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 اؾعوؾؿة.. ؿقاربـة ػـي اؾتـفؽير االؼتصــادي

 سعداؾأ. د.  عبد األؿير 
 كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة عنابة، الجزائر.

 
 )اؾباحث( «ؾست راغبا ػي االستقطاب، ؾؽن اؾعوؾؿة تدػعـي إؾيه ؼسرا»

 
 ملخص

 هذه الورقة تركز على ثبلثة مواضٌع هامة:
الموضوع األول ٌعالج الجانب النظري 

 للحركٌة الشاملة.
ألفكار والثانً ٌوجه المعالجة نحو مختلؾ ا 

الدائرة حول العولمة، على مستوى العالم،  
 حالتها، محدداتها ،آلٌاتها.

الجانب الثالث ٌعالج التناقضات الخاصة 
بالحالة الراهنة "األوضاع" وتوقعات االقتصاد 

 عالمٌا.
فً سٌاق كل من التحالٌل النظرٌة والعملٌة، 
فإن الدراسة تإكد أن العولمة ٌمكن أن ُتَرى 

ٌق الملكً لنقل وظائؾ رإوس بمثابة الطر
األموال على مستوى العالم. مما أدى إلى 
خرق التوازن بٌن العمل ورأس المال. وهذا 

 هو جوهر ما ٌفهم من ظاهرة عالمٌة كهذه.

Abstract 

The present paper focuses upon three main 

issues : the first issues deals with the 

theoretical aspect of global mobility. 

The second point deals with the different 

ideas revolving around globalization, 

worldly, state, determinism and technique. 

The third aspect deals with the 

contradictions concerning current state 

“positions” and the prospect of “worldly” 

economy. 

In the context of both theoretical and 

concrete analysis, the study states that 

globalization can be seen as a king of 

transfer of capital functions on a world 

level. As such there appears a violation of 

equilibrism between labour and capital. 

This in itself appears as a central 

understanding in such a global 

phenomenon. 

  
 مقدمة

ٌشهد االقتصاد العالمً، مستوٌات متعددة من الظواهر الجدٌدة لعملٌات التدوٌل 
ة كونٌة حول العولمة وأهمٌتها. والمشكلة أننا االقتصادي، والتً أفرزت بدورها دعو

الٌوم فً زحمة التفكك المعرفً ٌجري التضبٌب على المفاهٌم وتعوٌمها بالشكل الذي 
ٌبعد فئات اجتماعٌة واسعة عن معرفة مدققة لماهٌتها. افتراضاتها. ظروؾ تشكلها. 

ٌدة، وبالتالً هل العولمة ظاهرة تقنٌة محا !!حدود عملها. كٌؾ تعمل؟ وكٌؾ تإثر؟

ٌرتبط تشكلها وتؽٌرها فً عملٌات التقدم العلمً والتكنولوجً العاصؾ والسرٌع فً 
أم أنها درجة متطورة من عملٌات التدوٌل بالمعنى الواسع؟ هل إنها  !!؟الظروؾ الراهنة

ما الذي ٌجعل من  !؟فعبل تتضمن زٌادة التجانس أم تعمق الفوارق واالختبلفات
  !!؟ستحوذ حٌزا كبٌرا من االهتمام والتكثٌؾ فً الظروؾ الراهنةموضوعة العولمة ت
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أسئلة حارقة عدٌدة، تتصاعد مدٌاتها من المستوى االقتصادي إلى كافة المستوٌات 
.الخ. ارتباطا بذلك، ٌبلحظ تفشً «االجتماعٌة، الثقافٌة، السٌاسٌة، القانونٌة «األخرى

ما ٌدفعنا  ة بتحلٌل ودراسة الظاهرة. وهو الحالة الدونٌة، فً تضبٌط المفاهٌم المرتبط
 للمساهمة المتواضعة من خبلل المحاور التالٌة:

 المحور األول: الجدل النظري فً تؤصٌل العولمة -

 العولمة،العالمٌة، الدولة الحتمٌة، التكنولوجٌة،-المحور الثانً: أفكار التماٌز -

 العالمً: المحور الثالث: مفارقات الواقع الراهن، وأفاق االقتصاد -

نعتقد أن هناك ضرورة فً تثبٌت التالً: كوننا نواجه ارتباكا فً تؤصٌل ظاهرة  ابدء
العولمة. فالظاهرة لٌست فً نتاجنا أوال، وأننا الطرؾ المعولم فٌها ثانٌا. وما ٌحدث فً 
العالم ٌستؽرق سنوات طوٌلة حتى ٌصل إلٌنا ثالثا.. وحٌنها ٌصل، إلٌنا مشوها 

 رابعا. وبدرجات مختلفة

 المحور األول: الجدل النظري فً تأصٌل العولمة

فً سٌاق التارٌخ االقتصادي ٌمكن القول إن البشرٌة، عرفت المٌول على ازدٌاد 
العبلقات المتبادلة فً السلع والخدمات ورإوس األموال والعمل والمعلومات منذ حوالً 

هاٌات القرن العشرٌن، خمسة قرون. وفً سٌاق الفترة ما بٌن القرن الثامن عشر ون
تسمٌتها باختبلؾ مناهج التفكٌر،  ؾشهدت البشرٌة مراحل تطورٌة عدٌدة، تختل

والتحلٌل االقتصادي. إال أنها فً نهاٌة المطاؾ تدور حول مدرستٌن للتفكٌر: مدرسة 
 التفكٌر التقنً للتحوالت، مدرسة المراحل التطورٌة لنمط اإلنتاج.

         للتحوالت: أطروحة االنتقال من المجتمع  أوال: مدرسة التفكٌر التقنً
 (1)الصناعً إلى المجتمع المعلوماتً

الفحوى والمضمون المكثؾ لهذه األطروحة، هو  أن العولمة، هً فً الجوهر 
درجة متقدمة من المجال التقنً، الذي تعتبر سهولة حركة الناس والمعلومات والسلع بٌن 

ٌات رئٌسٌة لهذا المجال التقنً، وما ٌتطلبه من سهولة الدول على النطاق الكونً، تجل
توجه االستثمارات األجنبٌة، بفعل هذه الخاصٌة الممٌزة، ٌكون بمقدور االقتصادٌات 
المختلفة على زٌادة طاقاتها اإلنتاجٌة. والمصادر التكوٌنٌة ألطروحة االنتقال من 

 المجتمع الصناعً إلى المجتمع المعلوماتً ترتكز على:

، فً المجتمع ما بعد 1911:أمثال فاٌتمان روستموطروحات المجتمع الصناعًأ -أ 
 «1921رٌمون آرون »و «1919دانٌل بٌل »الصناعً 

المرحلة »، نموذج روالند روبرتون حول تتبع النشأة التارٌخٌة للعولمة -ب 
الجنٌنٌة، مرحلة النشوء، مرحلة االنطبلق، مرحلة الصراع من أجل الهٌمنة، مرحلة 

 «لٌقٌنعدم ا
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، هإالء ٌحددون مضمون العولمة فً جماعات القوى العظمى والمنافسة -ج 
 العناصر التالٌة:

المنافسة بٌن القوى العظمى، االبتكار التقنً، انتشار عولمة اإلنتاج والتبادل، »
 .«التحدٌث

وإن فحوى مسار التتبع التحلٌلً لدى هذه المصادر التكوٌنٌة، هو أن العولمة تبرز 
 :(0)بلحقة فً نمو  القوى المنتجة من خبلل عملٌاتها الثبلثكخطوات مت

 نمو  وتعمٌق االعتماد المتبادل بٌن االقتصادات الوطنٌة. -1

 وحدة األسواق المالٌة -0

 تعمٌق المبادالت التجارٌة فً إطار نزعت عنه القواعد الحمائٌة. -2

العولمة  ولهذا الؽرض تركز أفكار هذه المدرسة، على أن السمة الرئٌسٌة القتصاد
وأن تعجٌل االنتقال من المجتمع الصناعً إلى المجتمع »اقتصاد خدمات  «كونه

المعلوماتً، حالة واقعة، تتجلى فً استنفاد الصناعة لمكانتها المتمٌزة فً القٌمة المضافة 
. لهذا فإن االستثمارات األجنبٌة المباشرة وؼٌر المباشرة فً إطار متطلبات عملٌة !! (2)

لمختلؾ االقتصادات، بما فٌها االقتصاد  «فعالة»ٌمكن لها أن تساهم مساهمة  االنتقال،
باالقتصادٌات  «اللحاق»المتخلؾ. وبالتالً ترقٌتها من مستوى التدنً على مستوى 

 .!!المتطورة

 إن معاٌنة البناء الداخلً لهذه األطروحة، تدفعنا إلى تثبٌت المبلحظات التالٌة:

ن المجتمع الصناعً إلى المجتمع المعلوماتً على ترتكز أطروحة االنتقال م -1
فً التطور االجتماعً، بمعزل عن العبلقات « دور التكنولوجٌات»بعد واحد 

 االجتماعٌة المختلفة، وال سٌما عبلقات اإلنتاج والبنٌة المجتمعاتٌة.

أطروحة االنتقال من المجتمع الصناعً إلى المجتمع المعلوماتً، تبتعد عن  -0
همٌة سٌاسة القوى االجتماعٌة إزاء التطور التقنً، باعتبارها طرفا أساسٌا كشؾ دور وأ

فً جعل التطور التقنً منطلقا لسٌاسة تحكم العبلقات بٌن الدول. موضوعٌا ٌستحٌل 
الفصل بٌن سٌاسة القوى االجتماعٌة والتطور التقنً بهذا المعنى تصبح العولمة، لٌست 

 مهٌمنة، بوصفها أداة سٌاسٌة إٌدٌولوجٌة معٌنة.مستقلة عن التشكٌلة االجتماعٌة ال

المنافسة، » إن القول بكون مضمون العولمة ٌتحدد من خبلل عملٌات مثل -2
 .!!، كافٌة لتحدٌد مضمون العولمة« االبتكار، التحدٌث

تركٌز األطروحة على ما ٌسمى استنفاد الصناعة لمكانتها المتمٌزة من القٌمة  -4
نافسة، ٌعكس حدودا ضٌقة فً تحلٌل واقع االقتصاد المضافة فً ظروؾ عولمة الم

العالمً. فالقول إن مركز الثقل فً تولٌد القٌمة المضافة، انتقل من الصناعة إلى 
الخدمات، أمرا واقعا بالطبع، ولكن بالنسبة للدول الصناعٌة المتطورة. وهذا ال ٌعنً أن 
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محكوما علٌه بالفشل. وإذا  موقع الصناعة فً النموذج التنموي للدول المتخلفة، أصبح
أخذنا أن معظم الدول المتخلفة تعانً من تضخم قطاع خدماتها وبدائٌته وضعؾ 
إنتاجٌته. وحتى إذا كانت هذه الخدمات متطورة..، هل تستطٌع أمة من األمم، أن تستؽنً 
عن الصناعات الثقٌلة والصناعات التحوٌلٌة، والصناعات االستهبلكٌة، على أساس أن 

 .!!؟(4)المعلوماتٌة واالتصال والسٌاحة، ٌمكن له أن ٌقدم معظم القٌمة المضافة عالم

األطروحة ترتكز على االستثمار فً مٌدان سلعة الخدمات، والتكنولوجٌا  -1
والمعلوماتٌة، لكنها ال تشمل سوق العمل، مثل هذا الوضع لٌس مجرد إؼفال عفوي 

مرارٌة والتصعٌد لتعمٌق الفجوة بٌن للمنظومة الرأسمالٌة، بل هو  تؤكٌد على االست
 قانون القٌمة وقانون القٌمة العالمً.

تبعا للمبلحظات السابقة، ٌمكن القول إن مثل هذه الحالة فً توظٌؾ التقنٌة ٌمكن 
فً الوضع التقنً، بعٌدا عن التشابك التفصٌلً، ما بٌن ما « الحفر العمودي»تسمٌتها 

كٌؾ ٌمكن » اجتماعً. وهو  ما ٌدفعنا للتساإل: هو  تقنً، وما هو  اقتصادي وما هو 
االدعاء فً كون العولمة تدفع باتجاه زٌادة درجة االعتماد المتبادل ما بٌن المجتمعات 
اإلنسانٌة، من خبلل عملٌات انتقال السلع ورإوس األموال وتقنٌات اإلنتاج واألشخاص 

قتصادي، ال تمس عنق وهً ترتكز إلى مستوٌات هابطة فً التحلٌل اال« والمعلومات
 .!!مستلزمات االرتباط المتبادل؟

 ثانٌا: مدرسة المراحل التطورٌة لنمط اإلنتاج

لقد تعددت التٌارات الفكرٌة داخل هذه المدرسة. وهو  ببل شك ظاهرة صحٌة، ٌمكن 
لها أن تسهم فً اإلؼناء المعرفً المطلوب، وهو  ما ٌدفعنا للتوقؾ عند بعض هذه 

 المساهمات.

: مضمون األطروحة، أن (1)وحة رسملة العالم على مستوى العمقأطر -1

 ظاهرة العولمة هً بداٌة عولمة اإلنتاج، ولتوضٌح ذلك:

 المرحلة الراهنة عالمٌا تعبر عن كونها مرحلة تحول رأسمالً عمٌق. -أ 

 أن هذا التحول الرأسمالً العمٌق، أصبح الٌوم ٌمس اإلنتاج ال التبادل.  -ب 

مالً العمٌق، دخلت الرأسمالٌة مرحلة جدٌدة، صار فٌها تسلٌع بهذا التحول الرأس   -ج 
كل شًء ممكنا بهذه الصورة أو تلك. وبهذا المعنى، تكون العولمة قد رسملت العالم 
على مستوى العمق، بعد أن كانت رسملته على مستوى السطح وظاهرة قد تمت. 

اؾ مجددا، ولكن والرسملة على مستوى العمق، تعنً إعادة صٌاؼة مجتمعات األطر
فً عمقها اإلنتاجً هذه المرة. وهو  ما ٌعكسه المٌل الحالً لٌس إلى التبادل التجاري 
التفضٌلً البلمتكافىء مع دول األطراؾ، بل إلى اإلنتاج فٌه. واألطروحة تركز فً 
كون النقلة النوعٌة للرأسمالٌة بدأت فً التبلور مع نهاٌة الستٌنات مطلع السبعٌنات إال 
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االهتمام العالمً والوطنً الممٌز لم ٌتفجر حقا إال لحظة االنهٌار المفاجىء لبلتحاد أن 
 السوفٌٌتً. وبالتالً تسارع نموها تسارعا هائبل.

ببل شك أطروحة رسملة العالم على مستوى العمق، تعكس مستوى معتبرا من 
خصوص تحمل الجرأة والتحلٌل العلمً المعمق فً تؤصٌل ظاهرة العولمة، وهً بهذا ال

العدٌد من العناصر القابلة للتؤمل واالنشداد إلٌها، فً سٌاق معاٌنة التطور التارٌخً 
لصٌرورة الرأسمالٌة عبر المراحل المختلفة.. إال أن صٌاؼة العولمة فً كونها رسملة 

  العالم على مستوى العمق، ال تمنع من طرح التساإالت التالٌة:

. أم أنها حالة من !!االنتقال من التبادل إلى اإلنتاج؟هل هذه الرسملة تمثل حقا،  -1
 .!!حاالت تعدد نشاط الشركة المتعددة الجنسٌة؟

هل ٌعنً االنتقال إلى عالمٌة اإلنتاج، وتوسٌع دائرته فً األطراؾ تصنٌع  -0
 .!!العالم؟

إذا كانت تجربة نماذج التنمٌة، بؽض النظر عن اختبلفاتها، ظلت تإكد على  -2
تبر بٌن محاوالت تجاوز التخلؾ والتصنٌع. عندها ٌكون مشروعا معرفة االرتباط المع

لمصلحة من ٌجري هذا التصنٌع ذو  االتجاه العالمً؟.. لمصلحة رأس المال. أم 
 .!!لمصلحة الببلد المتخلفة ؼٌر المصنعة؟

تبقى صٌؽة النقلة النوعٌة من التداول إلى اإلنتاج ؼٌر مفهومة بشكل كاؾ.  -4
.وإذا افترضنا هكذا !!ل. أهو  المساهمة فً تنفٌذ مهمة تجاوز التخلؾ؟على سبٌل المثا

 .!!. من الذي ٌملك وسائل إنتاجها ومنتجاتها؟!!من المشرؾ على هذه العملٌات؟

إن المعاٌنة الفاحصة لعملٌات أطروحة رسملة العالم على مستوى العمق توضح 
 التالً:

تعددة الجنسٌة وتوسع نشاطها أن المسؤلة كما هً مطروحة تتعلق بالشركة الم -أ 
لٌشمل العالم ال باالنتقال من التداول إلى اإلنتاج، موضوعٌا لٌس هناك ما ٌبرر تخلً 
الرأسمالٌة عن االستحواذ على فائض القٌمة. الشًء الواضح، أن الشركات المتعددة 
الجنسٌة هدفها تعظٌم الربح، وقد ٌتطلب تحقٌق ذلك عن طرٌق ضمان تحوٌل العبلقة 
التبادلٌة إلى عبلقة إنتاجٌة صناعٌة، وأن ذلك ال ٌمنع فً كل األحوال من مبلحظة كون 
 عملٌة اإلنتاج الصناعً التً تجري فً الدول المتخلفة، تبقى بإشراؾ رأسمالٌة المركز.

إن االنتقال من التبادل إلى اإلنتاج، من منظور ٌتجاوز كونها حالة من حاالت  -ب 
عددة الجنسٌة، تطرح موضوعٌا إمكانٌة تحقٌق تنمٌة حقٌقٌة. تعدد نشاطات الشركات المت

أما إذا تم وضعها كحالة من حاالت تعدد نشاط تلك الشركات. عندها تكون صفة االنتقال 
من التبادل إلى اإلنتاج مإطرة ضمن حدود معٌنة، وفً بلدان محددة، وفً مناطق منتقاة 

 .!!كل هذا؟ من ٌعٌن وٌجدد وٌنتقً؟دون سواها. وهو  ما ٌدفعنا للتساإل: من ٌفعل 
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إن تجربة جنوب شرق آسٌا، تدل على أن العولمة، لم تكن بصدد االنتقال من  –ج 
عملٌة التبادل إلى عملٌة اإلنتاج. بل إنها بصدد هذا التكثٌؾ فً التوظٌؾ المالً 
والتجاري والتكنولوجً. بكلمة أخرى شهدت المنطقة فً السنوات األخٌرة، انفتاحا 

اسعا على السوق العالمٌة، فً زاوٌة تدفق االستثمارات المالٌة باعتبارها من المناطق و
الممٌزة القادرة على امتصاص التوظٌفات الخارجٌة، التساع أسواقها نسبٌا ورخص الٌد 

 ؼٌرها. العاملة سواء أكان األمر فً قطاع الخدمات أو فً قطاع الصناعة أو

وم، تعددت نشاطاتها المختلفة خارج حدود مجاالت فالشركات المتعددة الجنسٌة الٌ
نشاطها األصلً. فشركة الهواتؾ والتلؽراؾ األمرٌكٌة، تملك الٌوم عدة شركات بما فٌها 

CNN  ،وال تمنعها نشاطاتها المتعددة فً تملك صحؾ وسجبلت ومحطات تلفزٌونٌة

لمعنى فإن وأصبحت ذات مٌل جدٌد ٌتمثل باإلشراؾ على عملٌات إنتاجٌة. بهذا ا
االنتقال من التداول إلى اإلنتاج، ال ٌعدو كونه حالة من حاالت نشاط الشركات المتعددة 

 الجنسٌة.

إن عملٌة نقل دائرة اإلنتاج إلى الببلد المتخلفة، تبقى محكومة بسقوؾ متفاوتة  -د
ً االرتفاع، وفقا للمصالح واألوضاع. وإن آلٌات السٌاسة االقتصادٌة المعولمة، هً الت

تقرر فً أي بلدان ستجري تنمٌة حقٌقة؟ وضمن أٌة حدود؟. ووفقا ألٌة اعتبارات 
 .!؟وشروط

تؤسٌسا على ما تقدم، فإن العولمة، لٌست فقط نتاج تطورات تقانٌة معلوماتٌة 
واتصاالتٌة، وهً لٌست مرتبطة حصرا بعملٌات رسملة العالم على مستوى العمق، بل 

لشركات متعدٌة الجنسٌة. وهو  ما ٌدفعنا إلى القول هً نتاج سٌاسات وخٌارات محدد 
إن العولمة تولد التشكٌلة العولمٌة التً تتخطى وبشًء من الحٌاء الرأسمالٌة أحٌانا. إال 
أنها تبقى فً ظل نمط اإلنتاج الرأسمالً، أي ضمن التشكٌلة الرأسمالٌة، بمعنى أن 

سمالً، ال تعدو كونها تشكٌلة التشكٌلة العولمٌة الناشئة فً ظل نمط اإلنتاج الرأ
 رأسمالٌة.

بالتؤكٌد، هذا التوصٌؾ، ال ٌعنً عدم إمكانٌة الببلد المتخلفة، االستفادة من المجال 
الذي تفسحه الؽفلة التارٌخٌة، فً ظروؾ العولمة. وهذا بالضرورة، ٌتوقؾ على ما 

السٌاسات التً  تفعله هذه البلدان نفسها، وعلى نوع القرارات التً تتخذها، وعلى نوع
تتبعها للتعامل مع ظاهرة العولمة نفسها، وفً عملٌة التؤقلم معها، واالستفادة بؤكبر قدر 

 ممكن من الفرص التً ٌمكن أن تقدمها وتتٌحها.

  «إمبرٌالٌة ما بعد االستقالل»أطروحة العولمة  -2

 لقد عاش ماركس الطور الثانً من تطور الرأسمالٌة، مرحلة رأسمالٌة صناعٌة،
ودرس هذا الطور من التطور الرأسمالٌة بعمق، وشرح آلٌاته ومشكبلته وترك عبارته 

. لكنه لم ٌقل شٌئا عن اإلمبرٌالٌة عشٌة تقسٌم « المنافسة تقتل المنافسة» الشهٌرة
، لكن لٌنٌن « 1912هوبسون »المستعمرات. وأول من كتب عن اإلمبرٌالٌة هو  
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ماركس عن نزوع الرأسمالٌة نحو االحتكار كمدخل  تصدى لها تحلٌبل. فهو  التقط مقولة
 .« اإلمبرٌالٌة أعلى مراحل الرأسمالٌة» إلثبات التالً فً دراسته

سٌطرة االحتكارات الكبرى على االقتصاد القومً فً الدول االستعمارٌة التً بنت  -أ 
 إمبراطورٌات.

المال دخول الرأسمالٌة مرحلة جدٌدة، تزاوج فٌها الرأسمال المصرفً برأس  -ب 
 الصناعً وتشكل الرأسمال المالً.

 اشتؽال االحتكارات بتصدٌر رأس المال بعد أن كانت تصدر المنتجات. -ج 

مرحلة الرأسمالٌة الجدٌدة. إمبرٌالٌة قائمة على استؽبلل شعوب المستعمرات أبشع  -د 
 من استؽبللها للطبقة العاملة فً بلدانها.

االحتكارٌة ٌفترض أن البشرٌة  -سمالٌةتبعا لهذه المستوٌات من التحلٌل لمرحلة الرأ
ونهاٌاته، شهدت عملٌات تآكل « بداٌات القرن العشرٌن»بٌن مطلع مرحلة اإلمبرٌالٌة 

تدرٌجً متصاعدة الوتٌرة لهٌكل االستؽبلل، ٌكون قد أدى، والبشرٌة قد دخلت القرن 
ً، بداٌة مرحلة الحادي والعشري، إلى نهاٌة واسعة لكافة التشكٌبلت الرأسمالٌة. وبالتال

إال أن  -أفكارا وأنظمة« االنتشار الطبٌعً والواسع لبلشتراكٌة»جدٌدة ٌمكن تسمٌتها 
 واقع الحال ٌكشؾ التالً: 

االحتكارٌة المرتبطة بمرحلة اإلمبرٌالٌة والقائمة على  -صحٌح أن الرأسمالٌة -أ 
اختفاءها ال  هٌكلة االستؽبلل كما هو  علٌه فً مرحلة المستعمرات قد اختفت. إال أن

ٌعنً انتهاء االستؽبلل الرأسمالً، وال ٌعنً أنها فً حالة احتضار. بل بالعكس تماما. 
فالرأسمالٌة العالمٌة الٌوم، تزٌد من حجم االستؽبلل، وبتكلفة أقل عما كانت تتحمله فً 

 الماضً.

ٌة السٌاق التارٌخً أكد على القدرات الواسعة للرأسمالٌة فً تجدٌد قواها التنظٌم -ب 
، والتشكٌلة الرأسمالٌة الواسعة كنمط إنتاج، تمتعت بمسار تارٌخً طبٌعً (7)واإلنتاجٌة

لوالدتها وتطورها، زودها على الدوام بمخزون معرفً وتقنً واسع، سمح لها التحرك 
 والتكٌؾ بمرونة عند تؽٌٌر مبلمحها وأسالٌبها فً االستؽبلل، فً الكثٌر من الحاالت.

المتمثل بمفارقاتها المتعددة، فً الزاوٌة « تارٌخً لبلشتراكٌةالمؤزق ال» واقع -ج
الذي تحدث عنه ماركس، « النمو ذج االشتراكً»، حٌث لم تفلح فً تقدٌم (8)االقتصادٌة

والذي ٌرتكز على ضرورة متواصلة لعملٌات اإلؼناء المعرفً. والمعاٌنة السلٌمة لما 
اإلمبرٌالٌة أعلى مراحل »لٌنٌن حول ٌجري على مستوى الواقع. أؼلب الظن أن أفكار 

 ارتكزت على التالً:« الرأسمالٌة

 تحلٌل ماركس لمرحلة الرأسمالٌة االحتكارٌة. -1

مبلحظاته الشخصٌة لعملٌات التفسخ الجارٌة فً جسد الرأسمالٌة، باتجاه استنفاد  -0
 كامل قواها االرتكازٌة.
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ا مفاده أن لٌس هناك االنتشار السرٌع ألفكار االشتراكٌة، كانت توحً إلٌه، م -2
 .!!وقت كاؾ للرأسمالٌة لبلنتقال إلى مرحلة أخرى كً تطٌل عمرها

استنادا إلى المبلحظات السابقة، وإذا أخذنا بنظر االعتبار موضوعة إنجلس  -د
كمحاولة لتقرٌب وفهم التحوالت االجتماعٌة الكبرى. « الطبٌعة تكره الفراغ» الشهٌرة

 عندها ٌمكن تؤشٌر التالً:

، آثار الحرب 1909بل شك هناك هزات عنٌفة واجهتها الرأسمالٌة، بدءا من أزمة ب

العالمٌة الثانٌة، مرحلة السبعٌنات ومرحلة التضخم الركودي. الخ. وقد تركت هذه 
الذي قوض من مكانة الرأسمالٌة فً « النفق المظلم» الهزات بصمات ما ٌمكن تسمٌته

على الدوام قادرة على إدارة أزماتها وإٌجاد  بعض الفترات. إال أن الرأسمالٌة ظلت
حلول قصٌرة المدى، ارتكازا على اإلرث المتراكم فً قواها الذاتٌة أوال، والتنوع فً 
تٌارات التشكٌلة الرأسمالٌة فً إطار نمط اإلنتاج الرأسمالً ثانٌا، والفراغ الموضوعً 

ثالثا، وحقٌقة التحوالت  *« النمو ذج االشتراكً»الذي ٌتركه النمط اآلخر، ما ٌسمى 
العمٌقة على المستوى التقنً والمعلوماتً رابعا. مثل هذا الوضع، هو  الذي صاغ 
أولٌات مظاهر العولمة التً تتجلى فً التكٌؾ الجدٌد للرأسمالٌة من حالة االحتكار إلى 

 حالة الشركات المتعددة الجنسٌة.

ً الرسمً من خطؤ موضوعً فً تؤسٌسا على ما تقدم، إن ما واجهه الفكر الماركس
ن ال ٌجرنا الٌوم إلى أٌنبؽً « اإلمبرٌالٌة أعلى مراحل الرأسمالٌة»موضوعة لٌنٌن 

 .!!خطؤ تارٌخً فً القول إن العولمة أعلى مراحل اإلمبرٌالٌة

والسإال ٌظل قائما: من ٌراهن على كون العولمة ستكون هً المرحلة األخٌرة فً 
أن ال نقع فً حدود سقؾ الرأسمالٌة، إال إذا أخذنا األمر  ٌنبؽً !!حٌاة الرأسمالٌة؟

 بمنظور الحتمٌة التارٌخٌة، وما عداه ٌكون باطبل لسبب كونها تقع خارج السٌطرة.

 أطروحة العولمة واإلخالل بالتوازن بٌن رأس المال والعمل -3

ار ٌتوقؾ المفكر العربً سمٌر أمٌن وهو  ٌحلل متؽٌرات الوضع الدولً، بعد االنهٌ
نهاٌة الحرب الباردة هً » المفاجىء لبلتحاد السوفٌٌتً ودول أوربا الشرقٌة، واصفا

، لقد تمٌزت مرحلة الحرب الباردة، فً حضور حالة من التوازن بٌن رأس (9)«الحرب
األجور الدعم االجتماعً للسلع والخدمات، التؤمٌن »المال والعمل على مستوى 

لٌة، فً مرحلة الرأسمالٌة االحتكارٌة، بٌنت كون ، وأن تجربة الرأسما« الصحً. الخ
التطور التقنً وسٌلة تحت السٌطرة، لهذا تعاملت الرأسمالٌة، مع حالة التوازن بٌن 
العمل ورأس المال، على أساس اإلنفاق االستثماري المحدود فً مٌدان التكنولوجٌا 

قد ال ٌترتب علٌه  والتقنٌات. ما زال هذا اإلنفاق االستثماري، وهو عبء تكالٌفً،

                                           
*
فً تقدٌرنا، أن موضوعة لٌنٌن /حول عدم إمكانٌة إٌجاد حزبٌن سٌاسٌٌن للطبقة الواحدة/ تركت آثارا سلبٌة   

ستوى الممارسة االشتراكٌة رسما، حالت دون التنوع فً تٌارات التشكٌلة االشتراكٌة فً إطار نمط عمٌقة على م
 اإلنتاج االشتراكً/ الباحث/.
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تقلٌص فرص العمل وال تخفٌض األجور، فً ظل موازنات الحرب الباردة. فً ظل 
هكذا ظروؾ، وعلى إمكانٌة رفع األسعار من جهة أخرى. وفً كل الحاالت، ٌظل ذلك 
محدود األثر نظرا لآلثار الواسعة التً ٌتركها التوازن بٌن العمل ورأس المال على 

 بادل.دائرتً اإلنتاج والت

مرحلة ما بعد الحرب الباردة. السمة المركزٌة فً هذه المرحلة، هو المٌل   
 المتنامً إلخبلل التوازن بٌن رأس المال والعمل، من خبلل توظٌؾ وسٌلتٌن:

: أدلجة الخطاب االقتصادي عالمٌا فٌما ٌتعلق بانهٌار مقوالت ولىالوسٌلة األ -

الفكر الماركسً، أو فً إطار دولة  سواء فً إطار نقد« التخطٌط، الدولة» مثل:
 االقتصاد الكٌنزي، بالمقابل التروٌج ألفكار اللٌبرالٌة االقتصادٌة الجدٌدة.

: تحرٌر وتحفٌز اإلنفاق فً المجال العلمً والتقنً. ولما كان هذا الوسٌلة الثانٌة -

لة ما ، فالرأسمالٌة فً مرح« وسٌلة تحت السٌطرة» النوع من اإلنفاق االستثماري، هو 
بعد الحرب الباردة، لدٌها مجال مرن واسع إلخبلل التوازن بٌن قطبً العمل ورأس 

 المال لصالح الثانً ولتوضٌح ذلك: 

إن اإلنفاق االستثماري فً مٌدان التكنولوجٌا، ٌمكن أن ٌساهم فً تخفٌض تكالٌؾ 
القٌمة بٌن كافة عوامل اإلنتاج، وبشكل خاص العمل وبالتالً االستفادة من تعظٌم فائض 

األسعار المرتفعة والتكالٌؾ المنخفضة من جهة، ومن جهة ثانٌة، إن المإسسة ال ٌمكن 
لها أن تزٌد فً اإلنتاج إلى ما ال نهاٌة، حتى تحافظ على العمل فً إطار التكنولوجٌا 
المتطورة، ومن جهة ثالثة إن السوق ال ٌستوعب منتجات المإسسة إلى ما ال نهاٌة، إال 

ستمر فً أسعارها، وبالتالً انخفاض أرباحها الكلٌة والنسبٌة. وبالتالً ال بتخفٌض م
ٌوجد ما ٌحول دون تدنً قٌمة رأس المال إال حالة اإلخبلل القسري فً التوازن بٌن 
قطبً العمل ورأس المال، سواء بتخفٌض األجور، أو بتقلٌص عدد العاملٌن أو االثنٌن 

العمل. والعولمة بهذا الصدد كمرحلة متقدمة  معا، وهو  ما ٌمكن تسمٌته ضٌاع فرص
وجدٌدة فً تطور الرأسمالٌة العالمٌة تتجلى بشكل واضح فً هذه الحقبة من التطور 
التقنً التً تدٌره الرأسمالٌة، والتً فً ظلها تنمو  اإلنتاجٌة بوتٌرة أسرع من نمو الناتج 

إلى زٌادة فرص العمل، المحلً اإلجمالً، وحصٌلة هذا التوازن نمو لكنه ال ٌفضً 
سنة من وفاة ماركس  102وبالتالً اختبلل التوازن بٌن العمل ورأس المال. هكذا بعد 

تتخذ الرأسمالٌة الٌوم، نفس المنحنى الذي وصفه ماركس وصفا دقٌقا أمام مإتمر 
إن اإلنتاج الرأسمالً ال ٌمٌل فً العموم إلى رفع متوسط » 1811األممٌة األولى 

 .(12)«ا ٌمٌل إلى تخفٌضه أو الضؽط على قٌمة العمل إلى أدنى مستوىاألجور، إنم

تؤسٌسا على ما تقدم، ثمة عبلقة عكسٌة فً طبٌعة البناء الداخلً لقطبً العمل رأس 
المال. البد وأن تلقً بظبللها إلخبلل التوازن بٌنهما، وما ٌترتب على ذلك من فجوة 

ومه التارٌخً. وهو  ما ٌدفعنا لبلرتقاء عمٌقة فً دوائر االستقطاب االجتماعً بمفه
 باألفكار المجردة من مستوى الجدل النظري إلى مستوى المعاٌنات الملموسة.
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 «العالمٌة، الدولة، الحتمٌة، التكنولوجٌا،»،العولمة  المحور الثانً: أفكار التماٌز

 العولمة والعالمٌة                

ه بوصفها سمة مبلزمة للرأسمالٌة القائمة عضوٌا العالمٌة انتشار طبٌعة ٌعم العالم كل
على مبادىء الحرٌة االقتصادٌة كما جاء بها الكبلسٌك األوائل، بٌنما العولمة، هً 
انتشار ٌزاوج فٌه رأس المال ما هو  طبٌعً بما هو  قسري.. لؽرض تؤكٌد السٌادة 

ت اإلصبلحات البلزمة السٌادة فً تعظٌم الربح، السٌادة فً تقرٌر مقاسا»واستمرارٌتها 
وأن قبول رأس المال المعولم بمنطق مزاوجة ما هو طبٌعً بما »فً االقتصاد العالمً. 

هو قسري، ٌعنً أن العولمة فً بعض مستوٌاتها تتضمن هذا القدر أو ذلك من العالمٌة 
 ولٌس العكس.

ورة فً فالعالمٌة ال بد وأن تتحقق فً مسار البشرٌة التارٌخً، لكن ذلك لٌس بالضر
صٌؽة العولمة كما تتداولها األدبٌات االقتصادٌة للٌبرالٌة الجدٌدة. بمعنى ال ٌجوز 
استخدام العولمة والعالمٌة فً منظور متماثل أو وضعهما فً سقؾ واحد. فالرأسمالٌة 

، وقد «المنافسة تقتل المنافسة»أعلنت الطبلق مع العالمٌة عشٌة مبلحظات ماركس 
المنتجٌن الصؽار، وبداٌة مرحلة جدٌدة فً تشكل التروساتات ترتب على ذلك إفبلس 

والكارتبلت نهاٌة القرن التاسع عشر، مطلع القرن العشرٌن. وباعتبلء رأس المال 
المالً سلطة القرار االقتصادي العالمً، ظهرت مبلمح تطور الرأسمالٌة باتجاه مرحلة 

فعل تارٌخً جدٌد، ٌساهم فً  جدٌدة ترتكز على تصعٌد حالة البلتوازن، وما لم ٌحصل
الجمع ما بٌن ما هو تؤملً ونظري وعملً، تكون فجوة البلتوازن بلؽت حالة الهوة 

 العمٌقة.

 العولمة والدولة

ترتكز موضوعات العولمة على أن الدولة استنفدت دورها التارٌخً فً البناء 
تفاء وتنازل االجتماعً واالقتصادي والقانونً..وفً الوضع الراهن ثمة عملٌة اخ

طوعً تجرٌها الدولة لحساب رأس المال ممثبل بشكل رئٌسً بالشركات المتعددة 
الجنسٌة. وأن العولمة هً الصٌؽة المتقدمة التً ٌرتكز علٌها الخطاب الٌومً للشركات 
المتعددة الجنسٌة، حول ضرورة انتقال كل شًء من أسر الدولة القومٌة إلى رحاب 

 !!اإلنسانٌة الواسعة

الوالءات لبلقتصادات الضٌقة والثقافات المحلٌة المتعصبة إلى األسواق  من
. هذه األطروحة حول الدولة !!المفتوحة على االقتصاد والثقافة اإلنسانٌة دون شروط

تدفعنا إلى إثارة بعض التساإالت والتوقؾ عند مستوٌات محددة. منها على سبٌل الذكر 
 ال الحصر:

 لعبلقة أو االرتباط بٌن القوى االجتماعٌة والدولة؟.ما هً حدود الفهم لجانب ا 
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 أم أن ثمة تؽٌر فً  !!هل هناك فعبل حالة اختفاء للدولة وتراجع فً قوتها؟

وظٌفتها. وكٌؾ ٌمكن تفسٌر ذلك؟. وهو ما ٌدفعنا إلى التوقؾ عند مستوٌٌن أحدهما 
 ٌرتبط بالجانب التحلٌلً والثانً ٌرتبط بجانب المعاٌنات الملموسة:

 الجانب التحلٌلً

ببل شك هناك ارتباط وثٌق جدا بٌن القوى االجتماعٌة والدولة، ولقد عبر ماركس 
إن الدولة هً دائما وأبدا أداة الطبقات المسٌطرة لقهر » عن ذلك بشكل واضح حٌنما قال

. هذه الموضوعة حول الدولة صحٌحة من حٌث جوهر العبلقة، (11)«الطبقات األخرى
ال قد ال ٌتطلب األعمال نفسها والقٌام بالوظائؾ نفسها. بل قد ٌختلؾ شكل بٌنما واقع الح

الوظٌفة، إال أن مضمونها نفسه ببل شك تسعى الرأسمالٌة للسٌطرة على الدولة، إال أنه ال 
ٌجوز وضع الرأسمالٌة كطبقة والدولة ككٌان معبر عن مصالح تلك الطبقة كشًء مماثل 

 واحد.

جتماعٌة فً السلطة فً عدد ؼٌر قلٌل من دول أوربا إن تجربة الرأسمالٌة اال
الؽربٌة تفٌد بؤن قٌام الدولة فً تعمٌم السٌاسات العامة ال ٌخدم بالضرورة مصالح 
الطبقات الرأسمالٌة. بمعنى أن الدولة الطبقة تحتفظ بمسافة من االستقبلل النسبً عن 

 ل، إن موضوعة ماركس حولالمصالح المباشرة لتلك الطبقة. وهو ما ٌدفعنا إلى القو
تحتاج إلى تؤوٌل وإؼناء فً إطار الظروؾ الراهنة. « الدولة أداة الطبقات المسٌطرة»

 وكمساهمة متواضعة فً تجرٌد االرتباط بٌن العولمة والدولة.

إن الرأسمالٌة حلت محل اإلقطاع، وإن مرحلة الكٌنزٌة، وهً الطور األخٌر 
التها فً الدولة الوطنٌة. فالدولة الكٌنزٌة الحظت للرأسمالٌة الوطنٌة للتعبٌر عن ض

وبشكل عمٌق أن مرحلة الحرب الباردة، تفرض موضوعٌا مساهمات ملموسة من قبلها 
فً مٌدان التوازن بٌن قطبً العمل ورأس المال. وال ٌمكن لهذه الدولة أن تعمل 

ا التوازن. وقد بدٌنامٌكٌة عالٌة إال فً القدرة على تجدٌد نفسها من خبلل مرونة هذ
بؤنظمتها النقدٌة والمالٌة والتشرٌعٌة « دولة السٌادة الوطنٌة»نجحت الدول الكٌنزٌة 

فً خلق التوازنات بٌن العمل ورأس المال، الذي ٌبحث الٌوم عن دولته  (10)المختلفة
من خبلل تجاوز حدود السٌادة الوطنٌة فالشركة المتعددة الجنسٌة، وهً  !!«األممٌة

حلت تدرٌجٌا محل الدولة « أممٌة رأس المال»المرحلة الراهنة أعلى مستوٌات تمثل فً 
الوطنٌة. بمعنى حدود الدولة الوطنٌة لم تعد كونها حدود السوق الجدٌدة. بل أصبح العالم 
كله سوقا لها، هكذا ٌتطلب المتؽٌر فً وضعٌة رأس المال المعولم القفز فوق أسوار 

لى عملٌات العولمة باتجاه إلؽاء أو تجاوز الدولة، لٌس الدولة الوطنٌة. ونحن ننظر إ
بالضرورة بالمفهوم القانونً. بل بالمفهوم العملٌاتً، من خبلل ثقلها، فً اإلخبلل 

 بمشروع الدولة الوطنً على كافة األصعدة.

 الجانب العملٌاتً
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تفاعل  حول اختفاء الدولة، تارٌخٌا ظل تدخل الدولة لمعالجة االختبلالت الناجمة عن
قوى السوق ألداء وظٌفتها االجتماعٌة، وفً هذا السٌاق، تكون الدولة، وحدها القادرة 
على التوسط بٌن القوى االقتصادٌة الوطنٌة وعبر القومٌة. هل فعبل، هناك صٌرورة 

أم أن النقلة النوعٌة الجدٌدة لرأس المال من  !!موضوعٌة تعمل باتجاه اختفاء الدولة؟
 !!لى حالة العولمة تتطلب اختفاء الدولة فً الجهات الطرفٌة بشكل خاص؟حالة العالمٌة إ

وما هو واقع حالة األرقام سواء على مستوى الدول الصناعٌة المتطورة أم على مستوى 
 !!الببلد المتخلفة؟

ٌنبؽً التمٌٌز بٌن اختفاء الدولة والتراجع فً قوتها، وبٌن التؽٌر فً وظٌفتها. فإذا ما 
ة المعلومة اإلحصائٌة من خبلل االرتباط الواضح بٌن نمو التجارة بداللة أخذنا مرجعٌ

نسبة التجارة الخارجٌة إلى الناتج المحلً اإلجمالً. ٌمكن مبلحظة أن نسبة اإلنفاق 
من الناتج المحلً اإلجمالً قبل الحرب  %02الحكومً ارتفعت فً الدول الصناعٌة من 

التسعٌنات. وارتفعت نسبة هذه العبلقة فً الدول فً منتصؾ  %47العالمٌة الثانٌة إلى 
لنفس الفترة. طبقا لهذا المإشر، فإن دور الدولة لم ٌنقص  %01إلى  %12المتخلفة من 

بل ازداد، وهو ما ٌدفع إلى التحفظ حول تراجع دور الدولة فً الدول الصناعٌة 
طبلقا من حرٌة التجارة والمتخلفة. وإذا كانت العولمة تطمح إلى زٌادة الثروة القومٌة ان

وتكامل األسواق عالما، إال أن مكسب زٌادة الثروة القومٌة، ال ٌكون ذا أهمٌة فعالة ما لم 
ٌإد إلى تحقٌق مكسب الحد المعقول من التوزٌع المبلئم للزٌادة الحاصلة فً الثروة 

تدخل  القومٌة. وال أعتقد أن مثل هذا الحد المعقول من التوزٌع ٌمكن تحقٌقه من دون
الدولة، بمعنى ما تطرحه العولمة من تعبئة حول اختفاء الدولة والتراجع فً قوتها، ال 
ٌفسره ؼٌر الحاجة الملحة والسرٌعة لتهٌئة وتكٌٌؾ مناخ عالمً االتجاه على مقاسات 

 لتسهٌل مهمات عدٌدة منها على سبٌل الذكر ال الحصر: « أممٌة رأس المال»حاجات 

 اق لكثٌر من الدول ولٌس اللحاق.تحقٌق حالة من اإللح 

  ،مستوٌات عدٌدة من االختراق االقتصادي، بما فٌها تفكٌك النظم اإلنتاجٌة القائمة
 بؽض النظر عن صبلحٌتها أو عدم صبلحٌتها لبلقتصاد الوطنً.

 .ًإعادة تركٌب النظم اإلنتاجٌة بعد تفكٌكها أي جعلها ذات بعد عالم 

 القتصادٌة من سلطة الدولة ومإسساتها الوطنٌة تحوٌل جزء من مقومات السٌادة ا
إلى سلطة المإسسات االقتصادٌة العالمٌة. بهذا المعنى تحمل العولمة بعدا إٌدٌولوجٌا 
ٌستهدؾ الدولة. فإذا كانت رأسمالٌة الحقبة الكٌنزٌة تكشؾ عن دور هام للدولة فإن 

، ذات مٌل البتبلع مرحلة العولمة باعتبارها نقلة نوعٌة فً مجال عمل رأس المال
 السٌادة الوطنٌة للدولة عبر شركاتها المتعددة الجنسٌة.

 العولمة والحتمٌة

إن توصٌؾ حالة، أو ظاهرة. أو حتى مرحلة تارٌخٌة، بالحتمٌة، ٌفترض أوال 
وأخٌرا، إن هذه الحالة تنتمً إلى التارٌخ أوال، وتبقى خارج حدود السٌطرة ثانٌا، 
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اتجاهها ثالثا. بهذه المستوٌات ال ندري ما هً المصادر واإلنسان المجرد ذو مٌل 
فكرٌا ال ٌوجد شًء ٌمكن أن تإثر فٌه الكثٌر من األحداث  !!التكوٌنٌة لهذه الحتمٌة

 الظاهرة والخفٌة، وٌرتبط بخٌارات ذات صلة مباشرة بجوانب عدٌدة، وٌبقى على 
عة طبٌعٌة لئلنسان المجرد. إال إذا كان ذلك الخٌار ٌنتمً للتارٌخ وٌعبر عن نز !حاله

من هذا التحدٌد، ٌكون توصٌؾ التقدم العلمً بالحالة الحتمٌة أمرا طبٌعٌا باعتباره ٌنتمً 
وٌعبر عن نزعة اإلنسان المجرد اتجاه التؤمل واكتشاؾ ما هو جدٌد. والتارٌخ ال ٌحكم 

بلل الٌؤس على سبٌل المثال من خبلل النجاحات واالنبهارات المإقتة، وال ٌحكم من خ
السائد لدى قطاعات اجتماعٌة واسعة، وال ٌجوز سجن التارٌخ داخل أسوار ترسم 
مبلمحها وتحدد حركتها الداخلٌة من منظور ؼٌر مإسس علمٌا أو عقبلنٌا تسمٌة العولمة 

وال نرى من هذه المصادر التكوٌنٌة لحتمٌة  !قسرا المسار الحتمً الذي ال تراجع فٌه

ند إلى قوة الحجة، ؼٌر ذلك الفراغ الذي ٌسهل مهمة إخبلل التوازن العولمة، والذي ٌست
بٌن العمل ورأس المال والسإال الذي ٌتبادر إلٌنا: هل هذا الفراغ ٌلزم حركة األجٌال 

نحن نعتقد،  !!المتعاقبة فً النظر للعولمة كونها حالة حتمٌة مستمرة ٌصعب تجاوزها؟

فً أحد جوانبها الرئٌسٌة المٌل الحاد لتعارض أن القول بحتمٌة العولمة، والتً تمثل 
مصالح العمل ورأس المال ال ٌستند إلى الحجة الموضوعٌة الكافٌة. إال إذا قرر أصحاب 
العولمة وبمرسوم عولمً، إٌقاؾ حركة التارٌخ وبكل األسلحة. وهو ما ٌدفعنا، فً رؼبة 

اقعٌة أم الوقوعٌة وسبق الٌوم. هل ترٌد الو« اللٌبرالٌة الجدٌدة»لمعرفة ما ترٌده 
. وإذا كانت العولمة حالة حتمٌة وهً تلؽً السٌادة الوطنٌة، وعلٌنا قبول !!اإلصرار؟

ذلك. وهً تعٌد تشكٌل منظومات اإلنتاج والتداول على مقاساتها وعلٌنا المساهمة فً 
ترتٌب أوضاعنا طبقا لتلك المقاسات. عندئذ ال جدوى من البحث عن إجابة لسإال ما 

كة التارٌخ قد تتعطل بعض عجبلتها أحٌانا، إال أن ذلك لٌس . نحن نعلم أن حر!عمل؟ال

 تبرٌرا كافٌا لتوصٌؾ ظاهرة ال تنتمً إلى التارٌخ بالحتمٌة.

 العولمة والتطور التقنً

بدءا ثمة مجموعة من التساإالت بهذا الصدد: هل العولمة مجرد المزٌد من التطور 
وما هً حدود االرتباط بٌن العولمة والتطور  !!متماثلة. أو أنهما كٌانات !التقنً؟
هل هناك شًء أكبر ٌمكن له أن ٌساعدنا على فهم ظاهرة العولمة ومحركاتها  !التقنً؟

 ولؽرض تقرٌب األفكار من األسئلة المطروحة، ٌمكن تثبٌت التالً: !!وآلٌاتها األعمق؟

، إال أن هذا االرتباط ببل شك هناك ارتباط قوي بٌن العولمة والتطور التقنً -1
لٌس تارٌخٌا، بسبب التماٌز بٌنهما. فالعولمة كقطب تمثل مصالح رأس المال، بٌنما 
التطور العلمً والتكنولوجً ال ٌعدو عن كونه ضرورة لتؽٌٌر معرفً وتقنً مجرد 
ٌمكن تطوٌعه باتجاه مصالح هذا القطب أو ذلك تباعا لواقع حال توازنات العمل ورأس 

ضوعٌا، ٌمكن مبلحظة التحوالت الحاصلة فً بنٌة رأس المال، وخاصة فً المال. مو
مٌدان اإلنفاق االستثماري على تقانة المعلومات، حٌث طبقا ألرقام منظمة التعاون 

ن النصٌب النسبً لئلنفاق على تقانة المعلومات فً فترة الثمانٌنات بلػ فإاالقتصادي 
فً برٌطانٌا، كندا،  %8ة األمرٌكٌة، فً مجمل استثمارات الوالٌات المتحد 10%
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فً فرنسا وبشكل عام ٌمكن القول إن هذه النسب تضاعفت فً فترة  %1والٌابان، 

التسعٌنات. وبالتؤكٌد إن التحول فً هٌكل االستثمار لصالح المعلوماتٌة واالتصال، ال بد 
وأن ٌإدي إلى تؽٌر جوهري فً التركٌب العضوي لرأس المال. إذ سوؾ ٌقاس 

لتركٌب العضوي لرأس المال الحدٌث من اآلن فصاعدا بالعبلقة بٌن نسبة االستثمار فً ا
البرمجٌات واالستثمار فً رأس المال المادي. والعولمة تتحدث كون المنافسة فً ظلها 
ال تقاس بمجرد الزٌادة فً اإلنتاجٌة. بل تقاس الٌوم بزٌادة القدرة على اإلبداع 

لى البحوث وتطوٌر القطاع التعلٌمً دعامتان لكل تلك العملٌة واالبتكار، وإن اإلنفاق ع
على اعتبار أن نشاط البحوث والتطوٌر ٌإدي إلى انتزاع مزٌد من هامش التنافس وذلك 

 بـ:

 تخفٌؾ تكالٌؾ وحدة المنتج النهائً. -
 تطوٌر تقنٌة وأداء المنتج ذاته وتحسٌنها -

ى التطور التقنً. ومن المنطقً أن ال أحد ٌشك فً كون العولمة تنفق مبالػ طائلة عل
ٌإدي ذلك إلى تخفٌض تكالٌؾ وحدة المنتج من جهة، وتحسٌن نوعٌة المنتج ومستوى 
األداء من جهة أخرى. فاإلشكالٌة لٌست مطروحة فً جانب وظٌفة هذه التقنٌة 
وتطوٌرها واإلنفاق علٌها. بل إن اإلشكالٌة المطروحة ترتبط فً سٌاسة رأس المال فً 

ؾ التقنٌة. وهو ما ٌجعلنا نقترب من القول حصرا، إن اإلشكالٌة لٌست بالتطور توظٌ
التقنً، بل بتوظٌؾ مدخبلت ومخرجات التطور التقنً باتجاه ممٌز فً خدمة رأس 

. ال ٌرتكز إلى !!المال. ومثل هذا الوضع ٌجعل من القول إن العولمة ثمرة تطور تقنً

الفصل بٌن العولمة باعتبارها نقلة نوعٌة فً رإٌة تحلٌلٌة ملموسة، وهو ما ٌستدعً 
سٌاسة القوى االجتماعٌة. مثل هذا الواقع هو الذي ٌجعلنا ال نتفق مع جماعة المنظور 

 المتماثل للعولمة والتطور التكنٌكً.

 العولمة والتقنٌة "بٌن توظٌف العمالة والبطالة"

تثماري، ببل شك، فً على صعٌد البلدان الصناعٌة المتطورة، ٌساهم اإلنفاق االس
مجال تطوٌر التقانة، فً توظٌؾ حجم محدود من المهارات اإلضافٌة التً تستجٌب 
لشروط التطور التكنولوجً. إال أن ما هو أكٌد أٌضا قد ٌدفع باتجاه تخفٌض حجم 
العاملٌن لمستوٌات محددة فً العمالة. أو االثنٌن معا كوسائل رئٌسٌة ٌستخدمها رأس 

 لمواجهة حالة التدنً فً أرباحه الصافٌة وبالتالً قٌمة أمواله.المال المعولم 

إن رأس المال باستخدامه التقانة الحدٌثة ٌحاول المزاوجة واالستفادة من متناقضٌن: 
ما تفرزه التقنٌة الحدٌثة من ارتفاع معدال ت النمو االقتصادي من جهة. وما ٌرٌده رأس 

وبالتالً البطالة بمعنى  لى حالة "فائض عمل"المال بتحوٌل مستوٌات عدٌدة من العمل إ
أن الثورة التقانٌة التً تتحدث عنها العولمة هً ثورة فً معدالت النمو دون أن تحدث 
تنمٌة، وهً حالة ؼٌر معروفة من قبل وإذا أخذنا بهذا الصدد ما ٌتعلق بالببلد المتخلفة، 

مشروعات االستثمار  لنا مبالػ فٌها، وأن أثر فإن قضٌة فرص عمل جدٌدة، تبدو
 األجنبً فً توفٌر فرص العمال سٌضل محدودا لسببٌن: 



 فً التقكٌر االقتصادي....................................................د. عبد األمٌر سعدالعولمة ... مقاربة 

 (  0222) 20مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر                                                         العدد 

 

129 

 استخدام هذه المشروعات لتقنٌات كثٌفة رأس المال والتقانة. - أ
ؼالبا ما تستعٌن هذه المشروعات بقوة العمل الجاهزة فً القطاع العام، وأن  - ب

القول إنه ال فرص العمل الجدٌدة تكاد تكون محدودة إلى أبعد الحدود ومن المإسؾ 
توجد فً بلداننا، حتى دراسة تجرٌبٌة واحدة وكافٌة ٌمكن الركون إلٌها لقٌاس تؤثٌر 

 التقدم التقنً لتبٌان ؼاٌات التؤثٌر الملموس للتقدم العلمً على الواقع االقتصادي.

من جانب آخر ٌقال إن العولمة تحت تؤثٌر التطور التقنً )تختزل( مراحل النمو 
. إن الحدٌث عن !!ر العمالة الكثٌفة المردودٌة فً الببلد المتخلفةاالقتصادي وتطو

اختزال مراحل النمو االقتصادي وتطور العمالة الكثٌفة المردودٌة ٌنبؽً النظر إلٌه من 
زاوٌة حدود التشابك المتحقق على مستوى االقتصاد الوطنً. بهذا المعنى ٌكون الحدٌث 

النمو االقتصادي وتطور العملة الكثٌفة ممكنا، فً كون العولمة تختزل مراحل 
المردودٌة فٌما ٌتعلق بمجموعة البلدان التً تجاوزت مهمات التشابك األولً لبلقتصاد 
الوطنً. أما إذا كانت هذه البلدان. وهو واقع معظم البلدان المتخلفة ضعٌفة البناء 

بلقتصاد الوطنً ال االقتصادي والكثٌر منها ما زال لم ٌجد ضالته فً التشابك األولً ل
على المستوى المحلً وال على المستوى اإلقلٌمً. فً مثل هكذا حالة تصبح خٌارات 
تقنٌة محددة تفرضها متطلبات العولمة من وجهة نظرنا ؼٌر مجدٌة اقتصادٌا. ألن وضع 
تقانة فً مثل هكذا حال، ٌتصؾ بعدم المرونة. سٌما وأن المجاالت التً ٌفترض نقل 

 ا، ؼالبا ما تصطدم هً األخرى بعقبات ملموسة.التقانة إلٌه
 نقص التقالٌد الصناعٌة. -أ 

 نقص المهارات التقنٌة الجاهزة. -ب 

 نقص فً مخصص البحث والتطور. -ج 

ومن المفارقات، فً الوقت الذي نشهد تصعٌد اإلنفاق االستثماري فً مجال التطور 
مخصص الموارد التقانً والمعلوماتً، أننا نشاهد أٌضا ثمة مٌل كبٌر فً تخفٌض 

. وزٌادة كبٌرة فً نسبة البطالة أو  "التشؽٌل، التكوٌن والتمهٌن" البشرٌة على مستوى
. والسإال هل ٌوجد Surplus people« مواطنون فائضون»كما تسمٌه أدبٌات العولمة 

 !؟« مواطنون فائضون»فً المجتمعات القائمة على الدٌمقراطٌة 

إلى  العولمة، تتمادى "أممٌة رأس المال"هكذا ٌتضح، وفً ظروؾ االتجاه نحو 
خلق إشكال حقٌقً فً عبلقة مستوى التطور التقنً باالقتصاد الوطنً. فالتطور التقنً 
السرٌع واالبتكارات التكنولوجٌة وعملٌات الترشٌد على نحو ؼٌر معقول، أفرزت نوعا 

و الناتج المحلً من المفارقة مفادها: نحو اإلنتاجٌة بوتٌرة أسرع من نمو وتٌرة النم
اإلجمالً. والنتٌجة إخبلل بالتوازن حٌث حالة النمو الذي ال ٌفضً إلى فرص عمل 
جدٌدة وهو حالة بخبلؾ الثورات التقانٌة السابقة، فالثورات التقانٌة السابقة، بؽض النظر 
عن حالة البلتكافإ إال أن عوائدها تشمل جمٌع المشتؽلٌن فً االقتصاد الوطنً. بٌنما فً 

ال ترٌد أن ٌستفٌد من ثمار العولمة إال دائرة « أممٌة رأس المال»مرحلة العولمة فإن 
ضٌقة إلى أبعد الحدود تتمثل فً رجال األعمال وحملة األسهم وعمال المعرفة 

 الممٌزٌن.
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ببل شك أحدثت الثورة التكنولوجٌة تحوال فً هٌاكل اإلنتاج فً الدول الصناعٌة 
ذه الدول تحوٌل قطاعها الزراعً إلى صناعة حدٌثة، المتقدمة، وقد استطاعت ه

واستطاعت بذلك سحب جانب متزاٌد من قوة العمل فً القطاع الزراعً دون خفض 
. (12)إنتاجه، وبذلك تحولت الدول المتقدمة فً الفترة األخٌرة إلى دول صناعٌة زراعٌة

 بالمقابل فإن الثورة التكنولوجٌة الراهنة تتم بجانبٌن أساسٌٌن:

أحدهما ٌرتبط بالخاصٌة النوعٌة فً تجرٌد المعرفة العلمٌة، والثانً ٌتجلى بالنقلة 
النوعٌة لسٌطرة الشركات المتعددة الجنسٌة من مستوى السٌطرة على سوق السلع 
االستهبلكٌة واإلنتاجٌة إلى مستوى السٌطرة على مستوى التكنولوجٌا فً جانبً العرض 

 والطلب معا.

 فارقات الوضع الراهن وآفاق االقتصاد العالمًالمحور الثالث: م

 إن مستوٌات البحث السابقة تدفعنا إلى التوقؾ عند مجموعة واسعة من المفارقات:

 أوال: مفارقات تفسٌر نظرٌة التجارة الدولٌة

ظل التفسٌر السائد لواقع التجارة الدولٌة كونها واقع معامبلتً للسلع والخدمات، 
رٌكاردو حول المٌزات النسبٌة. وفً هذا اإلطار ٌفترض أن قائما على أساس أفكار 

مساهمة العولمة فً تحوٌل العالم إلى قرٌة تتجسد فً القدرة على تقرٌب المٌزات 
النسبٌة على مستوى التجارة الدولٌة. إال أننا نشاهد الٌوم حاالت مؽاٌرة تماما ٌمكن 

 توضٌحه كالتالً:

عدم مقدرة رأس المال والمشروعات فٌما ٌتعلق باشتراطات رٌكاردو حول  - أ
الراهنة، لٌس هناك عنصر من عوامل اإلنتاج على االنتقال للخارج، بٌنما فً الظروؾ 

قادرا على االنتقال بالسرعة التً ٌنتقل بها رأس المال. وإن عملٌات القطع والتقاطع فً 
 ٌبل.الدولٌة جعلت من موضوعة تقرٌب المٌزات النسبٌة أمرا مستح (14)التجارة

عملت بمبلحظة كون المٌزات النسبٌة فً التكالٌؾ لم « أممٌة رأس المال»إن  - ب
أممٌة »تكن محركا كافٌا لواقع التجارة الدولٌة الراهنة من جهة. ومن جهة أخرى فإن 

سورت التجارة الدولٌة الراهنة بؤسوار المٌزات المطلقة ولكن لٌس من « رأس المال
بلل جمٌع األسواق والبلدان فً آن واحد. فالشركات خبلل كل دولة على حدة، بل من خ

المتعددة الجنسٌة أصبحت الٌوم قادرة على االستفادة من تفوقها المطلق، لٌس من خبلل 
تخصصها فً إنتاج سلعة معٌنة، بل من خبلل سلسلة من العوامل المرتبطة باإلنتاج 

إن لم نقل ؼٌابه، ؼٌاب  تدنً األجور، تدنً الضمان االجتماعً»فٌها، على سبٌل الذكر 
. بمعنى أنها تخفض واقع التكالٌؾ «تكالٌؾ المحافظة على البٌئة، رخص المواد األولٌة

 المطلقة التً تتحملها الشركات المتعددة الجنسٌة، فً سٌاق عملٌة اإلنتاج.

هكذا تبرز اإلشكالٌة. إن العولمة سعً حثٌث لبلستحواذ على التفوق المطلق 
وقها النسبً. ونحن نعلم، أن معظم الببلد المتخلفة، هٌكلتها االقتصادٌة باإلضافة إلى تف
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تلؽً أي إمكانٌة لتفوقها المطلق فً التجارة الدولٌة، وهذا ما ٌجعل واقع حال استحواذ 
على التفوق المطلق والنسبً فً آن واحد ٌؽٌر كل نمو جذري « أممٌة رأس المال»

قرٌة بل من زاوٌة التفوق  –المً، لٌس باتجاه العالملآللٌات التً ٌتطور بها االقتصاد الع
 المطلق والنسبً لحركة رأس المال عبر الحدود الدولٌة.

 

 ثانٌا: مفارقات العمل ، التقدم التكنولوجً، الناتج المحلً اإلجمالً

أصبحت ظاهرة األجٌر الٌومً
أكثر انتشارا فً البلدان الصناعٌة المتطورة،  (11)

برالٌة الجدٌدة على أن األزمة الراهنة فً سوق العمل تكمن حصرا وتركز مدرسة اللٌ
 فً:

 التقدم التكنولوجً، -1

 تدنً األجور فً الببلد المتخلفة، -0

 أسالٌب إدارة المشروعات. -2

ببل شك أن هذا االتجاه فً تقرٌر أزمة سوق العمل فً الدول الصناعٌة المتطورة 
و ٌعبر عن المٌل المتنامً لرأس ٌكشؾ عن الخلط المتعمد بٌن ما هو موضوعً وما ه

المال فً تهمٌش العمل. إن التطور التكنولوجً، ٌدفع بالتؽٌر فً مكانة العمل بالشكل 
الذي ٌسهل مهمة إعادة توزٌع فرص العمل بها. بهذا المعنى، ال ٌجوز تقرٌر كون التقدم 

األمر، التكنولوجً هو المسإول عن تهمٌش  عشرات المبلٌٌن من قوى العمل. حقٌقة 
أن التقدم التكنولوجً، دفع باتجاه تسرٌع التشابك بٌن اقتصادٌات الدول الصناعٌة 
المتطورة، وفً سٌاق ذلك ارتفعت االستثمارات المباشرة فً دول منظمة التنمٌة 

، 1990،1991ملٌار دوالر للفترة الممتدة بٌن  011إلى  111والتعاون االقتصادي من 

بك هو الذي ٌإدي إلى أن تنمو اإلنتاجٌة منذ سنوات بمعدالت إال أن ما ٌفرزه هذا التشا
تفوق نمو الناتج المحلً اإلجمالً. ولتوضٌح ذلك: نذكر أن الحالة الراهنة لرأس المال 
هً فً صٌرورة االنتقال للمشروعات التً تتسم بكثافة رأسمالٌة عالٌة، وأن مثل هذه 

مٌل المطلق والنسبً النخفاض معامل المشروعات تتسم بمرونة عالٌة تسمح بمبلحظة ال
ارتباط األجور والرواتب واإلٌرادات، ومثل هذا التدهور فً معامل االرتباط ٌرافقه فً 
معظم الحاالت زٌادة مطلقة ونسبٌة فً متوسط ربح رأس المال، زٌادة نسبٌة فً الناتج 

فارقة كونها تعمق واإلشكالٌة فً هذه الم المحلً اإلجمالً، باإلضافة إلى تدنً األجور

                                           

من قوة العمل فً الدول الصناعٌة المتطورة صار علٌها التعاٌش مع  %41ما هوجدٌر بالتذكٌر، أن  -  

 جدٌدة هً مإقتة/ الباحثمن فرص العمل ال %72موضوعة العقود المإقتة، وأن 

 
ٌبلحظ أن اللٌبرالٌة الحدٌثة ظلت تلوح على الدوام باألجور المتدنٌة لمنافسً قوة العمل الوطنٌة.. ٌقول هانس   

ثبلثة  به إن األجر الذي تدفعه إلى السوٌسري بإمكاننا أن تشؽل»كروم/ متحدث باسم شركة الطٌران السوٌسري 
 الباحث.  هنود"/
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فً حالة االستقطاب والتهمٌش الجماعً. بهذا الواقع فإن العولمة الراهنة ال ترٌد 
استٌعاب كون حقوق الناس فً العمل والضمان االجتماعً والتؤمٌن الصحً، لٌست من 
نوع اإلكرامٌات الخٌرٌة، قدمتها الرأسمالٌة للبشر طٌلة القرن الماضً، وأنه آن األوان، 

هذه األعمال الخٌرٌة بل، هً محصلة حاصل توترات عمٌقة بٌن العمل ورأس  إلٌقاؾ
المال طٌلة المراحل السابقة، والتً أفضت إلى المٌل للتوازن بٌن قطبً العمل ورأس 

 المال.

 ثالثا: مفارقات السٌاسة االقتصادٌة 

لٌا تركز السٌاسة العامة للدول الصناعٌة المتقدمة، على أن هناك وضعا مختبل دو
ٌدفع إلى تشوٌه االتجاه الجاد حول تحرٌر التجارة الدولٌة ومتطلبات شفافٌتها وعولمتها. 

 وأهم مإشرات هذا الوضع المختل، هو انتشار الظواهر التالٌة:
 اإلؼراق االقتصادي،  -1
 ؼٌاب الحرٌة للعمل النقابً، -0

 استؽبلل عمل األطفال، -2

 االعتداء على البٌئة. -4

جتمع الدولً بواجباته تجاه معالجة هذا الوضع المختل، تكون وبالتالً، ما لم ٌقم الم
الفعالٌة فً التزام الدول المختلفة بالمبادئ األساسٌة لمنظمة التجارة العالمٌة ناقصة. 
وبهذا السٌاق ٌقال إن السٌاسة االقتصادٌة المائٌة لبعض الدول ال تعدو عن كونها 

ي ٌظهر بشكل ممٌز فً الدول ، الذمستوى من مستوٌات مواجهة الوضع المختل
 المتخلفة والحدٌثة التصنٌع.

ببل شك هناك مستوى محدود من العناصر العقبلنٌة فً األفكار السالفة. فهناك 
الكثٌر من الحاالت التً تكشؾ التهمٌش الحقٌقً لحرٌة العمل النقابً فً الدول 

االقتصادي ممنوع  وأن اإلؼراق ، وتجري عملٌات استؽبلل واسعة لؤلطفالالمتخلفة
فً المبادالت الدولٌة، وأن الجهد الدولً ٌنبؽً أن ٌكون جادا وملموسا وواسعا فً 
تحسٌن ظروؾ البٌئة والمحافظة علٌها. إال أن ذلك ال ٌمنع من تثبٌت المبلحظات 

 والتساإالت التالٌة: 

، حرٌة العمل النقابً وما ٌترتب علٌه من تدنً األجور»إن إشكالٌات التهمٌش  -1
ظواهر سائدة فً جل الدول المتخلفة « استؽبلل عمل األطفال، االعتداء على البٌئة

والحدٌثة التصنٌع، والدول الصناعٌة المتطورة تعرؾ ذلك جٌدا ومنذ مطلع الستٌنات، 
وكثٌرا ما تناولتها الدراسات االقتصادٌة واالجتماعٌة والقانونٌة، سواء على مستوى 

                                           

وزٌر الصناعة األندونٌسً تبرٌر انخفاض األجور قائبل "إن رفع الحد األدنى لؤلجور ٌعنً انخفاض  حاول -  

 قدرتنا على منافسة هذه البلدان".


ال  ملٌون طفل ٌنجزون أعماال 012هناك أكثر من  1998مم المتحدة، طبقا لمنظمة الٌونٌسٌؾ التابعة لؤل -  

 -الباحث -تراعً الحد األدنى من حقوق الطفولة
 



 فً التقكٌر االقتصادي....................................................د. عبد األمٌر سعدالعولمة ... مقاربة 

 (  0222) 20مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر                                                         العدد 

 

133 

المنظمات الدولٌة، وبالتؤكٌد ال ٌجوز الصمت والتقلٌل من  على مستوى بعض األفراد أو
اآلثار السلبٌة المترتبة عن هذه اإلشكالٌات وخاصة فً دول النخب التسلطٌة الحدٌثة 
التصنٌع. إال أن ذلك ال ٌمنع من التساإل واالستؽراب، ما الذي جعل الدول الصناعٌة 

 .!!الظواهر طٌلة العقود السابقة؟ المتطورة تختار الصمت إن لم نقل التستر على هذه

قد ٌكون مقبوال، القول، إن الحمائٌة هً مستوى من مستوٌات الرد على حالة  -0
. واقع الحال  ال !اإلؼراق االقتصادي. والسإال هل هناك فعبل حالة إؼراق اقتصادي؟

ٌكشؾ المعطٌات الملموسة، هناك إمكانٌة ألي بلد من البلدان المتخلفة أو الحدٌثة 
لتصنٌع، ٌمكن له ممارسة دور ٌوضع فً خانة اإلؼراق االقتصادي. ومن جهة أخرى ا

ٌنبؽً التمٌٌز بٌن اإلؼراق االقتصادي كسٌاسة من الضروري التصدي لها باعتبارها 
تدخل فً خانة الممنوعات فً التجارة الدولٌة وبٌن مٌزة المرونة األكبر لمبادالت سلع 

ل اإلنتاج والتسوٌق. وبالتالً ال ٌجوز إقحام حالة معٌنة بسبب تدنً واقع حال عوام
 المٌزة األكبر فً خانة سٌاسة  اإلؼراق االقتصادي.

 رابعا: مفارقة اختفاء أثر الدولة االقتصادٌة

ثمة نوع من التلوٌن المتعدد السٌاسات فً موقؾ العولمة من الدولة. مبدئٌا، تدعً 
سوق من جهة. ومن جهة أخرى، ضرورة تراجع واسع لدور الدولة لصالح قوى ال

لدولها استثمارات معتبرة بعشرات الملٌارات فً المناطق التً تخضع للنخب التسلطٌة. 
ال لشًء سوى أن الشروط والتسهٌبلت التً تمنحها هذه النخب، تسهل من توسٌع قاعدة 

ٌم مصالح تعظ»تنسٌها « أممٌة رأس المال»الربح وتعظمها، بل أحٌانا ٌبلحظ أن الدولة 
تعرؾ أن ستراتٌجٌة الستثمارات عالٌة التدفق فً تجارب ٌفترض ، المخاطر اال«الربح

، مثل هذه المفارقة تدفع إلى التؤمل والتجرٌد أكثر فً (11)عنها الكثٌر من التفاصٌل
 معرفة حقٌقة دعوة االختفاء ألثر الدولة االقتصادي.

 « إلنتاجالمال والسلع وا»خامسا: مفارقة فقدان االرتباط بٌن 

 اهناك تصاعدأن ثمة مفارقة نوعٌة فً عبلقة المال بالسلع واإلنتاج. حٌث ٌبلحظ 
الدوالر للتدفقات الداخلة والخارجة من األموال، تصبح خارج ببمئات الملٌارات  هائبل

سٌطرة السلطة النقدٌة وتتم بؤقل من لمح البصر عبر شاشة الكمبٌوتر، بحٌث  ٌصبح 
معقدا جدا سواء ما ٌخص أسعار الصرؾ،  ال السلطة النقدٌة، أمرالتدخل الفعال من قب

أو أسعار الفائدة أو أسعار األوراق المالٌة فً البورصات. مثل هذا الوضع هو الذي 
حول ارتباط كثٌر من عملٌات السوق المالٌة من خط المنافسة االقتصادٌة إلى خط 

ات الدوالرات التً توفرها البنوك ، مستخدمٌن فً ذلك ملٌارالمضاربة ومن ثم المقامرة
وشركات التؤمٌن وصنادٌق االستثمارات الدولٌة وصنادٌق التؤمٌن والمعاشات، ومن 
جهة ثانٌة، أن هذا المٌل التصاعدي لكتلة األموال السائلة ٌتجاوز وبشدة حدود حركة 

                                           

 ٌكفً التنوٌه فً انتشار ظاهرة تجارة المخدرات وعملٌات تبٌٌض األموال / الباحث/ -  
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باط بٌن مثل هذه المفارقات تجعل االرت التجارة الدولٌة واحتٌاجات اإلنتاج العالمً
 المال وتجارة السلع واإلنتاج ضعٌفا. مما ٌثٌر تساإالت مشروعة:

 .!!من أٌن هذا القسط من السلع الداخل فً التجارة الدولٌة من دون إنتاج؟. 
 . !!ما الذي ٌدفع بالمال فً االنتقال من خط العملٌات االقتصادٌة على خط المقامرة. 

باط حركة المال بالسلع واإلنتاج، كان وراء أال ٌمكن االستنتاج، أن مفارقة ضعؾ ارت
التباعد بٌن النقد وقانون القٌمة العالمً، وما ترتب على ذلك من تحول النقل إلى عامل 
تضخم وأزمة عمٌقة؟ والنتٌجة تصاعد فرص العمل الضائعة وهو ما ٌدفعنا إلى القول، 

على العولمة التوقؾ  ثمة أوضاع ؼٌر مفهومة، إن لم نقل تعبر عن أخطاء قاتلة، ٌنبؽً
 عندها وتقٌٌمها بشكل صحٌح.

 سادسا: مفارقات االندماج واالستثمارات األجنبٌة

تركز العولمة على موجبات االندماج االقتصادي على أساس أن ذلك ٌسمح للكثٌر 
من الدول المتخلفة الوصول إلى أسواق الدول المتقدمة، والحصول على الكثٌر من 

 مشروعات، تقانة متقدمة، اكتساب خبرة إدارٌة متطورة. الخ. نبً،أشكال االستثمار األج
وما ٌترتب على ذلك من زٌادة الطاقة اإلنتاجٌة وتحسٌن النوعٌة وبالتالً ترقٌة 

وفً سٌاق ذلك تركز العولمة على مشروعات منطق التجارة الحرة سواء  .ااقتصادٌاته

متوسطٌة  –الشراكة األورو مشروع الشرق أوسطً، أو -فً إطار المشروع األمرٌكً
العالمً. وإذا  بهذه الصٌاؼات العمومٌة، تقدم لنا العولمة مكاسب االندماج باالقتصادي

كان لٌس من حقنا الشطب على هذه الصٌاؼات رؼم عمومٌتها إال أن ذلك ال ٌلؽً حقنا 
 عمق للصٌاؼات السابقة:فً مناقشتها من منظور معاٌنة أ

ألخذ بنظر االعتبار الجاد ضرورات خصم التكٌؾ، فعالٌة االندماج تتطلب ا -أ 
بٌنما واقع الحال ٌكشؾ أن شروط االندماج تحدد كلٌا من الطرؾ القوي، كما هو علٌه 

-الحال فً شروط االنضمام للمنظمة العالمٌة للتجارة، واتفاقات الشراكة األورو
المحٌط االقتصادي  متوسطٌة، بهذا المعنى، تسهٌل مهمة الدول المتخلفة فً االندماج فً

العالمً، تفترض، بدءا، منحها خصم جاد للتكٌؾ، وبعكسه فإن اندماج االقتصاد 
المتخلؾ باالقتصادات المتطورة سٌإدي، حتما، وظٌفة محددة فً االقتصاد العالمً هً 
صٌؽة اإللحاق. بهذا المعنى، فإن االندماج بالنسبة لبلقتصادٌات المتخلفة، ال ٌعدو عن 

ب أولوٌات سٌاسة اقتصادٌة تتبلءم وشروط االندماج المرؼوب فٌه من قبل كونه ترتٌ
االقتصادات المتطورة لكنها قد ال تتبلءم مع متطلبات االقتصادات المتخلفة. وهو ما 
ٌدفعنا للقول إن الترقٌة االقتصادٌة فً الدول المتخلفة على أساس موجبات االندماج 

 مستوى قوة الحجة.باالقتصادات المتطورة ال ٌرتقً إلى 

                                           


، والزٌادة المحدودة %12بؽض النظر عن االرتفاع النسبً فً حجم التجارة العالمٌة والذي وصل الى نسبة    
تدٌنة إذا ما قورنت بؤرقام حركة رأس " إال أنها تظل م %2.1-0.1»فً حجم اإلنتاج العالمً والتً بلؽت نسبة 

 المال / الباحث/
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هناك فرق بٌن مطلب النوعٌة، وهو جانب هام وبٌن حدود المتطلب المالً  -ب 
واالقتصادي واالجتماعً للنوعٌة. السٌما، وأن العولمة ال تولً اهتماما للمشاكل 

 الهٌكلٌة للتنمٌة فً الدول المتخلفة، بل لجانب اإلصبلحات المالٌة والنقدٌة. والسإال: 

ا لمقاومة اآلثار السلبٌة لبلندماج؟. وما هً حدود اإلمكانات ماذا وفرت بلدانن -ج 
 .« الفرص اإلٌجابٌة لئلدماج؟»المتاحة لبلستفادة من 

لٌس مبالؽة إذا قلنا إن جمٌع الدول العربٌة، عملٌا، فاقدة لقدرات الدفاع االقتصادي 
لترابط بٌن ذاتٌا فً إطار صٌؽة االندماج االنفرادي. إال من خبلل عبلقات التشابك وا

اقتصادٌاتها. والحالة المحلٌة القتصادٌاتها ال تسمح بتشكل سوقها الوطنً. والحد األدنى 
الممكن لذلك التشكل هو الحالة اإلقلٌمٌة للسوق الوطنٌة. وأن التشكل اإلقلٌمً للسوق 
الوطنً، ال ٌتعارض مع متطلبات تقوٌة االرتباط االقتصادي مع الدول الصناعٌة 

؟  وربما هناك من ٌقول مثبل: لماذا اإلقلٌمً هو "فرنسا، إٌطالٌا أو إسبانٌا"المتطورة. 
مصلحة مع « فرنسا، إٌطالٌا أو إسبانٌا»ولئلجابة، ببساطة ٌمكن القول، ال توجد لدى 

أي دولة من دول شمال إفرٌقٌا، إذا ما نظر للموضوع من زاوٌة التكامل فً تشكل 
طنٌة تشكلت منذ زمن بعٌد ارتباطا بالتطور التدرٌجً أسواقها الوطنٌة. ألن أسواقها الو

 للرأسمالٌة فً بلدانها.

بٌنما حالة دول شمال إفرٌقٌا مثبل، والعتبارات موضوعٌة وتارٌخٌة، فقدت فرصة 
تشكل سوقها الوطنً محلٌا. وبالتالً فإن الحل المتاح موضوعٌا لحل هذه اإلشكالٌة هو 

ط، فً حدود هكذا تصور، ٌمكن احتواء المخاطر التشكل اإلقلٌمً للسوق الوطنً. فق
من جهة، ومن جهة « االختراقات السلبٌة والصدمات الخارجٌة»الناجمة من االندماج 

أخرى ٌمكن االستفادة فعلٌا من العناصر اإلٌجابٌة التً تفرزها عملٌات االندماج. 
تطورة إلى قوة وبعكسه، ٌمكن أن ٌتحول اندماج االقتصادات الضعٌفة باالقتصادات الم
 ضاؼطة باتجاه تشوٌه السلسلة االقتصادٌة االجتماعٌة الثقافٌة والسٌاسٌة.

هناك تعوٌم ومبالؽة لما ٌترتب من مٌزان االستثمار األجنبً فً ظل الدعوة  -ج
المكثفة لبلندماج باالقتصاد العالمً: هناك ضعؾ مفاهٌمً للكثٌر من االستثمارات،  

ٌؽة فً تحوٌل الملكٌة فً إطار برامج الخصخصة مما بعضها ال تعدو عن كونها ص
زٌادة الطاقة اإلنتاجٌة ؼٌر مرتبط بحضور ملموس الستثمارات « افتراض»ٌجعل 

جدٌدة، بل لتحول فً الملكٌة من جهة، ومن جهة ثانٌة أن ما ٌسمى استثمارا فً إطار 
دة الجنسٌة االندماج ال ٌعدو عن كونه إعادة تقٌٌم ألصول فروع الشركات المتعد

الموجودة فً الدول المستلمة لهذه االستثمارات. ومن جهة ثالثة هناك حدود الحٌطة فً 
التعامل مع االستثمار األجنبً، فالخشٌة مشروعة، من تكون هذه االستثمارات خارج 
السٌطرة وبالتالً تصبح متحكمة فً االقتصاد الوطنً كما حدث فً األزمة المالٌة لدول 

ٌكشؾ أن الدول  1991ا، ومن جهة رابعة، إن واقع الحال طبقا ألرقام جنوب شرق آسٌ

الحدٌثة التصنٌع "هونؽكونػ، سنؽافورة كورٌا الجنوبٌة، تاٌوان، إسرائٌل"  بلؽت 
من الناتج المحلً اإلجمالً   %0ملٌار دوالر، وهذا الرقم ال ٌشكل  121استثماراتها 
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، علما أن هذه االستثمارات تدخل فً قائمة للدول السابقة 1991باألسعار الجارٌة لعام 

االستثمارات الممٌزة وفً مناطق منتقاة. أما إذا أخذنا منطقة الشرق األوسط وشمال 
ملٌار دوالر  1.0ال تتعدى حدود  1991إفرٌقٌا، فإن االستثمارات األجنبٌة المباشرة لعام 

وهو ما  1991ٌة لعام من ناتجها المحلً اإلجمالً باألسعار الجار % 2.20أي بنسبة 

ٌكشؾ مفارقة الضعؾ الحاد فً االرتباط بٌن خطاب االندماج وحقٌقة االستثمار 
 األجنبً والناتج المحلً اإلجمالً، وهو ما ٌدفعنا للتساإل:

  وإلى أي حد ٌنبؽً حضور هذه  !.إلى أي حد متوقع أن ترتفع هذه النسبة الحالٌة؟

ٌمكن لهذا الحضور المرتجى أن ٌتحقق على االستثمارات كً تكون فعالة حقا؟ وهل 
أم أنه سٌظل رهٌن إستراتٌجٌة المناطق  !.؟المتخلفة تمستوى عدد واسع من االقتصادا

 . !!المنتقاة؟

 سابعا: مفارقات العمل فً التجارة الدولٌة

ثمة مفارقات بٌن خطاب العولمة حول االندماج واالستثمار وبٌن واقع االستثمار فً 
 الصادر عن مكتب العمل الدولً، ٌبلحظ: 0222. فطبقا للتقرٌر السنوي مٌدان العمل

فً الوقت الذي ٌبلحظ زٌادة معتبرة فً اإلنفاق االستثماري فً مٌدان تطوٌر  -1
التكنولوجٌا والتقنٌات، بالمقابل هناك تراجع معتبر فً االستثمار فً رأس المال 

المكاسب اإلٌجابٌة للعولمة ما لم البشري، ومن ؼٌر المعقول التمكن من االستفادة من 
 ٌجر تكثٌؾ استثماري فً عملٌات تنمٌة المهارات والتدرٌب للقوى العاملة.

هناك تدٍن فً نسبة قوة العمل المستؽلة فً نظام مندمج بالتجارة الدولٌة وهً ال  -0
من قوة العمل  %92( على المستوى العالمً. بمعنى أن حوالً %10 - %12تتجاوز )

تعمل فً أسواق داخلٌة، وال تزال هذه النسبة ؼٌر مندمجة فً دوائر المبادالت العالمٌة 
تتم بٌن فروع الشركات المتعددة الجنسٌة على شكل تجارة داخلٌة  %20الدولٌة، وأن 

بٌنما مثل هذه المفارقات، تمثل جوهر االختبلل والتحدي لما ٌفترض من العولمة 
ه. وبعكسه، فإن وضع العمل فً عولمة التجارة االقتراب منه والمساهمة الجادة فً حل

 .الدولٌة سٌزداد تهمٌشا

 ثامنا: استخدام التكنولوجٌا المتطورة

قرٌة عبر التالً: التطور التكنولوجً لعب  –ؼالبا ما ٌتجدد التروٌج لفكرة العالم 
 أنها« ٌفترض»دورا واسعا فً تسهٌل تبادل المعلومات بسرعة كبٌرة، ومثل هذه الحالة 

تإدي إلى تقوٌة العبلقات اإلنسانٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة بٌن األفراد والمجتمعات 
والدول، إال أن هذا االفتراض ال ٌحصل إال إذا كانت هناك حدود متقاربة لبلستفادة من 

                                           

طبقا لمعطٌات تقرٌر مكتب العمل الدولً األخٌر، حالٌا هناك أكثر من ملٌار عامل فً حالة بطالة عن العمل    

ملٌار  2ملٌون إنسان ٌعٌشون على دخل ال ٌتجاوز دوالرا واحدا فً الٌوم،  222وأن ملٌار و «كلٌا أو جزئٌا»
 ان ٌعٌشون على دخل ال ٌتجاوز دوالرٌن فقط/ الباحث/.إنس
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التكنولوجٌا، أو على األقل هناك مٌل إلحداث هذا التقارب. بٌنما واقع الحال هو عكس 
ت فً استخدام التكنولوجٌا المتطورة. ببل شك، هناك حضور قوي ذلك، حٌث ثمة تفاو

 فً الوضع الراهن للتكنولوجٌا المتطورة. إال أن الحقٌقة المقابلة لذلك هً:
 أن االستفادة من هذا الحضور لٌست متقاربة.   -1

أن وجود شبكة واسعة من االنترنٌت، ال ٌعنً وبسهولة تحول العالم إلى قرٌة،  -0
ا ال ترتبط بحرٌة تداول المعلومات، بل وكذلك طبٌعة األجهزة اإلنتاجٌة فالمشكلة برمته

 ونظام التجارة الدولٌة.

إن وسائل االتصال السرٌعة قربت أطراؾ العالم من ناحٌة تبادل المعلومات، وهذا 
أمر مهم من زاوٌة العبلقات االقتصادٌة الدولٌة ولكن ال ٌصح ربط هذه الظاهرة لما هو 

 .قرٌة -وم العالم مرتجى من مفه

 (77)تاسعا: حول العولمة وإمبراطورٌة الفوضى

إن الفوضى على وشك أن »المفكر العربً سمٌر أمٌن ٌصؾ نظام الرأسمالٌة قائبل 
. وفً المنتدى االقتصادي العالمً !!«تبتلعه، أو هً على وشك أن تإدي إلى انهٌاره

أن ما »رٌتٌان رئٌس وزراء كندا ، حول العولمة المسإولة، أشار جان ك 1999دافوس 

حصل فً روسٌا، أمرٌكا البلتٌنٌة أظهر أن العالم ٌتباهى كثٌرا بالرأسمالٌة، بالنسبة لً، 
إن الرأسمالٌة لم تعط أجوبة عن المسائل كافة، فانهٌار أسواق واقتصادٌات تسبب 

التقٌٌم . مثل هذا الوصؾ ٌسمح لنا بتثبٌت مستوٌٌن من «الخسائر لؤلشخاص العادٌٌن
 لنظام الرأسمالٌة:

ببل شك أن الرأسمالٌة كنظام فً كل مراحلها ذات مٌول متنافرة  المستوى األول:

بؽض النظر عن تباهً العالم الؽربً بها. وأن عملٌات االستقطاب داخلها واسعة. بهذا 
 المعنى ٌكون نظام الرأسمالٌة ككل هو فوضى.

سمالٌة ككل هو فوضى، ٌسمح لنا بالقول، : إن القول بؤن نظام الرأالمستوى الثانً

إن نظام الرأسمالٌة استنفد مهماته التارٌخٌة، إال أن هذه الحالة تختلؾ عن عملٌة انهٌار 
النظام باعتبار أن هناك فٌصبل تارٌخٌا ؼٌر قلٌل ٌتوقؾ على قدرة الرأسمالٌة فً تجدٌد 

ة الصراع من قبل جل نفسها من جهة. ومن جهة أخرى، الكٌفٌة التً ٌتم فٌها إدار
 المناهضٌن للرأسمالٌة.

بالتؤكٌد هناك ضرورة لتكثٌؾ جهود البحث والتؤمل والدراسة واالستقصاء حول ما 
إذا كانت اللٌبرالٌة الجدٌدة التً تعمل فً ظل العولمة ستقود إلى الفوضى؟ إال أن 

طٌة اشتراكٌة اإلشكالٌة الٌوم، ال تحل بوصول أحزاب دٌمقراطٌة اجتماعٌة، أو دٌمقرا

                                           

مما هو جدٌر بالتذكٌر أن مرحلة الخمسٌنات والستٌنات تعتبر من أكبر الفترات ازدهارا فً جانب حرٌة انتقال    

 الباحث. –العمل دولٌا 


 8فً مواجهة عصرنا /ص –سمٌر أمٌن/ امبراطورٌة الفوضى  د.  
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أو حتى ماركسٌة للسلطة، ألن وضع رأس المال الٌوم ٌختلؾ كلٌا عن وضعه مرحلة 
 الحرب الباردة لسببٌن:

1-
 المستوى العالً من تطور التكنولوجٌا والمعارؾ التقنٌة. 

0-
فً االنتشار « ألهمٌة رأس المال»المستوى العالً من اإلمكانٌات المتاحة  

 عمق أم على مستوى السطح.واالختراق، سواء على مستوى ال

بالتؤكٌد إن ذلك ال ٌعفٌنا من مبلحظة كون المناورة التارٌخٌة تنبع من فهم الضرورة 
 والقدرة على إدارة الصراع.

 عاشرا: حول بعض القضاٌا االستراتٌجٌة فً االقتصاد الدولً

 ٌمكن تثبٌتها باإلشارات السرٌعة التالٌة:

خلفت أوربا كثٌرا طٌلة النصؾ قرن : لقد تالتخلف االستراتٌجً ألوربا -1

الماضً فً فهمها لموضوعة المصالح. وأن مرحلة ما بعد الحرب الباردة، كشفت عن 
ضعؾ معرفً لدى أوربا لموضوعة المصالح. فالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، بدأت 
مشوارها منذ الخمسٌنات بإخبلل توازن المصالح لصالحها فً منطقة الشرق األوسط. 

لع التسعٌنات صار حضورها قوٌا فً مناطق السٌطرة على البترول، بهذا وفً مط
المفهوم تكون أوربا قد تخلفت فً ضمان استقبللٌتها عن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، 
على األقل فً زاوٌة السلع االستراتٌجٌة، وٌنبؽً أن ٌكون لدٌها رإٌة تتمركز فً دائرة 

واسعة مع دول المنطقة العربٌة، وقد آن األوان المصالح، مفادها أن ألوربا مصالح 
لتحسٌن رإاها االستراتٌجٌة فً هذه الزاوٌة، ولٌس من مصلحتها الوقوؾ متفرجة على 

 .(18)المشروع األمرٌكً للعولمة

: تعدد اتجاهات المتؽٌر فً العبلقة ما بٌن المتغٌر فً حركة العمل دولٌا -0

تداد المٌل الختبلل التوازن بٌن العمل ورأس الدول الصناعٌة المتطورة والناجمة عن اش
المال من جهة. ومن جهة أخرى تعدد اتجاهات الحالة المتحركة للعمل داخل كل بلد من 
البلدان المتخلفة، وخاصة تلك التً سجل فٌها النشاط المتعدد الجنسٌة حضورا واسعا 

ألممٌة »مستمر على مستوى العمق والسطح، وما قد ترتب على ذلك من حالة القلق ال
ما إذا كان خرج فعبل من دائرة األزمات. أو أنه على مشارؾ نفق أزمة « رأس المال

 جدٌدة.

ٌمكن « الصٌن، الهند، البرازٌل»بروز قوى اقتصادٌة جدٌدة على سبٌل المثال  -2
لها أن تعٌد خارطة التجارة الدولٌة طبقا لمقتضٌات االرتباط بالمصالح من جهة. وعدم 

 ع الدولً، إٌقاؾ مصالح العالم على ساق واحدة من جهة أخرى.رؼبة المجتم

 مالحظات استنتاجٌة 
 تبعا لما تقدم على مستوى المحاور الثبلثة السابقة، ٌمكن تثبٌت التالً: 
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العولمة هً حالة إخبلل التوازن بٌن قطبً العمل ورأس المال، وما لم ٌحصل  .7
ملً ونظري وعملً، تكون فجوة فعل تارٌخً جدٌد ٌساهم فً الجمع بٌن ما هو تؤ

 البلتوازن بلؽت الهوة العمٌقة.
ال ٌجوز تبسٌط التصاعد الكمً والنسبً للبطالة على أساس أن واقع الحال،  .2

ظاهرة طبٌعٌة، أفرزتها التطورات المرتبطة بالتكنولوجٌا وما ترتب على هذا التبسٌط 
 من تعظٌم للربح على حساب العمل.

ت التً ٌقدمها العمل حالٌا )بالتنازالت( التً قدمها رأسمال ال ٌجوز تشبٌه التنازال .3
مرحلة الحرب الباردة، فاألولى تنازالت عن حقوق اكتسب حضورها طابعا تارٌخٌا. 

 بٌنما الثانٌة ال تعدو عن كونها تقرٌب المٌل لتوازن قطبً العمل ورأس المال.
ماثل، ألن هذا ال ٌجوز وضع العولمة والتطور التقنً على مقاس ومنظور مت .4

االرتباط لٌس تارٌخٌا بسبب التماٌز بٌنهما، وأن التطور العلمً والتقنً ال ٌصبح 
 منحازا إال تبعا لطبٌعة النقلة النوعٌة فً سٌاسة القوى االجتماعٌة.

من الضروري التصدي لها « كسٌاسة»ال ٌجوز الخلط بٌن اإلؼراق االقتصادي  .5
 بب تدنً واقع عوامل اإلنتاج والتسوٌق.دولٌا، وبٌن مٌزة المرونة األكبر بس

إن قدرة نظام الرأسمالٌة على إضافة أدوات جدٌدة إلدارة أزمات االقتصاد  .6
 العالمً، ال ٌلؽً موضوعة استنفاد الرأسمالٌة كنظام لمهماتها التارٌخٌة.

سورت التجارة الدولٌة بؤسوار تسمح لها االستحواذ على « أممٌة رأس المال» .7
والنسبً فً آن واحد، وأن الحالة الراهنة لمشروعات رأس المال تتسم  التفوق المطلق

بمرونة عالٌة تسمح بمبلحظة المٌل المطلق والنسبً النخفاض معامل ارتباط األجور 
 والرواتب باإلٌرادات.

ظلت وراء التباعد بٌن « المال بالسلع واإلنتاج»أن مفارقة ضعؾ ارتباط حركة  .8
 مً.النقد وقانون القٌمة العال

الحالة اإلقلٌمٌة للسوق الوطنٌة، هو الحل األكثر توازنا واستجابة لمتطلبات تشكل  .9
 السوق الوطنٌة.

أن أطروحة العولمة فً اختفاء الدولة والتراجع فً قوتها، تفسرها النقلة النوعٌة  .71
فً مجال عمل رأس المال، وهً ذات مٌل حاد لئللحاق وابتبلع السٌادة الوطنٌة عبر 

 لمتعددة الجنسٌة.الشركات ا
الدور الممٌز لوسائل االتصال السرٌعة فً تقرٌب أطراؾ العالم من ناحٌة تبادل  .77

 المعلومات، ال ٌعنً وبسهولة تحول العالم إلى قرٌة.
من دون خصم تكٌؾ معتبر، تمنحه العولمة، ال ٌمكن لجهود الببلد المتخلفة  .72

ا العولمة. بل ستتحول هذه االستفادة من العناصر اإلٌجابٌة التً ٌمكن أن تفرزه
العناصر إلى عائق، وأحٌانا قوة كبٌرة ضاؼطة باتجاه تشوٌه السلسلة االقتصادٌة 

 .واالجتماعٌة والثقافٌة

 الخاتمة

الشًء األكٌد، أن البشرٌة بحاجة لمن ٌؤخذ بٌدها. وإن حركة التارٌخ لٌست حالة 
وأن أي جهد « !!لعولمةرفاهٌة ا»سكونٌة، حتى ٌمكن القول إنها توقفت عند ضفاؾ 
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جاد ومخلص بهذه االتجاه، ال بد وأن ٌمر عبر القناعة الكاملة بضرورة عقلنة المصالح 
بٌن قطبً العمل ورأس المال. وال نرى بهذا الصدد رإٌة استراتٌجٌة صورت الحالة 
الراهنة الختبلل التوازن بٌن قطبً العمل ورأس المال، وبالتالً مطلب عقلنة المصالح 

ر مما جاء فً مذكرة ستٌفان روشا، رئٌس االقتصادٌٌن لدى مصرؾ مورجن ستانلً أكث
"Rocha-Stephan "  قائبل: "منذ سنوات وأنا أشٌد بحسنات رفع اإلنتاجٌة، إال أنه

ًّ االعتراؾ بؤن أفكاري بهذا الشؤن قد تؽٌرت اآلن، وإنً صرت أسؤل نفسً  ٌتعٌن عل
الموعودة. إن إعادة االقتصاد األمرٌكً تشبه بما عما إذا كان هذا سٌوصلنا إلى الجنة 

ٌقوم به المزارعون البدائٌون عندما ٌدمرون خصوبة التربة من خبلل إضرام النار فً 
األراضً الزراعٌة التً ٌعٌشون من خبللها، وذلك رؼبة منهم للحصول على ؼلة أعلى 

ق من هذا القبٌل، فً األمد القصٌر. إن استراتٌجٌة تقلص فرص العمل لٌست سوى مؤز
فإذا لم ٌعثر قادة المشروعات فً الببلد على سبٌل آخر ال ٌقضً على معنوٌات القوة 
العاملة، بل ٌزٌدها ثقة بنفسها فإن أمرٌكا ستفتقر إلى الموارد التً ستمكنها من مجاراة 
السوق العالمٌة. وال ٌمكن االستمرار فً عصر قوة العمل إلى ما ال نهاٌة، فالتقلٌص 

لمستمر لفرص العمل والتخفٌض الدائم لؤلجور ما هو فً نهاٌة المطاؾ سوى نهج ا
 .(19)ٌدمر صناعنا"
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