
 

 

  :إشكايل متهيد

 والصناعية التجارية للمؤسسات يسمح مما اجلمركية، والقيود احلواجز إزالة إىل دف الرأمسالية، تطور مراحل من مرحلة العوملة

 فيها تتحكم املعاصرة، احلياة جماالت خمتلف تطول األبعاد متعددة شاملة ظاهرة والعوملة العاملية، األسواق يف احلرية بكامل بضائعها بترويج

  .واملؤسساتيني واالجتماعيني االقتصاديني الفاعلني من عدد يقودها وتقنية، اقتصادية آليات عدة

 ؟ العوملة ما هيف 

  ؟العاملي اال تدبري يف املوظفة اآللياتهي ما و 

 ؟ذلك يف الفاعلون هم ومن 

 وما هي إجيابياا وسلبياا؟ 

I - وأبعدها العوملة مفهوم:  

  :العوملة مفهوم -1

 ،العاملية الصبغة وإكسابه الشيء تعميم تعين اللغوي باملعىن الكلمة وحتليل، Globalisation اإلجنليزي للمصطلح ترمجة العوملة

 امتداد وهي وثقافية، واجتماعية سياسية مث األول، املقام يف اقتصادية عملية :تعين اصطالحاالعوملة و ،ككل العامل ليشمل دائرته وتوسيع

 على سيادا مبمارسة الدول انفراد وتراجع العامل، بقيادة املتحدة الواليات وانفراد الشرقي املعسكر ايار بعد اجلديد العاملي النظام لفكرة

 ،واخلدمات بالسلع التعامل حجم مهحيث والذي العامل دول موع املتنامي التعاون :بأا عرفها الدويل النقد صندوق لكنوبلداا،  شعوا

  .بالعامل للتقنية املتسارع واالنتشار األموال رؤوس إىل إضافة

  :العوملة داأبع -  2

 :أبعاد عدة العوملة مفهوم يتخذ

 وهيمنة ،العاملي املستوى على الرساميل تيارات وتزايد ،والبورصات األسواق واندماج ،الرأمسايل النظام سيادة :االقتصادي البعد �

  .العاملية االقتصادية التكتالت

 ناهيك ،احمللية احلضارية اخلصوصيات تالشي وبالتايل ،الرأمسالية الثقافة وإشاعة ،املتقدم العامل ثقافة سيادة :والفلسفي الثقايف البعد �

  .عاملية حكومة إنشاء وإمكانية القيم عوملة عن

  .عاملية منظومة إنشاء حنو واالجتاه الثنائية القطبية اية بعد خاصة الرأمسالية تطور مراحل من متقدمة مرحلة :التارخيي البعد �

 .فيها العامل وانصهار واملواصالت واإلنتاج النقل جمال يف كربى تكنولوجية منظومة خلق :التكنولوجي البعد �

 .أرخبيلي اقتصاد وتكوين ،احمللية واالقتصاديات العاملي االقتصاد بني الروابط تزايد :اجلغرايف البعد �

II - فيها الفاعلة والقوى للعوملة الرئيسية اآلليات:  

  :)وتقنية اقتصادية آليات( العوملة آليات -  1

 احلمائية السياسة عن والتخلي اجلمركية، احلواجز بإزالة الدولية، وذلك التجارية املبادالت حترير يف تتمثل :االقتصادية اآلليات �

 متلك حرية احلرة، ومنح املبادرة وتفعيل اإلنتاجية، القطاعات ، ووخوصصة)األجنبية واخلدمات السلع تدفق أمام احلدود فتح(

 .والطلب العرض لقانون خاضعا وجعله النقد سوق يف الفائدة سعر وحترير األجانب، واألفراد الشركات طرف من اإلنتاج وسائل

 اجلغرافية، املسافات اختصار ، وبالتايلتقدم تقين كبري يف وسائل املواصالت الربية والبحرية واجلوية حدوث :التقنية اآلليات �

 خاصة االتصال وسائل يف هائلة تكنولوجية ثورة حدوثاملعمور، وكذا  سكان بني التواصل وتسهيل املبادالت، رقعة واتساع

 املرئية الصحافة بظهور اإلعالم وسائل يف هائلة ثورة حدثت اإلعالم جمال يف، و... الفاكس، واإلنترنت، واالصطناعية األقمار

  .اإلعالم وجمتمع ،االلكترونية التجارة وظهور، األخبار نقل سرعة على ساعد مما ،االلكترونية والصحافة املكتوبة والصحافة

 )والفاعلون الآليات المفهوم،( العولمة



  :تتنوع القوى الفاعلة يف العوملة -  2

  :االقتصادي الفاعل -أ 

 :جند االقتصاديني الفاعلني أبرز من

 تداول السوق، :جماالت يف مصاحلها، ختدم واقتصادية مالية قوانني لفرض بينها فيما باالحتاد وذلك :اجلنسيات متعددة الشركات �

  ...السلع  ترويج االستثمارات، العمالت،

 ومن العاملية، والبورصات اجلنسيات، متعددة الشركات مراكز وحتتضن العاملية، السوق يف اندماجا أكثر تعترب حيث :العاملية املدن �

 .اخل...  نيويوركبورصة  ،لندن بورصة طوكيو،بورصة  :أمهها

  .العامل مناطق خمتلفو مجيع يف اخلارجي أو الداخلي املستوى على سواء استثمارات عن بالبحث وذلك :املستثمرون �

  :املؤسسايت الفاعل - ب

 :جند املؤسساتيني الفاعلني أهم من

الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، أملانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، (وضمنها الدول الثمانية الكربى  :القوى االقتصادية العظمى �

 .)جتمع اقتصادي عاملي يعقد سنويا يف مدينة دافوس السويسرية( Davosومنتدى دافوس  ،)كندا، وروسيا

مؤسسة مالية دولية تابعة هليئة األمم املتحدة، تقوم مبراقبة السياسات االقتصادية واملالية يف خمتلف دول  :الدويل النقد صندوق �

 .العامل

واستهدفت  ،)االتفاقية العامة حول التعريفة اجلمركية والتجارة( Gattمنظمة دولية حلت حمل الكات  :املنظمة العاملية للتجارة �

 .املية، والعمل على اندماج البلدان األعضاء يف االقتصاد العامليحترير التجارة الع

ومينح قروضا للبلدان النامية مقابل تطبيقها برامج اإلصالح  ،ميول املشاريع االقتصادية ،بنك تابع هليئة األمم املتحدة :الدويل البنك �

  .االقتصادي وفق مبادئ الليربالية

  :االجتماعي الفاعل -ج 

  ... "أطاكحركة "و ،"املنتدى االجتماعي العاملي"ويف طليعتها  :احلكومية املناهضة للعوملة االقتصاديةاملنظمات غري  �

III  - العوملة وخماطر إجيابيات بني التمييز:  

  :العوملة إجيابيات -  1

 التأهل من شعوا متكن دميقراطية سياسية أنظمة إطار يف لكن والتطور، للتنمية إمكانيات املتخلفة للدول بالنسبة العوملة توفر

 التنمية وحتقيق االقتصادية، القطاعات وتطوير املنافسة، لتشجيع اجلمركية احلواجز وإزالة واملواصالت، االتصال وسائل تطور من لالستفادة

 .املستدامة

  :العوملة خماطر -  2

 الثالث بالعامل الوطنية الصناعات على سيقضي اجلمركية القيود من الدولية التجارة حترير ألن النامية الدول اقتصاديات العوملة دد

 اهلوية على والقضاء االجتماعية، الفوارق واستفحال االقتصادية، التبعية يكرس مما العامل، يف الكربى الشركات منافسة على قدرا لعدم

 .النامية باتمعات احمللية األخالقية والقيم الثقافية

  :خامتة

 النامية البلدان تفقد وباملقابل لكنها ،املتقدمة البلدان اقتصاديات لتنمية كبرية فرص تتيح العوملة أن القول نستطيع سبق مما انطالقا

 .هلا مناهضة حركات ظهور يفسر مما الرأمسالية للدول تبعيتها من وتكرس االقتصادية أوضاعها يف التحكم


