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 والخالصةالمقدمة 
 أصبحت العولمة أحد أكثر المصطلحات تردداً، وقد طرحت مضامين ومفـاهيم عديـدة      
ومتنوعة لهذه الظاهرة من قبل باحثين ومفكرين عرب وأجانب، فقد قيل عنهـا أنهـا عمليـة،                 

 .ت نماذج ونظريات متباينة في تفسيرها     وأيديولوجيا ومحاولة وحالة وظاهرة ونظرية، كما طرح      
وفي خضم التطورات الحالية، أصبحت العولمة واحدةً من المفاهيم  التي انطوت على مضـامين               

 جديدة تهدف من خاللها بعض القوى إلى توحيد العالم، انطالقا من تغيير واقـع بلدانـه                 وأنساق
العولمة ترقى الن توصف بأنها تعبـر       وبهذا المعنى ف  . وتغيير مجمل المفاهيم التي تتقاطع معها     

عن واقع سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وأيديولوجي جديد يعمل على تحقيق أهدافه مـن              
ونحن بحاجـة  . خالل وسائل متباينة في مدى مشروعيتها وتأثيرها ومدى قبولها من المعنيين بها          

رف على بناها الفكرية ونقـدها      ماسة إلى قراءة معمقة لمضامين العولمة ودراسة معطياتها والتع        
واالرتقاء بذلك على مستوى الفهم والتفكير والعمل، فوقوفنا حيث نقف مـن الجـدل واالنقسـام                

في مزيد من الضعف والسلبية إزاء ما يجري في         ) وقد فعل ( يضعنا   أنالفكري الحاد المر يمكنه     
ذه الظاهرة، وأيضا أن يفكروا فـي   مليا وجديا فيما يمكن اتخاذه لموجهة ه نفكر أنينا  العالم، وعل 

حاضرهم ومستقبلهم وان يعوا ما يبيته لهم اآلخر، وما تقصر عنه الذات، وفـي تقـديري أننـا                  
بحاجة إلى بلورة استراتيجية وخطة عمل تهدف إلى تعبئـة المـوارد واإلمكانيـات و توجيـه                 

 .لعملي للتحديات المستقبليةالسياسات واستخدام المتاح منها في هذه المرحلة والرصد الواقعي وا
 

 في حقيقة العولمة
إن العولمة ظاهرة مركبة تتمازج فيهـا السياسـة واالقتصـاد والثقافـة والجغرافيـة               

 سياسـي بالدرجـة     –واأليديولوجية والتقانة والتغير المؤسسي وان كانت ذات بعـد اقتصـادي            
االندماج والتكامل عـن طريـق      األولى، يراد بها تحقيق التشابك على المستوى الدولي، وتحقيق          

التأثير في سيادة الدول وتذويب الحدود أمام الشركات متعدية الجنسيات، كما يتم تحقيق التشـابك               
االندماج والتكامل عن طريق خلق عالقات دولية قائمة على تحرير التجارة والمعامالت الماليـة              

بحيث يبدو فك االرتباط بينهـا خيـاراً        الدولية وانفتاح األسواق الوطنية وربطها بالسوق العالمية        
 العولمة تبرز كحقبة للتحول الحضاري من حضارات متباينة نحو          أنغير ممكن التطبيق، طالما     

حضارة محدودة القسمات هي حضارة االستهالكية، بغية الوصـول إلـى اختـراق مجتمعـات               
 إشـاعة الثقافـة     والوصول كذلك إلى نمط استهالكي رأسمالي قـام علـى         . واقتصاديات العالم 

 .)1(االستهالكية الغربية بل األمريكية حصراً
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إن البحث في تاريخ العولمة يتيح لنا معرفة العمق التاريخي لهذه الظاهرة، ويستكمل بنا              

 التاريخ يقدم لنا صورا فريدة للمعرفة وان كانـت خاضـعة            إنفهم بعض من ممكناتها، وطالما      
وبادئ ذي بدء، نجـد إن      . تاريخ هذه الظاهرة أو غيرها    للتحيز و االختالف في قراءة صفحات       

 على األقل في بعض     أواغلب اآلراء تتفق على أن العولمة وان كانت حديثة اصطالحا، إال أنها             
من مضامينها قديمة، فالتاريخ االقتصادي ينبئ تماثالت ما بين ما يطلق عليـه حاليـا العولمـة                  

لحرب العالمية األولى، فقد ازدهرت صـالت االقتصـاد         وبين الحوادث االقتصادية المهمة قبل ا     
وادعـى الـبعض ان النشـاط    . )2(الدولي مع تدفق االستثمار من العالم الجديد إلى العالم القـديم      

اإلنساني المترابط يضرب بجذوره عبر القرون المختلفة، وان مدياته عبرها قد اتسعت ما بـين               
ولمة قد اتسم بتشتت اإلنتاج ما بين بلدان عديدة تبـدو            الشكل الحالي للع   أنغير  . الدول المختلفة 

 . )3(وكأنها في مكان واحد ترتبط معا في الزمن الحقيقي
 

إن القبول بفرضية قدم العولمة وارتباطها بنشوء الرأسمالية الصناعية بالرغم من صحة            
رأسمالي، وينفـي   بعض المقارنات، إال انه يمهد العتبار العولمة ميل كامن وتلقائي في النظام ال            

قصدية الفعل المعولم، ويتجاهل حقيقة الدور الذي تقوم به القوى الساعية لفـرض العولمـة، أو                
 الرأسمالية علـى وفـق      إن. كما ينفي األبعاد األيديولوجية للظاهرة    . إغراء من يمكن إغراؤه بها    

يارها، أما العولمة   الفهم الماركسي التقليدي تنزع نحو العالمية والذي عده ماركس من شروط انه           
وان فتش الماركسيون المحدثون عنها بين أوراق ماركس ولينين وتوصلوا عبر مد تحليلهما على              

 فانه تكييف فكري تعـوزه األصـالة        » العولمة أعلى مراحل اإلمبريالية      «استقامته إلى اعتبار    
ت بعض العـوارض    وتغيب عنه األسس الفكرية الذي انبنت عليه نظرية اإلمبريالية، وان توافر          

المشتركة من قبيل تركز راس المال المعبر عنها باندماج الشركات العالمية، وتتمسك بأمل غائب              
وعلى الطرف اآلخر فإننـا وان      .  مرحلة أرقى أو أعلى من الرأسمالية      إلىفي تخطي الرأسمالية    

ففـي  .ة التاريخ   وجدنا في التاريخ تماثالت بين العولمة وبعض الحوادث السابقة، فانه من طبيع           
وبهذا فالعولمة ليست ظاهرة تاريخية يمكن ان تخضـع لعمليـة           . التاريخ حوادث كثيرة متطابقة   

 مقاربات البعض بينهـا وبـين إقامـة الدولـة           وأما. نمذجة ترجع بها إلى نقطة بداية قديمة جدا       
 والوسائل  اإلسالمية فهي مقـاربة بين ظاهرتين شديدتي التمايز متناقضتين مـن حيث األهداف          

 . والغايات
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 قديمـة، فمـن     ألصولإن العولمة ظاهرة حديثة ال يمكن هندستها ونمذجتها وإرجاعها          
فهـي  . القرن الماضي ) أو نهاية ستينات    ( لى أبعد من سبعينات     إالمشكوك فيه أن نرجع بأصلها      

ل على مستوى االبتداع اللفظي ظهرت وارتبطت بكتابات الكندي مارشال مـاك لـوهن وأعمـا              
أما من حيث الشيوع  فإنها شاعت أوال في أسواق المـال وباتـت مفـردة                . زبيغنيو بريجنسكي 

 جولـة   إنجـاز  االتحاد السوفييتي، وتكاملت أسسها المؤسسية مع        انهياررائجة وكثر تداولها بعد     
أورغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية التي باتت الرمز للعولمة والحامل للوائها، حتـى أن              

رافضين للعولمة يصبون جام غضبهم على هذه المنظمة ويطاردون إجتماعاتهـا واحـدا تلـو               ال
 !، من سياتل إلى الدوحة، بالمظاهرات والتنديد حتى أن بعضهم أرداه رصاص الشرطة اآلخر

   
  4تحوالت النسق االقتصادي  العالمي

ال تغيرات عديدة،    التاريخ عموما، وتاريخ ظاهرة ما خصوصا، يمكن تقسيمه إلى آج          إن 
. لكن من اجل غايات علمية خاصة بمناقشتها، ولمقاصد قد يقع في  مقدمتها طلب الراحة الفكرية               

والرأسمالية وان اختلف في نشأتها وطبيعتها وتحقيب مراحلها، فقد انتقلت من مرحلة إلى أخرى              
 .ومن طور إلى طور، حالها في ذلك حال بقية الظواهر التاريخية

 
مالية نظام دائم التغير، وبمعدالت أسرع نسبيا من األنظمة السابقة عليها والتـي          الرأس إن

ولذلك فمن الضروري تحديد الجديد في النظام في كل حقبـة، حتـى             . كانت تتسم بالثبات الكبير   
وهذه التحوالت التي تتخذ أحيانا شكال كيفيا، تبقى        . يمكن إجراء التحليل الصحيح والتحرك الفعال     

وانسجاما مع أغراض البحث، يمكن لنـا        .)5(ام، في إطار المنطق األساسي للرأسمالية     على الدو 
 : تقسيم هذه المراحل إلى ثالث هي

 
         مرحلة االقتصاد الوطني 
         مرحلة االقتصاد الدولي 
         مرحلة االقتصاد العالمي

 
 للرأسمالية على التكيف مـع      إن القاسم المشترك بين هذه المراحل هو القدرة المتعاظمة        

األوضاع الجديدة في العالم، وقدرتها على اإلفادة منها، واسـتخالص أقصـى األربـاح عبـر                
التوصل إلى أشكال جديدة من النشاط والتنظيم تتسع باطراد وتحوز معها شرعية جديدة تهيـئ               

اكم الرأسـمالي،   وإخضاع جميع مظاهر الحياة االجتماعية لمنطق التر      . لها ان تتصف بالعالمية   
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األمر الذي يسمح بتحقيق قفزات نوعية في جوانب التقدم المادي، إلى جانب التقـدم السياسـي                
 .والثقافي، ومكنها أيضا من إدامة الحفاظ على معدالت للنمو لم تعرف اإلنسانية مثيال لها

 
إن عملية التكيف كانت وما تزال تواجه بظروف وحقائق متغيرة تختلـف فـي سـرعة             

لكن الثابت إن عملية التكيف كانت مدفوعة بالتغيرات في مجـال           . تها وحجم تأثيرها ومداه   حرك
العلوم الطبيعية وتسارع خطاها وعنفوانها حتى وصلت إلى ذروتها في إطار ما اصطلح علـى               
تسميته الثورة العلمية والتقانية التي  قيل عنها أنها تحدث تغيرات ثورية بعيدة المدى في العملية                

نتاجية على نطاق العالم كله، وتهيئ كذلك للتأثير في العالقـات الدوليـة وأشـكال التنظـيم                 اإل
ومن جهة أخرى اتسمت عملية توسع الرأسمالية بأنها عملية         . االجتماعي على المستوى القومي   

وعبر المراحل الزمنية أيضا، لتـي تباينـت        . توسع غير متكافئ في المراكز كما في األطراف       
ال منذ ان تكامل بناء النظام الرأسمالي في أوروبا بعدما تسنى له تصفية النظم السابقة               آمادها طو 
بـول  صبح النظام الناشئ نظاما رأسماليا خالصا يمكن معه اعتماد تعريـف            أبحيث   .عليه كليا 

يعتصـر  . )6())نظام المتصاص الفائض والتراكم من خالل عالقات اقتصادية غير متكافئة  ((  بأنه   سويزي
 .الفائض على المستوى الوطني والدولي والعالمي

 
ولفهم التغير الحاصل في بنية النظام الرأسمالي ومالحقـة التطـورات األساسـية فيـه               
والخاصة ببروز العولمة بأبعادها ومضامينها منذ الثلث األخير مـن القـرن العشـرين، مـن                

منـذ  .  راحل التي مـر بهـا     الضروري ان نركز على المسار التاريخي لتكون هذا النظام والم         
 القرن السادس عشر كانت  بعض مظاهر الرأسـمالية قـد            وأوائلأواخر القرن الخامس عشر     

توالى ظهورها أوروبيا وعالميا مع التوسع األوروبي عبر البحـار فـي إطـار مـا عـرف                  
بالمركنتيلية، التي برزت قـوة راس المـال التجـاري وهيمنتـه، فتكونـت اإلمبراطوريـات                

مارية التي مارست سرقة ثروات الشعوب المستعمرة عبـر تصـدير الـذهب والفضـة               االستع
فأحدثت العملية االستعمارية والتجارية تراكما للثـروة فـي         ) كصورة للثروة المعروفة آنذاك     (

وحتى عهد الثورة الصناعية لم يكن النمط الرأسمالي        (( . أوروبا وشكلت المادة األولى للثورة الصناعية     
ولهذا فالمرحلة المركنتيلية لم تكن سوى مرحلة انتقالية نحو الرأسمالية، والتي           . )7())عـد   قد وجد ب  

امتدت حتى تفجر الثورة الصناعية، إذ ال يمكن الحديث حتى قيامها عن سيطرة مطلقة للنسـق                
الرأسمالي على التشكيالت االجتماعية الخاصة بتلك الحقبة وإكمال تفكيـك النظـام مـا قبـل                

 .يالرأسمال



معة جا(جملة العلوم االقتصادية واإلدارية قراءة يف حتوالت النسق العاملي من االقتصاد الوطين إىل االقتصاد املعومل، : االقتصاد السياسي للعوملةحسن لطيف كاظم، 
 2006، )18(، العدد )البصرة

 

 5

إن التبلور الرأسمالي يمكن النظر إليه من زوايا مختلفة، فمن الناحية االقتصادية افـرز              
النظام عالقات اقتصادية غير متكافئة يحكمها النشاط االقتصادي المهيمن واليات توزيع الـدخل             

قـاد  وعدم التكافؤ االقتصادي بين الشرائح والطبقات االجتماعية المتنافسة على السلطة           . والثروة
أما من الناحية االجتماعية فقـد أدى       . إلى إفراز عالقات سياسية غير متكافئة لصالح طبقة معينة        

ظهور وانتشار العالقات الرأسمالية إلى استقطاب اجتماعي حاد بين طبقتين كبيرتين في البداية،             
 السياسية  فقبضت األولى على السلطتين   ) العاملة(وتوسعت األخرى   ) الرأسمالية(تقلصت إحداهما   

 . واالقتصادية
أما على المستوى التقاني فقد جرى بفضل الثورة الصناعية األولى تحول ثـوري فـي               

إلى المصنع القائم على قسمة العمـل       ) المانفكتورة  ( طرق اإلنتاج، وجرى التحول من الورشة       
تاجية عالية،  وجرى استبدال العمل اليدوي بطرق ذات إن      . األمر الذي سمح بزيادة اإلنتاج الوطني     

فارتفع مستوى الدخل الفردي، ونتج عنه أيضا تامين الحتياجات األفراد لم تشهده النظم السابقة،              
وبذلك يمكن القول ان الرأسمالية سمحت      ) من جانب الرأسماليين    (فتنامت روح المبادرة الفردية     

 .بتحسين كمي ونوعي في مستوى معيشة األفراد
 

ت عبرت عن نفسها في صور مختلفة لعل أبرزها أزمات          لكن األمر لم يخلو من مشكال     
وتشـير كتـب التـاريخ      . فيض اإلنتاج التي تحدث البطالة وتزيد من بؤس العمـال وشـقاءهم           

االقتصادي التي أرخت لمرحلة التطور الصناعي إلى وقائع غير مشرفة في البلدان األوروبيـة               
ساعات عمل طويلـة قـد      ) سادسة من العمر  في ال (من استغالل للعمال وتشغيل النساء واألطفال       

 ساعة عمل في صناعة النسيج بأجور لم تكن تكفـي إال لسـد              17تصل في بعض المناطق إلى      
 ردود فعل عنيفة هزت أركان النظـام        أحدثالرمق، وتدنت أوضاع الطبقة العاملة، األمر الذي        

لة إن آليـات النمـو كانـت        وما يهمنا هنا هو القول أن الخصيصة األساسية لهذه المرح         . القائم
متمحورة على المستوى القومي، بمعنى إن النمو االقتصادي كان مرهونا بالمؤشـرات الكليـة              

 . القومية
 

أما بلدان العالم الثالث فخالل هذه المرحلة كان دورها متوقفا عند حدود تـامين عمـل                
ماري وان ظهـرت بعـض      قوانين النظام االقتصادي فقد استمر الشكل السابق لالستغالل االستع        

الصيغ االقتصادية لالستغالل، وبالنسبة للوطن العربي فانه في أثناء مرور أوروبا بهذه الحقبـة              
وفي الوقت الذي حققت فيه أوروبا قفزاتهـا        . كان خاضعا للسيطرة العثمانية قرابة أربعة قرون      

سية بمـا جعلهـا قـوة       نوعية وتمكنها من أحداث النهضة العلمية والصناعية والجغرافية والسيا        
طاغية، كان المشروع الحضاري العربي في تراجع، فقد عانى الوطن العربـي طـوال الحقبـة           
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العثمانية من العزلة النسبية عن العالم، وربما يكون ذلك عائدا إلى انتقال مركز السلطة خـارج                
االكتشـافات  الوطن العربي وتحول طرق المواصالت والتجارة العالمية بعيدا عن أراضيه بسبب  

لكننا لم ننس ان االختراق األوروبي كان مبكرا ألطراف الوطن العربي، فمنذ            . )8(الجغرافـيـة
القرن السابع عشر بدا نطاق هذا االختراق يتسع، وفي القــرن التاسع عشر تحول إلى احتالل               

 .عسكري سافر، فادمج الوطن العربي ضمن النظام االقتصادي الرأسمالي
 

لقول بان السمة البارزة في الرأسمالية هي ميلها الكامن للتوسع في المناطق            ليس جديدا ا  
فالرأسـمالية الحديثـة    ((  .غير الرأسمالية كأحد العوامل الضرورية لضمان بقاءها واطراد نموهـا         

تزدهر بتحطيم األنظمة، حيث تجري إزاحة العالقات االجتماعية، وعالقات التجمعات والتكنولوجيـات القديمـة              
 فحتى خالل المرحلة التي كانـت فيهـا عمليـات اإلنتـاج             )9(.))لها لصالح أخرى جديدة أكثر كفاءة     ك

القومي، كانت الرأسمالية تميل إلى التوسـع ، وقـد          ) الدواخل(واالستثمار متمركزة في الداخل     
ن لهذا يمكن القول، إن النظام العالمي للرأسمالية كا       . عبرت عن ذلك موجات التوسع االستعماري     

وما يزال يلعب دورا مهما في نموها وتوسعها، فالنسق الرأسمالي قائم على تقسيم دولي للعمـل                
بين مراكز وأطراف يجري بمقتضى هذا التقسيم تخصيص الموارد والمواد األولية وتصـنيعها             

تكون وظيفة األطراف   . وتسويقها واستهالكها وجني األرباح منها واستثمارها ثم إعادة استثمارها        
نتاج وتصدير المواد الخام مقابل استيرادها السلع االستهالكية واإلنتاجيـة المصـنعة والمـواد              إ

الغذائية، وهذا أساس تبعية العالم الثالث للعالم الرأسمالي تجاريا وماليا وتقانيا، التـي ال يمكـن                
لى بلدان المحيط ، وهو     إعادة إنتاج عالقات السيطرة والهيمنة ع     (( الفكاك من آسار هذا التقسيم الذي يكفل        

 .)10())أمر كانت له أهمية بالغة في تعضيد نمو الرأسمالية 
لقد تم خالل مرحلة االقتصاد الدولي ربط األطراف اقتصاديا بالمركز من خالل تعـديل              
آليات النمو والتطور لتستوعب األطراف، وتدمجها في آليات اشتغال النظام االقتصادي فاصـبح             

يم العمل المذكور وتخترقه أشكال من التبادل غير المتكافئ بين مركز النظام            النظام محكوما بتقس  
وأطرافه، يتحدد دور األخيرة وموقعها في النظام الكلي بما يؤديه نظامها االقتصادي في النظـام               

دولية ال تشمل األطراف فحسب     ) هيراركية(الرأسمالي العالمي، لذا نجد في هذه المرحلة تراتبية         
 .لمراكز أيضابل تشمل ا

هذه المرحلة تترافق مع ظهور الدولة في األطراف كمفهـوم جـرى تظهيـره بشـكل                
لقد ظهرت الدولة القومية فـي أمريكـا        . عشوائي، فجاءت والدة الدولة في العالم الثالث مشوهة       

الالتينية منذ أواخر القرن التاسع عشر، تبعتها موجات االستقالل السياسـي للبلـدان اآلسـيوية               
وجدير بالذكر ان تعمـيم الفكـرة القوميـة         . فريقية التي امتدت حتى ستينات القرن العشرين      واأل

شرطا ضروريا إلدامة االستغالل ونزح الفائض، فالدول التي أنتجتها الوالدة المشوهة هي دولة             
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كومبرادورية، في الوقت نفسه أدمجت النخب االقتصادية والسياسية في مجتمعات العالم الثالـث             
طار عمل الشركات الدولية من خالل السوق الدولي، وجرى نقل عملية اإلنتاج الرأسـمالي              في إ 

إلى البلدان المنتجة للمواد األولية أو الموفرة لقوة العمل الرخيصة، وهو ما أدى إلى خلق قطـاع       
 .)11(صناعي رأسمالي في قلب الصناعات المحلية، يتمفصل معها ويسخرها لخدمته

 
 راس المال المهيمن يفضل دائما أنماط التنمية التابعة         أن نجد   )12(ينسمير أم . وبحسب د 

دون سيطرة محلية على عملية التراكم، أي انه يفضل التعامل مع الدولة الكومبرادور أي الدولة               
التي وظيفتها األساسية ضمان هيمنة راس المال العالمي، وطبقا ألطروحته عن التبعية و التوسع              

ين النظام الرأسمالي االقتصادية والسياسية في مجموعهـا ال تعمـل باتجـاه             الرأسمالي فان قوان  
على أساس تعميم نمـط الدولـة البرجوازيـة الوطنيـة ذات            ) المتقدم والمتخلف (تجانس العالم   

الهيمنة على إعادة تكوين قوة العمل، الهيمنة علـى تمركـز الفـائض             : الهيمنات الخمس اآلتية  
 المحلية، الهيمنة على الموارد الطبيعية، والهيمنة على التقانـة، بـل            المالي، الهيمنة على السوق   

تعاد كومبرادورية مجتمعات العالم الثالث عن طريق إخضاع تنميتها المستقبلية لمقتضيات إعادة            
وباستخدام نقاط ضعف الدولة في األطراف تلك النقاط التي تظهـر           . انتشار راس المال المهيمن   

ين المالي، صعوبة االنتقال إلى المستويات التقانية العليا، أزمة التغذية ،أزمة           آثارها في ميادين الد   
التحضر غير المسيطر عليه، تغلغل نمط االستهالك الغربي، تغلغـل تـأثير الثقافـة الغربيـة                

 .الخ.. .المزعومة، الضعف العسكري
 

للعمل وان كانت   أما بالنسبة للوطن العربي فان دوله القطرية أدمجت في التقسيم الدولي            
في هذا متأخرة عن مثيالتها من دول العالم الثالث، فأنها أخضعت الستنزاف خطير عملت على               
تنفيذه الشركات الدولية النشاط مستغلة الميزات النسبية المتعددة لألقطار العربية سواء في قطاع             

انـدماج األقطـار    في غيره من القطاعات وباألخص قطاعات البناء والتشييد، وتعمـق        أوالنفط  
تزايد االعتمـاد علـى   : العربية منفردة في السوق الدولية، وتلونت تبعيتها بألوان حالكة من قبيل        

تصدير النفط والمنتجات المنجمية، زيادة االعتماد على االستيراد من الخارج، سـيطرة الـدول              
التبعيـة   غيـر النفطيـة،   الرأسمالية على الفوائض المالية النفطية العربية، زيادة مديونية الدول          

وعلى قدر تعلق األمر بـأغراض البحـث        . )13(التقانية المتزايدة، التبعية الثقافية، التبعية الغذائية     
مع االحتفـاظ بـبعض     (إن  صور التبعية هذه يمكن تعميمها على بقية بلدان العالم الثالث             : نقول

الثالث خالل مرحلة االقتصاد    وهي في مجموعها شكلت صور التعامل الغربي مع العالم          ) الفروق
 .الدولي
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لقد واصلت الرأسمالية انطالقها وبخاصة في مجاالت التقدم التقاني ونمو اإلنتاج ورفـع             
وان (مستوى المعيشة، وعلى مستوى أخر حدثت تحوالت عميقة في نظم الملكية ونظم العمـل               

ثورة الصناعية الثانيـة    وفي نظم اإلنتاج بحيث سمحت ال     ) كانت تحوالت قانونية بدرجة أساسية    
اخـذ يتوسـع    " أخطبوط احتكاري   "بأحداث تحول في قلب المشروع الرأسمالي الذي تحول إلى          

أفقيا ورأسيا وتحولت الشركات والمنشات الوطنية الكبرى إلى منشات احتكارية، وشهدت هـذه             
د الرأسـمالي   المرحلة تدخل الدولة في إطار الفكر الكينزي حتى وصل التدخل إلى بنية االقتصا            

وعموما يمكن ان  نرصد عددا من التغيـرات         . اإلدارةنفسه عبر عمليات التأميم واالشتراك في       
في رأسمالية مرحلة االقتصاد الدولي تختلف بها عن رأسمالية المرحلة القومية فقد تغيرت السوق              

العامـة أيضـا    من المنافسة بين األفراد إلى منافسة احتكارية بين الجماعات، وظهرت المنشات            
كصورة لالحتكارات، وحل بدل الرأسماليين فئة جديدة تكنوقراطية وإداريـة تهـتم بـالتطوير               

 .واإلدارة العلمية
 

 صفة العالمية ال تعني نشر عمليات اإلنتاج الرأسمالي بل وصول النظام الرأسـمالي              إن
 تعمـيم األشـكال     إلى مستوى أعلى من التطور بحيث بات يعمل على الصعيد العالمي ال بمعنى            

الخاصة بالرأسمالية فقط وانما بالنظر إلى العالم كوحدة اقتصادية واحدة وربط آليـات اشـتغال               
 ما نزعمـه ان     إن. النظام بمفاعيل عالمية بعد ان كانت هذه المفاعيل دولية في المرحلة السابقة           

 : تيالعولمة إذا ما اعتبرناها مرحلة متطورة للرأسمالية فإنها تميزت بما يأ
 .  التوسع الهائل في استخدام التقانة المتقدمة واثر ذلك على اإلنتاج وعنصر العمل )1(
 .تدني مساهمة العمل ووسائل اإلنتاج المادية لحساب ارتفاع مساهمة راس المال المالي )2(

  .ظهور مجتمع المعلومات )3(
 " .الثقافة االستهالكية "  توسع النظام الثقافي للرأسمالية الذي يكفل نشر  )4(
 . تطوراأكثر ان قانون القيمة اتخذ صيغة  )5(

 

ان التطور التقاني الذي حققتـه      وعلى هذه العناصر تنبني فرضيتنا حول العولمة وهي         

الرأسمالية سمح لها ان توظف النظام الثقافي لتعظيم القيمة الرمزية للسلعة بـالتزامن مـع               

 .استخدام التقانة العالية لتدنية القيمة الفعلية
 

غير طرأ في هذه المرحلة من تطور الرأسمالية هو تفجر ثـورة جديـدة علـى                ن أهم ت  إ
مستوى العلم والتقانة، إذ اتجه االقتصاد العالمي في مسار جديد منذ أواخر السـتينات وبدايـة                

وبقطع النظر عن البداية الحقيقية للثورة العلمية والتقانية، فان ثمارها قد نضجت منذ             . السبعينات
من القرن العشرين بفضل  تالشي الفجوة ما بين المعـارف العلميـة والتقانيـة،               الربع األخير   
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والتغير في مفهوم التقانة بدال من اعتبارها مزيجا من االختراعات واالبتكارات الفرديـة إلـى               
 قوة منتجة في   أصبح ولهذا قيل أن العلم      )14(اعتبارها كمرادف لتطبيق العلوم في مجاالت اإلنتاج      

وتحدث البعض عن تحوالت تقانية عميقة أثرت وستؤثر مستقبال فـي كافـة             . ةظل هذه الثور  
 التأثير في الظـواهر     إلىمناحي الحياة وانساقها الثقافية المختلفة لتتجاوز بذلك مجاالت اإلنتاج          

االجتماعية والقيمية والسلوكية واالقتصادية والسياسية والبيئية، فأحدثت بذلك تغيـرات شـملت            
ة والحدود واألمن وقوة العمل والتعليم والثقافة واللغة ومخاطر تشكيل أنماط الحياة            مفاهيم الوطني 

 .واالستهالك والتفكير واالختراق الثقافي
من دون الخوض في التفاصيل نقول ان الثورة العلمية والتقانية أحدثت تحوال بنيانيا في              

مو الصناعات المؤتمتـة، وهـي     األول هو ن  : )15(االقتصاديات الصناعية المتقدمة سار باتجاهين    
صناعات قائمة على إدماج المراحل اإلنتاجية لسلعة معينة في سلسلة متصلة على نحو آلي عبر               
استخدام الحاسب اإللكتروني الذي وسع من نطاق تطبيقات تقانية ضـخمة زادت مـن سـرعة            

 رمـز    الحاسـب اإللكترونـي وهـو      وأصـبح األتمتة في  معظم جوانب العملية االقتصادية،        
االوتوماتية الذي يتحكم آليا وذاتيا بالوحدة اإلنتاجية، ويمهد لعملي ترشيد القارات، وتاليا إدخال             

أما االتجاه اآلخر، فهو التحول بنمـو      . القدرة على التجديد من خالل إدخال الروبوت في اإلنتاج        
 االقتصـاد   وأصبحقطاع الخدمات بحيث بات قطاعا غالبا في االقتصاديات القومية الرأسمالية،           

مجتمـع مـا بعـد       «كتابات الغربية بأنه التحول إلـى       اقتصادا معلوماتيا وهو ما نظرت إليه ال      
 الذي يتميز بكثافة العمالة والتقانة العالية في مجتمع يعتبر المصادر البشرية أسـاس              » الصناعة

 وأصبح. والمعلوماتوفي كال االتجاهين جرى التحول نحو السلع كثيفة العلم          . التقدم االقتصادي 
مفهوم التصنيع المتصل بالثورة المعلوماتية يضم الخبرات العلميـة واألكاديميـة مـع عمليـة               

المستوى الراقي للمنتج، العالقة العضوية بين التصـميم واإلنتـاج          (( التصنيع نفسها، وهو ما يعزى إلى       
وهنا تذوب الفوارق بـين     . سها أحد منتجاتها  والرقابة، وان أدوات ومعدات اإلنتاج في الثورة المعلوماتية هي نف         

المعرفة األساسية اإلنتاج الصناعي، كما تتكامل حرف وعلوم وصناعات اإللكترونيات بشكل لم تعرفه البشرية              
 .)16())في أي إنجازات سابقة

 التحول السابق أجرى تعديالت مهمة على تقسيم العمل الدولي على أساس اسـتطراد              إن
قدمة في فروع صناعية معينة ذات مستوى عال جدا من التطـور العلمـي        تخصص البلدان المت  

والتقاني، وبخاصة في فروع اإللكترونيات الدقيقة وما يرتبط بها، مقابل اسـتمرار تخصـص              
العالم الثالث في اإلنتاج األولي واالستهالكي، أما تلك البلدان التي حاولت االستفادة مـن ثمـار                

فأنها عملت على اجتذاب الشركات متعدية الجنسيات بهـدف الحصـول           الثورة العلمية والتقانية    
وهو تقسيم  . على التقانة وان كانت تابعة وركزت على محاكاة السلع المنتجة في البلدان المتقدمة            
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للعمل زائف يوحي بتخصص الدول في حين انه تخصص لفروع الشركات العاملة في هذا البلد               
كثر عمقا تقسـيم للعمـل      أعة متعدية الجنسـية، وبصورة     أو ذاك، وهو تقسيم داخــل الصنا     

 .  المباشراألجنبيداخل المنشاة الواحدة من خالل تدفقات رأس المال 
 

 عملية تقانيـة وعالقاتـه هـي        أصبحويبقى التغير الحاسم في هذه المرحلة ان اإلنتاج         
 العمليات اإلنتاجيـة  األخرى تقانية، فقد تحول المشروع الرأسمالي إلى مشروع قائم على تجزئة        

في الزمان والمكان، هذا التفتيت الواضح لإلنتاج هو السمة الذي هيأته التقنية الجديدة، واستخدام              
الخدمات اإلنتاجية على نطاق واسع في منظومات اإلنتاج عبر اعتمـاد نظـم تصـنيع عاليـة                 

 باستخدام الحاسوب   المرونة من خالل التحكم المركزي للحاسوب أو من خالل التصنيع المتكامل          
في عمليات التصميم واختيار الخامات واإلدارة وبرامج بحـوث العمليـات واختبـار الجـودة               
وتصميم السلعة وتسويقها، وأستبدل الحديث عن مزايا اإلنتاج الكبير ووفورات الحجم بالحـديث        

اصبح اإلنتاج  و. عن مرونة الحجم للمشروع الذي يمتد أو ينكمش تبعا لحجم الحزمة التقانية فيه            
نسبة إلى رجل الصـناعة األمريكـي       ( ، فاستبدلت به صور اإلنتاج الفوردي       " إنتاجا رقميا   " 

واإلنتاج الميكانيكي التقليدي، هذا اإلنتاج الجديد  كثيف المعرفة، عديم الوزن في حاالت             ) فورد  
طر التنظيميـة   استتبع ذلك تغيرات كبيرة و مهمة في األ       . كثيرة، وسلعه ذات اشتراطات خاصة    

بكثافـة  ) في النموذج التقليـدي     ( والمؤسسية لالقتصاد والمجتمع معا فاستبدلت كثافة  الموارد         
، والنتيجة ان اصبح اإلنتاج يتمتع بالمرونة وبالقدرة المتناميـة علـى    )أو المعرفة   ( المعلومات  

 عدم تجانس السـلع     (تلبية احتياجات المستهلكين، وغير معتمد على تركيبة موحدة لمنتج واحد           
، فضال عن انه استبدل  تلك البنى الهرمية القديمة ببنـى أفقيـة             )على مستوى الوحدة اإلنتاجية     

 .جديدة تمتد في نقاط ال حصر لها على خريطة العالم
 

هذه التحوالت تقودها وتنتفع بها وتوجهها مؤسسات عالمية  في نشاطها تحمل العولمـة              
حمل وبقوة عالمة لحرية فوق قومية، مستغلة في ذلك قـدرتها           وتروجها ضمن بضائعها التي ت    

 )17(الفائقة على التكيف مع التحوالت التقانية، كما حسنت من موقعها في التشـريعات الوطنيـة              
عبر خفض الكلفة والتوفير في الضرائب وتفادي ضغوط النقابات من ان تتعرض هذه الشركات              

 . ألية محاسبة وطنية أو عالمية
 

) وبـدفعها (راد التقدم التقاني حدثت تحوالت في أساليب العمل وتغيرت معهـا            ومع اط 
 اتساع قطاع الخدمات وازدهار المهن المكتبية وتجزئة العمـل  فـي             إن. تركيبة القوى العاملة  

 فاقدا للكثير من محتوياته االجتماعية، وهو ما دفع بعض الكتاب الماركسيين            أصبحمحله بحيث   
ومـن جهـة أخـرى، أدى إدمـاج     . ع الرسالة التاريخية للطبقة العاملة إلى الحديث عـن ضيا   
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المراحل اإلنتاجية للسلعة في سلسلة متصلة خاضعة للتحكم اآللي والذاتي إلى التقليل من الحاجة              
إلى تجمع العمال في مكان واحد، وقاد إلى تغير في صورة العمل التقليدية نتيجة التقدم العمـل                 

يدوي وأثره على عمال اإلنتاج المباشر، بل وحتـى ان مضـمون العمـل              الذهني أمام العمل ال   
الماهر قد تغير نحو التوجيه الذهني والمراقبة العليا لآلالت التي تسير ذاتيا، وهو األثـر الـذي                 
جاء بفعل الثورة اإللكترونية التي قادت التحول نحو العمل شديد المهارة، الذي ينصـب علـى                

 وأحـدث . الخ… البرامج   وإعدادية ووحدات التحكم، وتجهيز البيانات      توجيه األجزاء اإللكترون  
بالتالي تغيرات في التركيب الداخلي لقوة العمل الصناعية في كل من الصـناعات اإللكترونيـة               

إضافة إلى تغير صورة وطبيعة العالقـة بـين العامـل           . )18(والصناعات المستخدمة لمنتجاتها  
ة تختصر العمليات والتكاليف فتراخت العالقـة بـين العمليـة           والعمل الذي يؤديه نجد ان التقان     

اإلنتاجية والعمالة وهذا ما قاد بيتر دراكر إلى االدعاء بانفصال اإلنتاج عن العمل، األمر الـذي    
وجدوا البرهان عليه في انخفاض عدد العمال في الصناعات التحويلية قياسا ببـاقي القطاعـات               

 .االقتصادية
 

 أنه ومنذ   إالات حول حجم ومدى االنخفاض في نصيب القطاع الصناعي،          وتتباين التقدير 
 بالمائة عام   28منتصف الستينات بدأ عمال الصناعة بالتناقص في الواليات المتحدة من حوالي            

 70، وفي بلدان االتحاد األوروبي فقد كانت النسبة حـوالي           1994 بالمائة عام    16 إلى   1965
أما اليابان فقد انخفضت فيها النسـبة        . 1994 بالمائة عام    20  انخفضت إلى  1970بالمائة عام   

، ومن المحتمل ان يستمر التناقص فـي        1994 بالمائة عام    23 إلى   1973 بالمائة عام    27من  
 .)19( بالمائة في العقد األول من القرن الحادي والعشرين14عمال القطاع الصناعي إلى حوالي 

 
 العلمية والتقانية قد اقترنـت بتحـوالت ضـخمة          ن الثورة إ على   )20(فؤاد مرسي ويدلل  

تخص الطبقة العاملة التي ولدت في العصر الصناعي السابق ، ولربما ستختفي هذه الطبقة فـي    
 :العصر ما بعد الصناعي، حيث

تغير تركيبها باتجاه انخفاض عدد العمال الصناعيين وبخاصة اليدويين، وتزايد عدد            -
 . ذهنيأولئك الذين يمارسون العمل ال

 .تغير طبيعة عملها ومن ثم عملها وتاليا عقليتها المهنية واالجتماعية -
 

 مجرد فئات مصطفة    وإنماوبذلك يمكن القول انه لم يعد العمال يشكلون طبقة اجتماعية،           
الخ، وال بـد بعـد ذلـك أن     …لتضم مجموعات الخبراء والمهندسين وعمال الخدمات المختلفة      

مع تغير التقانـات المسـتخدمة      الة في القطاعات االقتصادية المختلفة      نتوقع ان يتغير هيكل العم    
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، وبالتالي سيصبح الطلب على العمالة مرتبط وبدرجة كبيرة بوجـود مهـارات  محـددة                فيها
 . ومستوى  مرتفع من التعليم

 أهمية في جميع األمم، أضحت      أكثربالفعل لقد أصبحت الموارد الذهنية موردا اقتصاديا        
ملة الرخيصة والمواد الخام التقليدية بفعل  الثورة العلمية والتقانية ال تملكان تلك القيمـة               اليد العا 

التي كانت لهما فيما مضى، وهذا ما يستدعي ان تتبنى بلدان العالم الثالث تقانات متقدمـة فـي                  
ل نحـو   إطار من التصنيع الجديد، وفي هذا المضمار كانت بلدان النمور اآلسيوية السباقة لالنتقا            

نظم إنتاج تقانية، واتجهت إلى حيث يتجه االقتصاد العالمي، ووضعت على ضوء ذلك سياسات              
اقتصادية جديدة استهدفت من خاللها تحرير اقتصادياتها مـن مسـألة اليـد العاملـة الـوفيرة                 
والرخيصة واالعتماد على الصناعات المتقدمة واالستثمار في الصناعات الجديدة القائمة علـى            

 .انات العاليةالتق
 التقدم التقاني يدفع بالعولمة مثلما تدفع األخيرة به، فقد اصبح السوق العالمي يعتمـد               إن

على التقنية، وباإلمكان االستدالل على هذا األمر من خالل معرفة ان صناعة التقنيات العالميـة            
ويشـير  . لعالميةكانت أسرع المجاالت نموا في التجارة العالمية، فشكلت حوالي خمس التجارة ا           

 مـن النشـاط      في المائة  97اقتصادا تمثل   ) 68( إلى انه في     2001تقرير التنمية البشرية لعام     
ن معدل إنتاج التقنية العالمية قد زاد بأكثر من ضعف المعدل الكلي في             أالصناعي العالمي ظهر    

تالي بصـورة   ويشير الجدول  ال   . )21()1997– 1980(جميع الدول عدا دولة واحدة خالل المدة        
 .واضحة إلى ان المنتجات عالية التقنية تسيطر على التجارة العالية خالل العقد التسعيني

 
 )1(جدول رقم 

 المنتجات عالية التقنية تسيطر على التوسع في التصدير
 )1998  -1980متوسط النسبة المئوية السنوية للنمو في الصادرات  ( 

 المنطقة
صناع 
التقنية 
 العالية

التقنية صناع 
 المتوسطة

صناع التقنية 
 المنخفضة

الصناع 
المعتمدون على 

 الموارد

المنتجات 
 األولية

 3.4 7.0 9.7 9.3 13.1 العالم
 1.3 6.0 11.7 14.3 21.4 )ا(البلدان النامية 

منظمة التعاون االقتصادي 
 4.4 7.0 8.5 8.5 11.3 )ب(والتنمية مرتفعة الدخل 

 .دول المستقلةتشمل شرق أوروبا ورابطة ال ) أ(
 . تشمل قبرص، إسرائيل ومالطا ) ب(

    31، ص )2-2(  ، الجدول رقم 2001تقرير التنمية البشرية لعام / المصدر
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 فأصـبح في  ظل التقانة الجديدة يجري إعادة ترتيب هياكل اإلنتاج باتجاه التكامل األفقي            
موردين، معامل، مستشـاري    متعهدين ثانويين،   (اإلنتاج يقسم بشكل متزايد بين العبين منفصلين        

بحيث يلعب كـل مـنهم دورا       ) …إدارة، معاهد تعليم وبحث، مؤسسات بحوث تسويق، موزعين       
متخصصا تخلق سالسل القيمة التي توجه االقتصاديات العالمية ذات القاعدة اإلنتاجيـة التقانيـة،              

تتجـاوز  . )22(يـة والالعبين األساسيين فيها هم الشركات التي نجحت في خلق سالسل قيمية عالم           
صبح اإلنتاج عالميا لجهة توزيع العمليـة       أالحدود السياسية التي بدأت تتآكل في ظل العولمة، فقد          

 وإنمـا  السائد ليس إنتاج السـلعة كاملـة الصـنع،           وأصبحاإلنتاجية نفسها في الزمان والمكان،      
 من دولة، فكل سلعة تحتـوي       أكثرالتخصص في إنتاج مكونات اإلنتاج ومستلزماته الموزعة في         

 من دولة، وبهذا فقد تحرر اإلنتاج من االلتزام المكاني والخضـوع     أكثرعلى عناصر صنعت في     
 .لسطوة الدولة

 

وحتى نستكمل األثر التقاني البحت على الجانب االقتصادي والدور الذي يمارسـه فـي              
ئج ربما تفوق في بعـض مـن        الدفع نحو العولمة نعرج على ثورة االتصاالت وما حققته من نتا          

 من أكثر الجوانب    إنهاجوانبها حدود التصور فأحدثت آثارا اقتصادية وسياسية وثقافية عظيمة بل           
لقد هيأ االنخفاض الشديد في  تكاليف االتصال سواء في مجال البنى            . الحركية دفعا نحو العولمة   

ر الصناعية، وسواء فـي انخفـاض       األساسية الدولية لالتصاالت باستخدام الكابل البحري واألقما      
في مجاالت االتصاالت  Digital  المنازل للمشتركين وما حققته التقانة الرقميةإلىتكاليف التوصيل 

ويبقى التطور األهم في العالم هو ابتكار شـبكة االنترنيـت           . تطورت شبكات االتصال في العالم    
بالحاسوب والهاتف بما حقـق تقاربـاً        التي تعتبر الحدث األهم في القرن العشرين التي ارتبطت          

 الشبكة العنكبوتية العالمية متخمة بالعناوين والمعلومات التي        وأصبحتكبيراً بين الشعوب واألمم،     
تتبادل بلمح البصر، وأصبح البريد اإللكتروني وسيلة جديدة  لالتصال ترتب علـى اسـتخدامها               

 :نتائج مهمة لعل أهمها
 االتصاالت جاء في معظمه من البلدان المتقدمة وبخاصة          التقدم التقاني في مجال    إن •

الواليات المتحدة، نتيجة التفاعل العميق بين التراكم المعرفي العلمي، هذا ما جعل هـذه              
لذا نلحظ توزيعاً غير متساوي لهذه المعرفة       . البلدان تحكم قبضتها على المعرفة والتقانة     

ها لن تكون بمتناول اليد والعقل لما تحتاج إليه         دان العالم الثالث فإن   لوالتي وإن أتيحت لب   
من وقت الستيعابها وتحصيل مكاسبها مشروطة بتـوافر البنـى المؤسسـية العلميـة              

 .والتربوية الكفيلة بتحقيق ذلك
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لقد طرحت هذه الثورة وبخاصة استخدام االنترنيت في االتصاالت مفاهيم جديدة لـم         •
 : تكن موجودة في السابق لعل أبرزها

  التي تعني ربـط األجهـزة     Electronic Governmentحكومة اإللكترونيةال .1
الحكومية في بلد معين بشبكة اتصاالت معلوماتية لتسيير وتسـهيل اإلجـراءات            

 .والمعامالت
  أي التسوق عبـر االنترنيـت وهـي      Electronic Tradeالتجارة اإللكترونية .2

 ارة العالمية التجارة التي يتوقع أن تحقق حصة كبيرة من التج
  Distant Education and Trainingالتعليم والتدريب عن بعد  .3
 العالم يتفاعل  على نحـو       أصبح العالمية فبفضل االنترنيت     االلكترونيةالقرية   .4

 . الكل يتكلم  لغة رقميةوغداغير مسبوق مع الحدث في كل مكان في العالم، 
       

ات الرأسمالية المتقدمة تدريجيا الى مجتمـع       خالل نصف القرن الماضي انتقلت االقتصاد     
ففي االقتصاد، احتلت الخدمات وبشكل متزايد، مكـان        . المعلومات أو ما بعد العصر الصناعي     

فالعامل التقليدي في مجتمع المعلومات صار يعمل في المصـرف، أو           . التصنيع كمصدر للثروة  
ة، بدل العمل في مصنع للسـيارات       في شركة حاسبات، أو جامعة، أو وكالة للخدمات االجتماعي        

لقد تعاظم دور المعلومات والبراعة الذكية، التي يمتلكها األشخاص والمكـائن           . أو معمل للحديد  
وأصبح اإلنتاج معولما بعد أن فتحت      . المتقدمة باطراد، داخل الجهد الفكري مكان الجهد البدني       

دود القومية، بينمـا ألغـت طـرق        تقانة المعلومات الرخيصة طرق انتقال المعلومات عبر الح       
االتصال السريعة بواسطة التلفيزيون والراديو والفاكس والبريد االلكتروني، الحدود التي كانـت            

 .)23(قائمة لحقب طويلة أمام مجتمعات حضارية عدة
 إلـى لم تتعانق الثورة المعلوماتية بمثل ما تعانقت مع الثورة المالية وهو ما دفع البعض               

تأسيسا على ما هيأتـه الثـورة       ) المالية  + المعلوماتية   ( )24(لثورة المعلومالية نحت اصطالح ا  
 تشكيل قرية   إلىالمعلوماتية من ترابط أسواق المال وتأثر بعضها بالبعض اآلخر، وهو ما أدى             

، وأصبح تأثير هذه األسواق والعالقات الناشئة في        األقوىمالية عالمية فأصبحت الرابط العولمي      
هـذا  .. ي ما بينها، وأدوات مالية جديدة لم تكن موجودة في زمن غير زمن العولمـة              داخلها وف 

االرتباط الوثيق بين عولمة األسواق المالية والتطور المعلوماتي يرتبط أيضا بتطور أيديولوجي            
 التحرير الشامل وإلغـاء القيـود       إلىمهم، ففي أعقاب صعود التيار الليبرالي الجديد الذي دعا          

  على النشاط االقتصادي وإلغاء القيود المصـرفية والقضـاء علـى     Deregulationوالضوابط
 العولمة الماليـة بعوامـل أخـرى        ارتبطتكما  . )25(الحواجز أمام المنافسة الداخلية والخارجية    
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كانهيار نظام بريتون وودز ألسعار الصرف الثابتة، وظهور فوائض مالية ضخمة تبحث عـن              
لدان عديدة طريق التكييف الهيكلي، وتفاقم أزمة المديونيـة الخارجيـة           الربح السريع، وانتهاج ب   

وربط عملية إعادة الجدولة بتحرير تدفقات رؤوس األموال عبر الحدود الدولية، فتحولت حركة             
 . سيل عارم يصعب السيطرة عليه أو التأثير في اتجاه ومعدل حركتهإلىهذه التدفقات 

 

يل فهو نتاج لعمليات البلدان الرأسمالية المتقدمة عبر        أن تصدير راس المال له تاريخ طو      
كذلك فان راس   . العالم، وللمؤسسات االقتصادية التي انبثقت خالل نضج الرأسمالية كنظام عالمي         

المال ليس نتاجا لفائض راس المال بحد ذاته، فمتى ما وجدت األسواق المالية المتطورة أمكـن                
 الدعامة األساسية لألسواق المالية فهي الشبكة الدولية مـن          استغاللها من خالل طرق عديدة، أما     

التجارة واالستثمار التي تولدت عن استجابة الدول الصناعية المتقدمة لحاجتها إلى العمـل فـي               
ومع استقاللية حركة راس المال عن حركة السلع والخدمات نشأ اقتصـاد            . )26(األسواق العالمية 

 وأخذت تدفّقات راس المال الدولي تتخذ شـكلين         ))ئتمان والديون   اقتصاد اال  ((مستقل يمكن تسميته    
راس المال اإلنتاجي بإقامة وحدات إنتاجيه وشراء أصول رأسمالية، وراس المال           : أساسيين هما 

 لتـدفقات   إن نجد   األولفأما بالنسبة للشكل    . )27(االئتماني في صورة قروض وتسهيالت ائتمانية     
 وأصبحت االستثمارات األجنبيـة المباشـرة       اإلنتاجما في عولمة    رأس المال اإلنتاجي دورا مه    

Foreign Direct Investment     أداة مهمة من أدوات توسيع اإلنتاج، وإيجـاد الضـمانات ضـد 
المخاطر التقانية والتجارية وهذه االستثمارات حتى الستينات كانت تتزايد بفضـل تـدفقات رأس    

ينات، أخذت الصورة تختلف إذ أصـبح يعـاد اسـتثمار        غير أنه، ومنذ منتصف الست    . مال جديد 
 الدول الرأسمالية الكبرى منصبا على توسيع رأس المـال المحلـي    اهتماماألرباح محليا وأصبح    

وإلغاء القيود على رأس المال األجنبي، فأمسى رأس المال الداخلي هو المصدر األساسي لتكوين              
ل التدفقات الجديدة لرأس المال مع انخفاض العائـد         رأس المال األجنبي الجديد، وتراجعت بالمقاب     

 . )28(على المشروعات مقارنة بمعدالت الفائدة في األسواق المالية
 

ويشير فؤاد مرسي إلى ان نصف التدفقات من راس المال اإلنتاجي صارت تتم ما بـين                
ل على شـكل    البلدان الصناعية نفسها، وصارت الواليات المتحدة هي المصدر األكبر لرأس الما          

 مليار  1.7 بعد ان كانت     1960 مليار دوالر عام     6.7استثمارات مباشرة والتي بلغت في أوروبا       
 مليار دوالر عام    95.6 وصلت إلى    1970 مليار دوالر عام     24.5 ثم صارت    1950دوالر عام   

1980)29( . 
 

فق وفي أوائل التسعينات ظهرت توجهات لمعظم دول العالم لوضع سياسات تؤثر في تد            
وذلك ضمن استراتيجيات لجذب االستثمار المباشر على الرغم        . االستثمارات األجنبية إلى دولهم   
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فبينما كانت تقدر هذه االستثمارات بحـوالي       . ة سابقة حقبمن ظهور هذا النوع من االستثمار في        
، 1992 مليـار دوالر عـام       158أصبحت حوالي    ) 1987-1982(  مليار دوالر في المدة      67

.  خمسة عشر بلدا معظمها من الـدول المتقدمـة         إلى هذه الزيادة تتمركز في عشر       إنحظ  والمال
 مليار دوالر عـام     109وتُقدر تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى بلدان العالم الثالث حوالي           

 1990بينما لم تتجاوز في العام      .  مليار دوالر  95.5 حوالي   1995 بعد ان كانت في العام       1996
وبذا تشكل هذه التدفقات أكبر عنصر من عناصر التدفقات المالية الصافية إلـى             .  مليار 24الـ  

 إلـى العالم الثالث، وتتسم هذه التدفقات بشدة التركيز فثالثة أرباع إجمالي التدفقات تقريبا تذهب              
 . )30(اكبر عشر بلدان مستفيدة، غالبيتها في أسيا وأميركا الجنوبية

 

 األسباب التي ساعدت على قيام مثل هذه االستثمارات لوجـدناها           وإذا ما استقصينا عن   
تنحصر في الرغبة في زيادة الكفاءة االقتصادية، والتخلص من العوائق الجمركيـة والحمائيـة،              
والمحافظة على األسواق القديمة، والحصول على أسواق جديدة، لذا أصـبح مـن الضـروري               

 يتطلب بدوره االستثمار في مصانع جديدة تعمـل بهـا           االعتماد على مبدأ كفاءة اإلنتاج، والذي     
طواقم إدارية وفنية وعمالية ذات مهارة متميزة، وباستخدام تقانة متقدمة وبخاصة في مجـاالت              
االتصاالت والمواصالت، وبذا أصبحت العالقة بين االستثمار والتجارة عالقة ترابط وتكامل بعد            

 . )31(لأن كان ينظر إليها على أنها عالقة بدائ
تصاعدا مـذهال فـي      ) 1980 – 1973(شهدت الحقبة النفطية     وبالنسبة للشكل الثاني  

حجم القروض واالعتمادات التي منحتها مجموعة المصارف الدولية الخاصـة بالمقارنـة مـع              
 مليار  12االئتمان الصادر عن المنظمات الدولية والحكومية، فلقد زاد حجم اإلقراض الدولي من             

 إذ  1997، وقد سجل رقما قياسيا عـام        )32(1980 مليار دوالر عام     120 إلى 1972دوالر عام   
 تريليون دوالر في صور سندات متوسطة األجل، إضـافة          1.2أعدت للمقترضين غير المقيمين     

ويرجع شيوع اصطالح العولمة في سوق األوراق المالية في العقود          . )33(إلى القروض المصرفية  
إلجراءات الضخمة التي اتبعتها الدول الصـناعية المتقدمـة لتحريـر           الثالثة األخيرة إلى تلك ا    

حركات رؤوس األموال من القيود المفروضة عليها، والـدور الكبيـر الـذي لعبتـه الثـورة                 
 ترابطا واقدر على أيجاد الفرص االستثمارية       أكثرالمعلوماتية، األمر الذي جعل األسواق المالية       

ين في االستثمار في أرجاء المعمورة، يضاف الى ذلك ان العولمة           المتنوعة والجذابة أمام الراغب   
التي شهدتها هذه األسواق فتحت الباب على مصراعيه أمام البنوك التجارية الشاملة والمتخصصة             

 نتيجـة   1990-1974العالمية لتجد الفرص المناسبة لتوظيف أموالها التي تراكمت خالل المدة           
 والتطور الذي شهدته أسواق العمـالت األوروبيـة   " ودوالرية البتر" لظاهرة تراكم الفوائض 
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Euro- Currency Markets    يضاف إلى ذلك النجاح الذي حققته البنوك المركزية فـي البلـدان 
 سياسات مرنـة  وإتباعالصناعية المتقدمة في السيطرة على الظاهرة التضخمية خالل الثمانينات،    

األمر الذي ساهم بدوره في زيادة الطلب على        . دالت الفائدة  الفائدة مكنتها من تخفيض مع     ألسعار
ولقد احدث هذا التطور رواجاً كبيراً      ). السندات الدولية (األوراق المالية ذات أسعار الفائدة الثابتة       

في مجال االستثمارات المالية الدولية، ومهد السبيل أمام حركة رؤوس األموال لالنتقال ما بـين               
لمعدالت الفائدة على السندات الجديدة وهي الوسيلة الوحيدة التي كانـت قـد             هذه األسواق طبقا    

كما وقد ساهمت سياسات تخفيض وإزالة القيود بين األسواق         . تالشت بعد الحرب العالمية األولى    
ويوضـح  . المالية في ظهور المناخ المناسب الذي  في ظله نمت وازدهرت  ظـاهرة العولمـة               

س المال الخاص إلى بلدان العالم الثالث مقارنة التمويل الرسمي للتنميـة  تدفقات را الجدول التالي
 .الذي اخذ بالتضاؤل

 )2(  جدول رقم 
 )مليار دوالر(  )1996-1990(إجمالي صافي تدفقات المورد إلى العالم الثالث  

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
 243.8 183.2 161.3 157.1 90.6 56.9 44.4 تدفقات رأس المال الخاص 
 109.5 95.5 83.7 67.2 43.6 33.5 24.5 االستثمار األجنبي  المباشر 

 91.8 60.6 62.0 80.9 20.9 17.3 5.5 تدفقات الحوافظ المالية 
 34.2 26.5 11.0 0.3- 12.5 2.8 3.0 المصارف التجارية 

 8.3 1.7 4.6 9.2 13.5 3.3 11.3 غير ذلك 
 40.8 53.0 45.7 55.0 55.4 65.6 56.5 ةالتمويل الرسمي للتنمي

  4،  ص1998، واشنطن العاصمة، 1997البنك الدولي، التمويل العالمي للتنمية :المصدر 
 

. تصاد العالمي في نهاية هذا القـرن      وتجدر اإلشارة أخيرا إلى التطورات التي شهدها االق       
بط باإلنتاج، والذي  نما نموا      وهي صعود ما يسمى باالقتصاد الرمزي، وهو االقتصاد غير المرت         

فقد حدث انفصال متزايد    .   يتوسع شيئا فشيئا    فأصبحمطلقا وازداد وزنه في االقتصاد الرأسمالي       
ما بين راس المال المنتج وراس المال النقدي، أي ما بين االقتصاد اإلنتاجي واالقتصاد الرمزي               

 الرأسمالية العالمية تشهد    إن.  والعمالت القائم على المضاربة المالية في أسواق األسهم والسندات       
في الوقت الحاضر إفراطا في تراكم راس المال المالي بالمقارنة مع راس المال اإلنتاجي، وهو               
تطور خطير أصبحت فيه أسواق األوراق المالية هي المرآة التي ترى الرأسمالية فيها وجهها كل               

د الطابع الرمزي، وصارت المضاربة الماليـة       وكلما أوغلت الرأسمالية في النمو ازدا     . )34(صباح
 حركة راس   وأصبحتنشاطا أساسيا  لراس المال وطغى االقتصاد المالي على االقتصاد الحقيقي            

المال، وأسعار الصرف، وأسعار الفائدة، ال تعبر عن حركة التجارة الدولية، بل علـى العكـس                 
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بط بالتجارة والعمـل المنـتج أربعـين        باتت مستقلة عنها، حيث بلغ حجم راس المال غير المرت         
فنمت منذ السبعينات المضاربة في األسواق المالية فتجاوزت نسبتها إلي حجم التجارة            . )35(ضعفا

 واقتربت النسبة في    1995  عام    70 :1 ثم   1992 عام   50: 1،  ثم    1980 عام   10: 1العالمية  
انه وفـي الوقـت الـذي ال        وفي هذا الصدد تشير اإلحصاءات إلى        . 100: 1 من     2000عام  

 مليار دوالر، فان رقم أعمال البورصات الدوليـة         700تتعدى فيه أرصدة البنوك المركزية عن       
كما . )36( مليار دوالر يوميا أي ما يعادل قيمة الناتج المحلي لبلد بأكمله مثل فرنسا             1000يتجاوز  

 قيمة المبادالت التجارية بين     فاقت أربعين ضعفا   G7ان التدفقات المالية بين دول مجموعة السبع        
وهذا ما يؤكد عمق التحوالت التي طرأت على هيكل االقتصاد الدولي والـذي             . )37(نفس البلدان 

 .  فيه االستثمار اإلنتاجي غير مغر مقارنة بما توفره أسواق األسهم والسنداتأصبح
 

 العولمة ونمو ثقافة االستهالك
بل الرأسمالية عن أن التغير في أنماط االستهالك        ينبئ التاريخ االقتصادي للمجتمعات ما ق     

كان أبطأ بكثير من معدل التغير في تقنيات اإلنتاج، ففي تلك المجتمعات كان النـاس يعيشـون                 
وحتى أولئك المنعمون والمترفون فلم     . ضمن حد الكفاف فلم تكن متعة االستهالك قد اكتشفت بعد         

أما النمو المتسـارع    . لع المنتجة والمتداولة آنذاك   يكن أمامهم سوى استهالك كميات اكبر من الس       
لالستهالك فقد ارتبط على نحو وثيق بقيام الرأسمالية وبنمو الصناعية الحديثة بصـورة خاصـة               

هذا .  سلع جديدة تدخل نطاق التبادل     وإنتاج اكتشافذات القدرة على توجيه األبحاث العلمية نحو        
لذين دأبوا على وضع نظريـة االسـتهالك فـي مقدمـة       ما أثار قريحة رواد الفكر االقتصادي ا      

ونظريـا تتحـدد تشـكيلة    ). أن الطلب يخلق العرض ( النظريات االقتصادية مستندة إلى مقولة    
 قرار اإلنتاج يـأتي     إنبمعنى آخر،   . السلع التي ينتجها المنتجون على ضوء طلبات المستهلكين       

رفين مستقلة بحيث تضمن السوق التنسـيق       الحقا على قرار االستهالك، وان كانت قرارات الط       
وما يبدو اآلن أن الواقع الجديد قد قلب النظرية، فالعرض هو           . بين اختياراتهم وتوجه تصرفاتهم   

 المنشآت هي من توجه المسـتهلكين الستــهالك         وأصبحتمن يخلق الطلب بصورة ميكانيكية      
 .ة وغير مباشرةأنواع محددة من السلع بوسائل مختلفة، ظاهرة وباطنة، مباشر

 

إن السعي الحثيث نحو تعظيم األرباح هو ما يميز النظام الرأسمالي عن غيره من النظم               
االجتماعية، وهذا ما يعني في الممارسة العملية تكـاليف أقـل ومخرجـات أكبـر               -االقتصادية  

وبفعـل  . ومبيعات أكثر وأسعارا تنافسية وقد كان التقدم التقاني يمثل عامال محددا لهذه األمـور             
الثورة المعلوماتية وثورة االتصاالت باتت لدى المنتجين القدرة على إغراء وإغواء المشـترين،             
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لقد نجحت الرأسمالية   . ولم تعد مقولة سيادة المستهلك سوى مقولة نظرية جوفاء في زمن العولمة           
من منتجات، معتمدة في    في تغيير الواقع الثقافي لبلدان العالم الثالث لتقبل ما تدره السوق العالمية             

ذلك على وسائل اإلعالم وتقنيات االتصال الحديثة، وتوظيف النظام اإلعالمـي العـالمي الـذي               
يستخدم ممكنات الثورة المعلوماتية وثورة االتصاالت في تحقيق االختراق الثقافي بالـدعوة إلـى              

م ثقافي وإعالمي يهيئ لها     بعدما تمكنت الرأسمالية في تأسيس نظا     . تبني ثقافة االستهالك الغربية   
تحقيق االختراق الثقافي سواء على مستوى التكوين واإلنتاج أو على مستوى الوسائل واآلليـات              
واألساليب، فتحقق بذلك اختراقاً دعائيا وثقافيا من خالل إدخال المعلومـات واألفكـار وأنمـاط               

سينما والتلفزيـون والقنـوات     السلوك والقيم الغربية في العالم كله، في الصورة والصوت، في ال          
 الكل مهيئا الستقبال ما تدره عليه وسائل األعالم من مـواد إعالميـة وثقافيـة                وأصبحالفضائية  
 أسعار هذه المواد منخفضة جداً وأدواتها واسعة االنتشار، فان العـالم الثالـث              إنوبما  . خارجية

عادات وأنماط استهالكية تكرس تبعيته     مهدد اآلن بتراجع لغاته وثقافاته المحلية ومهدد أيضا بنمو          
 .للخارج على جميع المستويات

 

 صورة التبعية   إنعلى الرغم من ان صور التبعية التقانية متحققة في مراحل سابقة، إال             
الجديدة تأخذ أشكاال أخرى، وبدا تأثيرها يتجاوز عملية اإلنتاج أو اقتناء وسائل اإلنتاج والمقابـل               

لتقانة من البلدان المتقدمة إلى العالم الثالث، فقد  يتجاوز كل ذلك إلـى خلـق   الذي يدفع لقاء نقل ا  
وقي هذه المرحلة جرى االنتقال من توحيـد سـوق          . أنماط جديدة للتبادل واالستهالك والتسويق    

 .التقانة إلى توحيد سوق األفكار والقيم والثقافات
 

لغرب وأيديولوجيته من خالل     الرأسمالية اليوم تسعى إلى ترسيخ قناعات وتصورات ا        إن
التأثير البالغ لوسائل األعالم ووكاالت األنباء وشبكة االنترنيت العالمية من اجـل نشـر ثقافـة                

والنتيجة النهائية ستكون سيادة    ) االستهالك بالذات   ( معوِلمة وتعميم النموذج الرأسمالي في الحياة       
م االجتماعية األصيلة لمجتمعـات العـالم   على القي  Pecuniary Consumptionاالستهالك المتعي

 .الثالث
 المرحلة الحالية من تطور الرأسمالية تقوم على توسعة النظـام الثقـافي للرأسـمالية               إن

ليشمل الكرة األرضية، والسعي إلى نشر ثقافة تشتمل على مجموعة من األفكار التي ال تستند إلى           
ان هـذا المكـون     .األبعاد التاريخية والمعرفية    جذور أو أولويات فلسفية وأخالقية كما تخلو من         

الثقافي االختراقي يهدف إلى ممارسة السيطرة واإلكراه والحجر على مختلف الثقافـات المحليـة              
ليدخلها عنوة في عملية انحطاط تحت ضغط عناصره القوية، وتتجلى آليات الضغط في التـأثير               
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و حاالت وعي مؤاتية لمصالح المنتفعين مـن وراء  البالغ في النظم الثقافية المحلية وتشكيل حالة أ 
 .انتشاره

إننا نحاول وضع هذه الثقافة وسط العملية االقتصادية وما دامت الغاية تبـرر الوسـيلة               
 تفسرها أيضا، وال نبالغ في القول ان عملية تلويـث  أنكشعار من شعارات العولميين فإنها يمكن  

 كامل لوجود وحقائق الثقافات المحلية باختراق واضـطهاد    البيئة الثقافية ستؤدي حتما إلى انحسار     
بعبارة أخرى، ان   . وتصفية وتخريب المكونات الثقافية لشعوب العالم الثالث إن لم يجري منع ذلك           

الحاصل هو قولبة هذه الثقافات بطريقة تستجيب مع آليـات الحضـارة االسـتهالكية الغربيـة                
ية مع عملية التوسع الرأسمالي الذي يفرض على مجتمعات         المزعومة، وتاليا تشكيل استجابة تلقائ    

العالم الثالث ومنها مجتمعنا العربي نمطا لعالقات اإلنتاج واالستهالك والتبادل بما يخـرج عـن               
 .سياقات التطور الذاتي وتحقيق التنمية الحقيقية والمستقلة

 

قطاعـا  " اعة الثقافـة    صـن "إن امتداد اإلنتاج السلعي الرأسمالي إلى ميدان الثقافة جعل          
يساهم في حركة التراكم مساهمة فاعلة، كما جعل منتجاتها سلعا يحقق إنتاجهـا أرباحـا طائلـة                 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو من خالل التالعب بالمستهلك وقولبته بشـكل موحـد للسـلع                 

ة ذوق  المنتجة في هذا القطاع أو في غيره، فالشركات متعدية الجنسـيات تعمـل علـى صـياغ                
 .ورغبات المستهلك من خالل تحكمها في المؤسسات العالمية لإلعالن

 
  38عناصر الثقافة االستهالكية وعملها في ظل قانون القيمة

 مركزية مفهوم القيمة في الفكر االقتصادي جعلته قضية دارت حولها أهم المجـادالت،              إن      
 أمكن حـل  ألغـاز القيمـة اخـذ     أنومنذ . فبات موضوعا للخصومة منذ تأسيس علم االقتصاد      

 موضوعية، فإنه   أموبقطع النظر عن كون القيمة ظاهرة ذاتية        . االهتمام ينصب على قيم التبادل    
يمكن القول ان هذا المفهوم يحكم عناصر النشاط االقتصادي من إنتاج واستهالك، ويحكم آليـة               

وما نزعمـه   .  ..فز االقتصادية اليات توفير الحوا  تخصيص الموارد وفاعلية النظام االقتصادي و     
هنا أن توظيف النظام الثقافي هيأ للرأسمالية أن تحقق الفصل بين قيم االستعمال  وقـيم التبـادل                  
كما أن توظيف التقانة العالية في العملية اإلنتاجية هيا إنتاج سلع مجهولـة القيمـة مـن جانـب         

 أداة جديـدة    أصبحالقيمة بحيث   المشتري، وهنا ينبغي فحص التغيرات التي طرأت على مفهوم          
الثقافة االستهالكية المعوِلمة وابتداء ينبغي ان نميز بين ثالثة عناصر تؤلف مكونات       . لالستغالل

 .سلع التحول، والتعامل اليومي مع هذه السلع وهي السلع الرمزية،
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لية، وإنمـا   اتتميز السلع الرمزية بأنها ال تملك قيمة تبادلية متناسبة مع قيمتها االسـتعم             
 إضافية أو ثانوية أو متصورة، حتى يبدو ان استهالكها غير موجه لـذاتها              ةتمتلك قيمة استعمالي  

بقدر ما هو موجه لما توحيه من رمز وإيحاء من أجل المركـز االجتمـاعي أو غيرهـا مـن                    
اإليحاءات، فسيارات فورد مثال التي يتجاوز سـعر بعضـها المليـون دوالر تتعـدى قيمتهـا                 

 وال يمكـن    آلخـر ستعمالية قيمتها الفعلية إلى قيمة استعمال تتباين في تقديرها من مسـتهلك             اال
تبريرها على وفق فرضية المنفعة أو نظرية سلوك المستهلك، ويمكن أن نجد أمثال سيارة فورد               

 ممكنا عبر توظيف النظام الثقافي      أصبحهذا الفصل بين قيم االستعمال وقيم التبادل        . سلعا كثيرة 
 يعتمد على ترميـز السـلع       وإنماالغربي، فلم يعد االقتصاد الرأسمالي يعتمد على قيم االستعمال          

باستخدام وسائل اإلعالن التي تخلق في السلع رموز في السلعة وفي اسـتهالكها تركـز علـى                 
 ما في اإلنسان، واعني به الغريزة، حتى يصبح هذا اإلنسان أسير غرائـزه أسـير                أردأاستثارة  
هذا النمط من السلع ال تنتجه بلدان العـالم الثالـث،           . اءات التي تخلقها الدعاية لسلعة معينة     اإليح

ذلك أنها لم تصل بعد إلى مرحلة القدرة على إشباع الحاجات األولية، فهي غير متاحة للجميـع                 
السـمة  . وتستأثر بها قلة من المجتمع التي تخلت عن ثقافتها وقيمها سعيا وراء تقليـد الغـرب               

البارزة في هذا النوع من السلع كونها تنتج لعدد كبير من األسواق المنفصلة  في وقـت واحـد،               
لقد أمكن عبر توظيف ممكنات الثورة اإلعالمية إقامة نظام         . فإنتاجها يجري على مستوى عالمي    

 المستهلك بغالف زائف من األشـكال       اإلنسانرمزي يستهدف تغيير حياة اإلنسان كلها، وتغليف        
فـي  ) نهاية المستهلك الرشـيد     ( ، ومن هنا يمكن أن ندعي       ألفكارهرموز والصور المشوشة    وال

العالم الثالث حتى من قبل ان يوجد مثل هذا المستهلك عبر تشويش آرائه وتخيالته عن األشـياء                 
 .التي يعرفها أو تنتجها الشركات العولمية

  
سـتوعب كـل أدوات الثقافـة        أما بالنسبة لسلع التحول فهي مجموعة السـلع التـي ت           

االستهالكية، وتشيع الرغبة في استهالك النوع األول من السلع، وتشتمل سلع التحـول طائفـة               
وكلها تقوم بتوزيع الصـور الذهنيـة       .) ..الصورة، الميديا، السينما، التلفزيون   ( كبيرة من السلع    
 .هذين النوعين من السلعفي حين يعني االستعمال اليومي للسلع التعامل مع . للسلع الرمزية

  
وتنبغي مالحظة ان عالقة السلعة باالستهالك وبالمستهلك قد جرى تعقيـدها فـي ظـل                

معقـدة بـين السـلع    ) تقانية في معظم األحيان  ( الثورة العلمية والتقانية، إذ جرى إيجاد روابط        
ع أخرى وكمثـال    الجديدة، بحيث يقود استهالك سلعة ما إلى خلق رغبة في استهالك سلعة أو سل             

على هذا التعقيد جهاز الكومبيوتر الذي ترتبط باقتنائه سلسلة ال تكاد تنتهي من السلع حتى تتصل                
 ! بسلسلة جديدة 
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ان الحاصل في ظل المرحلة الحالية من تطور الرأسمالية ليس نقل أقوى جوانب الثقافـة    
لمنتج الرشيدين، بل أنها تسعى لنقل     الغربية أو نشر الروح الرأسمالية أو خلق نموذج المستهلك وا         

أحط جوانب هذه الثقافة التي تضمن تسليع العالقات االجتماعية وتحفيز الطلـب علـى السـلع                
إن الشركات العالمية تسعى إلى جعل معدل التغير في العـادات           . االستهالكية الرمزية والتحولية  

ج في بلدان العالم الثالث مثلما هو في        االستهالكية يسير بسرعة اكبر من التغير في تقنيات اإلنتا        
البلدان المتقدمة عبر السعي المتواصل إلى اكتشاف وإنتاج سلع جديدة تدخل التبـادل، وتجسـد               

وبما يخالف فروض النظرية االقتصادية فطلبات      ) العرض يخلق الطلب    ( بشكل ميكانيكي مقولة    
األخيرة هي المـتحكم فـي األولـى،        المستهلكين لم تعد توجه قرارات اإلنتاج بقدر ما أصبحت          

فالمستهلك للسلع اآلن ينتظر ظهور مستوى آخر من السلعة نفسها، وان كانت ال تودي إلى زيادة                
 الربح يحتسب على أسـاس الوحـدات        أصبحفي ظل ذلك،    .  ما هو بحاجة إليه    أوإشباعه الفعلي   

ض التكاليف، تنويع المنتوج    خف: التي يستوعبها السوق لمدة معينة، أضحى تعظيم األرباح يتطلب        
 .)39(وتجديده، تخليق سلع جديدة وإيجاد الرابط بين بعضها البعض، وتوسيع األسواق

 

إن الذين يقولون أن العولمة ليست ظاهرة رأسمالية على أساس أنها ال تعبر عـن نمـط              
ن ان العولمـة    معين من تطور عالقات اإلنتاج وأنها البنية الفوقية لقوى اإلنتاج العالمية يتناسـو            

والرأسمالية ليستا ظاهرتين حياديتين، وان العولمة مرتبطة بالرأسمالية، والعولمة هـي لحظـة             
أنها البريء الـذي لـم تثبـت        تحقق عالمية راس المال، ولهذا ال يمكن النظر إلى العولمة على            

قة الجدلية بين كال    إن النظرة  هذه ليست قائمة على التبسيط فالعال        . ، فهي مدانة منذ والدتها    إدانته
الظاهرتين تبرهن أن الرأسمالية هي من تضطلع بمهام تجذير العولمة وصوغ اتجاهاتها، وهـي              

ان القول بحيادية العولمة    . بذلك تشترط نوعا خاصا من عالقات اإلنتاج ونسقا خاصا من المفاهيم          
ألخيـرة بصـورة    يفترض ضمنا انه باإلمكان المشاركة في العولمة بعدما يجري النظر إلـى ا            

 .مسطحة، وهو أمر نرفضه
 

 الخاتمة
 العولمة على وفق ما عرضنا هي حصيلة تطورين مهمين، األول شمل قوى اإلنتـاج               إن 

وال سيما مجاالت االتصاالت والمعلوماتية التي أنتجتها الثورة العلمية والتقانية، وهي تطـورات             
أمـا  . لدافعة أو المصاحبة للعولمة استقالال     العوامل ا  وأكثريمكن عدها حيادية أو مكتفية بنفسها       
 ينصرف إلى الجانب القصدي والعقيدي مـن العولمـة،          ألنهالتطور اآلخر فال يمكن عده حياديا       

فكل التطورات الحيادية لم يكن لها تجليات واضحة وحقيقية لو لم تتبع حكومات البلدان المتقدمة               
 وتهيئ المناخ المالئم لعمل الشـركات       سياسات التحرير والخصخصة، وتحضر لجوالت الجات     
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متعدية الجنسيات، وممارسة الضغوط على حكومات العالم الثالث للقبول بفكرة العولمة والسـير             
وعلى خلفية هذه التطورات غير الحيادية جـرى ترجمـة          . في مسالكها والتعامل مع مؤسساتها    

ت حتمية تاريخية أو حتمية تقانية بل       ان العولمة ليس  . التطورات العلمية والتقانية إلى واقع عملي     
أنها ليست من الحتميات مطلقا طالما أنها مرتبطة بقوة المصلحة التي تتبناها البلـدان المتقدمـة                

لكن الواضح اليوم ان العولمة واقع يفرض نفسه بقوة، وتيـار جـارف ال              . المنتفع الرئيس منها  
ذا ما اعتبرناها تطورا تاريخيا، فهي ليسـت        يمكن تجاهله التغاضي عنه، وبهذا المعنى فالعولمة إ       

تطورا عفويا، لما لها من أهداف مقصودة تعبر عن حاجة الرأسمالية إلى أساليب وأدوات جديدة               
 .تعبر عن مصالحها وأعراضها الحالية والمستقبليـة

 العالقات االقتصادية الدولية كانت وما تزال قائمة على مبدأ عدم التكـافؤ بـين الـدول                 إن
عنى أنها قائمة على أساس تركز القوة في عدد قليل من الدول، ووجود إطار معين مـن يجمـع                   بم

أما الهدف النهائي فيكمن فـي      . مصالح تلك الدول وإخراج قوة مسيطرة تستطيع األخذ بزمام القيادة         
 يسـهل " الالعبـين   "  عدد قليل من     إيجادتركيز القوة وتسيير النظام االقتصادي الدولي عن طريق         

 .االتفاق بينهم، هذا االتفاق يشكل ضرورة الزمة لخلق النظام ومؤسساته وتسهيل إدارته بفاعلية
 الهوامش والمصادر
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