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 حتديات العوملة وآثارها على العامل العريب
  ∗∗∗∗غريب حممد /                                                                                 د

    اجلزائر -جامعة الشلف
  

Résumé :    
Le monde a connu des changements cruciaux qui ont touché 
différentes structures et relations internationales; il en est de même 
des domaines économiques, technologiques et écologiques. De 
puissants états ont émergé fonctionnant selon des idéologies 
contradictoires avec pour objectif d'étendre leur puissance à d'autres 
états plus faibles, encore colonisés ou à ceux qui viennent seulement 
de se débarrasser du joug de l'impérialisme. Au cours de ce siècle 
sont apparues des coalitions aussi bien économiques que politiques et 
militaires et qui tendaient à édifier une face leur permettant 
d'affronter d'autres coalitions. 
 Alors que le monde assistant à l'émergence de coalitions aux 
fondements politiques, économiques et culturels alors l'idée de 
ressusciter les coalitions du monde arabe qui pute en lui-même des 
valeurs et des objectifs qui inciteraient des états à plus de 
rapprochement d'alliances et de coopération dans le but de faire face 
aux défis extérieurs et en particuliers en cette fin du 20e siècle; Mais 
le monde arabe serait-il alors capable de construire des coalitions 
politiques, économiques pouvant lui assurer une supériorité 
économique et technologique lui permettant d'affronter des pressions 
extérieurs? 
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  ةـقدمـم
الدارسون يف علم   وأختلف حوهلا تتعدد بشأا اآلراء و واسعا تثري جدال إن ظاهرة العوملة

وقد ازداد احلديث عن مصطلح العوملة مع زوال  ع ،االقتصاد والسياسة والثقافة واالجتما
ويدل  ، )1(املعسكر االشتراكي وإنفراد أمريكا بقيادة العامل كقائد للمعسكر الرأمسايل

 املصطلح على نظام جديد للعامل وعلى حركة دمج العامل وإلغاء الفواصل واحلدود  هذا
صبحت كل اتمعات تعيشها  وأواملوضوعية بني الدول واتمعات  اجلغرافية والزمنية

 تنتهج   تعيش حالة من العزلة، مما جعل أغلب الدول تعاين منها بدرجات متفاوتة حىت اليتأو
وإلغاء للقيود على حركة رأس   من حترير للتجارة نظام اقتصاد السوق وما ترتب عن ذلك

  .املال 
ديثة ، وبدا وكأا ستقود العامل إىل  احل  والتقنية  العلمية  بالثورة  لقد ارتبطت العوملة    

الرخاء والقضاء على الفقر وتوفري الثقافة احلديثة ووسائل االتصاالت، حيث قادت الدول 
الصناعية محلة إلقناع الدول النامية بضرورة دخول دائرة العوملة وتغيري توجهاا السياسية مبا 

لعامل العريب وعلى خمتلف بناه يتماشى مع مقتضياا ، والشك أن العوملة أثرت على ا
هي طبيعة هذا التأثري؟ وكيف ميكن مواجهة  االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية، فما

  التحديات اليت تفرضها على العامل العريب ؟ 

   ما العوملـة-أوال 

للذين مها  يتميز مفهوم العوملة بالغموض والتعقيد وعدم التناسق بني النظرية والواقع ا       
بنفس الدرجة من الغموض، فإذا كانت العوملة تشري إىل جمموعة من التطورات اليت جاءت 
بعد احلرب الباردة ، ودف إىل إزالة احلدود والفواصل بني دول العامل ـ و هذا األمر يعد 

ماحدث  أن اجلانب التنظريي بقي متخلفا عن هذه التطورات، ومل يساير واقعا معاشا ـ إال
لى الساحة العاملية من تغريات، مما ترك اال واسعا لبعض القوى واألطراف اليت أرادت ع

التحكم يف مسار العوملة ووضع ما تريده هلا من مفاهيم ، وحماوالت لتحديد املعامل النظرية 
 .والتطبيقية اليت تتناسب وطموحاا التوسعية وخدمة مصاحلها 

طوي على عناصر اجلذب والشد والتدافع والتنافر، مما أدى  لقد ولد هذا املفهوم وهو ين    
إىل االعتقاد بأن طبيعة العوملة تتطلب وصفها بأا ظاهرة عرضية ، تتعلق بتطور اتمع 
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البشري والتغريات العاملية ،من حيث هي يف بداية التكوين ومل تتشكل ائيا ،األمر الذي 
   .(*)وحد الذي ميكن األخذ به لإلحاطة بالظاهرةجيعل من الصعب حتديد الرأي املناسب وامل

وينظر املختصون يف العالقات الدولية أن العوملة بدأت بوادرها يف الربوز مباشرة بعد احلرب 
العاملية الثانية ، مع إنشاء عدة مؤسسات دولية مثل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل مث 

 ، وحدت األطر القانونية والنظام االقتصادي العاملي مما تبعها إنشاء منظمة التجارة العاملية اليت
  .أدى إىل إتباع معظم الدول ملا تقتضيه قوانني هذه املنظمة 

يعتقد أن ظهور مفهوم العوملة كان يف منتصف الستينات ، من خالل ما كتب عن حرب 
عملت التقانة الفيتنام والدور الذي لعبته التلفزة عندما حولت املشاهدين إىل مشاركني ، و

 ترى   األفكار اليت  مـن خالل  وأيضا على تغيري األفكار والتوجهات االجتماعية ،
حتول إىل جمموعة من العالقات املتشابكة واملتحركة ، واعتبار الواليات املتحدة   قد  العامل أن

بقيادة    تفرد  مركز الثورة التقنية واإللكترونية ،وأن النظام الرأمسايل األمريكية هي
 ظهور   نفسه كبديل لألنظمة األخرى خاصة مع  فرض  كأمنوذج العامل
، إالأن املتأمل يف فكرة 1989 سنة  فوكوياما فرنسيس   لصاحبها  التاريخ  اية مقولة

العوملة جيد أا ليست جديدة بالدرجة اليت توحي حبداثة املصطلح فبعض املفكرين يفرقون بني 
، فعناصرها األساسية تتصل باملعىن البسيط املتمثل يف تعقد " ة جديدةعومل" و"عوملة قدمية "

العالقات الدولية والتجارية، يف جمال تبادل السلع واخلدمات وانتقال رؤوس األموال وانتشار 
األفكار واملعلومات ، ومت التعبري عن هذه العالقات بعدة مصطلحات مثل القارية أو الكونية 

  .أو العاملية 
كانت العوملة حركة تارخيية ، دف إىل تقارب شعوب ودول العامل فهي ليست جديدة، فإذا 

فاالجتاه الذي يهدف إىل هذا التقارب قدمي قدم التاريخ وال يرتبط بالتطورات العاملية 
 احلديثة ، فهذه االجتاهات ارتبطت مبا جاء يف الديانات السماوية اليت دعت شعوب  والتقانة

قارب والتكامل ، كما يرى آخرون أنه إذا كانت العوملة دف إىل زيادة الروابط العامل إىل الت
، فإن ذلك جاء مصاحبا لربوز التوجه الرأمسايل كنظام ) 2(االقتصادية والتجارية واملالية 

  . سنة300اقتصادي عاملي منذ حوايل 
 ، الىت سعت إىل تنظيم  مبفهوم الرأمسالية احلديثة  وهناك من يرى أن العوملة مرتبطة       

معامل النظام العاملي، وفق ما أصطلح على تسميته بالنظام االقتصادي العاملي املوحد، وظهرت 
 هذه الفكرة يف أوروبا مث انتشرت يف اتمعات غري األوروبية منذ بداية القرن الثامن عشر
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هو وامية على هامشه وأصبحت الدول الصناعية هي مركز هذا النظام ، بينما بقيت الدول الن
يهدف إىل توحيد العامل على أسس إنتاجية وسوق عاملية موحدة، تتحكم فيها الشركات 
متعددة اجلنسيات، ويعتقد أنصار هذا الرأي أن املال هو الذي يقود هذا النظام وليس 

  .)3(القدرات العلمية والتكنولوجية 
كثرية أمهها املبالغة يف معاجلته سواء  لقد صاحب انتشار مفهوم العوملة، بروز مغالطات     

إجيابا أسلبا، فهناك من يعتقد أا ستقدم احللول املناسبة لكل املشاكل املطروحة، أما البعض 
 وفخ أقيم بغرض احلد من تطلع الشعوب يف إقامة نظامها  األخر، فريى أا مغالطة و وهم

بقيم الدميقراطية وهي جمرد شعار االقتصادي واالجتماعي والسياسي اخلاص ا ، كما تضر 
فهي  )4(االجتاه و ذاك  سياسي وموجة فكرية سرعان ما تزول ، إال أن العوملة حتمل من هذا 

بالضرورة إىل إقامة عالقات اقتصادية عاملية منصفة وعادلة ، الن ذلك ليس حتما  ال تسعى
محافظة على القيم من اختصاصها، كما ال ميكن اعتبارها طوفانا فتاكا وجب جتنبه لل

  .واملعتقدات الوطنية 
 ال يوجد تعريف حمدد ميكن األخذ به لظاهرة العوملة ، وال ميكن : تعريف العوملة -1

حصرها يف تعريف واحد حىت ولو متيز بالدقة املتناهية ، فتعارفها متعددة بتعدد أبعادها 
  .إىل االكتمال وصوهلا   نظرا لتغرياا الدائمة واملستمرة وعدم ومستوياا

 الف  ااالت  فـي  التطورات  من  مبجموعة  تتصل  كظاهرة  العوملة  تعريف  ارتبط     
كريـة والتكنولوجية واالقتصادية ، زادت من تقارب العامل وضيق أفقه ، مما أدى إىل زيادة 

اجلغرافية الوعي مبا حيدث من حركة تتجه حنو تكوين عامل بال حدود ، أين تقاربت املسافات 
  .  )5(واملوضوعية وتالشت وترابطت اتمعات وزالت فكرة العزلة والتقوقع 

العملية اليت يتم مبقتضاها إلغاء احلواجز بني الشعوب  "  فالعوملة يف نظر بعض املفكرين هي   
 منوتلك العملية اليت تنتقل ا الشعوب من حالة الفرقة والتجزؤ إىل حالة االقتراب والتوحد  

حالة الصراع إىل حالة التوافق ، ومن حالة التباين والتمايز إىل حالة التجانس والتماثل وهنا 
يعرفها و" تتشكل قيم عاملية موحدة، ويتشكل وعي عاملي يقوم على مواثيق إنسانية عامة 

مرحلة جديدة من مراحل تطور احلداثة ، تتكاثف فيها العالقات االجتماعية  " :البعض بأا
 ال تعين إلغاء احمللي   وسياسية ، هذه الروابط  اقتصادية ، ثقافية  العاملي بروابط  الصعيد على

وإمنا تعين إضافة بعد جديد  وال تعين استبدال الداخل باخلارج ، وإحالله واستبداله بالعاملي 
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راد ملا هو حملي حبيث يصبح العامل اخلارجي بنفس حضور العامل الداخلي يف تأثريه على األف
  ".اتمعات و

 وميكن اعتبار العوملة ظاهرة تتداخل فيها اجلوانب االقتصادية والسياسية والثقافية     
واالجتماعية والسلوكية، ويكون االنتماء فيها للعامل كله عرب احلدود السياسية للدول وحتدث 

 صنع هذه  وتساهم يف فيها حتوالت على خمتلف الصور، تؤثر يف حياة اإلنسان أينما كان
  .)6(التحوالت املنظمات االقتصادية الدولية والشركات متعددة اجلنسيات

 ومتثل العوملة مفهوما يتميز باجلدلية، وله تواجد أكادميي يف ااالت املعرفية املتعددة ، وقد    
ما صار من املفاهيم املركزية املرتبطة باإلشكاليات اخلاصة بالقضايا املعرفية ،فهي تشكل مفهو

الكونية :حموريا، وذلك بالنظر إىل شيوع مفاهيم أخرى بديلة أطلقت على معناه مثل
  .الغولوبالية، الشوملة ،األمركة والتغرب 

أن العوملة ميكن إستخدامها كصيغة مصدرية أي دالة عزالدين إمساعيل  يرى الباحث     
يغة تدل وتستخدم بوصفها صGlobalization    على املمارسة والفعل، فتسمى

أن مفهوم العوملة  حممد حافظ دياب  معينة، وعكس هذا اإلجتاه يؤكد األستاذ   ظاهرة على
يثري مشكلة مفاهيم حني يتم التفريق بني العوملة كواقع وكأيديولوجية، فاألوىل تعين ديناميكية 

 State ofلة  وهناك اجتاه يفرق بني العوملة كحا الظاهرة والثانية تعين الديناميكية الذاتية ،
Affair   وبني التعوملGlobalability  كعمليةProcess  وعلى القابلية للتعومل،كانبعاث

  .)7(  حمسن اخلضريىذايت القدرة للوصول إىل العوملة ويتزعم هذا االجتاه األستاذ
 إن التعريفات املذكورة تعترب صحيحة ،إال أا ليست شاملة ، وهذا راجع إىل االختالف    

ديد مفهوم العوملة ، واختالف اآلراء حول اعتبارها ظاهرة أم عملية أم حالة ، فهناك من يف حت
يركز على جتلياا وهناك من ينظر إىل نتائجها واجتاه ثالث يركز على فكر العوملة وحصرها 

 أنه جيب النظر إىل العوملة من صالح سامل زرتوقةيف نطاق اإليديولوجية ، ويرى األستاذ 
ايا أساسية، أو التعامل معها على ثالثة مستويات ، املستوى األول هو العوملة ثالث زو

أو إطار نظري جمرد، أما املستوى الثاين هو العوملة كظاهرة تقوم ، كمنهجية وكأيديولوجية
على جمموعة من اإلجراءات والسياسات واملمارسات املقصودة ، أما املستوى الثالث هو 

 مبعىن أا مرحلة تارخيية أو جمموعة من التغريات اليت ليست وليدة اعتبار العوملة عملية ،
  .وال ميكن التحكم يف مسارها  الساعة

  



  غريب حممد/    د                                                   حتديات العوملة وآثارها على العامل العريب

 

  لسادسا  العدد-جملة اقتصاديات مشال إفريقيا     22

 
 

برترون    يعترب املفكر الفرنسي:  Concept تعريف العوملة كمصطلح أو كمفهوم -2
 العوملة عملية تؤدي إىل قيام نظام دويل يتجه حنو التوحد يف القواعد و القيم بادي أن

األهداف ، مع توقع إدماج جمموع اإلنسانية ضمنه ، ويعود هذا املسار إىل تاريخ طويل ، و
بالرغم من أنه يبدو جديدا يفترض أنه ال تستطيع أية جمموعة وال أية أرض وال أي جمتمع 

 الذي يهيمن على الكرة األرضية  إال أن هذا املسار  اإلفالت من االخنراط يف النظام العاملي
جييا يف فجر القرن املاضي ، بواسطة احلركات االستعمارية ، كما مهدت هلذه قفز تدر

احلركية ثالثة قرون من االكتشافات واالتصاالت احملتشمة بني الغرب واإلمرباطوريات 
الشرقية ومل يتحقق هذا املسار إال عندما استفاد من توسع مؤسسايت ، بإنشاء األمم املتحدة 

ية الثانية واليت أعلنت عن إرادة العمل على إقامة نظام عاملي من خالل غداة اية احلرب العامل
قات التبادل اإلنساين توحيد القواعد واملمارسات، وتقنني وتنظيم كل حل

  .واالقتصادي اليت ينبغي تطويرها والثقايف
 على أا تشري إىل جمموعة شاملة من العمليات االقتصادية نورمان جيفان   ويعرفها    

لسياسية واإليديولوجية، ويوجد عند أساسها االقتصادي تدويل التمويل واإلنتاج والتجارة وا
واالتصاالت الذي تقوده أنشطة الشركات العابرة لألوطان ، واندماج أسواق رأس املال 

  . )8( والالسلكية  السلكية واالتصاالت  الكومبيوتر والنقود وتضافر تقنيات
أا تتمثل يف جمموعة معقدة من العمليات اليت   Giddens قيدن الباحث   ويعرفها    

 يف الدول   خاصة  اليومية  تغري احلياة حيركها مزيج من التأثريات السياسية واالقتصادية ، إا
  . خالل ما ختلقه من نظم و قوة غري قومية  من النامية
العاملي للتكنولوجيات  أا تعين االنتشار  John Grayجون قراي  كما يرى الباحث      

 و االتصاالت من كل األنواع عرب احلدود ، يف التجارة ورؤوس  احلديثة يف اإلنتاج الصناعي
  .األموال واإلنتاج واملعلومات 

ماترين  للعوملة يف الفكر الغريب ، جند رأي   ومن بني وجهات النظر االجيابية املوجهة  
 إىل أفق اإلنسانية، ومن  ية من أسر الدولة القومية الذي يعتربها أا عملية حترر تارخيوولف

نظام التخطيط الصارم إىل نظام السوق احلرة ، ومن الوالء لثقافة ضيقة ومتعصبة إىل ثقافة 
عاملية واحدة يتساوى فيها الناس واألمم مجيعا ، وحترر من التعصب إليديولوجية معينة إىل 

 كل الصور الالعقالنية الناجتة عن التحيز املسبق االنفتاح على خمتلف األفكار، والتحرر من
  . الثقافة   وحياء ألمة أودين أو أيديولوجية معينة إىل عقالنية العلم
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 العوملة وحماسنها راح يعدد إجيابياا ،كما فعل   أما البعض اآلخر ، وإلميانه املطلق بإجيابية    
 رأى أا تزيل غرور العامل حينما Defarges   Philippe Moreauفليب مورو ديفارج

وتضع مجيع املعتقدات موضع املنافسة، وتقيم سوقا كوكبية للقيم واملعتقدات 
  .واإليديولوجيات وتقضى على كل مصادر التعصب وتتيح لكل شخص أن يصلح معتقده

 للعوملة على السلبيات املنجرة  املقابل يقيم البعض اآلخر تعريفه يف     
أصبحت تنتشر و متس كل مقومات اإلنسانية دون مراعاة   اليت   الظاهرة  هـذه عـن

  .   )9(االختالف احلضاري و الثقايف والعرقي
 العوملة هي ايار وحدة الدولة الوطنية و اتمع الوطين   فريى أنأولريش بك أما املفكر    

 واملمثلني هلا  ية و التداخل بني مكونات الدولة الوطن وتكون عالقات جديدة وبروز املنافسة
من جهة ، و املمثلني عرب احلدود الوطنية و اهلويات و األوضاع و القضايا من جهة أخرى 

يف إطار تناقضات العوملة ، أا تعين    Stephen Castlesستيفان كستل كما يرى 
فرض التغريات اجلذرية على اتمعات احمللية ، عن طريق قوى متحكمة من أعلى ولكن 

 ال يعين  لقوى املوازية للعوملة من أسفل هو األمل الكبري، من أجل عامل أكثر مساواةتطور ا
  .فيه التغري االقتصادي أو االجتماعي االستعباد و الفقر لكثري من الناس 

 ولإلشارة فإن املفكرين العرب حاولوا وضع تعاريف للعوملة ، من أجل إبراز املسامهة     
  .فهوم و للتدليل على انشغال العرب أيضا بالظاهرة العربية يف حتديد هذا امل

 تارخيية،وخطوة ـ   موضوعية  ظاهرة  أا حممود أمني العاملفقد عرفها املفكر    
 بل و البشعة ـ متقدمة يف التاريخ اإلنساين ، ولكنها معركة   السلبية  مظاهرها  كل برغم

شركات اجلشعة املتعددة القومية ، من ضد اهليمنة ملصلحة عدد حمدود من الدول الكربى، ولل
أجل حتويل هذه العوملة العدوانية الشرسة إىل عوملة إنسانية تسودها املشروعات الدولية 

  الثقافية  تنوع خصوصياا واحترام حقوق الدول مجيعا،يف والدميقراطية التضامن العامليو
االجتاه الداعي إىل تغليب املصاحل ويف نفس  .هويتها القومية واختبار طرقها اخلاصة للتنمية و

 تعرب عن مشروع حضاري إنساين ،على أساس علي حرباإلنسانية السامية، أعتربها األستاذ 
 تتجسد يف حتريك املعلومات واألفكار واألموال   متداخلة  تارخيية  عمليات أا متثل مجلة

لشمولية والدميومة إا قفزة واألشياء واألشخاص، بصورة ال سابق هلا من السهولة واآلنية وا
 والثقافية على حنو جيعل العامل  حضارية تتمثل يف تعميم التبادالت االقتصادية واالجتماعية

  . واحدا من حيث كونه سوق للتبادل أو جماال للتداول أو أفقا للتواصل
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يعتربها من جهة أخرى يربز يف الفكر العريب املتناول للعوملة اجتاه أخر يعاكس األول، حيث 
 دول املركز   ظل هيمنة  للتحول الرأمسايل العميق لإلنسانية ، يف  حقبة  أاصادق العظم

  .وبقيادا وحتت سيطرا ويف ظل سيادة نظام عاملي للتبادل غري املتكافئ
على أا صراعا تارخييا بني املركز واألطراف ،  )10 (حسن حنفيويصورها األستاذ     

و الدول الفقرية بني الشمال و اجلنوب ، بني االستعمار و التحرير ، بني بني الدول الغنية 
 معتربا العوملة هي حممد أبو اإلسعاد ،اهليمنة واالستغالل ويتفق معه يف الرؤية األستاذ 

أمريكي يقوم على نفي اآلخر، وثنائية السيادة للطرف األقوى والتبعية للطرف األضعف  نظام
لعسكرية واالقتصادية والتكنولوجية من جانب األقوياء  واستخدامها واحتكار مصادر القوة ا

واجلنوب   ضد الضعفاء وفق ثنائية األقلية الذكية واجلمهور الوضيع وثنائية الشمال املتقدم
  .املتخلف 

 أا ليست مفهوم جمرد ، بل هي عملية مستمرة ميكن السيد يسويصورها الكاتب 
االتصال  وة وكيفية يف جماالت السياسة واالقتصاد والثقافة مالحظتها باستخدام مؤشرات كمي

 على أا دينامكية جديدة، تربز داخل دائرة العالقات  برهان غليونبينما يعرفها املفكر 
الدولية من خالل حتقيق درجة عالية من الكثافة والسرعة، يف عملية انتشار املعلومات 

وهي مثرة التطورات العلمية والتقنية املوضوعية التابعة واملكتسبات التقنية والعلمية للحضارة ، 
من منطق التنافس بني الدول والشركات ، ومن ناحية أخرى مثرة إرادة النخب و الدول 

  . )11(احلاكمة يف استغالل هذه التطورات لتحقيق أهداف تتعلق خبدمة املصاحل االجتماعية
 ، ظاهرة متعددة اجلوانب و التنمية العربيةالعوملة  يف كتابه جالل أمنيويعتربها األستاذ 

والتكنولوجيا ، فضال عن  تشمل تسارع معدل التجارة الدولية وتدفق العمالة ورأس املال
  .)12(تسارع معدل انتقال األفكار وأمناط احلياة و خيتلف أثر هذه اجلوانب يف التنمية البشرية

إىل التعريف الذي قدمه صندوق النقد وعند حديثنا عن تعريف العوملة ، البد من اإلشارة 
 دول العامل   موع  املتنامي  ترمي إىل التعاون االقتصادي  للعوملة، معتربا إياها الدويل

واخلدمات وتنوعها عرب احلدود ، إضافة إىل تدفق  ازدياد حجم التعامل بالسلع والذي حيتمه 
  .يف مجيع أحناء املعمورة رؤوس األموال الدولية واالنتشار السريع للتكنولوجيا 

من خالل هذا التعريف نالحظ أن صندوق النقد الدويل تفادى احلديث عن العوملة من 
وصفها ظاهرة شاملة ، وإمنا حصرها يف اعتبارها نوعا من التعاون والتكامل االقتصادي 

ائل الدويل ، الذي جيسد عملية تسهيل انتقال رؤوس األموال بني الدول ، وإست خدام الوس
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التقنية احلديثة دف تطوير العالقات االقتصادية وتنميتها، وجتاهل احلديث عن اآلثار املترتبة 
  .عن العوملة واملؤثرة بشكل مباشر على اجلوانب السياسية و االجتماعية و الثقافية 

وعلى العموم ال ميكننا وضع تعريف موحد و متعارف عليه للعوملة، ذلك أن التعاريف 
 كلها حاولت حتديد معامل هذه الظاهرة ، لكن تبقى جمرد رؤى تعرب على قناعات املذكورة

وأطروحات تنطلق من رغبة كل باحث ومدى فهمه للظاهرة ، وعليه فكل التعاريف تعترب يف 
رأي مكملة لبعضها البعض، إذا ما اعتربنا العوملة ظاهرة إنسانية متس خمتلف اجلوانب احلياتية 

مادها على منبع واحد واملتمثل يف الفكر الغريب الرأمسايل املسيحي ، يقلل أن اعت للبشر، إال
من أمهيتها لدى شعوب أخرى وجتعلها حمل شك وريبة ، ذلك ألا متس املكونات الروحية 
اخلاصة لألمم و الشعوب وتصدر ثقافات ال ضوابط هلا وليس هلا قيم ترتكز عليها ، وبالتايل 

  . على أصالتها وثقافتها ودينها  مام رغبة الشعوب يف احملافظةجتعل من املؤكد زواهلا أ

   آثار العوملة على العامل العريب ثانيا ـ

تعميم النمط وإن ظاهرة العوملة مل تعد كما كان يعتقد البعض تم باجلانب االقتصادي فقط 
اسية اقتصادية وسي هي عوملة بل   فحسب  األمريكية املتحدة  للواليات   االستهالكي

 وسياسيا   اقتصاديا  املعاصرة  حياتنا وعسكرية، فهي تريد إعادة تشكيل وثقافية 
  . )13( وثقافيا ، ومست حىت الشعوب اليت مازالت تعرف ختلفا شديدا  اجتماعياو

وللعوملة آثارها الواسعة النطاق، اإلجيابية والسلبية، والعامل العريب واحد من أهم املناطق 
ت العوملة وإمتدداا االقتصادية السلبية، خاصة تلك اليت تعمل على تعميق اهلوة املعرضة لتأثريا

بني العامل الرأمسايل املتقدم والعامل املتخلف الفقري، وتتسم العوملة مبميزات أساسية تتعلق 
وتعميق االندماج يف االقتصاد  باالنفتاح االقتصادي املتزايد، منو االعتماد االقتصادي املتبادل

عاملي، وال تقتصر ظاهرة االنفتاح االقتصادي على التجارة واالستثمار والتدفقات املالية، بل ال
  )14(تتعدى ذلك إىل نقل اخلدمات والتقانة واملعلومات عرب احلدود القومية

ويف ذلك تستعمل العوملة وسائل عديدة حيث تعترب الشركات متعددة اجلنسيات القوة 
ذا عن طريق ما متلكه من قدرات تقنية هائلة، وما حتوزه من الضاربة اليت تستعملها، وه

ئتها يف أسواق املال العاملية رؤوس أموال ضخمة متلكها أو رؤوس أموال أخرى تستطيع تعب
باالعتماد على ما لديها من سيطرة على حكومات الدول الرأمسالية املتقدمة، وأيضا أو

غوطها على البلدان النامية، واستعمال أدوات باالعتماد على قدراا اهلائلة على ممارسة ض
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ومنظمة  املنظمات االقتصادية واملالية الدولية، مثل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل،
  . )15(التجارة العاملية

اتفاقيات وتعد الربامج اليت يضعها صندوق النقد الدويل، وتلك اليت يتبناها البنك الدويل  
وحترير اخلدمات املالية واملصرفية ، ومحاية حقوق امللكية الفكرية اليت حترير التجارة اخلارجية 

 وتتقنها، اهلدف األساسي من وراء هذه الربامج مبختلف  تستعملها منظمة التجارة العاملية
قطاعاا هو خلق الظروف املناسبة من اقتصادية ونقدية ومالية وتشريعية داخل البلدان النامية 

عددة اجلنسيات من إحكام سيطرا وتدخلها يف هذه البلدان وجرها إىل لتمكني الشركات مت
االندماج يف االقتصاد الرأمسايل العاملي ، وبالتايل العمل على تكريس منط تقسيم العمل 

واستغالل خرياا الطبيعية واستمرار  الرأمسايل الدويل، الذي يعمل على ميش البلدان النامية
  .ختلفها 

 ، يتضح لنا 1997 يف جوان فورشنض البيانات املنشورة يف جملة من خالل بع   
جليا أن الشركات املتعددة اجلنسيات حتكم سيطرا على االقتصاد العاملي ، حيث أشارت 

 حوايل 1996 شركة متعددة اجلنسيات يف العامل بلغت عائداا خالل سنة 500إىل أن 
 حوايل 1995ج احمللي لدول العامل يف سنة  مليار دوالر ، بينما بلغ إمجايل النات11435
من الناتج    %41 مليار دوالر، أي أن إمجايل إرادات الشركات املذكورة بلغت 27800

  .   )16(احمللي اإلمجايل للعامل كله
لقد جنم عن نفوذ الشركات املتعددة اجلنسيات يف البلدان النامية ، استمرار اختالل هياكلها  

توجهات االستثمارية هلذه الشركات وفق ما خيدم مصاحلها دون مراعاة االقتصادية بسبب ال
مصاحل الدول النامية املتمثلة يف التركيز على قطاعات اإلنتاج الدافعة للنمو، خاصة الصناعات 

 إىل تعميق وتكثيف عالقات الترابط بني  املتوسطة املعدنية والصناعات الرأمسالية ، اليت تؤدي
ية الرامية إىل إحداث هياكل إنتاج متكاملة ، اليت تؤدي إىل خلق التنمية القطاعات االقتصاد

   .)17(املنشودة يف اآلجال املتوسطة
إن هدف الشركات املتعددة اجلنسيات هو إبقاء الدول النامية فاقدة سيطرا على أمناط 

اليت تنهك هياكلها  ختصيص االستثمارات، ووضع اإلستراجتيات لتصحيح اإلختالالت
االقتصادية ، كما ساهم صندوق النقد الدويل عن طريق براجمه وسياساته املختلفة إضافة إىل 

إحلاق أضرار على اقتصاديات البلدان النامية ومنظمة التجارة العاملية ، يف إحداث أثار سلبية 
  :كبرية ا تتمثل يف
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ية واخلفض التدرجيي  والكم  قيود النوعية  ـ نتج عن عملية حترير الواردات السلعية من1 
 البلدان على إحداث منو حقيقي يف  للرسوم اجلمركية من قبل البلدان النامية ، عدم قدرة هذه

إرتفاع مديونيتها والتجارية  موازينها يف العجز تفاقم إىل مما يؤدي السلعية، صادراا
املتقدمة بسبب اخلارجية، باإلضافة إىل عدم قدرة صناعاا من الصمود أمام صناعات الدول 

            .ذات التنافسية العاملية، مما ينعكس سلبا على تطوير هذه الصناعات
 بفعل سياسات اخلصخصة وتقليص دور والبطالة، ـ بروز ظاهرة الكساد االقتصادي 2 
 تنشيط   يف  اخلاص من احللول حمل الدولة لدولة يف اال االقتصادي ، وعدم متكن القطاعا

  .القتصاديةالقطاعات ا
 ـ تعرض اقتصاديات البلدان النامية إىل هزات شديدة بفعل حرص منظمة التجارة العاملية 3

 اخلدمات  على قطاع واملالية واملصرفية ، و يؤثر ذلك خاصة  حترير اخلدمات التجارية على
نافس جمال زيادة الدخل من العملة الصعبة ، حىت أنه بدأ ي مهمة يف   بدأ يقدم نتائج  الذي

  .والزراعة يف بعض الدول النامية   قطاع الصناعات اإلستخراجية 
التصدي  العربية منها،  إن اآلثار السلبية للعوملة تفرض على الدول النامية وخاصة    

لتوجهاا وآثارها اليت حتول دون توفري فرص النمو هلذه الدول ، والبد هلا أن تتخذ مواقف 
 السياسية   مبقوماا  وجه املساس  يف  يف مستوى الوقوف تكون   صلبة  وسياسية اقتصادية

  .واالقتصادية
  :و فيما يلي نتعرض ألهم آثار العوملة على العامل العريب 

 ميكن القول أن أهم التحليالت  : ـ اآلثار االقتصادية للعوملة على العامل العريب 1
االعتماد املتبادل بني اقتصاديات االقتصادية للعوملة ، قد حتددت من خالل تزايد ظاهرة 

إضافة إىل وحدة األسواق وفتح احلدود أمام التجارة  خمتلف الدول على املستوى العاملي، 
احلرة ، وهنا البد من أن نشري إىل صعوبة الفصل بني خمتلف أبعاد العوملة ، حيث تتفاعل فيما 

الق ، وهذا الترابط هو الذي بينها وإن كان البعد االقتصادي يشكل أهم أبعادها على اإلط
قاد إىل االهتمام مبحاولة الكشف عن طبيعة التفاعالت بني كل من القوى االقتصادية 
والسياسية ، حيث أن الكثري من الدراسات أشارت إىل وجود صلة وثيقة بني اإلصالحات 

   . )18(االقتصادية ورسوخ و استقرار آليات التحول 
حداث أثارا بارزة للتجليات االقتصادية للعوملة على خمتلف  إن هذا الواقع أدى إىل إ   

األوضاع السياسية يف العامل الثالث ، فإذا كان البعد االقتصادي للعوملة قد ظهر من خالل 
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العديد من اآلليات اليت جتاوزت حدود الدولة القومية ، إال أنه من املؤكد أن التفاعالت 
 الثالث    العامل  دول  لكثري من  الداخلي الوضعاالقتصادية كان هلا تأثري عميق على 

 بالسوق   ،حيث أن املنطقة العربية تضم نظما إقليمية فرعية ، ترتبط  الدول العربية  بينها من
العاملية يف ظل سياسة انفتاحية عرضتها أكثر من غريها لرياح العوملة ، على غرار جملس 

  .التعاون اخلليجي 
ة العاملية للتجارة أكرب الرموز الدالة على ظاهرة العوملة ، حيث  لقد أصبحت املنظم    

وافقت معظم الدول العربية على املعاهدة اخلاصة بإنشائها ، على الرغم من ما يعنيه ذلك من 
حترير التنافس الدويل وهو ما يشكك يف قدرة هذه الدول اليت تفتقر إىل عناصر القوة ، 

  .جه املنافسة خاصة يف ظل تراجع دور ومكانة الدولة القومية  يف و  تؤهلها إىل الوقوف اليت
 ذلك أن املرحلة احلالية من العوملة حتولت من جتاوز احلدود ونطاق السيادة الوطنية إىل       

ما فوق اإلطار " اختراق النطاق الوطين واالقتصاد والسوق احمللي ، ضمن ما يسمى بـ 
كبرية جدا حتد من فرص الدول  ملتقدمة بقدرات تنافسيةيف املقابل تنفرد الدول ا" الوطين

  . العربيةيف التفاعل اإلجيايب يف إطار العوملة
 شركة من أكرب مخسمائة من 426 فالدول الصناعية الكربى تضم يف أحضاا مقرات      

، "بقانون التركيز" الشركات متعددة اجلنسيات، وبذلك تتمتع مبا يسمى يف نطاق العوملة 
 بالقوى االقتصادية ذات الثقل املايل ، واليت تتيح هلا  عين ذلك أن الدول الكربى ترتبطوي

فرصة إدارة اقتصاد العامل ، يف حني يتراجع نصيب دول العامل الثالث من جمموع الناتج 
  .   )19(اإلمجايل للعامل 

ك بتصدير النفط  يعتمد العامل العريب يف اقتصادياته على التجارة الدولية ويرتبط ذل    
، فالنفط ميثل حوايل ثالثة أرباع إمجايل الصادرات العربية كلها، وتستورد )20(واسترياد الغذاء 

معظم هذه الدول املواد الغذائية، وتتركز هيمنة الشركات املتعددة اجلنسيات على عدة مناطق 
عوملة أصبحت من الوطن العريب خاصة منطقة اخلليج ، هذه الشركات اليت جتسد آليات ال

  .تشكل ديدا مباشرا لسلطة الدولة مبا يعكس آثارا سياسية داخلية دد سيادة الدولة 
بالرغم من تعدد فروع تلك الشركات ، إال أا تتمتع بنوع من مركزية السلطة من قبل 

 وبذلك تسيطر على   يوجه لالستثمار ، الشركة األم اليت متتلك يف الغالب رأس املال الذي
 اليت تنتمي إليها ، وهذا ما يعين ارتباط هذه الشركات بالقوى الصناعية مما  تلف الفروعخم

  .مسح بتدفق ثلثي األموال املستثمرة بني الدول الصناعية 
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 إن هذا الوضع الذي فرضته تلك الشركات ، أدى إىل ارتفاع نسبة البطالة يف الدول     
غنياء وتنامي ظواهر عدم االستقرار السياسي ، وقد العربية ، واتساع اهلوة بني الفقراء واأل

اختلف أثر هذه احملددات على االقتصاد احمللي ، وفقا لدرجة انفتاح اقتصاد الدول على النظام 
اإلنتاجي العاملي ودرجة التعاون بني الدول املضيفة وهذه الشركات ، وعلى هذا النحو تتبىن 

باراا االقتصادية واالجتماعية ، موقفا خاص جتاه كل دولة وفقا الجتاهاا السياسية واعت
تركزت يف معظمها حول استغالل  االستثمارات األجنبية املباشرة يف املنطقة العريب ، و

  . )21(االستثمارات   قيمة من   % 400جتاوزت أحيانا   أرباحا ثروات النفط وحققت
سها الواليات املتحدة األمريكية  لقد اتضحت اهليمنة الكلية للدول الكربى و على رأ     

خاصة على منطقة اخلليج العريب ، حيث هيمنت فروع الشركات األمريكية على بقية فروع 
الشركات األخرى ، وأصبحت حتاول الدخول يف مشاركة نفطية ، وهذا ما ميثل التهديد 
احلقيقي ملستقبل دول اخلليج العريب يف ظل حتوالت العوملة ، وقد بلغ حجم 

  األمريكية يف أعلى مستوياته  ستثمارات اال
 مليون برميل 7 ، مقابل ذلك حتصلت الواليات املتحدة على  )22( مليار دوالر10حوايل 

  .يوميا من النفط دون املسامهة يف إقامة قاعدة صناعية حقيقية يف هذه الدول 
ة اخلليجية للحصول  ومتارس الواليات املتحدة ضغوطا متزايدة على الدول العربية، خاص     

على أكرب عدد من املشروعات االقتصادية ، ومتكنت من حتقيق ذلك متقدمة باقي الدول 
منها بالسعودية من   %43الصناعية يف الفوز بتلك املشروعات، حيث انفردت مبا قيمته 

فروع الشركات  فقد مثلت الكويت  يف دولة أما إمجايل االستثمارات األجنبية فيها،
 تعمري  األمريكية نصف العدد اإلمجايل للشركات متعددة اجلنسيات ، وانفردت بإعادة

 ملياردوالر، وكذا مثله يف باقي دول 100الكويت من خالل مشاريع قدرت قيمتها حبواىل 
جملس التعاون اخلليجي حيث بلغ عدد الشركات األمريكية العاملة يف املنطقة يف منتصف 

  . شركة 300ات حوايل التسعيني
 أصبحت الدول العربية تتعرض لضغوطات من أجل إلغاء نظمها احلمائية ، و تقود هذه     

الضغوطات الواليات املتحدة مما يهدد السلطة الوطنية هلذه الدول ، خاصة دول اخلليج أين 
ات غري املباشرة   يف جمال االستثمار يكثر التواجد األمريكي وامتد نفوذ هذه الدولة إىل النشاط

باعتبارها نشاط آمن يضمن نسبة مرتفعة من الربح و ال يتضمن امتالك أي أصول إنتاجي 
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 هذه الدول يف إطار العوملة  أوتكاليف إنتاج ، كما عملت على دعم سياسات اخلصخصة يف
  .)23(هذا ليسهل عليها التغلغل يف صلب االقتصاد العريب اإلسالمي و تقنني تواجدها

إن الواقع االقتصادي العريب يشكك يف إمكانية األخذ بالقول الذي يرى أن للعوملة دائما      
أثار إجيابية على معدالت النمو ، فاملنطقة العربية بالرغم من حتقيقها ملعدالت عالية من النمو 

خالل الفترة املمتدة   % 2.5، إال أنه اخنفض إىل   %5خالل مرحلة السبعينات حيث بلغ 
 حبيث أصبح أقل من معدل النمو يف السكان ، و هو ما أدى إىل 1995 إىل 1985من 

يف منتصف  % 40اخنفاض متوسط الدخل احلقيقي يف الوطن العريب ككل بنحو 
التسعينات، هذه الوضعية أدت إىل استرتاف القدرات املالية العربية مما أنعكس سلبا على 

 مليار دوالر 40ستوى دول اخلليج فقط حبوايل ميزانياا ، و إحداث عجز مايل قدر على م
مما فرض عليها اللجوء إىل صندوق النقد الدويل الذي أعطى توجيهاته بضرورة اختاذ جمموعة 
من اإلجراءات لتعويض العجز املايل ، و من بني هذه اإلجراءات ، رفع الدعم عن بعض 

ى اخلدمات العامة كالكهرباء و التعليم و فرض رسوم إضافية عل القطاعات احليوية كالصحة
  .الوقود و غريها و

االقتصادي  لقد خلق هذا الواقع جمموعة من التساؤالت تتمحور حول أسباب التراجع     
 من انصياع تلك الدول للمقتضيات االنفتاحية للعوملة ، األمر الذي يهدد مستويات بالرغم

الشعبية اليت قد دد االستقرار املداخيل يف دول اخلليج و يتم على إثرها سخط الفئات 
السياسي فيها ، فمعدالت النمو اليت أخذت يف اهلبوط منذ منتصف الثمانينات مع اخنفاض 
أسعار النفط ، وبناءا عليه وجدت الدول النفطية نفسها يف مأزق عدم قدرا على إرساء 

يف إحداث تنمية للقوى قاعدة اقتصادية مستقلة ، قادرة على النمو التلقائي ، كما أا فشلت 
البشرية ، وهذا ما يؤكد أن ارتفاع متوسط دخل الفرد يف دول اخلليج العريب كان نتيجة 
ارتفاع ريع صادرات النفط ، ومل يأيت من تنمية اقتصادية حقيقية ، كما مل تساهم تلك 

  .ومستوى التنمية  العائدات يف إحداث تقدم حقيقي يف القاعدة الصناعية
 آثار العوملة يف العامل العريب تتجلى يف ارتباطها بتغييب البعد الوطين ، كعامل مؤثر  إن       

 يؤدي إلـى  نتيجة اختراق الشركات املتعددة اجلنسيات لوحدة الدول القومية، مبا
 الذات القومية وإضعاف قدرات الدول على مواجهة حتديات الغزو الذي تفرضه  حتطيم

 الدول العربية أن حتذر من ولوجها التلقائي يف العوملة ، إذ البد العوملة، ومن هنا جيب على
من أن تعطي لنفسها مرحلة للتأهيل قبل االنفتاح على هذه الظاهرة، اليت أصبحت واقعا 
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مفروضا ال ميكن إنكاره أو التهرب منه، ومل تعد اإلشكالية املطروحة تتعلق حبتمية دخول 
ا أصبحت اإلشكالية املطروحة تتعلق بضرورة توفري عصر العوملة أو االنعزال عنه، وإمن

 هذه النوعية اجلديدة من التحديات ، فالدول  األدوات واآلليات اليت متكننا من مواجهة
العربية إذ أرادت التعامل مع للعوملة من جانبها االقتصادي ، البد هلا من إعادة النظر يف 

 الظاهرة يف شكل وحدوي ليضمن هلا القوة األساليب التكاملية احلالية و ضرورة دخول هذه
والدميومة يف ظل التحديات اليت تفرضها ، والعمل على خلق أمنوذج قادر على فرض 

    . خصوصيته يف نطاق العوملة
يعترب اال السياسي هو األكثر حساسية :  ـ اآلثار السياسية للعوملة على العامل العريب2

على اعتبار أنه األكثر ارتباطا بالتحوالت االقتصادية ، السيما للتغريات اليت فرضتها العوملة ، 
مع دخول سياسة اقتصادية جديدة ميكن اعتبارها اللغة اليت سيتم وفقها فرز األنظمة السياسية 
القائمة ، و مع زوال التصنيف السياسي السابق الذي يقوم على منظومة الدول االشتراكية ، 

 دول أخرى تقع بني الطرفني، أطلقت على نفسها دول عدم و منظومة الدول الرأمسالية و
االحنياز، إذ يظهر هذا التقسيم غري قادر على تفسري التدخالت املعقدة و املتشابكة للعالقات 
الدولية و السياسية و االقتصادية القائمة حاليا  ويبدو و أن القلق أصبح يساور غالبية النخب 

حول مصري الدولة الوطنية ، ذلك أا شعرت أن دوهلا مل السياسية يف دول العامل الثالث 
تتمكن بعد من النجاح يف إنشاء كياناا الوطنية مبعناها الوطين احلديث ، أي بناء الدولة 
مبؤسساا وأبنيتها الوطنية القادرة على التحكم يف اخلالفات الداخلية العشائرية والدينية و 

عن مرحلة ما قبل بروز الوطنية ، حيث أصبحت هذه الرتاعات الطائفية و القبلية ، اليت تعرب 
  . تتزايد و دد كيان الدولة الوطنية بأكملها 

  اليت ستتراجع ،من هنا يبدو أنه أصبح احتمال ايار الدولة مبثابة كارثة لدول العامل الثالث
تنازعها و توزيع السيادة فيها الدولة إىل األمنوذج الصومايل أو األفغاين أو البلقاين ، أي مبعىن

و مبا أن الدولة القومية كأمنوذج قد فرض   بني األشتات ، دون احلصول على جزء منها ،
و إن تباينت طرقها حنو التطور السياسي و احلضاري  فإن  نفسه على اتمعات كلها ، حىت

دافيد ن يقول التنازل عن هذا األمنوذج يؤدي يف النهاية إىل نتائج وخيمة ، ويف هذا الشأ
ليعرب عن أزمة الدولة والنظام السياسي يف دول " علينا أن نقف مع الدولة ضد الدولة "    أتري

العامل الثالث ، يف ظل التغريات الدولية والعاملية اجلديدة وعلى رأسها بلوغ العوملة كظاهرة 
   . )24(كونية 



  غريب حممد/    د                                                   حتديات العوملة وآثارها على العامل العريب

 

  لسادسا  العدد-جملة اقتصاديات مشال إفريقيا     32

 
 

ية ، و إمنا قد تشكل فرصة أمام  إن العوملة ال دد فقط منجزات الدول و الكيانات الوطن
بزوغ تيارات حتررية و إنسانية يتم بناؤها وفقا لنظام العوملة ، فوسائل االتصاالت العاملية 

 على املنافسة ، ويف هذا اإلطار   القدرة  ميلك  ملن  فرصا  تشكل  الرأمسالية وحرية األسواق
مكانياا البشرية و املادية اليت هل ميكن لألنظمة السياسية والدول العربية أن تتصدى بإ

  متتلكها للتأثريات العوملة وأن تتعامل معها ؟ 
 ويف ظل هذه التفاعالت اليت مل تتمكن أي دولة من أن تبقى يف منأى عنها، ما مدى    

قدرة النظام السياسي العريب من اكتساب الفاعلية يف األداء يف هذا العصر؟ ، إذا بقي حمتفظا 
مية والسياسة األمنية اليت يعتمد عليها يف غالب األحيان، مع غياب كلي للدميقراطية بآلياته القد

يف بعض األقطار العربية ، األمر الذي جعل الشعوب حيرمون من التمتع حبريام الشخصية 
 يف  كاستورياوسواالجتماعية والفكرية والسياسية و الثقافية ، هذا ما توصل إليه الباحث 

الذي أرجع ختلف العرب وبؤسهم إىل حرمام من احلريات "التفا هات صعود " كتابه 
خاصة أن الواقع أثبت وجود مبدعني عرب وصلوا إىل مصاف العلماء العاملني عندما نشطوا 
يف بيئات تتميز باحلرية و الدميقراطية ويرجع الكاتب ختلف العرب إىل عوامل نفسية وعجزهم 

  .    )25(والفاعلية  عن العمل 
 الثالث املعاصرة   حول جمتمعات العامل  بدراسة  قام الذي   ديفيد مسيث بينما يرى    
، حيث أعترب أن السياسات "مدن العامل الثالث يف الرؤية العوملية "  يف كتابه منظور العوملة من

 املتخلفة قد وقفت حجرة عثرة أمام الظاهرة احلضارية ذلك أن املشاريع التنموية السابقة مل
تكن تستند إىل نظرية التحضر ، ففي الوقت الذي يتطور فيه النظام املتعومل يف العامل الغريب ، 

 يف املدخوالت  بقيت دول العامل الثالث على تبعيتها ، تعاين جمتمعاا من التوزيع الالمتكافئ
  .واملوارد االقتصادية وفشل حتديث املناهج واألطر والعقليات يف خمتلف ااالت 

إن العوملة تعمل على إعادة بناء األمناط احلضارية يف العامل على أسس جديدة مل تكن    
معروفة من قبل، إال أن عامل الشمال أستعد استعدادا كامال رى هذه التحوالت ، بينما بقي 
عامل اجلنوب يعيش دوامة التناقضات اليت ليس من السهولة اخلروج منها ، إال بانتهاج سبل 

كالتنمية املستدامة اليت تراعي مصاحل األجيال القادمة ، وعليه تبقى العوملة تعمل جديدة 
ملصلحة الكبار وبقدر ضئيل يستفيد منها الصغار ، الذين ليست هلم القدرة على استثمارها مما 
يؤدي إىل استمرار نفس املعادلة القدمية القائمة على قدرة األقوياء على استغالل الفرص 

   . )26(نما يعاين الضعفاء من عدم قدرم على اقتناص تلك الفرص املتاحة بي
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 يف الغالب بالسياسات الدولية   لقد اتضح أن األداء السياسي للنظام العريب مرتبط     
وخاصة األمريكية ، وظهر ذلك بكل وضوح من خالل حرب اخلليج واحلرب على العراق 

األنظمة العربية ، ومهشت دورها وأكدت تبعيتها اليت رسخت اهليمنة األمريكية املطلقة على 
وأضحت مبثابة املنفذ لألوامر، وهذا ما يؤكده أيضا التراجع املستمر لقضايا الدميقراطية 
وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب ، ويضاف إىل ذلك أن النظام العريب أصبح حمميا يف الداخل 

د املاضية أدت إىل ترسيخ قيم الوالء والطاعة واخلارج ، فالسياسة األمنية املعتمدة منذ العقو
لدى الفئات والشرائح الشعبية الواسعة، كما حتصل على محاية خارجية إقليمية ودولية من 
قبل السياسات األمريكية ، اليت تعمل مبعيار االزدواجية ، فهي من جهة تم حبقوق اإلنسان 

 ومن جهة أخرى تغض الطرف عن  داخل األنظمة اليت تتخذ سياسة ال تتماشى مع خطها،
   . )27( باألنظمة اليت تتبع سياستها وحممية دوما من طرفها  ذلك كله عندما تتعلق هذه القيم

إن العامل العريب حسب بعض اآلراء يعاين من موقعه اهلامشي ، الذي جيعله ال يتأثر بالعوملة    
 كونتها ، وال يف املنظومة   اليت املية الع  املنظومة  يف  ليس عضوا  أساسا بصفة واضحة، ألنه

العاملية الرأمسالية والتقنية والعلمية، لكن رفضه هذا ال يتيح له الفرصة لالحتفاظ مبواقع مهمة 
يف العامل بل سيكون نتيجة ذلك إستبعاده من دورة اإلنتاج واالستهالك الدولية ، أي ال 

  .يستفيد من التطور احلضاري الراهن 
، أن دخول العوملة أمر حتمي ومفروض على كل جمتمع يريد أن ) 28(لبعض األخر ويعتقد ا   

يبقى يف دائرة اتمعات التارخيية ، واليستثين من سلسلة الفعالية الدولية املشتركة ، لكن هذا 
الدخول ال يقدم بصورة تلقائية فرص أكرب للتقدم واملشاركة الفعالة يف السياسة الدولية ، إذا 

ذلك مرفوقا بإرادة ذاتية مستقلة وخصوصية تسعى إىل وضع التقدم املوضوعي يف مل يكن 
  .خدمة أهداف التنمية

 فالعوملة حسبهم تفتح فرصا هائلة لتحرر اإلنسانية بفعل ما توفره من تفاعل بني خمتلف     
مكوناا ، وما تعمل على حتريره من عالقات وطاقات وجتاوزه من عقبات ، أصبحت تشكل 

رب عائق أمام تقدم الشعوب العربية ، إال أن هذه الفرص اليت توفرها العوملة للتحرر ليست أك
تلقائية وال متاحة بالضرورة لكافة اجلماعات واألفراد ، ألا مرتبطة بالسياسات اليت تتبناها 

ية ، ومن الدول الكربى اليت تتحكم يف التدفقات الرئيسية املالية و التقنية والعلمية للسوق العامل
ورائها سائر الدول ، إال أن محل العوملة ملشروع هيمنة عاملية ال يربر رفضها وال البقاء 
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خارجها أو ضمنها ، إذ لسنا بصدد االختيار بني منظومات دولية مهيمنة ومنظمات حتررية 
  .شاملة

نطالق من  إن قصور األنظمة االجتماعية والثقافية العربية ، يشكل الدافع القوي لال       
أجل احتالل املواقع العاملية واحملافظة يف نفس الوقت على خصوصيتها الثقافية، واختراق 
والتهميش وكسر آليات التبعية من أجل املشاركة الفعالة يف اهود احلضاري اإلنساين، وهذا 

ذي يتأثر عن طريق االنتصار يف الكفاح ضد السيطرة اخلارجية ، وضد الذات وضعفها وهو ال
الذايت إىل تنكر ذلك أن  الذات ، وعدم حتويل النقد  جتميد  يضمن عدم حتويل املقاومة إىل 

 وأصالة  من التوازن  وبذلك ميكن حتقيق احلد األدىن كليهما يضع حدا لآلخر،
  .)29( ضمن األطر االجتماعية و الثقافية الذاتية   االنطالقة  وحتقيق العمل
إن سياسة السوق احلرة اليت تقوم على  :وملة على العامل العريب ـ اآلثار االجتماعية للع3

فكرة دعه يعمل دعه مير، واليت تقتضى ضرورة تضيق دور الدولة يف ااالت الصناعية 
والتجارية ، ووفق هذا املبدأ تصبح األسواق متحررة من الضوابط وال ميكن للسيطرة 

والثروة   التفاوت يف الدخل أدى إىل تشجيع   أن تطوقها ، وهذا ما السياسية واالجتماعية
وقلل من فرص احلصول على عمل مما أدى إىل بروز طبقة أشد فقرا وأكثر اتساعا منذ 

  .منتصف القرن املاضي 
وعليه فإن السوق احلرة ليست وليدة التطور االجتماعي، وإمنا هي نتاج لبناء    

ة الدولة ، اليت يبقى استمرارها مرهون اجتماعي وإرادة سياسية قوية ، لذا فهي من صنع سلط
بقدرة الدولة على االستجابة الحتياجات البشر إىل األمن والتحكم يف املخاطر االقتصادية ، 

و إمنا يعتربان متناقضتني ، أما ما يقابل  ومن هنا ال تلتقي الدميقراطية بالسوق احلرة يف شيء
 Johne Cجون كوالن غراي   يرىاقتصاد السوق احلرة فهي سياسة انعدام األمن كما

Gray   )30(  لذلك فمن البديهي أن تثري السياسة العاملية القتصاد السوق املتبعة حاليا ،
احلركات املضادة اليت ترفض القيود اليت وضعها االقتصاد الرأمسايل ، وأمثال هذه احلركات 

ن دد الكيانات اهلشة اليت سواء أكانت شعبية أم دينية متطرفة أم شيوعية جديدة ، تستطيع أ
  .تدعم اقتصاد السوق على النطاق العاملي 

تساهم العوملة يف تنامي مؤشرات البطالة يف كثري من الدول ويرجع ذلك إىل توجهات خطط  
 رفع الكفاءة اإلنتاجية من خالل  وبرامج التنمية يف عصر العوملة، اليت دفعت إىل حماولة

قوة العمل ، وهو ما يتناقض مع أي حماولة الستيعاب العمالة عمليات اإلحالل التقين حمل 
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إن هلذه الظاهرة أثارا سياسية ز . ويؤدي يف األخري إىل زيادة حجم البطالة بصفة عامة 
ركائز االستقرار السياسي لألنظمة، خاصة بعد أن مست العناصر الوافدة واملقيمة بالنسبة 

    .للدول اخلليج العريب مثال
نت هذه الظاهرة ترتبط ارتباطا وثيقا بأداء النظام االقتصادي ، فإن هذا األخري قد تأثر وإذا كا

 مبتغريات العوملة ، فالثورة العلمية والتقنية املصاحبة  بدوره مبجموعة من األسباب اليت اقترنت
ية كان هلا أثر كبري يف تقليص حجم العمالة ، إضافة إىل آثار االنفتاح على األسواق العامل

وارتباط هذا الوضع بالتخصص وتقسيم العمل الدوليني ، فالنظام الدويل يتيح العديد من 
الفرص أمام انتقال قوة العمل مما ساهم يف إعطاء هذه الظاهرة أمهية خاصة يف دول اخلليج 
العريب ، نظرا ملا هلا من تداعيات سياسية واجتماعية خطرية ، وقد حرصت دول املنطقة على 

تمعاا العواقب الوخيمة للبطالة عن طريق استيعاب اجلهاز احلكومي ملعظم العمالة جتنيب جم
  .حىت وإن أدى ذلك إىل إحداث بطالة مقنعة 

تساهم اخلصخصة اليت تفرضها العوملة يف تفاقم مشكلة البطالة يف الدول العربية ، ويتوقف  
من العوامل أمهها حجم حجم و معدالت البطالة واخلصخصة يف هذه الدول على جمموعة 

املشروعات اليت جيري نقل ملكيتها للقطاع اخلاص ، واليت ميكن أن تتصاعد فيها نسب 
 فـي املشروعات اليت   إتباعها  املستهدف  اإلنتاج  تقنيات  تأثري البطالة إضافة إىل

  . وعالقتها بكثافة استخدام عنصر العمل   خصخصتها يتم
لى مستوى التشغيل و استخدام قوة العمل يف املنطقة العربية   لقد انعكست العوملة ع      

 مما قلل من االعتماد على اليد العاملة بصفة عامة و خاصة  عن طريق استخدام التطور التقين
 من %  50 و %  30اليد العاملة ذات املهارة الضعيفة ، حيث قدرت بنسبة تتراوح بني 

 ، مثل أنشطة  )31(شطة حملية غري قابلة للتبادل الدويلطاليب العمل وتركزت هذه العمالة يف أن
  . و التشييد والتجارة الداخلية البناء

 يف هياكلها اإلنتاجية   الثراء  من  نوع  حتقيق  إذا ما أرادت  حتتاج الدول العربية       
ة إقامة صناعات وخدمات متعددة وبعيدا على االعتماد على منتوج النفط، إىل إعداد قاعدو

بشرية مدربة وماهرة من املواطنني القادرين على استكمال مسرية التنمية يف اآلجال الطويلة 
  .)32(مع إعطائها الفرصة للتعبري عن نفسها و حترير طاقاا خلدمة التنمية 

تعاين الدول العربية خاصة اخلليجية منها ، من توافد اليد العاملة من اخلارج مما يقلل فرص 
وستعرف هذه الوضعية  لقوة العاملة احمللية ، واليت تتزايد مبعدالت سريعة ،العمل أمام ا
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تعقيدات واضحة يف املدى املتوسط خاصة إذا ما عرفنا أن نصف سكان هذه البلدان ينتمي 
 مليون نسمة 13.2 سنة من العمر ، إذ سريتفع عدد طاليب العمل من 15إىل الفئة األقل من 

 مليون فرصة عمل 8األمر الذي يتطلب توفري   ،2010ية سنة  مليون نسمة إىل غا21إىل 
، و يالحظ أن القطاع العام يف الدول العربية  2010للداخلني يف سوق العمل سنة 

اإلسالمية يعاين من تضخم عدد العاملني به ، وعدم رغبة املواطنني االخنراط يف القطاع 
بطالة السافرة بني قوة العمل يف هذه اخلاص الوطين ، األمر الذي أدى إىل تزايد معدل ال

، خاصة بني فئة املتعلمني  )33( يف سنوات التسعينات% 15الدول، حيث بلغت نسبة 
خرجيي اجلامعات الذين ال ميكن استيعام يف األجهزة احلكومية نتيجة تضخم األجهزة و

ض هؤالء اإلدارية ، وعدم تناسب تكوينهم اجلامعي مع طبيعة فرص العمل املتاحة ورف
  .مستويات األجور املتدنية لتلك الوظائف 

وما تفرضه   العوملة  فقط إىل  إرجاعها ال ميكن لبطالةا إال أن ارتفاع مستويات    
 حتديات و مؤثرات خارجية ، و إمنا ميكن أن يرجع ذلك أيضا إىل إختالالت داخلية  من

ل الالزمة الستيعاب الزيادة تتعلق بعدم قدرة االقتصاديات الوطنية على خلق فرص العم
  .املطردة يف قوة العمل 

  ثالثا ـ اإلجراءات الواجب اختاذها ملواجهة العوملة 

 إن آليات العمل االقتصادي املشترك اهلادف إىل احلد والتكيف مع حتديات العوملة مازال     
ك ذالك البد ولكي يتحقق ذل ينقصها التصور العام والترابط والشمول اليت ال غىن عنها ، 

  :من توفر ما يلي
 ـ الرغبة احلقيقية والقناعة واإلرادة السياسية لدى األنظمة العربية واإلميان   

  اخلارجية  التحديات االقتصادي العريب يف جمال مواجهة  بإجيابيات التكامل والتعاون  العميق 
على  التنسيق واإلشراف يتوىل  للتكتل االقتصادي  ـ إنشاء جهاز عريب    

  . على أن يكون له فروع جبميع الدول العربية املشروعات
  . موحد للشركات املسامهة  ـ وجود نظام عريب   
  .الدول العربية  و مركز معلومات له فروع يف مجيع للمواصفات املوحدة  ـ إنشاء هيئة    
 يف   متخصصة معاهد بإنشاء دائمة لنقل التقانة ذات وزن اقتصادي تقوم  ـ إقامة هيئة    

  .العلمي املناسب للمنطقة العربية البحث 
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  . العربية تشترك فيه البنوك الوطنية للدول الزراعية الصناعية  ـ إنشاء بنك للتنمية    
 مكافحة التصحر   عن  دراسات  بإعداد  يقوم  للدراسات املائية ـ إنشاء معهد   

  .  مياه البحر  واالستفادة من
  .العربية االقتصادي وأمهيته للشعوب لترسيخ قيم التكامل  مية ـ وضع خطة إعال   
صندوق النقد العريب وذلك من أجل االستفادة من رؤوس  األموال العربية  ـ تنشيط دور   

  . وأعباء خدماا  املهاجرة وختفيض الديون
  .العربية  بني الدول ـ إقامة شبكات واسعة من وسائل النقل و املواصالت متتد  
مع خلق آلية تسمح   تنشيط الواقع االقتصادي ـ وضع التشريعات الالزمة واليت من شأا  

   . (*)بإحداث عدالة يف التوزيع 
الشامل حبيث  بية اجلزئية و التكتل االقتصادي العر ـ التنسيق بني التكتالت االقتصادية  

  .تكتل االقتصادي اجلزئي ال لدول   اخلاصة  مبراعاة املصاحل تضارب بينهما،وذلك  اليكون 
زيادة  النهوض ا عن طريق  املزيد من االستقاللية القتصاديات الدول العربية مع   ـ حتقيق 

      . اإلمكانيات الذاتية على االعتماد   البينية ، وزيادة  التجارة حجم 
على   القضاء العربية من خالل االقتصاديات  بني  توفري البعد التكتلي ـ العمل على  

  .التعارض بني اخلطط االقتصادية املطبقة ، حىت ميكن الوصول إىل خطة متكاملة  أوجه 
داخل  النسبة املستغلة   ، ومعرفة  العربية الدول  ثروات  ـ وضع مسح شامل لكل   

  .تكون هناك ثروات غري مستغلة  على زيادة تلك النسبة حىت ال العمل  مع  الدول  هذه 
 من  جبدية ، انطالقا والعمل على حتقيقه ة السوق املشتركة كهدف مستقبليـ اعتماد صبغ  

  .منطقة التجارة احلرة واإلحتاد اجلمركي 
 يف نطاق اجلامعة العربية مبا ينسجم   القائم  منطقة التجارة العربية احلرة  تطوير مشروع ـ  

   .1996   نيف جوا مع القرار الصادر عن القمة العربية املنعقدة يف القاهرة
إنشاء  طريق   املنظمة العاملية للتجارة عن جتاه ـ تنسيق املواقف والسياسات العربية   

  . يضم عناصر فنية وحكومية يف خمتلف ااالت إطار
يف  على دعم تعاوا والعمل،  لألوراق املالية األسواق العربية  بني الربط ـ  

  .املعلومات بشأا  ل تداوهلا ونقل ملكيتها وتباد  وتسهيل  طرح
من أجل  العربية الدول  بني  اإلقليمية  عرب احلدود  األشخاص  ـ تسهيل حركة 

 تلك هي أهم النقاط اليت ميكن .اإلنسانية  البشرية والعمالة وانتقال اخلربة   املوارد تبادل



  غريب حممد/    د                                                   حتديات العوملة وآثارها على العامل العريب

 

  لسادسا  العدد-جملة اقتصاديات مشال إفريقيا     38

 
 

ظل التحديات اليت يواجهها يف و الوقوف عندها لرسم صورة مستقبلية للتكامل العريب
  املتغريات الدولية ، خاصة ما تفرضه العوملة من حتديات اقتصادية وسياسية وثقافية و إعالمية 

  اخلامتة 

 للعوملة بكل جوانبها خاصة العوملة  إن الدول العربية متثل أكثر املناطق تعرضا   
 تشكل هدفا الثقافية، فباعتبار هذه املنطقة متثل مهد احلضارة العربية اليت مافتئتواالقتصادية 

للقوى األجنبية، خاصة الصليبية اليت حتمل أحقادا تارخيية ضد العرب واملسلمني هادفة 
للسيطرة عليهم وعلى قدرام الطبيعية واالقتصادية ، وعليه سعت الدول الغربية مستعملة 

الضغوط وكافة الطرق من استعمار مباشر يف القرنني املاضيني ، إىل اهليمنة االقتصادية 
سياسية من خالل عدة طرق، كان من أمهها وأخطرها زرع الكيان اإلسرائيلي يف قلب هذه ال

  .األمة و يف إحدى املناطق األكثر قداسة واألمهية يف قلوب العرب واملسلمني و هي فلسطني 
واملوارد الطبيعية من  لذا سعت العوملة إىل فرض منطق االستغالل االقتصادي وب اخلريات

ربية، وهذا لتفقري شعوب املنطقة مث اجتهت إىل تقدمي احللول اليت ختدمها عند األراضي الع
السياسية ، مستغلة املؤسسات املالية اليت تركبها وكذا ذرائع وحدوث األزمات االقتصادية 

  .واحلرية السياسية والعدالة يف توزيع الدخل  واهية كحقوق اإلنسان
 العوملة و أبعادها تلك، املرتبطة باجلانب اإلعالمي كن ما جتدر اإلشارة إليه أن خطر أدواتل

والثقايف الذي تشكله الدول الغربية وعلى رأسها الواليات املتحدة اليت تريد أن تفرض على 
العامل ثقافة واحدة وإعالم واحد ، مثلما فرضت نظام اقتصادي واحد ، فقد اعتربت أن 

 هي  االحناللودة واجلسد وتقوم على التفاهة الثقافة األمريكية االستهالكية اليت تقدس املا
األكثر مالئمة لتشكل األمنوذج املثايل الذي يستعمل لكسب الربح السريع من جهة ،وجذب 
عقول الشباب و السري م إىل خدمة املشروع األمريكي، القائم على السيطرة على الشعوب 

واملعلوماتية وشبكات  عالموسائل اإل واحتقار ثقافتها من جهة أخرى، وتستخدم يف ذلك
االتصال السريعة كاالنترنت وغريها، واليت فعال أصبحت تستقطب اهتمام الشباب وتطلعات 

 يف خدمة مشروع أمتهم  عقول غالبيتهم، مما أنعكس سلبا على اخنراطهم
والنهوض حبضارام واقتصادهم، حيث أصبحت هذه الوسائل اليت متلكها   وأوطام

 يف هذا اال معظمها يتواجد يف الواليات املتحدة أو يعمل حلساب الشركات الكربى
  . مؤسساا، تشكل أحد أكرب روافد العوملة 
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  املراجع واهلوامش

املتخلفة  ال تستفيد منها الدول الفقرية و ــ يرى بعض املفكرين أن العوملة تعمل لصاحل األكثر تقدما و(*) 
العظمى ، أما البعض اآلخر فيعتقد أن العوملة ستحقق فوائد لكل دول فهي اليت ستعاين من إستغالل القوى 

العامل مبا فيها الدول النامية ،ألا ستؤدي حتما إىل تنشيط اإلقتصاد العاملي ، وبالتايل ينعكس ذلك إجيابا على 
  :الدول املتخلفة ، أنظر يف ذلك 

 28، القاهرة الد عامل الفكر،"لتعامل معهاجذورها و كيفية ا:العوملة "  عبد اخلالق عبد اهللا،   ـــ   
  39،ص12/99-10 ، 2العدد 

: ، القاهرة  العوملة و الوطن العريب  صالح سامل زرنوقة ، صالح سامل زرنوقة ،   ـــ    
   .12 ، ص 2002 القاهرة ،   جامعة

 الثقايف  ، املوسمات سلسلة حماضر   ،"  و العالقات الدولية   حول العوملة"  حممد السيد سليم ،    ــ)1(
 ، ص 2000 جامعة القاهرة ،  كلية اإلقتصاد و العلوم السياسية ،:  القاهرة   يف قسم العلوم السياسية

110.   
، ماي   498، الكويت  العدد  جملة العريب" العوملة و أزمة املصطلح "  ــ عز الدين إمساعيل ،)2(

   .163 ، ص 2000
   .14 ، ص رجع السابق الذكرامل صالح سامل زرنوقة ،    ــ)3(
   . 244 ص   2001جامعة املنوفية ، :  ، القاهرة قضايا إقتصادية أمحد عبد العزيز الشرقاوي ،  ــ)4(
مكتبة :  ، القاهرة  املثقف   فكر   يف  حتليلية قراءة: ديكتاتورية العوملة  حممد حسني أبو العال ،    ــ)5(

   .34 ، ص 2004مدبويل ، 
   .22 ، ص املرجع السابق الذكر سامل زرنوقة ،  صالح   ــ)6(
   .38 ، ص املرجع السابق الذكر حممد حسني أبو العال ،    ــ)7(
باعة و النشر و التوزيع ، دار قباء للط:  ، القاهرة ضد العوملة    ــ مصطفى النشار ،)8(

  .57  ص1999
   .33 ، ص 1999فكر،دار ال:  ، دمشق ما لعوملة ــ حسن حنفي، صادق جالل العظم، )9(
مركز : بريوت من محلة نابوليون إىل جولة ألوروغواي العوملة و التنمية العربية ــ جالل آمني،)10(

  .1999 ص    دراسات الوحدة العربية،
حتديات كبرية ومهم صغرية :  ــ برهان غليون ، الوطن العريب أمام حتديات القرن الواحد و العشرين)11(

  .30، ص1998، جوان 232، بريوت، العدد  املستقبل العريب، 
ندوة العوملة و العامل حبث مقدم إىل " الوطن العريب و مواجهة حتديات العوملة "  ــ ألفنسو عزيز،)12(

   .7 ، ص 2000 ماي   18  – 17    من  ، القاهرة،العريب
ي و الرهانات  االقتصاد  التحكم  العرب و العوملة بني آليات"  جودت زيادة ،    رضوان   ــ)13(

    .143 ،  ص 120 ، العدد 2004    ، القاهرة ، شتاء جملة شؤون عربية"السياسية ،
  .12 ، ص املرجع السابق الذكر ــ إمساعيل صربي عبد اهللا ، )14( 
   .175 ، ص املرجع السابق الذكر ــ ألفنس عزيز ، )15( 
  .12ص  ، املرجع السابق الذكر ــ إمساعيل صربي عبد اهللا ، )16( 
  .176 ، ص املرجع السابق الذكر ــ صالح سامل زرنوقة ، )17( 
العوملة و الوطن يف كتاب ، " اآلثار السياسية الداخلية للعوملة "  ــ هدى متيكيس )18(

 النامية ،    الدول   و حبوث  السياسية ، مركز درسات   و العلوم   اإلقتصاد كلية:  القاهرة  ،  العريب
  .80، ص .  م 2002،   القاهرة  جامعة
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 يف    و التنمية العربية ،  و اإلقتصاد العوملة:  و العوملة    عبد اهللا ، العرب   صربي   ــ إمساعيل)19(
مركز دراسات الوحدة :  بريوت    ،    و العوملة   يف العرب   و الكوكبة العرب أسامة اخلويل ،  كتاب

  .361 ، ص 1988العربية ، 
 الدويل ،    و التقسيم   بني احمليط اإلجتماعي   القوميات الشركات عابرة   ــ منار علي حسني ،)20(

و العلوم السياسية ، جامعة   كلية اّإلقتصاد ، رسالة دكتوراه ، 1990 – 1907 املصرية   دراسة احلالة
   .11 ، ص 1994القاهرة ، 

   .366 ، ص املرجع السابق الذكر ــ إمساعيل صربي عبد اهللا ، )21(
 )23(   59 ، ص 1996 ، تقرير اللجنة اإلقتصادية و اإلجتماعية لغرب آسياإلسكوا،  ــ ا)22(

   .85 ، ص املرجع السابق الذكرــ صالح سامل زرنوقة ، 
   .147 ، ص املرجع السابق الذكر ــ رضوان جودت زيادة ، )24(
العرب  حممد األرناؤوطي    ب كتا   يف " القومية   الدولة   على   تأثري العوملة  " ــ وليد عبد احلي ، )25(

 ، 2000منشورات جامعة آل البيت ، :  ، عمان   للعوملة  و التحديات السياسية واالقتصادية و الثقافية
   .105 – 97ص ، 

   .105 ـ 104 ، ص املرجع السابق الذكر ــ وليد عبد احلي ، )26(
 يف كتاب حممد   " نظام اإلقليمي العريب  على ال العوملة و آثارها السياسية"  عبد الرمحن ،  ــ محدي)27(

 منشورات جامعة  :، عمان  للعوملة   العرب و التحديات السياسية و اإلقتصادية و الثقافية  األرناؤوط ،
   .84 ـ 51 ، ص 2000آل البيت ، 

 كرالسابق الذ املرجع القرن الواحد و العشرين ،   أمام حتديات  ــ برهان غليون ، الوطن العريب )28(
   .58، ص 

،  سقوط بغداد  برلني إىل  جدار  من سقوط : و حتوالت العامل  العرب غليون ،   ــ برهان)29(
   . 2003 الثقايف العريب ،  املركز      :رضوان زيادة ، بريوت : حوار

ويت بليح، الك  فؤاد   ، ترمجة ، أمحد العاملية  الرأمسالية   أوهام  :الفجر الكاذب  ــ جون غراي ، )30(
  2000عامل املعرفة ، : 
برنامج األمم :  ، تونس  االجتماعية العربية   التنمية  على   العوملة  انعكاسات ــ ليلى اخلواجة ، )31( 

   3 ،ص 1999املتحدة اإلمنائي ، 
   .270 ، ص املرجع السابق الذكر صاحل سامل زرنوقة ،     ــ)32(
   .6ص ،  املرجع السابق الذكر ــ ليلى خواجة ، )33(

 دار : ، القاهرة بعد نصف قرن من التكامل االقتصادي العريب ـ عماد ألليثي ،    : ـ يف ذلك راجع (*)
  . و ما بعدها 126 ، ص 2003  النهضة العربية ،

 تنامي    على الذات ، منوذج  املشترك و االعتماد العمل العريب ،    ـ عبد احلسن زلزلة    
   .41 ، ص 1987املعهد العريب للتخطيط ، :  الكويت     ،لنفس النفط ال على ا  على   االعتماد

 


