

الد ارس ب ببات الس ب ببياس ب ببية وا س ب ببتراتيجية باألهرام القاهرة  1997نقال" عن الس ب ببيد يس ب ببن في مفهوم العولمة مجلة المس ب ببتقبل العربي مركو
دراسات الوحدة العربية العدد  228شباط 1998

6
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 -د .مصطفى محمد العبد اهلل الكفري عولمة االقتصاد واالقتصاديات العربية بحث منشور في مجلة الفكر السياسي العددان الرابع

والخام

منشورات اتحاد الكتاب العرب_دمشق شتاج1999 -1998

.318-304

.152
 - 7فالح عبد الجبار مجلة (النهج) العدد 46
- International Monetary Fund, no 26 (Special Issue on the Fund) September 1994, p. 1.
9
- William K. Tabb " Globalization is an Issue the Power of Capital is the Issue Monthly Review, vole.
49 no. 2 June 1997, p .20.
8
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العالمية والمركوية وسيادة نظام التبادل الشامل والمتميو لصالح االقتصاديات الرأسمالية المتقدمة
10

ففي عالم معولم سب ب ب ب ب ببتنعدم الحدود ويوول التمييو بين األس ب ب ب ب ب بواق الوطنية المحلية واألس ب ب ب ب ب بواق

األجنبية العالمية وسب ببتتوايد االندماجات واالسب ببتحواذات والتحالفات بين المشب بباريع المتنافسب ببة بحجة

تقلي

التكاليف وويادة الكفاجة ا نتاجية والتسب ب ب ب ب ببويقية لكل منها ويعترف دعاة العولمة ب ن عولمة

األعمال والتمويل س ببتؤدي إلى الحد بدرجة كبيرة من قدرة الحكومات الوطنية على رس ببم س ببياس ببات

اقتصادية وطنية مستقلة وعلى إضعاف سيطرة الحكومات على اقتصادياتها.

11

واذا كبان الفكر الليبرالي الجبديبد  Neoliberalهو النباظم الجوهري " للعولمبة " فبإن الليبراليبة

الجديدة تتجه اآلن ض ب ب ب ببد الدولة القومية نفس ب ب ب ببها ك داة ض ب ب ب بببط وتنظيم أي أداة تدخل ولجم على

الصب ببعيد القومي وعلى الصب ببعيد العالمي والفكرة المطروحة حالي ا إن ال أرسب ببمالية تنشب ببط اآلن على

المسببتوا الكوني مديرة حركة أر

المال والخدمات والسببلع وبالطبع العمل .وهكذا فإن االقتصبباد

المعولم يقع خارأل نطاق تحكم الدولة القومية مما يويد في إمكانات الصب ب ب براع والتناف

ويريد من

دور الشب ببركات متعددة الجنسب ببية ويحولها إلى شب ببركات فوق قومية  Trans – Nationو أرسب ببمال

طليق بال قاعدة وطنية محددة وبإدارة عالمية .ويبدو أن "العولمة " لم تفقد الدولة القومية الكثير

من وظائفها كناظم وضابط اقتصادي فحسب بل إن انتهاج الحرب الباردة من جانب ثان ساهم
مع العولمة في تقلي

وظائف الدولة العسكرية ب األمنية … إلى حد مير قليل.

12

ثاني ا  -أهم مالمح العولمة االقتصادية في القرن الواحد والعشرين:

أخذت العولمة االقتصب ب ب ببادية أبعادها في المرحلة الراهنة بانتصب ب ب ببار القوا ال أرسب ب ب ببمالية العالمية

بقيادة الواليات المتحدة األمريكية وانهيار االتحاد الس ب ببوفيتي واألنظمة االش ب ببتراكية في دول أوروبا

الشرقية فاستعاد النظام االقتصادي االجتماعي الرأسمالي هيمنته وانتشاره بدينامية جديدة مؤسسة
على اقتصبباد السببوق والموجة الثالثة ( ثورة المعلوماتية ) وادماأل القسببم األعظم من االقتصبباديات
الوطنية بالس ب ببوق ال أرس ب ببمالية العالمية بحيث أص ب بببحت هذه االقتص ب ببادات أس ب ببيرة لمفاهيم الس ب ببوق

والمنافسة االحتكارية التي تتحكم فيها القمم االقتصادية العمالقة متخطية الحدود والقيود مستندة
إلى قوا السب ببوق وب ش ب براف مؤس ب بسب ببات العولمة االقتصب ببادية الثالث صب ببندوق النقد الدولي البنك

الدولي لإلنشاج والتعمير المنظمة العالمية للتجارة خليفة (الغات).

يمكننا تحديد أهم مالمح العولمة االقتصادية مع بداية القرن الواحد والعشرين كما يلي:
 االتجاه المتوايد نحو التكتل االقتصادي لالستفادة من التطورات التقنية الهائلة.

10

 -عبد المنعم السيد علي العرب في مواجهة العولمة االقتصادية بين التبعية والحتواج والتكامل االقتصادي العربي المستقبل العربي

العدد 290
11
12
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 الدكتور عبد الهادي الرفاعي الدكتور وليد عامر سنان علي ديب العولمة وبعإ اآلثار االجتماعية واالقتصادية الناجمة عنها. -المصدر السابق
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 تنامي دور الشببركات متعدية الجنسببية ( عبر القومية ) وتوايد أرباحها واتسبباع أسبواقها
وتعاظم نفوذها في التجارة الدولية وفي االستثمار.
 توايد دور المؤس ب ب بسب ب ببات المالية الدولية بشب ب ببكل مباشب ب ببر وبخاصب ب ببة في تصب ب ببميم برامج
ا صبالح االقتصبادي وسبياسبات التثبيت والتكيف الهيكلي في الدول النامية (والتحول
إلى اقتصاد السوق).
 تدويل بعإ المشببكالت االقتصببادية مثل الفقر التنمية المسببتدامة السببكان والتنمية
التنمية البشب برية التلوث وحماية البيئة والتوجه العالمي لتنس ببيق عمليات معالجة هذه
المشكالت والتعاون في حلها.
 تعاظم دور الثورة التقنية الثالثة وت ثيرها في االقتصاد العالمي ( التغيرات السريعة في
أسلوب ا نتاأل ونوعية المنتج ).
المسب ب ب ب ب ب ب ببافببات نتيجببة لتطور وسب ب ب ب ب ب ب ببائببل النقببل

 بروو ظبباهرة القريببة العببالميببة وتقلي

والمواصالت وويادة االحتكاك بين الشعوب.
 تطور وسبائل ا عالم وت ثيرها على طبيعة البشبر وتطلعاتهم وسبلوكهم واثر ذلك على
اختالط الحضارات والثقافات.
 تعاظم دور المعلوماتية وا دارة والمراقبة من إدارة نظم المعلومات.
ويهدف النظام ال أرسببمالي الذي يحكمه قانون تعظيم األرباح والملكية الخاصببة لوسببائل ا نتاأل
إلى التوس ب ببع وذلك عبر اس ب ببتثمار أرباحه والحص ب ببول على قروإ من أسب ب بواق أر

المال .فإذا لم

يتوسب ب ب ب ب ب ببع يتعرإ للركود والكسب ب ب ب ب ب بباد واألومات الدورية واألمثلة التاريخية على هذه األومات كثيرة

ومعروفة .ويؤدي التوسع إلى ظهور المنش ت االقتصادية الكبرا وتركو وتمركو أر

المال.

13

ومن أهم آليات تحقيق ذلك عمليات الدمج بين المنش ت الكبرا أو استيالج منش ة كبرا على

منش ة أصغر منها عن طريق الشراج أو مير ذلك .كما انه في عملية التوسع تتراكم فوائإ مالية
ال تجد أحيان ا مجاالت مربحة في استثمارات حقيقية تؤدي إلى ويادة ا نتاأل والتجارة بل تجد هذه

الفوائإ مجاالتها المربحة في المضب ب ب ب ب ب بباربة ضب ب ب ب ب ب ببمن إطار الدولة الواحدة كما أن هذه الفوائإ

13

 -لمويد من المعلومات يمكن العودة إلى كتاب أر

المال نقد االقتصاد السياسي كارل مارك .
7

تضب ب ب ب ب ب ببغط لت مين حرية انتقالها من دولة إلى أخرا عبر إوالة القيود على حركة أر

المال .ومن

الواضح أن أهم سمة للنظام الرأسمالي العالمي الراهن هو ما يسمى بب (العولمة) المالية.
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( يتالوم معنى العولمة في مضب ب ب ببمار ا نتاأل والتبادل :المادي والرموي مع معنى االنتقال من

المجال الوطني أو القومي إلى المجال الكوني في جوف المفهوم تعيين مكاني جغرافي "الفضبباج
العالمي برمته" مير انه ينطوي على تعيين وماني أيضب ب ب ب ب ب ببا :حقبة ما بعد الدولة القومية :الدولة

التي أنجبها العص ب ب ب ب ببر الحديث إطا ار كياني ا لص ب ب ب ب ببناعة أهم وقائع التقدم االقتص ب ب ب ب ببادي واالجتماعي
والثقافي .وقد يسب ب ب ب ب ب ببتفاد من ذلك أن المنوع الراهن نحو إنفاذ أحكام العولمة إذ يضب ب ب ب ب ب ببع حدا لتلك

الحقبة يدشن ألخرا قد ال تكون حقائق العصر الحديث ب ب ب ب ب ب ب ب السائدة منذ قرابة خمسة قرون -من
مكونات مشب ببهدها وبالتالي يرسب ببي مداميك ثورة جديدة في التاري
المجموعة ا نسانية بدل الجماعة الوطنية والقومية ).

15

سب ببتكون قوتها ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب هذه المرة ب

والجدير بالمالحظة أن تجد العولمة جوانبها التطبيقية في كافة المجاالت باسب ب ب ببتثناج ما يتعلق

بانتقال قوة العمل ففي الوقت الذي تمار فيه المراكو ال أرسب ب ب ببمالية والمؤس ب ب ب بسب ب ب ببات المالية الدولية

التابعة لها مختلف أنواع الضب ببغوط لت مين حرية انتقال السب ببلع والخدمات والرسب بباميل فإننا نجدها
تضب ب ب ب ب ببع مختلف القيود والعراقيل لمنع انتقال أو هجرة قوة العمل وبخاصب ب ب ب ب ببة من الدول النامية إلى
الدول المتقدمة .في حين اتصببف القرنان الثامن عشببر والتاسببع عشببر بدرجة أكبر بكثير من حرية

الهجرة فمن المعلوم أن هجرة األوروبيين إلى األمريكيتين والى نيوويلندا وأستراليا وجنوب أفريقيا
والى الكثير من أقطار العالم الثالث المس ب ب ب ببتعمرة آنذاك مثلت ص ب ب ب ببمام أمان لل أرس ب ب ب ببمالية األوروبية

وس بباهمت في الحيلولة دون حدوث تغييرات اجتماعية كبيرة فيها بس بببب البطالة المتفش ببية وانتش ببار

الفقر والبؤ

في تلك المرحلة.

16

ثالث ا  -االقتصاد السياسي والعولمة:

يعلمنا االقتصاد السياسي أن منطق التطور الرأسمالي يقضي بالتوسع المستمر خارأل الحدود

هكذا بدأ أمره قبل قرون حين انتقلت ال أرسب ب ب ببمالية من حدود الدولة القومية واالقتصب ب ب بباد القومي إلى

عالم (ما وراج البحار) في عملية من الوحف االس ب ب ببتعماري واس ب ب ببعة ش ب ب ببملت معظم مناطق جنوب

األرإ بحثا عن المواد الخام ومص ب ب ب ببادر الطاقة واليد العاملة الرخيص ب ب ب ببة واألسب ب ب ب بواق وحدث هذا

مجددا قبل قرن حين خرأل النظام ال أرسب ببمالي العالمي من طور المنافسوووة الحرة إلى طور الحتكار
14
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(الطور ا مبريالي) .واليوم في سب ب ب ب ب ب ببياق الثورة التقانية الكبرا وثورة المعلوماتية يبلغ التوس ب ب ب ب ب ب بع
الرأسمالي ذراه فيطيح بحدود جديدة :الحدود القومية داخل المعسكر الرأسمالي الميتروبولي نفسه

بعببد أن أطبباح منببذ ومن بعيببد بحببدود المجتمعببات التببابعببة المنتميببة إلى مجموعببة دول الجنوب .إن

هذا النمط الجديد من التوسببع هو ما يطلق عليه اسببم العولمة وسببمته األسبباسببية هي توحيد العالم
واخض بباعه لقوانين مش ببتركة تض ببع حدا فيه لكل أنواع الس ببيادة .ولقد بدأت عالئم هذا المس ببار منذ
ميالد ظاهرة الشب ببركات المتعددة الجنسب ببيات قبل عقود لتصب ببل اليوم إلى نظام التجارة الحرة الذي

أقر دوليا بعد توقيع اتفاقيات (الغات) وتم التعبير عنه مؤسسيا في قيام المنظمة العالمية للتجارة
وفي قوانين وتدابير يلغي مفعولها مفعول القوانين المرعية في الدول الوطنية.

17

العولمة وفق ا لتحليل االقتصوووواد السووووياسووووي تعني :وص ب ببول نمط ا نتاأل ال أرس ب ببمالي إلى نقطة

االنتقال من عالمية دائرة التبادل والتوويع والتداول إلى عالمية دائرة ا نتاأل واعادة ا نتاأل ذاتها

أي أن ظاهرة العولمة التي نشب ب ب ب ببهدها هي بداية عولمة ا نتاأل وال أرس ب ب ب ببمال ا نتاجي وقوا ا نتاأل

ال أرسبمالية وبالتالي عالقات ا نتاأل ال أرسبمالية أيضبا ونشبرها في كل مكان مناسبب ومالئم خارأل
مجتمعات المركو األصلي ودوله .العولمه بهذا المعنى هي رسملة العالم على مستوا العمق (في

مجال ا نتاأل واعادة ا نتاأل) بعد أن كانت رسملته على مستوا سطح النمط ومظاهره (في مجال
التبادل والتداول) قد تمت .بعبارة أخرا أن ظاهرة العولمه التي نعيشب ب ب ب ب ب ببها اآلن هي طليعة نقل

دائرة ا نتاأل الرأسمالي ب ب ب ب ب ب ب إلى هذا الحد أو ذاك ب ب ب ب ب ب ب إلى األطراف بعد حصرها هذه المدة كليا في

مجتمعات المركو ودوله .في الواقع الن عالمية دائرة التداول والتبادل بلغت حد ا شباع بوصولها

إلى أقصى حدود التوسع األفقي الممكنة وشمولها مجتمعات الكرة األرضية كلها ب ب باستثناج جيوب

هنا وهناك ب ب ب ب ب ب ب ب كان البد لحركية نمط ا نتاأل ال أرسببمالي وديناميكية من أن تفتح أفق ا جديدا لنفسببها
وان تتجاوو حدودا بدت ثابتة سابق ا عن طريق نقلة نوعية جديدة بدورها ت خذ اآلن الشكل المودوأل

لعولمة دائرة ا نتاأل ذاتها ونثرها في كل مكان مناسب ب ب ببب تقريب ا على سب ب ب ببطح الكرة األرضب ب ب ببية من
ناحية وا عادة صب ب ب ب ب ب ببيامة مجتمعات األطراف مجددا في عمقها ا نتاجي هذه المرة ولي

على

سب ب ب ب ببطحها التبادلي التجاري الظاهر فقط من ناحية ثانية أي إعادة صب ب ب ب ببيامتها وتشب ب ب ب ببكيلها على
الصبورة المالئمة لعمليات التراكم المسبتحدثة في المركو ذاته .وهذا يعني سبيادة نمط جديد لإلنتاأل

الرأسمالي وعالقات ا نتاأل الرأسمالية تتناسب مع قوانين المرحلة الجديدة.

( ....وهكذا نجد أن العولمه تفسح المجال واسعا أمام أصحاب رؤو

18

األموال لجمع المويد

من المال على حس ب ب بباب س ب ب ببياس ب ب ببة قديمة في االقتص ب ب بباد كانت تعتمد على ا نتاأل الذي يؤدي إلى
تحقيق ربح بينما اليوم فاالعتماد هو على تشببغيل المال فقط دون مغارم من أي نوع للوصببول إلى

17
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احتكار الربح :أنها مقولة تلخ

إلى حد ما بعودة (شب ب ب ب ب ب ببايلوك المرابي اليهودي التاريخي) محمال

على أجنحة المعلوماتية والعالم المفتوح لس ببيطرة القوة المتغطرس ببة وعودته المدججة بالعلم والتقانة

تقلب القاعدة القديمة القائلة :إن القوي ي كل الضب ب ب ببعيف :إلى قاعدة جديدة عص ب ب ب برية عولمية تقول
(الس بريع ي كل البطيج) وسببمك القرش الموود بالطاقة النووية ومعطيات ألحواسببيب وموو الفضبباج
يستطيع أن يبتلع األسماك األخرا والصيادين الذين يغامرون إلى ابعد من الشاطئ ).
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قامت الواليات المتحدة األمريكية بدو ار رئيسب ب ب ب ب ب ببي في دعمها لل أرسب ب ب ب ب ب ببمالية كنظام اقتصب ب ب ب ب ب ببادي

اجتماعي وفي نجاح وتفوق ال أرسب ب ببمالية خالل النصب ب ببف الثاني من القرن العش ب ب برين ففضبب ببال عن
كونها طوال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أكبر س ب ببوق وأكبر دولة مص ب ببدرة في العالم جعلت

الواليات المتحدة األمريكية من بناج اقتصب بباد أرسب ببمالي عالمي حجر أسب ببا

في توجهها دولي ا على

الصببعيدين السببياسببي واالقتصببادي والعسببكري .ولما كانت أكبر دولة مصببدرة فان لها مصببلحة في

ا نماج االقتصب ب ب ب ببادي على الصب ب ب ب ببعيد العالمي لكونه يغذي نموها االقتصب ب ب ب ببادي .وكي تحافظ على

أنظمتها ومؤسب بس بباتها ال أرس ببمالية في وجه التهديدات التي تكونها أنظمة اجتماعية اقتص ببادية أخرا
وأهمها الشب ب ببيوعية السب ب ببوفيتية أنفقت الواليات المتحدة األمريكية الكثير على انتشب ب ببار اقتصب ب بباديات

أرسب ب ب ببمالية في بلدان أخرا وعلى األخ

لدا عدويها السب ب ب ببابقين ألمانيا واليابان وفي بلدان أخرا

في أوروبا الغربية وفي شببرق وجنوب شببرق آسببيا با ضببافة إلى مشببروع مارشببال في أوروبا الغربية

والى المس ب بباعدات الض ب ببخمة التي قدمتها إلى ش ب ببرق آس ب ببيا اس ب ببتعملت الواليات المتحدة مس ب بباعداتها
الخارجية لمناطق أخرا في العالم النامي لتعوو المؤسسات واالقتصادات الرأسمالية حيثما أمكنها

ذلك ".

20

رابعا  -العولمة وسيطرة القطب الواحد (الهيمنة األمريكية):

بعد انهيار الشيوعية وانفجار االشتراكية من الداخل وتفكك اليمين التقليدي خرجت الليبرالية

الجبديبدة بباسب ب ب ب ب ب ببم العولمبة لتغوو كبل البدول وتبدعو إلى حريبة انتقبال أر

المبال والغباج الحواجو

الجمركية وتطيح باألنظمة لتعويو حرية المبادالت التجارية مما أدا إلى تباعد بين النشب ب ب ب ب ب بباط

المالي والنش ب ب ب ب بباط االقتص ب ب ب ب ببادي ...فمن أص ب ب ب ب ببل  1500مليار دوالر تدخل العمليات اليومية على
الصب ب ب ب ببعيد العالمي هناك  %1فقط يوظف الكتشب ب ب ب بباف ثروات جديدة وويادة الخيرات المادية ويدور

الباقي في إطار المضاربات.
19
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 -د .علي عقلة عرسب ببان رئي
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 لمويد من المعلومات أنظر اللوموند دبلوماتيك تحقيق حول العولمة ومجلة الحوادث العدد الصادر في .1998/5/2910

( عقب ما س ببببته الحرب العالمية الثانية من دمار برو االقتص بباد األمريكي كقوة مهيمنة في

االقتصاد العالمي .وقد استعلمت الواليات المتحدة موقعها القوي هذا بعد الحرب لخلق حلف دولي
سياسي واقتصادي على أسا

مساعدة ألمانيا واليابان وفي محاولة حداث نمو سريع في أوروبا

الغربية وفي ش ب ب ببرق وجنوب ش ب ب ببرق آس ب ب ببيا لمواجهة التهديدات الس ب ب ببوفيتية والص ب ب ببينية .وتحققت منذ

الخمسببينات مسببتويات عالية من النمو في تلك المناطق وقابلتها مسببتويات عالية أيضببا من النمو

في االتحاد السوفيتي .ومع بداية تراجع األداج االقتصادي السوفيتي في أواخر الستينات أخذ تحد

اقتصادي جديد يذر بقرنيه في شرق وجنوب آسيا على شكل سلع تصديرية رخيصة الثمن ورفيعة
الجودة أخذت تغرق السب ب ب ب ب ب ببوق األمريكية وتهدد بخلق عجو جدي في الميوان التجاري .واودادت

مش ب ببكلة الواليات المتحدة هذه بس ب بببب ارتفاع أس ب ببعار النفط عامي  1973و  1974وبالص ب ببعوبات
التي رافقت التحول من اقتصب ب ب باد ص ب ب ببناعي إلى آخر قائم على الخدمات والتقنية في حقل ا عالم
والمعلومات .وقد اسب ب ب ب ب ب ببتطاعت الواليات المتحدة على الرمم من المشب ب ب ب ب ب بباكل الجدية التي واجهت

اقتصب ب ببادها في السب ب بببعينيات والثمانينيات من أن تتحمل عج او ضب ب ببخما في ميوانها التجاري وأجرت
إعادة بنيان القتصب ب ببادها واسب ب ببتعادت في أوائل التسب ب ببعينات المبادرة في القوة االقتصب ب ببادية .وفيما
ظلببت أوروبببا الغربيببة تقبباوم ارتفبباع كلفببة ا نتبباأل فيهببا وارتفبباع البطببالببة وعوائق أخرا وفيمببا ظلببت

اليابان تتخبط في ركود اقتصب ب ب ببادي منذ العام  1990نهضب ب ب ببت الواليات المتحدة واسب ب ب ببتعادت تفوق

حصب ببتها في األس ب بواق في صب ببناعتي الس ب بيارات والكومبيوتر المهمتين وأعادت ت كيد موقعها على
أنها اكبر س ببوق واكبر دولة مص ببدرة في العالم ولعل األهم أنها بإنفاقاتها وبتفوقها في األبحاث في

حقل التقنية الرفيعة والتطور وض ب ببعت نفس ب ببها في موقع جيد يخولها االس ب ببتمرار في الس ب ببيطرة على

األسب بواق العالمية لبرامج الحاس ببوب وش بببكة االتص بباالت العالمية (إنترنت) في مطلع القرن الحادي
والعشرين).

22

يمثل النظام االقتص ب ب ب ببادي المعاص ب ب ب ببر مرحلة جديدة من مراحل تطور االقتص ب ب ب بباد ال أرس ب ب ب ببمالي
العالمي .وقد يكون من الممكن تس ب ب ب ب ببمية هذه المرحلة ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب (العولمة) كما هي محددة أعاله أو

اقتص ب ب ب ببادا دولي ا أكثر تكامالا واندماج ا .ويتس ب ب ب ببم النظام االقتص ب ب ب ببادي العالمي المعاص ب ب ب ببر بعدد من
الخصائ

أهمها:

 1ب انهيار نظام بريتون وودو.

 2ب توايد دور وأهمية الشركات متعدية الجنسية في االقتصاد العالمي.

22
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 3ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب توايد دور وأهمية مؤسب ب بس ب ببات العولمة الثالث ( ص ب ببندوق النقد الدولي البنك الدولي

المنظمة العالمية للتجارة).

 4ب عولمة النشاط ا نتاجي.

 5ب عولمة النشاط المالي واندماأل أسواق المال.
 6ب تغير مراكو القوا االقتصادية العالمية.

 7ب تغير هيكل االقتصاد العالمي وسياسات التنمية.

 8ب تراجع أهمية ودور مصادر الطاقة التقليدية والمواد األولية في السوق العالمية.
إن أهم البصب ب ببمات برو او في االقتصب ب بباد خالل العقود الثالثة األخيرة هو التدويل المطرد الذي

أص بببح يتس ببم به االقتص بباد العالمي ويظهر التدويل في نظرة أولية كبروو متعاظم لدور العالقات
االقتص ب ب ببادية الدولية بالمقارنة مع النش ب ب بباط االقتص ب ب ببادي على الص ب ب ببعيد المحلي أو الوطني .وهذا
واضب ب ببح من خالل الدور المتعاظم الذي تقوم به وتقوده الشب ب ببركات متعددة الجنسب ب ببية العمالقة التي

تمتد نشب بباطاتها وفروعها إلى مختلف أنحاج العالم وتسب ببيطر على شب ببطر كبير ومتنام في عمليات
إنتباأل وتمويبل وتوويع البدخبل العبالمي .مع العلم أن هبذا البدور يكون أحيبانبا مير مبباشب ب ب ب ب ب ببر ومير

ظاهر ف ص بببح من الممكن اآلن الحديث عن مس ببتوا اقتص ببادي عالمي متميو ب لياته ومش ببكالته
وآفاق تطوره عن/على المس ب ب ب ب ببتويات الوطنية تص ب ب ب ب بببح النظرة للعالم باعتباره الوحدة االقتص ب ب ب ب ببادية

األساسية.

23

يقول توم فريدمان األمريكي ( :نحن أمام معارك سب ب ب ببياسب ب ب ببية وحضب ب ب ببارية فظيعة العولمة هي

األمركة والواليات المتحدة قوة مجنونة نحن قوة ثورية خطيرة وأولئك الذين يخشب ب ببوننا على حق.
إن صببندوق النقد الدولي قطة أليفه بالمقارنة مع العولمة .في الماضببي كان الكبير ي كل الصببغير

أما اآلن فالسريع ي كل البطيج ).

24

ولكن العولمة بالمفهوم المعاصب ببر (األمركة) ليسب ببت مجرد سب ببيطرة وهيمنة والتحكم بالسب ببياسب ببة

واالقتصبباد فحسببب ولكنها أبعد من ذلك بكثير فهي تمتد لتطال ثقافات الشببعوب والهوية القومية
والوطنية وترمي إلى تعميم أنموذأل من السب ب ب ب ب ب ببلوك وأنماط أو منظومات من القيم وطرائق العيش

والتدبير وهي بالتالي تحمل ثقافة (مربية أمريكية) تغوو بها ثقافات مجتمعات أخرا وال يخلو

ذلببك من توجببه اسب ب ب ب ب ب ببتعمبباري جببديببد يتركو على احتالل العقببل والتفكير وجعلببه يعمببل وفق أهببداف

الغاوي ومصبب ب ببالحه .وأكد ذلك الرئي

23

األمريكي السبب ب ببابق جورأل بوش حين قال في مناخ االحتفال

 -د  .رموي وكي ظاهرة التدويل في االقتصب ب ب ب ب ب بباد العالمي وآثارها على البلدان النامية المعهد العربي للتخطيط بالكويت الكويت

.1993
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 جريدة الشرق األوسط العدد الصادر بتاري . 1997/3/212

بالنصببر في حرب الخليج الثانية ( :إن القرن القادم سببيشببهد انتشببار القيم األمريكية وأنماط العيش

والسلوك األمريكي ).

25

مع ذلك فان موقع الواليات المتحدة القوا في االقتصب ب ب بباد العالمي لي

مطلقا ألن االقتصب ب ب بباد

العالمي متعدد األقطاب فمجمل اقتصب ب بباد أوروبا الغربية أضب ب ببخم من االقتصب ب بباد األمريكي وكذلك

اقتصب ب بباد منطقة شب ب ببرق وجنوب شب ب ببرق آسب ب ببيا بوجه عام .كما أن االقتصب ب بباد األمريكي ماوال يواجه
مش ب ب بباكل جدية قد تهدد نموه في المس ب ب ببتقبل ومن هذه المش ب ب بباكل العجو في الميوان التجاري وعلى

األخ

مع شب ببرق آسب ببيا البالغ قرابة  160مليار دوالر في السب ببنة وديون دولية متراكمة تربو على

األلف مليار دوالر وكانت الواليات المتحدة قد اعتمدت التسب ب ب ب ب ب ببامح تجاه العجو التجاري على انه

جوج من إس ب ب ب ب ببتراتيجيتها الرامية إلى تقوية حلفائها ال أرس ب ب ب ب ببماليين عقب الحرب العالمية الثانية ولكن
حجم العجو وثباته ابقيا الض ب ب ب ب ببغط على الدوالر األمريكي وبقي الخطر ينطوي على التس ب ب ب ب بببب في

انخفبباإ مفرط في قيمببة الببدوالر .لقببد اسب ب ب ب ب ب ببتطبباع الببدوالر الحفبباظ على مركو قوي نظ ار إلى ثقببة
المسب ببتثمرين باالقتصب بباد األمريكي والى مياب عملة بديلة قادرة على االسب ببتمرار والن اقتصب بباديات

شرق آسيا يهمها بقاج الدوالر قويا لتنشيط صادراتها إال أن استمرار العجو مشفوعا بنمو االقتصاد

الصيني نموا سريع ا علما بان الصين تصدر سلع ا كثيرة إلى الواليات المتحدة .لقد أدا العجو في
الميوان التجاري إلى توس ب ببع االس ب ببتثمارات األجنبية وخص ب ببوصب ب ب ا اليابانية منها في الواليات المتحدة

وكذلك إلى ش ب براج قطاعات كبيرة من االقتصب بباد األمريكي ومنها العقارات والمؤس ب بسب ببات الصبببناعية

والخدماتية كما أن الدين الخارجي البالغ ألف مليار دوالر والمتوجب في أكثره لليابان يفرإ نوفا

مس ب ب ب ب ب ببتم ار على الميوانية العامة ويحول دون توظيف موارد مهمة في االقتص ب ب ب ب ب بباد وفي األنش ب ب ب ب ب ببطة

ا نتاجية ولئن كان با مكان تحمل هذا الدين نظ ار إلى الناتج القومي األمريكي الذي يربو على
السبعة آالف مليون دوالر فان هذا الدين يبقي معيق ا للنمو السريع.

26

للعولمببة أهببدافب ا أبعببد من الربح وأبعببد من التجببارة الحرة والحببدود المفتوحببة واألس ب ب ب ب ب ب بواق الحرة

والخطر يكمن في ما يس ببمى بثقافة العولمة أكثر .تروأل العولمة ألربع ثورات أس بباس ببية من المتوقع

أن يكون لها ت ثي ار كبي ار في حياة النا
 1ب الثورة الديمقراطية.

جميعا وسط تحديات هائلة .وهذه الثورات هي:

27

 2ب الثورة التكنولوجية الثالثة ب أو ما بعد الثالثة.

 3ب ثورة التكتالت االقتصادية وبخاصة العمالقة.

25
26
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 4ب ب ثورة اقتصاد السوق وحرية التبادل التجاري بعد قيام المنظمة العالمية للتجارة لتحل محل

اتفاقيات الغات.

وفي إطار هذه الثورات وما ينتج عنها من آثار يتم بناج النظام العالمي ويعتمد فيه االقتصاد

على اس ب ب ب ب ببتثمار الوقت ب قل تكلفه وعن طريق اس ب ب ب ب ببتخدام المعرفة الجديدة وتحويلها إلى س ب ب ب ب ببلع أو
خدمات جديدة أو التحس ب ب ببين السب ب ب بريع والمس ب ب ببتمر في المنتجات وطرق التص ب ب ببنيع والدخول بها إلى
األسواق بطريقة فعاله .ولم تعد التنمية االقتصادية تعني التغيير من وضع سيئ إلى وضع أفضل

بل المهم هو الوقت الذي يستغرقه هذا التغيير.

خامسا  -طرق انتشار العولمة والشركات متعدية الجنسية:

كيف تحببدث العولمببة ؟ وب ب ي طريق أو من خالل أي قنوات تتم حركببة وانتقببال البضب ب ب ب ب ب ب ببائع

والخدمات واألفراد و ار

المال واألفكار والمعلومات والرموو واالتجاهات وأشب ب ب ب ببكال السب ب ب ب ببلوك عبر

الحدود ؟ وما هو دور الشببركات متعدية الجنسببية في ذلك ؟ تتم عملية انتشوار العولمة من خالل

أربع طرق متداخلة ومترابطة:

28

 1ب من خالل التفاعل الحواري الثنائي االتجاه عن طريق تقانة االتصال.
 2ب االتصال المونولوجي أحادا االتجاه من خالل الطبقة المتوسطة.
 3ب من خالل المنافسة والمحاكاة.
 4ب من خالل تماثل المؤسسات "

29

ولكن يجب أن ال ننس ب ب ببى الدور الكبير والهام والرئي

للش ب ب ببركات متعدية الجنس ب ب ببية في عملية

الحركة واالنتقال وبخاص ببة في مجال البض ببائع والخدمات و أر

المال والتي تعد من أهم عناص ببر

االنتقاالت الكونية في ظل العولمة.

وتعد الشب ب ب ب ببركات متعددة الجنسب ب ب ب ببية من أقوا القاطرات التي تسب ب ب ب ببتخدمها ال أرسب ب ب ب ببمالية في جر

االقتصاد العلمي باتجاه العولمة لألسباب التالية:

30

 .1االنتشببار الواسببع والس بريع للشببركات متعددة الجنسببية حيث وصببل عددها إلى حوالي
 40ألف شببركة يمتد نشبباطها في كافة القطاعات ويغطي القارات الخم  .وقد بلغت
إيرادات أكبر  500شركة متعددة الجنسية في عام  1996نحو  11000مليار دوالر
وهذا يشب ب ببكل  %44من الناتج المحلي العالمي الذي وصب ب ببل إلى نحو  23000مليار

28
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دوالر ( .الوطن العربي  576مليار).وتسبب ببيطر الشب ب ببركات متعددة لجنس ب ببية على ثلث
االستثمارات األجنبية المباشرة وثلثي التجارة الدولية في مجال السلع والخدمات.
 .2أدا الدور األسب ب بباسب ب ببي الذي لعبته الشب ب ببركات متعددة الجنسب ب ببية في تدويل االسب ب ببتثمار
وا نتاأل والخدمات والتجارة إلى سيادة أنماط عالمية في ا نتاأل ب ب ب ب من حيث عالقات
ا نتاأل وشببكل ملكية وسببائل ا نتاأل ب ب ب ب ب ب ب ب والتسببويق واالسببتهالك واالسببتثمار وا عالن
والدعاية.
 .3يواكب العولمة أحيان ا كثيرة توايد دخول مالكي وس ب ب ب ب ببائل ا نتاأل وارتفاع قيمة اس ب ب ب ب ببهم
الشركات متعددة الجنسية وكذلك توايد عدد المصروفين من الخدمة في هذه الشركات
وهذا يؤكد أن ال مكان للمش ب بباعر والمواقف ا نس ب ببانية في النظام ال أرس ب ببمالي العالمي.
واذا كان هناك خيار بين ا نسب بانية وحيوية االقتص بباد فلي

لل أرس ببمالية س ببوا الخيار

الثاني الذي أدا إلى فصب ببل  43مليون عامل من العمل في المؤس ب بسب ببات األمريكية
خالل عشرين عام ا.
وأص ب ب ب بببحت الش ب ب ب ببركات متعددة الجنس ب ب ب ببية تتحكم باالقتص ب ب ب بباد العالمي .تتحكم با نتاأل وتبادله
وتوويعه وتس ببعيره وتيس ببير الحص ببول عليه أو منع وص ببوله كذلك تتحكم باس ببتقرار مراكو صب بناعته

في هذا المجال الجغرافي أو ذاك وتتحكم بانتقال أر
بعصب السياسة واعني االقتصاد.

المال وبخلق األومات أو حلها إنها تتحكم

( وتبقى مس ب ب ب ب ب ب ب لة في منتهى األهمية وهي موقف المجتمعات المختلفة من العولمة هناك

معركة كبرا أيديولوجية وس ببياس ببية واقتص ببادية وثقافية تدور حول العولمة هناك اتجاهات رافض ببة
بالكامل وهي اتجاهات تقف ض ب ب ب ب ببد مس ب ب ب ب ببار التاري

ولن يتاح لها النجاح .وهناك اتجاهات تقبل

العولمة من دون تحفظات باعتبارها هي لغة العصب ب ب ب ب ببر القادم وهي اتجاهات تتجاهل السب ب ب ب ب ببلبيات

الخطيرة لبعإ جوانببب العولمببة وهنبباك اتجبباهببات نقببديببة تحبباول فهم القوانين الحبباكمببة للعولمببة.
وتدرك سلفا أن العولمة عملية تاريخية حقا ولكن لي

معنى ذلك التسليم بحتمية القيم التي تقوم

عليها في الوقت الراهن والتي تميل في الواقع إلى إعادة إنتاأل نظام الهيمنة القديم وتقديمها في

صبب ب ببور جديدة .وهذه االتجاهات بروت في أوروبا وفي فرنس ب ب ببا على وجه الخص ب ب ببو
الموقف الرافإ للحوب االشببتراكي الفرنسببي والذي تبلور بشببكل خا

من خالل

في تقرير الحوب الصببادر

في  3نيسببان/إبريل عام  1996بعنوان( :العولمة وأوروبا وفرنسببا) وهو يتضببمن أعنف نقد للعولمة
األمريكية فض بالا عن ذلك بدأت تتصبباعد داخل الواليات المتحدة األمريكية نفسببها حركات فكرية
15

مض ب ببادة للعولمة لم تقنع بالنقد التفص ب ببيلي لكل جوانب العولمة االقتص ب ببادية والس ب ببياس ب ببية والثقافية

ولكنها ب أبعد من ذلك ب تحاول أن تقدم البديل ولعل ابلغ ما يعبر عن هذه الحركات النشطة حاليا

الكتاب الذي حرره جيري ما ندر وادوارد س ب ب ببميث عام  1996وعنوانه :القض ب ب ببية ض ب ب ببد االقتصب ب ب باد
الكوني ونحو تحول إلى المحلية وهو يحتوي على أكثر من أربعين دراسة متعمقة ).

31

سادس ا  -العولمة االقتصادية والوطن العربي:

تمثببل العولمببة التي يش ب ب ب ب ب ب بهببدهببا االقتصب ب ب ب ب ب ب بباد العببالمي تحببدي ب ا خببارجي ب ا وخطي ار للبلببدان العربيببة

واقتصب ب ب ب ب ب ببادياتها .فالوطن العربي مراقب ومهدد في نف

الوقت يعيش مرحلة من التناحر والت كل

والتهميش فاقدا ألية إسببتراتيجية اقتصببادية سببياسببية دينامية للدفاع أو للهجوم .أن عمليات الضببغط

وا ض ببعاف التي تس ببتهدف وطننا العربي من اجل وعوعة اس ببتق ارره وتعطيل مؤهالته حتى ال يبقى
أمامه سببوا االندماأل السببلبي في آليات العولمة وبالصببيغة التي يعرفها األقوياج تحت اسببم التدويل

الشامل لالقتصاد أو (العولمة االقتصادية).
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ماوال الجدل قائم ا بين ثالثة تيارات فكرية متقابلة حول ظاهرة العولمة وأثرها االقتصب ب ب ب ب ب ببادي

على بلداننا العربية فيرا التيار األول أن العولمة أمر طيب ومفيد على وجه العموم .ذلك ألننا
سببنسببتفيد من التقدم التكنولوجي المتسببارع ومن تكامل االقتصبباد العالمي الذي ربما يقدم فرصببة لم

يسبق لها مثيل للتخل

من الفقر ومنح ماليين البشر حياة أفضل .بالرمم من أن العولمة ستؤدي

حتم ا إلى خس ب ببارة الدول العربية لبعإ س ب ببيادتها في توجيه اقتص ب بباداتها كما تريد .ويدافع عن هذا
التيار  /مؤسسات العولمة الثالث والواليات المتحدة األمريكية وبعإ رجال األعمال والتكنوقراط.

أما التيار الثاني فهو يرا أن العولمة أمر واقع ونتيجة موضب ب ب ب ب ب ببوعية لتطور قوا ا نتاأل في

الرأسمالية والتقدم العلمي والتقني وتقود إلى مويد من التشابك واالندماأل بين االقتصادات المختلفة
آال أن هببذه العولمببة بب بعببادهببا الحبباليببة تثببار حولهببا مالحظببات وانتقببادات جببديببدة وجببديببه أهمهببا أن

مكاس بببها تطال عددا قليالا من الدول عدد س ببكانها ال تتجاوو  %20من إجمالي س ببكان العالم .في

حين س ب ب ببلبياتها تطال معظم البلدان النامية وتؤدي إلى ويادة مش ب ب بباكلها االقتص ب ب ببادية وتعيق عملية
التنمية فيها .ويتبنى هذا التيار بعإ المفكرين في بلدان العالم الثالث وبعإ القوا اليس ب ب ب ب ب ب ببارية

واالشتراكية في الدول الرأسمالية.

التيار الثالث يرا أن العولمة هي أحد ش ب ب ببرور النظام ال أرس ب ب ببمالي العالمي ألنها تس ب ب ببعى إلى

تعويإ اقتصادات الدول الرأسمالية المتقدمة عن انكماش أسواقها الداخلية وذلك بنقل المويد من

عمليات ا نتاأل بكاملها (وبخاص ببة الص ببناعات القذرة) من المراكو ال أرس ببمالية الرئيس ببة إلى البلدان
31
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النامية مع االحتفاظ بقيادة العملية ا نتاجية في العالم فال أرس ببمالية عن طريق العولمة تحاول حل

مش بباكلها االقتص ببادية بتص ببديرها إلى بلدان العالم الثالث .وهذا بدورة يؤدي إلى ويادة األمنياج منا
والفقراج فق ار .يتبنى هذا التيار معظم القوا الس ببياس ببية واالقتص ببادية واالجتماعية في البلدان النامية
التي تعلم درجة الفقر وس ب ب ب ب ببوج التغذية والعطاله واألمراإ المنتشب ب ب ب ب برة والتبعية والنهب المس ب ب ب ب ببتمر
لخيرات البلدان العالمثالثية عن طريق الشركات متعددة الجنسية والتبادل التجاري مير المتكافئ.

( وعلينا نحن في أرجاج أخرا من ال عالم تحديد موقفنا من هذه الهيمنة األمريكية ومواجهتها

وعلينا نحن في الوطن العربي أن نقرر كيف سنواجه هذا التحدي ونحن على أبواب القرن الحادي

والعش برين ب سبباليب يؤمل أن تكون أكثر نجاحا من تلك التي واجهنا بها حملة نابليون على مصببر

في عام  1798أو تلك التي قابلنا بها انهيار ا مبراطورية العثمانية عقب الحرب العالمية األولى
).
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 - 1الواقع االقتصادي العربي وأهم المشكالت:
تعاني البلدان العربية من انخفاإ مس ب ببتوا التجان

أحيانا ولمفهوم التجان

االقتص ب ببادي والس ب ببياس ب ببي و االجتماعي

االقتصببادي أبعاد عديدة كالتفاوت في حجم الموارد البش برية والتفاوت في

حجم الموارد الطبيعية و التفاوت في حجم و مسبتوا وسبائل ا نتاأل و التقدم التقني و التفاوت في

توويع الدخل و حجمه أما التجان

الس ب ببياس ب ببي فيبدو من خالل التفاوت أيضب ب ب ا بين أنظمة الحكم

التي تتراوح بين العشبب ب ببائري و الملكي و الجمهوري و العسب ب ب ببكري و مير ذلك ثم يبدو أيض ب ب ب ب ا من
خالل وجود أو عدم وجود المؤسبسبات الديمقراطية والحوب الواحد الحاكم أو التعددية السبياسبية و

يبدو مفهوم التجان

االجتماعي من خالل التفاوت في مسب ب ببتوا التعليم ونسب ب بببة األمية و مسب ب ببتوا

الخدمات الصحية و الخدمات الثقافية و ميرها.
يقدر عدد س ب ببكان الوطن العربي حس ب ببب تقديرات عام  1995بنحو  256مليون نس ب ببمة مقابل
 139مليون نسمة عام  1973ثم وصل إلى حوالي  364مليون نسمة في عام  2011وهذا يمثل

 % 5.2من عدد سكان العالم البالغ حوالي سبعة مليارات نسمة .و تشير بعإ ا حصائيات أن

عدد سكان مصر وحدها يمثل ربع سكان الوطن العربيتقريب ا في حين أن ثالث دول عربية أخرا

يفوق تعدادها العش برين مليون هي السببودان  29مليون و المغرب  27مليون و الجوائر  27مليون

نسب ب ب ببمة أما الدول التي ال يتعدا عدد سب ب ب ببكانها مليون نسب ب ب ببمة هي قطر  593ألف والبحرين 558
ألف وجيبوتي  570ألف نسمة .ويعتبر معدل النمو الطبيعي للسكان في الدول العربية من أعلى
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المعدالت في العالم .إذ يقدر بحوالي  %4.2س ب ب ب ب ب ببنوي ا في المتوس ب ب ب ب ب ببط مقارنة بنس ب ب ب ب ب بببة  %0.6في

المتوسط للدول الصناعية المتقدمةو %1.7في المتوسط للعالم ككل.
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أمببا من حيببث إجمببالي النبباتج المحلي فببإنببه يمكن التمييو بين أربعببة مجموعببات من ال بدول

العربية تتشب ببابه إلى حد بعيد في خصب ببائصب ببها وهياكلها االقتصب ببادية واالجتماعية وكذلك في أنماط
أدائها االقتص ببادي المجموعة األولى :و تش ببمل ا مارات _ الس ببعودية _ عمان _ قطر _ ليبيا _

الكويبت _ إذ يمثبل النباتج ا جمبالي المحلي لهبذه المجموعبة أكثر من  %64.0من إجمبالي نباتج
الدول العربية باألسب ب ب ب ب ب ببعار الثابتة في حين أن عدد سب ب ب ب ب ب ببكانها يمثل أقل من  %10،0من إجمالي

الس ب ببكان في الوطن العربي أما المجموعة الثانية :و التي تش ب ببمل البحرين _ تون

_ الجوائر _

سب ب ب ب ب ب ببورية _ العراق _ مصب ب ب ب ب ب ببر فان الناتج المحلي ا جمالي لهذه المجموعة يمثل  %29.0من
إجمالي الناتج المحلي للوطن العربي في حين أن عدد سبكانها يمثل  %54.0من إجمالي السبكان

في الوطن العربي والمجموعة الثالثة :تشب ب ب ب ب ببمل األردن _ لبنان _ المغرب ويمثل الناتج المحلي
ا جمببالي لهببذه الببدول حوالي  %4.0من إجمببالي النبباتج المحلي للوطن العربي في حين أن عببدد

س ب ب ب بكانها يمثل حوالي  %15.0من إجمالي السب ب ب ببكان في الوطن العربي أما المجموعة الرابعة :و
التي تش ب ب ببمل جيبوتي _ الص ب ب ببومال _ الس ب ب ببودان _ موريتانيا _ اليمن فان الناتج المحلي ا جمالي

يمثل  %1.6من إجمالي الناتج المحلي للوطن العربي في حين أن نس بببة عدد س ببكانها تص ببل إلى

أكثر من  %20.0من إجمالي سب ب ب ب ببكان الوطن العربي .أما متوسب ب ب ب ببط دخل الفرد يتراوح من خوالي

 300,0دوالر في (الصببومال) إلى أكثر من  40000,0دوالر في قطر .وانطالقا من هذه الحقيقة
فإنه من الصعب العثور على بلد عربي يمكن أن يمثل الدول العربية كمجموعة.

والبد من التنبيه إلى خطورة اسب ببتمرار التباعد االقتصب ببادي و تراجع العمل العربي االقتصب ببادي

المشب ب ب ببترك بين البلدان العربية أي ا كانت الخلفيات في ذلك إذ تظهر بعإ المؤش ب ب ب برات أن التجارة
العربية البينية ال تويد عن  %7.0من التجارة الخارجية العربية و بالمقارنة فإن التجارة البينية

للمجموعة األوربية تش ب ب ب ببكل  %70من إجمالي التجارة الخارجية للمجموعة كما و تجدر ا ش ب ب ب ببارة
إلى أن االقتص ب ب ب ب ب ب بباد العربي أكثر انببدمبباجبا مع العببالم الغربي و يتمثببل ذلببك من خالل المبببادالت
التجارية مع وجود وسائل اتصال و نقل أفضل بين البلدان العربية و الدول الغربية مما هو متوفر

بين البلدان العربية ذاتها.
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 1989التقرير االقتصب ب ب ببادي العربي

ومع اسب ببتقرار النخب الحاكمة في السب ببلطة لمدة تقرب من ثالثة عقود فقد شب ببهدت المجتمعات

العربية خالل هذه الفترة من التغيير أكثر وأعمق مما شب ب ب ب ب ببهدته في أي فترة مشب ب ب ب ب ببابهة في تاريخها
الحديث(وربما في كل تاريخها) ففي العقود الثالثة الماضية حدثت التغيرات التالية:
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 .1تضاعف عدد السكان مرة وننصف.
 .2اوداد حجم المدن بمعدل ثالث مرات.
 .3ارتفع عدد المدار و الجامعات خم

 .4تضاعف متوسط الدخل ثالث مرات.

مرات.

 .5تضاعف الحجم المطلق للطبقة العاملة الحديثة ثالث مرات.
 .6ارتفع عدد أجهوة الراديو خم

عشرة مرة.

 .7ارتفع عدد أجهوة التلفويون خمسة و عشرون مرة.

 .8انفجرت في المنطقة خمسة حروب ممتدة أو أكثر.

 .9تضاعف عدد المسافرين إلى خارأل الوطن العربي خم

عشرة مرة.

 .10اوداد حجم الديون الخارجية لبعإ الدول العربية أكثر من ثالثين مرة.
 .11اوداد حجم أرصدة بعإ الدول العربية في الخارأل أربعين مرة.

هذه قائمة ب هم التغيرات العميقة التي حدثت في الدول العربية على مدا ثالثة عقود مضت

وقببد ال تبببدو مفردات هببذه القببائمببة ألول وهلببة كببافيببة و مترابطببة أو ذات معنى خببا

ولكن

المت مل ال بد أن يدرك األبعاد ا ضب ب ب ب ب ب ببافية المهمة التي تؤشب ب ب ب ب ب ببر لهول أومة الدول القطرية تجاه
مجتمعها المدني و بالتحديد تجاه األجيال العربية القادمة.
على أنه من الممكن أن نش ب ببير إلى بعإ المميوات االقتص ب ببادية المش ب ببتركة لهذه الدول مثل
سوج استغالل الموارد االقتصادية كما أن االقتصاديات العربية أحادية الجانب تعتمد في مواردها

على سب ب ببلعة واحدة أو بعإ السب ب ببلع المحدودة و تتسب ب ببم بتخلف وتفكك هياكلها ا نتاجية وانخفاإ

ا نتاأل وا نتاجية كما أن االقتصب ب ب ب بباديات العربية تتميو بضب ب ب ب ببيق السب ب ب ب ببوق المحلية العربية وتفتتها

واعتمادها المطلق على التجارة الخارجية وضب ب ب ب ب ب ببعف القاعدة التكنولوجية ومن جهة أخرا فإنها

تتميو بانخفاإ متوسط الدخل الفردي وبالتالي انخفاإ مستوا المعيشة.

 -35أنظر خير الدين حسيب وآخرون مستقبل األمة العربية التحديات  ...و الخيارات مركو دراسات الوحدة العربية بيروت
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 - 2أوضاع الدول العربية في ظل العولمة:

وبعد انهيار االتحاد السب ببوفيتي والتجارب االشب ببتراكية في دول أوروبا الش ب برقية وهيمنة القطب

الواحد وظهور الرحلة الجديدة من النظام العالمي العولمة ) البد لنا من التعرف على ما آل إليه

الوضع في الوطن العربي:

 فقدت الدول العربية منفردة أو مجتمعة كل أهمية إسب ب ب ب ب ب ببتراتيجية وتحولت إلى ملعب
يتلقى األهداف.
 فقدت الموارد الطبيعية ومص ببادر وبخاص ببة النفط أهميتها وتراجعت أس ببعارها(تراجعت
أس ب ب ب ببعار النفط إلى حوالي  11.5دوالر للبرميل اليوم بعد أن كان أكثر من  40دوال ار
للبرميل في عام  .)1980وبخاصبب ببته بعد تطوير التكنولوجيا التي تؤدي إلى تخفيإ
مكون الطب بباقب ببة والمواد األوليب ببة مب ببا يسب ب ب ب ب ب ببمىEnergy and Material Saving (:

.)Technologies
 لم تحقق التنمية الش ب بباملة في العقود األربعة المنص ب ببرمة ما كان م موال فيه في معظم
البدول العربيبة ببل لقبد تراجعبت أوض ب ب ب ب ب ب بباع عبدد من البلبدان إلى اقبل ممبا حققتبه في
السب ب ب ببتينات من معدالت نمو .وتراجعت األوضب ب ب بباع في بلدان أخرا نتيجة الحصب ب ب ببار
المفروإ على هذه الدول (العراق ليبيا السبب ب ب ب ب ببودان).وماوال الفقر والجهل والمرإ
سببمة عدد كبير من السببكان في بعإ الدول العربية .والفقر ال يخلق الطلب الفعال.
لهذا ال تعد أسب ب ب ب ب ب بواق معظم الدول العربية أسب ب ب ب ب ب بواقا كبيرة تغري الش ب ب ب ب ب ببركات المتعدية
الجنسية.
 تراجع معونببات التنميببة الرسب ب ب ب ب ب ببميببة وهي في طريقهببا لالختفبباج فيمببا عببدا المعونببات
ا نس ب ب ببانية التي س ب ب ببتقدم في ظروف بالغة القس ب ب ببوة ومؤقتة .وبس ب ب بببب ويادة التض ب ب ببخم
والبطالة في الدول الص ب ببناعية المتقدمة اخذ عدد من المفكرين والس ب ببياس ب ببيين يندد بما
يسب ب ب ب ببمونه تبديد الموارد في الخارأل وحجتهم في ذلك فشب ب ب ب ببل التنمية في البلدان النامية
رمم كل ما قدمته دول الشب ب ب ب ب ب ببمال من معونات .وان الجماهير الفقيرة لم تنل من تلك
المعونات إال الرذاذ في حين اس ببتقر الجوج األعظم في حس ببابات الفئات الحاكمة لدا
البنوك األجنبية.
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 تراجع المصببالح العليا للدولة بتعبيرها السببياسببي أمام المصببالح االقتصببادية للشببركات
متعدية الجنسب ببية المعولمة .وأضب ببحى النفوذ السب ببياسب ببي واالقتصب ببادي للواليات المتحدة
األمريكية هو المفتاح إلى األس ب ب ب ب ب ب بواق العالمية بما يحقق الربح للشب ب ب ب ب ب ببركات األمريكية
متعدية الجنسية والمعولمة.
 أصبببحت الشببركات متعدية الجنسببية والمعولمة تنظر إلى مجتمعاتنا العربية على أنها
المجتمعات العاجوة عن إنتاأل مذائها أو شرائه بعائد صادراتها الصناعية مثال وأنها
ال تسب ببتحق البقاج وهي حاليا عبج على البش ب برية يمكن أن تعرقل تقدمها الذي حكمه
دائما قانون (البقاج لألصب ب ب ب ب ب ببلح ) وبالتالي يجب إسب ب ب ب ب ب ببقاط البالد التي تعيش رمم كل
المسبباعدات في حال فقر األملبية من سببكانها من حسبباب هذه الشببركات وان تترك
وش نها وال تمنح أي معونات تنمية اكتفاج بالمنح ا نسانية في الظروف االستثنائية.

سابعا  -أهداف العولمة االقتصادية ونتائجها المستقبلية في الوطن العربي:
واذا حاولنا أن نصب ببف منظور المجتمع العربي وهو يتقدم نحو القرن الحادي و العش ب برين نجد
أن المجتمع العربي يتقدم نحو المسب ب ب ب ب ب ببتقبل كمجموعتين من البشب ب ب ب ب ب ببر ال مجموعة واحدة إحداهما
ضب ب ببئيلة الحجم و العدد تضب ب ببم من اعتدنا أن نسب ب ببميهم بالنخبة والثانية كبيرة الحجم وهم الجمهور

العام أو ما يسب ب ب ب ب ب ببمى بالقاعدة .و المحقق هو وجود هوامش في كل من المجموعتين متداخلة مع

المجموع ببة األخرا لكن ه ببذا الت ببداخ ببل ال يقل ببل من واقعي ببة انقس ب ب ب ب ب ب ب ببام المجتمع إلى المجموعتين

المذكورتين وهو يتقدم نحو المستقبل.

ومع ذلك فان (المنطقة العربية يمكن تعريفها على أنها منطقة متصب ب ب ب ب ب ببلة جغرافيا ولها تاري

وثقببافببة وعقيببدة مشب ب ب ب ب ب ببتركببة وتواجببه تحببديببات التخلف والتبعيببة الخببارجيببة والتجوئببة وهي بببذلببك ترتبط
بمصير واحد).
في ظل العولمة ظهرت بيئة ضبب ببامطة تتراجع فيها مهمات الدولة في الوطن العربي لتص ب بببح

منحص ب برة في مجرد التسبببيير ا داري اليومي لسبببياسب ببات وبرامج مفروضبببة من مؤس ب بسب ببات العولمة
الدولية مثل ص ببندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة ومؤسب بس ببات مالية دولية

أخرا مثل هيئه المعونة األمريكية وطبق ا لش ب ب ب ب ببروط ومتطلبات الش ب ب ب ب ببركات متعدية الجنس ب ب ب ب ببية حتى

تسببتثمر في الدول العربية( .وبعبارة أخرا فإن المهمة الملقاة على الدولة في الدول العربية وميرها

أض ببحت مجرد إدارة لالومة أو س ببياس ببة إدارة األومات .ذلك أن إدارة األومة االقتص ببادية تش ببير من

وجهة النظر ال أرسب ببمالية إلى أهمية تجنب تصب بباعد تراكم الفائإ الهائل والمتنامي لل أرسب ببمال مير
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المس ببتثمر أو الذي يمكن اس ببتثماره في عملية توس ببيع النظام ا نتاجي .وهذا يعني أن س ببياس ببات
تحرير التبببادل التجبباري والتببدفقببات العببالميببة ل أر

المببال والنس ب ب ب ب ب ب ببب العبباليببة للفوائببد وتنببامي الببديون

الخارجية ما هي إال أسبباليب ووسببائل ابتكرها النظام ال أرسببمالي العالمي بهدف الحيلولة دون فشببل
هذا النظام ولو كان ذلك على حساب البلدان النامية).

مما تقدم يمكننا تحديد أهم النتائج التي تحصوووووول عليها الدول العربية في ظل العولمة وفق

اآلتي:

 .1في ظل تعدد أنماط ا نتاأل في كافة البلدان العربية (نمط ا نتاأل ال أرسب ب ب ب ب ب ببمالي نمط
ا نتاأل ما قبل ال أرس ب ب ب ب ب ببمالي نمط ا نتاأل مير ال أرس ب ب ب ب ب ببمالي) فان العولمة تهدف إلى
تص ببفية أنماط ا نتاأل مير ال أرس ببمالية وتص ببفية ش ببروطها لص ببالح س ببيادة نمط ا نتاأل
الرأسمالي وحده وشروطه.
 .2في ظل التوايد الس ب ب ب ب بريع لعدد السبب ب ب ببكان في الوطن العربي فيجب أن يظل هذا الحجم
الكبير من الكتل البشرية يعمل وينتج ويستهلك في ظل شروط رأسمالية كالسيكية أو
شبه كالسيكية.
 .3تهدف العولمة إلى تحويل كل المنتجين المباش ب ب ب ب ب ب برين في البلدان العربية إلى العمل
الم جور أي جعل دخولهم تعتمد على الس ب ب ب ببوق فقط مع التراجع الس ب ب ب ببريع للترتيبات
االجتماعية والقانونية والعرفية التي كانت تضب ب ب ب ببمن للفرد حقا في دخل ما بمعول عن
اعتبارات السوق.
 .4سبب ب ببتؤدي العولمة حتما في البلدان العربية إلى توايد البطالة بجميع أش ب ب ببكالها وأنواعها
الن التحول في شببكل ملكية وسببائل ا نتاأل لصببالح الملكية الخاصببة سببيؤدي إلى أن
لطلب على قوة العمل في ظل العولمة ستكون اقل بكثير من عرإ قوة العمل .
 .5من المتوقع أن تؤدي العولمببة إلى تعميق التخلع االقتص ب ب ب ب ب ب ببادي في البلببدان العربيببة
فقدان الترابط بين قطاعات االقتصاد الوطني ( .حيث يصبح ارتباط قطاع الفوسفات
في بلببد مببا بببالمركو أقوا بكثير من ارتببباطببه بقطبباع النفط مثال في البلببد ذاتببه وهو
القطاع الذي يرتبط بدوره بالسب ب ب ب ب ب ببوق العالمية للنفط بالمراكو أكثر من ارتباطه بقطاع
الوراعة المحلي وفي البلد نفسه).
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 .6س ب ب ببيكون من نتائج العولمة تص ب ب ببدير الص ب ب ببناعات األكثر تلوثي ا للبيئة من المركو إلى
الدول العربية والعالمثالثية وتص ب ب ب ب ببدير الص ب ب ب ب ببناعات التي تتطلب كثافة عالية في اليد
المال.

العاملة بدالا من الكثافة العالية ل أر

 .7سترتفع فاتورة الغذاج المستورد للدول العربية بسبب تحرير التجارة في المواد الغذائية
والغاج سياسات الدعم للصادرات في دول المركو.
 .8س ببيكون الميل إلى تراجع الص ببناعات التحويلية في الوطن العربي بس بببب عدم قدرتها
على المنافسة بسبب اعتمادها على السياسات الحمائية لفترة طويلة من الومن.
 .9من المتوقع تراجع أهمية النفط العربي وذلك الن أهمية النفط العربي مرتبطة بمدا
حاجة دول المركو الرأسمالي لهذا النفط .وربما يتم اكتشاف بدائل للنفط بسبب التقدم
العلمي السريع والهائل.
أدا انتشب ببار نمط االسب ببتهالك الغربي في البلدان العربية إلى اسب ببتنفاذ مواردها المالية وتشبببويه
بنية الطلب في هذه البلدان وبخاص ب ببة الطلب الفعال والكبير للشب ب برائح الغنية التي تتميو بشب ب براهتها
القتناج كل ما هو مسب ب ب ب ب ب ببتورد وكل ما هو مالي الثمن .فالمظهرية الوائفة وا نفاق التفاخري لدا

معظم هذه الفئة االجتماعية متفشب ب ببية بين الرجال والنسب ب بباج س ب ب بواج بالنسب ب بببة لش ب ب براج آخر صب ب ببرعات

(موضب ب ببة) المالب

المصب ب ببنوعة في الغرب أم اقتناج أحدث موديالت السب ب ببيارات وأجهوة االتصب ب ببال

وأجهوة (الكمبيوتر) الحاسوب وأدوات التسلية.وتكدي

السلع االستهالكية الكمالية مالية الثمن في

مختلف أركان المنول ( .ونجد في بعإ األسب ب ب ب ببر أن كل فرد فيها يمتلك جهاو كمبيوتر أو جهاو
تلفويون في مرفته وأحيانا هاتف وأجهوة تسليه أخرا ).

ثامنا  -كيف نواجه العولمة االقتصادية في الوطن العربي:

ينظر العالم إلينا اليوم ك مة عربية واحدة لها حضب ببارة عريقة ورمبة في بناج مسب ببتقبل أجيالها.

والبد من التكتل االقتصب ب ب ببادي العربي لمواجهة التكتالت االقتصب ب ب ببادية العالمية األمريكية واألفريقية

واآلس ببيوية واالميركاالتينية بدالا من تكري
لوضب ب ب ببع أس ب ب ب ب

الس ببياس ببات القطرية الض ببيقة .والبد من امتنام الفرص ببة

التعاون االقتصب ب ب ببادي العربي للدخول في النظام العالمي الجديد (العولمة) ونحن

نقترب من األلفية الثالثة للميالد.ويمكننا ا شب ب ب ب ببارة إلى عدد من ا جراجات التي بوسب ب ب ب بباطتها يمكن

مواجهة العولمة:

 .1دعم ا صببالحات االقتصببادية في الدول العربية وت هيل االقتصبباد العربي للدخول في
القرن الحادي والعشرين ضمن التكتالت االقتصادية العالمية العمالقة.
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 .2قيام سب ب ببوق عربية ل أر

المال وحركته في إطار الوطن العربي وضب ب ببع إطار قانوني

وتشريعات جديدة تتالجم مع المتغيرات الحاصلة في األسواق العالمية.
 .3حرية انتقال عناص ب ببر ا نتاأل وا نتاأل وقوة العمل واألش ب ببخا

و أر

المال فيما بين

الدول العربية .إضافة إلى حرية التملك وا رث.
 .4توحيد السياسات النقدية والمالية والجمركية والنقل والترانويت والتجارة الخارجية.
 .5خلق مرص ببد عربي اقتصب بادي اجتماعي مهمته تقييم واقتراح الس ببياس ببات االقتص ببادية
العربية وتحديد االختالفات وعوامل تالفيها .وهذا يتطلب خلية اس ب ب ب ببتش ب ب ب ببارية تض ب ب ب ببم
الخبراج العرب تكلف بالتفكير في السب ببياسب ببات االقتصب ببادية العربية في ظل المتغيرات
الدولية .ويمكن أن يكون لجامعة الدول العربية دور هام في إنجاو مثل هذا األمر.
 .6البد من اسببتش براف آفاق المسببتقبل ووضببع تصببور مسببتقبلي لموقع الوطن العربي في
المحيط ا قليمي والدولي وتصب ب ب ب ب ب ببور مفهوم محدد لألمن القومي العربي وتوقع مدا
إمكانية قيام الس ب ب ب ب ببوق العربية المش ب ب ب ب ببتركة وما يرتبط بها من قض ب ب ب ب ببايا الحماية والدعم
والمنافسة والحرية االقتصادية.36
 .7وضببع إسببتراتيجية بناج القدرة التنافسببية والتي تعد من أهم عناصببر ا سببت ارتيجية العليا
للتنمية الشاملة في الوطن العربي.
 .8االرتقاج بالقدرات البشرية على مستوا الوطن العربي.
ويمكن أن يكون الدر الذي تقدمه التجربة الص ب ببينية في تعاملها مع العولمة درسب ب ب ا هام ا

بالنسبب بببة لجميع الدول النامية والدول العربية خاصبب ببة .إذ تمكن هذا البلد من إطالق عملية التنمية
بجناحيها االقتص ب ب ب ب ب ببادي واالجتماعي فنجح واعتمد على إمكاناته وطاقاته الذاتية بالدرجة األولى

كما حاول إصب ب ب ببالح بنى اقتصب ب ب بباده االشب ب ب ببتراكي من دون أن يدمرها ف صب ب ب ببلح وأراد أن يتعامل مع

العولمة بعقل مفتوح ومن موقع قوة االقتصاد الصيني ف ضحت سوقه جاذبة لالستثمارات الخارجية

الخاصة والعامة.
إن عالم المسببتقبل هو عالم التكتالت االقتصببادية عالم الشببركات واالسببتثمارات الكبرا عالم
التقانة والمعلوماتية عالم ا دارة القادرة والقرار النافذ .لذلك يتوجب على البلدان العربية أن تخطو
خطوات حاسب ب ببمة في اسب ب ببتم اررية ال رجعة فيها لتحقيق هدف التكامل االقتصب ب ببادي العربي والوحدة

36
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االقتصببادية العربية التي بدونها لن يسببتطيع العرب بناج اقتصبباد عربي قادر على البقاج والمنافسببة

في عالم االقتصاد المعاصر.

من دواعي الضرورة القصوا ب ب ب إذا ب ب ب أن يتم التمييو بصفاج عقل عربي واحد موحد في رؤيته

وفهمه لألمور فهم ا علمي ا وموضب ب ب ب ب ب ببوعي ا بعيدا عن التعص ب ب ب ب ب ب ببب من جهة وعن التجرد من القيم
والمبادئ الروحية واألخالقية من جهة ثانية بين العولمة المراد شب ب ببيوعها بصب ب ببيغتها األمريكية وما
تنطوي عليه من انحرافات خطيرة وبين عالمية تس ب ب ب ببعى إلى إش ب ب ب بباعة قيم ومعايير إنس ب ب ب ببانية تتفق

وتطلعات أمم األرإ وشب ب ب ببعوبها نحو العدالة والحرية والسب ب ب ببالم واالسب ب ب ببتقرار والتكافؤ في العالقات

الدولية.

الدكتور مصطفى العبد اهلل الكفري
كلية االقتصاد  -جامعة دمشق
alkafry@scs-net.org
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